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PORTSAN SARJAKUVA
Kesäinen päivä Annanpuistossa
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TAIDESÄHKÖKAAPIT PORTSASSA
Vuonna 2010 aloitettu maalausprojekti etenee.

TOIMITUSKUNTA:
Pasi Puolakka, Sari Raunell
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OSUUSKUNTA TUULENPESÄ 5-VUOTIAS
Kädentaitoja ja workshoppeja Puutarhakadun sykkeessä.

ILMOITUSHINNAT:
1/1 SIVU:		
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1/2 SIVU:		
190 €
1/4 SIVU:		
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MINI:		
70 €
TAKASIVU:
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STYLERIDE - TYYLIKÄSTÄ PYÖRÄILYÄ TURKULAISITTAIN
Customista tavalliseen fillariin - leipomosta tuli pyöräkauppa.

JÄSENMAKSUT 2015
10 € / talous / vuosi
50 € / yhteisö / vuosi
JÄSENMAKSUT PORTSA RY:N TILILLE:
FI72 8000 1579 3538 56
MEDIAKORTTI
PORTSAN SANOMAT
JULKAISIJA: PORTSA RY
PAINOS: 2000 KPL
LEHDEN KOKO: A4
ILMESTYMINEN: 2 KERTAA VUODESSA
Sovi aineiston lähetyksestä toimituskunnan
kanssa.

Portsa ry ei ole arvonlisäverovelvollinen.
Tämän johdosta yllämainittuihin
hintoihimme ei lisätä arvonlisäveroa.
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Portsan tapahtumia vuonna 2015

23

ASIANTUNTIJA VASTAA
Nämä asiat sinun tulee tietää kiinteistökaupoista.

puheenjohtaja sanois
Tulossa on kuulemma lämmin kesä, jo kesäkuusta lähtien. Toivottavasti, sillä viime juhannus
on vielä kirkkaasti mielessä. Koska juhannusta vietetään ulkona - keskikesän juhla – kaiveltiin
meidän perheessä talvitakit, pipot ja hanskat esiin viime vuonna juhannusasuiksi. Myöhemmin
kesällä kävimme ahkerasti nauttimassa helteistä Saaronniemessä ja Vepsässä. Ne päivät jäivät
lämpimästi mieleen ja ovat kantaneet uutta kesää odottaessa.

Hyppää Föliin
Kuuden kunnan yhteinen joukkoliikenne eli Föli on kätevä tapa liikkua Naantalin, Raision, Ruskon, Liedon,
Kaarinan ja Turun alueella. Kertamaksu on hinnoiteltu tasarahaksi eli kolmeksi euroksi ja lippu on voimassa
kaksi tuntia. Sillä pääset vaikkapa Naantaliin katsastamaan onko presidenttipari paikalla. Entäpä milloin olet
viimeksi matkaillut kotikaupungissasi? Hyppää bussiin, vaihda linjoja, ajele pari tuntia ristiin rastiin maisemia ja kanssamatkustajia katsellen. Varsin edullista kotimaan lähimatkailua, eikö totta? Kannattaa kokeilla!

Bussilinjan vähennys
Bussilinjan 4 ja 40 vuoroja vähennettiin säästösyistä syksyllä 2015. Linja kulkee Puutarhakatua entisen kolmen kerran sijasta pääasiassa vain kaksi kertaa tunnissa. Se on aiheuttanut runsaasti palautetta. Ymmärrän
säästöjen tarpeellisuuden, mutta yksityisautoilun lisääminen tai bussimatkustuksen vähentäminen entisestään
Portsassa ei voi olla tavoite? Sitä linjavuorojen vähennys kuitenkin tekee.
Huhtikuisen asukasyhdistyksemme kevätkokouksen yhteydessä, Turun kaupungin joukkoliikennejohtaja
Sirpa Korte kertoi suunnitelluista lisäyksistä linjalle 4 (40). Saimme kertoa mielipiteemme suunnitelmasta ja
hyvältä se kuulosti. Muutokset toteutuisivat tulevana syksynä. Asia esitellään kesäkuussa liikennelautakunnalle, joten pidetään peukkuja pystyssä, että parannusehdotus hyväksytään.
Nähdään viimeistään Katumarkkinoilla sunnuntaina 24.5.15!
Iloa ja aurinkoa portsalaisille toivotellen
Sari Raunell
Portsa Ry:n hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@portsa.fi

YHTEYSTIEDOT:
PORTSAN SANOMAT
PORTSAN.SANOMAT@PORTSA.FI
PORTSA RY
INFO@PORTSA.FI
PUHEENJOHTAJA@PORTSA.FI
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Edellisessä Portsan Sanomien numerossa (1/14)
kyselimme kadonneiden mukulakivien perään.
Tuli kesä 2014, kivimiehet ja...

MUKULOIDEN
PALUU
Teksti ja kuvat Christina Nummi

Heinäkuinen aurinko helottaa täydeltä taivaalta, helteistä kesäpäivää rytmittää Korkeavuorenkadulta kuuluva tasainen kalke. Hetken
kuluttua naputus keskeytyy kovaan ryminään,
kun liepeillä muriseva kaivinkone kippaa täyden
kauhallisen kiviä päivettyneiden miesten ulottuville. Välillä tehdyn työn tasaisuus tarkastetaan
linjalangan avulla, ja kalke jatkuu taas. Kivikasa järjestäytyy tottuneissa käsissä ryhdikkääksi
muodostelmaksi, metri metriltä Korkeavuorenkatu saa kauniin ulkoasunsa takaisin. Portsalaisten kaipaamat mukulat saapuvat kotiin.
Kadulla ahertavat kivimiehet Kari ja Jussi
ovat tuttu näky turkulaisilla työmailla. Miesten kädenjälki näkyy muun muassa Tuomiokirkon ympärillä, Vanhalla Suurtorilla ja kirjaston
edustalla. Myös Puutori ja Teatterisillan kannet
on tehty. Portsassakaan ei olla ensimmäistä kertaa, sillä Jussi kertoo tehneensä Rauhankatua ja
Annankatua jo 80-luvulla. ”Ja hyvin tuntuvat
asukkaat Portsassa viihtyvän, jotkut työskentelyä seuraamaan jääneet ovat kertoneet asuneensa
täällä monta vuosikymmentä.” Muuallekin on
välillä ehditty kiviä latomaan: Vanhan Rauman
mukulakivikadut ovat Karille erityisen tuttuja,
Jussi taas käväisi tekemässä liikenneympyröitä:
”45 kappaletta”, myhäilee parrakas mies silmät
tuikkien.

