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KOKOUSKUTSU

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Paikka: Martin koulu, Hopeasepänkuja 2, Turku
Aika: 15.11.2007 klo 18.00 alkaen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi

pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2008
5. Määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2008
6. Määrätään puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten sekä

toimihenkilöiden palkkiot
7. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2008
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
10. Valitaan seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan kaksi

varsinaista tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
11. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen 9. pykälän

mukaan
12. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset
13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen

Martin koulu 80 vuotta! Kokouksen aluksi Martin koulun johtaja
Matti Palmunen kertoo koulun tulevaisuuden näkymistä. Kokouksen
jälkeen koulun entinen rehtori Erik Nikander ja opettaja Timo Jalo
muistelevat koulun historiaa. Toivomme myös koulun entisten
oppilaiden tulevan joukolla muistelemaan 80-vuotiasta kouluaan.

Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Hallitus
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Kaavoja ja kaupunkipuistohankkeita

Kaavamuutoshankkeet Martin-
rannalla ja lähialueilla etene-
vät. Martinmäkeläisiä on jo kau-
an kauhistuttanut alueen kasva-
va ja kiihtyvä läpikulkuliikenne.
Turun eteläisten alueiden ja saa-
rien kaavoitusaikeet tuovat to-
teutuessaan alueille kymmeniä
tuhansia uusia asukkaita ja sen
myötä liikenteen haitat yhä kas-
vavat. Hirvensaloa kaavoitetaan
kiivaaseen tahtiin ja Satava-
Kakskerran kiisteltyä kaavaa aje-
taan yhä läpi. Uudet siltahank-
keet ja julkisen liikenteen tehos-
taminen eivät etene samassa tah-
dissa.
Positiivisena asiana voidaan pitää
ympäristö- ja kaavoitusvirastossa
aloitettua kaavamuutosvalmiste-
lua, joka koskee Hirvensaloon Sy-
välahden alueelle rakennettavaa
julkisten rakennusten keskitty-
mää. Hirvensalon aluekeskus on
työnimeltään alue, jolle kaavail-
laan kouluja, kirjastoa, päiväko-
tia, liikunta-, uima- ja harjoitushal-
leja, kauppakeskusta erikoiskaup-
poineen, ravintolaa ja palveluasun-
toja. Valmiina tämä alue tulee jon-
kin verran vähentämään liikennet-
tä Martinmäessä, kun saarelaisten
ei tarvitse kaikkia palvelujaan ha-
kea kantakaupungista.

Telakkarannan kaavaehdotus
on läpäissyt lautakuntakäsittelyn
ja on tulossa kaupunginhallituk-
sen ruodittavaksi. Viimeisimmäs-
sä vaiheessa ei kaavaan ole tullut

suuriakaan muu-
toksia. Jokiran-
taan kaavailtuun
kerrostaloriviin
on nyt tulossa
18 kappaletta 7-
8 kerroksisia ker-
rostaloja, kun
niitä aikaisem-
massa ehdotuksessa oli 19. Maak-
untamuseon ja Martinrantaseuran
yhteneväiset kannanotot siitä,
että alueelle tulevat rakennukset
tulisi mitoittaa korkeudeltaan ja
massoiltaan niin, että Korppolais-
mäen kallioinen profiili säilyisi nä-
kyvänä elementtinä Aurajokisuun
historiallisessa kaupunkikuvassa
ei näytä toteutuvan. Vuosisataiset
näkymät Korppolaismäeltä sata-
man ja Aurajoen yläjuoksun suun-
taan menetetään ikiajoiksi.

Turun kansallinen kaupunki-
puiston perustamisselvitys on laa-
dittu ympäristö- ja kaavoitusviras-
tossa. Ympäristöministeriö on
määritellyt ne tunnusmerkit, jot-
ka kansallisen kaupunkipuiston
tulee täyttää. Sellainen voidaan
perustaa kaupunkimaiselle alueel-
le, jossa on säilynyt luonnon- ja
kulttuuriperinnön puolesta valtak-
unnallisesti arvokkaita viheraluei-
den ja historiallisten ympäristöjen
kokonaisuuksia.

Turkuun suunniteltuun kau-
punkipuistoon kuuluisi mm. luon-
toarvoiltaan ainutlaatuinen Ruis-
salo, Aurajoen molempien ranto-
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jen vanhaa rakennuskulttuuria
Linnanaukolta Koroistenniemeen,
Halisiin ja Kuralaan asti. Alue laa-
jenee jokivarsilta puistoketjuna Tu-
run seitsemälle kukkulalle puisto-
jen ja arvorakennusten alueille.

Martinrantaseuran aluettakin
on mukana kaavailuissa; on Itäis-
en Rantakadun rantakaistale
koko pituudeltaan, Kaasukellon
ja Manillan alueet, Sotalaisten
puisto ja Martin kirkonmäki sekä
Urheilupuisto ja Itsenäisyydenau-
kion museo-, virastotalo- ja teatte-
rirakennukset. Mukaan tähän kult-
tuurialueeseen on päässyt myös
Martinmäen talot eli ns. "Velkaist-
enmäki", Martin koulu ja Stålar-
minkadun 1-7 kerrostalot. Urheilu-
puistosta alue liittyy luontevasti
Neitsytpolun toiselta puolelta alka-
vaan Samppalinnanmäkeen. Vie-
lä luontevampi yhteys olisi, jos
Neitsytpolun yli rakennettaisiin
monien martinmäkeläisten toivo-
ma kävelysilta, jolloin kaupunki-

puiston eheyden kriteerikin tulisi
paremmin toteutetuksi.

Perustamisselvitys etenee nyt
kaupunginhallitukseen. Lopulli-
sesti kaupunkipuistohankkeen hy-
väksyy Ympäristöministeriö. Tur-
un kaupunginpuistoselvityksen te-
kijät odottavat, että toteutues-
saan puisto avaisi kaupungille ai-
van uusia näköaloja, toisi kaupun-
gille uutta vetovoimaa ja vahvis-
taisi Turun mainetta maamme
vanhimpana historiallisena kult-
tuurikaupunkina. Toivottavasti
hanke etenee ja viedään päätök-
seen.

Martinrantaseuran tämänsyk-
syisissä kokoontumisissa kerro-
taan näistä alueemme kohteista,
jotka on hyväksytty Turun Kansal-
lisen kaupunkipuistosuunnitel-
maan. Katso ajat tapahtumakalen-
terista sivulta 36-37 ja tule mu-
kaan!

Jouni Liuke

Kirjailijavieraat Niina

Repo ja Joni Pyysalo

kirjastoillassa. Kuvas-

sa mukana myös illan

järjestelyistä vastan-

nut Katriina Kankamo

Martinrantaseurasta.

Kuva J. Liuke
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Kirjallisuusilta

Martin kirjastossa

Martin kirjaston olemassaolo
on ollut viime aikoina uhattuna
ja eikä sen tulevaisuus ole vielä-
kään turvattu. Lakkautusuhka
leijailee yhä kirjastomme pääl-
lä ja puhuttaa alueen asukkai-
ta. Martinrantaseura järjesti hel-
mikuussa kirjastossa keskuste-
luillan, jossa oli mukana paikal-
lisia kirjailijoita esittämässä
omia näkemyksiään ja myös kir-
jaston henkilökuntaa kertomas-
sa kirjaston toiminnasta.

Martin kirjasto aloitti nykyisessä
paikassaan 60-luvun puolivälissä.
Sitä ennen se toimi Urhonlinnas-
sa, Stålarminkatu 3, jonne 15.10
1939 avattiin sanomalehtilukusa-
li ja vähän myöhemmin aloitet-
tiin kirjojen lainaustoiminta. Pa-
rin vuoden päästä kirjasto täyttää
siis pyöreät 70 vuotta. Viime vuosi-
na lainojen määrä on ollut koko
ajan kasvussa ja esimerkkinä vii-
kolla 6 helmikuussa oli kirjastos-
sa 2200 kävijää!

Kirjastoillassamme olivat vie-
rainamme kirjailija ja sanataideo-
pettaja Niina Repo sekä kirjailija,
kriitikko ja toimittaja Joni Pyysa-
lo. Kirjastoa edusti kirjastonhoita-
ja Tuulikki Nevakko.

Näin ajattelivat kirjailijat Mar-

tin kirjastossa 15.2.2007, kun kir-
jastokeskustelu oli kaupungissa
kuumimmillaan:

Niina Repo kertoi miten kir-
jasto on ollut hänelle aina tärkeä.
Pirkkalasta kotoisin oleva kirjaili-
ja ahmi aikoinaan kirjoja, hän lai-
nasi niitä kirjastosta jopa 15 kir-
jaa kerrallaan! Kirjasto on edel-
leen kirjailijalle tärkeä paikka.

Lapsuutensa Liedossa viettä-
nyt Pyysalo kertoi oppineensa lu-
kemaan jo 4-vuotiaana ja on ollut
ahkera kirjaston käyttäjä jo pie-
nestä. Kirjastot ovat lapsille ja lap-
siperheille hyvin tärkeitä. Pitää
muistaa, että kulttuuriin pistetty
euro tuo takaisin sen, mitä siihen
sijoitetaan. Erityisesti tämä koros-
tuu kirjastojen osalta. Jonille yli-
opiston kirjastot, pääkirjasto ja
Martin sekä Nummen kirjastot
ovat tulleet hyvin tutuiksi. Joni
kertoi, että kirjastot ovat vaan tul-
leet hänelle melko kalliiksi, kun
laina-ajan ylityksestä tulee sakot.
Hän lukee vieläkin 100 - 200 kir-
jaa vuodessa jo pelkästään Suo-
men Kuvalehden kriitikon ominai-
suudessa.

Koska kirjat ja lehdet ovat
tänä päivänä melko kalliita, kirjas-
tot ovat hyvin tärkeitä, jotta kaik-
ki voivat lukea ja näin sivistää it-
seään. Niina Repo kertoi tehneen-
sä kirjastojen kanssa erityyppistä
yhteistyötä. Hän on tehnyt oppi-
laiden kanssa mm. Kalevala-aihei-
sen näytelmän, joka kiersi kirjas-
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toissa. Hän on myös osallistunut
eriaiheisiin paneelikeskusteluihin
eri kirjastoissa.

Mikäli paikallinen kirjasto lak-
kautettaisiin, mihin pikkupoikani
silloin menisi?, ihmettelee Repo.
Aluekirjaston tulisi toimia paikalli-
sena kulttuurikeskuksena, jossa
järjestettäisiin sanataideiltoja yms.

Pyysalo kertoi Liedon Kirkon-
kulman koulusta. Se oli kaksiosai-
nen; kun väliovi avattiin uudelle
puolelle, sieltä avautui kirjaston
ihmeellinen maailma. Se oli pikku-
pojalle mieleen jäänyt kokemus ai-
kanaan.

