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uheenjohtajakauteni päättyy tähän vuoteen ja haluan kiittää seuran jäseniä mukavista
muistoista ja jutusteluhetkistä. Nyt päättynyt vuosi on ollut tapahtumarikas jälleen kerran. Perinteisten tapahtumiemme lisäksi vuottamme on rikastuttanut Suomen Kotiseutuliiton JOY Jokaisen Oma Ympäristö –kulttuuriympäristökampanja. Olemme teettäneet vuoden
teeman mukaisesti kotiseutuaakkoset, aloittaneet Kakskerran hautausmaan inventoinnin sekä
järjestäneet ”Kaunein ympäristöni” –valokuvauskilpailun, jonka voittajat esitellään tässä lehdessä. Lisäksi kotisivujemme uusiminen on loppusuoralla. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia
työryhmäläisiä aktiivisesta vuodesta.
Joulu lähestyy ja vielä valkoisena, siitä kannattaa ottaa irti kaikki mahdollinen. Olen ihastellut
meidän ihania saariamme, joille olemme kotimme rakentaneet ja asumme viihtyisästi.
Taivaanrannassa on kuitenkin näkyvissä pahaenteisiä uhkia. Ensi vuodesta saattaa tulla kaiken kaikkiaan vaikea turkulaisille ja Turun taloudelle. Kaupungilla on painetta lopettaa vanhainkoteja ja lastenkoteja. Päätöksiä näistä on tehty. Suurten ikäluokkien kunto heikkenee,
joten sairaanhoitopalveluja tullaan tarvitsemaan yhä enenevässä määrin. Vaikka kuinka pitäisi
säästää, niin se ei vain yksinkertaisesti onnistu. Vanhusten kotihoitoon tarvitaan lisää osaavia
työntekijöitä.
Huolestuttavaa on myös lasten huostaanottojen määrän lisääntyminen. Kaikkein surkuteltavimpia ovat ne lapset, joiden vanhemmat eivät pysty ottamaan vastuuta edes omasta elämästään,
saatikka sitten lapsiensa. Huostaanottojen tarve kasvaa, mutta sijoituskoteja ei ole läheskään
tarpeeksi. Vanhukset ja lapset ovat jäämässä jalkoihin.
Ensi vuonna pitäisi maalauttaa torppa ja korjata terassi, mutta lonkkaleikkauksen takia remontteja ja muita kuluja pitää supistaa - näin joutuu yksityinen kansalainen tekemään eli menot
joudutaan kohdistamaan tarvittaessa uudelleen. Samalla idealla toivoisi kaupungin pystyvän toimimaan nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Vähemmän tarpeelliset investoinnit voivat odottaa, kun kaupunkilainen tarvitsee apua ja tukea jokapäiväisessä elämässään. Summa summarum
on , että kaikki maksut ja taksat veroja myöten tulevat korottumaan. Toivon että päätökset, joita
tehdään kohdistuvat oikeudenmukaisesti ja että peruspalvelut toimivat.
Toivotan kaikille saarelaisille Hyvää Joulua ja nähdään ensi vuonna!



Oletko sinä
jouluihminen?

P

ikkutyttö paketoi innokkaasti lahjaa
ystävälleen, itse ostamaansa, hartaasti valikoimaansa, omaan budjettiinsa
sopivaa. – Mä olen kyllä niin kovasti jouluihminen, että isona varmaan kaikki rahani
loppuvat, kun on niin hauska ostaa lahjoja,
hän totesi.
Äiti jäi pohtimaan tyttärensä kommenttia.
Mikä tekee ihmisestä jouluihmisen?
Onko jouluihminen sellainen, joka kiertää
kaupasta kauppaan, kantaa paketteja selkä vääränä mummin kummin kaimallekin? Vai onko
hän kenties niitä, jotka joulun ilosta tai ehkä
paremminkin joulun pakosta, siivoavat koko
talon kaappeja myöten, vaikka ovat havainneet ties kuinka monta kertaa, ettei kukaan
asu kaapissa? Mutta kun jokin sisimmässä
määrää, ettei joulu voi tulla ennen kuin kaikki
on tehty viimeistä piirtoa myöten, onhan se
kerran äidiltä opittu. Oletko jouluihminen, jos
teet kaikki ruuat itse, askartelet joulukoristeet,



poltat riittävästi kynttilöitä? Eli suoritat riittävästi? Äiti pudistaa mielessään päätään. Oikeaa
jouluihmisen määritelmää ei tunnu löytyvän.
Millaisia olivat ensimmäisen joulun ihmiset? Löytyykö sieltä sopivaa kriteeriä jouluihmiselle?
Itse päivänsankarin, Jeesuksen, syntymäyö
ei ulkoisilta puitteiltaan katsottuna näyttänyt
mitenkään loistokkaalta. Köyhä pariskunta
majoittuneena talliin, kun ei päässyt parempiin tiloihin. Eläinten syöttökaukalosta tuli
vastasyntyneen kuninkaallinen vuode. Jotakin uutta kuitenkin tulee jouluihmisen määritelmään, kun äiti astuu sielunsa silmin tallin
hämärään. Paimenet ovat jo ehtineet paikalle.
Näille yhteiskunnan halveksituimmille on ensimmäiseksi ilmoitettu: ”Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on
Kristus, Herra.” Heidän kasvonsa säteilevät
iloa ja ihmetystä. Se tarttuu äitiinkin. …”teille
on syntynyt”, Jeesus ei syntynyt pelastamaan
vain muita , vaan myös meitä, jotka olemme
joutuneet elämässämme sivuraiteelle. Mutta
seimen äärellä on vielä tilaa. Kiireiselle lahjanostajalle, yksinäiselle laitospotilaalle, stressaantuneelle vanhemmalle, jokaiselle. Yhtäkkiä äidille siivousriepu saakin jäädä kaappiin ja
mielessä alkavat soida laulun sanat: ”Heinillä
härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton…” Joulurauha tulvahtaa äidin sydämeen.
Jouluihmisen määritelmä on lopultakin
löytynyt.
Siunattua ja iloista joulua seimen äärellä!
Saaristolaispappi Liisa Kuusela

