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Koroisten alueen kolmannen sektorin 
toimijoilla on ollut tarve saada aikaan 
tehokas tiedotuskanava, joka toisi esiin 
alueen asukkaita kiinnostavia asioita ja 
edustaisi alueen asukkaiden, yritysten 
ja muiden toimijoiden näkökulmaa. 

Käsitys aluelehden tehtävästä al-
koi muotoutua, kun eri toimijoiden 
välille saatiin tiivis yhteistyö. Leh-
delle perustettiin lokakuussa 2007 
julkaisutoimikunta, joka aloitti työn 
lehden aikaan saamiseksi.

Lehden nimeksi valittiin ilman 
suuria ponnisteluja Koroiset, joka 
on historiallisesta nimestä Koroinen 

johdettu lehteä kuvaava nimi. Ko-
roisten suuralue käsittää Koroisten 
lisäksi Räntämäen, Halisten ja Ori-
kedon kaupunginosat.

Lehden syntyä helpotti suuresti se, 
että alueella toimivat Turun kristilli-
nen opisto ja Diakonia-ammattikor-
keakoulun Turun yksikkö osoittivat 
kiinnostusta tätä uutta projektia koh-
taan. Näin saatiin lehteen alun pitäen 
journalistinen ote. Toisenlaista ulot-
tuvuutta ja vakautta julkaisuun tuo 
Maarian seurakunnan mukanaolo.

Vankan otteen merkitys on tullut 
esille erityisesti silloin, kun on ke-

rätty mainoksia lehteen. Mainostajat 
ovat todenneet mediakortin ja ilmoi-
tussopimuksen selkeyden sekä hyvän 
ulkoasun helpottavan ilmoitusten te-
koa ja asiointia lehden kanssa. 

Toimituskunta on lähtenyt siitä, 
että lehdestä tehdään mahdollisim-
man laadukas sekä ulkoasun että si-
sällön osalta, koska katsomme leh-
den antavan myös yleisvaikutelman 
Koroisten alueesta. Lehden välityk-
sellä sekä alueen asukkaat että ulko-
puoliset lukijat saavat monipuolisen 
ja ihmisläheisen kuvan Koroisten 
alueesta.

Painetun lehden rin-
nalla toimii verkkosivusto 
www.koroinen.fi. Sieltä 
löytyy ajankohtaisia asioita ja 
tulevaisuudessa myös lisätietoa 
sekä kaupunginosista että hankkeen 
taustalla olevista Hamaron pienkiin-
teistöomistajain yhdistyksestä, Halis-
ten omakotiyhdistyksestä ja Halinen-
Räntämäkiseurasta.

Jotta päästään hyvään lopputulok-
seen tarvitaan kaikkien alueen asuk-
kaiden ja muiden alueen toimijoiden 
innostusta lehtiasiaan niin kirjoitus-
ten, kirjoitusaiheiden antamisessa 

toimituk-
selle kuin 

myös kriit-
tisen palaut-

teen tuojina.
Kun saadaan asuk-

kaiden ja toimituksen välinen yhteis-
työ hyvin toimimaan, voidaan hel-
pottaa toimituskunnan työtä ja näin 
saadaan aikaan sellainen lehti, joka 
kuvaa asuinaluettamme ja sen nykyistä 
olotilaa ja tulevaisuudennäkymiä.

Tapio Jokinen
Vastaava toimittaja

Ilmestyy 
Neljä numeroa vuodessa: 
vuonna 2008 viikoilla 4, 17, 35 ja 48 

Jakelu 
6 500 kpl 
Jaetaan kotitalouksiin ja yrityksiin 
seuraavissa Turun kaupunginosissa: 
Koroinen, Räntämäki, Halinen, 
Oriketo

Julkaisijat 
Halinen-Räntämäki -seura, 
Halisten omakotiyhdistys, Hamaron 

pienkiinteistöomistajain yhdistys ry, 
Maarian seurakunnan Itä-Maarian 
alueneuvosto, Turun kristillinen opisto

Vastaava toimittaja 
Tapio Jokinen, puh. 050 572 2530, 
sähköposti: jokinen.tapio@netti.fi

Toimituskunta 
Tytti Issakainen, Tapio Jokinen, Tuuli 
Kastemaa, Sini Keski-Korsu, Eija 
Leino, Timo Leinonen, Hanna Nurmi, 
Dmitri Ovtchinnikov, Janne Peltonen

Toimitus 
toimitus@koroinen.fi

Kansikuva 
Maunu Tavastin katu, 
Dmitri Ovtchinnikov

Ulkoasu 
Janne Peltonen

Painopaikka 
Finepress Oy, Turku

Ilmoitusmyynti 
Tapio Jokinen, puh. 050 572 2530, 
sähköposti: jokinen.tapio@netti.fi 
Ilmoitustilaa on myös myytävänä 
Koroisten internetsivuille 
www.koroinen.fi

Ilmoitusaineistot 
Valmis ilmoitusaineisto pdf-muodossa 
osoitteeseen ilmoitukset@koroinen.fi 
viimeistään 2 viikkoa ennen lehden 
julkaisuviikkoa

Ilmoituksen suunnittelu 
ja tekstiladonta 
0,10 e/pmm, aineisto osoitteeseen 
ilmoitukset@koroinen.fi 
viimeistään 2 viikkoa ennen lehden 
julkaisuviikkoa

Maksuliikenne 
Liedon Osuuspankki 471330-230411

Lehden vastuu 
Ilmoituksen julkaisemisessa sat-
tuneesta virheestä lehden suurin 
vastuu rajoittuu ilmoituksen hinnan 
korvaamiseen. Lehti ei vastaa 
virheestä, joka aiheutuu esim. 
puutteellisesta tai virheellisestä 
ilmoitusaineistosta, puhelinvälityk-
sessä tapahtuneesta väärinkäsi-

tyksestä tai epäselvästä käsikirjoi-
tuksesta.

Ilmoitushinnat 
koko sivu  2 310 e 
puoli sivua vaaka 1 150 e 
puoli sivua pysty 1 150 e 
1/4 sivua  684 e 
1/8 sivua  331 e 
1/16 sivua 155 e 
1/32 sivua 78 e

Alennukset 
Vuosialennus 20% (neljä lehteä/vuosi)

www.koroinen.fi

Ensimmäinen KoroiSet-lehti on valmis. Kyseessä on konk-
reettinen asukasaktiivisuuden ja yhteistyön tulos, aluetta ja 
sen asukkaita palveleva oma lehti. Siitä on syytä olla yl-
peä.

Sanalla Koroinen on vankka historiallinen kaiku. Leh-
ti toimii alueella, jonne syntyi 1200-luvun alussa maamme 
kirkollinen ja hallinnollinen keskus. Suomen piispanistuin 
siirtyi vuonna 1229 Nousiaisista Koroisille. Samasta vuo-
desta lasketaan alkavan myös Turun kaupungin historia, 
joka on pitkälle myös Suomen historiaa.

Suomen ensimmäiset laajat ja nykyaikaiset arkeologiset 
kaivaukset suoritettiin Koroistenniemellä vuosina 1898–1902. 
Nykyään Koroistenniemellä on nähtävissä 1200-luvun piispan-
kirkon kiviperustuksia sekä valkoinen muistoristi.

Myös KoroiSet-lehti tulee varmasti kaivautumaan syvälle 
alueen menneisyyteen, nostamaan esiin tämän päivän kuu-
mia puheenaiheita sekä luomaan teräviä katseita tulevaisuu-
teen. Lehdellä on erinomainen mahdollisuus toimia alueella 
keskustelun herättäjänä sekä taustoittajana.

Hyvä uutinen ei ole hyvä uutinen, sanotaan. Tämä on 
valitettavaa, sillä aivan liian usein positiiviset pienet ja suu-
remmat teot jäävät huomioimatta. Lehdellä on erinomainen 
mahdollisuus rakentaa asuinalueista todenmukaista kuvaa 
hyvänä asuinpaikkana, ja hakea juttuihin paikallista näkö-
kulmaa. Tuoda esiin Koroisten, Räntämäen, Halisten ja 
Orikedon henki ja ääni.

Haluan omasta ja Turun kaupungin puolesta toivottaa 
uudelle aluelehdelle onnea ja menestystä.

Onneksi olkoon!
Nyt ilmestyvä uusi aluelehti on saanut vanhan kunnianarvoisan 
nimen. Koroinen on kapea niemenkärki Aurajoen ja Vähäjo-
en liittymäkohdassa noin puolitoista kilometriä tuomiokirkolta 
joen yläjuoksulle päin. Paikka on vanha Turun keskusta, jon-
ne laivat aikanaan purjehtivat. Tältä luonnonkauniilta paikalta 
avautuu vieläkin upea näkymä Aurajoelle. Niemen keskiosassa 
on korkea valkoinen risti, jonka ympärillä on nähtävissä en-
simmäisen kirkon kivijalkaa. 

Nykyisin kesän ollessa kauneimmillaan Koroistenniemellä 
vihitään pareja avioliittoon ja kaksi kertaa vuodessa Maarian 
seurakunta järjestää yhdessä Maakuntamuseon kanssa ristin 
juurella hartaustilaisuuden. Toinen pidetään kesällä 2. päivänä 
heinäkuuta eli Marian päivänä ja toinen joulukuun puolivälis-
sä. Näihin tilaisuuksiin on jatkuvasti tullut ilahduttavan paljon 
ihmisiä. Viimeksi joulun alla soihdut valaisivat hartauteen tuli-
joiden tietä Maarian kirkolta Koroisiin. Halinen-Räntämäki ry 
on kiitettävästi ollut järjestämässä tilaisuuksien kahvitusta.

Koroinen on kautta vuosisatojen ollut yhdistämässä tämän 
seudun ihmisiä. Toivon, että nyt ilmestymisen aloittava lehti 
voisi toimia samassa hengessä. Rakennetaan yhteistä kotiseutu-
amme muistaen sen hienot perinteet ja arvot, joiden keskeinen 
symboli yhä näkyy vanhan kaupungin keskustassa.

Heimo Rinne
Marian seurakunnan kirkkoherra

Koroinen rakentaa yhteyttä

Toimittajan työhön liitetään usein turhaa mystiikkaa. Journalistin 
työ on avoin ammatti, eikä siihen tarvita lääkärin tai juristin tavoin 
mitään tiettyä tutkintoa. Periaatteessa kuka tahansa voi työsken-
nellä toimittajana. Käytännössä kuitenkin yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen journalistikoulutus antaa erityisen vahvan perustan 
toimittajan työhön. Korkeakoulujen antamaa koulutusta arvostetaan 
suomalaisissa tiedotusvälineissä, mikä näkyy myös varsin korkei-
na vuosittaisina hakijamäärinä näille koulutusaloille.

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) Turun toimipaikka on 
omalta osaltaan mukana tässä työssä. Turun kristillisen opiston 
kanssa samoissa tiloissa sijaitseva Diak kouluttaa medianomeja 
tiedotusvälineiden palvelukseen ja viittomakielentulkkeja kuuro-
jen ja kuulevien kommunikointiin. Viestinnän koulutusohjelman 
opiskelijamme harjaantuvat neljän vuoden aikana journalismin 
taitajiksi, joilta onnistuvat niin verkkojournalismi, radio- ja tv-
ohjelmat kuin painetun lehden tekeminenkin.

Yhtenä koulutusohjelmamme painopisteenä on yhteisöjour-
nalismi. Tulevana keväänä yhteisöjournalismin kurssin opiske-
lijamme ovat näkyvästi mukana KoroiSet-lehden sivuilla. Leh-
ti- ja verkkoaineiston tekemisen lisäksi opiskelijamme jakavat 

kurssilla tietoa ja taitoja toimittajan työn perusteista KoroiSet-
lehden tekijöille. Tavoitteenamme on osoittaa, että yhteisö (Ko-
roisten alue) voi itse tuottaa oman julkaisunsa kiinnostavasti, 
vakuuttavasti ja journalistisesti. Yhteisön tekemästä lehdestä 
ja sen verkkosivuilta voi lukea sellaisista aiheista, jotka alueen 
asukkaat itse kokevat tärkeiksi ja joihin alueen valtamedioilla 
ei aina ole resursseja tai tilaa keskittyä.  

Ryhdy toimittajaksi. Tai kuvaajaksi. Tule mukaan tekemään 
yhteisösi julkaisua. Osallistu keskusteluun. 

Tavataan keväällä Lustokadulla!

Samuel Raunio
FM, viestinnän lehtori
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Ryhdy toimittajaksi – sinäkin

Turun kristillinen opisto on sijainnut Räntämäessä historialli-
sen Linnasmäen kupeessa 35 vuotta. Vuonna 1925 perustet-
tu opisto toimi ennen Lustokadulle siirtymistään keskustassa 
Sirkkalankadulla.

Vireä oppilaitos on Suomen suurimpia kansanopistoja. Täl-
lä hetkellä opiskelijoita on yli 450 ja työntekijöitä noin 70.

