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Kansikuva: Martin 80-vuotias koulu 2B-luokan oppilaan Mikko Valtasen näkemykse-

nä. Piirustus kuuluu Turun peruskoululaisten ”minun kouluni”-piirustuksista valit-

tuun kokoelmaan, jonka viime vuonna 50 vuotta täyttänyt Turkuseura sai syntymä-

päivälahjana kaupunginosaseuroiltaan.
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Kultaa ja kunniaa

Martinrannan alue menestyi Turkuseuran kilpailuissa

Martinrantaseuralaiset osallis-

tuivat kaikkiin Turkuseuran v.

2007 aikana järjestämiin kilpai-

luihin ja kilpailumenestys oli

mainio.

Tuloksena oli:

– Kaupunginosaseurojen välisen toi-

mintakilpailun II palkinto

– Elämää Turun pihoilla -kilpailun

valokuvasarjan I palkinto

– Piha 2007 -kilpailun kerrostalosar-

jan jaettu II palkinto

Toimintakilpailussa saavutet-

tu 2. sija on erinomainen. Kilpailus-

sa arvioitiin vuoden 2006 toimintaa

ja sen tuloksia. Tuo vuosi oli v.

2004 perustetun yhdistyksemme toi-

nen kokonainen toimintavuosi. En-

simmäisen vuoden viides tila muut-

tui nyt hopeatilaksi! Kilpailussa Mar-

tinrantaseura päihitti vain kahdella

pisteellä edellisen vuoden voittajan

Portsa ry:n. Nämä kaksi seuraa ja

voittajaksi tullut Kakskertaseura ry

erottuivat omaksi ryhmäkseen kilpai-

lun kärjessä.

Elämää Turun pihoilla -kilpai-

lussa oli kolme varsinaista sarjaa;

yleissarja, jossa oli mukana valoku-

vin varustetut kirjoitukset sekä omis-

sa sarjoissaan pelkät kirjoitukset ja

pelkät valokuvat. Valokuvasarjan

voittajaksi julistettiin martinrantalai-

sen Robert Rainion valokuvasarja,

joka kuvasi 1940-luvun rakennuk-

sia ja elämää Martinkatu 1:n puuta-

lomiljöössä.

Pihakilpai-

lussa oli useita

sarjoja; 1. kerros-

talo-, 2. rivitalo-,

3. omakotitalo-,

4. loma- ja 5. yri-

tyspihat. Kerros-

talosarjassa Mar-

tinrantaseuran ehdottamista pihois-

ta jaetun II palkinnon ja erityismai-

ninnan sai As. Oy Förinrannan,

Tervahovinkatu 2, piha. Perusteluis-

sa sanottiin mm:

”Pihalle on ominaista ammatti-

taidolla ja viimeistellyllä suunnitte-

lulla ja hoidolla aikaansaatu huoli-

teltu kokonaisuus, jossa kaikille toi-

minnoille oli varattu oma tarkoin

harkittu paikkansa: pienellä etupi-

halla pergoloin, kiveyksin ja pensasis-

tutuksin rajattu oleskelutila, autopi-

han kannella istutuksin ja luonnonki-

vimuurein rajatut lasten leikkitilat

ja autopihan muurin suojaan kätke-

tyt, oivallisesti harkitut kadulta tyh-

jennettävät jätehuoltotilat. Niitten ja

etupihan suojaksi välttämättömät te-

räsaidat oli muotoiltu ja istutuksin

pehmennetty ympäristöönsä ja raken-

nuksen yleiseen henkeen soveltuviksi.

Piha avautui kauniisti myös

korttelin muitten pihojen muodosta-

maan kokonaisuuteen, joskin konk-

reettisessa liittymisessä oli haitallisia

tasoeroja. Piha ansaitsee erityismai-

ninnan juuri huolellisesta kaikki teki-
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jät huomioonottavasta, yksityiskoh-

tiin saakka viimeistellystä ammattitai-

toisesta suunnittelusta ja toteutukses-

ta, joka jatkui yhtä ammattitaitoisel-

la hoidolla.”

Häiritsevänä tekijänä pidettiin

ehkä ulkopuolisen ”ostotuotteen” lei-

maa, jota ei havaittu 1. palkinnon

saaneen As. Oy Tuurin, Tuurintie 3,

pihassa. Palkinnon perusteluna mai-

nittiin ”pihasta henkivä lämmin, ys-

tävällinen, läheinen ja kodikas tun-

nelma. Piha on ahdas, mutta siitä

huolimatta siitä oli luotu viihtyisä

oleskelutila talon asukkaille, joiden

persoonallinen vaikutus henkii pihas-

ta, jonka jokainen asukas voi kokea

omakseen, koska se on omin voi-

min aikaansaatu ja ylläpidetty rikas-

muotoinen kotipiha”.

Jaetun II palkinnon ja erityis-

maininnan sai Nahkurin/Verkateh-

taan yhtiöiden yhteispiha. Tämän

ja voittajapihan oli kilpailuun ilmoit-

tanut Toispual jokke ry.

Yhdistyksemme menestys toi-

mintakilpailuissa kertoo siitä, että

olemme lyhyen olemassaolomme ai-

kana nousseet varteenotettavaksi

kaupunginosaseurojen joukossa ja

siitä, että olemme olleet pyrkimyk-

sissämme oikealla tiellä. Toivotta-

vasti kehityksemme jatkuu yhtä suo-

tuisasti jatkossakin ja voimme kirja-

ta uusia voittoja tulevina vuosina-

kin.

Toimintakilpailut jatkuvat vuo-

sittain ja ensi vuonna on vuorossa

neljän vuoden välein järjestettävä

Ympäristö 2009 -kilpailu. Siihen

kannattaa jo nyt alkaa miettiä sopi-

via aiheita – haetaan Martinrannan

alueelta ympäristökohteita, jotka

kaipaisivat maisemallista, liikenteel-

listä tai muunlaista parantamista.

Tehkää ehdotuksia!

Hyvää alkanutta vuotta kaikille

martinrantalaisille

Jouni Liuke

Kuva Robert Rai-

nion voittoisasta

kuvasarjasta. Ku-

vassa lapsia kal-

liolla taustanaan

Martinkatu 1:n

rakennukset, Au-

rajoki ja sen taka-

na Kakolanmäki.

Kuva on 1940-lu-

vulta.
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Warum...

Itäinen Pitkäkatu yhdisti niin Ainon kuin M. Parkkalinkin

Rakennussuojelun piiriin kuulu-

van sinisen puutalon ovessa, Ku-

pittaankadun ja Betaniankadun

kulmassa, lukee: kampaamo

Aino ja parturi M. Parkkali. Ai-

nosta vastaa Mervi Koivunen,

M. Parkkalista Militsa Parkkali.

Oma osansa nimihistoriassa on

Miliza Korjuksella, jonka laulama is-

kelmä kysyy: Warum? Miksi?

Jos koloratuurisopraano Korjuk-

sen tie kulki Varsovasta Berliinin

kautta Hollywoodiin, Parkkalin ja

Koivusen tie on sattumien saatossa

ollut Itäinen Pitkäkatu.

Molemmat pienyrittäjät ovat

syntyneet Heidekenillä, korttelin

päässä Itäisestä kadusta. Militsan

lapsuudenkoti oli Itäisen ja Kiven-

hakkaajankadun kulmassa. Mervin

oli etsiydyttävä sinne Moisiosta saak-

ka, koska hänelle tuttu ompelija

asui Itäisellä kadulla.

– Rippipukuni teetätin hänellä.

Muistan, että talvi oli kylmä. Kun tu-

lin Itäisen kadun päähän, niin se oli

yhtä puutaloa ja tuntui, että se ei

lopu koskaan.

Ompelija asui suunnilleen sa-

malla kohtaa, jonka pihapiirissä Itäi-

nen Pitkäkatu 41 Militsa kaverei-

neen pelasi pallopelejä, järjesti kau-

neuskilpailuja ja hiihti talvella.

– Tiedän ja muistan pihan lapset.

Marjo Hyytiäistä ja Hannu Holvasta

olen tavannut jälkeenkinpäin. Muis-

tan, että Hannu oli kauhean urhei-

lullinen pikkupoika, josta isona tuli

toimittaja, Parkkali kertoo.

Sekä Mervi että Militsa kävivät

ammattikoulunsa Aninkaisten mäes-

sä, mutta eivät tuolloin vielä tavan-

neet. Vasta kun Mervi oli ostanut

kampaamoliike Ainon osoitteesta

Itäinen Pitkäkatu 64, hän muiste-

lee, että Militsa kävi liikkeessä otta-

massa permanentteja, joista taas Mi-

litsalla itsellään ei ole muistikuvaa.

Tytär jatkoi äidin työtä

Kampaamo Ainon vieressä toimi Mi-

litsan äidin Mirjam Sjömanin partu-

riliike, joka oli perustettu vuonna

1960. Kun äiti jäi eläkkeelle, tytär

jatkoi hänen työtään. Vuonna 2003

Turun kaupunki sanoi irti puutalon

liikkeet ja asukkaat. Uusi työtila löy-

tyi osoitteesta Kupittaankatu 122,

puutalosta, joka vuosikymmenet on

ottanut suojiinsa pienyrittäjiä.

Parkkali pysyy Martinmäessä.

– Asiakkaita on riittänyt. Ja sitten

kun asun tässä lähellä kahdensadan

metrin päässä, niin en vaihtaisi min-

nekään kauemmaksi. En tiedä, mis-

tä johtuu, mutta tämä on mukavaa

seutua, sanoo Parkkali ja muistaa

samalla, että talon kulmalla sijaitsi

aikoinaan Keiramon kauppa ja että

Pentti Keiramo on kuulunut hänen

asiakaskuntaansa.

Koivusen työmatka on pitempi.
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Mervi Koivunen ja Militsa Parkkali

Hän asuu Itäharjulla ja manaa auto-

ruuhkia työpaikalleen, jonka ympä-

ristössä puolestaan vallitsee rauha.

– Silloin kun vuonna 1971 ostin

kampaamon, minulla ja Militsalla

oli omat vierekkäiset liiketilat, mut-

ta nyt meidän välissä on vain sermi.

Olimme ehtineet tulla tuntemaan toi-

semme. Ei kai muuten uusiin tiloi-

hin olisi yhdessä lähdettykään.

Uudessa liikkeessä on tarpeen

tullen helppoa jopa vuorotella, kos-

ka molemmat ovat käyneet ammatti-

koulun saman kolmivuotisen partu-

ri-kampaamopuolen.

– Äitini ei käynyt ammattikoulua,

mutta oppi muuten. Itse sain hyvän

pohjan Aninkaisten mäestä ja ilman

sitä ei voinut ajatellakaan ryhtyä pi-

tämään liikettä. Meillä oli hyvät

opettajat, joista mieleen ovat jää-

neet sellaiset nimet kuin Parkkinen-

Nikander ja Laaksonen. Molemmat

hyviä, Parkkali muistelee.

