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Portsan Sanomat ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa. Aikatauluihin ja aineistoihin
liittyvät tiedot saat toimituskunnalta.
Toimituskunta:
Sari Raunell, Christina Torro,
Teemu Artukka, Toni Mattsson,
Susanna Artukka, Marko
Koponen, Teemu Kaitanen
Ilmoitushinnat:
1/1 sivu: 350 €
1/2 sivu: 190 €
1/4 sivu: 130 €
Mini:		
70 €
Takasivu: 450 €
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Portsa ry ei ole arvonlisäverovelvollinen.
Hintoihimme ei tule arvonlisäveroa.
Yhteystiedot:
toimitus@portsa.fi
Haluaistko jakaa mielipiteesi muille?
Anna äänesi kuulua ja kirjoita toimitukselle
sinua koskettavista tai muuten kiinnosta
vista portsalaisista asioista. Kyseessä
voi olla esimerkiksi mielipidekirjoitus tai
vaikkapa artikkelin aihe. Toimitus pidättää
itsellään oikeuden julkaista kirjoitukset
lehdessä, www-sivuilla tai somessa.

Jäsenmaksut 2021
10 € / talous / vuosi
50 € / yhteisö / vuosi
Jäsenmaksut Portsa ry:n tilille:
FI57 4309 0010 644375
Yhteystiedot:
info@portsa.fi, puheenjohtaja@portsa.fi
Portsa ry
@portsaviralline
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Kummottos puheenjohtaja sanois?

H

armillisesti Katumarkkinat on peruttu
tältäkin vuodelta koronarajoitusten vuoksi. Nostetaan peukut isosti pystyyn, että
maailma palaa normaalimmaksi ja ensi keväänä
voisimme järjestää Katumarkkinat ja juhlistaa
samalla komeasti 50-vuotiasta asukasyhdistystämme. Portsa Ry onkin jo aloittanut juhlavuoden
suunnittelun. Hyväksi havaitut, perinteiset tapahtumat pysyvät kalenterissa, mutta niiden lisäksi
on tulossa portsalaisille ja Portsan ystäville pientä
extraakin, juhlavuoden kunniaksi. Lisää tietoa
paljastetaan myöhemmin, mutta jo nyt kerron, että
vuonna 2022 julkaistaan kolme Portsan Sanomaa.

Yhteisöllinen Portsa <3
Portsasta puhuttaessa mainitaan aina yhteisöllisyys. Mitä se oikein on? Yhteisöllisyys on ihmisten välistä yhteistyötä ja monenlaisia yhteistyön
muotoja. Se koostuu vuorovaikutuksesta, sujuvasta
yhdessä toimimisesta, yksittäiselle henkilölle
merkittävistä suhteista, luottamuksesta ja yhteenkuuluvuudesta. Lyhyesti: naapurit <3
Naapuri on portsalaisen yhteisöllisyyden
peruskivi. Minusta ja sinusta riippuu millainen
asuinpaikka Portsa on. Voit valita asuinpaikkasi,
mutta et naapureitasi, eivätkä hekään voi valita
naapureitaan, eli sinua. Kukin meistä voi kuitenkin valita millainen naapuri itse on ja sitä kautta
millaisen yhteisöllisyyden rakentaa. Jokaisen
naapurin kanssa ei tarvitse olla parhaita ystäviä,
mutta ehdottomasti kannattaa olla väleissä. Keskustella ja yrittää ymmärtää toisen mielipiteitä ja
näkökulmia, tuntea myötätuntoa ja olla ihminen
ihmiselle. Yhteiselo erilaisessa elämäntilanteessa,
vuorokausirytmissä tai muutoin vain erilaisten

ihmisten välillä saattaa toki olla haastavaa, mutta
parhaimmillaan valtavan antoisaa. Omista periaatteista voi antaa periksi, omia muureja on mahdollista laskea ja sitä kautta synnyttää luottamusta
ja yhteenkuuluvuutta toisen ihmisen kanssa. Siitä
on kysymys Portsassa.

Naapuriapu
Talkoiden pitäminen on taloyhtiön väen yhteistyötä parhaimmillaan. Pääosassa ovat haravointi,
istutukset, rännien puhdistus ja niin edelleen. Tärkein rooli on kuitenkin naapureihin tutustumisessa. Haravan varressa tai talkookahvilla syntyy
helposti jutun juurta.
Portsan puutaloissa on asuttu yli sata vuotta lähekkäin. Monesti lähin tuki ja turvakin on löytynyt naapurista. Vaikka juuri nyt tuntuisi siltä, ettet
tarvitse apua tai tukea, tilanteesi saattaa muuttua
äkillisesti. Silloin avun saaminen tai pyytäminen
läheltä, omalta naapuriltasi, on luonnollista ja
helppoa. Ja kun tilanne vaatii, annathan itse apua
naapurillesi, kun hän sitä tarvitsee?

Kesän tuoksuja odottaen
Toukokuun ihana valo. Näitä pitkiä valoisia iltoja
odotan eniten, enemmän kuin mitään muuta aikaa
vuodessa. Tuntuu kuin vuorokauteen tulisi tunteja
enemmän. Tekee mieli ulkoilla ja hääräillä vaikka
miten myöhään illalla.
Nautitaan yhdessä ihanasta alkukesästä! Kohta
syreenit ovat kukassa!
Sari Raunell
Portsa Ry:n hallituksen puheenjohtaja
puheenjohtaja@portsa.fi
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Suomalaisuuden
sielunmaisema löytyy
Kakolanmäeltä

K

Juttu Teemu Artukka

ahvi on suomalaisuuden tuoreempaa
kulttuurihistoriaa. Pienet kahvitteluhetket ystävien seurassa ja siihen
kylkiäiseksi hyvä kahvileipä, on
paikallisen seurustelukulttuurin
ydin ja sitä tarjotaan Kakolanmäellä, josta löysimme Frukt Coffee Roastersin omistajan, Samuli
Pääkkösen.
”En juonut kahvia ennen kuin olin täyttänyt
22 vuotta”, kertoo Frukt Coffee Roastersin perustaja Pääkkönen.
Tunnetusti suomalaiset juovat eniten kahvia koko maailmassa ja välillä tuntuukin, että
kasteveden sijaan meidät on uitettu elämämme
ensimetreillä kahvissa. Kahvittelu ja sen äärellä
seurustelu on niin syvällä kulttuurissamme, että
voisi kuvitella kahvipensaiden kasvavan takapihalla siinä missä marjapuskatkin, joten tieto
Pääkkösen kahdesta vuosikymmenestä ilman
kahvia tulee yllätyksenä.
Pääkkönen päätyi kahvin pariin työskenneltyään kaupassa, koska se rytmitti päivää ja sai
tauot kulumaan paremmin.
"Join maidolla koska kahvi oli (pahaa)
tummapaahtoista ja maito auttoi maun kanssa.
Myöhemmin aloin myös juoda mustaa kahvia
koska vaikutus oli voimakkaampi ja makuun tottui. Ajatus tuolloin oli että tumma on parempaa
koska makua on enemmän", kertaa Pääkkönen
historiaa.
Varsinainen siirtyminen alalle alkoi kehittymään pienin askelin. Se alkoi lehtileikkeestä,
jossa kerrottiin uuden aallon kahviloista, joita
oli syntynyt Helsingin seudulle. Lisäksi silmiin
sattui toinen artikkeli, jossa kerrottiin tanskalaisesta Coffee Collective-paahtimosta, joka herätti
tyylillisesti Pääkkösen mielenkiinnon.
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Kuvat Aleks Talve
Seuraava askel oli se, kun hän sai lahjaksi kahvia, joka oli täysin erilaista kuin hän oli koskaan
maistanut. Kukkainen, makea ja sitruksinen etiopialainen oli kaiken lisäksi vaaleapaahtoista ja se
oli viimeinen notkahdus eteenpäin uravalinnassa.
"Pian olin saanut päähäni hankkiutua alalle
töihin ja sattuman kaupalla (ja omalla innokkuudella totta kai) löysin itseni työharjoittelusta/
työkokeilusta Kaarinassa toimivasta Turun Kahvipaahtimosta. Siellä opin nollasta sataan kaikkea
kahviin ja paahtamiseen sekä paahtimon pyörittämiseen liittyvää."
Turun Kahvipaahtimossa vierähti 3,5 vuotta
kunnes oli aika muuttaa Tanskaan työskentelemään Coffee Collective-paahtimolle. Reissu jäi
kuitenkin lyhyeksi, sillä juuri ennen lähtöään hän
oli tavannut tulevan vaimonsa.

