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Vapauden
kutsu
Porilainen Mikael Korkee
on 26-vuotiaaksi ehtinyt jo
hämmästyttävän paljon.
Nuori mies on kung fu -taitaja,
sukelluskalastajamestari,
taiteilija ja sähkömies. Kaikissa
käänteissään mies etsii aitoutta.
Eeva Järvenpää 
eeva.jarvenpaa@satakunnankansa.fi
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KUKA TÄÄ O?

Siniset silmät loistivat intoa kuvaamataidon tunneilla.
Kun Mikael Korkee oli pieni koululainen, yksi aine oli ylitse muiden. Hänen kädessään pysyi kynä
ja sivellin.
Korkee kuitenkin ajautui ammattikouluun ja lukioon kaksoistutkintoa suorittamaan. Sähköasentaja.
Siinä vakaa ja hyvä ammatti.
Vapaa-aikanaan Korkee harrasti kamppailulajeja ja heitti voltteja.
KUN PARIKYMPPISEKSI ehtinyt

sähkötekninen nuori mies oli hakemassa jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun insinöörilinjalle,
jokin heräsi horroksestaan.
– En tiedä mikä se oli. Ehkä jokin sellainen herätysliike tai herätyshetki. Kai se oli jonkinlaista
kapinaakin. Taide oli vain minun
juttuni, siihen eivät yltäneet koskettamaan mikään toimeentulo
tai työllistymiset tai muiden odotukset. Päätin yhtäkkiä hakea insinööriopintojen lisäksi Kankaanpään taidekouluun.
Pääsykokeissa palikat osuivat
kohdilleen. Kaikki tuntui oikealta.
Ihmiset, puheenaiheet, innostus,
tekeminen. Jopa performanssitehtävät sujuivat kuin leikiten esiintymiseen tottumattomalta mieheltä. Vasta pääsykokeiden jälkeen
iski ahdistus. Mitä jos en pääsekään sisälle? Mitä jos en ole tarpeeksi hyvä?

Mikael Korkee
■■26-vuotias porilainen. Kotoisin

Länsi-Porista, asuu nykyään keskustassa.

■■Valmistui Kankaanpään taide-

koulusta keväällä 2017. Valokuvaa, maalaa, tekee veistotaidetta
ja performansseja.

Mikael Korkee kokee olevansa mielenmaisemassaan meren äärellä. Jokainen reissu merelle tarjoaa hänelle jotakin ihmete

■■Esiintyi Rauni Reposaarelaises-

sa avustajana hääkohtauksessa

■■Tekee edelleen sähköasennus-

hommia, kun työkeikkoja on tarjolla.

■■Seurustelee.
■■Sukelluskalastuksen joukkue-

mestari. Pystyy olemaan sukelluksissa jopa kolme ja puoli minuuttia.

■■Oma taidenäyttely luvassa ensi

syyskuussa.

– Sama toistui sittemmin myös
opinnoissa. Puoleen väliin opintoja olin ihan hurmoksessa ja sellaisessa euforisessa kuplassa, että
tämä on mahtavaa ja upeaa. Sitten
puolivälin ja valmistumisen välissä
alkoi taas vähän hermostuttaa, että
mitä jos en ole tarpeeksi hyvä, mitä
jos tästä ei tule mitään ja mitä jos
en tule pärjäämään tällä.
PELKÄÄMÄÄN KORKEE ei ole

kuitenkaan jäänyt. Hän on sittem-

min tehnyt muun muassa kutsutyön Hämeenkylän taidekirkkoon
ja performanssin Kokemäenjoen
nikkelivuodon jälkeen. Hän keräsi
kuolleita simpukoita joesta ja taiteili kuorista itselleen silmälasit ja
lähti lampsimaan Porin kaduille.
Monet hymyilivät, vaikka asia olikin vakava. Silti itsensä likoon laittaminen ei nuorta taiteilijaa huoleta.
– Kyllähän siinä itsensä alttiiksi laittaa, mutta se on huono läh-

tökohta, jos kaikkea alkaa miettiä
sen kautta, että mitähän nuo muut
minusta nyt ajattelevat tai mitä jos
joudun naurunalaiseksi. Sillä lailla,
että pyytelee anteeksi sitä kuka on
ja mitä tekee, siitä ei synny yhtäkään performanssia. Olen jännittäjä ja mietin tarkkaan etukäteen mitä teen, mutta nautin myös riskeistä. Ei omana itsenään oleminen
kuulu pelottaa. Minulle on luontaisempaa esiintyä itsenäni kuin
toteuttaa ennalta sovittua roolia.

