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Aurinkoa päiviisi  
toivotellen

Naapurisopu ja naapuriapu 

Portsalaisille nämä toivottavasti ovat enemmän itsestäänselvyyksiä kuin opeteltavia 
asioita. Iltapäivälehdissä kohistiin jokunen viikko sitten, miten nuori mies oli mak-
sanut edellään olleen mummon kauppaostokset. Vanha rouva oli vetänyt taskustaan 
vessapaperia ja yrittänyt maksaa sillä pienet ostoksensa. Mummon hädän huomat-
tuaan kulmien ritari oli maksanut hänen ostoksensa. Mies oli myös miettinyt, oliko 
rouvalla kaikki muuten hyvin. Hienosti toimittu ja halauksen arvoinen teko! 
Kyseinen tapaus sattui K-Market Portsassa. Mummo saattoi olla sinun naapurisi. 
Portsalaiseen henkeen kuuluu olla kiinnostunut naapureista. Tulla toimeen ja avustaa 
tarvittaessa. Meistä jokainen kaipaa jossain kohtaa jotain apua. Sokeria saa lainata 
naapurista. Se pitää muistaa myös palauttaa. Naapurin kukkia voi kastella ja isom-
paakin apua saa pyytää. Lapsiperheissä saattaa olla tarvetta hetken lapsenvahtiapuun. 
Ennen kaikkea, vanhuksista pidetään huolta, eikö? Portsalainen ei naapuriaan jätä!

Aurinko ajaa pihalle

Ensimmäiset aurinkoiset lämpimät ilmat tulivat huhtikuussa ja jo alkoi meidänkin 
pihallamme aikamoinen kuhina. Naapurit kaivautuivat pesäkoloistaan ulos, ihan ku-
ten meidänkin perheemme. Kevään koittaessa on kasapäin päivitettäviä kuulumisia, 
joita ei olla huomattu talven aikana kertoa. 
Ihanaa, että kesä on edessä ja monta valoisaa päivää ja yötä aikaa rupatella naapurien 
kanssa. Ihan parasta!
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Minun Portsani
Portsa näyttää hieman erilaiselta, kun silmillä lörppyy pipo, takin taskuissa painaa koulumatkalta löydetyt hienot kivet ja  
alla humisee potkulauta. 10-vuotias Saana ja 8-vuotias Hertta esittelevät lempiasioitaan Portsassa.  
Millä kadulla on parhaat tuoksut?  
Entä mikä leikki on pii?

6. Potkulaudat 
- Heti kun lumet sulaa, pyydetään 
iskää tai äitiä hakemaan potku-
laudat kellarista. Potkulaudoilla 
pääsee hyvin liikkumaan paikasta 
toiseen tai sitten harjoittelemme pi-
halla temppuja, keulimme ja hypim-
me. Parhaat potkulautailupaikat on 
Annanpuiston takana oleva asvaltti 
ja koulun piha.

Kuvat: Saana Roslöf ja Hertta Tuominen

5. Kallio
- Kesäisin otetaan 
näillä kallioilla aurin-
koa, talvisin taas 
tästä lasketaan mäkeä. 
Käydään täällä, koska 
tämä on ainoa lähei-
nen kallio.

4. Mikaelinpuisto
- Tämän oikea nimi on 
kai Mannerheiminpuisto, 
mutta me sanotaan sitä 
Mikaelinpuistoksi, kun 
kirkko on ihan lähellä. 
Mikaelinpuistossa on tosi 
hauska verkkokeinu, jota 
ei muissa lähipuistoissa 
ole, ja kiipeilyseinä.

8. Kotipihan marjapuskat
- Kotipihan marjapuskien ym-
päri on tosi hyvä juosta nattaa! 
Loppukesästä puskat on täyn-
nä marjoja, ainakin karviaisia 
ja punaviinimarjoja. Ja mustia. 
Kaikki nappailee marjoja, kun 
menee puskien ohi vaikka 
postilaatikoille.

7. Topparin koulun piha
- Topeliuksen koulu on mei-
dän oma koulumme ja sinne 
voimme mennä fillarilla, kävel-
len tai potkulaudalla. Opet on 
kivoja ja välkällä leikitään tai 
jutellaan kavereiden kanssa.

1. Annanpuisto
- Täällä leikitään monia hauskoja leikkejä ja keksitään 
välillä ihan uusia. Kiva Annanpuistoleikki on esimer-
kiksi Pii. Siinä yksi on Pii, joka laskee ensin kahdesta-
toista alaspäin ja muut juoksee piiloon. Laskemisen 
jälkeen Pii saa ottaa vain kolme askelta ja koittaa etsiä 
piileskelijöitä. Se ei kuitenkaan löydä kaikkia. Pii alkaa 
laskea uudelleen, mutta tällä kertaa yhdestätoista 
alaspäin. Ne, keitä Pii ei ole löytänyt, juoksee laskevan 
Piin luokse, läpsäisee selkään ja juoksee uudelleen 
piiloon. Ja taas Pii saa ottaa vain kolme askelta ja koit-
taa etsiä piileskelijöitä. Lopuksi Pii laskee enää yhteen, 
mutta siinä ei oikein ehdi piiloon.
Naapurin Mikko ja Rafu oli puistossa, kun käytiin siellä 
äsken, ja Mikko otti meistä tämän kuvan.

3. Siwa
- Siwaan on vähän turvallisempi matka kuin K-port-
saan, niin käymme usein siellä, jos on pienempiä mu-
kana. Hertan äidin mielestä on turvallisempaa, kun ei 
tarvi ylittää Puutarhakatua, vaikka me isot kyllä osataan. 
Mennäänhän me kouluunkin Puutarhakadun yli. Kesäi-
sin ostetaan Siwasta jäätelöä ja kerran ostettiin jauheli-
haa. Myyjä onneksi auttoi, kun ei meinannut löytyä.

2. Lissu
- Välillä ulkoilutetaan yhdessä Saa-
nan perheen koiraa Lissua, joka on 
espanjanvesikoira. Sen tietää siitä, 
kun sillä on kihara karva. Lissun 
lempikatu on Rauhankatu, koska 
siellä on hyvät tuoksut ja paljon 
nuuhkittavaa.
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Teksti: Essi Heinonen 
Kuvat: Inka Loukkola

MLL Portsan 
yhdistyksen 
tervehdys

PIHAKILPAILU  
ON TAAS TÄÄLLÄ
Edellisen kerran kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 järjes-
tetyssä pihakilpailussa Portsa oli näkyvästi mukana. Voiton 
julkisten tai julkisyhteisöllisten pihojen sarjassa sai tuolloin 
Portsakoti, jonka asukasläheinen ja hyvin hoidettu piha lumosi 
tuomariston. 2011- vuoden Tulipa Aboa Turku –tulppaanien 
käytöstä kunniamaininnan sai Rakennus- ja Asunto-osakeyh-
tiö Omahuone ja  As Oy Mikonkartano sai kunniamaininnan  
kadunvarsi-istutuksistaan.

Teemana Valtakunnallinen Vihervuosi 

Ympäristöministeriö on nimennyt vuoden 2016  
Vihervuosi –Gröna Året –teemavuodeksi.

Tapahtumien yhteisenä teemana on kestävä suoma-
lainen maisema, joka kattaa sosiaalisen, ekologisen ja 
taloudellisen kestävyyden näkökulmat suomalaisessa toi-
mintakentässä. Kaupunkiviljely ja lähiruoka ovat vahvasti 
mukana. Teemavuoden tavoitteena on innostaa ihmiset, 
yhteisöt, järjestöt ja yrityksen toimimaan oman lähiympä-
ristönsä hyväksi ja samalla edistää rakennetun ympäristön 
viihtyisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. 

Vihervuoden tavoitteet näkyvät myös PIHA 2016 pal-
kintoraadin nimeämissä erityistavoitteissa, joita ovat muun 
muassa luonnon lähtökohtien osaava hyödyntäminen, oma-
leimaisuus ja viihtyisyys, ”paikan henki”, pihajärjestelyjen 
toimivuus, ratkaisujen kestävyys ja kokonaisvaikutelma.

Kauneimmat pihat valitaan kuudessa kategoriassa

Mukaan Turun parhaita pihoja etsimään on kutsuttu 
kaikki Turun omakotiyhdistykset ja kaupunginosaseurat, 
sekä omaan sarjaansa, ensimmäistä kertaa, myös siirto-
lapuutarhayhdistykset. Kilpailun järjestävät Turkuseura 
kaupunginosaseuroineen, Turun kaupunki, Turun Pienta-
lojen keskusjärjestö omakotiyhdistyksineen, Turun Yrittäjät 
ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi. Kilpailusarjoja vuoden 
2016 kilpailussa on kaikkiaan kuusi. Omakoti-, loma-asun-
to- ja siirtolapuutarhapihojen sarjaan Portsasta ei löytyne 
osallistujia, mutta hienoja, kilpailuun soveltuvia ehdokkaita 
varmasti löytyy pientalo-, kerrostalo-, sekä yrityspihojen 
sarjoista.

