Friisilän talkoot
Talkoopäiväkirja
13.2.1993 – 25.9.1994

Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistyksen julkaisuja nro 3
2010

Taustaa tapahtumille
Sain toukokuussa 2010 tehtäväkseni toimia eräänlaisena oppaana Raision Kerttulan ulkoilualueella
ja minulta toivottiin myös pientä taustoitusta luontonäyttely Pajupillin ja luontokoulu Lumikon syntyvaiheista ja myös Friisilän ja Kylä-Klemelän pihapiirien ja rakennusten historiasta. Siinä yhteydessä sain luettavakseni erilaisia asiakirjoja ja muistiinpanoja. Kaksi asiaa nousi silloin erityisesti
esille. Ensimmäisenä tulee esille Raisiojokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry:n kunnallisaloite
Raision kaupunginhallitukselle. Aloite on päivätty 10.9.1990 ja allekirjoittajina Lasse Porsanger ja
Pekka Sundholm. Aloitteessa yhdistys esittää, että Raision kaupunki ryhtyisi Turun maakuntamuseon esityksen mukaisesti laatimaan kaavamuutosta Friisilän ja Kylä-Klemelän vanhojen rakennusten
suojelemiseksi, rakennuksille laadittaisiin samalla toiminta- ja käyttösuunnitelma ja että rakennuksille ja pihapiirille laadittaisiin korjaus- ja kunnossapitosuunnitelma. Kaupunki suhtautui myönteisesti aloitteeseen ja perustettiin työryhmä, jonka pohjalta kaupunginhallitus päätti 21.4.1992, että
Friisilän ja Kylä-Klemelän tilojen päärakennukset säilytetään ja peruskorjataan erikseen tehtävien
suunnitelmien ja päätösten mukaisesti ja, että tilojen alueella olevat muut rakennukset pyritään
myös säilyttämään ja kunnostamaan.
Kaikki hankkeet lähtivät myöhemmin liikkeelle niin, että kaupunki itse kunnosti tilojen päärakennukset ja Friisilän sementtitiilisen navetan. Erityisen merkittäväksi työksi nousi talkoovoimin kunnostettu Friisilän makasiini, jossa luontonäyttely Pajupillin avajaiset pidettiin 25.9.1994. Itse talkoot
ajoittuivat ajalle 13.2.1993-25.9.1994 ja niistä on Pekka Sundholm pitänyt hyvin yksityiskohtaista
päiväkirjaa ja kirjannut mm. talkootunnit ½ tunnin tarkkuudella. Yhteensä 43 henkilöä osallistui
talkoisiin ja talkootunteja kertyi yhteensä 1480. Pääosa talkoolaisista koostui Raisionjokilaakson
luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Raision Rinkka ry:n jäsenistä.
Asiakirjoihin tutustuessani sain ajatuksen, että Pekan muistiinpanot on syytä kirjata huolellisesti
talteen jälkipolville luettavaksi ja Raision Rinkka ry:n jäsen Paula Mirtti lupautui kirjoittamaan puhtaaksi Pekan talkoovihot ja siitä työstä kiitokset Paulalle.
Varsinainen suuri kiitos kuuluu kuitenkin Pekka Sundholmille, joka oli kirjannut muistiin koko
Pajupillin kunnostusvaiheen. Nyt, kun aloitteesta on kulunut 20 vuotta, voimme vain nauttia talkootyön tuloksista ja toivoa, että luontonäyttely Pajupilli säilyttää paikkansa kaikkien raisiolaisten merkittävänä ja hyödyllisenä tutustumiskohteena.
Raisiossa, elokuun 30 päivänä 2010
Jyrki Aaltonen
Raision Rinkka ry/ Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry
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FRIISILÄN TALKOOT 13.2.1993
Makasiinin tyhjennys, ympäristön siistimistä
Martti Brandt
Markku Pinta
Anne-Mari Hurme
Rauno Rantanen
Erkki Saarnio
klo 9.30-14.00

Kari Loikas
Pekka Sundholm
Meri Brusi
Liisa Mainela
Ritva Toivola

Makasiinista kärrättiin 2 korkealaitaista siirtolavallista mutaa ja roinaa. Pölytys oli hirveää, hengityssuojaimet ehkä siilasivat suuremmat pöpöt.
Otimme talteen esineitä, jotka ikänsä tai erikoisuutensa vuoksi ovat mielestämme säilyttämisen
arvoisia ja joita ehkä tulevaisuudessa voimme asettaa näytteille.

Katselmus Friisilässä 19.2.1993 klo 13-14
Martti Brandt
Erkki Saarnio
Heikki Saarento

Kari Loikas
Pekka Sundholm
Kalevi Varpi

Tutkimme rakenteita ja tiilikattoa. Kanala puretaan kaivurilla. Kattotiilet otetaan talteen samoin
takaseinän laudat. Makasiinin korjaustyöt aloitetaan kantavien rakenteiden osittaisilla uusimisilla ja
tukemisella. Tiilikatto säilytetään. Kattoa joudutaan osittain purkamaan, laudoitusta uusitaan muutamista kohdin ja pärekattoa paikataan. Otsalautoja uusitaan. Vanhaa hirttä, päreitä, vanhaa lautaa
hankitaan Krookilan varastosta tai purettavista rakennuksista.
Sähköistyksen kustannuksia tutkitaan. Työt pyritään aloittamaan viimeistään huhtikuun alussa.
Saarento hoitaa kanalan purkuluvan heti.
15.3.1993 klo 14.30-16.00
PS + Heikki Saarento
Kävimme katsomassa kolmea kaupungin omistamaa kiinteistöä, joista rakennukset puretaan lähiaikoina.
Tarkoituksena oli tutkia löytyisikö rakennuksista seinä- ym. lautaa Friisilan makasiinin korjaukseen.
Ainoastaan Kaanassa olevasta rakennuksesta voisi saada seinälautaa mikäli purkaus tehdään varovasti käsityönä.
Saarento selvittää asiaa Mellasen ja kierrätyskeskuksen työllistettävien pomon kanssa. Saarento
antoi luvan kanalan purkamiseen.
15.3. klo 16.00 - 16.30
PS + Varpi
Varpi selvittää hirsien, kattopäreiden ja sähköistyksen 19.3. mennessä.
Sovittiin, että Varpi hoitaa kaivinkoneella kanalan purkauksen loppuun, kun ilmoitan hänelle päivän.
Varpi lupasi myös joitakin työkaluja, puutavaraa ym. lsy:lle.
Sovimme myös, että tarvike- ja työkustannukset menevät keskitetysti hänen piikkiinsä (kaup. talorak.os.)
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16.3. klo 15-17
Pekka S, Martti B, Erkki S, Ritva T
Suunnittelimme makasiinin sisätilojen jakoa ja käyttöä sekä päätimme aloittaa kanalan purkutyön
18.3. klo 15 alkavilla talkoilla. Katosta otetaan kaikki (n. 800) kattotiilet talteen ja takaseinän ulkolaudotusta puretaan ja lautoja käytetään makasiinin kunnostukseen. Martti purkaa itselleen piipun ja
sisälaudotusta.
17.3. PS + Mellanen/puhelinkeskustelu
Keskustelimme makasiinin purku-, korjaus- ja vuokrausasioista. M antoi siunauksensa töille. Vuokrasopimukseen palataan myöhemmin. Vuokraa ei M:n mielestä tule ja sähkö- ym. kulut pitäisi sisällyttää Friisilän päärakennuksen kuluihin.
17.3. PS + Ritva Lehto/puhelinkeskustelu
Ritva lupasi selvittää, voitaisiinko rakennustelineitä saada Hartelalta käyttöön korjauksen ajaksi.
17.3. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu
Kerroin mitä suunnitelmia meillä on. Sovimme, että lsy anoo 4.000,- kult. toimelta näyttelyn materiaaleihin ym. 31.3.93 mennessä
17.3. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
V. lupasi käydä huomenna Krookilassa päreitä ym. etsimässä. Lupasi, että Kerttulan koulun rak.
työmaalta voisi hakea puutavaraa tarvittaviin tikarappuihin ym.
18.3. talkoot Friisilässä 15.30-19
Martti Brandt
Tarmo Virtanen
Paavo Palo

Pekka Sundholm
Jyrki Aaltonen
Markku Brandt

Purimme kanalan katolta tiilet makasiiniin sekä purimme kanalan seinästä leveää seinälautaa makasiinin paikkauslaudaksi. Martti ja Markku B aloittivat kanalan kattorakenteiden purkuutyöt polttopuiden keräämiseksi omaan käyttöön.
Makasiinin mittaus 14.30 - 15.30
Pekka S + Heikki Saarento
Suoritimme makasiinin mittaukset, jotta Saarento voi aloittaa kuvien teon makasiinista. Lupasi
kuvat vkolla 13.
Lisäksi suunnittelimme makasiinin rakenteiden vahvistamista ja välipohjan uudelleenrakentamista
uusine portaineen ja kaiteineen.
19.3. PS + Varpi 15-16
Kävin kaupungintalolla, keskustelimme kattopäreistä, hirsistä ja rakennustarvikkeista.
Päreitä on saatavissa Krookilasta. Hirsiä ei ole, ehkä Liitolalta saattaisi löytyä, asia selvitetään maanantaina. Sovimme, että teen tarvikeluettelon tarvittavasta puutavarasta ja tarvikkeista.
19.3. PS + Ritva Lehto/puhelinkeskustelu
Hartela Oy on luvannut rakennustelineitä lainaksi korvauksetta 1 kk:n ajaksi.
Putkitelineet on noudettavissa H:n varastolta.
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20.3. talkootyötä Friisilässä 12-16
Martti B, Pekka S ja Meri Brusi
Purimme kanalan takaseinästä seinälautaa varastoon sekä katon ruodelautaa jonkinverran varastoon.
Meri puhdisti lautoja nauloista. Purimme Martin kanssa myös makasiinin kattoa, eteläpäässä olevat
mineriittilevyt ja poistimme kaikki päreet levyjen alta. Ruodelaudat jäivät pelkästään paikalle ja
katto suojaamatta sateelta. Martti jatkoi kanalan purkua omaan lukuunsa polttopuiksi.
21.3. talkootyötä Friisilässä 13.00 - 15.30
PS + MB + Meri B
PS ja MB puhdistimme lautoja nauloista ja varastoimme ne makasiiniin. Martti B jatkoi kanalan
purkua.
22.3. PS + Rantasalo/Sampo/puhelinkeskustelu
Kyselin vakuutuksista ja minulle tarjottiin talkoovakuutusta, jonka hinta on 392,1/2 vuotta ja 560,- vuosi. Yritän saada johtaja Erkki Häikiöltä/Sampo, sponsoritukea.
Tarjottu vakuutus sisältää 15.000,- lääke ja hoitokulut, 30.000,- invaliditeettikorvauksen ja 5.000,kuolemanvarakorvauksen.
22.3. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu
Kerroin Friisilän tilanteen + puhuin avustusanomuksen tekemisestä. Tiina oli sitä mieltä, että lsy:n
olisi syytä tehdä anomus yksin, ilman Rinkkaa, sillä R saa liikunta-avustusta kuitenkin. Soviittiin,
että vuokraan lainapeitteen kulttuuritoimiston laskuun.
Hinta 84,-/kk.
Vuokrasin lainapeitteen kulttuuritoimiston laskuun. Kävimme Martin kanssa asentamassa pressun
katolle.
Kattolaudoista jouduttiin nyppimään pois kaikki naulat - kova homma.
Martti jatkoi purkua.
25.3. PS + Varpi
Ilmoitin Varpille, että kanalan purku on loppuun suoritettu ja jälkiputsaus koneella voidaan suorittaa. Saarento ja Varpi käyvät Friisilässä arvioimassa tilannetta + puutavaran menekkiä.
26.3. H Saarento/PS/puhelinkeskustelu
Keskustelimme SH lupaamista piirroksista, eivät valmiita. Pyysin, että Vesterinen korjausneuvojana
ryhtyisi avustamaan meitä. Asia järjestyi. Annoin myös listan puutavaran + naulojen tarpeesta.
29.3.
Pressua oli ilm. viikonvaihteen aikana viilletty puukolla.
30-31-3Kanalan jätteet oli viety ja alue puhdistettu hyvin.
31.3. PS
Varpi lupasi puutavarat + naulat perjantaiksi Friisilään. Sovittiin, että 5.4. klo 10.00 pidetään
kokous.
Paikalla Tiina S, Varpi, Saarento, Vesterinen, PS MB.
1.4. PS + joht. Häikiö/Raision Sampo
Sovittiin, että Sampo antaa ilmoitusta vastaan tapaturmavakuutuksen lsy:lle. Robertsson hoitaa
asian 2.4.
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2.4.
Sovin kont.p. Elsa Robertssonin kanssa käytännön asiat. Rantasalon antama tieto oli väärä ja vak.
arvo olikin 700,- eikä 560,- , alennuksella päädyttiin 600,-. Lsy velottaa ilmoituksesta ja Sampo
vakuutuksesta. Vakuutus sovittiin vuodeksi.
4.4. PS + RL/puhelinkeskustelu
Sovin Ritva Lehdon kanssa, että telineet noudetaan maanant. ip. 3 tornin tarpeet.
5.4. PS + RL/puhelinkeskustelu
RL ilmoitti, että telineet voi noutaa klo 15 Hartelan varastolta, Varjonen tietää. MB + Jyrki A kävivät hakemassa mahtavan kuorman.
