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P atiollamme on pieni puulaatikko, jossa 
kasvatan yrttejä. Yrtit ovat ihania, niistä 

saa mukavasti makua ja väriä ruokiin. Taval-
lisesti yrtit kestävät jopa joulukuun loppuun 
asti paleltumatta ja monivuotiset, kuten sal-
via, minttu ja oregano nousevat jälleen huhti-
kuussa kasvamaan. Tänä talvena, ensimmäis-
tä kertaa ikinä, yrttini ovat kasvaneet ja olleet 
käytettävissä läpi koko talven. Kuvat otettu 
15.2. ja 21.4.2020. 

Koronakevät

Erikoisen talven jälkeen tuli erikoinen kevät. 
Tätä lehteä lukee joku joskus kaukana tulevai-
suudessa. Erityisesti häntä varten kirjoitan 
tämän ajan havaintoja. Tosin, muistammeko 
itsekään muutaman vuoden kuluttua mitä 
keväällä 2020 tapahtui? 

Ensin aikuiset siirtyivät kotikonttoreille. Aa-
muisin ei enää ollutkaan naapureita samaan 
aikaan skrapaamassa auton ikkunoita ja lii-
kenne oli oudon hiljaista joka puolella. Maalis-
kuun 18. päivänä lapset siirtyivät kotiopetuk-
seen. Pienimmät koululaiset ovat innokkaita 
uusiin asioihin, joten opettajan ohjeita odo-
tettiin ensimmäisenä aamuna jo suorastaan 
malttamattomina. Lähetänkin suuret kiitok-
set Topeliuksen koulun ja muidenkin koulujen 
opettajille hyvin hoidetusta etäopetuksesta! 

Portsan yhteisöllisyys

Portsassa otettiin ”Löydä nalle ikkunassa” 
-haaste vastaan, eli ikkunoille on asetettu 
nalleja ulkoilijoiden bongailtaviksi. Kymme-
niä isoja ja pieniä nalleja sekä muita peh-
moeläimiä on ollut hauska löytää ikkunoilta, 
parvekkeilta, pensaista ja aidoilta. Kiitos, 

happihyppelyt ovat olleet mukavia nallebon-
gauksen ansiosta kaikenikäisille! 

Portsakodin asukkaiden iloksi Silvia Di Iorio 
innosti meitä maalaamaan ja tuomaan kiviä 
Portsakodin päätyyn. Kivistä tehtiin väri-
käs sydän, joka ilahduttaa kaikkia ohi kulke-
via. Sinäkin voit vielä osallistua maalaamalla 
oman kivesi.

Naapuriapu kuuluu Portsaan ja koronaviruk-
sen takia riskiryhmään kuuluvien puolesta 
onkin käyty kaupassa, apteekissa ja hoidettu 
muitakin asioita. Nyt kelit ovat lämmenneet ja 
ulkona tarkenee jo istua. Voi rupatella kuulu-
misia turvallisen välimatkan päässä tai kah-
vitella naapurin kanssa kukin omilla portail-
la. Jos sinulla ei ole omaa pihaa tai parveketta, 
muista silti ulkoilla, toki väkijoukkoja vältel-
len. Ulkoilma tekee hyvää. 

Talkoohommia itsekseen

Kevättalkoot jäävät pitämättä kokoontumis-
kiellon takia, mutta samat hommat voi sil-
ti tehdä porukalla, kukin itselleen sopivana 
aikana. Tehkää lista tarpeellisista töistä ja 
yksilöikää ne mahdollisimman tarkasti: etu-
pihan haravointi, rännikiveysten puhdistus, 
roskisten pesu harjalla ja vedellä, postilaati-
koiden pyyhintä kostealla liinalla ulkopuolelta 
jne. Kun kyseinen työ on tehty, laitetaan ruksi 
ruutuun.

Portsaillaan kotona, pidetään läheisistä huolta 
ja pysytään terveinä! Portsassa on ihana asua.

Sari Raunell 
Portsa Ry:n hallituksen puheenjohtaja 
puheenjohtaja@portsa.fi
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Portsala inen

Tällä palstalla esitellään ihmisiä, jotka asuvat tai työskentelevät Portsassa sekä ihmisiä, 
joista portsalaisuus ei lähde pesemälläkään. Haastattelu on tehty maaliskuun alussa, 

jolloin emme vielä osanneet aavistaa kevään poikkeuksellisia tapahtumia.

Teksti ja kuvat: Christina Torro

Älylaitteiden yleistymisen myötä olemme 
saaneet kukin kohdallamme huomata, 
miten mukavaa on sohvannurkassa - 

etenkin portsalaisessa sellaisessa. Ulkoilmaan 
pitää kuitenkin pyrkiä. Havaintojen mukaan 
ainakin portsalaiset mukulat tuntuvat pysy-

vän liikkeessä ja tekemistä kyllä keksii, kun-
han viitsii. Haastattelimme As Oy Jalon varsin 
meneväistä nuortamiestä Eero Solaa, jolle kai-
kenlainen tekeminen ja aktiivinen oleminen on 
suorastaan elämäntyyli. Kuinka monta erilaista 
tapaa liikkua bongaat oheisesta haastattelusta? 
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Portsala inen Nimi: Eero Sola, 10 vuotta. Käyn 
Topeliuksen koulun nelosluokkaa.

Lempinimi: Sola. Äiti ja iskä sanoo 
mua Sohloksi. 

Perhe: Äiti, iskä ja meidän beag-
le-veljekset Kille ja Kapteeni. Me 
harrastetaan koirien kanssa agili-
tya, mulla on rauhallisempi Kap-
teeni ja äidin ohjauksessa on vilkas 
Kille. Beaglet sopii agilityyn tosi 
hyvin, ne on sen verran rohkeita ja 
innokkaita koiria.

Perheen Portsahistoria? Mä olen 
asunut täällä koko ikäni, ja niin on 
oikeastaan mun isänikin. Hän  on 
muuttanut tähän samaan asuntoon 
kymmenvuotiaana. Isompana hän 
muutti pois Portsasta muutamaksi 
vuodeksi, mutta aika pian hän tuli 
takaisin mun äidin kanssa. Meidän 
asunto on ollut 40 vuotta samalla 
perheellä, kun se oli ensin isänäidil-
lä ja sitten meillä. Tämä meidän pi-
hapiiri on ollut aikoinaan tosi villi, 
mun isänäiti on ollut isännöitsijänä 
silloin ja hän on kertonut aika usko-
mattomia tarinoita.

Mikä on varhaisin asia, minkä 
Portsasta muistat? Meillä ei ole 
kylpyammetta, niin mä muistan 
että mua on pienenä kylvetetty 
keittiön tiskialtaassa. Ihan niin 
kauan mua on siinä kylvetetty kuin 
olen altaaseen mahtunut, äidin mu-
kaan parivuotiaaksi saakka.

Harrastukset? Pelaan jääkiekkoa 
Turun Kisaveikoissa eli Kisureissa, 
ja kesäisin pelaan golfia Kultaran-
nassa. Tavallisesti meillä on jää-
kiekkotreenit neljä kertaa viikossa 
ja pelit viikonloppuisin. Lätkä on 
oikeastaan koko perheen harrastus: 
äiti on meidän joukkueenjohtaja ja 
hoitaa myös fysiikkatreenit, iskä 
on meidän joukkueen valmentaja 
ja huoltaja. Kesäisin kun lätkästä 
on taukoa, vaihdan golfin pelaami-
seen. Meillä on mökki ihan golfken-
tän vieressä, joten pelaamassa tulee 
käytyä tosi usein. Ensimmäisen 
kerran löin palloa kuitenkin täällä 
Portsassa kotipihalla, harjoittelin 
äidin mailojen kanssa. 