Opisto tarjoaa sekä yleissivistäviä että ammatillisia opinto-
ja. Valikoima sisältää kuusitoista erilaista linjaa ja koulutusta, 
joiden kestot vaihtelevat vuodesta kolmeen vuoteen. Opisto 
järjestää myös runsaasti lyhyitä kursseja, kesälukiotoimintaa 
ja erilaisia tapahtumia. 

Opistossa sijaitsee myös kongressikeskus-hotelli Linnas-
mäki. Kotimaisia ja ulkomaisia kokousvieraita käy Linnasmä-
ellä vuosittain noin 20 000. Muun muassa koko talon täyttää 
kaksi kertaa vuodessa viikon ajaksi kirkolliskokous, Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon ”eduskunta”. Kesäisin Linnas-
mäellä toimii myös hostelli.

Opisto on ylpeä räntämäkeläisyydestä ja haluaa olla mu-
kana myös Koroiset-lehden tekemisessä. Koroisten alueen 
toimijat ovat lämpimästi tervetulleita opistolle!

Tapani Rantala
rehtori

Opisto on ylpeä Räntämäestä

KoroiSet on uusi aluelehti

Mikko Pukkinen
Kaupunginjohtaja
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Turun kaupungin ympäristö- 
ja kaavoitusvirasto on yhteis-
työssä Ratahallintokeskuksen 
kanssa käynnistänyt Halis-
tenväylän yleissuunnittelun. 
Suunnittelutyön lähtökohtana 
on Turun kaupungin yleiskaa-
va 2020. Sen mukaan tämä 
nyt Halistenväyläksi nimetty 
Markulantien, Raunistulan 
puistotien ja Kärsämäentien 
risteyksestä alkava uusi pääka-
tu sivuaa Vähäjoen ylitettyään 
Koroisten sähköaseman aluet-
ta sen pohjoisreunalla. Tämän 
jälkeen väylä sijoittuu sähkö-
asema-alueen ja Gregorius IX:
n tien väliselle peltoalueelle ja 
suuntautuu edelleen Aurajoen 

ylittävälle Halistensillalle.
Yleiskaavan mukaan Ko-

roistenkaari liitetään Halisten-
väylään ja lisäksi Koroisten-
kaari jatketaan itään, jolloin 
siltä saadaan yhteys Ohitus-
tielle jo toteutettuun Topino-
jan eritasoliittymään.

Hankkeen päätavoitteita 
ovat vilkkaasti liikennöidyn 
Toijalan radan ja Vanhan 
Tampereentien tasoristeyksen 
poistaminen, Maunu Tavas-
tin katua käyttävän liikenteen 
vähentäminen ohjaamalla lä-
piajoliikenne uudelle väylälle 
sekä alueen maankäytön te-
hostaminen. Tasoristeyksen 

poistaminen on valtakunnalli-
sestikin tarkasteltuna Ratahal-
lintokeskuksen suunnitelmissa 
yksi tärkeimmistä.

Yleissuunnitelman tarkoi-
tuksena on selvittää tarvittavat 
katualuevaraukset suunnittelu-
alueen asemakaavoitusta var-
ten.  Hanke on suunnittelu- ja 
rakentamiskohteena erittäin 
vaativa erityisesti huonois-
ta maaperäolosuhteista, säh-
köistetystä Toijalan – Turun 
radasta ja syvistä Vähäjoen ja 
Topinojan laaksoista johtuen. 
Täten jo asemakaavoituksen 
pohjaksi tehtävän yleissuun-
nitelman laatimisvaiheessa 
on tehtävä huomattavasti tar-
kemmat geotekniset ja raken-
netekniset tarkastelut kuin 
tavanomaisesti ko. suunnitte-
luvaiheessa. Varsinkin Vähä-
jokilaakson alue on myös mai-
semallisesti haastava. 

Suunnitelmaluonnosten 
mukaan Halistenväylä alit-
taa Toijalan radan nykyisen 
tasoristeyksen eteläpuolella. 
Tällöin tasoristeys voi olla 
katuliikenteen käytössä siihen 
saakka kunnes liikenne ohja-
taan uudelle väylälle. 

Rakennustyönaikaisten juna-
liikennejärjestelyjen hoitami-
nen edellyttää myös rautatie-
sillan osalta ratkaisuja, joilla 
tarvittavat liikennekatkokset 
saadaan mahdollisimman ly-
hytkestoisiksi. Silta toteutet-
taneenkin ns. siirtomenetel-
mällä. Siltapaikalla maaperä 
on savea noin 25 metrin sy-
vyydelle maanpinnasta. 

Vanha Tampereentie lii-
tetään Halistenväylään säh-
köaseman läheisyydessä ja 
nykyinen, Vähäjoen ylittävä 
”Maarian kirkkosilta” jäänee 
kevyen liikenteen käyttöön.

Halistenväylän, Koroisten-
kaaren,  Gregorius IX:n tien 
ja Maunu Tavastin kadun ris-
teysjärjestelyissä tutkitaan 

vielä useampaa toteutusvaih-
toehtoa.

Halistenväylän sijainnin 
suhteen vaihtoehtoina ovat 
sen johtaminen jatkuvana 
kohti Halistensiltaa Halis-
ten S-Marketin länsipuolitse 
oheisen karttaliitteen mukai-
sesti tai sen johtaminen suo-
raan Koroistenkaaren päähän 
S-Marketin pohjoispuolella.

Risteysjärjestelyjen suhteen 
tarkastellaan sekä kiertoliitty-
mävaihtoehtoja että liikenne-
valo-ohjaukseen perustuvia 
vaihtoehtoja.

Yhteys Halistenväylältä Ohi-
tustielle toteutetaan jatkamal-
la Koroistenkaarta Ohitusti-
en suuntaan eli rakentamalla 
Polttolaitoksenkadun ja Kuor-
makadun välinen, noin 600 
metrin pituinen katuosuus. 

Halistenväylälle, Korois-
tenkaaren jatkeelle ja muille 
katujärjestelyille osoitetaan 
tarvittavat katualuevaraukset 

Halistenväylä sijoittuu Koroisten peltoaukealle kuvassa näkyvien korkeajännitejohtojen 
vasemmalle puolelle ja jatkuu taustalla näkyvän Koroisten sähköaseman oikealta puolelta 
Topinojan ja Vähäjoen yli kohti Markulantien risteystä.

Halistenväylän suunnittelu on aloitettu
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laadittavassa asemakaavas-
sa. Asemakaavatyö on myös 
käynnistymässä ja asema-
kaavassa tullaan osoittamaan 
myös em. väylien vierialuei-
den maankäyttö.

 
Hankkeen toteuttamiskustan-
nukset ovat katumetriä kohti 
laskettuna huomattavasti tavan-
omaista korkeammat huonoista 
maaperäolosuhteista aiheutuvis-
ta pohjanvahvistuskustannuk-
sista ja silloista johtuen. Rau-
tatiesillan lisäksi rakennetaan 
silta Vähäjoen ja Topinojan yli. 
Viimemainittujen osalta selvite-
tään myös rumpuvaihtoehtoja. 
Tarkemmat kustannusarviot 
selviävät vasta yleissuunnitte-
lutyön loppuvaiheessa, mutta 
tämän hetkisten arvioiden mu-

kaan hankkeen rakennuskustan-
nukset lienevät suuruusluokkaa 
15 miljoonaa euroa.

Hankkeen toteuttamisai-
kataulusta ei ole vielä tehty 
päätöksiä. Asemakaavoitus ja 
yksityiskohtainen suunnittelu 
kestävät ainakin 2–3 vuotta, 
joten niiden puolesta raken-
nustyöt voitaisiin aloittaa ai-
kaisintaan vuonna 2010. Se, 
milloin kaupunki pystyy osoit-
tamaan määrärahat hankkeen 
toteuttamista varten, ei vielä 
ole tiedossa, joten rakennustöi-
den aloittaminen saattaa siirtyä 
tästä jopa useilla vuosilla.

Jaakko Lindholm
Kadunsuunnittelupäällikkö 
Turun kaupunki, Ympäristö- ja 
kaavoitusvirasto

Itä-Maarian alueneuvosto
Maarian seurakunnassa on vuodesta 2003 ollut toimin-
nassa alueneuvostot, joiden tarkoituksena on seura-
kunnan toiminnan edistäminen ja seurakuntayhteyden 
lujittaminen. Perusajatuksena on maallikoiden aktivoi-
minen; seurakunnan tulisi mennä sinne, missä ihmiset 
ovat ja tulla tutuksi myös alueelle muuttaville uusille 
ihmisille.

Seurakuntaneuvoston johdolla Maarian seurakunta 
on jaettu neljään lohkoon; Pohjois-, Länsi-, Etelä- ja 
Itä-Maarian alueeseen. Kaupunginosista Raunistula ja 
Halinen kuuluvat Itä-Maarian alueeseen. Itä-Maarian 
alueneuvostoon kuuluvat ääni ja puhevaltaisina alue-
pappi ja kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä sekä 
alueelle nimetyt seurakunnan työntekijät. Seurakunta-
neuvosto valitsee ja nimeää alueneuvoston jäsenet.

Omalla alueellaan alueneuvosto pyrkii kantamaan 
vastuuta alueen jumalanpalveluselämästä ja erilaisten 
tapahtumien toteuttamisesta tukemalla seurakunnan 
työntekijöitä heidän tehtävissään toiomimalla esim. 
avustajina jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan 
tilaisuuksissa. Erilaisten toimintojen kehittäminen, 
ideoiminen ja arvioiminen ovat merkittävä osa alue-
neuvoston työtä.

Itä-Maarian alueneuvoston puolesta haluan toivottaa 
kaikille lukijoille onnea ja siunausta alkaneelle vuodel-
le 2008 sekä tervetuloa mukaan Maarian seurakunnan  
toimintaan.

Jaakko Erola,
Itä-Maarian alueneuvoston puheenjohtaja



4 1/2008•

jätteestä voidaan hyödyntää materiaaleina, 
ravinteina ym.

Vaikka osa jätteestä voidaan hyödyntää 
polttamalla, niin aiheellisesti voidaan ky-
syä, kuinka paljon tarvitaan lajittelematonta 
jätettä polttavia suuria massapolttolaitoksia. 
Kovin järkevältä ei ainakaan tunnu sijoittaa 
niitä asutuksen keskelle.

Nyt tarvitaankin yhteiskunnalta innovatii-
visuutta, luovuutta ja uudistuskykyä. On ra-
kennettava kauaskantoisia kestävää kehitystä 
tukevia ratkaisuja.

Päättäjiltä edellytetään entistä enemmän 
avarakatseista ja laaja-alaista näkemystä sekä 
ennen kaikkea yhteistyökykyä ja avoimuutta 
kaikessa toiminnassa.

Erityisesti tarvitaan oikeaa asennetta ja tah-
toa, että otetaan huomioon myös ihmiset ja 
ympäristö, eikä pelkästään liiketaloudelliset 
näkökohdat päätöksentekotilanteissa. Hyvällä 
suunnittelulla ne eivät ole ristiriidassa ja meil-
lä on hyvät mahdollisuudet lisätä kotikaupun-
kimmekin vetovoimaa ja viihtyisyyttä.

Tähän meidän on syytä uskoa ja eiköhän 
vähitellen ole tulossa se aika kun tämä valta-
kunnallisestikin arvokas, kulttuurihistorialli-
nen asuinympäristömme Koroisten seutu, saa 
arvoisensa kohtelun.

Raimo Uusikartano

Aurajokilaakson kansallismaisemassa sijait-
seva Orikedon polttolaitos on askarruttanut, 
häirinnyt ja ärsyttänyt alueen asukkaita lähes 
kolmekymmentäviisi vuotta.

Erityistä hämmennystä on aiheuttanut se, 
että tälle paikalle halutaan rakentaa vielä ka-
pasiteetiltaan kolme kertaa suurempi laitos. 
Poltettavaa sekajätettä kerättäisiin satojen ki-
lometrien päästä ja näin ollen laitoksen sijoi-
tuspaikka tarvittavine suojavyöhykkeineen, 
olisi pitänyt tarkkaan harkita.

Nykyinen laitos, tällä hetkellä virkistysalu-
eella ja asutuksen keskellä, oli asukkaiden mie-
lestä jo alun perin väärässä paikassa.  Samaa 
mieltä oli silloinen asemakaavaosasto.

Kuitenkaan kolmessakymmenessäviidessä 
vuodessa ei ole löytynyt yhtään vaihtoehtois-
ta sijoituspaikkaa. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus ei sitten 
perustelluista syistä myöntänytkään ympäris-
tölupaa uudelle laitokselle.

Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto 
Oy teki sitten tästä päätöksestä valituksen, jota 
käsitellään parhaillaan Vaasan hallinto-oikeu-
dessa ja sen päätöstä odotellaan tänä vuonna.