kymmentä vuotta kivimiehenä. Miehet kertovat
työn pysyneen vuosikymmenten aikana likipitäen samana, tosin työnimike on vaihtunut ajan
saatossa kadunlaskijasta kivimieheksi. Suurin ero
entisaikaan verrattuna on koneiden käyttäminen
kivien siirtämiseen, sillä ennen kivet kannettiin
miesvoimin latomispaikan liepeille.”Reunakivet
saattavat painaa 200-500 kiloa. Kiviä siirrettiin
kulma kerrallaan eteenpäin hilaamalla, apuvälineinä nostamisessa ja asentamisessa käytettiin
kivisaksia ja rautakankia”, kertoo Kari uransa
alkuvaiheiden työskentelytavoista. ”Vahvasta selästä on tässä työssä apua vielä nykypäivänäkin”,
jatkaa Jussi. Suomalaisnuoria ei työmailla juurikaan näy, sillä työ on raskasta ja kausiluontoista.
”Kesät tehdään töitä, talvisin pitää keksiä muuta
puuhaa”, toteavat miehet ammatistaan. Pitkien
talvien aikana on remontoitu taloa, opiskeltu
puusepän ja muurarin tutkinnot – ja ladattu akkuja seuraavan kesän työrupeamaa varten.
Muutamaa viikkoa myöhemmin kalke on
hiljennyt, mukulakivistä katua alas viilettävät
poika ja potkulauta. Kivimiehet ovat siirtyneet
taas seuraavalle työmaalle, mutta Portsan kaduilla voi ihailla miesten ammattitaitoa kenties
vielä vuosikymmenten päästä. Voitko sanoa samaa omasta työstäsi?

Kivenkova ammattitaito on siis hankittu töitä tekemällä, kummallakin on takana kolmisen4
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Erittäin hyvä,
ellei täydellinen
Aki Linnanahde
Nimi: Aki Linnanahde
Lempinimi: Ikä: 36
Koulutus ja ammatti: Juontaja / yrittäjä
Perhe: On
Portsahistoria: Ostimme perheeni kanssa
asunnon Portsasta elokuussa 2013.
Portsalainen identiteetti: Ystävällinen, mutta
ei tungetteleva.
Lempiruoka: Siskonmakkarakeitto
Kengänkoko: 43
Rakkain paikka maailmalla: Tämä Turun koti.
(tämä oli ihan oikeasti rehellinen vastaus)
Nautinnollisin vuodenaika: Ehdottomasti kesä
Taskussani on: Puhelin ja käyntikortti
Mikä minusta piti tulla: Olen lapsesta asti
halunnut toimittajaksi ja töihin mediaan.
Kerro lapsuusmuisto: Lapsena vietin kaikki
mahdolliset kesäpäivät futista pelaten ja
talvisin pelattiin jääkiekkoa. Ei musta koskaan
ammattilaista tullut, mutta terveelliset ja
liikunnalliset elämäntavat ovat jääneet.
Kirja, joka kannattaa lukea: Lähtökohtaisesti
kirjoja kannattaa lukea. Itse luen paljon
ammattikirjallisuutta, dekkareita ja
elämänkertoja.
Vinkkaa musiikkikappale: Matti & Teppo – Mä
joka päivä töitä teen
Motto: I can accept failure, everyone fails
at something. But I can’t accept not trying
(Michael Jordan)
Terveiseni portsalaisille: Ollaan ylpeitä tästä
paikasta. Moni helsinkiläinen ystäväni on
hämmästellyt, miten tunnelmallinen ja kaunis
kaupunginosa Portsa on. Itsekin hätkähdän
joka kerta, kun tulen Helsingistä.

Ollaan ylpeitä
tästä paikasta.
Moni
helsinkiläinen
ystäväni on
hämmästellyt,
miten
tunnelmallinen
ja kaunis
kaupunginosa
Portsa on.

Terveisin kauppias
Tuomo Hussi

PORTSA
Puutarhakatu 36, 20100 Turku
Puh. 02-2306368
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ma-la 7-22
su 10-22

teksti ja kuvat Sari Raunell

Antin
Pyörän
uudet
tuulet

Tiesitkö, että pohjoismaiden pisin pyöräkauppa sijaitsee
kotinurkillasi?
Portsalaiset ovat innokkaita pyöräilijöitä. Keskustaan pääsee hujauksessa, Ruissalon rannat ovat sopivan polkumatkan päässä ja työmatkapyöräily houkuttaa, näillä bensan hinnoilla erityisesti. Minullakin oli
orastava uuden pyörän kuume. Suuntasin perheeni kanssa lähimpään pyöräliikkeeseen, josta oli jo aiemminkin hyviä kokemuksia: Antin Pyörään.

Perinteikäs ja tunnettu turkulainen pyöräliike
Antin Pyörän perusti vuonna 1957 alkuperäinen Antti, joka lähti merille vuonna 1962. Antin Pyörää pitivät 1962-1987 Seija ja Helge Bang.
Ensin liike sijaitsi nykyisen R-Kioskin paikalla olleen puutalon kellaritiloissa.
Pyöräliike on palvellut osoitteessa Puutarhakatu 40 jo 1970-luvulta
lähtien. Aiemmin samoissa tiloissa oli Tarmolan baari ja kauppa. Antin
Pyörä muutti ensin lopettaneen baarin tilalle. 1980-luvulla Bangit laajensivat toiminnan myös kaupalta vapautuneisiin tiloihin. Turun Työväen
As Oy Wuorelaan kuuluvan puutalon verhoilu oli alun perin koristeellisempi, mutta talvisodan pommituksissa 19.12.1939 talo vaurioitui. Sotien
jälkeen raha oli tiukassa ja säästösyistä jälleenrakennus tehtiin yksinkertaisemmin.
Jorma Venho aloitti uransa 15-vuotiaana huoltomiehenä Hansan sisäpihalla olleessa Pyörä-Kellarissa. Hän osti ystävänsä kanssa Antin Pyörän
1987. Kolmen vuoden kuluttua Jorma houkutteli myyntitykiksi ja omistajaksi veljensä Karin, sillä toinen osakas lähti muihin hommiin. Jorma
ja Kari Venho ostivat lopulta toimitilatkin itselleen Elannolta 2000-luvun
alussa. Värikkäät persoonat, Venhon veljekset eli legendaariset ”Antit”
olivat osa portsalaista liike-elämää vuosikymmeniä.

Mikä on Antin Pyörässä
muuttunut?
Liiketilan uudistunut ilme on raikas. Se on saatu aikaan maalilla,
siivouksella ja uudella järjestyksellä. Uudistukset ovat ulottuneet myös
varaston puolelle – aiemmin peitetyistä ikkunoista paistaa jälleen päivänvalo. Yrityksellä on sekä nettisivu- että Facebook –sivut. Antin Pyörässä
puhaltavatkin uudet tuulet tuoreen yrittäjäperheen myötä. Viime vuoden
syksyllä littoislaiset Matti Hätinen ja Lisa Grannas-Hätinen ostivat liiketoiminnan sekä -tilat perheystäviltään Jorma ja Kari Venholta.