Ilmoittaudu mukaan!

Portsasta voimme ilmoittaa kilpailuun yhteensä kuusi pi-
haa. Portsa ry:n hallitus nimesi keskuudestaan alueraadin, 
joka valitsee sopivat ehdokkaat ja raportoi tuomaristolle. 
Sopivat pihat tulisi löytää kesäkuun loppuun mennessä ja 
voittajat ratkeavat marraskuun lopussa. Mikäli juuri teidän 
piha olisi mielestänne sopiva kilpailemaan kauneimman pi-
han tittelistä, ilmoittautukaa mukaan sähköpostilla info@
portsa.fi, tai toukokuun katumarkkinoilla  
Portsa ry:n pisteellä.

Kuvat: Sari Raunell   Teksti: Hanna-Mari Parviainen

Kukkaloistoa  
Omahuoneen pihalla

Portsakoti on julkispihojen  
asukasläheinen voittaja

Portsan alueella on toiminut Manner-
heimin lastensuojeluliiton paikallisyh-
distys jo vuodesta 1992. Vuosiin on 
mah tunut jos jonkinlaista toimintaa 
alueemme lasten ja lapsiperheiden iloksi. 

Yhdistys jatkaa edelleen aktiivisena noin 100 
jäsenen ja pienen mutta innokkaan vapaaeh-
toisporukan voimin. Järjestämme Portsassa 
säännöllistä puistotreffitoimintaa sekä erilaisia 
yksittäistapahtumia ja tempauksia. Viime 
aikoina olemme herätelleet yhteistyötä alueen 
muiden toimijoiden ja paikallisten yritysten 
kanssa. Portsan alueelle syntyvät vauvat saa-
vat neuvolasta pienen lahjan meidän yhdis-
tykseltämme. Näin toivomme tavoittavamme 
perheet jo heti vauva-arjen alkaessa. Muis-
tutamme, että vertaistukea on saatavilla ihan 
näiden omien mukulakivikatujen varsilta.

Annanpuistossa tapahtuu 

Kaikille avoimet leikkipuistotreffit järjeste-
tään Annanpuistossa kahtena tiistaina kuussa. 
Me vapaaehtoiset vetäjät olemme suunnitel-
leet aina jotain pientä ohjelmaa, kuten laulua, 
leikkiä, askartelua tai jumppaa. Tuomme 
tullessamme myös kahvit ja pullat. Toiminta 
on täysin maksutonta. Treffeillä lapset saavat 
leikkiseuraa ja vanhemmat voivat tutustua ja 
rupatella alueen muiden pikkulasten vanhem-
pien kanssa. Puistossa nähdään, tervetuloa!

Otamme mielellämme vastaan ideoita 
ja ehdotuksia toimintamme kehittämiseksi. 
Minkälaista ohjelmaa sinä toivoisit alueelle?  

LIITY JÄSENEKSI OSOITTEESSA:

mll.fi
(Muista valita Portsan yhdistys)

Hiekkakakkuja puistotreffeillä

Pääsiäisaskartelua

Pääsiäisaskartelua

Kesää odotellessa...

VETULOATE
Meiltä Kahvi ja Korvapuusti 3€ 2,5 dl ja 100 g

Cokis ja Fanta 1,5 l 2 kpl 5 € 

R-KIOSKI PUUTARHAKATU TURKU
PUUTARHAKATU 34 20100 TURKU MA-PE 7.30–21.30  |  LA 8.00–21.30  |  SU 9.00–21.30

1,5 l

Iloista kevättä toivottaa,
MLL Portsan yhdistyksen hallitus
Elina, Essi, Inka, Jaana, Jasmina ja Milja

Ja mikäli vapaaehtoistoiminta kiinnostaa, 
mukaan porukkaamme kaivataan aina lisää 
innokkaita tekijöitä. Meihin voi ottaa yhteyt-
tä mllportsa@gmail.com. Löydät meidät 
myös somesta.

mllportsa

Mll Portsan yhdistys

Perinteiset lapsiperheille suunnatut 
Annanpuiston kesäjuhlat järjestetään 
taas 7.6.2016 klo 17:30-19:00. Tänä 
vuonna onkin syytä juhlaan, sillä 
tulossa ovat järjestyksessään 20. kesä-
juhlat. Perinteitä kunnioittaen myös 
tänä vuonna luvassa on muun muassa 
ongintaa, kasvomaalausta ja arpa-
jaiset, unohtamatta tietysti puffetin 
herkkuja. Juhlavuoden kunniaksi ehkä 
myös jotain uutta. Tulethan kanssam-
me mukaan juhlimaan!

Annanpuiston 
kesäjuhlat



PARASTA A-RYHMÄÄPARASTA A-RYHMÄÄ
”Täällä on toinen kassa vapaana!” kuuluu 
iloinen huudahdus K-Market Portsan kassalla 
ja jono jakaantuu sulassa sovussa kahtia. Lähi-
kaupassa onkin aina mukava poiketa ostoksilla, 
kun tietää käynnin sujuvan jouhevasti. Tuoreet 
hedelmät ja vihannekset houkuttavat heti 
sisään tullessa. Leipähylly täydentyy lämpi-
mäisillä kaupan omasta paistouunista. Hyvä 
valikoima yllättää monipuolisuudellaan.

Kauppiaan normipäivä

”Hei, mä kysyisin, onko kahvi ilmaista?” 
kysäisee pari nuorta naista varovasti K-Portsan 
kauppias Tuomo Hussilta. ”Kun ostat jotain, 
vaikkapa tikkarin, minä tarjoan kahvin. Muu  - 
toin se maksaa euron.” vastaa kauppias rauhal-
lisesti ja ystävällisesti. Nuoret kiittävät iloisina 
ja ottavat kupit mukaansa. Kauppias jatkaa 
hyllyjen välissä eteenpäin, samalla järjestelee 
tottuneesti pari pakkausta, nostaa väärälle 
hyllylle eksyneen paketin ylemmäs, käväisee 
takahuoneessa ja tuo tullessaan täydennystä 
leipähyllylle. Kauppiaan normipäivään mahtuu 
hyllytystä, henkilöstöhallintoa ja kirjanpitoa.

Tuomo Hussin ura on edennyt pullopo-
jasta kauppiaaksi. Välillä Tuomo ehti käväistä 
ulkomaillakin. Kokemusta on erittäin moni-
puolisista tehtävistä kaupan alalla. K-Portsa on 
hänen ensimmäinen oma kauppansa, vaikka 
alalla onkin ollut jo 19 vuotta. Heidekenillä 
syntymässä käväissyt kauppias asuu Kaarinassa 

perheensä, vaimon ja kahden pienen tyttären 
kanssa.

K-Market Portsan kauppiaana Tuomo 
Hussi aloitti 26.8.2013. ”On ollut oikein 
mukavaa. Täällä asiakkaat ovat parasta A-
ryhmää. Portsassa on mukavia ihmisiä, tulevat 
juttelemaan ja ovat tuttavallisia.”

Kauppaa ajan hermolla

Juttu kääntyy kaupan aukioloaikoihin. K-
Portsan koko on mahdollistanut sen, että 
kauppa on voinut olla auki lähes miten on 
huvittanut. Vielä on liian aikaista sanoa, 
miten aukiolosääntöjen vapautumisen myötä 
suurempien liikkeiden pidemmät aukioloajat 
vaikuttavat K-Portsaan. Kauppa on auki kuu-
tena päivänä viikossa klo 7-22 ja sunnuntaisin 
klo 10-22. Se asettaa omat haasteensa, mutta 
myös mahdollisuuksia. Valoisana vuodenai-
kana asiakkaita riittää runsaasti aamuvarhai-
sesta iltamyöhään. Talven pimeydessä väki on 
liikkeellä selvästi enemmän päiväaikaan. 

Myytäviä tuotteita pitää osata varata 
kulloinkin oikea määrä, sillä vaikka täyden-
nyskuorma tuleekin parin päivän kuluttua, 
on asiakas jo ehtinyt pettyä. Pirkka-lehden 
resepti, television ruokaohjelma tai somessa 
liikkuva resepti saattaa aiheuttaa yksittäi-
sen ruoka-aineen yllättävän kysyntäpiikin. 
Päivittäistavarakaupassa pitää olla koko lailla 
ajan hermolla, jotta tietää mitä asiakaskunta 

K-PORTSAN ASIAKKAAT OVAT KAUPPIAAN MIELESTÄ

Teksti ja kuvat: Sari Raunell

haluaa. ”Voi kun olisikin kristallipallo, voisi 
aina varautua siihen mitä asiakkaat haluavat.” 
Tuomo naurahtaa. 

