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Päätoimitt aja Markku Kalliomäki 

Vuoden kaupunginosa 
2013 - Kakskerta

Vuoden kaupunginosa -palkinnolla 
Suomen Kotiseutuliitto pyrkii ko-
rostamaan, että kaupunginosien 

aktiivisuudella ja kansalaistoiminnalla on 
merkitystä viihtyvyyden ja turvallisuu-
den rakentamisessa. Kakskerralla oli tänä 
vuonna kunnia saada tämä arvostettu 
valtakunnallinen palkinto. 

Kakskertaseuran toimialueena oleva 
entisen Kakskerran saaristokunnan alue 
on edelleen aito osa ainutlaatuista Turun 
saaristoa. Tämän kaupunginosan keskei-
simmät arvot ovat luonnonkauneus, 
merellisyys, yhteisöllisyys, turvallisuus 
ja rauhallisuus – kaikki epätyypillisiä 
kaupunginosille. 

Keskeinen palkitsemisperuste oli, että 
Turkuun vuonna 1968 liitetyn Kakskerran 
asukkaat ovat onnistuneet säilyttämään 
saartensa ominaispiirteet poikkeukselli-
sen hyvin. Asukkaiden ansio on siinä, 
että ovat saarille rakentaessaan raken-
taneet väljille tonteille niin, että luonto-
arvot, hiljaisuus ja rauhallisuus ovat 
säilyneet. Totuuden nimessä on näiden 
arvojen säilymisestä annettava osa kun-
niasta niille Turun kaupungin päätöksen-
tekijöille, jotka viimeisen 45 vuoden ajan 
ovat rajoittaneet saarten rakentamista 
ja vaatineet suuria  tontteja. 

Kakskerran yhteisöllisyys oli toinen 
keskeinen vuoden kaupunginosa -palkin-
non myöntämisperuste. Saarillamme 
yhteisöllisyys ilmenee mm. lukuisina 
alueella toimivina yhdistyksinä ja yhtei-
söinä, jotka kaikki yhdessä toimien jär-
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jestävät vuosittaiset Kakskertapäivät. 
Tuomalla tässä lehdessä esiin useita 
Kakskertapäivien taustayhteisöjä, Kaks-
kertaseura haluaa korostaa kunnian 
palkinnosta kuuluvan kaikille kakskerta-
laisille. 

Me Kakskerran asukkaat olemme kaik-
ki yhdessä kiitollisia ja ylpeitä ainutlaa-
tuisesta asuinpaikastamme. Saarten 
olemassa olevista yhteensä yli 5000 
asukkaasta n. 1400 on valinnut Kaksker-
ran vakinaiseksi asuinpaikakseen ja n. 
4000 vapaa-ajan asunnon paikaksi, jo-
hon tullaan luonnon helmaan virkistäy-
tymään ja lepäämään – pois urbaanin 
kaupungin hektisyydestä ja melusta. 
Tunnemme kokemusperäisesti asuin-
paikkamme ihanteelliset arvot, jotka 
myös kaikkien tutkimusten mukaan ovat 
hyvän asuinpaikan edellytyksiä. Tällaise-
na saaristokaupunginosana Kakskerran 
merkitys vetovoimatekijänä on koko 
Turulle arvaamattoman suuri ja tulevai-
suudessa yhä kasvava. 

Näyttää siltä, että kaupungin keskus-
tasta päin katsovat päättäjät näkevät 
Hirvensalossa toteutetun rakentamisen 
tavoiteltavana, mutta me Kakskerrasta 
päin  katsovat näemme toteutetun Hir-
vensalon urbanisoinnin joukkona varoit-
tavia esimerkkejä. Siksi kannammekin 
syvää huolta siitä, onnistummeko me nyt 
meneillään olevalla kaavoituskierroksel-
la avaamaan päättäjien silmät näkemään 
saman minkä me tunnemme - saaris-
tomme ominaispiirteet ja vaalittavat 
arvot. Kakskerran elinvoimaa voidaan 
parantaa asukasmäärää maltillisesti lisä-
ten ja saariston arvoista mitään menet-
tämättä. Peruskysymys on kehitetäänkö 
aluetta saaristona vai pyritäänkö se tii-
viillä rakentamisella muuttamaan pala 
palalta urbaaniksi kaupunginosaksi. 

Kuva: Mirja Rakkolainen
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Olavi Ahola

Saarten osayleiskaavoituksessa 
alkoi uusi kierros

Korkein hallinto-oikeus kumosi Satava-
Kakskerran osayleiskaavaehdotuksen 
15.8.2012. Turun kaupunginhallitus 
päätti viime maaliskuussa käynnistää 
osayleiskaavan valmistelun uudelleen. 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan 
tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja 
maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen 
sekä toimintojen yhteen sovittaminen. 
Yleiskaavoitusta ohjaavat puolestaan 
maakuntakaava ja valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet. Osayleiskaava 
laaditaan maankäytön ja rakentamisen 
ohjaamiseksi tietyllä alueella. Osayleis-
kaava ohjaa varsinaisen rakentamisen 
mahdollistamiseksi laadittavaa asema-
kaavaa.  Asemakaavoitusta tehdään sitä 
mukaa kuin kunnan kehitys, erityisesti 
asuntotuotannon tarve, taikka maankäy-
tön ohjaustarve sitä edellyttää.

Uuden Satava-Kakskerran osayleiskaa-
van valmistelun perustana on maakun-
takaavan lisäksi Turun kaupunkiseudun 
rakennemalli 2035, jonka Turun seudun 
14 kunnan valtuustot hyväksyivät vuon-
na 2012. Rakennemallin on tarkoitus 
ohjata kuntien maankäyttöä yleispiirtei-
sesti, vaikka se ei ohjaa kaavoitusta eikä 

rakentamista juridisesti. Rakennemalliin 
pohjautuva maakuntakaavan tarkistus 
onkin alkanut Varsinais-Suomen liitossa 
tänä vuonna. 

Osayleiskaavatyö aloitettiin laatimalla 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(oas). Kaupunkisuunnittelu- ja ympäris-
tölautakunnan hyväksymä suunnitelma 
on nähtävänä internetissä ja Puolalan-
kadun palvelupisteessä koko kaavoitus-
työn ajan.

Mihin saarilla tarvitaan 
kaavoitusta?

Osayleiskaavoituksen kautta luonnostel-
laan kaupungin kanta maakuntakaavan 
tarkistukselle. Turun kaupunginhallituk-
sen mukaan maakuntakaavan valmiste-
lun yhteydessä tulee ottaa rakennemal-
lin lisäksi huomioon, että Turun saaret 
muodostavat osan koko kaupungin ve-
tovoimasta, tarjoavat luonnollisen kas-
vusuunnan ja houkuttelevat asumismah-
dollisuudet. Voimassa olevassa maakun-
takaavassa taajamatoimintojen aluetta 
on merkitty vain Satavan itäkärkeen; 
olemassa olevien alueiden täydennyk-
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seksi ja laajentamiseksi voidaan muulla 
alueella ”kuntakaavoituksella vähäisessä 
määrin osoittaa myös uutta pysyvää 
asumista”. Tämä on koettu liian rajoitta-
vaksi, kun toisaalta isot alueet saarilta 
on todettu siten taajamoituneiksi, että 
mm. vesihuollon järjestämiseksi tarvi-
taan toimenpiteitä. 

Osayleiskaavalla pyritään turvaamaan 
viherverkon yhtenäisyyttä, maisemaku-
vaa ja luonnon arvoja. Saaret tarjoavat 
monipuolisia mahdollisuuksia virkistyk-
sen, vapaa-ajan ja matkailunkin tarpei-
siin. Alueelle voitaisiin luoda esim. ulkoi-
lureittejä käyttämällä hyväksi kyläteitä 
ja polkuja. 

Asemakaavoitettaviksi varataan alu-
eet, joilla maankäytön ohjaustarve edel-
lyttää tarkempaa suunnittelua. Näitä 
ovat taaja-asutusta sisältävät alueet, 
jolla esim. katujen ja vesihuollon raken-
taminen on syytä suunnitella asemakaa-
vatarkkuudella.

Osayleiskaavalla ohjataan rakentamis-
ta siten, että alueen nykyinen rakennus-
kielto poistuu, vaikkakin alue tulee ole-
maan suurelta osin suunnittelutarvealu-
etta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden 
tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin 
toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijoh-
don tai viemärin rakentamiseen taikka 
vapaa-alueiden järjestämiseen. Raken-
nusluvan myöntäminen suunnittelutar-
vealueella edellyttää, että rakentami-
nen: 1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle 
tai alueiden käytön muulle järjestämi-
selle; 2) ei aiheuta haitallista yhdyskun-
takehitystä; ja 3) on sopivaa maisemal-
liselta kannalta eikä vaikeuta erityisten 
luonnon- tai kulttuuriympäristön arvo-
jen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden 
turvaamista. 

Osayleiskaavassa osoitetaan perustei-
ta ja tekijöitä, jotka pysyvän asumisen 
rakennushankkeiden pitää täyttää tul-
lakseen hyväksytyiksi: 

Olavi Ahola. Kuva: Markku Kalliomäki.
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• olevan infrastruktuurin hyödyntämi-
nen, joukkoliikenne, yleinen tie, pääsy-
tiet, vesihuolto,  

• kyläalueen täydentyminen, 

• rantavyöhykkeellä / ranta-alueella ra-
kentamiselle on erityisiä vaatimuksia,  

• viherverkon yhtenäisyys, jatkuvuus 
sekä suojelualueet ja -kohteet  

• emätilan/ kantatilan rakennusoikeus 

Kaavalla ohjataan myös loma-asumis-
ta. Saarille on syntynyt loma-asutusta 
usean vuosikymmenen kuluessa siten, 
että rakentamiskelpoiset rannat on ra-
kennettu täyteen. Uusia rakennuspaik-
koja ei rannoille voi enää monta saada. 
Suuri osa kaupungin läheisistä lomara-
kennusalueista on muuntunut pysyvästi 
asutuiksi. Loma-asutuksen osalta onkin 
määriteltävä

• pääasiassa loma-asutusta sisältävät 
alueet, joiden luonnetta ei ole syytä 
muuttaa

• rakennuspaikkakohtainen / korvaava 
rakennusoikeus  

• edellytykset loma-asunnon muuttami-
selle ympärivuotiseksi 

Ristiriitaisia tavoitteita

Lisäasukkaiden ”kaavoittaminen” saaril-
le edellyttää tulevaisuudessa suuria in-
vestointeja infrastruktuuriin: esim. Uit-

tamon silta, tieverkon parantaminen, 
runkoviemäri, vesitorni tai muu paineen-
korotus jne., jolloin sekä investointi- että 
käyttökustannukset uutta asukasta koh-
den ovat sitä suuremmat, mitä vähem-
män uusia asukkaita tulee. Myös palve-
lut (esim. uusi koulu) edellyttävät kasva-
vaa väestöpohjaa. Mikä on optimaalinen 
väestöpohja saarille ja millä keinoilla se 
saavutetaan? 

