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Luonto, kulttuuri ja liikunta yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla Aurajoella kanootin kyydissä. Tuleva kesä ja kevät tarjoavat siihen lukuisia mahdollisuuksia ja mukaan pääsee, vaikkei melontaharrastus olisi entuudestaan
tuttukaan. Maisemia voi ihastella jokinäkökulmasta lähes viidenkymmenen
kilometrin matkalta aina Pöytyältä Turun kaupunkimaisemiin saakka joko
retkillä tai omatoimisesti.

Auranmaan Konehuolto Oy
NEW HOLL AND CASE- IH
trak torien ja puimurien
SOPIMUSKORJA AMO.
p. 02- 4 8 6 62 0 8 , 0 5 0 0 - 5 3 0 2 4 6
0400- 530 246
Pa j a t i e 1
Au r a

astua kanoottiin
ja lähteä Aurajoelle. Jokilaakso ei suotta
ole yksi Suomen kansallismaisemista, yhdistelmä aitoja luontoelämyksiä ja vanhoja varsinaissuomalaisia kyliä. Retken voi
halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen
ja antoisa harrastus, jonka suosio kasvaa
koko ajan. Leppoisa jokimelonta avaa oivallisia näköaloja tuttuihinkin jokirannan
kohteisiin kun tarkastelutaso vaihtuu rantapoluilta ja -kaduilta veden äärelle.

On monta syytä

jälkeen. Tänä vuonna matkaa taitetaankin
20-vuotisjuhlamerkeissä ja luvassa on
mukavan seuran lisäksi mielenkiintoisia
kohteita matkan varrella Pöytyällä, Aurassa, Liedossa ja Turussa. Melontaan voi
osallistua myös pelkästään toisena päivänä. Loppukesään ajoittuu tunnelmallinen
yömelonta Turussa lauantaina 27.8.2011,
muinaistulien ja Turku2011-juhlallisuuksien aikaan. Aurajoen melontatapahtumien
järjestelyissä on mukana monia jokivarren
yhdistyksiä, toimijoita ja talkoolaisia.

Aurajokisäätiö

Turun kulttuuripääkaupunkivuosi tuo uutta ulottuvuutta myös Aurajoen melontaretkistä,

yhteistyökumppaneineen on tarjonnut mahdollisuuksia kanoottiretkiin joella jo useana kesänä. Tänä
vuonna on luvassa lyhyempiä päiväretkiä
sekä kesän päätapahtumana kaksipäiväinen Aurajoki-melonta Pöytyän Riihikoskelta Turkuun.

Kauden aloittaa kevätmelonta Tu-

AS OY LIEDON LOISTE, Simpukkatie 1

run Halistenkoskelta Liedon Vanhalinnaan
sunnuntaina 28.5.2011. Helppokulkuisella
reitillä tutustutaan myös jokivarren luontoon ja kasvillisuuteen ja rantaudutaan
Vanhalinnaan, jossa mahdollisuus kahvitella tai tutustua museonäyttelyihin. Perinteinen Aurajokimelonta järjestetään viikonloppuna 2.—3.7.2011 parin vuoden tauon

Uusia laadukkaita kerrostaloasuntoja aivan Liedon keskustan palveluiden vieressä.
Kohteen aloitus keväällä 2010 ja valmistuminen kesällä 2011.

Huoneistoesimerkkejä:
2H+K+S 60,5 m22
3H+K+S 101,5 m
3H+K+S 106 m 22
4H+K+S 118 m

Myyntihinta alk.
94 985 €
140 375 €
144 266 €
170 746 €

Velaton hinta alk.
157 905 €
245 935 €
254 506 €
293 466 €

Soita ja tilaa esite 010 322 2181

Kuvat:
Aurajokisäätiö

liikunnan saralle. Turun kaupungin Turku2011-hanke Kulttuurikuntoilun keskuspuisto järjestää Aurajoen rantamille ja
kaupunkitilaan käyttötaideteoksia, tapahtumia ja kulttuurikuntoilureittejä, myös
melontaa ja soutua. Hankkeen myötä kaupunkialueelle rakennetaan muun muassa
kolme melontalaituria ja järjestetään niiden
ympärille erilaista toimintaa. Valtakunnallinen Suomi meloo -tapahtuma starttaa Halistenkoskelta Turusta lauantaina 11.6.2011.
Tuolloin sadat melojat kulkevat kaupungin
halki merta kohti päämääränään seuraavan viikon aikana toteutettu viestimelonta
saariston läpi aina Espooseen saakka.

