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Päätoimittaja Jaana Majatie

Pääkirjoitus

Kesän hellä kosketus viipyi tänä syksynä 
pitkään, amppelisurfinioitten kukoistus 
antoi suoraan tilaa kaamosvaloketjuille. 
Olihan pimeys varoitellut tulostaan kuin 
huomaamatta hämärtyvin illoin. Sitä oli 
osannut odottaa. Ja kuitenkin se oli siinä 
yllättäen, kysellen: jaksatko, kestätkö? 
Onnellinen se, joka osaa asettautua 
luonnon hiljaisuuden ja levollisuuden 
kannateltavaksi, se, joka uskaltaa laskeu-
tua pehmeään pimeyteen, löytää kau-
neuden vaihtuvista harmaan sävyistä, 

vähäeleisestä maisemasta, antaa mielen 
levätä yhdessä luonnon kanssa. 

Kesän mittaan on turistu postin kulus-
ta saarilla – ja välillä tulistuttukin. Ennen 
maailmassa, kun Kusti polki, niin posti 
kulki. Ensimmäisen postiasetuksen mu-
kaan postia piti kuljettaa juosten yöllä ja 
päivällä. Jos postimies turhaan pysähtyi, 
oli siitä seurauksena neljän viikon vesi-
leipävankeus. Kenraalikuvernööri Pieta-
ri Brahe perusti Suomen postilaitoksen 
lähes neljäsataa vuotta sitten. Suomen 
ja Ruotsin välinen ensimmäinen posti-
reitti kulki Tukholmasta Turun kautta 
Narvaan. 

Paljon on laivoja seilannut Airistolla 
noitten aikojen jälkeen. Kaikki tiedäm-
me, että postin toiminta on uudistusten 
ja myllerrysten kourissa koko maassa. 
Kiitos teille, aktiiviset saarelaiset, jotka 
olette hoitaneet yhteistä asiaa ja selvi-
telleet saariemme postinkulun ongelmia 
aina korkeimmalle päättävälle tasolle 
asti. Olemme tyytyneet vähään, kovin 
paljon emme palveluja vaadi, mutta 
postin säännöllinen ja luotettava kulku 
on yksi tärkeimmistä palveluista. Olen 
hämmästynyt itsessäni sitä intoa, miten 
tänä syksynä olen odottanut viikkolehti-

Kakskertaseuran puheenjohtaja Jaana Majatie. 
Kuva: Aino Majatie.
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en puhelinmyyjien soittoa. En tilatakse-
ni mitään, vaan saadakseni kertoa viestin 
kustantajille, ettei kukaan muukaan ti-
laa, ellei lehti tipahda postilaatikkoon 
säännöllisesti ilmestymispäivänään. 
Jatketaan painostusta monella rintamal-
la, kehittäminen ei aina saa tarkoittaa 
sitä, että palveluita huononnetaan.

Kusti eli postinjakaja on pitkän ketjun 
viimeinen lenkki tuomassa lähetyksiä 
asiakkaille. Hänen työtään voimme hel-
pottaa varmistamalla, että postilaatik-
komme on asetettu oikealle korkeudelle 
ja merkitty asianmukaisesti ja selvästi.

Vuosituhannen vaihteessa parivuotias 
kuopuksemme istui pihan hiekkalaati-
kolla ja alkoi viittoilla metsään päin ho-
kien: bambi, bambi. Bambit ovat satu-
kirjojen sivuilla, valistin lastani. Seuraa-
vana päivänä naapuri kysyi, näimmekö 
ihania kauriita, jotka loikkivat metsän-

reunaa rantatielle. Ei, emme me muut, 
mutta pikkuneiti kyllä näki. Tilanteet 
muuttuvat nopeasti, peurojen ja kaurii-
den määrä saarillamme on lisääntynyt 
ratkaisevasti. Alamme olla lähellä täysin 
vastakkaista suhtautumista näihin met-
sän eläimiin. Tänä päivänä en juurikaan 
pysähdy ihailemaan niiden kauneutta ja 
siroa liikehdintää, vaan pelästyn, että 
eivät kai ne taas tallo purjomaata tai 
pistä poskeensa kauniin punaisia puu-
tarhakukkia. Eikä juuri sitä kertaa, kun 
ajan saarilta kaupunkiin, etten näkisi 
niitä jossain pellon tai ojan reunalla tai 
juoksemassa tien yli.

Yhteiselämämme peurojen ja kaurii-
den kanssa on koetteilla monessa koh-
taa, sopu ei enää aina tahdo säilyä. 
Kakskerran Erä tekee arvokasta työtä 
yrittäessään pitää kantojen kasvua ai-
soissa. Se on tärkeää jo pelkästään lii-
kenneturvallisuuden vuoksi. Muistetaan 
liikkua varoen ja valppaina etenkin niillä 
tieosuuksilla, joiden tiedetään olevan 
peurojen tienylityspaikkoja.

Reformaation merkkivuosi on käynnis-
sä, itsenäisen Suomen juhlavuosi kohta 
aluillaan. Nyt jos koska on kotikaupun-
gissamme tapahtumatarjontaa ylitse-
vuotavasti. Olen haastanut itseni osallis-
tumaan tulevana vuonna joka viikko ai-
nakin yhteen merkkivuosien tilaisuu-
teen. Minkälaisen haasteen sinä annat 
itsellesi? Tule mukaan myös saarten 
omiin tapahtumiin. 

Rauhaisaa lähestyvää valon ja ilon ai-
kaa! Juhlallista alkavaa vuotta 2017!Kuva: Mirja Rakkolainen.
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Mikä väri sinulle tulee mieleen, 
kun ajattelet joulua?

Vihreä – joulukuusi, valkoinen – juhla-
kynttilä, kultainen – joulupallo, ehkä 
useimmille kuitenkin punainen.  Koti 
verhotaan punaiseen: on punaista liinaa, 
punaista tonttua, punaista koristetta. 
Jokaiselle tulee mielikuva, millaisesta 
punaisesta on kyse, kun puhutaan joulun 
punaisesta. Se ei ole kirkuva neon väri, 
vaan lämmin, kodikas ja tunnelmaa tuo-
va sävy, joka kertoo ilosta, levosta ja 
rakkaudesta. Ne ovat asioita, jotka pu-
naisen lailla liitämme unelmajouluun.

Mistä sitten löytyvät ilo, lepo ja 
rakkaus? 

Teimme pienellä porukalla lokakuussa 
opintomatkan Tukholman keskustan 
Sankta Klaran kirkkoon. Se on tullut tu-
tuksi väkimäärältään kasvavana seura-
kuntana. Vielä parikymmentä vuotta 
sitten kirkko aiottiin muuttaa uimahal-
liksi, koska kävijöitä oli niin vähän. Nyt 
ei ole enää sitä ongelmaa, vaan kirkko 
pursuaa eri-ikäistä ja eritaustaista väkeä.

Messusta tuntui löytyvän juuri iloa, 
lepoa ja rakkautta. Mikä sitten on tuon 

Liisa Kuusela

Rakkaus joululahjana

kasvun salaisuutena, sitä kävimme sel-
vittämässä. Se kiteytyy kahteen sanaan: 
rukoukseen ja rakkauteen. Kirkossa on 
alettu rukoilla ja rakastaa enemmän kuin 
ennen. Mitä se tarkoittaa käytännössä? 
Joka arkipäivä kirkossa rukoillaan ainakin 
kaksi kertaa päivässä ja lähdetään liik-
keelle kirkon seinien ulkopuolelle mm. 

Liisa Kuusela.
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kahvikärryjen tai ruokatarvikkeiden 
kanssa. Kirkossa ei vaan puhuta rakkau-
desta, vaan rakastetaan käytännössä. 
Rakkauden ilmapiirissä yksinäinen tulee 
kohdatuksi, nälkäinen ravituksi ja surul-
linen lohdutetuksi. Se on sitä, mitä me 
julistamme jouluna kirkossa: ”Sana tuli 
lihaksi”. Jumalakaan ei vaan puhunut 
rakkaudesta, vaan rakasti konkreettises-
ti lähettämällä oman Poikansa pienenä 
vauvana maailmaan. Jeesus tuli, jotta 
jokainen voisi kokea pelastettuna iloa, 
lepoa ja rakkautta. Ei vain joulunpyhinä, 
vaan vuoden jokaisena päivänä.

Joulun punainen väri kertoo syvimmil-
tään Jumalan rakkaudesta, mikä ei kulje 
kenenkään ohi.  Sen kohtaamana saat 
lähteä eteenpäin rakastettuna rakasta-

maan muita. Silloin voit antaa toiselle 
iloa, lepoa ja rakkautta, oli sitten juhla 
tai arki.

Iloista, levollista ja Jumalan rakkaudel-
lista joulua sinulle,

Liisa-pappi

Kuva: Marko Airismeri.
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Kakskerran järvipäivästä hauskoja 
muistoja ja uusia ideoita järven kehit-
tämiseksi – erityishuolena Kampin-
lahti

Kakskerranjärven tila on ollut viime vuo-
sina melko hyvä. Levien massakukintoja 
ei ole esiintynyt, vesi on kirkasta ja kala- 
sekä rapukanta voivat hyvin. Vedenlaa-
dun parantumiseen on olennaisesti 
vaikuttanut järven valuma-alueen vilje-

lijöiden siirtyminen jo laajoilla alueilla 
köyhdyttävään nurmiviljelyyn. Happika-
to on kuitenkin järvellä edelleen joka-
vuotinen ongelma. Uutena haasteena 
on noussut esiin Kampinlahden levä-
esiintymä.

Kakskerranjärven neuvottelukunta 
järjesti 19. elokuuta Brinkhallin karta-
nossa yhteistyössä alueen muiden toi-
mijoiden kanssa Kakskerran järvipäivän. 

Pekka Salminen, 
ympäristönsuojelusuunnittelija vs., 

Turun kaupunki/Kakskerranjärven neuvottelukunta

Kakskerranjärven tila

Levämassan keräämistä Kampinlahdella. Kuva: Jukka S. Malmi.
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Ajatuksena oli koota saaren asukkaita ja 
eri toimijoita saman pöydän ääreen kuu-
lemaan ja keskustelemaan järven tilasta 
ja tulevaisuudesta. 

