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opisto, Elävän Kulttuurin Koroinen

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

Toimitussihteeri 
Tytti Issakainen

Toimituskunta 
Ann-Christin Antell, Tytti Issa-
kainen, Tapio Jokinen, Johanna 
Lampinen, Pirjo Lehtinen, Timo 
Leinonen, Jussi Nurmi, Pertti Pus-
sinen, Pirjo Ranti, Laura Tikkanen, 
Virpi Lummevuo

Toimitus 
aineisto@koroinen.fi

Kansikuva 
Tytti Issakainen: Maarian pappilan 
puutarhasta on parin vuosisadan 
ajan syksyisin kerätty hieno  
omenasato.

Ulkoasu 
Janne Peltonen

Painopaikka 
Finepress Oy, Turku

Ilmoitusmyynti 
Tapio Jokinen, puh. 050 572 2530, 
jokinen.tapio@netti.fi

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

Ilmoituksen suunnittelu 
ja tekstiladonta 
Ilmoituksen taitto- ja muutostyö: 
50 e/tunti, yhden tunnin veloitus on 
minimitaksa. Aineisto osoitteeseen 
ilmoitukset@koroinen.fi viimeistään 
2 viikkoa ennen lehden julkaisu-
viikkoa.

Maksuliikenne 
Liedon Osuus pankki 
471330-230411

Lehden vastuu 
Ilmoituksen julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä lehden 
suurin vastuu rajoittuu ilmoituk-
sen hinnan korvaamiseen. Lehti 
ei vastaa virheestä, joka ai-
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p ä ä k i r j o i t u s
Syksyllä tapahtuu 
Kesä on jäänyt jälkeen ja kirpeät 
syyspäivät ovat alkaneet. Toiminta 
menneen kesän aikana on ollut vil-
kasta, mikä ilmenee KoroiSet-leh-
den sisällöstä.

Toukokuussa vietettiin Halisviik-
koa, joka oli suuri ponnistus alueen 
asukkailta. Kaupunginosaviikot hoi-
ti yleistä tiedotusta, jotta asukkaat 
saisivat informaatiota eri tapahtu-
mista.
Sillalla on kesän ajan liehunut alu-
een lippu, joka tuo alueen hyvin 
esille tultaessa Halistensillan poh-
joispuolelle.

Turkuseura on muuttanut kulu-
van kesän aikana Sairashuoneen-

kadulta Vanhalle suurtorille, josta 
Turkuseura on saanut uudet hyvät 
tilat. Suurtorilla toimii myös Föri-
puoti ja kokoustilat.

Muutto oli valtava projekti. Kun 
oltiin oltu 33 vuotta Sairashuoneen-
kadulla, niin tavaraa oli todella pal-
jon muutettavaksi.

Kaikki ovat tervetulleita tutus-
tumaan Turkuseuran uusiin tiloihin 
kello 11.00 ja 17.00 välillä. Föri-
puodissa on paljon uutuustuotteita.

Turkuseura on myös solminut uu-
den sähkösopimuksen Turku Ener-
gia Oy:n kanssa 1.9.2016 alka-
en. Sopimukseen ovat oikeutettuja 
kaikki Turkuseuran jäsenet sekä 

kaupunginosaseurojen jäsenet eli 
Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntä-
mäki ry:n jäsenet.

Sopimuksessa sähkönhinta on 
3,78€ KW ja perushinta on 2€ /
kk. Etuhinnan ehtona on paperi-
ton palvelu ja e-laskun tilaaminen. 
Etu voidaan lunastaa ”Etu”-koodil-
la. Turku Energian sopimusasiakas 
voi, jos on tällä hetkellä jatkuvassa 
sopimussuhteessa Turku Energiaan, 
siirtyä heti etuasiakkaaksi. Muuten 
täytyy sanoa irti entinen sopimus.

Paljon tapahtuu ja hyvää syksyä 
lehden lukijoille.

Tapio Jokinen 
vastaava toimittaja

te rvehdys
Asuinalueet ovat tärkeitä!
Olen aloittanut innolla Turun kaupun-
gin konsernihallinnossa uudessa työs-
säni elokuun alussa ja haluaisin vähän 
näin kaupungintyöntekijän näkökulmas-
ta kertoa, mitä työhöni kuuluu. Tehtä-
vänimekkeeni aluetyönkehittäjä kertoo 
jo osittain, miten työpanokseni tulee 
olemaan yhteistyötä asuinalueilla. Ja te 
asukkaat tulette olemaan yhteistyökump-
paneitani!

Taustalla on kaupunginhallituksen ilta-
koulussa toukokuussa käsitelty aluetyötä 
kehittävä niin kutsuttu ”Turun malli”.

Tavoitteena mallissa on kehittää kau-
pungin toimialojen välistä yhteistyö-
tä asuinalueiden asioiden edistämiseksi, 
luoda järjestökumppanuussopimuksia ja 
tehdä yritys- ja muuta sidosryhmäyhteis-
työtä asuinalueilla. Kokonaisuuden hal-
litsemiseksi kaupunkitasoinen ohjaus ja 
kehittäminen työlle tapahtuu kaupungin 
konsernihallinnon kautta.

Pitkiä ja hankalia sanoja… Mitä tämä 
sitten käytännössä tarkoittaa?

Jokaiselle suuralueelle, kuten Num-
mi-Halinen, luodaan kaupungin työn-
tekijöistä koottu verkosto, joka ko-
koontuu säännöllisesti keskustelemaan 
alueelta nousseista asioista ja suunnitte-
lee yhdessä asukkaille suunnattua vies-
tintää sekä alueella toteutettavia asioita 
ja hankkeita.

Yhdistysten, järjestöjen ja seurojen 
kanssa luodaan tavat tehdä säännöllises-
ti yhteistyötä sekä pyritään luomaan yh-
teisiä asioista alueen yritysten kanssa. 
Tämän kaiken tavoitteena on saada ai-
kaiseksi elin- ja vetovoimaiset sekä viih-
tyisät asuinalueet.

Suuria haasteita! Turun mallin suurin 
haaste on kuitenkin se, että te asukkaat 
pysytte keskiössä. Yritetään siis yhdessä 
tehdä parhaamme, jotta asuinalueenne 
edelleen kehittyisi! 

Odotan yhteistyötä kaikkien eri ver-
kostojen sekä asukkaiden kanssa. Se on 
paras osa työtäni, omasta mielestäni.

Osan ihmisistä olen oppinut tunte-
maan edellisen työni EVIVA-toiminta-
ohjelman parissa. Erityisesti Halinen-
Räntämäki -seuran kannustava ilmapiiri 
on auttanut myös minua työssäni eteen-
päin.

Kaupunginosaseuranne on omalla pa-
noksellaan ollut tekemässä työtä alueen 
asukkaiden hyväksi ja on hieno esimerk-
ki siitä, miten voidaan luoda yhteisöl-
listä toimintaa, joihin kaikilla asukkail-
la on mahdollisuus osallistua. Hienoa, 
jos löytäisitte itsenne toimimasta omassa 
kaupunginosaseurassanne.

Toivon teille kaikille värikästä alku-
syksyä ja nähdään upeassa ympäristös-
sänne!

Katri Arnivaara
Aluetyönkehittäjä
Turun kaupunki
puh. 050 3012916

Aurajoki oli antelias
onkikilpailijoille
Aurajoella järjestettiin jo perinteeksi muodostunut on-
kikilpailu toukokuun 21. päivänä. Kilpailussa oli neljä 
sarjaa. Miesten sarjan voitto heltisi yli kahdentoista 
kilon saaliilla.

Kilpailun järjesti Turun Kala ja Erä ry. Palkinnot lah-
joitti Koroiset-lehden päätoimittaja Tapio Jokinen.

Nuoret:
I Turo Sunikka SUK .....................................4 218 g
II Joona Lavonen PFT .................................989 g
III Erik Korpelainen TKE ..............................425 g
IV Anton Pawli .............................................7 g
V Erik Pawli yksi pääsi irti ............................0 g

Naiset:
I Leena Fagerström Kisko ...........................4 603 g
II Tanja Merikanto NSUK  ............................3 842 g
III Marjaana Pajunen Kisko..........................3 398 g

Miesveteraanit:
I Asko Korsman NSUK ................................6 596 g
II Erkki Turklin NSUK ...................................6 248 g
III Harri Hietakangas Kiskon kk ................... 4 518 g

Miehet:
I Kari Sunikka SUK, kilpailun suurin saalis .. 12 107 g
II Timo Turklin NSUK ...................................10 232 g
III Jarmo Turklin NSUK ................................   4 387 g

Teksti ja kuva: Pentti Levonen

Nuori kalamies osallistui toukokuiseen Aurajoen kalastus-
kilpaan.
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Sadonkorjuutapahtuma, jossa 
tarjolla on esimerkiksi elin-
tarviketuotteita lähiseudulta 
ja erilaisia käsitöitä.

Lisäksi yrityksellä on Tor-
tinmäessä käytössään mökki, 
jonka ympäristössä onnistuu 
järjestää täyden palvelun polt-
tarit tai vaikka yritysten tyky-
päivät laavulla ja saunassa.

– Meille asiakaspalvelu on 
todella tärkeää. Olemme pieni 
yritys, joten pystymme muok-
kaamaan tarjoamiamme palve-
luja juuri asiakkaiden toivei-
den mukaiseksi. Esimerkiksi 
kädentaitosynttäreillä on juh-
lat räätälöity pienen prinses-
san, merirosvon tai intiaanin 
näköiseksi juhlijan toivomalla 
tavalla, Kirstilä sanoo.

Touhutorstait 
luvassa lapsille
Syksyllä on luvassa paljon 
uusia kursseja ja pajoja.

Yli 6-vuotiaille alkavat 
neljän kerran touhutorstait. 
Pienet kädentaitajat pääsevät 
muun muassa työskentele-
mään munankuorimosaiikin ja 
luonnonmateriaalien parissa.

Perinteitäkin alkaa tilalla jo 
olla tapahtumien muodossa.

– Joulumarkkinat mar-
raskuun lopulla järjestetään 
jo kolmatta kertaa. Ja ennen 
joulua on tulossa avoimia 
pajoja monin eri tekniikoin, 
Kirstilä kertoo Luomuspajan 
loppuvuoden ohjelmasta.

Johanna Anttonen

Turun Saramäessä Marttilan 
maatilan rauhassa, lampaiden 
vieressä, vanhaan navettaan 
remontoitu tila, johon sisään 
astuessa on pakko hetkek-
si pysähtyä ja jäädä ihastele-
maan. Sopivasti rosoisuutta, 
romantiikkaa ja kotoisuutta. 
Mukavat löhösohvat tyynyi-
neen, pitkät pöydät käden-
taitojen työstämiseen ja pieni 

Luomuspajalla 
kädentaitoja ja maatilan rauhaa

Luomuspajalla on mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia 
tekniikoita. Kuvassa päällystetään ruukkuja mosaiikkitekniikalla.

Tuleviin kursseihin, pajoihin ja tapahtumiin on 
mahdollista ilmoittautua nyt. Lisätietoa löytyy 
Luomuspajan nettisivuilta www.luomuspaja.fi.

Ei ole ihme, että puoli-
toista vuotta sitten perustet-
tu Luomuspaja on kerännyt 
paljon kävijöitä ja hyvien ko-
kemusten jälkeen monet ovat 
jääneet myös vakiokävijöiksi.

– Moni ensikertalainen on 
kolmen tunnin pajan jälkeen 
ihmetellyt, että joko se il-
ta meni. Kun pääsee vauh-
tiin, niin ei haluaisi lopettaa, 
Eriksson sanoo hymyillen.

Paljon on ehtinyt tapahtua 
siitä, kun yhteisestä yrityk-
sestä vasta haaveiltiin syksyl-

lä kaksi vuotta sitten. Naiset 
olivat tuolloin vanhempain-
vapaalla, ja joulumyyjäisiin 
valmistautuessa heräsi ajatus 
Luomuspajan synnystä.

Rohkeat naiset eivät jät-
täneet haavetta pelkästään 
ajatusasteelle, vaan päättivät 
ryhtyä työstämään ideaa kä-
dentaitopajasta.