Kakolaan
Palattuaan Tanskasta tuli mahdollisuus perustaa
paahtimo Kakolanmäelle. Frukt Coffee Roasters
Oy perustettiin vuonna 2018 ja seuraavana vuonna aukesivat ovet myös asiakkaille. Lisäksi oli
tiedossa, että nykyinen vaimo, Maija Pääkkönen
oli perustamassa hapanjuurileipomo bageri Å:ta
kukkulalle.
"Palvelukokonaisuus, ja kaikkien omanlaisensa, ja silti pohjimmiltaan hyvin samanlaiset, laatuun ja omaan visioon vahvasti nojaavat yritykset
luovat uniikin toimintaympäristön myös pienelle
paahtimolle. Mahtava olla mukana menossa!
Kakolanruusu oli jo entuudestaan tuttu, mutta
Kakola Brewing Companyn lanseerauksen myötä
olin vakuuttunut siitä että mukana on aivan
ainutlaatuisia nuoria yrittäjiä joiden mukaan on
pakko päästä." 

Kahvipavun paahtaminen on tarkkaa
työtä ja siinä avustaa amerikkalainen
Loring-merkkinen paahtokone.
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Mitä on hyvä kahvi?
Allekirjoittanut on vahvasti liputtanut suodatinkahvin
puolesta koko elämänsä. Toki trendikkäämmätkin
tyylit kiinnostavat, mutta päivittäisessä käytössä suodatinkahvi on aina se ykkönen. Olen huomannut etenkin
ulkomailla reissatessa, että mitä kauemmas valutaan
Skandinaviasta, sitä vaikeampi on löytää ihan perinteistä suodatinkahvia.
Pääkkönen sanookin yllättäen, että suodatinkahvi
on hänenkin suosikkinsa.
"Suodatinkahvi on paras tapa valmistaa kahvia.
Helppoa, yksinkertaista ja toimivaa. Yleensä myös
hyvin tasalaatuista. Lopputulos on lähes aina kirkas,
puhtaan makuinen kuppi kahvia, jossa maistaa hyvin
kahvin laadun ja makuvivahteet. Tärkeää on muistaa
oikea suhde kahvin ja veden välillä. Laitteiden puhtaus
ja toki se mitä kahvia valmistetaan on hyvin isossa
roolissa lopputuloksesta jos puhutaan."

En juonut kahvia
ennen kuin olin
täyttänyt 22 vuotta.
Pääkkösen mukaan espresso on äärimmäisen vaikea
tapa valmistaa hyvää kahvia. Muuttujia on paljon ja aina
samaan lopputulokseen pääseminen vaatii kirurgintarkkaa työtä ja ammattitaitoa. Ensiluokkaiseen suodatinkahviin tarvitaan yksinkertaisimmillaan V60-suodatinsuppilo ja Aeropress, ja sen osaa tehdä vähän yksinkertaisempikin kaveri, kuten Portsan Sanomien toimittaja.
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"Kaiken keskiössä on kuitenkin kahvi. Hyvä, laadukas, hienosti viljelty ja prosessoitu kahvi on ainoa
vaihtoehto. Paahdollakin on suuri vaikutus. Mutta
suurin on kahvilla ja sen viljelijällä.”

Frukt Coffee Roasters ja bageri Å
Varsinaisessa Suomessa osataan arvostaa hyvää “kaffeleipää”, ja näin ollen tietyllä tapaa paahtimon ja leipomon symbioosi edustaa suomalaista sielunmaisemaa.
Paahtimon tuotteita tarjotaan vuonna 2020 avatussa
bageri Å:ssa, jonka omistajina häärivät Samulin vaimon, Maijan lisäksi toinen osakas Mari Heikkurinen.
Samuli työskentelee välillä itsekin leipomon tiskin
takana ja onkin rauhoittavaa tietää, että itse kahvin
paahtaja on myös tarjoilemassa kahvia, joten esillepano
ja laatu on varmasti ensiluokkaista. Ja hyllyltä löytyy
myös kahvinvalmistuslaitteistoa ja varmasti myös opastusta niiden käyttöön.
Bageri Å:n croissantit, jotka valmistetaan erikseen
sille tarkoitetussa huoneessa, alkavat olla jo tietynlainen klassikko, jota varten tullaan kauempaakin vierailemaan kukkulalla. Samalla on mahdollisuus ostaa
kotiin uniikkia pientuottajakahvia, jotka noudattavat
satokauden ehtoja.
"Ilman hyvää raakakahvia ei voida paahtaa hyvän
makuista kahvia. Laatua ei voi siis tuotantoprosessissa
lisätä. Paahdon pitää olla sopiva, jotta viljelijän työ
maistuu. Kahvi on makeaa ja kirkkaan makuista, ei
paahteista tai tunkkaista."
Portsaa ja lähiseutua on siunattu useilla leipomokahviloilla, mutta miksi kannattaa kiivetä kukkulalle?
"Meillä on molemmilla yrityksillä todella vahva näkemys siitä mitä haluamme tarjota ja miten haluamme
tehdä tietyt asiat. Molemmat yritykset ovat vahvasti arvopohjaisia ja teemme vahvasti omaan visioon luottaen.
Tietyistä jutuista emme tingi koskaan. Laatu on kaiken
keskiössä." 

SAMULIN
KAHVINKEITTO
VINKIT KOTIIN

1
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Älä väheksy Moccamasteria. Jos se on puhdas, hyvä!
Jos ei, puhdista se sitruunahapolla ja ruokasoodalla.
Tai valmiilla puhdistusaine seoksella. Älä koskaan kaada
kahvipannusta vettä vesisäiliöön. Aina puhtaalla kannulla.
Siten keitin ei tukkeudu kahvin rasvasta.
Muista oikea suhde ja käytä aina samaa suhdetta!
60g/1l tai 1:16 kahvia suhteessa veteen. Keittiövaaka
tai tarkka digitaalinen kahvivaaka auttaa tässä!
Osta kahvimylly! Kahvi on hyvin aromaattinen ja
valmiiksi jauhettu kahvi menettää aromaattisuuttaan
(tuoksu+maku) todella nopeasti. Omalla kahvi
myllyllä jauhat kahvin juuri ennen valmistusta ja
aromit päätyvät kuppiin!
(Kahvimyllyllä voi myös vaikuttaa kahvin uuttumiseen
ja hakea parempaa makua kun pitää kahvin ja veden
suhteen aina samana. Näin saa kahvista kaiken irti!)
Jos omistat pressopannun voi olla kiva myös koittaa val
mistaa sillä kahvit samalla suhteella 60g kahvia /1l vettä.
Kuten mainittu, kahvi ratkaisee ei valmistustapa.

ONKO TALOYHTIÖNNE
LEIKKIPAIKKA KESÄKUNNOSSA?
TURKULAINEN PUUHA GROUP SUUNNITTELEE
JA VALMISTAA JULKISTEN PIHOJEN LEIKKI- JA
LIIKUNTAVÄLINEET.
MEILTÄ SAAT:
- LEIKKIVÄLINEET JA ASENNUKSET
- TURVA-ALUSTAT
- TURVATARKASTUKSET

Pyydä tarjous soittamalla 02 4317 003
tai sähköpostitse puuha@puuha.com
Puuha Group Oy
Teollisuuskatu 28-30, 20520 Turku
www.puuha.com
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Leikintekoa