Vanhan laitoksen 
ympäristölupa
Ympäristökeskus myönsi 28.3.2006 nykyi-
selle laitokselle ympäristöluvan jatkon, joka 
on voimassa 30.6.2010 saakka. Kuten asiaan 
kuuluu, lupamääräykset ja ehdot olivat määri-
telty ympäristönsuojelulain, jätelain sekä jät-
teenpolttoasetuksen vaatimusten mukaisesti. 
Se tarkoittaakin sitten merkittävässä määrin 
kehittämistä ja muutoksia laitoksen nykyiseen 
toimintaan.

Turun kaupunki on valittanut tästä luvas-
ta Vaasan hallinto-oikeuteen jonka ratkaisua 
odotellaan aivan lähiaikoina.

Jatkoluvan jatkolupa 
harkinnassa?
Alueemme asukkaiden edustajat kutsuivat Ta-
pio Jokisen johdolla 10.10.2007 Teknisten 
palveluiden lautakunnan ja Turun Seudun Jä-
tehuolto Oy:n edustajia keskustelutilaisuuteen 
em. asioista.

Erityisesti olimme huolissamme siitä, mi-
ten on varauduttu tilanteeseen jos lupaehtoja 
ei pystytä noudattamaan. 

Keskusteluissa ilmeni, että mitään vara-
suunnitelmia vuoden 2010 jälkeiseen tilantee-
seen ei ole tehty tai ei ainakaan paljastettu. 
Sen sijaan todettiin, että lautakunta on tehnyt 
päätöksen anoa uutta jatkolupaa vanhalle polt-
tolaitokselle.

Myöhemmin lautakunta on kuitenkin toden-
nut, että ellei sitä ennen nykyisiä lupaehtoja 

pystytä toteuttamaan, niin jatkolupaa ei kan-
nata ryhtyä anomaan.

Useat nykyisen ympäristöluvan ehdot ovat-
kin vielä toteuttamatta. Kaikkein vaikeimmal-
ta tuntuu määräys, että jätteenpolttolaitoksella 
saa polttaa vain lajiteltua polttokelpoista yh-
dyskuntajätettä. Laitosmaiseen lajitteluun ei 
ole varauduttu, eikä se tällä paikalla ole käy-
tännössä mahdollistakaan.

Tämä määräys pohjautuu kuitenkin valtio-
neuvoston asetukseen ja on yksi kaikkein tär-
keimmistä vaatimuksista jätevirtojen käsittelyn 
sekä ympäristön kannalta katsottuna.

Käsityksemme mukaan tämä on lähtökohta-
na koko prosessin järkevälle ja tarkoituksenmu-
kaiselle hoidolle, eikä siitä tulla tinkimään.

Vierailu 
lajittelukeskukseen
Tutustuimme marraskuussa Lassila & Tikano-
jan lajittelulaitokseen Saramäessä. Yritys on 
innovatiivisella tavalla ryhtynyt kehittelemään 
jätteenkäsittelyä. Lajittelu ja jätteiden hyöty-
käyttö on viety varsin pitkälle ja se antaa us-
koa tulevaisuuteen tällä alalla.

Polttokelpoista, ns. kierrätyspolttoainetta 
syntyy laitoksella yli puolet käsiteltävästä jä-
tevirrasta. Se toimitetaan tällä hetkellä Finn-
sementti oy:lle ja UPM:lle. Nämä yritykset 
käyttävät sen sähkön tai lämmön tuotantoon ja 
Finnsementti korvaa sillä kivihiilen käyttöä.

Kaatopaikalle rahdataan vielä noin 10 % jät-
teistä, mitä L & T pitää liian suurena ja tavoittee-
na on tämän osuuden jatkuva pienentäminen.

Tulevaisuuden näkymät 
ja tavoitteet
Nykyään on alettu kiinnittää huomiota ympä-
ristöasioihin yhä kasvavassa määrin. Avoimia 
kysymyksiä on paljon, mutta myös vastauksia 
on löytymässä. Oikealla lajittelulla suuri osa 

Polttolaitoshankkeen nykytilanne 
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Turun kaupungin asemakaa-
vaosasto on julkaissut osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma 
5.10.2007 nimikkeellä Halis-
tenjatke. 

Alue tunnetaan nimellä Päh-
kinämäki ja se rajoittuu Ravat-
tulantiehen, Kaarinan rajaan 
sekä Halisten kaavoitettuun 
itäosaan.

Alue on suurimmaksi osaksi 
rakentamatonta kallioista met-
sää. Alueella on rauhoitettuja 
muinaislöytöjä ja luontoselvi-
tyksessä on käynyt ilmi, että 

alueella on muutamia avokal-
lioita, jotka tulee säästää ra-
kentamiselta.

Alueen läpi kulkee valaistu 
ulkoilureitti. Oheisen kartan ra-
jauksen eteläpuolelle jää suojel-
tava pähkinälehto, kuten myös 
kansallismaisemaksi nimetty 
Aurajokilaakson peltoalue. 

Maankäyttösuunnittelua oh-
jaa lainvoimainen oikeusvaikut-
teinen yleiskaava 2020 ja siinä 
Pähkinämäen alue on osoitet-
tu pientalovaltaiseksi asunto-
alueeksi. 

Amfiteatteri aukeaa 
Aurajoen laaksoon
Asemakaavaosaston arkkitehti 
Risto Eräpohjan mukaan alu-
eelle on suunniteltu kallioiden 
lomaan etelään päin avautuva 
amfiteatterimainen alue, jos-
sa on erityistä se, että tontti-
koko on erittäin suuri 1 500–
2 000 m2. 

Alueelle on ominaista myös 
se, että siellä on huomattavan 
suuria korkeusvaihteluita, joten 
talot saadaan suunniteltua vaih-
televaisesti ja ilmeikkäästi.

Suunnitteluvarauksen alue ra-
joittuu pohjoisreunastaan Ohi-
kulkutiehen sekä etelässä Sär-
väntiehen. Lohja Ruduksen 
tavoitteena on selvittää, voiko 
alueelle toteuttaa valmisbeto-
niaseman sekä mahdollisesti 
betonipumppuvarikon.

Alue, jolle suunnitteluva-
raus on myönnetty, on Turun 
oikeusvaikutteisessa yleiskaa-
vassa 2020 osoitettu asuin-
pientaloille (AP) sekä palvelu-
jen ja hallinnon alueeksi (PK). 
Alueella ei ole voimassa ole-
vaa asemakaavaa. Kohde on 
rakentamaton, metsäpeitteinen 
alue. Alue on tällä hetkellä 
Särväntien kautta liitoksissa 
Ohikulkutien liittymiin. 

Kuten todettiin, alueella ei 

ole asemakaavaa ja Lohja Ru-
dus on velvoitettu laatimaan 
ja toteuttamaan sen omalla 
kustannuksellaan, jos yleensä 
edellä mainittuun toimintaan 
saadaan asemakaava. Jos ase-
makaava saadaan, se tarkoit-
taa käytännössä sitä, että alu-
eelle yleiskaavassa mainittuja 
toimintoja eli mm. pientalo-
asutusta ei sinne voida toteut-
taa raskaan teollisuuden vie-
reen. Näin koko yleiskaavan 
suunnitelma on toteuttamis-
kelvoton.

Omakotiyhdistys 
vastustaa
Halisten omakotiyhdistys on 
ympäristö- ja kaavoituslau-
takunnalle 2.6.2007 lähettä-

mässään kirjelmässä todennut, 
ettei betoniasema sovi tähän 
paikkaan eikä suunnitteluva-
rausta tulisi myöntää. Samoin 
Halisten omakotiyhdistys on 
21.11.2007 kiinteistölauta-
kunnalle osoitetussa kirjeessä 
kiinnittänyt lautakunnan huo-
miota siihen, ettei suunnittelu-
varausta tulisi myöntää.

Kuitenkin kiinteistölau-
takunta 12.12.2007 myönsi 
Lohja Rudukselle suunnittelu-
varauksen, joka on voimassa 
31.12.2008 asti.

Uhka pientaloille
Nämä lautakuntien päätökset 
tarkoittavat käytännössä sitä, 
että alueelle suunniteltu pien-
taloasutus ei ole mahdollista. 

Halistenjatke – Pähkinämäkeen ”kultahammasrannikko”

Betonitehtaasta käenpoika Halisiin
Turun kaupunki on myöntänyt suunnitteluvarauk-
sen Lohja Rudus Oy:lle Ohikulkutien ja Särväntien 
väliselle alueelle betonitehdasta ja betonipumppuva-
rikkoa varten. Betoniaseman 

suunnittelutarvevaraus 

Turun yleiskaava 2020 

Suunnitteluvarauksen alue on merkitty kuvaan keltaisella 
laatikolla.

Suunnitteluvarauksen 
saadessaan hakija saa 
alueen käyttöönsä omien 
suunnitelmiensa toteutta-
mista varten, jotka kaupunki 
mahdollisesti hyväksyy 
myöhemmin eli vahvistaa 
asemakaavan. Suunnittelu-
varauksen voi saada myös 
toisen omistamalle maa-
alueelle, tässä tapauksessa 
Turun kaupungin.

Oikeusvaikutteisen yleis-
kaavan vahvistaa ympä-
ristöministeriö. Yleiskaava 
on suuremman alueen kaa-
vallinen suunnitelma, esim. 
koko Turun kaupunki, ja se 
tehdään pitkällä tähtäimellä, 
nyt vuoteen 2020 asti. Oike-
usvaikutteisen yleiskaavan 
muuttaminen on huomat-
tavasti vaikeampaa kuin 
normaalin yleiskaavan.

Tynnyrikadun asunnot jou-
tuvat myös jatkuvan melun 
ja lisääntyneen liikenteen 
vaikutuspiiriin, mikä ei mie-
lestämme osoita kaupungilta 
hyvää kokonaisnäkemyksen 
käyttöä. Halisten omakotiyh-
distys harkitsee valituksen 

tekemistä Turun hallinto-
oikeuteen kiinteistölauta-
kunnan päätöksestä ja tulee 
valvomaan erityisellä huolel-
la asian kehittymistä kaupun-
gin organisaatiossa.

Tapio Jokinen 

Uudenlaista ajattelua 
kaavamääräyksiin
Kaavaehdotuksessa on aja-
teltu, ettei alueelle anneta 
mitään erityisiä kaavamää-
räyksiä talon värityksen ja ta-
lotyyppien osalta, vaan talot 
voidaan toteuttaa siten kuin 
rakentaja sen omia tarpeitaan 
varten parhaimmaksi katsoo. 
Täten alueesta tulee rakenta-

jiensa näköinen alue ja tämä 
on erittäin harvinaista Turun 
kaupungin kaavoitustoimessa. 
Tätä on noudatettu ainoastaan 
joillakin alueilla Hirvensalon 
kaavoituksessa.

Kulku Pähkinämäkeen on 
vielä harkinnan alaisena ja se 
pyritään toteuttamaan siten, 
että siitä olisi mahdollisim-
man vähän haittaa valmiille 

asutukselle. Kaavoituksen on 
tarkoitus valmistua talvella 
2008–2009.

Lisätietoja www.turku.fi / 
Kaupunkisuunnittelu ja ym-
päristö / kaavahaku sanalla 
”Halistenjatke”.

Tapio Jokinen

Betoniaseman 
suunnittelutarvevaraus 

Turun yleiskaava 2020 

Pähkinämäen kaavoitusalue rajattuna vihreällä.
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1. Miksi olet muuttanut Hamaroon?
Lapsuudenkotini on viereisellä omakotialueella, Kastussa. 
Hamaron alue on luonnonläheinen, viihtyisä ja mukavasti 
lähellä palveluita. 

2. Kuinka kauan olet asunut Hamarossa?
Kohta 14 vuotta.

3. Mikä on parasta alueessa?
Lapsiystävällisyys: alueella on paljon päättyviä katuja ja 
suojaisaa asuinympäristöä ja nämä ovat asioita, joita pitää 
vaalia. 

Melko lähellä on myös hyvä kirjasto Lisäksi täällä on 
erittäin hyvät liikuntamahdollisuudet mm. lenkkimaastot, 
hiihtoladut, luontopolut ja liikuntahalli, joka toimii paitsi 
liikuntapaikkana myös erilaisten ihmisten kohtauspaikkana. 
Liikuntahallissa toimiva Turun Urheiluliiton Jumppala tar-
joaa kaikille sopivaa liikuntaa kaikille taustasta riippumatta. 
Jokaiselle löytyy sopivia lajeja.

4. Miten alue on kehittynyt 14 vuodessa?
Kumpupuisto eli Ingegerdin puisto ja Aurajoen reitin luontopol-
ku ovat kauniita ja kiitos siitä kaupungille, että ne ovat hyvin 
hoidetut. Hienoa kumpupuistossa on juuri kumpuilevuus ja is-
tutukset ja hiljaisuus silloin, kun Turku Energian biopolttolaitos 
ei ulise. Alueen ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet ovat kehitty-
neet hyvään suuntaa sinä aikana kun olen täällä asunut.