Kakskerta muuttuva kotiseutumme
Monet meistä muistavat Kakskerran maisemat
ja kylän raitit erilaisena, miltä ne näyttävät tänä päivänä. Vielä 50-60 -luvulla Kakskerran
kunnan aikana rakennettiin voimakkaasti
sekä kesämökkejä että omakotitaloja. Silloin
Kakskerrassa oli myös useita pieniä maatiloja.
Kaupungissa käytiin vähemmän töissä. Maanomistajat ja mökkiläiset hyötyivät toisistaan.
Pienten tilojensa kannattavuutta parantaakseen maanomistajat myivät tontteja mahdollistaen nykymuotoisen loma-asutuksen.
Pakkoliitos Turkuun 60 -luvun lopulla pysäytti lähes täysin rakentamisen. Minkä jälkeen
rakennuslupia oli vaikea saada. Vasta 80-luvun
puolivälin jälkeen luvan saanti alkoi helpottua.
Vanhan Kakskerran kunnan alueella ei ollut
olemassa olevaa koko aluetta kattavaa kaavaa.
Tästä johtuen rakentaminen ei ole ollut kovin
suunnitelmallista. Nyt viime vuosien aikana
on laadittu ensimmäinen koko alueen kattava
osayleiskaavaluonnos ja tämä onkin herättänyt
laajaa huomiota ja keskustelua alueen asukkaissa. Asian tiimoilta on järjestetty sekä omia
että kaupungin järjestämiä tilaisuuksia ja ne
ovat olleet yleisömenestyksiä. Kaavaan on haluttu vaikuttaa, sillä onhan tämä meidän omaa
kotiseutuamme, josta historia, monet muistot

ja käden jäljet ovat kertomassa.
Tähän päivään pitää kuulua vuorovaikutus
asukkaiden ja kaupungin kaavoittajien kanssa. Me Kakskertalaiset haluamme vaalia tätä
kaunista kotiseutumaisemaa, emmekä halua
”pilata” sitä liiallisella rakentamisella. Saariston
merellistä luontoa ja maisemaa kunnioittavaa
rakentamista ei silti pidä kokonaan pois sulkea. Palveluiden (koulu, päivähoito, kauppa,
joukkoliikenne) pysyvyyden ja saannin kannalta saaret tarvitsevat lisää asutusta. Toivoisin,
että me Kakskertalaiset omilla mielipiteillämme pystyisimme vastaisuudessakin vaikuttaa
oman alueemme kehitykseen esimerkiksi
alueella jo toimivien yhdistyksien ja seurojen
kautta. Aluetta kehitettäessä jokaisen asukkaan
ääni on tärkeä.
Vanhoihin Kakskertalaisiin maisemiin, kylän raitteihin ja ihmisiin voi tutustua vaikkapa
alueesta kirjoitettujen kirjojen välityksellä. Nyt
Kakskerran kylän raitit ovat saaneet valkoisen
lumipeitteen kuin muistona vanhoista ajoista
- ja samalla toivottaen meille rauhaisaa ja kodinlämpöistä joulunaikaa.
Toivottaen
Seppo Muurinen

Monnoisten kylästä



Vuosi 2010 Kakskerranjärvellä
Esko Iisalo

Kuluneen vuoden saldo järven tilaan nähden
oli positiivinen. Kuumasta kesästä huolimatta
sinileväkukintaa ei varsinaisina kesäkuukausina esiintynyt. Vasta syyskuussa tapahtui ohimenevää levän muodostusta. Uutuutena levätilannetta voitiin seurata asennetun mittarin
välittämänä tietokoneella verkossa (http://sinileva.natureit.net/).
Järvivedestä suoritetut mittaustulokset olivat hieman hämääviä. Pintaveden happi pysyi
hyvänä ja fosforipitoisuudetkin selvästi aiempia alempina. Heinä-elokuussa pohjan läheiset
kerrokset olivat kuitenkin hapettomia ja alusvedessä mitatut fosforipitoisuudet olivat jopa
2000-luvun alkuvuosia korkeampia.
Ilmastimet tulivat viimeistään juhannuksen
seudulla toimintakuntoon. Järven itäpäähän
hankittiin uusi Mixox MC500-tyyppinen
”uppoilmastin” aluksi leasing-tyyppisellä sopimuksella. Tämän ilmastimen käyttöön liittyy
kaukovalvonta-mahdollisuus. Järven länsipään
kaksi Waterix Airit 70-tyyppistä ilmastinta saatiin kunnostetuksi (kuva 1). Ilmastinten te-

hoa ja toimintaa tullaan edelleen seuraamaan
tarkasti.
Kalliolan ojavesipuhdistamosta saatuja
kokemuksia selostettiin Susanna Kaasisen
kesäkuussa 2010 julkaisemassa TEHO-hankkeeseen kuuluvassa raportissa. Seuraavassa
otteita tästä raportista.   Puhdistamo asennettiin vuonna 2003 ja sen pumppaustehoa
lisättiin vuonna 2008. Pumppu käynnistyy
veden noustessa ojassa (kuva 2) ja kytkeytyy
pois vedenpinnan laskiessa. Uuden pumpun
teho on 6-7 l/s eli 518-605 kuutiomtriä/vrk
mikäli pumppu on koko ajan päällä. Puhdistamo käsittelee noin kolmanneksen ojan keskivirtaamasta, mutta valitettavasti vain pienen
osan ojavedestä kevättulvien ja suurempien
syyssateidenkin aikana. Saostuskemikaalina
käytetään alumiinihydroksikloridia (liuos).  
Pääasiallinen liukoisen fosforin saostuminen
liukenemattomaan muotoon tapahtuu pitkänomaisessa altaassa, josta vesi ohjautuu vielä
toiseen laskeutumisaltaaseen (kuva 3) ennen
järveen virtaamista. Viime vaiheessa osman-

Järven länsipään Waterix-ilmastin toiminnassa.
Kuva O-P. Mäki/ympäristötoimisto.

