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p ä ä k i r j o i t u s
Joululahja 
Turun kaupunkiseudulla valmis-
tellaan seudullisen jätetaksan perus-
teiden muutosta siten, että alueella 
otettaisiin käyttöön jätelain 78§:n 
mukainen perusmaksu. Mahdolli-
nen muutos on tarkoitus tulla voi-
maan 1.1.2014. Asian ratkaisee 
Turun kaupunkiseudun jätehuolto-
lautakunta.

Jäteneuvonnan, jätehuollon vi-
ranomaistehtävien, vaarallisten 
jätteiden sekä jätekeskusten ja lajit-
teluasemien pienasiakaspalvelujen 
kustannukset jaettaisiin kaikkien 
asukkaiden kesken. Asuinkiinteis-
töille, joissa on neljä huoneistoa 

tai enemmän, kohdistuisi pienempi 
huoneistokohtainen maksu (18,30 
€) kuin sitä pienemmille asuinkiin-
teistöille (28,70 €), koska niiltä 
edellytetään kiinteistökohtaista eril-
liskeräystä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että omakotitalosta joutuu maksa-
maan vuosittain ylimääräistä jäte-
veroa edellä mainitun summan ja 
kerrostalohuoneistosta vähän vä-
hemmän. Näillä summilla asumis-
kustannusten on laskettu nousevan 
vuosittain noin 4 000 000€. Täten 
ei puhuta ihan pienistä summista.

Asia on ollut jo esillä 27.11.2013 
Turun kaupunkiseudun jätehuolto-

lautakunnassa, mutta jäänyt siellä 
pöydälle.

Alueen omakotiyhdistysten ja 
TPK:n pitää ottaa voimakkaasti 
kantaa, ettei veroluonteista mak-
sua jätehuoltolautakunnassa hy-
väksyttäisi.

Joulu lähestyy kaikesta huolimat-
ta ja KoroiSet -lehti toivottaa luki-
joilleen rauhallista joulun alusai-
kaa sekä hyvää joulua ja onnellista 
uutta vuotta!

Tapio Jokinen

t e r v e h d y s
”Taas kaikki kauniit muistot…”  
– joulutervehdys Itä-Maariasta 
Tuntuu välillä ihmeelliseltä, miten 
näin iän karttuessa ja joulun lähes-
tyessä ajatukset palaavat aina vä-
lillä lapsuusajan jouluihin. Joului-
hin, jolloin esimerkiksi lumi tuntui 
olevan nykyistä valkoisempaa, jol-
loin joulukuusi tuoksui aidolta ha-
vupuulta, jolloin kaupallisuus teki 
vasta tuloaan ja jolloin joulupukki-
kin oli olemassa.   

Joulukoristeiden kätköistä kai-
van esille lapsuuden ajan peltisen 
koottavan kirkon. Teen sen kiitol-
lisena lapsuudenkodin lämpimis-
tä muistoista ja siitä, että minulla 
on nyt itselläni koti, perhe ja työ, 
jolla elää. 

Otsikossa mainitut alkusanat 
”Taas kaikki kauniit muistot…” 
pohjautuvat Sulho Rannan Viljo 
Kojon runosta säveltämään tunnet-
tuun joululauluun. 

Runossa kertoja kertoo muis-
tavansa lapsuudenajan joulustaan 
vain tunnelman, jota ”milloinkaan 
ei viedä, ei ryöstetä sielustain”. 
Jouluna elpyvät muistot antavat 
kertojalle voimaa vuoden vaike-
uksiin.

Kyseinen laulu kuuluu vahvas-
ti suomalaiseen jouluperinteeseen, 
sillä jo vuodesta 1955 Yleisradio 
on soittanut sen vuosittain radiossa 
jouluaattona heti Brinkkalan talon 
parvekkeelta tapahtuvan joulurau-
hanjulistuksen jälkeen (nykyään 

YLE Radio 1 -kanavalla). Kappa-
leen laulaa perinteisesti Sulo Saa-
rits ja urkuja soittaa Tauno Äikää.

Kuitenkin ennen kuin voimme 
rauhassa keskittyä joulun ilosano-
man vastaanottamiseen ja kuunnel-
la jälleen esimerkiksi tuota kaunis-
ta joululaulua, on takana taas yksi 
vuosi monipuolisine tapahtumineen 
ja tilaisuuksineen. 

Kaikki toiminta olisi kuitenkin 
mahdotonta ilman aktiivisia jäse-
niä. Siksi haluankin esittää mitä 
lämpimimmät kiitokset kaikille Itä-
Maarian alueneuvoston jäsenille ja 
muille vapaaehtoisille sekä mukana 
olleille seurakunnan työntekijöille 
ja eri yhteistyötahoille kuluneesta 
vuodesta. 

Kuluneen vuoden aikana muun 
muassa järjestetyt Koroisten kau-
punginosaviikko ja Koroisten kylä-
juhlat, oman Messunaika-ryhmäm-
me toiminta jumalanpalveluselämän 
elävöittämiseksi Maarian kirkossa 
sekä kaikinpuolinen toiminta-alu-
eellamme tapahtunut kulttuuriperin-
nön vaaliminen sen kaikissa muo-
doissaan ovat olleet suuriarvoista 
työtä, josta vielä suuri kiitos kai-
kille mukana olleille.  

Haluan kuitenkin vielä maini-
ta erikseen 1. adventtisunnuntaina 
1.12.2013 klo 10.00 Maarian kir-
kossa alkavan messun jälkeen ta-
pahtuvan Seiminäyttelyn avajaisti-

laisuuden, jonka avaa kirkkoherra 
Katri Rinne. Seimiasetelma sijait-
see Maarian pappilan pihapiirin 
varastorakennuksessa, jonne eläk-
keellä olevat opettajat ja alan am-
mattilaiset, taiteilijat Leena Törmä, 
Marjatta Riski, Heidi Nummila 
ja Tuuli Kastemaa ovat loihtineet 
luonnollista kokoa olevat hahmot. 
Seimiasetelmaan voi tutustua Lop-
piaiseen 6.1.2014 asti. 

Pappilan pihapiirissä sijait-
sevassa Leivintuvassa on myös 
20.12.2013 asti kestävä näyttely 
eri puolilta maailmaa tuoduista pie-
noisseimistä.  

Tervetuloa sankoin joukoin sei-
mien äärelle! 

Tervetuloa myös Koroisten ris-
tin juurelle Koroistenniemelle, 
jonne kokoonnutaan perinteiseen 
ulkoilmahartauteen Koroistennie-
men tummuvaan iltaan keskiviik-
kona 18.12.2013 klo 18.00 alkaen 
jo 13. kerran!

Vaikka tapahtumat ja tilaisuudet 
vaihtuvat ja maailma muuttuu ym-
pärillämme, niin kuitenkin joulun 
ilosanoma kestää – näin se on 
tehnyt jo yli kahdentu-
hannen vuoden ajan, 
sillä joulun aika on 
myös valmistautu-
mista tulevaan.

Toivotta-
vasti joulun 

valo koskettaa meitä kaikkia. Ol-
kaamme kiitollisia siitä, että toivo 
on syttynyt pimeälle taivaalle ja 
saamme Jeesuksessa Kristukses-
sa sen mitä kaipaamme: armon ja 
vapahduksen. Antakaamme joulun 
ilosanoman tulla sydämiimme.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille 
lehden lukijoille sekä alueen asuk-
kaille ja heidän läheisilleen oikein 
siunattua ja armorikasta adventin 
sekä joulun aikaa ja kaikkea hyvää 
alkavalle uudelle vuodelle 2014!

”Taas kaikki kauniit muistot 
mun tulee mielehen. Lumivalkeat 
pellot, puistot ja juhla Jeesuksen…”
 
Jouluisin terveisin,
Mika Ketola
Itä-Maarian alueneuvoston 
puheenjohtaja

Kuralan ponttonisilta on valmistunut. Silta yhdistää Halisten kosken yläpuoli-
set Aurajoen ikiaikaiset kulttuurimaisemat toisiinsa. Sillan merkitystä korostaa 
sekin, että sillan lähistöllä Ravattulassa on sijainnut Suomin vanhin kyläkirkko 
uusien arkeologisten tutkimusten mukaan. Vastaava rakennuttaja Satu Alajärvi 
Turun Kiinteistöliikelaitoksesta kertoo, että siltaa on kovasti odotettu ja toivottu. 
Sillalla ei ole vielä nimeä. Sopivaa nimeä kaivataan. Silta on suunniteltu ympäri-
vuotiseen käyttöön. Suunnittelussa on lähdetty siitä, että kyseisellä jokialueella 
jäät eivät ruuhkaudu, vaan sulavat paikalleen rikkomatta siltaa. Sillan betonipin-
ta on altis jäätymiselle ja se on helposti hyvin liukas. Siihen on syytä varautua 
sillalla liikuttaessa.

Timo Leinonen

Kuralan ponttonisilta valmistui
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Lastenohjaajat arjen enkeleinä
Ainakin pienten koululaisten vanhemmat tietävät mistä on kyse, 
kun Halisten koululta päin kävelee lapsijoukko kohti S-marke-
tin vieressä sijaitsevaa seurakuntakotia. Koululaiset ovat mat-
kalla iltapäiväkerhoon, jossa heistä huolehtivat lastenohjaajat 
Eveliina Suojanen ja Saila Hirvonen. Ilman heitä me työs-
säkäyvät pienten koululaisten vanhemmat olisimme pulassa. 
Ekaluokkalainen on liian pieni olemaan koulupäivän jälkeen 
monta tuntia yksin. 

Olen seurannut kahden nuorimman lapseni taivalta esi-
koululaisesta koululaiseksi ja iltapäiväkerholaiseksi. Lapsista 
vanhempi muistelee edelleen lämmöllä iltapäiväkerhon ohjaa-
jia – kuten myös me vanhemmat. Seurakuntien lastenohjaajat 
tekevät arvokasta työtä lastemme hyväksi, joten halusin tuoda 
heidänkin äänensä kuuluville. 

Eveliina on työskennellyt Halisten seurakuntakodin lasten-
ohjaajana jo seitsemän vuotta. Alun perin hän tuli sijaiseksi ja 
kotiutui paikkaan niin, että toimii nyt vakituisena työntekijä-
nä. Hän on valmistunut työhönsä Turun kristilliseltä opistol-
ta vuonna 2005. Saila puolestaan on toiminut samassa talos-
sa sen perustamisesta asti, eli 13 vuoden ajan. Hän on myös 
kristillisen opiston kasvatteja ja ehtinyt ennen Halisiin tuloa 
tehdä lastenohjaajan töitä useassa toimipisteessä. Saila kertoo 
seurakuntakodin rakennetun yhtä aikaa S-marketin kanssa. Al-
kuvuosina ostoskeskuksen läheisyys aiheutti kerholle jonkin 
verran häiriöitä, mutta Sailan mielestä ne ovat vähentyneet 
viime vuosien aikana. 

Pieni ja toimiva työyhteisö
Seurakuntakodin muita työntekijöitä ovat pastori Mikko 
Laurén, diakonissa Suvituuli Turunen, vahtimestari Nina 
Pusa ja tilapäisesti talossa käyvät nuorisotyönohjaajat. Seura-
kuntakodin toiminta on monipuolista ja huomioi kaikki ikäryh-
mät. Esimerkkeinä mainittakoon ilmainen päiväkerhotoiminta 
3-5-vuotiaille, pastorin vetämä raamattupiiri ja diakoniatyön-
tekijän tarjoama apu. Kaunista ja siistiä tilaa on mahdollista 
vuokrata esimerkiksi perhejuhlaa varten. Kastejuhlaa varten 
tilan saa käyttöön ilmaiseksi. 

Eveliina ja Saila korostavat työyhteisön ilmapiirin olevan 
hyvä. Työyhteisö on pieni mutta toimiva. Lastenohjaajien työ-
hön kuuluu iltapäiväkerhon lisäksi päiväkerholaisten ohjaami-
nen, yhteistyö koulun ja vanhempien kanssa, työn suunnittelu, 

koulutukset jne. Ohjaajat hakevat itse kaupasta ainekset las-
ten välipalaan ja valmistavat sen seurakuntakodin keittiössä. 
Työnkuva on siis hyvin monipuolinen ja itsenäinen. Työaikakin 
vaihtelee, sillä välillä on ilta- ja viikonlopputöitä.

Silmät ja korvat tarkkoina
Saila ja Eveliina kehuvat perheitä, joihin ovat tutustuneet vuosien 
aikana. Perheiden kanssa on ollut hyvä tehdä työtä. Samoin yh-
teistyö koulun kanssa sujuu mainiosti, etenkin kun opettajat ovat 
pysyneet kauan samoina. Huomattava on, että iltapäiväkerhoon 
tulee oppilaita myös muista kouluista kuin Halisten koulusta. 
Trafiikki on melkoista kun iltapäivällä kerran tunnissa toinen 
ohjaajista hakee lapsia koululta ja osa oppilaista tulee kerholle 
yksinään tai taksin kyydissä. Ohjaajien pitää olla silmät ja kor-
vat tarkkoina, että kaikki lapset ovat tallessa. 

Lasten suuri määrä saa kirjoittajan häkeltymään. Kerhossa on 
yhteensä 27 lasta. Tässä vaiheessa syksyä lapset ovat jo ryhmäy-
tyneet ja löytävät nopeasti oman tilansa koulusta tultuaan. Osa 
menee piirtämään, osa lukemaan ja osa harjoittelemaan tanssi-
esitystä saliin. Kaikki ovat kuin yhtä suurta perhettä. Sailan ja 
Eveliinan kärsivällisyys on huippuluokkaa, sillä lasten puhuessa 
normaaliäänelläkin desibelit talossa ovat korvia huumaavat. Oh-
jaajat kyllä myöntävät, että työpäivän jälkeen kaipaa hiljaisuutta.

Tanssiryhmän tytöt esittävät hienon laulu- ja tanssiesityksen. 
Koreografiaa on selvästi harjoiteltu useamman iltapäivän ajan.

Rauhoittavien rutiinien keskellä juhlahetkiä
Iltapäiväkerhon ohjelmaan kuuluu läksyjen tekoa. Vanhemmat 
saavat päättää saako lapsi tehdä kerhossa läksyt vai ei. Suurin 
osa vanhemmista antaa luvan – ja miksikäs ei. Lapsi tekee läksyt 
ohjaajien valvoessa ja tarkistaessa ne. Tämä helpottaa perheen 
arkea huomattavasti. 

Kahden aikaan iltapäivällä, kun kaikki koululaiset ovat saa-
puneet, on välipalan aika. Tämän jälkeen on pieni lepo- ja rau-
hoittumishetki. Se voi sisältää myös ohjattua toimintaa, kuten 
satujen lukemista, kynttilähetkiä ja keskittymiskyvyn harjoittelua. 
Hyvällä säällä ohjattua toimintaa voi olla myös ulkona. Etenkin 
puutyöt ovat olleet suosittuja. Ohjelmaan kuuluu myös säännöl-
linen ulkoilu rakennuksen takapihalla, jossa on aidattu alue ja 
upeat maisemat Koroisten pelloille.

Tällä kertaa iltapäivässä on juhlan tuntua, sillä tiedossa on 

kakkukisa. Lapset jaetaan viiteen ryhmään ja jokainen ryhmä 
saa kakkupohjan koristelua varten. Tärkeää on yhteistyö, eli 
jokainen saa sanoa oman mielipiteensä kakun koristelemiseen. 

Kerho on tukimuoto perheille esimerkiksi kielen oppimiseen, 
tapakasvatukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuuriseen vuoden-
kiertoon. Vaikka kerho on evankelis-luterilaisen seurakunnan 
toimintaa, asiakkaina on myös muslimiperheitä. Ohjaajat kerto-
vat, että parhaimmillaan on kerhossa ollut seitsemää eri kansal-
lisuutta olevia lapsia. 

Muslimiperheiden kanssa yhteistyö on sujunut pääsääntöisesti 
hyvin. Syksyn alussa sovitaan yhteiset pelisäännöt keskustelemalla 
avoimesti. Haetaan ennemmin yhtäläisyyksiä kuin eroja eri us-
kontojen välillä. Tiedon antaminen on paras tapa madaltaa esteitä.

Oman työn arvostus on tärkeää
Kakkukisa on päässyt vauhtiin. Sivupöydälle ohjaajat ovat lait-
taneet valmiiksi kakun koristeluun tarvittavia aineksia. Eveliina 
lähtee vielä vispaamaan ison kulhon kermavaahtoa. Lapset sil-
min nähden nauttivat saadessaan itse suunnitella ja tehdä halu-
amansa kakun. Kerrankin eivät ole vanhemmat määräilemässä!

Saila ja Eveliina pitävät työnsä hyvänä puolena sitä, että jo-
kainen päivä on erilainen. Lasten ja perheiden kanssa on kiva 
tehdä työtä. Ohjaajana saa toteuttaa itseään, työ on laaja-alaista 
ja vastuullista. Ohjaajat arvostavat omaa työtään, mikä näkyy 
Sailan mietteissä: ”Työn hyvä puoli on se, että saa toimia las-
tenohjaajana seurakunnassa ja sitä kautta auttaa ja tukea per-
heitä.” Oman työn arvostus heijastuu myös siihen, miten oh-
jaajat kunnioittavat lapsia ja vanhempia.

Työn huonoja puolia ohjaajat joutuvat miettimään kauemmin. 
Melu on yksi haittatekijä, mutta enemmän painaa se, että välil-
lä on riittämättömyyden tunne; haluaisi antaa perheille enemmän 
tukea. Ohjaajat kuitenkin painottavat, että heillä on monista työ-
vuosista huolimatta säilynyt työnilo. Töihin on kiva tulla ja se on 
palkitsevaa.

Kakkukisa lähenee päätöstään. Iloisesti koristellut karkkikakut 
nostetaan ihailtavaksi sivupöydälle ja järjestetään leikkimielinen 
äänestys parhaasta kakusta. Jokaisen kakkua kuitenkin kehutaan 
ja kaikkia kakkuja saa maistaa.

Lopuksi kakut tietenkin syödään mehun kera. Myös allekirjoit-
tanut pääsee maistelemaan suussa sulavia herkkuja. Olen saanut 
viettää antoisan päivän kerholaisten kanssa. Arvostukseni lastenoh-
jaajien työtä kohtaan on tämän päivän jälkeen entisestään kasvanut. 

