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MARTINRANNAN

MARKKINAT
Martinsillan kolmiossa, Itäinen Rantakatu 42 pihalla,
järjestetään
sunnuntaina 15.6.2008 kello 10–18
ja
16.–17. elokuuta 2008

ensimmäiset Martinrannan pihamarkkinat.
Kesäisillä koko perheen markkinoilla tarjolla:
kirpputori
kahvia, keittoa, lettuja, grillimakkaraa
ohjelmaa
ym.
Tule ostamaan, viihtymään ja myymään omia tavaroitasi
Järjestäjät:
Turun A-Kilta ry
Käsityöläiskylä Solmukas ry
Mukana myös
Martinrantaseura ry
Tiedustelut puh. 234 2941
Varaa itsellesi myyntipaikka!
Huom. Parkkitilaa löytyy viereiseltä Sointu-talon tyhjältä tontilta!
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Juhlaa ja arkea
Martin alueen koulut ovat yksi
toisensa jälkeen juhlineet perustamisensa pyöreitä vuosikymmeniä. Juhlinnan alkoi pari vuotta
sitten Vähä-Heikkilän koulu,
joka täytti peräti 100 vuotta.
Vuonna 2007 juhlintaa jatkoi
Martin koulu, jolle tuli täyteen
80 ikävuotta. Martinrantaseuralaiset kävivät tutustumassa kumpaankin kouluun ja kummastakin koulusta oli juttu tässä lehdessä.
Tänä vuonna juhlivat alueen
kolme muuta koulua; Puropellon
koulu Mäntymäessä sekä entinen Turun Normaalilyseo, joka toimi Mestarinkadulla täyttävät 50 vuotta ja rakennuksessa nykyisin majaileva Turun Steinerkoulu täyttää 25 vuotta.
Normaalilyseo tosin muutti 1980 -luvun alussa Varissuolle ja sai nimekseen Turun Normaalikoulu.
Monella norssilaisella on eläviä
muistoja vanhasta koulustaan, sen
opettajista ja koulukavereista. Niitä
voi nyt tulla elvyttämään, kun Martinrantaseura järjestää syksyllä tutustumiskäynnin vanhan Norssin taloon. Samalla tutustutaan koulutalon nykyiseen käyttöön ja siellä toimivaan Steinerkouluun.
Huomion kohteena tänä vuonna ovat myös kaikki Suomen vanhat
perinteikkäät seurantalot. Suomen
Kotiseutuliitto on julistanut vuoden
”2008 Euroopan rakennusperintöpäivien” huomion kohteeksi vanhat
seura- ja työväentalot. Martinran-

nan
alueeltakin
löytyy yllättävän
monta seurataloksi katsottavaa rakennusta; on urheiluseura Iskun
talo Pajamäessä, Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisten talo Valtaojantiellä
jne. Kulttuuriperintöpäivien innoittamana käymme joulun alla tutustumassa alueemme ehkä vanhimpaan
seurantaloon, juuri hiljattain 100
vuotta täyttäneen Turun Kristillisen
Työväenyhdistyksen taloon Myllymäentiellä.

Arkipäiväkin pakkaa päälle
Martinrantaseuran hallitus on
kaupungin päättäjille lähettämässään kirjelmässä kiirehtinyt alueen
läpikulkuliikenneratkaisujen suunnittelua ja myös uusien liikenneväylien huomioimista nyt kaavoitusvirastossa työn alla olevien alueen
kaavaratkaisuissa.
Alueen läpikulkuliikenne on
kasvamassa sellaisiin mittoihin, että
se jo nykyisellään aiheuttaa vakavaa haittaa ja vaaratilanteita alueen
asujamistolle. Liikenne tulee edelleen voimakkaasti kasvamaan Turun eteläisten saarien suurimittaisen rakentamisen myötä. Myös mantereen puolelle kaavaillut suuret rakennushankkeet, Telakkaranta ja
Heikkilän kasarmin alueet, kasvattavat osaltaan alueen läpikulkuliikennettä. Lisäksi Kaarinan puolella
Torppalan ja Ala-Lemun suuren
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aluerakennushankkeen tuoma monen tuhannen asukkaan lähiö tulee
lisäämään
kauttakulkuliikennettä
Martin alueella.
Matinrantaseura toi lausunnossaan esiin kokonaan uusia ratkaisumalleja tilanteen parantamiseksi. Siinä todettiin, että kaavaillulla uudella Sorttamäen sillalla olisi vain vähäinen vaikutus Martin alueen liikennepulmien ratkaisuun. Martinrantaseura esittääkin, että Turkuun
on tavalla tai toisella saatava puuttuva läntinen kehätie vähentämään
eteläisen kaupunkikeskustan kohtuuttomasti paisuvaa liikennettä. Uuden väylän tulisi alkaa Rauman valtatien ja Naantalin pikatien risteyksen tienoilta käyttäen hyväksi Suikkilan- ja Pansiontietä ja jatkua sieltä
tavalla tai toisella Hirvensaloon.
Koska ehdotettusataman alittava tunneli on kuvattu mahdottomaksi toteuttaa maasto-olosuhteiden
vuoksi, on etsittävä toista vaihtoehtoa. Olisi tutkittava mahdollisuutta
tehdä Pansiontieltä tunneli Aurajoen ja Korppolaismäen alitse nykyisen Hirvensalon sillan tuntumaan.