Alan osaaminen oli jo val-
miina, sillä Kerttu on koulu-
tukseltaan ohjaustoiminnan 
artenomi ja voimauttavan va-
lokuvauksen menetelmäoh-
jaaja ja Eeva on restonomi ja 
elämysliikunnan ohjaaja.

Kun vielä sopivat tilat toi-
minnalle löytyivät, ei vauh-
tia enää hidastanut mikään. Jo 
puoli vuotta myöhemmin tuo-
reet yrittäjät kilistelivät uudes-
sa pajassaan remontin keskellä.

– Työtunteja on tämän 
eteen todella tehty, mutta se 
meillä oli alusta asti tiedossa. 
Olemme onnellisia että tähän 
ryhdyimme, naiset toteavat.

Polttareita 
ja sadonkorjuuta
Kädentaitopajoja ja kursseja, 
lasten teemasyntymäpäiviä, 
virkistyspäiviä, polttareita ja 
erilaisia tapahtumia löytyy 
Luomuspajan tarjonnasta.

Syyskuun alun jälkeen juh-
listetaan sadonkorjuun aikaa 
kun tiloissa järjestetään suuri 

Luomuspajan perustajat Kerttu Eriksson (vas.) ja Eeva Kirstilä ohjaavat Luomuspajan erilaisia kursseja ja pajoja. 

Lasten syntymäpäivät räätälöidään toiveiden mukaisesti.

puoti kassojen vieressä.
Käsityöläisyys huokuu koko 

pajasta, esillä on valmiita käsi-
töitä ja ideoita. Välineet ja tar-
vikkeet innostavat kävijää ko-
keilemaan omaa osaamistaan.

Haaveesta 
tuli totta
Luomuspajan perustajat 
Kerttu Eriksson ja Eeva 
Kirstilä vahvistavat heti en-
sitapaamisella samaa innos-
tavaa tunnelmaa, jota koko 
paikka henkii.
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”Luomuspaja” yrityksen 
nimenä antaa ymmärtää 
juuri sitä, mitä se on.
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Halisten kaupunginosaviikolla 
ohjelmaa 
yötä päivää
Kokonainen viikko omistettiin 
Halisten kaupunginosan tapahtu-
mille 16.–22. toukokuuta. Ohjel-
maa oli kaiken ikäisille aamus-
ta iltaan ja yölläkin. Halislaiset 
suunnittelivat ja toteuttivat ta-
pahtumat itse ja osallistuivat nii-
hin vilkkaasti.

Teksti: Pirjo Ranti ja 
Pertti Pussinen

TPS:n jalkapallokoulun harjoituksia ohjasi Mahmud Merdan. 
”TPS jalkapalloa nuorille”-iltoja jatkettiin maanantaisin aina 
juhannukseen saakka.

Illan pimetessä yölaulaja- ja lepakkoretkeläiset kuulivat 
lähes kymmenen eri lintulajin konsertin ja näkivät vesisiip-
pojen lentoa Vähäjoen uomassa. Retkeä veti biologi Emma 
Kosonen (vas.).

Nummen kirjastossa saatiin maistella Fatan, Sylan ja Havidan 
tekemiä leipomuksia.

Illan musiikista vastasi Moonshine Rockers -yhtye. Tarjolla oli 
myös yhteisvastuumakkaroita ja lettuja.

Taidetapahtumassa Halistenkoskella yleisö tutustui sekä kera-
miikka- että vesiväritöihin.

keskiviikkona
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HaliSiltaa vietettiin perinteiseen tapaan kirpputorein ja monipuolisin ohjelmin. Nuoret taitei-
lijat tekivät jälleen runsaasti taidokkaita teoksia lasten piirustuskilpailuun. Tapio Jokinen ja 
Pirjo Ranti julkistivat kilpailun tulokset.

Halisissa vauhti jatkui, kun vanhalla sillalla järjestettiin tanssit 27. päivänä 
toukokuuta.

Maarian pappilassa ja pihapiirissä oli hyörinää 
Mä taimi olen sun tarhassa -tapahtumassa. Tuuli 
Kastemaa ja Mika Ketola hoitivat taimien myyntiä. 
Toisaalla Pertti Pussinen kertoi pappilan historiasta.

torstaina

Sirkus-Unionin opastuksella nuoret tutustuivat innokkaasti sirkustemppuihin. Yleisöä viihdyttivät 
Jukepoika ja Riku Sjöroos. Liikuntavirasto, SPR ja monet muut yhteisöt olivat mukana rakenta-
massa illan ohjelmaa. Päävastuun järjestelyistä kantoi Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäellä.

perjantaina

Maarian seurakunta halusi elvyttää vanhan kylvönsiu-
nausperinteen. Maarian kirkon läheisyydessä rap-
sipellolla Heikki Ranti pikku avustajineen (kuvassa) 
kylvi siemeniä. Pastori Mikko Laurén siunasi kylvön ja 
rukoili siunausta kasvulle alueen pelloille ja puutarhoi-
hin. Kanttori Ulla Vuolan johdolla laulettiin kesäisiä 
virsiä. Pirjo Ranti oli järjestänyt tilaisuuden tarjoilun.

Emeritusprofessori Petter Portin kertoi Maa-
rian kirkkoherrasta, luonnontieteilijä Pehr 
Kalmista. Kalmin syntymästä on tänä vuonna 
kulunut 300 vuotta.

Makkarat ja raparperisima tekivät kauppansa, ja lapsille riitti 
leikkejä ja puuhaa. Emäntänä valkoisessa essussaan toimi 
Anita Pussinen.

Ravattulan Ristimäen kirkonraunioilla toimittivat Turun ortodoksisen seu-
rakunnan kirkkoherra Isä Ion Durac (kuvassa vas.), emerituskirkkoherra 
Martti Hirvonen ja Turun katolisen seurakunnan edustajana Jouni Leinonen 
ekumeenisen rukouspalveluksen. Arkeologi Juha Ruohonen kertoi kesän 
aikana alueella tehtävistä kaivauksista. Etualalla on pienoismalli, jossa on 
hahmoteltu Ristimäen kirkkoa 1100-luvulla.

lauantaina

sunnuntaina
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Sujuvaa apteekkipalvelua
matkasi varrella

Meille on helppo tulla!

Autistenkatu 1, Turku (Satakunnantien varrella)
p. 02 231 7728  |  www.raunistulanapteekki.�

Avoinna: arkisin 9-19 ja lauantaisin 9-15

Ilmaiset parkkipaikat oven vieressä

Invapaikka, pyörätuoliluiska ja
automaattiovet

Museoviraston johtaja Juhani Kostet valotti 
puheessaan Koroisten piispankirkon 800 
vuoden takaista historiaa. Hän muistut-
ti myös Neitsyt Marian nimen yhteydestä 
piispankirkkoon. Jo Nousiaisten kirkosta 
puhuttiin Pyhän Marian kirkkona. Kun piis-
pankirkko siirrettiin Koroisiin, se pyhitettiin 
Marialle. Koroisten kirkon jälkeen Tuomio-
kirkko Unikankareella sai suojeluspyhimyk-
sekseen Neitsyt Marian.

Kesähartauksia Koroisten ristillä 
jo kaksi vuosikymmentä
Koroisten kesähartaus on muodostunut Marian päivän perinteeksi. 
Tänä vuonna tapahtuma vietti 20-vuotispäiviään.

Juhlahetkeen osallistui runsas yleisö. Tapahtuman juontaja Mika Ketola kertoi, että Koroisten tilaisuuden kehittelivät ai-
koinaan yhdessä pastori Mikko Laurén ja silloinen Turun Museokeskuksen johtaja Juhani Kostet. Ajankohdaksi he valitsi-
vat Marian päivän. Kumpikin perinteen käynnistäjä oli juhlapäivän puhujana.

Kullannuppu-hevonenkin ilahdutti juhlayleisöä mukana olollaan.

Teksti ja kuvat: Tytti Issakainen

PALVELEMME
VUODEN

JOKAISENA PÄIVÄNÄ!
ARK. 8.30-21.00, LA 10.00-18.00,  
SU ja PYHÄPÄIVÄNÄ 12.00-18.00

www.nummenmaenapteekki.fi

Maarian Myllyojalla Tapahtuu
c/o Marja-Liisa Haapa-aho

Paimalantie 374, 20460 TURKU
ks. www.ruusuporttiin.fi

Tilaisuudet järjestää Ruusuportti ry
Tervetuloa
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Maarian kaupunginosaviikkoa vietet-
tiin 22.–28. elokuuta, mutta varaslähtö 
otettiin elokuun alussa Paimalan van-
han koulun oppilaiden tavatessa toisi-
aan.

Saramäen Marttilassa leikittiin van-
hoin ja uusin tavoin fresbeegolfista 
mölkkyyn. Paimalan Myllyojalla kon-
sertoitiin ja koottiin paikallishistoriaa 
kesäteatteriesitystä varten. Jäkärläs-
sä kaikui karaoke ja tehtiin kulttuuri-
kävelyjä vuosituhansia sitten asutuilla 

paikoilla. Yli-Maariassa tutustuttiin tu-
levan koulun sijaintiin ja lasten koulu-
reitteihin. Ja paljon muuta.

Viikon viettoa venytettiin vielä 
syyskuun puolelle, jolloin Linnateatte-
ri vieraili Moision koululla esittämässä 
Herra Hakkarainen harrastaa -lasten-
näytelmän.

Teksti ja kuvat: Päivi Eskola

Maaria nautti 
kaupunginosaviikon runsaudesta
Elokuinen Maarian kaupunginosaviikko tarjosi 
täyteläisen kattauksen kulttuuria ja viihdettä, 
historiaa ja leikkejä, koulumuisteloita ja uusia 
koulurakennussuunnitelmia.

Paimalan kouluun kokoontui runsaslukuinen entisten oppilaiden joukko.  
Ensimmäisenä saapui Mauri Muunoja huippukuntoisella vuoden 1930-malli-
sella Chevroletillaan.

Tulevan, kovasti odotetun Yli-Maarian koulun paikka on vielä 
luonnontilaisena. Toimialajohtaja Timo Jalonen selosti koulun 
suunnitelmaa kiinnostuneitten joukolle. Samalla tutkittiin 
oppilaiden kulkumahdollisuuksia opinahjoonsa.

Maarian kesäteatteri keräsi muistitietoa Eskola-Rantalan 
sukutrilogian kolmanteen osaan. Maariassa on ollut 
mehukkaita tapahtumia ja värikkäitä persoonallisuuksia – 
vieläkin varmaan…

Maarian uudessa Olivia Pizzeriassa vietettiin riemukas 
karaokeilta. Kuvassa yrittäjä Mehmet Guner (vas.), viehät-
tävä laulajaduo sekä karaokeillan vetäjä, Voice of Finlan-
dissakin esiintynyt Juhani Vahto.

Myllyojan syyskonsertissa esiintyivät alttoviulisti Oleg Larionov (vas), sop-
raano Julia Kovrigina-Famba Pietarin Mariinsky-oopperateatterista, pia-
nisti Maria Kamchilina-Larionova, viulisti Maxim Larionov ja nuori laulaja 
Georgy Leikin. Larionovit ovat tunnettuja huippumuusikkoja, jotka ovat 
vierailleet Myllyojalla useita kertoja. Virtuoosimaisen loistava sopraano ja 
hänen etevä laulajapoikansa esiintyivät nyt ensimmäistä kertaa Myllyojalla.

Mies ja kitara: näyttelijä, laulaja Pet-
ri Rajala hurmasi yleisönsä Myllyojan 
konsertissaan. Luvassa on vielä talvella 
Rajalan esittämänä Vysotskin sävellettyjä 
runoja.

Saramäen Marttilassa Luomuspajan 
pihapeli-illassa pääsi myös ruok-
kimaan lampaita. Luomuspajan 
toiminnasta kerrotaan enemmän 
tämän lehden sivulla 3.

yli
2500  
vaihto- 
autoa 

yli  
350  

matkailu-
ajoneuvoa

www.rinta-jouppi.com www.auto.fija

*TURKU, Piiskakuja 10
puh. 020 777 2430

Netissä yli 2500 ajoneuvoa: 
www.rinta-jouppi.com 
tai www.auto.fi

Puhelun hinta 0207-alk. numeroon lankapuhelim. 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23%),  matkapuhelim. 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23%)

HUIPPUTARJOUKSIA!

