
 

 

 

 

1. Kesätanssit
Itäharjulla oli ennen tanssipaikkana Sammon lava, josta monella on muistoja.

”Asuimme isäni kanssa Kupittaalla omakotitalossa lapsuudessani. Taloamme vastapäätä oli 

Hippos ja aidan takana oli Hippoksen tanssilava. Aina kesäisin, kun musiikki alkoi siellä soimaan, 

tämä tyttö karkasi tanssimaan. Olin silloin noin 14–15-vuotias. Kerran isä oli tullut myöhemmin 

kotiin, eikä löytänyt minua ja hän arvasi heti, mihin minä olin mennyt. Isä oli sitten mennyt sinne 

portille, jossa myytiin pääsylippuja, ja pyytänyt kuuluttamaan minua. Siellä sitten kuulutettiin 

kovalla äänellä, että isäni odottaa minua portilla. Kyllä minua hävetti paljon. Sinne Hippokselle oli 

kuitenkin aivan ihana mennä. Kukaan ei tullut minua hakemaan, mutta oli ihana nähdä muiden 

tanssivan ja kuunnella musiikkia. Ja tytötkin siellä tanssivat keskenään.” 

2. Sota-aikaa Turussa

”Jatkosodan aikaan äitini istui kellarissa kahden vauvan kanssa ja odotti ’vaara ohi’ sireenin 

soittoa. Lähellä pommit putosivat ja koko Martin kaupunginosa meni maan tasalle. Epätoivois-

saan vanhempani tekivät raskaan päätöksen ja lähettivät meidät lapset turvaan Ruotsiin. Päätös, 

jota he katuivat loppuelämänsä. Kuten isäni tapasi sanoa: ’”Emmehän olleet evakkoja, vaan oli 

oma talo, eikä meillä sen huonommin ollut asiat kuin muilla suomalaisilla”’.”

”Me asuimme Kupittaalla lapsuudessani. Meidän osoitteemmekin oli Kupittaankenttä 10. Se oli 

sitä aikaa, kun pommituksia oli paljon. Kupittaanpuistossa oli se iso ravintola, joka pommitettiin. 

Mutta sinne jäi se lähde, joka on siellä vieläkin.”

”Silloin sota-aikana tehtiin paljon hälytyksiä. Joku naapureista oli varmasti aina valveilla, ja kun 

hälytys tuli, käytiin puukapulalla jokaisella ovella lyömässä ja ilmoittamassa hälytyksestä. Myös 

verhot piti olla ja kaikki piti pimentää verhoilla. Ei saanut valo kuultaa läpi ikkunoista.”

3. Ruotsalaistaloissa asukkaana

”On ollut aivan ihanaa asua pienessä kylässä keskellä kaupunkia. Alue oli vielä enemmän kylä 

omassa lapsuudessani, koska kaupunki oikeastaan loppui tähän. Esimerkiksi Citymarketin 

parkkipaikalla laidunsi hevonen ja lisäksi koko Citymarketin alue oli isoa kalliota, joka johti 

metsään. Nyt se on louhittu pois. Lapsuudessani alue oli kelkkamäkemme ja laidun oli vieressä. 

Kelkkamäki oli pitkä mäkialue, jota laskettiin kelkalla, suksilla tai pahvinpalalla – pulkkia ei ollut. 

Myöskin koko talorakennelma Kingelininkadulla oli kauppapuutarha. Luontoa oli paljon. Sukset 

laitettiin jalkaan jo kotipihalla, josta lähdettiin hiihtämään Ilpoisiin päin. Nykyisessä Saarnipuistos-

sa laidunsi kaksi vuohipukkia ja toisella oli sarvi poikki. Sodan aikana jollain saattoi olla kanoja 

kellarissa ja toisella sika puutarhassa.”

”Meidän talomme rakennettiin vuonna 1940. Meitä asui silloin viisihenkinen perhe talossa, jossa 

oli kolme huonetta ja keittiö. Ne olivat hulppeat tilat sota-aikaan nähden. 1940–50-luvuilla 

alueella asui nuoria pareja ja lapsia. Alueella oli valtavan hyvä naapurihenki, lapset leikkivät 

keskenään ja aikuiset ystävystyivät. Välillä lapset laitettiin yhteen taloon nukkumaan ja vanhem-

mat menivät veivigramofonin kanssa naapuritaloon tanssimaan. Silloin ei ollut lastenhoito-ongel-

mia.”

