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X-lehden viime numerossa käsiteltiin hyvin laajasti Kakskerran kaavoituskysymyksiä.
Suosittelimme silloin kaikissa asiaa
koskevissa kirjoituksissa sekä Kakskerran
että koko kaupungin kannalta olevan
syytä kaavoittaa Kakskerta erilaiseen asumisympäristöön tähtäävällä kaavoituksella sekä asukkaitten viihtyisyyden että
kaupungin kilpailukyvyn kannalta.
Nyt on asiaaan syytä lyhyesti palata
uudelleen, kun Turkuseura on tehnyt
kaupunginhallitukselle aloitteen Kakskeran saamiseksi kyläkaavan kokeilualueeksi.
Turkuseura toteaa kirjelmässään, miten kaupungin viimeaikainen kehitys
on ollut taantuvaa ja arvioi sen johtuvan tonttitarjonnan yksipuolisuudesta.
Vaikka asuntotarjonta on asumistapoihin
nähden selvästi monipuolisempaa, yksipuolisuus piilee siinä, että kaikki tarjotut
asuntoalueet on kaavoitettu erittäin tiivistä rakennustapaa noudattaen.Tämä on

tosin ministeriö ja maakuntakaavoituksenkin suosittelema linja, mutta perustuu
ministeriön liiaksi Helsinginseutu painoteiseen ajatteluun ja vanhentuneeseen
kunnallistekniseen ajatteluun. Saman aikaisesti on ollut valmisteilla kylätyyppiseen ja kevyempään kunnallistekniikkaan pohjautuvaa kaavoitusta, jota myös
Suomen Kotiseutuliitto on suositellut.
Nyt Turkuseura suosittelee kaupungille, että Turku pyrkisi saamaan Kakskerran kokeilualueeksi, kun tällaista väljään asumiseen tähtäävää suunnittelua
valmistellaan ja kokeillaan. Tällaiseksi kokeilualueeksi pääsemisellä olisi kaupungille monia etuja. Ensinnäkin se nopeuttaisi uuden kaavatyypin kehittelyä ja
mahdollistaisi tällöin Kakskerrassa monet tällaiseen kokeiluun liittyvät joustavammat ohjausjärjestelmät ja sujuvammat asioiden käsittelyn. Sillä olisi suuri
merkitys kaupungin imagolle eteenpäin
katsovana ja asukkaittensa viihtyisyyteen
panostavana modernina, ympäristöpo

litiikkaa korostavana kaupunkina, joka
haluaa turvata myös kestävän kehityksen
tuleville sukupolville. Näin Turulla olisi
mahdollisuus paikata paitsi saarten kaavoituksessa tekemiään virheitä, saada kohentumaan vähän takkuiseksi väitettyä
päätöksentekomainettaan.
Mitä asukkaat haluavat muuttaessaan
naapurikuntiin pitempien ja huononpien yhteyksien taakse? Väljiä, luonnon ja
mielellään meren läheisiä, omaleimaiset
suunnittelumahdollisuudet omaavia yhdenperheen talon tontteja, jotka sijaitsevat vielä kohtuullisten yhteyksien päässä.
Kakskerrassa ja Satavassa kaupungilla on
mahdollisuus tarjota kaikkea tätä, ellei
se tehokaavoituksillaan näitä mahdollisuuksia pilaa. Tämän myönteisen vaihtoehdon puolesta myös Turkuseura on nyt
vedonnut Turun kaikkiin päätöksentekijöihin.
Kakskertaseura yhtyy kaikkiin näihin
Turkuseuran esittämiin perusteluihin ja
näkemyksiin ja toivoo hartaasti, että se
herättäisi myös Turun päättäjät tekemään
oikeita ratkaisuja.
Näissä toivorikkaissa tunnelmissa 2X- lehti toivottaa kaikille lukijoilleen, niin kuin tässä numerossa
ja Kakskertapäivillä erityisesti esille
tuoduille lukuisille Kakskerran yrittäjille valoisaa kesää.



Turkuseura-Åbosamfundet Ry

Vuokko Valkamo
puheenjohtaja

T

Kristiina Syrjäsuo
toiminnanjohtaja

Turkuseuran lisäkannanotto
Kakskerran vireillä olevaan
osayleiskaavoitukseen

urkuseura lähetti 24.11.2006 Turun kaupunginhallitukselle kannanoton, jossa todettiin, ettei yleisen
suuntauksen mukaista tiivistä ja tehokasta rakennustapaa tule käyttää Kakskerran
ja Satavan kaavoituksessa.
Ympäristöministeriön peräänkuuluttama tiivis rakennustapa on pohjautunut pääkaupunkikeskeiseen ajatteluun
ja pääkaupunkiseudun ongelmien yleistämiseen. Turkua ei tule verrata pääkaupunkiseutuun, jossa tehokaavoitus on tänä päivänä lähes ainoa ratkaisu.
Turussa voidaan vielä toteuttaa monipuolisempaa asuntotarjontaa ja tarjota
asukkaille myös väljempiä, luonnonläheisempiä asumisympäristöjä. Täällä on
vielä valinnanmahdollisuuksia, joita ei
tule kaventaa yksipuolisella tehokkuuteen ja tiiviyteen perustuvalla samankaltaistavalla kaavoituksella.
Edellä mainittuun kirjeeseen viitaten seura haluaa lisätietona tuoda
esiin seuraavaa:
Turkuseura on saanut Suomen Kotiseutuliitolta tiedon, että liiton ja Suomen
Kylätoiminta ry:n toiveitten pohjalta on
ympäristöministeriössä valmisteilla ns.
kyläkaavaa suositteleva kannanotto, ja

että tämän selvittämiseksi olisi mahdollista käynnistää kyläkaavaan pohjautuva
kokeilukaavoitus joillakin alueilla. Valmistelun jatkuminen on luonnollisesti
kiinni myös parhaillaan muodostumassa
olevan valtioneuvoston ohjelmalinjauksista.
Turulla saattaisi olla hyvät edellytykset saada juuri samaan aikaan vireillä
oleva Kakskerran osayleiskaavoitus tällaiseksi kokeilukaavoituskohteeksi. Esittämällä Kakskertaa kokeiluun kaupunki
voisi nopeuttaa uudenlaisen, ei-kaupunkimaiseen asumiseen tähtäävän alueen
suunnittelumahdollisuuksia jo ennen kuin
ministeriön lopulliset kannanotot ovat
valmistuneet.
Tämä olisi myös kaupungin imagon
kannalta ilmaus vireästä eteenpäin katsovasta kaupunkikulttuurista.
Suomen Kotiseutuliitto ja Suomen
Kylätoiminta ry voisivat tukea Turun
saamista tällaiseksi kokeilualueeksi. Joka
tapauksessa kaupungin kehityksen turvaamiseksi on välttämätöntä, ettei sen
tarjoamia monipuolisia asumismahdollisuuksia jätetä käyttämättä eikä niitä ainakaan tuhota.