Alueen vesihuollossa on vielä ratkai-
semattomia kysymyksiä; mikä on vesilai-
toksen ja vesiosuuskunnan rooli vesi-
huollossa? Mitä vaatimuksia viemäriver-
koston ulkopuolisten alueiden jätevesien 
käsittely aiheuttaa?

Yleisten maapoliittisten periaatteiden 
mukaan kunnan on järkevintä kaavoittaa 
vain omistamilleen maille. Kaupunki on 
hankkinut ja hankkii maita omistukseen-
sa pitkän tähtäyksen tarpeita varten. 
Vielä on täysin ratkaisematta, milloin ja 
mitä alueita saarilta tulee asemakaavoi-
tusohjelmien piiriin. Yksityisten maiden 
asemakaavoittaminen johtaa usein pit-
källiseen ja hankalaan kaavoitusproses-
siin.

Kakskerta-seura on ollut aktiivinen 
alustavien tavoitteiden määrittelyssä 
korostaen saariston vetovoimatekijöitä 
ja luonnonarvoja. Seuran ja muiden osal-
listen panos tulee olemaan merkittävä 
osayleiskaavoitukseen liittyvän vuoro-
vaikutuksen järjestämisessä, mistä on 
suuriarvoista apua hyvään ja hyväksyt-
tävään lopputulokseen pääsemisessä.
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Markku Kalliomäki

Kaavakyselyn tulos 
Kakskertaseuran tukena

Kakskertaseura toteutti kesän aika-
na kaikille alueen asukkaille suun-
natun kyselyn. Kyselyyn oli mah-

dollista osallistua alueen kaikkiin talouk-
siin jaetun 2X-lehden sivun lomakkeella, 
seuran kaikille avoimilla nettisivuilla ja 
Kakskertapäivillä jaossa olleella lomak-
keella. Kyselyn tavoitteena oli saada 
selville asukkaiden mielipide Kakskerta-
seuran käytettäväksi Satava-Kakskerran 
osayleiskaavan tavoitteisiin ja sisältöön 
vaikuttamistyössä. Kyselyn valmisteli 
seuran asumis- ja ympäristötoimikunta.

Kyselyyn annetuissa vastauksissa mie-
lipiteet kunkin väittämän kohdalla olivat 
niin lujasti yksituumaisia, että ne voi-
daan yleistää saarten asukkaiden yhtei-
seksi mielipiteeksi, joka ohjaa Kaksker-
taseuran toimintaa.   

Vastanneista 93 % pitäisi asukasmää-
rän lisäyksen 500-1500 asukkaan haaru-
kassa. 4 % piti sopivana lisäyksenä 2000 
asukasta ja 3 % sitä enemmän.

Kyselyn väittämissä 2-7 noin 90 % vas-
tanneista (väitekohtainen vaihteluväli 
88-91 %) oli täysin samaa, n. 9 % osittain 
samaa mieltä (väitekohtainen vaihtelu-

väli 6-12 %) ja n. 1 % oli osittain erimiel-
tä (väitekohtainen vaihteluväli 0- 6 %). 
Väittämän kanssa täysin erimieltä olevia 
taikka en tunne asiaa -vastauksia ei tul-
lut lainkaan. Vastausten perusteella 
saarten asukkaiden mielestä   

•  saarille pitäisi kaavoittaa vain omako-
titaloja, ei rivi- tai kerrostaloja

•  uusien rakennuspaikkojen tonttien 
tulee olla kooltaan vähintään 2000 m², 
jolloin rakennusten paikka tontilla voi-
daan valita, luontoa säästävästi

•  omakotitonttien tehokkuusluvun tulee 
olla enintään 0,1 (vastaa esim. 2000-
5000 m²:n tonteilla rakennusoikeutta 
200-500 m²), jolloin tonteille on mah-
dollista jäädä myös luonnonvaraista 
aluetta

• tiiviit kaupunkimaiset omakotitalojen 
korttelit (kuten Hirvensalossa) eivät 
sovi saariston maisemaan eikä niitä 
tule saarille kaavoittaa lainkaan

•  kaavassa on varattava riittävän suuria 
yhtenäisiä metsä- ja peltoalueita ta-
lous- ja virkistyskäyttöön
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•  kulkuväylien vaatimustaso on pää-
väyliä lukuun ottamatta määritettävä 
katunormien sijasta kyläteiden mukai-
siksi niin, että teiden aluevaraukset ja 
rakennuskustannukset ovat järkeväs-
sä suhteessa niiden käyttöön

Vastaajista 70 % oli täysin samaa miel-
tä ja 24 % osittain samaa mieltä siitä, 
että olemassa olevien loma-asuntojen 
muuttaminen vakinaisiksi pitäisi olla 
mahdollista, jos rakennuspaikan koko ja 
sijainti täyttävät vakinaiselta asunnolta 
edellytettävän rakennuspaikan vaati-
mukset. Tässä kysymyksessä 6 % vastaa-
jista oli osittain erimieltä.  

Laki ja ajan henki edellyttävät kaavoi-
tettavan alueen asukkaiden mielipiteen 
kuulemista ja myös huomioon ottamista 
osana kaavoitusprosessia. Nyt harras 
toivomuksemme on, että Satava-Kaks-
kerran osayleiskaavan uudella laatimis-
kierroksella asukkaiden mielipiteellä on 
näkyvä vaikutus lopputulokseen. 

Kakskertaseuran ensimmäinen etappi 
saavutetaan, jos kaavan laatimisen ta-
voitteeksi tulee meidän kaupunginosam-
me elinvoiman ja arvojen vahvistaminen 
saaristona. Yksinkertaisuudessaan tämä 
tarkoittaisi käytännössä riittävän suurien 
virkistys- ja luontoalueiden sekä maa- ja 
metsätalousalueiden säästämistä raken-
tamiselta ja kokonaismäärältään maltil-
lisen lisäasutuksen ohjaamista väljille 
omakotitonteille täydentämään olemas-
sa olevia kyläyhteisöjä. 

Kuva: Mirja Rakkolainen
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Eva Latvakangas

Vuoden kakskertalainen

Yhteishenki on Kakskerran valtti

Paula Palmrothista leivottiin järjestykses-
sä neljästoista Vuoden Kakskertalainen 
Brinkhallin kartanon pihalla 29.6. viete-
tyillä aurinkoisilla käräjillä.

Koko Turussa aktiivisena vaikuttajana 
tunnettu Turun Kansallisen Kirjakaupan 
toimitusjohtaja on tehnyt töitä Kaksker-
ran puolesta vuodesta 1995. Sinä aikana 
saarten luonto ja ihmiset ovat kasvatta-
neet hänestä täysimittaisen kakskertalai-
sen.

Palmrothin perhe löysi 22 vuotta sitten 
oman ihannekotinsa kakskertalaisittain 
aitiopaikalta, vanhan museotorpan vie-
restä Höyttistensalmen rannalta.

Ihanteen siitä teki ainakin kaksi asiaa: 
rannan tukeva venelaituri, johon sai kiin-
nittää veneen, ja pihan edustalla komei-
leva siirtolohkare, jonka päälle silloin 
naperon kokoinen Henri-poika kiipesi ja 
tiedotti, että hänen kotinsa on nyt sitten 
tässä.

Kakskertalaisuudesta Paula Palmroth 
ei vielä silloin tiennyt mitään. Edellinen 
koti oli Kupittaalla ruotsalaistalossa, sitä 

edellinen keskustan kerrostalossa. Per-
heen kasvaminen nelihenkiseksi pani 
etsimään lisää tilaa, ja sattuma toi eteen 
aivan uuden ja valmiin talon, kuten sa-
nottu, ihannepaikalta.

Kolmannen lapsen syntymä käynnisti 
valoisaan taloon melkoisen mullistuksen: 
rakennettiin jatkos, jonka yläkertaan tuli 
takkahuone ja iso ulkoterassi, alakertaan 
huone vielä yhdelle lapselle. Jatkoksen 
suunnitteli kakskertalaisarkkitehti Paula 
Aantaa.

Paula Palmroth.
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Kokoava koulu

Aitiopaikalta löytyi muitakin bonuksia. 
Kivenheiton päässä Satavaa halkova 
Kakskerrantie ja sen toisella puolella 
koulu - ja kiitos hyvän poliittisen huolen-
pidon, alikulkutunneli, jonka kautta pie-
net koululaiset pääsivät turvallisesti 
perille. Pienen matkan päässä on Hen-
nalan seurakuntakeskus, jossa toimi 
muun muassa seurakunnan kerho ja 
nykyisin koululta tänne siirtynyt Elina 
Mämmin kaikkien aikojen jumpparyh-
mä.

Kaikki nämä yhdessä leipoivat Paula 
Palmrothista aidon kakskertalaisen.

- Varsinkin koulu, Paula hehkuttaa.

- Kakskerran koulun vanhemmat ovat 
erityisen aktiivisia. Yhteishenki on vielä-
kin mahtava, vaikka koululaiset ovat 
joutuneet Hirvensaloon evakkoon. Kou-
lu kyllä saadaan takaisin; siihen me luo-
tamme.

Paula Palmroth pitää omalla alueella 
toimivaa koulua Kakskertaa koossa pitä-
vänä voimana.

- Kysymys ei ole vain lasten koulun-
käynnistä. Koulu on luonteva keskuspaik-
ka. Sen ympärillä toimii monenlaisia 
asioita - urheilukenttä, talvisin luistinra-
ta ja monenlaisia tapahtumia sekä lap-
sille että aikuisille.  

Toiminnan keskushenkilöinä ovat 
Palmrothin mukaan olleet loistavat opet-

tajat, joista Lea Aaltonen nimitettiin 
kaksi vuotta sitten Vuoden Kakskertalai-
seksi.

- Hän ajatteli kaikkea, koululaisten va-
ralapasten varastoa myöten, Paula 
Palmroth ihastelee.

Koulun ja muun toiminnan tohinassa 
Paula tutustui kakskertalaisiin, ja kaks-
kertalaiset oppivat tuntemaan hänet. 
Elleivät olleet jo ennestään kirjakaupas-
ta tuttuja.

Kakskertaseuraan hän ei kuitenkaan 
tullut liittyneeksi ennen kuin sen silloinen 
puheenjohtaja Markku Monnonen otti 
yhteyttä ja pyysi tarmokasta tulokasta 
seuran hallitukseen.

Tekemisen meininkiä

- En vielä silloinkaan sen kummemmin 
ajatellut kakskertalaisuutta; lähdin mu-
kaan, koska seuralla oli hyvä ja toimiva 
maine, siinä oli puuhakasta väkeä ja mu-
kavaa yhdessä tekemisen meininkiä. 

Seuran toiminta teki Paulaan niin hyvän 
vaikutuksen, että hän kolmen vuoden 
hallitustyön jälkeen otti vastaan sihteerin 
pestin, jota hoiti kuusi vuotta. Samalla 
hän liittyi sekä 2x-lehteä toimittavaan 
lehtitoimikuntaan, tiedotustoimikuntaan 
että talotoimikuntaan ja vuotta myöhem-
min vielä seuran työvaliokuntaan.