Asiakkaista jopa
perhetuttuja

Koivunen kehuu asiakaskuntaansa.

– Monet asiakkaat ovat asuneet tääl-

lä nuoruudessaan ja täällä synty-

neetkin. Itsekin olen Heidekeniltä.

Vuosien mittaan on syntynyt ystä-

vyyssuhteita ja niiden kautta monet

ovat tulleet ihan perhetuttaviksi.

– Asiakkaat puhuvat aika avoimesti

ja siinä kuulee paljon. Syntyy sellai-



7

nen luottamussuhde.

Koivunen harrastaa terveysravinto-

tuotteita ja uskoo niiden avulla pitä-

neensä työssä uhkaavat allergiat loi-

tolla.

– Ennen laitettiin hirveästi irtolisäk-

keitä ja nyt värjätään hirveästi.

Olen onnistunut säilymään allergioil-

ta ja terveysravintotoiminnassa olen

ollut mukana jo kahdeksan vuotta.

Parkkali on nähnyt monet muutok-

set ja mallit, joita hän itsekin piirsi

ammattikoulun aikana.

– On ollut niin pitkää kuin nyt taas

lyhyttä tukkaa. Malleista katson tyy-

lin, mutta värjäämään en ryhdy.

Parturin asiakkaat ovat pääosin pai-

kallisia.

– Martinmäkeläisiä käy ja mäntymä-

keläisiä ja kun Itäisellä kadulla olin,

Tekun opiskelijoita. Kun asiakas is-

tuutuu tuoliin, niin ehkä miehet

ovat vähän hiljaisempia kuin naiset.

Miehet lukevat siinä tuolissa enem-

män.

Virolaissyntyinen Miliza Elisabeth

Korjus levytti Warum-levynsä vuon-

na 1939 ja se on yhä ollut suoma-

laisten toivekonserttien yksi suosi-

keista. Mirjam Sjöman kuului Kor-

juksen ihailijoihin.

– Ei äidin antamasta etunimestä mi-

nulle haittaa ole ollut, mutta liik-

keen oveen en viitsinyt sitä laittaa,

koska se on niin erikoinen, sanoo

Militsa Marquerite Parkkali.

Teksti ja kuva Esko Kärkkäinen

Tilaa Suomen Turku -lehti

Martinrantaseuran jäsenet voivat tilata

Turkuseuran julkaiseman Suomen Tur-

ku -lehden alennettuun hintaan 12 eu-

roa/vuosikerta.

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Tilaus ei sisällä Turkuseuran jäsenyyttä. Ti-

laus tulee tehdä oman kaupunginosaseu-

ran kautta. Martinrantaseuralaiset voivat

tehdä sen yhdistyksen sihteerin Heimo

Kumlanderin välityksellä (yht.tiedot s.

39).

Lehden normaaliin tilaushintaan, 18

euroa, sisältyy myös Turkuseuran jäse-

nyys. Jäsenyydestä ja jäseneduista kiinnos-

tuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan seu-

ran toimistoon, puh. 233 1073 tai

info@turkuseura.com.
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Olavi Suominen, vas. edessä, kertoo Crichtonin suvun historiasta It. Rantakatu 56

pihamaalla Martinrantaseuran syyskuun retkellä. Kuva J. Liuke

Tavattiin Crichtonin talolla
Martinrantaseuran syyskuun retki

suuntautui Aurajokirannan maise-

miin ja tavattiin alkuun Crichtonin

talon pihalla. William Crichtonhan

oli 1800-luvun Turun telakka- ja ko-

nepajateollisuuden kehittäjiä ja yksi

alan suurmiehistä. Crictonien histori-

aa tarkkaan tutkinut Olavi Suomi-

nen kertoi suvun värikkäistä vaiheis-

ta. Retki jatkui Manillaan, jossa käy-

tiin Työväen Sivistysliiton koulutusti-

loissa. Siellä Reino Lemmetyinen

kertoi liiton toiminnasta ja tavoit-

teista. Ilta jatkui Aurajaoen laivat

-teemalla. Jouni Liuke esitteli muu-

taman jokirannan laivan historiaa.

Laivoista tullaan kertomaan tämän-

kin lehden palstoilla. Ensimmäinen

juttu löytyy jo tästä numerosta.

Seuraavalta sivulta alkaa Olavi Suo-

misen kirjoittama Crichtonin suvun

tarina, jonka toinen osa julkaistaan

seuraavassa lehdessä.
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Crichtonin perheen historiaa
William Crichton syntyi

1827 Leithissä, Edinburg-

hin lähellä Skotlannissa.

Hänen isänsä oli laivaston

luutnantti, joka siviiliin

siirryttyään oli ryhtynyt lai-

vanvarustajaksi. Hän oli

alalla edelläkävijä, sillä

hän oli hankkinut perin-

teisten purjealusten sijaan vasti-

kään keksittyjä höyryaluksia, joilla

hän harjoitti tavaraliikennettä Skot-

lannin ja Lontoon välillä. Williamin

vanhemmat veljet käyttivät hyväk-

seen laivastossa palvelleiden upsee-

rien lapsille varattua etuoikeutta

päästä laivaston kouluun, mutta Wil-

liam jatkoi lukiossa ja opiskeli sit-

ten teknillisessä oppilaitoksessa ja

työskenteli sen jälkeen skotlantilai-

sissa metalliteollisuusyrityksissä.

Vuonna 1850 hän sai kutsun Tu-

russa toimivaan Ericsson &

Cowien konepajaan. Konepajan pe-

rustajat olivat ruotsalaisia, jotka oli-

vat saaneet oppinsa Ruotsiin siirty-

neeltä Samuel Owenilta, maan en-

simmäisten höyrylaivojen rakentajal-

ta. Williamin sopimus Ericsson &

Cowien konepajan kanssa päätyi

1853. Hänen suunnitelmansa muut-

taa Helsinkiin perustettavaan kone-

pajaan ei toteutunut Krimin sodan

sytyttyä. Vihollismaan kansalaisena

hänet internoitiin ja vietiin Pieta-

riin, mutta hänen onnistui Venäjän

palveluksessa olleiden englantilais-

ten, erityisesti Kolpinon teollisuuslai-

toksia johtaneen kenraali Wilsonin

sekä Venäjällä asuneiden vaikutus-

valtaisten Crichtonien an-

siosta välttyä vankilalta.

Williamin lähisukulainen

oli ollut keisari Nikolai I:n

henkilääkäri. Samalla hä-

nen onnistui päästä yhteis-

työhön Venäjän armeijan

korkeiden upseerien kans-

sa. Sotaa seuranneina vuo-

sina Crichton työskenteli

telakalla Kolpinossa, Pietarin lähis-

töllä.

Sillä välin Turussa olevasta tela-

kasta oli Ericssonin osuus myyty lii-

kemies Erik Julinille. Crichtonille

tarjottiin nyt Cowien osuutta tela-

kasta. Crichton osti sen oitis, koska

hän ei viihtynyt Venäjällä. Hän oli

mennyt 1854 Pietarissa naimisiin

Samuel Owen juniorin Annie-tyttä-

ren kanssa. He olivat tutustuneet

toisiinsa Tukholmassa 1850-luvun

alussa. Myös Annie muutti mielel-

lään Turkuun, koska hänellä oli pe-

lottavia kokemuksia elämästä Pieta-

rissa. Niistä hän puistatuksia tun-

tien kertoi vielä vanhoilla päivillään

jälkeläisilleen. Annien isä Samuel

Owen junior oli asettunut asumaan

perheineen Turkuun. Rouva

Frances Cowie oli Annien täti.

Turun vuodet

Crichtonin perhe asettui asu-

maan Itäisen rantakadun taloon,

jossa heitä ennen oli asunut tela-

kanomistaja David Cowien per-

he. Talossa sijaitsi myös telakan

konttori. Crichtonien kasvavan
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lapsikatraan takia talon huonera-

kennetta jouduttiin pian muuta-

maan rakentamalla 6 pientä las-

tenhuonetta.

Turkuun muuttaessaan perhee-

seen kuului jo neljä lasta:

Louisa Gifford Elizabeth 1856

George 1858

William 1860

Alexander Owen 1862

George-poika oli syntynyt perheen

oleskellessa Edinburghissa, muut

lapset olivat syntyneet Kolpinossa.

Turussa perhe kasvoi vuosina 1864-

1979 vielä kymmenellä lapsella:

Anne Mary 1864

John Allan 1865

Frances 1867

Alfred 1868

Rurik 1870

Charles Edward 1871

Lilly Vera 1872

James Dunlop 1874

Margareta Jemina 1876

Fanny Julia 1879

Katovuonna 1867 syntynyt

Frances eli vain kolmisen viikkoa ja

Charles Edward kuoli 1873 kulku-

tautiin pari päivää sairastettuaan.

Crichtonin perheen elämästä Turus-

sa on säilynyt yllättävän vähän doku-

mentteja. Lähteinä seuraavassa on

käytetty lähinnä William Crichtonin

pojanpojan, monsignor James Dun-

lop Crichtonin (1907-2001) muistiin-

panoja ja tytär Margareta (Maggie)

Crichtonin (1876-1955) muutamia

arkistoista löytyviä kirjeitä.

Telakan kasvunvuodet

Aluksi Crichton ja Julin omistivat te-

lakan puoliksi. Henkilökohtaista ris-

kiä pienentääkseen kumppanukset

muodostivat yrityksestään osakeyh-

tiön, jonka osakkeista 2/3 oli Crich-

tonin hallussa. Sen jälkeen Crichto-

nilla oli jo määräysvalta yhtiössään.

1880-luvulla Crichton hankki omis-

tukseensa myös Åbo Skeppsvarfs

Ab:n. W:m Crichton & Co:sta tuli

Turun suurin yritys. Crichton uudis-

ti telakkaa niin, että siellä voitiin ra-

kentaa yhä suurempia aluksia.

Crichton kehitti telakasta alan

uusinta tekniikkaa käyttävän yrityk-

sen.

Crichtonilla oli Pietarissa vietet-

tyjen vuosien ajalta hyvät suhteet

Pietarin laivasto- ja liikemiespiirei-

hin. Siksi hän alkoi saada Venäjältä

paljon laivatilauksia. Joinakin vuosi-

na meni laivoista jopa 80 % Venäjäl-

le. Venäjän uudistaessa sotalaivasto-

aan Crichtonin telakka alkoi saada

myös sota-alustilauksia. Niitä raken-

nettaessa käytettiin hyväksi uusim-

pia keksintöjä, joihin Crichton oli

päässyt tutustumaan matkoillaan

Englannissa. Hän tavallaan suoritti

teknologian siirtoa lännestä itään.