Mitä teet harrastuksilta ja koululta 
jäävällä vapaa-ajalla? Pelaan Xbo-
xilla, vetelen salibandya pihalla, ja 
käyn skuuttaamassa tuossa radan 
takana olevassa puistossa. Se ei ole 
mikään virallinen skeittipaikka, 
vaan vanhempien skeittareiden itse 
rakentama ja siksi se varmaan on-
kin niin hyvä.

Suosikki-tubettajasi? Ei mulla oi-
kein ole suosikkia, seuraan yli 80 
tubettajaa niin on vähän vaikea sa-
noa mikä on paras. Kaikki on jollain 
tavalla hyviä.

Pihakavereitasi? Emil, Osku ja Sini 
asuvat tässä samalla pihalla, ja käy-
vät myös samaa koulua. Meidän pi-
halla käy myös mun luokkakaverei-
ta, me pelataan yleensä porukalla 
säbää.

Kerro jonkin omakeksimän piha-
pelin säännöt: Tämä on koulunpi-
haleikki, sillä ei kylläkään ole ni-
meä. Se on muuten samanlainen 
kuin hippa, mutta siinä meidän 
keksimässä pitää koskea kaksi ker-
taa päähän, niin jää kiinni. Kiin-
ni jääneestä tulee myös hippa, eli 
hippoja tulee koko ajan lisää. Pelin 
voittaa se, joka jää viimeiseksi.  

Kivointa koulussa? Tietty ruoka-
tunti. Mun lempiruoka on maka-
ronilaatikko, koska se on varmaan 
ainoa ruoka, jossa ei ole porkkanaa. 
En ole allerginen porkkanalle, mut-
ten vaan pidä siitä. Kouluaineista 

lemppareita on matikka ja liikunta. 
Välkät on myös kivoja, me haetaan 
yleensä välinevarastosta pallo ja 
pelataan futista kavereiden kanssa. 
Välillä jatketaan koulun jälkeenkin, 
käydään vaan nopsaan kotona ja 
mennään sitten kavereiden kanssa 
koulun kentälle potkimaan.

Mikä on ensimmäinen asia, mitä 
aiot tehdä kesälomalla? Pomppia 
trampalla. Meillä on oma tramppa 
mökillä ja teen siinä erilaisia temp-
puja, esimerkiksi bäkkärei, volttei, 
codei ja corkei (toimittajalla ei ole 
aavistustakaan mitä nämä tarkoit-
tavat). Meillä on mökillä golfauto, 
joten siitä saa tosi hyvän hyppytor-
nin kun sen ajaa trampan viereen. 
Kaikkein mukavinta kesäpuuhaa 
on kuitenkin uiminen.

Paras jätski? Mä en pidä jätskis-
tä! En tiedä onko tämä erityisesti 
kesäherkku, mutta mutakakku on 
mun mielestä ihan parasta, se me-
nee ympäri vuoden.

Paras tapahtuma Portsassa? Ka-
tumarkkinoilla on tosi kivaa aina ja 
olen tehnyt sieltä jotain löytöjäkin. 
Kerran ostin Sammakon kirjakau-
pan myyntipaikasta sarjiksen, jon-
ka nimi on Kakka-Ukko. Ihan ni-
men perusteella ostin.

Terveisesi portsalaisille: Täältä ei 
kannata muuttaa pois, tää on mu-
kava paikka asua! ■

Radan vieressä on skeittareiden raken
tamat rampit, joissa voi myös skuutata.
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Viime syksynä hieroi moni Rauhankatua käyskentelevä portsalainen silmiään. Tässä 
kohtaa oli totuttu näkemään Startti ja Laturi -kaupan synkeän salaperäinen ikkuna, jota 
jotkut mukulat olivat arvelleet erään Ollivandersin taikasauvakaupan ikkunaksi, mutta 
nyt oli musta verho poissa ja uteliaalla kadunkulkijalla ensimmäistä kertaa ikinä näkymä 
putiikin sisätiloihin. Vaaleaa ja raikasta, toinen toistaan kauniimpia keramiikkalaattoja 
seinillä, värejä ja muotoja. Kävimme kurkistamassa uuteen putiikkiin ja haastattelemassa 
yrittäjä Casper Tuomaalaa.

On ollut mukavaa huomata, 
miten käsityöläisyys on  
tekemässä comebackia  
ja uniikkeja tuotteita  
arvostetaan enemmän  
kuin massatuotteita.

Teksti ja kuvat:  
Christina Torro

KAUNIIN  
KERAMIIKAN 
KAOLI
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Mitä Kaoli myy? Alunperin oli ideana, että 
teen pelkästään keramiikkalaattaa. Aika pian 
tuli kuitenkin vastaan se tosiasia, että kestää 
aikansa ennen kuin saa kunnollisen jalansijan 
tällaisella alalla. Sen vuoksi suunnittelen, teen 
ja myyn tällä hetkellä oikeastaan kaikenlaisia 
keramiikkatöitä, laattojen lisäksi esimerkiksi 
astioita ravintoloille ja yksityishenkilöille. Ke-
ramiikkalaatoista on olemassa valmis mallis-
to, mutta kaikkea on mahdollista tehdä tilaa-
jan toiveen mukaisesti.

On ollut mukavaa huomata, miten käsityöläi-
syys on tekemässä comebackia ja uniikkeja 
tuotteita arvostetaan enemmän kuin mas-
satuotteita. Käsityönä tehtyjen kotimaisten 
tuotteiden hinta on tietysti eri mitä vaikka 
Kiinassa tuotetun, mutta ihmiset hakevat si-
sustuksessaan yksilöllisiä, persoonallisia rat-
kaisuja erottautuakseen massasta.

Kaolin tarina? Olin alunperin huonekalumuo-
toilulinjalla, jossa tein koulutyönä asiakkaalle 
hienon vitriinikaapin ja halusin löytää siihen 
hienot keramiikkanupit vetimiksi. Menin ky-
selemään vetimiä turkulaisesta Terraviivasta. 

Keramiikkanuppeja ei löytynyt, mutta jäin jut-
telemaan yrityksen omistajan kanssa ja kes-
kustelun lopputuloksena päätimme, että me-
nisin Terraviivaan tekemään työharjoittelun 
ja samalla sen puuttuvan ovinuppimalliston. 
Meninkin ja viihdyin yrityksessä viisi vuotta, 
mutten tehnyt koskaan yhtään ovinuppia. Am-
mattiosaamiseni ja parhaimmat keramiikka-
reseptit sain kuitenkin Terraviivasta, mesta-
rin opissa itse kokeilemalla alan oppii kaikkein 
parhaiten. 



Kaolin tiloissa on myymälän lisäksi pieni tuotanto
tila, jossa laatat valmistuvat käsityönä.

Portsalaiseen katukuvaan sopii mainiosti käsityöläisen 
liike jos toinenkin, siispä tervetuloa Portsaan, Kaoli!
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Miten keramiikkalaatta tehdään? Kaik-
ki lähtee oikean savilaadun valitsemises-
ta, jotta lopputuloksesta tulee laadukas ja 
kaunis. Saven ominaisuudet vaikuttavat 
oikeanlaisen lasitteen valitsemisessa eli 
siihen, minkälainen lasite on juoksevuu-
deltaan kullekin savityypille paras. Pu-
hutaan resepteistä eli ohjeista, joissa ker-
rotaan gramman tarkkuudella lukuisien 
lasitteessa käytettävien ainesosien mitat 
sekä poltto-ohjelma, joka sopii yhteen 
lasitteen kanssa. Lasitus on koko laatan-
teossa kriittisin vaihe, siinä voi mennä 
monenlaista pieleen - saveen voi esimer-
kiksi jäädä vaivausvaiheessa kupla, joka 
kovassa lämpötilassa rikkoo laatan. Lasi-
tus on myös työn palkitsevin osa ja hienoa 
on, kun uunista saa ulos kauniita ja yksi-
löllisiä laattoja.