- Kakskertaseura on kaupunginosaseu-
rojen joukossa harvinaisen aktiivinen. 
Meillä on paljon työryhmiä ja laaja ver-
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Paulan ansiot perusteena Vuoden 
Kakskertalaiseksi nimeämiselle:

- Aktiivitoimintaa seurassa yhteensä 
16 vuotta vuosina 1995- 2011.

- Hallituksen jäsenenä vuodet 1995 – 
2003, näistä vuodet 1998 – 2003 
seuran sihteerinä ja vuodet 1999 
-2003 työvaliokunnan jäsenenä. 

- Vuosina 1998 – 2000 
Lehtitoimikunnan, Talotoimikunnan ja 
Tiedotustoimikunnan jäsenenä.

- Vuosina 2004 – 2011 
tiedotustoimikunnan puheenjohtajana 
ja seuran tiedottajana, 

- Kehittänyt ja hoitanut aktiivisesti 
seuran tietoteknistä palvelua. Vuonna 
2004 avattiin Kaksksertaseuran 
kotisivut ja samalla siirrettiin saman 
palveluntarjoajan ohjelmaan seuran 
jäsenrekisteri ja jäsenmaksulaskutus, 
joita Paula hoiti vuoteen 2011 saakka. 

- Ansiokkaasta toiminnasta 
Kakskertaseurassa Kotiseutuliiton 
harrastusmitali 6.5.2005 sekä 
Kakskertaseuran pöytäviiri 7.12.2011.

Paula Palmroth silmäteränsä, köynnöshortensian 
vierellä. Kuvat: Markku Kalliomäki.
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kosto, joka pitää yllä hyviä suhteita kau-
pungin päättäjiin. Sillä lailla on saatu ai-
kaan paljon: ei menemällä barrikaadeille 
uhoamaan, vaan vaikuttamalla etukä-
teen, neuvottelemalla ja antamalla lau-
suntoja.

- Yhteistyö muiden seurojen kanssa on 
saatu toimimaan hyvin. Kakskerran Kärä-
jätkin järjestetään yhteistyössä alueella 
toimivien muiden yhdistysten kanssa.

Vuonna 2004 Paula Palmroth otti hoi-
taakseen tiedottajan tehtävät ja perusti 
Kakskertaseuralle kotisivut nettiin. Sa-
malla seuran muukin tiedottaminen, jä-
senrekisteri ja laskutus siirrettiin tieto-
verkkojärjestelmään. Seuran periaattee-
na on, että kaikesta tärkeästä ja kiinnos-
tavasta Kakskertaa koskevasta tiedote-
taan koko jäsenistölle, sekä kirjeitse ja 
2x-lehden kautta että sähköpostilla ja 
verkkosivuilla. 

Tiedottajana ollessaan Paula on hoita-
nut myös jäsenmaksukirjanpitoa.

2010 hän siirtyi hallituksesta lepovuo-
roon, mutta toimii edelleen aktiivisena 
taustatukena.

- Seura on nyt hyvässä hoidossa! Paula 
kehuu.

Nyt hän ehtii työpäivän jälkeen nauttia 
Kakskerran kaikkein parhaista puolista: 
luonnosta ja rauhasta.

- Täällä olen oppinut tarkkailemaan 
lintuja. Rannassa näkee paljon vesilintuja, 

ja lintulaudalla käy syksyn ja talven 
mittaan aikamoinen pikkulintuvalikoima, 
sanoo Paula ja kiittelee saman tien 
Satavan kyläkaupan palveluja:

- Juuri tilasin sieltä ison säkillisen lin-
nunruokaa. Sieltä saa nykyään ihan kaik-
kea, ja laatu on moitteetonta.

Äkkiä hän ponnahtaa seisaalleen:

- Katsokaa: tuossa tammenrungolla 
hakkaa palokärki! 

Kuva: Mirja Rakkolainen.
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Kakskertaseura on monella tapaa 
mukana alueensa saarten tapah-
tumissa. Paljon järjestetään itse, 

mutta osallistumme myös muuhun tai 
muiden järjestämään toimintaan. 

Edellisen kauden hallitus piti viimeisen 
kokouksensa, totesi kaupungin aloitta-
neen kosteikon rakentamisen Kaksker-
tatalon ympäristöön ja valmisteli vuosi-
kokouksen helmikuulle. Siitä alkoi uusi 
toimintakausi. Kestoteemoina koko 

kaudella ovat olleet Kakskerta-Satavan 
kaavoittaminen ja uuden kouluraken-
nuksen saaminen, tiedottamiseen on 
panostettu kotisivuja päivittämällä ja 
jäsenistölle on tarjottu suuri määrä osal-
listumismahdollisuuksia erilaisiin tapah-
tumiin.

Seuran toimikunnat valmistelevat ta-
pahtumia omilta toimialueiltaan. Valta-
osan tapahtumista suunnittelee, valmis-
telee ja järjestää seuran kulttuuri- ja 

Jarkko Koskinen

Vuoden 2013 tapahtumia
Kuvat: Mirja Rakkolainen, Jaakko Nummela, Markku Kalliomäki, Pirjo Koskinen.
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toimintatyöryhmä. Seuraavassa on käy-
ty lyhyesti läpi tapahtumia kuvien kera, 
pääosin kalenterin mukaisessa aikajär-
jestyksessä. Kaikista tapahtumista löytyy 
tarinaa ja kuvia myös kotisivujen uutis-
arkistosta, ks. www.kakskertaseura.fi.

Neulomakerho on tehnyt käsitöitään 
kevät- ja syyskauden parittomina tiistai-
iltoina. Mukana on iloinen harrastaja-
joukko ja käsitöiden tekemisen ohella 
parannetaan maailmaa. Seurallinen 
keskustelu äityy välillä melko äänekkääk-
si muistuttaen tilannetta, missä opas 
Niagaran putouksilla pyysi kainosti, että 
voisivatko rouvat olla hetken hiljaa, jot-
ta kuulemme putouksen kohinan.

Maaliskuussa saarelaisille kerrottiin 
uuden kalastuslain vaikutuksista pyy-
dysten merkitsemiseen. Mehukattipul-
lot verkonmerkkeinä ovat historiaa, nyt 
pyydykset merkitään lipuilla.  

Kakskerranjärven ympäripyöräilyä 
jatkettiin toukokuusta lokakuuhun. Han-
kehan alkoi jo viime kesänä ja sen tavoit-
teena on kiinnittää kaupungin päättäjien 
huomio kevyen liikenteen väylien puut-
tumiseen Vapparintieltä ja Samppaan-
tieltä. Vilkkaasti liikennöityinä teinä ne 
ovat erityisen vaarallisia kävelijöille ja 
pyöräilijöille.

Keväällä pidettiin myös roskienkeruu-
talkoot Vapparintiellä. Hanskat, haravat 
ja säkit aseinaan joukko dyykkareita 
syöksyi ojiin ja siivosi tienvarret silmiem-
me iloksi.

Toukokuun puutarharetki jouduttiin 
valitettavasti perumaan. Osallistujia oli-
si tullut liian vähän. Maaseutumaisessa 
ympäristössä kaikilla on ilmeisesti ke-
väällä omat kiireensä istutusten, kylvö-
jen ja muiden puutarhatöidensä kanssa.

Kaatuneiden muistopäivänä järjeste-
tyn Suvikirkon päätteeksi Kakskertaseu-
ra laski kukkavihon sankarihaudoille. 
Tapahtuman jälkeen seura tarjosi kahvit 
paikalle tulleille. Kirkkokahvitus on pit-
käaikainen perinne, missä saarten yhdis-
tykset kukin vuorollaan tarjoaa kahvit 
kirkonmenojen päätteeksi.

Kuvat Kalatalouden 
keskusliiton kotisivuilta www.
ahven.net.
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Ennen kesälomia ehdittiin vielä siivota 
nurkistamme metalliromut. Romunke-
räys on ollut oiva tapa päästä eroon 
rikkoontuneista laitteista, vanhoista kat-
topelleistä, ränneistä, jne. Kaiken lisäksi 
se tuottaa seuralle mukavasti lisää toi-
mintarahaa.

Vuoden päätapahtuma Kakskertaseu-
ran toiminnassa on ollut aina Kakskerran 
käräjät, oma osuutemme Kakskertapäi-
vän ohjelmassa. Tänä vuonna Kaksker-
tapäivän järjestelyn päävastuun kantoi 
partiolippukunta Kakskerran Kaksoispis-

te. Ja hyvin kantoikin. Päivä oli suunnat-
tu nuorille ja lapsiperheille. Toimintaa ja 
rasteja oli tavattomasti, ideoita ja len-
nokkaita ajatuksia olisi ollut enempään-
kin. Kaikki onnistui erinomaisesti ja myös 
väkeä eri tapahtumiin riitti. Kakskerta-
päivä aloitti kaupunginosaviikon, johon 
Kakskerta-Satava –alue nyt ensi kertaa 
osallistui. Kaiken kaikkiaan myös koko 
viikko oli tapahtumiltaan ja toteutuksel-
taan onnistunut.

Kesän aikana järjestettiin jäsenille 
myös ensimmäistä kertaa mahdollisuus 
vaikuttaa asioihin nettikyselyllä, jopa 
kolmesta eri aiheesta. Vireillä oleva kaa-
voitus oli yksi aiheista. Muut olivat ym-
päristökilpailu ja ehdotus kaupungin-
osan nimikkokasveiksi. Näistä kaikista 
on tarkempaa tietoa muualla tässä leh-
dessä.

Kesätapahtumat jatkuivat kirpputoril-
la Satavan kyläkaupalla. Tapahtuma oli 
uusinta edelliseltä vuodelta. Ostajia ja 
tavaran vaihtajia on riittänyt, tarvetta 
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tämän tapaiseenkin kaupankäyntiin tun-
tuu olevan, joten tapahtuma on vakiin-
tumassa osaksi kesätoimintaa.

Ja kun oikein innostuttiin, niin lähdet-
tiin mukaan kilpailemaan kaupunginosi-
en väliseen köydenvetokisaan. Kaksker-
ta oli juuri nimetty vuoden kaupungino-
saksi, joten sen myötä tuli eräänlainen 

velvoitekin osallistua ja näkyä. 
Vetäjiksi saatiin palokunnan ja 
metsästysseuran poikia ja lop-
putulos oli sitä myöten selvä 
– voitto tuli ja vasta viimeises-
sä erässä jouduttiin koko jou-
kolla vähän vetämäänkin, ei 
ollut pelkkää köydenkannat-
telua, kuten alku- ja välierissä.