”Tällä alueella on ollut yhteisöllisyyttä, mutta myös omaa rauhaa. Lapsiperheille tämä on täydel-

linen paikka. Kun me muutimme alueelle 1980-luvulla, niin ei ollut kuin yksi toinen lapsiperhe 

Vaahteratiellä. Alue oli silloin sellainen eläkeläisten paikka, ja vieläkin täältä halutaan lähteä 

saappaat jalassa. Alueella asuu väkeä, jotka ovat syntyneet täällä ja asuvat synnyinkodeissaan. 

Meidänkin lähellämme asuu yksinäisiä eläkeläisiä, mutta lisäksi alueelle on muuttanut lapsiper-

heitä. Ympäristö pysyy näin eläväisenä.”

4. Ketunhäntiä kainalossa ja lapsuusleikkejä

”Silloin, kun nämä keinut tulivat Saarnitielle, niitä vahdittiin ja oli keinuvuoroja. Kerran siellä oli 

eräs poika keinumassa, joka keinui seisten eikä antanut vuoroa meille. Siskon mielestä poikaa 

piti rangaista. Kun pojan keinu ohitti meidät, sisko veti pojalta housut alas. Hän ei voinut muuta 

kuin jatkaa keinumista housut kintuissa. Kun kaikki olivat nähneet tarpeeksi, sisko nosti housut 

ylös ja me lähdimme juoksemaan karkuun.  Sisko piti aina meidän puoliamme ja laittoi pojat 

ojennukseen. Se oli hauskaa. Me vähän pelkäsimme näitä Jalavantien poikia, ne kiusasivat usein 

meitä tyttöjä.”

”Meillä oli Itäpellontiellä yksi naapuri, joka ei ollut mukava. Yhtenä syksynä me sovimme, että 

teemme hänelle inhottavan tempun. Illalla kokoonnuimme kaveriporukalla, ja kun tuli pimeä, niin 

menimme puiston kautta heidän takapihalleen. Jokainen mukana ollut poika ja tyttö haukkasi 

jostakin omenasta niin ison palan kuin pystyi ja jätimme loput puuhun mätänemään. Tämä oli 

aika inhottava jekku ja saimme kyllä kuullaksemme siitä. Nuorempi velipoika kärysi tästä 

tempusta ja isä joutui maksamaan kaksi kassillista omenoita tälle naapurille.”

”Minun lapsuudessani pystytettiin laskiaisena Aurajoen jäälle napakelkka. Miehet lykkäsivät 

aisasta, jolloin kelkka kulki ja siinä kyydissä sai olla. Aina välillä vaihdettiin kyytiin joku toinen ja 

kelkka lähti uudestaan pyörimään. Aurajoessa pyöritettiin sitä kelkkaa ja lapsilla oli hauskaa.”

”Mummoni asui lapsuudessani Vähä Hämeenkadulla, jossa oli siihen aikaan puutaloja sisäpiho-

ineen. Mummon talossakin oli sisäpihalla sauna ja erillinen pesutupa. Mummolla oli myös 

kesämökki Halisissa Virnamäessä, jonne hän muutti kesäisin muuttokuormalla. Koska kesämök-

ki oli joen rannassa, sinne piti joko kävellä tai soutaa joen yli. Lapsuudessani matkasimme usein 

mummon luo Helsingistä Turkuun. Matka tuntui kovin pitkältä, ja koska olimme malttamattomia, 

kyselimme lähes koko ajan, koska me olemme perillä. Koska Turussa oli siihen aikaan vain 

vähän korkeita rakennuksia, jopa Piispanristiltä saakka näkyi Tuomiokirkko. Huusimme silloin 

aina, että: ’”Mummon kirkko näkyy, mummon kirkko näkyy!”’. Se oli sellainen ihana kohta, kun 

tiesimme, että pian olemme perillä.” 

5. Elämää Turussa halki vuosikymmenten

”Meillä oli kotona keskuslämmitys ja taloa lämmitettiin koksilla. Lämmityksessä ei ollut paljon

säätömahdollisuuksia eikä ollut lämmintä vettä. Meillä oli puuhella, jossa äiti lämmitti vettä. 

Lisäksi meillä oli sellainen lasten amme. Perheen kolme lasta pestiin siinä ikäjärjestyksessä 

samassa vedessä. Ensin vauva, sitten siskoni ja minä. Pesumahdollisuudet olivat sitä, että 

kerran viikossa sauna lämmitettiin ja silloin sitten koko perhe kylpi. Kotona ei ollut myöskään 

jääkaappia. Kellari oli alhaalla, mutta ei se kauhean kylmä ollut. Meillä oli peruna- ja mehukellarit. 