Tilaisuudesta saatiin paljon tietoa ja 
ideoita järven tilaan ja kehittämiseen 
liittyen. Esimerkiksi laskuojan ympäris-
tön kulttuuriseksi ja ekologiseksi kehit-
tämiseksi luonnosteltiin projektisuunni-
telmaa. Kuvaus tilaisuudesta sekä lista 
kerätyistä ajatuksista ja ideoista on näh-

tävissä muun muassa Kakskertaseuran 
Internet-sivuilla (www.kakskertaseura.fi). 

Tilaisuudessa kävi selvästi ilmi, että 
viime vuosina huolta on aiheuttanut 
lähinnä Kampinlahden tila. Lahti rehe-
vöityi ensimmäisen kerran 1960-luvulla 
suo-ojitusten myötä. Nyt Kampinlahdel-
la on esiintynyt neljänä perättäisenä 
kesänä myrkyttömän sinilevän massaku-
kinto. Levä kasvaa järven pohjassa ja 
nousee sieltä suurina massoina pintaan 
peittäen heinäkuussa käytännössä koko 
Kampinlahden pohjukan. Levä on make-
anveden sinileville tyypillisesti myrky-
tön, mutta epätyypillisesti rihmainen, 
minkä ansiosta sitä on mahdollista kerä-
tä veden pinnalta. 

   Levän massaesiintymisiä on havaittu 
nyt ainakin neljänä perättäisenä vuonna. 
Levän ilmestymistä edelsi Pikkujärven 
ojan kosteikkopadon rakentaminen ja 
purouoman muokkaaminen virtaamaa 
hidastavaksi. Tarkoituksena oli laskeut-
taa kiintoainesta ja siihen sitoutuneita 
ravinteita uoman pohjalle ennen niiden 
päätymistä Kampinlahteen. 

Kosteikon kaivutöiden aikaan sattui 
kesän kovin rankkasadekuuro, joka ilmei-
sesti huuhtoi ravinteikasta kiintoainesta 
Kampinlahteen. On siis mahdollista, että 
levän massaesiintyminen johtuu kostei-
kon rakentamisaikana Kampinlahteen 
päätyneestä ravinnekuormasta. 

Levää on poistettu Kakskerranjärven 
neuvottelukunnan järjestämien talkoi-
den voimin kolmena kesänä. Ajatuksena 

Saavillinen leväsaalista. Kuva: Jukka S. Malmi.
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on ollut poistaa ravinteita Kampinlahden 
ekologisesta kierrosta pikkuhiljaa. Toi-
mella ei kuitenkaan toistaiseksi ole ollut 
havaittavaa vaikutusta. 

Potentiaalinen nopea keino leväkukin-
tojen hillitsemiseksi saattaisi olla ravin-
teikkaan pohjasedimentin ruoppaami-
nen pois Kampinlahden pohjasta. Kaks-
kerranjärven neuvottelukunta on kevääl-
lä 2016 alustavasti selvittänyt ruoppaus-
mahdollisuutta. 

Ruoppauksessa tulisi kiinnittää erityis-
tä huomiota ravinteiden hallittuun pois-
toon. Tällöin potentiaalinen ruoppaus-

menetelmä olisi imuruoppaus, jossa 
liete läjitetään geotekstiilituubeihin ja 
fosfori saostetaan kemiallisesti. Ruopat-
tavaa pinta-alaa on noin 1500 neliömet-
riä, jolloin ruoppausmassoja tulisi noin 
300 - 400 kuutiometriä. Työn karkea 
kustannusarvio on geotekstiilituubien 
kautta rannalle läjitettynä noin 50 000 
€. Kunnostustoimenpiteistä ei toistaisek-
si ole päätetty, vaan Kakskerranjärven 
neuvottelukunta tutkii vielä muitakin 
vaihtoehtoja.

Myrkyttömiä sinileväpalleroita. Kuva: Jukka S. Malmi.
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Viime kevään 2x-lehdessä kerroimme 
valtakunnallisen vihervuoden yhdestä 
merkittävästä tapahtumasta Turussa: 
Turun Piha 2016- kilpailusta, jonka jär-
jestävät yhdessä Turkuseura kaupungin-
osaseuroineen, Turun Pientalojen Kes-
kusjärjestö omakotiyhdistyksineen, Tu-
run kaupunki, Turun Yrittäjät ja Kiinteis-
töliitto Varsinais-Suomi. Kilpailusarjoja 
on yhteensä 6, uutuutena nyt siirtola-
puutarhat, vihervuoden kaupunkiviljely- 
teeman mukaisesti. 

Lähes 20 alueraatia haravoi kesän ai-
kana oman alueensa parhaat pihat esil-
le ja esitti sitten kilpailuun omat valin-
tansa kuhunkin sopivaan sarjaan. Koko 

kilpailun palkintolautakunta pohtii vielä 
marraskuun ajan ratkaisuaan, joka tulee 
olemaan, taas kerran, kovasti vaikea, 
sillä Turku on todella onnistunut viime 
vuosina lisäämään kaupungin yleiseen 
vehreyden maineeseensa vielä loistavat 
pihaympäristötkin!  

Nämä viihtyisyyden ja vehreyden hel-
met ovat usein piilossa ohikulkijan kat-
seilta, mutta jo kauniiden ja hoidettujen 
puolijulkisten etupihojen perusteella voi 
vain arvuutella mitä kaikkea piilossa on-

Ritva Nummiora

Kakskertaseuran ehdotukset 
Turun Piha 2016- kilpailuun

Kuva yllä: Loma-asuntosarjaan ehdotettu hieno, 
lähes luonnontilainen 50-luvun mökkiympäristö. 
. 
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kaan. Palkintolautakunnan omilla tutus-
tumiskäynneillä oli tänä vuonna mukana 
myös Ylen toimittaja Minna Rosvall, joka 
taltioi mm. kaikki loppukilpailun pihat 
kuvalliseen raporttiinsa, joka on löydet-
tävissä Ylen nettisivuilta (http://yle.fi/
uutiset/3-9254343).

Myös Kakskertaseuran alueraati, Min-
na Alasen johdolla, teki ehdotuksen 
kilpailun kolmeen tälle alueelle sopivaan 
sarjaan: loma-asuntosarjaan, omakoti-
sarjaan ja yritys-/julkisten toimijoiden 
sarjaan. Kaikki ehdotukset ovat hienoja 
esimerkkejä saariemme monipuolisesta 
ja kauniista ympäristöstä, alueemme 
viihtyisyydestä ja vetovoimaisuudesta. 
Ohessa alueraadin lyhyet tekstit kilpai-
luun esittämistään pihoista. Jäämme siis 
odottamaan kilpailun ratkaisua vuoden 
lopulla, mutta niin tai näin, onnittelem-
me jo nyt näiden kolmen upean ympä-
ristön haltijoita!

Loma-asuntosarja

Jorma Immonen, Kolkanmetsän tie / 
Helmintie 
Kohteen kuvaus

Kohde on alkuperäisen hieno 50-luvun 
mökki Kakskerranjärven rannalla, vasta 
toisella omistajalla, joka on vaalinut mö-
kin ja ympäristön henkeä kauniisti. Met-
säisen ja komean kallioisen palstan pi-
haympäristö on säilytetty lähes luonnon-
tilaisena, vain kulkuyhteyksiä on muo-
kattu kiviportain ja kaitein. Kalliot ovat 
vuodenajasta riippuen joko täysin sam-
malpeitteisiä tai osin nurmen sävyttä-

miä. Kesäkukkaväriä on tuotu mukaan 
hallitusti, osin erillisissä kauniissa asti-
oissa. Kotitarveviljelyssä on pieni peru-
na- ja sipulimaa. Palstalle ei johda varsi-
naista autotietä, omistaja liikkuu linja-
autolla, tuoden myös käyttöveden mu-
kanaan.

Paikasta henkii ”menneen ajan” tun-
nelma ja omistajan suuri rakkaus tähän 
kesäkotiin. 

Omakotisarja

Sanna ja Jari Rantala, Töyrästie  
Kohteen kuvaus

Omakotisarjaan ehdotetun Töyrästien kohteen 
luonnontilaisen ”takapihan” loistava rentoutu-
miskeidas.
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Kohde on v. 2000 rakennettu omakoti-
talo suurella kallioisella palstalla, jota on 
muokattu nuoren 4-lapsisen perheen 
omin voimin toimivaksi ja mielenkiintoi-
seksi kokonaisuudeksi. Ympäristössä on 
säilytetty kauniisti paikan komea kallioi-
nen ilme ja talon taakse on luotu kesä-
mökkimäinen tunnelma modernin kota-
rakennelman avulla. Kuitenkin palstalle 
on saatu kauniisti sovitettua myös veh-
reyttä ja erilaisia viihtyisiä oleskelutiloja 
ja hämmästyttävän paljon hyötyviljelyä 
(2 kasvihuonetta, marjapensaita, peru-
namaa ym.). Lapsille on myös oma leik-
kimökkinsä ja puuha-alueensa. Kaikki 
pihan toiminnot on järkevästi sijoitettu 
ja ympäristö hyvin hoidettu. 

Tästäkin paikasta henkii omistajien 
rakkaus kotiympäristönsä muokkaami-
seen ja siitä nauttimiseen.

Yrityspihat ja julkiset toimijat

Brinkhallin kartanon pihaympäristö
Kohteen kuvaus

1700-luvun arvokkaan ja suojellun Brink-
hallin kartanon rakennusten vireillä ole-
van kunnostuksen ohella myös kartanon 
suurta ja arvokasta piha- ja puistoympä-
ristöä on aktiivisesti kunnostettu. 

Kunnostuksen tavoitteena on saattaa 
kartanon välitön ympäristö, kaikkine 

Brinkhallin kartanon ympäristön kunnostusta tehdään suunnitelmallisesti, rakennusten kunnostuksien 
edetessä, kuva uudistetun hedelmätarhan suunnalta.
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osa-alueineen, rakentamisen ajankoh-
dan edellyttämään tilaan. Varsinainen 
sisäpihan juhlapiha on saanut jo oikean 
muotonsa vaikka istutukset odottavat 
vielä tuloaan rakennusten julkisivujen 
remontin loppuun saattamisen jälkeen. 
Eteläinen suuri hedelmäpuutarha on 
uudistettu ja länsiosan Englantilaisen 
maisemapuutarhan luonne on selkeästi 
nähtävillä. Merenrantaan ja uimahuo-
neelle vievän tien varren kivimuureja on 
kunnostettu ja lehtoympäristöä on har-
vennettu ja hoidettu kauniisti.  Kunnos-
tusta koko kartanon alueella tehdään 
pitkäjänteisesti, asiantuntevasti laaditun 
suunnitelman pohjalta.