Loistava henkilökunta

Kauppias kehuu vuolaasti ja painokkaasti osaa-
vaa henkilökuntaansa. Osastovastaavien am-
mattitaidon ansiosta meille asiakkaille riittää 
maitoa, leipää tai wc-paperia hyllyssä. Kaupalla 
on käytettävissä kausitilastot myynnistä, mutta 
ne eivät kerro kaikkea. Pitää olla näppituntuma 
myyntiin, sillä jokaisella sesongilla on suosik-
kituotteensa ja menekkiä pitää osata arvioida. 
Varastotilat ovat pienet, ja siksi tuotteet eivät 
todellakaan vanhene takahuoneen puolella. K-
Portsassa työskentelee tällä hetkellä 14 henkeä 
kauppiaan lisäksi. Osa heistä on opiskelijoita, 
mutta hekin yhtä lailla ovat K-Portsalaisia. 
Pienessä yrityksessä kaikilla on vastuuta ja 
monia osa-alueita pitää hallita.

”Meidän kaupalle palvelu on tärkeää, se 
on todella iso juttu.” Tuomo kertoo. ”Meillä 
on paljon vakiasiakkaita. Tunnistan itsekin 
monet aamu- ja päiväasiakkaat.” Henkilökunta 
saattaa huomata jo ovelta tutun vanhemman 
asiakkaan, jolle ehkä kerätään viikoittaiset os-
tokset koriin ja palvellaan kassalle asti. Samalla 
vaihdetaan kuulumiset. Koko henkilökunta 
haluaa tuntea ja palvella kaikkia. ”Asiakkaiden 
kohtaamisesta tulee hieno fiilis!”

Portsalaista kaupankäyntiä

Kaupan ilmettä on uudistettu viime aikoina, 
eikä se ole vielä aivan valmis. Raikas ja tyylikäs 
sisustus on itse mietitty yhdessä henkilökun-
nan kanssa. Lautaseinä-kuviota löytyy vain 
K-Portsasta. ”Mietimme millaisessa miljöössä 
olemme. Meidän mielestämme lautakuviointi 
sopii tänne Portsaan ja on ajaton.” Sisääntulossa 
hedelmätiskin päällä on näyttötaulu, jossa vaih-
tuu uutuustuotteiden mainoksia ja ajankohtaisia 
tarjouksia. Se taas on ihan tätä päivää. 

Kun K-Portsa avasi salaattibuffan, se oli 
toinen K-Kauppa Turussa, jossa oli kyseinen 
palvelu. Tällä hetkellä Portsan salaattibuffa 
on aivan omanlaisensa. Suositun ja kehutun 
kahvitarjoilun oli aloittanut edellinen kauppi-
as, sitä oli helppo uudenkin kauppiaan jatkaa. 
”En tiedä, onko edelleenkään missään muussa 
päivittäistavarakaupassa kahvia tarjolla.” Tuo-
mo miettii, kun tiedustelen, miten yleinen tapa 
kahvitarjoilu on. 

Ruokaharrastus näkyy  
valikoimassa
Portsan taloudet ovat enimmäkseen pienehkö-
jä. Se näkyy myös erityisesti pienten liha-
tuotepakkausten menekissä. Ruokateollisuus 
määrittelee pakkauskoot, mutta onneksi viime 
vuosien aikana on tullut myös vaihtoehtoja. 

Talouksien koko ei ole yksistään Portsan 
erityispiirre. Kuluttajan toiveet tuotteista ja 
pakkauskoosta kantautuvat eteenpäin juurikin 
kauppojen kautta. Marinoimatonta, naturel-
lihaa ja kanaa on esimerkiksi nykyään jo hyvin 
saatavana kuluttajien aloitteesta.

Tuomo kertoo, että paljon tuleekin asiak-
kailta toiveita uusista tuotteista ja niitä pyritään 
mahdollisuuksien mukaan täyttämään. ” Se 
antaa itsellekin paljon.  Siitä tulee tietynlaista 
omaa positiivista arvoa, kun kysellään uusista 
jutuista.” Portsassa on paljon ruokaharrastajia. 
Tehdään itse ruokaa ja arvostetaan hyviä raa-
ka-aineita. Ruokaa ostetaan usein vain yhdeksi 
päiväksi, seuraavana päivänä halutaan tehdä 
uutta ruokaa. Myös kesäinen grillikausi näkyy 
ja tuntuu lähiruokakaupassa. Toki lapsiperheen 
arjenpelastajia, kuten lihamakaronilaatikkoa 
tehdään vuodesta toiseen perheissä useammak-
si päiväksi. Jauhelihan menekki on taattu. 

Parasta ovat ihmiset

Kysyn K-Kauppias Tuomo Hussilta mikä on 
parasta Portsassa. Tuomo vastaa epäröimättä: 
”Parasta Portsassa ovat ihmiset. He tulevat 
juttelemaan. Kysytään tuotteista ja esitetään 
toiveita. Alueella tuntuu tulevan ihmisiä 
asumaan jäädäkseen. Moni on asunut lapsena 
täällä ja on nyt uudelleen muuttanut perheensä 
kanssa. Me K-Portsassa haluamme kehittää 

Meidän kaupalle  
palvelu on tärkeää,  
se on todella  
iso juttu.

Parasta 
Portsassa  
ovat ihmiset

valikoimaa yhdessä asiakkaiden kanssa.”
 ”Aina ei tulekaan katsottua kelloa ja välillä 

huomaankin olevani töissä pidempään kuin oli 
tarkoitus.” jatkaa Tuomo. Ilmeestä päättelen, 
että se ei ollenkaan haittaa kauppiasta.

044 978 8344
huolto@tietohuoltoturku.fi
www.tietohuoltoturku.fi
Ratapihankatu 53 A 3. krs, 20100 Turku

Me MuutiMMe!
Aurinkoisen pAlveluMMe löydät nyt portsAn  
kupeestA rAtApihAn- jA puistokAdun kulMAstA. tervetuloA!
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Koulutyö loppuu kevätlukukauden osalta 4.kesäkuuta, ja koululaiset - ehkä opettajatkin - rynnivät 
pukkilaukkaa kesälaitumille. Tulevia ekaluokkalaisia jännittää jo syksyllä koittava opinahjoon  
astuminen ja uuden alkaminen, eikä ihme – usealla vähän varttuneemmallakin lukijalla on  
varmasti muistikuvia ensimmäisestä koulupäivästään ja etenkin siihen liittyvästä tunnelmasta. 

Monen portsalaisen mukulan koulutie käy 
Pakkarinmäelle, jossa sijaitsee Topeliuksen 
yhtenäiskoulu. Tuleva ekaluokkalainen Sointu 
Tuominen kokosi listan asioista, jotka hänen 
mielestään on tarpeellista selvittää ennen 
ensimmäistä koulupäivää. Kysymyksiin vas-
tasi Topeliuksen koulun ensimmäisen luokan 
opettaja Elina Partanen.

Miksi näiden koulujen nimet on Topelius ja 
Juhana Herttua?

Topeliuksen koulu on nimetty kirjailija 
Sakari Topeliuksen mukaan, joka kirjoitti 
lasten satuja. Juhana Herttuan lukiota ei 
tuolla nimellä enää ole, sillä muutama vuosi 
sitten Juhana Herttuan lukio ja Klassikon 
lukio yhdistyivät. Lukio kulkee nyt nimellä 
Turun klassillinen lukio ja Juhana Herttu-
an koulutalo on nykyisin osa Topeliuksen 
yhtenäiskoulua. Juhana Herttuan lukion nimi 
taas juontui Turun linnan historiasta, jossa 
Suomen suuriruhtinas Juhana Herttua asui 
aikoinaan. Turun linna sijaitsee tässä koulun 
lähellä, linnan torni näkyy koulun pihalta.
Mitä pitää olla mukana ekana koulupäivänä?
Hymy ja iloista mieltä, sillä pärjää jo oikein 
hyvin! Joskus ensimmäisenä koulupäivänä 
saa jo koulukirjankin kotiin vietäväksi, joten 
reppu kannattaa varmuuden vuoksi ottaa 
mukaan myös. 

Saako koulusta oman penaalin?

Omaa penaalia ei saa, mutta lyijykynän ja ku-
min on ainakin aikaisempina vuosina saanut. 

Missä kerroksessa se ekaluokka oikein on?

Ensi syksynä aloittaa sen verran paljon eka-
luokkalaisia, etteivät kaikki mahdu samalle 
luokalle, vaan luokkia on useampia. Kaikki 
ekaluokat sijaitsevat kuitenkin tässä samassa 
korkeassa kivitalossa, jossa on luokkia kol-
messa kerroksessa. 