Harrastukseen

pääsee kiinni,
vaikkei kanoottia omistaisikaan. Matkanteko sujuu myös vuokrakanootilla, jonka
uudet harrastajat tai tottuneemmat melojat saavat alleen esimerkiksi Aurajoen
opastuskeskuksesta Halistenkoskelta. Lyhytkurssien kautta pääsee tutustumaan
melontaan ja sen perusasioihin, kuten
vesille lähtöön, tekniikkaan ja rantautumiseen. Ohjattu kanoottiretki on mukava
lisä myös työpaikan virkistyspäivälle, toki
vesille voi mennä omatoimisestikin lomapäivän ratoksi.

inkkarimelonnan kursseista ja kanoottivuokrauksesta saa lisätietoja muun muassa Aurajokisäätiön nettisivuilta osoitteessa www.aurajoki.net, jossa voi tutustua
myös muihin Aurajoki-asioihin ja -tapahtumiin. Aurajoen opastuskeskukseen ja
Aurajokisäätiöön voi ottaa myös yhteyttä
puhelimitse (02) 2623 442 tai sähköpostitse
info@aurajoki.net.
Sinikka Kauko-Vainio
toiminnanjohtaja
Aurajokisäätiö
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VESIPUISTO
& HOTELLI
alk. 99€ yö/huone*
Flamingo Span Vesipuisto tarjoaa
riemastuttavia hetkiä kaikille
vauhdikkaiden vesileikkien ystäville.
Tule ja koe päätähuimaavat
liukumäkemme tai rentoudu
altaidemme kesänlämpöisissä
vesissä nautiskellen.
Luvassa on iloisen
aurinkoisia hetkiä!

2 aikuista ja 2 lasta

• Majoitus Vantaan Rantasipi Airport
hotellissa, 2 hh + 1 lapsen lisävuode
(max 2 aikuista + 2 lasta alle 12v.)
• Hotellin aamiainen ja pysäköinti
• Sisäänpääsy Flamingo Span
Vesipuistoon (max 2 aikuista + 2
lasta alle 12v.)
Hinta voimassa to-ma 30.4.2011
saakka sekä joka päivä ajalla
20.12.2010 - 10.2.2011.
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Tasetie 8, Vantaa • 020 7785 200 • info@flamingospa.fi • www.flamingospa.fi

* Hinta Ykkös Bonus ja K-Plussa
kortilla. Ilman korttia 110€/perhe.
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Morjens!

Taas on vuosi kulunut ja markkinalehti on meidän kaikkien luettavissa. Ools sprite niin kuin jenkki sanois! Viimeks
muisteltiin olutfestareiden alkua ja vähän terassin syntymistä sekä siirtymistä nykyiselle paikalleen.
Ihan suoraan en pysty muistamaan miten olutfestarit
tarkalleen jatkui, kun nääs olen jostain syystä kadottanut
vuoden 1992-1995 kalenterit. Eikä minun muistini ole sieltä
kaikkein terävimmästä päästä. No kuitenkin jotain festarijuttuja sekä Haarikka- muistoja on muistilokeroissa. Älkää
nyt vanhat porttikieltolaiset tahi läheltäpiti tapaukset pelätkö, sillä eihän teissä mitään vikaa ollut, kapakoitsija ei vaan
aina ymmärtäny sitä huumoria kun lyödään jne. Niistä en
kerro sen enempää.
On selvää, että ne
ensimmäiset
festarit
onnistui niin hyvin jo
pelkästään SÄÄN sekä
uutuuden
viehätyksen
vuoksi. Siitä syystä jatkoa
tuli. Muistaakseni (allakat
hukassa) toisilla festareilla oli esiintymässä ”alkunosteessa ollut Vilperin
perikunta, mistä kehkeytyi
Suomen kovin bilebändi, se
näistä esiintyjistä.
Koska niistä on helppo kirjoittaa vaikka kuinka paljon
ja kirjoitankin vielä lisää,
MUTTA yhden porukan olen
unohtanut kokonaan !?!??? No
se on se pyyteettömästi töitä
tehnyt TALKOOPORUKKA!

Talkooporukka !