Pienille flikoille, pojille ja
senioreille
”Halusimme säilyttää entisen pyörävalikoiman, eli myynnissä on pääasiassa Tunturin
ja Helkaman laadukkaita pyöriä” kertoo Matti
Hätinen ja esittelee iloisesti liudan vaihteellisia ja vaihteettomia pyöriä. Pienille tytöille
löytyy omat pinkit unelmansa ja pojille roisimpia menopelejä. Mummun toripyörässä on
matala runko ja tyylikäs punoskori. Perheen
nuorisolla saattaa olla vaikeuksia valita mieluisimman värinen Jopo tai temppupotkulauta.
Senioreille löytyy omat kulkuvälineensä Oran
valikoimista.
Akkukäyttöinen pyörä on varmasti miesten mieleen. Se onkin tyylikäs ajopeli helpottamaan matkantekoa. ”Akun kesto arveluttaa
monia, mutta lataus kestää keskiavustuksella
lähes 80 km. Ja kestää vähintään 1 000 latauskertaa” vakuuttaa Matti. Liike edustaa
Electrobike-ketjua, joten valikoimaa riittää
sähköpyörissä. Matti näyttää myös uudehkoa
polkupyörää ”Tässä on erään isoäidin tavallinen pyörä, johon asensimme tilauksesta juuri
sähköistyssarjan. Näinkin voi saada sähköavusteisen pyörän”.

Pyörien huolto pelaa merkistä riippumatta.
Varastoon on kertynyt nippeleita useilta vuosikymmeniltä, joten eksoottisimpiakin varaosia
löytyy. Käytettyjä pyöriä otetaan vaihdossa ja
niillä on kuulemma kova menekki. Varsinkin
aikuisten käytetyt pyörät ovat erityisen haluttuja. Myös taitoluistimia on myytävänä, kengät ja terät valitaan luistelijan taitojen mukaan.
Kannattaa muistaa viimeistään syksyllä, että
tavallisten hokkarien ja kaunoluistimien teroitus kuuluu myös valikoimaan.

Kevät on kiireisintä aikaa
pyöräkaupassa
Ovi käy haastattelun aikana tiuhaan.
Pyöriä tuodaan huoltoon, valmiita huollettuja noudetaan, uusia pyöräunelmia tullaan
katsastamaan. Lukkoja, kypäriä, renkaita ja
muita tarvikkeita ostetaan. Kaikki ihastelevat
sähköpyöriä. Kuntopyöriä kysellään. Samaan
aikaan puhelinkin soi tasaiseen tahtiin. Matti
apupoikineen palvelee kaikkia tasapuolisesti
ja lämpimän ystävällisesti. Tunnelma on leppoisa ja hyväntuulinen, kiireestä huolimatta.

Kauppaa syntyy ja asiakkaat tuntuvat lähtevän
tyytyväisinä saamastaan palvelusta.
Minäkin löysin mieluisan Tunturin. Kävin
koeajolla ja tein kaupat. Tytär sai uuden kypärän. Suuri osa Antin Pyörän asiakkaista onkin
minun laillani Portsasta, mutta esimerkiksi
seniorien kulkupelejä tai kuntoilulaitteita toimitetaan laajasti Turun seudulle. Ja erityisesti
nuorison suosimat Jopot, ne ovat oma lukunsa
– ”sitä oikeaa väriä” tullaan hakemaan kauempaakin.

Mittanauha mukaan
Entäpä otsikon lupaama pohjoismaiden
pisin pyöräkauppa? ”Todellakin, liiketila on
tarinan mukaan malliltaan pohjoismaiden pisin pyöräkauppa. Ei tätä ole kyllä tarkistusmitattu” Matti naurahtaa ilkikurisesti ja toivottaa tervetulleeksi sinutkin toteamaan pitääkö
tarina paikkansa.
Lisa Grannas-Hätinen ja Matti Hätinen

Mikä on pysynyt ennallaan?
Aidossa kivijalkamyymälässä odottaa saavansa hyvää palvelua ja sitä Antin Pyörässä
saakin, isolla alkukirjaimella. Henkilökohtainen palvelu on aina ollut yrityksen valtti ja se
vain korostuu näin verkkokaupan aikakautena.
Matin mielestä pyörä pitää nähdä ja kokeilla
itse paikan päällä. Silloin voi olla varma, että
ostaa itselleen mieluisen ja sopivan pyörän.
”Uudet kulkupelit asennetaan viimeisen päälle
ajokuntoon ja halutessa toimitetaan kotiin asti
käyttöopastuksen kera” Matti lupaa.

Matti kertoo vitsailleensa jo vuonna 1998 ostavansa Antin Pyörän
ja totta siitä tulikin lopulta. Matti toimii ”konserninjohtajana” ja
liikkeen sieluna. Huollon puolella työskentelee Petri Oja. Matin
vaimo Lisa on päivätyössä Turun keskustassa parturi-kampaamossaan, mutta vapaapäivinä saatat tavata hänet häärimässä
pyöräliikkeessä. Perheen teini-ikäiset pojatkin ovat kiinnostuneita pyöristä, joten heidätkin tapaat varmasti takahuoneesta.
Poikkesin itse pyöräkaupoille maaliskuisena
viikonloppuna, jolloin kauppa kävi kuumimmillaan. Iloinen yllätys oli, kun myös Venhon Kari
oli paikalla apupoikana, kuinkas muutenkaan.
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SVENSK RESUMÉ

Portsan Sarjakuva

På svenska

Tekijä: Saana Roslöf 9 v, Puistorinne

Text Solveig Sillanpää

Med buss
Man har minskat bussturerna på linjerna 4
och 40 så linjen trafikeras endast två gånger i
timmen sedan hösten 2014. Detta har mött på
kritik så nu finns planer på att ändra busslinjen
och samtidigt öka bussturerna till tre i stället
för två och förändringen kunde ske kanske
i höst.
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De lokala bussturerna har minskat men regiontrafiken Föli är en förbättring, med samma biljett kan man åka i hela regionen det vill
säga i Åbo, St. Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko.

gammal anda så utbudet är rätt bra. Salutorget och Runsala kommer ju så mycket närmare
med cykel.

Med cykel

Utan varken bil, buss eller cykel går det bra
att göra upptäcktsfärder i närheten. Kolla in de
fint målade elskåpen som förverkligats i samarbete med Turku Energia, gå till gatumarknaden på Trädgårdsgatan 24.5, gårdsmarknaden 16.8, byt perenner och krukväxter 19.8,
Tuulenpesä ordnar hantverkskurser så det
finns mycket att upptäcka och göra på kort
promenadavstånd. Och så har vi ju våra egna
fina gårdar att njuta av speciellt nu när det blir
varmare.