Kaikkien töiden lähtökohtana on siis savi, 
ja se on myös nimen Kaoli takana. Yrityk-
sen nimi tulee kaoliini-mineraalista ja 
valkoiset savet ovat kaoliinipohjaisia sa-
vilaatuja.

Miten Kaoli päätyi Portsaan? Kävi ai-
kamoinen tuuri. Olin aloittamassa yri-
tystoimintaa, ja samaan aikaan Startti ja 
Laturin -yrittäjä jäi eläkkeelle ja lopetti 
liiketoiminnan. Tila jäi tyhjilleen samaan 
aikaan, kun minulle tuli tarve vuokrata 
oma työskentelytila. Olen itse kolmatta 
vuotta portsalainen, koen paikan kotoi-
saksi enkä haluaisi asua missään muualla 
Turussa kuin juuri täällä. ■
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Miten teidän perheenne aloitti parkourin?

Mikko: Parkour alkoi meillä syksyllä 2019. 
Pojan (Eelis) kanssa haluttiin keksiä joku yh-
teinen harrastus. Turun Parkour Akatemiasta 
löytyi Perhe parkour -kurssi. Sinne ilmoittau-
duimme ja rakastuimme lajiin melkein välit-
tömästi. Vaikka itse harrastus on ollut vain 
isä-poika -harrastus, niin olemme vapaa-ajal-
la ottaneet myös siskon mukaan, kun olemme 
keskenämme käyneet harrastamassa.

Mikä parkourissa on hauskinta?

Mikko: Hauska liikkuminen, haasteet ja yh-
dessäolo
Vilma: Yhdessä olo, liikunta ja hauskanpito
Eelis: Temppuilu

Missä Turussa voi harrastaa Parkouria?

Mikko: Parkouria voi itse asiassa harrastaa 
missä tahansa. Kaupunkimaasto on täynnä 
erilaisia esteitä ja ratoja, jotka vain odotta-
vat löytämistä. Meidän suosikkejamme ovat 
puistot ja Yliopistonmäki. Toki helpottaa, kun 
pääsee porukassa opettelemaan tätä. Nyt kun 
koronaepidemia on pakottanut ryhmäohjauk-
sen tauolle, olemme keskenämme katsoneet 
vinkkejä Parkour Akatemian videoista, keksi-
neet omia liikkeitä ja kuvanneet itse omia har-
joituksiamme.

Mitä annatte vinkiksi uusille kokeilijoille?

Lapset: Kannattaa aloittaa helpoista ja pidä 
hauskaa!
Mikko: Muista lämmitellä ennen aloittamista! 
Kokeile rohkeasti ja aloita helpoista liikkeistä.

Perhe-parkour on hauska 
koko perheen laji

Teksti: Sari Raunell
Kuvat: Mikko Salminen

Vilma, Eelis ja Mikko harrastavat 
parkouria yhdessä missä tahansa, 
mutta suosikkeja ovat puistot ja 
Yliopistonmäki.

Perheen lasten ja aikuisten yhdessä viettämä aika on maailman parasta ja tärkeintä. Yh-
teinen liikuntaharrastus on jo ihan huippua! Perhe-parkourista kertovat isä Mikko, poika 
Eelis 7 ja tytär Vilma 9 vuotta. Muista myös käydä kurkkaamassa www.portsa.fi -sivuilla 

jutun yhteydessä olevat videolinkit.
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Teksti ja kuvat: Susanna Artukka

Yhdistelmä cheerleading 
näyttävyyttä ja faijan 
"hyviä" ohjeita siitä, 
miten zombeja 
isketään hyp
pypotkulla.

Setämiehen 
kengurumaisen 
voimakas ja 
korkea hyppy.

Pitää vielä kysäistä, entisinä portsalaisina, 
mitä kaipaatte Portsasta? Mikä on Martis-
sa parasta?

Mikko: kaipaamme Portsalaista tunnel-
maa: kantakaupungin fiilistä ja raken-
nuksia. Onneksi myös täällä Martissa saa 
nauttia puutaloasumisesta, joten viero-
tusoireista ei enää tarvitse kärsiä. ■

KUKA OLET  
JA MISTÄ TULET?

FOBBA
1. Rauhankadulta, 
 ollaan menossa 
 lenkille
2. Nakit
3. Sängyssä 
 peiton alla

IINES
1. Ratakadulta, 
 lenkillä ollaan
2. Possunkorvat 
 ja nakit
3. Sohva ja metsä

1. Mistä tulet?  2. Mikä on lempiruokasi?  3. Mikä on lempipaikkasi?

Portsan Sanomat jalkautui Annanpuistoon, jossa tapasimme 
nelijalkaisia ystäviämme. Kysyimme heiltä seuraavaa:

Kaupunkimaasto on täynnä  
erilaisia esteitä ja ratoja, jotka 
vain odottavat löytämistä.

VILJAM
1. Romaniasta 
 tulin Suomeen
2. Kana
3. Sohva

Mikko, Eelis, Vilma ja äiti Tekla 
Salminen ovat entisiä Portsalaisia, 
jotka Vasaramäen mutkan kaut
ta ovat kotiutuneet puutaloon, 
SuurPortsan reunamille Marttiin.
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Teksti ja kuvat: Christina Torro

Tapahtui Puistorinteessä
Syksyllä 2019 alkoi mitta täyttyä.

Suomen miesten joukkue oli 
aikaisemmin keväällä lähtenyt 
altavastaajana jääkiekon MM-
kisoihin, peli peliltä näyttänyt 
närhet ennakkosuosikeille ja 
lopulta voittanut MM-kultaa 
Mörkö Anttilan johdolla. 
Voitosta alkoi sen päiväinen 

kansallinen pörhistely – mikä 
tietysti oikein onkin. Aikansa 
rymyttyään palautui muu 
Suomi jääkiekkohuumasta taas 
säyseiksi tolkun kansalaisiksi, 
mutta Puistorinteessä pörhistely 
jatkui, suorastaan yltyi. Kesän 
kuluessa jääkiekkohuuma 
vaihtui pöytälätkälegendoihin, 
joissa jokainen oli kuningas ja 

juttujen perusteella ilmaveivit 
vain alkulämmittelyä. 
Reppavimmat uhittelivat 
voittavansa vastustajat jopa 
yhdellä kädellä, tai tarkemmin 
ajateltuna vaikka ihan ilman 
käsiä. Kierrokset kiihtyivät, 
reviirien nurkkia merkkailtiin. 

Jotain piti tehdä.

Lähettäjä: Christina Torro  
Lähetetty: 1. syysk. 2019  
Vastaanottaja: Puistorinne 
Aihe: Pöytälätkäturnaus 27.9.

Hei Puistorinteen urheilullinen kansa!

Onko joskus tullut hakattua Stiga-pöytälätkää, ja ainakin omissa mielikuvissasi olit siinä ilmiö-
mäisen etevä? 
Vai onko niin, että et ole koskaan koittanut, mutta sisimmässäsi tiedät päihittäväsi kaikki muut? 
Reppavista pihapuheista päätellen meillä Puistorinteessä on liuta uskomattoman hyviä Sti-
ga-taitureita, mutta vain yksi voi olla paras – niinpä järjestämme piharakennuksessa ja sen 
välittömässä yhteydessä Puistorinteen pöytälätkäturnauksen perjantaina 27.9. klo 19 alkaen 
selvittääksemme, kenen pullistelupuheissa on perää. 

Tapahtuma on aikuisille ja sinne saa tuoda omia alkoholijuomia. Paikalta löytyy myös buffet, 
josta on edulliseen hintaan ostettavissa urheilutapahtumien perinneruokaa eli mokkapaloja ja 
grillimakkaraa. Kaiva siis sisäinen Jutilasi esiin ja ilmoita joukkueesi (=itsesi) tapahtumaan 23.9. 
mennessä. Paras joukkueen nimi palkitaan, joten koita keksiä jokin innovatiivisempi nimi kuin 
esim. ”Antti”, ”Suomi” tai ”as.11” 

Pukeuduthan teeman mukaisesti urheilutamineisiin myös katsomoon!  Hikipannat, mynäsuojat 
ja trikoot kaapinpohjalta siis esiin ja näytille!