Kellarissa varastoitiin myös hiilikoksia. Vähitellen saatiin kotiin sähköhella ja jääkaappi. Nykyään 

voisi sanoa puuhellan olevan luksusta omassa kodissa.”

”Muistan, kun olin vuonna 1964 opiskelijana Turun yliopistolla. Pääsin silloin asumaan Läntiselle 

Pitkäkadulle opiskelukaverin perheen alivuokralaiseksi. Asunnossa oli kaksi huonetta, pieni 

keittokomero ja kylpyhuone. Siellä asuin opiskelujen loppuun asti. Siihen aikaan Turussa piti 

ostaa kaasupoletteja ja niillä sai keittiön hellaan kaasua tai lämmintä vettä kotiin. Meidän 

taloyhtiön tontin takapihalla oli muistaakseni puurakennus, jossa vanhempi nainen teki ruokaa. 

Hän valmisti paljon keittoja ja muuta. Sieltä sai halvalla hakea ruokaa ja itsekin hain keittoa 

vanhan ajan maitokannulla. Monet työmiehet kävivät sieltä myös ruokaa hakemassa. Se oli vuosi 

1964, niin ei ihmiset niin vauraita silloin olleet.”

6. Muistoja Heidekeniltä
Lähellä sijaitsee Heideken, josta monella turkulaisella on muistoja.

”Sanotaan, että kunnon turkulaiset ovat Heidekenillä syntyneet. Molemmat poikani syntyivät 

siellä 1970-luvulla. Muistan aina, kun esikoiseni syntyi ja olin silloin Helsingissä. Laskettuun 

aikaan oli vielä kaksi viikkoa. Siihen aikaan kännyköiden sijaan oli puhelinkoppeja. Hotellissa 

pikkolo kertoi, että minulle olisi puhelu. Vaimoni soitti ja sanoi, että ’”hei lapsvesi meni ja olen 

Heidekenillä”’. Minulla oli silloin kuplavolkkari ja se auto ei koskaan ole tullut niin nopeasti 

Helsingistä Turkuun kuin silloin. Yhdentoista maissa olin perillä hyvin hermostuneena. Heide-

kenissä isät saivat olla mukana, jos oltiin niin sanotussa perhesynnytyshuoneessa. Hoitajat 

sanoivat, että isistä on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Kun isät ovat nähneet vähän verta, 

niin he ovat pyörtyneet. Miehet ovat myös kuvanneet synnytystä, mikä ei ollut mukavaa.”

”Ajatukset ovat muuttuneet paljon aikojen saatossa. Kun synnytin vanhimman lapseni Heideke-

nillä, ei maito lähtenyt minulla kunnolla heti tulemaan. Silloin hoitajat käskivät mieheni tuomaan 

olutta sairaalaan. Mieheni toi sitten olutta kassissa, ja hoitajat laittoivat ne jäähtymään kylmän 

juoksevan vesihanan alle.” 

”Jatkosodan aikaan 1940-luvulla äiti oli seitsemännellä kuulla raskaana ja evakuoitu Kuusiston 

pappilaan. Hän sai samantien tulla sieltä takaisin Turkuun Heidekenille synnyttämään. Ainoa 

kyyti, joka silloin järjestyi, oli Hautaustoimisto Saarisen ruumisauto. Tämä kahden kilon keskonen 

laitettiin pärekoriin, joka oli hyvä vauhdissa napata mukaan pommisuojaan lähtiessä.”

7. Viimeinen raitiovaunumatka

”Turussa oli raitiovaunulinjat ykkösestä kolmoseen. Ykköslinjalla oli uudet raitiovaunut eli ne 

tulivat satamasta Kauppatorille. Kolmonen oli raitiovaunulinja, mikä meni Kauppatorilta 

Rautatieasemalle ja sitten Puistokatua Martinsillan yli.”

”Olin mukana, kun Turku luopui raitiovaunuista. Viimeinen raitiovaunuvuoro vuonna 1972 oli 

kolmosen raitiovaunulla. Viimeinen vuoro oli aivan täynnä matkustajia ja sain varmaan viimeisen 

paikan, kun se lähti Kauppatorilta. Matkalla ihmiset ruuvasivat kylttejä irti. Ottivat kaiken, mikä 

vain lähti mukaan vaunusta. Muistan hyvin, kun menimme Rautatieasemalle ja sitten Puistokatua 

alas, jonka jälkeen matkasimme raitiovaunutalleille. Raitiovaunuista puhuttiin ’keltaisena vaarana’ 

niiden värin vuoksi. Sama sanonta on jatkunut bussilinjoilla, kun nekin ovat keltaisia.”