Toivotan Sailalle ja Eveliinalle työniloa jatkossakin ja voi-
mia tärkeässä kasvatustyössä. Pienet koululaisemme ovat hy-
vissä käsissä!

Ekaluokkalaisten matka alkaa koululta ohjaajan saattelemana.

Saila Hirvonen ja Eveliina Suojanen työympäristössään.

Matkalla opetellaan yhdessä liikennesääntöjä. Ekaluokkalai-
set osaavat jo pysähtyä liikennevaloihin.

Tanssiryhmä Oona 
ja kaverit. Kuvassa 
Henna Ahomäki, 
Oona Koskinen, 
Noora Lehtonen ja 
Liisi Kolkkanen.

Aluksi annetaan ohjeet lasten odottaessa jo malttamattomina 
koristelua.

Yhteistyössä on voimaa.

SEURAKUNTAKODIN  
TOIMINTAA
Maanantai
klo 8.30–11.30 päiväkerho
klo 11–17 iltapäiväkerho
Tiistai
klo 9-10.30 diakoniatyöntekijän päivystys
klo 11–17 iltapäiväkerho
klo 18–19.30 kokkikerho
Keskiviikko
klo 11–17 iltapäiväkerho
klo 17.30–18.30 partio: sudenpennut
klo 18.30–20 partio
klo 18–20 raamattu- ja rukouspiiri, vetäjänä 
pastori Mikko Laurén, p. 040 341 7076 
(parittomat viikot)
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
klo 17.30–19 kaakaopyhäkoulu, tarjolla 
pieni iltapala
Torstai
klo 8.30–11.30 päiväkerho
klo 11–17 iltapäiväkerho
klo 9-10.30 diakoniatyöntekijän päivystys
joka kuukauden viimeinen torstai klo 18–20 
romanien raamattupiiri
Perjantai
klo 11–17 iltapäiväkerho
klo 9.30–11 perhekerho

Teksti ja kuvat: Mirja-Riitta Salo
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ORIKEDON TAVERNAORIKEDON TAVERNA
Avoinna joka päivä

klo 10-22
Avoinna joka päivä

klo 10-22
Vanha Tampereentie 137 Turku, p. 02 2550 145 www.orikedontaverna.fi

• MAUKKAAT

ANNOKSET

• NOPEA

PALVELU

• ISOT

PARKKITILAT

Grillattu
broileri

7€8

Turku Energia

Maija Lehtiö
Halisten liikekeskus
Gregorius IX:n tie 8
20540 Turku
Puh. 02 2370 656
Gsm 040 5112 313

PARTURI
KAMPAAMO

Avoinna:
ma-ti-to-pe 9–17
ke 10–19
la 9–14

Kiitämme 
asiakkaitamme  

kuluneesta vuodesta 
ja toivotamme 

 oikein hyvää joulua 
ja onnellista  
uutta vuotta!

Liedon Osuuspankki • Lieto ja Turku

Lieto, Hyvättyläntie 10, puh. 02-4711 400
Turku, Kauppiaskatu 9, puh. 02-4711 470

Muistathan aina
kysyä meiltä

talletustarjousta!
Tervetuloa keskustelemaan pankkiasioistasi!

popvakuutus.fi

www.poppankki.fi/lieto

Yhteisöllisyyttä rakentamassa

Mieti hetki millainen olisi sinun 
ihanteellinen naapurustosi. Millaisia 
ihmisiä siellä olisi? Millaisella mo-
raalisella ja eettisellä pohjalla ihmi-
set eläisivät siellä? Millaista henkis-
tä, sosiaalista ja älyllistä toimintaa 
siellä olisi kaiken ikäisille? Kuinka 
siellä toteutuisi 1800-luvulla elä-
neen viisaan miehen, Bahá’u’lláhin, 
sanat ”Maapallo on vain yksi maa ja 
ihmiskunta sen kansalaiset”.

Mieti nyt naapurustoasi sen ny-
kytilanteessa. Kuinka siellä ravitaan 
lasten herkkää mieltä ja sydäntä? 
Kuinka nuorison kuohuvaa energiaa 
kanavoidaan hyvään ja rakentavaan 

toimintaan? Käyttävätkö aikuiset 
elämän varrella saatua kokemusta 
nuoremman sukupolven rakasta-
vaan ohjaukseen? Elämmekö passii-
visessa horrostilassa vai olemmeko 
kehitystä eteenpäin vieviä yhteisön 
jäseniä?

Olisikohan jo korkea aika pysäh-
tyä miettimään mitä minä teen yksi-
lönä, perheen jäsenenä, naapurina 
yhteisen hyvinvoinnin eteen?

Halusin kuulla muiden kanssaih-
misten mielipiteitä ja juttelin asiasta 
Halisissa asuvien kanssa. Loimme 
yhteisen kuvan ihanteellisesta naa-
purustosta joka olisi pitkästä pro-

sessista huolimatta 
saavutettavissa. Täl-
laisen Halisen me 
loimme: 

Olisi erilaisia ih-
misiä joita kulttuu-
rista ja uskonnosta 
riippumatta yhdis-
tää ihmisyyden kul-
tainen lanka. Olisi 
fiksuja ja sydämelli-
siä nuoria joilla jano 
vaikuttaa maailman 
kehityskulkuun po-
sitiivisella tavalla 

sekä aikuisia jotka anta-
vat näille nuorille mahdollisuuden 
ja tuen. Olisi lapsia jotka pienestä 
pitäen saavat mahdollisuuden oppia 
hyvän ihmisyyden perustaitoja yh-
dessä ja aikuisten hyvällä esimer-
killä.  Ihmiset kohtelevat toisiaan 
kunnioittavasti ja ystävällisesti. Oli-
si erilaista toimintaa johon jokainen 
kokisi olevansa tervetullut omana 
itsenään. Ympäristöstä pidettäisiin 
huolta niin että olisi miellyttävää 
tulla kotikulmille. Naapureilta voisi 
pyytää apua ja sitä kokisi voivansa 
myös tarjota. 

Olen hurjan onnellinen kuul-
lessani näitä ideoita joita saimme. 

Pelkästään se että tämän hienon 
ajatuksen siemen laitetaan sydä-
meemme kasvamaan, on jo itses-
sään kehitystä kohti parempaa. 
Ajatuksia seuraa teot ja teot ovat sa-
noja voimakkaampia. Eikä mikään 
ole mahdotonta jos siihen panostaa 
yhdessä pitkäjänteisesti ja lannistu-
mattomasti.

Kerrataan vielä mitä meillä Hali-
sissa jo on. Meillä on sekä fyysistä 
että sosiaalista ja henkistä toimintaa 
lapsille. On koulu ja päivähoidot tu-
kemaan perheiden päivää. On per-
hekahvilaa ja maahanmuuttajanais-

ten tukea. On viihtyisä ympäristö 
luonnonhelmassa jossa tavata ystä-
viään niin hauskuuden kuin älyllisen 
keskustelun merkeissä. Meillä on 
ystävällisiä ihmisiä jotka haluavat 
toisilleen hyvää. Loppujen lopuksi 
meillä on jo hyvä pohja jonka päälle 
voi rakentaa sitä tavoittelemaamme 
ihanteellista naapurustoa. 

Toivon kaikille toiveikkaista tal-
ven aikaa yhteisörakennuksen mer-
keissä.

Teksti ja kuvat: Asta Kinghorn

Halisten lapsia syysleikeissä.

Luonnon kauneudesta kehkeytyy taidetta.
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Osa 2
Väinö Valdemar Aaltonen syntyi 8.3.1894 Karinaisissa. 
Isä oli räätäli Matti Aaltonen ja äiti Iida Tähtinen. Sano-
taan, että Aaltosen isän puolelta sukujuuret johtavat Italiasta 
Simon Blomsteriin, joka oli tullut 1700-luvun lopulla Suo-
meen Italiasta Turun tuomiokirkon urkuja korjaamaan.  

Aaltosen äiti oli sukua kuvanveistäjä Aarre Aaltoselle 
ja hiukan etäisempää sukua myös niin ikään kuvanveistäjä 
Yrjö Liipolalle. Äidin isä kuului talonpoikaiseen Värri- su-
kuun. Itse hän on tiivistänyt vanhemmilta saamansa perimän: 
”Olen varmaan molemmilta perinyt kauneuden janoa. Äidil-
tä tavattoman voimakkaan luonnon, joka ei taivu eikä taitu, 
isältä nopean älyn ja väsymättömyyden.” 

Perhe muutti vuonna 1902 Hirvensaloon Turun linnaa 
vastapäätä. Hirvensalo kuului silloin Maarian kuntaan ja seu-
rakuntaan. Aaltonen valmistui kansakoulusta 13-vuotiaana 
1970. Hän oli monella tavalla lahjakas ja kiinnostunut kai-
kesta, niin tiedoista, taidoista ja taiteista. Hän oli vanhem-
milleen kiitollinen siitä, että he eivät hankkineet lapsilleen 
leluja vaan antoivat nämä itse suunnitella ja rakentaa niitä. 
Hän alkoi kerätä kirjoja 14-vuotiaana. Hänen kirjakokoel-
mansa on nyt hänen nimikkomuseossa. Siitä näkyy hänen 
kiinnostuksensa laaja-alaisuus. 

Aaltonen oli erityisen kiinnostunut musiikista, mutta 
häntä vaivasi perinnöllinen kuulosairaus, joka pakotti hänet 
hakemaan itselleen muun alan, jossa hän olisi voinut tyydyt-
tää taiteen ja kauneuden kaipuunsa. Hän aloitti oppikoulun 
Turun klassisessa lyseossa, mutta joutui pian sen keskeyttä-
mään huonon kuulonsa takia.  

Vuonna 1910 Aaltonen pääsi Turun Taideyhdistyksen 
ylläpitämään Turun piirustuskouluun. Myös tässä koulussa 
hänellä oli alussa vaikeuksia. Kerrotaan, että opettajakunta 
oli erottomassa Aaltosesta koulusta pitäen tätä liian lahjat-
tomana. Hän ei kyennyt jäljentämään luontoa kuten muut 
oppilaat. Koulun johtaja Victor Westerholm kuitenkin uskoi 
Aaltoseen ja näin Aaltonen sai jatkaa opiskeluaan. Hän vies-
titti asian Aaltoselle laskemalla kätensä Aaltosen olkapäälle 
todeten: ”All right”, kuten Aaltonen itse muistaa. Hän kiitti 
saamastaan luottamuksesta ja valmistui vuonna 1915 koulun 
parhaana oppilaana. 

Koulun alussa kokemillaan kriiseillä oli ilmeisen syväl-
linen vaikutus koko Aaltosen taiteilijapersoonaan ja hänen 
taidenäkemykseensä. Ollessaan 18-vuotias vuonna 1912 ja 
käydessään kolmatta vuotta piirustuskoulua hän oli tyytymä-
tön omiin aikaansaannoksiinsa. Hän piti niitä vain mekaani-
sen suorittamisen tuloksina. Tilannetta vielä pahensi se, että 
hän sai samaan aikaan tiedon, että hän tulee menettämään 
kuulonsa kokonaan vähitellen. Kaikki tämä masensi häntä 
syvästi. Hän pelkäsi tulevansa taakaksi perheelleen. Taide 
oli hänelle ollut toivo ja mahdollisuus siihen, että hän voisi 
olla muille hyödyksi eikä rasitteeksi. 

Aaltonen näki tällaisena epätoivon hetkenä unen, jossa 
Jeesus tuli hänen luokseen ja opetti hänelle värien käyttöä 
ystävällisesti katsoen ja ohjaten. Aaltosen äiti oli hyvin 
uskonnollinen ja hän oli varmasti paljon puhunut pojalleen 
pelastavasta Kristuksesta. Uni rohkaisi hänet näkemään maa-
ilman ja sen värit uusin silmin.  Seuraavan aamuna hän meni 
kouluun itseluottamusta täynnä, repi siihenastiset työnsä ja 
aloitti maalauksen kokonaan alusta. 

Kun hän seuraavana päivänä sai työn valmiiksi, se häm-
mästytti kauneudella muut ja hänet kutsuttiin koulun joh-
tajan Westerholmin luokse. Johtaja kysyi häneltä, näkeekö 
hän tosiaan luokkahuoneen niin kauniissa väreissä, miten 
hän oli maalauksessaan esittänyt ja onko tällainen näkemys 
ylipäänsä totta? Aaltonen vastasi, että hän näkee maailman-
sa sellaisissa väreissä kuin tahtoo, ja että kysymyksessä on 
taiteen totuus. 

Aaltonen oli kiinnostunut jo piirustuskoulun aikana 
kuvanveistosta. Keväällä 1915, kun Aaltonen sai päästö-
todistuksen piirustuskoulusta, hän osti savea ja alkoi omin 
päin veistää savea. Tavallisena kivimiehenä hän yhden kesän 
opetteli graniitin hakkaamista. Lisäksi avusti mm. sukulai-
sensa Aarre Aaltosta mittaus- ja merkintätöissä, kun tämän 
töitä siirrettiin mallista marmoriin. Myöhemmin hän halusi 
korostaa sitä, että hän ei ole ollut kenenkään kuvanveistäjän 
oppilas. 

Aaltonen aloitti kuvanveiston opiskelun tutkimalla luon-
toa ja siinä erityisesti veden ja jään vuosituhansien aikana 
muotoilemia rantakallioita. Sitä kautta hän oivalsi vähitel-
len, mitä oikea kuvanveistotaide on. Sen vaikeus on hänen 
mukaansa siinä, että se alkaa vasta siitä, mihin maalaustaide 

päättyy. Veistos on Aaltosen mukaan vasta sitten hyvä, 
kun se on kaunis riippumatta siitä, mistä suunnasta sitä 
katsoo. Aaltonen oli hyvin varma mielipiteistään taiteesta ja 
sen historiasta. Aaro Hellaakoski kirjoittaakin Aaltoseen 
viitaten: ”Itseoppineiden nerojen ajatukset ovat rohkeat ja 
mielipiteet varmat. Aaltonen on omilla aivoilla tutkistellut 
taiteen historiaa läpikotaisin.” 

Väinö Aaltonen tuli vähitellen tunnetuksi näyttelyjen kaut-
ta, joihin hän otti osaa Turussa vuosina 1915 – 17 ja Hel-
singissä 1916. Hänen ensimmäinen ateljee oli Hirvensalon 
mökissä. Turussa hänen ensimmäinen ateljee sijaitsi Asunto 
Oy Albatrossin ullakolla. Tämä näyttävä talo on valmistunut 
1910 ja se sijaitsee yhä Taidemuseon takana Puolalanmä-
ellä. Aaltonen sai tukea taitelijauransa alkuvaiheessa mm. 
Turun Sanomien silloiselta päätoimittajalta Pontus Artilta.  
Vuonna 1917 Aaltonen muutti Helsinkiin työskentelemään, 
jossa hänen ensimmäinen ateljeensa valmistui vuonna 1919. 
Vuonna 1923 hän muutti takaisin Turkuun Hirvensaloon. 
Saman vuoden keväällä Aaltonen teki ensimmäisen ulko-
maanmatkansa Saksan kautta Italiaan, Roomaan, josta palasi 
kesäkuussa samana vuonna. Vuonna 1925 hän teki toisen 
ulkomaanmatkan, nyt Pariisin ja Lontooseen. 

Aaltonen muotoilee mielessään 
Aleksis Kiven hahmon
Kansalliskirjailijan Aleksis Kiven muistomerkkihanke 
käynnistyi jo vuonna 1917. Aaltonen työsti patsasta kol-
me vuotta. Hän sai työnsä valmiiksi kipsiin vuonna 1934, 
mutta lopullinen pronssiin valettu muistomerkki paljastettiin 
vasta 10.10.1939. Ajatus muistomerkistä kehittyi Aaltosen 
mielessä vuosikymmenet. Jo ennen Helsinkiin tullutta muis-
tomerkkiä Aaltonen oli saanut toteuttaa vertauskuvallisen 
Kivi-patsaan Tampereelle 1926. 

Ongelmana hankkeessa oli se, että Kiven ulkomuodosta 
ei ole kiistatonta tietoa ja mielikuvat hänestä julkisuudessa 
olivat hyvin ristiriitaiset. Toiset pitivät häntä vääryyttä kär-
sineenä marttyyrinä ja toiset halusivat nähdä hänet kansal-
lissankarina, joka piti kuvata tämänmukaisesti. Aaltonen 
ei halunnut valita kumpaakaan linjaa. Hän pyrki tekemään 
muistomerkistä harmonisen ja sellaisen, että se ilmentäisi 
Kiven koko elämäntyyliä ja hänen kohtaloaan. 

Kokemuksensa tästä työstä Aaltonen tiivistää: ”Taide-
teos syntyy samalla välttämättömyydellä kuin tähti kiertää 
taivaalla. Sen rataa ei mikään voi muuttaa, ei myöskään 
mikään ulkoapäin tuleva voi muuttaa taideteosta. Mutta 
myöntää täytyy, että se pystyy jollakin tavalla häiritsemään 
taiteilijan omaa mielen tasapainoa. Taiteilijan itsekritiikki 
työn kuluessa on ja on oleva hänen ainoa ja varmasti ankarin 
tuomarinsa.” 

Itse Aleksis Kiven patsaan idea kierteisesti istuvana hah-
mona tuli hänen mieleensä ensi kerran sattumalta jo vuonna 
1926.  Luonnoksen hän piilotti kassakaappiinsa ja puhui 
tästä ensi kerran kolmen vuoden kuluttua langolleen Aaro 
Hellaakoskelle. Kiven kasvojen lopullinen muoto valkeni 
hänen unessa. Kiven muistomerkistä tuli omana aikaan suo-
malaisuuden tunnus kuten aikoinaan myös Aaltosen Paavo 
Nurmen patsaasta. 

Aaltosen näkemystä Kivestä eivät kaikki jakaneet. Aalto-
nen puolusti omia näkemyksiään 
Kansan Kuvalehdessä, jossa 
kirjailija ja kuvanveistäjä Aar-
no Karimo oli kirjoittanut, että 
Aaltosen työ vääristää ja madaltaa 
Kiven muistoa, koska Kivi on 
esitetty siinä synkkämielisenä ja 
masentuneena. Lisäksi Karimon 
mukaan Kiven ulkomuoto oli vain 
Aaltosen mielikuvituksen tuote, 
eikä se näin kuvaa Kiveä. 