Seurakunta on aina ollut merkittäväs-
sä roolissa saaristolaisten elämässä. 
Kakskertaseuralla on pitkät perinteet 
tästä yhteistyöstä. Osana tätä olemme 
olleet yhdessä järjestämässä merellisiä 
missiotreffejä. Tänä kesänä käytiin taas 
Järvistensaaressa tutustumassa riihikirk-
koon. Kirkosta ei oikein enää voi puhua, 
mutta aikanaan sillä oli tärkeä asema 
mm. kakskertalaisten ja satavalaisten 
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rippileiripaikkana. Nyt rakennus itse kai-
paa suojelua - säilyttävää huoltoa ja 
kunnossapitoa. Itse retki vesibussilla 
lähisaaristossa tehtiin kauniissa säässä 
ja mukavassa seurassa.

Kesän mentyä alkoi syksy ja syystapah-
tumat. Ensimmäisenä tutustuttiin lähes 
kaupungin sydämessä toimivan metsäs-
tysseuran, Kakskerran Erän, toimintaan. 
Aktiivinen porukka, joka pitää pedot 
poissa ja riistaeläinkannat aisoissa saa-
rillamme. Samalla tutustuttiin myös 
heidän tärkeimpiin työvälineisiinsä, asei-
siin ja ajokoiriin.

Syksyllä alkaa myös valmistautuminen 
tulevaan jouluun. Käsityöihmisille se 
tarkoittaa erilaisten lahja- ja koriste-
esineiden tekoa. Kädentaidon päivässä 
hyödynnettiin isäntien tyhjentämien 
oluttölkkien klipsut tekemällä niistä ko-
ruja. Tämän lehden painamisen aikaan 
harrastetaan vielä jouluaskartelua val-
mistelemalla joulukortteja ja kransseja. 
Osaavassa joukossa on aina niitä, jotka 
osaavat opettaa ja jakaa taitojaan toisil-
lekin.

Tämän lehden ilmestymisen jälkeen 
edessä ovat vielä joulukuun tapahtumat: 
itsenäisyyspäivän kirkko ja seppeleen 
lasku sankarihaudoille, jouluateria Hir-
vilammella yhdessä Hirvensalo-seuran 
ja Kakskertaseuran kanssa sekä kau-
neimmat joululaulut Kakskerran kirkos-
sa. Näistä tapahtumista sekä niiden 
ajoituksesta voit lukea tarkemmin koti-
sivuiltamme. 
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Markku Kalliomäki

Kakskerran yhteisöllisyyden 
olemusta etsimässä

Marjatta ja Tuomo Männistön lämmin-
henkisessä kodissa syyskuun lopussa 
viettämässäni juttutuokiossa etsin 
Kakskerran vahvan yhteisöllisyyden 
olemusta ja selitystä.

Erinomainen pannukahvi ja loppusyksyn 
aurinko höystävät iloista ja vilkasta ker-
rontaa. Tuomon viimeiset kolme vuotta 
ovat menneet vakavien sairauksien kans-
sa – nyt hän jo kuitenkin kykenee jälleen 
kävelemään muutamia askeleita ilman 
tukea. Puhe ei vielä solju aivan entisellä 
nopeudella, mutta ajatus on kirkas. Tuo-
mon sairaus on vaatinut paljon aikaa ja 
työtä myös Marjatalta. Tiistaikerho on 
kuitenkin pysynyt heidän ohjelmassaan 
aina kun aika ja kunto ovat vähänkin 
sallineet.  

Pariskunnan kummallakin vuonna 
1937 syntyneellä osapuolella on pitkä ja 
monipuolinen kokemus keskeisissä teh-
tävissä alueen yhdistystoiminnassa, mm. 
Kakskertaseurassa. Vahvinta ja elävintä 
yhteisöllisyys on kuitenkin Marjatan pe-
rustamassa ja vetämässä tiistaikerhossa, 
joka ei ole muodoltaan yhdistys. Tämä 
joka tiistai puolenpäivän aikaan kokoon-

tuva kerho vetää paikalle nelisenkym-
mentä henkilöä. Jos joku pääosin eläke-
läisistä koostuvasta joukosta ei pääse 
paikalle, hän ilmoittaa siitä Marjatalle jo 
etukäteen. Mikäli ennakkoilmoitusta ei 
ole tullut eikä henkilö ole saapunut pai-
kalle, kerholaisistaan huolta pitävä Mar-
jatta soittaa tilaisuuden jälkeen poisjää-
neelle tiedustellen tämän kuntoa ja 
mahdollista avun tarvetta. 

Vilkkaan olemuksen ja puheen suju-
vuuden perusteella Marjattaa voisi luul-
la juuriltaan karjalaiseksi. Hän on kuiten-
kin jäyhänä pidetyn Pohjanmaan kasvat-
ti, syntynyt Kurikassa ja käynyt koulunsa 
Ilmajoella. Helsingissä hän opiskeli 
röntgenhoitajaksi. Vaasassa työskennel-
lessään Marjatta tapasi Kemistä syntyi-
sin olevan Tuomon, joka oli sinne tullut 
opiskelemaan teknikoksi. Myöhemmin 
Tuomo pätevöityi Hämeenlinnassa opet-
tajaksi ja elämän uransa hän teki opet-
tamalla nuoria konepuolen ammattiin 
ensin Suomen Joutsenen ammattikou-
lussa ja sittemmin Raision ammattiop-
pilaitoksessa. Marjatta toimi Turussa 
röntgenhoitajana ensin Yliopistonkadun 
röntgenasemalla ja sitten Käsityöläiska-
dun terveyskeskuksen röntgenissä, josta 
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hän jäi eläkkeelle eläkeiän tultua täy-
teen.  

Vuoden 1996 lokakuun alussa Marjat-
ta kutsui Satavan ja Kakskerran saarten 
ikäihmisiä ensimmäisen kerran kokoon 
Kakskertatalolle miettimään yhdessä, 
mitä he itse voisivat tehdä oman hyvin-
vointinsa edistämiseksi. Kimmokkeen 
kutsumiseen Marjatta sai keskusteltu-
aan kuntoasioista kaupungin liikuntasih-
teerin Riitta Samstenin ja Eeva Liespuun 
kanssa. Ensimmäiseen tilaisuuteen tuli 
8 osallistujaa, seuraavaan 15 ja siitä läh-
ti osallistujamäärä kasvamaan.  Nyt 17 
vuotta myöhemmin kerho toimii edel-
leen vilkkaasti noin 40 henkilön voimin 
ilman avustuksia omillaan ja avustaen 
muita, mm. TYKS:n lasten syöpäosastoa. 
Iloinen yhdessä toimiminen, toistensa 
tapaaminen sekä kiinnostavat ohjelmat 
ja retket, jopa elokuvien avustajina toi-

miminen, ovat rikastuttaneet kerholais-
ten elämää valtavasti. Tiistai on monille 
viikon tärkein päivä ja energian antaja! 

Luonnosta ja liikunnasta pitävät Mar-
jatta ja Tuomo ostivat Kakskerrasta ton-
tin vuonna 1967 ja rakensivat sille nykyi-
sen asuntonsa. Kakskertalaisia he siis 
ovat olleet jo 45 vuotta. Alueen hyvät 
hiihto- ja suunnistusmaastot kauniin 
luonnon ohella painoivat erityisesti Tuo-
mon mielessä asuinpaikan valinnassa.  

Kakskertaseurassa Tuomo toimi vara-
puheenjohtajana parikymmentä vuotta 
tuolloin puheenjohtajana olleen Raimo 
Narjuksen aisaparina. Marjatta puoles-
taan yhdessä johtokunnan muiden jä-
senten vaimojen kanssa käynnisti nais-
ten toimintaa seurassa. Vuosikymmen-
ten historia ja iloiset tapahtumat vilise-
vät jutuissa. 

Kuva: Markku Kalliomäki.
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Kakskerrassa toimii paljon yhdistyksiä, 
jotka voisivat toimia nykyistä enemmän 
yhdessä. Tiistaikerho on hyvä esimerkki 
toiminnasta, jossa ei yhdistysten jäse-
nyyttä katsota eikä kysytä, vaan toimi-
taan yhdessä saarelaisten ikäihmisten 
parhaaksi.  

Männistöjen kodin seinällä näen kun-
niakirjat osoituksena Marjatan ja Tuo-
mon suuresta panoksesta kakskertalais-
ten parhaaksi. Heidät kummatkin valittiin 
Vuoden Kakskertalaisiksi vuonna 2003.  

Ensi vuoden Kakskertapäivän järjestä-
misen vetovastuussa on Tiistaikerho. 
Suunnitelmistaan kertova Marjatta pulp-
puaa upeita ideoita ohjelmaksi. Olen jo 
vakuuttunut päivän kiinnostavuudesta 
ja onnistumisesta! Varauksetta uskallan 
suositella kaikille lauantain 28.6.2014 
varaamista tuolloin Harjattulassa viihty-
miseen. 

    

miseen. 

    

Kakskerrassa Marjatta ja Tuomo arvos-
tavat luontoa, merellisyyttä sekä hiljai-
suutta. Heidän mielestään saaria tulisi 
kaavoittaa asukasmääriä maltillisesti li-
säten. Läheisen, mutkaisen ja kapean 
Vapparintien vaarallisuudesta Marjatalla 
on omakohtainen kokemus, kun ehti vii-
mehetkellä hypätä ojaan välttyäkseen 
jäämästä hurjasti ajaneen auton alle: 
ajotien varteen tarvitaan ehdottomasti 
kevyenliikenteen väylä, jolla jalankulki-
joiden olisi turvallista kävellä esimerkiksi 
bussipysäkille. Palveluitahan täältä puut-
tuu, mutta niiden saaminen koulua lu-
kuun ottamatta ei näytä kovin todennä-
köiseltä.

Kakskertatalo on Kakskertaseuran ja 
partiolippukunnan ohella myös Tiistai-
kerhon kotipesä. Talon olemassaolo ja 
kehittäminen kakskertalaisten yhteisöjen 
kokoontumispaikkana on ehdottoman 
tärkeä asia. 

Kuva: Mirja Rakkolainen
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Ritva Nummiora

Saarilla tapahtuu
– Myllykylän kesäpäivät –

Kakskerran Myllykylän kyläyhdistys ry 
vietti perinteistä vuosittaista kesäpäi-
väänsä elokuun 10. tänä vuonna, so-
pivasti juhlistamaan edellisen päivän 
uutista Suomen Kotiseutuliiton juuri 
suomasta arvosta: ”Turun saariston 
Kakskerta, vuoden 2013 kilpailun pa-
ras kaupunginosa maassamme!”

Voiko yhteisöllisyyden 
juhlinnan kesäpäivä paremmin 
alkaa?

Myllykylän kyläyhdistys ry on perustettu 
virallisesti v. 2007, johtosääntöjensä 
mukaisesti edesauttamaan asukkaiden-
sa viihtymistä kylässä mm. kehittämällä 

yhteistä ympäristöä, vaalimalla histori-
allisen kylän arvoja, lausumalla kaavoi-
tus- ym. hankkeista ja erityisesti panos-
tamalla yhteiseen tekemiseen, ts. to-
teuttamalla sitä nyky-yhteiskunnassa 
aina harvinaisemmaksi käyvää ”yhteisöl-
lisyyttä” sanan varsinaisessa merkityk-
sessä! Yhdistykseen kuuluu kylän vanhaa 
kantaväestöä, uudisasukkaita ja myös 
kesäasukkaita, ikäjakauma on vauvasta 
vaariin. Talvivahvuus on 12 ”savua”.