5.4.
Kokous klo 10-11 kaup. talolla
T Salo, K Varpi, H Saarento, Risto Vesterinen, PS, MB
Keskusteltiin tarvittavista materiaaleista ja maksajasta. Varpi ilmoitti, ettei talopuoli voi enempää
sijoittaa (kaivuri+k-auto, jätteiden siirto, puutavara). Tiina Salo ilmoitti, ettei kult.tstolla ole kuin
3000,- tähän sijoittaa ja siitäkin osa jo käytetty (siirtolava, lukot, pressu). Sovittiin, että tarvittava
puutavara saadaan purkamalla Friisilän 2. makasiini, johon HS oli saanut luvan Melaselta ja museoviranomaisilta. Makasiinin purkamalla saisi tarv. hirret + seinälaudat + tuet?
Kaup. ed. ehdotti, että lsy pyrkisi hankkimaan sponsorin esim. sähköjen ja muiden materiaalien
hankintaan. Välipohjan lattia pitäisi ehkä tehdä uudesta tavarasta?
Varpi ilmoitti, että päärak. korjaus alkaa vasta huhti-toukokuun vaihteessa. Risto Vesterinen lupautui suunnittelemaan + opastamaan talkoolaisia. Näyttää siltä, ettei rahaa löydy makasiinin remonttiin ilman järeämpiä nimiä.
5.4. 11-12 PS + MB + R Vesterinen
Kävimme Friisilässä ja Vesterinen totesi, ettei hirttä tarvita montakaan metriä, tuukkaus pitää tehdä
ennen muita töitä. 2. makasiinin seinälaudat hyväkuntoisia ja riittävästi. RV lupasi 6.4. käydä uudelleen paikalla ja laatii korj. suunnitelman vielä tällä viikolla.
6.4. MB + PS 9-10.30
Purimme telinekuorman ja päätimme aloittaa niiden kokoamisen 7.4. klo 15.
Kutsuin talkoisiin Päärnin, Palon ja Karin + PS + MB.
7.4. PS + Matti Päärni 15 - 18.30
Pystytimme pohj. päähän telineet (torni) ja kaivoimme lapiolla kivijalat ympäriinsä näkyviin sekä
poistimme mädän länsisivun alta maata ja mätää hirttä.
8.4.
R Vesterinen kävi paikalla ja mursi 2. makasiinin lukon, ei ehtinyt vielä perehtyä vars. korjaukseen.
12.4. PS + Meri B 12-14
Puhdistimme kaikki säilytettäviksi säästetyt esineet ja siirsimme ne makasiinista aittaan.
13.4. PS + Tiina S/puhelinkeskustelu.
Tiina lupasi selvittää josko II makasiinin romut kelpaisivat romukauppiaalle. Lupasi myös hankkia
puomit, jotta autoliikenne Friisilän pihassa loppuisi.
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13.4. PS + R Vesterinen/puhelinkeskustelu
RV kertoi käyneensä paikalla suorittamassa mittauksia ja tarkistamassa rakenteita. Sovittiin, että to.
15.4. 9.30 käydään paikan päällä ja käydään yhdessä asiat läpi.
13.4. MB 2 t
Martti haki päreet Krookilasta ja siirsi ne Friisilään
13.4. PS + MB + KL
Sovittiin, että la 17.4. klo 10 pidetään talkoot ja korjataan pohj.päädyn kattoa ym. Yritän hankkia
talkooväkeä paikalle.
15.4. PS + MB + KL + R Vesterinen 1 1/2 t.
Kävimme kummassakin makasiinissa tarkastamassa lauta - hirsi ym. tarvikkeiden saatavuutta.
Vesterinen esitti näkemyksiään korjaustavoista ja järjestyksestä. Päätimme aloittaa pohjoispään
katosta 17.4. klo 10.
17.4. MB, PS, L Porsanger, P Pinta, Sirola 10 - 17.30
Sateinen lauantai. Ryhdyimme pohj. pään katon korjaukseen purkamalla kummaltakin lappeelta 1
kattotuolien välin päreet ja tiilet sekä länsilappeelta vielä 2-3 välin osittain. Vahvistimme aluslaudoitusta, teimme uudet räystäänkannattimet, uusimme osittain yhden kattotuolin, teimme uudet
räystäslaudat otsalautoineen päätyyn, myös
osin uudet räystäslaudat länsilappeelle ja otsalaudat osaksi kummallekin lappeelle. Teimme uuden
pärekaton itälappeelle. Jouduimme rakentamaan telineet länsipuolelle puutavarasta.
19.4. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu
Sovimme, että Tiina hoitaa 2. makasiinin tyhjennyksen työkonein ja kaup. miehillä, sillä makasiinissa on useita raskaita esineitä.
20.4. 2. makasiini oli kaup. toimesta tyhjennetty.
20.4. Jatkoimme makasiinin pohj. pään katon korjausta.
MB, PS, S Rantala, T Virtanen 14.- 20.30
T Virtanen 14 - 17
Paavo Palo 15.30 - 20.30
Kari Loikas 17 - 20.30
Teimme länsilappeelle pärekaton valmiiksi ja rimoitimme itälappeen + asensimme kattotiilet.
20.4. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu
Tiina ilmoitti, että 4000,- on myönnetty avustusta.
20.4.
Rannikkoseudun toimittaja kävi paikalla ja otti kuvia ja haastatteli minua ja Marttia.
20.4.
Eija Suna, PS + KL, Saarento ja Vesterinen (2 t) kävivät paikalla katsomassa ja suunnittelemassa
tuukkausta ym.
20.4. Saarento ilmoitti minulle, että 2. makasiinin saa purkaa.
22.4. ja 23.4. MB purki 2. makasiinin kattopellit ja vei pois.
23.4. Ostin työkaluja; 2 purkurautaa, 2 vasaraa, kirves, saha.
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23.4. PS + Kari Loikas 17-21
Teimme makasiinin pohj. pään länsilappeen, rimoituksen ja ladoimme osan tiilistä.
24.4. PS + KL 9-18, T Virtanen, P Pinta 9-13, MB 11-13
Teimme makasiinin pohj. pään länsilappeen ja itälappeen kuntoon. Jouduimme rälläkällä halkaisemaan länsilappeen reunimmaisen rivin tiilet. Teimme otsa- ja päätyräystään peitelaudat, asensimme
harjatiilille alustuet + tiilet.
MB + PP purkivat 2. makasiinin kattolaudotusta.
24.4. Saimme tiedon, että SLL on myöntänyt yhdistykselle hakemuksesta 5000,- projektiavustusta
Friisilän pihapiirin rakennettavaa luontonäyttelyä varten.
27.4. PS + Eija Suna/puhelinkeskustelu
Eija kertoi, että Loimaalta olisi mahd,. saada päreitä.
27.4.
Soitin Loimaan maatalousoppilaitokselle Riitta Jumppaselle (923- 20541, 2054224)
RJ kertoi, että heillä tehdään touko-kesäkuun vaihteessa päreitä. Hinta 50,-/nippu.
1 nippu = 1 m2. RJ antoi Antti Okkon puh.numeron (923-71146) ja kertoi, että Okolla Mellilässä
olisi haapapäreitä.
26.4. PS + MB + KL + PP 15-21
2 makasiini purettiin niin, että ainoastaan alaosan hirsikehikko jäi pystyyn. Irrotimme yläosan hirret, seinälaudat ym. ja kannoimme pinoihin.
27.4. PS + Markku Laurinen Mellilä/puhelinkeskustelu
Okko kertoi, että Laurisella olisi Loimaa-seuran päreitä varastossa museoriihen verannalla. Sovittiin, että päreet voidaan noutaa ja hinta 2 x 2 m3 kasta 150,-.
27.4. PS + T Salo/puhelinkeskustelu
Sovittiin Tiinan kanssa, että kulttuuritoimi maksaa päreet + hakubensat.
27.4. PS + Arto Mattila Mellilä/puhelinkeskustelu
Mattila soitti illalla ja kertoi, että Laurisen kanssa sovittu kauppa ei käykään, sillä
päreet oli myyty jo aiemmin muualle.
Mattila tarjosi omia päreitään 200,-/m3. Sovittiin, että puhun asiasta muille ja ilmoitan ensiviikolla,
jos otamme tarjotut päreet. Päreet ovat valmiina toukokuun puolivälissä.
29.4. Katja Laiho/Radio Sata/PS klo 11.00
Teimme jutun Frisilästä.
29.4. MB 16-18, PS, Markku Brandt 16-21, Eki S ja KL 17-21
Purimme 2. makasiinin maan tasalle ja kasasimme piirut ja hirret pinoon. Kuskasimme kaikki hirret
ja piirut vielä navettaan suojaan (kova homma).
30.4.
Hain kaup.varastolta 3 trukkia.
4.5. PS + isän. Mellanen/puhelinkeskustelu
Kerroin 2. makasiinin purkauksesta ja ehdotin, että hän maksaisi yhdistykselle purkupalkkaa. sovittiin 1500,- mk:sta. Lähetän laskun.
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4.5. PS + Arto Mattila /puh. 923-715111
Sovittiin, että päreet ostetaan ja noudetaan Mellilästä 1/2-kuukauden paikkeilla. Mattila lupasi myös
näyttää pärehöylän toimintaa.
4.5. R Vesterinen, 2t, MB, 2 t, Anne-Mari 2 t, PP 12.-20.30, Eki S 17-20,
L Pors. 17-20, PS 16-21, KL 17-21
Tuukkasimme länsiseinää suoraksi, purimme mädät rakenteet, löytyi kerrosmuurahaiskolonia,
haimme sokkelikiviä, piikkasimme vanhan valuun pois, sovitimme uutta alahirttä, rakensimme aitauksen varoitustauluin länsiseinän ympärille, jätimme seinä tukien varaan. Petri oli jo klo 12 asti
puhdistanut kaikki puretut laudat nauloista. MB:n autolla siirsimme laudat katokseen. Sovimme
seuraavaksi talkoopäiväksi perj. 7.5. klo 17.00.
4.5. Katja Laineen juttu Friisilästä tuli klo 14.00 ulos Radio Radasta.
6.5. P + Varpi
Kävin Varpin luona ja sovimme, että Varpi hoitaa 2. makasiinin putsauksen ja toimittaa Friisilään
siirtolavan, joka noudetaan kun ilmoitan hänelle. Varpi antoi myös lähetteen kaup.varastolle;
sementin, kierretankojen, muttereiden, harjaterästen ja siderautojen hakemiseen.
7.5.
Kivimäki teetti 4 kpl lattarautasiteitä, enempään ei ollut aineita.
Hain harjateräkset Kerttulan koululta. Hankin myös mutterit, pultit ym. kaupunginvarastolta.
7.5. PS 17-21, KL 18-21, MB 18-20 + Jyrki A 18-21
Purimme etelä-länsikulmassa olleen sisäseinän ja kärräsimme puut siirtolavalle sekä kaikkea muutakin jätettä. Katkaisimme länsiseinän laudoitusta n. 1 m. korkeudelta, että pääsimme paremmin
työskentelemään. Sovitimme alahirret oikean pituisiksi, teimme kivistä sokkelia kantokohtiin. LP ja
ES kävivät katsomassa + Paavo P kutsui talkoolaiset Pähkinämäen majalle saunaan. Minä, Kari ja
Olli kävimme saunomassa.
10.5. PS 17-22 + P Pinta 17-22 + KL 18-22
Sovitimme alahirret lopulliseen asentoon, teimme et-lä seinän kulmatolpan, länsiseinän kaksi pystytolppaa pultattiin valmiiksi asti. 2 tolppaa jäi seuraavaan kertaan. Työ sujui oikein mukavasti ja
olimme tyytyväisiä lopputulokseen. Siirtolava oli viety pois vaikka sovimme aivan muuta.
10.5.
Ostin laattakiveä 40,- - hirsien sovittamista varten.
11.5. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu
Keskustelimme Tiinan kanssa dia-kuvausten tekemisestä Friisilässä. Tiina oli sopinut alustavasti
asiasta ammattikuvaajan kanssa.
11.5. PS + MB + KL + PP klo 17-22.
- olimme välillä n. 1 t kokouksessa Saimme kaikki pystytolpat tehtyä ja pultattua sekä asensimme alahirret lopulliseen asentoon, ent.
oviaukkoon teimme uuden hirren. Teimme sapluunat tukiraudoituksista.
12.5. PS + Tiina Salo/puhelinkeskustelu
Sovimme, että Tiina maksaa päreet 500,- + kulj. 200,- Martille. Tiina kertoi myös sopivansa valokuvauksista Friisilässä.
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Sovimme, että Tiina budjetoi ensi vuodelle oman sektorinsa kiinteistöjen kunnostukseen; makasiinin maalauksen, sähköistyksen ja välipohjan lattian uusimisen.
Lisäksi sovimme, että museovirastosta tulee suunnittelija tutkimaan ja mahd. tekemään suunnitelman Friisilan pihapiirin kasviston hellävaraisesta harvennuksesta ja kunnostamisesta. Liitolan
porukka ei haluta tekemään em. työtä.
13.5. PS + Kivimäki (Raision konekeskus)
Vein siderautojen sabluunat Kivimäelle. raudat ovat valmiina 14.5.
Palautin samalla 2 trukkia, 1 jäi vielä minulle. Tarjosin kahvit K:lle.