Tervetuloa mukaan pelaamaan tai kannustamaan!
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Pöytälätkäturnaukseen ilmoittau-
tui kahdeksan joukkuetta: Puisto-
rinteen Kankeat Mailat (PuKaMa), 
Portsan Nopeet, Rauhankadun 
PuuLaaki (RaPuLa), Arvinkadun 
NiiTTI (ANTTI), Moves like Jagr, 
Puistorinteen Sihti&Syöttö, Ho-
ki-Hape ja eräs Timo. 

Joukkueita ei päästetty helpolla, 
eikä vaihtopenkillä paljon istus-
keltu. Turnaus pelattiin kahdella 
kentällä kahdessa eri lohkossa siten, 
että jokainen pelasi alkusarjan, puo-
livälierät, sitten välierät ja lopuksi 
semifinaalin, onnekkaimmat finaa-
lin. Alkuerien pelit kestivät kukin 
kolme minuuttia, välierien jälkeen 
siirryttiin viiden minuutin eriin. 
Peleistä ei puuttunut dramatiikkaa, 
koko tunneskaalaa käytettiin lai-
dasta laitaan ja spekuloinnin varaa 
jäi turnauksen jälkeen runsaasti. 

Ennakkosuosikkina ja etukäteen 
kovimpana vastustajana tiedetty 
joukkue lähti kirjaimellisesti rotsi 
auki puolivälieriin, ja ilmoitti pelaa-
vansa pelin pihapuheidensa mu-
kaisesti: ilman maalivahtia ja vain 
vasemmalla kädellä. Huonostihan 
siinä sitten kävi. Yleisön yllätyksek-
si ottelusta pääsi välieriin siis mel-
koisella tuurilla seilannut joukkue, 
ja ennakkosuosikki joutui sittenkin 
käyttämään myös oikeaa kättään - 
kätelläkseen reilusti voittajaansa. 
Tästäkin tunnekuohusta silti sel-
vittiin, lepäämässä ollut maalivahti 
tökättiin paikoilleen ja pelejä jat-
kettiin sarjataulukossa eteenpäin. 
Ja niin tapahtui, että neljän tunnin 
yhtäjaksoisen pelaamisen jälkeen 
voittajakolmikko oli selvillä. ■

1. Karjala takas, Portion Boys
2. Saravon Pekka, Mansesteri
3. No Limit, 2 Unlimited
4. Boston Bruins Goal Theme,  
 Sports Machine
5. Löikö Mörkö sisään?
6. Tilttiin, Pasi ja Anssi
7. Sori, Vesala
8. Thunderstruck, AC/DC

LEIKKAA TALTEEN PÖYTÄLÄTKÄTURNAUKSEN SOITTOLISTA!

9. Suomi, Yksi totuus (Matti Nykänen)
10. Panama, Van Halen
11. Kaikki Peiliin, Fintelligens
12. Taivas varjele!, Finnish Hockey Mafia
13. Hard Rock Hallelujah, Lordi
14. Pämppää, Teflon Brothers
15. Eye of the Tiger, Survivor
16. How Much is the Fish, Scooter
17. Ei suomalaiset tanssi, Haloo Helsinki

18. Electric, Leila K
19. Ny rillataan viimeiseen asti,  
 Samppa Linna, Timo Jutila
20. Fear of the Dark, Iron Maiden
21. Time Is Running Out, Muse
22. Omen III, Magic Affair
23. Voodoo People, The Prodigy
24. Walk, Pantera

Pöytälätkäturnauksen voitti Ar
vinkadun NiiTTI (ANTTI), joka oli 
ilahtunut kiertopalkinnoksi saa
mastaan sammakosta. Erittäin 
kovan vastuksen antoi toiseksi 
tullut Moves like Jagr, ja kolman
neksi pääsi jollain konstilla Rau
hankadun Puulaaki (RaPuLa).

Välillä huollettiin pelivälinei
tä ja etsittiin kiekkoja, joita 
löytyi lähes yhtä paljon kuin 
niitä katosi.

Otteluiden käynnis
tyttyä nauratti enää 
vain yleisössä.

Turnauksen ennakkosuosikki 
halusi lepuuttaa maalivahtiaan.

Ennen finaalipeliä kajautettiin 
tietysti Maammelaulu niin he
leästi kuin vain ikinä osattiin.

Tiukassa pronssipe
lissä vastakkain 
Portsan Nopeet ja 
Rauhankadun Puu
laaki (23)
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A lkoholin ja oluen valmistus 
on hyvin vanhaa perua ja 
vanhimmat maininnat olu-
en valmistuksesta ulottuvat 

viiden tuhannen vuoden taakse Meso-
potamiaan. Suomalainen muinaisolut 
on sahti, jonka valmistus on pysynyt 
miltei samanlaisena tähän päivään asti. 
Ehkä enää ei mallasteta savusaunan 
lauteilla, mutta sahti on hyvä esimerkki 
oluesta, jota ei löydy niin paljoa kaupal-
lisilta markkinoilta, mutta kotioloissa 
sitä valmistetaan senkin edestä.

90-luvulla Suomessa oli kotiviinibuu-
mi ja nykyään harvinaisempaa herk-
kua, eli kiljua sai aina joltain tutultua 
pummattua. Pienpanimobuumi syntyi 
karvan päälle kymmenen vuotta taka-
perin, mikä myös innoitti nuoria aikui-
sia tekemään olutta myös kotona. Itse en 
koskaan ole aloittanut kotioloista, vaan 
hyppäsin suoraan isojen patojen äärelle 
kaupalliseen panimoon, joten kotiolois-
sa oluen keittäminen on aavistuksen 
vieras kulttuuri. Siksi siihen oli päästä-
vä tutustumaan.

Tiedän henkilökohtaisesti, että Port-
sassa on tehty kiljua 90-luvulla, mutta 
oluen keittäjiä en muista tavanneeni. 
Kuitenkin kyselin artikkelia varten in-
nokkaita esittelemään kotipanimoaan 
ja sain ilahduttavan määrän vastauk-
sia aina yksinäisistä susista taloyhtiön 
omaan panimoon.

Asunto oy Korkeavuoressa on naapurei-
den kesken perustettu panimo, jossa on 
mukana Ville Annunen, Tapio Enberg, 
Sampo Olkinuora, Niko Kivikangas ja 
Riku Äärimaa. He perustivat panimon-
sa vuonna 2017 ja Äärimaa tuli mukaan 
2018, kunhan oli todennut ensin piha-
juhlissa tuotteet hyviksi.

- Kaikki panimon alkuperäisjäsenet 
olivat kesällä 2018 suhteellisen tuoreita 
isiä ja jälkikasvun paimennuksen ohes-
sa syntyi tarve tehdä myös jotain aivan 
muuta. Ja olisihan nyky-Portsa ilman 
asukaspanimoa kuin hipsteri ilman 
kasvokarvoitusta. Kyllä Portsan kesäil-
lassa kuuluu maltaan tuoksua vienosti 
kuin Camembert helteellä pihapöydissä, 
veistelevät korkeavuorelaiset.

Teksti: Teemu Artukka Kuvat: Kotipanimot

PORTSASSA PANNAAN

OLUTTA
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Muutaman korttelin päässä asuva Pertti 
Huikuri on perustanut Port Arthur Brewing 
Company-nimisen kotipanimon viitisen 
vuotta sitten kaverinsa Joonaksen kans-
sa. Ihan ilman vaikeuksia ei ensimmäinen 
olut syntynyt, sillä laitteeksi valikoitunut 
Grainfather ei tuntunut olevan samalla aal-
topituudella keittäjien kanssa, ja toisinpäin. 
Lopputulos kuitenkin palkitsi.