Aaltonen kirjoitti Karimoon 
viitaten: ”Te puhutte ulkonäös-
tä, minä kauneudesta ja si-
säisestä totuudesta.”  Omista 
lähtökohdistaan Aaltonen kir-
joitti: ”[O]lin päässyt selville 
siitä, ettei Kiveä pidä esittää 
minään kurjana ja nääntyneenä 
tyyppinä, vaan sellaisena 
kirjallisuuden voimamiehenä, 
joka on antanut kansallemme 

Wäinö Aaltonen  
taiteilijan tuskaisella tiellä

Wäinö Aaltonen ateljeessaan. 

Kivi katsoo katsojaa.

paljon. Mietin tällöin mm. pitkälti pään asentoa, jonka 
lopullisessa muodossa huomautettiin katsovan alaspäin. 
Mutta tarkoitukseni olikin, että ihmiset näkisivät veistoksen 
kasvosta kasvoihin. Jokaisen täytyi voida ilman tuskaa ja 
rauhallisesti katsoa runoilijan hahmoa.” 

Omaa näkemystään Kiven ulkomuodosta Aaltonen puo-
lusti sillä, että Kivestä ei ollut säilynyt sellaista dokumenttia, 
josta olisi yksiselitteisesti ilmentynyt hänen ulkonäkönsä. 
Tällaisessa tilanteessa jokaisen taiteilijan oli luotava oma 
mielikuva kohteesta siitä aineistosta, joka oli saatavana. 
Aaltonen puolusti taiteilijan näkemyksen omakohtaisuutta ja 
itsenäisyyttä seuraavasti: ”Toisten kuvitelmia ei työn suo-
rittaja voi siihen tehdä; näkemyksen kokonaisuutta, eheyttä 
ja kauneutta ei saa rikkoa joittenkin kiistanalaisten detaljien 
takia.” 

Aaltonen turhautui yritykseensä puolustaa omaa työtään 
julkisuuden kautta. Hän vetosi julkiseen sanaan saadakseen 
itselleen työrauhan: ”Onkohan liian paljon vaadittu, jos toi-
voisin, että julkinen sanakin hiukan tinkisi omista eduistaan, 
eikä pakottaisi minua yhä uudelleen ottamaan osaa joutaviin 
tappeluihin ja oikomaan vihamiesteni vääriä tiedotuksia!”

Timo Leinonen
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– Loppuvuonna uusien autojen kaup-
pa on piristynyt selvästi viime vuoden 
syyskaudesta. Oli jo näkyvissä 20 
prosentin vähennys kokonaismyyn-
nissä, nyt se on enää 7 prosenttia. 
Meidän osaltamme uusi Skoda-mal-
listo on tuonut vauhtia perinteisesti 
autokaupan rauhallisimpiinkin aikoi-
hin- Olemme päässeet parantamaan 
osuuksiamme oikein huomattavasti, 
iloitsee Skodan myyntijohtaja Olli 
Arnivaara Rinta-Joupin Autoliik-
keestä Turusta.

Skoda on nyt Suomen kolmannek-
si myydyin automerkki ja Octavia on 
Turussa myydyin automalli.

Ja Olli Arnivaara lupaa kirin 
myyntikilvassa paranevan. Parissa 
vuodessa Skoda tuo puuttuviin seg-
mentteihin lisää 4-6 uutta mallia. 
Mallit ovat vauhtiin päässeen Skoda-
tehtaan omaa suunnittelua.

Rinta-Joupin Turun Autoliike on 
edennyt oman runsaan 60-vuotiaan 
autokauppaketjun kärkiryhmään 
mutta myös Turun isoisten auto-
kauppojen joukkoon. Orikedon liik-

keen pääsisäänkäyntiin pääsee nyt 
suoraan Tampereentieltä, eikä enää 
siis jouduta kiertämään Piiskatien 
kautta. Edustalla on runsaasti myös 
uudehkoja käytettyjä autoja ja uusia 
matkailuautoja. Parisen vuotta sitten 
toteutettujen uudistusten ja laajennus-
ten jälkeen tilaa on kaikkiaan 6400 
neliötä, jonka arvioidaan riittävän 
ainakin lähivuosiksi.

- Henkilöautokauppa on edelleen 
meidän kulmakivemme, vaikka uu-
sia matkailuautomerkkejäkin löytyy 
puolisen tusinaa. Myymme 1500–
1600 henkilöautoa ja matkailuautoja 
200-250 vuosittain.

Tietenkin matkailuautojen yksik-
köhinnat ovat suuremmat, hinnat al-
kavat uusina noin 50 000 eurosta ja 
päätyvät noin 130 000 euroon, tilittää 
myyntijohtaja Olli Arnivaara.

Tuore Tuulilasi-lehti testasi ar-
kifarmaritesteissään Skoda Octavia 
Combin ykköseksi. Sitäkö myydään 
eniten?

- No farmaria myydään huomat-
tavasti enemmän kuin normaalia 

Rinta-Joupin autoliike Orikedolla.

Myyntijohtaja Olli Arnivaara.

Aurajoen hyväksi  
Aurajoki-ohjelma
Aurajoen vedenlaatu on pu-
huttanut jokivarren asukkai-
ta ja päättäjiä vuosikymme-
niä. Tilanne on ajan mittaan 
parantunut, mutta yhä edel-
leen Aurajoki on yksi Saa-
ristomeren ongelmallisista 
kuormittajista ja vedenlaatu 
on nykyisen mittapuun mu-
kaan ainoastaan välttävää.  
Joen hyvä ekologinen tila luo 
edellytyksiä joen muulle jo-
kivarren käytölle, asumisel-
le, kulttuurille ja virkistyk-
selle. Aurajoki ja jokilaakso 
muodostavat uskomattoman 
monipuolisen ja rikkaan ym-
päristön. Sen säilyminen ja 
kehittyminen eivät kuitenkaan 
ole itsestään selviä asioita, 
vaan joen hyväksi tarvitaan 
konkreettista tekemistä ja eri 
toimijoiden yhteistyötä!

Aurajokisäätiö alkoi vuoden alussa 
työstää Aurajoki-ohjelmaa 2014–
2020. Työn tarkoituksena oli kir-
jata ylös Aurajoki-työn tavoitteita 
ja toimenpide-ehdotuksia ja tuottaa 
tietopaketti ja työkalu kaikille joki-
asioiden parissa työskenteleville ta-
hoille ja alueen asukkaille. Ohjelma 
on jatkoa ja päivitys vuonna 2002 
ilmestyneelle Aurajoen kehittämis-
ohjelmalle.

Ohjelmatyöskentely aloitettiin tam-
mikuussa 2013 ja se jatkui kevään 
2013 mittaan ollen avointa kaikille 
kiinnostuneille. Helmi-maaliskuus-
sa järjestettiin jokaisessa jokivarren 
kunnassa ja kaupungissa asukasillat, 
joissa käytiin läpi Aurajoki-asioita 
eri näkökulmista ja mietittiin ideoita 
tulevalle yhteistyölle ja toiminnalle. 
Ohjelmaa on työstetty myös eri tee-
mojen pohjalta kootuissa työryhmis-
sä ja Aurajokisäätiön hallituksessa. 
Aiheita ovat olleet muun muassa 
vesiensuojelu, virkistyskäyttö, kult-
tuuri, historia ja kulttuurimaisema, 
kalastus, ympäristökasvatus sekä 
maankäyttö ja asuminen. 

Jokilaakson maankäytön suunnitte-
lussa tulee huomioida ainutlaatuinen 
asuinseutu, kulttuuriarvot ja asuk-
kaan näkökulma. Kansallismaisema 
ei tarkoita maiseman museoimista, 
vaan vanhan kulttuurimaiseman 
huomioon ottamista uudisrakenta-
misessa.

Yläjuoksun järvettömillä alueil-
la Aurajoki sivujokineen on lähes 
ainoa veteen liittyvä virkistyskoh-
de. Virkistäytyminen joen äärellä 
on hyväksi ihmiselle, mutta myös 
joelle: se lisää mielenkiintoa joen 
suojelua kohtaan. Aurajoen kulttuu-
rimaisema, rikas historia ja jokeen 
liittyvät virkistyskäyttömahdollisuu-
det ovat alueen vetovoimatekijöitä, 
joita voidaan hyödyntää myös mat-
kailussa.

Aurajokilaakso on historiallisesti kerroksinen monipuolinen asuinympäristö.

Aurajokea koskevalla aktiivisella 
tiedottamisella edistetään jokivarren 
asukkaiden tietoisuutta jokilaakson 
arvoista ja nostetaan näin kotiseu-
dun arvostusta, mielenkiintoa joen 
suojelua kohtaan sekä edistetään 
jokialueen kehittämistä. Lapset 
ja nuoret tekevät tulevaisuudessa 
ympäristövalintoja: siksi he ovat 
keskeinen kohderyhmä Aurajoen 
ympäristökasvatustyössä.  Eri toi-
mijoiden välinen tiedottaminen lisää 
yhteistyötä ja vähentää päällekkäistä 
toimintaa.

Ohjelmatyön pohdintojen ja tupail-
tojen tuloksena listattiin toimenpi-
deohjelma, johon kirjattiin yhteiset 
ajatukset ja ehdotukset eri toimi-
aloilta. Aurajoki-ohjelmaan voi tu-
tustua Aurajokisäätiön nettisivuilta 
osoitteessa www.aurajoki.net . 
Tietoa ohjelmatyöstä saa myös sää-
tiön toimistolta puh. 040 553 7409. 
Nettisivuilta löytyy myös Aurajoki-
aiheinen kysely, johon vastaamalla 
voi kertoa ajatuksiaan ja kokemuk-
siaan jokiasioista ja vaikuttaa oh-
jelman linjauksiin. Ohjelma taus-

tamateriaaleineen julkaistaan myös 
painettuna versiona vuoden 2014 
puolella.

Ohjelmatyö oli osa Aurajokisää-
tiön Aurajoen alkulähteiltä Saaris-
tomerelle -hanketta, joka sai tukea 
Varsinais-Suomen liiton maakunnan 
kehittämisrahastosta ja Saaristome-
ren Suojelurahastolta.

Sinikka Paulin
Aurajokisäätiö 

Kiri kovenee uusilla malleilla: 

Orikedolta vauhtia  
Suomen autokaupalle
henkilöautomallia. Yleisesti Suomen 
ja Euroopan tilanteessa ihmiset ovat 
järkiperäistäneet autojen hankin-
taansa todella paljon. Nimenomaan 
katsotaan mitkä ovat tarpeet ja mitä 
autolta vaaditaan. Erikoisemmat ja 
kalliimmat premium-autot eivät ole 
niin hyvässä osassa kuin noususuh-
danteessa.

- Kyllä testit nykyisin hyvin kutin-
sa pitää. Melkein kaikki ovat kylmän 
numeraalista laskentaa, käyttökus-
tannukset, vakuutushinnat ja käytön 
verotus, mikä perustuu päästöihin. 
Kyllähän parin farmarinkin välil-
lä päästöissä on isojakin eroja. Jos 
moottoritekniikkaa ei enää uutta, niin 
eroa voi olla 20–30 g ja saman ko-
koluokan autoissakin voi olla selviä 
eroja, todistaa Arnivaara.

Diesel vai bensa?
- Bensa-auto tullut kilpailemaan  die-
selauton ostajista. Vähäpäästöiset 
ja pienikulutteiset moottorit pääse-
vät lähes samaan litrakulutukseen 
kuin dieselit, eli 4-5 litraan sadalla. 
Taustalla on autojen keventyminen ja 
hyötysuhteet saatu huomattavasti pa-
remmiksi. Esimerkiksi meidän ben-
samalleissa kaikissa on turbo, jolla 
taataan se, että järkevä teho on koko 
ajan käytössä,  matalillakin kierrok-

silla.
Millainen on myyntijohtajan unel-

ma-asiakas?
- Normaali perhe joka tulee tänne 

ostamaan  tarpeeseen autoa ja jolla 
on 3-5 vuotta vanha vaihtoauto.

Entä vaikein asiakas?
- Ehkä suurimmat yhtiöt ja yrityk-

set. Joudumme koko Suomen alueelta 
kilpailemaan yhdestä asiakkuudesta. 
Ne vievät pitkään, kuukausitolkulla 
käydään neuvotteluja.

Ostetaanko tänään oikeita autoja?
- Tänä päivänä ostetaan paljon 

enemmän oikeita autoja. Ennen vä-
hän mielijohteesta ja se mikä tuntui 
tai näytti mukavalta...Järkisyyt vai-
kuttavat selvästi enemmän kuin ai-
emmin. Mm. maastoautoja ei enää 
osteta kaupunkiajoon, ovat tipahta-
neet. Muutama vuosi sitten kaikil-
la piti olla maasturi, vaikkei juuri 
asfaltilta poistuttukaan...Isommat 
kulutukset, vakuutusmaksut ja osto-
hinnatkin ovat panneet harkitsemaan.

Onko loppuvuosi hiljaisinta ai-
kaa?

- Aika vähän näitä lahjapakettiin 
pääsee myymään. Nykyisin mm. 
verotussyyt eivät juuri vaikuta kau-
pantekoon, eivätkä hinnatkaan juuri 
muutu. Meillä esimerkiksi kesälomia 
pidetään paljon joulukuussa, koska 

kesällä on kiireisintä ja vilkkainta.
Kuinka kaukaa asiakkaita tulee 

Orikedolle?
- Käytettyjen ostajia tulee kau-

kaakin ja matkailuauton ostajia 
Lappia myöten. Meillähän on myös 
se erikoispalvelu, että toimitamme 
auton kotiovelle mihin tahansa Suo-
messa jos asioista päästy yksituu-
maisuuteen.

Oma piirteensä on silläkin, että 
pohjalaisilla ja turkulaisilla yhteis-
työ sujuu. Turkulaiset Arnivaarat 
ovat nauttineet ja nauttivat pitkän 
linjan pohjalaisen Rinta-Jouppien 
autokauppiassuvun luottamuksesta 
ja myyntiluvut Turun liikkeessä sen 
kun vain kasvavat.

Jussi Nurmi
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Moni ohikulkija on saattanut nähdä hevo-
sia laitumella kulkiessaan Virnamäelle. 
Yksi hevosen omistajista on 17-vuotias 
Aino Lavonen. Kauanko Aino olet rat-
sastanut? – Sain oman ponin 6-vuotiaa-
na ja jo ennen sitä olin käynyt ratsastus-
tunneilla. Aino asustaa perheensä kanssa 
Komoisten tilalla. Tähän mennessä hä-
nellä on ollut jo 5 ponia ja 3 hevosta. 
Aino harrastaa kansainvälisellä tasolla 
kenttäratsastusta. 

Kenttäratsastus –  
monipuolinen kuninkuuslaji
Kenttäratsastuksessa on kolme osakoet-
ta: kouluratsastus, maasto-osuus ja es-
teratsastus. Esteratsastuksen esteradal-
la on 10–15 estettä, jotka on rakennettu 
putoavista puomeista, lankuista ja muu-
rilaatikoista. 

Maastokokeessa punnitaan ratsukon 
kyky ylittää nopeasti kiinteitä maastoes-
teitä. Hevoset hyppäävät yli tukkien ja 
ojien, pudottautuvat ja kiipeävät penke-
reitä, hyppäävät veteen, vedessä ja vedes-
tä pois. Maastokoe saattaa kuulostaa aika 
hurjalta mutta Aino vakuuttaa että juuri 
maastokoe on se osakoe, josta hä-
nen hevonen nauttii eniten.

Hyvä ratsastaja  
osaa lukea hevosta
Kysyin Ainolta, paljonko aikaa 
kuluu hevosharrastuksen paris-
sa ja Aino nauraa ja kertoo että 
siihen menee kaikki aika. Aino 
kertoo että hyvä ratsastaja on 
sellainen, joka osaa olla hevo-

Esko elementissään maasto-osuudella Langenhagenin kansainvälisessä kisassa.

Painoväri
sininen:
C  = 100
M = 93
Y  = 40
K  = 0

Web-väri (RGB)
sininen:
R  = 1
G  = 31
B  = 74 Maarian Myllyojalla Tapahtuu

c/o Marja-Liisa Haapa-aho
Paimalantie 374, 20460 TURKU
ks. www.goldenage.fi/ruusuportti

ruusuportti@gmail.com  
Tilaisuudet järjestää

Ruusuportti ry
Tervetuloa

Wc-, käsi- ja muut  pehmopaperit, 
henkilöhygieniatuotteet.
Kaikki siivousaineet – ja välineet.  
Hyvät ohjeet kaupanpäälle. Nouda tai 
tilaa. Yrityksiin rahtivapaa toimitus.

Papyrus Supplies Oy
Orikedonkatu 23, 20380  TURKU
02 2510 231
Avoinna ark. 7.30 – 16.30

Tukku- ja vähittäismyymälä

www.siistipiste.fi

Henkilökuva
Kilparatsastaja Aino Lavonen  
– Halisista maailman kilpakentille

sen kanssa, osaa lukea hevosta ja on pe-
räänantamaton. Hyvä ratsastaja on myös 
ahkera ja rohkea. Hyvä hevonen on puo-
lestaan yhteistyöhaluinen, ottaa kontaktia 
ja on rohkea. Hyvällä hevosella on myös 
iso laukka ja hyvä hyppykyky. Hevosen 
ja ratsastajan välillä täytyy olla hyvä ja 
luottavainen suhde.  