13.5. PS + MB 15-19
Olimme kahdestaan Friisilässä. Teimme takaseinän vinotreevat ja korjasimme paikallaan pattinkista
tehty naulauskoolaukset. Sovimme, että M hakee päreet Mellilästä tiistaina 19-20 välillä.
13.5. PS + rva Mattila/puh. Mellilä
Yritin 3 kertaa tavoittaa Mattilaa - ei onnistunut. Ilmoitin rouva M:lle, että Martti tulee tiistaina
Mellilään.
14.5.
Hain Kivimäeltä sideraudat. Lasku menee Varpille (työtä n. 3 t). Raudat olivat melko suuret, siististi
tehty ja ruostesuojattu.
17.5.
Soitin Varpille ja kerroin tukiraudoista. Varpi hyväksyi toimet. Varpi ilmoitti, että voisimme ottaa
kaupungin rakennustelineet käyttöön Friisilässä. Lupasi myös selvittää sähköistyksen kustannukset.
18.5.
MB kävi hakemassa päreet Mellilästä Ullan kanssa.
18.5. S Rantala, KL 17-21, PS 19-21
Simo ja Kari purkivat pohj. päädyn telineet ja pystyttivät eteläpäätyyn kaupungin telineet. Löimme
n. 1 m verran uutta laudoitusta länsiseinään.
19.5. PS 16-21-30 + KL 17.30-21.30 + PP 16-21
Tein takaseinän naulauskoolakset oikeisiin syvyyksiin. Purimme koko seinän vanhan laudoituksen.
Kiinnitimme tukiraudat. Seinä tuli valmiiksi uuden laudoituksen lyömiseksi, kun alahirteen lyötiin
vielä muotoon sahattu naulauslista hirren oikaisemiseksi.
20.5. PS + KLO 9.30-15.00
Teimme ankarassa helteessä (28) varjossa länsiseinän laudoitusta alahirsien liitoskohtaan asti.
Lakaisimme yläkerran roskat ja pölyt (hirveä pölytys) pois. Työ sujui hyvin siihen asti kun riittävän
pitkiä lautoja riitti, mutta viimeiset 10-kunta lautaa olivat vaikeita valita huonoista vähän paremmat.
20.5. PS + MS/puhelinkeskustelu
Martti kertoi Mellilän pärereissusta ja ilmoitti, että lasku tulee postitse minulle.
24.4. PS + MB 17-20.00
Laudoitimme takaseinää. Lautojen valinnassa oli vaikeuksia, takaseinään jäi vielä n. 1,30 m aukko.
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26.5. PS + Varpi/puhelinkeskustelu.
Sovimme, että eteläpääty tehdään uudesta 6 " laudasta. Sähköistys tulee maksamaan n. 10000,-,
rahoitus järjestyy vielä tämän vuoden puolella. Lisäksi sovimme seinän rimoittamisesta. Työt ovat
myös alkamassa päärakennuksessa ja töitä tulee johtamaan rkm. Pekka Lehtinen 949-526518.
Varpi pyysi ottamaan Lehtiseen yhteyttä ja sopimaan puutavaran hankinnasta yms.
26.5. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Sovimme, että Lehtinen käy mittaamassa eteläseinän laudan + riman tarpeen ja hoitaa tavaran tilauksen.
25.5. PS + PP 17-21- + JA + KL 18-21
Pystytimme takaseinälle 2 telinetornia, löimme takaseinän umpeen, katon aluslaudoitusta uusittiin,
uutta räystäslautaa asennettiin ja vanhaa laudoitusta jouduttiin purkamaan räystäiltä makasiinin puoleen väliin.
27.5. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
PL lupasi hommata n. 60 m 6" lautaa, jotta illalla päästään jatkamaan katon tekoa.
27.5. PS + PP + KL + JA 17-21-00
Pystytimme 1 telinetornin lisää takaseinälle, jotta saisimme purettua räystästä riittävän pitkälle.
Löimme räystäät uudesta laudasta ja vahvistimme kattotuoleja.
1.6. PS + PP + KL + JA + MB 17-21
Pärekaton teko sujui mukavasti ja saimme katon umpeen. Otimme pressun katolta. Emme saaneet
tehtyä alusrimoitusta - rima puuttui.
2.6. PS + P Lehtinen
L ilmoitti, että puutavaraa tulee vasta tiistaina 8.6., jolloin kuormassa on sekä päärakennuksen että
makasiinin tarpeet. Sovittiin, että haen kaup.varastolta , 10 kg + tarvittavat pultit 15 a´ 75, 8 100,
8 140.
2.6.
Palautin lainapeitteen, mahd. korjauslasku tulee vuokralaskun yhteydessä.
2.6. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu
Keskustelimme makasiinin maalauksesta. 3 oli ehdottomasti punamullan kannalla.
Lupasin selvittää maalin saatavuuden, sekä käydä tutkimassa maalattavien seinien ent. maalilaadut
+ laudoituksen korj. tarpeen.
3.6. PS + Saarento/puhelinkeskustelu
Saarento ilmoitti, että maalit järjestyy. S. oli sopinut asiasta Varpin kanssa.
7.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Kertoi, että puutavaraa ei tulekaan 8.6., kuten oli sovittu, vaan vasta n. 15.6.. Johtui
tavarantoimittajasta.
7.6. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
Keskustelin puutavaratoimituksen siirtymisestä ja ehdotin, että voisimme aloittaa maalauksen,
mikäli saataisiin maalit, pensseli, teräsharjat, lastat ja juuriharjat. Varpi lupasi toimittaa tavarat 8.6.
paikalle.
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7.6. PS + KL + MB + PP, KL +MB 17-20, PS + PP 17-21
Rakensimme kahdet maalaustikkaat, maalauspurkkeja. Kiinnitimme länsiseinän puuttuvat purettavat laudat. Hajotimme itäseinän katoksen ja pohjoispään ylimääräiset rakenteet.
8.6. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
Varpi ilmoitti, ettei maalia saada täksi päiväksi, koska maalit piti tilata tehtaalta. Lupasi pensselit
ym. tarpeet.
8.6. PS + Saarento
Kävimme Friisilässä katsastamassa seiniä ja vielä korjattavia kohteita. Sovimme, että Saarento piirtää makasiinista sisäkuvat ennen lomalle lähtöä 5.7.
Keskustelimme myös mm. makasiinin lattiasta ja sovimme, että lattia tasataan murskeella ja katetaan osittain ns.uivalla puulattialla, jolloin näyttelytavaroita ei tarvi eristää erikseen maasta.
8.6. PS 17-22 + KL 18-21 + PP 17-22 + JA + P Sirola 17-21
Vaihdoimme alapäästään mätiä tai viallisia lautoja itä- ja pohjoisseiniltä, krapasimme teräsharjoilla
länsiseinää, kärräsimme makasiinien ympäriltä jätettä siirtolavan täyteen.
9.6. PS + PP 17-21
Vaihdoimme länsiseinän pohjoispäästä useita metrejä alaltaan seinälautoja. Takaseinä on nyt laudoituksen osalta valmis.
10.6. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
Varpi kertoi museoviraston avulla hankkineensa punamultaa 60 l Somerolta. Lupasi toimittaa sen
maanantaina päärakennukseen. Tarkoitus on, että me ensin kokeilemme väriä ja mikäli se kelpaa,
myös päärakennus maalataan samalla värillä.
11.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
PL epäili, ettei puutavaraa saada vielä ensi viikollakaan. Alkuviikosta harkitaan, otetaanko rimaa
erikseen.
14.6. PS + PL/puhelinkeskustelu
Puhuin Lehtisen kanssa lautatoimituksesta. L kertoi, että kaup.varastolta Vainio hoitaa asian.
14.6. PS + Jari Vainio
Puhun Vainion kanssa kattorimoista, lupasi yrittää hoitaa asian ke-torstaiksi,
14.6. PS 17-23 + KL 18-23 + M Pinta 18-21
Rapasimme pohjoispään seinän ja länsiseinän valmiiksi, Maalasimme pohj. pään ja muutaman metrin länsipäätä. Maalaus sujui hyvin, maalia ei kulunut niin runsaasti kuin oletimme.
14.6.
Ostin yhdistyksen laskuun 2 teräsharjaa ja 2 pölyharjaa.
15.6. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
Kerroin maalauksesta ja siirtolavan tyhjennyksestä. Lupasi käydä katsomassa. Puhuimme myös
riman tarpeesta. Varpi kehotti vielä ottamaan Vainioon yhteyttä.
15.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Kertoi, että puutavara on tänään tullut paikalle (rimaa, lautaa 200-250). Lupasi myös hankkia valkoista Vinhaa nurkkalautoihin.
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15.6. PS + Vainio/puhelinkeskustelu
Puutavaran pitäisi tulla vielä tänään.
15.6. PS + SR 17-23, KL 18-23 ES + Liisa M + Anna + 2 poikaa 19-21
Saimme puutavaraa ja pääsimme tekemään kattoa. Rimoitimme koko eteläpään länsilappeen ja
ladoimme tiiliä n. 1/2 alasta. Eki kantoi tiilet makasiinista telineitten vireen. Naiset + p.pojat rapasivat itäseinää puoleen väliin ja pojat maalasivat länsiseinää. Saimme taas yllättävän paljon aikaan.
16.6. PS 17-22, MB 17-20, SR 17-22, LP 18-22, Lyytikäisen pojat 18-21
Kannoimme Kylä-Klemelästä kattotiiliä ja asensimme ne katolle, jätimme 3 riviä latomatta työtilaksi, jotta viimeisen rivin tiilet saadaan kavennettua "rälläkällä".
Teimme eteläpäädyn otsa ja muut räystäslaudat valmiiksi. Pikkupojat maalasivat länsiseinää taas
ahkerasti.
17.6. PS + Saarento/puhelinkeskustelu
Saarento oli käynyt Friisilässä. Keskustelimme nurkkalaudoista, jotka voisi tehdä tai ei eteläpäädyn
ikkunasta. Pitäisi saada samanlainen aikaan. Hän lupasi tehdä sisäkuvia vielä ennen lomaansa.
17.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Lupasi toimittaa valkoista maalia ja pensseleitä. Oli toimittanutkin.
17.6. KL 17-18
Kari oli yksin paikalla, ankara sade yllätti ja hänenkin oli lähdettävä kotiin. Muutaman kattoliinan
Kari sai kuitenkin leikattua.
17.6.
250 mm:n lautakin tuli pihaan, joten eteläseinää voidaan aloittaa tekemään. Seinä pitäisi tehdä 150
ja 200 mm laudoista vuorotellaan eri leveyksiä ilman systeemiä.
21.6. PS + MB 10-13.30
Purimme loput Hartelan telineet ja veimme kaikkia kahdessa kuormassa Hartelan varastolle. Kuuma
päivä n. +20.
21.6. PS 17-22, SP 14-21, P Sirola 17-21, KL 18-20.30 , Johanna M 18-21
Kari sai katon valmiiksi. Johanna maalasi länsiseinää. Minä, Simo ja Pertti teimme eteläpäädyn
uuden laudoituksen alaosaan. Simo oli jo päivällä purkanut koko eteläpäädyn vanhan laudoituksen.
Hyvä päivä!
22.6. PS + LP + MB 17.30-23, AL + 2 poikaa, Liisa M 19-21
Saimme eteläpäädyn yläosan laudoitettua. Ikkuna ja kannattajat aiheuttivat melkoisesti työtä. Liisa
ja Anna rapasivat itäseinää, pojat maalasivat länsiseinää.
23.6. KL 17.30-20.30 + PP + SR
Kari teki nurkkalaudat valmiiksi. Itäseinästä uusittiin useita lautoja.
28.6. PS + KL 17-22.30, ES 18-19 + A-M H 18-20 + JA 17-22.30
Länsiseinän alaosan uudelleen rappaus ja maalaus saatiin eteläpäästä valmiiksi.
Itäseinää maalattiin ja rapattiin pohj. päästä alkaen yli puolenvälin jotta uudet laudat saatiin piiloon.
30.6. PS + Saarento
HS lupasi selvittää teollisuusimurin saantia, sähkömaakaapelin vetoa makasiiniin, uuden ikkunan
saantia.
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HS oli sitä mieltä, että yläkerran lankkulattia pitäisi purkaa ja rakentaa uudelleen, maalattiasta pitäisi poistaa irtonainen muta ja maa sekä vetää mahd. salaoja ulkopuolelle ja sisälle ennen murskeen
levittämistä. Uivaa lattiaa hän piti tarpeellisena. Vesikourut asennetaan elokuussa makasiiniin, sitä
ennen olisi syytä suojata länsiseinän alaosa saviroiskeilta. Piirustuksia ei ole valmiina sisätiloista.
Lupasi palata asiaan vielä tällä viikolla, sillä HS:n loma alkaa 5.7.
30.6. PS 17-22-30 + PP 17-21 + ES 17-22.30, A-M H 18-20.30
Teimme Petrin kanssa itäseinän etelänp. seinän ovesta alaspäin valmiiksi katkaisemalla ja vaihtamalla 6 seinälaudan alapäät uusiin vanhoihin lautoihin, poistimme osan rimoista. Eki rapasi jäljellä
olevan seinän ja sen jälkeen maalasimme seinän valmiiksi porukalla. Purimme eteläpäädyn telineiltä trallit sisälle, Eki siivosi makasiinin ympäristöä ja saimme lavan melkein täyteen. Kannoimme
kaikki maalaustelineet sisälle.