Työnsä ohessa hän toimi pitkään

Englannin varakonsulina Turun ja

Ahvenanmaan alueilla. Crichton ei

luopunut koskaan Ison-Britannian

kansalaisuudesta.

Turussa liikkuessaan hänen kus-

kirenkinsä ohjastama kahden hevo-

sen vetämä landoonsa herätti suur-

ta huomiota. Yhtä komea ajoneuvo
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Turussa oli vain tupakkatehtailija

Rettigillä, Dahlströmien perheel-

lä ja kreivi Armfeltilla. Hän joutui

myös matkustelemaan paljon, erityi-

sesti Venäjällä ja Englannissa. Las-

ten vartuttua seurasi matkoille mu-

kaan joku lapsista, useimmiten van-

hin tytär Louisa, joka aikanaan oli

varmasti eniten Eurooppaa nähnyt

turkulainen nuori nainen. Matkoil-

taan William toi Annielle tuliaisiksi

aina jalokiviä tai kultakoruja. Vuo-

sien mittaan Annien korulipas pul-

listeli smaragdeja, turkooseja ja

timantteja. Pojanpoika muiste-

lee, että Venäjällä valmistetuissa

kultaesineissä oli erikoinen, läm-

min hohde. Crichtonien koti oli si-

sustettu arvokkain huonekaluin

ja koriste-esinein. Erityisen ko-

mea oli massiivinen, monihaarai-

nen hopeinen kynttilänjalka, johon

oli kaiverrettu kaikkien 14 lapsen

nimet. Kynttilänjalka siirtyi aika-

naan vanhimman pojan mukana

Amerikkaan ja sen omisti 1960-lu-

vulla hänen New Yorkin lähistöllä

asunut tyttärensä, Turussa vuonna

1897 syntynyt Vera Victoria Crich-

ton Johnson.

Annie Crichton

Annien tehtävänä oli huolehtia

suureksi kasvaneen perheen arjes-

ta. Apuna oli suuri palveluskunta,

jonka kanssa yhteistyö ei joskus ot-

tanut sujuakseen. Pojanpoika muis-

ti kuulleensa tapauksesta, jolloin

Annie oli suuttunut johonkin palve-

lijattareensa niin, että löi tätä nyr-

Crichtonin talo ympäristöineen 1950-luvun alkupuolella. Kuva postikortista.
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killä kasvoihin. Palvelijatar uskalsi

haastaa emäntänsä oikeuteen, joka

tuomitsi Annien 10 markan sakkoi-

hin. Oikeuteen oli saapunut myös

William Crichton, joka tuomion kuul-

tuaan kaivoi esiin lompakkonsa ja

työnsi tytön käteen 20 markkaa, ta-

putti tätä poskelle ja talutti vaimon-

sa ulos oikeussalista.

Pojanpojalle syntyi tätiensä pu-

heista käsitys, että Annie ei tiennyt

mitään työnteosta. Ensimmäisten Tu-

run-vuosien aikana hän oli jatkuvas-

ti raskaana – 16 vuoden aikana syn-

tyi 10 lasta! Annie toimi aina talos-

sa järjestettyjen suurien juhlien

emäntänä. Hän huolehti myös las-

tensa koulutukseen liittyvistä käytän-

nön järjestelyistä.

Perheessä oli vuosien ajan kotio-

pettaja, joka huolehti alkeisopetuk-

sesta. Kirjallisuudesta löytyy myös

maininta telakan alueella toiminees-

ta englanninkielisestä koulusta. Per-

heen tyttäret kävivät myös turkulai-

sia tyttökouluja; Louisa ja Mary

Svenska Fruntimmerskolania ja Lil-

ly, Maggie ja Fanny Heurlinska sko-

lania. Vain Fanny kävi kaikki 8 luok-

kaa, muille riitti 2-5 luokkaa. Tyttö-

jen opintoihin kuului myös Englan-

nissa vietetty vuosi. Ainakin Fannyl-

le, nuorimmalle tyttärelle, vuosi

englantilaisessa pensionaatissa oli

epämiellyttävä kokemus. Hän odot-

ti vain päivää, jolloin pääsisi takai-

sin kaipaamaansa Turkuun. Annien

tehtävänä oli viedä lapset syksyllä

Englantiin ja noutaa heidät kevääl-

lä takaisin Turkuun.

Pojat opiskelivat englantilaisis-

sa sisäoppilaitoksissa ja suorittivat

ammattiopintonsa Englannissa,

poikkeuksena Alfred, joka valmistui

merikapteeniksi Navigationsskola-

nista Turussa.

William ja Annie olivat uskon-

noltaan presbyteerejä. Lapset saivat

ankaran skotlantilaisen kasvatuk-

sen. Erityisen tiukasti noudatettiin

skotlantilaista sunnuntaita. Silloin

lasten tuli olla sisällä ja hiljaa, kor-

keintaan sai lukea jotain hyvää kir-

jaa. Ikkunoista he näkivät kuinka

naapureiden lapset samaan aikaan

nauttivat talven iloista hiihtämällä

tai luistelemalla Aurajoen jäällä. Ke-

sällä sama tilanne toistui kesähuvi-

lalla. Crichtonien lapset katselivat

ikkunoista kuinka naapurihuviloi-

den lapset uivat, soutelivat tai leikki-

vät aurinkoisella rannalla. Lapset

purnasivat ja joskus tilanne oli suo-

rastaan räjähdysaltis. Kun William

kuoli, lapset saivat vapautensa. He

ottivat hyvitystä menetyksistään sel-

Annie Crichton
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laisella kiihkolla, joka pojanpojan

mielestä ei heille ollut hyväksi.

Pojanpoika James Dunlop

Crichtonin mielestä William ja An-

nie epäonnistuivat lastensa kasvatta-

jina. William oli pojilleen liian vaati-

va ja ankara isä, mutta tyttäret hän

hemmotteli pilalle. Ilmeisesti englan-

tilaisten sisäoppilaitosten ankara

kuri oli ollut pojille rankka koke-

mus eikä kovasta kuristaan tunnet-

tu viipurilainen, Papulan kartanossa

toiminut Behmin instituutti aina-

kaan parantanut tilannetta. Vaikeuk-

sissaan lapset kääntyivät aina äitin-

sä puoleen, koska tiesivät saavansa

häneltä apua. Silloin oli yleensä ky-

symys rahasta, jota lapsilla ei kos-

kaan tuntunut olevan tarpeeksi.

Kesäparatiisi Ruissalossa

Kun kesä koitti, elämä Crichtonien

talossa aina hiljeni. Koko perhe

muutti kesähuvilalle. Kesäasunto to-

sin ei ollut kaukana, se melkein nä-

kyi kaupunkiasunnon ikkunasta.

Vuonna 1873 William vuokrasi Ruis-

salosta Otkanttia vastapäätä sijaitse-

van Hevoskarin sekä siihen liitty-

vän Frugårdin huvilan. Maggie

Crichtonin kesällä 1896 kirjoitta-

man kirjeen välityksellä pääsee kur-

kistamaan heidän kesäparatiisiinsa.

Kesä Ruissalossa ei perheen tyttäril-

le ollut pelkkää lomaa. He joutuivat

kesällä ahkeroimaan myös kasvi-

maalla, jonka sadon korjaamiseen

ja säilöntään talven varalle he sit-

ten syksyllä myös osallistuivat. Ke-

sästä osattiin myös nauttia. Maggie

kertoo kirjeessään koulutoverilleen

kesän riemuista: oli uitu, pyöräilty,

tehty matkoja laivalla tai purjehdit-

tu. Äskettäin oli juhlittu Margare-

tan nimipäivää. Talo oli ollut täyn-

nä vieraita. Yläkerran salissa oli

tanssittu ja illalla talo ajan tavan

mukaan oli ”illumineerattu”, lyh-

dyin valaistu.

Vieraiden joukossa oli myös

veli George Crichton, joka oli äsket-

täin kihlannut serkkunsa Helene

Haasen, jonka isä oli Pietarin saksa-

laisia ja äiti irlantilainen. Kertoopa

Maggie nimipäiväjuhlan aikana

Crichtonien laiturilla tapahtuneesta

kihlauksesta. Nuoriherra von Wille-

brand oli kihlannut neiti Hoffsted-

tin. Kesän ajan William kävi työssä

kaupungissa joko omalla Geor-

ge-höyrysluupillaan tai käyttäen yh-

teysalusta, joka poikkesi Ruissalos-

sa jokaiseen laituriin, jotka siihen

aikaan matalien rantavesien takia

oli ollut pakko rakentaa pitkälle ula-

palle ulottuviksi.

Purjehtiminen oli kuulunut

aina perheen harrastuksiin. William

oli jäsenenä Airisto Segelsällska-

pissa ja seura sai myöhemmin pojis-

ta uusia jäseniä. Vuonna 1901 oli

perhe oli seurassa edustettuna 8

hengen voimalla: George, Alexan-

der, John Allan, Alfred, Rurik sekä

lankomies William Hinke. Jäseninä

olivat myös Maggie Hinke ja Geor-

gen vaimo Helene. Siihen aikaan

naisjäsenet olivat harvinaisia pursi-

seuroissa. George Crichton tunnet-

tiin taitavana ja huimapäisenä pur-

jehtijana veneellään S/Y Donna, jon-

ka hän myöhemmin myi lankomies
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Hinkelle.

Toisessa kirjeessään Maggie ker-

too talvikauden riemuista Turussa

ja sukulaisten luona Ruotsissa. Tans-

siaiset seurasivat toisiaan. Eikä yksi-

kään konsertti jäänyt kuulematta.

Suurta nautintoa tuottivat myös reki-

retket milloin kulkusten kilistessä ja

vastasataneen lumen hohtaessa häi-

käisevän valkoisena kevättalven au-

ringossa milloin hevosten kiitäessä il-

lalla tähtikirkkaan taivaan alla.

Jatkuu...

Olavi Suomisen tarina Crichto-

nin suvun vaiheista jatkuu seuraavas-

sa Martinrantaseuran jäsenlehdessä.

Crichtonin talo 2007. Kuva: Heimo Kumlander
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Tyttökullat laulattivat jouluillassa

Martinrantaseuran jo perinteeksi

muodostunut jouluinen laulelmailta

pidettiin Manillan Dana-salissa

4.12. Seuran jäseniä viihdytti ja lau-

latti Tyttökullat -kuoro.

– Turun Tyttölyseon-Luostarivuoren

Seniorit ry:n kuoro on toiminut jo

viisi vuotta, ryhmän vetäjä ja alulle-

panija Arja Lyly kertoi.

Maksimissaan 15-henkinen kuo-

ro esiintyy eri kokoonpanoissa. Mar-

tinrantaseuran tilaisuuteen saapui

esiintymään kymmenen hengen tai-

tava ryhmä.