Kaikista voit tehdä kaupat myös meillä. Tervetuloa!

Ju
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Uusia harppauksia on luvas-
sa biojätteen ja nyt viimek-
si muovin hyödyntämisessä. 
Lassila & Tikanojan keskus 
Turun Vaskikadulla heijastaa 
hyvin ajan rientoa jätekuvi-
oissa. Yksikön päällikkö Jari 
Mannevuo uskoo selvään 
eteenpäin menoon.

Biopussista 
se alkaa
– Biojätekuviot uusiutuivat 
vuoden vaihteessa, ja se on 
minusta lähtenyt nyt pikku-
hiljaa hyvin käymään Tu-
run suunnassa. Ihan selkeästi 
määrät ovat lisääntyneet, eli 
ihmiset ovat oppineet biojät-
teen lajittelun. Se oli alkuun 
huonolaatuista, oli polttokel-
poistakin seassa, mutta nyt en 
ole kuullut kuljettajilta enkä 
muiltakaan palautetta, että 
biojäte olisi huonoa, tiivistää 
Jari Mannevuo.

Biojätteen erottelua on py-
ritty auttamaan alkuun neuvo-

malla, miten sanomalehdestä 
askarrellaan jätepussi. Hyvä 
neuvo, mutta kaikki eivät ole 
sanomalehden kanssa jätettä 
heti valmiita käärimään, kä-
sittelemään ja kuljettamaan…

L&T:llä on myös vaihto-
ehto: postilaatikkoa vähän 
suurempi teline, josta lajitte-
lija saa biopusseja.

– Vuodenvaihteessa oli 
markkinakampanja – kyllä 
sitä biopussia aika moneen 
paikkaan tulikin jo. Totta kai 
sitä edelleen markkinoidaan, 
eli samalla kun taloyhtiön 
asukas vie biojätteensä biojä-
teastiaan, hän voi ottaa pai-
kalta uuden hajoavan mutta 
kestävän pussin käyttöön.

Multaa ja biokaasua
Jari Mannevuo arvelee, että 
ne pientalot, jotka erottelevat 
biojätteen muusta jätteestä, ha-
luavat myös kompostoida hyö-
tyjätteen.

– Heillä lajittelu varmasti 

Jari Mannevuo Lassila & Tikanojalta: 

Jätteestä yhä enemmän raaka-ainetta 
– kuljetuskuvioihin uusia ratkaisuja

Biopussi – siisti juttu
Kotitalouksien jätteistä on biojätettä peräti kolmannes. 
Biojäte on tärkeää lajitella erikseen, sillä kaatopaikalle 
joutuessaan se mätänee ja tuottaa metaania, erittäin 
haitallista kasvihuonekaasua.

Kiitettävän monessa taloyhtiössä biojätteet kerätään 
erikseen ruskeaan keräysastiaan, josta jäte toimitetaan 
käsittelylaitokselle hyödynnettäväksi polttoaineena tai 
energiantuotannossa.

Lassila & Tikanoja on kehittänyt entistä helpomman 
ja siistimmän tavan kerätä biojätteitä: paperisen bio-
jätepussin. Pussi on toisaalta jätettä kestävä ”astia”, 
toisaalta se hajoaa aikanaan käsittelyvaiheessa.

L&T:n kuljettajat toimittavat tilaajalle biopusseja 
jätehuoneessa olevaan telineeseen tai pihalla olevaan 
säilytyslaatikkoon. Sieltä asukas voi poimia uuden pus-
sin vietyään täyden pussin jäteastiaan.

L&T:n kuljettajat jakavat asiakkaille 
biopusseja säännöllisten tyhjennys-
palvelujen yhteydessä.

Asiasta lisää:  
010 636 7000 (yritykset) 
010 636 5000 (yksityiset)  
Sähköinen asiointi: 
www.lassila-tikanoja.fi/asioi

L&T Oyj:n ympäristöpalveluiden yksikön päällikkö Jari Mannevuo esittelee Lassila & Tikanojan Vaskikadun maisemaan tulevia 
muutoksia. Alueelle nousee myös uusi vaarallisten aineiden terminaali, joka valmistuu myös ensi vuonna.

Muovipakkausten keruu on laajenemassa omakotitaloista 
taloyhtiöihin. Jari Mannevuo uskoo Riihimäelle toimitettavan 
muovipakkausjätteen määrän hyödyntämisen roimaan kasvuun.

Omakotitalojen muovin talteenottotilaa on kritisoitu neliloke-
rikossa liian pieneksi. Lokerikon äärellä Jari Mannevuo.

iso isännöitsijätoimisto ja huol-
toyhtiö. 

Tällä hetkellä selvitellään 
pakkausmuovin keruun logis-
tiikkakustannuksia sekä keräi-
lyvälineiden ja kaluston mah-
dollisuuksia. Samoin toimitusta 
Riihimäelle, jossa sijaitsee 
muovipakkausten jalostuslai-
tos.

Mitä uudistuksia 
Turun Vaskikadulle?
– Nyt ollaan tekemässä L & 
T:n toimistolaajennukseen 
uudet sosiaalitilat. Siivouk-
sen sekä kiinteistötekniikan ja 
kiinteistöpuolen ihmiset ovat 
tulleet tänne Vaskikadun puo-
lelle. Sosiaalitilat eivät riitä 
millään näille kaikille työnte-
kijöille, joten tulossa on aika 
mittava investointi sosiaali-
tiloihin eli puhtaat ja likaiset 
puolet erikseen. Myös vaaral-
lisille jätteille on tulossa uusi 
vastaanottoterminaali, sanoo 
Jari Mannevuo.

Visioita on vielä paljon. 

Riippuu paljon muun muassa 
kuljetusjärjestelmien tulevai-
suuden ratkaisuista.

Nyt on käytössä kaksi jär-
jestelmää: Turusta itään – 
mukana ovat Turku ja Salo 
– toimii kiinteistöhaltijan jär-
jestämä jätteenkuljetus. Län-
sipuolella, Raisio mukaan 
luettuna, asia hoidetaan kunta-
järjestelmällä kuntien jätehuol-
toyhtiöpainotteisesti.

Uusista jätteenkuljetuksen 
kuvioista oli jo alustava pää-
töskin. KHO ei kuitenkaan hy-
väksynyt sitä. Kuljetusjärjes-
telmää pohditaan loppuvuonna 
ja päätöstä kuumasta perunasta 
odotellaan ensi vuoden alussa.

Oma lukunsa on myös pe-
rusmaksukysymys. Ja se mitkä 
seikat lopulta ohjaavat jättei-
den kierrätystä tehokkaampaan 
suuntaan. Sekä myös miten 
saadaan kiertotalouteen tulok-
sellista työtä.

Teksti: Jussi Nurmi
Kuvat: Timo Leinonen

Tulevaisuuden jätehuollon kehittäminen ja siihen liit-
tyvä kiertotalous ovat kasvamassa kunnon bisneksek-
si ja työllistäjäksi.

onnistuu, koska se on jo vaati-
nut jätteen kompostointiin tar-
vittavan investoinnin. Siinä on 
oma intressinsä aina: tekevät 
itselleen multaa.

– Kerrostaloissa biojätteen 
erottelu on pakollinen yli kak-
sikymmentä asuntoa sisältä-
vissä osakeyhtiöissä. Kyllä on 
pikkuhiljaa ruvettu saamaan 
aika hyvät biojätemäärät. Us-
kon, että laajentaminen vie-
läkin onnistuu, en ole kuullut 
huonoakaan palautetta biojät-
teen keräilystä, ennustaa Man-
nevuo.

– On tosi hienoa saada bio-
jäte pois polttokelpoisesta. Uu-
teen ajattelutapaan tullaan, kun 
halutaan biojätettä tehokkaam-
paan kiertoon, sillä onhan bio-
jäte asukkaalle edullisempaa 
poiskorjattavaakin kuin poltto-
kelpoinen. Turun seudun bio-
jätteestä tehdään tulevaisuu-
dessa biokaasua.

Jari Mannevuo muistut-
taa, että biokaasun tuotanto on 
kehittyvä ala, joka auttaa ha-
jauttamaan energiantuotannon 
lähelle kulutuspisteitä. Biokaa-
susta tehdään sähkö- ja läm-
pöenergiaa. Puhdistettuna bio-
kaasua voidaan käyttää myös 
liikennepolttoaineena. Myös 
ilmastovaikutukset ovat posi-
tiivisia. Metaani ja hiilidioksi-
di saadaan hyötykäyttöön sen 
sijaan, että ne lämmittäisivät 
ilmastoa.

Siskon arki oiva malli
Käytännön biojätteen keruus-
ta sopii malliksi vaikkapa Ja-
rin siskon perheen arki muu-
alta Suomesta: he kuorivat 
perunat ja muut vihannekset 
suoraan sanomalehden päälle, 
lyttäävät sen kääröksi ja vie-
vät pussin saman tien biojä-
teastiaan. Eli sanomalehti on 

oivaa biohajoavaa tavaraa…
– Ei se ole vaikeaa, mut-

ta se vaatii uuden tavan, käy-
tännön aloittamisen. Kyllähän 
muualla Suomessa on ollut jo 
kauan käytäntöä tämä biojät-
teen keräys. Turussa on kaik-
ki muu kierrätys ollut aika 
lailla ensiluokkaista. Turku on 
siis monessa kierrätyskuviossa 
edelläkävijä, eikä biojätteen 
hyödyntäminen voi olla täällä 
ongelma. Kyllä se opitaan no-
peasti, arvioi Mannevuo.

Pakkausmuovit 
järkevään käyttöön
– Meillä on kerätty pakkaus-
muovia omakotitalojen neli-
lokeroisiin säiliöihin jo pian 
kymmenen vuotta- Omakoti-
taloihmiset ovat olleet todella 
innoissaan muovinkeräyksestä. 
Lähinnä on saatu reklamaati-
oita siitä, että pakkausmuovin 
keruuastia on liian pieni, Jari 
Mannevuo kertoo.

– En näe mitään estettä sil-
le, etteivätkö myös taloyh-
tiöiden ihmiset olisi jatkossa 
yhtä aktiivisia pakkausmuovin 
keräämisessä. Muoviahan tu-
lee ihmisille melkeinpä päälle 
kaatumisen lailla volyymeis-
sä, joskaan ei kiloissa: on viili-
purkkia, jugurttipurkkia, eines-
purkkeja, pesuaine- astioita…

– Tämän kaiken keruu on 
laajenemassa kiinteistöihin. 
Kiinteistökohtaisella keräyksel-
lä on muovintuottajien siunaus. 
Tämän avulla he pyrkivät pää-
semään kohti annettua talteen-
ottoprosenttia.

– Muovissa ei ole lainkaan 
asiakkaalle jätteen käsittely-
maksua. Siinä on vain keräily-
maksu, huomauttaa Mannevuo.

– Nyt muovin talteenottoa 
ruvetaan toden teolla harjoitte-
lemaan. Mukana on muutama 
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Oli juhla ja juhannusilta

Linnavuoren yö 
oli valoa täynnä
Elokuun viimeisenä lauantaina hyvästeltiin 
mennyt kesä ja sytytettiin eri puolilla Itä-
meren rannikkoa muinaistulia, niin myös 
Liedon Vanhalinnassa. Museokartanon pi-
hapiirissä ja Linnavuoren laella musisoi-
tiin, nähtiin akrobatiaa ja koettiin elämyk-
siä menneitten sukupolvien elämäntavoista.

Aurajoen opastuskeskuksesta järjestet-
tiin jälleen myös tunnelmallinen yömelonta 
Halistenkoskelta Vanhaanlinnaan.

Kuvat: Timo Leinonen

Juhlamieli oli sekä hilpeä että korkealla Maarian pappilan 
juhannuksenvietossa. Keskikesän valoisa tapahtuma veti 
Maarian kirkon ja pappilan pihan täyteen juhlijoita.

Juhlallisuudet alkoivat lipunnostolla pappilan 
pihassa. Sen jälkeen Maarian kirkon täyttänyt 
väki lauloi täysin sydämin Kansanlaulukirkon 
lauluja hanuristi Merja Forsmanin ja viulisti 
Juhani Forsmanin säestyksellä. Sävelmät oli-
vat tuttuja kansanlauluista, joihin Anna-Mari 
Kaskinen oli laatinut uudet sanat. Jumalanpal-
veluksen toimittivat kirkkoherra Katri Rinne 
ja pastori Nils Spoof.