Tunnelma on ainutlaatuinen erityises-
ti suurien tammien ja leppien alitse kul-
kevilla poluilla. Koko miljöö henkii lähes 
salaperäistä löytämisen ihmettä. Raken-
nukset ja ympäristö ovat kauniissa tasa-
painossa keskenään, osin kunnostettui-
na, osin vielä odottaen, mutta nytkin jo 
erittäin sykähdyttävänä ja nautittavana 
kokonaisuutena!

Kakskertaseuran alueraati pitää Brink-
hallin kartanon ja sen ympäristön kun-
nostamista - ja tämän kaiken yleisölle 
avoinna pitämistä - erittäin merkittävä-
nä ja arvokkaana asiana koko Turun 
seudulle.”

Brinkhallin ympäristön kauniisti kunnostettu uimahuone meren rannalla, hienon lepikon suojassa.

               2X    JOULUKUU 2016    13  



Kakskerran helmeksikin kuvattu 
Brinkhallin kartano on seisonut 
uljaana paikoillaan jo 223 vuoden 

ajan. Brinkhallin puutarhat sekä karta-
non kunniapihan viisi keltaista rakennus-

Kaija Hartiala
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön puheenjohtaja

Brinkhallin kuulumisia

ta on suojeltu vuonna 1991 rakennus-
suojelulain nojalla. Se merkitsee tiivistä 
yhteydenpitoa Museovirastoon, joka 
valvoo kaikkia kartanolla tapahtuvia kor-
jaustöitä.

Monien erilaisten vaiheiden jälkeen 
kartano päätyi viisitoista vuotta sitten 
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön 
omistukseen. Viime syksystä lähtien ovat 

Yläaulan parkettilattiassa oli huomattavan suu-
ria, jopa lähes 10 mm levyisiä rakoja ja pinnat 
olivat täysin haalistuneita ja likaisia. Suurimmat 
raot täytettiin ennen muita toimenpiteitä sopivan 
kokoisiksi sirkkelöidyillä tammilistoilla. Paikkaus-
ten jälkeen lattia kunnostettiin pesemällä ja kä-
sittelemällä öljyvahalla.
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Kakskertalaiset panneet merkille karta-
nolla tapahtuvan poikkeuksellisen ahke-
ran hyörinän. 

Syksyllä 2015 aloitti kartanolla Turun 
Ammattiopistosäätiön aikuisopiskelijoi-
den restaurointikurssi työnsä opettaja 
Jaakko Lainion johdolla. Talven aikana 
yhdeksän kurssilaista keskittyi pääraken-
nuksen, kahvilan ja Kavaljeerinsiiven 
pintoihin. Ensin maalattiin päärakennuk-
sen julkisivun ikkunapuitteet. Lähes kaik-
ki rapistuneet maalipinnat kartanon si-
sällä ovat saaneet uuden maalin. Värit on 
haettu oikeaoppisesti vanhoista kerros-
tumista. Ladon seinää muistuttaneet 
lähes satavuotiaat parkettilattiat vaativat 
paljon työtä. Kolme kurssilaista käytti 
sydäntalven kuukaudet irtonaisten par-
ketinosien kiinnittämiseen, pinnan puh-
distukseen ja öljyämiseen. Nyt alkupe-
räinen kaunis puukuvio on jälleen nähtä-
vissä kaikissa neljässä erilaisessa parke-
tissa. Kahvilan myyntihuone koki muo-
donmuutoksen 80-luvulta 20-luvulle.

Keittiö palautettiin viime talven aikana 
lähelle 20-luvun asua. Myöhemmät ylä-
kaapit purettiin ja seinät laatoitettiin 
uudelleen. Katon krakeloituneen pinko-
pahvin alta löytyi kaunis helmiponttipa-

Seinäpinnat pestiin ennen maalausta. Kokonaan 
irti olevat rappaukset pudotettiin pois ja synty-
neet kolot täytettiin kipsilaastilla. Kunnostetut 
seinäpinnat maalattiin kauttaaltaan kahteen 
kertaan kaseiinitemperamaalilla.

Alkutilanne.

               2X    JOULUKUU 2016    15  



neeli, joka kunnostettiin ja maalattiin. 
Työtasoksi valittiin kvartsimassa, joka 
kestää kovempaakin käyttöä. Keittiön 
käyttäjien iloksi asennettiin myös läm-
minvesivaraaja. 

Vuosi sitten asennettiin pihalle valaisi-
met ja samoihin aikoihin otettiin käyttöön 
Verisuren hälytysjärjestelmä palohälyttil-
mineen sekä nauhoittava kameravalvonta 
koko alueella. Keskuslämmitys on nyt 
myös muutettu maalämmöllä toimivaksi. 

Iso ja näkyvä tämän syksyn uudistus 
on kunniapihan rakennusten ulkoseinien 
korjaus ja maalaus kalkkimaalilla. Siihen 
Säätiö sai Museovirastolta 50 % avustuk-

sen. Bonsdorffin suvun sukurahasto on 
jatkuvasti tukenut korjauksia. Siistiytynyt 
kartano kiinnostaa ja juhlatilaisuuksia 
järjestetään entistä enemmän. Ensi ke-
säksi on jo ennätysmäärä häävarauksia. 

Syyskuussa tamperelainen antiikin 
keräilijä Markku Jokela lahjoitti ison ka-
luste- ja esinekokoelman, joilla kalustet-
tiin yläkerran kaksi huonetta. Huoneet 
näyttävät mahdollisesti samalta kuin 
joskus 1800-luvulla - moni kokoelman 
nähnyt onkin todennut, että näyttää 
siltä kuin nämä kalusteet olisivat aina 
olleet täällä. 
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Puutarhaa ja kiinteistöjä on viime syk-
systä saakka hoitanut puutarhuri Sauli 
Lintunen, joka on monelle tuttu Harjat-
tulan golfkentältä. Puutarhan kunnos-
tukseen ja sadonkorjuuseen ovat ahke-
rasti osallistuneet myös Brinkhallin ystä-
vät. 

Hyörinä jatkuu kartanolla vilkkaana 
tämänkin talven. Ammattiopistosäätiön 

uudet innokkaat restaurointialan ai-
kuisopiskelijat ovat alkuun korjanneet 
pienempää väentupaa ja siirtyvät sitten 
kartanoon ja kahvilaan, jossa kunnoste-
taan myös keittiö. 

Toukokuussa on odotettavissa hauska 
teatteriproduktio ja kesällä näyttelyitä, 
Brinkhall soi ja muuta ohjelmaa. 
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Vuoden Kakskertalainen seisoo 
syksyisen sateenvarjon alla ja 
säteilee, ikään kuin kesäaurinko 

ei olisi vieläkään lakannut paistamasta. 
Energiaa hänellä on vaikka muille jakaa. 
Ja sitä hän jakaakin.

Elina Mämmi on yli kolmekymmentä 
vuotta vetänyt kakskertalaisten naisten 
jumpparyhmiä: ensin edesmenneellä 
Kakskerran koululla, sitten ja edelleenkin 
Hennalan seurakuntakeskuksessa. 

Senkin ohella energiaa riittää kuuden-
toista kilometrin pyöräilyyn kotoa Hen-
nalaan ja jumppatunnin jälkeen toiseen 
kuuteentoista kilometriin takaisin kotiin. 

Kakskerran oma energiapakkaus on 
perhesyistä joutunut muuttamaan muu-
alle, mutta Kakskertaa hän ei ikinä jätä. 
Hänen seuraava kotinsa rakentuu par-
haillaan Kaarinaan Kuusistonsalmen 
rannalle. Sen laituriin hän suunnittelee 
kiinnittävänsä kajakin, joka suo uuden, 
uljaan tavan porhaltaa kohti rakastetun 
Kakskerran rantoja. 

Kakskertaan hän ihastui jo silloin, kun 
40 vuotta sitten matkusti Oulusta mie-

Eva Latvakangas

Vuoden Kakskertalainen Elina Mämmi

Rakkaudesta Kakskertaan
hensä tädin kesähuvilalle Keerlantielle 
Kakskerranjärven rannalle. Se oli rak-
kautta ensi silmäyksellä.

- Se oli paratiisi! Elina ihastelee vielä-
kin.

Jo matka Turusta halki saarien, yli sal-
mien ja siltojen, auringon kimaltaessa 
meren aalloilla oli elämys. 

- Tietä pitkin saa lähestyä merta pik-
kuhiljaa, saari saarelta ja salmi salmelta. 
Tykkäsin siitä hirveästi, tunnustaa Elina, 
joka ei ollut koskaan nähnyt saaristoa. 
Oulun edustalla aukeaa saareton Poh-
janlahti.

Siihen aikaan Hirvensalon vanha puu-
silta kulki niin lähellä vedenpintaa, että 
oli kuin meren päällä olisi ajanut. Itse 
Hirvensalo oli kaunista, mäkistä maaseu-
tua.

- Ei ole enää, Elina Mämmi huokaisee.

- Se on niin tiheästi ja rumasti raken-
nettu, että ihan surku tulee. Mutta on-
neksi Satava ja Kakskerta ovat säilyneet 
luonnonkauniina.
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Silloin aurinko paistoi aina
Elina muistelee lämmöllä myös vanhaa 
ponttoonisiltaa ja ihanan mutkaista 
maantietä. Jännittävän elämysmatkan 
päässä odotti lyömätön palkinto: uinti 
kirkkaassa Kakskerranjärvessä.

- Siellä paistoi aina aurinko, ja pouta-
pilvet kuvastuivat veteen. Sinne piti 
päästä aina, joka kesä.

Meren saaressa kimmeltävä järvi tun-
tuu vieläkin Elinasta suurelta luonnon 
ihmeeltä. Siksi järviveden pilaantuminen 
1990-luvun sinilevävuosina oli hänelle 
katkera pala.

- Sain ihottuman, ja uintireissut piti 
lopettaa. Eihän sellaisessa vedessä ole 
muutenkaan ilo uida. Nythän järvi on kai 
taas kunnossa.

Mutta siihen mennessä oli tapahtunut 
paljon. Elina Mämmin veli asui Turussa 
ja omisti veneen, jolla seilattiin pitkin 
poikin saaristoa ja kauemmaksikin. Mui-
na loma-aikoina Elina pyöräili Turkua 

tutuksi, eksyi milloin Raisioon ja milloin 
Lietoon ja tunsi lopulta joka kolkan.