Suomessa on tunnetusti
aina talkoilla saatu suuria sekä
ihmeitä aikaan. Tässä en heitä
rupea erikseen mainitsemaan,
koska pelkään että unohdan
jonkun mainitsematta jne. Siis
ilman sitä isoa ja suurta sydäntä
omaavaa porukkaa ei festareita
olisi syntynyt.
ERITTÄIN ISO KIITOS HEILLE
KAIKILLE EDELLEEN!
No mitä se talkoo porukka sitten
teki jotta, festarit saatiin aikaan
????????????
-Joi olutta ja tsillaili- ei todellakaan!

LC Aura

joka vetkuttaa niin pirusti, että se joka on päällä jöllähtää
maahan jossaan kohtaa aivan varmasti.
No äänimiäs kun rupes tekemään saundtsekkiä ni eiks tää
häränpyörittäjä laittanu sen härvelin kans pyörimää ja sil oli
maadotukset päin prinkkalaa niin pa-kamat räisky ja paukku niin perkeleesti et lähetin sen sähköhärän kotiin.
Mehän kaikki muistamme yheksänkytäluvun alun, silloinkin oli erittäin paha lama.
Ensimmäisten festareitten joukossa vietettiin kerran
yksipäiväiset festarit silloin laman aikaan. Silloin oli esiintyjänä Napakyppi Kari Salmelainen. Se oli jäätävä festaripäivä,
lämpöä taisi olla peräti viisi astetta, mutta ei sentään vettä
satanu. Eipä titenkään asiakkaat halua olla ulkona palelemassa, vaan sisällä lämpimässä .
Millä tästä selvittiin? No ainoastaan Kari Salmelaisen isolla sydämellä. Hän sanoi mulle et
koitahan kapakoitsija rauhottua ja mennääs
tonne mun auton takakontille siel on ”reissumiestä”! Sinne hiivittiin Haarikan takapihalle ja siihen istuttiin Mersun taakse ison
perävaunun aisalle. Olihan sillä siellä Mesen
takaikkunalla reissumiestä, mutta takakontissa aikas hyvää viskiä. Tarjos mulle huikan
ja sano et ”mitäs me tälle säälle mahdetaan
ja lämpötilalle”. ”Onkos sulla muutamaa äijää irrottaa, ni roudataan noi soittokamat
sisälle ja pidetään festarit sisällä?”
Jälleen kiitos talkooporukalle! Niistä löytyi
apuroudareita ja festarit oli taas pelastettu .
Tietysti kuuluu iso kiitos Karille ja bändille
myös, mutta olin yhtä hämmentynyt tätä
kirjoittaessani kuin silloinkin, kun muistin että joustoa voi löytyä noin paljon, sillä
sopparin mukaan Karin esitysajat olivat
menneet jo ajat sitten ohi.

Menneisyyden vangit .

Äskettäin mainitsin tuossa kovan bilebändin Vilperin perikunta. No se
on ja tai oli bilebändi kun keikkailevat,
mutta Menkkarit on olleet koko ajan
sitä! Ne jotka ovat olleet heidän keikoillaan tietävät sen. Jossain kohtaa festarihistoriaa jopa asiakkaat veikkasivat,
et ”tuleeks ens vuonna Menkkarit vai
Menneisyyden vangit”. No kuitenkin
Menkkarit olivat monta kertaa, mutta
vain joka toinen vuosi.

Sitten loppukevennys:

Tehtävät oli jaettu. Yhdet laittoivat pöytiä, yhdet rakensivat esiintymislavan jatkoa, jonka yksi rekkakuski sponsoroi jne, ja ennen festareita vedettiin maakuntakierros, jossa
jaettiin festarijulisteet, että viimeinenkin mummo tietäisi
että mihin se meirän pappa tuolloin katoaa.
Kiitos kaikille kuskeille, että jaksoitte sen ns. aloituksen, sillä siitä alkoi mun todellinen festariressi: Sataako,
paistaako jne. Talkooporukoissa oli myös äänimiehiä jotka
hoitivat äänentoiston malliikkaasti. Siitä jopa vastapäiset
naapurit kävivät kiittelemässä melkein virkavallan voimin.

Silloin yheksäkytäluvun alkupuolella tuli muotiin ”happy hour”, sellanen tasarahatunti tahi tarjoustunti, eli alkomaholipitoisia tuotteita saipi halvemmalla alkuillasta, jotta
oltaisiin saatu ihmiset aikaisemmin sisään. Siihen kisaan
piti tottakai lähteä mukaan ja oikein mainosten kera. Eteiseen oli laitettu erittäin iso mainoslakana jossa luki HAPPY
HOUR klo 20–21. Siinä sitten noin kymmenen jälkeen tuli yks
auranmaalainen miäs kyselemään hieman hermostuneena,
että ”koskas se tuo häppy huora oikeen esiintyy?”
Sen jälkeen en paljoakaan noita häppy houereita pirelly
vaan siirryttiin normaaliin hinnoitteluun.