Pappilan pihalla ohjelma jatkui yhteislau-
luin, iloisin esityksin ja tietysti juhannus-

kahvein. Ohjelmasta vastasivat pastori Liisa 
Kuusela ja kanttori Mikko Salakari.

Pappilan juhannus on kaksikymmenvuoti-
nen perinne, joka on Turun seurakuntien yh-
teinen tapahtuma. Maarian seurakunta on aina 
toinen järjestäjä. Tänä vuonna järjestäjäkump-
panina oli Martinseurakunta.

Teksti: Tytti Issakainen
Kuvat: Henri Kirkanen

Juhannusohjelma tarjosi yhteistä iloa.

Juhannuskahvi ja leivonnainen maistuivat.

Lauri Lehtisen (vas.) ja Jaakko Erolan grillaamat juhannus-
makkarat kävivät kaupaksi Yhteisvastuun hyväksi.
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Jaakonpojan tytär Liisa oli jo 
ennen heitä ehtinyt pestautua 
piiaksi Koroisten tilalle.

Piispanistuin ja -tila oli 
vuonna 1229 siirretty sivuun 
jääneestä Nousiaisista Koroi-
siin, ja Koroisten tila määri-
teltiin kruunun säteritilaksi ja 
samalla piispan palkkatilaksi. 
Säteritilan vuokra maksettiin 
valtiolle, jolloin sen verotus 
oli kevennettyä. Tilan tuot-
to käytettiin piispan palkan 
maksuun.

Koroisten tila oli yhden 
manttaalin tila, jolla alun pe-
rin tarkoitettiin peltoalaa, 
jonka yksi mies kykenee 
kyntämään auralla. Sittem-
min tilan pinta-alaksi mitat-
tiin hieman yli 100 hehtaaria. 
Nykyinen päärakennus on yli 
100 vuoden ikäinen.

Koroisten tila oli sukum-
me hallussa kuuden sukupol-
ven ajan, 185 vuotta, vuoteen 
2004 saakka. Neljästi oikeu-
det peri tytär, joka osoit-
taa suvussa vahvojen naisten 
merkityksen. Viimeisin vuok-
raaja oli Ulla Laine.

Kauppapaikkojen 
keskukset
Koroisista hallittiin Turkua 
ennen Tuomiokirkon raken-
tamista. Museoviraston pää-
johtaja Juhani Kostet muis-
tuttaa, että yhdessä Kuralan 
Kylämäen kanssa se oli Tu-

run asutuksen ja merkityksen 
alkulähde. Kun kauppalaivat 
eivät päässeet ohi Halisten 
kosken, kaupankäynti keskit-
tyi Koroisten niemelle, joka 
oli Turun ja koko Suomen 
varhaisin kirkon ja maallisen 
vallan hallintokeskus.

Ennen vuotta 1662 Ku-
ralan Vähä-Kohmon tila oli 
ollut autiona vuosikaudet. 
1600-luvulla Suomen ilmasto 
oli hyvin kylmä, jolloin tois-
tuvat katovuodet ja jatkuvan 
sotien vuoksi tapahtunut ras-
kas verotus tyhjensivät mo-
net tilat.

Aurajoki yhdisti sekä Ko-
roisten tilan että Kylämäen, 
jotka olivat vuosisatoja sit-
ten Turun seudun vanhimpia 
asuin- ja kauppapaikkoja. Jo 
660-luvulla parhaiden vesi-
teiden varrella ja Härkätien 
läheisyydessä oleva Kuralan 
kylä kehittyi Turun seudun 
ensimmäiseksi kauppapai-
kaksi.

Vasta maan kohoamisen 
seurauksena syntynyt Halis-
ten koski katkaisi liikenteen 
Aurajoella, jolloin Kuralan 
sijaan tärkeimmäksi kauppa-
paikaksi muodostui Koroisten 
niemi. Sieltä kaupankäynti 
siirtyi Tuomiokirkon paik-
keille 1200-luvulla.

Teksti: Johannes Koroma

Kylämäen museoalueella ole-
va Vähä-Kohmon tila kuului 
Koroisten-suvun esi-isille jo 
vuodesta 1662 alkaen. Siel-
tä piispantilan ensimmäi-
nen vuokraaja Heikki Jaa-

Koroisten-suvun historia 
juontaa Kylämäelle
Koroisten historiallista piispantilaa lähes kaksi vuosi-
sataa asuttaneen Koroisten-suvun tunnettu historia al-
kaakin toiselta puolelta jokea, Kuralan Kylämäeltä.

Emmauksenkatu 1, p. 02 253 9564

MONIPUOLINEN LAATUVALIKOIMA 

• VEIKKAUS
• OLUTTA MUKAAN JOKA PÄIVÄ
• MYÖS KALASTUSLUVAT MEIL-

TÄ!
TERVETULOA!

Aukioloajat: ma – pe 8 – 21, la 12 – 20, su 12 – 20

GRILLI JA ELINTARVIKEKIOSKI

HALISTUPA

PIKKUHERKUISTA REILUIHIN RUOKA-ANNOKSIIN!

konpoika muutti Koroisiin. 
Hänet valittiin piispantilan 
vuokraajaksi, kun Suomen 
ensimmäinen arkkipiispa, Ja-
kob Tengström antoi hänelle 
henkilökohtaisen takuukirjan.

Suku kokoontuu 
historiallisilla paikoilla
Koroisten-suvun varhaisen 
historian on selvittänyt Kari 
Lavaste, joka selosti sen vai-
heita Kuralan Kylämäellä 
keväällä pidetyssä sukuneu-
voston kokouksessa. Suku-
neuvoston puheenjohtajana 
toimii Johannes Koroma.

Kokouksessa päätettiin 
järjestää suuri sukukokous 
Kuralan Kylämäellä vuoden 
2017 keväällä. Edellinen su-
kukokous pidettiin Koroisten 
tilalla ja Maarian pappilassa 
vuonna 2011.

Piispantilan 
vuokraajaksi
Toimiessaan Piikkiön rovasti-
na, arkkipiispa Tengström oli 
1790 vihkinyt Heikki Jaakon-
pojan ja Anna Jaakontyttä-
ren avioliittoon. Kun Korois-
ten piispantilan vuokraajaa 
1819 valittiin, arkkipiispan 
henkilökohtainen takuukir-
ja ratkaisi valinnan. Heikki 

Tervetuloa apteekkiasioille 
Tampereentien 

apteekkiin.

Palvelemme Tampereentien
Prisman yhteydessä.

Palvelemme ark 9–20 ja la 9–17
Vanha Tampereentie 108, Turku • puh. 02 238 1457

www.apteekkitampereentie.fi

Meiltä S-Etukortilla bonusta
vapaankaupan tuotteista.

Hyvinvointia
rakentamassa

Koroisten tilan historia ulottuu 1200-luvulle, josta lähtien se vuosisatoja oli piispan palkkatila. Koroisten suku on vuokrannut 
ja asuttanut tilaa kuuden sukupolven ajan. Tilan viimeisin asukas, puutarhuri Ulla Laine, muutti talosta siirryttyään eläkkeelle 
2004. Nykyisin perinteikkäässä talossa toimii Elävän Kulttuurin Koroinen -niminen yhdistys.

Ty
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VAARALLISEN JÄTTEEN 
VASTAANOTTOPAIKAT  
Korkeintaan 50 kg/l erät vastaanotetaan 
kotitalouksilta maksutta.

Jätekeskukset ja lajitteluasemat:  
katso lista vasemmalla

Muut vastaanottopaikat:

Kaarinan Kierrätyskeskus
Koristontie 1, puh. 010 279 6200  
Ma–pe klo 9–18
www.ekokaarina.net

Liedon Kisällikellari
Teollisuuskuja 2 A, puh. (02) 4873 3392 
Ma, ke, to klo 9–16, ti klo 9–18, pe klo 9–15  
www.lieto.fi/kierratyskeskus

Raision Ekotori
Purokatu 10, puh. 044 700 5300  
Ma–pe klo 8–18, la klo 9–14
www.raisionekotori.fi

Turun Ekotori
Rieskalähteentie 74, puh. 044 700 7405
Ma–pe klo 8–18, la klo 10–15
www.turunekotori.fi

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n 
vastaanottopiste  
Karvataskunkatu 1, Turku 
Ma–to klo 7.30–16 ja pe klo 7.30–15

Ympäristöauto Yrjö
Aikataulu: www.lsjh.fi 
puh. 0200 47470 ja asiakaslehti

SÄHKÖLAITTEIDEN 
VASTAANOTTOPAIKAT
Kuluttajalaitteet vastaanotetaan maksutta.

Jätekeskukset ja lajitteluasemat:  
katso lista vasemmalla

LSJH:n sopimuskumppanit
Liedon Kisällikellari
Turun Ekotori, Rieskalähteentie 74
Akseli Kiinteistöpalvelut Oy 
> katso yhteystiedot yllä 

Sähkölaiteromua vastaanottavat 
myös monet kierrätyskeskukset ja 
suuremmat myymälät. 

Kaikki vastaanottopaikat:  
www.kierratys.info

Auranmaan lajitteluasema 
Aurantie 518, Tarvasjoki
Puh. 020 728 2190
Ma ja to klo 12–19 
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15

Houtskarin lajitteluasema 
Näsbyntie 86, Houtskari
Puh. 0200 47470
Huhti–lokakuussa ti klo 15–16.45 sekä joka 
kuukauden viimeinen arkilauantai klo 9.45–12.45. 
Marras–maaliskuussa auki vain tilauksesta, 
tilaus viimeistään ed. viikon perjantaina.

Kemiönsaaren lajitteluasema 
Storkärrintie 99, Genböle 
Puh. 0200 47470
To klo 12–18 
sekä huhti–lokakuussa ma klo 10–14 ja joka 
kuukauden viimeinen arkilauantai klo 10–15

Korppoon lajitteluasema 
Strömmantie 12, Korppoo
Puh. 0200 47470 
Ke klo 14.30–18.00 sekä huhti–lokakuussa  
pe klo 10–13 ja joka kuukauden ensimmäi-
nen arkilauantai klo 10–13 

Paimion lajitteluasema 
Muurassuontie 4, Rivonmäki
Puh. 0200 47470
Ti klo 13–19 ja ke klo 9–13 
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15

Perniön lajitteluasema 
Katajarannantie 7, Perniö 
(jätevedenpuhdistamo) 
Puh. 0200 47470
Ke klo 15–18 
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15

Yläneen lajitteluasema 
Oripääntie 169, Pöytyä
Puh. 040 515 6199
To klo 14–20 sekä huhti–lokakuussa joka 
kuukauden viimeinen arkilauantai klo 10–15

Mörttilän lajitteluasema, Utö  
Aukioloajat Utön kaupan ilmoitustaululla.  
Aseman hoitaja: Aaro Kantonen 
Puh. 0400 591 447

Pyörillä liikkuva lajitteluasema, Siira
Haja-asutusalueella kiertävä keräysauto 
Siira vastaanottaa mm. rakennus- ja 
siivousjätettä maksua vastaan. 
Pysäkit ja aikataulu: www.lsjh.fi
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY

Toimistot:  
Kuormakatu 17, 20380 Turku 
Helsingintie 541, 24100 Salo

Palvelunumero 0200 47470 
ma–pe 9–15 (pvm/mpm)

Kysy meiltä esimerkiksi:  
•  jätekeskusten palveluista 
 ja jätteiden vastaanotoista
•  lajitteluohjeista
•  kiertävien keräysten aikatauluista
•  kodin jätehuollon järjestämisestä

asiakaspalvelu@lsjh.fi 
www.lsjh.fi 

Maaliskuu 2016

JÄTENEUVONTA ON MAKSUTONTA. 
Tilaa LSJH:n neuvoja tilaisuuteen!  Puh. 0200 47470 tai 
asiakaspalvelu@lsjh.fi

LAJITTELUOHJEET

Topinojan jätekeskus 
Pitkäsaarenkatu 7, Turku 
Puh. 020 728 2130 
Ma�–pe klo 6.30�–21  
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden  
viimeinen arkilauantai klo 10–15 

Jäteasioiden ja kierrätyksen 
ammattilaiset palvelevat 
seuraavissa toimipaikoissa:

Korvenmäen jätekeskus
Helsingintie 541, Salo 
Puh. 02 727 6803 
Ma klo 7–19, ti–pe klo 7–17
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden 
viimeinen arkilauantai klo 10–15 

Isosuon jätekeskus 
Isosuontie 137, Raisio
Puh. 020 728 2150
Ma klo 12–19, ti�–pe klo 10�–17 
sekä huhti–lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15

Rauhalan jätekeskus
Sydmontie 173, Parainen 
Puh. 020 728 2160 
Ma klo 12–�19, ti�–pe klo 10�–17 
sekä huhti-lokakuussa joka kuukauden 
ensimmäinen arkilauantai klo 10–15
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KUNNAN JÄRJESTÄMÄ 
JÄTTEENKULJETUS 

KIINTEISTÖN HALTIJAN 
JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

Pienempi kuorma huomiselle. www.lsjh.fi  

TSJ ja TSJ ja TSJ ja 
Rouskis ovat nytRouskis ovat nytRouskis ovat nyt

Lounais-Suomen Lounais-Suomen Lounais-Suomen 
Jätehuolto – Jätehuolto – Jätehuolto – 

LSJHLSJHLSJH

NOUTOPALVELU AUTTAA 
KULJETUSPULMISSA
LSJH kuljettaa suurikokoisia 
jätteitä, kuten kylmälaitteita, 
huonekaluja ja sähköromua, 
maksua vastaan. 