Nu finns det två cykelaffärer med reparationsservice i Portsatrakten. Antin Pyörä har
fått nya ägare och cykelurvalet har ökats med
bland annat el-assisterade cyklar. Styleride på
Lasarettgatan säljer cruisercyklar och cyklar i

Till fots
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Osuuskunta Tuulenpesä 5-vuotias
Teksti ja kuvat Christina Nummi

Puutarhakatua kiirehtivän kulkijan askel hidastuu kivijalkapuotien kauniiden ikkunoiden kohdalla. Tällä kertaa
Tuulenpesän ikkunassa on ihailtavana keväisiä keramiikkatöitä, paria viikkoa aikaisemmin ohikulkijoita lasin
takaa tarkastelivat huovutetut eläimet.
Taide- ja käsityöosuuskunta Tuulenpesä
on toiminut Portsassa jo kohta kuusi vuotta.
Tuulenpesä tarjoaa kädentaitokursseja ja työpajoja monipuolisesti eri taiteen aloilta, sillä
osuuskunnan jäsenistöllä on ammattitaitoa
muun muassa kuvataiteista, valokuvauksesta, keramiikka- ja sulatuslasitöistä - löytyypä
joukosta jopa muinaistekniikoita taitava käsityöläinen.

Harmaita sähkökaappeja on kaunistettu vuodesta 2010 lähtien Portsassa yhteistyössä Turku Energian kanssa. Kesällä
2014 maalattiin Annanpuiston muuntamon ovet. Työn nimi on Sateenkaari ja sen suunnitteli Vilma Oksa 7 v. Hän toteutti
sen yhdessä äitinsä Hanna Vilman kanssa. Kiitokset kaikille vuosien varrella Portsassa ympäristötaidetta tehneille!

Aitoon taikinajuureen
leivotut lisäaineettomat ruisleivät
100% jauhoista ruista.
Kosken Leipomo Oy
Leipomo ja myymälä:
Puutarhakatu 23 B Puh. (02) 2302138
Itäinen Pitkäkatu 41 Avoinna ma-pe 7.00-17.00

Meiltä tuoreet pullat,
sämpylät ja täytetyt patongit
kotiin tai työhön klo 6.30:stä
alkaen, tai jää paikanpäälle
nauttimaan kahvin kanssa.

AVOINNA MA - PE
KLO 6.30-17.00

Tuulenpesän tarinan ensivaiheet yltävät
kahdenkymmenen vuoden taakse. Opiskelukaverukset Anu Nurminoro ja Jonna Oksanen
olivat suorittamassa harjoittelujaksoa Tallinnassa, jossa he ihastuivat keramiikkatöitä
valmistaviin kivijalkaputiikkeihin. Ajatus
yhteisen työtilan hankkimisesta syntyi. Ystävykset kävivät vuosien varrella katsomassa
Turun seudulla useita toimitiloja, mutta niistä
vasta Puutarhakadun soppi tuntui heti omalta. ”Haaveiden täyttymys, kun samaan tilaan
saatiin kauppa, työhuone ja kurssitilat”, kertoo
Nurminoro. Tuulenpesän toiminta on alusta
alkaen ollut monimuotoista ja asiakaslähtöistä. Osuuskunnan järjestämien työpajojen ja
kurssien lisäksi työhuonetta on mahdollista
vuokrata myös omaan käyttöön, jolloin työskennellä voi itsenäisesti tai ohjatusti. Omien
keramiikkatöiden polttoa varten voi vuokrata
uunin, ja työnsä saa Puutarhakadun ikkunaan
kulkijoiden ihailtavaksi. Viiden vuoden aikana
Tuulenpesässä on lisäksi nähty muun muassa
polttariseurueita – jollain uudella rouvalla on

Tuulenpesän Anu Nurminoro,
Katja Tanskanen ja Pia Lintunen

varmasti edelleen hyvässä tallessa sulhasen
maalaama akvarellityö morsiamestaan.
Kädentaitojen opettelu ja uuden oppiminen kiinnostaa aikuisten lisäksi myös lapsia.
Käsitöiden tekeminen vaatii keskittymiskykyä, jota ihmeellisesti tuntuu löytyvän touhukkailtakin tenavilta, kunhan tehtävien vaikeustaso on sopiva. ”Käsitöiden tekeminen on
sopivasti maadoittavaa puuhaa vilkkaille lapsille”, toteaa osuuskunnan aktiivi Katja Tanskanen ja jatkaa: ”Meillä on joitakin kertoja
käynyt Asperger-lapsia tekemässä käsitöitä,
ja on ollut ilahduttavaa huomata, miten käsitöiden tekeminen rauhoittaa.” Lapsiperheiden

Pirkko Honkanen suojaa vahalla
ripustusnarureikiä lasitusta varten.

iloksi Tuulenpesässä on mahdollista järjestää
lapselle kädentaitosynttärit, joissa syntymäpäiväsankari ystävineen pääsee kokeilemaan
vaikka korujen tekemistä.
Monessa perheessä vietetään suuria juhlia
keväällä - mitä Tuulenpesän taitajat suosittelevat lahjaksi? ”Lahjakortti on aina hyvä vaihtoehto, lahjansaaja voi käyttää sen mieluisaan
tuotteeseen tai vaikkapa kurssiin” vinkkaa keraamikko Pia Lintunen, ja Tanskanen jatkaa:
”Kun ostaa paikallisen käsityöyrittäjän tuotteita, tekee juhlan myös käsityöläiselle.”

Pia Lintusen erikoisalaa ovat
keramiikkatyöt ja kuvataiteet.
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Venttiilinhattu
Styleriden tyyliin

Teksti ja kuvat Christina Nummi

Etsitkö tuttua leipomoa, mutta
päädyitkin polkupyöräkaupan ovelle?
Ovi auki ja rohkeasti sisään vain!
Syyskuussa 2014 Sairashuoneenkadulle auennut custom-polkupyöriä myyvä
erikoisliike Styleride on otettu kulmakunnalla hienosti vastaan. Uudet ja vanhat asiakkaat ovat löytäneet sympaattisen kivijalkamyymälän, jonne voi tuoda
oman vanhan fillarinsa huollettavaksi tai
hankkia kokonaan uuden menopelin. Styleriden omistaja Ari Sinkkonen on tyytyväinen löytämäänsä liiketilaan: ”Halusimme myymälämme henkivän vanhaa
ja nostalgista, jotta erottuisimme selvästi
marketeista. Löytämämme paikka on sijainniltaan loistava, miljöö tukee hienosti
pyörä- ja tuotevalikoimaamme. ” Kauniisti kunnostetuissa puitteissa Styleriden
vanhaa aikaa henkivät erikoispyörät pääsevät arvoiseensa ympäristöön - liikkeessä on esillä muun muassa alkuperäisessä
kunnossa oleva Crescent-kilpapyörä mallia Helracer 200 vuodelta 1939.