- Muistan vielä sen hetken, kun noin viikko 
pullottamisen jälkeen korkkasin kokeek-
si yhden pullon kokeillakseni, oliko hiili-
happoa jo kehittynyt pulloon. Olut oli niin 
taivaallisen hyvää, että soitin välittömästi 
Joonakselle, kehotin avaamaan pullon ja 
maistamaan tuotosta, kertoo Huikuri.

Rauhankadulta taasen löytyy Peace Street 
Brewery, joka perustettuun kuuden hen-
gen porukan kanssa vuonna 2017. Porukan 
vetojuhtana on Matti Nurmi, joka hoitaa 
enimmäkseen tuotantopuolta ja muu po-
rukka nautintopuolta. Reseptit ideoidaan 
yhdessä ja näillä kuvioilla saadaan aikai-
seksi 150 litraa olutta vuodessa. Kotipani-
mon vaikuttavin ilmestys oli arkkupakasti-
mesta tehty hanalaitteisto.

Heidi Oksanen ja Teemu Yliluoma perusti-
vat Portsan kellaripanimon tammikuussa 
2018 saatuaan edeltävänä jouluna lahjaksi 
Henok Fentien ja Karl Grandinin mainion 
Pane Olutta -nimisen kirjan. 

- Tutustuminen oluiden ihmeelliseen maa-
ilmaan oli alkanut jo kymmenisen vuotta 

aiemmin, juomakelpoisen oluen valmistus 
tuntui utopistiselta ajatukselta. Kansan-
kielellä kirjoitettu kirja sai oivaltamaan, 
ettei oluen paneminen olekaan mitään täh-
titiedettä, vaan jokainen maalaisjärjellä 
varustettu perusjamppa pystyy panemaan 
oikeasti laadukasta olutta kotioloissa , ker-
tovat Teemu ja Heidi.

Oluenvalmistuslaitteita kotipanijoilla on 
laidasta laitaan alkaen teknisemmästä 
Grainfatherista aina vanhaan kunnon kyl-
mälaukkuun. Oluenvalmistuksen perintei-
sintä osastoa edustavat korkeavuorelaiset, 
jotka saivat idean tehdä olutta taloyhtiön 
puulämmitteisessä padassa. Annunen 
suunnitteli 80 litran pataan sopivan resep-
tin, joka mukaili Sierra Nevadan Pale alea ja 
se nimettiin Pesutupa Pale Aleksi.

- Valmistusmenetelmäksi valikoitui pataan 
sopiva pussimäskäys. Lämmönsäätö puuta 
polttamalla osoittautui haastavaksi, vaikka 
oma lämpötilatavoitteemme onkin anteek-
siantava ja sallii pienet heittelyt, kunhan 
homma toimii, kertovat korkeavuorelaiset.

Pyysin haastateltavia esittelemään jonkin 
tuotteen ja Huikuri kertoikin erittäin kat-
tavasti kehittelemästään Belgian Strong 
Alesta, josta alkoholitilavuutta löytyykin 
mukavat 8,8%.

Kyllä Portsan kesäillassa 
kuuluu maltaan tuoksua 
vienosti kuin Camembert 
helteellä pihapöydissä

Asunto Oy Korkeavuoren tuoreet isät perustivat 
hipsterihenkisen asukaspanimon pesutupaan.
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- Tällä hetkellä olut on vielä hy-
vin nuori ja tarvitsee vielä aina-
kin pari viikkoa aikaa kypsymi-
seen, makujen pyöristymiseen 
ja varsinkin kirkastumiseen. 
Otin kuitenkin käymisastiasta 
näytteen, jonka hapotin carbo-
nator-korkin avulla käytetyssä 
muovisessa lähdevesipullos-
sa. Oluesta on nuoresta iästään 
huolimatta maistettavissa bel-
gihiivoille tuttu hedelmäisyys 
ja mausteisuus. Mieleen tulee 
päärynä, appelsiini, omena sekä 
lievä pippurisuus. Olut on pe-
tollisen helppojuontinen ollak-
seen lähes 9% vahva, Huikuri 
kuvailee ja saa veden toimituk-
sen kielelle. 

Lehden ilmestymisen aikaan 
oluen siis pitäisi olla priima-
kunnossa.

Peace Street Breweryn mainit-
sivat eksoottiselta kuulostavan 
Tropical Porterin, jonka valmis-
tuksessa ja raaka-aineissa jälji-
teltiin mahdollisimman paljon 
karibianmeren olosuhteita.

Korkeavuorelaisten Pesutupa 
Pale Ale imi keittäjien mukaan 
voimaa ennakkoon kriittisistä 
kommenteista, joissa vihjattiin 
tulevaan ripuliin. Panimo osal-
listui kuitenkin kahden oluen 
voimin  Turku Craft Beerin yh-
teydessä järjestettyyn kotiolut-
kilpailuun, josta ei menestystä 
tällä kertaa tullut, vaikka voit-
toa pidettiin miltei varmana. 

- Kaksikko sai nimet Brut  
Arthur ja Brutalen. Brut Art-
hur oli hapetuttuaan hirvittävä, 
Brutalen loistava. Oluilla osal-
listuttiin kisaan, jonka varma 
voitto valui ohi tuomariston 
maistettua vain ensin mainit-
tua, kertovat korkeavuorelaiset.

Kellaripanimon ylpeydenaihe 
on ollut STIPA eli Steriili Tissut-
telu IPA. Olut tehtiin mittatila-

ustyönä viestintäalan yrityk-
selle, jossa Teemu työskentelee 
copywriterina. Olutta maistet-
tiin ensimmäisen kerran tie-
tenkin firman pikkujouluissa. 
Kellaripanimossa on tehty myös 
tammikypsytettyä siideriä.

Kaikkien tulevaisuudensuun-
nitelmat ovat maltillisia. Peace 
Street Breweryn ja kellaripani-
mon oluentekijät ovat katsele-
massa hapanoluiden suuntaan, 
mutta muuten jatkavat korkea-
vuorelaisten kanssa hyväksi 

ja varmaksi todetulla india- ja 
american pale ale-linjalla. Hui-
kuri leikittelee ajoittain ajatuk-
sella omasta panimosta, mutta 
toteuttamiskelposempi idea 
olisi tehdä uusia olutkokeiluja 
erilaisilla maltailla.

Korkeavuorelaiset haluaisi-
vat tehdä hieman väkevämpiä 
tuotteita, mutta se vaatii taak-
seen lakimuutoksia tai pihalle 
Uuno Turhapurosta tutun nos-
tettavan kuusiaidan. ■

Kansankielellä kirjoitettu kirja sai 
oivaltamaan, ettei oluen paneminen 
olekaan mitään tähtitiedettä

Peace Street Breweryn vaikut
tavin ilmestys on arkkupakasti
meen toteutettu hanalaitteisto.

Portsan Kellaripanimon toiminta 
alkoi perustajajäsenten luettua lah
jaksi saatua Pane olutta kirjaa.

Port Arthur Brewing Companyn 
tuotantolaboratoriossa on kehitetty 
mm. oma Belgian Strong Ale.

Haluatko verkostoitua portsalaisten kotipanijoiden kanssa? 
Ota yhteyttä teemu@artukka.net
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O luen valmistus on lop-
puviimein hyvin yk-
sinkertainen prosessi. 
Tarvitaan vain puh-

taat valmistusvälineet, maltaas-
ta saatavia käymiskelpoisia soke-
reita ja hiivaa.

Yksinkertaisimmillaan alkoholia 
valmistetaan sokerivedestä, oi-
keastaan mistä tahansa hiivasta, 
mutta mallastettu vilja on kui-
vaa, joten sokeri pitää ikään kuin 
liottaa maltaasta.