Tästä tulikin mieleen eräs juttu ensimmäisten festareiden joukosta, kun piti olla rodeoshow. Sellanen sähkö- härkä,

Tarinat/muistelot jatkuu ehkä seuraavassa numerossa.
Matti Muurinen
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Aninkaisten Kiinteistövälitys Se tuttu ja turvallinen.

Tervetuloa
markkinapäivänä
12.3.2011
lauantaina
Aninkaisten
Kiinteistövälitys
klo 9.00-15.00
Se tuttu ja turvallinen.

Tervetuloa
markkinapäivänä
lauantaina 7.3.2009
klo 9.00-15.00
Ota ammattilainen avuksesi elämäsi tärkeimpään kauppaan!

Suomen Kuivaustekniikka Oy

Tule juttelemaan
niin räätälöimme
Sinulle sopivan
palkkion
markkinapäivänä.

-yhteistyökumppanina markkinoilla

on vuonna 1993 perustettu yritys, joka tarjoaa yksityisten,
yritysten ja kuntien kiinteistöjen
- kuntokartoituksia ja kosteusmittauksia
- hometutkimuksia
- vesivahinkojen kartoituksia ja kuivauksia
- hajunpoistoa
- rakenteiden kuivatuksia
Suomen Kuivaustekniikka Oy:n päätavoitteena on tyytyväinen asiakas. Asiakas voi luottaa palvelumme laatuun
ja nopeuteen sekä lopputulokseen. Vahvuutemme perustuu amaattitaitoiseen henkilökuntaan, vankkaan kokemukseen, tehokkaaseen kuivaus-kalustoon sekä mittauslaitteisiin. Lue lisää internet-osoitteesta www.kuivaus.fi.

Turussa

Aurassa

Yliopistonkatu 10 C, 20100 Turku
Puhelin 02 282 7777 • Faksi 02 469 1091

Jethro Rostedt
040 738 3420

Terhi Lähteenoja Toni Sjöroos
040 581 6881

050 320 6080

Merja Tuomola
0400 911 740

Meijerikuja 1, 21380 Aura
Puhelin 02 486 3666 • Faksi 02 486 3633

Aninkaisten Kiinteistövälitys
Meijerikuja 1, 21380 Aura
Puhelin 02 486 3666

Pirkko Sinervo
0400 887 926

Kirsi Iljamo
0400 243 920

Eija Herttuainen Tessa Säilä
050 324 5676

040 551 0450

Kirsi Iljamo
Eija Herttuainen Tessa Säilä
0400 243 920 050 324 5676
040 551 0450

Martinkatu 5, 20810 Turku
Puhelin 02 239 7070 • Faksi 02 239 7071

www.aninkainen.fi

www
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KYNNYSMATTO

44x55cm, 52x72cm,
pyöreä Ø57cm
Eri värejä ja kokoja
(3,90-9,90)

PARATIISIVUOROKAUSI
NAANTALIN KYLPYLÄSSÄ KAHDELLE
• majoitus 2 hengen Deluxe -huoneessa
Naantali Spa Residencessä tai
Standard Deluxe -huoneessa Sunborn
Yacht Hotellissa tai Sviittihotellissa
• runsas buffetaamiainen
• kylpylän sauna- ja allasparatiisin
vapaa käyttö
• vapaa-ajan ohjelmatarjonta

2 k ok o a

3€
AURA

Huuskantie 17
puh. 020 761 6430
Avoinna
ark 10-20, la 9-17

Erä!

10€

PUUNKANTOKORI
Rottinkia.
Kaksi eri kokoa.

(21,90/33,90)

Lahjakortin arvo noin

KYLPYLÄÄN
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Erä!

182,-

Arvomme lahjakortin

SISUSTUSTAVARATALO!

KOTI

POWER FORCE
SÄHKÖTYÖKALUT
Kulmahiomakone 500W
Tasohiomakone 135W
Iskuporakone 500W
(19,90)

10€

TULE JA OSTA
PARHAAT
PÄÄLTÄ!!!

Tarjoukset voimassa vain 12.3.2011!