Kyläyhdistyksen suurimpina tähänas-
tisina hankkeina - ja konkreettisina saa-
vutuksina - voidaan pitää yhteisen uima-
rannan kunnostamista, Myllypuron 
ympäristön siivousta ja luontopolun 
raivaamista lähes kilometrin matkalla. 
Vuosittain järjestetään myös kylän lap-

Kuva: Paula Palmroth.
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sille talviset hiihtokilpailut joko järven 
jäällä tai sopivalla pellolla sekä avuste-
taan viranomaisia merijäämittauksissa 
ja järven veden laaduntarkkailussa. Jou-
luiset yhteiset glögitilaisuudetkin ovat 
suosittuja talven pimeyden karkottajia.

Tämänvuotisilla kesäpäivillä Alitalon 
pihapiirissä päivitimme tavoitteitamme 
19 asukkaan voimin, tutustuimme uusiin 
jäseniin, nautimme hienosta säästä ja 
hyvästä ruuasta ja verestimme vanhaa 

partiotaitoa, tikkupullan paistamista 
nuotiolla!

En kai ole puolueellinen, jos totean 
Kotiseutuliiton ”Kakskerta, vuoden kau-
punginosa” tittelin jatkoksi ”...ja Mylly-
kylä, yksi sen helmistä”?

Kuva: Ritva Nummiora.
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Markku Kalliomäki

Kesäkahvila museotorpalla? 

Kuva: Markku Kalliomäki.

Museotorpan ylläpitäjänä toimivan Kaks-
kerran Kotiseutuyhdistyksen tänä vuonna 
valittu uusi puheenjohtaja Pirjo Laakso-
Salmi on ryhtynyt innolla selvittelemään 
torpan kunnostustarpeita. Torpan raken-
teita uhkaavia pihapuita pitäisi kaataa, 
kosteusvaurion lahottama merenpuolei-
nen alahirsi vaihtaa ja ikkunanpuitteita 
uusia. Puutarha on heinän vallassa ja 
metsittynyt. Siellä ne kirsikka- ja ome-
napuut ovat piilossa. Pirjo on ystävänsä 
Aarno Kasvin kanssa selvitellyt ensimmäi-
siä kohteita, mihin tarttua. Työsarkaa 
näyttää riittävän. Lahjaksi saadun torpan 
kunnostaminen ja ylläpitäminen vaatisi 
paljon työtä ja varoja. Yhdistyksen noin 
sadan jäsenen 10 euron suuruiset vuo-
sittaiset jäsenmaksut eivät pitkälle riitä. 
Niiden jatkeeksi yhdistys pyrkii kerää-
mään varoja myyjäisillä ja muilla torpalla 
järjestettävillä tapahtumilla. Viitisenkym-
mentä vuotta toimineen yhdistyksen jä-
senkunta koostuu pääosin kauan mukana 
olleista. Siten jäsenkunnan keski-ikä on-
kin kivunnut melko korkeaksi ja osin ak-
tiivisuutta rajoittavaksi. Talkoisiin käytän-
nössä osallistuvien joukon Pirjo toivoisi 
olevan nykyistä suurempi. 

Ennen Pirjoa puheenjohtajan tehtävää 
hoiti ansiokkaasti Tanja Koivunen n. 15 
vuotta. Hän ehti kuitenkin jo monta vuot-
ta etsiä työlleen halukasta jatkajaa. Pirjo 

kertoo, ettei hänkään tehtävään pyrkinyt, 
mutta suostui ottamaan puheenjohtajan 
vastuun, kun pyydettiin. Aiemmin kukka-
kauppiaana toimineen yrittäjän koke-
muksella ja tarmolla Pirjo suunnittelee 
nyt yhdistyksen toimintaa ja taloudenpi-
toa. Voisiko torpalla jossain vaiheessa olla 
yleisölle avoin kesäkahvila ja museoon 
lahjoitetut esineet olla luetteloituina jäl-
kipolvien nähtävillä muulloinkin kuin 
myyjäisten aikana?  Näiden haaveiden 
toteutuminen vaatisi paljon työtä ja mo-
nien esteiden voittamista. 

Kuten monet muutkin kakskertalaiset, 
Pirjo on ollut ja on edelleen mukana va-
paaehtoistoiminnassa lukuisissa paikalli-
sissa yhteisöissä. Hän toivookin, että 
Kakskerrassa toimivat yhdistykset ja yh-
teisöt voisivat tehdä nykyistä enemmän 
yhteistyötä ja välttää päällekkäisiä toi-
mintoja.  
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Roger Nylund

Satavan Pientaloyhdistys

Satavan Pientaloyhdistys perustettiin 
26.3.2001 Satavassa seuraintalolla pide-
tyssä yleisessä kokouksessa, jossa pai-
kalla oli osallistumislistan mukaan 73 
henkilöä. Joukko satavalaisia oli seuran-
nut kaavoituksen etenemistä vastaran-
nalla Hirvensalossa ja katsoi, että sata-
valaisten intressejä valvomaan oli tar-
peen perustaa Satavaan oma yhdistys. 
Asiassa käytiin vilkas keskustelu, jonka 
tuloksena löytyi selvä halu edetä asiassa. 
Yhdistys perustettiin ja sen hallituksen 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
Seppo Dahlström. Yhdistyksen jäsen-
määrä saavutti nopeasti sittemmin va-
kiintuneen n. 150 maksavan jäsenen 
määrän. 

Kakskerta-Satavan uuden osayleiskaa-
van valmistelu muodostui yhdistyksen 
päähuomion ja toiminnan tärkeimmäksi 
kohteeksi ja siitä pyrittiin yhdistyksen 
nettisivujen kautta informoimaan aktii-
visesti. Tiiviisti ylläpidettyjä omia netti-
sivuja pidettiin tärkeänä infokanavana 
sekä jäsenille että laajemmalle yleisölle. 

Ristiriidat maakuntakaavan kanssa ja 
kaavan asettamat väestön mitoitusta-
voitteet saarille olivat ne tekijät, jotka 
saivat Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellään elokuussa 2012 mitä-
töimään kaupungin poliitikkojen ajaman 
osayleiskaavan lainvastaisena.

Yhdistyksen toimintaan ovat perintei-
sesti kuuluneet kokouksien yhteydessä 
pidetyt esitelmät ja tietoiskut eri teemo-
jen ympäriltä. Alkuvuosina järjestettiin 
myös muutaman kerran oma kesätapah-
tuma ennen kuin Kakskertapäivien uu-
distuttua lähdettiin siihen mukaan. Jon-
kinlainen toimintaväsymys ja verenvä-
hyys ovat rehellisyyden nimessä olleet 
vallitsevana aivan viimevuosina. 

Yhdistys on syksyllä 2013 uuden toi-
mintavaiheen kynnyksellä, kun syysko-
kouksessa marraskuussa keskustellaan 
ja päätetään tulevista linjauksista.   

http://personal.inet.fi/yhdistys/satava/
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Sakari Itähaarla

Kakskerran Erä 

Kakskerran Erä ry perustettiin 47 vuotta 
sitten ja puuhamiehenä oli Kollin tilan 
silloinen isäntä Ilkka Liespuu. Kakskerras-
sa oli jo aiemmin metsästysseura, jonka 
tarkoitus oli jatkaa suojeluskuntaperin-
nettä ja turvata ”hävityn sodan” jälkeen 
jonkinlainen asearsenaali hurjaa valvon-
takomissiota vastaan. Tuon seuran toi-
minta hiipui kuitenkin nopeasti, eivätkä 
asekätkentäjutut ja muut niihin liittyvät 
ongelmat koskettaneet erityisemmin 
Kakskertaa. 

Uusi seura perustettiin vuonna 1967 jo 
aiemmin mainitun Ilkka Liespuun toimes-
ta. Meidän oloissamme se oli ja on yhä 
harvinainen seura siksi, että siihen kuu-
luu vain vähän maanomistajia. Tänä päi-
vänä maanomistajia on noin 10 prosent-
tia jäsenistä. Nopeasti jäsenluku eli 
metsästävien jäsenten määrä kasvoi vii-
teenkymmeneen, ja tänä vuonna se ra-
jattiin neljäänkymmeneen.

Metsästysmaat eli sopimukset koskivat 
aluksi pääosin Kakskerran ja Satavan saa-
ria, mutta myöhemmin Turun kaupungin 
tullessa mukaan suurena maanomistaja-
na alueet paisuivat Hirvensaloon, Kul-
hoon ja jopa Ruissaloon. On selvää, että 
alueemme ovat ahtaat ja ammuntata-
pahtuma on aina pidettävä tarkoin har-
kinnassa turvallisuuden takia.

Jäniksiä tai rusakoita lähdettiin metsäs-
tämään ensin, mutta nopeasti maan-
omistajat ilmoittivat, että hirviä pitää 
myös ruveta vähentämään niiden teke-
mien vahinkojen takia. Kakskerran Erä 
saikin pian ensimmäiset hirvenkaatolu-
vat ja aina lupakiintiö myös täytettiin. 
Lakihan oli silloin sellainen, että kaatolu-
vat maksettiin ensin, ja jos ei kiintiötä 
saatu täyteen, lupamaksut menivät huk-
kaan. Onneksi tänä päivänä maksetaan 
vain kaadetuista eläimistä. Runsaimmil-
laan hirvikanta oli 80-luvun puolivälissä. 
Kaatolupia oli kaksikymmentä parhaim-
pana vuonna. Sitten on kanta pienenty-
nyt niin, että tänä syksynä tuli yhden ison 
ja yhden vasan lupa. Hirvikannan pienen-
tyessä vastaavasti valkohäntäpeura- ja 
etenkin metsäkauriskanta on kasvanut 
voimakkaasti. Kauriiden katsotaan ole-
van jo maanvaiva.  Myös lintukannoissa 
on tapahtunut paljon muutoksia. Vielä 
80-luvulla saattoi Kakskerrassa ja Sata-
vassa nähdä kymmenien teerien parvia, 
mutta teeret kuitenkin häipyivät, vaikkei 
niitä metsästetty juuri lainkaan. Sitten 
saatiin pelloille ja rannoille kanadanhan-
hia, joka onkin hyvä riistalintu. Aivan 
viime vuosina valkoposkihanhet ovat 
syrjäyttäneet kanadalaiset. Valkoposki-
hanhi on pienempi, eikä se ole vielä riis-
talintu, mutta niitä on paljon. Sorsia ja 
muita vesilintuja ammutaan vähän, kos-
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ka alueellamme ei ole vapaita rantoja, 
missä voisi laillisesti harjoittaa vesilinnus-
tusta. Jäniksen ja rusakon metsästys on 
vähentynyt reippaasti alkuajoista. 