Saako luokassa valita oman paikan?

Ensimmäisellä viikolla saa valita oman paikan 
ja sen jälkeen opettaja tekee istumajärjestyk-
sen. Joku ei ehkä näe tai kuule hyvin luokan 
takaa, jolloin hänet voidaan laittaa vähän 
edemmäs istumaan. Tärkeää on, että kaikilla 
on sellainen paikka luokassa, että jaksaa kes-
kittyä ja kuunnella ohjeita. Parhaan kaverin 
viereen ei välttämättä pääse istumaan, koska 
silloin saattaa olla niin paljon välituntijuttuja 
puhuttavana tunnilla, ettei oikein keskity 
opetuksen seuraamiseen. 

Mä en tiedä, mitä ne kaikki kellonsoitot 
tarkoittaa. Miten sen tietää?

Aamupäivällä kello soi sisälle viisitoista yli 
ja tasalta ulos. Ruokailun jälkeen kello soi 
viisitoista yli ulos ja puolelta sisään. Hiukan 
muistamista, mutta nämä oppii kyllä. Eri 
kouluissa kellot saattavat soida eri aikoihin, 
sillä koulut saavat itse päättää opetuksen 
alkamisajan, joka perustuu osin myös bussi-
aikatauluihin – siten oppilaat ehtivät kouluun 
ajoissa, jos liikkuvat bussilla.

Onko ykkösluokalla kympin aamuja?

Voi ollakin, tämän vuoden ekaluokkalaisilla 
ainakin on ollut kympin aamuja. Syksyn 
lukujärjestyksiä ei kuitenkaan ole vielä tehty, 
joten varmaksi ei voi sanoa. Lukujärjestykset 
tulee kesällä Vilmaan, josta voi isän tai äidin 
kanssa käydä tarkastelemassa, miltä oma 
lukujärjestys näyttää. 

Onko koulussa kertolaskuja, kun mä en 
osaa niitä vielä?

Kyllä kertolaskuja on koulussa, muttei vielä 
ykkösluokalla. Kertolaskuja aletaan opetella 
sitten toisella luokalla.

Autetaanko koulussa, jos ei osaa?

Aivan varmasti! Opettajan tehtävä on opettaa 
ja auttaa oppimisessa, ja jos lapset osaisivat 
kaiken jo valmiiksi niin eihän meitä tar-
vittaisi täällä. Tärkeää on kuunnella ohjeet 
tarkasti, mutta apua saa taatusti, jos ei osaa 
tai ymmärrä. Silloin pitää rohkeasti uskaltaa 
kysyä neuvoa. 

Mitä tarkoittaa, kun mun siskon lukujär-
jestyksessä lukee MU?

Se tarkoittaa musiikkia. Tänään juuri lau-
lettiin luokan kanssa ja usein soitetaakin. 
Meillä on luokassa monenlaista soitinta, 
esimerkiksi bongorummut, rytmimunat, 
kapulat eli claveesit ja guirokin löytyy.

Ollaanko koulussa, jos on vaan nuha?

Pienessä nuhassa voi kyllä tulla kouluun, 
mutta jos päätä särkee ja on muuten 
kenkku olo, on parempi jäädä kotiin 
lepäämään. Koulussa pitäisi jaksaa 
keskittyä, eikä kipeänä oikein pysty. Jos 
tulee nuhaisena kouluun, niin oikein 
toivottavaa on pyyhkiä nenä nenälii-
naan, eikä esimerkiksi hihaan!

OPE MULLA ON ASIAA!

Topeliuksen koulun opettaja Elina 
Partanen toivottaa uudet eka

luokkalaiset tervetulleiksi.

Antin Pyörä

Uusia merkkejä  -  Yli 100 erilaista pyörää 

Hyvä valikoima city-pyöriä kaupunkilaisille

Isommat huollot teemme 2-3 päivässä,

Puhjenneet renkaat vaihdamme nopeamminkin! 

Antin Pyörä, Puutarhakatu 40, 20100 Turku

p. 02 2303991    antinpyora@antinpyora.fi    www.antinpyora.fi      facebook.com/antinpyora

Päiväkoti Satusuikkila on auki myös heinäkuussa! Jos lapsesi tarvitsee hoitoa, soita ja kysy!

- Suurella sydämellä jo vuodesta 1971

Eskonkatu 10,  
20320 Turku

Puutarhakatu 26,  
20100 Turku

Kostanzankatu 4,  
20320 Turku

Hoitopaikkatiedustelut
Toiminnanjohtaja Riikka Sihvonen: Puh. 0400 - 454 801
Lisätietoa hoitomaksuista ym: www.satupaivakodit.fi
Lisätietoja vuokrattavasta juhlatilastamme Ruissalossa: 

www.satuhovi.fi

KaiKKi pizzat  
(normaali annos)

KaiKKi Kebabit  
(normaali annos)

4 annosta, ilmainen 
KotiinKuljetus!

(maaKuntamuseota vastapäätä)

puh. 0400 294 646
malminKatu 7, turKu

6 eur/annos paiKalla tai  
noudettaessa tällä Kupongilla.

Kuvat: Christina Nummi
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Nimi: Hilkka Orrensalo

Lempinimi: Ei ole koskaan ollut -  yksi serkkuni koitti minua 
joskus sanoa Hiluksi, mutta ketään ei tarttunut siihen. Hilkka 
olen ollut ikäni.

Ikä: Täytän seuraavaksi 89 vuotta. Muistan aina 
painokkaasti todeta, että sitä kun on melkein 
yhdeksänkymppinen, niin ei tarvitse enää tehdä, jos ei halua. 
Kätkeydyn iän tuomaan suojaan.

Ammatti: Aika monessa ammatissa olen toiminut 
nuoruudessani, mutta kotiavustajana ehdin olla 21 vuotta. 
Työhön kuului monenlaista: saunotin, ulkoilutin, pesin pyykit, 
hoidin säärihaavoja ja kiersin pampuloita hiuksiin. Tykkäsin 
kotiavustajan työstä kovasti, silloin ei ollut niin kiire kuin 
nykyään.

Harrastukset: 50-vuotiaaksi saakka en ollut yhdenkään 
yhdistyksen jäsen, vaan aika kului perheen ja ystävien 
parissa. Innostuin yhdistystoiminnasta ja sen seurauksena, 
täyttäessäni 60 vuotta, oli ainakin kolme yhdistystä 
onnittelemassa. Toimin jonkin aikaa myös Portsa ry:n 
sihteerinä.

Perhe: Perheeseen kuuluvat lapset Seija ja Seppo, kuusi 
lastenlasta ja kaksi lapsenlapsenlastakin jo on - kolmatta 
odotellaan syntyväksi tänä vuonna. 

Parasta kesässä: Vietän kaikki kesät nykyään 
kesäpaikassani Maskussa, jossa pääsee upottamaan sormet 
multaan. Aikasemmin tavattiin vaunuilla perheen kanssa 
kaikki kesät, ja ennen vaunuilua telttailtiin leirintäalueilla. Sen 
verran paljon olen kesäisin ollut pois, että yhtään juhannusta 
en ole vuosien varrella viettänyt Portsassa.

Lempiruoka: Silakkalaatikko. Valmistan itse ison annoksen 
ja laitan pakkaseen, siitä syö monta päivää.

Kengänkoko: 38

Rakkain paikka Portsassa: Meidän piha ja oma koti. Kun 
en kerran tiedä, mihin paikkaan enemmän haluaisin, niin 
silloinhan rakkaimman paikan täytyy olla tämä! 

Nautinnollisin vuodenaika: Loppukevät, kun koivujen 
lehdet alkaa avautua.

Kerro lapsuusmuisto: Asuimme lapsuudessani 20-30–
lukujen taitteessa yhden kesän pienessä mökissä, jollaisia 
siihen aikaan sanottiin savutuvaksi. Savutupaa lämmitettiin 
samaan tapaan kuin savusaunaa: tuvan nurkassa olevaan 
kuumaan kivikasaan laskettiin vähän vettä ja sauhu sitten 
lämmitti huoneen. Muistan, kun tehtiin muuttoa toiseen 
mökkiin. Välimatkaa ei ollut paljon, joten tavarat kannettiin 
käsissä. Itkin ja ulvoin koko matkan, kun en saanut kantaa 
äidin hienoja lasiastioita, vaan sain kannettavakseni kattilan. 
Yhdeksän vuotta vanhempi veljeni otti tilanteesta vielä oikein 
ilon irti, kyllä harmitti pientä tyttöä!