Lisätietoja, hinnasto ja 
tilaukset puh. 0200 47470 
sekä www.lsjh.fi.

LEVY-JAATI OY

RAKENNUSLEVYJÄ vuodesta 1970
Sahaus- 
palvelu

Luotettavaa ja hyvää palvelua, 
nopeasti ja ammattitaidolla

Autokatu 2, Turku puh. 253 9200 
email: info@levy-jaati.fi

Avoinna ark. 8–17

5.7.2016 kaupunki julkai-
si tiedotteen, jossa kerrottiin 
Halisiin löytyneen uusi nuo-
risotila, joka muutostöiden 
jälkeen tulee aukeamaan vuo-
denvaihteen aikoihin.

Tila sijaitsee aivan Halis-
tenkosken tuntumassa, Gre-
gorius IX:n tie 8:n liikekes-
kuksessa. Tuleva nuorisotila 
on ennen toiminut pubina, ja 
tila remontoidaan nuorisolle 
sopivaksi.

Uudesta tilasta tulee löy-
tymään ainakin avaraa mo-
nitoimitilaa, kokkailumah-
dollisuus ja oma huoneensa 
tytöille.

QuHa toimii 
Nummi-Halisissa
Nuorisotilan toimintaa pyörit-
tävät Suomen Punaisen Ris-
tin Varsinais-Suomen piiri ja 
Turun kaupunki tiiviissä yh-
teistyössä. Toiminta on suun-
nattu ensisijaisesti Nummi-
Halisten alueen nuorille.

Jo nyt alueella tehdään 
nuorisotyötä. QuHa-nimellä 
kulkeva nuorisotoiminta pyö-
rii kahden nuoriso-ohjaajan, 
Anu Leppäsen ja Johanna 
Staufferin vetämänä.

Yhdessä nuoriso-ohjaaji-
en kanssa toimintaa ideoivat 
ja ohjaavat SPR:n vapaaeh-
toiset. Vaihtelevasti muka-
na saattaa olla myös opiske-
lijoita.

Uusia tiloja odoteltaessa 
nuorten kanssa toimintaa jat-
ketaan Q-vuoren nuorisota-
lolla ja Halisissa Kardinaalin-
katu 3P:n kerhotilassa.

Nuorisotyöllä on Q-vuo-
ressa pitkät perinteet, Halisis-
sa työtä on QuHa:n toimes-
ta tehty nyt vajaan vuoden 
verran.

QuHa on läsnä myös alu-
een kouluissa, erityisesti 
Nummenpakan koulun Aura-
joen yksikössä, missä nuoril-
le on tarjolla nuoriso-ohjaaji-
en koulupäivystys viikoittain. 
Nuorille uutinen uudesta ti-
lasta on odotettu ja mieluisa. 

Nuoret mukana 
suunnittelussa
Alueen nuorisotyössä pyri-
tään korostamaan nuorten 
omaa osallisuutta. Nuoret ha-
lutaan mukaan alusta asti, he 
pääsevät mukaan sekä suun-
nittelemaan että toteuttamaan. 
Tämä toimintamalli huomioi-

Uusi nuorisotila Halisiin

daan myös uuden tilan suun-
nittelussa.

Nuorisotilan toivotaan 
muodostuvan paikaksi, johon 
jokainen voi tulla omana itse-
nään. Paikaksi, jossa kanta-
suomalaiset ja maahanmuut-
tajataustaiset voivat tavata 
toisiaan, harrastaa ja järjestää 
toimintaa.

Vaikka kyseessä on nuo-
risotila, ei se rakennuksena 
suinkaan ole yksinomaan ja 
pelkästään nuorille varattu, 
vaan alueella toimivat jär-
jestöt ja muut toimijat voivat 
myös järjestää tilassa toimin-
taa ja vuokrata käyttövuoroja 
elävöittääkseen alueen vapaa-
ajan toiminnan mahdollisuuk-
sia entisestään.

Muhis Azizi
Nuorisolautakunnan pj.,  
MONIKU-neuvoston pj.,  
Kaupunginvaltuutettu
puh. 0409616769

Turussa Halisten alueella on jo jonkin aikaa koettu 
kasvavaa tarvetta omalle nuorisotilalle. Sopiva paik-
ka on nyt löytynyt!

Lisätietoa QuHan toiminnasta 
ja uuden nuorisotilan etene-
misestä löydät QuHa:n blo-
gista: nummihalistennuoret@
wordpress.com tai Quhan 
facebookista: Q-vuoren ja 
Halisten nuorisotoiminta sekä 
instagramista käyttäjänimellä 
quhan_nuoret.

Muhis Azizi (vas.) Rabar Sorani ja Khalid Salimi ovat iloisia siitä, että Halisiin saadaan nuo-
risotila. Entinen Gregorius-ravintola kokee syksyn aikana muodonmuutoksen. Azizi on pereh-
tynyt alueen nuorisotyöhön ja tehnyt opinnäyttötyönsä juuri Halisten nuorisotilasta. Sorani ja 
Salimi ovat kotoisin Halisista.
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Turun kristillinen opisto | Lustokatu 7, 20380 Turku 
 puh. 02 4123 500 | info@tk-opisto.fi

Innostu TKO?
– www.turunkristillinenopisto.fi –

Lapsi- ja perhetyön  
perustutkinto

Viittomakielisen ohjauksen 
perus tutkinto 

Koulunkäynnin ja aamu-  
ja ilta  päivä toiminnan  

ohjauksen ammatti tutkinto  
sekä monimuotokoulutus 

Kauppatieteet 
Psykologia ja 
kasvatustiede

Oikeustiede
Lääketieteelliseen  

suuntaavat opinnot
Kommunikaation  
monimuotoisuus

Perusopetus  
ja 10-luokka
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www.lassila-tikanoja.fi 
  JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS    KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA    SIIVOUS JA TUKIPALVELUT  
  VIEMÄRIHUOLTO    KORJAUSRAKENTAMINEN    PROSESSIPUHDISTUS    YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 

YY KAA

KOO

NEE Lokerot:
• kartonkipakkaukset
• keräyspaperi
• pien metalli
• pakkausmuovi

Nelilokero on oma keräyspiste kotipihallasi. Unohda jätteiden turhat 
välivarastoinnit ja lajittele ne suoraan nelilokeroiseen astiaan!

Tyhjennyksen hoitaa nelilokeroinen erikoisauto, joka pitää jätteet 
erillään ja kuljettaa ne hyötykäyttöön. Kun vaihdat Nelilokeroon, saat 
näppärän kierrätys pisteen ja teet ympäristölle palveluksen.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme ja tee tilaus!
www.nelilokero.fi
010 636 5000

LAJITTELU 
KÄY HELPOSTI 
KUIN YHTEENLASKU.

Saatavana 
myös astiaan 
kiinnitettävä 
pariston-
keräyslokero.

500 vuotta sitten saksalainen Martti Luther 
naulasi aneita vastustaneet teesinsä Witten-
bergin linnankirkon oveen. Tästä käynnis-
tyi uudistusliike, jonka seurauksena silloisen 
Ruotsin valtakunnan kirkosta tuli luterilainen.

Turku oli aikoinaan suomalaisen refor-
maation keskus. Kaupunki ja Turun seura-
kunnat valmistelevat parhaillaan merkki-
vuoden valtakunnallisia päätilaisuuksia.

Vuosi käynnistyy koko perheen avajais-
tapahtumalla Tuomiokirkossa ja sen ympä-
ristössä sunnuntaina 30.10.2016.

Ykkösluokan vaikuttajia
Maarian seurakunta toteuttaa runsaasti 
merkkivuoteen liittyviä tilaisuuksia.

Jo syyskuussa käynnistyy luentosarja, joka 
johdattaa reformaation keskeisiin sisältöihin.

Maarialla on syytä nostaa merkkivuo-
si näkyviin: Suomen reformaation keskei-
nen henkilö, Mikael Agricola, toimi seura-
kunnan kirkkoherrana 1540-luvun alussa. 
Hänen aikakauttaan ja työtään valotetaan 
maaliskuisessa symposiumissa. Tapahtuman 
toinen osa toteutuu huhtikuussa Agricolan 
päivänä, ja silloin kuullaan tämän ensim-
mäisen suomenkielisen runoilijan runoja.

Agricolan jälkeen useat hänen seuraajan-
sa olivat myös ykkösluokan vaikuttajia. He 
vaikuttivat merkittävästi reformaation to-
teutumiseen Suomessa. Heidän työnsä jälki 
näkyi voimakkaasti siinä, millaiseksi Suo-
mi, sen kieli, kansanopetus ja arvomaail-
ma muodostuivat. Nykyisen Suomen juuret 
ovat heidän toiminnassaan.

Asiantuntijat esittelevät näitä Maarian 
seurakunnan kirkkoherroja kevätkaudella 
luentosarjassa, jonka järjestää Maarian seu-
rakunnan Itä-Maarian aluetyö.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Teksti: Pertti Pussinen ja Tytti Issakainen

Vuonna 2017 Maariassa 
tutkitaan juuria ja ytimiä

Kaikkialla Suomessa vietetään refor-
maation – suomalaisittain uskonpuh-
distuksen – merkkivuotta vuonna 
2017. Valtakunnalliset päätapahtu-
mat toteutetaan Turussa. Maarian 
seurakunta on aktiivisesti mukana.

Ydinkysymyksiä – refor-
maation löytöjen äärellä
Luentosarja Raunistulan 
seurakuntatalolla parillisten 
viikkojen keskiviikkoina 7.9. 
alkaen. Rinne, Lehtinen. Katso 
tarkempi ohjelma Maarian 
nettisivuilla.

Reformaation vaikuttajia  
ja vaikutuksia
22.1.2017 kello 15 Maarian 
kirkossa Jaakko Finno - en-
simmäisen suomenkielisen 
virsikirjan luoja. Luennoitsija 
varmistuu myöhemmin.
12.2.2017 kello 15 Maarian 
kirkossa Erik Sorolaisen pos-
tilla. Luennoitsijana professori 
Jyrki Knuutila.
19.3.2017 kello 15 Maarian 
kirkossa Miten reformaatio 
muutti Maarian kirkkotilaa? 
professori Markus Hiekkanen.

Mikael Agricola -symposium
11.3. kello 12–16 sympo-
siumin ensimmäinen osa 
Turun kristillisellä opistolla
9.4.2017 kello 15 sympo-
siumin toinen osa: Mikael Ag-
ricolan runoja Turun Lausun-
takerhon esittämänä. Maarian 
pappilan talli.