Metsästyksen ohella oleellinen osa 
metsästysseuratoimintaa on riistanhoi-
totyö. Siksi Kakskerran, Satavan ja Hir-
vensalon saarilla on pysyviä riistanruo-
kintapaikkoja, joihin toimitetaan kauraa, 
porkkanaa ja sokerijuurikasta useita tu-
hansia kiloja vuosittain. Riistanhoitotyö-
hön kuuluu myös pienpetopyynti, eten-
kin supikoiran metsästys. Supikoira, 
vaikka onkin sympaattisen näköinen ja 
tyllerö-lyllertäjän oloinen, on peto ja 
pahan taudin, kapin levittäjä.

Kolmen vuoden ajan Erän puheenjoh-
tajana on toiminut Mika Elo, sihteerinä 
allekirjoittanut Sakari Itähaarla. Hirvi-
päällikön vastuuta on viimeksi kantanut 
Olli-Ilari Kielo. Kakskerran Erä kuuluu 

Suomen Metsästäjäliittoon. Lisäksi val-
tiovalta ylläpitää Suomen Riistakeskusta. 
Eränä olemme Varsinais-Suomen alue-
toimiston alueella. Läheistä yhteistyötä 
teemme myös Turun seudun riistanhoi-
toyhdistyksen kanssa. Jokaiselta metsäs-
täjältä vaaditaan metsästäjätutkinnon 
suoritus ja vuosittainen riistanhoitomak-
su 33 euroa. Tutkinto ja maksu pitää olla 
suoritettuina, vaikka asetta ei käyttäi-
sikään vaan pyydystäsi esimerkiksi lou-
kuilla.

Hirvenmetsästystä varten Kakskerran 
Erä on vuokrannut Oriniemestä Kulkki-
lanlahden rannalta vanhan navetan lah-
tivajaksi. Joka kolmas vuosi Erä kutsuu 
maanomistajat hirvipeijaisiin, viime vuo-
sina peijaispaikkana on ollut Kakskerran 
Hirvilampi.

Puheenjohtaja Mika Elo (vas.) ja sihteeri Sakari Itähaarla. Kuvat: Jarkko Koskinen.
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Markku Kalliomäki

Kakskerran VPK 
- Saarilla kaikkien turvana

Tapaan Kakskerran VPK:n palopäällikön 
Marko Viljasen Harjattulassa, Paasikivi-
Opiston päärakennuksessa sijaitsevan 
Vanha Talli- nimisen ravintolan kahvipöy-
dän ääressä. Olemme vuonna 1939 pe-
rustetun vapaapalokunnan nykyisen 
kotipesän tuntumassa. Vuonna 1968 
tapahtuneen kuntaliitoksen jälkeen 
VPK:n toiminta oli hiipunut ja katkesi 
vuosiksi kokonaan, kun vanha paloasema 
1985 purettiin Kakskerrantien uuden 
linjauksen takia. Opiston naapuriraken-
nuksessa paloasema on ollut siitä lähtien, 
kun VPK:n toiminta käynnistyi uudelleen 

vuonna 1999. Samasta ajankohdasta 
lähtien Kakskerran VPK on toiminut yh-
tenä Turun kaupungin alueella toimivista 
sopimuspalokunnista. 

- Kakskerran VPK:n ensisijaisena tehtä-
vänä on hoitaa palo- ja pelastustehtävät 
Satavan ja Kakskerran saarilla, mutta 
tarvittaessa lähdemme apuun vaikka 
koko maakunnan alueelle. Hälytysläh-
döistämme noin 70 % suuntautuu omal-
le alueelle ja loput ympäri maakuntaa. 
Marko kertoo hälytyslähtöjä olevan vuo-
sittain noin 60, joten oman toimensa 

Marko Viljanen: Kuva Kalliomäki.

Marko Viljanen. Kuva: Markku Kalliomäki.

28    2X    JOULUkUU 2013      



ohella palokuntalaisina toimivalla mie-
histöllä tehtävää riittää.   

Kakskertapäiville ja muihinkin saarten 
tilaisuuksiin VPK on tuonut kalustoaan 
tutustuttavaksi aikuisten ja erityisesti 
lasten suureksi iloksi. Kalustoon kuuluu 
tällä hetkellä kolme ajoneuvoa. Sammu-
tusauto T51, miehistöauto T55 ja eläin-
pelastusauto T57. Palokunnan kalustoon 
kuuluu myös vene TV51 (Buster L2) ja 
lisäksi palokunta on hankkinut itse käyt-
töönsä mönkijän ja siihen sopivan perä-
kärryn vuoden 2013 aikana. 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on 
sijoittanut Kakskerran VPK:lle koko maa-
kuntaa palvelevan eläinpelastusyksikön. 
Ajoneuvo on rakennettu entisestä am-
bulanssista ja se on varusteltu monipuo-
lisesti erilaisia eläinpelastustilanteita 
varten. Pääasiallisesti yksikkö hälytetään 
kaikkiin hieman erikoisempiin eläinpe-
lastustilanteisiin. 

- Viimeaikaisiin tehtäviimme  on kuu-
lunut mm. 1200-kiloisen sonnin pelasta-
minen soisesta maasta, johon se oli 
uponnut sieraimiaan myöten, kahden 
mäyräkoiran pelastaminen kallionkolosta 
Velkualla ja suuren sikalan tulipalossa 
sikojen pelastaminen Loimaalla (sikoja 
noin 700 kpl). Tehtäviä yksikölle tulee 
vuosittain noin 15–20 kappaletta, Marko 
laskeskelee. 

Jäsenrekisterin mukaan palokunnalla 
on noin 60 jäsentä. Hälytysosastossa 
toimii tällä hetkellä 10 sammutusmiestä, 
kaksi päällystöön kuuluvaa ja kolme har-
joittelijaa. 

- Tarve uusille palokuntalaisille on suu-
ri. Lisähenkilöstöä hälytysosastoon toi-
vomme erityisesti omalta alueelta, tai 
esimerkiksi Hirvensalosta. Uskomme 
vahvasti siihen, että halukkaita tulijoita 
olisi Hirvensalon puolellakin. Ehkä emme 

Eläinpelastusauto ja mönkijä. Kuva: Mirja Rakkolainen.
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ole vielä löytäneet oikeaa kanavaa hei-
dän rekrytoimiseksi, Marko arvelee. 

- Pyrimme tekemään tiivistä yhteistyö-
tä saarten alueella toimivien yhteisöjen, 
yritysten ja myös yksityishenkilöiden 
kanssa. Kakskerran VPK tai siinä toimivat 
henkilöt eivät ole viranomaisia, joten 
virallisia lausuntoja emme voi antaa, 
mutta kaikenlaisia turvallisuusvinkkejä 
annamme mielellämme. 

Palokunnan toiminnasta voit kysyä 
sähköpostilla tai vaikka VPK:n Facebook-
sivujen kautta. 
www.palokunta.net/kakskerranvpk 
www.facebook.com/kakskerranvpk 
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Seppo Muurinen
MTK - Kakskerta ry:n puheenjohtaja 

Sadonkorjuun kiitosjuhla

Sunnuntaina 13.10. Kakskerran kirkossa 
pidettiin sadonkorjuu-Jumalanpalvelus. 
Tämä vanha perinne on herätetty uudel-
leen eloon, kiitos siitä Kakskerran Tiistai-
kerholle ja Marjatta Männistölle. Myös 
Martin seurakunta on ottanut tämän 
vanhan perinteen omakseen. Oikeastaan 
kaikki alkaa keväällä kylvösiunauksesta 
Sakari Itähaarlan pellolla, johon osallis-

tuu myös Haarlan koulun oppilaat. Näin 
saamme opetettua vanhaa perinnettä 
koululaisille. 

Aikojen alussa kylvösiunauksella ja 
sadonkorjuukirkolla on ollut suurempi 
merkitys agraariyhteiskunnassa. Sadon 
epäonnistuessa seurasi vaikeuksia, jopa 
nälänhätää. Näissä toimituksissa kevät-
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kylvöjen aikaan pyydettiin Luojalta apua 
tulevan satokauden säille ja syksyisin 
kiitettiin sadosta. Silloin ei siis ollut sa-
detutkaa ennustamassa otollista kylvö-
hetkeä tai parasta puintiaikaa, eikä mar-
kettia, josta olisi voinut hakea täyden-
nystä ruokavarastoon. Isoäiti kertoi, 
miten hänen äitinsä muisteli 1880 -lu-
vulla ollutta pientä nälkävuotta. Silloin 
Pohjoisesta vaelsi ihmisiä kerjuulle ruo-
kaa etsimään. On kerrottu myös, että 
Brinkhallia kiertävä kiviaita on näiden 
ihmisten rakentama - ruoka-apu oli vas-
tikkeellista. Näin voimme ymmärtää, 
miten ratkaiseva merkitys sadon onnis-
tumisella on ollut. 

Säiden armoilla tietysti sato on myös 
tänä päivänä, joten kyseiset kirkolliset 

toimitukset ovat aina ajankohtaisia. Lä-
hes 70 ihmistä läheltä ja kaukaa oli tullut 
kuuntelemaan Lasse Mustosen toimit-
tamaa syksyistä kirkkohetkeä. Kirkon 
alttariosaan Pirjo Laakso- Salmi oli taita-
vasti asetellut sadon antimia. Kaikki ei 
välttämättä ollut kylän omia tuotteita, 
Tapio Kääriän perunoita kyllä löytyi. Ke-
sän aikana niitä onkin moni ostanut lä-
hikaupoista. Kirkkokahvit tarjosi Kaksker-
ran maataloustuottajat. Itse leivottua 
pullaa ja omenapiirakkaa tarjoilivat 
Kakskerran omat tytöt Mirja Koivunalho 
ja Tarja Muurinen. On mukava olla jat-
kamassa vuosisatoja vanhaa perinnettä 
- ensi keväänä 2014 siunaamme taas 
kevätkylvöt Sakarin pellolla. 

Kuvat: Mirja Rakkolainen.

Kuvassa vasemmalta: Heikki Muurinen, Meikki Räty ja Lasse Mustonen, sekä Raimo Nummelin ja Pirjo 
Laakso-Salmi.
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Minna Saukkonen

Meren ääreltä mestaruuksiin 
- Tiia Puolakka

Sisua ja tsemppiä sitä vaaditaan kilpaui-
marilta näillä leveysasteilla ja saaristos-
sa. Tiia ”päällikkö” Puolakalla, 15 v., sitä 
piisaa. Osoituksena siitä on noin 25 SM-
mitalia uinnissa omassa ikäluokassaan. 
”Vauvauinnista se lähti ja aina olen ui-
nut. Muut pulikoivat veden pinnalla ja 
minä sen alla, sukeltelin koko ajan”, 
kertoo Tiia. ”Vesi on se mun elementti.” 
Tiia on aina edustanut ÅSK:ta, Uintiklubi 
Turkua ja kilpauintiryhmään hän meni jo 
7-vuotiaana. Lähiajan tavoitteena on 
ensi kesänä edustuspaikka Nuorten EM-
kisoihin. Menestyksen nälkää kyllä riittää 

jatkossakin ja haaveissa on menestymi-
nen kv. tasolla päämatkoilla perhosessa 
ja sekareissa sekä tietysti jokaisen urhei-
lijan unelma; olympialaiset.