Toinen muisto on myös kotitalolta, sekin vähän vakavan 
puoleinen. Isäni teki iltapuhteina kaikenlaista tarvittavaa 
– suutarintöitä, puutöitä, mitä milloinkin. Meidän mökin 
nurkalla oli syvä santakuoppa, joka sitten oli täyttynyt 
vedellä. Isä alkoi paikkaamaan kenkiä ja minua pyydettiin 
hakemaan santakuopasta kengän pohjanahka, joka oli 
viety sinne likoamaan. Miten lie tuuli tarttunut nahanpalaan, 
mutta se oli kulkeutunut kauemmaksi ja tietysti sitä koitin 
kurotella – ja putosin kuoppaan! Olin kolmen tai neljän vanha 
ja uimataidoton, mutta niin paljon pelästyin, että uimataito 
löytyi sillä sekunnilla ja pääsin räpistelemään kuopan 
reunalla kasvavan männynnäreen liepeille ja tarraamaan 
siihen kiinni. 
Motto: Huomisesta ei kannata huolehtia, asiat yleensä 
järjestyy tavallaan. 
Terveiseni portsalaisille: Pidetään huolta Portsasta! 
Asuntoja uudistetaan sisältä nykyaikaisiksi, mutta säilytetään 
miljöö vanhanaikaisena.

Wanha Leidi Puistorinteestä
Ei silloin tilaa kaivattu niin kuin 
nykyään ja konstit oli monet, meilläkin 
keittiön hetekat toimi päivisin  
istuimina.

Tällä palstalla esitellään ihmisiä, jotka asuvat tai työskentelevät 
Portsassa, sekä ihmisiä, joista portsalaisuus ei lähde pesemällä-
kään. Tapasimme hurmaavan vanharouva Orrensalon kotonaan 
Rauhankadulla

Hilkka Orrensalo
Olen syntynyt Yläneellä. Muutin Turkuun vuonna 1947 ja Portsaan 
Rauhankadulle siitä muutaman vuoden päästä, vuonna 1962 yhdessä mieheni 
Pentin kanssa. Olen asunut tässä samassa asunnossa siis jo 54 vuotta. 
Siihen aikaan vintti oli rakentamaton, joten meidän nelihenkinen perhe asui 
tässä keskikerroksen kahdessa huoneessa. Ja hyvin mahduttiin olemaan! Ei 
silloin tilaa kaivattu niin kuin nykyään ja konstit oli monet, meilläkin keittiön 
hetekat toimi päivisin istuimina. 

Pihaelämä oli silloin aikalailla samanlaista kuin tänäpäivänä: jotkut saattoivat 
tehdä käsitöitä, mutta enimmäkseen siinä vietettiin aikaa yhdessä ja vahdittiin 
mukuloita. Lapsia olikin paljon ja joku joskus laski, että 22 lasta oli tässä 
meidän pihapiirissä. Tuossa pihan keskellä on aina ollut puu ja sen verran 
monta vuotta on tässä tullut asuttua, että monen sorttista puuta on siinä 
käynyt koittamassa. Tänne muuttaessamme siinä oli koivu, mutta silloisen 
pihatalkkarin mielestä koivusta putosi liikaa lehtiä ja se hakattiin pois. Koivun 
tilalle laitettiin vankkaoksainen vaahtera. Tyttäreni Seija ja naapurin tyttö 
Sirpa tapasivat kiivetä vaahteran oksalle ja lukea kirjojaan siellä. Vaahtera 
vaihtui poppeliin ja nyt keittiönikkunasta näkyy kirsikkapuu.

Takapiha on muuttunut kovasti. Siellä oli ennen aikaan pisuaarit ja pimeä 
varastorakennus, jossa oli joku aikaisempi asukas, ajuri ammatiltaan, pitänyt 
hevosta. Ulkohuussiin kiivettiin jyrkkiä portaita ja ylätasanteella oli rivistö 
huussikoppeja. Kopit olivat yhteiskäytössä siten, että yksi huussi oli kahden 
perheen käytössä ja siinä sitten vuoroja jaettiin.

Iso ero aikaisempiin vuosiin on myös autojen määrä. Niitä ei ollut läheskään 
niin paljon kuin nykyään, vaan tässäkin taloyhtiössä vain meillä ja naapurin 
Lempisillä oli pihapiirin ainoat autot. Mieheni oli ammatiltaan automekaanikko, 
joten sen vuoksi auto löytyi perheestä, vaikka se muuten harvinaista olikin.

Teksti ja kuvat: Christina Nummi
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"Lapset ja lasten leikit"

Vuonna 2007 asuu Puistorinteessä kolmattakym-
mentä tämän teeman todellisia asiantuntijaa. Eri 
ikäisiä – tyttöjä ja poikia.  - - Yhtiön alkuvuosina 
heitä oli monin verroin. Todelliset lasten lama-
vuodet elettiin 80-luvun lopussa, kun oli vain 
nimeksi. Hyvä, että on lapsia. Joskin joukossa on 
aina ollut myös heitä, jotka eivät lapsiystävällisiksi 
tunnustaudukaan.

Ainakin Puistorinteessä on ollut niin, että 
ikään ei ole katsottu kun pihaleikkejä on leikitty. 
’Tytöt ja pojat ja eri-ikäiset yhdessä–ryhmä’ on 
aina tominut hyvin. Kummasti 15 ja 1 –veet vaan 
synkroniseeraantuvat leikeissä yhteen. Ja muka-
vaa on ollut. Ovista on menty sisään leikkimään 
ja joskus syömään ja juomaan. Kaikista lapsista 
on pidetty vaarin. Jokaista on komennettu pihan 
tavoille niin kuin omiakin – jos on komennettu.

Tästä kun ikkunasta on seurannut, niin leikit 
– verrattuna omakohtaisiin 50-luvulla leikittyi-
hin, ovat osittain vielä samoja. Piiloset, natuset, 
kymmenen tikkua laudalla, polttopallo, muskreetta 
(mitä – se – nyt – on?), naruhyppely, syysilta ja 
taskulamppu jne ovat niin kuin ennen. Suutarista 
ei kuitenkaan ole ollut tietoa.

Ja sitten taas lapsista

Hiekkalaatikko nuoremmilla, ja keinut vähän 
vanhemmillakin, ovat edelleen päivittäisen pi-
haleikin keskipisteinä. Pääasiassa on tullut hyviä 
kakkuja. Ollut hyvät hiekat.

Ehkä kuitenkin autot ja nuket ovat menettäneet 
menneestä vähän suosiotaan örkki- ja sotaleluille, ja 
saattaa olla, että väkivaltaleikit; ampuminen, miek-
kailu ja erilaisten taisteluasentojen harjoittaminen on 
nyt muodinmukaisempaa. Tai ei se muodista johdu. 
Esimerkki se on joka televisiosta ja jokapuolelta tun-
kee. Ja lelukaupn hyllyt ovat sen mukaiset. Lelulaati-
kot pullollaan. Mutta pitäähän aikojen muuttua. Se 
on sitä kehitystä?

Puistorinteen ja puutaloyhtiön piha sopii lasten-
leikeille paremmin? mahdollisuuksia ja virikkeitä 
antava, kuin esimerkiksi kerrostalon asfalttitakapiha 
välttämättöminen välineineen ja mehän sijaitsemme 
onnellisesti. Kadunylitys ja ollaan leikkivälinein 
varustetussa Arvinpuistossa. On se kumma, jos ei 
aktiivisuus purkaudu myönteisellä tavalla?

Vaikkei liity varsinaisesti Puistorinteeseen, 
mutta lasten leikkeihin kuitenkin, niin itse vuonna 
1958 puutalossa asuneena en malta olla kertomat-
ta kokemuksista Puistokadulta. Liekö Helsingin 
vuoden 1952 olympialaiset vaikuttaneet, kun ’omat 
yleisurheilukisat’ saavuttivat meillä erityisen suuren 
suosion. Lajeina olivat monet, jotka oikeissakin ki-
soissa kilpailtiin. Juoksut, hypyt ja työnnöt. Meitä oli  
kymmenkunta poikaa ja tyttöä. Nousimme kesäaa-
muisin auringon noustessa (vanhemmat nukkuivat) 
ja aloitettiin kisat. Juoksulajeina olivat: ’kerran, 
kaksi, viisi ja kymmenen kertaa talonympäri’, pi-
tuus, korkeus, seiväs ja kolmiloikka hypyistä ja kuula 
työnnöistä. Heittoja ei uskallettu harrastaa. Seppo, 
joka oli vähän vanhempi, yleensä aina voitti. Keräsi 
eniten voittopisteitä ja joko Keijo tai allekirjoittanut 
oltiin hyviä kakkosia. Ja kyllä jotkut muutkin sijoit-
tuivat. Kilpailtiin. Välillä syömään. Sitten nukku-
maan ja seuraavana aamuna taas aloitettiin. Samat 
kisat. Harmi, etteivät tuloslistat ole säilyneet.