Vertailussa kotikaupunki Ouluun Turku 
veti verrattomasti pitemmän korren. 
Elinan muistin mukaan Oulussa ei ole 
yhtään kaunista maisemaa.

- Ei laaksoja, ei kukkuloita, ei yhtään 
saaria: vain tasaisen plattua maastoa ja 
kaksi viivasuoraa tietä. Suoraan sanoen, 
me kyllästyimme Ouluun.

Kun Elinan miehen täti sitten ilmoitti, 
että Kakskerran Niemenkulmassa olisi 
sopiva talo myytävänä, Mämmin perhe 
teki päätöksensä. Tontin kaksi taloa oli-
vat tosin huonokuntoisia, mutta paikka 
oli loistava. 

- Mieheni sai Turusta työpaikan, ja 
minun oma määräaikainen opettajan-
työni oli juuri päättynyt. Kaikki järjestyi 
todella sopivasti: muutimme loppusyk-
systä 1985.

Mämmien poika oli silloin kymmenen 
vanha. Hänen koulumatkansa taittui 
reippaasti kävellen. Toinen poika syntyi 
vuonna 1988 ja ehti hänkin käydä kou-
lunsa Kakskerrassa. Elina itse kulki työ-
matkansa Turun Kärsämäkeen pyörällä, 
milloin keli vain antoi myöten.

Jumpparyhmä ilman vetäjää

Liikunnallinen Elina havaitsi, että Kaks-
kerran nuorisoseura järjestää naisten 
voimistelua kaksi kertaa viikossa. Heti 
tammikuun ensimmäisenä maanantaina Kuva: Ritva Nummiora.
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1986 hän lähti koululle jumppaamaan 
– ja havaitsi, että jumpparyhmälle ei il-
mestynytkään vetäjää.

- Naiset rupesivat ihmettelemään, että 
tähänkö tämä nyt sitten jäi. Minä sanoin, 
että kai me nyt omin päinkin selviämme. 
En ollut ikinä vetänyt jumpparyhmiä, 
mutta sen verran olin jumpannut että 
uskalsin yrittää. Sen jälkeen olen vetänyt 
jumppia yli 30 vuotta.

Kun koulu tuomittiin homeisena lopul-
lisesti käyttökieltoon vuonna 2007, 
jumpparyhmät siirtyivät Hennalaan. Nyt 

ne ovat osa Martin seurakun-
nan toimintaa. 

Elina Mämmin ei ole tullut 
koulua sanottavasti ikävä, vaik-
ka sen poislähtö onkin Kaksker-
ralle huono asia.

- Siellä oli vahva homeen haju. 
Luulen, että minun astmani on 
sieltä lähtöisin, hän sanoo.

Jumpparyhmien lisäksi Elina 
tarttui muuhunkin Kakskerran 
nuorisoseuran toimintaan ja 
hoiti monta vuotta myös seuran 
sihteerin pestiä. 

- Siihen aikaan meillä oli pal-
jon ohjelmaa: lapsille monta 
erilaista kerhoa, teatteri, pallo-
pelejä. Oli hattutanssiaisia, naa-
miaisia, tanssikursseja, joulu-
juhla ja isänpäiväjuhla. Välillä 
toiminta hiipui, mutta nyt se on 

taas elpynyt. 

Kakskertaseuran järjestämiä käräjiä 
Elina Mämmi ei jätä koskaan väliin. Kä-
räjät ja Kakskertaseura ovat nuorisoseu-
ran ohessa tutustuttaneet hänet luke-
mattomiin kakskertalaisiin ja tehneet 
hänestäkin kakskertalaisen.

Elina on ottanut Kakskertaa haltuun 
samalla tavalla kuin tutustui Turkuunkin: 
pyöräilemällä, metsäpolkuja samoile-
malla, sienireissuilla ja hiihtoretkillä 
saaren ympäri jäätä pitkin. Järven jäällä 
hän ei hiihtänyt.

Kuva: Jaana Majatie.
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- Siellä tuulee aina. Mutta kun järvi 
jäätyy ennen lumen tuloa, siinä on aivan 
ihanaa luistella.

Lempimaisemakseen hän tunnustaa 
Hylkilahden kauniin laakson ja sitä ym-
päröivät kalliot. Siellä hän samoilee vie-
läkin mielellään.

Turkuun muutto ei ole katkaissut Elina 
Mämmin Kakskerta-yhteyksiä, mutta 
matka rajasi viikon toisen jumpparyh-
män pois. Yksi 30 kilometrin pyörälenk-
ki voimaannuttaa, mutta kaksi kertaa 
viikossa on liikaa. Varsinkin kun pitää 
ehtiä muuallekin.

Uusia haasteita etsimässä

Elina on juuri jäänyt eläkkeelle ja etsii 
uusia haasteita, joihin kanavoida ener-

giansa. Pyöräilyn ja muun liikunnan li-
säksi hän kaipaa älyllisiä projekteja, 
mieluiten suomen kielen alalta.

Hän on tehnyt leipätyönsä opettamal-
la Ammattikorkeakoulussa ulkomaalai-
sille suomen kieltä. Kielen ja sen ymmär-
tämisen välinen kuilu on askarruttanut 
häntä pitkään. Se ei koske vain ulkomaa-
laisia, vaan ihan tavallisia meikäläisiä, 
jotka koettavat saada selvää Kelan byro-
kraattien lähettämästä virkakirjeestä tai 
vakuutuslakimiehen maratonin mittai-
sista lauseista.

- Voisin tarjoutua vapaaehtoistyöläi-
seksi avaamaan virastokielen koukeroita 
selkokieleksi, Elina Mämmi suunnittelee 
seuraavaa uraansa.

Kuva: Mirja Rakkolainen.
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K akskertapäivää vietettiin kau-
niissa säässä 2.7.2016 Seu-
raintalon urheilukentällä. 
Kakskerran Nuorisoseuralla oli 

tapahtuman vetovastuu ja se hoiti teh-
tävänsä mallikkaasti. Kenttä oli täynnä 
tapahtumia ja väkeä riitti. Käräjäpuhuja-
na oli urheiluvaikuttaja Juhani Tammi-
nen ja Vuoden Kakskertalaiseksi valittiin 
opettaja Elina Mämmi. Kotisivujen uu-
tisarkistosta löytyy tapahtumasta tari-
nointia, tästä lehdestä myös Elina Mäm-
min haastattelu.

Kakskertapäivä
kuvat: Mirja Rakkolainen
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Satavan ja Kakskerran isoilla ja pie-
nillä saarilla viihtyy meidän kaksi-
jalkaisten asukkaiden lisäksi met-

sissämme laaja ja monilajinen nelijalkai-
nen eläinpopulaatio. On hirviä, hyvin 
menestyneinä siirtolaisina tulleita val-
kohäntäpeuroja ja runsaasti luontaisia 
metsäkauriita ja lisäksi supeja, kettuja, 
mäyriä, rusakoita ja metsäjäniksiä.

Useimmat meistä ovat lähietäisyydel-
tä tutustuneet näihin luontonaapu-
reihimme joko poluilla, tiellä tai puutar-
hassa, vaikka ne pääsääntöisesti valoi-
saan aikaan elelevätkin omissa oloissaan 
metsissä. Voittopuolisesti nämä naapu-
rimme lienevät ns. ”hyviä naapureita,” 
mikä on yksi niistä monista iloista miksi 
olemme itsekin näille saarille asettu-
neet. Onko sykähdyttävämpää kohtaa-
mista sienimetsällä kuin tavata se eloku-
vien pieni Bambi suurine kauriin silmi-
neen keskellä metsäpolkua?

Mutta kuten oikeidenkin naapurien 
kesken joskus, asiat voivat olla monimut-
kaisia. Niin nytkin. Naapureita on vaan 
liikaa.  Suomen luonnonvarakeskus Lu-
ken mukaan hirvieläimien kannat ovat 
Suomessa räjähtäneet kestämättömiin 
lukuihin. Mm. valkohäntäpeura, tuo Yh-

dysvaltojen Minnesotasta 1930-luvulla 
Laukon kartanoon Urjalaan siirretyn 
muutaman yksilön pienryhmä, on parin 
muun tuontiryhmän kanssa nyt levinnyt 
ympäri Etelä-Suomea n. 30 000 eläimen 
kannaksi. Meillä on Satava-Kakskerran 
saarilla osamme näistä ja suuren määrän 
yhtenä ilmentymänä on mm. tämän 
vuoden 25 ilmoitettua kauriskolaria.

Ritva Nummiora

Eläimet liikkeellä saarillamme
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”Niin”, sanoo valistunut lukija nyt, 
”ajonopeudet ovat kyllä säädyttömiä 
näillä mutkaisilla teillä.” 

Tähän on helppo yhtyä, sen verran 
monta vuosikymmentä olen itsekin näil-
lä teillä liikkunut ja tilannetta huolestu-
neena seurannut. Kolareissa on toistai-
seksi onneksi vältytty vakavammilta 
loukkaantumisilta, mutta peltiä on men-
nyt uusintaan. Nopeuksien madaltumis-
ta odotellessa, tilanteen apuun on kut-
suttu varmuuden vuoksi Kakskerran Erän 
aktiivijoukot. Riistakeskus on antanut 
kaatoluvan saarillamme kymmenelle 
valkohäntäpeuralle ja kahdeksalle hir-
velle (4 emää, 4 vasaa). Metsäkauriin 
kaato ei ole luvanvaraista. Hirvieläinten 
metsästys on sallittua 1.9.-31.1.välisenä 
aikana.

Ohessa on kartta, jolle Kakskerran Erän 
puheenjohtaja Juha Mäki on merkinnyt 
näiden eläinten tunnetut pääteiden yli-
tyspaikat. Usein ne sijaitsevat mäkien ja 
notkojen läheisyydessä, pellon ja met-
sänreunan alueilla. Nämä paikat kannat-
taa painaa mieleen, ja hidastaa nopeut-
ta, jotta se oma matkanteko olisi mah-
dollisimman turvallista.  Seuraavina 
vuosina saamme toivottavasti vielä 
suunniteltuja infotauluja ja kylttejä tien 
varrelle muistuttamaan näistä vaaran 
paikoista. 

Siihen asti, hyvää mieltä ja malttia tien 
päälle! Ja jos epäonni silti tulee kohdal-
lesi ja törmäät eläimeen joka haavoittuu, 
ota yhteys 112 hätänumeroon välittö-
mästi.
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Kaarin Kurri

Tiilenvalmistuspaikat ja tiilien 
käyttö Kakskerrassa

Kakskerran historia- ja kotiseututoimi-
kunnan uusi perinnekeruuhanke käyn-
nistyy nyt!