5. Mikä on innostanut mukaan 
omakotiyhdistystoimintaan?
Suunnaton kiukku aikeisiin rakentaa sekajätteiden massapolt-
tolaitos keskelle tiivistä asutusta ja lähelle Turun keskustaa 
asukkaiden näkemyksistä piittaamatta. Yhteisöllisyys ja koti-
seutuhenki ovat minulle tärkeitä. Kotiseutu tarkoittaa minul-
le lähinnä Turkua tai koko Varsinais-Suomea, se ei rajoitu 
pelkästään Hamaroon. Haluan vaikuttaa elinympäristöä kos-
keviin hankkeisiin ja myös viedä tärkeäksi kokemiani asioita 
järjestelmällisesti eteenpäin. 

6. Mikä on yhdistyksen tärkein tehtävä 
mielestäsi ja miten se toteutetaan?
Yhdistyksen tärkein tehtävä on edistää alueen viihtyisyyttä 
ja turvallisuutta. Palvelutarjonta pitää varmistaa alueella ja 
näihin kuuluvat mm. lähialueen liikennejärjestelyjen turval-
lisuus, päivähoitomahdollisuuksien monipuolisuus, hyvät lii-

kuntamahdollisuudet kaiken ikäisille, jää- ja palloilukenttien 
kenttien hoito, puistojen ja ulkoilureittien hoito. Lähialuei-
ta tulee kehittää kaikkien asukkaiden parhaaksi. Mieltäni ei 
lämmitä, jos ongelmat siirretään esimerkiksi lietolaisille. 
Olen täysin vakuuttunut siitä, että monia välttämättömiä yh-
dyskuntateknisiä toimia voidaan toteuttaa myös ihmisiä ja 
ympäristöä huomioiden.

Kukaan ei pysty yksinään toteuttamaan yhdistyksen tavoit-
teita. Siihen tarvitaan paljon ihmisiä ja kaikkien toiminta pitää 
saada organisoitua, niin saadaan asiat etenemään.

7. Mitkä yhdistyksen perinteiset 
toimintamuodot ovat läheisimpiä sinulle?
Syys- ja vuosikokoukset ovat innostavia, koska niissä on aina 
teema, joka liittyy vahvasti alueen kehittämiseen. Tapahtumat 
kuten Hamaron markkinat ja joulujuhla luovat yhteisöllisyyt-
tä ja viihdyttävät eri-ikäisiä alueen asukkaita.

8. Uudistuuko jotain uuden 
puheenjohtajan myötä?
Tiedottamista uudistetaan ja tehostetaan. Aloitamme tiedot-
tamisen nettisivuston kautta aluetta koskevista ajankohtai-
sista asioista – se on edullisempaa ja nopeampaa. Perintei-
siä neljä kertaa vuodessa ilmestyviä tapahtumatiedotteita ei 
tietenkään unohdeta.

Alamme myös informoida ihmisiä siitä, mitä voi tehdä, jos 
alueella on häiriöitä: jos haisee, jos on meteliä jne. 

9. Onko sinulla mottoa?
Jos ei mahdotonta yritä, niin mistä sen tietää, missä se raja 
menee.

Teksti ja kuva: Hanna Nurmi

Näin se alkoi. Kesän jälkeen 
vuonna 1978 virisi alueella 
keskustelu omakotiyhdistyk-
sen perustamisesta. Täällä 
toimi Räntämäen asunnono-
mistajat yhdistys, mutta me 
kaipasimme tehokkaampaa 
otetta alueen asioihin. Kut-
suttiin koolle kokous keskus-
telemaan yhdistyksen perusta-
misesta. Kokouksessa kuultiin 
myös kritiikkiä, mutta enem-
mistö oli yhdistyksen perusta-
misen kannalla.

Yhdistyksen perustava ko-
kous pidettiin 17.10.1978 
Turun kristillisellä opistolla. 
Yhdistyksen nimeksi tuli Ha-
maron pienkiinteistöomista-
jain yhdistys. Päätettiin rekis-
teröidä kotipaikkakunta Turku 
ja hyväksyttiin yhdistyksen 
säännöt.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Väinö Saa-
rinen. Väinö Saarinen oli 
kaikella tehollaan mukana 
ja Lauri Lehtonen kovana 
markkinamiehenä ja jäsenke-
rääjänä. He yhdessä saivat al-
kuvaikeudet kuntoon.

Yhteishenkeä ja 
yhteisiä rientoja
Rahan niukkuus vaikeutti toi-
mintaa. Aloimme yhteistoi-
min järjestää tanssi-iltoja Toi-
miupseerikerholla, joista aina 
kilahti markkoja yhdistyksen 
kassaan. Kova työ ja uuras-
tus alueen hyväksi tuotti tu-
losta, toiminta oli vilkasta ja 
jäsenmäärämme kasvoi vuosi 

vuodelta. 
Vuonna 1980 perustettiin 

yhdistykselle huvi- ja urhei-
lutoimikunta, jonka vetäjäksi 
valittiin Martti Lehtilä. Myö-
hemmin toimi myös jonkun 
vuoden ajan ympäristötoimi-
kunta, joka valvoi alueen kaa-
va-asioita.

Huvitoiminta lähti vilk-
kaasti liikkeelle. Teimme 
laivamatkoja kaksi kertaa 
vuodessa nimellä ”ryhmä 
Hamaro”. Teimme tutustu-
mismatkoja Puolaan, Lenin-
gradiin, Viroon ja Ruotsiin. 
Myös kotimaa on kierretty 
vuosien saatossa Heinävedel-
le Valamon luostariin, Ähtä-
rin eläinpuistoon, Vironperäl-
le Lohjalle, Somerniemelle, 
Raumalle, Säkylään sekä 
IdeaParkiin Lempäälään, 
Keskisen kyläkauppaan Töy-
sään. Näiden lisäksi tehtiin 
teatterimatkoja eri kaupun-
keihin. Tässä on vain pie-
ni osa, sillä olemme tehneet 
tutustumis- ja kiertoajeluja 
vuosien aikana yli 50 koh-
teeseen.

Myös urheilutapahtumat 
alueella ovat tuoneet lapsille 
ja aikuisille liikuntaa. Olemme 
järjestäneet Hamaron hiihdot 
sekä Hamaron hölkät, jois-
sa suurin osallistujamäärä oli 
129 hölkkääjää sekä 3-ottelut 
olivat suosiossa. Periaatteem-
me oli, että kaikki osallistujat 
palkittiin pytyillä tai mitaleil-
la, hölkässä oli myös tavara-
palkintoja. Hiihdot jouduim-

me lopettamaan, kun alue tuli 
täyteen rakennettua. Hölkkiä 
jatkoimme viime vuosiin asti, 
kunnes kiinnostus lopahti. 
Nämä olivat lähes kansanjuh-
lan tunnelmia, joista jäi mie-
liin mukavat muistot.

Aktiivista toimintaa ja 
tiedottamista
Myös tiedotuspuolella meillä 
on ollut vilkasta. Olemme näi-
den vuosien aikana lähettäneet 
yli 100 kirjelmää eri virastoil-
le ja päättäjille. Kaava- ja ym-
päristöasiat ovat olleet meidän 
suurin huolemme, mutta kaik-
ki epäkohdat että aluettam-
me parantavat asiat olemme 
joutuneet taistelemaan. Näin 
vuosia jälkeenpäin voi myös 
todeta, että meitä on myös 
kuunneltu.

Olemme saaneet tänne 
kentän, pururadan, katu- ja 
jalkakäytävät ja asfaltit lähes 
kaikille alueille, mihin niitä 
on haluttu, linja-autoreitit ja 
katokset, hienot puistoalueet, 
katuvalot ym. muita pienem-
piä parannuksia.

Turun kristillisen opiston 
kanssa hyvä yhteistyö on ol-
lut meille ensiarvoisen tärke-
ää. Me olemme saaneet pitää 
tiedotustilaisuuksiamme, ko-
kouksiamme ja joulujuhliam-
me opiston eri tiloissa, mikä 
on vuosikymmenten saatossa 
merkinnyt meille paljon. 

Me olemme jakaneet tie-
dotteita 4–5 tiedotetta vuo-
dessa jäsenistölle että alueen 

asukkaille. Näin me olemme 
halunneet antaa tietoa, mitä 
yhdistyksen toiminnassa ta-
pahtuu.

Kaikki yhdistyksen ja jäse-
nistön välinen keskustelu on 
ollut hedelmällistä. Yhdistys 
kuuntelee jäsenistön huolet ja 
ottaa kantaa, jos ne kuuluvat 
omakotiyhdistyksen toimiku-
vaan. Merkille pantavaa on, 
että jäsenmäärämme on kas-
vanut vuosi vuodelta jo mon-
ta vuotta ja ylittänyt 300 jäse-
nen rajan.

Taistelutahtoa
Nyt kun olemme saaneet alu-
eemme viihtyisäksi, niin Tu-
run päättäjät tuovat synkkiä 
pilviä. Alueemme yllä on 5 
vuotta taistelu kestänyt, kun 
Orikedon polttolaitoksesta ha-
lutaan monumentti, joka tuho-
aa asuinviihtyvyyden.

Yhdistys yritti laittaa ka-
puloita rattaisiin, mutta se ei 
riittänyt. Me saimme rinnalle 
Oriketo-ryhmän, jolla on asi-
antuntemusta ja tietämystä, 
joka on saanut vastapuolen 
päättäjät huomaamaan, että 
täällä ollaan tosissaan. Olem-
me saaneet positiivista palau-
tetta, kiitos Lounais-Suomen 
ympäristökeskukselle, joka 
puolueettomasti on tuonut ilmi 
todelliset asiat, eikä myöntä-
nyt ympäristölupaa. Taistelu 
jatkuu vielä. Myös rakennus-
jätteen murskaus- ja romun-
keräilylaitos halutaan tuoda 
yhdistyksemme alueelle. Näin 

turkulaiset päättäjät 
palkitsevat asumis-
viihtyvyyttämme.

Hyvä yhdistys!
Jos nämä lähes 30 
vuoden tapahtuvat 
ja asiat nitoo yhteen, 
voimme todeta, että 
yhdistyksen toiminta 
on ollut vilkasta sekä 
tuloksellista. Yhdis-
tyksen viiri suunni-
teltiin jo 20 vuotta sit-
ten. Viirin luovuttamisessa on 
ollut tiukka linja. On täytynyt 
tehdä vuosia työtä yhdistyksen 
ja alueen hyväksi. 

Yhdistys on julkaissut juhla-
julkaisulehdet 5- ja 10-vuotis-
merkeissä sekä markkinalehti-
set 20- ja 25-vuotismerkeissä. 
Välivuosina näillä toimen-
piteillä olemme saaneet yh-
distyksen talouden vankalle 
pohjalle.

Tämä yhdistyksen eteen 
tehty työ on vaatinut paljon 
uhrauksia. Tämä on ollut sa-
tojen ihmisten työpanosta yh-
distyksen hyväksi. Se kertoo 
siitä, että yhdistyksemme toi-
minta on vilkasta ja tulok-
sellista. Olemme suurimpien 

yhdistysten joukossa Turun 
alueella. Muistamme läm-
möllä ja kiitollisina kaikkia 
jo rajan taakse siirtyneitä sekä 
niitä, jotka ovat tehneet työ-
tä yhdistyksen että alueemme 
viihtyvyyden sekä ympäristön 
hyväksi. 

Nyt kun yhdistys lähtee 
uudelle vuosikymmenelle, 
toivotamme onnea ja menes-
tystä yhdistyksen puheenjoh-
tajalle ja johtokunnalle sekä 
kaikille yhdistyksen eteen 
työtä tekeville. Toivon, että 
jäsenistön tuki on aina teidän 
tukenanne.

Martti Lehtilä

Hamaron pienkiinteistöomistajain yhdistys ry

Yhdistyksen puheenjohtajat:

Väinö Saarinen  1978–1989
Risto J. Rinne 1990–1991
Ossi Kiiveri 1992–1995
Hannu Käpylä 1996–1997
Martti Lehtilä 1998–2007
Arja Iho  2008–

 1978–2008

9 kysymystä
Hamaron pienkiinteistöomistajain 

uudelle puheenjohtajalle
Arja Iholle –

Martti Lehtilä.
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Luonnossa liikuntaa - terveydeksi! 

Miltä Sinusta tuntuu, kun tulet kävelylenkiltä raikkaasta 
luonnosta? Jos vastaat: ”Hyvältä”, kuulut niihin kolmeen 
neljästä, jotka vastaavat samalla tavalla. Tutkimustulokset 
osoittavat nimittäin, että vihreä liikunta eli liikkuminen 
luonnossa parantaa mielialaa sekä vähentää jännittynei-
syyttä ja ärtyisyyttä.

Elämä saattaa johtaa jokaisen meistä joskus masennuk-
seen. Kansanterveyslaitoksen tutkimusten mukaan jon-
kinasteisesta masennuksesta kärsii lähes joka viides 
varsinaissuomalainen. Liikunnalla on tärkeä osa mielen-
terveysongelmien torjumisessa. Brittitutkijat vertasivat 
vihreää liikuntaa ja kävelyä sisätiloissa. Peräti yhdeksän 
kymmenestä mielenterveysongelmista kärsivästä piti met-
sässä kävelyä itsetuntoa merkittävästi kohottavana. Kun 
liikkuminen tapahtui sisätiloissa, olo sen sijaan paheni 
lähes puolella koehenkilöistä. 