Illan aikana kuultiin myös mar-

tinrantalaisten jo hyvin tunteman

trubaduurin Mauri Kivikosken laulel-

mia sekä nuorten muusikoiden

Aino ja Hilma Koskimiehen sello- ja

viuluesitykset. Tutut joululaulut rai-

kasivat myös yhteislauluina.

Teksti ja kuvat: K.S.

Hilma (vas.) ja Aino Koskimies

Alla Tyttökullat-kuoro
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Tiilentekijänkadulla toimii

Sami Kurjen taidekehystämö Ke-

hys Kurki. Ohikulkijat ovat jo vii-

den vuoden ajan saaneet ihastel-

la katutasossa sijaitsevan myy-

mälän säännöllisesti vaihtuvia

näyteikkunanäyttelyjä.

Sami Kurki, miten sinusta tuli ke-

hystäjä?

Olin kiinnostunut valokuvauksesta

ja sitä kautta myös kehystämisestä.

Olen tykännyt tehdä käsillä kaiken-

näköistä ja sisustaminenkin kiinnos-

ti. Ennen vanhaan kehystäjän työ

opittiin oppipoikasysteemillä, nyky-

ään alan koulutus on järjestetty Lah-

dessa. Paljon vanhoja kehystäjiä on

jäämässä eläkkeelle ja haluttiin nuo-

ria ammatinjatkajia. Valmistuin tai-

dekehystäjäksi viisi vuotta sitten ja

perustin heti oman yrityksen.

Onko kehystäminen vain taide-

teosten vaalimista ja suojaamista

tai kannattaako tavallisen "matti-

martinrantalaisen" kehystyttää

myös muita kuvia?

Kannattaa kehystää kaikkea, millä

on tunnearvoa. Näin muistot, kuten

vanhat valokuvat ja lasten piirustuk-

set, säilyvät paremmin. Taiteen

osuus kehystystöistä on arviolta

vain noin puolet.

Minkälaisista töistä päiväsi koos-

tuu?

Suurin piirtein puolet töistä on

uusia kehystyksiä. Paljon tehdään

myös kehystysten huoltotoimenpitei-

tä, kuten ripustusten, pahvien ja la-

sien uusimista. Varsinkin vanhat tau-

lut on hyvä huoltaa ajoissa.

Mitä muuta tänä päivänä kehyste-

tään kuin perinteistä kuvataidet-

ta?

Niitä valokuvia ja lasten piirustuk-

sia sekä muistoesineitä, kuten lap-

sen ensimmäiset kengät tai mekko.

Vitriinikehystyksellä pystyy kehystä-

mään periaatteessa

mitä vaan.

Mainitse jokin mie-

lenkiintoinen saama-

si kehystystyö.

Yksi haastavimmista

on ollut sellainen lap-

sen heinästä rakenta-

Kehystäjän haasteena heinänukke

Sami Kurjen valikoimis-

ta löytyy kehyksiä joka

makuun taulujen lisäk-

si myös peileihin.
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ma nukke. Leafin makeistehtaan

vanhoja karkkeja olen myös kehystä-

nyt.

Mitä muita tuotteita ja palveluja

valikoimiisi kuuluu?

Samoissa tiloissa toimii myös toi-

nen yritys, Kurki Decoration Oy.

Sen tuotteita ovat taulujen ripustus-

kiskojärjestelmät sekä Turku-aihei-

set tuotteet, kuten kalenterit, posti-

kortit ja julisteet. Seuraavaksi on tu-

lossa vanhoja Turku-karttoja. Tällä

yrityksellä on myös toinen työnteki-

jä, Tiina Syrjälä, joka hoitaa myyn-

tiä ja markkinointia.

Mitä tuotteita haluaisit erityisesti

markkinoida Martinrantaseuran

jäsenille?

Martista vanhoja kuvia, ne ovat kivo-

ja sisustusjuttuja. Aurajoen rannas-

ta on kuvia Martinrannan puolelta.

Lisäksi markkinoisin sisustuspeilejä

mittatilauksena. Kaikki eivät tiedä,

että kehystysliikkeestä voi tilata ha-

luamansa kokoisen kehystetyn pei-

lin.

Liikkeesi on Taidekehystäjät ry:n

jäsenliike. Mitä se merkitsee käy-

tännössä?

Jäsenliikkeillä on asiantuntemusta

kehystysalalta. Yhdistykseltä saa

uusinta tietoa kehystyksestä sekä

alan koulutusta. Kuulun nykyään yh-

distyksen hallitukseen. Verkostoitu-

minen toisten alan liikkeiden kans-

sa on tärkeää.

Joudutko usein vääntämään asiak-

kaalle rautalangasta, että taulua

tulee kantaa rautalangasta?

Enpä ole joutunut rautalangasta

vääntämään. Kerron kyllä aina, mi-

ten varsinkin isompaa taulua tulee

nostella ja siirtää, ja millaisen ripus-

tuksen se vaatii. Hienovaraiset vink-

kaukset ovat riittäneet.

Teksti ja kuva: Kristiina Syrjäsuo

Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta

Martti Walden

http://kotisivu.dnainternet.net/martwald/

Kehys Kurki

Tiilentekijänkatu 8

Puh. 235 2727

Avoinna ma-pe 10-17

www.kehyskurki.fi

www.ripustuskiskot.fi

www.turkukuva.fi
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Koulun rakennushanke

Vuonna 1905 kansakoulujen vuosi-

kertomuksessa todettiin, että sopivis-

ta luokkahuoneista Aurajoen itäpuo-

lella oli Turussa pulaa. Kun seuraava-

na vuonna Turun kaupunki jaettiin

neljään koulupiiriin, liitettiin jako-

päätökseen koulutalosuunnitelma,

jossa toiseen, lounaiset kaupungino-

sat IV ja V käsittävään koulupiiriin

ehdotettiin rakennettavaksi keskus-

kansakoulu.

Rakentamistarvetta perusteltiin

paitsi tilatarpeella myös oppilaiden

koulumatkaan liittyvillä turvallisuus-

näkökohdilla: Monet Aurajoen itä-

rannan lapset joutuivat käymään

koulua ”tois pual jokke”, mikä eten-

kin kelirikon aikana oli hankalaa ja

vaarallistakin. Suurin osa alueen lap-

sista kävi näet koulua Eerikinkadul-

la sijaitsevassa Wiklundin kouluna

tunnetussa koulussa tai Kouluka-

dun koulussa numero 3. Toki alueel-

ta käytiin koulua jonkin verran

myös Sirkkalankadulla.

Erimielisyydet kouluhankkei-

den kiireellisyysjärjestyksestä, tontti-

järjestelyt sekä etenkin vuosisadan

alun levottomat olot lykkäsivät ra-

kennustyön aloittamista. Vuonna

1926 työ pääsi kuitenkin alkamaan

alun perin puistoksi kaavailulla alu-

eella Urheilupuiston vieressä. Ra-

kentaminen sujui rivakasti ja Mar-

tin seurakunnan mukaan nimensä

saanut koulu aloitti toimintansa

syyslukukauden alussa 1927.

Rakennus

Valmistuessaan Martin koulu oli Tu-

run suurin koulutalo. Taloon raken-

nettiin neljä kerrosta ja sen molem-

piin päätyihin kolmikerroksinen sii-

pirakennus. Vaikka koulutalon suun-

nittelussa oli erityisesti otettu huo-

mioon jatkokoulun tarpeet, niin suu-

Martin koulu 80-vuotias

Koulu ennen ja nyt

Julkisivupiirustus, fasadi lounaaseen
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rin osa talosta varattiin kansakoulul-

le. Sen käytössä oli kuusitoista luok-

kahuonetta ja lisäksi erilliset luokka-

huoneet laulua, piirustusta, luonnon-

tietoa, yksi luokkahuone tyttöjen kä-

sityötä ja kaksi luokkahuonetta poi-

kien käsityötä varten, opetuskeittiö

lisähuoneineen sekä yhdistetty juh-

la- ja liikuntasali.

Jatkokoulu sai käyttöönsä Aura-

joen puoleisen siipirakennuksen, jos-

sa sijaitsivat poikajatkokoulun metal-

lityöluokka, paja, varasto, puunveis-

toluokka, konehuone, maalaushuo-

ne ja tyttöjatkokoulun käsityöluok-

ka, kutomoluokka ja piirustusluok-

ka. Lisäksi rakennuksessa oli useita

opettajainhuoneita, opetusvälineva-

rastoja, vahtimestarin ja lämmittä-

jän asuinhuoneet (vahtimestari asui

koululla 1927-1973) sekä pannuhuo-

ne.

Hyvästä varustuksesta kertoivat

oppilaiden vesiklosetein varustetut

ulkohuoneet sekä erillinen kylpyhuo-

ne suihkulaitteineen. Koulun suun-

nittelivat kaupungin arkkitehti Hin-

dersson ja kaupungin apulaisarkki-

tehti Smedberg.

Yli puoli vuosisataa Martin kou-

lutalo sai olla melkein alkuperäises-

sä asussaan eikä kattavaa kunnostus-

työtä tehty. Paikoitellen koulua kyl-

lä korjattiin, kalusteita vaihdettiin,

valaistusta muutettiin ajan vaati-

musten mukaiseksi ja tiloja otettiin

alkuperäisestä suunnitelmasta poik-

keavaan käyttöön. Kouluun syntyi

alkuperäisistä tiloista vähitellen 15

luokkahuonetta, neljä pienryhmäti-

laa, ATK-luokka, musiikkiluokka, kir-

jasto, tekstiilityötila, teknisen työn

tila, kuvataidetila, koulukeittiö, ruo-

kala, hallintotila, kaksi opettajain-

huonetta sekä yhdistetty juhla- ja lii-

kuntasali.

Vuosikymmenien ajan koulun ti-

lat näyttivät ankeilta ja korjausta

kaipaavilta, mutta vuosituhannen

vaihteen jälkeen taloa on alettu kun-

nostaa. Vuoden 2010 paikkeilla ta-

lon pitäisi olla suurimmalta osal-

Ilmavalvontamiehiä sota-aikana kou-

lun katelle rakennetussa IV-tornissa. Ku-

vassa oikealla vapaaehtoisena palvellut

Pentti Keiramo, joka asui Itäinenkatu

47:ssä. Kuva Tauno Keiramon kokoel-

masta.
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taan korjattu nykyajan vaatimuksia

vastaavaan kuntoon. Kunnostus teh-

dään harkiten ja talon luonnetta

kunnioittaen.

Sijainti

Martin koulu vihittiin käyttöön

10.12.1927. Turun Sanomatkin ker-

toi juhlasta sivuillaan. Reportteri oli

sangen ihastunut koulutaloon ja

päätti rakennusta koskevan selostuk-

sensa sanoihin: ”Kaiken kaikkiaan

vaikuttaa koulu komealla asemal-

laan erittäin hyvin onnistuneelta.”