– ja hiukan suunnittelua sitä ennen
Teksti ja kuvat: Christina Torro

T

alven päätyttyä ja varsinaisten ulkoiluilmojen koittaessa
ottavat kaupungin mukulat
riemukkaasti haltuunsa pihat, kentät
ja leikkipuistot. Portsalaismuksujen
lähipuistoina toimivien Annanpuiston ja Mannerheiminpuiston
nurkat ovat tulleet tutuiksi myös
vanhemmille ja muille vastuullisille, jotka ovat pikkupilttiensä kanssa
saaneet viettää puistossa tovin jos
toisenkin. Niinpä kiinnostus oli
suurta, kun kaupungin sivuille ilmestyi alkuvuoden aikana kysely,
jossa tiedusteltiin kaupunkilaisten
mielipidettä Annanpuiston ja Mannerheiminpuiston leikkipaikoista,
niiden välineistöstä ja turvallisuudesta. Mitähän hauskaa on suunnitteilla,
saanko lähipuistooni jättipyramidikiipeily-hodarikojukombon, jos
oikein kovasti toivon? Otimme yhteyttä Turun kaupungin vastaavaan
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rakennuttajaan Anna-Kaisa Kaukolaan, ja kysyimme kiperiä.
Heti ensin käy ilmi, että jättipyramidikiipeily-hodarikoju pitää unohtaa.
”Leikkipuistoihin valittavien välineiden tulee täyttää voimassa olevat
standardit, joissa on otettu tarkasti huomioon välineen turvallisuus”,
kertoo Kaukola ja jatkaa: ”Yksittäinen kaupunkilainen ei valitettavasti
voi päättää jotain tiettyä välinettä,
vaan päätös tehdään yhteisesti kaupunkilaisten mielipiteitä kuunnellen
ja mahdollisimman montaa käyttäjäryhmää ajatellen.”
Kaupunkilaisten
osallistaminen
on tämän päivän tapa toimia, ja
leikkipaikkojen suunnittelun osalta asiat etenevät Turussa näin:
Leikintekoa-nimellä
kulkevassa

kaupungin leikkipaikkaohjelmassa
on määritelty isommat suunnittelun raamit, jotta puistoista
tulee toimivia ja monipuolisia monen ikäisille puistonkäyttäjille.
Leikkipaikkaohjelman raameja täydennetään asukkaiden palautteilla ja
kommenteilla suunnittelun kohteena
olevasta leikkipaikasta, sillä asukkaat ovat leikkipaikan parhaimmat
asiantuntijat. Leikkipaikan kantikset tietävät, mikä väline on lasten
suosikki, mikä taas jää vähemmälle käytölle. Koetaanko leikkipuiston
pensaat hauskana puumajana, vai
ennemminkin törkyä keräävänä,
pelottavana ryteikkönä? Kaupunki
kerää palautteet kaupungin nettisivuilla olevan Kerro kantasi -palvelun
kautta ennakkoon, ja leikkipaikkojen suunnittelija saa asukkaiden
palautteet suunnittelunsa tueksi.

⊳ Annan- ja Mannerheiminpuiston hiekka
laatikoilla saa kavereita. Lähipuistot ovat
tulleet tutuksi kaikenikäisille portsalaisille.

”Asukkaiden mielipiteet ovat tärkeä osa
leikkipaikkojen kehittämistä. Haluamme
mahdollistaa hyväksi havaittujen leikkien
jatkumisen, ja asukkailta saamme sellaista paikallistietoa puistoista, mitä emme voi millään
muuten tietää”, toteaa leikkipaikoista vastaava
Anna-Kaisa Kaukola.
Turun kaupungilla on 150 leikkipaikkaa, joten
aivan jatkuvasti ei samaa puistoa olla peruskorjaamassa. Leikkipaikkojen uusimisväli
riippuu käyttöasteesta, kovassa käytössä olevat puistot kuluvat nopeammin ja tulevat sen
vuoksi uusittavaksi useammin kuin vähemmällä käytöllä olevat leikkipaikat. Puiston
käyttöikä voi olla yli parikymmentä vuotta,

Leikkipuistoihin valittavien
välineiden tulee täyttää
voimassa olevat standardit,
joissa on otettu tarkasti
huomioon välineen
turvallisuus.

Kuka?
Anna-Kaisa Kaukola

Mikä?
Vastaava rakennuttaja.

Vastuualue?
Turun kaupungin puistoleikkipaikat.

Suosikkisi puistoleikkivälineistä?
Kyllä se on hiekkalaatikko, koska siellä pystyy tekemään
ihania leipomuksia tai vaikka upeita kaupunkeja. Hiekkalaatikkoleikit ovat yhdessä tekemistä ja kavereiden kanssa
touhuamista.

Turun leikkipuisto, johon suosittelet kesäretkeä?
Saako sanoa monta! Seikkis tietenkin, mutta kannattaa
tehdä retkiä muihinkin leikkipaikkoihin. Runosmäen Piiparinpuistossa on kivoja kiipeilytelineitä ja keinu, jossa on
kuusi keinupaikkaa vastakkain. Naulatehtaanpuisto taas on
juuri uusittu esteetön puisto, jossa voi esimerkiksi leikkiä
varjoleikkejä sitä varten tehdyllä seinämällä, ja siitä voi
sitten jatkaa retkeä meren rantaan. Yksittäisiä kohteita on
vaikeaa valita, kun on niin monta kivaa paikkaa!

Lempparijätskisi?
Sellainen, jossa on lakkaa ja vaniljaa.

Terveisesi portsalaisille?
Nauttikaa ihanasta asuinalueesta, ja letkeitä kesäpäiviä
Annanpuistossa!

jonka jälkeen leikkipaikka suunnitellaan kokonaan uudelleen. Osittaisia välinevaihtoja
tehdään tosin siinä välilläkin, sillä yksittäisen
välineen käyttöikä voi olla vähemmän kuin
koko puiston ikä.

Kuka?

Mutta se Annanpuisto! Koska peruskorjatun
leikkipaikan avajaisia päästäisiin sitten viettämään?

Annapuiston
vakkarikävijä.

”Keskustan puistojen suunnitteleminen ei
käy käden käänteessä, koska varsinaisen leikkipaikan lisäksi pitää ottaa huomioon monta
muutakin seikkaa. Mannerheiminpuiston
ja Annanpuiston leikkipaikat sijaitsevat arvokkaassa kaupunkimaisemassa, ja niiden
suunnittelussa on erityisen tärkeää huomioida historialliset ja kaupunkikuvalliset arvot,
joihin leikkipaikka yhteensovitetaan”, toteaa
Kaukola, ”mutta tavoitteena on toteuttaa ainakin Annanpuiston leikkipaikan peruskorjaus
ensi vuoden aikana.”
Ja sehän sopii meille portsalaisille hyvin, sillä
ensi vuonna vietetään kaupunginosayhdistys
Portsa ry:n 50-vuotisjuhlavuotta - jota ilman
Annanpuiston tilalla voisi olla kerrostaloja. 

Rafael 6 vuotta,
As Oy Sointula

Mikä?

Suosikkisi puistoleikkivälineistä?
Keinu, koska siinä saa
kovat vauhdit ja voi keinua kaverin kanssa. Mua
ei jännitä kovat vauhdit lainkaan,
välillä mä keinun seisaallaankin.

Suosikkisi Turun leikkipuistoista?
Se, mikä on siellä jokirannassa. Siellä on paljon tosi kivoja
juttuja, eniten tykkään kiipeillä siinä pikku-funikulaarissa.

Lempparijätskisi?
Suklaajätski, sitä saa kaikista kaupoista.

Mitä aiot tehdä kesällä?
Aion tietenkin uida, me käydään usein Samppiksessa.
Välillä aion tulla myös tähän Annanpuistoon uimaan.

9

Satavuotias Mikael
muistaa kukkasin

A

rmon vuonna 1921
perustettiin
Turun Mikaelinseurakunta – kirkko oli toki
tuolloin jo olemassa ja
nuori 16 vuoden ikäinen.
Vuonna 2021 juhlitaan
seurakunnan 100-vuotisia. Juhlat piti aloittaa
jo alkuvuodesta, mutta
korona sotki pakan. Seurakunnissa jumalallisiin
päätöksiin on totuttu,
joten päätimme siirtää
juhlavuotta alkavaksi
syksystä ja jatkuvan ensi
kevääseen.

kesän alkamisen juhla,
mitä myös seurakunnan
antamat kukkaset nyt
juhlistavat. Mikäli et kukkaa jostain syystä saanut,
voit pyytää jälkitoimitusta: hanne.tuulos@evl.
fi tai pasi.jaakkola@evl.fi

keliumijuhlaa vietetään
hybridiversiona Mikaelinkirkolla ja netissa 2.4.7. ja elokuun taiteiden
yössä on Mikaelinkirkossa ensimmäinen isompi
konsertti (jos Jumala
ja korona suo). Syksyn
suuri juhlapäivä on 19.9.,

Portsaan jaetaan
kukkia helluntai
aattona 22.5.
Jonkinlaisia etkoja
olemme toki jo järjestäneet mm. Diandran ja
Pekka Simojoen nettikonserttien merkeissä. Tarkoitus on myös
muistaa seurakunnan
eri alueita, joista Portsa
pääsee ensimmäisenä
vuoroon. Portsa-projektin yhteydessä, muutama
vuosi sitten, Puu-Portsaan jaettiin joulupiparit.
Tänä vuonna on luvassa
kesäkukka Mikael 100 v
juhlaruukussa. Ruukut
jaetaan Puutarhakadun
ja Rauhankadun varressa
sijaitsevaan Puu-Portsaan
helluntaiaattona 22.5.