Markku Monnonen
Kakskertaseuran puheenjohtaja

Kolmannen sektorin
aseman vahvistuminen

K

akskertaseura on tehnyt runsaat 50
vuotta kotiseututyötä alueseurana.
Seuran työ luokitellaan ns. kolmannen
sektorin työksi.Työtä on vuosittain tekemässä 900-jäsenisen yhdistyksen piiristä
yli 50 aktiivijäsentä. Seuran olemassaolon aikana työhön on osallistunut reilut
200 eri henkilöä.
Seuran työ on hyvin monipuolista kotiseutu-, omakotiedunvalvonta- ja
kulttuurityötä. Kaikki työ tehdään vapaaehtoistyönä. Kunakin aikana muutamalle henkilölle keskittyy erityisen paljon töitä. Luonollisesti tähän joukkoon
kuuluvat puheenjohtajat, sihteeri, tiedottaja, rahastonhoitaja ja toimikuntien
puheenjohtajat.
Varansa seura kerää jäsenistöltä jäsenmaksuina sekä toimintatapahtumien
tuloina. Avustuksia Kakskertaseura ei saa
mistään, mutta olemme yhdessä kuitenkin voineet partiolippukunta Kakskerran
Kaksoispisteen kanssa vuokrata Kakskertatalon Turun kaupungilta puolesta
hinnasta varsinaisesta markkinahinnasta.
Tämä on mahdollistanut edullisen kokoontumistilan omalle toiminnallemme.
Kaikki yllä oleva on kuvaus Kakskertaseurasta kolmannen sektorin toimijana.
Kaupunki on käynnistänyt ns. aluetyön.
Aluetyö on tarkoitettu parantamaan alueen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia
viranomaisiin nähden. Hirvensalo-Kaks

kerta aluetyöntekijä on ollutkin mm.
Kakskerta-päivä toimikunnan sihteerinä.
Muutenkin hän on pitänyt kiitettävästi yhteyttä Kakskertaseuraan. Näen
erityisen tärkeänä, että kaupunki suuntaa panostuksensa kolmannen sektorin
yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen. Tällöin mm. aluetyöntekijöiden
työpanosta tulisi voida edelleen käyttää.
Olen kuullut, että tässä olisi tulossa muutos. Tämä olisi erityisen huono asia. Toimitilat, tiedotus ja yhteistyötapahtumat

tarvitsevat erityisesti tukea yhteiskunnalta. Voimavarojen suuntaaminen näihin
on parasta toimintaa kaupungin taholta.
Tämä koskee varmasti kaikkia kolmannen sektorin yhteisöjä.
Hallitusohjelma, joka vastikään hyväksyttiin Vanhasen hallitukselle, sisältää
kolmessakin kohtaa lausumia kolmannen sektorin parempaan huomiseen.
Lausuma on mm. toimitilojen suhteen.
Hyvä näin. Voidaan uskoa aseman vahvistumiseen.
Kansalaisten omatoiminen vaikuttaminen perustamiensa yhteisöjen kautta on perinteisesti kuulunut suomalaiseen kulttuuriin. Tähän kuuluu myös
yhteisten asioiden hoitaminen yhdessä perustettujen yhteisöjen toimesta.
Kakskerrassakin elvytettiin uudelleen
vapaaehtoinen palokuntatyö ja urheiluseuratoiminta; Kakskerran VPK ja Kakskerran Koetus ry.
Kuluvan vuoden myötä tulen olleeksi
tasan 10 vuotta Kakskertaseuran puheenjohtajana. Seuran vuosikokous pidetään
30.6.2007. Toivon, että hyvissä ajoin ennen kokousta ilmoittautuu ehdokas tai
mieluummin ehdokkaita puheenjohtajaksi. Kuten viime vuoden vuosikokouksessa ilmoitin en ole enää käytettävissä
valittaessa puheenjohtajaa vuodelle 2008.
Seuraa en jätä vaan toimin kyllä seuran
aktiivina sitten muissa tehtävissä.
Toivotan kaikille seuran jäsenille
ja kaikille kakskertalaisille lämmintä ja aurinkoista kesää 2007. Kutsun
samalla kaikki Kakskertaseuran jäsenet runsain joukoin vuosikokoukseen.


Heli Heikkilä (vas.) ja Eija Lindholm
vapaavuorossa kauppansa portailla
Ritva Nummiora

Palvelusta myyntivaltti:

Satava-Kakskerran kyläkauppaa
2000-luvulla

P

elasihan se palvelu tietysti viime
vuosisadallakin, tosin vaihtelevasti,
vaikka kauppoja saarilla olikin muistitiedon mukaan peräti 10 kpl! Yksi näistä oli
Fiina Lehtisen kauppa Harjattulassa.
”Se toimi 1920-luvulta 1930-luvun
loppuun. Tavarat Fiina tilasi Turusta tukkuliike Aarniolta. Niiden tultua laivalla
Monnoisten laituriin hän kuljetti ne kär

ryillä kauppaansa. Fiina Lehtisen kaupassa oli pienet tilat, ja koska hän ei kyennyt
tilaamaan suuria määriä, olivat valikoimat ja tavaramäärät kaupassa pienet. Fiina muistetaankin kauppiaana, joka pelätessään tavaroiden loppuvan ennen
seuraavaa toimitusta yritti estää asiakkaita ostamasta mielestään liian suuria eriä.
1920- ja 1930-lukujen kakskertalaiset
lapset muistavatkin, kuinka Fiina-neiti ei

käärinytkään karamelleja paperitruuttiin
koko rahan edestä, vaan saattoi sanoa:
”Osta lisää ensi viikolla.” Pojankoltiaiset
saattoivat aiheuttaa Fiinalle sydämentykytystä ostaessaan kiusallaan kaikki kaupan hiivat.” (Mika Purola, Tiiliä, jauhoja ja kaupankäyntiä, Kakskerta 2, Turun
Maakuntamuseo, 1995)
2000-luvulle tultaessa kymmenestä
eri puolilla saaria ennen (osin maalaistalojen peräkammareissa) toimivista kauppayrityksistä on jäljellä tasan yksi, nyt
kun Aune Wahlroosin elintarvikekioskikin on emännättä. Onneksi meillä on
tämä yksi, vai miltä kuulostaa seuraava,
todellinen keskustelu:
Prrr, prrr, prrr…
”Satavan Kyläkaupassa”
”Onko teillä muurilaastia?”
”Ei ole vakiotavarana, mutta
voimme kyllä hankkia”
”?”
”Mihin osoitteeseen haluatte sen
toimitettavaksi?”
Asiakas sai siis muurilaastinsa. Samoin
palveltiin asiakasta, joka tarvitsi maalipensseleitä ja toista, joka tarvitsi moottorisahanteroittajaa. Eija Lindholm ja
Heli Heikkilä, Satavan Kyläkaupan nykyiset emännät, pitävät kunnia-asianaan
tyytyväistä asiakaskuntaa. Nämä asialleen vihkiytyneet tarmonaiset vaihtoivat
Vepsän virkistysalueen isännöinnin kyläkauppiaan arjeksi v. 2002. Sitä ennen
kokemuspiiriin kuului mm. raksalaisuus
ts rakennustyömaan tehtäviä (ehkäpä asiakkaan muurilaastin tarpeen ymmärryskin näin oli lähellä sydäntä).

Satavan Kyläkaupan palvelutarjonta on
kaikin puolin monipuolista ja mittavaa.
Joskus muinoin kyläkauppa tunnettiin
paikkana, josta sai täydennettyä olutvarastot lähes kellon ympäri. No, näitä varastoja saa täydennettyä edelleen, mutta
kyläkaupan tarjonta on paljon muutakin.
Ruokapuolelta löytyvät kaikki päivittäisen elämän pyörittämiseen tarvittavat
ainekset: maitotuotteet, vihannekset, hedelmät, leivät lihat jne. Pakastearkusta
löytyy harvinaisempia tuotteita. Lisäksi
on paperituotteita, pesuaineita, lemmikkien hoitotarpeita, laajat valikoimat
aikakauslehtiä (joista voi myös esittää
toivomuksia) ja sadepäivien ratoksi vielä
valikoima DVD-elokuvia. Palvelulistaan
kuuluvat myös veikkaus ja kyläpostinhoitajana toimiminen.
Asiakaskunnan monipuolisuus tuo lisämausteensa kyläkaupan arkeen. Mika
Purolan tutkimuksen mukaan kaupat
ovat aina olleet pienelle yhteisölle tärkeä
kokoontumispaikka: ”kuulumiset vaihdettiin pihalla ennen kauppaan menoa ja
sisällä hidasteltiin ja katsottiin mitä muut
ostavat.”
Satavan Kyläkauppa ei ole poikkeus
tästä kontaktin luomis mahdollisuudesta. Kauppa on auki klo 10-21 päivittäin,
siis 11 tuntia potentiaalista kontaktiaikaa! Aamukahvilla ja vastapaistetuilla munkeilla (jotain tuhdimpaa, kuten
sämpylöitä, saa tilauksesta) käy arkiaamuisin jo vankka kanta-asiakasjoukko.
Samoin jäätelöarkkua silmäilee ahkerasti lähitienoilta polkupyörillä matkaava koululaiskansa. Venekansaakin riittää,
kun Kirkkosuntin saaret ovat piukassa