Sanoissaan hän osui naulan kan-

taan. Martin koulu on kaunis raken-

nus ja hakee sijaintipaikallaan Tu-

run koulujen joukossa vertaistaan.

Opetuksen kannalta koulun paikka

on ihanteellinen. Vieressä on liikun-

ta- ja luonnontietotunteja palveleva

Urheilupuisto ja lähes kaikki Turun

opetuksellisesti tärkeät kohteet ovat

kävelymatkan päässä. Turhaan ei

Martin koulu esiinny koulujen edus-

tajana Turun kaupungin verkkosivuil-

ta löytyvässä, vuonna 2006 valmistu-

neessa kaupungin esittelyvideossa.

Valmistuessaan Martin koulu ko-

hosi ylhäisessä yksinäisyydessään lä-

hitienoon matalien rakennusten ylä-

puolelle yhtenä silloisen Turun mas-

siivisena maamerkkinä. Sellaiseksi

kaupungin asemakaava-arkkitehti

Sutinen sen oli ajatellutkin: Puisto-

katua jokea kohti kävellessä katse

kiinnittyi edessä siintävän koulun jyl-

hiin piirteisiin.

Sutisen ajatus sai elää neljännes-

vuosisadan, vuoteen 1952, jolloin

koulun ympärille alettiin rakentaa

asuinkerrostaloja, "Velkaistenmä-

keä". Taloja nousi kallioiselle mäel-

le kymmenkunta. Koulu hävisi pii-

loon niiden taakse, ja nykyään kou-

lun piha on kuin kreikkalaisen amfi-

teatterin näyttämö sitä ympäröivien

talojen toimiessa katsomona. Mar-

tin koulussa lapset ovatkin välitunti-

sin erityisen tarkan silmälläpidon

alaisia.

Oppilaat

Ensimmäisen lukukauden alussa

Martin koulun ovesta asteli sisään

777 oppilasta. Heistä 286 oli alakan-

sakoululaisia, 292 yläkoululaisia ja

loput jatkokoululaisia. Martin koulu

oli oppilasmäärältäänkin Turun kan-

sakouluista suurin ja sen oppilas-

määrä muodosti viidesosan kaikista

Turun kansakoululaisista. Oppilas-

määrä pysyi suurin piirtein samana

toiseen maailmansotaan asti, laski

sotavuosien ajaksi ja alkoi sitten no-

peasti nousta. Huippu saavutettiin

lukuvuonna 1957-1958, jolloin kou-

lussa opiskeli 1214 oppilasta. Näin

suuri oppilasmäärä ei tietenkään

voinut työskennellä koulun tiloissa

samanaikaisesti, vaan jo vuonna

1947 oli otettu kansakoulun puolel-

la käyttöön vuoroluku. Järjestelmäs-

sä opiskeltiin kahdessa vuorossa.

Alakoulussa aamuvuoro opiske-

li kello kahdeksasta kahteentoista

ja iltapäivävuoro kello kahdestatois-

ta kuuteentoista. Yläkoulussa vuo-

rot päättyivät yleensä tuntia myö-

hemmin, mutta iltapäivävuoro pyrit-

tiin aloittamaan jo klo 12:00. Ylä-

koulun työpäivä päättyi klo 17:00
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tai 18:00. Jatkokoulussa vuoroluku

otettiin käyttöön 1952. Vuorolukua

käytettiin ainakin vielä lukuvuonna

1958-1959. Vuonna 1958 jatkokou-

lu muuttui kansalaiskouluksi ja

muutti muualle. Näin kansakoulu

sai lisää tilaa. Seuraavana lukuvuon-

na, lukuvuonna 1959-1960, koulus-

sa oli 1060 oppilasta ja perusopetus-

ryhmiä 31.

Kuusikymmentäluvulla Martin

koulun oppilasmäärä alkoi hiljal-

leen laskea. Seitsemänkymmentälu-

vun alussa oppilaita oli 668 ja perus-

opetusryhmiä 21. Viisi vuotta myö-

hemmin oppilasmäärän vähenemi-

nen kiihtyi. Lukuvuonna 1980-1981

oppilasmäärä oli enää 330 ja peruso-

petusryhmien määrä 13. Vuosikym-

menen loppuun mennessä oppilas-

määrä oli laskenut 242:een. Nyky-

ään Martin koulussa opiskelee hie-

man yli 200 oppilasta. Kuluvana lu-

kuvuonna perusopetusryhmien mää-

rä on yhdeksän.

Martin koulu on ollut monen

turkulaisen oma koulu, onhan kysy-

mys vuosikaudet Turun suurimpana

pysytelleestä opinahjosta. Entisten

oppilaiden joukosta löytyy monta

tunnettua henkilöä: Urheilijoista

mainittakoon Jalon veljekset Timo,

Tomi ja J-P, Heikki Suhonen, Juk-

ka Koivu ja Timo Nummelin, kult-

tuuripersoonista laulajaveljekset

Matti, Teppo ja Seppo Ruohonen,

professori Kalevi Wiik ja kirjailija

Jarkko Laine sekä yhteiskunnallisis-

ta vaikuttajista ministeri Jermu Lai-

ne ja presidentti Mauno Koivisto.

Martin koulun nykyisiä opettajia sonnustautuneina

koulunsa alkuvuosien opettajien tyyliin.
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Viimeksi mainittu ei käynyt Martis-

sa kansakoulua, vaan jatkokoulua.

Jos on entisten oppilaiden joukossa

arvostettuja kansalaisia, on heidän

joukossaan pelättyjä murhamiehiä-

kin.

Moninaiset ovat muistot, jotka

Martin koulu on oppilaidensa mie-

leen jättänyt. Toinen muistelee opet-

tajansa ankaruutta, toinen lempeyt-

tä ja ymmärrystä, joka kantaa vielä

vuosikymmentenkin taakse. Muuta-

ma koulun oppilas on palannut Mar-

tin kouluun aikuistuttuaan, töihin

opettajaksi, kouluavustajaksi, koulu-

puusepäksi, kouluterveydenhoitajak-

si… Yksi heistä on Timo Jalo. Hän

muistelee 60-luvulta lämpimästi

opettajaansa, Martin koulun

pitkäaikaisinta johtajaa ja

rehtoria Erik Nikanderia,

jonka ”ulkoministerinä”

Timo veljensä Tomin kanssa

toimi. Ulkoministerin tehtä-

viin kuului Tervaleijona-pas-

tilliaskien hakeminen kau-

pasta opettajalle, pankki-

asiointi sekä jätepaperike-

räyslavan järjestelyvastaava-

na toimiminen.

Oppilas Timo Jalo kun-

nostautui erityisesti jätepape-

rin kerääjänä. Sitä kerättiin

koulun ensimmäisen television han-

kintaa varten ja hankittua sellainen

saatiinkin. Pari vuosikymmentä

myöhemmin opettaja Timo Jalo kol-

legoineen oli siirtämässä korkealle

telineelle sijoitettua televisiota kou-

lun porraskäytävässä kerroksesta

toiseen, kun horjahduksen vuoksi te-

levisio putosi kiviportaille. Seurauk-

sena oli valtava jysäys, paljon sirpa-

leita ja erään ajanjakson lopun

alku: Nykyään Martin koulussa kat-

sellaan TV-ohjelmat valkokankaalta

dataprojektorin ja tietokoneen väli-

tyksellä.

Martin koulua on lapsena käy-

nyt myös koulusta vuonna 2003

Sota-aikana kouluun majoittui

saksalaisia sotilaita. Kuvassa

koulun talonmiehen poika Pek-

ka kaveeraa alppijääkäri Leon

kanssa. Kuva on Pekka Serman

kokoelmasta.
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eläkkeelle jäänyt opettaja Ilkka

Kulo. Hän on koulun opettaja toises-

sa polvessa. Ilkka Kulon isä, Uuno,

toimi Martin koulussa opettajana

40- ja 50-luvuilla. Uuno Kulon Otto-

isä oli puolestaan yksi muurarimesta-

reista, jotka Martin koulun rakensi-

vat.

Sotavuodet Martin koulussa

Martin koulussa talvi- ja jatkosota

koettiin erityisen raskaana. Martin-

mäki oli yksi Turun kaupungin laa-

jimmin pommitettuja alueita. Mo-

nen oppilaan koti tuhoutui. Koulun

oppilasmäärä laski voimakkaasti so-

dan alussa, kuten monen muunkin

keskustakoulun. Oppilaat siirtyivät

sotaa pakoon maalle ja jotkut jopa

Ruotsiin. Koulunkäyntiä kuitenkin

Martissa jatkettiin läpi sodan, jos-

kin lyhennetyin lukuvuosin. Myös

Kerttulin koulun oppilaat kävivät

sota-aikana Martin koulua iltavuo-

rossa, koska heidän oma koulunsa

toimi sotilassairaalana.

Sotatila oli koulussa läsnä hy-

vin näkyvästi. Martin koulu toimi jat-

kosodan aikana Ilmansuojelukomp-

pania 201:n asemapaikkana. Komp-

panian tehtävänä oli johtaa Turun il-

mavalvontaa koulun katolta. Lisäksi

kouluun majoitettiin saksalaisia ja

itävaltalaisia alppijääkäreitä. Osa

koulun pihasta oli varattu sotilasajo-

neuvoille ja osa ammusvarastoksi.

Ammukset oli pinottu koulun aidan

viereen. Huolimatta pihaa vartioivas-

ta sotilaasta lähitienoon pojat varas-

telivat ammuksia ja räjäyttelivät nii-

tä Urheilupuiston kallioilla.

Martin koulun kellaria käytet-

tiin lankuin tuettuna pommisuoja-

na. Koulussa vahtimestarin poikana

asuneelle Pekka Sermalle on jäänyt

mieleen pommituksen aikana suo-

jassa kyyhöttävä nainen, joka puhke-

si kyyneliin tarkastellessaan mu-

kaan ottamansa kassinsa sisältöä.

Nainen oli pakannut arvo-omaisuu-

tensa valmiiksi kassiin ilmahälytyk-

sen ja pommisuojaan siirtymisen va-

ralle, mutta huomasikin suojassa na-

panneensa kiireessä mukaan väärän

kassin: Se oli täynnä matonkuteita.

Opetus

Martin koulun toiminnan aikana on

kansa- ja peruskoulussa noudatettu

kuutta eri opetussuunnitelmaa. Kan-

sakoulun opetussuunnitelma vaih-

tui uudeksi 1952 ja peruskoulun

opetussuunnitelma astui voimaan

1970. Peruskoulun opetussuunnitel-

man perusteita on sittemmin uusit-

tu vuosina 1986, 1994 ja 2004.