8. Kertomuksia Kakolasta
Jos kiipeää jollekin Turun kukkuloista, voi koettaa nähdä myös korkealla sijaitsevan 
Kakolan alueen, joka oli ennen kovamaineisimpia vankiloita Suomessa.

”Vuodesta 1973 olen asunut täällä Turussa. Silloin asuimme Linnanrinteessä, ja sieltä näki 

Kakolaan. Näimme, kun vangit pelasivat lentopalloa ja niillä oli uimarakennus. Vankilassa oli 

erilaisia työpajoja ja he tekivät myös sidontatöitä. Minä sidotutin siellä vanhoja Aku Ankkoja. 

Minulla oli jälleen kerran iso kassillinen lehtiä, pari kolme vuosikertaa, niin kysyin sieltä, että oliko 

tämä kaveri sisällä, joka osasi sitoa. Kakolasta he vastasivat, että ei ole juuri nyt. Pian oli kuiten-

kin syksy ja kylmä tulossa, niin sanoivat hänen pian palaavan. Minulla on näitä vankilassa 

sidottuja Aku Ankka -kirjoja useita.”

”Minä olin 1970-luvulla mukana Kakolan Krim-yhdistyksessä. Olin siellä tilintarkastajanakin ja se 

yhdistys toimitti vankilan lehteä. Minä en koskaan syyllistynyt siihen, että olisin vankilassa 

käydessä vienyt vangeille jotain kiellettyä. Jossain vaiheessa meidän käyntimme sinne kiellettiin, 

varmaan jotkut olivat alkaneet viedä vangeille kiellettyjä aineita tai kuljettaneet jotain Kakolasta 

ulos. Yhdistysläisinä me osallistuimme joihinkin vankien kokouksiin. Kun vangit valittivat ruoasta, 

meistä valittiin ryhmä, joka kävi maistamassa vankilan ruokaa. Meidän mielestämme ruoka oli 

ihan hyvää. Kakolassa käydessä pääsi vähän sisään vankilamaailmaan ja vankien ongelmiin. 

Yhdistysläisenä pääsi kulkemaan vartijoiden mukana Kakolan sisällä paikkoihin, joihin ei muuten 

olisi päässyt.”

9. Lintu- ja liikennepuisto

”Lintulammikot ovat olleet Kupittaalla kauan. Muistan, että ensimmäinen kurki oli nimeltään 

Pekka. Siihen aikaan oli kiva, kun niitä lintuja sai vielä syöttää.”

”Lintulammikoilla oli myös riikinkukko ja se tuntui kovin eksoottiselta, kun semmoisen näki.”

”Muistan, että liikennekaupunki oli siellä jo omassa lapsuudessani. Kun olin kouluikäinen, siellä 

oli polkuautoja. Leikkipaikkakin on ollut Kupittaanpuistossa jo pitkään, tosin silloin omassa 

lapsuudessa oli vain keinut. Nyt sinne on tullut paljon kaikkea muutakin. Lapsena menimme 

usein sinne keinumaan.”

10. Urheilua Urheilupuistossa ja Kupittaalla

”Turun Urheilupuistossa oli ulkona jääkiekkokaukalo. Silloin ei ollut sisähallia, vaan seisoimme 

ulkona katsomassa TPS:n otteluita. Jos pakkasta oli – 18 astetta tai enemmän, niin jää-

kiekko-ottelu peruuntui. Kentällä oli pelaamassa paljon idoleja, joita seurasimme monot jalassa 

kentän laidalla.”

”Kupittaan ulkoilualue on tärkeä. Oli hienoa, kun Kupittaan alueelle tuli Turun ensimmäinen 

jäähalli. Kävimme siellä paljon ennen kuin ottelut siirtyivät muualle. Muistan, että Kupittaalla on 

ollut myös ravirata vielä 1970-luvulla. Se oli iso osa aluetta silloin. Raviradan jälkeen siellä oli 

moottorirata, ja ne olivat sellaisia kovaäänisiä moottoripyöriä, jotka ajelivat ympäri pientä rataa.”
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