Kahdeksassa Euroopan maassa tehtiin hiljattain tutkimus 
asuinolojen vaikutuksesta terveyteen. Lähes 7 000 terveen 
aikuisen elämäntavat selvitettiin perusteellisin kyselyin. 
Jokaisen luona vieraili myös haastattelija, joka teki ha-
vaintoja sekä tutkittavien kotioloista että ympäristöstä. 
Seinäpiirrosten ja roskien koristamien sementtierämaiden 
asukit harrastivat puolta vähemmän liikuntaa kuin siis-
tien ja viihtyisien alueiden ihmiset. Tämä heijastui suo-
raan ylipainoisuuteen, joka oli epäsiisteillä alueilla kaksi 
kertaa yleisempää kuin hyvin hoidetuissa ympäristöissä. 
Viheralueet osoittautuivat erityisen tehokkaiksi liikunnan 
aktivoijiksi ja laihduttajiksi. 

Viheralueilla liikkuminen johtaa toisaalta myös siihen, 
että pidämme parempaa huolta ympäristöstä. Kun ym-
päristön tila kohenee, parantaa se taas mahdollisuuksia 
nauttia luonnosta. Vielä 50 vuotta sitten työhön liittyvä 
liikunta vastasi samaa kuin jokainen meistä juoksisi täy-
simittaisen maratonin joka viikko. Kun tämä liikunta on 
jäänyt pois, on helppo ymmärtää miksi kansa lihoo. Sik-
si liikuntamahdollisuuksien pitäisi olla mahdollisimman 
houkuttelevia ja helposti saavutettavia.
 
Poliittisten päätösten tulisi vahvistaa asuinalueiden, ku-
ten historiallisen ja herkän Koroisten, viheralueita sekä 
vähentää melua, saasteita ja pienhiukkaskuormaa oikeil-
la liikenneratkaisuilla sekä teollisuuden sijoittamisella 
kauemmas asuntoalueista. Ja toivottavasti polttolaitos-
toiminnasta asuinalueemme 
keskellä ei enää tulevaisuu-
dessa tarvitse puhua. 

Pentti Huovinen

Junioritoimittajat esittivät kolme kysymystä 
alueen nuorelle väelle. 

1. Mikä on parasta tässä alueessa?
2. Mitä haluaisin muuttaa tässä alueessa?
3. Mitä täällä voi tehdä talvella?
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N A A P U R U S T NO
N A P P U L A T Kräkistämäs

”Lähdeks Eetla kräkistämä?”, kysys Martta. ”Kyl 
mää voi lähte”, vastas Eetla. Mitä se simmonen 
”kräkistämine” oli? Silloin ennen kaikki keitettiin 
puita poltettavassa hellassa, niin kahvit kuin ruuat-
kin. Ei kesäaikana raaskittu polttaa ostettuja puita 
”klapei”. Silloin lähdettiin kräkistämään.

Kräkistäminen oli sitä, että kerättiin poltetta-
vaksi kelpaavia kuivia oksia metsästä. Siihen tar-
vittiin kangassäkki, sillä oksat olivat yleensä niin 
lyhyitä, etteivät pysyneet nipussa. ”Törtöset”, 
kuivuneet kävyt, joita myös koottiin, tarvitsivat 
ainakin säkin.

Eetlalla oli joskus käytössä naisten polkupyörä, 
jossa kaksi säkkiä kulki kohtuullisesti. Sen vuoksi 
Eetla oli hyvä kräkikaveri. 

Kyllä siinä kräkistämisessä oli toinenkin syy. 
Siellä oli hyvä kertoilla toiselle omia huoliaan. Nyt 
sanottaisiin, että harrastetaan ”kräkiterapiaa”. Aja-
tusmaailmat olivat erilaiset. Toinen tunnettiin kyläl-
lä uskovaisena, toinen ei koskaan kirkkoon lähtenyt. 
Ei varmaan oltu aina kaikis-
ta asioista samaa mieltä. 
Yhdessä kuitenkin krä-
kistettiin ja enemmän tai 
vähemmän onnistuneen 
kräkistysreissun jälkeen 
jompikumpi keitti kor-
vikkeet.

Aulis Katajamäki

Teksti ja kuvat:
Matti Nurmi 11 v. ja 
Miikka Surakka 11 v.

Kirjoittaja on Räntämäessä 
asuva lääkäri ja professori.

Kaarlo Forsman 9 v. Räntämäki
1. Kaverit
2. Kauppoja lisää
3. Hiihdellä ja luistella

Sakari Forsman 7 v. Räntämäki
1. Skeittaaminen
2. Haluaisin kasinon
3. Pulkkailla

Elina Hakala 14 v. Räntämäki
1. Sijainti ja asukkaat
2. Busseja lähtee liian harvoin
3. Pulkkailla, luistella ja kävellä

Juho Rantanen, 11 v. Halinen
1. Laaja metsäalue
2. Ei rakenneta enää mitään metsän päälle
3. Laskea mäkeä pulkalla

Anton Nyberg, 7 v. Räntämäki
1. Oma piha ja katu
2. Mopot pois leikkipuistosta, kentältä ja kadulta
3. Lumisota, pulkkamäki ja luistelu

Tervetuloa lounaalle Turun kristilliselle opistolle
Linnasmäkeen

Linnasmäki tarjoaa myös monipuolisia 
kokous-, tilausravintola-, ja majoitus-
palveluita.

Kahvila on avoinna maanantaista torstai-
hin kello 10–17 ja perjantaisin 10–14.

Sisältää lämpimän ruoan, salaatin, ruoka- 
leivät ja -juomat sekä jälkiruokakahvin.

Tarjoillaan ma – pe kello 11–13.

Viikon ruokalista netissä www.linnasmaki.fi. 

Arkilounas 6,50 €

Lustokatu 7, 20380 Turku • puh. 412 3500 • www.linnasmaki.fi

Aulis Katajamäki 
on syntyperäinen 
Halislainen ja asu-

nut täällä 70 vuotta. 
Nykyään hän asuu 

Uittamolla.
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Koroisten vaiheita 
myöhemmin
Kesällä 1898 aloitettiin nie-
mellä arkeologiset kaivauk-
set. Hjalmar Appelgrenin 
aloittamat työt saivat jatka-
jakseen maisteri Juhani Rin-
teen, jonka johdolla työs-
kentely jatkui vuoteen 1902 
saakka. Lähes kaikki alueel-
ta tunnettu materiaali koot-
tiin tänä aikana eikä aluetta 
ole sen jälkeen tutkittu. Eri-
tyisesti runsaat rahalöydöt 
1200- ja 1300-luvuilta olivat 
uraauurtavia. Keskeistä tut-
kimusmateriaalia ovat esi-
merkiksi kirkon sisäpuolel-
ta löytyneet 186 brakteaattia 
eli rahaa.

Itse niemellä on näkyvissä 
vain kirkon perustuksia sekä 
Aurajoen puolella piispanta-
loon kuuluneiden rakennus-
ten nelikulmaisia perustuksia. 
Mahdollisesti ne ovat jokea 
vastaan seisseitä torneja. 
Asuinrakennuksen on arvel-
tu olleen kolmikerroksinen 
ja ainakin sen pohjakerrok-
sen olleen kivestä. Kirkon 
perustuksissa on päällekkäin 
kahden kirkon jäänteet. Van-
hempi lienee Tuomaan aikaan 
käytössä ollut puinen kirkko, 
johon on tehty 1200-luvun 
puolivälissä tiilestä 12 met-
rin pituinen kuoriosa. Alue 
on sata vuotta sitten julistet-
tu muinaismuistoalueeksi ja 

sinne on ristin lisäksi tullut 
Turkuseuran laatta. Myös 
vallitus on 1900-luvun alku-
puolella tehty.

Räntämäen eli Maarian 
kirkko lienee rakennettu vas-
ta 1400-luvun puolella jonkin 
matkaa luoteeseen Koroisista. 
Uuden kirkon rakentamiseen 
on luultavasti tuolloin käy-
tetty kiviä Koroisista. Myös 
vanhin tekstillinen hautakivi 
lienee siirtynyt silloin uudelle 
paikalleen.

Kivi oli sijoitettuna saka-
riston lattiaan, mutta siirret-

tiin vuonna 1804 eteläisen 
sisäänkäynnin kynnykseen. 
Vuonna 1871 kivi siirret-
tiin uudestaan sakaristoon. 

Kuluneessa tekstissä maini-
taan vainaja, Ingigerd, joka 
on varakas rouva ja Pietarin 
puoliso:

”Herran vuonna 1290 kuo-
li Ingigerd, muinoin Pietarin 
vaimo. Levätköön hän rau-
hassa.”

Hautakivi on tehty balt-
tilaisesta tai gotlantilaisesta 
kalkkikivestä. Sen korkeus 
on 153 cm ja kiven yläosaan 
on hakattu Kristuksen mono-
grammi. Kiven säilyminen 
kautta vuosisatojen näkyy 
myös kansantarinoissa. Da-
niel Juslenius kertoo vuonna 
1700, että Maarian kirkon 
kerrotaan rakennuttaneen 
rouva Inkerin, joka oli kään-
tynyt kristinuskoon. Myös 
Maarian kirkon rikkoutu-
neen kastemaljan on arveltu 
olevan alun perin Koroisten 
kirkosta.

Varsin vähän on siis jäl-
jellä ensimmäisestä Turus-
ta. Koroisten niemellä koho-
aa valkoinen puuristi kirkon 
paikalla. Sieltä näkyy kolme 
keskiaikaista kirkkoa: Tu-
run tuomiokirkko, Maarian 
kirkko ja Katariinan kirkko. 
Näkymä on ainutlaatuinen 
Suomessa. 

Hannu Laaksonen

Varsinais-Suomen keskus-
paikka sijoittui keskiajan al-
kaessa 1200-luvulla Aurajoen 
ja Vähäjoen yhtymäkohtaan 
helposti linnoitettavalle nie-
melle. Tänne Tuomas, Suo-
men piispa, rakensi puisen 
kirkon ja itselleen asunnon 
vuoden 1229 jälkeen paavi 
Gregorius IX:n annettua kir-
jeessään määräyksen siirtää 
piispanistuin ”Räntämäkeen”. 
Paavin latinankielisessä teks-
tissä mainittiin todellakin 
”Räntämäki” suomalaisessa 
muodossa, joten nimi on siis 
hyvin vanha. Jotain nimen 
taustasta kertonee se, että 
Turun talvinen vesisade to-
siaan vaihtuu usein rännäksi 
juuri täällä. 

Koska piispalla oli myös 
paljon maallista valtaa, voi-
daan sanoa, että Tuomas hal-
litsi käytännössä koko lounais-
ta Suomea Koroisista käsin.

Ns. kansleripiispojen ai-
kana vuosina 1248–1286, 
kun piispoiksi tulivat englan-
tilaisen Tuomaksen jälkeen 
ruotsalaiset Bero, Ragvald ja 
Catillus, rakennettiin laajem-
pi kirkko sekä uusia piispan 
kartanorakennuksia. Ainakin 
kirkon kuoriosa oli kivinen. 
Siinä kokoontui tuomiokapi-
tuli vuodesta 1276 lähtien ja 
sinne haudattiin vuonna 1286 
piispa Catillus. Hänen hau-

tansa löydettiin vuonna 1902 
suoritetuissa arkeologisissa 
kaivauksissa. 

Ilmeisesti piispan raken-
nukset erotti vallihauta itäpuo-
lisesta asutustihentymästä, jol-
lainen syntyi itsestään piispan 
lukuisan seurueen takia. Siellä 
asui myös kauppiaita tehden 
”vanhasta Turusta” Suomen 
kauppapaikan.

Piispa Johanneksen tultua 
Suomeen Ruotsista vuonna 
1286 hän päätti aloittaa uu-
den tuomiokirkon rakentami-
sen 1,5 km alavirtaan päin. 
Luultavasti asutuksen kasvu 
sillä suunnalla ja joessa olevat 
purjehdusta kiusaavat matali-
kot saivat piispan muuttamaan 
pääkirkkonsa paikkaa.

Uuden tuomiokirkon vihki-
misen jälkeen toimi Koroisten 
piispankirkko Räntämäen seu-
rakuntakirkkona lähes koko 
1300-luvun. Välillä se oli 
myös piispankirkkona, sillä 
vuoden 1318 jälkeen, kun ve-
näläiset olivat polttaneet Tu-
run tuomiokirkon ja muunkin 
kaupungin, piispat suorittivat 
siellä messunsa. Vuosisadan 
lopussa eli vuonna 1396 poltti 
vitaaliveljien joukko Korois-
ten kirkon. 

