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Kaupan rakennemuutos näkyy ja tuntuu

Kun Ilpoisten lähiössä 70- ja 80-luvuilla lähti päivittäistavaraostoksille ja
asioita hoitamaan ei ollut palveluista puutetta. Nyt palveluiden muutos
hätkähdyttää ja mietityttää. Ennen niin monialainen ja toimiva kauppakeskus
on muuttunut kapea-alaiseksi ravintola ja anniskelupaikkojen keitaaksi.
Ilpoisten alkuasukkaana saatoin istahtaa lähiökeskustan piristävälle
suihkulähteelle pankissa ja kaupassa käynnin lomassa, nyt yli 20 vuoden
jälkeen tunnelma samaisella kukkivalla “suihkulähteellä” on jokseenkin
erilainen.
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Ilpoinen ennen...

Ilpoisten historia ulottuu
toki pidemmälle kuin 70-
luvulle, mutta lähiönä Ilpoi-
nen sai alkunsa 60-luvun lo-
pulla, jolloin ensimmäiset
kerrostalot rakennettiin alu-
eelle, Lauklähteenkadun
mäen päälle. 70- ja 80-lu-
vuilla keskustaa olivat ri-
kastamassa mm. Posti pank-
kipalveluineen, silloinen
Säästöpankki, K-Valinta
Tuomi, E-kauppa Tarmola,
R-kioski, nappi- ja vaatepu-
tiikki Ilpotex, parturi-kam-
paamo Jatta, nuorisokahvi-
la sekä lisäksi lastentarha,
esikoulu ja seurakunnan ti-

loissa toimi mm. leikkikou-
lu ja paljon muuta. Kesällä
voi hakea tuoreet vihannek-
set suoraan puutarhalta met-
sän laidasta. Koulu, terve-
ysasema, lastenneuvola,
hammashoitola ja kirjasto
toimivat lähellä toisiaan.

...ja nyt

Heinäkuun lopulla vuonna
2002 illansuussa Ilpoisten
keskustassa on elämää. Ka-
raokebaarista kantautuu sit-
keän tupakansavun lisäksi
jonkun jo elämääkin näh-
neen äänen laulu. Laulu lop-
puu ja muutamien kättenta-
putusten jälkeen joku ään-

telehtii baarista ulos. Rimi-
kaupassa käy ihmisiä tasai-
seen tahtiin ja pankkiauto-
maatilla on paikoin jopa jo-
noa. Toisen entisen kaupan
tilat ovat vuokrattavana. Ra-
vintola samoissa tiloissa ei
tainnut enää löytää asiakas-
kuntaa. Entisen pankin ti-
loihin on perustettu ravin-
tola Jade ja R-kioskin pai-
kan on vienyt kebab-pizze-
ria Tarin.  Muutamia ihmi-

siä istuskelee tuoleilla piz-

zerian ulkopuolella ja Ri-

min eteen on kerääntynyt

muutaman hengen nuoriso-

porukka parin mopon ym-

pärille. Penkkien läheisyy-

dessä joitakin kesälapsia juo

kiljuen virvoitusjuomiaan.
Vanha nuorisokahvila, päi-
väkoti ja hieman kauempana
koulu ja kirjasto ovat entisel-
lään. Seurakunnan toiminta
on supistunut pääasiassa par-
tio- ja kerhotoimintaan.

Ajankohtaista
terveys-
palveluista

Ilpoisten terveysasema on

siirtynyt tämän vuoden hei-
näkuussa pääterveysase-
man yhteyteen Luolavuo-
rentie 2:een ja aloitti toi-
mintansa siellä 29.7.02 al-
kaen. Terveysaseman puhe-

linnumerot pysyvät ennal-
laan.  Lastenneuvola puo-
lestaan on muuttanut Vasa-
ramäkeen, osoitteeseen Ra-
kuunatie 56, puhelin: 26 90
105, ja aloitti toimintansa
uudessa paikassa jo kesä-
kuun lopussa. Hammashoi-
tola säilyy Ilpoisissa enti-
sellä paikallaan.

Tulevaisuus?