1.7. PS + PP + JA 17-21
Jyrki maalasi länsiseinän viimeiset räystäänaluset. Siivosimme makasiinia kaikesta
puutavarasta ym. Siirtolava tuli kukkua päälle täyteen. Kelvolliset laudat pinosimme ulos peltien
alle. Päätimme talkoot kevätkaudelta ja jatkamme taas elokuussa.
Korjaukset saatiin hyvään vaiheeseen; katto on valmis, seinät ovat valmiit, maalattu on kertaalleen
koko talo eteläpäätyä lukuun ottamatta ja otsalautoja. Ulkovaipasta puuttuu rimoitus, ovien korjaus
ja sokkelin tiivistäminen sekä räystäskourut.
2.7. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu
HS kertoi, että teollisuusimuri järjestyy, räystäskourut asennetaan elokuussa. HS lupasi piirtää tuet
ja kaiteet sekä lattia-aukon ensitilassa lomien jälkeen. Salaojitukseen, sähköistykseen palataan elokuussa sekä sorastukseen ja uivaan lattiaan.
2.7. PS + Vainio/puhelinkeskustelu
Ilmoitin konekeskukseen, että siirtolava pitäisi hakea Friisilästä eikä sitä tarvita ainakaan kuukauteen. Vainio lupasi hoitaa asian maanantaina 5.7.
20.8. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu
Sovittiin, että hän ja Varpi tulevat Friisilään ke 25.8. klo 11.00, jolloin katsotaan ja suunnitellaan
sisätöiden aloittamista.
23.8. PS + Simo R + KL 15-21, JA 16-19.30, HB 19.30-20.30
Makasiinin eteläpääty maalattiin ja alaosa rimoitettiin, itäseinää rimoitettiin puoleen väliin ja maalattiin osaksi.
Ari Karhilahti kävi katsomassa paikkoja ja lupautui suunnittelemaan ja osaksi toteuttamaan näyttelyn. Ari lupasi aloittaa materiaalien keräilyn luonnosta. Aikatauluksi sovittiin, että täyttely olisi
valmiina n. 1 vuoden kuluttua, kun syyslukukausi -94 alkaa.
24.8. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Sovittiin, että Pikateho vaihdetaan Tehoon. PL lupasi toimittaa maalin ja hengityssuojaimet vielä
iltapäiväksi.
24.8. PS + SR + KL + 14-21, JA 15-30-19.00
Eteläpäädyn yläosa rimoitettiin ja koko päädyn rimat maalattiin, myös osa itäseinää maalattiin ja
rimoitettiin. Pohjoispään alaosa rimoitettiin.
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24.8. PS + KL + Saarento + Varpi + Tiina Salo
Teimme klo 11-12.30 katselmuksen Friisilässä. Varpi ja Saarento pitävät salaojaa länsiseinustalle ja
sisälle tarpeellisina, samoin yläkerran lattian uusimista näyttelytilan pohj. pään viimeistä väliä
lukuun ottamatta, se voidaan tehdä purettavista lankuista uudelleen sahaamalla. Alakerran sorastuksesta ja uivasta lattiasta sovittiin myös niin, että se tehtäisiin vasat 4" piirusta ja pintalauta 1"
vahvuisesta laudasta. Tiina Salo ei pitänyt alakerran lattiaa tarpeellisena. Sovittiin myös ovien
ryhdistämisestä ja maalaamisesta mustaksi, samoin eteläpäädyn ikkunan tilaamisesta Lasi-Liskiltä.
Sähköistyksestä esitimme, että kaapeli kaivettaisiin maahan ja aluksi tuotaisiin makasiiniin +
2 pistorasiaa. Varsinainen sähkösuunnittelu tehtäisiin silloin, kun näyttelyn tarpeet ovat selvillä.
Varpi pyysi ilmoittamaan lattialaudan + muun puutavaran tarpeen hänelle. Varpi lupasi myös selvittää sähkökustannukset.
25.8. PS 13-21 + KL 13-18 + MB 15-17 + JA 17-19
Maalasimme kaikki otsa- ja päätylaudat valkoisella. Rimoitimme itäseinän loppuosan yläovelta
pohj. päätyyn ja maalasimme itäseinän rimat. Etelä- ja itäseinä tulivat valmiiksi ikkunaa ja ovia
lukuun ottamatta. Sovimme, että lauantaina 4.9. pidämme suuremmat talkoot ja tarjoamme väelle
soppaa. Tarkoituksena on tyhjentää ja siivota perusteellisesti koko makasiini, jotta voimme aloittaa
sisätyöt.
25.8. PS + Vesterinen/puhelinkeskustelu
Sovimme, että Vesterinen tulee mittaamaan lattioiden laudan tarpeen ym. ensi viikolla.
30.8. PS 15-21 + JA 17-21 + SR 10-12, 15-21
Rimoitimme pohj. pään valmiiksi sekä länsiseinän (puuttumaan jäi n. 5 m, kun rima loppui). Maalasimme jonkin verran länsiseinää (maali loppui).
31.8. PS + R Vesterinen klo 10.00-12.00
Tutkimme makasiinin sisätilojen välipohjan kannatuksia, lankutusta, ulko-ovia, ikkunan mittoja.
RV lupasi huomiseksi laskea puutavaran menekkiä lattioihin. Keskustelimme portaista, tukipylväistä, sivutukirakenteista. lattioiden käsittelystä, sähköstä, kivijalan tiivistämisestä ym.
31.8. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
Vesterinen oli jo kertonut Varpille omista ajatuksistaan remontin suhteen ja oli luvannut 1.9. ap.
antaa tietoja puutavaran menekistä, jotta voidaan selvittää hinta. Sovimme Varpin kanssa, että hän
toimittaa vielä tällä viikolla punamultaa, mustaa maalia oviin, kalkkisementtiä. salaojaputkea, siirtolavan perjantaiksi sekä ryhtyy sähköistyksen järjestämiseen välittömästi. Lisäksi sovimme, että voin
tilata Lasi-Liskiltä ikkunan sekä hoitaa Lehtisen kanssa imurin, nostolaitteen, työvalaisimien hankinnan.
31.8. PS + SR 16-20.30 + JA 17.30-20.30
Maalasimme räystäät ym. valkoisella toiseen kertaan sekä länsiseinän rimoja niin paljon kun maalia
riitti. Purimme putkitelineet eteläpäädystä sekä siivosimme ympäristöä.
1.9.93 PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Kertoi laatineensa yhdessä Saarennon kanssa sisätilojen uudistamissuunnitelman (lattiat, portaat,
kaiteet, tuet).
2.9.93 PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Lehtinen lupasi perjantaiksi toimittaa kalkkilaastin, alumiiniputkitelineen, teollisuusimurin. Punamultaa oli toimitettu 5 astiaa a´ 30 l makasiiniin. Henkilönostinta ei voi käyttää makasiinissa (liian
suuri). PL lupasi myös toisen teollisuusimurin vuokraamosta kaup. laskuun.
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1.9. PS + Rauno Rantanen/puhelinkeskustelu
Lupasi tulla talkoisiin ja järjestää hengityssuojaimet talkoolaisille. Noudan ne 3.9. häneltä.
2.9. PS 16-19.30 + Erkki S + KL 17-19.30
Satoi rankasti. Suunnittelimme 4.9. talkoita ja rakensimme telineitä sisälle.
2.9. PS + Lasi Liski
Kävin tilaamassa ikkunan makasiiniin. Liikkeestä luvattiin käydä mittaamassa ja asentamassa valmiiksi maalattu ikkuna ilman karmeja. Koko 110 x 58,5.
3.9. PS + P Sirola
Pertti oli hakenut teollisuusimurin rak. laitevuokraamosta, kokeilimme laitetta ja haimme vielä lisäletkun. Kokosimme alumiinirak.telineet, haimme hengityssuojaimet, tarkistimme myös moottorisahan, jatkojohdon ym. Ostin lsy:n laskuun näppylähanskoja tusinan ja jätesäkkejä.
4.9. PS 8.30-18, KL 8.30-14.00, JA, P Sirola 9-17, T Virtanen 9-12, ES 9-16, Pauli S,
M Pinta 9-17, Paavo P 9-16, Liisa M 11-15, H Lehtonen 9-15.30, Anne-M 10-15
Riitta Aaltonen + poika 9-17, Taina P 11-15
Talkoot - lauantaipäivä
Järjestimme kokopäivän talkoot, osanottajat yllä. Makasiinin takaseinän rimojen maalaus tuli valmiiksi, länsi- ja pohj. seinustalla olevia puita karsittiin ja pienempiä poistettiin. Sisäkatto tuli kokonaan puhdistettua teräsharjoilla, rapoilla, ym. konsteilla.
Välipohjan yläpuoliset seinät imuroitiin tai harjattiin, lattialta poistettiin maa-ainesta riittävästi.
Makasiinin ilma muuttui heti paljon raikkaammaksi. Makasiinista siirrettiin päreet, tiilet, kelkat ym.
aittaan, aitta siivottiin.
5.9. PS + Meri B 10-12
Lastasimme lähes kaikki karsitut oksat ja rungot siirtolavalle. Lava tuli ylitäyteen., vaikka sotkin
useita kertoja risuja piukempaan.
6.9.
Klo 11-12.30 luontokoulun avajaiset. Paikalla n. 10 eri tied.välinettä + Tiina S, Rauno Saari,
Lasse Tuominen, Helena Lehtonen, PS, Markku Lehtokari, Ritva Toivola, Liisa Mainela + n. 10
oppilasta.
Onnistunut tilaisuus, mm. Saari ilmoitti, että Friisilän korjauksiin tulee ensivuoden budjettiin tuntuvasti rahaa ja ettei navettaa pureta miltään osin. Katto peitetään pressuille ja ikkunat ja ovet luukutetaan.
6.9. PS 16-20.30 + Paavo P 16-19 + KL 17-20.30 + P Sirola , E.S 17-19.30
Makasiinin välipohja purettiin pois. Imuroitiin välipohjan kannattajat + seinät yläpuolelta, sokkelia
jonkin verran + alaseiniä. Uudelleen käytettävät lankut varastoitiin naulattomina navettaan.
7.9. PS + Vesterinen/puhelinkeskustelu
RV faksasi minulle työ- ja materiaaliselosteen.
7.9. JA 18-20
Jyrki maalasi pohjoispään rimoituksen. Makasiinin maalaus tuli valmiiksi, ainoastaan ikkunan peitelaudat ja ovet ovat maalaamatta.
7.9.
TS, Hesari, Päivälehti, Rannikkoseutu kirjoittivat laajasti ja myönteisesti Friisilastä . Valjakko, Yle
ja Radio Sata lähettivät jo 6.9. suoria ja nauhoitettuja lähetyksiä.
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8.9. PS + P Lehtinen + H Saarento/puhelinkeskustelu
Useita puheluja jouduttiin soittamaan ennen kuin Saarento myönsi antaneensa väärän sekoitusohjeen kivijalan korjauslaastista. Lehtinen toimitti laastin sekoitusta varten astian ja vispilän.
8.9. PS 16-20.30 + E Saarnio 17.30-20.30 + P Sirola 17-20
Kaivoimme 3:n pilarin kuopat tukihirsille. Rapasimme välipohjan kannatushirret.
10.9. PS + Lehtinen/puhelinkeskustelu
Sovimme, että PL toimittaa 3 m 25 cm (läpimitta) ilmastointiputken, salaojahiekkaa ja salaojaputkea. Muuraushiekkaa tuli 2 saavillista.
10.9. PS + H Saarento 9-10
Kävimme katsomassa täyttökorkeudet, pilareiden paikat, tukien kiinnitykset ja portaiden asennuksen, sovimme myös salaojan linjasta, alakerran korokkeen reunuksesta. Saarento lupasi kysellä jos
löytyisi vanhan kivijalan kiviä reunukseksi. Sovimme myös kourun asentamisesta länsiseinälle.
10.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu.
Sovimme, että PL toimittaa 13.9. meille Hiltin, salaojaputkea, 2 työmaavalaisinta. Salaojahiekka ja
ilmastointikanava olivat jo paikalla.
13.9. PS 14-21.30 + Tarmo V 14-18.30 + KL 17-21.30, Pertti S 17-21 + ES 18-21
Oijoimme Tarmon kanssa päivällä eteläpäädyn suuria kivijalkakiviä ja sovitimme kiviä koloihin,
täytimme kolot laastilla (2 kalkkia + 1 yleissementtiä + 10 hiekkaa) sekä viimeistelimme märällä
pensselillä, lisäksi kiinnitimme kivijalan sisäpuolelta tukikiviä 1+4 laastilla.
Kaivoimme (P Sirola) salaojan ja asensimme putken, emme täyttäneet. Porasimme Hiltillä tukipilareille tartuntoja, otimme korkeuksia, valoimme kanavaputkeen pilarit (4 pilaria). 1 halogeenivalaisin antoi kyllä valoa, mutta toinen pitäisi vielä saada. Päätimme esittää Saarennolle, että alakerran
lattia tehtäisiin yhteen tasoon ja yläpään kivijalka koteloitaisiin, jotta saataisiin seisomakorkeus
myös näyttelytilan yläosaan. Otin Hiltin yöksi kotiin.
14.9. PS + Friisilän kirvesmies
Vein Hiltin aamulla Friisilään ja pyysin, että hän koneella katsoisi makasiinin korkeudet.