Kakskerta oli 1500-luvun jälkipuoliskolla 
Varsinais-Suomen talonpoikaisen tiilen-
lyönnin keskuksia. Tuolloin kysyntä liittyi 
Turun linnan rakennustöihin. Kakskerras-
ta oli saatavissa kaikkea, mitä tiilenval-
mistus tarvitsee - savea, hiekkaa ja puu-
ta – sekä tarjolla hyvät kuljetusyhteydet 
vesiteitse. Kakskerralla oli myös toinen 
erityinen etu, joka selittänee, miksi saa-
relaisilla oli valmiudet tuottaa myöhem-
minkin vuosittain 2.000–3.000 tiiltä ta-
loa kohden: kaksi seudun taloista, vas-
takkain salmen kumpaisellakin puolella 
sijaitsevat Kulho ja Tiilisali, kuuluivat 
keskiajan lopulla Turun Pyhän Olavin 
dominikaanikonventille, jonka munkit 
perimätiedon mukaan opettivat tiilen-
valmistustaidon talonpojille. Tiilien val-
mistaminen ja kalkin poltto säilyivät 
tärkeänä sivuelinkeinona 1600- ja 
1700-luvuilla, jolloin niillä maksettiin 
myös osa veroista.

Kakskerran tiilenvalmistuksen merki-
tystä kuvastaa kunnan vaakunan tunnus-
kuvaksi – ja tietysti tuplana – valittu tii-
lilaiva. Huolimatta tiilenteon yleisyydes-
tä ovat tiedot valmistuspaikoista häm-
mästyttävän hatarat. Historiankirjojen 

Kakskerran kunnan (1868–1968) vaakunassa 
komeilee kaksi tiililaivaa. Tiilenvalmistuksen kes-
kittymiselle juuri Kakskertaan loi hyvät edellytyk-
set runsaat savi- ja hiekkavarannot sekä hyvät 
kuljetusyhteydet vesitse. Vaakunan suunnitteli 
vuonna 1937 A. Hammer. Kansallisarkisto (KA), 
digitaaliarkisto.
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mukaan tiilenpoltto oli keskitetty 
1500-luvun jälkipuoliskolla yhteiseen 
valmistuspaikkaan, tiilisaliin, jota jopa 
33 talonpoikaa olisi käyttänyt vuorollaan 
valmistaen kukin noin 1.500 tiiltä. Ku-
kaan ei tiedä varmuudella, missä ja mil-
laisia tiilisalin uunit olivat ja kuinka kau-
an paikkaa käytettiin. Joka tapauksessa 
1600- ja 1700-luvuilla tiiliä poltettiin eri 
puolilla saarta maauuneissa, jotka kuu-
luivat joko yhdelle talolle tai olivat use-
amman talon yhteisessä käytössä. Polt-
touunin lisäksi valmistus edellytti ainakin 
kuivauskatosta ja aittaa, jossa valmiita 
tiiliä säilytettiin. Talonpoikainen tiilen-
lyönti jatkui ilmeisesti 1800-luvun jälki-
puoliskolle, jolloin koneellinen tiiliteolli-
suus syrjäytti käsin lyötyjen tiilten kysyn-
nän. 

Ainoa Kakskerrasta Museoviraston 
muinaisjäännösrekisteriin merkitty tii-
lenvalmistuspaikka on ”Pispanlahti”, 
Kettuvuoren kaakkoispuoleinen ranta-
alue, jonka kesämökkitonteilta Uunispää 

I ja II sekä Syvälahti inventoitiin 1980-lu-
vulla kolmen uunin jäännökset ja sa-
venottopaikka. Parhaiten säilynyt uuni 
on noin 3 m korkea pyöreähkö maavalli, 
jonka koillissivulla on suuaukko. Vallin 
keskellä on 1-1,5 m leveä ja 6 m pitkä 
polttouuni. Aika pieni; kerralla tällaises-
sa on voitu polttaa ehkä 1.500 tiiltä? Jos 
sitä vertaa vuodelta 1557 olevaan tilitie-
toon, jonka mukaan tuolloin Turun lin-
naan ostettiin Kakskerrasta peräti 46.000 
tiiltä ja 1600-luvun loppuun, jolloin ta-
loissa poltettiin 2.000–3.000 tiiltä vuo-
sittain, saa siitä jonkinlaista osviittaa 
polttouunien määrään. Tiilillä maksettiin 
veroja ja niitä myytiin niin Turkuun kuin 
lähiseudulle rakennustarpeiksi. Omien 
talojen rakentamisessa Kakskerran ta-
lonpojat näyttävät kuitenkin turvautu-
neen hirteen, mutta entä niihin liittyvät 
kellarit ja aitat? Kartanoissa ainakaan 
tiiliä ei säästelty. 

Tiilisalin yksinäinen kruununtorppa on merkitty 
numerolla 19 vuonna 1696 laadittuun maakirja-
karttaan. Vertaamalla maaston- ja rannanmuo-
toja on se paikannettavissa saaren pohjoisosaan, 
Tiisalantien päähän (nro 22). KA, digitaaliarkisto.

Armonlaakson tontilla (Tiisalantie 14), em. kart-
taan torpan länsipuolelle merkityn peltoalueen 
reunalla on säilynyt komea hylkytiilistä ja kuonas-
ta muodostuva kumpare, jonka laella on huvima-
ja ja uumenissa ilmeisesti 1930–1940-luvulla 
tehty betonikellari. Olisiko tässä sijainnut 1500-lu-
vun tiilisali? Kumpareella tiilenpäitä lukemassa 
arkeologi Kaisa Lehtonen. Kuva Kaarin Kurri (KK)/
Turun museokeskus (TMK) 2016.
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Raustvuoren yksinäistalon mailla ol-
leen em. ”tiilisalin” uunien käyttöaikaa 
ei tunneta. Sitä vastoin sanomalehdissä 
on kirjoituksia Kollin tiiliruukista, joka 
toimi 1850-1880 -luvuilla. Se sijaitsi mitä 
ilmeisimmin meren rannassa Varvintien 
päässä, nykyisen Leponiemen kesämök-
kitontin tuntumassa, sillä lehti-ilmoituk-
sen mukaan tiiliä laivattiin Rouvaniemen 
laiturilta. Kollilla on kuitenkin ollut myös 
toinen tiilenvalmistuspaikka talon van-

halla paikalla Kakskerran järven rannas-
sa. Se mainitaan vuoden 1963 julkaisus-
sa Suuri maatilakirja, jossa myös Rouva-
niemen ja Uusikylän kohdalla on mainin-
ta ruotsinvallanaikaisesta verotiilten 
valmistuspaikasta. 

Vastaavia merkkejä ja perimätietoa 
tiilenvalmistuksesta täytyy olla säilynyt 
myös muualla Kakskerrassa. Niitä ei vain 
osata tulkita ja liittää oikeaan yhteyteen 
tai sitten tieto on lähiasukkaille itsestään 
selvä. Tiiliä ja tiilikuonaa on kaiketi tullut 
esiin myös Satava-Kakskerta -vesiosuus-
kunnan putkia vedettäessä, mutta paik-
koja ei ole dokumentoitu ja pian nekin 
painuvat unholaan.

Nyt katseet ympäristöön ja tiilenpäitä 
lukemaan! 

Onko Sinun maillasi merkkejä tiilente-
osta tai tiedätkö vanhoja rakennuksia, 
joissa kakskertalaisia tiiliä on mahdolli-
sesti käytetty? 

Millaisia tarinoita olet kuullut tiilenval-
mistuksesta ja mihin paikkaan kertomuk-
set liittyvät? 

Millaisia ja minkä kokoisia tiiliä Kaks-
kerrassa on valmistettu? 

Onko tiilissä merkkejä tai painumia: 
esim. talojen puumerkkejä, eläimen tas-
sun jälki tms.?

Ota yhteyttä tai lähetä postia. Meitä 
kiinnostavat perustiedot konkreettisista 
jäännöksistä ja tiilenvalmistukseen liit-

Uunispään kesämökkitontilla säilyneen tiiliuunin 
rauniot. Lähietäisyydellä on merkkejä myös kol-
mesta muusta tiiliuunista ja savenotosta. Kuva 
KK/TMK 2016.

Tiilenpoltosta on aina jäänyt jäljelle kuonaa ja 
polton aikana vioittuneita nk. hylkytiiliä. Uunis-
pään tontilla niitä on näkyvillä, mutta jäännökset 
ovat vuosisatojen saatossa saattaneet hautautua 
maan alle. Kuva KK/TMK 2016.
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tyvät tarinat. Merkitse vastaukseen 
yhteystietosi, löydön paikka (osoite 
ja mahdollisesti koordinaatit), kuvaus 
kohteesta, tiilistä mitat (auttavat ajoi-
tuksessa) ja mielellään valokuva. 
Keruun tulokset talletetaan Kaksker-
taseuran arkistoon, jossa ne ovat ai-
heesta kiinnostuneiden käytettävissä. 

Tietoja ja tarinoita voit lähettää 
Kakskertaseuran sähköpostiosoittee-
seen
kakskertaseura@kakskertaseura.fi 
tai Kaarin Kurrille osoitteeseen 
kaarin.kurri@gmail.com. 
Vastaajien kesken arvotaan kirjapal-
kinto ja niistä julkaistaan yhteenveto 
2x-lehdessä ensi vuoden lopulla.