Ilpoisten lähiön palvelutar-
jonnan tulevaisuutta lienee
tarkasti vaikea ennustaa.
Suunta tulee varmasti ole-
maan maan muuta kaupan
alan muutosta seuraava, ja
yhdessä tekniikan kanssa

kehittyvä. Tietotekniikan
tuulet kun puhaltavat niin
monella alalla. Netistä ei
kyllä vieläkään saa nostet-
tua käteistä tai suoraan os-
tettua elintarvikkeita, eikä
netti-pubejakaan ole nähty.
Moni toivoisi varmaan, että
päivittäisasiat saisi hoidet-
tua lähellä kotia ja siinä si-

vussa voisi ehkäpä vaihtaa

sanasen pari jonkun kanssa.

Arvelujen ja mielikuvituk-

sen varaan sitten kuitenkin

jää, miltä Ilpoisten keskusta

näyttää seuraavan 20 vuo-

den päästä, mitä suihkuläh-

de silloin käsittää ja millai-

sia palveluja silloin on tar-

jolla.

Ilpoisten nykyiset lapset ja nuoret eivät ole saaneet
nauttia suihkulähteen iloista. Se lakkasi pulppuamasta
yli 15 vuotta sitten.

Oppilaita riittää ja järjestys toimii

Tänä syksynä Ilpoisten kou-
lussa on yhteensä 555 oppi-
lasta, käsittäen siis Ilpois-
ten ja Haritun kouluyksiköt.
Ilpoisissa koulunsa aloitti
yksi luokallinen oppilaita.
Luokkia on kaikkiaan 24 ja
opettajia 28. Luokanopet-
tajien lisäksi koulussa toi-
mii aineenopettajia ja eri-
tyisopettajia. Normaaliope-
tuksen lisäksi jatkaa Ilpoi-
sissa nyt kolmatta vuotta
dysfasia-luokka, jossa oman
erityisopettajansa ja koulu-
avustajansa johdolla opis-
kelee kahdeksan oppilasta.
Nämä oppilaat tulevat eri
puolilta Turkua. Englanti-
rikasteisten luokkien ope-
tus jatkuu entiseen malliin.
Osittain englannin kielellä
opetusta saa jokaiselta luok-
ka-asteelta yksi luokka eli
yhteensä siis kuusi luokkaa.

Haritun koulu

Haritussa aloitti tänä syksy-
nä yhteensä neljä ensim-
mäistä luok-
kaa. Haritus-
ta Ilpoisiin
kulkee kou-
lubussi nu-
mero 67, joka
lähtee Varsi-
n a i s - S u o -
m e n k a d u n
päästä, kier-
telee Harittua
ja tuo oppi-
laat suoraan
I l p o i s t e n
koulun pi-
halle, niin et-
tei oppilai-
den tarvitse
enää ylittää
yhtään katua.
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Ilpoisten koulussa on kasvatettu
oppilaita jo neljällä vuosikymmenellä.
Kaiken kaikkiaan olosuhteet ja opetus
ovat pysyneet jokseenkin saman -
kaltaisina jo monia, monia vuosia.
Tapoihin ja sääntöihin on totuttu ja
järjestys toimii, vaikka samoissa
ympyröissä pyörii päivittäin satoja
lapsia.

Haritun koulu on jo vuosia
toiminut parakkityyppises-
sä tilapäistilassa ja vakitui-
sen koulun rakentamisesta
on puhuttu varmaankin yhtä
kauan. Näillä näkymin uusi
koulu saataisiin vuosien
2004-2005 tienoilla. Oppi-
laita ainakin näyttäisi riittä-
vän.

Rauhaisaa
aluetta

Ilpoisten koulun rehtori
Matti Hannus luonnehtii

lähiötä tällä hetkellä rau-
halliseksi ja mukavaksi.
"Rakentamisen väljyys te-
kee alueesta rauhanomai-
sen", näkee Hannus. Ker-
rostalojen pienet rykelmät
on rakennettu hieman eril-
leen toisistaan ja ympäril-
lä on paljon metsää ja luon-
toa. Lisäksi Ilpoisten lähiö
ei ole läpikulkupaikka,
vaan muodostaa ikään kuin
umpikujan. Alueelle ja alu-
eelta kuljetaan yhden tien
kautta. Osaltaan varmasti
myös tämä lisää alueen rau-
hallisuutta.

Perinteikästä vilinää
Ilpoisten koulussa

Ilpoisten nykyiselle koulurakennukselle on kertynyt ikää jo 27 vuotta.