14.9. PS + Saarento/puhelinkeskustelu
Keskustelimme sivutukien materiaalista (julkut), niitä ei taida saada mistään. sovimme myös, että
alakerran yläpää tehdään sivukoteloilla , jotka olisivat sivutukien kanssa samassa linjassa (n. 1 m
leveät), Sovimme myös sepelistä. Länsiseinän karmista ja ikkunasta, jota ei voi pellittää alareunasta.
Sovimme myös, että alakerta voitaisiin rakentaa ensin ja suojata lattia välipohjaa tehtäessä.
Päätimme tehdä taas työmaatarkastuksen 15.9. iltapäivällä.
14.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Keskustelimme julkuista (ei löydy), korkeuksista, sepelistä, salaojahiekasta. Sovimme, että
tapaamme Friisilässä klo 14. jälkeen.
14.9. PS + P Lehtinen
Katsoimme PL:n kirvesmiehen ottamat korkeudet (hienosti otettu kaikkiin pystysivuhirsiin +
5 ripaan keskellä).
Keskustelimme sepelistä ja PL ehdotti, että tilataan 0-16 karkeutta ja tasataan se täryllä. Sepeli on
15.9. paikalla. Pohdimme myös kourun tuoman vesimäärän hankaluutta pohjoispäässä sekä sokkelin tekoa länsiseinän keskiosalla, jossa kallio viettää kohti makasiinin seinää. PL toi myös toisen
halogeenivalaisimen.
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14.9. PS 14-20 + Tarmo V 14-18
Teimme edelleen sokkelin täyttöä ja tukikivien asennusta ja istutusta. Saimme valmiiksi itäeteläpäädyn kivijalan sekä länsiseinän n. puoleenväliin. Päätimme jatkaa sokkelihommia 20.9. maanantaina klo 14.00. Lasse P kävi katsomassa töiden edistymistä ja pohdimme yhdessä muutamia
ongelmakohtia. Lasse kertoi, ettei ainakaan 3 viikkoon voi tulla töihin.
15.9. PS 15-16 + H Saarento
Teimme taas katselmuksen Friisilässä. Sovimme kouruista, että Saarento hankkii tynnyrit kourujen
päihin. Saarento esitti myös, että pohjoispään kouruvesi johdetaan kivetystä myöden makasiinista
poispäin. Sovimme myös alapohjan sepelitäytöstä n. 8 cm hirren alareunasta alaspäin. Sovimme
tukien asennuksesta sekä julkuista, jos Saarento saa niitä Liitolalta tai eräästä purettavasta rakennuksesta. Sovimme myös, että alapohja tehdään ensin ja viimeksi yläpohja. Alakerran pohjoispään
kotelointi tehdään lattialankusta ja saman korkuisena koko koteloitavalta osalta. Alapohjan koolaus
tehdään makasiinin pituussuuntaan. Ikkuna pitäisi siirtää ulospäin seinälaudan tasolle.
15.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Lehtinen yrittää vaihtaa sepelin karkeammaksi, 3-16 mm.
Ei onnistunut, sepeli on 0-16 mm.
15.9. PS + M Pinta + P Sirola 17-20.30 + E Saarnio 17.30-18.30
Täytimme salaojan ja kärräsimme irtomaata ja kiviä ulos kymmeniä kotsarikuormia kaup. siirtolavalle. Kärräsimme pienempien kivien päälle sepeliä eteläpäähän kymmeniä kuormia, alkoi näyttää
aika hyvältä.
20.9. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
Varpi tuli n. 2 viikon sairaslomalta ja lupasi heti panna sähkölinjan ja puutavaran hankinnat alulle.
Lupasi vielä keskustella Saarennon kanssa.
20.9. PS 14-21.30 + Tarmo V 13-17 + KL 17-20 + Markku P 17.30-21 + P Sirola
17-19.30 + Jyrki A 17.30-20.30
Teimme Tarmon kanssa sokkelin lähes valmiiksi, valoimme länsiseinän keskiosan betonipalkin,
johon vielä muotoillaan betonista kouru veden johtamiseksi pois sokkelista, muuten sokkeli tuli
valmiiksi.
Kärräsimme vielä näyttelytilan yläpäästä kymmeniä kuormia kiviä ja multaa ja sen jälkeen sepeliä
täyttökorkeuteen, 10 m3 sepeliä on jo kärrätty sisälle ja tärytyksen jälkeen tarvitaan lisää.
21.9. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
Kertoi keskustelleensa hankinnoista tänään Saarennon kanssa ja lupasi vielä tänään tilata puutavaraa ja vauhdittaa sähkön asentamista makasiiniin.
21.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Sovittiin, että PL tilaa sepeliä lisää 5 m3, hankkii keskiviikoksi täryn ja pölyimurin sekä puutavaraa
varten pressun.
21.9. PS + Saarento/puhelinkeskustelu
Lupasi torstaiksi piirroksia työmenetelmistä. Lupasi vielä tänään kysellä Liitolalta julkuja. Kertoi,
että Saari oli määrännyt navetan pressutettavaksi.
22.9. PS 17-21.30 + JA 18-21.30 + Eki S 17-19
Ajoimme sisään tärytyksen jälkeen vielä sepeliä, ajoin uudelleen täryllä ja lisäsimme taas sepeliä,
otimme kaikki maa- ja lattian pintakorkeudet, nostimme portaan, purin valulaudoituksen.
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22.9. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
Kertoi, että puutavaraa lattiaa varten tulee torstaina ja että välipohjan koolauspattingit otetaan suoraan kaup. varastolta Lehtisen kautta.
23.9. KL + Eki S 17-20.30 + PS 18-19
Eki ja Kari valikoivat tarvittavat hirret välipohjan tekemiseksi + poikkihirren näyttelytilan pohjoispäähän sekä täryttivät vielä sepelipohjan. Alakerran koolauslankut tulivat myös tänään. em lankut
+ hirret peitettiin pihalle pressulla.
Pikkupojat olivat sytyttäneet navetan vintille ja alakertaan tulipaloja. Onneksi kaup. korjausmiehet
olivat havainneet savua ja sammuttaneet tulen.
24.9. Kaupungin miehet luukuttivat navetan kaikki aukot.
28.9. PS + Saarento
HS toi Friisilään porras- ja kotelopiirrokset. Keskustelimme ja mittailimme korkeuksia ja syvyyksiä. Piirroksiin tehtiin muutoksia ja HS lupasi piirtää uudet piirrokset. Sovimme välipohjan koolauksen 600 kk pituussuuntaan. Alapohja tehdään täyttäen koolauksen 900 kk sepelillä lattialautaan
asti ??
28.9. PS + Simo R 15-21 + KL 17.30-20.30
Teimme länsiseinän betonivalun loppuun, Irrotimme nurkkaportaat ja tiivistimme
täryllä kulman. Teimme hirsistä välipohjan välipohjan hirsien pystytuet (2 kpl).
P. Lehtinen toimitti meille halogeenipolttimoita 2 + 2
Täytimme salaojaputken ulkopuolisen osan.
29.9. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu
Sovimme välipohjan koolauksesta, että se tehdään hienosahatusta pattinkista, tarve 120 m. Lisäksi
tarvitaan 2x2 koteloiden rakentamiseen. Saarento ilmoitti, ettei julkuja kuitenkaan saa Liitolalta.
Lisäksi sovimme, että vanhat lankut sahataan kaupungin varastolla.
29.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Sovimme, että PL tilaa ja toimittaa viikolla 40 pattingit ja 2x2. PL lupasi toimittaa meille myös 25
mm puuporan samoin 35-40 cm pituisen sekä puukeppiä 5 m eri reikiin. Lisäksi sovittiin, että
käymme 1.10. klo 12.15 Friisilässä katsomassa vanhat lankut; voidaanko ne sahat suorasivuisiksi.
1.10. PS + P Lehtinen 12-13.20
Sovimme, että PL toimittaa vielä pe huopakaistaa, sahauttaa lankkuja ensi viikolla. Pattinki ja 2x2
oli tullut, samoin poranterä ja kepit.
3.10. PS + SR + KL 14-20.30 + MB 14-19.30 + P Sirola 15.30-18 + Lasse P 15.30-18
Portaiden aukko tehtiin katkaisemalla yksi poikkihirsi ja asentamalla pystytuki tilalle. Väliseinän
alahirsi asennettiin, samoin poikkihirren kannatinhirsi, naulauspattinkit tehtiin valmiiksi laudoitusta
varten. Asensimme ja sovitimme lattian lankkukoolaukset puoleenväliin, asensimme huopakaistat
alle. Löimme myös muutaman lattialaudan paikalleen. Hanna Loikas toi kahvia talkooväelle.
4.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Sovittiin, että PL toimittaa lisää 4 rl huopakaistaa, naulauslevyjä 35 ja voimakkaan porakoneen
tiistaiksi 5.10.
4.10. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
Kertoi, että sähkö on tilattu ja lähiaikoina käydään katsomassa rasianpaikkoja.
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4.10. PS + Saarento/puhelinkeskustelu
Kertoi, ettei ole ehtinyt piirtämään uusia kuvia, yritetään pärjätä vanhoilla. HS on lomalla tänään ja
ensiviikon. Lupasi tulla käymään lauantaina talkoissa.
5.10. PS + SR 17-21 + KL 17-20.30 + P Sirola 17-19 + JA 18-20.30
Porattiin ja tapitettiin pystytolpat ja välip. kannattajat yhteen (5 tolppaa). Valittiin parhaat koolauslankut ja katkottiin ne oikeaan mittaan . Siirrettiin varasto-osasta kaikki puutavara navettaan säilöön
ja täytettiin väliseinän alahirren tasolle varaston lattia kivillä ja sepelillä. Tilat alkavat saada oikean
muotonsa ja näyttävät varsin hyvältä.
5.10. MB 9-15
Martti valikoi vanhojen lautojen kasasta väliseinän laudat ja löi seinän alaosan lähes valmiiksi.
7.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
PL lupasi toimittaa lauantaiksi paikalle täryn ja teollisuusimurin. Lankkujen sahaus ei onnistunut
tällä viikolla.
7.10. PS + KL + Ari K 17.30-18.30
Suunnittelimme Arin kanssa näyttelyn valaistusta.
8.10. PS + KL + Varpi + kaup.Lv-mies
Sähköliikkeen edustaja ei tullutkaan paikalle. Kävimme yhdessä läpi sähköön liittyvät asiat; sulakkeiden määrän, kaapelin vahvuuden, kytkimet, pistorasiat ja valaisinnastat sekä johtojen kulkureitit
ja putkitustarpeen. Sovittiin, että me toimitamme Varpille piirrokset maanantaina. Varpin käsityksen mukaan sähkö olisi jo ensi viikolla tuotu makasiiniin ja muutama rasia asennettuna. Sisäsähkötyöt tehtäisiin sitten, kun lattiat on lyöty ja puutyöt melko valmiit.
La 9.10. Talkoot; MB 9-11 + PS + KL 8.30-18 + Pauli S 9-17 + P Sirola 13-17
Ritva L + Anne M 9-15 + J Orvasto + M Pinta 19-16 + E Saarnio 9-14 + Ritva Toivola 11-15
Rinkan varaston maalattian reunat kivettiin, sepeliä ajettiin muutama m3 ja tärytettiin valmiiksi,
seinät puhdistettiin valmiiksi ja väliseinän alaosa tuli valmiiksi 2 reunalautaa lukuun ottamatta, väliseinän yläosan naulausta varten asennettiin pattinkista apukattotuoli. Näyttelyosan alakerran koolakset asennettiin valmiiksi, lankut jatkettiin naulauslaatoilla ja päädyt kulmilla. Seinien alaosat
imuroitiin, välipohjan hirsikannattajat tuettiin (5) sivutukien avulla, ulko-oven toinen ovenpuoli
tehtiin uudestaan ja toisen saranaa siirrettiin ryhdistämiseksi. Ovien edustat sepelöitiin ja tärytettiin.
Satutin vas. käden etusormen kun naula painui melko syvälle ja verta tuli runsaasti. Anne-Mari
Hurme oli valmistanut oikein hyvää ruokaa, leivonnaisia ja kahvia.
10.10. PS + KL 10-12
Suunnittelimme Friisilässä sähköasennusta ja teimme piirrokset valaisimien ja rasioiden paikoista.
Kari teki vielä kirjallisen selvityksen eri yksityiskohdista ja toimittaa kuvat ja selosteosan 11.10.
Varpille.
11.10. SP + JA 17-21 + Ritva Toivola 17-19 + MB 19-21 + KL 16.45-17.15
Näyttelyn ja varastotilan välisen seinän yläosa tehtiin valmiiksi, reunoista jätettiin pari lautaa sähköasennusta ja tukirautojen kiinnitystä varten.
17.10. KL 9.30 - 14.30 + MP + MB 10.30-14 + Simo R 9.30-14 + LP 13-14.30
Välipohjan koolaus tuli valmiiksi siltä osin kun lattia tehdään vanhasta lankusta.
Näyttelytilan toinen ovikin saatiin asennuskuntoon. Aikaa käytettiin myös töiden suunnitteluun jatkossa.
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18.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu.
Sovittiin, että PL toimittaa välipohjan koolausta varten suorempaa pattinkia ja aikaisempi tavara
käytetään laatikoiden tekoon. PL lupasi myös toimittaa 2 kpl 5 m rimoja yläkerran kaiteen kiinnitykseen sekä hoitaa vanhojen lankkujen sahauttamisen.