Mitalikahvit tallilla
Ainon mottona on että ”koskaan ei pidä 
luovuttaa – kaikesta voi oppia jotain”. 
Tämä motto on myös kantanut tulosta. 
Aino ei edes muista kaikkia palkintoja ja 
voittoja, joita matkan varrella on tullut. 
Vuonna 2011 hän voitti kenttäratsastuk-
sen poniratsastajien SM-kisat Ramona- 
nimisellä ponilla. Vuotta myöhemmin 
Norjassa PM-kisoissa 2012 Aino sijoit-
tui Sedna-ponin kanssa henkilökohtaises-
sa kilpailussa 5. sijalle ja Suomen maa-
joukkueessa joukkue voitti pronssia. Tänä 
vuonna Ruotsissa PM- kisoissa Suomen 
maajoukkueen mitali kirkastui kullaksi 
ja Komoisten tallilla juotiin mitalikahvit.  
Näissä kisoissa Aino ratsasti Escorial-
blue-hevosella. Hän oli saanut hevosen 

vain kuukautta ennen kisoja loukkaantu-
neen Rosorna-hevosen rinnalle. Oli epä-
varmaa ehtiikö hän läpäisemään kvaalit eli 
karsintakokeet ennen PM- kisoja. Päät-
täväisellä asenteella ja haasteita uhmaten 
Aino suoriutui loistavasti ja pärjäsi hie-
nosti kisoissa.
Kun Aino puhuu hevosista ja ratsastukses-
ta, huomaa että hän todella rakastaa lajia. 
Hänellä on matkan varrella ollut monta 
hyvää valmentajaa. Anna Kärkkäinen on 
valmentanut vuosina 2011–2012, koulu-
ratsastusvalmentajana on toiminut Hanne-
Mari Kiuttu ja maajoukkuevalmentajana 
Seppo Laine ja Pia Pantsu.

Tänä vuonna Aino vietti kuusi kuu-
kautta Saksassa. Isona Aino toivoo voi-
vansa olla kilparatsastaja. Seuraava suuri 
haaste on ensi vuoden junioreiden EM-
kisat Englannissa. 

Haastattelun jälkeen Aino riensi takai-
sin tallille :)

Teksti: Saara Markkula
Kuvat: Saara Markkula ja Aino Lavosen 
arkisto

Kävelyllä Virnamäen Aurajokilaaksossa.

Poseerausta.
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Turkulainen kirjailija Harri 
Raitis julkaisi Kosti Salo-
sen kohtalosta fiktiivisen ro-
maanin Vakaumuksen tähden 
vuonna 2010. Kirja kertoo 
osin tositapahtumiin perustu-
van tarinan Kosti Viktor Sa-
losen (1892 – 1938) kohtalos-
ta. Salonen kasvoi Halisissa 
sepän poikana. Sepän paja on 
sijainnut Nummen puoleisel-
la puolella koskea. Salosesta 
tuli vallankumouksellinen. 
Sisällissodan jälkeen hän 
pakeni maasta vuonna 1923 
päätyen Petroskoihin. Hän 
työskenteli siellä opetus- ja 
julkaisualan tehtävissä. Hä-
net teloitettiin poliittisten vai-
nojen yhteydessä 1938. Seu-
raavassa on kertomus hänen 
elämänvaiheistaan. 

Salosen äidin äiti oli Suu-
rilan Paavolan talon emäntä 
Anna-Liisa Matintytär Paa-
vola (os. Tuomola) Tarvasjo-
elta. Salosen äiti, Vilhelmiina 
Josefiina (1868 – 1946) avioi-
tui Frans Viktor Salosen 
kanssa vuonna 1891. Frans 
Viktor oli seppänä Halisen 
kylässä. Heille syntyi yhteen-
sä yhdeksän lasta. Kosti oli 
lapsista vanhin. Kosti kävi 
kansakoulun ja sen jälkeen 
vuosina 1905 – 1913 Turun 
suomalaista klassista lyseo-
ta valmistuen ylioppilaaksi 
vuonna 1913. 

Frans Salonen toimi silloi-
sen Halisten myllyjen vuok-
raajan seppänä. Myöhemmin 
hänellä oli oma sepän paja. 
Kosti auttoi isäänsä sepän 
töissä koulun jälkeen ja työs-
kenteli myös renkinä lähita-
loissa. Kostin aikana Turun 
klassisen lyseon rehtorina oli 
Markus Ahlman Metsämä-
en kartanossa.  Hänen poi-
kansa, tuleva filosofi Erik 
Ahlman oli syntynyt samana 
vuonna kuin Kosti. He kävi-
vät samaa koulua. Erik Ahl-
man aloitti koulunkäyntinsä 
jo vuonna 1902 ja valmis-
tui ylioppilaaksi 1910. Kos-
ti aloitti vuonna 1905 ja tuli 

ylioppilaaksi vuonna 1913. 
Prusin talon vanhin poika, 
Vilho Marjanen, joka kaa-
tui valkoisten riveissä Tam-
pereella 3.4.1918, kävi niin 
ikään samaa koulua valmis-
tuen pari vuotta myöhem-
min ylioppilaaksi kuin Kosti 
Salonen. 

 Heidän kouluaikansa oli 
suurien muutosten aikaa. 
Suomessa siirryttiin sääty-
yhteiskunnasta kansalaisten 
yhdenvertaisuuteen perus-
tuvaan eduskunta-järjestel-
mään. Venäjällä voimistui 
ajattelu, jonka mukaan Suo-
messa vallinnut oma oikeus-
järjestelmää oli yhdenmu-
kaistettava muun Venäjän 
valtakunnan järjestelmien 
kanssa. Samaan aikaan Ve-
näjällä voimistui tsaarin vas-
tainen ajattelu.

Vasemmistolaiset, kan-
sainväliset ja kansainväli-
syyttä korostavat aatteet ran-
tautuivat Suomeen. Samaan 
aikaan maassa kehittyivät 
ajatussuunniltaan erilaiset 
puolueorganisaatiot. Turun 
oppikouluissa oli siihen ai-
kaan oppineita ja yhteiskun-
nallisesti aktiiveja ja kantaa 
ottavia opettajia ja oppilaita, 
joita nämä sosialismin opit 
viehättivät. Turun klassisessa 
lyseossa tällainen oli esimer-
kiksi Nils af Ursin ja Turun 
ruotsalaisessa klassisessa ly-
seossa Georg Boldt.

Kosti Salonen oli lahjakas 
koululainen. On luultavaa, 
että nimenomaan kouluai-
kansa oli herätteen antajana 
siihen, että hän tutustui ja 
viehättyi uusista sosialismin 
aatteista. Tästä kertoo hä-
nen ainevalintansa Helsin-
gin yliopistossa. Hän aloitti 
opinnot seuraavan syksynä 
ylioppilaaksi tulonsa jälkeen 
vuonna 1913. Hän opiskeli 
maantiedettä, taloustiedettä, 
Suomen historiaa ja suomen 
kieltä. Salonen valmistui filo-
sofian kandinaatiksi keväällä 
1917. Tutkielman aihe liittyi 

1800-luvun alun Suomen his-
toriaan.

Salosen valmistumisvuosi 
oli historiallisesti merkittävä 
niin Suomelle kuin hänelle 
itselleenkin. Tsaarin valta-
kausi päättyi maaliskuun val-
lankumouksessa. Kesäkuussa 
Suomen eduskunta sääti val-
talain, jossa eduskunta nos-
tettiin maan ylimmäksi val-
taelimeksi. Lakia ei koskaan 
vahvistettu, vaan eduskunta 
hajotettiin ja määrättiin uudet 
vaalit. Syksyllä 1917 pidetyt 
vaalit merkitsivät vastakkain-
asettelun voimistumista. Va-
semmisto menetti vaaleissa 
tuntuvasti asemiaan. Mar-
raskuussa bolsevikit tekivät 
vallankumouksen Venäjällä. 

Suomessa vasemmisto 
vaati erikseen hyväksytyssä 
ohjelmassa mm. että valta-
laki on saatettava voimaan, 
kunnan hallinnossakin on 
siirryttävä yleiseen ja yhtä-
läiseen vaalijärjestelmään, 
ja työsuhteissa on siirryt-
tävä 8-tuntisiin työpäiviin. 
Kun vaatimuksiin ei suostut-
tu, vasemmisto julisti yleis-
lakon. Lakko saatiin vain 
osittain ratkaistua ja yhteis-
kunnallinen ilmapiiri jatkoi 
kiristymistään. Eduskunta 
hyväksyi 6.12.1917 Suo-
men itsenäisyysjulistuksen. 
Maassa oli silloin runsaas-
ti venäläistä sotavoimaa, 
mutta ei omaa armeijaa 
ja järjestäytynyttä poliisia 
järjestyksen ylläpitoon. 
Bolsevikkien Neuvosto-
Venäjä tunnusti Suomen 
ja sen jälkeen myös muut 
maat, mutta maassa vallitsi 
hyvin jännitteinen ilmapiiri 
ja jatkuvien paikallisten 
konfliktien tila, mitä kärjisti 
vielä elintarvikepula. Tilanne 
purkautui sisällissodaksi 
26.1.1918.

Turku oli näihin aikoihin 
yksi Suomen levottomimmis-
ta paikoista. Turun ruotsin-
kielisen työväen yhdistyk-
sen vaikutuksesta syntynyt 

Vallankumouksellisia Halisista ja Turusta 
vuonna 1918 ja heidän kohtalonsa (osa 1/2)

Arbetet-lehti oli synnyttänyt 
aktiivisen vasemmistolaisen 
keskusteluyhteisön. Lehti oli 
Suomen johtava vasemmisto-
lainen ruotsinkielinen lehti, 
jonka päätoimittajana oli teo-
reettisesti suuntautunut Karl 
Wiik Helsingistä. Lehteä toi-
mitettiin kuitenkin Turusta. 
Lehden taloudesta vastaavas-
ta ja ruotsinkielisen työväen 
yhdistyksen puheenjohtajasta 
William Lundbergistä tuli 
marraskuun yleislakon aika-
na Turun miliisin päällikkö. 
Hän oli käytännön toimintaan 
suuntautunut sosiaalidemo-
kraattisen puolueen johtoon 
hyvin kriittisesti suhtautuva 
radikaalin linjan kannattaja.

Salonen on luultavasti liit-
tynyt Suomen sosiaalidemo-
kraattisen puolueen jäsenek-
si ja osallistunut ilmeisesti 
myös poliittiseen toimintaan. 
Hän oli harjaantunut kirjoit-
taja, joka oli viehättynyt po-
liittiseen toimintaan. Vuoden 
1917 marraskuun yleislakon 
aikana hän toimi Turun mi-

liisissä. Tällöin hän viimeis-
tään tutustui miliisin päällik-
könä toimineeseen William 
Lundbergiin.

Lundbergistä tuli punai-
sen vallan aikana vähitellen 
Turun ehdoton johtohahmo, 
jonka sanotaan saaneen dik-
taattorivaltuudet Kullervo 
Mannerilta. Hänen valtan-
sa perustui siihen, että hän 
kykeni nimittämään punai-
sen vallan aikaisiin keskeisiin 
asemiin omia luottoihmisiä, 
ja että hänellä ilmeisesti oli 
sellaista hallinnollista kykyä 
ja taitoa, joka soveltui silloin 
vallinneisiin poikkeukselli-
siin oloihin.

Kun punaiset vasemmis-
tolaiset olivat ottaneet val-
lan Turussa tammikuun 1918 
lopussa, Salonen nimitettiin 
Turun kaupungin talousko-
mitean sihteeriksi. Sisällisso-
dan loppuvaiheessa hän läh-
ti rintamataisteluihin. Hänet 
vangittiin Lahden taistelujen 
jälkeen ja armahdettiin myö-
hemmin yhtenä ensimmäi-

sistä. Hän palasi Turkuun 
marraskuussa 1918 ja aloitti 
työskentelyn isänsä pajassa.

Seuraavana vuoden huh-
tikuussa hän muutti Tampe-
reelle. Siellä hän aloitti työn-
sä tamperelaisessa Kansan 
Lehdessä, josta joutui kui-
tenkin pian lähtemään liian 
läheisten suhteittensa takia 
kommunistiseen liikkeeseen. 
Liikettä lähellä oleva Suo-
men työväen puolue perus-
tettiin vuonna 1920. Puolu-
een ohjelman oli kirjoittanut 
Otto-Ville Kuusinen. Salo-
nen liittyi puolueeseen vuo-
den 1920 maaliskuussa. Hä-
net kutsuttiin samana vuonna 
toimittajan töihin Oulussa il-
mestyvään Pohjan Kansaan, 
joka ajoi kyseisen puolueen 
tavoitteita. 

Puolue kannatti ohjelman-
sa ajamiseksi niin laillisia 
kuin laittomia keinoja. Tämä 
linja tuli esiin puoluetta lä-
hellä olevissa lehdissä, joita 
määrättiin siksi lakkautetta-
viksi. Niiden tulkittiin halu-
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Maaria – Ilmaristen osayleiskaavasta
KoroiSet-lehdessä 3/2013 oli artikke-
li Maaria – Ilmaristen osayleiskaavasta 
alaotsikolla ”Metsämäen raviradan alue 
sekä Hagan kartanon ympäristö”. Täs-
sä artikkelissa oli hyvin, joskin lyhyesti, 
kerrottu kaavan aiemmista vaiheista, sen 
keskeisimmistä tavoitteista sekä kaavan 
kanssa yhdessä valmisteltavasta ulkoilu-
reittisuunnitelmasta. Kaavan vuorovaiku-
tuksesta ja tulevista vaiheista artikkelissa 
ei juuri ollut mainintoja, joten tämän kir-
joituksen pääpaino voisi olla niissä.

Sekä kaava- että ulkoilureittisuun-
nitelmatöiden käynnistyttyä uudelleen 
tämän vuoden alusta, käynnistettiin töi-
hin liittyvä vuorovaikutuskin uudestaan. 
Kun töiden seuraava tärkeä välietappi on 
uusi luonnoskäsittely, haluttiin ennen tätä 
kuulla alueen asukkaita ja maanomista-
jia. Ensin kesäkuussa järjestettiin kaksi 
yleisötilaisuutta, toinen Ilmaristen kou-
lulla ja toinen Jäkärlän koululla. Näitä 
seurasi syyskuussa kaksi työpajaa, jot-
ka nekin pidettiin Ilmaristen ja Jäkärlän 
kouluilla. Kaikkien tilaisuuksien anti oli 
hyvä. Yleisötilaisuuksissa käsiteltiin ti-
laisuuksien hengen mukaisesti enemmän 
yleisempiä ja laajempia asioita, kun taas 
työpajoissa keskityttiin tiettyjen teemojen 
ympärille, kuten esim. liikenne, palvelut 
ja virkistys.

Tilaisuudet antoivat valmistelijoille 
hyvin lisätietoa alueen erityispiirteistä 

sekä toivat esiin toiveita ja ajatuksia, 
joita toivottiin huomioitavan kaava- ja 
ulkoilureittisuunnitelmatöissä. Kaikista 
tilaisuuksista on laadittu myös muistio, 
jotka löytyvät netistä osoitteesta www.
turku.fi/maailma. Se miten nyt pidetyissä 
tilaisuuksissa esitetyt mielipiteet, samoin 
kuin aiemman vaiheen aikana saadut mie-
lipiteet ja lausunnot ovat vaikuttaneet val-
misteluun, on kirjallisesti vielä tekemättä. 
Tämä tullaan tekemään osana luonnoskä-
sittelyä. Eli siinä vaiheessa, kun kaava 
ja ulkoilureittisuunnitelma ovat valmiit 
vietäväksi lautakunta- ja kaupunginhalli-
tuskäsittelyyn, on päätöksentekoaineiston 
mukana myös koosteet esitetyistä mieli-
piteistä ja lausunnoista sekä miten niihin 
on vastattu.

Seuraavaksi, vielä ennen luonnoskäsit-
telyä, pidetään mm. kuntien yhteisiä ta-
paamisia, joissa käsitellään mm. terveys-
palveluita sekä koulu- ja päiväkotiasioita. 
Tapaamisten tarkoituksena on yhdessä 
käydä läpi miten väestö alueella muut-
tuu, minkälaisessa aikataulussa ja miten 
tämä vaikuttaa palveluiden tarjoamiseen 
alueella. Kun tietoa on saatu kerättyä 
riittävästi, viimeistellään osayleiskaavan 
sekä ulkoilureittisuunnitelman luonnokset 
ja viedään ne luottamusmieskäsittelyyn. 
Tämä tapahtuu ensi vuoden puolella, to-
dennäköisesti helmi-maaliskuussa. 

Hyväksytyn luonnoskäsittelyn jälkeen 

molemmat luonnokset laitetaan 30 vuo-
rokaudeksi nähtäville ja samaan aikaan 
niistä pyydetään lausunnot. Nähtävillä 
oloaikana on hyvä hetki tutustua luon-
noksiin sekä muuhun niihin liittyvään 
materiaaliin ja halutessaan niistä voi jät-
tää mielipiteitä. Nähtäville asettamisesta 
tiedotetaan sitten aikanaan erikseen. Saa-
tujen lausuntojen ja mielipiteiden johdos-
ta saatetaan tehdä muutoksia kaavaan tai 
ulkoilureittisuunnitelmaan, mutta tässä 
kohtaa ei enää puhutakaan luonnoksis-
ta, sillä luonnosvaihe päättyy nähtävillä 
oloaikaan. Molempien töiden osalta siir-
rytään nimittäin seuraavaan vaiheeseen 
eli valmistelemaan ehdotusta. Seuraavat 
yleisötilaisuudet ovat myös luvassa vas-
ta ehdotusvaiheessa. Mutta jos jotain on 
sydämellä, niin tuonne asti ei kannata 
asioita jäädä hautomaan, vaan heti, kun 
jotain tulee mieleen, voi ottaa yhteyttä jo-
honkin valmistelijoista. Kaavan valmiste-
lijat ovat Turun osalta allekirjoittanut ja 
Liedon osalta Juha Mäki sekä ulkoilureit-
tisuunnitelman osalta Tuuli Vesanto. Yh-
teystiedot löytyvät kuntien nettisivuilta.

Jani Eteläkoski
kaavoitusarkkitehti,
arkkitehti SAFA
Turun kaupunki
Ympäristötoimiala

avan jatkaa vallankumouk-
sellista toimintaa Suomessa.  
Pohjan Kansakin lakkautet-
tiin. Lehti perustettiin näi-
den jälkeen uudella nimellä, 
mutta samalla linjalla. Vuon-
na 1923 lehti ilmestyi kolme 
kuukautta nimellä Uusi Poh-
jan kansa. Salonen oli leh-
den vastaava päätoimittaja. 
Hänet pidettiin toukokuussa 
1923. Syytteenä oli se, että 
hän kuului kiellettyyn Suo-
men kommunistiseen puo-
lueeseen.