Kollin talon vanhalla paikalla (Kollintie 94) on säilynyt 1700-luvulle rakennusarkeologisin perustein 
ajoitettu kellari, jonka tiilestä muurattu sisätila on poikkeuksellinen. Tiilikaaret ja niihin liittyvät sei-
näkomerot selittyvät kellarin sijainnilla kalliopainanteessa. Perimätiedon mukaan se olisi huomatta-
vasti vanhempi, piispa Isak Rothoviukselle (1572–1652) kuulunut viinikellari. Kollin tiiliuuni, jossa 
kellarinkin tiilet lienee poltettu, on sijainnut ilmeisesti lähistöllä, sillä nykyistä asuinrakennusta pysty-
tettäessä (2004) alueelta tuli esiin paljon tiilijätettä. Kuva Sanna Kupila/TMK 2011.
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Jarkko Koskinen

Kakskertaseura 
tapahtumien järjestäjänä

Monenmoiset tapahtumat täyttivät tä-
näkin vuonna seuran tapahtumakalen-
terin, jonka runko muodostuu kulttuuri- 
ja toimintatyöryhmän ideoimista tapah-
tumista. Useimmat se järjestää itse, 
mutta se on mukana myös muiden toi-
mikuntien ja yhteistyökumppanien ku-
ten seurakunnan tapahtumissa, ellei 
muuten, niin ainakin tarjoilemassa kah-
via ja muuta virvoketta. Seuran koti-
sivuilta www.kakskertaseura.fi löytyy 
tapahtumakalenteri, jossa kerrotaan 
järjestettävistä tapahtumista ja niiden 
toteutuminen on puolestaan kerrottu 
kuvien kera uutispalstalla. Uutisarkistoa 
selaamalla löytyvät vanhemmatkin ker-
tomukset. Seuraavassa on lyhennelty 
kertomus niistä tapahtumista, joissa 
Kakskertaseura oli mukana järjestäjänä.

13.1. Neulomakerho 

Koko vuoden, nyt myös kesällä, paritto-
mien viikkojen tiistaisin, kerho kokoaa 
käsitöistä kiinnostuneet harrastuksensa 
pariin. Kukin tekee omia töitään, poru-
kalla seurustellaan ja viihdytään. Kerran 
vuodessa käydään myös alan harraste-
messuilla, tänä syksynä Tampereella. 

Valmiitten töiden esittelemiseksi järjes-
tetään myös omia kädentaidon tapahtu-
mia.

6.3. Missiotreffit

Perinteeksi muodostuneet kevään mis-
siotreffit seurakuntalaisten kanssa jär-
jestettiin taas Hennalassa. Tapahtumaan 
pyritään järjestämään erilaisia toiminta-
pisteitä, ja niin nytkin. Kakskerran Erä 
teetätti linnunpönttöjä, partiolaiset tar-
josivat tikkupullaa ja nuotiopaikalla kä-
risteltiin makkaraa. Me tarjosimme 
kahvia, teetä ja mehua. Väkeä kävi totut-
tuun tapaan runsaasti ja lapsilla oli pal-
jon tekemistä.

7.3. Kodinturvailta

M&M Kodinturvan edustajat kertoivat 
Verisure-järjestelmän mahdollisuuksis-
ta. Esillä olivat kulunvalvontaan ja ovi-
turvallisuuteen liittyvät asiat sekä vesi-
vahinkoihin ja paloturvallisuuteen varau-
tuminen. Kameratallennus ja ajantasai-
nen yhteys valvontakeskukseen, ja myös 
asennettujen laitteiden välillä, luovat 
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turvallisuutta ja ennalta ehkäisevät va-
hinkojen syntymistä.

19.4. Serengeti-ilta

Piia Kramsu kertoi lomamatkastaan Tan-
sanian luonnonpuistoon Serengetiin. 
Mahtavat maisemat ja eksoottiset eläi-
met välittyivät laajan kuvakoosteen 
kautta paikalle tulleille. Matkakertomuk-
sen tueksi Hirvensalon apteekin edusta-
jat antoivat neuvoja siitä, miten tämän-
kaltaisille matkoille tulee varautua lääk-
kein ja rokotuksin. 

15.5. Kaatuneitten muistopäivä

Kakskertaseura laski perinteiseen tapaan 
seppeleensä Kakskerran kirkon sankari-
muistomerkille ja tarjosi kirkkokahvit 
messuun ja tapahtumaan osallistuneille.

22.5. Luontopolulla 
Luonnonmaalla

Asumis- ja ympäristötoimikunnasta 
Rami Västinsalo opasti osallistujia vasta 

perustetulle luontopolulle. Mielenkiin-
toinen ja vaihteleva reitti pitkospuineen, 
ja on lähellä.

7.6. Betonivalutöitä

Toimintatyöryhmä kutsuu aina välillä li-
sää jäseniä käsityöharrastuksen piiriin 
järjestämällä erilaisia teematapahtumia. 
Tällä kertaa valettiin betonista erilaisia 
tarve- ja koriste-esineitä Monnosten 
pihalla.

19.6. Piknik Nunnavuorella

Asumis- ja ympäristötoimikunta on rai-
vannut ja merkinnyt luontopolun Kaks-
kerran Nunnavuorelle. Pienellä joukolla 
tutustuttiin kohteeseen pitämällä pik-
nikkiä ylhäällä mäellä vanhan kalmiston 
juurella.

               2X    JOULUKUU 2016    31  



21.6. Käsitöitä rannoilla ja 
laitureilla
Ensimmäistä kertaa neulomakerho ko-
koontui myös kesäaikaan ja nyt veden 
äärellä. Neljässä eri kohteessa kudottiin, 
virkattiin ja paranneltiin maailmaa. Mu-
kavan kokemuksen seurauksena kokoon-
tumisia jatketaan myös ensi kesänä.

27.6.-3.7. Kakskertaviikko

Kolmannen kerran järjestetty viikko ra-
kentui liikunnan ja kulttuurin ympärille. 
Järjestelyihin osallistuivat likimain kaikki 
saarilla toimivat yhteisöt. Kakskertaseu-
ra järjesti kaksi omaa tapahtumaa, tu-
tustumisen ryssän uuneihin ja Nikkilän 
myllyyn sekä retken Nunnavuorelle ja 
Kakskerran Erän laavulle. Lisäksi olimme 
tietenkin mukana Kakskertapäivän to-
teutuksessa. Viikko keräsi eri tapahtu-
miin erittäin runsaan osanottajajoukon 
ja se huomioitiin myös erityisin kiitoksin 
kaupungin antamassa palautteessa.

2.7. Kakskertapäivä

Vetovastuu oli tänä vuonna Kakskerran 
Nuorisoseuralla, joka vietti samalla toi-
mintansa 100-vuotisjuhlaa.

Kakskertaseuran vastuulla olevassa 
käräjäosuudessa käräjäpuheen piti jää-
kiekkolegenda Juhani ”Tami” Tamminen. 
Toinen keskeinen osa käräjillä on Vuoden 
Kakskertalaisen julkistaminen. Kunnian 
sai saarelaisten liikuttaja, opettaja Elina 
Mämmi, josta on myös erillinen juttu 
tässä lehdessä.

17.7. Soutusunnuntai
Uudenlainen kuntolenkki meloen ja sou-
taen, minkä jälkeen kokoonnuttiin Kaks-
kerran kirkon laiturille juttelemaan ret-
kestä ja juomaan kahvia.

2.8. Villalankojen värjäystä 
Kulhossa

Pari päivää ennen värjäystapahtumaa 
käytiin keittelemässä alunointiliemi ja 
väriliemet lepän ja koivun lehdistä. Vär-
jäyspäivänä alunointiliemessä muhineet 
lankavyyhdit siirrettiin väriliemiin, taas 
keiteltiin ja odoteltiin värien imeytymis-
tä – ja tulihan siitä valmista, kauniin 
värisiä lankoja.

19.8. Kakskerran järvipäivä

Päivän järjesti Kakskerranjärven neuvot-
telukunta, ja ihan aiheesta. Järven tila 
on paikoin hyvä, paikoin surkea. Huo-
noimmasta päästä on Kampinlahti, josta 
on erillinen tarina tässä lehdessä.

32    2X    JOULUKUU 2016      



27.8. Retki Seilin saareen ja 
illalla elotulet
Martinseurakunnan kanssa tehdään ke-
säisin yhteinen vesibussiretki johonkin 
mielenkiintoiseen kohteeseen. Tänä 
vuonna retki suuntautui Seilin saarelle 
ja mukana retkellä oli myös Hirvensalo-
seura. Vene oli täynnä, kaunis ja hieman 
tuulinen päivä, mutta kaikkiaan retki oli 
onnistunut. 

Illalla sytytettiin elotulet saarten ran-
noille ja Kakskertaseuran toimesta myös 
Satavan sillalle.

28.8. Myllyjuhla

Mylly on saanut uuden pärekaton ja 
seinälaudoituksia on talkoilla korjattu. 
Talkoot tarkoittavat tässä yhteydessä 
lähinnä Rami Västinsaloa. Myllyjuhlassa 
kuultiin korjaushankkeesta, laulettiin 

yhteislauluja ja tavattiin tuttuja, kahvi-
tuksen merkeissä.

16.10. Kädentaidon ja 
sadonkorjuun päivä

Tämän kesän ja syksyn sadosta oli tarkoi-
tus koota sienipitoinen tapahtuma Kaks-
kertatalolle. Aiheen mukainen tapahtu-
ma pidettiin, mutta kuivan kesä- ja 
syyskauden vuoksi sienet piti pääosin 
ostaa tai käyttää aiemmin kuivattua sa-
toa. Monenlaista herkkua saatiin kuiten-
kin tarjolle.

Leipomukset kertovat käden taidosta, 
mutta mukana oli muitakin käsityöläisiä 
esittelemässä kädentaitojaan ja tuottei-
taan. Esittelypöydiltä löytyi erilaisia ai-
kaansaannoksia; hilloja, mehuja, neule-
töitä, puutöitä ja muuta askarreltua.

26.10. Hallituksen ja 
toimikuntien tapaaminen

Toimikuntalaiset tapasivat totutuissa 
merkeissä, turistiin menneistä ja suun-
niteltiin tulevia. Kotiläksyiksi annettiin 
asioiden paneminen paperille niin, että 
ne voidaan yhdistellä ja käsitellä vuosi-
kokouksessa seuran toimintana. 

12.11. Joulunajan askartelua

Joulun lähestyessä on perinteisesti jär-
jestetty myös askarteluilta, jossa teh-
dään joulukoristeita, pieniä lahjoja ja 
muuta jouluun sopivaa tuotetta. Tällä 
kertaa pääpaino oli kynttilöiden valami-
sessa.
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Toimintaa myös joulukuussa
Vuosi on lopuillaan, mutta vielä mahtuu 
muutama tapahtuma tähän vuoteen.

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 
Kakskerran kirkossa 6.12. kello 12, minkä 
päätyttyä muistetaan sankarivainajiam-
me laskemalla kukkavihko sankarimuis-
tomerkille. Tämän jälkeen siirrytään 
Hennalan seurakuntakotiin Hennalantie 
10, Satava, missä Kakskertaseura hoitaa 
kahvituksen.

Kuneimmat joululaulut lauletaan Kaks-
kerran kirkossa 11.12. kello 16-17, jonka 
jälkeen seura tarjoaa glögiä ja pipareita 
huoltokatoksessa.