Cruiser sopii kaupunkiajoon
Näytillä olevan pyörävanhuksen lisäksi myymälän tuotevalikoimaan kuuluu
myös liuta uudenkarheita cruisereita, kuten jenkkimerkki Electra ja hollantilaiset Basman ja Project 346, joista Electra
Bikesin edustus Suomessa on ainoastaan
Styleridellä. Pyörätyyppinä cruiser sopii kaupunkiympäristöön loistavasti: isot
matalapainerenkaat rullaavat hyvin ja tasoittavat tien epätasaisuuksia. Pyöräilijän
14
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istuma-asento on pysty, joten selkä, kädet
tai niska eivät väsy fillaroidessa, koska
pyöräilijä ei joudu nojaamaan eteenpäin.
Mukavan menopelin satulasta ei tarvitse
nousta edes pysähdyttäessä, sillä jalat saa
maahan satulassa istuen. ”Moni asiakas
on sanonut, että tavalliseen fillariin on
vaikeaa palata, kun on näitä päässyt koittamaan”, vinkkaa Sinkkonen.
Ja kun erikoisliikkeestä pyörää on ostamassa, pääsee halutessaan vaikuttamaan
fillarinsa ulkonäköön ja ominaisuuksiin
aivan erityisellä tavalla. Custom-pyörä
räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaiseksi, joten vaihtaa voi vaikkapa satulan,
ohjaustangon, vanteet – tai nämä kaikki.
Toisinaan asiakas ostaa pelkän pyörän
rungon, jonka pohjalta sitten aletaan kasaamaan unelmien fillaria. Muutostöiden
ei silti aina tarvitse olla suuren suuria,
vaan pienelläkin fiksauksella fillari alkaa
tuntua omalta. Silloin voi vaihtoon mennä
esimerkiksi venttiilinhattu, soittokello tai
ohjaustangon tupet. Välillä käy myös niin,
että pyörä on uuden omistajansa mielestä
hyvä juuri sellaisenaan.

Pyörähuoltoa ja customia
Custom-pyörien myynnin lisäksi
Stylerideen voi tuoda oman vanhan polkupyöränsä huollettavaksi. Huoltoon voi
tuoda minkätyyppisen pyörän tahansa

merkistä tai mallista riippumatta. ”Arvostamme kierrättämistä ja käsityötä.
Ajatuksemme on, ettei aina tarvitse ostaa
uutta pyörää, vaan vanhan voi kunnostaa
alkuperäiseen kuntoon” kertoo Sinkkonen. Varsinaista käsityötaitoa ja tarkkaa
silmää vaatii custom-pyöräharrastukseen olennaisesti kuuluva viivamaalaus,
pinstriping, jota käytetään esimerkiksi
fillarinvanteiden ohuiden koristeviivojen
maalaamiseen. Sinkkosen maalaustaitoa
voi ihailla liikkeen ulkopuolella roikkuvassa kyltissä, mutta kokeilla voi myös itse
- pinstripingiin käytettäviä maaleja ja erikoissiveltimiä kun saa Styleridestä myös.
Mitäpä sitten tuumivat Styleriden
asiakkaat? Millaista on harrastaa custompyöriä Turussa? ”Täällä on melko aktiivinen custom-pyöräkulttuuri ja harrastajat
järjestävät erilaisia tapahtumia. Perinteeksi
on muodostunut esimerkiksi jokakeväinen
Kuracruise Loimaalla, jossa poljetaan 40
km sorateitä”, kertoo asiakas, jonka voisi
äkkiseltään luulla harrastavan hieman järeämpiä kaksipyöräisiä, ja jatkaa: ”Usein
sanotaan, ettei turkulaiset puhu mitään,
mutta custom-pyörällä kun liikkuu, saa
kyllä jutella ihmisten kanssa!”

Biojätteen kerääminen alkaa uudelleen
ensi vuoden alussa, kun Turun kaupungin
jätehuoltomääräykset muuttuvat. Keräysvelvoite koskee kiinteistöjä, joissa huoneistojen
lukumäärä on 20 tai enemmän. Kaatopaikkajätteen kerääminen vastaavasti loppuu vuoden
vaihteessa.
Kun biojäte kerätään pinta-astioihin, pisin
tyhjennysväli kesäaikaan on 1 viikko ja talviaikana 2 viikkoa. Mikäli biojäte kerätään syväkeräyssäiliöön, tyhjennysväli on kesäaikaan
(1.5.-30.9.) 2 viikkoa ja talviaikaan (1.10.30.4.) 4 viikkoa.
Maahan 1,5 m syvyyteen upotettava syväkeräyssäiliö on varteenotettava vaihtoehto
biojätteen keräämiseen. Molok-jätepisteellä
saadaan saadaan järjestettyä siisti, ekologinen
ja kustannustehokas jätehuolto taloyhtiössä.
Molok on suomalainen keksintö ja alkuperäinen syväkeräyssäiliö. Siisti jätepiste takaa
asuinmukavuuden, ja Molok-säiliöiden avulla
kaikkien kierrätyslajikkeiden talteenotto sujuu
asianmukaisesti ja siististi.
Biojätteen keräämiseen Molok-tuoteperheestä löytyy kaksi säiliökokoa: BioSystem
800/500 l ja BioSystem 1,3m3/800l. Näissä
Molok-runkokaivon sisällä on erillinen muovinen joko 500 l tai 800 l sisäsäiliö.
Pienempiin taloyhtiöihin toimiva ratkaisu
biojätteelle on MolokClassic240-astiasuoja.

Uudistettu Molok-jätepiste (ennen - jälkeen)

Pinta-astiasuojan sisään voidaan laittaa 240 l
muovinen pinta-astia. Jätepisteessä muut astiat
voivat olla Molok-syväkeräyssäiliötä ja näin jätepisteestä saadaan ulkonäollisesti yhtenäisen
näköinen kokonaisuus.
Muiden jätejakeiden keräämiseen löytyy
säiliökokoja seuraavasti: 5,0 m3, 3,0 m3, 1,3
m3, 800 l ja 300 l. Turun seudulla kerättävät
jätejakeet ovat polttokelpoinen jäte, keräysmetalli, keräyslasi, keräyskartonki ja paperi. Kaatopaikkajätettä kerätään vielä vuoden loppuun
31.12.2015 saakka.
Kaatopaikkajätteen astia voidaan useimmiten muuttaa biojätteelle. Jos tällä hetkellä
käytössä on Molok 1,3 m3 tai Molok 800 l
säiliö, niin näiden säiliöiden sisällä olevat säkit
on vaihdettavissa biojätteelle sopivaan muovirunkoiseen sisäsäiliöön.
Molok-jätepisteitä on tehty yhteisiksi
kahden tai useammankin taloyhtiön kesken.
Yhteinen jätepiste säästää tilaa ja on kustannustehokas, koska jätehuoltokulujen jakajia
on enemmän ja kulut voidaan jakaa talojen
asuntojen määrän mukaisessa suhteessa. Usein
kimppapiste sijoitetaan taloyhtiöiden rajalle
tai muuten kulkusuuntien kannalta sopivaan
paikkaan. Molok-jätesäiliöt voidaan tyhjentää
myös kadun puolelta esim. aidan tai pensaiden
yli.

MolokClassic240 pinta-astia

Electra Indy, jäljitelmä 1930 - 40 -luvun
amerikkalaisesta cruiser-pyörästä.