Olutta on valmistettu samal-
la periaatteella tuhansia vuosia, 
mutta nykypäivänä valmistus 
on kontrolloidumpaa ja proses-
sin taustalla oleva mikrobiologia 
on hyvin tiedossa. Periaatteessa 
oluen valmistus ei myöskään eroa 
kotioloissa ja isossa teollisessa 
panimossa. Jälkimmäisessä vain 
kaikki prosessinhallinta on viety 
äärimmilleen.
Kotioloissa tehdyn oluen valmis-
tus on sikäli palkitsevampaa, että 
voi tehdä juuri sellaista olutta 
kuin itse haluaa nauttia.

Harrastukseen pääsee mukaan 
edullisimmillaan noin sadan eu-
ron sijoituksella ja parempaan 
laitteistoon pääsee käsiksi jo 
muutamalla satasella. Kuten kai-
kissa harrastuksissa, pystyy ko-
tiolutvälineistöön sijoittamaan 
nelinumeroisia summia. 

Valmistusvaiheet ovat hyvin yk-
sinketaiset:

1. Maltaat

Ensiksi tarvitaan mallasta. Pää-
sääntö on, että mitä enemmän 
mallasta, sitä enemmän sokeria. 
Ja tietysti mitä enemmän soke-
ria, sitä enemmän alkoholia. Sii-
näkin on kuitenkin ylärajat, eli 
parhaatkaan hiivat eivät kestä 
määräänsä enempää alkoholia, 

joten ne elävinä organismeina 
kuolevat yleensä noin 14-15 alko-
holitilavuusprosentissa. Maltai-
ta on monenlaisia, aina vaaleasta 
pilsneristä tai pale ale -maltaas-
ta tummaan paahtomaltaaseen. 
Yhdistelemällä erilsisia maltaita 
saadaan aikaiseksi oluen mallas-
pohja. Maltaat tulee rouhia en-
nen käyttöä, mutta niitä saa myös 
valmiiksi rouhittuna.

2. Mäskäys

Mäskäyksessä maltaat lisätään 
kattilaan, jossa on lämmintä vet-
tä ja tarkoitus on liottaa maltaas-
ta saatavat sokerit veteen. Veden 
kannattaa olla hieman lämpi-
mämpää kuin tavoitelämpötila, 
sillä lisätyt maltaat laskevat läm-
pötilaa. 

Helpoin tapa aloittaa panimohar-
rastus on pussimäskääminen, eli 
maltaat pussiin, pussi kattilaan 
ja odotetaan prosessin valmis-
tumista. Mäskäyksessä menee 
yleensä noin tunti riippuen re-
septistä, joten kattilan kansi on 
hyvä pitää kiinni ja vaikka pyyh-
keitä kattilan ympärillä. Mäs-
käyksen jälkeen pussi nostetaan 
kattilasta ja valutetaan mahdolli-
simman kuivaksi nesteestä. Mitä 
enemmän nestettä saadaan irti, 
sitä enemmän olutta.

3. Keittäminen

Keittämisen aikana oluesta pois-
tuvat epäpuhtaudet, se tiivistää 
makuja ja sen aikana myös olutta 
voi maustaa. Joukkoon voi peri-
aatteessa lisätä mitä vain, mitä 
taidot antavat myöden, mutta 
yksi periaatteessa “pakollinen” 
raaka-aine on olemassa; humala. 
Humala lisää oluen säilyvyyt-
tä, mutta tuo siihen myös makua 
purevuuden ja hedelmäisyyden 
muodossa. Humalan lisääminen 
on tarkkaa puuhaa alkaen mää-

rästä ja ajoituksesta, mutta pää-
sääntöisesti mitä myöhemmin 
humalaa lisätään, sitä hedelmäi-
sempää oluesta tulee.

4. Jäähdyttäminen, hiivaus 
ja kypsyminen

Vierteen voi jäähdyttää  vaikkapa 
kylmävesialtaassa, mutta nes-
teeseen laitettavan jäähdytin-
kierukan voi askarrella itse vei-
vaamalla kupariputkea ja antaa 
veden virrata läpi. Vierre jääh-
dytetään käymislämpötilaan, 
joka on pintahiivaoluissa noin 
20 astetta. Vierre lisätään hii-
van kanssa käymisastiaan, joista 
yleisin on jopa aliarvostettu val-
koinen muoviämpäri. Pääkäymi-
sen jälkeen astian voi siirtää vii-
leämpään paikkaan esimerkiksi 
kylmäkellariin, joka helpottaa 
hiivan asettumista.

5. Pullotus ja jälkikäyminen

Käymisastiassa tapahtuvan pää-
käymisen jälkeen hiiva on laskeu-
tunut pohjalle, joten olut voidaan 
pullottaa. Koska sammiot eivät 
kestä painetta, kaikki käymisestä 
vapautuva hiilidioksiidi on pois-
tunut vesilukon kautta. Hätä ei 
ole kuitenkaan tämännäköinen, 
vaan olut voidaan jälkikäyttää 
pullossa. Eli pullota olut hanasta 
tai lapon avulla ja lisää pieni mää-
rä sokeria. Sitten korkki päälle 
ja anna olla huoneenlämmössä 
noin viikko jolloin jälkikäyminen 
käynnistyy. Sen jälkeen oluen voi 
siirtää jälleen viileään paikkaan. 
Kypsyminen valmiiksi tuotteek-
si voi kestää useita viikkoja eten-
kin jos kyse on pitkää kypsymistä 
vaativasta lagerista. Alet, eli pin-
tahiivaoluet kypsyvät aavistuk-
sen nopeammin. ■

OLUEN VALMISTUS

Lisää ohjeita, valmistus-
välineitä ja reseptejä: lappo.fi
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Koko vuoden parhaat asennus- ja saneerausajat varataan nyt!

Soita 0400 534 303
www.rakennushankemakela.fi | airikkalantie 102, 21310 Vahto

Rakennushanke
Rauno Mäkelä Oy

Koronavirus ei ole 
laittanut Mikaelin-
seurakunnan toi-

mintaa tauolle emmekä ole 
lomauttaneet henkilöstöä, 
vaan seurakunnan toiminta 
jatkuu ja kehittää uusia uo-
mia sähköisiä kanavia hyö-
dyntäen. 

Seurakunnan työnteki-
jät ovat puhelimen päässä ja 
avoimia kuulemaan asiaasi. 
Myös kirkolliset toimituk-
set kuten kasteet, vihkimi-
set ja hautaan siunaamiset 
toimitetaan kokoontumis-
rajoituksia noudattaen. Jo-
kaisen työntekijämme yhte-
ystiedot löytyvät osoitteesta 
mikaelinseurakunta.fi. 
Voit myös rohkeasti ehdot-
taa, miten seurakunta voi-
si tukea portsalaisten arkea 
poikkeuksellisena aikana.

Seurakuntamme tilai-
suuksiin voit osallistua vuo-
rovaikutteisesti sosiaali-
sen median kautta. Olemme 
päivittäin läsnä facebookis-
sa ja youtubessa osoitteis-
sa fb.com/mikaelinsrk ja 
youtube.com/user/mikae-
lilainen. Voit osallistua ti-
laisuuksiin vaikka sinulla 

ei olisi facebook- tai you-
tube-tunnuksia. Olemme 
myös instagramissa ja twit-
terissä, joista löydät meidät 
tunnuksella @mikaelinsrk.

Diakoniatyö poikkeuk-
sellisena aikana

Diakoniatyön tarve on luon-
nollisesti entisestään kas-
vanut tänä aikana. Mikäli 
sinulla on huolia, joista halu-
aisit päästä jutteleman luo-
tettavan henkilön kanssa tai 
taloudellinen pärjääminen 
mietityttää, voit olla yhtey-
dessä diakoniatyöntekijöi-
hin. Lisäksi voit kysyä myös 
vapaaehtoistyön mahdolli-
suudesta.