Kyläkaupan tunnelmaa

mökkiläisiä. Saarien asukkaita pyritään
tietysti palvelemaan yhtä hyvin kuin tien
päässä olevia. Kesän apupojalta saatetaan
siis tulevaisuudessa vaatia ”veneajokortti” kauppakassin perille pääsyn takaamiseksi?
Mainittakoon vielä kesäajan muista
iloista kahvilatoiminnan levittäytyminen
ulos, peräti kymmenen istuimen voimin. Juhannuksesta elokuulle, kaupan
edustalla ulkona, klo 11-17 toimii myös
”kesätori,” mistä saa tuoreita vihanneksia
ja marjoja. Naapuritiskiltä saa loppuviikosta myös tuoretta savustettua kalaa.
Tulevaisuuteen Eija ja Heli suhtautuvat luottavaisesti. Erityisiä uhkia tai


mustia pilviä ei näy. Työmäärä vaihtelee
talven n.100 asiakkaan päivittäisestä palvelemisesta kesän kiireisiin 700+ asiakkaan päiviin. Tämän määrän kanssakin
vielä pärjätään nykyresursseilla. Eija kantaa tällä erää suurimman vastuun kaupan
toiminnasta, Heli kun toipuu edelleen
vuoden takaisesta sairaudesta. Apuvoimina on 2-4 osa-aikaista opiskelijaa työkokemusta kartuttamassa.
Satavan Kyläkauppa jatkaa kunniakkaasti kauppaperinnettä, joka alkoi
16.6.1950, kun Osuuskauppa aloitti toimintansa näissä samoissa tiloissa. Tavaravalikoimat ja palvelut ovat ajan saatossa
muuttuneet, mutta tunnelma on varmasti yhtä kiehtova. Hienoa!

Raimo Narjus

Kaupungin Kalastaja

K

akskerrassa kalastus on ollut ennen ellei yleisin pääelinkeino, niin
ainakin vahva maatalouden sivustatuki.
Myöhemmin se eriytyi omaksi ammatikseen ja viljelijöillä se jäi samanlaiseksi virkistyskalastukseksi kuin muillekin
rantojen loma- tai pysyville asukkaille.
Ammattikalastajien luku ei ole koskaan
ollut kovin suuri.
Pitkään Vesa Reilimo oli kaupungin ainoa ammattikalastaja. Tällä hetkellä
Ari Lehtonen on ottanut Vesalta tyhjäksi jääneen Kakskerran kalastajan pai-

kan. Hän avusti Reilimoa jo tämän aktiivivuosina ja nyt hänellä on käytössään
paitsi Reilimon aikoinaan hallitsemat
vedet, myös Myllykylän kalastuskunnan
laaja vesialue. Aikaisemmin 90-luvulla Ari Lehtonen, Erkki Eskelinen ja
Vesa Reilimo kalastelivat kukin itsenäisinä yrittäjinä, ensin Airiston eteläosasta
vuokratuilla vesillä. Hylkeitten ilmaannuttua erityisesti eteläosaan, he siirtyivät
pohjoisemmaksi, kunnes Airistolla kalastaminen kävi yhä mahdottomammaksi.
Nykyisin, aivan alkusyksyn kahta ensimAri puhdistamassa kuhia
siistissä perkaamossa



mäistä viikkoa lukuunottamatta, Airistolla kalastaminen on hylkeitten vuoksi
käynyt täysin kannattamattomaksi.

Kalastusasema
Vapparin rannalle
Vuonna 2003 hän aloitti kalastuskeskuksen rakentamisen Vapparin rannalle
pystyttämällä ensin verkko- ja kalavajan
ja varsinaisen kalasataman rakentamisella
laitureineen aallonmurtajineen ja pohjan kunnostuksineen. Viime vuonna oli
sitten varsinaisten huolto- jäähdytys- ja
kalankäsittelytilojen ja asunnon vuoro.
Tontin viimeistely on vielä kesken ja
auto- ja lastauskatoksen rakentaminen
aloittamatta. Omat ongelmansa oli rakennusluvan saannissa: saada viranomaiset
ensin vakuuttuneiksi, että kysymyksessä
todella on tuotantolaitoksen rakentamisesta ja toiseksi tehdä se huvila-asutuksen joukkoon. Onneksi naapurit olivat
myötämielisiä.
Vanhan huvilatontin muokkaaminen kalastuskeskukseksi oli haasteellinen
tehtävä. Tontti oli tarkoitukseen erittäin
ahdas, lisäksi osa huvilan rakennuskantaa haluttiin säilyttää, mutta suurin ongelma oli sen suuret korkeuserot. Kun
rakennuksen leveyden mitalla korkeuseroa oli runsaat 4 metriä, oli tyydyttävän tuloksen aikaansaamiseksi mietittävä
erikoisratkaisuja. Asuinkerroskin kaivettiin maanpuolelta 2/3 osaltaan maan sisään ja kellarikerrosta joudutaan meren
puolelta vastaavasti pengertämään. Koko
kalastuksen liikenne tapahtuu satamasta
verkkovajan ja savustamon kautta talon
itäpuolitse jäähdytys- huolto- ja varastotilaan ja lopulta lastauspihalle. Oma
10

Naantalin Kalatrapin
kuhalähetys valmistumassa

lukunsa on itse kalastusvälineistön kehittäminen: Ari on teettänyt kalapaattiinsa
ohjaimet ruostumattomasta teräksestä,
jolla verkko ohjataan kulkemaan poikki
aluksen, jolloin kalat on kätevästi irroitettavissa verkoista. Työ tapahtuu useimmiten yksin. Kaikki on pelannut tähän
asti odotetusti, mutta nyt jos hyljekanta
edelleen saa kasvaa, lienee pysyvistä pyydyksistä luovuttava lähes kokonaan ja
siirryttävä vaihtuviin pyydyksiin. Tällöin
koko useamman sadan metrin verkko-

jata joudutaan kokemiskertojen välissä
siirtämään - hylkeitten hämäämiseksi
– paikasta toiseen, toivoen, että hylkeet
eivät ehtisi perässä ja siirtyisivät jonnekin
vakaammille apajille.Tämä vaatii kuitenkin taas toisenlaista kalastustekniikkaa
ja siksi isomman kalapaatin muutostyöt
ovat parhaillaan alkamassa.

Kalastajan työpäivä
Millainen se on, riippuu tietysti kalastuskaudesta. Talvella jään alta kalastettaessa
ensinnäkin kulkuvälineenä on veneen
sijasta ”mönkijä” ja ensimmäisenä toimenpiteenä verkkojen upottaminen jään
alle, paitsi niitten verkkojen osalla, jotka
jätetään syyskalastuskauden päätteeksi
paikoilleen ja etsitään ne esiin sitten jään
alta. Jään alle upottaminen tapahtuu ku-

van mukaisen ”uittolaudan” avulla: alkuavannosta lauta työnnetään jään alle,
jolloin jousen piikki painuu sen verran
yläpuolella olevaan jäähän, jolloin laudan
perässä olevan narusta vetämällä jousi kiristyy ja jälleen löysättäessä työntää lautaa
puolisen metriä eteenpäin. (katso kuva)
Jään päältä seurataan jatalinjan etenemistä
ja uittolaudan saavutettua päätepisteensä,
se kaivetaan esiin ja näin uitetun köyden
avulla vedetään verkkojata paikoilleen.
Koettaessa vuorostaan jata vedetään tähän kokemisavantoon, samalla kun vetoköyttä syötetään jatan toisesta päästä,
jotta se on valmiina verkkojen uudelleen
vetoa varten. Kylmänä talvikautena verkot koetaan 2 – 5 päivän välein.
Ennen kevätkalastus oli selvästi merkittävin mutta nyt, kun talvikalastus
voidaan tehdä hylkeitten häiritsemättä,