Salonen avioitui Oulussa 
Ella Ala-ahon (1900 – 1987) 
kanssa. Tämän isä oli yrittä-
jä ja entinen rautatieläinen, 
eikä hän voinut hyväksyä sitä 
jyrkkää poliittista linjaa, jota 
Salonen edusti. Kaikki Suo-
men työväen puolueen leh-
det lakkautettiin elokuussa 
1923 ja puolue kiellettiin ja 
sen 300 jäsentä, mukaan lu-
kien koko eduskuntaryhmä, 
pidätettiin.

Salonen oli tutkintavan-
keudessa yhtäjaksoisesti Tu-
run lääninvankilassa kaik-
kiaan seitsemän kuukautta, 
jonka jälkeen hänet vapau-
tettiin. Seuraavana päivänä 
uhkasi uusi pidätys toisin pe-
rustein. Ennen sitä Salonen 
pakeni Pohjanlahden jäätä 
myöten Ruotsiin juuri ennen 
vuoden 1924 alkua.

Salonen sai poliittisen pa-
kolaisen statuksen Ruotsis-
sa. Sen avulla hän muutti 
laillisesti silloiseen Neuvos-
toliittoon vaimonsa kanssa. 
He saapuivat Leningradiin 
vuonna 1924. Leningradis-
sa Salonen opiskeli venäjän 
kieltä ja hoiti samalla Lännen 
vähemmistökansallisuuksien 
yliopiston suomalaisen osas-
ton lehtorin virkaa.

Maaliskuussa 1926 hän 
sai siirron Karjalan alueko-
mitean käyttöön tieteelliseen 
ja kasvatukselliseen työhön 
Petroskoihin. Siellä hän joh-
ti muun muassa toisen asteen 
keskikoulua toimien samalla 
opettajana. Vuodesta 1930 
lähtien Salonen, nyt nimellä 
Viktor Viktorovitsh Salo 
toimi myös kustannusyhtiö 
Kirjassa. Vuonna 1930 hän 
sai määräyksen Kasvatustie-
teellisen Korkeakoulun, eli 
Instituutin dosentiksi. Salo-
nen julkaisi useita oppikir-
joja ja oli samalla Karjalan 
tasavallan suomalaisen kult-
tuurin johtohahmo. Salosen 
kiinnostuksen kohteena oli 
erityisesti suomen kieli ja sen 
puhtaus. Hänelle ehdotettiin 
professorin arvonimeä, jota 
hän ei kuitenkaan ehtinyt 
saavuttaa. Hänet vapautet-
tiin työstään 11.9.1937. Pe-
rusteena oli se, että hänellä 
ei ollut pätevyyttä suomen 
kielen opettamiseen. Seuraa-
vassa kuussa hänet erotettiin 
myös Kommunistisesta puo-
lueesta. Erottamisen perus-
teena oli nyt se, että hän oli 
suosinut kansallista politiik-
kaa, ja että hän oli muuten-
kin epäluotettava ja vähätel-
lyt venäjän kieltä. 

Salonen pidätettiin helmi-
kuun yönä vuonna 1938 ko-
tonaan. Perhe eli epätietoi-

suudessa tämän jälkeen lähes 
20 vuotta. Hänen maineensa 
puhdistamista koskeva päätös 
tehtiin asianomaisissa elimis-
sä syksyllä 1956. Kesäkuus-
sa 1957 Salosen vaimolle 
luovutettiin kuolintodistus, 
jonka mukaan Salonen kuo-
li 4.12.1943 kuolinsyynä 
ollessa ”keuhkodystrofia”. 
Myöhemmin joulukuussa 
1991 Neuvostoliiton hajot-
tua Karjalan KGB:n arkis-
toista löytyivät asiakirjat, 
joiden mukaan Salonen oli 
todettu syylliseksi vakoi-
luun ja tuomittu kuolemaan 
28.3.1938. Tuomio oli pantu 
täytäntöön 22.4.1938. Hau-
tapaikka oli tuntematon. Pet-
roskoissa ilmestyvässä Kar-
jalan Sanomissa oli kirjoitus 
15.10.1997, jonka mukaan 
Salonen oli haudattu teloit-
tamisen jälkeen Karhumäen 
piiriin Santarnohissa. 

Kosti ja Ella Saloselle 
syntyi kolme lasta, joista 
vanhin kuoli jo kaksivuoti-
aana. Vuonna 1928 heille 
syntyi kaksoset, tyttö ja poi-
ka. Tyttärestä, Irmasta tuli 
isänsä tavoin kielitieteilijä, 
joka julkaisi aikoinaan usei-
ta suomalais-venäläisiä sa-
nakirjoja. Hän palasi isänsä 
kotiseudulle Turkuun. Poi-
ka Erkki kouluttautui ra-
dioteknikoksi ja jäi asumaan 
Petroskoihin. Kovasta koh-
talosta huolimatta perhe ei 
ilmeisestikään nähnyt ide-
ologisissa valinnoissaan ja 
ihanteissaan sinänsä virhettä. 
Ongelmien syynä nähtiin sen 
sijaan se, että vallankumous 
johti epäluuloihin perustu-
vaan vainoamisen ja hallitus-
johtoiseen sisäiseen terroriin.

Teksti: Timo Leinonen
Kuvitus: Martti Hänninen
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Nyt sytytämme 
kynttilän…
Halisten koulun ja esikoulun perinteinen 
lyhty kulkue starttasi perjantaina 29.11.  
klo 8.00 koulun pihalta kohti Halisten  
seurakuntakotia. 
 
Teksti ja kuvat: Mirja-Riitta Salo

Kaikki erilaisia - kaikki kauniita.

Lyhdyt jätettiin seurakuntakodin eteen ilahduttamaan ohi-
kulkijoita.

Kymmenien tukkivien lyhtyjen kulkue sai mielen 
herkistymään.

Ekaluokan kaverukset ryhmäkuvassa.
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Jaakko syntyi Parkanossa pappissukuun, 
jonka hengellistä perintöä hän on vaalinut 
elämässään. Isän papin viranhoito vei per-
heen eri puolille Suomea, myös Kainuuseen, 
Suomussalmen Juntusrantaan, joka oli talvi-
sodan tunnettuja taistelupaikkoja. Halisuk-

komme kasvoi korsujen ja sotakertomuksi-
en ilmapiirissä. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi 
Juankoskella tie toi hänet Turkuun opiskele-
maan. Maisterin tutkintoon kuuluivat opin-
not uskontotieteessä, yleisessä teologiassa, 
kansatieteessä ja filosofiassa. Valmistuttuaan 

Halisakkamme Ann-Christin Antell asui 
lapsuutensa maalla ja halusi tulla maanvil-
jelijäksi. Koulussa hän valitsi valinnaiskurs-
siksi maa-ja metsätalouden ja puutarhan-
hoidon. Isä huomasi tyttären kiinnostuksen 
ja osti lahjaksi kirjan ”Luonnonmukainen 
puutarhanhoito”. Näin virisi Ann-Christi-
nin elämänikäinen kiintymys luontoon ja 
maahan. Maa kiinnostaa moninaisen vil-
jelyn mahdollistajana ja maan kuori vuo-
situhantisten elinolojen säilyttäjänä. Tässä 
lienee perusta sille, miksi Halisakasta tuli 
puutarha-harrastaja ja arkeologian asian-
tuntija. 

Opiskeluaikana Ann-Christin työskente-
li arkeologisilla kaivauksilla ja museoissa. 
Hän valmistui Turun Yliopistosta arke-
ologiksi 1999. Ann-Cristinin arkeologian 
asiantuntemuksesta olemme voineet naut-
tia monilla Halisten alueen muinaisjään-
nösretkillä. Suurta mielenkiintoa herät-
tää uusi arkeologinen löytö, mikä tehtiin 
viime kesänä Halisten ja Kaarinan raja-
mailla, Ristimäessä. Kyseessä on ilmei-
sesti Suomen vanhimman kirkon pohja.                                                                                                            
Nykyisin arkeologia on jäänyt taka-alalle. 
Kirjastonhoitajan tutkinnon suoritettuaan 
Ann-Christin toimi Nummen kirjastossa, 
nykyinen työpaikka on Turun kaupungin 

pääkirjastossa, jonne hän pyöräilee päivit-
täin Aurajoen rantareittejä pitkin.

- Ihana tonkia maata, mullan tuoksu on 
rauhoittavaa ja ongelmatkin ratkeavat hel-
pommin puutarhatöissä. sanoo Ann-Chris-
tin. Kolmilapsinen Antellin perhe asuu 
keskellä Halista ja omakotitalon puutarha 
tuottaa ruokapöytään yrttejä, marjoja ja 
hedelmiä - tietenkin luomuna. Pihapiirissä 
viihtyy myös runsas eläimistö; fasaaneja, 
sammakoita, rusakkoja ym. Ann-Cristin 
kertoo tarinan siiliperheestä, joka löysi tal-
vehtimispaikan lehtikasan alta vuorimänty-
jen suojasta. Siilit viihtyvät myrkyttömässä 
pihassa, johon on jätetty syksyn lehtiä pen-
saiden alle. 

Halisakka viihtyy mainiosti Halisissa ja 
ylistää alueen luonnon läheisyyttä, raikkai-
ta metsäpolkuja ja Aurajoen rantoja. Myös 
alueen palvelut saavat kiitosta, erityisesti 
hän kehuu terveyskeskuksen ja koulun laa-
dukasta toimintaa; terveyskeskukseen pää-
see hyvin, koulu ja päiväkoti ottavat hyvin 
huomioon alueen asukkaiden erilaiset kult-
tuuriset näkökohdat. 

Kampiförin paikalle tuleva kaarisilta yh-
distää Halisten reitit Hannunniityn ulkoilu-
reitteihin ja Kuralan kylämäkeen, jossa jär-
jestetetään myös mielenkiintoisia kursseja.

Vuoden 2013 Halisakka 
Ann-Christin Antell

Ann-Christin Antell Virnamäen luontopolulla.

Jaakko mielimaisemassaan Halistenkoskella.

Vuoden 2013 Halisukko 
Jaakko Erola

Vanha Hämeentie 29
Turku

Puh. 237 2005
AVOINNA:

Ark. 9.00–18.00
La–Su 9.00–14.00

kukkakauppa
NUMMEN NARSISSI KY

HUOLLOT JA KORJAUKSET
KAIKKIIN AUTOMERKKEIHIN.

MYÖS ILMASTOINTIHUOLLOT JA
DIAGNOSTIIKKATESTAUKSET.

AUTO-SALO
Kärsämäentie 4 Turku

Puh. (02) 2539 331

Turun
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

hän toimi lähes 30 vuotta opettajana turku-
laisissa kouluissa, joista pisimpään uskon-
nonlehtorina Kastun yläasteella ja osin lu-
kiossakin. 

Tänä päivänä Jaakko nähdään vapaaeh-
toisena useissa Maarian seurakunnan tilai-
suuksissa, kuten yhteisvastuukeräyksen to-
teuttamisessa ja lähetystehtävässä Pietarissa 
Pyhän Marian seurakunnassa. 

Seurakunnan Itä-Maarian alueneuvostos-
sa hän on toiminut puheenjohtajana ja jäse-
nenä yli kymmenen vuotta. 

Merimieskirkon vapaaehtoistyö merenkä-
vijöiden ja nykyisin myös rekkamiesten pa-
rissa tuo perspektiiviä elämään Suomen ra-
jojen ulkopuolelta. Suikkilantiellä, sataman 
lähellä sijaitsevan merimieskirkon tiloissa 
voi kulkija huoltaa itseänsä; käydä saunassa, 
pestä pyykkiä, ruokailla ja keskustella kans-
sakulkijoiden ja henkilökunnan kanssa. Ha-
lisukkomme kokee merimieskirkon roolin ja 
tehtävän tärkeänä. Merimieskirkosta Jaakko 
muistaa kertoa myös Pietarin matkoillaan, 
onhan Turku venäläisten rekkojen läpikulku-
paikka - siis lähetystyötä kaikenaikaa!

Kesäisin Jaakon retket suuntautuvat pur-
jehtimaan Saaristomerelle. Purjeveneellä on 
käyty perheen ja ystävien kanssa Ruotsin 
rannikolla saakka. Veneilyharrastusta tukee 
toiminta veneilytaitoja kouluttavassa Turun 
Navigaatioseurassa ja jäsenyys Raision Ve-
neseurassa. Veneily- ja kalastusharrastus 
on koitunut myös Jaakon oppilaiden ilok-
si, kun he ovat voineet valita Merenkulun 
ja kalastuksen “mekastus” - kurssin osaksi 
opintojaan. Valinnaisaineena pidetty kurssi 
oli kovin haluttu, koska siihen kuului paljon 
tekemistä; kalastusreissuja merelle ja Ha-
listenkoskelle, solmujentekoa, navigoinnin 

harjoittelua ym. ja runsaasti onnistumisen 
iloa, kertoo Jaakko.

Halisukkomme viihtyy kuntopolulla ja 
hiihtoladulla. Kesäiset reitit saavat kiitos-
ta, mutta hiihtolatuja tulisi lisätä ja niiden 
kunnossapidosta huolehtia paremmin. Uu-
sille Halisiin muuttaville asukkaille tulisi 
laatia eräänlainen info-paketti palveluista, 
ulkoilureiteistä, liikuntapaikoista ja niiden 
välineiden käytöstä jne. sekä esittää kutsu 
osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. 

Patikoiminen vahvistaa ruumista ja hen-
keä. Syvempää hengellistä merkitystä liittyy 
pyhiinvaellukseen.  Turussa Jaakko kertoo 
olleensa mukana muutamilla lähikirkkoihin 
suuntautuneilla pyhiinvaelluksilla, ja haa-
veena on päästä jatkamaan muutama vuosi 
sitten aloitettua pyhiinvaellusta Espanjan 
Santiago de Compostellaan.

Jaakko korostaa, että kirkon vapaaeh-
toistyö tarjoaa mahdollisuuden tuoda kirkon 
perussanoma evankeliumin julistamasta ar-
mosta käytännön elämään, ihmisten keskelle 
monin tavoin. Siksi hyvän tekemisestä tuleva 
hyvä mieli antaa voimia ja kannustaa päivän 
toimiin. Joulun lähestyessä Halisukkomme 
toivoo asukkaille naapuriyhteistyötä, innos-
tusta ja positiivista asennetta oman kotiseu-
dun kehittämiseen sekä muistamaan, mikä 
merkitys hyvän jakamisella on, eli “jaettu ilo 
on kaksinkertainen ilo” Samalla hän halu-
aa toivottaa Joulun ilon ja rauhan sanomaa; 
Vapahtajamme armorikasta syntymäjuhlaa. 

Onnittelut vuoden 2013 Halisukolle Jaak-
ko Erolalle!

Teksti ja kuva: Pirjo Ranti

Halisissa olisi tarvetta monitoimihallil-
le, jossa olisi koululiikuntaa, nuorisotila, ja 
harrasteliikuntaa kaikenikäisille. Sitä myös 
Ann-Christin perheineen kaipaa.

HaliSilta, KoroiSet-lehti, Myllärintuvan 
joulu ja Turunpäivän Aurajokifestarit ko-
koavat yhteen alueen asukkaat tapaamaan 
toisiaan. Niille Ann-Cristin toivoo jatkoa.

Lopuksi Halisakkamme toteaa, että Ha-
linen asuinalueena on suorastaan paratiisi. 

Lausuma saa sisältönsä akkamme positii-
visesta kotiseutuhengestä ja ympäristöön 
leviävästä elämänmyönteisyydestä.

Onnittelut vuoden 2013 Halisakalle Ann-
Cristin Antellille!

Teksti ja kuva: Pirjo Ranti
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k o l u m n i
Energian käyttöoikeudet 
ja hallinta
Maailmankaikkeuden perustanahan on 
energia ja massa, esim. Einsteinin kaavi-
osta E=mc²  

Sitä on riittävästi, mutta onko se käytettä-
vissä, tuhlattavissa vai elämmekö porskutel-
len siinä virrassa. Onko ihmisellä realistinen 
käsitys käyttämästämme oikeasta määrästä 
ja onko sille oikeaa kestävää kulutusta löy-
dettävissä? Perustuuko maailmamme juuri 
energian ja osin energian sekä massan ra-
jattomiin hallitsemattomiin käyttöoikeuksiin 
liiketoiminnan pohjana sekä kulutuksessa? 
Onko fossiilisten ja uusiutuvien polttoainei-
den tekniikkaan sijoitettu ydinvoimaloitten 
miljarditutkimusta vastaavia määriä tutki-
mus- ja ympäristöteknologian kehitysmää-
rärahoja?

Tällä hetkellä energiaa kulutetaan noin 
87% pääosin polttamalla fossiilisia (kivihii-
li yhtenä pahimmista) miljoonien vuosien 
aikana luonnon tuottamia uusiutumattomia 
aineita hurjalla vauhdilla ja ehtymistä on 
alettu seurata yhä huolestuneempana val-
veutuneissa yhteiskunnan piireissä. Voidaan 
sanoa että maapallon väestö on riippuvainen 
niistä nyt sekä uusiutuvista tulevaisuudessa. 

Väestön lisääntyessä energian ehtyminen 
kiihtyy. Se ei ole ainoa uhka elämälle vaan 
käytön heikko laatu/ympäristökuormitus. 
Esimerkiksi kaupunkien ydinkeskustat ovat 
vakavan hiukkaskuormituksen lähteinä ja ai-
heuttavat ennenaikaista kuolemaa ja sairauk-
sia tavanomaista ydinvoimaakin enemmän. 

Ydinvoiman heikkoutena on erittäin pitkät 
puoliintumisajat jätteineen, jolloin puhutaan  
jopa tuhansista vuosista. EU:n päästökauppa 
ohjaa niin kulutusta kuin ympäristökuormi-
tusta parempaan suuntaan, mutta käyttöoi-
keuksia ei ole rajattu herkimmillä luonnon 
alueilla kuten Jäämerellä.

Meille suomalaisille kyse on saatavuuden 
ja haittojen lisäksi myös työstä, elannosta, 
liiketoiminnasta, eri energiamuotojen kes-
kinäisestä suhteesta, niitten tukitoimista, 
verotuksesta ja rajoituksista suhteessa ym-
päristöön sekä terveyteen. 