"Luontokin
on minulle
tavallaan
kirkko"

Henrikinseurakunnan
uusi kirkkoherra
Heikki Mäntylä:

Ilpoisten
muuttuvat palvelut

Henrikinseurakunnan uusi kirkko-
herra Heikki Mäntylä aloitti työnsä
elokuun ensimmäisenä päivänä.
Vuorenkävijä-lehti kävi haastattele-
massa Mäntylää muutaman työ-
päivän jälkeen. Uudesta työstään
kirkkoherralle ei vielä paljon
kokemuksia ollut ehtinyt kertyä, joten
haastattelu käsitteli muita asioita.
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Missä ja milloin olet syn-
tynyt?

Olen käynyt syntymässä
Kotkassa 6.7.1954. Kotkas-
sa en kuitenkaan ole kos-
kaan asunut.

Missä olet viettänyt lap-
suutesi ja nuoruutesi?

Espoossa, Maariassa Turus-
sa, kouluvuodet Hämeessä
Kangasalla. Ensimmäiset
lapsuusmuistoni on kun
asuimme Maariassa ja kä-
vimme Turussa uimalassa

uimassa. Puutori on jäänyt
hyvin mieleen, kun linja-
auto tuli sinne.

Missä olet työskennellyt
ennen Turkuun tuloa?

Varusmiesaikana olin Tu-
russa varusmiespappina.
Täältä lähdin Riihimäelle,
sitten Kajaaniin ja sen jäl-
keen asuin hetken Turussa.
Viimeiset yksitoista vuotta
olen toiminut Sauvon kirk-
koherrana
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Postin uusi yritysmalli aloittaa
toimintansa

hin. Suomessa Kymppi Pos-
ti -toiminnan aloittaa kah-
deksan pilottia, joista kaksi
on Turussa, toinen juuri Koi-
vulassa ja toinen Varissuon
liikekeskuksessa, sekin en-
tisen Postin konttorin tilois-
sa.

Mitä Kymppi
Posti tarjoaa?

Kymppi Postissa tullaan
myymään noin 500 myynti-
artikkelia; kahvia, leipää,
virvokkeita yms. päivittäis-
tavaroita ja aukioloajat tul-
levat olemaan aamu yhdek-
sästä ilta yhdeksään seitse-
mänä päivänä viikossa. Pos-
tipalvelut ovat samat kuin
muissakin postikonttoreis-
sa, mutta tämän lisäksi
Kymppi Postissa on pieni
kahvila ja todennäköisesti
RAY:n palveluja eli joita-
kin peliautomaatteja sekä
mahdollisesti veikkauksen-
kin toimintaa.

Tämän vuoden toukokuussa tuli tieto, että Koivulan
liikekeskuksessa toimiva Ilpoinen-Harittu Posti tullaan
lopettamaan ja tilalle saadaan jonkinlainen kioski.
Uutinen ei ilahduttanut Postin lähialueen ihmisiä, kun
tutuksi tullutta ja paljon käytettyä Postia ollaan yhtäkkiä
viemässä pois. Mistä nyt noudettaisiin ja lähetettäisiin
paketit? Mistä ostaa postimerkit, ja mistä kysyä mitä
maksaa postikortin lähettäminen Senegaliin? Totuus
on, että hyvästit Postille on sanottava, mutta tyhjän
päälle ei kuitenkaan olla jäämässä.

Koivulan liikekeskuksessa
toiminut Postin konttori ai-
otaan lopettaa. Turun Sano-
missa 17. 5. 2002 olleessa
artikkelissa kerrottiin, että
sekä Ilpoinen-Haritun että
Varissuon Postin konttorit
aiotaan sulkea tänä syksy-
nä. Tilalle saadaan jotakin
aivan uutta eli kauppakios-
ki nimeltään Kymppi Posti.
Turun Postissa ollaan lopet-
tamisesta hyvin lyhytsanai-
sia, mutta sen verran tietoa

Kun Tarus-leiriä alettiin
suunnitella, pohti joukko
kokeneita partiojohtajia,
millainen kunnon perintei-
sen suomalaisen partiolei-
rin ympäristön tulisi olla.
Samalla mietittiin, miten
voitaisiin pohjata leiriä sa-
man aikaisesti jo kolme
vuotta esillä olleeseen Suo-
men Partiolaisten teemaan
“Matkalla metsään”. Näin
päästiin alkuun ja paikka-
kin löydettiin. Leiri tullaan
pitämään Padasjoen kun-
nan alueella Päijänteen tun-
tumassa. Leirialueen lai-
dalta Päijänteen rantaan on
matkaa noin viisi kilomet-
riä. Padasjoen sijainti on
Lahdesta noin 40 kilomet-
riä pohjois-luoteeseen tai
Tampereelta linnuntietä
noin 70 kilometriä itä-
kaakkoon. Ympäristö on
erittäin suomalaista ja ri-
kasta järvi-metsä -maise-
maa, juuri sellaista, mitä
alunperin oli kaavailtukin.
Leiri sai nimekseen Tarus,
Padasjoen suurimman jär-
ven Isotaruksen mukaan.