Kirjasto on sellainen itsestään-

selvyys, ettei helpolla huomata
miten tärkeä se on ennen kuin se
on uhattuna. Kirjasto on hyvin
tärkeä instituutio kirjailijalle; ne
ostavat hänen teoksiaan ja näin
esittelevät lukijoille hänen tuotan-
toaan. Kirjastot ovat tärkeitä
myös eri alojen opiskelijoille, joi-
ta Turussa on tuhansia. Eikä sovi
unohtaa kirjaston merkitystä pien-
kustantamoille, toteaa Pyysalo.

Toimintavaroja tulisikin lisätä
kirjastoille eikä lakkauttaa pieniä
kirjastoja. Mihin vedota, kun kir-
jastot eivät tuota voittoa ja tuo
kaupungille suoranaisesti rahaa.
Löytyisikö esim. joku sponsori,

Martin uuden kirjaston ovella joskus 1940 -luvun alkupuolella. Kuvassa samassa ta-

lossa asunut Roineen perhe, vas. isoäiti Emilia Roine, äiti Anna, serkkupoika Toivo

ja isä Eino Roine. Edessä n. 3-vuotias Yrjö Roine. Kuva Y. Roineen kokoelmista.
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jonka avulla Martin kirjasto voitai-
siin säilyttää?, kysyy Pyysalo.

Puheenvuoroja kirjaston
puolesta

Yhdessä mietittiin rahan käyttöä
Turussa. Joku kuulijoista muisteli
lukeneensa, että "mitä enemmän
musikaalissa ja oopperassa on kat-
sojia, sitä kalliimmiksi ne yhteis-
kunnalle tulevat. Niihin kyllä riit-
tää rahaa, vaikka käyttäjinä on
huomattavan pieni joukko". Toki
näitäkin tarvitaan, eikä kirjastoja
tule ylläpitää muiden taiteenalo-
jen kustannuksella, mutta ei myös-
kään ottaa rahaa niihin kirjastoil-
ta.

Turusta on tulossa kulttuuri-
pääkaupunki 2011. Minkälainen
viesti annetaan maailmalle kirjas-
tojen lopettamisesta? Löytyisikö
valtion budjetista lisärahaa myös
kirjastoille? Kirjastojen lakkautta-
minen on kaupungin imagokysy-
mys, kun halutaan lisää asukkaita
Turkuun. Heitä on jo tullut ja tu-
lee Martin alueelle koko ajan li-
sää. Työpaikkoja on tarjolla, mut-
ta mistä lisää asukkaita, jos Turun
imagoa ei hoideta, vaan palvelut
ajetaan alas.

Martin alue on saanut hyvän
maineen kaupunginosana ja sin-
ne muutetaan mieluusti. Tämä
maine tulisi saada pysymään ja
sen mukana vakinaiset asukkaat
ja opiskelijat. Miten pystytään säi-

lyttämään tämä hyvä ilmapiiri,
jos lähipalveluja karsitaan? Miten
saadaan asukkaita houkuteltua
esim. Telakkarannan ja Heikkilän
kasarmin alueille, joille nyt kaa-
vaillaan asuntoja tuhansille uusil-
le asukkaille?

Turun kirjastojen kehitykses-
sä ovat kulttuurilautakunta ja
kaupungin ylin johto tärkeitä vai-
kuttajia. Heidän johdollaan Turun
pitäisi profiloitua koko Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi ja ym-
märtää, miten tärkeää on tukea
myös kirjallista ja sivistävää kult-
tuuria. Kirjastolla käyttäjiä on
huomattavan paljon enemmän
kuin millään muulla kulttuurisek-
torilla.

Kirjasto on tärkeä!

Jotta lapsi saa tutustua monipuo-
lisesti kirjoihin, hänen perheensä
tarvitsee kirjaston palveluja. Siitä
voidaan sanoa alkavan lapsen
kulttuurikehityksen kodin ulko-
puolella. Mikäli alueelle halutaan
uusia lapsiperheitä, lähipalvelut
ovat hyvin tärkeitä, jotta lapset
saavuttavat ne itse. Vanhuksia alu-
eella asuu paljon. He ovat suuri
ryhmä, joka käyttää lähikirjaston
palveluja, etenkin sen lukusalia.
Myös alueen hoitolaitosten kirjas-
topalvelut tulee muistaa.

Kirjastoilla on aina ollut suuri
merkitys suomalaisessa kansansi-
vistystyössä. Niitä ei saa karsia,
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Jarkko Laineen Seura on perustettu

18.8.2007, Jarkko Laineen kuolin-
päivänä, kokoontui joukko hänen
ystäviään Ravintola Kouluun hä-
nen muistoaan vaalivan seuran pe-
rustavaan kokoukseen. Yhdistys
perustettiin ja se sai nimekseen
JARKKO LAINEEN SEURA.

Yhdistyksen tarkoituksena on
vaalia Jarkko Laineen elämäntyö-
tä ja edistää suomenkielistä kirjal-
lisuutta sekä tukea toimintaa kir-
jallisuuden ja kulttuurielämän
alalla Suomessa ja muuallakin. Yh-
distys kerää kirjailijaan ja hänen
tuotantoonsa liittyvää tietoa, edis-
tää sen tutkimista, järjestää kirjal-

lisuus- yms. tapahtumia, harjoit-
taa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
ja tukee suomalaista runouskult-
tuuria Jarkko Laine -palkinnoilla.

Kokouksessa hyväksyttiin
sääntöehdotus, joiden mukaan
yhdistyksen jäseneksi voivat liit-
tyä kaikki Jarkon elämäntyöstä
kiinnostuneet ja häntä ja hänen
mittavaa kirjallista tuotantoaan
kunnioittavat henkilöt.

Yhdistyksen väliaikaiseen hal-
litukseen valittiin Joni Pyysalo
(pj.), Mika Elo (siht.), Torsti
Lehtinen, Vuokko Tolonen ja
Pirjo-Riitta Tähti-Wahl.

vaan mieluummin tehdä niistä alu-
eellisia kulttuurikeskuksia. Kannat-
taa miettiä, mitä muita toiminto-
ja kirjastoon voisi tuoda. Esim. yh-
distykset, esikoulut, alueen kaikki
koulut ja muut alueen toimijat voi-
sivat käyttää osia kirjastosta niin
päivisin kuin iltaisinkin.

Martin kirjaston nykyinen
paikka on erinomainen kulkuyh-
teyksien, parkkipaikkojen sekä
vanhusten ja vammaisten kulun
puolesta. Sen alueella on useita
lastentarhoja, esikouluja ja alakou-
luja, joiden on helppo saavuttaa
Martin kirjasto, mutta miltei mah-
doton lähteä uuteen hienoon pää-
kirjastoon, joka toki oli ehdotto-
masti tarpeellinen. Kuvitellaanpa

vain pientä alakoululaista, joka
talven loskakelillä yrittää ajella
polkupyörällään keskustan pääkir-
jastoon.

Kirjaston siirto toiseen paik-
kaan johtaisi vain sen käytön vä-
henemiseen ja lopettamiseen.

Tämä kirjoitus on laadittu
Martin kirjastossa käydystä kes-
kustelusta tehtyjen muistiinpano-
jen pohjalta. Tilaisuudessa oli n.
40 osanottajaa, joille kiitos aktiivi-
sesta osallistumisesta. Erityiskii-
tos Niina Revolle ja Joni Pyysalol-
le sekä kirjaston henkilökunnalle
onnistuneesta kirjallisuusillasta.

Heimo Kumlander
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Yli 100 vuotta koulunkäyntiä Vähä-Heik-
kilässä

Vähä-Heikkilän kansakoulu pe-
rustettiin vuonna 1905 silloi-
seen Kaarinan kuntaan. Sitä en-
nen Kaarinassa oli kaksi kou-
lua; Rantakulman ja Nummen
koulut. Asutuksen kasvaessa
kävi Kaarinan kunnan päättäjil-
le selväsi, että Vähä-Heikkilän
alueelle oli perustettava uusi
kansakoulu.
Siihen velvoitti jo valtiovallan sää-
tämä piirijakoasetuskin. Asiaan
vaikutti myös paikallisen asujai-
miston aktiivinen toiminta kou-
lun saamiseksi. Alueen lapset jou-

tuivat siihen aikaan käymään
Nummen koulussa, jonne oli mat-
kaa yli 5 kilometriä.

Helmikuussa 1904 kunta
päättikin perustaa uuden koulun
Vähä-Heikkilän Kuninkaankarta-
non alueelle. Koululle luvattiin
luovuttaa tontti Myllymäen kan-
kareelta. Lisäksi koulu saisi 2 heh-
taaria viljelysmaata. Kansakoulu
aloitti toimintansa lokakuun 2.
päivänä 1905 väliaikaisissa tilois-
sa Kuninkaankartanon pääraken-
nuksessa. Vuonna 1906 päästiin
omaan vastavalmistuneeseen kou-

Alakoululaiset kokontuneena yhteiskuvaan keväällä 1928. Takana opettajista mm.

Mandi Mattila ja Olga Tillo. Kuva A. Holmin kokoelmista.
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lurakennukseen. Kuusi vuotta
myöhemmin valmistui toinen ra-
kennus. Kivijalasta huomaa kum-
pi rakennus on vanhempi.

Alkuvuosina 1905-1906 oli
koulussa oppilaita 45, mutta muu-
tamassa vuodessa oppilasmäärä
vakiintui 150:n paikkeille. 300 op-
pilaan raja saavutettiin v. 1922.
Vielä 1920-luvulla varsinaisia
luokkahuoneita oli vain neljä ja
niihin aikoihin ryhdyttiinkin toi-
menpiteisiin koulun laajentamisek-
si. Kaarinan kunta päätti 1928 ra-
kentaa uuden kolmekerroksisen ki-
visen koulurakennuksen. Raken-
nus oli valmiina v. 1929 ja vuon-
na 1932 sen ylin kerros rakennet-
tiin luokkakerrokseksi.Neliönmuo-

toisen avaran koulupihan lounais-
sivulla oli lisäksi kaksi ulkoraken-
nusta, joista toisessa oli sauna ja
toinen oli karjarakennus.

Vuodesta 1910 alettiin oppi-
laille jakaa ruokaa maksua vas-
taan. Sähkövalot koulu oli saanut
jo vuonna 1913. Oppilaista työ-
läisten lapsia oli 95 %, pikkuvir-
kamiesten lapsia 4 % ja virka-
miesten ja suurtilallisten lapsia
vain 1%. Opettajien merkintöjen
mukaan "oppilaat olivat siveelli-
siä vaikka köyhiä". Joskus "annet-
tiin eräälle oppilaalle ruumiillista
kuritusta röyhkeyden ja itsepäi-
syyden takia" (1905).