Työtä olisi tarjolla kierrätyksessä, metsä-
taloudessa: puun tuotannossa, hankinnassa, 
jakelussa ja etenkin puun energiakäytön ja 
ympäristönsuojelun tuotekehittelyssä. Tur-
peen erittäin pitkä kasvukausi on ongelma 
kuten ympäristökuormituksen päästöt luon-
toon etenkin vesistöön.  Löytyykö tyhjen-
netylle suolle uusi nopeampaa tuotantoa 
energiataloudessa? Suoperäisessä metsässä 
puitten juurien nosto taas aiheuttaa kuormi-
tusta puhumattakaan luonnon yksipuolistu-
misesta ja esimerkiksi monimuotoisuuden 
katoamisesta.

Haluammeko oikeasti elävän tulevaisuu-
den maailmaamme?
 
Martti Hänninen

Punatukka jo teini-iässä
Miltä nyt tuntuu, kun 15 vuotta 
toimintaa on tullut täyteen?
Aika on mennyt tosi nopeasti. Paljon on 
tapahtunut. Olen saanut pitkäaikaisia asi-
akkaita alueelta. On ollut hyviä kehityksen 
ja kasvun vuosia. Joskus tuntuu, että aika 
on mennyt liiankin nopeasti, kun ajattelen, 
miten lapset ovat kasvaneet. Tyttäreni 
Fanny on valmistunut ja tullut mukaan 
yritykseen. 

Mikä on ollut suurin muutos  
tänä 15 vuoden aikana? 
Arvonlisäveron nousu oli meille iso juttu. 
Silloin kun se koeluonteisesti alennettiin, 
hiusyrittäjien kulut selvästi vähenivät. Asi-
akkaatkin kävivät paremmin. Kaikki eivät 
laskeneet hintoja, mutta ei niitä myöskään 
nostettu. Yleisesti voi sanoa, että ostohinnat 
ovat nousseet enemmän, kuin itse on voinut 
nostaa omia hintoja. 

Mikä on suurin uhka tulevaisuudessa?
Uhat liittyvät talouteen. Laskukaudet kos-
kettavat kaikkia. Suurin uhka on työttömyys 
ja sen kasvu, kun ihmisiä on laitettu pois. 
Tämä on huomattu myös meidänkin alalla. 
Ihmiset pidentävät hiusten leikkaamisväliä ja 
naiset eivät värjää hiuksiaan niin usein kuin 
ennen.  

Entä suunniteltu teiden uudelleen 
järjestely alueella?
En ainakaan tällä hetkellä koe niitä uhkina. 
Asiakaskunta on lähistöltä ja osa myös kau-
empaa. Uskon, että he kyllä löytävät tänne. 
Parasta paikassa on iso parkkipaikka. Ihmiset 
haluavat tulla isommillakin autoilla. He löy-
tävät kyllä parkkipaikan täältä. 

Entä mahdollisuudet ja 
tulevaisuuden näkymät?
Alalla on palveluvalikoima kasvanut. Toiset 
tekevät ripsiä ja kynsiä. Muutamat ovat 
ottaneet myyntiin esim. vaatteita. Ylipäänsä 
on ryhdytty tekemään kaikkea semmois-
ta, jota voi tehdä varsinaisen työn ohessa. 
Nykyisin puhutaan myös alalla käytettävistä 
myrkyistä ja vastaavista. Nykyisin tiedetään 
näistä asioista enemmän. Aina voi erikois-
tua johonkin. Itselläni on ajatuksissa lähteä 
luomulinjalle. Ajatuksissa on kouluttautua 

käyttämään värjäyksiä, joissa ei käytetä am-
moniakkia tai vastaavia allergiaa aiheuttavia 
aineita. Itsekin olen tullut vuosien myötä 
allergiseksi, enkä voi siksi käyttää kovin 
voimakkaita aineita.

KoroiSet -lehti on pohtimassa nettisivujen 
kehittämistä. Voisivatko tällaiset paikal-
liset nettisivut tavalla tai toisella palvella 
yritystäsi?
Netti on tulevaisuutta, johon pitää panostaa 
enemmän. Nettiaikojakin voi nykyisin tilata, 
mutta se on siinä mielessä hankalaa, että pi-
tää pystyä laskemaan, miten paljon yksi työ 
vie aikaa. Kysymys on myös siitä, pystyy-
kö näin pienellä henkilökunnalla ottamaan 
ovesta, jos on nettitilauksia. Nykyisin on 
helppoa katsoa kirjasta aikoja. 

Paperilehteä tarvitaan myös, sillä kaikilla 
ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia mennä 
nettiin. Tälläkin alueella on niin paljon van-
hoja ihmisiä, joilla ei ole riittävästi koke-
musta netistä. Siksi he lukevat sen lehtenä. 
Jotkut asiat ovat taas luonteeltaan sellaisia, 
että niistä on hyvä lukea hitaasti paperileh-
destä.  

Minkälaiset kokemukset  
olet saanut Facebookista? 
Facebook ainakin toimii aika kivasti. Se 
vaatii kuitenkin jatkuvaa päivittämistä, 
missä en ole vielä kovin hyvä. Kun minulla 
oli yrityksen 15-vuotissynttärit, niistä oli 
maininta Facebook -sivuillani. Niitä käytiin 
paljon katsomassa. Mieheni osaa käyttää 
sosiaalista mediaa minua paremmin. Hän 
jakoi sivujani maailmalle. Katsojia löytyi 
22 000 kaikkiaan. 

Jos voisit muuttaa jotakin, mitä muuttaisit?
Työttömyyden uhka ja Euroopan tilanne 
yleensä panee miettimään sitä, voiko Suomi-
kin joutua samaan tilanteeseen kuin Kreikka 
ja Espanja ovat joutuneet. Siitä joutuvat kaik-
ki kärsimään. Muutos pitäisi saada yleiseen 
ilmapiiriin siten, että tulevaisuus näyttäisi 
valoisammalta. 

Teksti: Timo Leinonen
Kuva: Maija Lehtiö

Fanny ja Maija Lehtiö juhlatunnelmissa liikkeen 15-vuotispäivänä.

Sahaus- 

palvelu

LEVY-JAATI OY

RAKENNUSLEVYJÄ vuodesta 1970
Luotettavaa ja hyvää palvelua, 
nopeasti ja ammattitaidolla

Autokatu 2, Turku puh. 253 9200, fax 277 0990 
email: levy-jaati@pp.nic.fi Avoinna ark. 8–17

hyvää 
joulua!

Oikein

Rauhallista 
joulunaikaa!

Turun Seudun Osuuspankki lahjoittaa 
tänä jouluna hyvää joulumieltä 

TYKS:n Lasten ja nuorten klinikalle. 
Lahjoitus kohdistetaan lasten etäopetuk-
sessa tarvittavien laitteiden hankintaan. 
Laitteet antavat lapsille mahdollisuuden 
käydä koulua yhdessä ikätovereidensa 

kanssa ja osallistua opetukseen 
sairaalasta käsin. Ne tuovat iloa ja 

virikkeitä myös lasten sairaalapäiviin.

TVT_jouluilmo_133x92_112013_GR.indd   1 22.11.2013   13.27
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Vapaa-ajan harrastuksia itäisessä Turussa
Turun vapaa-aikatoimiala 
järjestää yhteistyössä seurojen 
ja järjestöjen kanssa runsaasti 
harrastustoimintaa eri-ikäisille 
kaupunkilaisille. 

KEVÄTKAUSI 2014

Q-vuoren nuorisotalo
Q-vuoren nuorisotalolla voi 
pelata vaikka biljardia, pingistä, 
lautapelejä tai pleikkaria. 
Kävijät tarvitsevat nuorisotalo-
kortin, jonka saa nuorisotalolta 
maksutta. Nuorisotalokorttiha-
kemuksen voi itsekin tulostaa 
netistä http://www.pointti.info/
vapaa-aika/nuorisokortti ja tuo-
da se täytettynä nuorisotalolle. 
Nuorisotalokortti on seutukun-
nallinen ja se käy muissakin 
Turun ja lähialueiden nuoriso-
taloilla.

Nuorille avointa toimintaa 
maanantaisin klo 13 - 20 
tiistaisin klo 13 - 16 
keskiviikkoisin klo 13 - 20 
torstaisin klo 13 - 16 
perjantaisin klo 12 - 18 (20) 

Tiistaisin ja torstaisin klo 13- 
15.30 voi  
Q-vuoren nuorisotalon salissa 
pelata sählyä ohjatusti.

Poweraction salibandyvuorot 
Aurajoen koululla (Papinkatu 4)
tiistaisin 13 - 16 -vuotiaille klo 
16 - 17.30
torstaisin 16 - 19 -vuotiaille klo 
16 - 17.30

Yhteystiedot:
Q-vuoren nuorisotalo
Nummen Puistokatu 2
p. 02 262 3342

Liikuntapalvelut
Vaavien tanssileikki
Kurssilla tanssitaan, temppuil-
laan ja hassutellaan monenlai-
sen musiikin tahdissa.
Ohjelmallisen osuuden päät-
teeksi kahvihetki rupattelun 
merkeissä. Mukaan viltti /pyyhe 
alustan päälle ja oma lelu.
Ke 15.1.2014 alkaen klo 
9.30–11 Kuralan Kylämäki 
(Jaanint. 45)
2-12 kk ikäiset vauvat oman 
aikuisen kanssa.

55 €/lukukausi
Ilmoittautumiset: Turun Nais-
voimistelijat, www.tnv.fi 
Lisätiedot: niina.laivamaa@
niinamaaria.fi

Taaperoiden tanssileikit
Kurssilla tanssitaan, temppuil-
laan ja hassutellaan monenlai-
sen musiikin tahdissa. Ohjel-
mallisen osuuden päätteeksi 
kahvihetki rupattelun merkeis-
sä. Mukaan viltti / pyyhe alus-
tan päälle ja oma lelu.
Ma 13.1.2014 alkaen klo 
9.30–11 Q-vuoren nuorisotalol-
la (Nummenpuistok. 2)
1-2,5 -vuotiaat lapset oman 
aikuisen kanssa
55€/lukukausi
Ilmoittautumiset: Turun Nais-
voimistelijat, www.tnv.fi 
Lisätiedot: niina.laivamaa@
niinamaaria.fi

Lasten liikunnan ihmemaa
1–12-vuotiaiden lasten ja van-
hempien liikuntavuoro, jossa 
on käytössä liikunnalliseen leik-
kiin ja temmellykseen sopivia 
välineitä. 
Su 12.1. alkaen klo 16.30–19 
Nummen koulu (Kirkkotie 31)
maksuton
Lisätiedot: Satu Revonsuo, 
p. 050 554 6225

Futsal
Sisäjalkapalloa 7 -12 -vuotiaille
ma 13.1. alkaen klo 19–20, 
Nummen koulu (Kirkkotie 31)
Ilmoittautua voi mukaan paikan 
päällä. 
maksuton
Lisätiedot: 050 554 6229

Hannuniitun sauvakävelijät
Sauvakävelyä mukavassa 
seurassa.
Ma 13.1. alkaen klo 13. Turun 
Moottoriseuran kerhotalon 
edestä (Vanha Hämeent. 105)
maksuton

Kuuvuoren sauvakävelijät
Sauvakävelyä mukavassa 
porukassa
ke 8.1. alkaen klo 10 Q-vuoren 
nuorisotalolta (Nummenpuis-
tok. 2)
Mahdollisuus juoda pientä 
maksua vastaan kuppi kuumaa 

kävelyn jälkeen.
maksuton

Liikunnan palveluohjaus
Opastusta oman liikuntamuo-
don löytämiseen.
ke 8.1. klo 14–15  sekä kerran 
kuukaudessa tästä eteenpäin.
Nummen kirjasto (Töykkälänk. 
22)
maksuton
Lisätiedot: Satu Revonsuo  
p. 050 554 6225

Nummen kirjasto
Nummen kirjaston aukioloajat
ma-to 10–19
pe 10–16

Satuhetkiä alle kouluikäisille
Kysy tarkemmat ajat kirjastosta

Arjen muistoja -muistelupiirit
Asiantunteva alustaja johdattaa 
päivän aiheeseen ja kahvittelun 
lomassa pääsee jakamaan 
omia muistojaan. Vapaa pääsy! 
Nummen kirjasto on esteetön. 
• Käsityömuistoja. ti 18.2. klo 
14–16. Tiina Kivistö kertoo 
käsityötaidon siirtymisestä 
hiljaisena tietona. 
• ”Pimeä pullo”, muistoja lain 
kiertämisestä tai hiukan oikai-
semisesta. ti 18.3. klo 14–16.
• Kasarmit Turussa. ti 15.4. klo 
14–16. Alustajana everstiluut-
nantti Tuukka Alhonen.

Huom! Arjen muistoja -tilai-
suuksia on myös Kuralan 
Kylämäessä.

Lukupiiri aikuisille
Keskiviikkoisin 22.1., 12.2., 
5.3., 26.3., 16.4. ja 7.5. klo 
17–18.30, kirjaston taukoti-
lassa. Keväällä aiheena ovat 
omaelämäkerrat.

Kirjaston ajankohtaisia tapahtu-
mia lisää Turun kaupunginkir-
jaston kotisivuilla www.turku.fi/
kirjasto. Kohtaa kirjasto myös 
kirjastoauton pysäkeillä!  

Nummen kirjastoon voit tuoda 
oman taide- tai keräilynäytte-
lysi, ota yhteyttä kirjastoon ja 
kysy lisää!

Yhteystiedot:
Nummen kirjasto, Töykkälän-
katu 22, puh. 02 262 0762

Kuralan Kylämäki
TAPAHTUMAT (vapaa pääsy)
Kuralan hiihtolomapäivät
19.–20.2.2014 klo 11–16
Talvista liikuntaa ja arkiaskareita

Lasten laskiainen 
4.3. klo 9–12
Mäenlaskua, pitkiä pellavia, 
kuumaa mehua ja makkaran-
paistoa

Laitetaan pääsiäistä 
11.–13.4. pe klo 9-14, la-su klo 
11–17
1950-luvun maalaiskoti valmis-
tautuu juhlaan.

Vintage! Kuralan Kyläjuhlat 
24.–25.5.2014 klo 11–17
Juhlitaan 50-luvun malliin – 
tarjolla muotia, musiikkia ja 
popkulttuuria. 

Perinneliikuntakontti
Lauantaisin 3.5.–31.5. klo 
12–15 ohjatusti perinteistä 
liikuntaa, pihaleikkejä ja jousi-
ammuntaa Kokeiluverstaalla.

Museon alueella on kätkösuun-
nistusrata käytössä lumien 
sulamisen jälkeen. Kätkösuun-
nistuskartan voi tulostaa mu-
seon nettisivuilta www.turku.fi/
kuralankylamaki 

KURSSIT JA TYÖPAJAT
Kurssit ja työpajat ovat Kokei-
luverstaalla, ellei toisin mainita. 
Perusmateriaalit sisältyvät 
kurssien hintaan. Kursseille 
tulee ilmoittautua etukäteen, 
ohjeet www.turku.fi/kuralanky-
lamaki tai 02 2620 420

Taitotiistai 
Joka tiistai 14.1.–27.5. klo 
13–17.30
Avoin työpaja kaikenikäisille. 
Museon kokoelman innoitta-
mana tehdään käsillä savesta, 
paperista, kankaasta ja muista 
materiaaleista… Vapaa pääsy, 
ei ennakkoilmoittautumista!

Vintagepuku-kurssi 
13.1.–19.5. Joka toinen maa-
nantai 17.30–19.45  
(parittomat viikot)
Nuorille ja aikuisille. Tehdään 
puku vanhojen kaavojen innoit-
tamana 40- tai 50-luvun malliin. 

Hinta 45 € + materiaalit.

Ompeluseura 
20.1.–12.5. Joka toinen maa-
nantai 17.30.–19.30  
(parilliset viikot)
Tehdään perinteisiä käsitöitä 
mm. kuvio- ja pitsineuleita, 
nauhankudontaa, monivärivirk-
kausta ja kahvitellaan.
Hinta 20 € + materiaalit.

Jousikurssi perheille 
25.–26.1. 12–17
Tehdään yhdessä jousi, nuolet 
ja nuoliviini. Hinta 30 €.

Jousenvalmistuskurssi 
4.2.–8.4.2014 tiistaisin klo 
18–20.30
Yli 12-vuotiaille nuorille ja aikui-
sille. Tehdään oma pitkäjousi. 
Hinta 30 € + materiaalit.

1+1+1+1+1
Rakenna oma hiihtolomasi - 
hiihtolomatyöpajat 
17.2.–21.2. klo 12–16
Tehdään paperista ja pahvista 
ja välillä ulkoillaan ja leikitään. 
ma 17.2. aaltopahvirasioita
ti 18.2. käsintehtyä kirjepaperia
ke 19.2. käsinukkeja paperi-
massasta
to 20.2. paperiveistoksia ja 
lumiveistoksia 
pe 21.2. persoonallisia paperi-
liisterikulhoja
Ennakkoilmoittautuminen, 
materiaalimaksu 5 €/päivä

Pääsiäismunanmaalauskurssi
Koristellaan pääsiäismunia 
perinteisellä vahatekniikalla ja 
opitaan vahatekniikan perusteet. 
Tiistaisin 4.3.–25.3. klo 
18.00–20.15. Hinta 25 €.

50-luvun kuosit
Keskiviikkoisin 5.3.–26.3. klo 
16–18
Painetaan kankaalle 50-luvun 
kuoseja esim. kodin tekstiileiksi 
ja vaatteiksi…
Hinta 30 € + materiaalit 

Valmistaudu Vintageen
3–.4.5. klo 12–16
Valmistaudumme toukokuun 
lopun Kuralan Kyläjuhliin ja 
teemme asusteita, hiuskoruja ja 
tutustumme aikakauden meik-
keihin ja hiustyyleihin. Materiaa-

limaksu 10 €/hlö/päivä.

Arjen muistoja -muistelupajat 
Asiantunteva alustaja johdattaa 
päivän aiheeseen ja kahvittelun 
lomassa pääsee jakamaan 
omia muistojaan. Vapaa pääsy! 