LUKIJOIDEN KEVÄTMARKKINAT TO 12.4.
Myydään ja Ostetaan
Autot Asuntoautot ja -vaunut Moottoripyörät, mopot ja mönkijät Veneet Mökit
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Jätä ilmoituksesi viimeistään ma 9.4. klo 14

→ satakunnankansa.fi/ilmoittaminen

PS. Seuraavat Kevätmarkkinat to 26.4.
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UUTISII 7
KARI MANKONEN

Tiilimäen apteekkihanke
nytkähti vihdoin eteenpäin
EERO LIESIMAA/IL

Asta Matikainen 
asta.matikainen@satakunnankansa.fi

Apteekkihanke Porin Tiilimäelle
eteni vihdoin, kun Porin kaupunginhallitus päätti esittää maanantain kokouksessaan lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle uuden apteekin perustamista Tiilimäen alueelle.
Aloitteen asiasta kaupungille teki Satakunnan sairaanhoitopiiri jo
vuoden 2016 joulukuussa. Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto ehti jo
kyselläkin kaupungilta, missä asian
käsittely oikein viipyy.
Myös Porin kaupungin perusturva puoltaa uuden apteekin perustamista Tiilimäen alueelle.
UUDEN apteekin perustamisesta

eltävää. Lisäksi meri tarjoaa välineet hänen taiteelleen.
AITOUS. Sitä Korkee myöntää ra-

kastavansa. Hän harrastaa sukelluskalastusta, jossa hän harppuunan kanssa pyydystää kaloja ilman
happilaitteita tai muita avuja. Merenalainen maailma tarjoaa myös
välineet hänen taiteelleen. Pohjasta
hän kerää merilevää, ajopuita, nappaa kaloja, parkitsee nahkoja ja poimii kiviä. Niitä hän työstää ja käyttää
veistoksissaan. Kalat päätyvät myös
Korkeen ruokapöytään.
Mereltä löytyy myös Korkeen sie-

lunmaisema.
– Merellä on rauhan paikkani.
Koen, että hetkissä merellä pääsen
jotenkin sisimpääni. Joskus vedessäkin on kirkasta ja joskus sameaa.
Vedenalainen maailma on kaunis ja
aina näkyy erilaisia kaloja, jokaisella
reissulla saa jotakin ihmetellä. Sellainen vapauden tunne tulee merellä. Merellä sukeltaminen on elämän
ydintä, olet niin kuin jonkin sisällä ja
johonkin vahvasti yhteydessä. Siinä
ei ole mitään feikkiä.

Mainosten
poikkeavat
aineistoaikataulut

mainosmyynti.satakunnankansa.fi

kuntaan tai sen osaan päättää Fimea, jos lääkkeiden saatavuus sitä edellyttää. Fimea voi itse tehdä
aloitteen tai asianomainen kunta.
Lääkkeiden saatavuutta arvioitaessa otetaan huomioon alueen
väestömäärä, alueella jo olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palvelujen sijoittuminen.
– Tiilimäellä ei juuri kaupallisia
palveluja ole, vaikka joka kolmas
satakuntalainen asioi keskussairaalan alueella vuosittain. Poliklinikoilla käy 300 000 asiakasta vuodessa ja vuodeosastoilla hoidetaan
100 000 potilasta. Joten apteekki
alueella olisi joustavan ja hyvän
asiakaspalvelun takia tarpeellinen,
Pisto summaa.
Keskussairaalassa ei ole nyt
osoittaa tilaa apteekille, mutta

Tiilimäelle on toivottu apteekkia jo pitkään. Kuvituskuva.

kun Satasairaala-hanke aikanaan
laajenee, tilanne olisi toinen, Sairaanhoitopiiri on jo tehnyt entisen
terveydenhuollon oppilaitoksen
alueen kaavan muuttamista niin,
että alueella ja tiloissa voisi olla
myös apteekki.
Tänä vuonna kesään mennessä
Tampereen yliopistolliseen sairaalaan avataan apteekki, joka tarjoaa
palveluitaan suoraan kuluttajille.
Taysin apteekki on ensimmäinen
suomalaisessa sairaalassa toimiva
yksityinen apteekki. Samanlainen
yksityinen apteekki on suunnitteilla Jorvin sairaalaan.
– Näin palveluja halutaan koko
ajan kehittää. Uskon, että Porissakin Tiilimäelle nyt haettavalle apteekille kyllä löytyy apteekkari, arvelee apteekkari Veli-Matti Lehtola