Koulussa oli "alivuokralaise-
na" alkuaikoina myös ruotsinkieli-

Vanhin koulurakennus tänään. Kuva J. Liuke 2007.
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nen yksityinen koulu. Se kunnallis-
tettiin v. 1927 ja se toimi Vähä-
Heikkilässä aina talvisotaan saak-
ka. Koulu joutui tilanahtauden
vuoksi toimimaan osittain vuokra-
tiloissa Turun Kristillisen Työväe-
nyhdistyksen talossa Myllymäen-
tiellä. Sen aikaisia ruotsinkielisiä
perheitä asuu alueella vielä joita-
kin.

1920-luvulla alettiin myös op-
pilaiden terveys- ja hygienia-asioi-
hin kiinnittää huomiota ja 1926
kouluun tuli ensimmäinen terveys-
sisar.

Maalaisista kaupunkilaisia

Vuonna 1939 Vähä-Heikkilän kou-
lusta tuli Turun kaupungin kansa-
koulu, kun tämä osa Kaarinan
kunnasta liitettiin Turkuun. Liite-
tyn alueen raja kulki Pitkääsal-
mea pitkin Korppolaismäen ran-
taan ja sieltä itää kohti kääntyen
Kupittaankadun ja Kuninkaankar-
tanon kadun risteyksestä etelään.
Niin koulu ja muiden muassa
Vähä-Heikkilän Osuuskassan talo
ja Salosen leipomo kuuluivat tä-
män jälkeen Turun kaupunkiin.

Koulun tiloihin perustettiin
1940-luvulla kouluikäisten lasten
päiväkoti. Se toimi vanhimman ra-
kennuksen yläkerrassa. Sinne sosi-
aalisin perustein hyväksytyt lap-
set saivat tulla jo aamulla ennen
koulun alkamista ja koulutuntien
jälkeen he saivat taas palata päivä-

kotiin. Ohjelmassa oli leikkiä, lau-
lua ja askartelua. Koululäksyjä
sai tehdä ohjatusti ja lapset saivat
siellä myös lämpimän aterian. Päi-
väkoti lopetettiin 1990-luvulla.

Koulun vieressä pellolla oli
pieniä kasvitarhapalstoja, joissa
koululaiset saivat viljellä porkka-
noita, perunoita, sipuleita ja mui-
ta kasvimaan tuotteita. Tämä toi-
minta loppui 1950-luvun alussa,
mutta jatkui kuitenkin jossain
muodossa 1970-luvulle asti. Kou-
lun alueelle on myös istutettu
opetustarkoituksessa lukuisia jalo-
ja lehtipuita. Koulualue ja sen ym-
päristö muistuttaakin enemmän
maaseutua kuin kaupunkia, vaik-
ka kaupunkikeskustaan on mat-
kaa vain pari kilometriä.

Koulun alapuolella, nykyisen
Valtaojantien vartta pitkin virtasi
Sikaoja. Urheilukentän kohdalla
oli myös kaatopaikka. Crichton-
Vulcanin autot toivat sinne usein
telakan jätteitä, mm. teräväreu-
naisia sorvin lastuja, joita poikien
oli kiva käsitellä niiden taipuisuu-
den takia. Mitä muuta tämä nyky-
ään peitetty kaatopaikka mahtaa
kätkeä sisuksiinsa? Sikaojan ve-
det kulkevat edelleen, nyt maana-
laista putkistoa myöten mereen.

Opettajia ja oppilaita

Koulun ensimmäinen opettaja oli
Väinö Kotkanen. Hänen jälkeen-
sä tuli johtajaksi Oskari Santa-
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lahti, joka toimi tehtävässä vuo-
desta 1906 aina vuoteen 1945.
Myös rouva Hulda Santalahti oli
koulussa opettajana. Santalahden
jälkeen seurasivat johtajina Eino
Honkaranta ja Niilo Eräpohja
sekä vuodesta 1961, kun Eräpoh-
jasta tuli Tampereen koulujen tar-
kastaja, eläkkeelle siirtymiseen
asti vuoteen 1992 allekirjoittanut
Turjo Lempinen. Vuodesta 1992
eteenpäin on rehtorina toiminut
Erkki Matilainen (vuoden 1976
peruskoulu-uudistuksen myötä
on nimikkeenä ollut rehtori).

Tulin Vähä-Heikkilän kou-
luun opettajaksi vuonna 1954 Nii-
lo Eräpohjan ollessa koulun johta-
jana. Hänen opettajavaimonsa oli

Anna-Liisa Eräpohja, joka oli
koulun pitkäaikaisen johtajan Os-
kari Santalahden tytär. Monet op-
pilaat tykkäsivät kovasti Anna-Lii-
sasta, koska hän oli niin nätti.
Vuonna 1961 minut valittiin kou-
lun johtajaksi ja ja peruskouluun
siirtymisen myötä 1976 rehtorik-
si. Sitä virkaa hoidin eläkkeelle
siirtymiseeni asti vuoteen 1992.
Jälkeeni koulun rehtoriksi tuli
Erkki Matilainen.

Monet vanhemmat oppilaat
muistavat vielä myös koulun mo-
nikymmenvuotisen opettajan
Mandi Mattilan, joka asui Stålar-
minkadulla ja eli yli 100-vuotiaak-
si!

Koulun opettajista on mielee-

Turjo Lempinen kertomassa koulustaan, jossa hän toimi opettajana yli 38 vuotta.
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ni jäänyt mm. Uuno Muraja, lau-
lunopettaja, äärimmäisen originel-
li tyyppi. Myös veiston opettaja
Ilpo Impivaara on jäänyt mie-
leen kovasta kurinpidostaan. Kou-
luun tullessani, kun katselin ympä-
rilleni, huomasin että opettajia
on hyvin erilaisia. Oli suosittuja
ja epäsuosittuja. Kollegat korosti-
vat heti alussa, miten kuri on työs-
sä erittäin tärkeä.

No mikäpä siinä, koetin nou-
dattaa ohjetta. Huomasin kyllä,
että luokassa oli kiva olla, kun op-
pilaat kuuntelivat, oli hiljaista, oli
työrauha. Joku opettaja saattoi
kertoa oppilaasta, joka häiritsee
luokassa. "Kunnon opettaja" taas
korosti: "Minulla ei ole vaikeuk-
sia luokassa". Kesti jonkin aikaa
ennen kuin tajusin, että kasvatuk-
seen kuuluu muutakin, ennen
kaikkea lämpöä, inhimillisyyttä ja
ymmärtämistä. Mitä enemmän
ikää karttui, sitä vivahteisemmak-
si koin opettajan työn.

Koululaitos oli siihen aikaan
hyvin keskusjohtoinen. Kansakou-
lujen tarkastaja Allan Koskimies
piti tiukasti ohjia hallussaan ja
opettajien edesottamuksia seurat-
tiin tarkasti. Aikanani opettajana
oli Jorma Salospohja, joka har-
rasti musiikkia myös koulun ulko-
puolella. Kerran kouluvirastosta il-
moitettiin, että Salospohja oli
esiintynyt pianistina Hotelli Natio-
nalissa eli "Natsussa". Kapakassa

soittaminen tuli lopettaa välittö-
mästi ja niin Jorman ravintolakei-
kat loppuivat siihen.

Muistan, kun sain ensimmäi-
sen opetettavan luokan. Se oli
kuudes poikaluokka, jossa oli 40
oppilasta. Silloin oli vain poika-
tai tyttöluokkia. Oppilaita oli kou-
lussa kaikkiaan noin 600 ja oli
täydellinen vuoroluku. Minun luo-
kallani tunnit alkoivat päivittäin
kello 13. Lauantaisinkin oppilaat
pääsivät kello 18.15.

Oppilaistani on nyt tullut ai-
kuisia; moni heistä on jo kuusi-
kymppinen. Kuuluisimpia Vähä-
Heikkilän koulun oppilaita ovat
mm. oopperalaulaja Matti Salmi-
nen ja ministeri Jermu Laine.
Musiikkimies "Metu" Mertsi Leh-
tonen on jäänyt mieleeni sekä
myös ravintoloitsija Ari Vieno-
nen ja koko Salosen leipomosu-
ku. Muitakin yleisesti tunnettuja
Vähä-Heikkilän koululaisia on ko-
solti. Aikanaan 20-30-luvuilla
koulua kävivät samalla luokalla
mm. tanssinopettajana myöhem-
min tunnettu Holger Reunamo
ja Teleste Oy:n perustaja Olavi
Ahonen.

Kansalaishyveiden opetusta

Säästäväisyysopetus oli koulussa
voimakasta. Osuuskassa, nykyisin
Osuuspankki, tuli kouluun järjes-
tämällä oppilaille säästämiskilpai-
luja. Määrättyjen tuntien jälkeen
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lapset saivat tuoda kouluun säästä-
määnsä rahaa ja se merkittiin kun-
kin lapsen säästökirjaan. Palkin-
noksi pankki jakoi oppilaille pelti-
siä lippuja, liikennemerkkejä jne.

Säästäminen meni ankaraksi
luokkien väliseksi kilpailuksi, jos-
sa opettajat olivat tietysti muka-
na. Monet nykyiset pankin asiak-
kaat saivat innoituksen koulusääs-
tötoiminnasta. Säästämistouhu
meni koulussa vähän "överiksi" ja
lopulta tarkastaja lopetti tämän
toiminnan.

Vähä-Heikkilän koulu on
aina ollut liikuntaa harrastava ur-
heilukoulu. Sen oppilaat ovat saa-
neet lukuisia palkintoja juoksuis-
ta, jalka- ja pesäpallosta sekä hiih-
dosta. 60-luvulla me opettajat pää-
timme hankkia koululle omat ur-
heilupaidat. Menimme paikalli-
sen tunnetun liike- ja urheilumie-
hen Erik Erikssonin puheille pyytä-
mään apua paitojen hankkimisek-
si. Eki olikin hyvin suopea asialle.
Kysyin, oliko hänellä toivomuksia
paidan väristä. – Juu, hankkikaa
punaiset. Taitaa paitojen väri olla
edelleen punainen.

Aamos

Oman lukunsa ansaitsee Aamos.
Lindbladin pariskunta Uittamol-
ta tuli 70- 80-lukujen vaihteessa
kertomaan, että heillä on kotona
afrikkalainen poika. He olivat lä-
hetystyössä ollessaan tavanneet

lapsen, joka oli alkanut seurata
heidän kantapäillään. He olivat
ottaneet pojan hoidettavakseen.
Pariskunta adoptoi pojan, jonka
nimi oli Aamos, ottivat hänet mu-
kaansa Turkuun ja ilmoittivat
Vähä-Heikkilän kouluun. Tämä al-
kuaan Ugandasta kotoisin oleva
poika oli ensimmäinen musta
koululainen Turussa.