18.10. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu
Keskusteltiin sähkösisäasennuksista ja HS lupasi tarkistaa meidän asennuspiirroksen. Keskusteltiin
myös töiden edistymisestä + tarkemmista porras- ym. piirroksista (lupasi vkolla 42) - oli sitä mieltä
että vanha porras pitäisi säilyttää.
18.10. PS + KL 17-21 + JA 17.30-20.30 + Pertti S 17.30-19.30
Siirsimme pihalla olevat laudat Rinkan varastoon suojaan sateelta ja vääntymiseltä. Aloitimme seinänvierilaatikoiden runkojen rakentamisen pattinkista. Todettiin, että sähköfirma oli aloittanut sähköasennuksen myös sisällä aikaisemmin sopimamme vastaisesti. Ilmakaapeli vedettiin vkolla 41
navetan kautta makasiinin päätyyn.
19.10. Kari + Varpi/puhelinkeskustelu
Varpi lupasi keskeyttää ja hoitaa sähköfirman kanssa. että asennetaan johtoja vain alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti tässä vaiheessa.
19.10. PS 16-17
Kävin siirtämässä 11 x 4,90 + 11 x 3.20 koolauspattingit heti sisälle + päreet, jotta eivät väänny
pihalla pressun alla.
21.10. PL + MB 16-21 + S Rantala 17-21
Rakensimme seinänvierilaatikon runkoja. Saimme ensi kerran sähkön makasiinin rasiasta. Ulkovaloakin varten oli jo vedetty johdot.
22.10. PS + H Saarento
Kävin kaup.talolla ja sain HS:lta uudet porras- ja kaidepiirustukset. Puhuimme myös lattialautojen
sivelyyn tarkoitetusta rautasulffaattiliuoksesta.
HS lupasi selvittää aineen saannin, sekoitussuhteen ja voidaanko sitä levittää näin kylmällä säällä.
Makasiinin ulkovalo oli jo asennettu paikalleen.
La 23.10. PS + KL 9.30-15 + MB + S Rantala 9.30-14.00
Talkoot jatkuivat kirpeässä pakkassäässä. Koolasimme välipohjan keskiosan valmiiksi. Seinänvierilaatikkojen runkorakenteet tulivat valmiiksi paitsi portaiden alta. Suunnittelimme Karin kanssa portaiden kaiteiden ym. rakentamista uusien piirustusten pohjalta.
25.10. PS + KL 17-21 + Simo R 17-20 + MB 17-19
Lintulauta Friisilään.
Saimme välipohjan koolauksen valmiiksi., samoin seinänvierilaatikkojen rungot.
25.10. PS + Saarento/puhelinkeskustelu
Sovimme, että HS toimittaa Varpille uudet kuvat ja pyytää häntä tilaamaan välipohjan lattialankun
sekä kaikki porrasaineet.
26.10. PS + Varpi/puhelinkeskustelu
KV kertoi tilanneensa välipohjan lankut, toimitus pe 29.11. sekä antavansa P Lehtiselle tehtäväksi
porras- kaide- ym. tavaran tilauksen. Lattialankku ei ole pontattua.
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26.10. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu
HS oli sitä mieltä, ettei välipohjaa tehdäkkään pontatusta lankusta.
26.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Kertoi, että puretut lankut ajetaan sirkkelillä puusepänverstaalla. Sovittiin, että porras- ja kaidetilaus
tehdään huomenna, kun PL on ensin tutustunut kuviin. Soitan iltapäivällä.
27.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Lupasi torstaiksi 28.10 toimittaa porrastarpeet paikalle. Kertoi, ettei vanhoja lankkuja pystytäkkään
sirklaamaan heidän verstaalla, pitäisi olla kelkkasirkkeli, jotta asia hoituisi. PL lupasi tilata lisälankkua välipohjan loppuosankin tarpeisiin.
28.10. PS + SR 17-21
Teimme painekyl.lankusta loput koolaukset mm. oven edustan ja laatikoston loppuja + väliseinä tuli
valmiiksi.
29.10. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Kertoi, ettei välipohjan lankkua saadakkaan, lupasi toimittaa pölyimurin ja suojapahvia paikalle.
30.10. PS + KL 9.00-16 + MB + Simo R 9-14.30 + LP 13-15
Laatikostoa laudoitettiin, rakensimme porrasta ja kaidetta. Koolasimme viimeiset pattinkit välipohjaan.
31.10. PS 18.30-22
Imuroin seiniä , laatikot ja lattiakoolauksen välit purusta ja lastuista.
2.11. PS 16-22 + MB 15-19 + JA + Eki S 18-22
Välipohjan lankkukasa siirrettiin sisälle. Aloitimme lattian tekoa ja kaiteen tukitolpat asennettiin
paikoilleen, seinävierilaatikkojen laudoitusta jatkettiin.
2.11. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Kertoi, että lattialankku tulee tänään. Lupasi toimitta myös 2 1/2 sekä 3" nauloja. Lupasi myös
muistuttaa peltiseppää.
3.11. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu
Ilmoitti, että lattialankut naulataan 3" nauloilla. Lupasi myös selvittää 2 viikon lomansa aikana rautavitrillin käyttöä talviaikana.
7.11. PS 9.30-16 + R Rantanen 9.30-15 + KL + ES 10-15 + JA 11-13.30 + A-M H
11-13 + LP 10-12
Teimme yläkerran lattiaa, vähän porrasta, kaidetolppia ym.
8.11. PS + PL/puhelinkeskustelu.
Lupasi toimittaa kierrenauloja yläkerran lattian naulaamiseen.
8.11. PS + R Vesterinen
Keskustelimme lattiapintojen käsittelystä ym. RV lupasi miettiä eri aineita ja tutkia kirjallisuutta.
8.11 PS 16.30-22 + Simo R 16.30-21.30 + KL + ES 17.30-21.30
Teimme yläkerran lattiaa, porrasta ym. Yläkerran lattia on nyt 1/2-välissä. 1000 W valaisin pimeni,
jouduimme tekemään töitä 500 W valaisimen varassa.
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9.11. PS + PL/puhelinkeskustelu.
Lupasi toimittaa halogeenipolttimoita, täkkipultteja ja naulauskulmia.
13.11. PS 9-18 + KL 10.30-16.30 + Pertti S 9.30-12.30 + Timo T 10-13.30
Teimme yläkerran lattiaa portaiden takareunan tasolle sekä aloitimme alakerran lattian tekoa pohj.
päästä n. 2 m. Imuroin ja siivosin kalikoita vielä alakerrasta n 1 1/2 tuntia.
14.11. PS 14-18 + Meri B 14-16
Imuroimme yläkerran kattoa ja seiniä sekä valmiin osan lattiasta. Imuroin n. puoleenväliin alakerran
lattiaa + seinustalaatikoiden päälliset. Peitin imuroidun osan kovalevyillä sekä suojasin muutenkin
paikkoja.
15.11. PS + Simo R 16.30-21.30 + KL + Eki S 17-20.30 + JA 17-21
Teimme yläkerran lattiaa, alakerran lattiaa ja kaidetta.
18.11. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu
Puhuimme makasiiniin liittyvistä töistä ja sovimme, että ensi viikolla katsotaan sähköistystä ym
18.11. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
PL lupasi toimittaa imurin viikonvaihteessa
21.11. PS 9-17 + KL 10-17 + JA 10-16 + Timo T 11-16 + LP 12-14
Teimme yläkerran lattiaa, kummastakin päästä puuttuu enää 2-4 lautaa.
Alakerran lattiaa tehtiin niin pitkälle, että seinustalaatikostojen välinen osa on valmiina. Yläkerran
kaide on muutoin valmis, ainoastaan ristikot puuttuvat. Siivosimme kaikki laudanpätkät ja roskat
pois sekä imuroimme alakerrasta laatikkojen päälliset ja valmiin lattian.
22.11. PS + H Saarento 15-16
Kävimme makasiinissa läpi eri työvaiheiden toteutuksia kuten portaiden, lattian, valojen ym.
22.11. PS + Simo R 17-21.30 + MB 17.30-20 + Eki S 18-20 + JA 17.30-21.30
Saimme yläkerran pohj.p lattian valmiiksi, puolet kaiteiden ristikoista ja pienen matkaa alakerran
lattiaa eteenpäin.
23.11. KL + K Varpi/puhelinkeskustelu
Kari sopi sähköputkituksesta ja tilasi samalla lisälautaa alakerran lattiaa varten. Varpi lupasi toimittaa putket jatkomuhvit sekä laudan perjantaiksi.
25.11. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
PL kertoi, että lautaa pitäisi tulla perjantaina ja samalla sovittiin taas imurinkin tuonnista.
26.11. Kävin tarkistamassa, että kaikki tavarat oli paikalla, ostin vielä 40 kpl aluslaattoja portaiden
pultteja varten.
28.11. KL 9-16 + Simo R 9.30-14.30 + JA 10.30-16 + MB 12-14 + Timo T 12-13
Eki S 12-14
Yläkerran lattia tuli täysin valmiiksi, myös kaiteet (kaiteiden ristikot kiinnittämättä). Alakerran lattia edistyi viimeisen pystytorpan ohi.
5.12. JA 9-14.30 + Simo R 8-14.30 + Anne-Mari 11-13
Alakerran lattia tuli valmiiksi. Yläkerran lattia imuroitiin. Tilat ovat muotoutuneet, portaat puuttuvat vielä.
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12.12. PS 9.30-16.30 + LO 9.30-14.30 + MB 10-13 + LP 12.30-14 00 + Meri B
15.30-16.30
Teimme portaiden askelmia, 3 jäi puuttumaan (tavara loppui), emme kuitenkaan kiinnittäneet niitä
vielä. Alakerran laatikot saivat alimmaisen lautansa, rimaa ehkä tarvitaan. Siivosimme alakerran
Merin kanssa.
14.12. PS 17-21.30 + K 17-20.30
Teimme portaat valmiiksi, käsijohde puuttuu.
13.12. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
PL lupasi toimittaa puuttuvat laudat askelmiin sekä täkkipultteja ja uppokantaisia puuruuveja
askelmien kaiteiden ym. kiinnitykseen.
16.12. PS + Meri B 20-21
Siivosimme alakerran odottamaan ensi vuotta.

FRIISILÄN TALKOOT 1994
23.4. KL + MP 10-15 + PS 10-14 + Liisa M 11-12
Siirrettiin makasiinin edustalla ollut lautakasa makasiinin taakse. Näyttelytilan toinen ovenpuolikas
viimeisteltiin ja asennettiin paikoilleen.
Olin vko 17 selkäsairaana ja lähdin pe 29.4. Prahaan (viikko 18)
Kari + JA + S Rantala kävivät sinä aikana n. 2 kertaa talkoissa.
16.5. PS + P Lehtinen
Sovittiin, että PL toimittaa meille ruuveja, kaidepuuta ym. tavaraa.
Lisäksi sovittiin, että PL hankkii kaivurin ja siirtolavan ja puhdistetaan makasiinin päässä oleva
kaatopaikka sekä poistetaan betonimöykkyjä ja hankalia kiviä pihamaalta.
Lisäksi poistetaan vanhan saunan perustuksista kaikki puu-, pelti- ja lasijäte sekä poistetaan myös
vanha mädäntynyt lautakasa luontopolun varresta.
17.5. PS + KL + sähköliik.joht. Kielo 7.30-8.30
Käytiin sähköasennustyöt yhdessä läpi ja sovittiin, että työt aloitetaan ma 23.5. Sitä ennen Kari
vielä täydentää piirroksia ja merkkaa pistokkeiden paikat.
17.5. PS 17-20.30 + JA 18-20.30 + P Sirola 17.30-20.30 + LP 18-20
Kiinnitettiin yläkerran kaiteiden ristikot ruuveilla. Makasiinin ovet rapattiin ja maalattiin runsaasti
ohennetulla öljymaalilla.
18.5. P 17-21.30 + JA 17.30-21 + SR 17.30-21.30
Suunniteltiin ja aloitettiin yläkerran portaiden kaiteen asennusta, tehtiin laatikkojen takareunojen
laudoitusta.
20.5. PS 8-11
Kaivuri kaivoi makasiinin pohj. pään kaatopaikkaa sekä siirsi isoja kiviä ja betonimöykkyjä siirtolavalle. Työ jäi kesken, kun toista siirtolavaa ei saada ennen maanantaita ja yhdellä lavalle ei mahtunut kun 1/3 kaikesta moskasta.
24

23.5. PS 17-22.30 + SR + JA 17-21.30
Soviteltiin kaidetta, tehtiin laatikkojen kansien kiinteitä takaosia. Siivottiin lopuksi alakerta harjaamalla ja imuroimalla.
23.5. PS + Eki S + KL + JA + Ritva T + SR + Ari Karhilahti 18.30-19.30
Katseltiin, suunniteltiin ja sovittiin näyttelyripustuksista, aiheista, valoista sekä jaettiin seinä- ym.
tilaa lsy:n ja Rinkan välillä.
Sovittiin näyttelyn avajaispäivästä 25.9.94
24.5. PS 17-22 + JA 17.30-22
Kaide asennettiin paikoilleen. Laatikkojen taustoja rakennettiin.
24.5. PS + H Saarento/puhelinkeskustelu
Keskusteltiin aineista, jolla käsitellään lattiat ja laatikot. HS lupasi selvittää asian viikon kuluessa.