Porin Karhu Apteekista.
Aika on nyt toinen kuin joskus
1990-luvulla, kun Porissa tiedusteltiin, olisiko joku silloisista apteekkareista kiinnostunut perustamaan sivuapteekin Tiilimäelle.
Kukaan ei ollut.
APTEEKKILUPIEN käsittely ei

yleensä kestä Fimeassa muutamaa
kuukautta pitempään, joskus lupa
saattaa ratketa muutamassa viikossakin. Fimea julistaa sitten myönteisen päätöksen tehtyään apteekkiluvan auki.
Proviisoreilla on sen jälkeen hakuaikaa kuukausi, sillä apteekkiluvan saajan pitää olla laillistettu proviisori. Apteekkarilla voi olla kerrallaan korkeintaan yksi apteekkilupa
ja kolme sivuapteekkilupaa.

Villa Mairea suojellaan
rakennusperintölailla
Kimmo Lehto 
kimmo.lehto@satakunnankansa.fi

Ahlströmin ruukkialueella sijaitseva maailmankuulu Villa Mairea
suojellaan näillä näkymin lähitulevaisuudessa rakennusperintölailla. Suojeluhanke on vireillä Varsinais-Suomen ely-keskuksen aloitteesta.
Alvar Aallon suunnitteleman rakennuksen ja sen ympäristön suojeluhankkeeseen ei ely-keskuksen
alueidenkäyttöyksikön päällikön
Anna-Leena Seppälän mukaan liity kiistaa tai dramatiikkaa.
– Nyt halutaan vain varmistaa,
että tämän yleiskaavassakin valtakunnallisesti merkittäväksi todetun rakennuksen suojelumääräykset ovat asianmukaisesti kunnossa. Prosessi sai alkunsa Ohjelmallinen rakennussuojelu -hankkeessa, jossa tarkasteltiin tämänkaltaisten kohteiden suojelutilannetta, Seppälä taustoittaa.
NOORMARKUN ruukkialueella on

voimassa Noormarkku – Toukarin
osayleiskaava, jonka mukaan Villa
Mairea lähiympäristöineen on val-

Nyt halutaan
vain varmistaa, että suojelumääräykset ovat asianmukaiset.

”

suojeluhanketta elyn ja omistajatahojen yhteistyön pohjalta.
Asemakaavoitukselle kaupunki
ei näe tarvetta, sillä osayleiskaava,
omistajatahojen sitoutuneisuus ja
jatkuva yhteistyö on todettu riittäväksi turvaamaan kaavatasolla
suojeltavissa olevat merkittävät
arvot.

takunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja
maisema. Asemakaavaa alueella ei
kuitenkaan ole.
– Järjestelmähän lähtee siitä,
että rakennusperintöä suojellaan
kaavalla, kun kyseessä on asemakaava-alue. Kaavattomilla alueilla rakennusperintölaki on luonteva tapa suojella rakennuksia, Anna-Leena Seppälä valottaa.

ANNA-LEENA Seppälän mukaan

LAIN mukaan rakennusperinnön

suojelemista koskevassa päätöksessä ely-keskuksen on pyydettävä
rakennuksen sijaintikunnan sekä
Museoviraston lausunto.
Porin kaupunginhallitus teki
maanantaina päätöksen, jonka
mukaan Porin kaupunki puoltaa
Villa Mairean ja lähiympäristön

hanke saattaa edetä niinkin jouhevasti, että ely-keskus saa asiassa päätöksen valmiiksi vielä tämän
vuoden puolella. Asia etenee sen
jälkeen vielä ympäristöministeriön käsittelyyn.
– Porin kaupungin ja Museoviraston lausuntojen jälkeen kuulemme asiassa rakennuksen haltijoita ja omistajia, ja neuvottelemme heidän kanssaan suojelumääräyksistä.
Villa Mairean suojelu on erotettu
erilliseksi hankkeekseen ruukkialueen muiden rakennusten suojelusta. Havulinna, Isotalo, pääkonttori ja alueen muut suojeltavaksi aiotut rakennukset kun eroavat perinteisellä tyylillään selkeästi
modernista Villa Maireasta.