STYLERIDE TYYLIKÄSTÄ
PYÖRÄILYÄ
TURKULAISITTAIN

Biojätteen keräys alkaa
Turussa vuoden
2016 alussa

hintään 40 asuntoa, Paperinkeräys Oy voi
harkinnanvaraisesti toimittaa veloituksetta
Molok-säiliön kohteeseen.
Paloturvallisuus maahan upotettavissa jäteastioissa on huomattavasti parempi kuin tavallisissa pinta-astioissa. Molok-säiliön täyttöluukun sulkeutuessa mahdollinen palaminen
tukahtuu hapen puutteeseen. Paloturvallisuuden varmistamiseksi säiliöiden täyttöluukut
voidaan lukita ja avaimet on mahdollista sarjoittaa taloyhtiön avainten mukaisesti
Riittävän kokoisilla jäteastioilla päästään
optimi-tyhjennysväleihin, tehokkuuteen jätehuoltokuluissa eikä jäteautonkaan tarvitse
käydä turhan usein taloyhtiön pihassa. Esim.
lasin- tai metallinkeräysastia voidaan tyhjentää muutaman kuukauden välein tai vaikka
kerran vuodessa.
Vanhat astiat ja mahdolliset ruosteiset jätekontit kannattaa uudistaa siisteiksi ja ympäristöystävällisiksi Molok-jätepisteiksi.

Lisätietoja Molok-jätehuoltoratkaisuista:
Heikki Seitsonen, Aluepäällikkö,
Varsinais-Suomi. p. 044-290 0205,
e-mail: heikki.seitsonen@molok.com,
www.molok.com

Mikäli uuden jätepisteen piiriin tulee vä-
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PIENI PERHE ETSII PUUTALOKOTIA PORTSASTA OMAKSI

HELLAKAKLUUNI
Liesi mustaksi eli miten hella saadaan puhdistettua ja suojattua?
Keväinen iltapäivä on mitä sopivin ajankohta lieden
valurautaosien puhdistukseen. Talven ruokaroiskeet
saavat kyytiä ja samalla hella saa uutta terävyyttä
ulkonäköönsä.

TARVIKKEET:
•
•
•
•
•

sanomalehteä lattian suojaamiseen
teräsharja tai –villa irtolian ja ruosteen irrotukseen
käsineet
kuiva kangaspala tai harja irtolian siivoamiseen hellalta
nukkaamaton kangaspala ja pehmeä harja (esim. kenkälankkiharja) suoja-aineen hankaamiseen
• Liesimusta® -puhdistusainetta löytyy puhdistusaineosastolta
marketeista ja rautakaupoista, noin 10 €.
• pesuainevettä ja nukkaamatonta kangasta ylimääräisen liesimustan pyyhintään
Liesimustalla voi käsitellä hellan kylmänä tai hieman lämmitettynä. Parhaiten se kiinnittyy käsittelyn jälkeen, kun kuumennat
lieden. Aine sopii teräs- ja valurautapinnoille ja pullossa on hyvät
ohjeet.

1

2

1. Alkutilanne
2. Hinkkasin teräsvillalla irtolian ja pintaruosteen pois.
Teräsharja olisi ollut vielä tehokkaampi.
3. Irtonaisen lian siivosin kuivalla rätillä huolellisesti
pois.
4. Ravistin pulloa hyvin ja sekoitin pitkällä tikulla
puhdistusaineen huolellisesti.
5. Tarkoitus on käsitellä ohuesti. Kaadoin liesimustaa
suoraan hellalle ja hinkkasin huolellisesti.
6. Levitin ainetta myös kankaalle ja hankasin pieni alue
kerrallaan, jälleen ohut kerros oli tavoitteena.
7. Liesimusta puhdistaa ja jättää suojaavan kerroksen
valurautalevyille.
8. Koristeellisiin, kohokuvioituihin uuniluukkuihin liesimusta levittyi parhaiten pienellä pehmeällä harjalla.
9. Puhdistin kankaalla ja pesuaineella ylimenneen liesimustan kaakeleista. Poistin sanomalehdet lattialta.
Lopuksi kuumensin hellan normaalin tapaan.
Suoja-aine kiinnittyi samalla.

Etsimme peruskuntoista tai remontin tarpeessa olevaa hellahuonetta, jossa
laajennusmahdollisuus vinttiin. Tarjoan 60 000 - 80 000 € kunnosta riippuen.
Vapautuminen mielellään toukokuun aikana, mutta asiasta voi neuvotella.
Mahdollisuus suoriin, joustaviin ja tarvittaessa nopeisiin kauppoihin!

MARIA NyMAN 040 935 5307

TE

VETULOA

1,5 l

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

3

Eskonkatu 10,
20320 Turku

Puutarhakatu 26,
20100 Turku

Kostanzankatu 4,
20320 Turku

- Suurella sydämellä jo vuodesta 1971

4

5

6

Hoitopaikkatiedustelut
Toiminnanjohtaja Riikka Sihvonen: Puh. 0400 - 454 801
Lisätietoa hoitomaksuista ym: www.satupaivakodit.fi
Päiväkoti Satusuikkila on auki myös heinäkuussa! Jos lapsesi tarvitsee hoitoa, soita ja kysy!

7
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KARNEVAALIHUMUA
ANNANPUISTOSSA

Kukkaiskarnevaali on ekologinen lastentapahtuma, jossa lapset saavat aikuisten
avustamina valmistaa erilaisia leikkivälineitä
luonnosta löytyvistä aineksista ja kierrätysmateriaaleista. Tapahtuman toi Portsan nurmikoille Veera Vähämaa, joka kertoo idean
esikuvana olevan Kemiönsaaressa vuosittain
järjestettävä Lasten Aurinkojuhla. Elokuulle asettunut Kukkaiskarnevaali järjestettiin
vuonna 2014 jo kolmatta kertaa. ”Tapahtuman
järjestäminen on vuosi vuodelta helpompaa puskaradio toimii ja asukkaat tietävät odottaa
tätä”, kertoo Vähämaa. Kukkaiskarnevaalin

ajatuksena on palata leikin ytimeen ja antaa
lapsen huomata, että leikki löytyy läheltä:
”Lapsen itsetekeminen ja oma toimijuus korostuvat, kun vältetään valmiita malleja”, kuvailee Vähämaa. Keppihevoset ovat jokavuotinen kestosuosikki, mutta lapset ideoivat myös
itse käytössä olevien materiaalien mukaan.
”Eräänä vuonna sain naapurilta valtavan laatikon pehmolelujen silmämunia, ja etenkin pojat innostuivat tekemään kaulakoruja niistä”,
Vähämaa nauraa. Ensi vuoden karnevaalitunnelmaan voi valmistautua jo nyt, sillä järjestäjä
lupaa ottaa vastaan materiaalia pitkin vuotta.
Lahjoituksena voi antaa vaikkapa matonkuteita, nappeja, parittomia sukkia tai lapasia –
miltei mitä tahansa, ja lasten mielikuvitus pääsee valloilleen. Siispä kiitos sinulle, joka ennen
omistit miesten tummanvihreän sukan kokoa
45. Sukka on nykyään villihevonen nimeltään
Musti, ja sen uusi omistaja on kurittomien
keppihevosten kouluttamiseen erikoistunut
viisivuotias Sointu.
Mitkä sitten ovat ympäristöystävällisen
tapahtuman järjestäjän mielestä sellaisia asumiseen liittyviä asioita, joissa kuka tahansa

meistä portsalaisista voisi pyrkiä ekologisuuteen? Vähämaan ei tarvitse vastaustaan kauan
miettiä: ”Mielestäni Portsassa asuu tiedostavia ihmisiä, monille on vihreät arvot tärkeitä.
Toivoisin kuitenkin, että asukkaat kulkisivat
enemmän kävellen tai pyörällä kuin autoillen.”
Parantamisen varaa meillä varmasti on, sillä
viitseliäs pääsee moneen paikkaan jalan. Portsalaisten kotiovilta on vain parinkymmenen
minuutin kävelymatka Stockmannin ovenkahvaan – ja kenties keppihevosella matka
taittuisi vielä nopeammin, kuka tietää?