Puistokadulla oli yläpiha, joka oli takapiha. 
Rakensimme vanhoista lastenvaunuista ja potkulau-
doista ohjauksella ja joskus myös jarruilla varus-
tettuja mäkiautoja, joilla lasketeltiin. Joskus olivat 
kyynärpäät ja polvet verillä, kun kaaduttiin, eikä 
kypäristä ollut tietoakaan. Kovin tultiin. Pihahiekka 
pöllysi. Ja talvisin olivat kelkat käytössä.

Puistorinne sijaitsee sikäli hyvin, että Arvin-
kadulla tuota talvista kelkkailua voitiin harrastaa. 
Tiedän henkilöitä, jotka olivat kilvassa mukana. 
Vauhti otettiin Puutarhakadulta ja laskettiin radan 
varteen. Maailma on kuitenkin jo niin kehittynyt, 
että tuota leikkiä ei voi enää suositella. Yleisurhei-
lukisoja kuitenkin, vaikka olympialaisia ei enää 
Suomeen saadakaan.

Ennen oli ennenNyt on nyt
Teksti: Timo Valonen 2007, Turun Työväen Rakennus- ja Asunto-osakeyhtiö Puistorinne 1907-2007

Heikkilänkatu 11. Kesällä 1967

As Oy Ranta, Heikkilänkatu 11. Kesällä 1967. 
Kuva Reima Koivulanahon kotialbumista. Kuvan on ottanut 
Koivulanahon isoisä. Isovanhemmat Tyyne ja Anders Wentelin 
muuttivat As Oy Rantaan kesällä 1965 Paimiosta ja asuivat  
yhtiössä noin 10 vuotta, ennen kuin muuttivat As Oy Auraan.  
Kenen on kuvan auto, se on arvoitus. Tunnistatko sinä?

As Oy Ranta, keväällä 2016
Kuva Portsa Ry

As Oy Wendelin

Korkeavuorenkatu 3 vuonna 2016

Kuva Portsa Ry

Vuoksen sauna

Sofiankatu 4 b, kesällä 1959

Kuva Olli Valtosen perhealbumista. Kuvassa oikealta 
vasemmalle: Olli Valtonen, Ollin setä Jaakko Valtonen ja 
Vesan Hessu. Vesat asuivat alemmassa puutalossa. Ollin 
perheen ja isovanhempien asunnot olivat ylemmässä 
puutalossa, asunnoissa 30 ja 31. Ollin perhe asui talossa 
yli kymmenen vuotta, mutta hänen isovanhempansa 
asuivat yhtiössä 1970-luvun lopulle asti. Kuvan on ottanut 
Olli Valtosen isoisä, joka oli ammatiltaan vanhanajan 
puuseppä. Hänellä oli oma paja Turun Munan ja Huberin 
naapurissa Puistokadun päässä

As Oy Kulmakivi, Sofiankatu 4 b, keväällä 2016
Kuva: Portsa Ry

As Oy Kulmakivi

Korkeavuorenkatu 3

Alun alkaen omia saunoja ei yhtiöissä 
juurikaan ollut. Yleisiä saunoja Portsassa 
oli kolme. Yksi saunoista oli Vuoksen 
sauna, joka sijaitsi Korkeavuorenkatu 
3:ssa. Se sulki ovensa vasta vuonna 1980. 
Kuvassa Vuoksen sauna 1975 Esko 
Niinikorven kuvaamana. Kuva hänen 
omista arkistoistaan.
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SVENSK RESUMÉ 

Portsa Gatumarknad 
Söndag 22.5.2016 kl. 11-15

Välkommen med och ta del av marknadsstäm-
ningen! Portsa gatumarknad har ordnats redan 
27 gånger. De första marknaderna ordnades 
på Heikkilägatan och har sedan flyttats till den 
nuvarande platsen på Trädgårdsgatan. Som 
tidigare deltar bland annat blom- och godis-
handlare, många loppis- och andra försäljare 
samt en riklig publik i marknaden även detta 
år. Det bjuds på levande musik, i år uppträder 
också Jippu. På estraden belönas de bästa 
bilderna i Instagram- tävlingen.
På marknaden hittar du Portsa-föreningens 
info och försäljningsbord där det säljs bland 
annat Portsa T-shirt , samlingspostkort  
och böcker. Du kan samtidigt anmäla dej 
som medlem i föreningen eller betala årets 
medlemsavgift. 
Lägg märke till att trafiken på Trädgårdsgatan 
mellan Heikkilägatan och Högbergsgatan, 
som är maknadsområde, är stängd för trafik 
kl. 9-16.30. Bussen kör via Sofiagatan där det 
inte finns någon hållplats.

Portsa Gårdsmarknad
Söndag 14.8.2016 kl. 11-16

Som namnet säger hålls Gårdsmarknaden på 
husbolagens gårdar. Portsaborna flyttar ut sina 

loppisfynd på gården eller håller kanske cafe´ 
för dagen.
Över 50 gårdar öppnar sina portar för publiken 
så Portsas arkitektur och innergårdarnas 
idyll är rikligt till påseende. Området sträcker 
sig säkert från Packarbacken, Kakolabacken 
ända till Skolgatan även i år. På gårdarna med 
försäljning delas kartor över deltagande bolag 
och företagare, området syns också på Google 
Maps. Kom ihåg att anmäla din gård!

Barnens Ekologiska  
Blomsterkarneval
Lördag 20.8.2016 kl. 10-14

I Annaparken ordnas ett ekologiskt evene-
mang för hela familjen där barnen tillsammans 
med vuxna tillverkar leksaker av natur- och 
återvunnet material. Man kan komma för att 
hämta inspiration och material och pyssla 
hemma eller stanna längre och göra sina 
leksaker färdiga på platsen.
Veera Vähämaa koordinerar karnevalen för 
fjärde gången. 

Perenner byts i Annaparken 
Onsdag 24.8.2016 kl. 18-19

Kom för att byta eller skänka perenner, rums-
växter, frön eller krukor. Vi träffas i Annapar-
ken och sprider grön glädje!

GÅRDSTÄVLING
Förra gången gårdstävlingen ordnades 
på kulturhuvudstadåret 2011 var Portsa 
synligt med. Portsahemmet vann sin serie, 
bolagen Omahuone och Mikonkartano fick 
hedersomnämnande.

Temat är Nationella  
Gröna Året
Miljöministeriet har utsatt år 2016 till 
Vihervuosi-Gröna Året-temaår. PIHA 2016 
tävlingen söker gårdar som utnyttjar 
naturen, är personliga och trivsamma, 
har en egen ”stämning”, planlösningen 
fungerar och är hållbar och dessutom ger 
ett gott helhetsintryck.

Anmäl er med! Från Portsa kan vi anmäla 
sammanlagt sex gårdar. Här finns säkert 
lämpliga deltagare i serierna för småhus-, 
höghus- och företagsgårdar. Portsa rf 
har ett eget råd som väljer kandidater 
till tävlingen och rapporterar vidare. 
Gårdarna skall väljas före slutet av juni och 
vinnarna meddelas i november. Ifall just 
er gård kunde vinna titeln vackrast i Åbo, 
anmäl er med e-mail till info@portsa.fi 
eller på gatumarknaden i maj vid Portsa 
föreningens infobord.

Portsa Händelsekalender:

Text: Solveig Sillanpää

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Susanna  Artukka   
Portsalainen kiinteistönvälittäjä  
LKV, LVV, KiAT 
susanna.artukka@skv.fi 
040 668 5825 

 
 
 

 
SKV Kiinteistönvälitys Oy 
Eerikinkatu 27, 20100 Turku 

 

Läs mer om 
invånarföreningens 
evenemang på nätet 
www.portsa.fi

Viet-Thai
kasvisravintola
Toimipisteemme:
Hadvalantie 8, 21500 Piikkiö
Arvinkatu 10, 20100 Turku
Rauninaukio, 20300 Turku, puh. 045 665 1793
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Pankkitapaaminen omassa 
lempituolissasi.
Arkisin klo 7.30–22 ja la klo 10–16

Nyt voit jutella asuntolainasta*, säästämisestä ja sijoittamisesta mukavasti 
vaikkapa kotona. Varaat vain ajan verkkotapaamiseen pankkineuvojan 
kanssa. 
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk. 
nordea.fi /verkkotapaaminen

*Asuntolainaneuvottelut arkisin klo 8–20 ja la 10–16

Teemme sen mahdolliseksi

  Timo Raunell
     puh. 0400 212 225
     Rauhankatu 26 a 10      
     20100 Turku

    timo.raunell@gmail.com
    www.isannointiraunell.fi

 

Isännöinti Raunell
Puutalojen isännöintiä
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Satuportsan päiväkotiyksikkö kuuluu Satu-
päiväkoteihin, jonka muita toimipaikkoja 
ovat vuodesta 1971 toiminut Satunummi 
ja vuonna 2014 ovensa avannut Satusuik-
kila. Satuportsan päiväkodissa on hoidettu 
kulmakunnan mukuloita jo vuodesta 1997 ja 
portsalaisuus näkyy.