Englannin kielen opetus alkoi

Martin koulussa lukuvuoden 1958-

1959 alussa vapaaehtoisena ja kai-

kille pakolliseksi aineeksi se tuli kah-

deksan vuotta myöhemmin. Ruotsia

alettiin tarjota vapaaehtoisena

1968, ja 70-luvun puolivälissä tuli

opetusohjelmaan espanjan kieli,

jota opetettiin äidinkielenä Chilestä

tulleille pakolaisille.

Samalla vuosikymmenellä Mar-

tin koulun oppilaille opetettiin en-

simmäisenä vieraana kielenä englan-

tia, ruotsia tai saksaa, mikä siihen
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aikaan oli kielitarjottimena monipuo-

linen verrattuna muihin Turun ala-

asteen kouluihin. Seuraavalla vuosi-

kymmenellä kuitenkin ensimmäise-

nä vieraana kielenä aloitettu saksa

kuihtui pois ja parikymmentä vuot-

ta myöhemmin ruotsi. Nyt koulussa

kaikki oppilaat lukevat ensimmäise-

nä vieraana kielenä englantia. Vapaa-

ehtoiseksi kieleksi on mahdollista va-

lita ruotsi neljänneltä luokalta al-

kaen.

Matematiikassa toteutettiin Mar-

tin koulussa vuosina 1973-1984 kli-

nikkakokeilu, jonka tavoitteena oli

auttaa matematiikassa oppimisvai-

keuksia omaavia oppilaita. Peruskou-

lun muiden tukimuotojen kehittyes-

sä kokeilu lopetettiin, mutta sen aja-

tus elää edelleen peruskoulun työs-

kentelytavoissa. Seitsemänkymmen-

täluvulla koulussa kokeiltiin myös

kunnallista oppimateriaalin ja av-ma-

teriaalin tuottamista, minkä pohjal-

ta Turun koululaitokseen syntyi yli

kolmekymmentä vuotta toiminut op-

pimateriaalikeskus, josta koulut voi-

vat lainata käyttöönsä määräajaksi

kirjoja ja av-materiaalia.

Lukuvuonna 1989-1990 alkoi

Martin koulussa alueellisesti rajattu-

na kokeiluna kuvataideluokkatoimin-

ta. Vuonna 1993 toiminta vakinais-

tettiin. Kuvataideluokista tuli musiik-

kiluokkien tapaan erikoisluokkia,

jonne turkulaiset toisen luokan oppi-

laat voivat pääsykokeen kautta ha-

keutua. Kuvataideluokat toimivat

vuosiluokilla 3-6. Toiminta jatkuu

alakoulun jälkeen Luostarivuoren

yläkoulussa peruskoulun loppuun

saakka. Kuvataideluokkien tarkoi-

tuksena on antaa kuvataiteellisesti

lahjakkaille oppilaille mahdollisuus

perehtyä monipuolisesti kuvatai-

teen eri alueisiin sekä kehittää oppi-

laan persoonallista taiteellista ilmai-

sua. Toimintaa varten kouluun on

rakennettu hyvin varustetut tilat.

Kuvataideluokilla opiskelee vuosit-

tain yhteensä noin 100 oppilasta.

Kuvataideopetuksessa Martin koulu

tekee yhteistyötä kaupungin taide-

museoiden ja kaupunginteatterin

kanssa.

Martin koulun tiloissa on toimi-

nut – ja toimii edelleen – erityisluok-

kia. Huonokuuloisten erityisluokka

oli sijoitettuna Martin kouluun vuo-

desta 1960 vuoteen 1974, jolloin pe-

rustettiin Turun kunnallinen kuulo-

vammaisten koulu. Pompon erityis-

koulun luokkia siirtyi Martin kou-

lun tiloihin 1988. Erityiskoulussa

opiskeli harjaantumisopetuksessa

olevia oppilaita ja heitä varten kou-

lun nelikerroksisen osan ensimmäi-

nen kerros remontoitiin tarkoituk-

seen sopivaksi. Vuonna 1990 kou-

lun nimi vaihtui Vuorelan kouluksi.

Nykyään Vuorelan koulun luokkien

lisäksi Martin koulukiinteistössä toi-

mii Turun Marttojen iltapäiväkerho

ensimmäisen ja toisen luokan oppi-

laita varten sekä sosiaalitoimen ilta-

päiväkerho harjaantumisopetuksen

oppilaita varten.

Tulevaisuus

Martin koulu on toiminut 80 vuot-

ta. Miten toiminta muuttuu tulevai-



25

suudessa, sitä on vaikea ennustaa.

Vuoden 2008 alusta Turun perusope-

tuksen koulut on jaettu neljään yh-

teistyöalueeseen, pohjoiseen, länti-

seen, itäiseen ja eteläiseen. Martin

koulu kuuluu näistä viimeksi mainit-

tuun. Eteläiseen yhteistoiminta-alu-

eeseen kuuluun 12 koulua, joiden

toimintaa ja hallintoa yhdenmukais-

tetaan ja keskinäistä yhteistyötä tii-

vistetään. Mm. erityisopetuksen kes-

kittämistä omiin erityiskouluihinsa

aletaan vähitellen purkaa ja erityiso-

petus järjestetään joko oppilaan

omassa lähikoulussa tai pienryhmäs-

sä jollakin yhteistoiminta-alueen

koulussa. Martin koulussa tällaiselle-

kin toiminnalle on tilaa ja kaunis, hy-

vin varustettu oppimisympäristö.

Martin koululla on oma paikkan-

sa monen vanhan ja nykyisen turku-

laisen sydämessä. Olkoon niin myös

tulevaisuudessa.

Matti Palmunen

Lähteet:

O. Viitanen: Turun kansanopetuksen his-

toriaa (1947)

Kertomukset Turun kaupungin kunnal-

lishallinnosta 1927-1954

H. Kalpa: Muuttuva kaupunki II (1989)

M. Aalto: Martin koulu osana turkulais-

ta kansanopetusta, oppilaiden tarkaste-

lua vuosina 1927-1947 (1990)

Turun kaupungin kunnalliskalenterit

1953-2001

P. Keiramo, entinen oppilas (2002)

P. Serma, Martin koulun asukas ja enti-

nen oppilas (2007)

S. Vehmas, erityisluokanopettaja (2007)

T. Jalo, koulun opettaja (2007)

I. Kulo, koulun entinen opettaja (2007)

Martin koulun työsuunnitelmat

Martin koulun talonkirja

Martin koulu tänään.

Kuva H. Kumlander
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Velkaistenmäki
Martinmäen alueelle syntyi so-

tien jälkeen kovan asuntopulan

vauhdittamana kokonainen

uusi asuntokerrostalojen kau-

punginosa, joka kutsuttiin aika-

naan myös Turun Töölöksi.

Asuntorakentamisen arkkiteh-

tuurissa oli siihen aikaan vallal-

la suunta, jossa ahtaista, keski-

kaupungille ominaisista neliö-

kortteleista haluttiin luopua. Ra-

kennukset haluttiin sijoittaa mo-

dernismin hengessä väljästi,

vehreyttä täytyi olla, valoa ja il-

maa piti riittää jokaiseen asun-

toon. Näin syntyi viihtyisä ”Vel-

kaistenmäki”.

Martinmäen alueella, Turun IV

ja V kaupunginosissa, oli voimassa

v. 1923 hyväksytty arkkitehti Bertel

Jungin laatima kaava, jossa alue oli

ajateltu lähinnä väljäksi huvilakau-

punginosaksi.

Rakennuttajayhtiö Turun Asun-

totuotanto Oy (Taso) teki alueva-

rauksen ja sai rakennettavakseen

alueelta ensimmäisen laajan tonttia-

lueen, kallioisen tyhjän mäen 1927

valmistuneen Martin koulun länsi-

ja eteläpuolelta. Taso järjesti v.

1941 alueen rakentamisesta suunnit-

telukilpailun, jonka voitti kilpailu-

työ Aboa Nova. Sen takana olivat

arkkitehdit Jussi Paatela, Hugo

Borgström ja Veli Paatela. Heidän

suunnitelmansa mukaan piti mäelle

rakentaa matalahkoja 4-kerroksisia

kerrostaloja. Ensimmäisinä raken-

nettiinkin Aboa Novan mukaiset

kaksi As Oy Kuninkaankartanon ra-

kennusta mäen lounaisrinteelle v.

1929 valmistuneen ”makkaratalon”,

As Oy Koulumäen, viereen.

Rakentamista jatkettiin 1950-lu-

vun alussa, mutta silloin puhalsivat

uudet tuulet. Päätettiin, että hyvää

kalliopohjaista tonttimaata ei kanna-

ta haaskata matalaan rakentami-

seen. Arkkitehdit Viljo Laitsalmi ja

Pekka Sivula laativatkin suunnitel-

mat 7-kerroksisia rakennuksia var-

ten. Rakennusurakoitsijoiksi valit-

tiin rakennusliikkeet Puolimatka

Oy, Rakennus Oy ja Urakoitsijat Oy.

Vuosien 1952-54 aikana raken-

nettiinkin kymmenen asuntokerros-

taloa, joissa on yhteensä 285 asun-

toa. Ensimmäisten talojen kanssa

yhtä aikaa valmistui myös erillinen

lämpökeskus- ja huoltorakennus,

Martinhuolto Oy, jossa oli alkuaan

myös kolme asuntoa. Jokainen

asuintalo on oma asunto-osakeyh-

tiönsä; Betaniankadun ylärinteen ta-

lot kantavat nimeä As. Oy Martin-

mäen E-A -talot (Betaniankatu 2-

10) ja alarinteen talot nimeä As. Oy

Martinrinteen A-E -talot (Betanian-

katu 1-5). Yhtiöt erottuvat toisis-

taan kirjaimen ja katunumeron pe-

rusteella.

Rakennusten arvokkaat valmis-

tumisjuhlat pidettiin 25.9.1954. Juh-

laa kunnioittivat läsnäolollaan mm.

pääjohtaja Arvo Tirinen Asuntohal-
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lituksesta, varatuomari Aarre Simo-

nen Kaupunkiliitosta, maaherra Erk-

ki Härmä, kaupunginjohtajat, kau-

pungin-valtuuston puheenjohtaja ja

kaupunginhallituksen jäsenet.

Talojen valmistuttua kirjoitet-

tiin niistä sanomalehdissä ylistäväs-

ti mm:

• Ainutlaatuinen kokeilu asuntora-

kennustuotannon alalla

• Turun tyylikkäin asuntoalue

• Puhdastyylinen

• Nykyaikainen, ehyt ja sopusuhtai-

nen

• Martin uljas alue

• Kaupunkimme rakennushistorian

merkkitapaus

• Turun modernein ja kaunein asun-

toalue

Puutalokortteleista
moderniksi kaupunginosaksi

Uuden asuntoalueen rakennuspaik-

ka, mäkeä yksinäisenä hallinneesta

mahtavasta Martin koulusta länteen

ja lounaaseen sijaitseva alue, oli en-

nen rakentamistöiden alkamista pal-

jas kallioinen ja pensaikkoinen au-

tio rinne. Lähistöllä, koulun etelä-

puolella, olivat jo siihen aikaan ole-

massa Kuninkaankartanonkadun

varrelle v. 1929 rakennettu As. Oy

Koulumäen ”makkaratalo” ja Stålar-

minkadun varrelle rakennetut asun-

Velkaistenmäen lapsia vuonna 1994, mukana myös Matti ja Teppo (oik.).