Kalliolan ojavesipuhdistimen veden otto ja pumpun
suoja-mökki (O-P. Mäki/ympäristötoimisto)



käämit, kaislat ja pensaistot voivat vielä sitoa
ravinteita. Altaisiin saostunut sakka on määrävälein poistettava altaista.
Parhain ojavesipuhdistamon teho mitattiin
marraskuussa 2009. Silloin jopa 93 % puhdistamattoman ojaveden liukoisesta fosforista
ja 80 % kokonaisfosforista hävisi puhdistamon
käsittelyssä. Teho vaihteli kuitenkin eri mittauskerroilla suuresti. Järven pinnan nousukin
on ilmeisesti päässyt vaikuttamaan joskus tulvien aikana sekoittamalla laskeutumisaltaan
pohjaan saostunutta massaa. Kaasisen laskelmien mukaan puhdistamo poistaa ojavedestä
liukoista fosforia 0.1 kg/kk ja kokonais-fosforia 0.2 kg/kk. Puhdistuskemikaalia on tarvittu
1100 litraa puhdistamaan yksi kilo liukoista
fosforia.
Ojavesipuhdistamon kustannukset vuosina
2003-2010 olivat raportin mukaan 15124 €.
Luku ei kuitenkaan sisällä suunnitteluun, rakentamiseen, huoltoon ja tarkkailuun sisältyviä henkilökustannuksia. Työn osuus nostaisi
kustannukset aivan toiseen lukemaan. Yksittäisistä käyttökuluista kemikaalit ja sähkön kulutus ovat huomattavaimpia toistuvia kulueriä.
Puhdistamon tehon suuret vaihtelut edellyttävät vielä jatkuvia tarkistuksia ja valvontaa.
Määräaikaiset suoja-alueet pelloilla on tiedostettu merkittäviksi ravinteiden vähentäjiksi valuma-alueilla. Kalliolan ojan seudulla
ja Myllykylän rajalle ulottuvilla pelloilla on
huomattava suoja-alue ollut käytössä jo kolme vuotta. Oliko tämä vaikuttamassa siihen,
että lämpimänä hellekesänä 2010 vältyimme
sinileväkukinnoilta? Kalliolan ojan ravinnemittauksilla ei tätä voida vahvistaa. Iloitsemme
kuitenkin siitä, että iso määrä lannoitteita on
siten jäänyt kylvämättä järven lähistölle. Toivoamme järven tervehtymisestä lisää nyt tieto
siitä, että uutena hankkeena myös Aatilan ojan
varrella on perustettu merkittävä suoja-alue,
jolle jo on istutettu heinää.
Vuoden 2010 positiivisiin uutisiin voidaan
lisätä Myllyojan uudelle padolle myönnetty

Ojavesipuhdistamon toinen allas.
Kuva O-P. Mäki/ympäristötoimisto.  

lupa. Suunnitelmissa on kiinteä pohjapato,
jossa on V-muotoinen aukko. Näin virtaus
tulvakausina lisääntyy ja vastaavasti vähenee
järven pinnan laskiessa kuivina kesäkuukausina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myös
myöntänyt Harjattulan golf-yhtiölle luvan
veden ottamiseen Kakskerranjärvestä. Lupaan
liittyviä ehtoja on käsitelty mm. Kakskerranjärven suojeluyhdistyksen hallituksessa, missä
ehtojen täyttymisen valvontaan kiinnitettiin
huomiota.
Viemäriverkoston osittainen ulottuminen
järven ranta-alueille nähdään toiveita antavana
tulevaisuuteen nähden. Yksityiset ranta-asukkaat ja mökkiläiset ovat parantaneet jätevesihuoltoaan. Turun kaupungin myönteinen
asenne, järvineuvottelukunnan asettaminen
vuonna 2002 ja ympäristötoimiston aktiivinen
työ ovat olleet ensiarvoisen tärkeät. Kaupungin ohella Kakskerranjärven suojeluyhdistys
on taloudellisesti tukenut hoitotoimenpiteitä.
Uskallamme katsoa optimistisesti järvemme
tulevaisuuteen.



Villi ja vapaa
Säännöllisesti kokoontuva yhdistys, joka ei ole
yhdistys, jäseniä 45-50, jotka tiedetään ja tunnetaan, eivät kuitenkaan jäseniä.Puheenjohtaja johtaa joukkoaan, ei kuitenkaan puheenjohtaja. Ei pakollisia vuosikokouksia, mutta
kokouksia kerran viikossa. Kun on hauskaa,
niin kokoonnutaan hauskanpitoon.
Historia kertoo, että kaupungin liikuntavirasto ihmetteli miksei liikunnan ympärille ollut
syntynyt mitään ryhmittymää saarille.Ajatus
kypsyi ja kun kaupungilta tultiin opettamaan
uutta liikuntamuotoa nimittäin sauvaliikuntaa, niin eläkeläisporukka Marjatta Männistön
johdolla aloitti uuden harrastuksen.
Liikunta on edelleen tärkeässä asemassa,
mutta “kerhon” toiminta laajeni moninaiseksi
jäsentensä näköiseksi. Joukossa on hyviä laulajia, valokuvaajia, runon taitajia. Kun kysyy
seuran tarkoitusta, niin eräs jäsen kiteytti tarkoituksen seuraavasti:
Minun takkini ei tarvitse neulaa, ei lankaa
Mutta minun sieluni tarvitsee sopivaa seuraa.
Kivassa seurassa on miellyttävää harrastaa,
lukea laulaa, pelata, retkeillä, käydä teatterissa
ym. Antakaa Marjatalle idea, hän jalostaa sitä
ja sitten se toteutetaan yhdessä.
Hän sanookin, että tässä iässä me saamme