Vielä 1600-luvulla oli pys-
tyssä kiviseiniä ja niissä ik-
kuna-aukkoja Koroisten kir-

kon raunioista. 
Turussa opiskel-
lut Per Magnus 
Gyllenius kertoi 
8.elokuuta 1653 
päiväkirjassaan 
käynnistään Ko-
roisissa piispan 
tyttären seuras-
sa:

”Me kuljim-
me joen itäisel-
lä puolella. Sen 
nimi on Aura ja 
se kulkee läpi 
Turun. Ja kun 
me tulimme siel-
lä kylään, me 
annoimme sou-
taa itsemme joen 
yli. Koroisissa 
saimme ruokaa 
vanhassa piispantalossa, joka 
oli muinoin rakennettu pihan 
keskelle ja on hyvin korkea 
ja pullea monin suurin au-
koin ja rei’in. Tämä oli ollut 
heidän huvimajansa, missä 
he olivat juoneet ja pitäneet 
lystiä. Kyseisen rakennuksen 
jälkeen on piispan alueen raja 
ja Räntämäen pitäjän myös-
kin. Alempana saman talon 
luona jakautui joki kahteen 
osaan ja niemellä joen jakau-
tuessa on ollut Turun kaupun-
ki, mistä vielä on nähtävillä 
monia vanhoja muureja ja 
raunioita.”

Koroisten piispankirkko

Näkymä Koroisten vanhan kirkon rauniolle ja Koroisten ristille Aurajoen etelärannalta. 
Vasemmalla Vähäjoen laakso.
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Ingigerdin hautakivi on ny-
kyään Maarian sakaristossa.
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Usein jää unohduksiin vierei-
nen maatila, Koroisten talo. 
On oletettu, että muinainen 
Koroisten kaupungin asutus on 
ulottunut nykyisen Koroisten 
tilan talouskeskuksen paikalle 
asti, sillä alueelta on olemassa 
arkeologisia löytöjä.

Koroisten talo toimi piis-
pan palkkatilana. Sen tuotosta 
piispa sai elantonsa. Koroisiin 
ovat kuuluneet lähistön pellot 
Aurajoen rannalla. Vielä 1900-
luvun alussa viljeltynä oli 100 
hehtaaria. Itse piispa ei pelto-
ja viljellyt eikä yleensä asu-
nut tilalla, vaan tilaa hoitivat 
lampuodit. Piispoista ainakin 
Kondrad Bitz ja Maunu Särki-
lahti ovat 1400-luvun lopulla 
asuneet Koroisissa. Oletetta-
vasti he asuivat varsinaisessa 
piispanlinnassa ja lampuoti asui 
vaatimattomammissa rakennuk-
sissa. 1500-luvun loppupuolen 
jälkeen Koroisten talo ei enää 
ollut piispojen hallussa.

Vuoden 1787 isojakokart-
taan on merkitty vanhan kau-
pungin paikalle Koroisten ta-
lon tontti. Maakirjan mukaan 
Koroinen oli tuolloin palk-
katila, joka nauttii säteri- eli 
verovapautta. Tuohon aikaan 
vanha kirkonpaikka toimi niit-
tyalueena ja pellot alkoivat 
vasta talosta pohjoiseen päin. 
Myöhemmin eli 1800-luvulla 
oli kirkon paikkakin raivattu 
pelloksi. Tästä kertoi 1890-lu-
vulla Koroisten vanha emäntä 
seuraavaa: ”kun tasankoa ru-
vettiin raivaamaan pelloksi ja 
vielä paljoa myöhemminkin, 
oli paljon vastusta kivistä, jotka 

peittivät koko tasangon, ikään-
kuin olisi auralla kivipöytään 
leikannut. Maasta nousi saman-
laisia vaaleita kivilaakoja kuin 
on tuomiokirkon lattialla.”

Koroisten tilan maista ero-
tettiin muinaistieteelliseksi suo-
jelualueeksi jo vuonna 1905 
nykyinen muinaismuistoalue. 
Tosin maanvuokraaja laidunsi 
senkin jälkeen alueella karjaan-
sa, mikä suuresti huolestutti 
muinaistieteellistä toimikuntaa. 
Maanvuokraaja ei nimittäin ol-
lut tyytyväinen, koska häneltä 
oli maanlunastuksen vuoksi hä-
vinnyt hehtaarin verran pelto- 
ja laidunaluetta.

Tilan vanhat 
rakennukset
Koroisten niemen asuinraken-
nukset paloivat perimätiedon 
mukaan 1800-luvun puolivä-
lissä, joten nykyiset raken-

KOROINEN,
piispan entinen palkkatila
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Koroisten niemen kauppapaikka Maarian Räntämä-
ellä oli tunnettu jo 1100-luvulla. 1200-luvulla siitä tuli 
Suomen kirkollisen hallinnon keskus kun Piispankirk-
ko muutti Nousiaisista Koroisiin. Tälle paikalle raken-
nettiin kirkko ja piispan asuintalo. Vaikka Koroisissa 
oli kirkko jo 1200-luvulla, ensimmäisen kerran nimi 
Koroinen, Corois mainitaan vasta 1303. Sitä aiemmin 
vanhoissa asiakirjoissa puhutaan Räntämäestä.

nukset ovat siten 1800-luvun 
loppupuolella rakennettuja. 
Rakennusteknisten seikko-
jen osalta pohjoisenpuolei-
nen asuinrakennus eli pää-
rakennus vaikuttaa kuitenkin 
vanhemmalta, jo 1800-luvun 
alussa tai 1700-luvulla raken-
netulta. Tätä päärakennusta 
on laajennettu vuonna 1929, 
jolloin siihen tehtiin poikki-
pääty. Joen puolella sijaitsee 
entinen työväenasuinraken-
nus. Molemmissa taloissa on 
tehty muutoksia vuosikym-
menien aikana, mutta niiden 
perinteinen ulkoasu on kui-
tenkin hyvin säilynyt.

Pihapiiri muodostaa selkeästi 
erillisen asuinpihan ja karjapi-
han. Näiden välissä on tallira-
kennus, jossa on läpikuljettava 
sola. Karjapihan pohjoisreunas-
sa oli tilan vanha hirsinen navet-
ta, joka laajennettiin 1930-lu-

vulla sikalaksi. Samaan aikaan 
joen puolelle valmistui uusi tiili-
nen navetta. Pihapiirin ulkopuo-
lella pellon takana on riihi, jon-
ka toiseen päähän tehtiin sodan 
jälkeen 1940-luvulla asuinhuo-
ne siirtolaisia varten. Lähimpä-
nä muinaismuistoaluetta oleva 
pieni asuinrakennus on entinen 
talon muonamiehen asuinraken-
nus. Rakennus on merkitty jo 
vuoden 1897 karttaan.

Tilan puutarhassa on alueen 
vanhimman rakennuksen rau-
niot, jonka on viimeisimmän 
tutkimuksen mukaan katsottu 
olevan keskiaikaisen piispan-
talon rauniot. Tästä raken-
nuksesta kertoi eräs ylioppilas 
Petrus Gyllenius päiväkirjas-
saan vuonna 1653: ”Käve-
limme Aurajoen itäpuolta ja 
tulimme kylän kohdalle, niin 
soudatimme itsemme joen yli 
ja saimme Koroisissa ruokaa 

eräässä vanhasa hyvin kor-
keassa ja ympyriäisessä sekä 
monella suurella ikkunalla ja 
reiällä varustetussa piispan 
asunnossa, joka ammoisina 
aikoina oli rakennettu keskel-
le pihaa. Se oli ollut heillä hu-
vilana, jossa olivat juoneet ja 
hauskaa elämää viettäneet”

Koroisten tilan 
omistajat ja vuokraajat
Koroisten talo oli seurakunnan 
eli kirkollisessa omistuksessa 
keskiajalta aina vuoteen 1932 
asti, jolloin tila siirtyi valtiol-
le. Vuonna 1985 Koroisten tila 
siirtyi Turun kaupungin omis-
tukseen. Koroisten lampuotina 
eli vuokraviljelijänä on ollut 
Koroisten suku vuodesta 1834 
lähtien. Suku on asuttanut ti-
laa liki 200 vuotta kolmen eri 
vuokranantajan alaisena.

Koroisten tytär avioitui 

Vuonna 1819 Maarian kirkonkirjoihin 
merkittiin Vahdolta kotoisin oleva 19-
vuotias Matti Antinpoika ja Piikkiös-
sä syntynyt 16-vuotias Liisa Heikin-
tytär. Matin ja Liisan vihkimerkintä 
on vuodelta 1823. Matti työskenteli 
renkinä Niuskalassa, Hamarossa ja 
Koroisten piispantilalla, sitten Sara-
mäen Pukkilan isäntänä ja vuodes-
ta1834 Koroisten vuokraviljelijänä.

Sukunimeksi Koroinen
Isä-Matin työtä piispantilalla jatkoi 
Matti Matinpoika, joka avioitui Ha-
maron Keskitalon Maria Jaakon-
tyttären kanssa. Heidän tyttärensä 
Johanna meni naimisiin tarvasjo-
kelaisen Matti Heikinpojan kans-
sa, joka tuli Koroisiin kotivävyksi. 
Johanna ja Matti ottivat sukunimek-
seen tilan nimen: Koroinen.

Kolmekymmenvuotias Johanna 
kuoli synnytykseen. Matti avioitui Jo-
hannan sisaren, Serafian, kanssa.

– Matti ja Serafia Koroinen olivat 
minun isopappani ja isomammani, 
kertoo Koroisten tilan viimeinen asu-
kas, puutarhuri Ulla Laine.

Serafia Koroinen (1863–1951) 
seurasi aikaansa, luki Uutta Auraa ja 

kannatti kiihkeästi nuorsuomalaisuut-
ta. Hän kutoi ahkerasti lahnaverkkoja 
ja rysiä, joilla kalasti Mattinsa kans-
sa Aurajoella.

Matti Heikinpoika Koroinen 
(1848–1927) oli hiljainen ja sävyisä 
mies. ”Käsillisenä” miehenä hän ra-
kensi päätalon naapuriin piharaken-
nuksen, johon hän muutti isomam-
man kanssa, kun seuraava polvi otti 
isännyyden.

Serafia ja Matti saivat kolme tytär-
tä: Ainan, Johannan ja Sallyn.

Viljelijä aikaansa edellä
Sally tapasi harrastuksissaan Raittius-
seurassa rymättyläläisen Leikkisten 
tilan pojan ja rautatieläisen, Frans 
Laineen. Rakastuneet nuoret vihittiin 
kesällä 1919, ja Frans tuli Koroisiin 
vävyksi ja viljelijäksi. Frans ja Sal-
ly olivat Ulla Laineen vanhemmat, 
”pappa ja mamma”, kuten Koroisissa 
oli tapana heitä kutsua.

– Pappa viljeli kolmeakymmen-
täkahdeksaa hehtaaria, jotka olivat 
yhdessä palassa, Ulla Laine kertoo.

Tilalla viljeltiin viljakasveja ja hei-
nää. Talossa oli yli kolmekymmentä 
lehmää, hevosia, sikoja ja kanoja.

– Kymmenen hehtaaria oli sokeri-
juurikasta, mistä me lapset ei tykätty 
yhtään, Laine nauraa muistellessaan 
kesäisiä harvennusurakoita, jotka 
tehtiin käsivoimin.

– Pappa oli aikaansa edellä, edis-
tyksellinen viljelijä. Kaikki pellot sa-
laojitettiin jo 30-luvulla, rakennettiin 
uusi navetta ja kasvihuoneita. Pää-
rakennukseen lisättiin poikkipääty, 
asennettiin keskuslämmitys, vesijoh-
dot ja viemärit.

Isäntä oli katsellut amerikkalaisia 
rakennuslehtiä. Vaikka hän ei kieltä 
osannutkaan, hän oivalsi keskusläm-
mityksen edut. Tarvittavat putket ja 
pannut piti siihen aikaan teettää. Samat 
putket ja pannut toimivat talossa vielä 
nykyäänkin. ”Muistakaa sitten, kun 
naitte, niin naitte käsillisen miehen”, 
Sally-mamman sanonta jäi elämänvii-
saudeksi seuraavillekin polville.

Ulla Laine jatkoi veljensä Juha-
nin kanssa tilanhoitoa papan kuoltua 
vuonna 1959.

Torppaa ei vapautettu
Koroisten tila on tiettävästi Suomen 
viimeinen torppa. 1920-luvulla tullut 
torpparilaki ei tilannetta muuttanut. 

Muinoinen piispan palkkatila siirtyi 
sittemmin valtion omistukseen torp-
pana. Vuokra maksettiin kuitenkin 
tuomiokapituliin. Valtio ei koskaan 
virallisesti muuttanut torpan asemaa, 
vaikka asiaa anottiin ja puitiin niin 
arkkipiispan kuin kulttuuriministe-
rinkin kanssa. Turun kaupunki lunas-
ti tilan valtiolta 1980-luvulla.

– Sitä torppaa ei ole koskaan va-
pautettu, Ulla Laine toteaa. Korois-
ten viimeisenä asukkaana hän on 
muuttanut muualle viettämään elä-
kepäiviään.