Otin hänet luokalleni. Hän
osasi svahilin kieltä ja vähän
englantia. Aamos oli pienikokoi-
nen, mutta tanakka poika. Hän
herätti koulussa valtavasti huo-
miota ja sai paljon sympatioita
osakseen. Urheilukilpailuissa hän
oli aina ylivoimainen. Todennä-
köisesti hän oli myös luokkatove-
reitaan vanhempi. Suomen kielen
hän oppi melko nopeasti, kävi
kansalaiskoulun ja ammattikou-
lun. Hän aikuistui ja pääsi töihin
Wärtsilän ammattikouluun, josta
oli tullut ulkomaalaisten maahan-
muuttajien vastaanottokeskus.

Aamos avioitui Suomessa.
Hän päätti lähteä Afrikkaan katso-
maan entistä kotiseutuaan. Siellä
hän sai jonkin vaarallisen taudin,
joka johti hänen kuolemaansa 90-
luvulla.

Peruskoulu-uudistus

Maamme koululaitoksessa 60-
luku ja sen jälkeinen aika on ol-
lut valtavaa muutosta. 70-luvun
puolivälissä tuli peruskoulu. Van-
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ha järjestelmä - 4-vuotinen kansa-
koulu josta osa hakeutui oppikou-
luun, loput kansalaiskouluun - jäi
pois. Tuli 6-vuotinen ala-aste ja 3-
vuotinen yläaste, jotka koko ikä-
luokka kävi ja jotka mahdollisti-
vat pääsyn 3-vuotiseen lukioon.
Tuli uusi matematiikka, ns. jouk-
ko-oppi, joka pani opettajat ja van-
hemmatkin ahkerasti opiskele-
maan. Jäljelle on jäänyt jakokul-
man kääntyminen "väärinpäin".
Nämä olivat mullistuksen vuosi-
kymmeniä myös Vähä-Heikkilän
koulussa.

Koulu tänään

80-luvulla Turun koulutoimessa
virkamiehet suunnittelivat jo kou-
lun lakkauttamista ja siirtämistä
Uittamolle. Koulu, oppilaitten
vanhemmat ja Vähä-Heikkilän
Mäkitupalaiset vastustivat hanket-
ta ankarasti. Kaupunginhallituk-
selle kirjoitettiin vetoomus, jonka
allekirjoitti 1646 seudun asukas-
ta. Onneksi hanke peruuntui ja
hermoja raastaneen vaiheen jäl-
keen koulussa vallitsi taas iloinen
tekemisen meininki.

Marja Leena Lempisen piirros Vähä-Heikkilän koulusta. Edessä vanhin, vuoden

1906 rakennus, sitä vastapäätä v. 1912 ja vasemmalla v. 1928-32 uudisrakennus.

Oikealla pienet sauna- ja talousrakennukset.
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1990-luvun puolivälissä käyn-
nistyi vanhojen koulurakennus-
ten peruskorjauksen ja uusien ra-
kennusten suunnittelutyö. Suunni-
telmat toteutuivat 2005-06, kun
otettiin käyttöön kaksi uutta ra-
kennusta, joihin luokkien lisäksi si-
joittui mm. koulun keittiö, ruoka-
sali, liikuntasali ja eräitä erityis-
luokkia. Erityismaininnan ansait-
see ajanmukainen ja viihtyisä ruo-
kasali. Ennen ruokailu tapahtui
luokissa, joihin ruoka kuljetettiin
keittiöstä. Myös vanhojen raken-
nusten saneeraustyö on valmistu-
nut.

Valmiina koulussa tulee ole-
maan tilat 450 oppilaalle ja 18 pe-
rusopetusryhmälle. Uittamon kou-
lun 5. ja 6. luokat ovat siirtyneet
Vähä- Heikkilän kouluun. Koulu-
toimessa on vireillä myös suunni-
telma ruotsinkielisen esikoulun ja
1.-2. luokkien ns. compikoulun si-
joittaminen tänne.

Uudet ja peruskorjatut kouluti-
lat palvelevat entistä paremmin
myös oppituntien jälkeistä opetus-
ja harrastustoimintaa. Melkein kol-
masosa oppilaista osallistuukin
koulutyön jälkeen Turun kaupun-
gin kulttuuritoimiston järjestä-
mään taideopetukseen saaden
opetusta kuvataiteissa, tanssissa
ja erilaisten instrumenttien soitos-
sa. Opetusta on saanut mm. pia-
non, viulun, kitaran, huilun, säh-
köurkujen sekä lyömäsoittimien

soitossa.
Vuonna 1993 alkoi koulussa

ranskankielinen kieliluokka osa-
na Turun kaupungin kansainvälis-
tymisstrategiaan kuuluvaa kieli-
luokkatoimintaa. Opetus perus-
tuu koulussa tehtyyn ranskan kie-
len opetussuunnitelmaan. Ope-
tukseen on osallistuu 1.-6. luokil-
la noin 200 oppilasta. V. 2000
koulu sai eurooppalaisen laatuser-
tifikaatin European Label erikois-
maininnan hyvästä ranskan kie-
len opetuksesta.

Koulun yli 100-vuotisen histo-
rian aikana paikkakunnan asuk-
kaat, lasten vanhemmat ja kou-
lun vanhempainneuvosto sekä ak-
tiivisena toimijana myös Vähä-
Heikkilän Mäkitupalaisten yhdis-
tys ovat osallistuneet tarmokkaas-
ti koulun puolustamiseen lopetus-
ym. uhkien edessä ja "rauhan ai-
kana" koulun palvelujen laadullis-
ten ja määrällisten toimintojen
suunnitteluun ja edistämiseen.

Turjo Lempinen

Kirjoittaja on Vähä-Heikkilän koulun

eläkkeellä oleva rehtori.

(Jouni Liuke on täydentänyt kirjoitusta

joillakin koulun historiaan liittyvillä tie-

doilla).
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Miljöösuunnittelua opinnäytetyönä

Vähä-Heikkilän koulun alue uudistuu

Vähäheikkilän asukkaat saivat
keväällä osallistua oman asuina-
lueensa kehittämiseen. Lahden
teknillisessä ammattikorkeakou-
lussa miljöösuunnittelua opiske-
leva Mari Paikkari laati alueelle
suunnitelman, jossa otettiin
huomioon myös paikallisen kou-
lun opettajien ja oppilaiden
sekä alueen asukkaiden mielipi-
teet.

Mari Paikkari esitteli suunnitel-
maansa myös Martinrantaseuran
kevätkokouksen yhteydessä Vähä-
Heikkilän koulussa maaliskuussa.
Kevään lopussa jo valmiiksi tullut
suunnitelma kattaa Vähä-Heikki-
län koulun ja Myllymäen puiston
alueen. Se käsittelee mm. alueen
istutuksia, kenttiä, polkuja ja tei-
tä sekä eri toiminta-alueita kuten
leikki-, istuskelu- ja puutarha-

Mari Paikkari esitteli Vähä-Heikkilän koulun ja Myllymäen puiston aluetta koskevaa

miljöösuunnitelmaansa Martinrantaseuran jäsenille. Sinikka Arvela kuvassa toinen

vasemmalta.
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alueita.
– Tosi hieno suunnitelma. Valtao-

jantieltä koululle kulkeva polku
on ollut käytössä aina ennenkin.
On kiva, että se laitetaan kun-
toon, kommentoi Martinrantaseu-
ran kokouksessa suunnitelmaan
tutustunut Sinikka Arvela.
Arvelan mielestä opinnäytetyönä
toteutettava suunnitelma on hyvä
keino kehittää aluetta.

– Opiskelijoiden osaamista on
hyvä hyödyntää, ja samalla saa-
daan mukaan uusimmat jutut ja
tuoreimmat ideat. Tällainen ko-
kous on mitä parhain paikka tuo-
da suunnitelma kommentoitavak-
si. Ihmiset ovat kiinnostuneita
oman alueensa asioista", Arvela to-
teaa.

Monipuolista yhteistyötä

Paikkari kertoo, että suunnitel-
man tekovaiheisiin sisältyi mm.
haastattelujen ja kyselyjen tekemi-
nen koulun opettajille ja oppilail-
le. Myös Turun kaupungin eri

suunnittelijoiden kanssa oltiin yh-
teistyössä.
– Koululla on realistiset mahdolli-

suudet toteuttaa suunnitelma,
Paikkari kertoo.
Tuleva talvi kulunee hankkeen
prosessoinnissa. Mikäli kaikki su-
juu hyvin, rakentaminen voitai-
siin Paikkarin mukaan aloittaa
ensi keväänä. Hankkeen vetovas-
tuu on nyt kaupungilla, mutta
Paikkari toivoo kovasti saavansa
olla mukana myös suunnitelman
hionta- ja toteutusvaiheessa.
Mutta mistä idea opinnäytetyön
aiheesta kumpusi?
– Halusin tehdä suunnitelman Tu-
rusta. Kaupungin antamasta kol-
mesta vaihtoehdosta valitsin tä-
män. Isovanhempani ovat Turus-
ta, joten olen käynyt täällä jonkin
verran ja tykkään kaupungista,
Lahdessa opiskeleva ja Sipoosta
kotoisin oleva Mari Paikkari ker-
too.

Teksti ja kuva: Kristiina Syrjäsuo

Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta
Martti Walden

http://kotisivu.dnainternet.net/martwald/
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Biologinen museo 100 v.
Neitsytpolun rinteessä, Martin-
rantaseuran alueen rajamailla,
kohoaa kaunis kansallisromant-
tista tyyliä oleva rakennus,
joka on jo sellaisenaan ainutlaa-
tuinen. Siihen sijoittunut mu-
seo tekee siitä maailmanlaajui-
sesti tunnetun nähtävyyden. Ra-
kennuksen suunnitteli arkkiteh-
ti Alex. Nyström ja heinäkuun
15. päivänä 1907 siinä avattiin
Turun biologinen museo. Raken-
nus oli varta vasten tähän tar-
koitukseen suunniteltu.
Museo sai alkunsa monista kult-
tuuriteoistaan tunnetun turkulai-
sen konsuli Alfred Jacobssonin
ja hänen puolisonsa Hélènen lah-
joittaman pääoman turvin. Ajatus

biologisen museon perustamises-
ta kotikaupunkiin Turkuun oli kai
syntynyt Jacobssonien 25-vuotis-
hääpäivänsä kunniaksi tekemällä
matkalla, jonka aikana he kävivät
tutustumassa mm. Tukholmassa
Djurgårdenin v. 1893 avattuun
biologiseen museoon. Tämä mu-
seo oli siihen aikaan Tukholman
suurimpia nähtävyyksiä.