tehdä mitä päähän pälkähtää ja mihin rahkeet
riittävät.
Tiistailaiset kirjoittivat presidentille halustaan päästä vierailemaan Kultarantaan.Vastaukseksi tuli kutsu ja niinpä iloiset tiistailaiset
saivat nauttia presidenttiparin (kissoineen)
vieraanvaraisuudesta monta tuntia. Kuviakin
otettiin.
Pellon Siunaus -juhla keväällä ja Sadonkorjuu Jumalanpalvelus syksyllä on tiistaiporukan
ideoimaa. Hyväntekeväisyyttä harrastetaan
aina kun jää rahaa. Tiistailaiset maksavat itse matkansa ja muun harrastuksiin liittyvän.
Kun pussin pohjalle kertyy ylimääräistä, niin
se lahjoitetaan tarvitseville. Viimeksi vietiin 3
kg:n pussi kolikoita. Useimmiten muistetaan
syöpälapsia, joiden hyväksi on vuosien mittaan
kerätty ja myyty ja osallistuttu.
Monet osaava ja hauskat ihmiset ovat olleet
jakamassa osaamistaan tiistailaisille.
Tiistailaiset ovat nykyään kokeneita “näyttelijöitä”. Uusin filmi, jossa he näyttelevät on
Vares eli Pahuuden Tango. Tiistaislaisia näkee
myös mm. Hovimäki sarjassa ja elokuvissa
Levottomat ja Kuutamolla.Saa nähdä minne
tämä mielenkiintoinen “karriääri” vie.
Tiistaisin kaikki ovat tervetulleita
Kakskertatalolle klo 11.

Historian havinaa

Kakskerran koulun näkökulmasta

K

akskerran koulu on rakennettu vuonna 1964 Kakskerran kunnan aikana.
Kunta rakensi koulun ilman lainarahaa. Tuona aikana rakennusmateriaalit olivat
täysin eritasoisia verrattuna tämän päivän materiaaleihin. Lisäksi vaatimukset tilaratkaisuissa olivat eri luokkaa. Nyt vuonna 2010 Turun
kaupunki on tehnyt päätöksen Kakskerran
koulurakennuksen purkamisesta. Purkupäivää
ei ole vielä viranomaisten taholta määritelty.
Kakskerran koulun peruskorjaus on suoritettu jo useampaan kertaan. Ensimmäinen
peruskorjaus oli 90-luvun puolivälissä. Tuolloin lapset olivat siirrettynä Väinö Aaltosen
koulun tiloihin. Tilat sijaitsivat Moikoisissa
Valintatalon yläkerrassa. Nyt myös nämä tilat
ovat suljettuna homevaurioiden vuoksi. Kakskerran koulu suljettiin silloin mahdollisen
terveysvaaran vuoksi. Remontti kesti reilun
vuoden. Tällöin koulun remontin tilaajana
oli tilalaitos. Työn suorittajana toimivat tilalaitos ja sen alihankkijat. Remontin valvojana
ja tarkastajana oli tilalaitos.
Seuraavan kerran koulun oppilaat ja opettajat alkoivat oireilla 2000-luvun alussa. Tällöin
homemittauksissa todettiin koulun tiloissa

kasvavan mm. aktinomykeettejä, jotka ovat
terveydelle vaarallisia homeitiöitä. Koululle
tehtiin mittava peruskorjaus. Peruskorjauksen
yhteydessä jätettiin kuitenkin tekemättä koulun peltikaton korjaus, joka olisi ollut yksi tärkeimmistä korjaushankkeista. Remontti kesti
pitkään lähes kaksi vuotta. Lapset opiskelivat
tämän ajan parakeissa, jotka olivat pystytetty
koulun tontille. Elämä koulun pihalla oli välillä melko villiä, koska pienet lapset pyörivät
suurten työkoneiden keskellä. Peruskorjauksen tilaajana toimi jälleen tilatoimi. Työn
suorittajana olivat tilatoimen palkkaamat alihankkijat. Valvonnan ja tarkastuksen suoritti
jälleen tilatoimi.
Peruskorjauksen jälkeen pääsimme palamaan hyvin remontoituun kouluun joulukuussa 2006. Jo alkukeväästä 2007 alkoivat
ensimmäiset opettajat ja oppilaat saamaan
allergisia oireita. Samaan aikaan huomattiin,
että koulun katto vuotaa ja seiniä pitkin valuu
sadevesi. Pitkään keskusteltiin homemittausten tarpeellisuudesta tässä vaiheessa. Päättäjät
olivat sitä mieltä, että on riittävää, jos mittaukset suoritetaan vuoden kuluttua käyttöön
otosta alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.