1-vuotias Viivi ihastui korkkeihin

SE JÄ TAP
U R A
EL RAA JES HTU
OK V TE M
UU AN TÄ A
SS KE ÄN
A RR
20 A
16 N

Teksti ja kuvat: Christina Nummi

Elokuun toisena lauantaina 2014 on
Annanpuistossa tavallista enemmän
säpinää. Vastavalmistuneita kaarnaveneitä uitetaan kahluualtaassa,
keppihevosten harjoja puleerataan
paraatikuntoon ennen ensiratsastusta ja pienet korusuunnittelijat pörhistelevät uudet luomukset kaulassa
keikkuen. Portsan Kukkaiskarnevaali on täydessä vauhdissa.

Tapahtuman järjestäminen on
vuosi vuodelta helpompaa puskaradio toimii ja asukkaat
tietävät odottaa tätä
18
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Heppatytöt Saana ja Veera
Kaarlo teki suklaamuroista kaulakorun,
jonka aikoo ottaa kouluun evääksi
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Ennen oli ennen,
nyt on nyt
Rauhankadun pää
stä

Pakina: Suomalaisuus

Kävellessäni Portsan Siwaan. Oli sydäntalvi, vaikka tuntui enemmän myöhäiseltä
syksyltä. Talven värit olivat mitä olivat, mutta
Siwan myyjättärellä oli päässään violetti peruukki. Asiakkaat olivat talviunilla.
Hän selkeästi taisteli talvella ylikorostuvaa suomalaista negatiivisuutta vastaan. Hän
ei kyrväytyisi, kuten hieman myöhemmin
julkaistussa Blogbookin kolumnissaan Altti
Salomäki määritteli suomalaisten keskimääräisen olemuksen:

”Kyrväytyminen kuuluisi kärkisijoille
WHO:n tilastoissa siitä, mikä ihmiskuntaa
nykyään vaivaa. Ilman ICD-tautiluokitusta
molo-otsaisuuteen ei saa edes selvimmissäkään tapauksissa diagnoosia.”
Vaikka talvi ei koskaan tullut, tulivat koirankakat Portsan kaduille. Kävellessä ympäri
Portsan katuja olin vaarassa kypsäytyä. Olisin
tarvinnut henkisen värikkään peruukin.
Unohdin kadulle leiman antaneet koirankakat, mutta diagnoosini oli selvä. En
vain tiennyt sitä ennen kolumnin lukemista.
Kypsäytymisvaaraa lisäsi myös se, että vietin
enemmän aikaa junissa kuin kotonani Portsassa.
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1964, kuva

Junassa istuminen on kuluttavaa. Aina ei
jaksa lukea junassa, mutta toisaalta ei jaksa

2015, kuva P
ortsa

vain katsella maisemia, jotka näki aiemmin
päivällä toiseen suuntaan mennessä.
Mutta aina välillä negatiivisuuden unohtaa, jos junan joutomiehenä onnistuu hauskuttamaan itseään.
Sen vuoksi aloin tarkkailla kanssamatkustajia. Heti huomio kiinnittyi kolmeen perinteiseen ryhmään: a) itkeviin lapsiin, b) eläimiin ja c) möliseviin juoppoihin. Näitä riitti,
mutta stereotyyppien lisäksi junassa täytyi olla
mielenkiintoisempia tapauksia.
Tarinoiden löytäminen vaati vaivaa. Pieniä
onnistumisia tuli silloin tällöin, mutta viimein
iskin kultasuoneen. Juna oli lähdössä Jyväskylästä Turkuun, pysähdys olisi Tampereella.
Kiireinen työviikonloppu vaati levollisen
vaunun tunnelman. Lapset, eläimet ja juopot
puuttuivat.
Levollisuus katkesi. Istuin paikassa, jossa
nojaa ei saanut taaksepäin. Ei tietenkään, ei
tietenkään, taas näin. Aivan minun tuuriani.
Sisäinen mielensäpahoittajani heräsi. Siirryin
eteenpäin. Puhe kiihtyi. Jotkut olivat päässeet
vastakkaisille paikoille.
Kolmen kikattavan naisen seurue oli ajanut lippismiehen nurkkaan. Aina välillä mies
katsoi lippansa alta sanomatta mitään. Heidän

takanaan olevan penkin välistä näkyi uteliaan
vanhan miehen kasvot ryppyisenä ja harmaana. Mies näytti Antti Litjalta. Naurajia lukuun
ottamatta kaikki olisivat olleet kärkisijoilla
Salomäen muotoilemassa WHO:n tilastossa.
Seuraavana Tampere. Lippismiestä lukuun
ottamatta kaikki muut jäivät pois. Lippismiehen puhelin soi, hän oli itsekseenkin vaivautunut. Selvisi, että hän oli paitsi lippismies myös
kuopiolainen.
Puhelu jatkui, ja lippismies vastasi innostumattomalla äänellä jokaiseen soittajan kysymykseen ’en tiiä, voipi olla’.
Vielä olisi ollut muutama minuutti lähtöön,
vaunu oli melko tyhjillään. Yhtäkkiä sisään
tuli hengästyneiden keski-ikäisten matkalaukkujengi. Sunnuntain hajut yhdistyivät liialliseen määrään parta- ja hajuvettä, ja heidän
elimistöstään eroon pyrkivät edellisen päivän
päihteet.
He olivat niin hiljaa kuin raskailta huokauksiltaan ehtivät, ja oma kypsäytymiseni laski
heidän rinnallaan vain murto-osaan.
Siwan tädin peruukki olisi sopinut heille.
Tuomas Mustikainen
Kirjoittaja on Portsassa asuva toimittaja ja kirjailija

Parturi
Kampaamo

Ry
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sanna Hakakoski
verhoilun entistäjä

KirjAnpidot,
tilinpäätöKset,
pAlKAt ym
tilitoimistopAlvelut

Rauhankatu 23-25, 20100 turku
Puh: 02 2309 602
verhoomo.hakakoski@
turunverhoilijamestarit.fi
www.verhoomohakakoski.com
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Asiantuntija vastaa

Portsan Tapahtumakalenteri:
Sunnuntai, 24.5.2015 klo 11-15
Portsan Katumarkkinat, Puutarhakatu

ParTuriKamPaamo
JoKila

Sunnuntai, 16.8.2015 klo 11-15
Portsan Pihamarkkinat

Keskiviikko, 19.8.2015 klo 18-19
Perennojen ja huonekasvien vaihtoilta, Annanpuisto

Viikko 49/2015
Portsan Sanomien joulunumero 2015/2 ilmestyy

ET
HELLSÄ MITTÄ
AHU
MYIS ONET
?

anita lehto

Puutarhakatu 38
20100 Turku
Puh: 02 230 5471

Muista tapahtumista tiedotetaan erikseen www.portsa.fi ja fb Portsa Ry

Miksi osaketta myydessä tarvitaan
isännöitsijäntodistus?

