
KOKEILE tehokasta 
ENERGIAHOITOA!

  
  
  

  
  

Reijo Välkkynen
050 336  8425, ilt.
loistava.polku@suomi24.�
www.parantavavoima.com

• Käsillä parantaminen
 ja kaukohoito.
• Hyviä tuloksia.
• Myös kotikäyntejä
 (mielellään 4-5 hlöä)

• jäsenkorjausta (erikoistumistason harjoittelija)
• vyöhyketerapiaa ja vyöhyketerapeuttista jalkojen hierontaa
• regressio- ja rentoutusohjausta
• ayurvedahoitoja
• fytoterapiahoitoja ja luentoja
Hoitolassani on Garra Rufa -tohtorikaloja.

Ajat iltaisin ja viikonloppuisin, 
ajanvaraus puh. 040 548 8157  
tai paivi.ahlroos@littoinen.�.

Hoitohuone Savannah 
Heikkilänkatu 2 B, 20100  Turku (Portsa)

Lämpimästi tervetuloa!

Tule hakemaan 
apua vaivoihisi 
tai hemmoteltavaksi

Päivi Eskola

Maarian Allas ry otti ilolla vastaan Tur-
ku2011 -säätiön tarjouksen kaupun-
ginosaviikon järjestämisestä alueel-

lemme, siitäkin huolimatta, että ehdotettu 
viikko sijoittui keskelle kesää, juuri lomien 
aikaan. Yksi tapahtumista oli lukuteatterina 
esitetty Kaisa Pakkalan kirjoittama ”Elämää 
Paimalassa Suomen kohtalon vuosina 1890 – 
1949”. Tarina perustui Eskolan suvun vaihei-
siin ja se myös esitettiin autenttisella paikalla 
Wilhelm Eskolan rakentaman Myllyojan talon 
puutarhassa. 

Maarian Allas ry:n ja Maarian Kyläyhdistys 
ry:n yhteistyönä perustettiin hanke, joka sai 
nimekseen ”Altaan kansa”. Tarkoituksena on 
aloittaa pysyvä harrastajateatteritoiminta Maa-
rian alueella. Projektia vetämään saatiin ko-
kenut teatterimies, ohjaaja-näytelmäkirjailija 
Pekka Saaristo. Varsin Hyvä ry näyttää hank-
keelle vihreää valoa ja maarialaisen kesäteat-
teritoiminnan aloittamiseksi odotetaan siten 
myös myönteistä päätöstä EU-rahoituksesta. 
Kesällä esitetyn kronikan pohjalta valmistuu 
talven aikana Saariston ja Pakkalan yhteis-
työnä uusi historiallinen näytelmä Maarian 
pitäjän eri osien vastakohtaisuuksista sekä 
serkusten, Wilhelm Eskolan ja Kaarlo (Kalle) 
Rantalan poliittisten näkemysten ja elämäntyy-
lien ristiriidoista. 

Maarian pappilan pihalla esitetty näytelmä 
Tallgrenin suvun vaiheista esitteli pitäjän his-
toriaa eliitin kannalta, tuleva näytelmä kuvaa 
ruohonjuuritason elämää väkevästi tosiasioi-
hin perustuen, mutta myös fiktion keinoin. 
Verisiteen merkitys poliittisten ristiriitojen rat-
kaisuissa korostuu. Ensi kesän näytelmä ker-
too elämästä Maariassa ja myös Raunistulassa 
vuosina 1890 – 1921. 

Saaristo sukunsa 
paluumuuttajana Maariaan

Pekka Saaristo syntyi ja kasvoi Paimiossa, 
opiskeli näyttelijäksi Tampereen yliopistossa 
(Näty 1.) ja oli perustamassa Paimion Kesä-
teatteria 1970-luvun lopulla sekä kirjoittajana 
että ohjaajana huolehti teatterin ohjelmiston 
paikallisuudesta, oman alueellisen historian 
esittämisestä. Räntämäkeen muutettuaan hän 
innostui entisen Maarian pitäjän selkeästä 
kaksijakoisuudesta aina vuoteen 1944 asti 
– etenkin kun hänellä oli omakohtainenkin 
kiinnostus seutuun ja sen henkilöhistoriaan: 
hänen isoisänsä Frans Saaristo asui ja toimi 
vossikkana 1900-luvun alkukymmeninä Rau-
nistulassa, silloisessa Maariassa.