Leiriläiset ja
johtajat

Leirin johtajana toimii Jär-

venpäässä asuva Marjuk-
ka Rehumäki Uudenmaan
partiopiiristä ja varajohtaja-
na Kaj Kanervavuori
omasta Varsinais-Suomen
partiopiiristämme. Leirille
ovat tervetulleita tällä ker-
taa kaikki vartiolaiset ja joh-
tajat. Nyt ei ole vartiolaisilla
alaikärajaa niin kuin taan-
noisina vuosina, vaan kaik-
ki vartiossa olevat saavat
osallistua leirille. Johtajia eri
työ- ja johtotehtäviin tullaan
tarvitsemaan paljon ja va-
lintaa aletaan jonkin ajan
kuluessa suorittaa. Leirille
odotetaan kaiken kaikkiaan
noin 13 000 leiriläistä, jois-
ta työtehtävissä tulee toimi-
maan 2000-3000 johtajaa.

Padasjärvelle saapuu partio-
laisia ympäri maapalloa.
”Kansainvälisiä vieraita lei-
rille tullee yhteensä 1000-
2000”, arvelee Kanervavuo-
ri. Useat heistä tulevat var-
mastikin Euroopan rajojen
sisältä. Koska Keski-Euroo-
passa tärkein lomakuukausi
on elokuu, tullaan Tarus-lei-
ri järjestämään heinä-elo-
kuun vaihteen aikoihin.
Tarkkaa ajankohtaa ei olla
vielä päätetty.

”Taruksella pidetään myös

hyvin todennäköisesti aiem-
pien suurleirien tapaan per-
heleiri, jonne perheelliset
partiojohtajat voivat saapua
telttoineen ja asuntovainui-
neen jälkikasvunsa kanssa”,
Kanervavuori jatkaa.

Teemaa ja
tunnelmia

Leirin sisältöä, teemaa ja
ohjelmia aletaan tarkemmin
suunnitella ensi vuoden ai-
kana. Mainontaa aloitellaan
myös hiljalleen ja syksyn
Partio-lehdessä onkin jo jut-
tu Tarus 2004 -leiristä. Lei-
rin teemaa hahmotellaan jär-
ven ja metsän kautta eli kaik-
kea näihin liittyvää on lu-
vassa. Lisäksi tämän suur-
leirin kohdalla halutaan ko-
rostaa perinteistä ja lähei-
sesti luontoon liittyvää par-
tiointia. Paluu “juurille” on
nyt, vähän jo festarimaisek-
sikin suuntautuneen viimei-
sen suurleirin jälkeen, enem-
män kuin tervetullutta. Ja
voitte itse kuvitella, mitä
kaikkea järvellä ja metsässä
voikaan tehdä; liikkua, leik-
kiä, pelata, kisailla, oppia,
seikkailla, nauttia........ Iki-
muistoisia kokemuksia on
luvassa, se on varmaa.
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Sitten partioon liittyviä
kysymyksiä. Oletko itse
harrastanut joskus par-
tiota tai oletko työssäsi
päässyt tutustumaan par-
tiotoimintaan?

Siellä missä vietin koulu-
ikäni ei ollut partiotoimin-
taa. Myöhemmin työssäni
oikeastaan jokaisessa työ-
paikassa on partio kuulu-
nut osana seurakunnan
nuorisotoimintaan.

Mitä tiedät partiosta?

Perusjuttuja, sen miten
kirkko ja uskonto kuulu-
vat partiotoimintaan. Ja mi-
ten siellä tukeudutaan kris-
tillisen kirkon kasvatusme-
netelmiin. Tekemällä op-
piminen, vastuuta  jaetaan
nuorena. Lisäksi tiedän jo-
tain partion historiasta.

Mikä sai sinut hakemaan
Henrikin seurakunnan
kirkkoherran virkaa?