Kuva: Martinhuolto Oy.
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toyhtiöt, v. 1939 valmistunut Urhon-

linna sekä 1940-luvun lopulla val-

mistuneet Arvinlinna (Urhonlinnan

jatke), Laurintalo ja Martinlinna.

Muu osa Martin kaupunginosaa

muodostui tuohon aikaan matalista

puutalokortteleista ja muutamista

teollisuuden käytössä olevista kivira-

kennuksista. Suuri osa rakennuksis-

ta oli lisäksi vielä vaurioitunut tai ko-

konaan tuhoutunut talvi- ja jakoso-

dan pommituksissa. Velkaisten-

mäen rakentamisen myötä alkoi alu-

eesta muodostua uusi uljas kaupun-

ginosa, ”Turun Töölö”. Samalla vuo-

sikymmenellä Tiilentekijänkadulle

nousi uusia kerrostaloja tuhoutunei-

den puutalokorttelien paikalle. Sota-

laistenmäkeen ilmestyivät arkkiteh-

tien Aulis Blomstedt ja Esko Suuro-

nen suunnittelema Turun Invali-

dien Asunnot Oy:n talo ja Ervin alu-

eeksi kutsuttu arkkitehtien Aarne

Ervi ja Tapani Nironen suunnittele-

ma viiden kerrostalon ryhmä As. Oy

Martinpuisto Martinkatu 11-13:ssa

sekä niinikään Ervin ja Nirosen suun-

nittelemat Sotalaistenkatu 8 - Mar-

tinkatu 7 kerrostalot.

Sosiaalista, hallittua
rakentamista

Velkaistenmäki oli ensimmäinen laa-

jempi aravarakennuskohde Turussa.

Sodan jälkeen vallitsevaa huutavaa

asuntopulaa poistamaan perustet-

tiin valtion toimesta huhtikuussa

1949 Asuntorakennustuotannon Val-

tuuskunta eli Arava. Sodan jälkeen

siirtolaisväestöä oli yli 400 000 ja

11% maan väestöstä oli ilman asun-

toa. Aravan tarkoituksena oli tukea

asuntotuotantoa valtion subventoi-

milla halpakorkoisilla lainoilla. Ara-

valainaa saivat anoa kaikki, niin

kunnalliset-, yleishyödylliset- kuin

grynderi- ja hartiapankkirakentajat-

kin, mutta määrärahoja oli niukalti,

eikä valtion edullista lainarahaa riit-

tänyt kaikille hankkeille.

Rahoituksella pyrittiin tuotta-

maan kohtuuhintaisia ja määrätyt

laatuvaatimukset täyttäviä asuntoja

lähinnä lapsiperheille. Kun lainaeh-

tojen vaatimuksena oli 60% omara-

hoitusosuus, niin arava-asuntoja pys-

tyivät hankkimaan kuitenkin lähin-

nä vain keski- tai hyvätuloiset per-

heet. Vähävaraisemmille oli ainoa

mahdollisuus oman asunnon hankki-

miseen hartiapankkirakentaminen.

Laina myönnettiin vain vuodek-

si kerrallaan, joten epävarmuus tule-

vaisuudesta rasitti lainansaajien mie-

liä. Aravakorko oli tuolloin 3-4%,

kun normaali pankkikorko oli noin

8-9%. Aravalaina oli aina ns. toissi-

jainen laina, ensisijainen rahoitus

oli hankittava muualta. Turun kau-

punki tuki asuntorakentamista hoita-

malla osissa asunnoista ensisijaisen

rahoituksen ja niin avautui pienitu-

loisemmillekin mahdollisuus saada

kunnollinen asunto.

Velkaistenmäen aravatalot oli-

vatkin puolikunnallisia vuokra-ara-

via ja osittain myös ns. omistusara-

via. Asunnot olivat nykypäivän mit-

tapuun mukaan melko pienikokoi-

sia. Niitä oli useita kokoja, 1H+KK,

2H+KK ja 3-4H+K. Pienimmät oli-

vat 33 m²:n yksiöitä ja suurimmat
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83 m²:n neljän huoneen ja keittiön

omistusasuntoja, Keskipinta-ala oli

56 m². Asunnoissa oli kylpyhuoneet

ja parvekkeet paitsi yksiöissä, joissa

ei ollut parveketta eikä kylpyhuonet-

ta, vaan pelkkä WC. Arava-asunto-

jen varustukseen ei kuulunut myös-

kään jääkaappia. Keittiöissä oli ns.

kylmäkaappi, johon johdettiin il-

maa suoraan ulkoa ulkoseinässä ole-

vasta reiästä.

Asuntoihin oli runsaasti pyrkijöi-

tä, elettiinhän kovan asuntopulan ai-

kaa ja niinpä esim. As. Oy Martinrin-

teessä kahden talon 53 asuntoon oli

280 hakijaa.

Suuri osa kaupunkilaisista asui

siihen aikaan vanhoissa puutalois-

sa, joissa ei ollut mitään mukavuuk-

sia. Alivuokralaisasuminen oli hyvin

tavallista. Myös uusiin kerrostaloa-

suntoihin saatettiin ottaa alivuokra-

laisia pienten, mutta tärkeiden

vuokratulojen saamiseksi. Nelihenki-

nen perhe saattoi luovuttaa kaksios-

taan toisen huoneen vuokralaisille.

Velkaistenmäen rakennuksiin si-

joittui asuntojen lisäksi mm. Tarmo-

lan kauppa, posti, lastentarha, päivä-

koti ja kerhohuoneistoja. Huoltora-

kennuksessa oli lämpökeskus, sau-

na, pesula ja kolme asuntoa. Kun ai-

van vieressä oli kansakoulu ja sen ta-

kana suuri urheilupuisto harrastus-

ja ulkoilualueeksi, oli Velkaistenmä-

ki nuorille ja runsaslapsisille perheil-

leen ihanteellinen asuinpaikka. Elet-

tiin ns. suurten ikäluokkien syntyai-

kaa ja jokaisessa perheessä oli

useampia lapsia, joilla oli tilaa ja va-

loa pihoillaan leikkiä. Oli runsaasti

vehreyttä, paljon istutettuja puita,

pihojen välissä matalat orapihlaja-ai-

dat.

Alueen viihtyisyyttä ja sen veto-

voimaa kuvaa se, että hyvin monet

uusiin asuntoihin aikoinaan muutta-

neista ja heidän jälkeläisistään asuu

taloissa vieläkin. Jungin omaleimai-

sen kaavan hengessä toteutetulla ra-

kentamisella aikaansaatiin viihtyisä

kaupunginosa, jollaista ei muualta

Turusta löydy.

Teksti: FM Tuija Aarnion esitel-

mästä Martinrantaseuran tilaisuudes-

sa 9.10.2007 tehtyjen muistiinpano-

jen pohjalta laatinut J. Liuke.

Martinmäen taloja v. 2007.

Kuva H. Kumlander
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Aurajoen laivat 1

P/R Wilhelm Wahlforss

”viimeisellä matkallaan” Turussa

Aurajoen rantaan kiinnittyi

12.8.2007 harvinainen vieras,

kun Kotkan Meripelastusyhdis-

tyksen ylpeys, pelastusristeilijä

P/R WILHELM WAHLFORSS kiin-

nittyi rantalaituriin. Vast'ikään

40 vuotta täyttänyt alus on pit-

kän meripelastusuransa aikana

nähnyt monia satamia niin Suo-

messa kuin ulkomaillakin. Mat-

ka Turkuun oli sen viimeinen

meripelastusaluksena. Aika on

ajanut vanhan aluksen ohi ja

Meripelastusseura on asettanut

sen myyntilistalle.

Kun Wärtsilä-yhtymän pääjohta-

ja vuorineuvos Wilhelm Wahlforss

(1891-1969) täytti 75 vuotta

25.6.1966, päätti yhtymän johto

kunnioittaa pidetyn pääjohtajansa

merkkipäivää antamalla tälle synty-

mäpäivälahjaksi pelastusristeilijän!

”Vikkelä-Ville” Wahlfors puolestaan

lahjoitti aluksen saman tien Suo-

men Meripelastusseuralle. Alus ra-

kennettiin Wärtsilän Vaasan telakal-

la ja sen vesillelasku tapahtui kesä-

kuussa 1967. Se oli kymmenen vuot-

ta aikaisemmin samalla telakalla ra-

kennetun, seuran ensimmäisen teräs-

rakenteisen aluksen, P/R HARMA-

JAN, tyyppinen, joskin jonkin ver-

ran parannettu versio.

Kasteessa alus sai nimen P/R

WILHELM WAHLFORSS. Meripelas-

tusseura päätti sijoittaa sen Kot-

kaan. Siellä alus teki 40-vuotisen

kunniakkaan päivätyön itäisen Suo-

menlahden vapaaehtoisessa meripe-

lastustyössä. Yhtenä maineteoista

mainitaan Leningradin satamahinaa-

ja PLUTONIN pelastustyö kovassa,

yli 30 m/s jäätävässä joulukuun

myrskyssä Haapasaaren eteläpuolel-

la 25 vuotta sitten v. 1982. Hinaa-

jan miehistö saatiin pelastettua an-

karissa olosuhteissa helikopterin

avulla, mutta pelastusristeilijällä oli

tehtävässä tärkeä roolinsa.

Pelastustehtävissään ”Wille” ko-

mennettiin usein myös itärajan taak-

se Venäjän puolelle. Muistiin on jää-

nyt mm. majakkalaiva STORBROT-

TENIN pelastusyritykset Viipurinlah-

della. Alusta oltiin hinaamassa Sai-

maan kanavalta Suomeen, kun sen

hinaaja kovassa merenkäynnissä jou-

tui vaikeuksiin. Hätiin rientänyt me-

rivartioston ”rautaville” joutui myös

merihätään. ”Willen” miehistö pelas-

ti ensin ankarin ponnistuksin rauta-

villen myrskyn keskeltä karikolta ja

lähti sitten avustamaan majakkalai-

vaa. Tehtävä osoittautui niissä olo-

suhteissa mahdottomaksi ja STORB-

ROTTEN jäi karikolle hylyksi. Siellä

se lepää vieläkin muistomerkkinä

meren voimasta ja ihmisen pienuu-

desta sen edessä.