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

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

Vanha Hämeentie 29
Turku

Puh. 02 237 2005
AVOINNA:

Ark. 9.00–18.00
La–Su 9.00–14.00

kukkakauppa
NUMMEN NARSISSI KY

Jaakko Finnon Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikirja ilmestyi todennäköisesti vuonna 1583.
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Ei enää pankkitunnusten  
yliviivaamista – lataa 
tunnuslukusovellus

Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin 
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluk-

sella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi 
myös verkko-ostokset tai asioit esimerkiksi 

viranomaispalveluissa.

Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiili-
laitteesi sovelluskaupasta jo tänään.

 
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

0200 3000 (pvm/mpm),  nordea.FI
Nordea Pankki Suomi Oyj 

Herkullinen ja runsas 
KOTIRUOKALOUNAS 
noutopöydästä
•  Lounas sis. runsaan salaattipöydän, tuoreen leivän, 

lämpimän ruuan, ruokajuoman (vesi, maito, piimä tai 
virvoitusjuoma), jälkiruuan sekä kahvin ja teen

•  Lounas tarjolla noutopöydästä ark. 10-15

Puh. 0400 606 520

Puutarhakatu 10,
TURKU

9,90€

www.turkulounas.fi  TERVETULOAJoka päivä 10-22

Liikunta on yksi peruspalveluis-
ta, joita kunnat järjestävät asukkail-
leen.

Päivittäinen liikunta on ikäihmi-
selle elinehto. Liikunta ei estä van-
henemista, mutta sen avulla säily-
tetään ja parannetaan lihasvoimaa, 
tasapainoa, liikkuvuutta ja kävely-
kykyä.

Hengitys- ja verenkiertoelimis-
tö tarvitsevat säännöllistä liikuntaa 
pysyäkseen kunnossa. Liikkumi-
nen vahvistaa myös mielenhyvin-
vointia ja muistia sekä tarjoaa mah-
dollisuuksia tavata muita ihmisiä. 
Riittävä päivittäinen liikunta tukee 
merkittävästi pitkäaikaissairauksien 
ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Suomalaiset ikäihmiset ovat mo-

nipuolisia liikkujia. Suosittuja kes-
tävyyslajeja ovat kävely, pyöräi-
ly, uinti ja hiihto, joista arkikävely 
muodostaa tärkeän päivittäisen liik-
kumisen kivijalan. Myös kotivoi-
mistelu on edelleen yleistä miehillä 
ja naisilla. Kuntosaliharjoittelu lisää 
suosiotaan.

Ikäinstituutin tekemän selvitysten 
mukaan kävely ja muu liikunta ovat 
kuitenkin vähenemässä ja vain muu-
tama prosentti eläkeikäisistä liikkuu 
sekä kestävyys- että lihaskuntosuo-
situsten mukaisesti. Myös tasapai-
noharjoittelu on liian vähäistä.

Päivittäinen liikkuminen on tär-
keää.

Kaikille aikuisille suositellaan 
kohtuukuormitteista kestävyyslii-
kuntaa ainakin 150 minuuttia vii-
kossa tai raskasta liikuntaa ainakin 
75 minuuttia viikossa. Lisäksi on 
harjoitettava lihasvoimaa ja -kes-

tävyyttä ylläpitävää tai lisäävää lii-
kuntaa vähintään kahtena päivänä 
viikossa.

Ikääntyneillä suositellaan myös 
nivelten liikkuvuutta ja tasapainoa 
ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa 
erityisesti kaatumisvaarassa olevil-
le sekä niille, joilla on liikkumisky-
kyyn vaikuttavia pitkäaikaissairauk-
sia tai toimintakyvyn rajoitteita.

Iäkkäänäkin aloitettu liikunta tuo 
terveyshyötyjä.

Liikunta hidastaa lihaskatoa, li-
hasvoiman, -tehon ja -kestävyyden 
pienenemistä, luukatoa, notkeuden 
vähenemistä sekä tasapainon ja kä-
velykyvyn huononemista. Säännöl-
linen kohtuukuormitteinen kestä-
vyysliikunta sekä lihasvoima- ja 
tasapainoharjoittelu ja nivelten liik-
kuvuusharjoittelu, jotka voi toteut-
taa kotivoimisteluna, ovat keskeisiä 
toimintakyvyn ylläpitämisessä. 

Päivitetty Käypä hoito -suositus 
liikunnasta korostaa liikunnan mer-
kitystä pitkäaikaissairauksien ehkäi-
syssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Liikunnan avulla voidaan ehkäis-
tä, hoitaa ja kuntouttaa monia pitkä-
aikaissairauksia, kuten kohonnutta 
verenpainetta, lihavuutta, tyypin 2 
diabetesta, sepelvaltimotautia, sy-
dämen vajaatoimintaa, polven ja 
lonkan nivelrikkoa, niska- ja alasel-
käkipuja, nivelreumaa, keuhkoah-
taumatautia, astmaa, masennusoi-
reita ja monia syöpäsairauksia. 

Vaikka liikunnan terveyttä edistä-
vät vaikutukset ovat hyvin tiedos-
sa, liikuntahoidon toteutumisessa on 
edelleen parannettavaa.

Ikääntyvien kimppakävelyä voisi 
upeasti toteuttaa Räntämäen ja Ha-
listen alueella, sillä alueella on viih-
tyisää ja monimuotoista asumista, 
löytyy vehreää maaseutumaisemaa, 

ja upeaa Turun Aurajoen jokilaak-
soa muinaismuistoalueineen puistoi-
neen ja kävelymaastoineen.

Ikäinstituutti haastaa valtakun-
nalliset järjestöt ja niiden paikallis-
yhdistysten/jäsenjärjestöjen vapaa-
ehtoiset mukaan Vie vanhus ulos 
-kampanjaan 6.9.–6.10.2016. Tänä 
vuonna toteutetaan tukea tarvitse-
vien iäkkäiden ulkoilu-unelmia ja 
kampanjan suojelijana toimii tasa-
vallan presidentti Sauli Niinistö.

JOTEN: Sovi yhteinen ulkoiluhetki 
läheisesi kanssa tai tarjoudu kävely-
kaveriksi vaikka palvelukodin asuk-
kaalle (Mäntykoti Räntämäki, Nius-
kalantie). Mukaan saa pyytää kaikki 
ystävät, sukulaiset ja lähiomaiset ul-
koilemaan vanhusten kanssa!

Riitta Karjalainen
sairaanhoitaja 
vanhusten asumispalvelujen päällikkö

Liikunta on kuntalaisen peruspalvelua – joten sovitaan kävelytreffit!

MATTOJEN JA KODINTEKSTIILIEN
PALVELUPESULA

Turun

KOTIPESULA Oy

Ruunikkokatu 3
Oriketo, Turku

www.turunkotipesula.fi

Avoinna
ma-to 9.00-17.00

pe 9.00-15.00
la-su suljettu

Puh. 02-238 7799

LUOTETTAVAA, JOUSTAVAA 
JA MONIPUOLISTA 

KIINTEISTÖHUOLTOPALVELUA 
JOKA TALON TARPEISIIN

• HUOLTOTYÖT
• SIIVOUKSET
• ULKOALUEIDEN 

HOITO

• HARJAKONE- 
PALVELU

• PÄIVYSTYKSET
• SIJAISUUDET

TURUN KIINTEISTÖÄSSÄ OY
0400 521 258

RIIMUKATU 12 20380 TURKU Fax 02 238 8295
huolto@kiinteistoassa.fi www.kiinteistoassa.fi

PÄIVYSTYS
24h

SOPIVASTI SINUNLAISESI

Lieto, Hyvättyläntie 10
Turku, Kauppiaskatu 9
www.poppankki.fi/lietoLähellä ihmistä

Luottamus syntyy teoilla, siksi tarjoamme arkeesi sopivia palveluita sekä aina tutun
henkilön pankkiasioista juttelemaan. Tämä on nostanut meidät Suomen pankkien

tyytyväisyystutkimuksessa yksityisasiakkaiden ykköseksi*.
Tervetuloa paikalliseen pankkiin – meillä on aikaa sinullekin.

*EPSI Rating: Suomen pankit 2015

YHTEISTYÖSSÄ
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Luvaton käyttöönotto
Olen huomannut, että tuollainen ilmaisu 
on tullut käyttöön. Ennen puhuttiin var-
kaudesta. Tuo sana maistuu kovin ilkeäl-
tä ja pahalta käyttää, siksi kai se on kor-
vattu tuolla yllä olevalla ilmaisulla.

Ilmaisua käytetään autojen kohdalla, 
jotka ovat tulleet siirtyneiksi vieraisiin 
käsiin. Sama termi sopii myös polkupyö-
riin ja aivan kirjaimellisesti. Polkupyörä, 
joka on hävinnyt, saattaa löytyä jostain 
lähiöstä, jonne käyttöönottaja on ollut 
menossa ja näin suorittanut matkansa toi-
sen polkupyörällä.

Mielessäni on erään lähisukulaiseni pol-
kupyörätarina. Hän oli erään lähikaupun-
gin keskustassa ostoksilla. Ulos liikkees-
tä tullessa hän huomaa polkupyöränsä 
kadonneen. Ensin ei tajua, vaan miettii, 
mihin sen jätin. Vähitellen varmistuu, et-
tä kyllä minä sen tuohon jätin. Ei muuta 
kuin kävellen kotiin.

Pyörää etsiskeltiin ja katseltiin, et-
tä löytyisikö se jostain muualta. Eräänä 
päivänä mies tunnistaa vaimonsa pyörän 
kaupungilta, toisen liikkeen edestä. Näin 
luvaton käyttöönotto johti luvattomaan 
palautukseen.

Ikävä tapaus sattui sota-aikana, kun vel-
jeni lomalla ollessaan meni sunnuntai-
na jumalanpalvelukseen. Hän sai lainaksi 
sisareni polkupyörän, joka oli aivan uu-
si. Rintamaoloihin tottuneena veljeni ei 

huomannut lukita pyörää, vaan työnsi sen 
hautausmaan aidan sisäpuolelle.

Sitä, ostoluvalla hankittua polkupyö-
rää, ei koskaan saatu takaisin. Siltäkin 
osin pahoilla mielin veljeni lähti viimei-
seltä lomaltaan.

Seuraava tapaus oli vähän erilainen.
Meidän vajaan murtauduttiin ja sieltä 

otettiin kaksi polkupyörää. Samana päi-
vänä polkupyörät löytyivät Aurajoesta. 
Pojat olivat ongella ja ihmettelivät, mikä 
joessa kiiltää. Se oli isäni polkupyörän 
lyhty, joka paljasti pyörien kätkön.

Kumit olivat poissa. Kumit olivat tuol-
loin arvotavaraa. Pyörät saattoi heittää 
jokeen.

Merkillistä kyllä, vesilaitoksen miehet 
havahtuivat, kun kaksi poikaa kantaa pol-
kupyöränrenkaita Nummenmäelle päin. 
”Puskaradio” oli toiminut. Polkupyörien 
katoaminen oli tiedossa, ja näin miehet 
totesivat, että on varmaan Katajamäen 
pyöristä nuo renkaat. Pojat olivat löytä-
neet ne joen rannalla olleen varastoladon 
alta.

Näin luvaton käyttöönotto sai onnel-
lisen lopun, vaikka monia kysymyksiä 
tuon renkaiden löydön kohdalla heräsi-
kin.

Aulis Katajamäki

Aulis Katajamäki on syntyperäinen halislainen ja  
asunut Halisissa 70 vuotta. Nykyään hän asuu Uittamolla.

  Katso vapaat asunnot:
www.tvt.fi

TVT Asunnot Oy
Käsityöläiskatu 3, 20100 Turku
Avoinna: ma 10–17, ti–pe 10–16
Vuokraus, puh. (02) 262 4888

Vuokra-asuntoja 
KOTIKÄYTTÖÖN

HUOLLOT JA KORJAUKSET 
KAIKKIIN AUTOMERKKEIHIN. 

MYÖS ILMASTOINTIHUOLLOT JA 
DIAGNOSTIIKKATESTAUKSET.

AUTO-SALO Kärsämäentie 4 Turku 
Puh. 02 2539 331

Syyspäivät 16.–18.9.
Pe klo 9–14 ja la–su klo 11–17 säilötään 
syksyn satoa ja kunnostetaan talvitami-
neita.

Syysloma 13.–14.10.
To–pe klo 11–16 syksyisiä arjen askareita 
ja lomatouhuja 1950-luvulta. Työpajassa 
hauska miniatyyriteatteri.