Syksyllä juhlitaan

Helluntai on perinteisesti ollut Pyhän Hengen
vuodattamisen lisäksi

Kesäkaudella aloittelemme rauhallisesti.
Valtakunnallista Evan-
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iltana juhlimme vähän
letkeämmin 60 vuotta
täyttävää kirkkoherra
Jouni Lehikoista. Luvassa on syntymäpäivän
kirkkokonsertti, johon
Lehikoinen lupaa useita
tunnettuja laulajatähtiä.
Syksyllä muistetaan myös
Mikaelin muita alueita ja
Mikael 100-biili tarjoilee
kahvia ja juttuseuraa
eripuolilla seurakunnan
lähiöitä. Mikaelissa alkavat myös kerran kuussa
toistuvat SuperSunnuntait, jolloin koko päivän
ajan on kirkossa ja seurakuntakeskuksessa tapahtumia, jotka on suunnattu
eri-ikäryhmille. Innolla
odotamme palautetta
ja uusia luovia ideoita
näihin sunnuntaipäiviin.
Myös kirkon ulkopuolella
tapahtuu ja Logomossa on
10.10. Gospel Gentlemanien (Petri Laaksonen,
Pekka Simojoki ja Jaakko
Löytty) suurkonsertti,
jossa juhlapuheen pitää
emeritus arkkipiispa John
Vikström (vapaa pääsy). 
Siunattua helluntaita
ja tervettä kesäkautta
toivottaen, Pasi
Jaakkola, vetreän
100-vuotiaan
kappalainen

jolloin aamun 100-vuotisjuhlamessussa saarnaa
arkkipiispa Tapio Luoma
ja juhlakakkua on tarjolla
kaikille kansalle. Samana

Miksi juuri minun kannattaa liittyä asukasyhdistys
Portsa ry:hyn ja maksaa sen jäsenmaksu 10 €?
Liittymällä kaupunginosayhdistys Portsa ry:n jäseneksi olet tukemassa vapaaehtoistyötä Portsan kaupunginosan hyväksi.

P

ortsa ry:n hallitus sekä sen muodostamat pientyöryhmät mahdollistavat mm. tämän kaksi kertaa
vuodessa ilmestyvän alueen oman lehden
ilmestymisen ja jakamisen. Portsan
Sanomien mainosmyynti on merkittävänä
taloudellisena tukena lehden toimittamisessa, mutta aina se ei riitä kattamaan
lehden kuluja, siksi Portsa ry:n jäsenet
ja kerätyt jäsenmaksut ovat yhdistyksen
toiminnalle merkittävä asia.
Portsa ry:n hallitus organisoi myös
vuosittaiset Portsan Katumarkkinat
Puutarhakadulla toukokuussa (seuraavan
kerran taas vuonna 2022) sekä Portsan
Pihamarkkinat elokuussa taloyhtiöiden
pihoilla 8.8.2021. Kasvien ja perennojen
vaihtoilta järjestetään elokuussa Annanpuistossa 25.8.2021.
Portsa ry:n hallitus myös seuraa aktiivisesti ja tarvittaessa ottaa kantaa asuinalueemme ja sen lähialueen kaavoitukseen.
Osana Turkuseuran kaupunginosajaostoa

Portsan edustajat pysyvät ajan tasalla ja
lausuvat mielipiteensä Turkua koskevasta
muustakin kaavoituksesta.
Hallituksen muodostamat pientyöryhmät
ovat olleet aikaansaamassa tai vaikuttamassa mm. seuraavissa asioissa Portsassa
ja sen lähialueilla: Puutarhakadun saaminen turvallisemmaksi, asuinalueemme
katuvalaistuksen uusinta paremmin tänne
sopivilla katuvalaisimilla, Annanpuiston
aitaaminen, Portsan taloyhtiöiden seinien
nimi- ja infokyltit (tämä tapa onkin levinnyt hienosti käyttöön, kiitos siitä alueen
taloyhtiöille), kadunvarsien sähkö-, katuvalo- ja telekaappien saaminen taideteosten pohjaksi ja vapaaehtoistaiteilijoiden
etsiminen yhdessä Turku Energian kanssa
niiden taiteilemiseksi, Tallimäenpuiston
kentälle tekonurmipäällysteen saaminen yhteistyössä Turun Nappulaliigan
kanssa sekä saman kentän laidalle tulleen
ministadionin tärkeyden korostaminen
Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskukselle. Ministadion sijaitsi ennen paikalla,

jossa on nyt Tallimäenkentän päiväkoti.
Hallitus on lisäksi ehdottanut kaupunginosamme mukulakivipäällysteen korjausta Turun kaupungille.
Hiljattain Portsa ry:n hallitus on myös
alkanut valmistella tulevaa vuotta 2022,
joka on Portsa ry:n 50. juhlavuosi!
Palkkaa Portsa ry:n hallitus ei työstään
saa, vaan kaikki tekeminen tehdään
hallitusten jäsenten omalla ajalla ja siis
vapaaehtoisvoimin.
Tuoreimpana asiana Portsa ry:n hallituksessa mietitään sekä kerätään asukkaiden
kokemuksia ja ideoita, miten asuinalueemme katuvarsipysäköinti olisi toimivampaa, eli että kaikille alueen asukkaille
ja täällä asioiville riittäisi pysäköintipaikka. Voit halutessasi kertoa mielipiteesi
asiaan sähköpostitse: info@portsa.fi. 

Vain kymppi
vuodessa!

Liity
AsiAntuntevA jA
pAlvelevA tilitoimisto
KirjAnpidot,
tilinpäätöKset,
pAlKAt ym
tilitoimistopAlvelut

Sirpa Pennanen KLT, PHT

Puutarhakatu 38 A 39
p. 0207 345 600

www.tiliteho.fi

Portsa Ry:n
jäseneksi NYT!

Henkilöjäsenmaksu 10 € / vuosi
Yhteisöjäsenmaksu 50€ / vuosi
Miten homma toimii?
Maksa maksu tilille: Portsa Ry,
FI57 4309 0010 644375
Uusi jäsen:
Lähetä liittyjän nimi tai perheenjäsenten nimet ja laskutusosoite
sähköpostilla osoitteeseen:
info(at)portsa.fi
Yhteisöjäsen:
Kerro myös yhteyshenkilön,
laskutusosoite.
Mukana parhaassa seurassa!
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Turun seudun puhdistamo Oy, tutustuminen
rakennetun poistoputken louhittuun osuuteen
Teksti Toni Mattsson Kuvat Christina Torro

T

utustumiskäynnillä 29.3.2021
portsalaisille esiteltiin Turun seudun puhdistamo Oy:n
teknisen päällikön ja poistoputkihankkeen hankevastuisen Jarno Arfmanin toimesta puhdistamon uuden poistoputken rakennustöitä ja
putken teknistä toimintaa. Havaintoesityksen ja keskustelun jälkeen oltiin valmiit tutustumaan paikan päällä poistoputken ja UV- laitoksen louhittuihin
tiloihin. Vuoden 2020 aikana tunkkaustekniikalla toteutettuun ja syksyllä valmistuneeseen poistoputken osuuteen emme päässeet tutustumaan, koska sinne
ei ollut enää kulkua. Portsan Sanomissa
2/2020 on laajemmin kerrottu poistoputkihankkeen vaiheista.
Poistoputken ja UV-laitoksen rakentamisen kokonaisbudjetti on 48 M€ ja se on
edennyt kustannusarvion mukaisesti sekä
lähes alkuperäisessä aikataulussa. Uusi
poistoputki tunneleineen otetaan käyttöön
vuoden 2022 loppupuolella, kun UV-laitoksen rakentaminen on riittävän pitkällä.
Koko hankkeen valmistuminen on vuoden
2023 keväällä.
Tutustumiskäynti jouduttiin tekemään 6
hengen ryhmällä vallitsevista rajoituksista
johtuen. Mukana olivat Turun seudun puhdistamo Oy:stä Jarno Arfman sekä portsalaiset Christina Torro, Lauri Tuominen,
Risto Ranta, Mikko Lehtonen ja Toni
Mattsson. 

Lisätietoja löytyy osoitteesta:
www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki

Rakennushanke
Rauno Mäkelä Oy

Koko vuoden parhaat asennus- ja saneerausajat varataan nyt!