Mikäli haluat tunnin mit-
taisen puhelinajan, jotta 
voimme perehtyä kunnolla 
tilanteeseesi, soita ajanva-

rausaikana tiistaisin klo 10-
11.30 numeroon 040 3417 
097 (ei viestejä). Voit myös 
lähettää sähköpostia mi-
kaeli.diakonia@evl.fi

Mikäli sinulla on lyhy-
empää kysyttävää tai asiaa 
esim. seurakunnan toimin-
taan liittyen, voit soittaa 
myös suoraan työntekijöille. 
Sähköpostit ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@evl.fi

Diakoniatyöntekijät: 
Erja Mäenpää 040 341 7398 
Pauliina Liukkonen 
040 341 7390 
Elina Okko 040 341 7396

Kirkon vihkiajat kesällä 
2021 jaossa nyt

Mikaelinkirkon ja muiden  
Turun kirkkojen lauantai-
päivien vihkiajat kesälle 

Teksti: Matti Hernesaho, Elina Okko ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestintä

KORONA SIIRSI MIKAELIN  SEURAKUNNAN TOIMINNAN NETTIIN

K
uva H
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s

Matilda Ahola
Kiinteistönvälittäjä, LKV
matilda.ahola@skv.fi
040 594 5529

ONKO ASUNNON VAIHTAMINEN AJANKOHTAISTA?
Kodinvaihto on hyvä aloittaa asiantuntevan välittäjän valinnalla. Alueen, hintatason, palve-
luiden ja puutaloasumisen tuntevien välittäjien kanssa onnistut paremmin - olemme itsekin 
portsalaisia ja tehneet lukuisia onnistuneita puutalokauppoja. Ammattitaitomme ja paikallis-
tuntemuksemme ovat siis käytössäsi ja myyntityömme on vastuullista ja tilanteen huomioivaa. 
Kaikkiin toukokuun loppuun tehtyihin toimeksiantoihin tarjoamme turvallisen 3D-esittelyn.

Susanna Artukka
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
susanna.artukka@skv.fi
040 668 5825

SKV Kiinteistönvälitys Oy | Eerikinkatu 27, 20100 Turku | Y-tunnus 0851924-5

Yhteistyöterveisin ja soittoasi odottaen,
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2021 ovat haettavissa 15.5. 
mennessä. Jos useampi pa-
ri toivoo samaa aikaa, vih-
kiaika menee ensisijaisesti 
vihkikirkon oman seura-
kunnan jäsenelle, toissi-
jaisesti Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän jäse-
nelle ja tämän jälkeen ul-
kopaikkakuntalaiselle. Jos 
näiden kategorioiden si-
sällä tulee päällekkäisyyk-
siä, aika arvotaan sitä toi-
voneiden kesken. Vihkiajat 
ilmoitetaan niitä toivo-
neille toukokuun aikana.

Vihkiaikaa voit hakea 
srk:n sähköisestä varaus-
palvelusta https://asiointi.
turunseurakunnat.fi/

Jäljelle jääneet lauantai-
den sekä muiden viikon-
päivien vihkiajat 30.9.2021 
asti tulevat varattavik-
si 1.6.2020. Talvikauden 
2021–2022 vihkiaikoja voi 
varata 1.9.2020 alkaen. Jos 
vihkitoimitus halutaan 
kaksikielisenä, siitä tulee 
mainita jo varauksen yh-
teydessä. Mikaelinkirkon 
vihkiajat ovat lauantaisin 

klo 14.00 / 14.45 / 15.30 / 
16.15 / 17.00 / 17.45.

Lisätiedot:  
Turun ja Kaarinan seura 
kuntayhtymän varauspal-
velu puh. 040 3417 011,  
turku.varauspalvelu@evl.fi

turunseurakunnat.fi/haat

Huhtikuussa Mikaelinkirkon ku
peessa myytiin piispoja seura
kunnan mielestä vähän turhan
kin halvalla. :)

K
uva M

atti H
ernesaho

Palveleva verkkokauppa ja 
myymälä Piikkiössä.

Kaikki kotioluen 
valmistukseen.

Edulliset kotiinkuljetukset!
www.lappo.fi

Palveleva verkkokauppa ja 
myymälä Piikkiössä.

Kaikki kotioluen 
valmistukseen.

Edulliset kotiinkuljetukset!
www.lappo.fi

-vuodesta 1991-

sanna Hakakoski 
verhoilijamestari

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

verhoomo.hakakoski@
turunverhoilijamestarit.fi

www.verhoomohakakoski.com
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Text: Solveig Sillanpää

Coronavår

Efter en ovanligt varm vinter följer en 
ovanlig vår. Men kommer vi ihåg den här 
våren om några år?

De vuxna började distansjobba, trafiken 
tystnade. Den 18 mars stannade också 
barnen hemma. De minsta eleverna var 
ivriga att lära sig nytt så de väntade nästan 
otåligt på lärarens råd första morgonen. 
Stort tack till alla lärare som så sköter dis-
tansundervisningen.

Gemenskap i Portsa

I Portsa har vi tagit emot Nallebjörns föns-
terutmaning så man hittar tiotals nalle och 
andra mjukisdjur i fönster, på balkonger, i 

buskar och på staket. Det är trevligt att kol-
la in nalle på kvällspromenaden.

Silvia Di Iorio uppmanade oss att måla 
stenar som lades ut i hjärtform utanför 
Portsahemmet för att glädja alla som går 
förbi.

Grannhjälpen fungerar så de i riskgup-
pen får hjälp med butik, apotek och andra 
ärenden. Granngemenskapen sköter vi på 
tryggt avstånd.

Vårtalko hålls inte i år men vi krattar, put-
sar och städar var och en då det passar.

Njut av hemmamys, sköt om varandra och 
håll er friska. Det är fint att bo i Portsa häl-
sar Sari Raunell ■

S V E N S K  R E S U M É
” S O M  OR DF ÖR A N DE  S A  DE T ”

PS: Solveig tackar.
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Pelko. Se oli aikoinaan Turkuseuran puheenjohtajana olleen Atte Varjon mielestä koti
seutuyhdistyksen perustamisen syy. ”Pelko siitä, että Turkuun ja varsinkin Turun ulko

puolelle oli syntymässä ryhmä, jonka päätarkoituksena oli mollata turkulaisuutta.”

Turkulaisuus on tunnetila. 

Turkuseura on jokaisen turkulaisen ja turkulaisuutta kannattavan yhdistys, joka pitää  
Turun ja turkulaisten puolta.

Otamme kantaa kaupungin kaavoitukseen ja puolustamme Turun arvokasta rakennus
kulttuuria ja viheralueita. Edistämme Turun hiilineutraalisuutta ja ympäristöystävällisiä 

liikenneratkaisuja.

Julkaisemme Turun kuuminta paikallismediaa ja turkulaisuuden päääänenkannattajaa 
Suomen Turku lehteä.  Yhdistyksen jäsen saa lehden kotiin kannettuna neljä kertaa 
vuodessa. Lehdessä kerrotaan Turun historiasta ja nykypäivästä kiinnostavien ihmisten 

ja ilmiöiden kautta.

Järjestämme myös Turkuun ja Turun murteeseen liittyviä tapahtumia, joihin jäsenet 
pääsevät maksuttomasti tai isoilla alennuksilla. Turkuaiheisia kirjoja ja muita tuotteita 
myymme Föripuodissa Vanhalla Suurtorilla – tuntuvin jäsenalennuksin, totta kai! Tur
kuseuran jäsenenä saat lisäksi alennuksia useista turkulaisista kaupoista ja museoista.

Liity nyt mukaan Turkuseuraan ja pääset vaalimaan ja levittämään yhdessä turkulaisuu
den ilosanomaa! Vuosijäsenyytemme on 30 euroa. Perheenjäsenen saa mukaan lisää

mällä summaan 5 euroa.

TURKULAISTEN ON PIDETTÄVÄ YHTÄ. LIITY MUKAAN TURKUSEURAAN, 
JOKA LEVITTÄÄ TURKULAISUUDEN ILOSANOMAA.