Rakennuksen ulkoasu ja mu-
seon näyttelyiden toteutus ovat
säilyneet lähes samanlaisina kuin
ne olivat 100 vuotta sitten. Ikän-
sä ja taitavan toteutuksensa an-
siosta Turun biologinen museo on
kansainvälisestikin merkittävä.
Museo sisustettiin dioraama- eli
maisemamuseoksi, joka oli 1900
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-luvun alussa Keski-Euroopassa al-
kunsa saanut uutuus.

Turkuun onnistuttiin saa-
maan dioraamojen sisustajaksi
ruotsalainen Gustaf Kolthoff, jon-
ka käsialaa myös Djurgårdenin
museon dioraamat pääosin oli-
vat. Kolthoff otti apulaisekseen
poikansa Kjellin, joka oli taitava
eläinten täyttäjä ja osasi myös
maalata hyviä taustamaalauksia.
Heitä avustivat turkulaiset luon-
nontieteilijät, etunenässä lehtorit
A. Poppius ja D.A. Wikström.
Avajaisissa oli valmiina neljä suur-
ta dioraamaa. Seuraavana vuon-
na 1908 avattiin kuusi pienem-

pää maisemaa.
Museon ensimmäiseksi johta-

jaksi, intendentiksi, nimitettiin
lehtori D.A. Wikström, joka hoiti
virkaa v.1939 asti. Hänen jälkeen-
sä valittiin intendentiksi lehtori
Fredrik Rauha, joka toimi tehtä-
vässä sivutoimisena kuolemaan-
sa, v. 1966, asti. "Fretun" jälkeen
museo toimi ilman ammattibiolo-
gia, kunnes vasta 1982 museoon
palkattiin tutkijaksi fil.lis. Ilpo
Haahtela. Hän hoiti virkaa eläk-
keelle siirtymiseensä saakka. Hä-
nen jälkeensä museota johtaa nyt
tutkija Pekka Käär. Vuodesta
1980 alkaen museo on ollut osa

Alex. Nyströmin alkuperäispiirustus

vuodelta 1905. Kuva: Turun

Maakuntamuseo

Tutkija Pekka Käär tarkistaa vastausta

yleisökysymykseen. Kuva: H.Kumlander
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Turun Maakuntamuseota.
Alun perin museossa oli nähtä-

villä 127 nisäkäs- ja lintulajia. Dio-
raamojen ainoana valonlähteenä
oli suurista ikkunoista lankeava
päivänvalo. Valaistus oli talviai-
kaan riittämätön, mutta se loi ai-
nutlaatuisen tunnelmallisen ilma-
piirin vastakohtana pimeille mu-
seokäytäville. Dioraamoissa eläi-
met on sijoitettu aidontuntuiseen
huolellisesti lavastettuun luonnol-
liseen elinympäristöönsä, joka on
sulautettu taustalle mestarillisesti
maalattuihin maisemakuviin.

Näyttelyosastot eli
dioraamat

Museon nykyisistä näyttelyosas-
toista alkuperäisiä - 100 vuotta lä-
hes samanlaisina esillä olleita -
on jäljellä vielä viisi. Nämä ovat
Tunturimaisema Lapissa, Havumet-

sä talvella, Sisäsaaristossa, Soistu-

va niitty järven rannalla sekä Ulko-

saaristossa. Kaikissa niissä on al-
kuperäinen Kjell Kolthoffin maa-
laama tausta. Perusainekset ovat
yhä samat; osa eläimistä on jou-
duttu uusimaan ja muutama uusi
eläin on lisätty.

Kaksi Kolthoffin tekemää mai-
semaa on purettu 1960-luvulla ja
kolme 1980-luvulla. Niiden tilalle
on rakennettu dioraamat Maise-

ma Itä-Suomesta, Merenranta saa-

ristossa, Sekametsä syksyllä, Lou-

naissuomalainen viljelymaisema,

Puutalokorttelin piha ja Ruissalon

lehto keväällä. Rakennuksen kaak-
koispäätyyn ulkoseinälle on tehty
lisäksi pari uutta maisemaa. Kult-
tuurimaisema ja kaupunkiluonto
ovat saaneet paikkansa Kolthof-
fien koskematonta ja villiä luon-
toa esittävien maisemien rinnalla.

Tänään museon perusnäytte-
lyssä on edustettuna 141 lintula-
jia ja 32 nisäkäslajia. Uusina tu-
lokkaana ovat saaneet paikkansa
mm. liito-oravat. Uudistuksia teh-
dään kuitenkin varovaisesti ja
tarkkaan harkiten. Kokoelmia hoi-
tamassa ja täydentämässä on vuo-
sikymmenien varrella ollut mm.
taiteilija- konservaattori Jussi
Mäntynen. Vuonna 1966 tuli ta-
loon vahtimestariksi Teppo Terä,
joka vahtimestarin työnsä ohella
toimi myös konservaattorina.
Hän sisusti uudelleen kaksi dio-
raamaa ja rakensi yhden koko-
naan uuden, Syymaiseman Kuu-

samosta. Hänen jälkeensä konser-
vointi on suoritettu ulkopuolisel-
la työvoimalla.

Eläintentäyttäjämestarit Kyös-
ti Kielo ja Aki Karhilahti ovat si-
sustaneet kuusi korjattua ja uusit-
tua maisemaa ja täyttäneet niihin
uusitut eläimet. Heidän korkeata-
soinen työnsä on saanut paljon
kiitosta osakseen. Dioraamoja
ovat restauroinut 1980-luvulla
myös porvoolainen Polar-Trofé
Oy. Taustamaalauksia ovat teh-
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neet taiteilijat Tapio Hiltunen ja
Tarja Johansson.

Jossain vaiheessa oli esillä aja-
tus uudistaa koko museo jakamal-
la suuret osastot kahtia. Onneksi
nämä ajatukset eivät saanut riittä-
vää kannatusta. Onneksi, sillä Tu-
run biologisen museon vanhat iso-
kokoiset dioraamat ovat harvinai-
sia nähtävyyksiä koko maailmas-
sa eikä niitä missään enää raken-
neta. Esittipähän joku joskus 50-
luvulla sellaisenkin ajatuksen,
että koko museo lopetetaan ja sii-
tä tehdään maaherran asunto!

Ympäristö muuttuu,
rakennus säilyy

Alue, jolle biologinen museo ra-
kennettiin, oli aikoinaan paljasta
kalliota. Puustoa ei alueella ollut.
Talo näkyi Aurajoen rannan maka-
siinikorttelien yli melkein kaupun-
gin keskustaan asti. Se oli helppo
löytää. Nykyään massiivinen Val-
tion virastotalo ja Kaupunginteat-
terin talo estävät näköalan joelta.
Museon ympärille vuodesta jo
1908 alkaen istutetut puut ja pen-
saat ovat kasvaneet tuuheaksi ja
lehteväksi muuriksi; korkeat kuu-
set, pihtakuuset ja kesäaikaan
vaahterat ja koivut kätkevät talon
katveeseensa. Kasvillisuus on tuo-
nut ympäristöön linnut ja pikkuni-
säkkäät, jotka luonnonäänillään
antavat oman lisänsä vastapainok-
si sisätilojen hiljaisuudelle.

Itse rakennukseen ei sadassa
vuoden aikana ole tehty paljon-
kaan näkyviä muutoksia. 60-lu-
vulla rakennettu pieni vahtimesta-
rin asunnon laajennus ei muutta-
nut nimeksikään talon ulkonä-
köä. Ulkomaalaus on uusittu
muutaman kerran, mutta alkupe-
räinen Nyströmin suunnittelema
väritys on säilytetty sellaisenaan.
Vuosikymmenten aikana talo on
saanut hiililämmityksen tilalle en-
sin öljylämmityksen, sitten kauko-
lämmön, sähköistys on uusittu va-
laistuksineen ja nykyaikaisine tur-
vallisuusjärjestelmineen. Myös
dioraamat saivat nyt hienovarai-
sesti suunnitellun keinovalaistuk-
sen, jonka avulla aukioloaikoja
on voitu pidentää pimeinä vuode-
naikoina. "Vuosisadan alun tun-
nelma saadaan aikaan kun sähkö-
valot sammutetaan. Kirkkaalla
säällä kokemus on sykähdyttävä",
kirjoitti Ilpo Haahtela v. 1987.

Asuntosiipi saneerattiin 1984
arkkitehti Markku Roinisen teke-
mien suunnitelmien mukaisesti.
Vahtimestarin asunto muutettiin
toimisto-, tutkijanhuone- ja sosi-
aalitiloiksi. Samalla myös sani-
teettitilat remontoitiin ajan vaati-
musten mukaisiksi.

Biologisen museon laajenta-
mista on suunniteltu kaupungin
elimissä jo 30 vuoden ajan. 1980-
luvulla museolautakunta päätyi
esittämään uudisrakennusta, jo-
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hon tulisi näyttelytilaa uusille
eläinryhmille, joihin tunnetaan
suurta kiinnostusta. Tällöin mm.
vesieläimet ja hyönteiset olisivat
saaneet omat tilansa. Rakentami-
nen piti aloittaa 1987, mutta vie-
lä tähän päivään mennessä ei ra-
kennusmiehiä ole tontilla näky-
nyt.

Martinrantaseuran väki viime
huhtikuussa tutustumiskäynnillä
100-vuotiaassa Biologisessa mu-
seossa. Dendrologi Robert Rai-
nio esitteli aluksi rakennuksen ul-
kopuolen osin harvinaisiakin puu-
lajeja ja pensaista ja biologi Ari

Kalske puolestaan alueelle muut-
taneita "uudisasukkaita", lintuja
ja muitakin pikkueläimiä. Tutkija
Pekka Käär kertoi rakennusten
historiasta ja esitteli sisäpuolen
näyttelyosastoja, dioraamoja, ja
vaihtuvia erikoisnäyttelyjä.

Jouni Liuke

Lähteet:

Ilpo Haahtela; Biologinen museo 80

vuotta, 1987.