Ari esittelee talvikalastuksessa tärkeää uittolautaa, joka
jousta vuoroin kiristämällä ja löysäämällä saadaan
kuljettamaan naru jään alla haluttuun kohtaan, jotta
verkkojata saadaan vedetyksi paikoilleen.
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Kalastaja Ari Lehtonen tarkastaa
ovatko savulohet jo valmiit

niitten merkitys lähenee toisiaan, syyskalastuksen jäädessä yhä vähemmälle.
Kalasta on ympäri vuoden kova kysyntä, talvikautena siitä on suorastaan pulaa.
EU-alueella suurinta kalan käyttö on Espanjassa, noin 45 kg kalaa/asukas, Suomessa vastaava kulutus on 30 kg/asukas,
mikä sekin on jossain määrin yli Euroopan keskiarvon. Koko EU:n ongelma on
ylikalastus, silli oli jo loppumassa, mutta
säännöstelyin kanta on saatu elpymään,
nyt tarvittaisiin vastaavia toimia turskan
suhteen, meillähän turska on suolapitoisuuden laskun vuoksi uupunut kokonaan.
Saalis menee joko tukkuun, vakiotilaajille, kuten ravintoloihin ja käsitellään
sen mukaisesti. Se myydään joko ”pyöreänä” tai perattuna.Tai sitten kalaa myydään perjantaisin suoraan Satavan kaupalla savustettuna tai graavattuna. Tästä
kiitokset kaupalle.
12

Vapparilla saaliiksi saadaan pääasiassa kuhaa, määrä vaihtelee tavallisimmin 5 – 10
kiloon verkkoa kohti. Istutettua siikaa
jokunen kappale päivässä, meritaimenen
merkitys, varsinkin alkusyksystä oli Airistolla ennen merkittävä – lähes puolet
kilomäärästä - mutta sen ovat hylkeet
hävittäneet kokonaan, lohta ei saada ollenkaan.
Kevätkalastus alkaa välittömästi jäiden
lähdettyä. Paras saalis saadaan kun verkot
lasketaan heti, kun viimeiset jäälautat
ovat ohittaneet kalastuspaikan. Joskus
lautat ovatkin kääntyneet takaisin ja virkistyskalastaja saa etsiä verkkoja eripuolilta Vapparia. Ammattikalastajat varmistavat tällaisessa tapauksessa merkkipoijun
irtoamisen, jolloin jata jää ankkurien varaan joka tapauksessa paikoilleen.
Nykyisin pysyviä pyydyksiä käytettäessä verkot lasketaan kalastuskauden
alussa, ankkuroidaan paikoilleen ja koe-

taan 2 – 3 päivän välein. Tämän kevään
kalastusrupeama on ollut poikkeuk-sellisen pitkä – tähän mennessä jo 7 ½ viikkoa - ja jatkunee vielä parisen viikkoa.
Juuri tämän pituutensa vuoksi kokonaissaalis muodostuu kohtalaisen hyväksi.
Kevätkalastus päättyy touko-kesäkuun
vaihteessa saalismäärien supistuessa alle
kannattavuusrajan.
Kesän kalastustauko kuluu lähinnä
välineistön kunnostus- ja kuten jo mainittiin kaluston uudistustöissä sekä uusien pyydysten pauloituksessa, sekä itselle
että myyntiin. Työ jatkuu vielä talvikautenakin ja on kovasti kasvanut. Ennen
verkon keski-ikä oli noin 6 vuotta, nyt
hylkeitten takia ne joudutaan uusimaan
lähes vuosittain.
Syyskalastus alkoi ennen elo-syyskuussa, mutta sen merkitys on kaikenaikaa vähenemässä ja vaihtuu sitten talvikalastukseksi jäiden tulon myötä nykyisin
usein vasta alkuvuodesta.

Entä miten on saaliskehitys?
Pitääkö edelleen paikkansa kalastajien hokema, että ”viime vuan tuli viäl jotta,
mut tänä vuan ei enä yhtikä mittä?”
Ehkä ei nyt aivan, mutta kyllä uhkaavia pilviäkin on näköpiirissä. Pahin uhka,
kuten jo monesti todettu, on suojellun
hyljekannan hillitön kasvu. Kun hylkeet
tulivat Airistolle, siellä kalastus kävi lähes kannattomaksi. Vapparilla kuhasaaliit
aluksi jopa paranivat kun kuhat pakenivat sinne hylkeitten ajamina, mutta vähitellen hylkeet ovat löytäneet tiensä myös
tänne.
Ari neuvoi minua, ettei ulointa
merkkipoijua kannata verkkojatan pää-

hän panna ollenkaan, sillä hylje on niin
viisas, että se tähystää missä sattuu merkkipoijun näkemään, suunnistaa sinne ja
sieltä poijuköyttä seuraten verkolle ja
kerää saaliit ennen kalastajaa. En tuota
oikein uskonut, kunnes sain karvaasti kokea, että juuri näin oli tapahtunut,
puolet uloimmasta verkosta oli risoina ja
saaliit syöty, jopa merkkipoijun narukin
oli katkaistu.
Ari Lehtonen on osallistunut RKTL:
än ”Kannattavuutta rannikkokalastukseen – KANRI-projektiin, jossa mm.
kokeillaan hylkeenkestävillä rysillä. Ovat
kyllä hylkeet pysyneet rysän ulkopuolella, mutta kaiken aikaa sen lähistöllä niin,
että siitä on samalla tullut eräänlainen
hyljemagneetti. Valitettavasti tämä johtaa
siihen, että kuhat eivät pääse edes rysälle
asti.
Kokeilu viittaa vahvasti siihen suuntaan, että ELLEI SAADA AIKAAN
HYLKEITTEN MÄÄRÄÄ TASAPAINOTTAVAA LAKIA, samaan tapaan
kuin esimerkiksi hirven metsästyksessä,
kalastuselinkeinoamme uhkaa tuho.
Toinen uhka, joka vielä ei ole ehtinyt meidän vesillemme, mutta koko ajan
uhkaavasti lähestymässä on kasvava, myös
suojeltu, merimetsokanta. Se tuhoaa jopa
saarten puustonkin alueilla minne se sattuu rantautumaan.
Nämä kummatkin uhat ovat välillisesti ihmisen itsensä aikaansaamia: taitamattomasti säädellyt suojelulait. Ihmisen
kokonaan itse aikaansaama on Airiston
virheitten ketju: ensin telakan myrkkyjätteen holtiton päästäminen suoraan vesistöön. Toiseksi täysin mieletön jätteen
käsittelytapa: Kouralliseen jätettä sekoitetaan 10 litraa vettä ja sitten ihmetel13

Tieyhteys ja tuleva lastaamo on lähes asuntokerroksen räystään tasalla

lään kas kun tuli jätevesiongelma! Kun
sitten vielä koko maakunnan jätevesi
kootaan Aurajoen suulle, määrä kasvaa
niin suureksi, että tehostuneista puhdistustoimenpiteistä huolimatta kuormitus
Aurajoen suulla kasvaa. Kun sitten vielä tämän ”puhdistetun” jäteveden purkupaikaksi valitaan Tukholman laivojen
kääntöpaikka, nämä huolehtivat siitä, että
alta aikayksikön koko häiriö leviää yli
koko Airiston. Kun lisäksi sataman ruoppausmassat läjitetään Airiston syvänteisiin laivaväylän viereen, myös tämä liete
myrkkyjäämineen tekee samoin, vaikka
kaikkein pahin myrkkyliete läjitettäisiinkin satamapenkereisiin. Vaikka Airiston
Kalastusalue on toistuvasti viranomaisia
näistä uhista valistanut, eivät nämä ole
huomautuksista piitanneet. Silakan kutu
ja kalastus on jo tuhottu, onko nyt ku14

han vuoro. Airisto on Turun saariston
sydän, vain hölmö yhdistää peräaukon
sydämeen.

Vanha viisu:
”Varjele hyvä Luoja ihmisen lasta,
merimiehen muijaksi joutumasta,
merimiehen muija ja kalamiehen koira,
ne yhdessä rannalla ruikuttaa.”