Saaristo pohtii, että Raunistulaa ja sen 
kehitystä vastaavia tapauksia Suomessa on 
todella vähän. Yksi tunnetuimmista on en-
tinen punainen Pispala Tampereella. Nämä 
molemmat esikaupunki-alueet nousivat ilman 
asemakaavoja, ilman viljelysmaita ja järjestel-
mällisyyttä. Nykyisin kummatkin asuinalueet 
ovat arvostettuja erityisesti persoonallisen 
rakentamistapansa ansiosta. Raunistulan dy-
naamisuudesta kertovat mm. sieltä alkunsa 
saaneet kaksi suurta osuusliikettä, lokakuus-
sa 110 vuotta täyttänyt Turun Osuuskauppa 
(Vähäväkisten Osuuskauppa) sekä pari vuotta 
nuorempi Tarmola, joka alkoi Raunistulan 
Työväen Osuuskauppa-nimisenä.

Saariston mielestä erittäin mielenkiintoista 
Kaisa Pakkalan aineistossa on ristiriitojen kul-
minoituminen sisällissodassa ja se, että ser-
kukset Wilhelm Eskola ja Kalle Rantala olivat 
johtavat voimat maaseudun ja esikaupunkialu-
een välisissä ristiriidoissa. Saman perheen jä-
senet olivat hyvin erilaisia, jännite muodostui 
serkusten välille Kalle Rantalan ollessa punai-
nen ”Maarian diktaattori” kun taas Wilhelm 

Energiatasomme nouseminen an-
taa aivan uudenlaista energiaa ja 
syvyyttä elämäämme. Energiavirta 

tuo tullessaan monenlaista muutosta. 
Joillekin muutokset tuovat syvemmän 
yhteyden rakkaudellisiin energioihin ja 
omaan sieluun. Toiset puolestaan kai-
paavat johdatusta ja tukea oman sielunsa 
ääntä etsiessään. Ohjausta tai hoitoa voi 
jokainen hakea oman intuitionsa mu-
kaan; on tärkeää kuunnella omia tunte-
muksiaan.

Kultainen lanka on koonnut yhteen 
intuitiivisia toimijoita ja energiahoitajia. 
Hoitomuotoja, hoitajia ja erilaista toi-
mintaa on paljon, jotta jokaiselle löytyisi 
juuri sopiva vaihtoehto. Kultaisen langan 
hoitajat tarjoavat esimerkiksi intuitiivista 
energiahoitoa, äänihoitoa, kehoterapi-
aa, rummutusta ja kanavointia. Tarjolla 
on myös vaikkapa intuitiivista leivontaa, 
liikkumista ja kiinteistövälitystä, onpa 
mukana sydämellinen doulakin. Lisäk-
si on erilaisia kursseja ja tapahtumia, 
joissa voi kehittää itseään ja löytää rak-
kaudellisen tavan olla ja elää. Ruotsin 
Gotlannissa voi etsiä syvintä olemustaan 
sielukoulun ohjauksessa.

Tapahtumista, hoidoista ja hoitajista 
löytää tietoja Kultaisen langan sivuilta: 
www.kultainenlanka.fi tai Kultaisen lan-
gan facebook-sivuilta. 

Kultainen lanka 
toimii sielusi
kanavana
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Eskola vuokraviljelijän kunnianhimoisena ja 
ahkerana poikana nousi talolliseksi saaden 
vaimokseen Rasin talon tyttären Amanda Ma-
rian, Kuralan Kylämäestä. Kalle Rantala joutui 
Tammisaaren vankileirille odottamaan val-
koisten tuomiota, mutta serkkunsa Wilhelmin 
takuita vastaan hän sai armahduksen ja palasi 
Maariaan. Wilhelm oli toiminut Maarian kun-
nan esimiehenä, mutta halvaannuttuaan (ehkä 
tahallisesti) epäonnistuneessa leikkauksessa 
hän opetti Kallelle amerikkalaisen kaksinker-
taisen kirjanpidon sekä kunnan asioiden hoi-
don. Kalle hoitikin siitä lähtien kunnan asiat 
serkkunsa tuella. Veriside oli vahvempi kuin 
poliittiset erimielisyydet.

Maarialainen identiteetti 
– onko sitä – vielä?

Kuka on maarialainen, miten alueella asuva 

määrittelee asuinseutunsa, mitä tiedämme 
lähialueestamme? Näytelmähanke tulee syn-
nyttämään uusia kysymyksiä ja varmasti anta-
maan myös vastauksia, monenlaisia vastauksia 
ja myös uusia kysymyksiä.