Vanhempainyhdistys teki kosteusmittauksia
ja totesi selvää kosteutta koulun eri puolilla.
Lopulta tilalaitos teetätti mikrobimittaukset
4.4.2007. Mittaustulokset saatiin 25.4.2007
ja tulos oli masentava.
Ennen mikrobimittauksia osa Kakskerran
koulun oppilaista pääsi siirtymään Haarlan
koulun tiloihin. Haarlaan siirtyivät yläluokat
ja kaikkein pienimmät oppilaat jäivät Kakskerran koulun tiloihin. Yhä useampi lapsi
voi huonosti ja sai erilaisia homeitiöiden
aiheuttamia oireita. Kouluterveydenhuolto
teki kartoituksen oppilaiden oireista ja tutki kaikki oireilevat lapset. Pienimmät lapset
pääsivät siirtymään Haarlan koulun tiloihin
11.5.2007. Ennen koko koulun sulkemista
jouduimme kuitenkin käyttämään ”kovia” keinoja. Kakskerran koulun oppilaat jättäytyivät
pois koulusta 2-4.5.2007. Koulussa oli näinä
muutamana päivänä vain muutama oppilas.
Kaikki vanhemmat eivät saaneet järjestettyä
lasten kotihoitoa kaikkina kolmena päivänä.
Vielä tässäkin vaiheessa työterveyslaitos oli sitä
mieltä, että Kakskerran koulun tilat ovat täysin
turvallisia.
Rahaa Kakskerran koulun remontteihin on
mennyt runsaasti. Viimeisin remontti tuli Turun kaupungille maksamaan 1,6 milj. euroa.
Remontti tehtiin ja korjatuista tiloista ehdittiin nauttimaan vajaa puoli vuotta. Aika kallis
hinta niinkin lyhyestä ajasta. 1990-luvulla tehty remontti tuli maksamaan noin 1 milj. mk.
Sen ajan rakennuskustannukset huomioon
ottaen, oli remontin hinta suuri. Remontit
on tehty homevaurioiden vuoksi ja jokaisen
remontin jälkeen on samat homeitiöt vallannut tilaa rakenteissa. Herää kysymys ovatko
nämä remontit olleet täysin turhia?
Kakskerran koulun vanhempainyhdistys
perusti alkukeväästä 2007 kosteustyöryhmän. Kosteustyöryhmän jäseninä toimivat
silloin Tarja Kaskimäki, Sari Laakso, Seppo
Muurinen ja Petri Suominen. Myöhemmin
kokoonpanoksi on vakiintunut Sari Laakso,
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Seppo Muurinen ja Minna Saukkonen. Kosteustyöryhmä on käynyt useissa palavereissa
opetuslautakunnan, kiinteistölautakunnan,
opetustoimen, tilalaitoksen sekä kaikkien valtuustoryhmien kanssa. Keskusteluja on käyty
koko ajan hyvässä hengessä. Vuonna 2009 ryhmään tuli mukaan Antti Tuomisto.
Syksyllä 2007 koulun oppilaiden vanhemmille järjestettiin tiedotustilaisuus kaupungin
eri instanssien taholta. Silloin ensisijaisena
vaihtoehtona ehdotettiin nykyisen koulurakennuksen remonttia. Remontin laajuus oli
iso (mm. katon kaltevuuden korotus, katon
uudet pellitykset, seinien vauriot), mutta hinta-arvio oli vain n. 500 000 €. Uuden koulun rakentamista ei pidetty varteenotettavana
vaihtoehtona. Tilaisuudessa oli runsaasti vanhempia läsnä. Kysymyksiä tuli paljon. Osaan
saatiin vastauksia, mutta paljon jäi myös arvailujen varaan. Vielä vuoden 2007 loppupuolella päättäjien mielipiteet remontoinnista olivat
muuttuneet uuden koulun rakentamisen vaihtoehtoon.
Keväällä 2008 opetuslautakunta päätti hankesuunnitelman tekemisestä uudesta Kakskerran koulusta. Hankesuunnitelmaa ryhdyttiin
tekemään toukokuussa ja se valmistui elokuun
lopussa. Syyskuussa opetuslautakunta puolsi
hankesuunnitelmaa uuden koulun rakentamisesta. Samoin hankesuunnitelmaa ovat puol-

taneet terveystoimi ja sosiaalitoimi. Kuitenkin
Kakskerran koulun hankesuunnitelma unohtui entisen apulaiskaupunginjohtajamme pöytälaatikkoon. Lukuisiin palaveripyyntöihimme
ei yleensä vastattu ja vastauksen saatuamme ei
Kakskerran koulua nähty tarpeellisena kohteena. Vuoden 2010 alkupuolella kaupungin
taholta huomattiin, että hankesuunnitelma on
vanhentunut ja pitäisi nopealla aikataululla
saada uusi hankesuunnitelma. Tämän päivitetyn version piti olla valmiina alkusyksystä
2010. Kuitenkin se on edelleen tekemättä.
Kakskerran koululle on suunniteltu määrärahoja vasta vuoden 2012 budjettiin. Silloin
aloitettaisiin koulun suunnittelu ja koulu valmistuisi näillä näkymin vasta 2014. Se on liian
myöhään, koska Kakskerran lapset mahtuvat
Haarlan koulun tiloihin vuoteen 2013 saakka. Vanhempainyhdistys on pohtinut, mihin
lapset sijoitetaan vuodeksi. Kaupungilla on
ollut erilaisia vaihtoehtoja viipalekoulun ja

kaupungin hajakouluihin sijoittamisen välillä.
Nämä ovat kaikki vaihtoehtoja, joita vanhempainyhdistys ei hyväksy. Positiivisena asian on
toisaalta nähtävä se, että uusi koulu on tarkoitus rakentaa Kakskerran alueelle. Vanhempainyhdistys ei tule hyväksymään Kakskerran
uuden koulun siirtymistä taas eteenpäin. Yhtenä vaihtoehtona asioiden vauhdittamiseksi
on aloittaa oppilaiden koululakko 10.1.2011.
Toivottavasti näin koviin toimenpiteisiin ei
tarvitse ryhtyä.