Miten on Tiina Lehtonen?
”Meidän vanhempi poika on merillä ja
Ari otti venekoiran pennun seurakseen
kalareissuille, mutta ei se siellä kuitenkaan oikein viihtynyt, niin että kyllä se
nyt odottaa terassilla Arin tuloa, mutta
kyllä täällä uudessa kalastuskeskuksessa
vain viihtyy, niin ettei tahdo malttaa lähteä minnekään.”

Entä syödäänkö kalamiehen
huushollissa kalaa?
Kuulemma ihan kohtuullisesti. Ari Lehtonen itse on innostunut kokkaamaan
kalasta kaikenlaista, vaikka kuhafileitten
voittanutta ei tahdokaan löytyä ja sitten
on tietysti nämä oman savustamon tuotteet ja graavikalat.
Kun on päivät merellä, maistuvatko
enää meriretket saaristoon? Tarkoitukseen soveltuvaa omaa alusta ei ole, mutta
kyllä me lainatroolarilla joskus pistäydymme parin viikon reissulla ulkosaaristossa.

Sitten vielä kalajutut:
Mikä on suurin saaliisi?
Suurin yksittäinen kala, jonka olen saanut, on tältä keväältä, täältä Vapparilta
nostamani 8 kilon kuha.
Harvinaisin?
Kyllä se on varmaan kumikala, rasvakala
taitaa olla oikealta nimeltään.

suinen ”simppumakkara”, ei auttanut
muu kun ratkoa paulat irti.
Nämä olivat kuitenkin kaikki tosiasioita.
Entä lopuksi paras kalajuttu?
En minä ole mikään juttujen kertoja, en
taida muistaa yhtään.
Se siitä.
Mutta kun Ari kertoi viihtyneensä nyt jo 15 vuotta hyvin ammatissaan,
hän tokaisi: ”parasta tässä on se, ettei tartte töissä käydä. ” Näin sanoo
mies, joka viimeiset seitsemän viikkoa
on putkeen käynyt joka päivä kalastamassa! Kun kesäkauden on puuhannut
näitä hanttihommia, niin oikein sitä kaipaa syksyllä merelle!” Näin sanoo mies,
joka ei sano muistavansa yhtään kalajuttua, tai joka todella viihtyy niin työssään,
ettei sitä työksi huomaakaan. Onkin siksi
aina hyväntuulinen innostunut ja yhä
optimistinen ja energinen Kakskerran
kalastaja.

Omituisin?
Ennen se oli taskurapu, mutta nykyisin
niitä tulee niin usein, ettei sitä enää voi
kovin omituisena pitää. Kyllä ne väittävät, että ne pilssiveden mukana tulee,
mutta mikä sitten selittää niitten lisääntymisen?
Harmittavaisin?
En tiedä onko niitä ollutkaan. Myöhemmin Ari muistaa kerran Airistolla verkon
jääneen jonnekin syvänteeseen ja kun se
vihdoin löydettiin se oli tuommoinen
30-metrinen lähes puolen metrin pak-

Kalasatama asunnon
terassilta kuvattuna
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Liisa Nummela

Satavan Venepalvelu Oy

S

atavassa Sampaantiellä aloiteltiin
telakkatoimintaa jo 1980 luvulla,
mutta sitä edelsivät mittavat rannan
rakennustyöt. Sekä Haapalan että Samppaan rantalahti oli vähitellen maatunut
ja menettänyt vesialueena kokonaan
merkityksensä. Vaikka maisemalle ei ihmiskäsin oltu tehty mitään, se oli kokonaan toinen menneinä vuosisatoina.
Rantanäkymät kokivat joitain vuosia
sitten äkillisen mullistuksen, kun insinööri Matti Laamanen ja Olavi
Rakkolainen palauttivat Airiston aallot takaisin talouskeskusten tuntumaan.
Muutaman tammikuisen työviikon jälkeen paikalle oli kaivettu satamaallas. Vasta kun kaikki pohjan ja altaan
reunojen viimeistelytyöt laitureineen oli
tehty, altaan ja Airiston välinen kannas
puhkaistiin.
Nykyisten omistajien toiminta alkoi
1991, kun S-Marin Oy tuli omistajaksi. Silloin alueella ei ollut kuin venelaitureita ja keskeneräinen korjaamohalli. Nykyään alueella, joka on 5,5
ha, on korjaamohalli 600 m2, lämmintä tilaa talvitelakointia varten 2500
m2, kylmää katostilaa 2500 m2, ulkotelakointipaikkoja tarvittaessa 200 kpl ja
220 laituripaikkaa.
Satavan Venepalvelu Oy ja S-Marin
Oy työllistävät suoraan tai välillisesti
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yhdessä ympärivuotisesti noin 25 henkeä,
joista n. 10 työskentelee Satavassa.Venetelakka palvelee asiakkaitaan lähes kaikessa veneilyyn liittyvässä asiassa, ensisijaisesti palveluun kuuluu veneiden
huolto, korjaus, telakkapalvelut, laiteasennukset ja moottoripolttoöljyn myynti työaikana, mutta yrittäjän omin
sanoin sanottuna: sitä mitä ei ole niin
hankitaan. Varsinaista uustuotantoa ei
ole, Simppu veneitä lukuun ottamatta.
Simppu on meriläismallinen (6,10 x
2,30) vene, joka on perämoottoriversio
(www.simppu.fi).
Aulis Meri kiittelee Satavan tarjoamaa hyvää sijaintia. Paikalla on hyvä
suojainen satama ja kulkuyhteys Turkuun on hyvä. Tosin asiakaskunnasta
yli puolet tulee Turun ulkopuolelta.
Moitteita yrittäjältä saa puuttuva kunnallistekniikka, joka tekee jätehuollon
erittäin kalliiksi. Satamassa on oltava
umpitankit, ja koska niihin menee kaikki
nestemäinen jäte, täyttyvät ne usein ja
tyhjennys maksaa. Samoin pyyhkeitä
tulee kapeasta ja erittäin mutkaisesta
Sampaantiestä, jolla suurien veneiden
kuljettaminen on erittäin hankalaa
ja joskus jopa tieturvallisuus voi olla
kyseenalaista. Se, että ollaan maalla,
tulee Aulikselle käytännössä vastaan,
kun jotain puutuu. Se tietää aina ajoa
Turkuun eli 35 km ylimääräistä ajoa ja

Satavan Venepalvelun
Aulis Meri työpöytänsä ääressä

ajanhukkaa. Toiveena onkin, että saarelle
tulisi venepalvelua tukevaa yrittäjyyttä.
Venepalvelu ei ole enää nykyään
sesonkiluonteista toimintaa, vaan aivan
ympärivuotista. Suurimmat kiireet osuvat luonnollisesti kevääseen, kun kaikkien veneilijöiden mieli vetää vesille yhtaikaa. Tosin jo ensimmäiset vesillelaskut tapahtuvat maaliskuussa ja nostot taas ajoittuvat elo-joulukuussa tapahtuviksi, tietysti talven jääolot määräävät viimesijaisesti aikataulun. Väliaikana hoidetaan veneiden huolto, kesällä tulleiden vaurioiden korjauk-set,
mahdolliset uudistukset ja peruskor-

jaukset. Yrittäjien mukaan kehitys alalla
on todella vauhdikasta. Heillekin, jotka ovat koko ajan aitiopaikalla, tulee
välillä vaikeuksia pysyä mukana tahdissa.
Esimerkkinä he kertoivat jahdista, jonka
huolto tietokonetta ja jonka jokaisen
hytin lämpö ja kosteus on säädettävissä
erikseen: hienompaa tekniikkaa kuin
nykyaikaisissa taloissa. Mitä moottoripuolella sitten enää onkaan? Sinnekin
on tietokoneaika tullut jo joitain vuosia
sitten.
Aulis Meri, joka vastaa Satavan
Venepalvelun Oy:n toiminnasta on
perheellinen ”väärän” saaren, Lemlahden
17

mies, mutta onneksi yrittäjänä oikea
mies oikealla saarella. Rauli Rytkölä
perheineen on Satavan saaren kasvatti
ja vastaa Hirvensalossa olevan S-Marin
Oy:n toiminnasta. Kun kysyin miesten
vapaa-ajan vietosta, niin molemmat
ihmettelivät, että mitä semmoinen on. No
mutta jos sellaista löytyy, niin molemmat
miehet lähtevät kuulemma etelään ja
pistävät kännykän kiinni, että vapaa-aika
säilyisi. Veneily ei herroja enää kiinnosta
vapaa-ajalla, kun harrastuksesta on tullut
työ, niin siihen leipääntyy, he toteavat.
Pikarentoutus tapahtuu kotisaunan lau-
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teilla ja vilvoitellessa omalla kuistilla.
Hurtti huumori otetaan avuksi, kun
kiire ja stressi yrittävät miehistä yliotetta.
Entä onko asiakas kuningas telakallakin?
On kuulemma, muttei aina silti oikeassa.
Samat lait siis siellä, kun muuallakin
maailmassa, kunkku on kunkku, muttei
se aina kaikkea tiedä.
Vielä suur KIITOKSET Satavan
Venepalvelu Oy:lle ja Aulis Merelle,
joka antaa tilat Kakskertapäivien
viettoon sekä uhraa omaa aikaansa
sen järjestelyihin.