Pekka Käär; muistiinpanoja esitelmäs-

tä 17.4.2007

Robert Rainio (keskellä) kertoi Biologisen museon ympäristön puista ja pensaista ja

Ari Kalske (takana vas.) puolestaan alueen linnuista ja muista elävistä. Kuva HK
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Martinmäen kelloseppä
Monet vanhemmat ihmiset muis-
tavat Stålarminkatu 15:ssä vuo-
sikymmeniä sijainneen A. Lehto-
sen kellosepänliikkeen. Vuodes-
ta 1947 vuoteen 1970 samalla
paikalla toiminut liike sai ensim-
mäiset asiakkaansa Martin alu-
eelta, mutta tieto laadukkaasta
kellosepäntyöstä levisi pian ym-
päri kaupunkia. 1970-luvulle
asti kelloja korjautettiin ahke-
rasti, koska työn hinta oli vielä
edullinen. Nykyään kaiken van-
han korjaaminen on käynyt suh-
teettoman kalliiksi.
Mutta mikä mies oikeastaan oli

kelloseppämestari Aaron Lehto-
nen? Nykyään sanottaisiin hienos-
ti, että hän oli oman aikansa aktii-
vinen toimija. Lehtonen liittyi
1930-luvulla Turun Seudun Inva-
lidit ry:een. Hän oli tapaturmai-
sesti menettänyt toisen jalkansa
13-vuotiaana. Yhdistyksessä hän
toimi vuosikymmeniä hallitukses-
sa ja peräti 12 vuotta puheenjoh-
tajana. Tuona aikana yhdistys ryh-
tyi yhdessä Suomen Invalidiliiton
kanssa rakennuttamaan Invalidi-
taloa Martin kirkon viereiselle
tontille. Vuonna 1945 Lehtonen
oli myös hankkimassa yhdistyksel-

Impi Lehtonen kellokaupan tiskin takana.
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le Koivukankare-nimistä kesäpaik-
kaa Kuusistosta. Tuolloin yhdistys-
elämä kukoisti, vietettiin juhlia ja
järjestettiin matkoja. Paljon teh-
tiin myös talkootyötä, mm. Koivu-
kankareen aluetta rakennettaessa.

Kupittaan Ryhmäpuutarhayh-
distyksen aloittaessa toimintansa
1938, oli Aaron Lehtonen siinä-
kin mukana. Tontit raivattiin, ja is-
tutettiin hyöty- sekä koristekasve-
ja. Mökit rakennutettiin tutuilla
kirvesmiehillä tai tehtiin itse. Leh-
tonen oli pitkään mukana yhdis-
tyksen johtokunnassa. Sotavuosi-
na siirtolapuutarhan pieni kasvi-
maa antoi tervetulleen lisän muu-
ten kovin köyhään ruokapöytään.
Yhdistys järjesti jäsenilleen mm.
joulujuhlia, joissa oli aina myös
ohjelmaesityksiä.

Aaron Lehtonen harrasti
myös valokuvausta. Jo 1930-luvul-
la hän hankki ensimmäisen laatik-
kokameransa. Lehtosesta itses-
tään on kovin vähän kuvia, koska
hän oli aina kameran "väärällä
puolella". Kuvat olivat enimmäk-
seen matkakuvia ja henkilöpotret-
teja. Järjestelmällistä kotiseudun
kuvaamista Lehtonen ei valitetta-
vasti harrastanut.

Invaliditeetistaan huolimatta
kelloseppämestari oli kova liikku-
maan. Kesäaikaan pyöräretket
vaikkapa Askaisten Livonsaareen
tuttavien luo olivat hyvin tavalli-
sia. Lehtonen oli myös kova uima-
ri. 1960-luvun alussa Kakskerran-

järven rannalta hankitulle tontille
nousi ensimmäiseksi rantasauna.
Saunominen ja uiminen olivat hä-
nen tapansa virkistäytyä.

Aaron Lehtonen oli, kuten ny-
kyisin sanottaisiin, aktiivinen mie-
lipidevaikuttaja. Omissa mielipi-
teissään hän oli jyrkkä, mutta kes-
kusteli mielellään kenen tahansa
kanssa politiikasta ja yhteiskun-
nallisista asioista. Kun Lehtonen
81-vuotiaana kuoli, olivat hauta-
jaiset mieleenpainuvat. Turun Py-
hän Ristin Kappelin suuri sali oli
ääriään myöten täynnä ihmisiä:
sukulaisia, ystäviä sekä ammatin
ja yhteiskunnallisen toiminnan
kautta Lehtoselle tutuiksi tulleita
henkilöitä.

Pappia ei vainajan toivomuk-
sesta paikalle kutsuttu, vaan tilai-
suuden juonsi Turun Seudun Inva-
lidit Ry:n silloinen puheenjohtaja
Pentti Niemi. Vuonna 1902 synty-
nyt Aaron August Lehtonen ehti
pitkän elämänsä aikana vaikuttaa
monella elämän alueella. Ennen
muuta hän oli martinmäkeläinen.
Asui ja vaikutti täällä.

Turo Lindqvist
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Martinrantalaisia yrittäjiä

Talvi- ja jatkosotien pommitus-
ten jäljiltä suuri osa Martinmä-
keä oli autioitunut. Asuntopu-
lan ollessa huutava; kotinsa me-
nettäneet ja myös luovutettujen
alueiden siirtolaiset tarvitsivat
itselleen uuden kodin. Alkoi ri-
peä jälleenrakentamisen kausi.
Ensimmäisten joukossa Stålar-
minkatu 27-33 tyhjille tonteille
alkoi jo heti sodan lopussa
nousemaan erityisesti suurper-
heisille tarkoitettuja asuinker-
rostaloja.

Rakennusmateriaaleista - ku-
ten kaikesta muustakin - oli huuta-
va pula. Niinpä rakentamiseen
käytettiin kaikki käsiin saatu, osit-
tain heikkolaatuinen, jopa purku-
rakennuksistakin koottu materiaa-
li. Stälarminkadulle Vilkkilän-
mäen reunalle nousi nopeassa tah-
dissa kuusi kolmekerroksista osit-
tain puurakenteista kivitaloa. Jo-
kaisen talon päätyyn katutasoon si-
joitettiin yksi tai kaksi pientä liike-
huoneistoa. Niihin tuli ruoka- ja
sekatavarakauppoja, lihakauppo-
ja ja maitokauppoja. Yhteen niis-
tä sijoittui myös Vesan Vaate.

Vesan Vaate on toiminut sa-

massa paikassa yli 60 vuotta ja se
on nyt vanhimpia ja yhä vielä toi-
mivia Martinmäkeläisiä liikkeitä.
Viiden vuoden sota-aika oli la-
maannuttanut koko maan ja kai-
kista tavaroista ja tarveaineista
oli ankara pula, niin myös vaat-
teista. Vesan Vaate perustettiin
osaltaan poistamaan tätä pulaa.
Perustajat, Aili Ojala ja hänen si-
sarensa, huomasivat, että tällä
alueella kaivataan myös vaate- ja
lyhyttavarakauppaa.

Sisarukset keskittyivät alkuai-
koina lähinnä lasten vaatteisiin,
olivathan lähiseudun talot moni-
lapsisten perheiden asuttamat.
Tehtiin vesoille vaatteita. mutta
tarjolla oli myös kankaita, verho-
ja ja muita kodin tekstiilejä sekä
lankoja, nauhoja ja nappeja ym.
alan tavaraa. Pieni liike vakiinnut-
ti pian asemansa alueen lähes ai-
noana vaate- ja lyhyttavarakaup-
pana. Asiakaspiiri laajeni hiljal-
leen lähiseudulle, jonne alkoi
muuttaa runsaasti uusia asukkai-
ta. Vastapäiselle kalliolle raken-
nettiin ensin Tonttumäen korkeat
kivitalot ja sitten Tervahovin - Tii-
lentekijänkadun varren kerrosta-
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lot; asiakkaita riitti. Aila Ojala pal-
veli asiakkaita ja sisar teki vaattei-
ta; hän oli ammatiltaan räätäli, jo-
ten osasi ompelemisen taidon.

Vuonna 1952 liikkeen osti
kauppias Lempi Vanne, jolla oli
ruokatavarakauppa Hämeenkadul-
la. Vesan Vaatetta ryhtyi hoita-
maan hänen tyttärensä Hilkka As-
tala. Hänen työrupeamansa kesti
38 vuotta! Hänen aikanaan liiket-
tä laajennettiin; siihen liitettiin
naapurihuoneistossa ollut "Essu"
Mäkisen pitämä ruokakauppa. Vä-
liseinä purettiin ja sen myötä liike-
tila laajeni kaksinkertaiseksi.

Hilkka Astala kertoi, miten ai-
kojen kuluessa asiakaskunta va-
kiintui, useat asiakkaat olivat us-

kollisia ystäviä vuosikymmenien
ajan. Myös kaikki paikkakuntalai-
set tunsivat kauppiaansa. Kauppi-
aan koirakin tuli kaikille tutuksi.
Roy oli vilkas ja villi, kulkija luon-
noltaan; useamman kerran vähän
nolon näköinen koira jouduttiin
aamulla hakemaan Puistokadun
poliisiaseman koiraputkasta. Suu-
rin osa asiakkaista oli mukavaa ja
tunnollista väkeä, mutta oli aina
joukossa ikävääkin porukkaa. Nä-
pistelijät pantiin kuitenkin tome-
rilla otteilla kuriin.

Hilkka Astala luopui liikkees-
tään huhtikuussa 1990, jolloin uu-
deksi omistajaksi tuli Lilja Into-
nen, joka hänkin on viihtynyt
kaupassaan jo yli 17 vuotta. Hän

Vesan Vaatteen fasadi on säilynyt lähes sellaisenaan yli 60 vuotta! Kuva J. Liuke
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kertoi, miten ajat ovat muuttu-
neet, enää ei taloissa asu niin pal-
jon lapsia kuin ennen ja siksi kau-
pan tavaravalikoimakin on muut-
tunut vuosien mukana. Nyt myy-
dään pääasiassa aikuisten vaattei-
ta. Mutta uskollinen asiakaskunta
on säilynyt. Lilja kertoo, että vie-
reisessä kerrostalossa olevassa las-
tentarhassa 50 vuotta sitten ol-
leet lapset käyvät edelleen ostok-
silla vanhassa , lapsuudessa tutuk-
si tullessa, liikkeessä.

Vesan Vaate on yli 60 vuotta
säilyttänyt samat ulkoiset puit-
teensa. Vanha kylttikin oven pääl-
lä on säilynyt samanlaisena, vain
omistajan nimi on kaksi kertaa
vaihtunut. Kauppa on lähes kodin-
omainen, siellä elää vielä 40-50
-luvun henki, henki jota ei juuri
enää löydy mistään muualta.
Kauppa on kuin museonähtävyys,
jota kannattaa käydä katsomassa.