Sari Laakso

Kakskerran koulun
vanhempainyhdistys

11

Kaunein
ympäristöni

-VALOKUVAUSKILPAILU 2010
PÄÄTTYI

Kakskertaseura osallistui kuluneena vuonna
valtakunnalliseen JOY Jokaisen Oma Ympäristö-kampanjaan, jota koordinoi Suomen Kotiseutuliitto. Kampanjan tavoitteena on ollut
kulttuuriympäristön arvostuksen ja hoidon
parantaminen. Kampanjaan liittyen Kakskertaseura järjesti kaikille avoimen valokuvauskilpailun Kaunein ympäristöni. Kilpailun tarkoituksena oli kuvata ja tallentaa Kakskerran
1.palkinto

Lokit / Mirja Rakkolainen (Kuva otettu Satavassa (Onnelassa) Airiston rannalla)
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2. palkinto

Talvilaituri (Raustvuori) /Emmi Kangas

3. palkinto

Kirkko talvella/ Jukka Lämsä
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luontoa ja kulttuurimaisemaa.
Kilpailun tuomaristoon kuuluivat kuvataiteen opettaja Eero Merimaa, valokuvauksen
opettaja Klaus Koszubatis, arkkitehti Ritva
Nummiora ja kirjailija Tarmo Talvio. Tuomariston sihteerinä oli Heikki Toimi Kakskertaseurasta.
Kilpailuun tuli yhteensä 74 valokuvaa. Kaikki kilpailuun osallistuneet kuvat ovat nyt Kakskertaseuran hallussa ja niitä voidaan käyttää
esimerkiksi seuran julkaisuissa ja kotisivulla.
Tuomaristo valitsi kuvien joukosta kolme
parasta ja voittajat palkittiin itsenäisyyspäivänä Hennalassa järjestettyjen kirkkokahvien
yhteydessä.
Tuomariston arviot kilpailun voittajakuvista:
1.palkinto Lokit / Mirja Rakkolainen
Kuva otettu Satavassa (Onnelassa) Airiston
rannalla
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Kaunis tasapainoinen sommitelma - täynnä liikettä ja elämää. Kuvasta välittyy kesäinen
tunnelma, ääniä ja tuoksuja myöten, tunnelma
joka on aitoa Kakskertaa.
2. palkinto Talvilaituri (Raustvuori) /Emmi Kangas
Kuvastaa hienolla tavalla sydäntalven pysähtyneisyyttä. Kuvan pilvien lyijynraskaat värisävyt ovat käsin kosketeltavia ja tuovat mieleen
vanhojen maalaustaiteen mestareiden käden
jäljet.
3. palkinto Kirkko talvella/ Jukka Lämsä
Kirkko näkyy kirkkaana keitaana pimeän
talvimetsän keskeltä. Kuvassa yhdistyvät symbolinen voima ja dokumentoivan valokuvan
ikuisuus.
Onnea voittajille!

Traditioita
J

okaisen elämässä traditioilla on merkitystä. Kakskertaseura on jo varhain oivaltanut sen miten tapahtumat muutetaan traditioiksi, jotka ihminen muistaa lopun
ikänsä. Nämä traditiot saattavat olla käännekohtia tai hauskoja muistoja elämässä.
Juuri vietetty itsenäisyyspäivä on meille saarelaisille myös mahdollisuus kokea ikäänkuin
omakohtaisena. Kakskerran kaksoispiste vie
yleisön jumalanpalvelun jälkeen sankarihaudoillesoihtukulkueen vanavedessä. Soihdut
asetetaan haudoille ja lauletaan virsi. Sen
jälkeen seurakunta ja kakskertaseura laskevat
kukkatervehdyksensä ison sankaripatsaan juurelle.
Joulua ennen Kakskertaseura järjestää paikallisen yrittäjän kanssa Jouluaterian. Se tapahtuu yleensä toisena adventtisunnuntaina.
Hirvilammella syödään oikein traditionaalinen jouluateria. Leivät ovat emännän itsensä
leipomat, juomien joukossa on myös kotikalja,
harvinaista herkkua. Kinkku on luomua, siinä
on mukana”valkoista lihaa“, jonka voi tietenkin erottaa pois. Laatikkoja on ainakin kolmea
eri lajia ja ovat maukkaita. Sillit ja lohet ja kevyet salaatit ovat myös tarjolla.
Tällaista täydellistä jouluateriaa on kiva
muistella myöhemmin. Samalla tietää mitä
jouluateriassa on ja kuuluu olla, sillä monellakaan ei joulupäivän ateria ole näin monipuolinen.

Kuvassa ollaan nauttimassa jouluateriaa.

Kakskertaseuran vuositapahtumiin on myös
kuulunut ns. ”Myllyjuhla”, jonka ajankohta
on ollut Elotulien kanssa samana päivänä.
Kakskertaseura omistaa myllyn Anttilan kalliolla. Sen ympärillä leikittiin ja pidettiin pieniä kilpailuja, mutta valitettavasti tapa kuivui
yksinkertaisesti parkkipaikkojen puutteeseen.
Kesän kohokohta on kuitenkin “Käräjät” eli
kesäjuhla, jota ovat järjestämässä kaikki seurat ja monet yrittäjät. Saarelaisten kesäjuhla
on paisunut niin suureksi, että paikalle tulee
myös ulkopuolisia nauttimaan kesäpäivästä ja
ohjelmasta
Totutut tavat ovat tärkeitä elämässä, ne ovat
kehyksiä, joiden avulla saadaan yhteyksiä myös
ystäviin ja tuttaviin.
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VUODEN KAKSKERTALAINEN

K

esän Kakskertapäivän tapahtumassa jännitys tihenee aina siinä kohden, kun aletaan julistamaan vuoden Kakskertalaista.
Tämän henkilön valitsee Kakskertaseuran johtokunta salaisena asiana.
Vuoden Kakskertalainen on nimenomaan
kakskertalaisille tuttu henkilö, hän on yleisesti