• Ruokamuistoja. ti  4.3. klo 
14–16 Iso-Kohmon talossa. Pia 
Niemonen Varsinais-Suomen 
Martoista kertoo pula-ajan 
ruoasta. Tila on esteetön.
• Tiistai-illan toivotut. ti 1.4. 
klo 14–16 Kokeiluverstaalla. 
Muusikko Jutta Ala-Äijälä 
kertoo suomalaisesta 1950-lu-
vun iskelmästä ja kuuntelemme 
muistelijoiden toivemusiikkia. 
Tila on esteetön.
• Puutarhamuistoja. ti 29.4. 
klo 14–16 Kuralan Kylämä-
essä Vähä-Kohmon talossa. 
Puutarhuri Leena Haimi kertoo 
Kuralan Kylämäen puutarhoista 
ja perinnekasveista. Sään sal-
liessa kierrämme katsomassa 
alueen kasvistoa. 
• Lapsuuden kesät. ti 13.5. klo 
14–16 Kuralan Kylämäessä 
Vähä-Kohmon talossa. Alus-
tajina ”Kuralan poikia/tyttöjä”, 
jotka ovat alueella viettäneet 
lapsuuttaan. 

Huom! Arjen muistoja tilaisuuk-
sia on myös Nummen kirjas-
tossa.

yhteystiedot:
Kuralan Kylämäki
Jaanintie 45
puh. 02 262 0420

Kaupunginosaviikot  tärkeä osa oman asuinalueen identiteettiä

Suomen Kotiseutuliitto valitsi 
kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 
järjestetyt Kaupunginosaviikot 
Vuoden kotiseututeoksi.

Kaupunginosaviikot oli kult-
tuuripääkaupunkivuotta varten 
perustetun Turku 2011 -säätiön 
oma hanke, jossa innostettiin pai-
kallista järjestökenttää suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan itsenäisesti 
Kaupunginosaviikkoja eri puolilla 
Turkua. Kaupunginosaviikoille 
mahtui mukaan perinteisiä ja uu-
sia tapahtumia, jotka toivat esiin 
paikallista omaleimaisuutta, mo-
nikulttuurisuutta kehittäen aluei-
den yhteisöllisyyttä ja asumisviih-
tyvyyttä. Kaupunginosaviikkojen 
tukiyhdistys ry on tammikuussa 
2012 perustettu yhdistys, jon-
ka tarkoituksena on koordinoida 
Kaupunginosaviikot-ohjelmako-
konaisuutta tulevina vuosina jat-
kona Euroopan kulttuuripääkau-
punkivuodelle 2011 Turussa.

Kaupunginosaviikoille on tullut 
vuosi vuodelta mukaan myös uusia 
kaupunginosia, mikä kertoo siitä 
kuinka suuri tilaus Kaupunginosa-
viikoille on ollut. Kaupunginosa-
viikot jatkavat Turun kulttuuripää-
kaupungin viestiä kulttuurin hyvää 
tekevästä vaikutuksesta, sillä toi-
minta jatkuu. Kaupunginosaviik-
kojen ohjelma esittelee Turun eri 
kaupunginosia, paikallista oma-
leimaisuutta, monikulttuurisuutta 
ja asukkaiden osaamista viikon 
mittaisina ohjelmakokonaisuuksi-
na. Kunkin kaupunginosan ohjel-
massa on paikallisten yhdistysten 
järjestämiä erikokoisia ja valtaosin 
ilmaisia tapahtumia. 

Kaupunginosaviikkojen ta-
voitteena on tehdä kaupunkia 
tunnetuksi alueen asukkaiden, 
muiden kaupunkilaisten ja myös 
vierailijoiden piirissä. Sen avulla 
halutaan luoda aktiivinen, yhteis-
työkykyinen sekä tuottelias kau-
punginosien verkosto.  Lisäksi 

tavoitteena on tukea yhteisölli-
syyttä ja ehkäistä syrjäytymistä, 
sillä asiat alkavat olemaan jo niin 
suuria, että jonkun on paikallis-
tasollakin koottava ihmisiä hotei-
siinsa. Kaupunginosaviikot ry:n 
koordinoimilla viikoilla lisätään 
asukkaiden aktiivisuutta, viihty-
vyyttä ja paikallistuntemusta.  Ih-
miset järjestävät itse tapahtumia 
omassa kaupunginosassaan, ja 
sitä tarkoitusta varten he voivat 
saada sekä taloudellista että vies-
tinnällistä tukea tältä Kaupungin-
osaviikot- yhdistykseltä. Kaupun-
ginosaviikot ry:n ohjelmahaku on 
aiemmin alkanut maaliskuussa. 
Kaupunkilaiset voivat ehdottaa 
viikoille kaikenlaista tapahtumaa 
sekä toimintaa. Tärkeitä asioita 
ovat paikallinen omaleimaisuus, 
monikulttuurisuus ja osallistuvuu-
den vahvistaminen aktivoimalla 
asukkaita kehittämään asuinalu-
ettaan monipuolisesti. Ohjelma 
kumpuaa asukkaiden ideoista ja 

toteutuu paikallisten yhdistysten 
ja muiden toimijoiden järjestä-
mänä. Yhdistys kokoaa vuotui-
sen Kaupunginosaviikkojen oh-
jelman, jakaa taloudellista tukea 
tapahtumajärjestäjille sekä tekee 
yleisviestintää ja -markkinointia 
koko ohjelmasta ja yhdistyksen 
toiminnasta sekä tukee muilla 
tavoin kaupunginosatoimintaa ja 
toimijoiden verkostoitumista.

Miten tulevaisuudessa?
Kaupunginosaviikkojen tukiyh-
distys on mukana kaupungin ide-
oimaan Paikallisen osallistamisen 
työryhmässä, johon se sopiikin 
erittäin hyvin oman toimintansa 
tavoitteiden perusteella: osallis-
taminen, syrjäytymisen ehkäisy.

Vuonna 2013 mukana oli 14 
Kaupunginosaviikkoa! Kaupun-
ginosaviikkojen suuresta suosios-
ta kertoo se, että uusia kaupun-
ginosaviikkoja oli mukana peräti 
neljä. Mukana oli kaikkiaan 17 

kaupunginosaa. Ohjelmaa oli jäl-
leen laidasta laitaan. Tapahtumia 
oli yhteensä 208, joita oli teke-
mässä 1471 talkoolaista. Kävijöi-
tä oli koko vuonna yhteensä noin 
19 700. Tapahtumajärjestäjät uu-
sivat jälleen ilahduttavasti viikko-
ohjelmistojaan.

Ensi vuoden teema on moni-
kulttuurisuus. Monikulttuurisuu-
den vuoden tavoitteena on nostaa 
maahanmuuttajavetoisten kau-
punginosien osallistuminen ”etu-
riviin”. Taloudellisten vaikeiden 
aikojen koittaessa on vaarana, 
että tällainen vapaaehtoinen kun-
talaisten/kyläläisten aktiivijoukko 
ei saakaan enää lupaa toimia. Jo-
kaisen on voitava kokea kuulu-
vansa omaan ”kylään” ja identifi-
oitua siihen. Pitäkäämme siis yhtä 
ja huolta toisistamme.

Riitta Karjalainen
varavaltuutettu (kesk.).
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Tule meille Jumppalaan kokeilemaan 
Les Millssin suosittuja tunteja, sinun teh-
täväksesi jää vain valita, mitä lähdet en-
simmäiseksi testaamaan! 

Jumppala, Siutlankatu 1, 20380 TURKU

Catalina Riquelme ja Annu Elo

L&T:n Nelilokeropalvelun avulla 
lajittelu ja kierrätys on vaivatonta.

Kokeile niin huomaat!

www.lassila-tikanoja.fiwww.lassila-tikanoja.fi

Turun Urheiluliiton Jumppalassa start-
tasi syyslukukaudella uusi innovatiivinen 
tavallisten naisten Eloa Elleihin ryhmä. 
Ryhmä on tarkoitettu ihan tavallisille ka-
duntallaajille ja liikunnasta kiinnostuneil-
le, kaiken ikäisille ja kokoisille naisille.

Eloa Elleihin ryhmän perustaja Annu Elo kertoo 
ryhmän päätavoitteena olevan liikunnan ilon löy-
täminen, sekä uusiin liikuntalajeihin tutustuminen 
rennossa ilmapiirissä. Elo on järjestänyt Elleille 
lukuisia erilaisia näytetunteja bodypumpista hen-
gitysharjoituksiin. Ellit urheilevat kerran viikossa 
tunnin verran. 

Keväällä 2014 on tarkoitus järjestää uusi Eloa 
Elleihin ryhmä, johon on nyt alkanut ilmoittautu-
miset sivulla www.eloaelleihin.fi

Jos koet olevasti avoin kaikelle uudelle, sekä 
kiinnostunut liikunnasta niin tulethan kokeilemaan 
jumppailua meidän kanssa. 

”Liikunta voi olla myös eloisan ihanaa, Ellit 
vie mennessään…

tule ja kokeile!”

Mikä ihmeen Poweraction?
Poweraction on maksuton liikunnan aloittelijoil-
le tarkoitettu tuote, jonka kohderyhmä on kaik-
ki 13–19-vuotiaat turkulaiset tai Turussa koulua 
käyvät.  

Jumppalaan Poweraction passilla pääsee maa-
nantaisin klo 16.00–17.00 olevalle 13–15 -vuoti-
aille tarkoitetulle akrobatiatunnille.

Power20+ kortti
Jumppalan perjantain klo 7.45–8.45 Bodypump 
tunnille voit osallistua Power 20+ passilla, joka 
on nimensä mukaan tarkoitettu yli 20-vuotiaille.

Mistä passin voi hankkia?
Poweraction- passin saa täältä Jumppalasta, liikun-
nanopettajalta, Turun kaupungin liikuntapalvelu-
keskuksen asiakaspalvelusta Kupittaan futiskatso-
mon päädystä tai nuorten taide- ja toimintatalosta 
Vimmasta.

Lisätietoja:
www.poweraction.net
www.voli.fi

Aikuisten tunneilla uusia tuulia 
vuonna 2014
Aikuisten jumppa-aikataulumme muuttuu kevät-
kaudella 2014 selkeämmäksi ja tuntien alkamisai-
kaa on muutettu niin, että töistä tai koulusta ehtii 
paremmin jumppaan.

Jumppalassa on tarjolla viikossa 21 erilaista 
LesMills lisenssituntia sekä tämän lisäksi venytte-
lyä, reisi-vatsa-pakaratunteja, niska-hartia – selkä 
tunteja, vauvabic tunteja johon vauvakin on terve-
tullut mukaan sekä muita perinteisempiä jumppia.

LesMills tunnit
Liikuntakeskuksissa lisääntyvät huimalla vauhdil-
la ns. lisenssitunnit. Tällaisilla tunneilla ohjelma 
on sama ohjaajasta riippumatta ja ohjaajat käyvät 
opettelemassa uuden ohjelman jatkokoulutuksissa 
muutaman kerran vuodessa. Toisin sanoen asiakas 
saa taattua laatua eikä saman tunnin vaikeus tai 
raskaus vaihtele eri ohjaajien tunneilla. Lisenssi-
tuntinimike tulee siitä, että vain lisensoidut (koulu-
tuksen käyneet ja läpäisseet) ohjaajat saavat ohjata 
tiettyä tuntia.

Jumppalan Les Millssin tunneista suosituin tun-
ti on epäilemättä BODYPUMP, mutta myös muut 
tunnit keräävät jatkuvasti uusia faneja. Kiinnos-
tuitko? 

Iloiset ”Ellit” Pirjo Rajamäki, Annu Elo ja Sanna Reiman.

Kuulumisia jumppalasta
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Syysrieha  
lapsiperheille  
jumppalassa

Kiia, Iisa ja Meri-Tuuli akrobatiassa.

Jemima, Angelika ja Sini-Lumia kokeilemassa 5-6 -vuotiaille  
tarkoitettua liikuntaleikkikoulua.

Lastentanssi 5-6-vuotiaille.

yli

2000  
vaihto- 
autoa 

Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-15 Huolto: 020 777 2406  Varaosat: 020 777 2406 Piiskakuja 10 Turku     Automyynti: 020 777 2430

yli  

350  
matkailu-
ajoneuvoa

Kaikista voit tehdä kaupat myös meillä. Tervetuloa!

www.rinta-jouppi.com www.auto.fiNettiosoitteissa ja on

ja

Alueellista yhteistyötä
Me kaupungin vapaa-aikatoimialojen edustajat olem-
me alkaneet EVIVA – toimintaohjelmien alueilla työs-
kennellä yhdessä ”aluetiimeissä”. Aluetiimien tehtä-
vänä on osallistaa alueen asukkaita suunnittelemaan ja 
toteuttaa heille sopivia vapaa-ajanpalveluita resurssit 
huomioiden. Moniammatillisessa tiimissä on mukana 
kulttuurin-, nuorison- ja liikunnan kaupungintoimijat. 
Kolmannen sektorin ja muiden kaupungin toimialojen 
edustajien kanssa tehtävää yhteistyötä tullaan myös 
alueella lisäämään erilaisin verkostotapaamisin.

Alueellista yhteistyön toimintamallia on pilotoitu Ru-
nosmäen ja Pansio-Pernon alueilla ja nyt tarkoituksena 
on tuoda malli Halisten ja Kuralan alueelle. Aluetiimi 
kokoontuu noin kerran kuussa hankekoordinaatto-
ri Toni Ekroosin (toni.ekroos@turku.fi) johdolla ja 
tarkoituksena on siirtää ryhmän vetovastuu vähitellen 
alueella vakituiseen toimivalle vapaa-aikatoimialan 
edustajalle. Näin saamme tälle tavalle toimia jatku-
vuutta toimintaohjelman päätyttyä.

Aluetiimi tulee lähestymään teitä asukkaita eri tavoin 
ja toivonkin, että innostuisitte heidän kanssaan poh-
timaan kaikkia vapaa-aikaan liittyviä palveluiden ke-
hittämismahdollisuuksia, jotta palveluista lähellänne 
saataisiin teidän tarpeidenne näköisiä. 

Osallistukaa ja vaikuttakaa, haluamme kuunnella teitä! 
Ja parhaalla mahdollisella tavalla kehittää vapaa-ajan 
palveluita oikeaan suuntaan.

Rauhaisaa Joulun Odotusta! Ja Uuteen Vuoteen Innol-
la puhkuen!

Katri Arnivaara
EVIVA – toimintaohjelma

Lauantaina 28.9. Turun Urheiluliitto järjesti 
lapsiperheille toimintarikkaan syysriehan 
Jumppalassa. Toimintaa oli 1-12 -vuotiaille 
lapsille. Lapset pääsivät kokeilemaan Tu-
run Urheiluliiton ohjattuja jumppa- ja tanssi-
tunteja, kuten tarzanjumppaa, latinodancea 
sekä akrobatiaa. Lisäksi lasten käytössä 
oli koko päivän temppurata, ongintaa, 

kasvomaalausta sekä puffetti suolaisine ja 
makeine herkkuineen. Vuosittainen tapah-
tuma järjestettiin nyt toista kertaa.

Teksti ja kuvat: Kristiina Toivonen

Lisätietoja WWW.sita.Fi asiakaspalvelu@sita.fi  
puhelin 010 5400

Vastuuta  
ympäristöstä  
VaiVattomasti!

oma LoKeropoLtto-KeLpoiseLLejätteeLLe!

NeLiLoKeroiseN QuattroseLeCt-jäte astiaN aVuLLa 
Kierrätät tehoKKaasti KaiKKi KotitaLoutesi jätteet.

LajitteLe 
jätteet heLposti Kotipihassasi!

SITA Finland tarjoaa sinulle Suomen 
edistyksellisimmän kierrätysmah-
dollisuuden omalla pihallasi.

Quattroselect on omakoti- ja 
rivitaloille sekä pienyrityksille 
tarkoitettu, 370-litrainen neli-
lokeroinen jäteastia, jonka 
avulla kierrätät keräyskartongin,
-lasin ja -metallin sekä polttokel-
poisen jätteen. 

palvelualue: Turku, Kaarina, 
Lieto ja Rusko.

LajitteLemaLLa:
•		kierrätät	samalla	kertaa	kaikki	
 kotitaloutesi jätteet
•	vähennät	kasvihuonepäästöjä
•	säästät	luonnonvaroja.

Quattroselect-astiaan kerätään 
vain	hyötyjätteitä	(ei	polttokelpois-
ta jätettä) Raisiossa, Naantalissa, 
Maskussa ja Nousiaisissa.

kulta- ja kelloliike

suominen
TURKU, Yliopistonkatu 24, �  231 8358

Meille on
helppo
tulla

Satakunnantie 19, Turku
puh ja fax 020 740 4300

www.raunistulanapteekki.fi

Avoinna: arkisin 9-19 ja lauantaisin 9-15

Ilmaiset parkkipaikat oven vieressä

Invapaikka, pyörätuoliluiska ja
automaattiovet
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k a t a j a m ä k i

Jouluja Hetassa
Joulukin taas lähestyy. Päätökset joulun 
viettämisen muodoista ja paikoista on var-
maan jo tehty. Ennen ei niihin tarvinnut 
paljon aikaansa tuhlata, oltiin kotona, tai 
yhdessä vanhempien luona. Ajat ovat täs-
säkin suhteessa muuttuneet. Monet mat-
kustavat etelään, jotkut pohjoiseen, tai 
mihin tuntuu olevan vientiä.

Eräässä vaiheessa meidänkin perheessä 
keskusteltiin joulun viettopaikasta. Poh-
diskelu johtui työstäni. Suunta oli silloin 
Lappiin, Enontekiölle. Siinä perhe-elä-
mämme vaiheessa oltiin joka toinen joulu 
täällä kotonurkilla, vanhempien luona ja 
vuorojouluin pohjoisessa.

Pohjoisen jouluperhe muodostui niistä 
ihmisistä, jotka olivat ilmoittautuneet Hetan 
kodan joulunviettoon muutamiksi päiviksi. 
Yhdessä tehtiin matkaa bussilla ja otettiin 
mukaan matkan varrelta kyytiin ilmoittau-
tuneita. Siinä oli matkapäivän aikana hyvä 
mahdollisuus tutustua jouluperheen jäseniin.