Soita 0400 534 303

www.rakennushankemakela.fi | airikkalantie 102, 21310 Vahto
12 I ♥ Portsa

KASVIENVAIHTOILTA
Teksti ja kuva Susanna Artukka

P

ortsan perinteinen perennojen ja kasvien vaihtoilta saatiin koronasta huolimatta
järjestettyä viime kesän loppupuolella Annanpuistossa. Ihanan idean ajatuksena on, että perennat,
pistokkaat, kasvit sekä kukkaruukut löytävät vastikkeetta uuden
kodin. Väkeä ja vaihdettavaa olikin paikalla varsin mukavasti ja
paikalta poistui useita hymyileviä
kasvoja pienempiä ja isompia kasveja mukanaan.
Itse pääsin eroon ylimääräisistä kukkaruukuista, joita kaappeihin oli kertynyt yllättävän paljon.
Vaihtureina uuteen kotiin pääsivät
söpösti tyhjään viilipurkkiin istutettu enkelisiipi (korallibegonia) ja
kiinanruusu – kumpikin siis vanhanajan perennoja, jotka sopi-

vat oikein hyvin Portsan tunnelmaan. Näiden huimaa kasvua on
ollut mukava seurata talven ajan.
Kevään tullen kumpikin oli saanut kokoa sen verran paljon, että
muutamalle ystäville sain annettua
näistä pistokkaita. Kiitos siis kasvienvaihtoillan, muutamasta pistokkaasta on riittänyt iloa nyt jo
varsin monelle.
Kohta voikin jo valmistautua elokuuhun ja napsaista muutaman
oksan valmiiksi juurtumaan. Jos
vaikka minullakin olisi tuoda tänä
vuonna muutakin, kuin tyhjiä
kukkapurkkeja. Jos ei muuta, niin
koronavuosi on ainakin saanut
hieman peukaloa vihertämään.
Nähdään Annanpuistossa
25.8. klo 18!
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Viheralue on uhattuna
VOIKO LUONTOHYVITYS AUTTAA?
Teksti Miika Meretoja
Rakentamisen haittoja lähiluontokohteille tulisi välttää tai ainakin lieventää, mutta tarvitaan myös uusia keinoja
hyvittää heikennykset sekä luonnolle että asukkaille.

Rakentamista ja nakertamista
Viime vuosina kaivinkoneiden mylvintä ja paalutuskoneiden jyske ovat olleet
erottamaton osa Portsankin ympäristön äänimaisemaa. Rakennetut alueet
laajenevat jopa väestönkasvua nopeammin. Samalla moni on huomannut
lähiympäristössä itselleen tärkeiden
viheralueiden nakertuvan tai muuttuvan yksityisiksi. Pitäisikö asukkaiden
saada jotain korvaavaa tilalle?
Ekologisten arvojen ohella on tarkasteltava lähiluontokohteiden sosiaalisia arvoja eli niiden merkitystä ihmisille. Ensisijaisesti pyritään säästämään
viheralueita tai lieventämään rakentamisen aiheuttamia haittoja – hyvittäminen on vasta viimeinen keino.
Sen ideana on paikallisten menetysten

Kuva: UGArdener “Greening the city”,
lähde flickr, lisenssi https://creative
commons.org/licenses/by-nc/2.0/
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korvaaminen haitankärsijöille muilla
parantavilla toimilla, vaikkapa rakentamalla uusi kävelyreitti.

Joutomaita vai arvoalueita
Viheralueita voidaan säästää ja kaupungin hajautumista välttää uusiokäyttämällä jo ennestään rakennettuja
alueita, kuten vajaakäyttöisiä teollisuus- ja liikealueita tai ratapihoja.
Näillä alueilla on myös runsaasti mahdollisuuksia luonto- ja virkistysarvojen
lisäämiselle. Joutomaina pidetyt alueet
voivat olla kaupungin luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä:
esimerkiksi rikkaruohostot tarjoavat
ruokailupaikkoja pikkulinnuille. Hallittu hoitamattomuus on parempi kuin
liiallinen siistiminen – koiran ulkoi-

luttajakin taitaa etsiytyä mieluummin
radanvarren polulle kuin jalkakäytävän
kiveykselle.
Tiivistyvässä kaupungissa viheralueet ovat muutakin kuin puistoja.
Portsassa kortteleita halkovat palopuukujanteet ovat historiallisesti arvokkaita viherkäytäviä, joiden hyvinvoinnista
tulee huolehtia. Kasvivalinnoilla voi
houkutella eri lintulajeja, ja perhospuutarhoja voi perustaa pienellekin
alueelle. Monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevat toimet ovatkin tärkeitä
paremman ympäristön luomisessa
myös yksityisillä pihoilla. Voisivatko
portit olla avoinna ja läpikulku sallittu
useamminkin kuin vain pihamarkkinoiden aikaan?

Voisivatko portit olla avoinna ja läpikulku sallittu
useamminkin kuin vain pihamarkkinoiden aikaan?
Meille ja muille
Turun kaupunki on sitoutunut kaupunkisuunnittelussaan luonnon monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuuksien turvaamiseen, vaikkei yhteensovittaminen
asukasmäärän kasvun ja tiivistyvän kaupunkirakenteen
tavoitteiden kanssa ole aivan helppoa. Myös kaavoittajat
ja päättäjät tarvitsevat ajantasaista tietoa viheralueiden
käytöstä ja niiden luontoarvoista sekä välttämisen,
lieventämisen ja hyvittämisen mahdollisuuksista osana
vireille tulevia kaavaprosesseja. Säännöllinen ja ennakoiva vuoropuhelu asukkaiden ja yhdistysten kanssa
tukee tärkeänä pidettyä viherrakenteen turvaamista.
Arkiulkoilusta Turun viheralueilla saatiin uutta
tietoa helmikuussa järjestetyllä asukaskyselyllä, jossa
pientenkin lähiviheralueiden merkitys tuli selvästi
esille. Tiiviillä rakentamisella tavoitellaan kestävää liikkumista, mutta sen kääntöpuolena keskusta-asukkaat
joutuvat monasti käyttämään autoa arkiliikuntapaikkaan päästäkseen. Rata-alueen eteläpuolella ulkoilureitit myös suuntautuvat useammin jokirantaan kuin
pohjoispuolen metsäisiin kohteisiin. Kuka ties tänään

liikkumista rajoittava rata-alue vielä jonain päivänä
palvelee turkulaisia luontohyvityskohteena kuten High
Line park New Yorkissa. ”And if I can make it there, I'm
gonna make it anywhere”, lauloi Frank Sinatra. 

Luontohyvitystiimi tutkii keinoja välttää, lieventää tai hyvittää lähiluontokohteissa tapahtuvia
muutoksia kaupunkiympäristössä.
Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto
Minna Pappila, Suomen ympäristökeskus
Timo Vuorisalo, Turun yliopisto
Miika Meretoja, Turun kaupunki
Misa Tuomala, Itä-Suomen yliopisto
Idamaria Laine, Turun yliopisto
Luontohyvitystiimi on osa Sitran Ratkaisuja
luonnosta -tulevaisuuslaboratoriota
https://www.sitra.fi/caset/luontohyvitys/

Olen portsalainen kiinteistönvälittäjä ja erityisesti Portsan
kaupunginosa ja puutaloasuminen ovat minulle tuttuja.
Autan sinua mielelläni
kaikissa asuntoasioissa.
Soita minulle jo tänään.
Susanna Artukka
Kiinteistönvälittäjä LKV

puh. 050 339 8125, susanna.artukka@spkoti.fi

Välitysliike Turku Oy LKV

Portsan
johtotähdet
Teksti Teemu Artukka

E

Kuva Sari Raunell

ntisen työlaiskaupunginosan gentrifikaatio on tullut siihen pisteeseen, että autokanta Portsassa vaihtunut Volgasta ja Ladasta saksalaisiin autoihin. Vanha keskiluokkainen sanonta sanoo, että pesukoneet ja autot pitää olla saksalaisia, mutta toki sivu
huomiona todettakoon, että kyllä sen johtotähden syntymämaa taitaa
nykyään olla lähempänä Väli-Amerikkaa, kuin Keski-Eurooppaa.
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Uudemmissa ja hienommissa autoissa tuntuu olevan sellainen ominaisuus, että ne vaativat turvarajan ympärilleen. Tämä turvaraja tietysti vaihtelee
kuskin ja auton mallin mukaan, mutta keskimääräisesti se tuntuu portsalaisessa parkkikulttuurissa
olevan vähintään juuri hieman vajaa autonmitan.
Siis sellainen mitta, että siihen mahtuu korkeintaan
mopoauto tai Smart, mutta ei mitään sellaista, mikä
laskettaisiin oikeaksi autoksi. Turvarajan tarkoitus
on tietenkin se, että omaan puskuriin ei tulisi lommoa. Tai siis eihän muoviin tule lommoa, vaan halkeama.
Turvaraja on johtanut siihen, että taskuparkki on
vaihtunut Portsassa säkkiparkiksi, eli auton ympärillä metritolkulla tilaa, mutta ei kuitenkaan niin
paljoa, että siihen mahtuisi toista autoa. Ilmeisesti
tämä johtuu täydellisestä epäluottamuksesta sekä
omiin, että naapurin taskuparkkitaitoihin. Tai siis
eihän kukaan enää itse aja parkkiin, vaan auton sisään upotettu Jeeves senkin hoitaa.
Osa Portsan tunnelmaa on sen ajattomuus ja sen
huomaa kävellessäni etenkin kadunpätkiä pitkin.
Missä muualla näkee keskustassa puuliitereitä, joita
tosin yleisimmin kutsutaan peräkärryiksi. Asuntoja
on laajennettu ylös, alas ja hieman sivullekin, mutta
ilmeisesti kellariosasto on jätetty sen verran pieneksi, ettei sinne mahdu enää työkalupakin ja viini-