"Suurin osa lapsista tulee lähialueelta ja 
erityistä yhteisöllisyyden tunnetta tuo se, 
kun lasten perheet tuntevat toisensa” päivä-
kodin johtaja Susanna Hanhinen kertoo.

Päiväkodissa on paikkoja 42:lle lapselle, 
joista tällä hetkellä pienimmät ovat alle yk-
sivuotiaita, vanhimmat taas kuusivuotiaita. 
Omaa esikouluryhmää päiväkodissa ei ole, 
vaan eskariin siirrytään pääasiassa Topeliuk-
sen koulun yhteydessä olevaan esiopetusyk-
sikköön.

Luovat ratkaisut

Mihin lapsilauma sitten mahtuu, kun Puu-
tarhakadulle näkyy päiväkodista ainoas-
taan pari ikkunaa? Luovuutta on käytetty 
roppakaupalla, kun valmiiseen kaupunkimil-
jööseen on istutettu keskisuuren päiväkodin 
tilat, ja niinpä Satuportsa on kolmen eri 
kerrostalon alimmissa kerroksissa. Pienimpi-
en lasten ryhmätilat sijaitsevat varsinaisessa 
päärakennuksessa, kun taas isoimpien lasten 
ryhmätila on Puutarhakadun myötäisen ki-
vitalon pohjakerroksessa. Erityisen suuressa 
suosiossa isojen ja pienten satuportsalaisten 
keskuudessa on päiväkodin jumppatilat, jot-
ka sijaitsevat sisäpihalla olevan kerrostalon 
alakerrassa. Jumpan lisäksi tilassa pidetään 
enkun kerhoa, toisinaan myös taiteillaan. 

Hei aikuinen, katsohan ympärillesi -  
lähistöllä saattaa olla...

Päiväkodin arki saadaan sujuvaksi pienryh-
millä.

"Ryhmä voidaan jakaa kahtia, jolloin 
toinen ryhmä ulkoilee ja toisella ryhmällä on 
jotakin ohjattua toimintaa, esimerkiksi mu-
siikkia, liikuntaa, kädentaitoa tai ilmaisutai-
toa. Myös siirtymätilanteet hoidetaan usein 
pienryhmissä" kertoo Hanhinen. 

Satuportsan lapset tutustuvat ahkeras-
ti lähiympäristöönsä retkeillen ja käyvät 
leikkimässä läheisessä Annanpuistossa. 
Palvelutalo Portsakodin mummuille ja pa-
poille käydään laulamassa heleästi jouluisin 
ja välillä taas körötellään bussilla numero 
12 torille ihmettelemään kaupungin menoa. 
Paras retkipaikka on kuitenkin Ruissalosta 
vuokrattu huvila, Satuhovi. Huvilaa käy-
tetään Ruissalonretkien tukikohtana, jossa 
levätään, leikitään ja syödään välillä lounas-
takin. Aina ei kuitenkaan pysytellä totutussa 
ja turvallisessa, vaan tehdään jotain uutta 
ja uskaliasta - niinpä jotkut satuportsalaiset 
koettelivat rohkeuttaan eräänä erityisen 
jännittävänä, huhtikuisena yönä, kun Satu-
hovissa järjestettiin ensimmäistä kertaa ihan 
oikea yötarha! Kevätkauden huvilalla päättää 
kaikelle kansalle avoin kirpparitapahtuma, 
joka järjestetään 28.-29. toukokuuta.

Ajoissa liikkeellä

Vielä ei malttaisi ajatella syksyä, mutta 
päivähoitopaikkaa pitää osata hakea neljää 
kuukautta ennen suunniteltua hoidon 
aloitusajankohtaa. Myöhässä siis ollaan, jos 
tarkoituksena on hakea paikkaa pikkupiltille 
alkusyksyyn. Satuportsankin paikat ovat 

Elektroniikkapelejä kaikille!

Teksti ja kuvat: Christina Nummi

Maahaltijoita ja 
muuta metsän väkeä
Keskiviikkoisena iltapäivänä Puutarhakadulla käy arkinen vilske, kun kaupun-
kilaiset pyrkivät samanaikaisesti ja kovalla tohinalla töistä kaupan kautta kotiin 
bussilla, fillarilla tai jalan. Maailma kiitää ohitse tuhatta ja sataa, mutta eräällä 
sisäpihalla ei aikuisten kiireisestä maailmasta näy rahtuakaan. Aurinko paistaa 
minkä huhtikuisilla voimillaan pystyy ja tunnelma on hilpeä, kun Maahaltijat, 
Tulihaltijat, Metsähaltijat ja Keijut hulisevat ympäri leikkipihaa. Päiväkodin 
lapset ovat pihalla taas – siispä tervetuloa Satuportsaan!

Pieni Rafael on viihtynyt hyvin hoito
paikassaan, kertoo äiti Marianne Palmu

Päiväkoti on toiminut Portsassa jo 
vuodesta 1997

Maahaltijoiden tilaa koristaa ihan 
oikea satumetsä.

Asiantuntijasi lakiasioissa: perhe-ja perintöoikeus, rikos- ja riita-asiat
Din expert i rättsliga frågor: familje- och arvsrätt, brottsärenden och tvister

Lähellä Sinua - Nära Dig
Puutarhakatu 32 

Trädgårdsgatan 32

02 - 24 22 200

info@laineenkare.fi
www.laineenkare.fi

täynnä, mutta peruutuspaikkoja kannattaa 
aina kysellä.

"Ihmisillä tulee jatkuvasti elämäntilan-
teen muutoksia ja paikkoja vapautuu, kun 
suunnitelmat vaihtuvat" kertoo Hanhinen

Jos päivähoitopaikka syksyksi kuiten-
kin on jo näpeissä ja lapsi on aloittamassa 
ensimmäistä kertaa päivähoidon, mitä taitoja 
päiväkodin väki toivoo lapsen osaavan? Mitä 
voisi siis harjoitella kesällä syksyä varten?

"Riippuu tietysti lapsen iästä", miettii 
Hanhinen, "muttei oikeastaan mitään, sillä 
taitoja harjoitellaan sitten päiväkodissa.  
Hoitosuhteen alussa käydään alkukeskus-
telut vanhempien kanssa ja tutustutaan 
perheeseen ja lapseen. Tärkeintä on se, että 
lapsella ja vanhemmilla on luottavainen 
mieli päivähoitoon."
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Mikaelinseurakunnassa on käynnistyi viime syksynä Keskusta-Portsa –projekti, jossa panostetaan yh-
teisöllisyyteen  kirkon lähialueella. Ennen joulua moni puuportsalainen sai seurakunnalta piparipussin, 
joka kertoi projektin alkaneen.  ”Vastaanotto on alusta alkaen ollut lämmin”, kertoo projektityöntekijä 
kappalainen Pasi Jaakkola, joka sai vastata Portsan Sanomien kysymyksiin.

Miksi projektiin lähdettiin?
Seurakunnassa on aiemmin toteutettu onnistunut yhtei-
söprojekti Pansio-Perno-Paakarlan –alueella. Se aktivoi 
kirkon toimintaa alueella, sai kävijämäärät nousuun ja 
ennen kaikkea toi meidät ihmisten lähelle. Seurakunta 
tunnetaan nyt alueella positiivisena ja aktiivisena toimi-
jana. Samanlaista ilmiötä toivotaan nyt kirkon lähimaas-
toon – erityisesti Portsaan, joka tunnetaan ennestäänkin 
yhteisöllisenä alueena.

Miten sitä käytännössä toteutetaan?
Projektia on alusta alkaen tehty yhteistyössä työryhmä 
kanssa. Se on ideoinut monen-
laista tapahtumaa yhdessä alu-
een yhdistysten kanssa. Tuorein 
idea on Made in Portsa –pakka-
us, joka jaetaan kastekoteihin. 
Nimikko-bodyn lisäksi pakkaus 
sisältää mm. neuletöppöset, 
Lastenraamatun ja saippuaa. 
Mukana on myös lahjakortteja 
alueen yrityksiltä.

Mitä on vielä luvassa?
Parhaillaan on käynnissä 
valokuvauskilpailulla Instagra-
missa aiheella #Portsankirkko. 
Kilpailu järjestetään yhteistyös-
sä Portsa ry:n ja MLL-Portsan 
kanssa. Voittaja julkistetaan 

22.5. Jipun tähdittämillä Portsan katumarkkinoilla. 
Markkinoiden päätteeksi on vielä klo 15–17 Mikaelin 
kirkonmäellä perhetapahtuma, jossa mm. pomppulin-
na. Kesän jälkeen on luvassa mm. soutu- ja ruokailu-
tapatapahtumia. Projekti jatkuu tällä tietoa vuoden 
vaihteeseen ja uusia ideoita otetaan vastaan osoittees-
sani: pasi.jaakkola@evl.fi.