Isoäidinaikainen joulu 10.–18.12.
La–su klo 11–17, ti–pe klo 9–14 maalais-
kylä valmistautuu jouluun!

Kädentaitajien joulutori Kokeilu-
verstaalla 10.–11.12. ja 17–18.12.
La–su klo 11–17 persoonallisia paketteja 
pukinkonttiin!

TYÖPAJAT
Taitotiistai 13.9.–13.12.
Kaikenikäisille joka tiistai Kuralan kokeilu-
verstaalla klo 13–17.30. Oma teema joka 
kuukaudella. Syyskuu: villaa ja pellavaa. 
Lokakuu: paperi ja pahvi taittuvat vaikka 
miksi. Marraskuu: materiaalina savi, olki 
ja ruoko. Joulukuu: perinteisiä jouluval-
misteluja. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Vapaa pääsy!

Kuralan Kylämäen  
avoimet viikonloput
Syksyn avoimet viikonloput Kuralassa 
jälleen kerran kuussa la–su klo 12-16. 
Kokeiluverstaalla syvennytään kädentai-
toihin eri materiaalien kautta, ja Kah-
vila Omena ja Kanelissa voi piipahtaa 
nauttimassa kupillisen kuumaa juotavaa. 
Työpajamaksu 2,5€.
24.–25.9. villasta huopaa
29.–30.10. kynttiläjalkoja
26.–27.11. kynttiläpaja

Paikkaa ja parsi  
5.10. ja 19.10. klo 17–20
Aika kunnostaa lempivaate tai tekstiili 
– parsi tai paikkaa taidokkaasti ja huo-
maamattomasti! Kaikille kiinnostuneille! 
Vapaa pääsy!

Kuralan kynttiläpajat
Kiireettömissä kynttiläpajoissa Kokeilu-
verstaalla valmistetaan itse kynttilöitä 
perinteisellä kastamismenetelmällä. Va-
raathan kynttiläntekoon n. 1,5–2h aikaa. 
2 kynttilää/osallistuja. Kynttiläpajan paikat 

täytetään saapumisjärjestyksessä, ei 
ennakkovarauksia. Vapaa pääsy!
26.–27.11. la–su klo 12–16
10.–11.12. la–su klo 12–16
17.–18.12. la–su klo 12–16

Joululahjavalvojaiset
Tiistaina 13.12. klo 13–21 Kokeiluvers-
taalla. Suosituissa joululahjavalvojaisissa 
tehdään itse joulun tunnelmaa. Kokeilu-
verstaan kiireettömässä pajassa valmis-
tuvat niin kranssit, kortit kuin koristeet 
kuuseen. Vapaa pääsy!

SYKSYN KURSSIT
Ilmoittaudu kursseille osoitteessa  
turku.fi/museo

Ompeluseura 19.9.–28.11.
Parillisten viikkojen maanantait klo 17.30-
20. Tule mukaan oppimaan ja jakamaan 
perinteisiä käsityötaitoja. Yli 12-vuotiaille 
nuorille ja aikuisille. Hinta: 25/45 € (+ 
omat materiaalit).

Pikkumusta 12.9.–21.11.
Parittomien viikkojen maanantait klo 
17.30-20. Tyylikkäästi talven juhliin 
omatekoisessa asussa. Yli 12-vuotiaille 
nuorille ja aikuisille. Hinta: 25/45 € (+ 
omat kankaat).

Kynttiläkurssi 9.–23.11.
Keskiviikkoisin klo 17-19. Tunnelmaa 
pimeneviin iltoihin: upeat käsintehdyt 
kynttilät valamalla ja kastamalla. Kaiken-
ikäisille. Hinta: 15/30 €.

Kässäkerho 3-6 luokkalaisille  
koululaisille 
Torstait 29.9.–1.12. klo 15 -16.30. Ope-
tellaan kivoja käsityötekniikoita ja tutus-
tutaan erilaisiin materiaaleihin. Hinta 65 
€ + materiaalit. Kerhomaksu laskutetaan 
ilmoittautumisen jälkeen ja materiaalimak-
su kurssin päättyessä. Kässäkerho alkaa, 
jos ilmoittautuneita on yhteensä 8. Opetus 
ja ohjaus Taito Varsinais-Suomi, ilmoittau-
tumiset sähköpostilla juselius@taitovarsi-
naissuomi.fi tai 040 849 9642.

Tervetuloa Kylämäkeen, Jaanintie 45, 
20540 Turku. Puh. 02 2620420.

Iloinen ja puuhakas syksy  
on alkanut Kuralan Kylämäessä!

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

8€

LOUNASRAVINTOLA
TURKU

Humaliston- ja Puutarhakadun kulma

Avoinna arkisin klo 10.00-16.00
Runsaan noutopöydän lisäksi
myös Kebab annoksia.

NOUTOPÖYTÄ

www.turkulounas.fi
TERVETULOA LOUNAALLE

9€
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Vaarallisia terveisiä satojen vuosien takaa
Venäläistutkijat raportoivat hiljattain laa-
jasta pernaruttoepidemiasta Pohjois-Venäjäl-
lä Jamalin niemimaalla Jäämeren rannalla. 
Lähes sata potilasta joutui sairaalahoitoon ja 
12-vuotias poika kuoli tautiin. Samoihin ai-
koihin pari tuhatta poroa oli kuollut perna-
ruttoon. Ihmiset saivat tartunnan poroista.

Jamal tarkoittaa suomeksi maan äärtä tai 
loppua. Näihin päiviin saakka ikiroudas-
sa ollut niemimaa on 720 kilometriä pitkä 
ja 230 kilometriä leveä. Poronhoito on ollut 
tärkein elinkeino ennen kun alueelta löydet-
tiin valtavat maakaasuesiintymät.

Pari vuotta sitten Jamalin niemimaa oli 
otsikoissa siksi, että sieltä löydettiin selittä-
mättömällä tavalla maahan syntyneitä val-
tavia reikiä. Ilmiön tutkimukset päätyivät 
siihen, että ilmastonmuutoksen vauhdittama 
ikiroudan sulaminen oli johtanut massiivisiin 
metaanikaasun vapautumisiin maaperästä.

Pernaruttoepidemian syy on tutkijoiden 

mukaan se, että muinoin pernaruttoon kuol-
leiden eläinten ruumiit ovat tulleet esiin jää-
tyneen maaperän sulamisen seurauksena. 
Jamalin niemimaalla oli kesällä 2016 pai-
koittain jopa 35 asteen helle, joka osaltaan 
edisti maan sulamista. Sulaminen vapautti 
eläinten ruhoista bakteereita, joiden joukos-
sa oli pernaruttobakteeria. Laiduntavat porot 
saivat tartunnan näkyviin tulleista kuolleista 
eläimistä.

Jää ja pakkanen ovat erinomaisia keinoja 
säilyttää bakteereita.

Kymmenkunta vuotta sitten amerikkalai-
nen tutkijaryhmä pääsi mannerjäätikköä po-
raamalla käsiksi kahdeksan miljoonaa vuotta 
vanhaan jäähän. He määrittivät moderneja 
tutkimusmenetelmiä käyttäen jään sisältämät 
bakteerit. Löydetyistä bakteereista suurin oli 
sellaisia, joita ei maan päältä tällä hetkellä 
löydetä.

Miljoonia vuosia sitten muodostuneen 
mannerjään sulaminen vapauttaa veteen iki-
vanhoja mikrobeja. Vaikka tutkijat ovat 
kiinnostuneita elämän syntymisestä ja bak-
teerien evoluutiosta, he toteavat, että mikro-
bien joukossa voi olla uusia, ihmiselle vaa-
rallisia taudinaiheuttajia.

Siperian jäätyneessä maaperässä tiedetään 
olevan runsaasti vakaviin tartuntatauteihin 
kuolleiden ihmisten ruumiita. Jäistä maa-
ta on ollut vaikea kaivaa, ja siksi ikiroudan 
alueen haudat eivät ymmärrettävästi ole ko-
vin syviä. Kun ikiroudan pinta sulaa, myös 
ihmisten ruumiit tulevat esille joukkohau-
doista ja joutuvat kosketuksiin eläinten ja ih-
misten kanssa.

Siperiassa kuoli vielä 1800-luvun lopulta 
ihmisiä isorokkoon. Sittemmin isorokko on 
kitketty maapallolta, ja viimeinen tapaus to-
dettiin vuonna 1977.

Täällä Suomessa saatamme ajatella, että 
sielläpä nuo bakteerit ja virukset ovat kauka-
na Siperiassa eikä niistä tarvitse sen enem-
pää välittää. Se on kuitenkin harhakäsitys.

Jamal on tärkeä arktisten vesilintujen pe-
simäalue. Jamalissa ovat muun muassa kil-
juhanhen tärkeimmät pesimäpaikat. Lintujen 
välityksellä erilaisten bakteerien ja virusten 
on ennenkin todettu liikkuvan nopeasti ym-
päri maailmaa.

Ilmaston lämpeneminen on aiheuttamas-
sa odottamattoman uuden vaaran ihmiskun-
nalle.

Pentti Huovinen

t e r v e y d e k s i !

Kirjoittaja on  
räntämäkeläinen 
lääkäri ja tietokirjailija

w w w . m a a r i a n s e u r a k u n t a . f i
Syksy suo runsasta ja ravitsevaa antia!
JUMALANPALVELUKSET
Maarian kirkko: 
* Messu joka sunnuntai klo 10. Kirkkokahvit 
asehuoneessa.
* Lastenkirkko joka kuun ensimmäisenä sunnun-
taina klo 17.
* Johannesmessu joka kuun viimeisenä sunnun-
taina klo 17.
* Muina sunnuntaina klo 17 kiertävä viikkomessu 
seurakunnan muissa tiloissa. Tarkemmat tiedot 
Maarian nettisivuilta. Näinä sunnuntaina Maari-
an kirkossa ei ole klo 17 alkavaa messua.
* Vauvakirkko to 8.9. klo 18.
Hepokullan srk-talo: Viikkomessu su 11.9. klo 
13.
Yli-Maarian srk-talo: Karjalaisen kansan juma-
lanpalvelus su 18.9. klo 17.
Raunistulan srk-talo: Ehtoollishartaus ti 29.11. 
klo 13.
Pallivahan kirkko: suljettuna remontin vuoksi.

PERHEKERHOT
* Maarian pappilan tallissa maanantaisin klo 
9.30.
* Vauvakerho Maarian pappilan tallissa maanan-
taisin 13.30.
* Hepokullan srk-talolla tiistaisin klo 9.30.
* Yli-Maarian srk-talolla torstaisin klo 9.30.
* Raunistulan srk-talolla torstaisin klo 9.30.
* Kotimäen srk-talolla perjantaisin klo 9.30.

PYHÄKOULUT
* Kaakaokirkko pyhäkoulu ke 7.9., 5.10., 2.11. 
klo 17.30–19 Halisten srk-talolla.
* Askartelukirkko pyhäkoulu to 22.9., 17.11. klo 
17–19 Runosmäen srk-talolla.
* Ruokakirkko pyhäkoulu ti 11.10. klo 17–19 
Runosmäen srk-talolla.

* Luontopyhäkoulu ti 30.8. klo 17–19. Kokoontu-
minen Runosmäen koirapuiston edessä. Omat 
eväät mukaan. Säänmukainen pukeutuminen. 
Tied. Anne Saarni, p. 040 3417 156.

JUMPPAA KROPALLE JA KOPALLE
* Muistijumppa Kotimäen srk-talolla parill. vko ke 
klo 13.
* Tuolijumppa Hepokullan srk-talolla ti klo 12.30
* Tuolijumppa Yli-Maarian srk-talolla paritt. vko 
to klo 11.30.

VARTTUNEELLE VÄELLE
* Naistenpiiri Kotimäen srk-talolla maanantaisin 
klo 13.
* Ystäväntupa Runosmäen srk-talolla maa-
nantaisin klo 13 ja torstaisin klo 11. Torstaisin 
hartaus klo 12.30.
* Juuri eläkkeelle jääneiden ryhmä Raunistulan 
srk-talolla parill. vko maanantaisin klo 13.
* Sukkaset-ryhmä Hepokullan srk-talolla paritt. 
vko maanantaisin klo 13.
* 60+ keskustelu- ja miesten kokkiryhmä Rau-
nistulan srk-talolla paritt. vko tiistaisin klo 11.
* Seniorikerho Raunistulan srk-talolla parill. vko 
tiistaisin klo 13.
* Juttutupa Maarian pappilassa tiistaisin klo 10.
* Päiväpiiri Kotimäen srk-talolla paritt. vko keski-
viikkoisin klo 13.
* Kultatupa Hepokullan srk-talolla to 15.9., 
13.10., 10.11., 8.12. klo 13.