TURKULAINEN. OLET AARRE.

Turkulainen. Olet aarre.

TOIMI NÄIN: 

Lähetä viestiä osoitteeseen info@turkuseura.fi tai soita numeroon 040 6373 600. 
Kerro liittyessäsi nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostisi. 

Arvomme toukokuun loppuun mennessä liittyneiden kesken upeita kirjapalkintoja.
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Huhtikuu 2020, 
kuva Portsa Ry

As Oy Turun  
Rauhankatu 1921, 1976. 
Kuvaaja Markku Strengell

...nyt on nyt
Ennen oli ennen... 

As Oy Turun Rauhankatu 19-21 talo valmistui 1960-luvun alussa ja oli Turun pisin 
asuintalo vielä 1970-luvulla. Aiemmin tontilla oli puutalo, jossa toimi matkustajakoti ja 
ilmeisesti myös autopesula. Talo oli 1960-luvulla aikansa "kohutalo". Kun talo valmis-
tui, sen kirkaslasiset parvekkeet aiheuttivat paljon puhetta ja kritiikkiä. Oltiin sitä miel-
tä, että lasit ovat liian häikäisevät, ne eivät sovi muuhun ympäristöön ja lasien takaa 
parvekkeiden sisältö näkyy ikävästi muille. "Lasipalatsin" parvekkeiden lasit vaihdet-
tiinkin nopeasti mattalasisiin. Kun eräs talon asukas surmattiin 1963, oli talo taas kes-
kipisteenä. Surman tutkinnassa avusti jopa Interpol, mutta tekijää ei koskaan löydetty. ■
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Autamme yritystäsi menestymään 
ja kasvattamaan myyntiä.

Hakukoneoptimoinnista verkkosivustoihin
ja verkkokauppoihin 20 vuoden kokemuksella.

www.netello.fi



MLL PORTSAN YHDISTYS - 
YHDESSÄ TEKEMISEN MEININKI

100-vuotias MLL 

MLL Portsan yhdistys on aloitta-
nut toimintansa vuonna 1992. Yh-
distyksellä onkin siis pitkä historia 
toiminnasta portsalaisten lapsiper-
heiden hyväksi. Toiminta ja poruk-
ka ovat vaihtuneet moneen kertaan 
näiden vuosien aikana, mutta yh-
teisöllisisyys ja sen merkitys eivät 
ole hävinneet minnekään. Tänä 
vuonna 100-vuotta täyttävä Man-
nerheimin lastensuojeluliitto on ol-
lut vuosikymmeniä merkittävässä 
roolissa valtakunnallisesti ja port-
salaistenkin lapsiperheiden parissa.

Tapahtumia ja toimintaa 
vapaaehtoisvoimin

MLL Portsan yhdistys toimii täy-
sin vapaaehtoisten voimin. Pienen 
paikallisyhdistyksen hallituksessa  
häärii seitsemän innokasta ja ener-
gistä naista, joiden panoksella pyö-
rivät viikottaiset tempputiistait ja 
puistotreffitkin. Seitsemän naisen 
voimin on järjestetty jos jonkinlais-
ta tapahtumaa kesäjuhlista teatte-
riin. Järjestämisessä on valjastet-
tu apuun niin puolisot, mummit ja 
kummitkin. Lapsiakin häärii apu-
na vaihteleva määrä, joten meno on 
MLL -meininkiä parhaimmillaan!

Näin me sen teemme

Kokoonnumme noin kerran kuu-
kaudessa suunnittelemaan toimin-
taamme. Kokoukset pidetään hal-
lituksen jäsenten keittiönpöytien 
ääressä tai taloyhtiön kerhotiloissa. 
Olipa kokous missä tahansa, tär-

keintä on että kahvia on tarjolla eikä 
purtavaakaan pöydästä koskaan 
puutu. Iloinen puheensorina täyt-
tää tilan, kun hallitus pääsee vaih-
tamaan kuulumisiaan ja toki myös 
käymään esityslistalle merkattuja 
asioita läpi.

Yhdessä tekeminen kuuluu MLL:n 
toimintaan vahvasti. Hallitus pohtii 
ja suunnittelee yhdistyksen asioita 
yhdessä, mutta tiettyjä vastuualuei-
ta on myös jaettu hallituksen jäsen-
ten kesken. Rahastonhoitajalla on 
hallussa yhdistyksen raha-asiat, 
kun taas jäsenvastaava huolehtii 
yhdistyksen vanhoista ja uusista jä-
senistä. Puheenjohtajalla on langat 
käsissään ja hän pitää homman ka-
sassa apunaan varapuheenjohtaja 
sekä sihteeri. Kaikki toimivat yh-
distyksessä omien voimavarojensa 
ja resurssiensa mukaisesti. Kysees-
sähän on mukava harrastus, joten 
kenenkään ei tarvitse tehdä enem-
pää kuin itse haluaa tai ehtii. 

Yhteisöllisyys ja ilo 

Porukkaan mahtuu monenlaista 
persoona ja erilaisia elämäntilantei-
ta. Mutta yhdistävänä tekijänä on 
varmasti halu kuulua yhteisöön ja 
halu tuoda iloa lapsiperheille. ML-
L:n periaatteisiin kuuluu lapsuu-

den arvostaminen, yhdenvertaisuus 
sekä inhimillisyys. Ilo, avoimuus ja 
osallisuus ovat arvoja,  jotka MLL:n 
toiminnassa vahvasti näkyvät. Tätä 
kaikkea haluaa myös MLL Portsan 
yhdistys toiminnallaan tuoda Port-
saan. Vertaistuki, yhteisöllisyys ja 
yhdessä tekeminen motivoivat yh-
distystoimintaan. On hienoa olla 
mukana toimimassa Portsalaisten 
lapsiperheiden hyväksi. MLL Port-
san yhdistyksen iloiseen joukkoon 
mahtuu aina mukaan uusia innok-
kaita tekijöitä. Jos vapaaehtoistyö 
Portsalaisten perheiden hyväksi 
kiinnostaa, niin ota yhteyttä. port-
san.yhdistys@mll.fi

Toivottavasti pääsemme heti elo-
kuussa palaamaan normaalin toi-
mintamme pariin! ■

Seuraa Somessa ilmoitteluamme, 
niin pysyt ajan tasalla. 
Facebook: MLL Portsan yhdistys  
Instagram: @mllportsa

Teksti ja kuvat: Inka Loukkola
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Rakennukset ovat  
elämistä varten.

Koti on enemmän kuin sijoitus Suoraa palvelut
Koti on jokaiselle enemmän kuin sijoitus. Siihen 
liittyy sijoitetun pääoman lisäksi tunnearvot, 
asumisterveys, turvallisuus ja lähes aina pitkä 
omistusaika. 

Kodin arvosta ja ominaisuuksista tulee pitää  
huolta suunnitelmallisesti ja ennakoivasti. Riskejä 
on turha ottaa. – Arvoa voi myös kasvattaa.

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy 

• Asuntokaupan kuntotarkastukset
• Kosteusmittaukset
• Asunto-osakeyhtiöiden kuntoarviot
• Energiatodistukset
• Kuntotutkimukset
• Asiantuntijalausunnot

palvelee kaikissa kiinteistöjen ja asuntojen kun-
non selvitys- ja kehitystöissä, kauppatilanteissa 
sekä esimerkiksi liikekiinteistöjen kuntoarvioissa.

Paikallinen osaaminen – paikallinen vastuu – yhteinen tavoite

Talovisio.fi

Helsinki     Jyväskylä     Lahti     Lappeenranta     Lohja     Pori     Turku

Ota yhteyttä. Me palvelemme!
www.suoraa.fi

maksuton pilvipalvelumme talovisio.fi säilyttää  
kotisi kunnon dokumentit yhdessä paikassa.

Pidä huolta!

SUOMEN RAKENNUSASIANTUNTIJAT



Kaikki hyvä on lähellä.