Jouni Liuke

Vesan Vaatteen nykyinen omistaja Lilja Intonen kaupassaan. Kuva J. Liuke
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Urheilupuiston sauna

lämpimänä tiistaisin ja lauantaisin

Urheilupuiston sauna, Olympia-
sauna, yksi harvoista Turussa
vielä toiminnassa olevista ylei-
sistä saunoista, on edelleen
avoinna yleisölle. Saunalla on
keväästä alkaen ollut uusi sau-
nanhoitaja Kari Rantala.
Saunan ystävät ovat perustaneet
oman yhdistyksen, Urheilupuis-
ton Saunan Ystävät ry:n, joka toi-
mii Turun Urheilupuiston saunan
säilymisen puolesta, vaalii sau-
nan ja saunomistapojen perintei-
tä ja syventää saunan tuntemusta
ja saunomisen merkitystä. Yhdis-
tyksen jäseniä tapaa urheilupuis-
ton saunassa aina tiistai-iltaisin,
jolloin he kokoontuvat sauno-
maan ja jutustelemaan. He järjes-

tävät vuosittain tutustumisretkiä
muihin tunnettuihin yleisiin sau-
noihin eri puolille Suomea.

Yhdistys ottaa mielellään mu-
kaan uusia jäseniä. Tiedustelut:
pj. Matti Turunen, puh. 040 734
0874. Saunasta löytyy tietoa
osoitteesta
http://www.olympiasauna.fi/.

Saunominen "Urkkarin" ylei-
sessä saunassa ei tietenkään edel-
lytä yhdistykseen liittymistä. Kaik-
ki perinteisen saunomisen ystävät
ovat tervetulleita nauttimaan hy-
vistä löylyistä perinteikkään sau-
nan lauteille. Saunomisen hinta
on 4 euroa, Saunanystävien jäse-
niltä 3 euroa.

Saunomispäivät ovat:
Tiistai: miehet klo 16:30 - 18:30, naiset klo 19:00 – 21:00
Lauantai: miehet klo 14:00 – 17:00
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Retki Katariinanlaaksoon
Turun kaakkoisimmassa kolkas-
sa sijaitseva Katariinanlaakso
on luontoarvoiltaan maan kuu-
lu. Perimätiedon mukaan se on
ollut turkulaisten suosima ret-
keily- ja ulkoilukohde jo vuosisa-
tojen ajan. Martinrantaseuralai-
setkin päättivät käydä tutustu-
massa tähän kehuttuun paik-
kaan ja niin läksi viime kevää-
nä 30-päinen joukko "rajan taak-
se" kiertämään laakson luonto-
polkuja. Eikä pettynyt näke-
määnsä.
Nimi Katariinanlaakso esiintyy kir-
jallisissa lähteissä ensi kerran
1700-luvun alkupuolella. On arvel-
tu sen viittaavan viereisen Ispois-
ten kartanon omistajan laamanni
Simon Lilliegrenin Katarina-rou-
vaan. Toiset ovat arvelleet nimen
alkuperän olevan jo 1500-luvul-
ta, Juhana-herttuan ajoilta. Mah-
dollisena nimenantajana on pidet-
ty Juhana-herttuan rakastettua,
Kaarina Hannuntytärtä. Hän oli
turkulainen porvaristyttö, joka
paikkakuntalaisena oli kenties tu-
tustunut kauniiseen alueeseen jo
lapsuudessaan. Vielä kolmaskin ta-
rina elää, ehkä kaikista vahvimpa-
na. Sen mukaan kivi on saanut ni-
mensä Juhana-herttuan puolison
puolalaisen prinsessan Katariina
Jagellonican mukaan. Tarinan mu-
kaan hän teki tänne ratsastusret-

kiä hoviväkineen ja ritareineen.

Jalopuita ja kasviharvinai-
suuksia

Katariinanlaakson alue on moni-
puolista lehtoa ja jalopuumetsää.
Tammia kasvavien lehtosaarekkei-
den vastakohtana on korkeita ja
osin louhikkoisia kallioalueita.
Oppaamme, dendrologi Robert
Rainio ja biologi Ari Kalske joh-
dattivat ryhmämme ensin alueen
länsiosaan johtavalle tielle, joka
kulkee yli 35 metrin korkuisen jyr-
kän ja lohkoutuneen kallionhar-
janteen sivuitse.

Robert Rainio kertoi matkan
varrella alueen puista ja pensais-
ta ja vähän muistakin kasveista.
Alkumatkan lähinnä tervaleppää
kasvavan rinteen jälkeen tultiin
vanhan talon raunioille, joiden lä-
hellä kasvaa keltavuokkoa ja run-
saasti meillä melko harvinaista
keltaista komeaa kiurunkannusta.
Ympärillä kasvaa talon vanhasta
puutarhasta peräisin olevia puita,
joukossa mm. jasmiineja ja siree-
nejä. Jonkin matkaa eteenpäin
mentäessä löytyy tien varrelta iso-
kokoinen amerikkalainen puna-
tammi, joka lienee kooltaan Tu-
run seudun suurin lajissaan.

Matkaa jatkettaessa tultiin ja-
lopuulehtojen alueelle. Lehtosaa-
rekkeet ovat Lounais-Suomessa
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tyypillisiä sekakasvustoja, joissa
kasvaa tammea ja sen lisäksi met-
sälehmusta eli niinipuuta ja pähki-
näpensasta. Niinipuulla on täällä
huomattavan runsas osuus.

Katariinanlaakson lehtojen ko-
meat vanhat tammimetsiköt - sa-
moin kuin Ruissalossakin - ovat
vaarassa ajan myötä tuhoutua.
Vuosisataiset valossa kasvaneet
tammet näivettyvät ja kuolevat,
kun niiden välissä kasvavat koi-
vut ja kuuset vievät niiltä niiden
tarvitseman päivänvalon. Hidas-
kasvuiset tammet häviävät kilpai-

lun nopeasti runsastuville kilpaili-
joilleen. Uljaiden tammimetsiköi-
den säilyminen vaatisi ehdotto-
masti asiantuntevaa ja taitavaa
hoitoa.

Lintuparatiisi

Ari Kalske kertoi matkan varrella
alueen linnustosta. Katariinan-
laakson lintutiheys on erittäin
suuri ja lajisto monipuolinen. Leh-
tomaisemissa viihtyy tyypillinen
lehtolinnusto, joukossa mm. lehto-
pöllö, harmaapäätikka, pikkutik-
ka ja uuttukyyhky. Lintujen paras

Retkeläisiä alkumatkan louhikkoisen rinteen juurella. Kuva J.Liuke
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tarkkailuaika on maalis-huhtikuu.
Joskus voi nähdä jonkun harvinai-
senkin vierailijan. Lintujen tutkijoi-
den ja harrastajien suosima tark-
kailupaikka on alueen itäosassa
oleva Laukkavuori, josta on estee-
tön näkymä etelään Rauvolanlah-
delle.

Rauvolanlahti on äärettömän
arvokas vesilintujen pesimäpaik-
ka ja muuttomatkalla olevien kah-
laajien ja vesilintujen levähdys-
paikka. Siellä pesii mm. meillä har-
vinainen ruovikon pikkulintu viik-
sitimali, joka kotiutui tänne Suo-
meen vasta 1990-luvulla. Pesiviä
rantakanoja ovat esim. luhtaka-

na, luhtahuitti ja liejukana. Turun
ja Kaarinan raja jakaa lahden
kummankin kunnan alueelle. Kun-
nat ovat tehneet kiitettävää yh-
teistyötä alueen kunnossa pitämi-
sessä yli kunnanrajojen.

Matka jatkui. Kiipesimme alu-
een eteläisimmässä kärjessä ole-
valle Ruskeakalliolle, josta on
hyvä näköala Rauvolanlahden lin-
tuparatiisiin. Ruskeakallio tunne-
taan historiankirjoissa jo 1590-lu-
vulta, kun Kaarle-herttua nousi
siellä sotajoukkoineen maihin ja
lähti piirittämään Turun Linnaa.
Kaarle piti valtaa Ruotsissa, mut-
ta Suomen aatelisto pysyi uskolli-

Neidot Katariinan kivellä
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Turkuseuran juhlavuoden tapahtumia
Martinrantaseuran ja muiden
turkulaistenkaupunginosaseuro-
jen aluejärjestönä toimiva Tur-
kuseura viettää kuluvana vuon-
na 50-vuotisjuhlavuottaan.
Vuonna 1957 perustetun seu-
ran jäsenille suunnattua pääjuh-
laa vietetään Turun VPK:n talos-
sa 24.10. Samana päivänä julkis-
tetaan Turkuseuran 50-vuotishis-
toriikki.
Turkuseuran juhlavuonna on käyn-
nissä kaksi kilpailua pihateemal-

la. Turun Piha 2007 -kilpailun,
jossa Martinrantaseurakin on
alueraatina mukana, tulokset jul-
kistetaan joulukuussa. Elämää Tu-
run pihoilla -kuvankeruu- ja kir-
joituskilpailun kilpailuaika on
myös päättynyt, ja kilpailu ratke-
aa loppuvuonna.

Turun päivä 16.9.

Turkuseura julkistaa Turun päivä-
nä klo 12 Turun Flikka ja Poika
-kilpailun voittajat kauppatorilla.

sena kuningas Sigismundille. Kaar-
le lähti "rangaistusretkille" Tur-
kuun. Ensimmäisellä matkalla oli
mukana 6000 jalka- ja 500 ratsu-
miestä ja niiden kanssa hän nousi
maihin Ruskeakalliolle 7. syyskuu-
ta 1597 eli 410 vuotta sitten. Ku-
pittaalla käydyn taistelussa hert-
tua otti haltuunsa Turun kaupun-
gin, mutta linna piti puoliaan.
Kaarle-herttua pystytti tykistöase-
mat Korppolaistenmäelle ja alkoi
sieltä pommittaa linnaa. Kolmen
viikon tulituksen jälkeen se antau-
tui. Toisella suomenretkellään
1599 herttua mursi Suomen aate-
liston vastarinnan lopullisesti.

Paluumatkalla tammilehtojen
läpi näimme vielä Katariinanki-
ven. Tarinan mukaan juuri tälle
kivelle Katariina Jagellonican ret-
killä palvelijat levittivät runsaan
ja herkullisen aterian ruokineen
ja viineineen. Laulun ja soiton
kerrotaan kaikuneen lehdoissa yö-
myöhään asti.

Suotuisassa säässä retkestäm-
me Katariinanlaaksoon muodos-
tui antoisa tilaisuus tutustua yh-
teen Turun viehättävimpään luon-
tokohteeseen. Kiitos siitä oppail-
lemme Robertille ja Arille.