Mikä on mielestäsi parasta Portsassa?
Monikin asia, mutta nostaisin kärkeen alueen yhteis-
hengen ja aktiiviset yhdistykset. Portsa ry:n kanssa 
olemme mukana niin Portsan katu- kuin pihamark-
kinoilla. MLL-Portsan kanssa järjestimme perheiden 

joulujuhlat ja keväällä lastenta-
vara kirppiksen, jossa oli mu-
kana myös Topeliuksen koulun 
vanhempainyhdistys. Yhteistyö 
on ollut todella toimivaa ja 
saanut paljon kiitosta.

Mitä teet vapaa-
ajallasi?
Minulla on kotona kolme 
vauhdikasta veijaria, jotka 
huolehtivat lahjakkaasti isän 
vapaa-ajan käytöstä. Laulua 
olen harrastanut pitkään ja 
kuntoliikuntaharrastusta  
pitäisi taas aktivoida  
lasten kasvaessa.

MIKAELIN
SEURAKUNTA

PANOSTAA 
PORTSAAN 

Seurakunta tunnetaan nyt alu-
eella positiivisena ja aktiivisena 
toimijana. Samanlaista ilmiötä 
toivotaan nyt kirkon lähimaas-
toon – erityisesti Portsaan.

Teksti: Portsa ry  Kuvat: Mikaelinseurakunta
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Pasi Jaakkola toimii Portsan pappina.



-vuodesta 1991-

sanna Hakakoski 
verhoilun entistäjä

Rauhankatu 23-25, 20100 turku 
Puh: 02 2309 602

verhoomo.hakakoski@
turunverhoilijamestarit.fi

www.verhoomohakakoski.com

muuttaa 1.5.2016.

Uusi osoite on Kerttulinkatu 12, 20500 Turku.

Sydämellisesti tervetuloa nykyiset sekä uudet asiakkaat! 
NaMissa teitä hoidetaan suurella sydämellä.

P.s. Kannattaa seurailla NaMin netti-, sekä Facebook- sivuja, 
sillä niissä ilmoitetaan milloin vietetään uuden liiketilan 
avajaisia ja samalla NaMin 1.v- synttäreitä! Tarjolla silloin 
huikeita tarjouksia, arvontaa sekä pientä naposteltavaa.

Puh. 044- 077 2222 / www.hoitolanami.fi 

Facebookissa: Hoitola NaMi

Näkemisiin! SKY-, ja Cidesco- kosmetologi Irina Koivisto

Hoitola NaMi

Portsan Katumarkkinat 
Sunnuntai 22.5.2016 klo 11-15

Tervetuloa mukaan oikeaan 
markkinatunnelmaan! Katumarkkinat 
on järjestetty Portsassa jo 27 kertaa. 
Ensimmäiset markkinat pidettiin 
Heikkilänkadulla ja sieltä ne ovat siirtyneet 
nykyiselle alueelle Puutarhakadulle. 
Osallistujien palaute kiteyttää 
tapahtuman:"Portsan Katumarkkinat, ne 
ovat yhdet parhaimmista tällä alueella. Niissä 
on vielä vanhan ajan tunnelmaa ja ihmisiä 
on aina paljon paikalla." "Kesä alkaa aina 
katumarkkinoista!"
”Myyntipaikat ovat valtavan suosittuja 
ja ne varataan loppuun joka vuosi. Niitä 
aletaan kysellä jo tammikuussa, vaikkei 
päivää ole vielä edes julkistettu.” ihmettelee 
asukasyhdistyksen puheenjohtaja Sari 
Raunell. Perinteiseen tapaan tänäkin vuonna 
paikalla on esim. kukka- ja karkkikauppias, 
paljon kirppis- ja muita myyjiä sekä tietenkin 
yleisöä. Tapahtumassa on elävää musiikkia 
ja tänä vuonna markkinoilla esiintyy myös 
Jippu. Tapahtumalavalla palkitaan Instagram 
-kilpailun voittajakuvat.  Markkinoilta 
löydät Portsa ry:n myyntipisteen, jossa 
myynnissä mm. Portsan omia T-paitoja, 
keräilypostikortteja ja kirjoja. Voit myös 
liittyä jäseneksi tai maksaa jäsenmaksusi 
yhdistyksen myyntipisteellä.
Huomaathan, että Puutarhakatu on suljettu 
liikenteeltä markkina-alueella klo 9 – 16.30. 
Markkinat pidetään Puutarhakadulla, 
Heikkilänkadun ja Korkeavuorenkadun 
välisellä osuudella. Bussit kulkevat kiertäen 
Sofiankadun kautta (ei pysäkkiä). 

Portsan Tapahtumakalenteri:
Portsan Pihamarkkinat
Sunnuntai 14.8.2016 klo 11-16

Pihamarkkinat pidetään nimensä mukaisesti 
taloyhtiöiden pihoilla. Portsan asukkaat 
nostavat kirppisaarteitaan asuntojensa 
edustoille tai muuttavat pationsa esim. 
kahvioksi. Pihoilla saattaa kuulla myös 
asukkaiden musisointia. ”Turistitkin ovat 
löytäneet tapahtuman.” kertoo puheenjohtaja 
Sari Raunell ”Portsa muuttuu Turun Portobello 
Roadiksi, kuten eräs palaute hehkutti pari 
vuotta sitten!”
Yli 50 pihaa avaa pihamarkkinoiden aikana 
porttinsa yleisölle, joten Portsalaista 
arkkitehtuuria ja sisäpihojen idylliä on 
runsaasti nähtävänä. Tapahtuma levittäytyy 
tänäkin vuonna varmaan myös Pakkarimäelle, 
Kakolanmäelle ja Koulukadulle asti! 
Myyntipihoilla on jaossa karttoja tapahtumassa 
mukana olevista yhtiöistä ja yrityksistä sekä 
kohteet päivittyvät Google Mapsiin. Muistathan 
ilmoittaa pihasi mukaan tapahtumaan!

Lasten Ekologinen  
Kukkaiskarnevaali
lauantai 20.8.2016 klo 10-14

Annanpuistossa järjestetään ekologinen koko 
perheen tapahtuma, jossa lapset valmistavat 
yhdessä aikuisten kanssa leikkivälineitä 
luonnon- ja kierrätysmateriaaleista. 
Keijunsiipiä lehdistä, kaarnalaivoja, 
keppihevosia tai vaikka miekkoja – vain 
mielikuvitus on rajana! Perheen pienimpiä 
avustavat vanhemmat, mutta koululaiset 
osaavat itse tehdä ohjaajien neuvoilla 
leikkivälineitä. Tapahtumassa voi piipahtaa 
ottamassa mallia ja materiaalit kotiin tai 
viipyä pidempäänkin ja tehdä leikkivälineet 
loppuun asti. Tapahtuma järjestetään 
neljättä kertaa ja pääkoordinaattorina toimii 
tänäkin vuonna Veera Vähämaa. 

Perennojen vaihtoilta 
Annanpuistossa 
ke 24.8.2016 klo 18-19

Tule vaihtamaan, lahjoittamaan tai antamaan 
perennoja, huonekasveja, siemeniä tai 
ruukkuja. Tavataan Annanpuistossa ja 
laitetaan vihreää iloa eteenpäin! Pienikin 
kasvi tai perennan poikanen voi tuottaa 
monikertaista iloa seuraavalle kasvattajalle. 
Älä siis ujostele tulla paikalle! 

AsiAntuntevA jA  
pAlvelevA tilitoimisto

Puutarhakatu 38 A 39
p. 0207 345 600

KirjAnpidot,  
tilinpäätöKset,  

pAlKAt ym  
tilitoimistopAlvelut

Sirpa Pennanen KLT, PHT

www.tiliteho.fi

Parturi
Kampaamo

EEva Rauta
Puutarhakatu 42 a

20100 turku

(02) 24 21 200 Rauhankatu 26 | 040 820 9058
www.nuttu-liina.net

Lastenvaatteet, lakit, kassit,
lahjat, tilaustyöt

Lue lisää tapahtumista asukasyhdistyksen 
verkkosivuilta www.portsa.fi

Puutarhakatu 38, 20100 Turku

PARTURI-KAMPAAMO

Anita Lehto

JOKILA

Puh: 02 230 5471



Puutarhakatu 36, 20100 Turku  
Puh. 02-2306368

Avoinna: ma-la 7-22, su 10-22

PORTSA