24.5. PS + P Lehtinen
PL lupasi kiirehtiä kaivuria tekemään maanperkuutyöt loppuun makasiinin pohj. päässä.
24.5. PS + R Vasama/puhelinkeskustelu
Sovittiin, että RV ryhtyy välittömästi hoitamaan sähkölinjan päärakennuksesta makasiiniin. L-S:n
Sähkö asentaa tolpat pihalle ja vetää linjan.
25.5. PS 17-22.30 + JA 18-22.30
Teimme porraskaiteen valmiiksi. Teimme myös laatikoiden kansien kiinteiksi jääviä takaosien
viimeistelynaulauksia ja sahauksia sekä loppujen kansilautojen sovituksia.
26.5. PS 17-22 + JA 17.30-21.30 + SR 10-12, 17-21.30
Simo kävi ap:llä maalaamassa makasiinin ovet toiseen kertaan täydellä maalilla
Illalla teimme laatikoiden kansia valmiiksi länsisivulta ja puoliksi pohj. sivulta. Siivosin vielä
viimeksi ja peitin yläkerran lattiatkin aaltopahvilla. Sähkömiehen pitäisi huomenna aloittaa.
27.5. Makasiinin pohj. pään kaatopaikkaromut kaavittiin kaivurilla siistiksi ja kuormattiin siirtolavalle. Saunan raunioiden vieressä oleva lahonnut lautakasakin siirrettiin siirtolavalle. Muurahaisia
oli lahonneissa laudoissa hirveän paljon.
27.5. Sähkömiehet olivat tuoneet makasiiniin tarvikkeita ja pyytäneet kiinnittämään
rasiat oikeisiin kohtiin. Kari käy viikonvaihteessa hoitamassa homman.
30.5. PS 16-22 + SR 16.30-22 + KL 18.30-19.30 + JA 20-22
Tehtiin edelleen laatikkojen kansia ja puuttuvia sivulautoja naulattiin. Yhteen luukkuun asennettiin
jo saranatkin valmiiksi.
31.5. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Pyysin, että siirtolava vietäisiin heti pois, sillä muurahaiset parveilivat makasiinin kimpussa. PL
kertoi, että traktori on jo matkalla Friisilään.
1.6. PS 17-22 + JA 17.30-22
Saatiin laatikot valmiiksi saranoita myöten. Yläkerran sisäkatosta katkottiin nauloja ja lyötiin niitä
nurin, jotta ihmiset eivät satuta päitään.
PL oli toimittanut 10 m2 multaa pihalle.
3.6. L-S:n Sähkö asensi 2 tolppaa pihalla
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7.6. KL 8-9 + sähköasentaja
Asennusliikkeen mies aloitti sisäsähköjen asennuksen makasiinissa.
Kari kävi vielä aamulla selvittämässä asentajalle asennukseen liittyviä asioita.
7.6. PS + Vesterinen
Käytiin makasiinissa katsomassa lattioita ja sovittiin tehtävistä maalauksista ja käytettävistä aineista. Sain reseptit aineiden sekoittamisesta ja menekistä. Lattiat käsitellään seoksella, jossa 1 osa on
pellavaöljyä, 1 osa tervaa ja 1 osa tärpättiä.
Laatikot käsitellään rautasulfaattiseoksella, jossa on pääasiassa vettä ja jonkin verran petsiä.
7.6. PS 17-22-30 + SR 17-22 + JA + A:n poika 18-22 + Paavo P 17.30-21.30 + KL
19.30-22.30 + LP 19-22
Levitettiin koko 10 m3 multakuorma 2 kotsareilla ja 4 lapiolla sekä haravoilla 5 miehen voimin.
Pohjoispää tasattiin sekä saunan ympärys + lähietäisyydellä olevat kuopat. Etelä- ja länsiseinustoille
siirrettiin savimaata kuoppiin ym. ja päällystettiin hiekalla. Hiekka- ja sepelikasakin hävisi pihamaalta ja makasiinin ympäristö siistiytyi huomattavasti.
Aloitimme myös varaston hyllyjen rakentamisen kanooteille, boxeille ym:lle.
8.6. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Tilasin PL:ltä 13.6. tarvittavat maaliaineet ja siveltimet sekä teollisuusimurin.
PL kertoi, että arvonlisäverotus aiheuttaa toimitusaikojen pitenemistä.
8.6. Selvitin K Häkkilältä, siemenkaupasta, luontokaupasta ja yliopiston puutarhalta kylvettävistä
niittykasvien siemenistä niiden ominaisuuksia. Tulin siihen tulokseen, että alueelle tulisi kylvää
kukkasiemeniä pienille rajatuille alueille ja lisäksi nurmikon siementä harvakseen.
Yliopiston puutarha myy siemeniä 5,-/pussi.
13.6. PS + Punta/puhelinkeskustelu
Puhuttiin Friisilän mulloksen siemenistä. Sovittiin, että syksyllä kylvetään niityn kukkasiemeniä ja
jätetään nurmikon kylvö ainakin syksyyn.
13.6. PS + P Lehtinen
PL unohtanut imurin, mutta lupasi kuitenkin sen illaksi. Maalaustarpeet olivat jo Friisilässä
13.6. PS + KL 18-23
Siivottiin 2 imurilla yläkerta. Maalattiin, 1/3 tärpättiä, 1/3 vernissaa ja 1/3 tervaa, seoksella yläkerran lattia ja kaiteet. Tärpätistä tuli melkoinen käry.
14.6. PS 18-23 + SR 18-21
Korjasimme yhdessä vetovoimalla luontopolun taulun ja etsimme Kuuvan taulun rotkosta sekä
toimme myös rikotun pönttötaulun Friisilään. Friisilässä imuroin ja siivosin alakertaa joka oli sähkömiehen jäljiltä erittäin roskainen, hiekkainen ja pölyinen.
15.6. PS 17-23
Sähkömies sai työt tältä erää valmiiksi klo (19.00) ja kytki sähköt makasiiniin. Joitakin lamppuja
jäi asentamatta ja muuta pientä. Sähkömies joutui lähtemään 2 kk:si Inkooseen ja tekee lopputyöt
sitten, kun valaisimet ym. ovat maahantuojalta saatavissa.
Siivosin ja tyhjensin alakerran kaikesta tavarasta. Imuroin laatikot maalauskuntoon, imuroin myös
seinät, kannatushirsien päälliset ym. Alakerta on nyt siinä kunnossa, että lattiat ja laatikot voidaan
välittömästi maalata.
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20.6. PS 15.30-23.30 + KL 18-23 + Timo T 17-21.30 + Paavo P 16.30-21
Ylä- ja alakerran lattiat imuroitiin vielä ja alakerrasta poistettiin suojapahveja työn edistymisen
mukaan.
Yläkerran lattia maalattiin 2 x kertaan, samoin kaiteet. Portaat ja alakerran lattia saivat ensimmäisen käsittelynsä, samoin portaat. Kaikki remonttitavarat ovat nyt varaston puolella.
Laatikot käsiteltiin rautasulfaattiseoksella + petsiä, jäivät melko vaaleiksi. Tuntui hienolta kun työt
alkoivat valmistua makasiinissa.
20.6. Ari Karhilahti oli tuonut vitriinit Friisilään. Tarmo Virtanen toi meille kuolleen lepakon.
16.6. Kalevi Näkki lahjoitti näyttelyyn täytetyt; supin, haarapääskyn ja käen.
27.6. KL + SR 17.30 - 20.30 + JA 18.30-20.30
Alakerran lattia ja portaat maalattiin toiseen kertaan.
Työt ovat korjausten osalta lähes valmiit ja päätettiin pitää kesälomaa heinäkuun
ajan.
8.8. PS + Ritva T + Helena L + Tuomo Untinen
Untisen kanssa suunnittelimme kivinäyttelyn materiaaleja, esillepanoa, vitriinejä, geologisia karttoja ym.
Sovimme, että Untinen ryhtyy keräämään tarvittavia kivinäytteitä, suunnittelee tekstejä ja selvittää
geologisten karttojen saantia ym.
Sovimme, että me hankimme vitriinit ja minä soitan hänelle ensi maanantaina.
9.8. PS + KL 8-9
Kävimme vielä katsomassa ja mittaamassa vitriinien sijoittamista kiviä varten.
Kari ottaa Ariin yhteyttä ja kyselee hänen mielipidettään asiassa. Sovimme myös töiden aloittamisesta vielä tällä viikolla.
9.8. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
PL lupasi toimittaa tralliaineeksi 8 m 200 x 50 mm höylättyä lankkua huomiseksi.
11.8. PS + Simo R 17-21.30 + KL + Ari K + Helena L 17-18.30
PL oli toimittanut lankkua. Teimme Simon kanssa yläkertaan trallit 2 kpl a´ 2 m.
Suunnittelimme yläkerran vitriinien kokoa ja sijoitusta, riukuaidan rakentamista, valaisua, koivupöllejä, keloa, sammalmattoa ym.ym. Ari lupasi tehdä vitriinit kiviä varten sunnuntaiksi valmiiksi.
12.8 ja 14.8. S Rantala, yht. 2 t
Simo kävi maalaamassa yläkerran trallit.
15.8. PS + Punta puhelinkeskustelu
Kyselin Punnalta löytyisikö kaupungin metsästä ainekset riukuaitojen valmistukseen n. 40 kpl kuusia ja n. 80 kpl haapoja. Punta lupasi miettiä mistä löytyisi harvennukseen sopiva palsta. Soitan
16.8. ap. uudelleen.
15.8. PS + T Untinen/puhelinkeskustelu
TU oli tänä aamuna tuonut jo kiviä paikalle ja kerroin vitriinien koot 120 x 40/3 kpl = 360 cm.
TU oli myös tutkinut pihapiirien kiviä ja kertoi, että luontopolun alusta löytyy mielenkiintoisia kivilajeja ja sovittiin, että TU hankkii tarvittavat kartat, kerroin myös
tekstitaulujen koon Sovimme seuraavan tapaamisen 22.8.94 klo 17.00 Friisilässä. Vitriinien pitäisi
olla silloin varmasti valmiit. Myös pihapiirin isot kivet löytyvät.
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15.8. PS 17.30-21-30 + KL 18-21.30
Niitin pihapiirin ja luontopolun alusruohikon. Teimme portaiden alapuolen puuttuvan lattiaritilän ja
laatikon pään sekä maalattiin tarvittavat osat.
16.8. PS + Punta/puhelinkeskustelu
Punta kertoi, että kuusia olisi saatavissa Kerttulasta, Tenavakadun päästä jalankulkutietä pieni matka ja kuusikot ovat kummallakin puolella tietä. Haapaa ei vielä löytynyt.
16.8. Kari sai Ariin yhteyden ja selvisi, että kaikki aidasaineet voisivat olla kuusta. Haapaa ehdotettiin ainoastaan metsän säästämiseksi.
16.8. PS + Punta/puhelinkeskustelu
Ilmoitin, että kuusi kelpaa meille aidaksi. Punta ilmoitti, että voisimme harvennusperiaatteella ottaa
em. metsiköstä tarvittavan puumäärän kuusia.
Harvennuksessa jätettävien puiden välit olisivat 1 1/2 - 2 m.
16.8. PS + Rouva Laine/Turun lintut. yhd.
Ostin 3 pönttöä hintaan 120,- näyttelyä varten.
16.8. PS + Meri B 18-19
Kävimme Paimenenpolun kummankin puolen kuusikkoa tutkimassa. Tarvittava kuusimäärä kyllä
saadaan sieltä.
18.8. PS + Vesterinen/puhelinkeskustelu
Lupasi huomiseksi selvittää rautavitrillin käytön laatikoissa.
18.8. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Sovittiin, että ensi viikolla korjataan makasiinin ikkuna.
PL kertoi, että 22.8. aloitetaan työt taas Friisilässä kahden työryhmän voimin, toinen paneutuu päärakennukseen ja toinen aloittaa navetan purkauksen.
18.8. PS + Simo R 17-21.30 + Ari K 19-20.30
Järjestimme varaston puolella lautapinot uudelleen ja siirsimme osan ulkovarastointiin makasiinin
taakse. Tyhjensimme navetan varastoista toisen kokonaan ja toisesta Ari Karhilahti haki muutaman
hirren ja vanhaa lankkua ja lautaa. Asensimme kiviä varten vitriinit ja maalasimme toiseen kertaan
maanantaina tehdyt portaiden alustrallin.
22.8. KL 18-21.30 + Ritva T + Untinen + geologi
Sovittiin, että U järjestää tuomiaan kiviä vitriiniin sekä tekee ehdotuksen teksteistä. Lisäksi sovittiin, että Friisilän pihaan pystytetään kehikko + tekstit pihakallion eri kivilajeista sekä tuodaan isoja
kiviä pihapiiriin.
Kari asensi halogeeni- ja ristikkolyhtyjä paikoilleen. Kaupungin luvalla sähköfirma toimitti ristikkovalaisimia lisää 4 kpl.
22.8. PS + Simo R 17-22 + JA + Eki S 17.30-21
Haimme Paimenenpolun metsiköstä riukuaidan aineksia. Otimme n. 50 kuusta varsin paksujakin
joukossa ja kuljetimme Simon autolla + peräkärryllä rungot Friisilään jatkokäsittelyä varten. Otimme puut harvennusperiaatteella. Jätimme oksat ja latvat metsään Punnan luvalla.