Jouni Liuke
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Förituvassa kuullaan Turun päivä-
nä Fyyrkantin Pelimannien peli-
mannimusiikkia klo 12-13. Murre-
jaoston järjestämästä murrekaffi-
lan ohjelmasta voi nauttia Föritu-
valla klo 13-14 ja Turun Laulel-
man Ystävien järjestämästä musiik-
kikahvilan annista klo 14-15. Illal-
la ennen ilotulitusta Förituvalle ko-
koonnutaan Arjan Lylyn ja mui-
den turkulaismuusikoiden vetä-
mään yhteislaulutilaisuuteen klo
19-20.30. Kaikkiin Turkuseuran
Turun päivän tilaisuuksiin on va-
paa pääsy ja ne ovat kaikille avoi-
mia.

Murretta ja runoja

Syyskuun puolivälissä ilmestyvä
Risto Vuorisen neljäs murrepaki-
na Ei hymy hyyry on Turkuseuran
19. julkaisu. Föripuodissa ja muis-
ta paikallisissa kirjakaupoissa myy-
tävää kirjaa esitellään myös Tu-
run Kansainvälisillä Kirjamessuil-
la Turun Messu- ja Kongressikes-
kuksessa 5.-7.10. Turkuseuran
osastolla.
Turkuseuran kulttuurijaoston ja L-
S:n Kirjailijoiden Varsinais-Suo-
men runoviikolla järjestämän ru-
notapahtuman Kauppahallissa ka-
jahtaa! aika on lauantaina 10.11.
klo 12. Turun kauppahallin laval-
la kuullaan paikallisten kirjailijoi-
den esityksiä.

Turkuseura pääkirjastossa

Turkuseuran 50-vuotiseen histori-
aan voi marraskuussa tutustua Tu-
run uuden pääkirjaston Tietotoril-
la. Toisessa kerroksessa sijaitseva
seuran juhlavuoden näyttely on
avoinna marraskuun ajan. Näytte-
lyyn liittyen kuullaan keskiviikko-
na 14.11. pääkirjaston Studiossa
(1. krs) myös Turkuseuran histo-
riikin kirjoittajan, FT Rauno Lahti-
sen esitelmä 50 vuotta kotiseu-
dun hyväksi. Klo 18 alkavaan tilai-
suuteen on vapaa pääsy ja se on
avoin kaikille kiinnostuneille.

Turkuseuran Föritupa ja Föripuoti
Sairashuoneenkatu 1, Turku
Avoinna ma, ti, ke ja pe klo 10-
14, to klo 10-17.30.
Puh. 233 1073
info@turkuseura.com
www.turkuseura.com
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Liity jäseneksi
Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naa-
purisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi neljästi vuodessa il-
mestyvän jäsentiedotteen, jossa kerrotaan seuran toiminnasta, ta-
pahtumista, retkistä ja tutustumiskäynneistä. Jäsenmaksu on tänä
vuonna 10 euroa, perhejäseniltä 2 euroa.

Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa
http://www.martinrantaseura.fi/ tai toimittamalla allaolevan lipukkeen
täytettynä seuramme sihteerille tai muulle hallituksen jäsenelle. Yhteys-
tiedot viimeisellä sivulla.

Nimi

Lähiosoite

Postitoimip.

Sähköposti

Perhejäsenet

Ammatti

Synt.aika

Kotipuh.

Muu puh.

KIITOS !

Martinrantaseura kerää alueeltaan tulevaa historiankirjoitusta varten
muistitietoja, vanhoja valokuvia ja kirjoituksia. Olemme saaneet jäsenil-
tämme ja ystäviltämme runsaasti positiivista palautetta. Monet ovat ot-
taneet yhteyttä ja kertoneet muistelmiaan kotikulmiltaan ja antaneet
käyttöömme vanhoja valokuviaan.

Kiitämme kaikkia keruutyömme tukijoita saamastamme
arvokkaasta aineistosta.

Julkaisemme tulevissa lehdessämme näistä muistelmista laadittuja ar-
tikkeleita. Niistä on esimerkkejä tässäkin lehdessä. Kenties jonakin päi-
vänä saamme kootuksi niistä oikean kotiseutukirjan! Sellainen Martin-
rannalta vielä puuttuu.
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Tapahtumakalenteri, syksy 2007
Crichtonin talo ja Aurajoen laivat

ke 12.9.2007 kello 18.00
Tavataan Aurajoen rannassa Tiilentekijänkadun päässä historiallisen
Crichtonin talon, It. Rantakatu 56 kohdalla. Talon ja Crictonin suvun
historiaa tutkinut Olavi Suominen kertoo talosta ja sen mielenkiintoisis-
ta vaiheista. Kävelemme Aurajoen rantaa alaspäin ja matkalla tutkija
Jarmo Saarinen Forum Marinumista kertoo Aurajoen laivoista ja niiden
historiasta. Päädymme lopuksi vanhaan Manillan taloon TSL:n tiloihin,
jossa juomme retkikahvit. Isäntänämme siellä on Reino Lemmetyinen,
joka kertoo meille Työväen sivistysliiton toiminnasta.

"Velkaistenmäen" historiaa ja nykypäivää

ti 9.10.2007 kello 18.00
Tutkija Tuija Aarnio on perehtynyt väitöskirjatyössään Turun sodanjäl-
keisen aravarakentamisen vaiheisiin ja arava-asumiseen erityispiirtei-
siin. Hän kertoo meille näistä asioista ottaen erityisesimerkiksi ns. Vel-
kaistenmäen; sen rakentamisen historian ja asumiseen siellä 50-luvulta
tähän päivään. Kokoontuminen Martin seurakuntatalolla kirkonmäellä.
Kirkkoherra Tuomo Norvasuo esittelee puheenvuorossaan seurakunnan
nykypäivää. Lopuksi kahvitarjoilua.

Crichtonin talo ja Aurajoen laivoja vuonna 1971. Kuva J. Liuke.
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Martin koulu 80 vuotta

to 15.11.2007 kello 18.00
Martin koulussa on alkanut 80 -vuotisjuhlalukukausi. Kokoonnumme
Martin koululle, jossa koulun entinen rehtori Erik Nikander ja nykyi-
nen johtaja Matti Palmunen kertovat koulun 80 vuoden taipaleesta "en-
nen ja nyt". Lisäksi opettaja Timo Jalo muistelee omaa kouluaikaansa.
Tilaisuuden yhteydessä järjestetään yhdistyksen vuosikokous; katso ko-
kouskutsu sivulla 2.

Jouluinen laulelmailta Manillassa

ti 4.12.2007 kello 18.00
Jo melkein perinteeksi muodostunut joulunajan tunnelmiin virittävä
laulelmailta järjestetään Manillassa Dana-salissa, It. Rantakatu 64. Mar-
tinrannan oma Mauri, trubaduuri Mauri Kivikoski vetää ohjelman tut-
tuun tyyliinsä. Ohjelmassa Arja Lyly ja Tyttökullat laulavat ja nuoret
viulistitytöt Aino ja Hilma Koskimies musisoivat. Yhteislaulua, buffetti.
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Kehyskurki
Kehystykset, peilit ja ripustuskiskot
Alennukset tuotekohtaisesti
Tiilentekijänkatu 8-10
Puh. 235 2727

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11.
Puh. 234 2108

Kuva-Laine
Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti
Stålarminkatu 9.
Puh. 235 6476

Lahja- ja Lelupuoti H. Marjamäki
20 % normaalihintaisista leluista
Stålarminkatu 2. Puh. 230 2457

Myllypuoti
Antikvariaatti ja vanhan tavaran
kauppa
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 7. Puh. 235 7223

Ruusu-Aula
Kukkaostoksista 10%, ei koske kaikkia
ulko- ja kausikukkia
Martinkatu 1. Puh. 235 6849

Sisustustie Oy
Kalusteasennus- ja sisustusliike
10-15 % tuotteesta riippuen
Stålarminkatu 5. Puh. 234 3166
040 729 1643

Stålarmin kukka
10 % kukkaostoista, alennus ei
koske lahjatavaraa eikä kortteja
Stålarminkatu 2. Puh. 235 4194

Jäsenalennusta myöntävät liikkeet

Yrittäjä!

Meidän kauttamme tavoitat helposti alueen asukkaita. Otamme vastaan mainok-
sia alueen yrittäjiltä ja toimijoilta. Käytä mahdollisuutta hyväksesi! Seuraava jä-
senlehtemme ilmestyy syyskuun alussa.

Ilmoitushintamme ovat:

Mustavalkoinen Väri

Koko sivu 100 euroa 120 euroa

Puoli sivua 60 euroa 70 euroa

Nejäsosasivu 40 euroa 50 euroa
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HALLITUS V. 2007

Jouni Liuke, puheenjohtaja
Itäinen Rantakatu 54 F 91, 20810 TURKU
Puh. 0400 930 304

Martti Simola, varapuheenjohtaja
Myllymäentie 20, 20810 TURKU
Puh. 0400 999 100

Heimo Kumlander, sihteeri
Betaniankatu 2 as. 16, 20810 TURKU
Puh. 040 593 4021

Matti Koskimies, taloudenhoitaja
Stålarminkatu 13 as. 6, 20810 TURKU
Puh. 050 387 0590

Ari Kalske
Betaniankatu 8 as. 28, 20810 TURKU
Puh. 0400 576 606

Katriina Kankamo
Sirkkalankatu 42 B 5, 20700 TURKU
Puh. 050 564 7451

Raili Kataja
It. Rantakatu 40 A 15, 20810 TURKU
Puh. 040 557 2500

Turo Lindqvist
Stålarminkatu 3 A 12, 20810 TURKU
Puh. 044 323 0781

Robert Rainio
Martinkatu 1 B 23, 20810 TURKU
Puh. 050 530 4338

Kimmo Samuli
Talonmäenkatu 13, 20810 TURKU
Puh. 040 538 5002

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi

Jäsentiedotteen julkaisija: Martinrantaseura ry
Vastaava toimittaja: Jouni Liuke
Toimituskunta: Heimo Kumlander, Jouni Liuke, Kristiina Syrjäsuo
Taitto ja layout: Matti Koskimies
Painopaikka: Turun Yliopiston digipaino
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Perustettu: 24.4.2004
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Jäsenmaksu 10 euroa,

perhejäseniltä 2 euroa/hlö
Tilinumero: 571097-252324
http://www.martinrantaseura.fi

Postiosoite:
Martinrantaseura ry
c/o Jouni Liuke
It.Rantakatu 54 F 91,
20810 TURKU

JAOSTOT

Jaostot ja niiden kokoonkutsujat

Historiajaosto Jouni Liuke

Ohjelmajaosto Robert Rainio

Tiedotusjaosto Heimo Kumlander

Ympäristöjaosto Martti Simola

Jaostoihin toivotaan lisää jäseniä, jo-

ten mikäli jonkin jaoston toiminta kiin-

nostaa, otathan yhteyttä kyseisen ryh-

män kokoonkutsujaan lisätietojen saa-

miseksi.