Mukana muiden järjestämissä 
tapahtumissa

Vuoden aikana pidetään useita tilaisuuk-
sia, joihin Kakskertaseura osallistuu yh-
teistyökumppanina. Pitkään jatkunut 

perinne on kirkkokahvitus. Siinä eri yh-
teisöt hoitavat vuorollaan kirkonmeno-
jen päätteeksi kahvitarjoilun Kakskerran 
kirkolla tai seurakuntakoti Hennalassa. 
Kakskertaseuran osalla ovat Suvikirkon, 
Kakskertapäivän jälkeisen sunnuntain 
jumalanpalveluksen ja Itsenäisyyspäivän 
kirkon kahvitukset sekä Kauneimmat 
joululaulut -tapahtuman glögitarjoilu. 
Nämä hoidetaan.

Joulunaikaan kuuluvat myyjäiset ja 
jouluna syödään hyvää ruokaa. Tätä kaik-
kea on tarjolla myös saarillamme. Mu-
seotorpalla on myyjäiset 10.12. kello 
12-15. Joululounasta on tarjolla Harjat-
tulan Kartanolla 10.12. kello 13 ja Kaks-
kerran Hirvilammella 11.12. kello 14. 
Hengen ravintoa on tarjolla Kakskerran 
kirkolla sekä aattona että jouluaamuna. 
Näistä tarkempaa tietoa ao. kotisivuilta.

 Kuva: Marko Airismeri.
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Kakskertaseura keräsi vuosina 
1975-1990 kakskertalaisilta ja 
satavalaisilta yhteisöiltä ja yksi-

tyishenkilöiltä liki 1000 valokuvaa histo-
riateosta varten. Jan-Erik Lindström 
reprokuvasi ne ja luovutti kuvat negatii-
veineen Kakskertaseuralle, joka puoles-
taan lahjoitti ne Turun museokeskuksen 
hallintaan pidättäen kuitenkin itsellään 
täyden käyttöoikeuden luovutettuun 
aineistoon. 

Museokeskus on digitoinut kuvamate-
riaalia, josta alla muutama näyte. Niis-
täkin huokuu se voimakas yhteisöllisyys, 
joka on aina ollut Kakskerta-Satavassa 
merkittävä voimavara. Siitä ovat esi-
merkkeinä lukuisat yhteisöt jo varhaisil-
ta ajoilta. Osa on edelleen voimissaan, 
joidenkin ohi aika on jo kulkenut.  

Vanhat valokuvat kertovat

Kakskerran mehiläisseura -yhdistys on ilmeisesti 
vanhin Kakskerran sittemmin lukuisista yhdistyk-
sistä. Kuva 1900-luvun alusta, Kakskertaseura/
Turun museokeskus (TMK).

Työväenhenkinen urheiluseura Kakskerran Kaks-
tuumaiset kokosi jäseniä yhteiskuntaluokasta 
riippumatta. Yhdistyksen juhliin kuuluivat näytök-
set ja kuvaelmat. ”Näyttelijät” vasemmalta oike-
alle Johanna Andersson, Naimi Hedström, Signe 
Wilhelmiina Forss, (tunnistamaton nainen), Mau-
rits Roos, Marja Lindroos, Frans Ferdinand Forss, 
Karl Ollila, Karl Saarinen, Frans Varjonen ja Brunof 
Ekström. Kuva 1920-luvulta. Kakskertaseura/
TMK.

Näytteleminen kuului jo 1900-luvun alkupuolis-
kolla urheiluseurojen ja Nuorisoseuran toimin-
taan. Suojeluskuntatalon valmistuttua vuonna 
1934 toiminta sai kaipaamansa tilat. Sodan jäl-
keen suojeluskuntatalosta tuli Seuraintalo ja 
näyttämötoimintaa jatkoi Maaseudun Nuorten 
liitto. Seuraintalon näyttämöllä 1940-luvun lopul-
la Helmi Honka (vas.), Rauha Nieminen, Rakel 
Ahola, Lauri Nieminen, Eino Luolamaa, Terttu 
Monnonen ja Paavo Nurmi. Kakskertaseura/TMK.
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Brinkhallin kartano johtaja G.W.G. Rambergin omistusaikana (1926–1967). Rambergit tekivät muu-
toksia päärakennuksen sisätiloihin ja asensivat sinne mm. keskuslämmityksen. Kakskertaseura/TMK.

Kyläkeinut olivat ennen nuorison tärkeitä kokoon-
tumispaikkoja. Lemppälän keinumäellä vuonna 
1927 Jalmari, Toini, Lauri, Janne, Sievä ja Laila 
Lemppälä sekä renki Antero. Kakskertaseura/
TMK.

Lotat Laina Päivärinta, Aino Ilmanen, Helmi Nie-
minen, Helmi Honka, Alice Ollila, Tyyne Mon-
nonen, Rauha Nieminen ja Hilkka Nummelin 
hiihtoretkellä Brinkhallissa talvella 1941 (taustal-
la Brinkkalan navetta). Kakskertaseura/TMK.

Onko tietoa?
Kakskertalaisiin yhdistyksiin kuului urheiluseura Kakskerran Kakstuumaiset. Se lienee saanut ni-
mensä kakskertalaisten vuosisatojen taakse juontuvasta lempinimestä ”kaksituumaiset”. Onko 
Kakskerrassa säilynyt perimätietoa nimityksestä ja kuinka se selitetään? Tietoa otetaan kiitollisuu-
della vastaan osoitteissa kakskertaseura@kakskertaseura.fi tai kaarin.kurri@gmail.com.

36    2X    JOULUKUU 2016      



Sähkösopimus Kakskerran VPK  
vahvistuu
Kakskerran VPK vahvistuu. Sille perustettiin 
naisosasto, joka aloitti toiminnan pitämällä 
perustavan kokouksen 24.10.2016. Perusta-
vassa kokouksessa oli paikalla seitsemän 
henkeä. Siinä käytiin läpi säännöt ja valittiin 
toimihenkilöt. Naisosastoon valittiin osas-
tonjohtajaksi ja rahastonhoitajaksi Britt-
Marie Juup, osaston varajohtajaksi ja koulu-
tusvastaavaksi Kati Lehtonen, sihteeriksi ja 
tiedotusvastaavaksi Piia Kramsu ja emännäk-
si Tiina Laine. Virallinen toiminta alkaa vuo-
den alussa 1.1.2017 ja ensimmäisenä akti-
viteettina on osallistua tammikuussa palo-
kuntanaisten peruskurssille.

Alkuun on päästy. Tule mukaan vahvista-
maan joukkoa, olet silloin myös osaltasi pa-
rantamassa saarelaisten turvallisuutta! Il-
moittaudu mukaan osoitteessa kakskerranm-
vpk@vs-alpe.fi ja anna yhteystietosi.

Turkuseura on neuvotellut Turku Energian 
kanssa sähköalennuksen Turkuseuran hen-
kilöjäsenille ja Turkuseuraan kuuluvien kau-
punginosaseurojen, siis myös Kakskertaseu-
ran, henkilöjäsenille.

Kyseessä on määräaikainen 24 kk voimas-
sa oleva Louna Vuosi -sähkönmyyntisopi-
mus. Sähkösopimuksella varmistat edullisen 
hinnan kahdeksi vuodeksi eteenpäin ja saat 
perusmaksun lähes puoleen hintaan 2e/kk 
(sis. ALV 24 %, norm. 3,78 e/kk). Etuhinnan 
ehtona on paperittoman palvelun ja e-Las-
kun tilaaminen. 

Sähkösopimus tehdään Turku Energian 
verkkosivulla olevaa linkkiä käyttäen ja se 
vaatii erillisen etukoodin. Etukoodin ja sopi-
muksentekolinkin voit pyytää sähköpostilla 
osoitteesta kakskertaseura@kakskertaseura.
fi, jolloin myös sopimuksen ehtona oleva 
jäsenyys tulee tarkistetuksi.

Mikäli jäsenellä on jo olemassa toistaisek-
si voimassa oleva vastaavanlainen sopimus 
Turku Energian kanssa, sen voi vaihtaa tähän 
jäsenalennussopimukseen. Voimassa olevis-
sa määräaikaisissa sopimuksissa edun voi 
ottaa käyttöön, kun nykyinen määräaikainen 
sopimuskausi päättyy.

Kakskertaseuran vuosikokous 
pidetään 9.2.2017 klo 18 Kakskertatalolla. 

Varsinainen vuosikokouskutsu 
lähetetään aikanaan kaikille jäsenille, mutta varaa jo nyt päivä kalenteriisi.

Tiedotteet
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 Kuva: Mirja Rakkolainen.



Johanna Saarinen
toimitusjohtaja
suora (02) 274 9225

Rauno Gustafsson
myyntipäällikkö
suora (02) 274 9229

Taisto Nieminen
hallituksen pj
suora (02) 274 9223

painola@painola.fi  •  www.painola.fi

Kuvassa painokone Heidelberg CD74, jolla myös 2x-lehti painetaan. 
Painola on laadustaan tunnettu offsetpaino ja digipaino Piispanristillä Turun ja Kaarinan rajalla. 
Painotuotteiden viimeistelyosasto on alueen monipuolisimpia ja kilpailukykyiset hinnat ja töiden 
laatutakuu ovat menestyksemme salaisuus! 

Ota yhteyttä:



 Valloittava välipala Valloittava välipala Valloittava välipala
Vain hedelmien oma sokeri • D&C-vitamiinit

UUSI
MAKU
UUSI



Palveleva 
kukkakauppa 

ilossa ja surussa 
jo vuodesta 1948.

Kukkakauppa Tähkä
Aninkaistenkatu 1, 20100 Turku

Puh. 02 231 7836
www.kukkakauppatahka.fi 

katja.toivonen@kolumbus.fi

SATAVAN KYLÄKAUPPA 
PALVELEE

JOKA PÄIVÄ 09.00-21.00 
 Kakskerrantie 679, 20960 TURKU 

Meiltä saat Laadukkaat Chef Wotkin`s 

einekset, grillimakkarat, leikkeleet 

sekä paljon muuta! Nyt tilattavissa 

myös Chef Wotkin’s jouluruuat 

maistuvaan jouluun. 

Tervetuloa!