kaapin lisäksi enää muutamaa halkoa, koska ne nykyään säilytetään kadunvarressa peräkärryssä. Tai
sitten halot ovat kellarissa ja vasara peräkärryssä.
Kunnioitamme kuitenkin menneisyyttä. Siitä kertoo Arvinkadulla oleva muistomerkki Arvin Grillille, joka poistui keskuudestamme miltei vuosikymmen sitten. Jotain kuitenkin jäi, nimittäin 6-16
aikavälille suunnattu pysäköintikieltomerkki, mitä
ei ole poistanut väkevinkään politikointi kaupungin
suuntaan. Ilmeisesti joku siellä on tykännyt grilliruoasta ja haluaa muistuttaa itseään sen herkullisista käryistä vielä tänäkin päivänä tuijottamalla
pysäköintikieltomerkkiä. Ehdottaisin kuitenkin pysäköintikiellon sijasta vaikka posliinista makkaraa
muistuttamaan grillin poistumisesta ja pysäköintikielto vastaamaan rakennuksen nykyisen haltijan
aukioloaikoja.
Mitä tulee siihen taskuparkkijuttuun vielä, niin
Portsaan sopisi sellainen ranskalaistuminen. Kosken leipomosta patonki etupenkille ja kirurgintarkka taskuparkki muutaman senttimetrin hajuraolla.
Ranskalaistumisen myötä ei ehkä tarvitsisi viedä
autoa parkkiin Marttiin asti. 
Kirjoittaja ei omista autoa
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Tapahtui Puistorinteessä:

Lasten pihaolympialaiset
Teksti ja kuvat Christina Torro

K

evään kunniaksi ja tulevan kesän olympialaisten innoittamana päätimme järjestää Puistorinteen pihaolympialaiset, jotka oli
suunnattu taloyhtiön lapsille ja nuorisolle. Varsinaiset Tokiossa järjestettävät
olympialaiset siirrettiin viime vuodelta
tähän kesään koronapandemian vuoksi, ja myös Puistorinteen pihaolympialaiset toteutettiin pandemiatilanne
huomioiden: kisat järjestettiin pihamaalla, lajeiksi valittiin yksilölajeja ja
turvavälejä pyrittiin noudattamaan.
Osallistujien oli määrä olla lapsia, mutta kävi niin, että alkuverryttelyn aikana
eräällä kilpailijalla huomattiin olevan
viikset. Tarkempi tutkiminen sekä kilpailija-paran kasvojen krapsutteleminen osoitti oletetut viikset kuitenkin
maitoviiksiksi, ja kilpailija sai kuin saikin osallistumisluvan.
Pihaolympialaisten lajeja oli kuusi, jokainen osallistuja sai kilpailla kolmessa
valitsemassaan lajissa. Osa lajeista vaati
nopeutta tai voimaa, osa taas kylmiä
hermoja ja tarkkuutta. Jokaiselle kil-
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pailijalle löytyi itselleen luontevat lajit,
jossa sai hetken olla stara ja yleisön
kannustuksen kohde.
Ja mikä tärkeintä, näissä olympialaisissa Suomi voitti joka lajissa.
Köydenveto. Perinteikäs köydenveto käytiin Jukolan Jussi -tyyliin ja turhia hienostelematta,
eli köydestä kiinni ja niin lujaa kuin
lähtee. Köyden keskellä oleva lippu
piti saada vedettyä merkkiviivan yli
ja saatiinhan se, välillä köyden päässä
oleva kisaajakin tuli merkkiviivan yli
kuin vesisuksilla ja toisinaan taas vatsallaan sinnikkäästi köydestä kiinni
pitäen. Köydenvetoon osallistui viisi
lasta, tosin muutamat aikuiset kävivät
voimiensa tunnossa mittelemässä toisiaan vastaan heti, kun köysi vapautui
lapsilta.
Tarkkuusheitto. Pihan täsmällisimpien laji, jossa palloa
heitettiin keinunrenkaaseen. Sukkana
sisään menneestä heitosta sai kolme

pistettä, korirenkaasta pisteen. Saimme todeta, että nelivuotias pärjää siinä
missä seitsemänvuotiaskin, kun on vakaa heittokäsi ja oikea fengshui.
Tasapainoilu. Kilpailijat kiersivät vuorollaan hiekkalaatikon
reunaa hernepussi päänsä päällä mahdollisimman nopeasti. Yleisö seurasi
henkeään pidätellen suorituksia, jossa
piti olla sekä joutuisa että tasaisen horjumaton. Lajiin osallistuvat kilpailijat
olivat perin varmajalkaisia, eivätkä
hernepussit liikahtaneet sijoiltaan edes
tiukoissa kulmissa. Yleisöstä joku epäili, että hernepussit on liimattu osallistujien pipoihin.
Pikajuoksu. Täysiä talon ympäri, paras aika ratkaisee. Kilpailujen nuorin kävi varmuudeksi
kotona vaihtamassa nopeimmat lenkkarinsa jalkaan, ettei ainakaan siitä jää
kiinni. Näimme käsittämättömän vikkeliä suorituksia, jotka osittain jatkuivat vielä maaliviivan jälkeen.

Korkeuskilpailu. Palikoiden pinoamista
vapaavalintaisella tyylillä siten, että korkein
torni voittaa. Kaikki kilpailijat päätyivät tekemään
varsin vankat perustukset, jotka edesauttoivat koko
tornin pystyssä pysymistä. Voittaneessa tornissa oli
vahvan rungon päällä kaksi kiikkerämpää kerrosta,
mutta lopputulos pysyi ryhdikkäänä rojahtamatta.
Suorituksia valvonut ja pisteitä laskenut toimitsija
kertoi lasten vanhemmille myöhemmin, että itse
asiassa kyseessä oli samalla rekrytilaisuus kesähessun pestiin hänen rakennusalan yrityksessään.
Hulamestaruus. Hulavanteen pyöritystä ensin viisi minuuttia, ja kun hulavanteet
eivät siitä vielä alkaneet pudota, jatkettiin
hulailua pujotteluradalla ensin kävellen ja lopuksi
juosten. Välineenä käytettiin kellarin kätköistä löytynyttä kuntoiluvannetta, sillä lasten markettihula
todettiin liian kevyeksi kunnollisen kisan aikaansaamiseksi. Lasten suoritukset näyttivät hallituilta ja vähäeleisiltä, ja siitä innostuneena myös osa
aikuisista halusi näyttää erityiset lahjakkuutensa
lajissa. Näimme sangen irtonaisia lantionliikkeitä ja näyttäviä haara-asentoja, joista ei kuitenkaan
vaikuttanut olevan mainittavasti apua hulavanteen
pyörityksessä. 

#

Pihaolympialaisten soittolista:
Alkuverryttely
Eye of the Tiger (Survivor)
Köydenveto
Harva meistä on rautaa (Frederik. Tässä saakin
olla tarkkana biisiä valitessa, olympialaisten
soittolistalle oli valikoitunut live-versio, jossa oli
höysteenä Reetun hävyttömät välispiikit.)
Tarkkuusheitto
Another one bites the dust (Queen)
Tasapainoilu
Radetzky March (ei liity Huuhkajiin)
Pikajuoksu
the Benny Hill Shown tunnari
(the Edwin Davids Jazz band)
Korkeuskilpailu
Kuin taivaisiin (Kari Tapio)
Hulamestaruus
Lambada (Kaoma)
Kuuntele soittolista osoitteessa:
https://open.spotify.com/playlist/0YpEIEjWceS9D51bm8lkDn?si=986b30508cfb48ef
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Teksti ja kuvat: Sari Raunell

Tällä palstalla esitellään ihmisiä, jotka asuvat tai työskentelevät Portsassa
sekä ihmisiä, joista portsalaisuus ei lähde pesemälläkään.