Mitä sitten uimarin ura vaatii nuorelta 
neidiltä? Suomen huipulla uiminen tar-
koittaa käytännössä treenejä 10 kertaa 
viikossa, tämän lisäksi tietysti leirit koti-
maassa ja etelän lämmössä sekä kilpai-
lut. ”Aamulla kuudelta ylös ja illalla tul-
laan”, kertoo Tiia arjestaan. Aamutree-
nejäkin on 3 kertaa viikossa, sunnuntai 
on lepopäivä. Tällä hetkellä Tiian ja koko 
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edustusryhmän valmentajana on olym-
piavalmentaja Tomi Pystynen, joka on 
myös ÅSK:n päävalmentaja. Pystynen on 
pitkän linjan valmentaja ja myös MM-
mitalisti Matti Mattsonin valmentaja. 
Tompan mukana koko edustusryhmä 
mukaan lukien myös muut kakskertalai-
set, Kielon Amanda ja Suomisen Wil-
helm, ovat saaneet uutta potkua tree-
neihin. ”Tomppa on vaativa ja jos teh-
dään niin tehdään kunnolla, hauskaakin 
saa olla”, valottaa Tiia valmennuksen 
periaatteita. 

Onko elämä sitten vain uintia? Ei toki, 
Tiia ehtii moneen mukaan! Tärkeässä 
roolissa vapaa-ajallakin ovat tietysti 
oman ryhmän uintikaverit ja muut uin-
nin myötä tulleet kaverit ympäri Suomen 
maan. ”Oikeastaan pahimmat kilpailijat 
ovat myös mun parhaita kavereita”, sa-
noo Tiia. Koulua Tiia käy Luostarivuoren 
yläkoulussa urheiluluokalla. Koulussakin 
Tiia on aktiivisesti monessa mukana ja 
hyvällä menestyksellä. Hän on oppilas-
kunnan varapuheenjohtaja ja tukioppi-

las. Koulun ja vaativan uintiuran lisäksi 
Tiia tykkää kesällä pyöräillä Kakskertaa 
ympäri ja talvella hiihto Ylläksen maise-
missa on kuulunut ohjelmaan jo vuosia.

Tulevaisuuden suunnitelmatkin ovat 
jo valmiina määrätietoisella Tiialla. Ensi 
vuonna urheilulukioon, jonka hän aikoo 
suorittaa neljässä vuodessa, ja sen jäl-
keen fysioterapeutin opintoihin, siinä 
samalla voisi kuulemma toimia personal 
trainerina. Että sillee … kyllä on nuoret 
neidit sisukkaita ja ahkeria! Tiia muistaa 
kyllä kiittää vuolaasti vanhempiaan, jot-
ka ansiokkaasti toteuttavat kolmen K:n 
periaatetta; kuskaa, kannusta ja kustan-
na. Kuskaaminen täältä saarilta on oma 
lukunsa, mutta hyvä kuljetusrinki helpot-
taa tätä urakkaa. Joka tapauksessa Kaks-
kerta on Tiian mielestä ihana paikka asua 
vaikkakin hiukan kaukana, mutta saa olla 
omassa rauhassa edes ne pienet vapaat 
hetket.
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Samuli Aaltonen

Kakskerran Kaksoispiste 
Satahangalla

Kuvassa: Kaksoispisteen leiriläiset Samuli (jutun 
kirjoittaja), Aapo, Oskari ja Juho (Maija puuttuu 
kuvasta); purjeet on puhdistettu ja pakattu ensi 
kesää varten. 

Kakskerran Kaksoispisteen tarpojat otti-
vat kesällä osaa Kustavin Lootholmassa 
järjestetylle Satahanka-leirille. Se on 
neljän vuoden välein järjestettävä meri-
partioleiri, jossa jokainen partiolainen 
pääsee kokeilemaan ja kehittämään me-
rimiestaitojaan. Pääsimme kahtena päi-
vänä purjehtimaan kahdella leirille osal-
listuvasta noin 20 partioaluksesta. Pur-
jehduksen lisäksi leiriohjelmaan kuului 
merimiestaitojen kartuttaminen, haikki, 
meripelastus ja monet muut merimiesai-
heiset ohjelmat.

Saavuimme Lootholmaan ensimmäis-
ten joukossa ja vesisateen takia aloimme 
välittömästi pystyttää meille varattua 
sissitelttaa. Se ei kuitenkaan sujunut ihan 
ongelmitta, sillä emme millään sivukep-

pejä pystyttäessämme saaneet teltan 
helmoja pysymään maankorkeudella 
vaan ne nousivat aina puolimetriä ylem-
mäs. Pienen pähkäilyn jälkeen tajusim-
me, etteivät nämä voi olla oikeat kepit 
telttaamme ja soitimme johtajallemme, 
että kepit pitäisi vaihtaa. Jouduimme 
kuitenkin laittamaan teltan pystyy sateen 
suojaksi, ja ehti se muutaman tunnin 
ajan ollakin Satahangan nähtävyytenä 
ennen kuin saimme uudet kepit. 

Ensimmäiseen päivään kuului myös 
avajaiset, jossa laulettiin, nähtiin esityk-
siä, leikittiin ja kerrottiin Satahangan 
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historiasta. Avajaisten jälkeen kuulimme, 
että meidän alaleirillämme on ensimmäi-
senä yön yli kestävä haikki. Uutinen ei 
ollut mieleemme, sillä illaksi, yöksi ja 
seuraavaksi päiväksi oli luvattu sadetta, 
tuulta ja mahdollisesti ukkosta, mutta 
koska partiolaisen motto kuuluu ”ole 
valmis”, ei meillä ollut muuta mahdolli-
suutta kuin laittaa sadevaatteet päälle ja 
lähteä vaeltamaan. Seuraava päivä kului-
kin vaeltaessa Kustavin lähiseuduilla ja 
kirkkovenettä soutaen.

Kolmantena päivänä pääsimme Sata-
hangan odotetuimpaan ohjelmaan, ni-
mittäin purjehtimaan isoilla aluksilla. Sitä 
ennen saimme kokea Satahangan perin-
teisen herätyksen, eli tasan seitsemältä 
aamulla alkoi kaiuttimista soida Rauma-
laisen lauluyhtyeen Jungmannin laulama 
´´Ankkurit ylös´´ -kappale, johon partio-
laisemme eivät suhtautuneet kovinkaan 
suopeasti huonosti nukutun yön ja ras-
kaan haikin jälkeen.

Aamupalan jälkeen lähdimme kohti 
Lootholman pohjoissatamaa, jossa pur-
jeveneet sijaitsivat. Pääsimme raumalai-
sen Olaven kyytiin, jonka kanssa lähdim-
me purjehtimaan kohti pohjoista. Pur-
jehduksen aikana saimme oppia purjei-
den nostoa ja laskemista, purjeveneen 
ohjausta, luovimista, navigointia kartto-
jen avulla ja näimme myös Kustavin me-
rellisiä maisemia. Purjehduksemme oli 
kaikin puolin onnistunut, sillä sää oli mitä 
parhain. Purjehduksen jälkeen meillä oli 
muutama tunti vapaata, jonka jälkeen 
alkoi iltanuotio, jossa pääsimme tutustu-

maan muihin alaleirimme partioihin 
erilaisten leikkien ja laulujen avulla.

Seuraavat kolme päivää koostuivat 
merimiessäkkien ompelusta, jollailusta, 
merimiestaitojen opettelusta ja vierailu-
päivästä, jolloin vanhemmat pääsivät 
tutustumaan Satahangan leirialueeseen.  
Vierailupäivänä oli myös leiriläisten suun-
nistuskisa ja rajavartiolaitoksen järjestä-
mä meripelastusnäytös, joka oli yksi lei-
rin kohokohdista.

Toiseksi viimeisenä päivänä pääsimme 
taas purjehtimaan isoilla aluksilla. Tällä 
kertaa vieläpä lippukuntien isoimmilla 
aluksilla, jotka odottivat Lootholman 
eteläsatamassa. Näitä isoja aluksia oli 
yhteensä neljä, joista kaksi oli purjeve-
neitä ja kaksi diesel-aluksia. Toiveemme 
oli tietenkin päästä purjehtimaan ja toi-
veemme toteutui, kun pääsimme pori-
laisen Passelin kyytiin. Purjehduksemme 
ei ollut niin onnistunut kuin ensimmäi-
sellä kerralla, sillä merellä ei tuullut tar-
peeksi ison aluksen liikuttamiseksi.  Pur-
jehduksen jälkeen oli vielä jäljellä Sata-
hangan päätösjuhla ja valmistautuminen 
leirin purkamiseen viimeisenä päivänä.

Satahanka XII oli varsin onnistunut lei-
ri partiolaisiltamme, vaikka alku olikin 
varsin huonon sään ja pienten ongelmien 
värittämä. Satahanka XII antoi myös ki-
pinän kunnostaa lippukuntamme oma 
vene ja aloittaa purjehdus sen kanssa. 
Toivottavasti seuraavalle Satahankaleiril-
le saamme enemmän osallistujia lippu-
kunnastamme.
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Virve Myllymäki 
Kakskerran nuorisoseura pj.

Yhteisöllisyyttä ja tarinointia 
– jo lähes sata vuotta

Toiveikas harrastusporukka kokoon-
tuu syksyisin pohtimaan ja ideoimaan, 
mielessään jo tuleva kevät. Joskus 
joukko on iso ja innokas, joskus pieni, 
mutta puuhakas. 

Varmaa on, että kevääseen mennessä 
väkeä on tullut lisää ja innokkuus on tart-

tunut koko porukkaan ja se näkyy – ja 
pitääkin näkyä – myös ulkopuolisille.  Tätä 
ilmiötä on jatkunut muutamaa syksyä 
lukuun ottamatta jo yli 30 vuotta.  Ky-
seessä on Kakskerran Nuorisoseuran 
teatteriryhmä, joka on vakiinnuttanut 
paikkansa turkulaisten harrastajateatte-
reiden joukossa.  Keväisiä ensi-iltoja on 
nähty Satavassa sijaitsevan Seuraintalon 

Katja (Rita Lappalainen) kuumeisena kevään 2013 näytelmässä Punahukka (kirj. Kari Hotakainen).
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lavalla vuodesta 1980.  Alkuvuosien in-
nokkaista teatterilaisista ovat edelleen 
aktiivisesti mukana Helena ja Jarl Lind-
ström, Heikki Muurinen ja Inkeri Tuomi-
nen. 