Vaikka näytelmän kerronta kulkeekin yh-
teen sukuun kuuluvien serkusten ympärillä, 
siihen kytkeytyvät koko pitäjän ihmiset tapoi-
neen, ihmissuhteineen ja kohtaloineen. Ker-
tomus vaatii runsaasti koko pitäjää koskevan 
materiaalin keräämistä, sekä tiedollisen että 
aineellisen. Tästä materiaalista voidaan aika-
naan koota myös erillisiä tietoiskuja ja paino-
tuotteita. Yhteistyö, tutustuminen naapureihin, 
yksilöiden ja paikallisten yhdistysten aktivoitu-
minen sekä oman alueen tiedon keruu paitsi 
lisäävät sosiaalista, myös tiedollista rikkautta. 
Yhteisöllisyys lisääntyy, mitä erilaisempia toi-
mintoja voi löytää hankkeen tiimoilta, kotiseu-
tutietoisuus ja kulttuuri-identiteetti pääsevät 

kasvamaan. Luetteloa voisi jatkaa loppumat-
tomiin. Aikamme suuria ongelmia, yksinäi-
syyttä ja syrjään jäämistä tämä hanke vähentää 
antaen asukkaille todellisia mahdollisuuksia 
toimia ja tuntea tekevänsä tärkeää työtä, josta 
tulevat sukupolvetkin hyötyvät.

Hankkeen sisältö laajenee 
– tekijöitä tarvitaan

Näytelmän ”Kaksi Maariaa” ensi-ilta on kesä-
kuussa 2012. Lisäksi hankkeen sisältö laaje-
nee koko Maarian ja lähiympäristön historiaa, 
kulttuuria, tapoja, muistitietoa ja kansanpe-
rinnettä kattavaksi toiminnaksi. Itse näytelmää 
tullaan esittämään noin 10 kertaa, mutta sen 
valmistelun aikana sekä esitysten jälkeen tar-
koituksena on pitää erilaisia tilaisuuksia syn-
nytetyn aineiston pohjalta.  

Lähde Sinäkin mukaan. Nyt on oikea hetki 
aloittaa uusi, mielenkiintoinen harrastus. Ai-
kaisempaa teatterikokemusta ei tarvita – toki 
sitä saa olla. Kaikenikäiset ovat tervetulleita. 
Turha pelko pois! Toiminta aloitetaan koko 
porukan perehdyttämisellä. Varsinaiset harjoi-
tukset tapahtuvat Maarian Mahdin Urheiluta-
lolla helmikuussa 2012, aluksi kerran viikos-
sa, siitä tihentyen kesää kohti. 

Tähän hankkeeseen tarvitaan vapaaehtoi-
sia hyvinkin erilaisiin tehtäviin näyttelemisestä 
tiedonkeruuseen, lavastukseen, puvustukseen, 
kahvitukseenkin jne.

Tammikuun aikana avautuvat projektin 
kotisivut.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
ohjaaja Pekka Saaristolle, 
pekka.saaristo@arkkipekka.fi
p. 044 5868 121

20.-22.4.2012
Helsinki

TOBIAKSEN 
SEKSUAALI-
ENERGIOIDEN KOULU

www.crimsoncircle.com/fi

Myös kotikäyntinä

Hierontaterapeutti, Urheiluhieroja,
Lymfahoitaja Ilkka Rainio

Kuuvuorenkatu 24  20540 Turku
Puh: 045 237 2349
Email: ilkka.rainio@pp.inet.fi
www.ilkkarainio.com

Klassiset/urheilu hieronnat:
30 min-15e,45 min-20e    60 min-25e,90 min-40e  

Lymfahieronta:30e
Energiahoidot:30e

Aromaterapeuttiset hieronnat:30e

Lämpöhoito:+5e
Lahjakortit
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Aura TransformaatioTM

- oma voima ja potentiaali käyttöön
- enemmän tietoiseksi "NYT" ajan energioista
- kun tunnet itsessäsi jo alkaneen muutoksen
- kun olet valmis tietoisuuden uudelle tasolle

INFOILTA Konsan Kartanossa
Virusmäentie 9, Turku
ti 3.4.2012 klo 18-20. 

Oviraha 7e (sis. teen)

Ilm. 30.3. menn. johanna.saari@joypack.fi

www.auratransformation.fi
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