Nimi?
Tuulikki Koivunen

Perhe:
Perheeseeni kuuluu italian vesikoira Sukker. Isoveljeni asuu seinän takana naapurissa.

Ammatti:
Perushoitaja. Työskentelin
TYKSissä leikkaussalissa 36
vuotta ja rakastin sitä työtä. Se oli
niin minun työtäni. Työmatkat
kuljin kävellen mennen tullen.
Nyt lonkkien vuoksi kävelyvauhti
on sellainen, että kaikki kävelevät
ohi, silloin aikoinaan kävelin
muitten ohi.

Yhtiö:
Asun Maineessa, jonka piha on
voittanut pihakilpailun joskus.
Harmillisesti lehtileike voitosta
on kadonnut. Taloyhtiömme täyttää tänä vuonna 120 vuotta.
Meidän pihallamme on kivat
asukkaat ja siivoustalkoissa kokoonnutaan yhdessä tekemään
hommia.

Harrastukset:
Harrastukseni ovat nyttemmin
jääneet, mutta harrastin ennen
naisvoimistelua ja ratsastusta.
Ratsastuksen aloitin, kun olin
48-vuotias ja vielä 74-vuotiaana
olin hevosen selässä. Harrastus
alkoi, kun luin Turun Sanomista, että ratsastuksen voi aloittaa vaikka 70-vuotiaana ja menin
kurssille. Olin issikkavaelluksillakin monta kertaa. Koiranäyttelyissä olen käynyt, sillä minul-
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la on ollut aina koiria. Aiemmin
villakoiria, portugalin vesikoiria
ja nyt italian vesikoira. Vaikka
olen asunut Portsassa pitkään, ei
täällä ole kovinkaan paljon tuttuja. Muiden koiran ulkoiluttajien
kanssa on mukava kyllä aina pysähtyä juttelemaan.

Lempiruoka:
Lempiruokani on kaalikääryleet.
Sukker on allerginen, joten hänellä on omat erikoisruuat. Porkkana maistuu hänelle raakana ja
keitettynä.

Oma Portsahistoria:
Muutimme nykyisen asuntoni
naapuriin isäni ja 6 vuotta vanhemman veljeni kanssa vuonna
1964. Oli silloin vähän yli 20-vuotias. Asuimme aiemmin Puutarhakadulla ja en ollut edes käynyt
Portsassa asti, ennen kuin tulimme katsomaan asuntoa. Mannerheiminpuisto oli ollut kauimmainen paikka, jossa olin käynyt.
Lapsena muistan sen kallioiden
tuntuneen suurilta. Kun nykyinen asuntoni tuli myyntiin, ostin
tämän. Veljeni asuu edelleen naapurissa ja meillä on yhteistalous.
Kun muutimme Portsaan,
meillä oli kääpiövillakoira. Vasta
päinen naapuri tuli heti sanomaan, ettei täällä saa koiria pitää.
Isä sanoi, että hän kyllä kantaa
koiran pihan poikki, kun viedään
koiraa ulos. Koira pidettiin. Isällä oli seinäkello, joka löi tasa- ja
puolitunnein. Se kuului seinästä läpi ja naapuri koputti seinään.
Eräs naapuri, hän oli ammatil-

taan suutari, piti maitopurkkiaan
kaivossa. Kaivo toimi hänen jääkaappinaan. Yhtiössä ei ollut silloin kuin yksi lapsiperhe. Viisilapsinen perhe, joka oli vuokralla
yhdessä asunnossa. Lapset eivät
saaneet kuitenkaan leikkiä yhtiön
pihalla, piti pysyä omalla edustalla. Ei ole nytkään lapsia talossa, toivottavasti tulisi, piha on kiva lapsille.
Pesutupa varattiin ennen koko päiväksi. Pyykit ja tarvikkeet
lastattiin käsikärryyn ja vietiin
pesutuvalle, siellä pyykkiä pestiin
isossa padassa koko päivä. Taloyhtiössä oli myös leivinuuni. Kun
se lämmitettiin, ihmiset tekivät
kotonaan laatikoita ja ne kypsytettiin sitten leivinuunissa.

Mikä on Portsassa parasta:
On mukava asua näissä puutaloissa, esimerkiksi kun aukaisee oven, on heti pihalla. Tykkään
asua puutalossa Portsassa, en kyllä menisi kerrostaloon. Kun kävin
vielä koulua, lapset keskustelivat
missä asutaan. Oli hienoa, kun joku asui kivitalossa. Nyt on varmaan päinvastoin, eli puutalossa
asuminen on hienoa. Ylpeänä voi
sanoa, että asuu Portsassa.

Terveiset portsalaisille:
Portsassa on hyvät kulkuyhteydet, joukkoliikenne toimii. Täällä on kaupat lähellä ja hieno Kortteliravintola Arvo. Portsassa on
myös Kosken leipomo, mutta harmi, ettei ole leipomon tuoksua,
kun täällä ei enää leivota. Kyllä
täällä on hyvä asua. ■

Mannerheimin
puisto oli ollut
kauimmainen
paikka, jossa olin
käynyt. Lapsena
muistan sen
kallioiden
tuntuneen
suurilta.
Tuulikin ja Sukkerin kotiovi
aukeaa keskelle pihaa.
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Sähköautojen
lataus
(Laki rakennusten varustamisesta
sähköajoneuvojen latauspisteillä ja
latauspistevalmiuksilla 733/2020)
Teksti Marko Koponen

Sähköautojen ja muiden sähköavusteisten kulkuneuvojen yleistyminen muokkaa yleisiä käytäntöjä.
Kulkupelien tulo katukuvaan pakottaa myös portsalaiset taloyhtiöt reagoimaan tilanteeseen.

M

aaliskuussa voimaan tullut laki on jo herättänyt keskusteluja portsalaisissakin yhtiöissä ja tulevina vuosina
tullaan sähköautojen lisääntyessä keskusteluja käymään yhä useammin. Voimaan tullut laki velvoittaa taloyhtiöitäkin rakentamaan valmiuden pysäköintipaikoille jos 1) paikkoja
on vähintään 5 ja 2) jos laaja remontti ulottuu pysäköintialueelle.
Laista ei siis tule olemassa oleviin yhtiöihin velvoitetta muuhun
kuin valmiuden rakentamiseen yhtiön pysäköintipaikoille laajan korjauksen yhteydessä. Valmiudella tarkoitetaan putkitusta
tai muuta johtotietä johon voidaan myöhemmin asentaa tarvittavat kaapelit. Ja ”laajalla korjauksella” tarkoitetaan korjausta,
jossa jälleenrakentamiskustannukset ylittävät 25% rakennusten
arvosta.

Selvitys ennen sähköistämistä
Portsankin yhtiöissä kuitenkin asuu monenlaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä omine mielipiteineen ja jokainen yhtiö tekee
omat remontointipäätöksensä asukkaiden tarpeiden mukaisesti.
Monessakaan yhtiössä ei ole ympärivuotista pysäköintiä vaan
piha-alueet on kesäisin varattu pihaleikkeihin ja asukkaiden
yhdessä oloon. Sähköauto tarvitsee latausmahdollisuutta myös
kesällä. Asia on hyvä ottaa yhtiöissä huomioon kun keskustelut
aiheesta aloitetaan.
Sen lisäksi, että yhteinen tahtotila latauspisteistä syntyy, on yhtiöiden selvitettävä yhtiön oman sähköverkon kunto ja muutostarpeet ennen latauspaikkojen rakentamista. Kun yhtiössä päädytään selvittämään latausinfran rakentamisen mahdollisuuksia,
on syytä kutsua keskusteluihin mukaan asiantuntija. Jollei yhtiössä satu olemaan omaa sähköalan erikoishenkilöä, kannattaa
isännöitsijää pyytää etsimään/suosittelemaan sellaista. Sähköautojen latauskartoituksia tekevät sähkösuunnittelijat, urakoitsijat
ja paikalliset sähköyhtiöt. Kaksi jälkimmäistä myös tuottavat
palveluja, joten selvitysvaiheessa todennäköisesti puolueettomimman kartoituksen saa suunnittelijalta. 
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Yhtiö on myös toden
näköisesti oikeutettu
latausinfratukeen, jolla
kokonaiskustannuksista
saadaan osa takaisin.
Kartoituksen laajuudesta sovitaan tarjousta pyydettäessä tai viimeistään sopimusta tehdessä. Yhtiö
on myös todennäköisesti oikeutettu latausinfratukeen, jolla kokonaiskustannuksista saadaan osa
takaisin.
Tulevaisuuden ratkaisut eivät auta jo tällä hetkellä
asian parissa tuskailevia portsalaisia. Moni ihmettelee mistä tarjota edes vieraille auton latauspaikka silloin tällöin. Neuvoni on, ettei kannata liikaa
murehtia, kyllä sähköautoilija selvittää latauspaikat ennen matkalle lähtöä, kuten fossiilisin polttoainein ajava selvittää mille huoltoasemalle asti
polttoainetta riittää. Internetissä on siihen muun
muassa erinomainen käyttäjien ylläpitämä www.
latauspaikat.fi –sivu. Taloyhtiön autolämmityspistorasian tarjoaminen niin vieraalle kuin omaan
latauskäyttöön kannattaa naapurisovun yllä