Olen laittamassa myyntiin puutaloasuntoani
Portsassa. Miten etenen?

Isännöitsijäntodistus todentaa osakkeen
omistajan ja antaa perustiedot
yhtiöstä ja myytävästä huoneistosta.
Isännöitsijäntodistuksen liitteet antavat
tietoa taloyhtiön historiasta, kunnosta ja
tulevaisuuden suunnitelmista. Niistä näet
esimerkiksi, mitä korjauksia on lähivuosina
suunniteltu toteutettavan, paljonko yhtiöllä on
lainoja ja mihin tarkoitukseen ne on otettu.

Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä
asiantuntevaan kiinteistönvälittäjään ja
sopia hänen kanssaan tapaaminen asunnolla
arviointia varten. Tapaamiseen kannattaa
varata reilusti aikaa (n. 1,5h). Etsi ennen
tapaamista myös asunnon paperit valmiiksi
mm. rakennusluvat, tiedot tehdyistä,
tulevista ja suunnitteilla olevista remonteista
taloyhtiössä.

Isännöitsijäntodistuksessa kerrotaan
lunastusoikeudesta. Mitä se tarkoittaa
käytännössä?

Tapeteissa on taulun jälkiä ja muutenkin
elämä näkyy asunnossa. Täytyykö asunnossa
tehdä pintaremonttia ennen myyntiä?

Jos osake myydään yhtiön ulkopuoliselle,
syntyy osakkaille lunastusoikeus eli
määräajassa on mahdollisuus lunastaa
osake samaan hintaan kuin osake on myyty.
Lunastusaika määritellään yhtiöjärjestyksessä
ja se on tavallisesti kahdesta neljään viikkoon.
Lunastusaikana osake ei ole vielä virallisesti
kenenkään omistuksessa, joten sinä aikana et
voi aloittaa esimerkiksi remonttia.

Ennen myyntiä ei kannata tehdä remonttia
– kannattaa ennemminkin panostaa siistiin
ja puhtaaseen asuntoon sekä korostaa
asunnon parhaita puolia. Pieni sisustuksen
kohentaminenkaan ei ole pahitteeksi –
esimerkiksi jo pelkillä sisustustyynyillä,
päiväpeitolla ja tuoreilla kukkasilla saa ihmeitä
aikaan.

Sirpa Huntsala
Isännöinti ja tilipalvelut Sirpa Huntsala

Pieni pintaremontti harvoin myöskään nostaa
asunnon arvoa, remontointi ennen myyntiin
ryhtymistä lähinnä kuluttaa myyjän aikaa ja
resursseja.
Jos taululla on kuitenkin peitetty jotakin,
esimerkiksi reikää seinässä, kuuluu siitä
ostajalle kertoa. Asunnon vikojen salailu ei
kuulu rehelliseen asuntokauppaan.
Kauanko myyminen kestää Portsassa?
Myyntiaika riippuu itse asunnon lisäksi myös
vuodenajasta. Keväällä ja kesällä kauppa käy
paremmin ja Portsan kauniit pihatkin pääsevät
paremmin oikeuksiinsa vehreään aikaan.
Myös asunnon oikea hinnoittelu vaikuttaa
myyntiaikaan. Portsassa myyntiajat vaihtelevat
tällä hetkellä viidestä viikosta reiluun
kymmeneen viikkoon.
Susanna Artukka
Myyntineuvottelija
p. 040 668 5825			
susanna.artukka@skv.fi

Todennäköisesti asunnon ostaja haluaa
tehdä kodistaan itsensä näköisen, joten
remonttiin käytetyt rahat menevät hukkaan.

Onko	
  asunnon	
  myynti	
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laiTe kuin laiTe, huollaTa Tai korjauTa Toukokuussa!
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www.tietohuoltoturku.fi

Palautettujen kuponkien kesken arvotaan 5 kpl leffaliput 2:lle -palkintoja. Voittajat julkaistaan Face-sivuilla 1.6. Muista käydä tarkistamassa voittosi!

Tietohuoltoturku.fi
046 896 3146

Puutarhakatu 32 as 13, 20100 Turku
Käynti Heikkilänkadun puolelta

Nimi:
Osoite:
Puh:
e-mail:

Alennuksen saa
kuponkia vastaan
(1 laite/kuponki)

Eerikinkatu	
  27,	
  20100	
  Turku	
  
Puh.	
  010	
  228	
  4100	
  

Vähimmäispalkkio	
  2200	
  €	
  +	
  alv.	
  24	
  %.	
  
Välityspalkkio	
  4,96	
  %	
  (	
  4	
  %	
  +	
  alv.	
  24%)	
  velattomasta	
  hinnasta	
  tai	
  sopimuksen	
  mukaan	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Antin Pyörä
palvelua vuodesta -57
Kiitos portsalaiset lämpimästä vastaanotosta!
Hauskaa on ollut teidän kanssa asioida ja tätä pientä teatteria pyörittää :)
Tervetuloa Antin Pyörään tutustumaan meihin!

*** Perinteiset palvelut ja tarjonta jatkuvat ***
Tunturi, Helkama, Insera, BH ja Kross
Pyörähuolto ja -korjaamo
Varaosia ja tarvikkeita
Taitoluistimet, terät ja teroitus

*** Uutta Antin Pyörässä ***
Sähköavusteiset polkupyörät - Suomen laajin valikoima!
Yli 50 mallia, taittopyörästä täysjousto maastopyörään
Seniori kulkuvälineet
Rollaattorit, potkupyörät, senioriskootterit,
matalarunkoiset polkupyörät
Heikkojalkaisen liikkumisen mullistava Di Blasi R30
napista kokoontaittuva sähköskootteri!

Nähdään Antin Pyörässä!

f
Käy tykkäämässä Antin Pyörästä facebookissa, arvomme 500 tykkääjän kesken uuden jopon,
facebook.com/antinpyora. Kurkkaa myös nettisivumme, siellä on tarkempia tietoja palveluista ja tuotteista:
www.antinpyora.fi

Antin Pyörä
p. 02 2303991

Antin Pyörä, Puutarhakatu 40 20100 Turku
antinpyora@antinpyora.fi www.antinpyora.fi
facebook.com/antinpyora