Kaupunki pohtii tulevaa käyttöä 
tilalle, jonka nimenä on vilahtanut 
nyt ”Koroisten kartano”. Toivotta-
vasti tila päätyy hienon historiansa 
arvoiseen käyttöön.

Tytti Issakainen

Suomen viimeinen torppa
Halistensillalta Maarian kirkol-
le päin katsellessa eteen levit-
täytyvät laajat pellot - keskellä 
kaupunkimaisemaa. Koroisten 
suku viljeli Koroisten tilaa sata-
seitsemänkymmentä vuotta. 

Puutarhuri Ulla Laineen suku vil-
jeli Koroisten tilaa sataseitsemän-
kymmentä vuotta.

Frans Laineen kanssa. Lai-
neen perheellä on ollut laaja-
mittaista kasvihuoneviljelyä 
toiminimellä Koroisten puu-
tarha. Kasvihuoneet purettiin 
Koroisista 1990–2000 -luku-
jen vaihteessa, mutta edelleen 
pellolla on ollut kesäkukkien 
siemenviljelyä. Tilan laajem-
pi puutarhatoiminta ja kas-
vihuoneet ovat tällä hetkellä 
Metsämäen raviradan takana 
Haagantien varrella.

Koroisten tila muodostaa ai-
nutlaatuisen maatilamiljöökoko-
naisuuden Aurajoen rannalla. 
Tila on ollut tässä kohdin jo 
keskiajalta lähtien ja katsomalla 
ympäröivää kulttuurimaisemaa 
voi kuvitella miltä Koroisissa on 
näyttänyt satoja vuosia sitten.

Sanna Kupila
tutkija
Turun maakuntamuseo

Koroisten päärakennus Koroistenniemeen johtavalta tieltä nähtynä vuosina 1955 ja 2007.
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Lähteet: Ulla Laineen haastatte-
lun lisäksi Koroisten suku -histo-
riikki ja Turun Maakuntamuseon 
Koroinen eläväksi -raportti.

Tarinat Koroisten maatilasta 
ja sen ympäristöstä jatkuvat 
KoroiSet-lehden seuraavissa 
numeroissa.
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Uusi posti Kuralankatu 4:ssä K-
Supermarket Hilan naapurissa 
on palvellut 19. marraskuuta al-
kaen Nummen, Halisten, Yliop-
pilaskylän, Kuralan, Itäharjun, 
Kohmon ja Ravattulan alueiden 
asukkaita. 

– Alueen asukkaat ovat olleet 

tyytyväisiä, kun oma posti on 
tullut takaisin alueelle, myyn-
tiesimies Tiina Lahtonen ker-
too. – Nummen alueen posti jou-
tui noin vuosi sitten sulkemaan 
ovensa vuokarasopimuksen päät-
tymisen vuoksi. Asukkaat ovat 
kiitelleet uuden postin kätevää 
sijaintia kauppakeskuksen yhtey-
dessä, nyt voi toimittaa ostokset 
samalla kertaa. 

Postiin pääsee kaupungin kes-
kustasta päin ja Kohmosta bussilla 
numero 28. Palvelulinja P2 pal-
velee myös alueella.  Postin uusi 
myymälä palvelee maanantaista 

perjantaihin aamukahdeksasta il-
takahdeksaan. Postin myymälöi-
den valikoimaa on viime aikoina 
kehitetty ja palvelu keskittyy pos-
tittamiseen, muistamiseen, lähet-
tämiseen ja asiointiin. 

Helppous ja sujuvuus 
ykköstavoitteet
Nummen myymälän sisäilmeen 
uudet ratkaisut ovat osa Postin 
myymälöiden kehittämistoimin-
taa. Asiakkaiden tarpeisiin halu-
taan vastata entistä paremmin, ja 
myymälöissä asiointi pyritään 
tekemään yhä helpommaksi ja 

Nummen uusi posti palvelee 
K-Supermarket Hilan naapurissa

D
m

itr
i O

vt
ch

in
ni

ko
v

Kuvassa konttorin 
myyntiesimies Tiina 
Lahtonen toivottaa 
asiakkaat tervetulleeksi 
uuteen myymälään.
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Hipanmäki Oy

Kiinteistö Oy Aula

Halisten liikekeskus
Gregorius IX:n tie 8
20540 Turku
Puh. 02-2370 656

PARTURI
KAMPAAMO

Avoinna:

5Ӆ҅Ӆ
KOTIPESULA

Mattojen ja kodintekstiilien palvelupesula
Ruunikkokatu 3

Orikedon postin vieressä
Puh. (02) 238 7799

www.turunkotipesula.fi
kari.karppelin@turunkotipesula.fi

• Nopeasti
• Edullisesti
• Vaivattomasti

Plyysi- ja käytävämatot laakavesipesuna

NUMMEN PYÖRÄ

www.nummenpyora.fi

Puh. (02) 469 0580
Fax (02) 469 0581

Hämeentie 44 
20540 Turku

Täyden palvelun 
pyöräkauppa 

koko perheelle!

sujuvammaksi. 
Asioinnin helppoutta 

uudessa myymälässä on 
lisätty myös tuotteiden 
asettelulla. Kuluttaja-asi-
akkaiden ja yritysasiakkaiden palvelut ovat selkeämmin erillään, 
jotta kummatkin kohderyhmät löytävät nopeammin haluaman-
sa. Täysin uutta on asiakaspääte, jonka avulla asiakkaat voivat 
hoitaa vaikka muuttoilmoituksensa. Laite palvelee varsinkin 

sellaisia, joilla ei ole omaa 
tietokonetta kotonaan.   

– Tuotteet ovat selkeästi 
esillä omissa kokonaisuuk-
sissaan ja esimerkiksi pak-
kaustarvikkeet ovat entis-
tä helpommin valittavissa. 
Erilaiset pakkauslaatikot 
ovat valmiiksi koottuina, 
näin asiakkaan on helppo 
valita oikean kokoinen ja 
kuosiltaan sopiva. Omat 
seinäkkeensä löytyvät niin 
kotimaan kuin ulkomaan-
kin lähettämiseen ja pak-
kaamiseen. Postin uusi ilme 
on miellyttänyt asiakkaita, 
Lahtonen kertoo.

Lehden levikkialueel-
la Räntämäen ja Orikedon 
alueen asukkaita postipal-
veluissa palvelee yrittäjän 
yhteydessä toimiva myyn-
tipiste Saunapiste, Ruunik-
kokatu 2. Saunapiste on 
avoinna maanantaista per-
jantaihin kello 9–17.30.
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Aluekumppanuus on asukkai-
den kanava olla yhteydessä 
kaupungin suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Käytännössä 
aluekumppanuus näkyy alueil-
la paikallisina asukastilaisuuk-
sina tai hieman suurempina 
Asukkaan Ääni -tilaisuuksina. 
Aluekumppanuus toimii koko 
Turun kaupungin alueella pal-
velualueiden mukaisesti. Ko-
roiset-lehden ilmestymisalu-
eella toimii aluekumppanuus 
Nummi-Halinen, joka käsittää 
Halisten, Räntämäen ja Ori-
kedon lisäksi myös Nummen, 
Kuralan, Kohmon ja Itäharjun 
asuinalueet.

Asukkaan Ääni 
valmistellaan yhdessä
Asukkaan Ääni -tilaisuudet 
ovat kaikille avoimia foorumei-
ta, joissa asukkaat, kaupungin 
edustajat ja eri alojen asiantun-
tijat pääsevät keskustelemaan ja 
vaihtamaan mielipiteitä alueilla 
tärkeinä pidetyistä aiheista.

Mikä asuinalueella puhut-
taa? Mikä asia pitää saada 

yleiseen keskusteluun? Mitä 
suunnitelmia kaupungilla on 
alueen suhteen? Erilaiset asu-

kastilaisuuksien aiheet nouse-
vat asukkailta itseltään. Kun 
jonkin asian ajaminen vaatii 
alueellista yhteistyötä, kannat-
taa käyttää aluekumppanuuden 
tiedotuskanavia ja koota yh-
teen samanhenkisiä asukkaita 
ja toimijoita keskustelemaan 
ja valmistelemaan asukasti-
laisuuksia. Teeman ja tarpeen 
mukaan myös aluekoordinaat-
tori on apuna valmistelussa. 

Asukkaitten esiin tuomiin 
epäkohtiin voi olla vaikea 
löytää kaikkia osapuolia tyy-
dyttäviä ratkaisuja; toisinaan 
taloudelliset tekijät ovat es-
teenä, joskus ratkaisuja ei ole 
löydettävissä lainkaan. Tär-
keintä on kuitenkin ylläpitää 
keskustelua ja lisätä yhteis-
ymmärrystä ratkaisuihin vai-
kuttavista tekijöistä. 

Liity tiedotuslistalle
Aluekumppanuus tiedottaa 
toiminnastaan Turun kaupun-
gin verkkosivuilla ja lähikir-
jastoissa. Alueelliset toimijat, 
kuten asukas- ja omako-

tiyhdistykset, 
sekä yksittäi-
set asukkaat 

voivat liittyä myös aluekump-
panuuden sähköpostilistalle ja 
saada näin tuoretta tietoa alu-
een asioista esimerkiksi kuu-
kausittain ilmestyvän uutis-
kirjeen välityksellä. Tutustu 
www.turku.fi/nummi-halinen, 
www.turku.fi/asuinalueet.

Aluekumppanuus on 
yhteistyötä
Toimintavuoden 2008 yhtenä 
painopisteenä on edistää yh-
teistyötä alueen yhdistysten 
ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 
Asukastilaisuuksissa tiedote-
taan muun muassa yhdistysten 
mahdollisuuksista hakea avus-
tuksia ja hankerahoitusta sekä 
suunnitellaan yhdessä mahdol-
lisuuksia asukasvaikuttamisen 
tehostamiseksi asuinalueilla. 
Yhteistyössä pyritään myös 
siihen, että aluekoordinaatto-
rit saisivat yhdistyksistä yhte-
yshenkilön, jonka kautta tieto 
välittyisi myös yhdistysten jä-
senistölle.

Markus Mäkipelto

Aluekumppanuus Nummi-Halinen

Viher-Halinen-hanke keskittyi 
Halisten koulun, Paavinkadun 
päiväkodin ja Frantsin kentän 
lähialueiden kohentamiseen ja 
toiminnalliseen parantamiseen 
sekä ympäristö- ja vihermaise-
mointiin. Alue koki vuoden si-
sällä uskomattoman muodon-
muutoksen, kun mm. koulun 
aava piha-alue sai ympärilleen 
maastomuotoilulla keinokum-
pareet istutuksineen, koulun 
taka-alueelle rakentui kein-
omäki (pulkkamäki tai polku-
pyörä -crossirata vuodenajan 
mukaan), Paavinkadun varsi 
ja Prelaatinpolun varsi saivat 
puusto- ja pensasistutukset 
koulun ja päiväkodin tonttialu-
eiden kadunvarsiin jne. 

Hanke tosiaan teki sen, 
mitä lupasi ja ennätyksellises-
sä ajassa – Halinen sai oman 
olohuoneen keskelle ”kylää”, 
kun Halisten keskusalue uu-
distui täydellisesti.

Yhteistyö ja yhtä-
aikaisuus kannattivat
Hankkeen onnistumiseksi on 
laskettava erinomaisesti to-
teutunut yhtäaikaisuus ja yh-
teistyö järjestön (SPR V-S 
piiri), Turun kaupungin eri 

hallintokuntien ja -laitosten 
(Kiinteistölaitos, Tilalaitos, 
Liikuntapalvelu-, Opetuspal-
velu- ja Sosiaalikeskus) sekä 
hankkeiden Koulut Liikkeelle 
ja Turvaturku kanssa. Hank-
keen päätyttyä voidaan tode-
ta, että syntyi myös selkeitä 
ja todellisia kustannussäästöjä 
yhtäaikaisesta ja suunnitelmal-
lisen kokonaisvaltaisesta teke-
misestä sekä opittiin tekemään 
ennakkoluulotonta yhteistyötä 
eri toimijatahojen välillä.

Asukkaiden näkemys 
tärkeintä
Halislaisten asukkaiden ja 
toimijoiden osallisuus, valta-
va kiinnostus ja osallistumi-
nen hankkeen eri vaiheisiin 
oli hankkeen kantava voima. 
Viher-Halinen-hankkeessa 
asukkaat olivat koko ajan tär-
keässä roolissa; suunnitelma 
rakentui asukasnäkemyksiin 
ja -toiveisiin, hankkeen ede-
tessä asukkaiden mahdolli-
suus osallistua itse työhön 
otettiin todella hyvin vas-
taan – lukuisat, säännöllisesti 
toistuvat talkoot vetivät ker-
ta toisensa perään talkoovä-
keä paikalle 50–70 henkilöä. 

”Halisten olohuoneen” val-
mistuttua Halisten asukkaat 
ja toimijat kantavatkin kovasti 
huolta siitä, että upea ympä-
ristö nyt myös säilyy.