24 I ♥ Portsa

pitämiseksi unohtaa, jollei kyseisten pistorasioiden
energian kulutusta mitata erikseen. Mittaamattomista lämmityspistorasioista maksetaan kiinteä
hinta/kk johon on sisällytetty sähkönkulutusta
vain ajoneuvon lämmittämiseen.
Nopein ratkaisu latausinfran parantamiseen Portsan alueella taitaa olla aktiivinen palaute kaupungille, joka vastaa kadunvarsipysäköinnistä. Kaupungin palautepalveluun voi jättää ehdotuksia
pysäköinnistä ja kaupunki katualueista vastaavana
tahona taas kehittänee saamansa palautteen perusteella palveluita. Jokaiseen kortteliin ei kannata odottaa ihan ensimmäisten vuosien aikana latauspisteitä, mutten näe mahdottomana, että vielä
kuluvan vuoden aikana ensimmäinen julkinen latauspiste rakennettaisiin Portsaan.
Valtioneuvosto julkaisi toukokuun alussa viimeisimmän 20 kohdan periaatepäätöksensä tieliikenteen päästöjen vähennystavoitteista vuoteen 2030
mennessä. Sen perusteella voi tehdä omat johtopäätökset ollaanko vähennystavoitteissa pysytty
aikataulussa. ■
Kirjoittaja on FISE talotekniikan valvoja ja
talotekniikan sähkövalvoja

Harkitseeko
sinun taloyhtiösi
sähköautojen
latauspisteitä?

Kysy nyt hankesuunnitelma
puoluettomalta toimijalta!
Meiltä saat taloyhtiöiden
sähköjärjestelmien sekä
lataustarpeiden kartoituksen,
tarvittavien toimenpiteiden
kustannusarvion ja
hankesuunnitelman.

Ota yhteyttä!

Tilhenkatu 23, 20610 Turku
020 830 4444
apt@apt-elektro.fi

apt-elektro.fi

Ennen oli ennen... nyt
Teksti Christina Torro
Kuvat Hilkka Orrensalon kotialbumi, Christina Torro

on nyt

Rauhankatu 28, Puistorinne
Kuva on otettu oletettavasti 1920luvulla. Valokuvaaja ei ole tiedossa,
mutta vanha valokuva on kulkeutunut tähän päivään räätäli Saima
Lehtoselta. Saima muutti Puistorinteeseen vuonna 1918, hän oli
tuolloin 18-vuotias, ja asui ikänsä
tässä samassa rakennuksessa aina
kuolemaansa (1980) saakka. Valo
kuvan hän antoi naapurinrouva
Hilkka Orrensalolle, joka asuu
Puistorinteessä edelleen - kunnioitettavassa 93 vuoden iässä.
As Oy Puistorinne on rakennettu
vuosien 1907-1917 välisenä aikana,
sadan vuoden takaisessa valokuvassa rakennukset ovat uudenkarheita. Ehkä juuri sen vuoksi kuva
on aikoinaan haluttu ottaa? Puistorinteen vanhimmissa talonkirjoissa
ovat säilyneet merkinnät asuntojen
ensimmäisistä asukkaista, vuokralaisista ja osakkeiden ensilunastajista, jotka avasivat Puistorinteen
asuntojen ovet ensimmäistä kertaa
ja tekivät asunnoista itselleen kodin. Asunnot olivat tämän päivän
näkökulmasta ahtaita ja melkein
1980-luvulle saakka ilman sisävessaa tai muita mukavuuksia, mutta
koteja ne olivat silti. 1920-luvulla
kuvan ikkunoiden takana ovat
asuneet esimerkiksi merimies Arvo

Ruohomäki Hulda-vaimonsa ja
pariskunnan lasten Irenin ja Irjan
kanssa. Ruohomäkien vieressä
asui Amanda Lehtinen, levysepän
leski, jolla on Puistorinteeseen
muuttaessaan ollut mukanaan
pienet lapset Kaino ja Keiju. Asunnossa on Lehtisen perheen kanssa
asuneet myös tehtaantyöntekijä
Annikki Lehtinen sekä Americasta Puistorinteeseen muuttanut
palvelijatar Amanda Nordblom.
Heidän seinänaapurissaan kävi
myös melkoinen hulina, sillä 26m2
hellahuoneeseen muutti vuoden
1928 aikana viilari Juho Lehtonen
perheineen sekä poikamies Arvo
Leinonen mukanaan neuloja Alma

Lento. Mitenhän on mahtanut
olla naapurisovun kanssa? Seinää
on ehkä paukutettu molemmin
puolin naapuriasunnon kanssa,
sillä Lehtosten seurueen seinän
takana on asunut liuta Lindqvistejä ja lisäksi Sundqvistin Emil, joka
kuitenkin otti ja lähti merille. Ehkä
ihan viisas päätös, sillä Lindqvisteillä oli viisi lasta, ja asunnossa
neliöitä vain hellahuoneen verran.
Valokuvan ikkunoiden takana on
koettu myös syvintä surua, kun
kirvesmies Orvo Karhin ja hänen
vaimonsa Ellen Ekbladin pieni
Ritva-vauva menehtyi vain kahden
kuukauden ikäisenä vuonna 1927.

2021, nykyaika
Paljon on ympärillä muuttunut vuosien mittaan, mutta
Puistorinteen rakennukset seisovat tukevasti paikoillaan siinä, mihin ne yli sata vuotta sitten rakennettiin.
Ja vieläpä polleana uudessa maalissaan, paraatikunnossa. Rakennukset näyttävät ulkoapäin samalta, ikkunat
tutuilta, mutta ikkunoiden takana olevat kodit ovat
muuttuneet hurjasti vuosien mittaan: asumme väljemmin, vessaan pääsee ilman naapurin kanssa neuvottelua ja hanasta tulee vettä, kunhan vääntää. Olisi siinä
ollut sadan vuoden takaisilla Arvoilla ja Amandoilla
ihmettelemistä. Valokuvan rakennus on ollut satojen ihmisten koti vuosien mittaan, mutta nyt täällä
asumme me: Roslöfit, Elmenit, Tuomiset, Nymanit,
Pohjoset, Simolat ja Engströmit. Kunnes taas seuraavat muuttavat, ja tekevät Puistorinteestä kotinsa. 
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Puhtaita tekoja
Itämeren puolesta

T U R U N S E U D U N P U H D I S TA M O . F I

Julkisivumaalaustyöt

0400 533 611
Tervetuloa Portsan kesän 2021 tapahtumiin!
Seuraavat tapahtumat pidetään tänän vuonna,
mikäli koronatilanne sallii. Seuraa tiedotustamme
tapahtumista ja ilmoittautumisesta www.portsa.fi:
Pihamarkkinat sunnuntaina 8.8.2021
Portsan pihoilla
Lähetä ilmoittautuminen puheenjohtaja@portsa.fi:
kerro il
moit
tautuessa taloyhtiön nimi ja osoite.
Koko piha ilmoittautuu siis kerralla. Osallistujia voi
olla siten yksi tai useita ja muistathan kertoa naapureillesi ilmoittautumisesta. Ilmoita pihanne viimeistään tiistaina 3.8.2021, niin pääsette mukaan
pdf-karttaan.
Kasvien vaihtoilta keskiviikkona 25.8.2021
Vaihdetaan, lahjoitetaan tai vastaanotetaan perennoja, huonekasveja, ruukkuja tai kasvien siemeniä
Annanpuistossa. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Laitetaan kasvi-iloa kiertoon, joten rohkeasti
mukaan vaan!
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