RAAMATTUOPETUSTA JA PIIREJÄ
* Raamattupiiri Halisten srk-talolla paritt. vko 
keskiviikkoisin klo 18, Laurén.
* Pienipiiri Raunistulan srk-talolla maanantaisin 
klo 13.
* Lähetyspiiri Runosmäen srk-talolla paritt. vko 

ke klo 12.
* Lähetyspiiri Hepokullan srk-talolla parill. vko to 
klo 13.
* Japaninlähetyspiiri Hepokullan srk-talolla ke 
16.11., 30.11. klo 18.
* Raamattuluento Johanneksen evankeliumista 
Raunistulan srk-talolla la 10.9./8.10./12.11. klo 
15, Kokkola.
* Kristus kaikki kaikessa -raamattuluento 
Kolossalaiskirjeestä Hepokullan srk-talolla to 
15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. klo 18, 
Lehtinen.
* Ydinkysymyksiä – reformaation löytöjen äärellä 
-luentosarja Raunistulan srk-talolla parill. vko ke 
7.9. alkaen, Rinne, Lehtinen. Tarkempi ohjelma 
Maarian nettisivuilla.

RUOANJAKO JA RUOKAILUT
* Jesari-ruoanjako perjantaisin klo 12.30, 
Jäkärlän ostoskeskus, Turun Nuorten Apu ry:n 
nuorisokahvila.
* Haliskahvila-ruoanjako tiistaisin ja torstaisin klo 
13, Kardinaalinkatu 3 A (kellarikerros).
* Vellikello-ruoanjako torstaisin klo 10, Runos-
mäen nuorisotalo, Piiparinpolku 13.
* Halisten sunnuntailounas su 11.9., 9.10., 6.11., 
11.12. klo 12–13, Halisten srk-talo, 2 €.
* Keskiviikkokeitto ke 21.9., 19.10., 16.11. klo 
12–13, Runosmäen srk-talo. Vapaaehtoinen 
maksu 1,5 €/henk.
* Soppapäivät Jaskan soppatykistä ke 21.9., 
12.10., 2.11, 7.12. klo 11–13, Kotimäen srk-talo.

TOIMITILAT
Maarian kirkko, Maunu Tavastin katu 2
Pallivahan kirkko, Paltankatu 2, remontissa
Halisten srk-talo, Gregorius IX:n tie 8
Hepokullan srk-talo, Varkkavuorenkatu 23

Kotimäen srk-talo Arkeologinkatu 1, Jäkärlä
Maarian pappila, Sorolaisenkatu 4
Raunistulan srk-talo, Murtomaantie 12
Yli-Maarian srk-talo, Mittumaarintie 73

MUSIIKKIA JA LAULUHETKIÄ
* Hoitavia lauluja -lauluilta Raunistulan 
srk-talolla 14.9., 12.10., 9.11., 7.12. klo 18.
* Sanan ja laulun iltapäivähetki Hepokul-
lan srk-talolla su 25.9. klo 15.
* Kanttorin laulajaiset Hepokullan srk-
talolla to 29.9., 27.10., 24.11., 8.12. klo 13. 

SYYSTAPAHTUMIA
* Vanhan ajan kinkerit ke 21.9. klo 17.30 
Runosmäen vanhuspalvelukeskuksessa. 
Näille kinkereille voi kuitenkin tulla ilman 
paineita: luvassa on puhetta kinkereistä, 
laulua, hartaushetki, kahvia ja pullaa!
* Maarian kirkon vihkimyksen vuosipäivä 
ma 10.10. klo 18 Maarian kirkossa. Vapaa-
ehtoisten kiitospäivä.
* Vaatteidenvaihtopäivä la 22.10 klo 
10–13 Yli-Maarian srk-talolla. Vaatteiden 
vaihtoa “kun tuot, voit ottaa” -periaatteella. 
Vaatteiden tulee olla puhtaita ja ehjiä. Jäljel-
le jääneet lahjoitetaan diakoniatyön hyväksi.
* Perinteiset Antiikkimyyjäiset la 15.10. 
klo 12 Hepokullan srk-talolla.
* Jouluseimen avajaiset su 27.11. klo 
11.30 Maarian pappilan pihapiirissä. Muka-
na kirkkoherra Katri Rinne ja pastori Mikko 
Laurén

Lisää tapahtumia ja ajankohtaiset tiedot  
osoitteesta www.maarianseurakunta.fi

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

• 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
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Kun minua pyydettiin kirjoit-
tamaan juttu Pekka Pavénin 
kirjasta Muuttuva kotikyläni 
Kärsämäki, olin jo tutustunut 
Pekan ensimmäiseen Kärsä-
mäki-kirjaan Kotikyläni Kär-
sämäki.

En itse ole paljasjalkainen 
turkulainen – saati kärsämä-
keläinen – enkä edes miten-
kään erityisen kiinnostunut 
historiasta, mutta silti jo tuo 
ensimmäinen kirja sai minut 
kiinnostumaan Kärsämäestä 
eri aikakausina.

Nyt ensimmäisestä osasta 
on tehty lukijoiden pyynnös-
tä uusintapainos, oikeastaan 
uusi versio. Lisäksi siihen on 
liitetty tuoreempia tapahtumia 
ja kertomuksia sekä Pekan 
itsensä että muiden erilaisiin 
asioihin vihkiytyneiden kir-
joittamana.

Uudessa kirjassa käsitel-
lään Kärsämäkeä todella mo-
nelta taholta ja kantilta mie-
lenkiintoisella tavalla, kiitos 
hyvien kirjoittajien ja aihei-
den. Mukana on niin Leaf 
kuin Kärsämäen koulu, hiek-
kakuopat ja perunajauhoteh-
daskin, vain muutamia mai-
nitakseni.

Kärsämäki 
sulki syliinsä
Pekka on naapurimme ja mo-
nesti juttelemme sekä Kärsä-
mäestä että muustakin maa-
ilman menosta nähdessämme 
toisiamme vaikkapa puutar-

hatöitä tehdessämme.
Kun muutimme kolmetois-

ta vuotta sitten tänne Kär-
sämäkeen, emme tunteneet 
vaimoni kanssa näiltä kulmil-
ta ketään. Emme kumpikaan 
ole syntyperäisiä turkulaisia, 
mutta itse kävin pienempänä 
perheeni kanssa useinkin Tu-
russa. Siltikään en koskaan 
ollut kuullut kaupunginosasta 
nimeltään Kärsämäki.

Ostettuamme talomme tu-
tustuimme melko nopeasti ra-
janaapureihimme muun mu-
assa Pavéneihin, Pekkaan ja 
Marjaan.

Pekka toimi vuosia aktiivi-
sesti paikallisessa omakotiyh-
distyksessä Kärsämäen Asun-
nonomistajat ry:ssä. Hän sai 
positiivisena ja innokkaana 
ihmisenä houkuteltua vaimo-
nikin mukaan yhdistyksen 
toimintaan.

Tällä tavoin tutustuimme 
Pekkaan yhä paremmin, ja 
jossain vaiheessa siis saim-
me tuon hänen kirjoittamansa 
kirjan käsiimme. Kärsämäki 
otti meidät kaikin puolin avo-
sylin ja lämpimästi vastaan.

Kylä kuin pieni maailma
Pekan lapsuudessa ja nuoruu-
dessa Kärsämäki oli kuin oma 
kylänsä, missä kaikki tunsivat 
toisensa, ja alue oli oma pieni 
maailmansa.

Täällä olivat koti, koulu, 
Rientola, kartano ja kaupat kä-
velymatkan päässä. Leikkika-

Pekka Pavénin 
uusi kirja täydentää 
Kärsämäen historiankirjoitusta
Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää Turun 
Kärsämäestä, mutta et ole edes osannut kysyä.

vereita oli joka talossa. Turku 
oli kaukana ja sinne lähdettiin 
kuin pidemmällekin matkalle.

Pekan isän suku on lähtöisin 
Ruskon Paavaisista, ja sieltä 
on peräisin myös suvun suku-
nimi Pavén. Äiti oli kotoisin 
Kokkolasta ja hän tuli sieltä 
monien muiden tavoin Kärsä-
mäkeen töihin Huhtamäen pe-
rustaessa tänne tehtaan.

Pekka ja Marja asuivat nuo-
rena perheenä hetken Pääsky-
vuorella, mutta sitten Pekan 
synnyinalueen kaipuu veti hei-
dät takaisin Kärsämäkeen.

Kotiseuturakkaus 
ja tiedonjano
Jonkin aikaa sitten tavates-
samme jututin Pekkaa al-
kuperäisen kirjan kirjoitta-
misesta ja siitä, miksi hän 
tällaiseen urakkaan aikoinaan 
oli ryhtynyt.

Kotona oli ollut hänen isän-
sä saama kirjasarja Maarian 
kunnan historiasta. Kärsämäki 
kuului Maariaan vuoteen 1945 
asti. Pekka luki omien koti-
kulmiensa ja lähialueen his-
toriaa käsittelevän koko kir-
jasarjan ja innostui tutkimaan 
aihetta enemmänkin.

Nälkä kasvoi hänen luki-
essaan näitä kirjoja, ja hän 
halusi syventää tietämystään 
Kärsämäen ja lähialueiden 
osalta. Tietoa vanhoista ta-
pahtumista ja alueen kehityk-
sestä sai esimerkiksi alueen 
yhdistysten ja urheiluseuro-

Pekka Pavénin uusi kirja Muuttuva kotikyläni Kärsämäki julkaistiin Kärsämäen maineikkaan 
puukoulun avoimien ovien päivänä toukokuussa. Kirja kertoo myös tästä koulusta, joka raken-
nettiin vuonna 1881 – ja lieneekö se yhä ainoa homeeton koulu Turussa…

Pekka Pavén (vas.) hauskuuttaa vanhoilla jutuilla Kärsämäen omakotiyhdistyksen aktiiveja 
historiakävelyllä. Pekasta oikealle Milla Järvipetäjä, Jouni Issakainen, Rami Järvipetäjä,  
Juha Talonpoika, Marjaana Siirala ja Leena Vienonen.

Pekka Pavénin lapsuusmaisemaan kuului taustalla oleva entinen makeistehdas, josta ympäristöön le-
visi suklaan huumaava tuoksu ja jonne koululaiset tekivät innokkaasta luokkaretkiä. Hellaksen, Lea-
fin ja nyt Leaf Areenan nimellä kulkeneesta jykevästä rakennusryhmästä kerrotaan Pekan kirjassa.

jen vanhoista toimintakerto-
muksista.

Ensimmäisen kirjan ilmes-
tymisen myötä monet lukijat 
ovat vuosien varrella ottaneet 
yhteyttä Pekkaan ja lähettä-
neet sekä kertoneet omia ta-
rinoitaan Kärsämäen ja Maa-
rian kunnan tapahtumista. 

Lukuisat yhteydenotot ja ky-
selyt ensimmäisestä kirjasta 
saivat Pekan innostumaan jat-
ko-osan kirjoittamisesta, sillä 
vanhempaa kirjaa ei enää ol-
lut saatavilla.

Tämä tiedonnälkä tai -jano 
johti onneksemme siihen, että 
Pekka päätti julkaista vuonna 

2000 keräämästään aineistos-
ta kirjan ja tämän vuoden ke-
väällä laajennetun uusintapai-
noksen Muuttuva kotikyläni 
Kärsämäki. 

Teksti ja kuvat:  
Antti ja Eva Laaksovirta

Kirjaa on saatavilla Kärsämäen-
tien ja Kaerlantien Siwoista, 
Lounasravintola Kahvitellasta 
(entinen Leafin henkilöstöruokala), 
Föripuodista sekä suoraan Pekka 
Pavénilta itseltään. Pekan tavoit-
taa numerosta 0400 824900.