Liisa Nummela

Palvelua kotimatkan varrella
Haarlan Kukkapiha

M

e tultti vaa vahä kattoma, et ei
sunkka tääl vaa mittä oikkei
puutarhajutui oll ????
Ja ihme ja kumma matkamme
varrella on, liioittelematta voin sanoa,
täydenpalvelun kesäpuutarha myymälä.
Mainonta on tehonnut ja me epäuskoiset, jotka emme ole osanneet toivoakkaan, että saarille päin tullee vielä
uusia palveluja, olemme saaneet yllättyä positiivisesti. Kesällä 2006 Pentti Kamberg aloitti kesäpuutarhamyymälän pidon Sakari Itähaarlan myötävaikutuksella Haarlan tilan ulkorakennuksissa nimellä Rusthollin piha.
Kamberg on Lepan puutarhaoppilaitoksesta 1974 valmistunut satakuntalainen
hiljainen puutarhuri, joka on vetänyt
Turussa toimivaa piharakennus yritystä,

Gambetec Oy:tä.Kun puutarhamyymälän
pito ja piharakentamisen sallivat sääolosuhteet päättyvät, Pentti Kamberg
opiskelee maantietoa Turun yliopistossa. Maantieteilyä on kestänyt jo toistakymmentä vuotta, kun tuo työ tai
harrastus on haitannut gradun tekemistä...
Haarlan
kukkapihalta
löytyvät
kesäkukat ja -perennat, hyöty- ja
koristepuut ja -pensaat sekä hyvä
Vapon multa, kivet ja kuorrikkeet,
kaikkea mitä nyt puutarhassa voi
tarvita ja päälliskauppaa hyvät neuvot.
Tyypillisimpiä virheitä, mitä kotipihan
laittaja tekee, on säästäminen väärässä
paikassa. Multa ja sen riittävyys on
kaiken alku. Siinä kuulemma pyritään
19

aina säästämään ja sen kun on kuin
kivijalka talossa eli siihen kannattaa
panostaa, neuvoo Kamberg. Multaa
hän myykin peräkärrykaupalla ja sanoo
sen olevan suosituin artikkeli. Samoin
tärkeää on lannoitus esim. vadelmien
lannoitusta hän ohjeisti näin: ensin
lannoitat sillee normaalisti ja sitten
unohdat sen ja teet saman uudelleen.
Saksia hän sanoo parhaimmaksi työ
kaluksi puutarhassa. Puut ja pensaat pitävät leikkaamisesta ja se vahvistaa niitä.
Mitä mieltä puutarhuri on trendikäistä
puutarhaohjelmista televisiossa? Ei ainakaan mitään hyvää mieltä. Trendit saavat kyytiä. Kamberg puolustaa jokaiseen
ihmiseen sisäänrakennettua kauneuden-
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tajua. Puutarha ja piha on hänestä
elinikäinen hanke. Sitä rakennetaan ja
se elää elämässä mukana. Ei periaatteella
kaikki valmiiksi heti. Kasvien värien
antamaa voimaa hän kehottaa ihmisiä
myös hyödyntämään, eikä menemään
trendin
vihreä/valkoinen
linjalle.
Mitä tarkoitusta on olla erottamatta
talven värejä kesän värien tarjoamista
mahdollisuuksista. Käyttäkää ihmiset talonpoikaisjärkeä, hän opastaa.
Haarlan kukkapiha palvelee joka päivä
klo 10-19.Pitkä aukioloaika vaatii pätevää
aputyövoimaa ja sellainen on Riikka
Lievonen,Tuorlan puutarhuri. Kamberg

Puutarhuri Pentti Kamberg
ei pelkää jättää hentoa nuorta naista
yksin vastaamaan puutarhamyymälästä
ja kassasta, koska Riikalla on Sm-tason
thainyrkkeilijän taidot puolustaa yritystä
ja itseään. Majakkarannassa olevasta
kesäkukkamyymälästä vastaa myös Pentti
Kamberg. Siellä asiakkaita palvelee hyvin
kielitaitoinen myyjä. Piharakentamista ja
-suunnittelua Pentti sanoo aloittavansa
aikaisintaan heinäkuussa, kun kevätsesongin kylvöt ja istutukset on tehty.
Saarillamme onkin useita hänen
suunnittelemiaan pihoja.

Mistä puutarhan antimista Pentti itse
pitää? Kesällä kukkivista värikkäistä
pioneista ja leimuista ja syksyllä satonsa
antavasta tyrnistä, hän kertoo pitävänsä
erityisesti. Tyrnimarjat hän tosin
jalostaa periaatteella 1/2-tyrniä ja 1/2miestäiväkevämpää, annetaan valohoitoa
pari kuukautta ja sitten maustetaan
sokerivedellä maun mukaan ja nautitaan
pakkasten kolistellessa nurkissa ja uutta
kevättä suunnitellessa.
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Hannu Tenho
asumis- ja ympäristötoimikunnan pj.

Osayleiskaavoituksen seuraaminen
sekä liikenneturvallisuuden
edistäminen

A

sumis- ja ympäristötoimikunta on
talven ja kevään aikana keskittynyt
kahteen asiaan: osayleiskaavoituksen seuraamiseen sekä liikenneturvallisuuden
edistämiseen.
Osayleiskaavan ensimmäinen luonnos
tuli ympäristö- ja kaavoituslautakunnan
käsittelyyn joulun alla. Asumis- ja ympäristötoimikunta sai myös luonnoksen
tutkittavakseen, ja joutui toteamaan, että
seuran tavoitteet eivät siinä olleet toteutumassa parhaalla mahdollisella tavalla.
Luonnos painottui liiaksi asemakaavoitukseen ja mahdollisti liian vähän rakentamista ennen asemakaavoitusta, tehokkuusluvut olivat liian korkeita, eikä
rannoilla olevien huviloiden muuttamista ympärivuotiseen käyttöön ollut sallittu riittävässä laajuudessa. Luonnos oli
myös hyvin ylimalkainen ja osin keskeneräinen, minkä vuoksi oli vaikea arvioida, minkälaista rakennettua ympäristöä
kaava toteutuessaan tuottaisi.
Seuran edustajilla oli alkuvuodesta
eri poliittisten ryhmien, virkamiesjohdon
sekä kaavasuunnittelijoiden kanssa useita
tapaamisia, joissa em. epäkohtia sekä seuran tavoitteita tuotiin esiin. Tammikuun
lopussa lautakunta palauttikin luonnok22

sen uudelleen valmisteltavaksi evästyksenä kuusitoistakohtainen lista toivotuista
korjauksista ja täydennyksistä. Korjattua
kaavaluonnosta odotetaan lautakunnan
uuteen käsittelyyn piakkoin.
Toukokuussa seura teki kaupungille
esityksen yleiskaavan valmistelua tukevan vuorovaikutustyöryhmän perustamisesta. Työryhmään tulisi ao. virkamiesten lisäksi edustajat alueen asukas- ym.
yhdistyksistä. Näin voitaisiin hyödyntää
alueen asukkaiden paikallistuntemus ja
ottaa paremmin huomioon heidän näkemyksensä asuinympäristönsä kehittämisestä.
Joulukuussa seura jätti kaupungille
aloitteen liikenneturvallisuuden parantamisesta Kakskerran alueella. Vapparintien ja Samppaantien varsille vaadittiin
rakennettavaksi jalankulku- ja pyörätiet,
perusteena mm. lasten turvallisuus koulumatkoilla sekä jatkuvasti lisääntyvä
ulkopuolinen liikenne esimerkiksi Harjattulan golfkentälle ja Satavan venesatamaan. Aloitteessa toivottiin myös, että
90-luvun laman aikaan tehty harkitsematon säästöpäätös vihdoin perutaan, ja
tievalaistus pidetään vastedes päällä läpi
yön.