16

pidetty, osallistunut näkyvästi kakskertalaisten
arkeen tai on tehnyt jotain saarelaisten puolesta tai hyväksi. Johtokunta käsitteli moninaisia
ehdotuksia ja valituksi tuli yksimielisesti kaikkien tuntema ja pitämä Heikki Muurinen.
Heikki Muurinen on syntynyt Kakskerrassa
v. 1949 perheen vanhimpana lapsena. Koulunsa hän kävi Kakskerran vanhassa kansakoulussa. Kaikki saarten lapset kävivät samaa
koulua ja tunsivat näin toisensa jo koulusta
lähtien. Maatalouden työt hän oppi kotona
pienestä pitäen. Metsästys ja kalastus kuuluivat olennaisena osana elämään ja ovat nykyään
rakkaita harrastuksia.
Koulun loputtua Heikki pääsi töihin Vientikunta Munaan ja myöhemmin postiin. Säännöllisen päivätyön lisäksi Heikki ryhtyi myös
vuokraviljelijäksi.
Ihmisen mieli on aina vain eteenpäin. Seuraavana etappina toteutui suuri haave - Heikki
osti kaivurin: Riuku Vammaksen. Kakskertalaisestamme tuli kaivuu-urakoitsija.
Kakskertaan tuleville uusille asukkaille ja rakentajille oli helppo saada lähellä oleva saarten
oma poika, maaston tunteva, tekemään kaivuutyöt. Heikin puhelinnumero löytyi niinsanotusti monen klubiaskin kannesta. Viereinen golfkenttäkin on työllistänyt häntä pitkiä
aikoja. Riuku Vammaksen jälkeen on Heikin
pihalla useitakin komeita työkoneita, työt sillä
saralla siis jatkuvat.
Vuoden Kakskertalainen on innokkaasti
osallistunut harrastuselämään.Kakskerran
Nuorisoseura on kuulu laadukkaista ja hauskoista näytelmistä. Heikki on niittänyt laakereita useissa roolisuorituksissa, kuuluisin lienee
itse pirun rooli, jota vieläkin muistellaan.

Heikki on myös varsinainen parkettien partaveitsi, lavatanssit ovat
mieluisia ja zumbakin sujuu. Voimistelun ja urheilun alueella hiihto
ja uinti, samoin vesijumppa ovat
“miehet mustissa” - ryhmän leipälajeja. Heikki kuuluu myös Kakskerran
Koetukseen.
Heikki Muurinen on edustanut
saarelaisia myös kirkollisella areenalla
nimittäin kirkkovaltuustossa jo muutaman kauden.
Toiveena olisi Heikin mukaan jäädä joskus eläkkeelle ja tehdä pihatöitä
yhdessä Erjan kanssa. Vuoden 2010
kakskertalaisemme on siis jatkuvasti
mukana saarelaisten elämässä, moikatkaa kun näette hänet kaupassa
työmaalla tai tien päällä.
Sopiva silta on
löytynyt Lapista.

Kakskertapäivillä
Harjattulassa
kesällä2010 juontaja Esko Aaltonen
haastattelee
Kakskertalaista
NHL- legendaa Saku
Koivua.
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Kakskertatalo 25-vuotta
Kiinteistö sai nimen Kakskertatalo vuonna
1985. Talon vihkiäiset olivat juhlalliset. Pentti
Viherluoto, kakskertalaulun säveltäjä, viihdytti kitaralla ja laululla. Vihdoinkin oli saatu oma
kokoontumispaikka niin Kakskertaseuralle
kuin myös Kakskerran Kaksoispisteen partiolaisille. Talo oli ollut kunnantalona ja terveystalona, mutta viimeisen viiden vuoden aikana
ei siellä enää ollut neuvolatoimintaa, vaikka
neuvolan tarvikkeet olivat paikallaan. Turun
kaupungin kanssa kirjoitettiin yksityiskohtainen vuokrasopimus, joka sittemmin on uusittu.
Vuosien varrella Kakskertatalossa on tehty
paljon remonttia niin ulkona kuin sisälläkin.
Suuret kuuset on kaadettu pihalta ja piha laajentunut. Tiilikatto on vaihtunut peltiin. Sähköjohdot on uusittu ja uusi lämmityskeskus
asennettu. Talo on maalattu ulkoa ja sisältä,
uudet lattiapinnat on asennettu ja sisäkatto ja
ikkunat uusittu. Kaikki valaisimet on vaihdet-
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tu jne. Kakskertatalotoimikunta on hankkinut
vuosien varrella uusia huonekaluja ja tekstiilejä, osa niistä on saatu ostaa edullisesti, osa on
saatu lahjoituksina. Tänä vuonna talo liitettiin
vesiosuuskunnan viemäriverkkoon.
Kakskertataloa käyttävät säännöllisesti kokouksiinsa partiolaiset, Kakskertaseuran hallitus ja toimikunnat ja senioreille tarkoitettu
Tiistaikerho. Paikkakunnan muutkin yhdistykset pitävät talolla kokouksiaan kerran/pari
vuodessa.
Talon yläkerrassa kulloinkin asuva vuokralainen huolehtii talon varauksista ja ovien
avaamisesta. Kakskertatalotoimikunnan valitsema isännöitsijä vastaa kaikista muista taloon
liittyvistä asioista.
Kakskertatalo on ollut kaikki nämä 25-vuotta ahkerasti myös perhejuhlien viettopaikkana.
Talossa on vietetty useat syntymäpäivät, lastenkutsuista seniorivuosiin. Ristiäisiä ja hautajaisia on ollut ja jopa yhdet häät. Talonkäyttä-