Täytyypä miettiä, siihen ei
ole yhtä ainoaa syytä. Toi-
saalta halusin muutosta työ-
tilanteeseen. Ja miksi juuri
tänne Henrikin alueelle?
Tämä alue kiinnosti maan-
tieteellisesti. Täältä löytyy
kaupungin ruutukaava-
aluetta ja lähiöitä. Kiva kun
ei ole kaikkialla parkkimit-
tareita.

Työn lisäksi tärkeä asia ih-
miselle on vapaa-aika. Mi-
ten vietät omaa vapaa-ai-
kaasi? Ehditkö harrasta-
maan jotain säännöllises-
ti?

Kyllä vapaa-aika on minul-
le tärkeää. En ole mitään
säännöllisesti harrastava.
Työni puolesta on paljon il-
tamenoja, joten esimerkiksi
kielten opiskelu säännölli-
sesti kokoontuvissa piireis-
sä on mahdotonta. Muuten-
kin olen enemmän sellainen
yhtäkkiä innostuva. Tulee
mieleen, että nyt hiotaan ja
maalataan jotakin ja samal-
la alkaa jo tapahtua. Kielet
minua  kyllä kiinnostavat.
Ja nyt olen jonkinverran al-
kanut lukea. Mökkeily ja ka-
ravaanailu kuuluvat kesää-
ni.

Entä ulkoilu ja luonnossa
liikkuminen?

Hiihtäminen olisi ihan yk-
köslajini. Valitettavasti lu-
mitilanne on ollut täällä ete-
lässä jo pitkään talvisin huo-
no. Olen käynyt Lapissa

h i i h t e l e -
mässä. Kä-
vellä tyk-
kään ko-
vasti ja fil-
larilla on
mukava lii-
kuske l l a .
Veneilykin
kiinnostaa,
varsinkin,
kun joku
muu on aja-
massa ve-
nettä. Itse
liikuskelen
m i e l u i m -
min soutu-
veneellä.

Luonto, mitä se merkitsee
sinulle?

Tuoksut ovat minulle tär-
keitä. Luonto on minulle ta-
vallaan kirkko. Oma ruko-
uselämäni hengittää parhai-
ten luonnossa kävelylenkeil-
lä.

Entä asuinympäristö?
Onko tärkeää että luonto
on lähellä?

Vielä toistaiseksi asun Sau-
vossa, mutta asuntokaupat
on jo tehty kerrostaloasun-
nosta Rätiälänkadulta. Ehkä
ne kiinteistönvälittäjän mai-
nitsemat hopeapajut ja ik-
kunasta näkyvät kalliot aut-
toivat päätöksen teossa.

heruu, että uusi Posti aloit-
taa toimintansa lokakuussa
Sävelkuja 3:ssa.

Kymppi Postin
uudet tuulet

Viime syksystä asti suunnit-
teilla ollut Kymppi Posti
aloittaa toimintansa Koivu-
lan liikekeskuksessa nyt
syksyllä.

"Postin ja Wihurin yhteis-

työnä toteutettava uuden-
tyyppinen palvelukoko-
naisuus  pohjautuu yrittä-
jyyteen. Posti Ja Wihuri
ovat yrityksen tasaveroi-
sia liikekumppaneita",
kertoo Postin edustajana
ja hankkeen johtajana toi-
miva Kari-Juhani Lehto-
nen. Hänen mukaansa täs-
sä palvelumuodossa tul-
laan panostamaan laajah-
kon palveluvalikoiman li-
säksi pitkiin aukioloaikoi-

Postikonttori nykyisessä muodossaan poistuu Koivulas-
ta viimeistään lokakuussa.

Jälleen tarjoutuu kaikille vartioikäisille ja johtajille
mahdollisuus osallistua partiolaisten suurleirille
Suomessa. Edellinen suurleiri, Loisto, järjestettiin
Hangon Lappohjassa kesällä 1996. Taruksella pääsee
kokemaan niin perinteistä partioleiritunnelmaa,
suurleirielämyksiä kuin kansainvälistäkin partiointia.
Leiriä suunnitteleva leiritoimikunta on aloittanut työnsä
keväällä. Alustavaa tietoa leiristä saimme leirin
varajohtaja Kaj Kanervavuorelta, jonka Vuorenkävijä-
lehti tavoitti heinäkuun lopulla  Satahangan perheleiriltä.

Tarus 2004
nousee
Padasjoelle

Suomen Partiolaisten suurleiriin
aikaa vajaat kaksi vuotta

Hyvästi Ilpoinen-
Harittu Posti ja
tervetuloa
Kymppi Posti
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