Yrittäjät huom!
Saarellamme toimiva yrittäjä
ole hyvä ja ilmottaudu
Kakskertaseuralle,
jotta voimme tehdä kattavan luettelon
”omista” yrityksistämme ja
yrittäjistämme.
Voit ilmottautua netissä
kakskertaseura@kakskertaseura.fi
Kerro missä toimit, mikä on toimialasi
ja kuinka ja koska palvelusi
ovat parhaiten saatavissa.
Tai lähettää tiedotteeen hallituksen jäsenille
tai jättää sen Satavan Kyläkaupan ulkoseinässä
olevaan Kakskertaseuran
postilaatikkoon.

Kiitos vaivannäöstäsi!
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Brinkhallin tapahtumat 2007

K

vko 27   4.7. Otto Jakobsson, kitara
Bach, Giuliani

vko 25 20.6. Affetti musicali

vko 28   11. - 14.7.
Brinkhall soi -tapahtuma

eskiviikkokonsertit klo 15
läpi koko kesän

Ruotsalainen Grevie Barock -trio: Emelie Roos, nokkahuilu Kanerva Juutilainen, barokkiviulu Dohyo Sol, teorbi
esittää Italialaista varhaisbarokkia (Marini, Fontana, Telemann, Frescobaldi,
C.P.E. Bach, Schmeltzer, Corelli, Merula,
Uccellini)
vko 26 27.6. Janne Malinen, kitara
Takemitsu, Mompou
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vko 29 18.7. ei konserttia
vko 30   25.7. Mikko Sorri, viulu
ja Janne Malinen, kitara
Piazzolla, Bartok
vko 31   1.8. Jussi Aalto, alttoviulu
ja Mikko Siirola, kitara
Scubert, Paganini

KESÄKUU
Punamultakurssi ja –talkoot ke 13.6.
Yheistyössä Curatio rf:n kanssa
Ohjaa arkkitehti Viri Teppo-Pärnä
9.00 punamullan keitto
12.00 lounas
13.00 alkaen maalaus
Osallistumismaksu 7 €, sis. lounaan
Ilmoittautuminen curatio(a)parnet.fi
The Singing Strings to 21.6. klo 17
Amerikansuomalaisen kuoron ja orkesterin konsertti Brinkhallissa
Jousiorkesteri The Singing Strings Yhdysvalloista esiintyy Suomessa nyt viidennen kerran. Soittajisto on nuorta.
Orkesteria johtaa Helinä Leino Pakola.
Konsertin päänumero on Harri Wessmanin Kalevalan tekstiin säveltämä teos
Lemminkäinen ja Väinämöisen synty.
Kotimaassaan nuoret esiintyvät ja kertovat Kalevalan tarinoita suomeksi. Suomen kiertueella orkesterin laulusolistina
esiintyy Eeva Savolainen-Sundström ja
Kalevalan kertojana näyttelijätär LianaKaarina. Lisäksi ryhmä laulaa, tanssii ja
esittää suomalaisia kansansävelmiä ja taidemusiikkia.
HEINÄKUU
Brinkhall soi 11.-14.7.
Brinkhall soi on poikkitaiteellinen ja
-tieteellinen tapahtuma, jossa kamarimusiikki, taidenäyttelyt ja korkeatasoiset
esitelmät yhdistyvät kokonaiselämyk-

seksi historiallisen kartanoympäristön
ja luonnon kanssa. Tapahtuman järjestää
kamariorkesteri Refugium musicum
yhdessä Suomen Kulttuuriperinnön
Säätiön kanssa.Vuoden 2007 teemana on
antiikin aika. Ennakkomyynti Brinkhallin kahviossa ja sähköpostitse os. brinkha
ll(a)kulttuuriperinto.fi
Taiteilijavieraat
Tuomas Rousi, kapellimestari / viulu
Reeta Maalismaa, viulu
Eriikka Nylund, alttoviulu
Petja Kainulainen, sello
Turun työväenopiston Luova paja
Turun taiteilijaseura
Kuvataiteilija Minna Vainio
Taiteilija Kaija Langén
Esitelmät
Professori Göran von Bonsdorff
Professori Paavo Castrén
Fil. yo Maria Karjalainen
Valtionarkeologi Henrik Lilius
Professori Peter Tigerstedt
Toimittaja Erkki Toivanen
Avajaiskonsertti ke 11.7.
Kakskerran kirkko klo 19
Brahms – Schubert
Tuomas Rousi & Anna Äyräväinen viulu,
Eriikka Nylund alttoviulu,
Petja Kainulainen sello
Refugium musicumin soittajia
Ohjelma 10/6 €
Pompeji-ilta to 12.7.
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Brinkhallin kartano,
Kavaljeerisiipi klo 17
Pompeji ja Suomi – prof. Paavo Castrén
luennoi
Musiikkia – kamariorkesteri Refugium
musicum
Liput (70 kpl) 5 €

14.00 Musiikkia kartanolla
– Refugium musicum
15.00 Antiikki ja Suomen rakennustaide
– Henrik Lilius
16.00 Musiikkia kartanolla – Refugium
musicum
17.00 Luontoretki – Peter Tigerstedt

Brinkhall-päivä I     pe 13.7.

Dramatisoidut opastukset klo 12.00,
14.00 ja klo 16.00. Kesto n. 45 min.

Brinkhallin kartano klo 12-17
Musiikkia, taidetta ja historiaa
Aluemaksu 2 €
12.00 Avajaisfanfaari
Taidenäyttelyn avajaiset pakarintuvassa    
Musiikkia kartanolla – Refugium musicum
13.00 Historialliset monumentit ja kansallinen identiteetti – Erkki Toivanen
14.00 Musiikkia kartanolla – Refugium
musicum
15.00 Kertomuksia Brinkhallin historiasta – Göran von Bonsdorff
16.00 Musiikkia kartanolla – Refugium
musicum
Dramatisoidut opastukset klo 12.00,
14.00 ja klo 16.00. Kesto n. 45 min.
Brinkhall-päivä II     la 14.7.
Brinkhallin kartano klo 12.00–18.00
Musiikkia, rakennusperintöä ja luontoelämyksiä
Aluemaksu 2 €
12.00 Musiikkia kartanolla – Refugium
musicum
13.00 Brinkhallin Pompeji-huoneen tarinat – Maria Karjalainen (ruotsiksi)
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Päätöskonsertti la 14.7.  
Kakskerran kirkko klo 18.00
Stravinsky – Mozart – Beethoven
Kamariorkesteri Refugium musicum
Kapellimestarina Tuomas Rousi
Reeta Maalismaa, viulu
Eriikka Nylund, alttoviulu
Ohjelma 10/6 €
ELOKUU
Kitarakonsertti su 19.8. klo 12.00
Turun Musiikkijuhlien ohjelmaan kuuluva Juuso Niemisen konsertti
Händel: Sarja nro 7 cembalolle, sov. David Russell
Bergman: Extase pour un guitariste
Britten: Nocturnal after John Dowland
Paganini: Grand Sonata
Liput Lippupalvelusta
SYYSKUU
Euroopan rakennusperintöpäivät
7. - 9.9.
Avoimet ovet pe-su klo 12 - 17,
kahvio avoinna, opastettuja kierroksia

Lauantaina Brinkhallin ystävien järjestämät sisäsiivoustalkoot ja omenakellarin
rikitys vanhaan tapaan alkaen klo 10
Lauantaina 8.9. klo 11 tekstiilikonservaattori Tanja Huikuri kertoo aiheesta
“Miten säilytän vanhoja tekstiilejä”
Puisto- ja puutarhatalkoot
15. - 16.9.2007
Brinkhallin ystävät järjestää.
Taideristeilyt
Noora Vennamon novellikokoelmaan
“Minä itkin kaikki kyyneleet” pohjautuva teatteriesitys. Koreografia Salla
Kärkkäinen. Ohjelma toteutetaan taideristeilynä, lähtö Aurajoesta. Esitykset:
ensi-ilta 21.9., muut 23.9. ja 28.9,
29.9. sekä 30.9.2007.