jiksi ovat itsensä löytäneet myös muualla kuin
saarillamme asuvat yhteisöt. Useat partiolippukunnat ovat olleet yöretkillä ja suunnistajat
ovat pitäneet taloa tukikohtanaan. Vuosittain
talolla on 120 – 150 käyttökertaa ja noin 2000
kävijää.
Kakskertatalon piha on ihanteellinen paikka
monenlaiselle toiminnalle. Pihalla on pidetty
Kakskerran käräjät, myyjäisiä, huutokauppaa ja
kirpputoreja jne. Partiolaiset ovat pystyttäneen
laavuja ja telttoja pihapiiriin retkiään varten.
Yleisölle on järjestetty lyhyitä luontopolkuja
lähimetsikköön. Järvenranta saunoineen on
vuokralaisen yksityiskäytössä. Sopimuksella
siellä rannassa voi kuitenkin myös muut järjestää esim. grillausta tai talvella vaikka luistella
jäällä.
Joulunaikaan Kakskertalossa vietetään useita pikkujouluja.Partiolaisten myyjäiset on
joka vuotuinen tapahtuma. Kakskertaseuran
joulun alla pidettävä kranssikurssi on myös jo
perinteinen tapahtuma. Jos on lunta, pihalle
rakennetaan lumilinna ja lumiukkoja ja lumilyhtyjä ja linnuille ruokintapaikkoja. Pihan
reunaan on istutettu Turku-tulppaaneja ja nyt

mietitään kovasti mitä toimintaa kulttuuripääkaupunkivuosi tuo tullessaan Kakskertatalolle.
Ehdotuksia voi jokainen lähettää talon isännöitsijälle sähköpostiin: kauppi@netti.fi.
Outi Kauppi
Kakskertatalon isännöitsijä

Käytä Kakskertataloa
Voit varata taloa kokouksiin, perhejuhliin jne. Jos et vielä
ole koskaan käynyt yhteisellä kokoontumispaikallamme, tule
tutustumaan.
Yhteystiedot:
Kakskertatalon vuokralainen      Paavo Karvonen puh 040 8170947
Kakskertatalon isännöitsijä        Outi Kauppi        puh 040 5677946
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Seurakuntavaalit 2010

T

urun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
alueella seurakunnat saivat uudet
seurakuntaneuvostot ja uuden yhteisen kirkkovaltuuston. Äänestysvilkkaus
nousi viimekertaisesta pari prosenttia ollen
nyt13,6%. Martin seurakunnassa ei ihan ylletty keskiarvoon ja pääsimme 12,7%. Yli
puolet luottamushenkilöistä vaihtuu ja keski-ikä nuoreni hieman. Äänioikeutettuja oli

129 979 seurakuntalaista ja 17 722 käytti
äänioikeutta. Satava-Kakskerran alueelta
saimme edustavan joukon luottamustehtäviin. Onnittelut kaikille mukana olleille.
Tulokset löytyvät netistä www.turunseurakunnat.fi. Seurakuntavaalien yhteydessä
on hyvä muistaa seurakuntien olevan merkittäviä taloudellisia tekijöitä ja vaikuttajia
yhteiskunnassamme.
Seurakuntahan muodostuu meistä tavallisista ihmisistä, jotka otamme hoitaaksemme erilaisia yhteisiä tehtäviä. Osa tekee sen
vapaaehtoisena ja toiminnan rungon muodostavat työntekijät, joka huolehtivat arjen
pyörittämisestä. Niihin kuuluvat myös ne
luottamushenkilöt, jotka lähtevät ylläpitämään ja kehittämään seurakuntien tehtäviä.
On hyvä muistaa myös seurakuntien tehtävä
yhteiskunnan henkisen hyvinvoinnin rakentajana ja hoitajana. Olemme kaikki luojan
luomia, kuka milläkin ominaisuudella varustettuna ja se on hyvä ohjata mahdollisimman
positiiviseen toimintaan.
Elämme nyt Joulun odotusta ja valmistaudumme Joulun aikaan kukin omalla tavallaan
yleensä perheen tai ystäväpiirin seurassa.
Seurakunnat tarjoavat Joulun aikaan paljon
hyvää ohjelmaa ja toimintaa, jotka alkavat jo
marraskuussa ja jatkuvat loppiaiseen asti.
Seurakunnan toiminnassa tapaa myös niitä
tavallisia ihmisiä, joista yhteisö tai ystäväpiiri voi muodostua eri elämäntilanteissa. Jumalanpalveluksessa on mahdollisuus hiljentyä ja pysähtyä hetkeksi kiireen keskellä.
Perheemme valmistautuu Jouluun perinteisin tavoin. Piparkakkutalot ovat yksi mukava hetki puuhata yhdessä perheen
kanssa.
Joulun odotusta toivottaa
Kalevi Lindroos
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KAKSKERTASEURA RY:N HALLITUS 2011		
MARKKU JOKINEN, puheenjohtaja
Kulho 13
20900 Turku

koti
gsm
email

2580681
040 7518352
markku.jokinen@ppd.inet.fi		

HANNU TENHO, varapuheenjohtaja
Apajantie 24
20960 Turku

gsm
työ
email

040 7289186
2588600
ark.tenho@pp.inet.fi

MARKKU KALLIOMÄKI
Seiskarinkatu 7 a
20900 Turku

gsm
email

0400 508951
markku.kalliomaki@ppm.inet.fi

JARKKO KOSKINEN			
Peltolantie 6 D 124
gsm
0400 822855
20720 Turku
email
jarkos@utu.fi
PIA KRAMSU
gsm
040 7791069
Halssinpellontie 28
email
nroy@netti.fi
20960 Turku			
PIRJO LAAKSO-SALMI
Vapparintie 125
20960 Turku

gsm
email

0400 707199
pirjo.laakso-salmi@pp.inet.fi

JAANA MAJATIE
gsm
0456733939
Höyttistenrannantie 23
email
jaana.majatie@turku.fi
20960 Turku			
ANNA MIKOLA

email

anna.mikola@suomi24.fi

SEPPO MUURINEN
Monnoistentie 5
20960 Turku

koti
gsm
email

2587805
0400 763822
seppo.muurinen@pp1.inet.fi

LIISA NUMMELA
Korterannantie 55
20960 Turku

gsm
email

050 555 8628
liisa.nummela@pp1.inet.fi
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Tavallista parempi
Ruokakauppa

HIRVENSALO

Vanha Kakskerrantie 1, Turku, p. 0207 513 860
Palvelemme: ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