Esitettyjen näytelmien kirjo on laaja. 
Mukaan mahtuu komediaa, tragediaa, 
musiikki- ja puhenäytelmiä, kotimaisia, 
ulkomaisia, tunnettujen ja vähemmän 
tunnettujen käsikirjoittajien näytelmiä, 
onpa lavalla nähty myös omien harrasta-
jien kynästä lähteneitä tuotoksia.  Yksi 
periaate on ollut alusta alkaen selvä: esi-
tykset valmistetaan ammattiohjaajan 
kanssa. Tästä tavoitteesta on tingitty vain 
muutaman kerran, silloin ohjaajana on 
ollut oman porukan kokenut harrastaja. 
Ohjaajina ovat olleet mm. seuraavat te-
atteriammattilaiset: Usko Keskinen, Mau-
ri Heikkilä, Markku Tuulenkari, Minnastii-
na Saaristo ja Jaakko Loukkola.  Ammat-
tiohjaaja näkee kokonaisuuden, joka yk-
sittäiseltä ”lavatähdeltä” saattaa joskus 
unohtua.  

Nuorisoseura, nimensä mukaisesti, ei 
ole unohtanut lapsia.  Seuran toimintaan 
on kuulunut kiinteästi lastenkulttuuri-
työ.  Eri aikoina lapsille on järjestetty 
mm. kansantanssia, kuorolaulua ja teat-
teria. Menneinä vuosikymmeninä nuo-
risoseura järjesti jopa urheilukilpailuja. 
Kesällä kisattiin yleisurheilussa ja talvisin 
järjestettiin hiihtokilpailut yhdessä Hir-
vensalon nuorisoseuran ja Hirvensalon 
Heiton kanssa. 

Nykyinen lasten toiminta on keskitty-
nyt teatterin lisäksi kesäisiin peli-iltoihin 

Satavan nurmikentällä. Parin tunnin pe-
liaika jaettiin viime kesänä siten, että 
pienet (alle kouluikäiset) saivat ensin 
omaa ”peli-aikaa” noin puoli tuntia ja 
sen jälkeen isommat aloittivat oman 
jalka- tai pesäpallopelin. Tosin kenttä on 
iso ja sopu antoi sijaa, joten yleensä löy-
tyi joka ryhmälle oma alue. Kesäinen 
peli-ilta on leppoisa tapa viettää aikaa 
yhdessä ilman suorituspaineita tai me-
nestyksen pakkopaitaa.

Lasten teatteriryhmä on kokoontunut 
vuodesta 2010 ja sitä on ohjannut teat-
teri-ilmaisun ohjaaja, Kakskerran nuo-
risoseuran ”kasvatti” Outi Lindström.  
Viime kesänä lapset toteuttivat koko 
produktion itse (ohjaajan ja vanhempien 
avustuksella); käsikirjoittivat, lavastivat, 
puvustivat, tekivät mainokset.     

Jokakeväisten näytelmien lisäksi Kaks-
kerran Nuorisoseura on historiansa ai-
kana (joka muuten ulottuu vuoteen 
1916) järjestänyt mm. iltamia, naamiai-
sia, muotinäytöksiä, konsertteja, joulu-
juhlia ja tansseja. Nykyäänkin Kaksker-
tapäivän päätteeksi nuorisoseura järjes-
tää Seuraintalolla tanssit elävän musiikin 
tahdissa.  

Seuran toiminta ei rajoitu pelkästään 
MTK-Kakskerran omistaman Seurainta-
lon seinien sisäpuolelle. Innokas poruk-
ka on tänä syksynä käynyt esiintymässä 
mm. Sinapin leirikeskuksen Avoimet 
ovet –tilaisuudessa, jota varten ”mitta-
tilaustyönä” käsikirjoitettiin ja valmistet-
tiin pienoisnäytelmä Käärme paratiisis-
sa. 
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Mystinen neito (Outi Lindström) 
Kaili Hjorthin ompelemassa noi-
danpuvussa kevään 2009 näy-
telmässä Noita palaa elämään 
(kirj. Mika Waltari).

Tätä kirjoittaessa on ensi 
kevään näytelmä juuri 
päätetty. Ensi-ilta on tou-
kokuun 9. päivä ja silloin 
nähdään Seuraintalolla 
Katja Krohnin näytelmä Iso 
paha susi, joka humoristi-
sesti istuttaa eläinhahmot 
tämän päivän arkeen.  
Näytelmä soveltuu katsot-
tavaksi koko perheelle 
kouluiästä ylöspäin.  

Nimestään huolimatta 
nuorisoseura on kaiken-
ikäisten seura. Tänäkin 
päivänä seuran toimintaan 
ovat tervetulleita kaikki. 
Teatteri kaipaa kaikenlaisia 
osaajia ja peli-iltoihin toi-
votetaan tervetulleeksi 
myös vanhemmat liikku-
maan lastensa kanssa. 
Kentällä on vielä paljon 
tilaa. Kiinnostuitko, ota 
yhteyttä!

kakskerranteatteri@gmail.com
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Juhani Manner

Ympäristökilpailu ja 
nimikkokasvit

Kakskertaseura on osallistunut Turun 
Ympäristö 2013 –kilpailuun ja tehnyt 
myös ehdotuksen kaupunginosamme 
nimikkopuuksi, -pensaaksi ja –perennak-
si. Jäsenistön mielipiteitä kyseltiin mm. 
kotisivujen nettikyselyllä. Kummankin 
hankkeen valmistelu on vielä Turkuseu-
rassa kesken, joten lopullisia päätöksiä 
emme vielä tiedä. Kun päätökset on teh-
ty, palaamme tarkemmin asiaan. Tässä 
esitetään lyhyt yhteenveto hankkeista.

Ympäristökilpailu

Kilpailun tavoite oli kaupunkiympäristön 
vetovoima- ja viihtyvyyskohteiden etsin-
tä ja kartoitus sekä hoito-, parannus- ja 
käyttötoimenpiteiden ideointi. Erityisinä 
painopisteinä ovat alueen ”kätketyt aar-
teet”. Alueraatimme on kartoittanut 
vaihtoehtoja ja tehnyt perustellut ehdo-
tukset kohteiksi. 

Kuva: Mirja Rakkolainen.
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Kakskertaseuran esitykset kilpailuun 
olivat: 

Sarja 1 Rakennettu ympäristö: Nikkilän 
tuulimylly Satavassa.

Sarja 2 Luonnon ympäristö ja puistot: 
Nunnavuoren luontokohde Kakskerras-
sa.

Nimikkokasvit

Hankkeen tavoitteena oli löytää jokaisel-
le kaupunginosalle ominainen puu, pen-
sas tai perenna. Nimikkokasvi voi olla a) 
kasvi, jota asukkaat, yritykset ja yhteisöt 
istuttavat omiin pihoihinsa ja kaupunki 
mahdollisuuksien mukaan puistoihin ja 
muille julkisille alueille tai b) vanha alu-
een historiaan liittyvä kasvi, jota hoide-
taan ja jonka kasvuolosuhteita ja selviy-
tymistä vaalitaan.

Ehdotuksia jäsenistöltä saatiin ja alue-
raadin tekemän valinnan perusteella 
Kakskertaseura esitti ehdokkaikseen 
seuraavat kasvit:

Puu: tervaleppä, saarten rantavyöhyk-
keiden yleisin luonnonmukainen puu

Pensas: puistoalppiruusu, saarilla ko-
ristepensaana kasvava vanha puutarha-
kasvi

Perenna: ruskolilja, voimakaskasvui-
nen, Kakskerran väreissä kukkiva kasvi

Kuva: Mirja Rakkolainen.

Kuva: Mirja Rakkolainen.

Kuva: Juhani Manner.
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Kuva: Mirja Rakkolainen.

Jarkko Koskinen

Loppuvuoden tapahtumat

Joulukuussa, tämän lehden ilmestymi-
sen jälkeen, on vielä joitakin jäsenille 
suunnattuja tapahtumia. Olemme mu-
kana tekemässä yhteistyötä ja korosta-
massa yhteisöllisyyttä saarelaisten kes-
kuudessa.  Kotisivuiltamme löydät tar-
kempaa tietoa näistä.

6.12. Itsenäisyyspäivän kirkko Kaksker-
ran kirkolla kello 12, minkä jälkeen san-
karivainajien muistaminen. Kakskerta-
seura tarjoaa tämän jälkeen kahvituksen 
Hennalassa (os. Hennalantie 10).

8.12. Jouluateria Hirvilammella kello 16 
alkaen: Saarten kotiseutuyhdistykset 
Kakskertaseura ja Hirvensalo-seura sekä 

Kakskerran Hirvilampi kutsuvat saarelai-
sia yhteiseen pikkujoulunajan ruokai-
luun Hirvilammelle (Vapparintie 692)! 
Tarjolla on perinteisen saaristolaisjoulu-
pöydän antimia. Varaukset 5.12. men-
nessä: merja.suominen@hirvilampi.fi tai 
0400 788 154.

12.12. Satava-Kakskerran osayleiskaa-
va: katso erillinen ilmoitus seuraavalla 
sivulla.

15.12. Kauneimmat joululaulut Kaksker-
ran kirkossa kello 16, jonka jälkeen seu-
ra tarjoilee glögiä ja piparia kirkon huol-
torakennuksen ulkokatoksessa.
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040 540 9600/heikki.uusi-jaakkola@huj.fi 

 

 



WWW.FORMECO.FI

RAKENNUSALAN TYÖT

PERUSTUKSISTA VESIKATTOON.

SOITA JA PYYDÄ TARJOUS.

FORMECO OY
VAPPARINTIE 714
20960 TURKU

0408328483
INFO@FORMECO.FI







 

    

                       
 
 

                       

 

    

                       
 
 

                       

 

    

                       
 
 

                       

 

    

                       
 
 

                       

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



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
040 540 9600

Taitto ja ulkoasu: Malla Avenius / Painola

Painopaikka: Painotalo Painola
T. Nieminen Oy

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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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:n 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.m.nummela@gmail.com tai 
puhelimitse 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.

LIITYN JÄSENEKSI

Nimi ___________________________________________________________________________

Osoite _________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ________________________________________________________

Puh. ___________________________________________________________________________

Sähköpostiosoite _________________________________________________________________

Perheen lisäjäsenet _______________________________________________________________

Jos olet kesäasukas, missä saaressa asut? _____________________________________________
Toimita hakemus seuran puheenjohtajalle tai sihteerille, osoitteet ovat toisaalla tässä lehdessä, tai seuran 
sähköpostiosoitteeseen kakskertaseura@kakskertaseura.fi. Liittymislomakkeen voi täyttää myös seuran 
kotisivulla.
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Kakskertaseura 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
esshau@gmail.com
044 7211 228

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

Liisa Nummela
liisa.m.nummela@gmail.com
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
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ILOISTA JOULUNODOTUSTA!



Hirvensalon apteekki
toivottaa

Rauhallista Joulua
ja

Hyvää 
O L O A

vuodelle
2014