Dramatisoidut opastukset
Tilauksesta ryhmille 9.6.2007 lähtien
Brinkhall soi -tapahtuman yhteydessä ilman varausta
Näyttelijä-dramaturgi Marja Suden toteuttamat dramatisoidut opastukset tilauksesta ryhmille läpi kesän ja syksyn
alkaen 9.6. Dramatisoitujen kierrosten
aikana siirrytään 1700-luvun lopun kartanoelämän pyörteisiin. Kartanoa isännöi kunnianarvoisa professori Gabriel
von Bonsdorff, jonka ajan henkeen toteutettavat suunnitelmat uudesta hyötypuutarhasta pistävät talon väen liikkeelle.
Elämyksellisten kierrosten aikana osallistujat saavat tutustua aikalaisiin ja heidän
tapakulttuurinsa erikoisuuksiin omakohtaisesti. Kesto n. 45 min.
Tilaukset Sirkka Vuorio 040 755 3266.
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Samin Auto ja
Varaosatuonti Oy
-ostetaan ja myydään
raskaskalustoa
Puh. 050 553 2506

MN-Asennus Markku Niemi
Lasi, peili ja
muut sisustustyöt
Uudenkyläntie 17, 20960 TURKU
Puh. 0400 849 513

Hedelmä- ja vihannetukku

K.Ahosmäki Oy
FIN-20780 KAARINA
Tel +358 (0)2 243 5000
Fax +358 (0)2 243 1772
GSM +358 (0)50 564 2281
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Meri-Karinan Toimintaja Palvelukeskus
Seiskarinkatu 35, 20900 Turku
puh. (02) 2657 666

29 vuotta tyytyväisiä asiakkaita. Lehtien
tilaajia, jotka hankkivat lukuilonsa samasta paikasta vuosikerrasta toiseen.
Ystävällinen palvelu, täydellinen valikoima, tilausten luotettavuus ja tarjoukset
saattavat olla eräitä syitä.
Soita (02) 330 2300
ja tilaa itsellesi tai lahjaksi lehdet.
Ps. Lehtitilaus on hyvä lahja,
josta on saajalle iloa pitkäksi aikaa.
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Samaa perhettä

Kiinteistönvälitys
LKV M.Tocklin
ja Turun Vuokra-asunnot Oy
Kiinteistönvälitysalalla Turussa
ja lähiympäristössä
yli 30 vuoden kokemuksella
Yliopistonkatu 32, 20100 Turku
Puh. (02) 232 4040
www.lkv-tocklin.fi
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Muistathan
meneillään olevat
Pihakirjoitusja vuoden 2007
Pihakilpailut!
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TULE KAKSKERTASEURAN TOIMINTAAN MUKAAN!
Seuran hallitus nimittää taas tammi-helmikuussa seuran työryhmät ja toimikunnat.
Jos olet valmis osallistumaan niihin, ilmoita valmiutesi työryhmän puheenjohtajalle.
Heille ja seuran hallituksen jäsenille voit tehdä myös aloitteita käsiteltävistä asioista
sekä antaa uusia toimintaideoita.

Asumis- ja ympäristötoimikunta
Kulttuuri- ja toimintatyöryhmä
Hannu Tenho
puh. 258 8706
Jaana Majatie
puh. 258 8900
		
040 728 9186 		
045 6733 939
Historia-kotiseututoimikunta
Heikki Toimi
puh. 253 9030
			
040 706 1762

Pihakilpailutoimikunta
Juhani Manner puh. 258 8149
		
212 021

Kalastustoimikunta
Seppo Muurinen
puh. 258 7805
			
0400 763 822

Tiedotustoimikunta
Paula Palmroth puh. 258 8265
		
0500 521 525

2X - LEHTI
Julkaisija: Kakskertaseura ry
Toimitus:
päätoimittaja
Raimo Narjus		

email raimo.narjus@netti.fi

Liisa Nummela
toimitussihteeri		

email liisa.nummela@pp1.inet.fi		

		
Ritva Nummiora		

email ritva.nummiora@turku.fi

kakskertaseura@kakskertaseura.fi, www.kakskertaseura.fi
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NYT KAKSKERTASEURAN JÄSENEKSI!
Postitamme säännöllisesti jäsentiedotteita informoidaksemme
jäseniämme ajankohtaisista asioista.
Ilmoittaudu jäseneksi täyttämällä alla oleva lomake. Lomakkeen voit lähettää
hallituksen jäsenille tai jättää Satavan kyläkaupan ulkoseinässä olevaan
Kakskertaseuran postilaatikkoon.

LIITYN JÄSENEKSI
Nimi
Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Puh. koti		

työ		

kesä

muu

Sähköpostiosoite
Perheen lisäjäsenet
Jos olet kesäasukas, missä saaressa asut?

Lehden kuvat:
Raimo Narjus, Marjatta ja Markku Jokinen ja Ritva Nummiora
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MARKKU MONNONEN, puheenjohtaja
Järvenpääntie 13		
20960 Turku			
			

koti 258 7030 fax 258 7090
työ 262 4602 fax 262 4599
gsm 050 558 9540
email markku.monnonen@turku.fi
email koti markku.monnonen@reppu.net

PASI RÄTY, varapuheenjohtaja		
Töyrästie 35			
20960 Turku

koti 234 3233
gsm 040 594 0623
email pasi.raty@tpe.fi

KAARIN KURRI		
Heikkilänkatu 7 as 5		
20100 Turku

koti 253 6164
gsm 040 825 2730
email kakskertaseura@kakskertaseura.fi

JAANA MAJATIE		
Höyttistenrannantie 23		
20960  Turku

koti 258 8900
gsm 045 673 3939
email jaana.majatie@kakskertaseura.fi

LIISA NUMMELA		
Korterannantie 55
20960 Turku

gsm 050 555 8628
email liisa.nummela@pp1.inet.fi

TINA MÄKELÄ			
Kakskerrankirkkotie 14		
20960 Turku			

koti 258 8581 gsm 040 747 0135
fax 258 8540
email tina.makela@auriamail.net

MATTI SCHREY
Mailatie 2			
20200 Raisio

koti 438 7879
gsm 040 573 8377
email matti.schrey@raisio.fi

JARMO SUOMINEN		
Eristäjänmutka 9a		
20320 Turku

koti 239 5050
gsm 0400 527 703		
email jarmo.suominen@pp3.inet.fi

HEIKKI TOIMI			
Tiilitehtaankatu 19		
20360 Turku				
					

koti 253 9030 gsm 040 706 1762
työ 020 748 8607 keskus 020 748 8600
email heikki.toimi@harjattula.fi
fax 020 748 8601

PIRKKO VARJONEN			
Vapparintie 858				
20960 Turku

koti 258 7828 gsm 040 727 8882
email pirkko.varjonen@turku.fi
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Julkaisija: Kakskertaseura ry

Tässä numerossa:
Kakskerta uuden kyläkaavan
kokeilualueeksi
Turkuseuran lisäkannanotto
osayleiskaavoitukseen
Kolmannen sektorin
aseman vahvistuminen
Satava-Kakskerran kyläkauppaa
2000-luvulla
Kaupungin kalastaja
Ari Lehtonen
Satavan Venepalvelu
Haarlan Kukkapiha

KESÄKUU
1
2007