Lapin luonto tarjosi omat jouluiset puit-
teensa. Aina oli lunta ja yleensä pakkasta. 
Kerran muistan jouluna olleen siinä neljän-
kymmenen miinusasteen molemmin puolin. 
Vain yhtenä jouluna oli nollakeli. Tuolta 
tosi kylmältä joululta muistan, kuinka poi-
kani kanssa haimme metsästä joulumännyn, 
kuusi ei siellä kasva. Tulimme mäntyinem-
me tielle ja ajattelin varistaa siitä suurem-
pia lumia. Iskiessäni tyveä tien pintaan, oli 
kuin lasiputkia olisi helissyt tielle, kun ok-
sat katkeilivat. Jäljelle jäi vain pelkkä run-
ko. Ei muuta kuin uutta mäntyä hakemaan.

Järveen hakattu avanto toimi suuren-
moisena virkistäjänä joulusaunan nau-
tinnoissa. Hyvä oli käyttää villasukkia 
avannolla käydessä, muuten jalkapohjat 
tarttuivat ilkeästi jäiseksi tallattuun pol-
kuun. Lienee niin, että tuona kylmimpänä 
jouluna, jäi avannossa käymättä.

Saunan jälkeinen joulupöytä ja siitä jat-
kunut yhteinen illanvietto muodostuivat jou-
lun kohokohdaksi. Yhdessä pysähdyttiin 
joulun sanoman äärelle ja laulettiin joulu-
lauluja. Pientä yhteistä hauskanpitoakaan 
ei unohdettu. Kukaan ei jäänyt sivulliseksi, 
vaan jouluperheen jäsenet tulivat toisilleen 
hyvin läheisiksi.

Joululahjoilla emme koreilleet, muuten 
kuin lasten osalta. Lapsiperheet olivat tuo-
neet lasten lahjat mukanaan ja joulupuk-
ki ne tietysti siellä jakoi, oltiinhan Lapissa. 
Joulupukilta, joka oli virassa oleva Rajaseu-
tusisar, saimme vihjeen jostakin vaikeuk-
sissa olevasta perheestä. Hän tunsi paikalli-
set olot ja tarpeet, kertoen meille kohteesta, 
johon voisimme lahjamme joulupukin kautta 
antaa. Näin saimme hyvän mielen itsellem-
me ja lahjamme saaneelle perheelle. 

Jouluaamuna menimme kirkkoon. 
Muistan kuinka eräänä jouluna pappi sa-
noi saarnansa jälkeen: ”Hyvää joulua ja 
ajakaa ojien välissä.” Se on aina hyvä 
neuvo tiellä liikkujille. 

Ei sitä joulumatkan ja leirin vetämistä 
juurikaan työkomennuksena kokenut, vaan 
tunsi kuuluvansa samaan jouluperheeseen.

Aulis Katajamäki

Aulis Katajamäki on syntyperäinen Halislainen ja 
asunut täällä 70 vuotta. Nykyään hän asuu Uittamolla.

• Vaihtolavakuljetukset • Vaihtolavojen vuokraus • Koukkuvaihtolavakuljetukset
yhdistelmäautoilla max. 120m3 • Sepeli-, sora- ja multatoimitukset • Lumiurakat

 • Teiden kastelut • Nosturiauto kappaletavarakuljetuksiin • Lavettikuljetukset • Kaivuupalvelut
• Maa-ainesten kuormaus • Pyöräkuormaajapalvelut

Riimukatu 11, 20380 Turku   Puh. (02) 242 6416 Fax (02) 242 6335
0400 221 314  0400 221 316   email: sautila@sautila.com   www.sautila.com

Turkulainen kuljetusyritys 
kolmannessa polvessaSAUTILA OY

t e r v e y d e k s i !
Kiitospäivä 
Yhdysvalloissa vietettiin kiitospäivää 
marraskuun neljäntenä torstaina. Perinne 
juontaa juurensa sadonkorjuujuhliin ja Yh-
dysvaltain sisällissodan jälkeisiin aikoihin. 
Vuonna 1789 presidentti George Washing-
ton määräsi marraskuun 26. päivän kan-
salliseksi juhlapäiväksi, ja 1941 kiitospäi-
västä tuli lakisääteinen lomapäivä. Kaikille 
annettu vapaapäivä on tarjonnut perheille 
mahdollisuuden kokoontua yhteen. 

Perheemme vietti kiitospäivää Bostonissa 
runsaat 25 vuotta sitten. Olin silloin vaimo-
ni kanssa tekemässä tutkimustyötä Harvard 
Medical School’issa. Maassa maan tavalla ja 
siksi pyrimme noudattamaan amerikkalaisia 
perinteitä. Ruokavalikoimaltaan kiitospäivän 
ateria muistuttaa Uuden Englannin alueen en-
simmäisten siirtolaisten ja intiaanien yhdessä 
1600-luvun alkupuolella viettämää ateriaa. 

Kalkkuna oli aterian keskipiste. Vuok-
raamassamme talossa oli suuri kaasuliesi 
ja -uuni. Sähkölieteen tottuneille suoma-
laisille kaasuhella antoi ihmettelemisen 
aihetta. Ja toden totta, se osoittautui ker-
rassaan mainioksi laitteeksi. Uuni oli kuin 
suunniteltu ison kalkkunan paistamiseen. 
Mutta ennen paistoa kalkkunan sisälle lai-
tettava täyte oli olennainen osa onnistunut-
ta lopputulosta. 

Täyte eli stuffing on edelleen jokaisen ko-
kin salaisuus. Erilaisia valmiita sekoituksia 
myytiin kuitenkin kaupoissa hyllymetreit-
täin. Yrtit ja korppujauhot, tai oikeastaan 
leivänmurut, rasva mukaan lukien tekivät 
kuivastakin kalkkunasta ihmeellisen herkul-
lisen. Amerikkalaiseen tapaan maissi, peru-
namuusi, kurpitsa ja karpalohillo olivat ate-
rialla vahvasti esillä. 

Olen kateellinen amerikkalaisille kiitos-
päivän juhlasta. Vaikka kiitospäivällä on 
ollut tapahtumiin liittyvä historiallinen 
luonteensa, amerikkalaiset kokevat sen 
perheen yhdistymisen ja jälleennäkemi-
sen juhlana. Kiitospäiväksi tullaan yhteen 
pitkienkin matkojen takaa. Meillä vastaa-
va juhla on tietysti joulu, johon paraikaa 
valmistaudumme. Hyvä niin, mutta joulu 
on Jeesuksen syntymäjuhla, ei varsinainen 
perheen juhla. 

Saattaa olla, ettei kiitospäivä mahdu enää 
meikäläisiin vuosikalentereihin, mutta en 
silti haluaisi antaa periksi. Erityisesti tänä 
yksilön kannalta levottomana ja repaleise-
na aikana on syytä vahvistaa perheen yh-
teenkuuluvuutta. Tutkimuksissa on osoitet-
tu, että perheen yhteiset ateriat vahvistavat 
lasten identiteettiä ja kasvua. Kun kysyt 

aikuisilta, hekin muistavat erityisen hyvin 
yhteiset hetket ruokapöydän ääressä. Per-
heen ja ystävien kanssa vietetyt ateriat li-
säävät yhteenkuuluvuutta ja niihin liittyy 
voimakkaasti mielihyvän kokeminen, yksi 
onnellisuuden tekijöistä. 

Koroisten seutu on suomalaisen kulttuu-
rin syntysija. Mielenkiintoista olisi nähdä, 
voimmeko vielä näin tuhansien vuosien 
vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
kulttuuriin. Me suomalaiset tarvitsemme 
perheen juhlan, kiitospäivän!

Pentti Huovinen

Kirjoittaja on Räntämäessä asuva 
lääkäri ja tietokirjailija. 

Emmauksenkatu 1, p. (02) 253 9564

MONIPUOLINEN LAATUVALIKOIMA 

• VEIKKAUS
• OLUTTA MUKAAN JOKA PÄIVÄ

• MYÖS KALASTUSLUVAT 
MEILTÄ!

TERVETULOA!

Aukioloajat: ma – pe 8 – 21, la 10 – 21, su 12 – 21

GRILLI JA ELINTARVIKEKIOSKI

HALISTUPA

PIKKUHERKUISTA REILUIHIN RUOKA-ANNOKSIIN!

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
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den, jonka keskelle Jumalan 
Poika tuli ihmiseksi. Toivot-
tavasti seisahdus seimen ää-
rellä auttaa meitä miettimään, 
mikä on joulun sanoma kii-
reittemme keskellä. Enkelit-
hän lauloivat: - Kunnia Juma-
lalle korkeuksissa ja maassa 
rauha ihmisten kesken!” Näin 
pohtivat seimen pystyttäneet 
taiteilijat ja Itä-Maarian kap-
palainen Mikko Laurén.

Piharakennuksen sei-
meen voi tutustua loppiaiseen 
6.1.saakka ja leivintuvan pie-

noisseimiin 22.12. asti. Näyt-
telyt ovat opastettuina avoinna 
Maarian kirkon ja tallin seu-
rakuntatilaisuuksien jälkeen 
sekä sunnuntaisin kello 12 – 
14. Näyttely sopii erilaisten 
aikuis- tai lapsiryhmien sekä 
koululuokkien adventinajan 
vierailuun. Ryhmävaraukset 
Maarian seurakuntasihteeriltä, 
p. 040 3417 233 (ma-pe klo 
9–15).

Teksti: Pertti Pussinen
Kuvat: Anita Pussinen

KoroiSet-lehden toimituskunta toivottaa 
kaikille alueen asukkaille  
rauhallista joulunaikaa!

Ylärivissä vastaava toimittaja Tapio Jokinen, toimitussih-
teeri Mirja-Riitta Salo, Martti Hänninen ja Timo Leinonen. 

Istumassa Tytti Issakainen ja Asta Kinghorn.

Uutena perinteenä suomalaiseen jouluun ovat tulleet erilaiset 
seimiasetelmat. Seimet ovat yleisiä katolisissa kirkoissa ja ko-
deissa eri puolilla maailmaa. Matkailun ja uskontojen välisen 
kanssakäymisen myötä seimet alkavat kotiutua myös luterilai-
seen ympäristöön.

Maarian seurakunnan Itä-Maarian aluetyö on pystyttänyt 
pappilan piharakennukseen ja leivintupaan seiminäyttelyn. 
Kuluneen syksyn ajan eläkkeellä olevat opettajat Leena Tör-
mä, Marjatta Risku, Tuuli Kastemaa ja Heidi Nummila 
ovat työstäneet seimihahmoja. Näyttelyrakenteiden tekemi-
sessä on avustanut Charlston Palombo Correia. Valmista on 
tullut. Seimiryhmä on koottuna piharakennuksessa ja avajaiset 
olivat 1. adventtisunnuntaina. 

Leivintuvassa on nähtävänä kodeista koottuja pienoissei-
miä. Niitä on tuotu ulkomaanmatkoilta eri puolilta maapalloa 
matkamuistoina sekä hankittu myyjäisistä tai askarreltu itse. 
Nämä seimiasetelmat kuvastavat eri kansojen ja kulttuurien 
näkemystä joulun ihmeellisestä tapahtumasta. Esillä on myös 
ortodoksinen jouluikoni.

”Olemme halunneet tuoda joulun pääsanoman, Jeesuksen 
syntymän, jokaisen nähtäväksi ja aistittavaksi. Voimme hiljen-
tyä seimen ääreen ja kokea sen yksinkertaisuuden ja köyhyy-

w w w . m a a r i a n s e u r a k u n t a . f i
Adventin ja joulun aika Maarian seurakunnassa 2013
ke 11.12.
Runosmäen seurakuntatalo klo 12
Lähetyspiirin adventtijuhla, Lehtinen, Laurén

la 14.12.
Runosmäen seurakuntatalo klo 12 
Joulumyyjäiset 

III adventtisunnuntai 15.12.
Maarian kirkko klo 10 
Messu, Rajamäki, Kokkola, Vuola
Pallivahan kirkko klo 11 
Messu, Myllymäki, Haikka, Kirkonmäki

ma 16.12.
Runosmäen seurakuntatalo klo 13 
Ystäväntuvan joulujuhla, Sirén, Haikka

ke 18.12. 
Koroisten ristin hartaus klo 18
Laurén, Niemi, Mika Ketola, mehutarjoilu Halinen-
Räntämäki-seura
la 21.12. 
Eläinten joulurauhan julistus klo 17
Lähtö klo 17 Valkkimyllynkujan ja Kalloistenkadun 
kulmasta Halisten Virnamäkeen. Omat lyhdyt/lamput 
mukaan, glögitarjoilu. Järj. Maarian srk, Katariinansrk 
ja Halisseura.

IV adventtisunnuntai 22.12. 
Maarian kirkko klo 10 
Messu, Kokkola, Loukiala, Rainio
Pallivahan kirkko klo 11 
Sanajumalanpalvelus, Ruskeepää, Vuola, Kirkonmäki

jouluaatto 24.12. 
Pallivahan kirkko klo 14
Lasten joulukirkko, Orenius, Vuola, Visertävä puu 
-kuoro
Kärsämäen kappeli klo 15
Jouluaaton hartaus, Ruskeepää, Vuola 

Maarian kirkko 
klo 16 Jouluaaton hartaus, Rinne, Laurén, Rainio
klo 22 Jouluyön messu, Sirén, Rajamäki, Niemi 

joulupäivä 25.12. 
Maarian kirkko klo 7 
Jumalanpalvelus, Myllymäki, Kokkola, Vuola, Rainio
Pallivahan kirkko klo 8
Jumalanpalvelus, Loukiala, Ruskeepää, Niemi

tapaninpäivä 26.12. 
Maarian kirkko klo 10
Messu, Laaksonen, Myllymäki, Niemi
Pallivahan kirkko klo 11
Messu, Rajamäki, Haikka

su 29.12. 
Maarian kirkko klo 10 
Messu, Ruskeepää, Rinne, Niemi
Pallivahan kirkko 
klo 16.15 Rukoushetki 
klo 17 Johannesmessu; Matti Vuolanne, Laurén; 
Katulähetyksen lauluryhmä; tarjoilua
klo 19 Raamattutunti, Matti Vuolanne

uudenvuodenaatto ti 31.12.
Pallivahan kirkko 
klo 17.15 Rukoushetki
klo 18 Kelpaanko Jumalalle?; Timo Keskitalo; 
tarjoilua
klo 19.30 Risti valaisee -aattojuhla; Turkka Aaltonen, 
Timo Keskitalo, Päivi Lautamäki; musiikkia  
klo 21 Aattoehtoollinen ● Rajamäki 

uudenvuodenpäivä ke 1.1.
Maarian kirkko klo 10 
Messu, Laaksonen, Kokkola, Haikka 
Pallivahan kirkko 
klo 15 Taivas on uskoni määrä; Liisa Pura, Turkka 
Aaltonen
klo 17 Messu, Laurén, Turkka Aaltonen, Rainio

su 5.1. 
Maarian kirkko klo 10 
Messu, Sirén, Laaksonen, Haikka
Pallivahan kirkko klo 17 
Messu, Rajamäki, Rainio 

loppiainen ma 6.1.
Maarian kirkko klo 10 
Messu, Loukiala, Laurén, Rainio

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

ke 11.12. 
Yli-Maarian seurakuntatalo klo 18
Yli-Maarian kvartetti 
Rainio, Loukiala

to 12.12.
Maarian kirkko klo 13 
Eläkeläisten kauneimmat joululaulut 
Niemi, Myllymäki 

la 14.12.
Runosmäen seurakuntatalo klo 15 
Niemi, Lehtinen 

III adventtisunnuntai 15.12.
Pallivahan kirkko klo 16 
Lasten kauneimmat joululaulut 
Visertävä puu -kuoro, Vuola, Ruskeepää 
Maarian kirkko klo 19 
Maarian kamarikuoro 
Niemi, Rajamäki 

ma 16.12.
Kotimäen seurakuntatalo klo 18 
Haikka, Loukiala 

ke 18.12.
Raunistulan seurakuntatalo klo 18 
Joululaulujen ilta

to 19.12.
Hepokullan seurakuntatalo klo 18 
Rajamäki, Kokkola, Haikka

la 21.12.
Maarian kirkko klo 18 
Rainio, Myllymäki 

loppiainen ma 6.1.
Pallivahan kirkko klo 17 
Kauneimmat joululaulut -messu
Kiitostilaisuus vapaaehtoisille, Rinne, Laurén, Haikka

JOULUKONSERTIT 

pe 13.12.
Maarian kirkko klo 18 
Karjalan Käköset ja Pandora-kuoro; Mika Ketola; 
glögi- ja piparitarjoilu; hartaus, Laurén

la 14.12.
Pallivahan kirkko klo 16 
Hengellisen romanimusiikin joulukonsertti; Taivaasta 
tuulee -yhtye, Leonard Stenroos; Laurén; kahvitar-
joilu 
Maarian kirkko klo 16 ja 19
Key Ensemble, Teemu Honkanen

ke 18.12.
Maarian kirkko klo 19 
Turun NMKY:n seniorikuoro, Rainio; Rinne

la 21.12.
Maarian kirkko klo 20 
Heikki Rainio & Adastra Ensemble 

***

Muutokset mahdollisia. Lisää seurakunnan 
toiminnasta löydät Kirkko ja me -lehdestä sekä  
www.maarianseurakunta.fi.

Eläinten joulurauhanjulistus  
Virnamäellä

lauantaina 21.12. klo 17
Kokoontuminen Kalloistenkadun ja Valkki-
myllynkujan kulmasta klo 17. Lähdemme 

liikkeelle yhdessä kulkueena
Virnamäelle.

Tilaisuuden lopuksi HalisSeura tarjoaa
glögiä ja pipareita Komoisten tilalla.

Lämpimästi tervetuloa kaikenkarvaiset 
Luojan luomat!

Tilaisuuden järjestää: Maarian seurakunta, 
Katariinan seurakunta sekä HalisSeura

Halinen-Räntämäki ry toivottaa  
alueen asukkaille Rauhallista Joulua 

ja Onnellista Uutta Vuotta 2014!

Nukkehahmojen tekijät: Heidi Nummila, Leena Törmä,  
Marjatta Risku ja Tuuli Kastemaa.

Pappilan piharakennuksen seimi.
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”Nyt seimellesi seisahdan!”