Hyvä malli ja testatut ja 
hyväksi todetut toimintata-
vat ovat helposti siirreltävis-
sä toteutettavaksi missä päin 
Turkua tai Turun ulkopuolisia 
alueita tahansa. 

”Viher-Halinen” on ollut 
yksi Itä-Turun kehittämis-
hankkeista. Hankkeen rahoit-
tajia olivat Lounais-Suomen 
Ympäristökeskus, Euroopan 
aluekehitysrahasto EAKR, 
Turun kaupungin Kiinteistö- 
ja Tilalaitokset. Hankkeen 
toteuttaja oli Suomen Punai-
nen Risti, Varsinais-Suomen 
piiri.

 Viher-Halinen-hanketta ja 
loppuraporttia koskevin ky-
symyksiin vastailevat mielel-
lään projektipäällikkö Jaana 
Pirttisalo puh. 050 5590 777 
tai Kiinteistölaitoksen viher-
aluepäällikkö Lauri Laine 
puh. 050 5566 216.
 
Jaana Pirttisalo
projektipäällikkö 
Viher-Halinen -hanke 

uudisti Halisten keskusaluetta

Viher-Halinen-hanke päättyi syyskuun lopulla ja hank-
keen loppuraportti on juuri valmistunut. Hanke oli 
kaksivaiheinen sisältäen osallistavan suunnitteluvai-
heen vuoden 2006 alussa ja investointiosuuden ajalla 
1.6.2006–30.9.2007. Alueen asukkaan ja Viher-Hali-
nen-hankkeen ohjausryhmän jäsenen Martti Ruoko-
lan sanoja siteeraten ”Viher-Halinen-hanke on ollut 
Halisten kaupunginosalle iso asia”.

Viher-Halinen-hanke 

Lisätietoja:
Markus Mäkipelto, aluekoordinaattori, 
puh. 040 537 0896, 
markus.makipelto@turku.fi,
Nummen kirjasto, Töykkälänkatu 22

Halisten koulun lähiympäristö syksyllä 2006.

Uudistettu Halisten koulun pihapiiri Viher-Halinen-hankkeen jälkeen syksyllä 2007.

Varsinais-Suomen piiri

ruohonleikkurit + huolto

KAAJAN KONELIIKE
kaajan.koneliike@co.inet.fi

Vanha Tampereentie 205  Puh. 255 0452

Stihl-moottorisahat + huolto

Crescent-pyörät pyörähuolto
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Hallissamme on yhteensä viisi sa-
lia: kaksi aikuisten salia, kaksi lasten 
ja nuorten salia sekä kilpa-aerobicin 
sali. Kaksi pukutilaa naisille, yksi 
lapsille ja yksi miehille. Käytössä 
on myös lukolliset kaapit. Isoissa 
pukutiloissa on suihkut. Kun astut 
Jumppalan aulaan, sinua tervehtii 
toimistomme mukavat tytöt. Toimis-
toaikana he palvelevat sinua mielel-
lään myös puhelimitse.

Lapsille ja nuorille on tarjolla 
harraste- ja kilpaliikuntaa. Harras-
tepuolella valikoima on kattava aina 
perheliikunnasta, aikuinen–lapsi -
jumpasta, baletista, temppukoulusta 
touhutuntiin. Olemme erikoistuneet 
myös erityistä tukea tarvitsevien las-
ten liikuntaan.

Kilpapuolella perinteisen, taitoa 
vaativan joukkuevoimistelun rin-
nalle on tullut suosiotaan jatkuvasti 
kasvattavat kilpa-aerobic ja cheer-

leading.
Nuoret ovat meille tärkeitä ja sik-

si tarjontaa löytyy heillekin. Jump-
palan tarjottimilla on MixDancea, 
Dancea, Show&Dancea ja paljon 
muuta tanssillista urheilua. Jump-
palassa voi myös pitää unohtumat-
tomat liikuntasynttärit, jotka ovat 
olleet huippusuosittuja.

Aikuisille, niin 
naisille kuin miehil-
le, löytyy varmasti 
jokaiselle jotakin 
kattavasta jumppa-
tarjonnastamme. 
Koulutettujen oh-
jaajien johdolla voit 
osallistua Les Mills, 
Step tai vaikkapa 
venyttelytunnille.

Lisätietoja tun-
neistamme, hinnoista 
ja paljon muusta saat 

osoitteestawww.tuul-voimistelu.fi 
tai puhelimitse 2311 769 toimisto-
aikana klo 9.00–16.00. 

Jumppalan väki toivottaa sinut 
lämpimästi tervetulleeksi jouk-
koomme!

Heli Rimpi
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19.12.2008 pidettiin Koroisten ristin juurella hartaustilaisuus, jossa oli erittäin runsaasti 
ihmisiä. Osallistujat tulivat Maarian kirkolta lyhtykulkueena paikalle. Tilaisuuden järjesti  
Maarian seurakunnan evankelioimistoimikunta.

PIETARI KALMIN PUUTARHAN JÄLJILLÄ
ke 6.2. Maarian pappilan tallissa klo 19.

Oppaana ylipuutarhuri Arno Kasvi. Tilaisuus järjeste-
tään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tapahtuma alkaa kahvitarjoilulla, johon ehtii myös 
hyvin Maarian kirkossa klo 18 pidetyn tuhkahartauden 
jälkeen.

Avoin amk – mene ja tiedä!

Haluatko kehittää ammattitaitoasi, oletko kiinnostunut 
ammattikorkeakouluopinnoista tai haluatko tutustua aivan 
uuteen alaan? Diakin Turun toimipaikan avoin amk tarjoaa 
monipuolista koulutusta viestinnän ja viittomakielen aloilla. 
Tervetuloa!

KOULUTUSTARJONTAA KEVÄÄLLÄ 2008

Dokumenttielokuvan historia 2 op
8.4., 9.4., 15.4., 16.4.2008 klo 9–16
Dokumenttiohjaaja Jaakko Ilkka Virtanen esittelee lu-
ennoin ja elokuvanäyttein dokumenttielokuvan historian 
merkittävät teokset ja tyylisuunnat. Hinta: 80 €

Julkaisun taittaminen InDesign-ohjelmalla, 4 op
5.3. klo 17–20, 8.–9.3. klo 10–15, 15.–16.3. klo 10–15, 
26.3. klo 17–20
Koulutuksessa käydään läpi Adobe InDesign-ohjelman 
käyttöalueet ja mahdollisuudet. Hinta: 160 €

Varmuutta esiintymiseen 1 op
5.3. ja 29.3. klo 10–15
Haluatko parantaa esiintymistaitojasi? Kurssilla saadaan 
lisää rohkeutta ja itsevarmuutta erilaisiin suullisiin vies-
tintätilanteisiin. Hinta: 50 €

Viittomakielen alkeet ja kuurojen kulttuuri 8 op
8.–9.3., 29.–30.3., 12.–13.4. ja 26.–27.4.2008 klo 10–15
Kurssilla opitaan suomalaisen viittomakielen alkeet ja 
perehdytään kuurojen kulttuuriin ja historiaan. Lisäksi 
käsitellään viittomakielen kielioppia, joka eroaa täysin 
puhutun suomen säännöistä. Hinta: 150 €

Myös muita kursseja mm. radio- tv- ja verkkojournalismista. 
Ks. koko tarjonta www.turku.diak.fi/kurssitarjonta.
ILMOITTAUTUMINEN 
2 viikkoa ennen kurssien alkua: www.diak.fi/ilmoittautuminen 
TIEDUSTELUT: avoinamk.turku@diak.fi, 040 866 7336

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun toimipaikka, 
Lustokatu 7, 20380 Turku

www.turku.diak.fi 

Tule mukaan tekemään KoroiSet- 
lehteä ja lehden verkkosivuja!

Turun Diakonia-ammattikorkeakoulun viestinnän 
opiskelijat opastavat Koroisten alueen asukkaita lehden 

tekemiseen viikoilla 11–13 tiistaisin ja keskiviikkoisin 
klo 17.30–19.00 (ei 12.3.).

Opetus järjestetään Diakin tiloissa Turun kristillisellä 
opistolla. Tarkemmat tiedot koulutuksesta ilmestyvät 

helmikuussa koroinen.fi-sivustolle.

Maarian kirkko 
Su 27.1. klo 10 Jumalanpalvelus 10 (joka viikko) 
Su 3.2. klo 10 Kantaattijumalanpalvelus, 
 CCI-poikakuoro, johtaa Heikki Rainio,  
 soitinyhtye 
Ke 6.2. klo 18 Tuhkahartaus
Su 9.3. klo 16 Marian ilmestyspäivän konsertti, 
 ks. erillinen ilmoitus
Su 30.3. klo 16 Latinalaista hengellistä musiikkia, 
 Adastra-kuoro, johtaa Heikki Rainio, 
 yhteisvastuukonsertti

Pappilan pihapiiri 
Ti 22.1. klo 10 Juttutupa irtisanotuille (joka viikko) 
 - ti 13 Päiväpiiri (joka toinen viikko)
Ke 6.2. klo 19 Pietari Kalmin puutarhan jäljillä, 
 oppaana ylipuutarhuri Arno Kasvi, 
 kahvitarjoilu

Halisten srk.koti 
Ma 28.1. klo 18 Avoin Raamattu- ja rukousryhmä 
 Paavalin jalanjäljissä (joka toinen 
 viikko)
Su 10.2. klo 12 Sunnuntairuokailu 
Su 9.3. klo 12 Sunnuntairuokailu

Marian ilmestyspäivän konsertti
Sunnuntaina 9.3. Maarian kirkosssa klo 16

J.S. Bach: Magnificat D, Latinalainen messu G
Kamariorkesteri Volante, johtaa Heikki Rainio
Kuorot: Adastra, Maarian kamarikuoro, Verbum 
Sonans
1.sopraano Marja Haikka, 2. sopraano Marja Alaran-
ta, tenori Tero Niemi

Siutlankatu ykkösessä sijaitsee lii-
kuntahalli, jonka ovesta kannattaa 
astua sisään. Avarassa ja siistissä 
hallissamme Jumppalassa voit lunas-
taa vaikkapa uuden vuoden liikunta-
lupauksesi.

Turun Urheiluliiton Voimistelu- ja 
liikuntajaosto liikuttaa Turun kaupun-
gissa tuhansia ihmisiä ja järjestää lii-

kuntatapahtumia kuten SuperTreenit 
ja Naisten Kunto-5. Toimintamme sy-
dän sijaitsee aivan Koroisten kulmilla. 
Tarjoamme terveellistä, turvallista, 
monipuolista ja laadukasta, koko elä-
mänkaaren kattavaa liikuntaa. Olem-
me Nuori Suomi Sinettiseura, joka 
noudattaa urheilun eettisiä sääntöjä 
lasten ja nuorten liikunnassa.

Monipuolista liikuntaa tarjolla Koroisten kulmilla

Aikuisille monipuolisia ryhmäliikuntatunteja.

Vauvajumppatunnilla liikunnanriemua jo pienestä pitäen.
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Virkisty opiston kurssilla 
viikonloppuna 8.–9.3.2008!

Valitse näistä: • Karjalaiset juureni – sukututkimuksen 
alkeiskurssi ja karjalaista perinnettä • Nettialkeet 2 
• Aikuisten luki-viikonloppu • Viittomien viikonloppu 
• Perheleiri.

20.–24.3.2008 Opiston pääsiäinen
Lisätietoja: www.tk-opisto.fi. Pyydä esite! 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: 
Hilkka Ollikainen, puh. (02) 412 3612, tai 
Jaana Rantala, puh. (02) 412 3052, 0400 477 836. 
Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7, puh. (02) 412 3500.

KoroiSet-lehden rinnalla on verkkosivusto 
www.koroinen.fi.

Etusivulla on ajankohtaisia asioita. Sivuston 
yläpalkissa on linkit alueen kaupunginosiin ja 
niihin kerätään tietoa ja esittelytekstejä. Tällä 
hetkellä ne sisältävät jo palvelukalenterit, joissa 
on hyödyllisiä yhteystietoja ja aikatauluja.

Yläpalkista löytyy myös linkki KoroiSet-lehteen, 
jonne kerätään pdf-muodossa kaikki KoroiSet-
lehden numerot sitä mukaan, kun ne ilmestyvät.

Sivuston etusivulta löytyy myös KoroiSet-
lehden taustajärjestöistä tietoa. Turun kristil-
lisen opiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun 
Turun yksikön ja Maarian seurakunnan omille 
sivuille löytää etusivun linkeistä. Hamaron 
pienkiinteistöomistajain yhdistyksestä, Halisten 
omakotiyhdistyksestä ja Halinen-Räntämäki-
seurasta löytyy myös asiaa ja yhteystietoja.

Sivuston kautta voi antaa palautetta sekä 
verkkosivustosta että lehdestä. Verkkosivustoa 
kehitetään jatkuvasti ja palaute on lämpimästi 
tervetullutta.

www.koroinen.fi
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