SÄHKÖASENNUKSET
AMMATTITAIDOLLA

Teppo Ruusu 044 594 4606

Esa Taipale 0400 990 416

Email: posti@rtsahkoasennus.fi

 Valloittava välipala Valloittava välipala Valloittava välipala
Vain hedelmien oma sokeri • D&C-vitamiinit

UUSI
MAKU
UUSI









Tilaa 130 henkilölle Tiedustelut puh. 0503479918
Samppaantie 90, 20960 TURKU (Satavan saari)

KAKSKERRAN SEURAINTALO
Viihtyisä perhejuhlien pitopaikka

RAKENTAMISTA
AMMATTITAIDOLLA

Rantaruonankatu 4
21100 NAANTALI

Jukka Ronkanen 0400 536 987
email jronkanen@jippii.fi

Antti Laakso 0400 545 987
email anttilaakso7@gmail.com
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Vanha Tampere
en

tie

Ohitustie

Rautia K-Maatalous
ORIKETO

Rautia - K-Maatalous, Vanha Tampereentie 184  
p. 020 7999 700  www.rautia.fi  
Arkisin 8.00 -18.00, la 9.00 - 15.00, su suljettu

IHMISEN KOKOINEN...
Hinnat sis. alv. Tarjoukset voimassa 23.12.2016  saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää

339,-
Helo Vulkanit kiuaskivet 20 kg   
seinäkiukaille 500890594 
tai puukiukaille 501008102

joulusaunaan!

LED-valosarja 

29,90
Bio Luvil 

professional 8kg 
500646874

+ kaupan päälle 
Domestos 

yleispuhdistusaine

2 ltk10,-

Lyhty
501172308

9,-2 kpl

5,95
80-osainen 501081008 ovh 11,95

4,95
40-osainen 501081007 ovh 9,95

10,-

9,-

5,95

4,95

Kota Saana kiukaat  
6,8 kW RST 501006373 
9 kW RST  501006374

kpl339,-

joulusaunaan!

29,90

iloa ja valoa joulukotiin!
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Miikka	Kurvinen	
Turvallisuus-	
asiantun1ja	
044	566	5298	

	

Miika	Nordblad	
Säkerhets-	
expert	

044	269	8440		
	

Ossi	Oksa	
Turvallisuus-	
asiantun1ja	
040	837	6047		

	

Tero	Tetri	
Asennus	ja	
huolto	

040	660	3900		
	

Aslak	Alakur>	
Turvallisuus-	
asiantun1ja	
044	539	7515	

	

Uutuutena nyt puhekeskus jonka kautta Verisuren 
hälytyskeskus saa suoran puheyhteyden kotiin jossa apua 

tarvitaan!  

Olemme	paikallinen	koteja	ja	pienyrityksiä	suojaava	toimija.		
Myymme,	asennamme	ja	huollamme	Verisuren		hälyCnjärjestelmät	

ammaDtaidolla.	

www.mmturvapalvelut.fi	
	

mmkodinturva	 M&M	Kodinturva	



PIHATALKKARI
T;mi Ismo Kaskimäki 

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

Huom, talonmiespalvelumaksuista saa
tehdä kotitalousvähennyksen verotuksessa!

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

asioilla käynnit !

Palveluksessanne 
Ismo Kaskimäki

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

Taksipalvelun saat edelleen 
samasta numerosta!

Perinteinen Joululounas
Hirvilammella 

11.12. klo 14.00
36€/aik. 18€/ 3v-11v

Varaukset: 0400 788 154
info.hirvilampi@gmail.com
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mmkodinturva	 M&M	Kodinturva	

Jätevesiasiat kerralla kuntoon!
Meiltä saat kaiken mitä järjestelmääsi tarvitset
- suunnittelu ja asennus
- lupa-asiat

Suodatuskasettipaketti
- helppo ja vaivaton maaperäkäsittelyjärjestelmä
- omakoti ja vapaa-ajan asumisen tarpeisiin
- mitoitettu 1-5 henkilölle
- CE -merkitty

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE WWW.PUHDASTULEVAISUUS.FI

Ota yhteyttä:   Suomen Pihakaivo Oy    I   www.pihakaivo.fi 
Juhani Rinne p. 0400 788 358   I   juhani.rinne@pihakaivo.fi   I   MIka Ruohonen p. 040 1729 444

mailto:info.hirvilampi@gmail.com




Kakskertaseura toivottaa
Rauhallista Joulua ja Menestystä Vuodelle 2017

Kuva: Marko Airismeri.

 Tervetuloa mukaan!                                    
Kannatusjäseneksi! Tue alueesi palokunnan toimintaa. 
Hälytysosastoon! Täyttä toimintaa pelastustöistä kiinnostuneille miehille ja naisille  
Naisosastoon! Upea harrastus palokunnasta ja turvallisuudesta kiinnostuneille 
naisille. 
Sähköposti: kakskerranvpk@vs-alpe.fi     Lisätietoa: www.kakskerranvpk.fi 



2X - lehden toimitus

Julkaisija: Kakskertaseura ry 

Päätoimittaja: Jaana Majatie
jaana.majatie@turku.fi
045 673 3939

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

Ilmoitusmyynti: Matti Löyttyniemi
matti.loyttyniemi@saunalahti.fi
040 593 0320

Taitto ja ulkoasu: Malla Avenius / Painola

Painopaikka: Painotalo Painola
T. Nieminen Oy

Ilmoitushinnat ja ilmoitusten koko (mm)

1/1 takakansi väri  300 € 148 x 168 + 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

52    2X    JOULUKUU 2016      



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 edullisen sähkösopimuksen Turku Energian kanssa. Sopimuksen sol-
mimisesta on erillinen ohjeistus tämän lehden sivulla 37. Saat myös Turun Pientalojen Kes-
kusjärjestön (TPK) jäsenkortin, jolla sinulla on mahdollisuus saada alennusta TPK:n yhteis-
työkumppaneiden liikkeissä asioidessasi. 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi Kakskertaseuralle! Sähköpostilla lähetämme jäsenille tiedot-
teita. Jäsenrekisterin tietoja käytetään vain seuran jäsenpostituksiin ja sähköiseen tiedot-
tamiseen, tietoja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.

LIITYN JÄSENEKSI

Nimi ___________________________________________________________________________

Osoite _________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka ________________________________________________________

Puhelinnumero __________________________________________________________________

Sähköpostiosoite _________________________________________________________________

Perheen lisäjäsenet _______________________________________________________________

Asuinsaari ______________________________________________________________________

Toimita hakemus seuran puheenjohtajalle tai sihteerille, osoitteet ovat toisaalla tässä lehdessä, tai seuran 
sähköpostiosoitteeseen kakskertaseura@kakskertaseura.fi. Liittymislomakkeen voi täyttää myös seuran 
kotisivulla.

               2X    JOULUKUU 2016    53  



Kuva: Pirjo Koskinen.

Kakskertaseura ry
Kakskertaseura ry c/o Jaana Majatie
Höyttistenrannantie 23, 20960 Turku
kakskertaseura@kakskertaseura.fi
www.kakskertaseura.fi

Hallitus
Jaana Majatie, puheenjohtaja
Höyttistenrannantie 23, 20960 Turku
jaana.majatie@turku.fi, 
puh. 045 673 3939

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

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

Tamara Holmberg
holmberg.tamara@gmail.com
puh. 050 559 0241

Piia Kramsu
piia.kramsu@jelpekon.fi
puh. 040 779 1069

Kaarin Kurri
kaarin.kurri@turku.fi
puh. 040 825 2730

Matti Löyttyniemi
matti.loyttyniemi@saunalahti.fi
puh. 040 593 0320

Juha Mäki
juhamaki@jussinpesu.fi
puh. 0400 521 103

Ritva Nummiora
ritva.nummiora@gmail.com

Raimo Västinsalo
raimo.vastinsalo@gmail.com
puh. 044 3377 541
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Kakskertaseuran 
myyntituotteet 

 
    

Raimo Narjus: 
KAKSKERTAA KIERTÄMÄSSÄ  
Eilen ja tänään 

ISBN 952-90-6669-4      Serioffset 1995, 240 sivua 

Myyntipaikat: 
Antikvaarinen Kirjakauppa Kvariaatti , Tapani Vinkala (seuran 
suoramyynti)  Hämeenkatu 16, 20500 Turku 

Turun Kansallinen Kirjakauppa, Linnankatu 16, 20100 Turku  

         

ISÄNNÄNVIIRI 

Kakskerta -viirejä on saatavana Satavan kyläkaupasta: 
iso viiri     50 x 450 cm 80 € 
pieni viiri  40 x 350 cm 70 € 

   

VILLASUKAT 

Kakskerran väreihin kudotut sukat, saatavana eri kokoja 20 € 

Myynti: 
Piia Kramsu p. 040 779 1069 ja 
Kakskertaseuran tilaisuudet ja tapahtumat 

 

 

TAKKATIKKURASIA 

Hinta: 4 €/rasia tai 10 €/3 rasiaa 
Myynti: Piia Kramsu p. 040 779 1069 ja 
Kakskertaseuran tilaisuudet ja tapahtumat 

 

KAKSKERRAN VAAKUNA -tarra 

Hinta 3 €, tarran koko 10,5 x 9 cm 
Myynti: Piia Kramsu p. 040 779 1069 ja 
Kakskertaseuran tilaisuudet ja tapahtumat 
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Moikoisten liikekeskus
Pitkäpellonkatu 2

20900 Turku
puh. 02 2844 666

PALVELEMME
ma–pe 9–20
la 9–17

SAIRAANHOITAJA KOTIISI

SAIRAANHOITAJAN PALVELUT
- rokotteet ja lääkeinjektiot
- haavanhoito ja ompeleiden poisto
- erilaiset mittaukset (tulehdusarvo (CRP), kolesteroli,
hemoglobiini, verenpaine, pitkäaikainen verensokeri)
- korvahuuhtelu

 

Joskus on sujuvampaa tilata sairaanhoitaja kotiin.
Hirvensalon apteekin sairaanhoitaja Hanna-Mari tulee tarvittaessa kotiisi
antamaan esim. in�uenssarokotteen tai mittamaan verenpaineen.

Tilaa sairaanhoitaja kotikäynnille tai  kysy lisää p. 02 2844 660

ma, pe 9-16   ti, to 11-19

Muista myös apteekin annosjakelupalvelu, jossa saat päivittäiset lääkkeesi
dosettiin tai annospusseihin jaettuna. Lääkkeet voidaan tarvittaessa jakaa
kotikäynnin yhteydessä

ANNOSJAKELUPALVELU
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