Alusta Turkuun tuomassa oli

mukana kaksi todellista meripelasta-
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javeteraania, Jaakko Ollikainen

(81) ja Martti Ojala (82), jotka oli-

vat mukana jo aluksen neitsytmatkal-

la 1967 Vaasasta Kotkaan. He saivat

näin kunnian saattaa 40 vuotta hoi-

tamansa ja vaalimansa aluksen sen

viimeisellä matkalla meripelastusa-

luksena. Eräs kunniakas luku vapaa-

ehtoisen meripelastustyön historias-

sa on sulkeutumassa.

Historian kaari sulkeutui, kun

P/R Wilhelm Wahlforss kiinnittyi Au-

rajoen rantaan juuri alkuunpanijan-

sa, Wärtsilän telakan, entisen kont-

torirakennuksen – Crichtonin talon

– edustalle. Crichton asui tässä talos-

sa 1800-luvulla.

Teksti ja kuva: Jouni Liuke

Lähde: Sahari, Aaro; Vapaaehtoista me-

ripelastusta Kymenlaaksossa, 2007.

P/R Wilhelm Wahlforss

Meripelastusristeilijä

Rakennusvuosi: 1967 Uppouma: 85 tonnia

Rakennusmateriaali: Teräs Pituus: 20,85 m

Koneteho: 2×168 kW Leveys: 5,6 m

Nopeus: 10 solmua Syväys: 2,3 m
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Martin liikenneturvallisuusasiat

selvitetään

Asukkaan Ääni -keskustelutilaisuus

Martin alueen liikenteestä kokosi

Länsi-Suomen läänin virastotalolle

13.11. noin 70 henkilön yleisön.

Asukkaita huoletti erityisesti liiken-

teen turvallisuus. Liikenteen ajono-

peudet ovat suuria, ja kadunylityk-

set ja lasten koulutiet koetaan turvat-

tomiksi. Onnettomuustilastojenkin

mukaan Stålarminkadun ja Martin-

kadun risteyksissä sattuu tapatur-

mia. Saarilta tulevan läpiajoliiken-

teen pelätään kasvavan edelleen kaa-

voituksen edetessä. Suunnitteilla ole-

va uusi Hirvensalon silta voi toteu-

tuessaan viedä osan lisääntyvästä lii-

kenteestä, mutta liikenteen koko-

naismäärä Martin alueella ei silloin-

kaan vähene nykyisestä. Asukkai-

den viesti päättäjille ja virkamiehil-

le olikin, että alueen liikenneturval-

lisuudelle on tehtävä jotain välittö-

mästi.

Asukkailta tuli myös paljon

konkreettisia huomioita parannusta

vaativista kohteista liittyen muun

muassa liikennevalojen ajoitukseen

ja pysäköintiongelmiin. Ajonopeuk-

sien hillitsemiseksi toivottiin kame-

ravalvontaa. Pelkkien nopeusrajoi-

tusten ei ole koettu vaikuttavan riit-

Asukkaiden mielestä Martin liikenneturvallisuudelle on tehtävä jotain välittömästi.

Suunniteltu Hirvensalon uusi silta ei ratkaise ongelmia, sillä se ei kuitenkaan tule vä-

hentämään Martin liikenteen kokonaismäärää nykyisestään. Kuva: Milla Järvipetäjä
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tävästi. Asukkaiden mielestä kamera-

valvonta tulisi maksamaan itsensä

takaisin hyvinkin nopeasti. Ehdotet-

tiin jopa, että kameravalvonta olisi

kannattavaa toimintaa jollekin yksi-

tyiselle taholle.

Asukkaiden kanssa keskustele-

massa olivat asemakaavapäällikkö

Timo Hintsanen, suunnittelupäällik-

kö Heikki Nieminen, ympäristöinsi-

nööri Helena Pakkala, ylikonstaape-

li Simo Savioja sekä ympäristö- ja

kaavoituslautakunnan puheenjohta-

ja Jorma Hellstén. Asukkaiden näke-

myksiä valaisivat Jouni Liuke ja Kim-

mo Samuli Martinrantaseurasta.

Parannuksia tulossa

Asukkaan Ääni-keskustelu koettiin

osallistujilta saadun palautteen mu-

kaan hyödylliseksi. Martinrantaseu-

ra on ilmoittanut seuraavansa tilan-

netta myös jatkossa. Kaupungin lii-

kennesuunnittelu on Asukkaan

Ääni-keskustelun pohjalta laatinut

listan toimenpiteistä, jotka selvite-

tään vuoden 2008 aikana. Näitä

ovat:

1.Stålarminkadun liikenneturvalli-

suudenparantaminen.Vaihtoehtoi-

sia ratkaisuja, jotka eivät välttä-

mättä ole toisiaan pois sulkevia:

– joukkoliikennekaistat

– jalkakäytävien leventäminen

– muulle kuin joukkoliikenteelle

1+1 kaistaa

– kadun ylityksen turvallisuuden

lisääminen saarekkein, liikenne-

valoin, kaistajärjestelyin tms.

2.Martinkadun ja Sotalaistenkadun

risteyksen liikennevalojärjestely-

jen tarkistaminen

3.Tiilentekijänkadun pysäköintikiel-

tojen tarkistaminen

4.Nopeusrajoitukset 30 km/h asun-

toalueille ja mahdolliset katujen

katkaisut

5.Melunsuojauksien tarve selvite-

tään Satava-Kakskerta ja Hirven-

salon osayleiskaavan ympäristö-

vaikutuksien arviointiin liittyen

6.Kupittaankadun rauhoittaminen

Askaistentiestä Kaskenkadun

suuntaan katua katkaisemalla

muutamasta kohdasta ym. mah-

dollisin järjestelyin

Ritva Salminiitty
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KOKOUSKUTSU

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Paikka: Manilla, Itäinen Rantakatu 64, Turku

Aika: 15.3.2008 klo 18.00 alkaen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. Hyväksytään työjärjestys

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä esite-

tään tilit ja tilintarkastajien lausunto niistä

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka tulee jättää kirjalli-

sina yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen kokouspäivää.

8. Muut mahdolliset asiat

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen aluksi toiminnanjohtaja Katja Lehmussaari johdattelee meidät

tutustumiskierrokselle Manillan nykyisiin tiloihin ja sen jälkeen kuullaan

esitys rakennuksen historiasta aina 1600-luvulta nykypäivään asti. Ks ta-

pahtumakalenteri s. 38-39.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Hallitus
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Liity jäseneksi

Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naa-
purisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi kahdesti vuodessa il-
mestyvän jäsenlehden, jossa kerrotaan seuran toiminnasta, tapah-
tumista, 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 muisti-

tietoja, vanhoja valokuvia ja kirjoituksia. Olemme saaneet jäseniltämme ja

ystäviltämme runsaasti positiivista palautetta. Monet ovat ottaneet yhteyttä

ja kertoneet muistelmiaan kotikulmiltaan ja antaneet käyttöömme vanhoja

valokuviaan.

Kiitämme kaikkia keruutyömme tukijoita
saamastamme arvokkaasta aineistosta.

Julkaisemme tulevissa lehdessämme näistä muistelmista laadittuja artikke-

leita. Niistä on esimerkkejä tässäkin lehdessä. Kenties jonakin päivänä saam-

me kootuksi niistä oikean kotiseutukirjan! Sellainen Martinrannalta vielä

puuttuu.
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Kehys Kurki
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

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. 2008

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. 044 054 2002

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: X-Copy

MARTINRANTASEURA RY

Perustettu: 24.4.2004

Jäseniä 31.12.2007: 275

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

YmpäristöjaostoMartti Simola

Jaostoihin toivotaan lisää jäseniä, jo-

ten mikäli jonkin jaoston toiminta kiin-

nostaa, otathan yhteyttä kyseisen ryh-

män kokoonkutsujaan lisätietojen saa-

miseksi.

Mainos- ja liikelahjat
www.griippi.fi
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Tapahtumakalenteri, kevät 2008

"Sointu"-ilta

to 14.2.2008 kello 17.30

Muisteluilta Suomen ensimmäisen äänilevytehtaan, Soinnun merkeissä. Ko-

koontuminen aluksi Itäisen Rantakadun ja Myllyahteen kulmassa. Käymme

katsomassa Soinnun talon vanhaa paikkaa ja sen jälkeen siirrymme Café

Wäinöön Wäinö Aaltosen Museoon. Siellä Soinnun historiaa tutkineet ja asi-

aan perehtyneet Esko Kärkkäinen ja Ari Hakulinen kertovat kuvin ja sa-

noin Soinnun vaiheista, Sointu-levyjen pelastusoperaatiosta ja saattamisesta

CD-muotoon.

Manilla – Laivasepän pajasta viinatehtaaksi
ja kulttuurin kehdoksi

ti 11.3.2008 kello 18.00

Vanhasta Manillaksi kutsutusta, jo 1600 -luvulta peräisin olevasta, turkulai-

sen teollisuusperinteen tyyssijasta on muotoutunut monipuolinen kulttuurin

keskus.

Tutustumme Manillan nykyisiin tiloihin ja toimintoihin Aurinkobaletin toi-

minnanjohtajan Katja Lehmussaaren opastuksella ja sen jälkeen kuulem-

me esityksen talon monisatavuotisesta teollisuushistoriasta. Tilaisuuden yh-

teydessä pidetään yhdistyksen vuosikokous.

Muistojen 1950-60-luku

to 17.4.2008 kello 18.00

Vietämme nostalgista iltaa Ravintola Hugossa, Stålarminkatu 2. Kuulemme

50- ja 60-lukujen rakastetuimmat laulut ja sävelmät levyltä ja livenä. Samal-

la ravintoloitsija Osmo Ravantti kertoilee jo 35 vuotta toimineen maankuu-

lun martinrantalaisen Ravintola Pippurimyllyn sekä vähän nuoremman Hu-

gon historiasta ja tulevaisuudennäkymistä.
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Aurajoki-Airisto-risteily M/S Rudolfinalla

ke 14.5.2008 kello 17.00

Illallisristeily M/S Rudolfinalla. Laiva lähtee toispualt jokke ravintola Her-

mannin kohdalta. Matkalla Robert Rainio kertoo ohi lipuvista Ruissalon

maisemista, vanhoista pitsihuviloista ja Krimin sodan aikaisista tykkipatte-

reista. Amanuenssi Jarmo Saarinen kertoo Ruissalon Veneveistämöstä ja

Aurajokisuun teollisuudesta.

Paikkavarausten vuoksi pyydämme sitovaa ennakkoilmoittautumista

30.4.2008 mennessä. Ilmoittautumisia ottaa vastaan yhdistyksen sihteeri

Heimo Kumlander. Kokoontuminen aluksella viimeistään 16.45.

Martti Waldenin illusorinen taidevalokuva Soinnun talosta vuodelta 2006