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23.8. PS + Simo R 17-21.30 + JA + Mikko A 17.30-21.30
Halkaisimme riukuaidan riut kirveellä ja kiiloilla, siirsimme kaikki aita-aineet sisälle. Yritimme
runkojen halkaisua sirkkelillä mutta moottori ei jaksanut pyörittää terää. Päärakennuksen 2 ikkunaa
oli rikottu. Sähkömies oli tehnyt rumasti maadoituksen.
26.8. Ari K + Simo R
Ari rakensi yläkerran kumpaankin päähän riukuaidat.
28.8. Ari 2 t + mies + Kari L
Pojat kävivät kaatamassa Huvilinnun parkkipaikan tuntumasta suuren koivun ja pätkivät sen pölleiksi, jotka ulottuvat yläkerran kattoon.
29.8. PS + SR 17-22 + KL 18-21.30 + Ari K 17.30-20.30
Simo maalasi alakerran laatikot rautavitrillillä toiseen kertaan + jonkin verran seinää. Ari pystytti
yläkertaan koivupöllit ja tila alkaa näyttää jo hyvältä. Siirsimme navetasta hirret + piirut makasiinin
taakse peltien alle sekä osan laudoista makasiinin varastopuolelle. Navetta tuli meidän tavaroista
tyhjäksi, ainoastaan lautaa jäi jonkin verran sekä makasiinin ovia.
31.8. PS 17-22 + Simo R 16-22 + JA 18-22 + KL 20.30-21.30
Teimme Simon kanssa makasiinin pohjoispäätyyn riukuaitaa, ehkä vähän hatara.
Simo oli jo aikaisemmin käynyt hakemassa vitsaksia. Jyrki vaihtoi yläkerrasta kattotuolien välitukia
järeämpään lautaan. Kari haki navetasta loput laudat ja 3 makasiinien ovea varastoitavaksi.
1.9. PS 19.30-22 + KL 18.30-22 + Eki S + Juha O 19.30-21.30 + L Mainela 19.30-21
Suunnittelimme avajaisten ohjelmaa, kutsuvieraita, avajaisluennoitsijaa ym. Sovimme tehtäväjaosta
ja Rinkan esittelytilasta ym. ym.
Kari siivosi alakerrasta riukuaidan loput aidakset ym.
2.9. Hankin H Rannikolta siivousvälineitä makasiiniin.
4.9. KL + JA 2 t.
Jyrki ja Kari kävivät hakemassa Huvilinnun maastosta koivunrunkoja - joukossa iso visakin - makasiinin alakertaan sekä kehyspuiksi tauluihin.
5.9. PS + KL 17-22 + JA 18-21
Teimme yläkerran kattoon sähkövalaisimille kiinnityslaudat, maalasimme valkoisia seiniä, siivosimme. Ari kävi tekemässä ison kivenmurikan kipsistä. Karille kävi vahinko hälytyslaitteiden
kanssa ja jouduimme odottelemaan vartiomiestä melko pitkään.
6.9. PS 17-22 + Simo R 17-21.30 + JA 18-21.30 + Ari K 17-20
Maalattiin rautavitrillillä eteläpäädyn seinät + muitakin vaaleita lautoja ja tolppia. Teimme linnunpönttöjen lautojen sahausta. Ari viimeisteli kiven yläkertaan, sahasimme ja nostimme suuren visakoivun alakerran pohj. päätyyn. Jyrki tapitti kaiteiden poran reiät
7.9. Simo R 2 t.
Simo kävi päivällä maalaamassa toiseen kertaan eteläpään sisäseinät vitrillillä.
7.9. PS 17-21 + JA 18-20
Teimme linnunpönttöjä eri kokoja näyttelyä ja pihapiiriä varten.
7.9. KL + Veli-M Pihlava + T Untinen
Katsoivat ja sopivat kivitauluista ja kutsuista.
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12.9. PS + SR 17-21.30 + KL 16-20.30
Teimme linnunpönttöjä, kirjasimme tekemättömiä töitä ja suunnittelimme alakerran asetuksia +
ripustuksia.
12.9. Johanna M + T Untinen + V-M Pihlava
Kävivät sopimassa; JM siileistä, TU kivistä ja V-M P kutsukortista.
15.9. KL + Loikas 8-9
Sovittiin kohdevalolamppujen hankinnasta, sähköasennusten lopputöistä mm. vitriinin yläpuolisten
valojen kiinteästä asennuksesta, kohdevalojen sijainnista ym. Sähkäri oli päivällä töissä makasiinissa.
15.9. PS + SR 17-22 + JA 18-21 + Ari K + Helena L 17.30-19.30 + Kari L kävi illalla
Teimme linnunpönttöjä, maalasimme ne. Yläkerta ja vitriinit imuroitiin. Emme päässeet hakemaan
sammalia, koska vesisade oli rankkaa. Satutin illalla viimeksi oik.
käden nimettömän poratessani lisäreikiä siililaatikoihin.
16.9. Kävin aamulla Friisilässä. Sähkäri oli töissä ja sovimme, että hän hankkii lisää kohdevaloja.
18.9. Ari + KL + Eki S + J Orvasto
Ari järjesteli sammaleita, myrkytti niitä ja toi koivupökkelön kääpineen. Kari teki luontokoululle
taulun kehikon ym.
18.9. Ari k + Helena L
Hakivat sammaleita Huvilinnusta.
19.9. PS + KL 17-22.30 + SR 17-21.30 + Ari K 17-20
Ari järjesteli sammaleita, liimasi kääpiä, asetti supin ja siililaatikon paikalleen, samoin pönttöjä.
Teimme loput pöntöt valmiiksi, asensimme spotteja varten kiinnityslautoja, teimme luontokoulun
kehikon valmiiksi, suunnittelimme tekstejä, ohjelmaa, työnjakoja ym.ym. Maalasimme petsillä eri
kohteita.
20.9. PS + P Lehtinen/puhelinkeskustelu
Sovittiin, että PL hoitaa siirtolat, asuntovaunut toist. pois sekä hoitaa pihan siistimisen + imurin,
jota voidaan pitää viikonloppuun.
20.9. PS + Anna L/puhelinkeskustelu
Sovittiin, että kaup.h. vahtimestarilta saa noutaa vahvistinlaitteet perjantaina, palautus maanantaina.
20.9. PS 17-22 + SR + Ari K 17-20.30 + KL 19.30-21
Kaadettiin makasiinin takaa raidasta yksi iso haara ja pysytettiin se alakerran nurkkaan, oksat pantiin siirtolavalle. Haettiin metsästä, pururadan tuntumasta sammaleita 2 paarillista. Sai pöntöt järjestettyä näyttelykuntoon. Kari toi lsy:n tavoitetaulun, liimasi tekstit tilapäisesti ja kiinnitimme sen
seinään, samoin kiinnitimme pönttöjen rakennusohjeet. Ari sai valmiiksi yläkerran päädyn.
20.9. Helena kävi ja kertoi, että hälyt asennetaan makasiiniin n. 1 viikon kuluessa.
21.9. PS + ES 17-22.30 + KL 20-22.30 + J Orvasto 18-21
Teimme taulunpohjia, terva- ja petsimaalauksia, järjestelin varastoa. Rinkan yläkerran osasto alkaa
valmistua. Kokeilimme erilaisia kohdevaloja. Valitettavasti totesimme, että kivivitriinin lasit ovat
liian pienet (pokat).
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22.9. PS + SR 17-23.30 + KL 18-23.30 + Ari K 18-22.30 + Juha O + Eki S 18-22 +
Liisa M 18-22.30 + Helena L + Hanna L
Viimeistelimme näyttelyä huomista lehdistötilaisuutta varten. Liisa siivosi ja pesi vitriinien lasit.
Teimme vitriinit valmiiksi, suljimme ne ja korjasimme listoilla kivivitriinin vajauksen. Asensimme
yläkerran korokkeet (lapsia varten). Kari teki vielä taulujen kehyksiä ja liimaili tekstejä, leikkeli
vitriinien nimilappuja. Petsasimme ja tervasimme viimeisiä levyjä ja lautoja. Saimme paikat ja näyttelyn kuntoon - koville otti. Osa teksteistä ym. päätettiin tehdä myöhemmin.
23.9. PS + LM 9.00-13.30 + Eki + Ari + Helena 10.30-13
Lehdistötilaisuus klo 11.00
Paikalle saapui; Tenovuo, Turun Radio, Rannikkoseutu, Kaupunkilainen, Turun Sanomat, Päivälehti.
Tilaisuudessa tarjottiin kahvia + pullaa. Tilaisuus sujui ilmeisen hyvin - perästä kuuluu. Turun
Radio haastatteli minua ja Tenovuota suoraan lähetykseen.
25.9. PS + Saarento/puhelinkeskustelu
P Lehtinen, K Varpi
Kertoivat, että navetta, joka nyt on purettu lähes valmiiksi uudelleenrakentamista varten korjataan
suurehkolla joukolla ja työ viedään yhtä kyytiä vaiheeseen, että alakerta on kunnossa perustöistä ja
katto on taas rakennuksen päällä. Kohde on alettuaan kaupungin suurin rakennuskohde.
23.9. HL + Hanna L + Ari K
Tytöt valmistelivat luontokoulun taulua ja tekivät muitakin valmisteluja näyttelyyn. Ari viimeisteli
erilaisia pikkujuttuja.
24.9. PS 17-21.30 + KL 18-19 + 22 - 04.30
Tein viitotusta varten 2 taulua ja lukuisia viittoja. Petsasin vielä yhden taulun pohjan ym. Kari kävi
sahaamassa yhden taulunpohjan.
Kari sai aamuyöstä valmiiksi rungon + kiinnitykset värifotokopioille kasveista.

25.9. AVAJAISPÄIVÄ
Menin Friisilään viemään äänentoistolaitteita 8.30 aikaan, kävin työssä ottamassa kopioita. Kari tuli
9.30 maissa, Eki samoihin aikoihin. Aloitimme Karin kanssa järjestelemään paikkoja ja asioita.
Myös Rinkan poikia saapui 11.30 maissa paikalle. LSY:stä olivat Kari ja Hanna, Helena, Johanna,
Ritva, Liisa, Meri ja Pekka, Lasse P, Ari K.
Rinkasta; Eki, Anne-Mari, Jyrki ja Riitta A, Juha ja Teija O, Timo T, Ritva Lehto.
Avauksen suoritti Rauno Tenovuo, Rauno Saari puhui sekä Seppo Karhu Suomen Ladusta
ymp.min. Seppo Pietikäinen oli lähettänyt tervehdyksen ja avajaispuheen. Arno Kasvi kertoi vanhojen pihojen koristekasveista. Anne M, Riitta A ja Meri B hoitivat buffettia. Yleisöä oli ilahduttavan
runsaasti, ehkä 3-400. Kutsuvieraista tunnistin; Varpi, Anna Lyytikäinen, Lasse Tuominen, P Rasi,
H Saarento, ls-piiristä Smirnoff ja Tuija Nyyssönen, Kumpunen Ladusta, Olavi Tuomi.
Paikalla kävi Auran Aallot ja Rannikkoseutu.
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LYHENNYSTEN YHTEENVETO
AL
Anna L
A-M H
Anne-M
Anne-Mari
Ari
Ari K
Eki
Eki S
Erkki S
ES
Hanna
Hanna L
Helena
Helena L
J
JA
Jyrki A
Johanna M
Juha O
K
Kari
Kari L
KL
KLO
L Mainela
Liisa
Liisa M
L Pors
Lasse
Lasse P
LP
lsy

Anna Lyytikäinen
Markku B
Markku Brandt
Anna Lyytikäinen
Markku P
Markku Pinta
Anne-Mari Hurme
MP
Markku Pinta
Anne-Mari Hurme
Martti B
Martti Brandt
Anne-Mari Hurme
MB
Martti Brandt
Ari Karhilahti
Meri
Meri Brusi
Ari Karhilahti
Meri B
Meri Brusi
Erkki Saarnio
Mikko A
Mikko Aaltonen
Erkki Saarnio
Paavo P
Paavo Palo
Erkki Saarnio
PP
Paavo Palo
Erkki Saarnio
Pauli S
Pauli Sundholm
Hanna Loikas
Pekka
Pekka Sundholm
Hanna Loikas
PS
Pekka Sundholm
Helena Lehtonen
Pertti S
Pertti Sirola
Helena Lehtonen
PL
P Lehtinen
Jyrki Aaltonen
R Vasama
Riitta Vasama
Jyrki Aaltonen
Riitta A
R Aaltonen
Jyrki Aaltonen
RL
Ritva Lehto
Johanna Mattila
Ritva L
Ritva Lehto
Juha Orvasto
S Rantala
Simo Rantala
Kari Loikas
Simo R
Simo Rantala
Kari Loikas
SR
Simo Rantala
Kari Loikas
T Untinen
Tuomo Untinen
Kari Loikas
Taina
Taina Porsanger
Kari Loikas
Tarmo V
Tarmo Vainio
Liisa Mainela
Teija O
Teija Orvasto
Liisa Mainela
Tiina S
Tiina Salo
Liisa Mainela
Timo T
Timo Toivanen
Lasse Porsanger
Valjakko
Uutis-Valjakko
Lasse Porsanger
V-M Pihlava Veli-Matti Pihlava
Lasse Porsanger
Lasse Porsanger
Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys ry.
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