Tällä alueella olettaisi maaperän
olevan tunneratkaisulle otollisemman. Tutkittava vaihtoehto on myös
johtaa osa liikenteestä Aurajoen yli
alajuoksulle rakennettavan matalan
avattavan sillan kautta. Silta ylittäisi joen Telakkarannan alueen kohdalta, johtaisi Linnankadulle ja jatkuisi sieltä edelleen uutena väylänä
Linnanfältin alueen läpi Pansiontielle.
Silta Aurajokisuulla tuntuu monen mielestä ehkä utopistiselta,
mutta toisaalta Aurajokisuu ei voi
tulevaisuudessa olla ilman siltaa,
kun jokisuun molemmat rannat aiotaan muuttaa korkeatasoisiksi asuntoalueiksi. Tuhansia asukkaita käsittävien ranta-asutusten välistä liikennetarvetta ei voida hoitaa yksinomaan nykyisten Martin- ja Myllysiltojen kautta.
Alueen kaavoitussuunnitelmat
tulisi jäädyttää siihen asti kunnes
alueen liikenneratkaisut on tehty.
Kerrostaloasunnoista ei Turussa ole
pulaa.
Siinä tuumittavaa meille ja
päättäjille.
Jouni Liuke

Idylli Korppolaismäen kallioilta
1850-luvulta.
Tämä näkymä tulee häviämään
ikiajoiksi Aurajoen kansallismaisemasta mikäli
nykyiset Telakkarannan kaavasuunnitelmat toteutuvat. J. J.
Reinbergin litografia Åbo Akademin kokoelmista. Kuva on myynnissä Förituvalla.
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Martti Walden

Martinrantagallerian luoja
Nimi Martti Walden on jo tuttu
tämänkin lehden sivuilta, mutta erityisen tuttu se on niille nettisivujen selaajille, joiden kuvaruutuun on osunut Martinrantagallerian sivut. Walden on jo pitkään koonnut galleriaansa ainutlaatuisia Martinrannan alueesta kertovia sivustojaan.
Martti Walden on vuonna 1946
Turussa Seikolla syntynyt, nyt jo
eläkkeellä oleva suunnittelija. Koko
lapsuutensa – lukuun ottamatta lyhyttä kolmen vuoden "evakkoaikaa"
Urjalan Halkivahassa – Martti vietti
Myllymäessä. Perhe asui Kupittaankatu 166:ssa vanhassa torpassa, jon-

ka isä-Walden remontteerasi perusteellisesti 40- ja 50-lukujen taitteessa. Talo on edelleen olemassa vanhan Tuomen leipomotalon vieressä.
Leipuri Tuomen pojat olivatkin lapsuudessa Martin parhaita leikkikavereita.
V. 1960 tuli muutto muutaman
sadan metrin päähän osoitteeseen
Tiilentekijänkatu 12. Martin isä oli
töissä Vulcanin viilaverstaalla, ja
Vulcanille – joksi firmaa vanhasta
muistista edelleen kutsuttiin – poikakin ajautui töihin useaan otteeseen. Hänen myöhempiä työpaikkojaan olivat mm. ASA-radio ja Teleste Oy. Pojan harrastuksiin kuului
varhaisesta nuoruudesta asti musiik-

Kupittaankatu 166 1950 –luvulla. Kuva M. Walden
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Martti Walden tietokoneensa ääressä. Kuva J. Liuke

ki ja myös radioamatööritoiminta.
Martti Walden viettää nyt eläkepäiviään vaimonsa kanssa Härkämäessä. Vuosien mittaan hänelle on
herännyt voimakas harrastus vanhaan kotiseutuunsa ja sen historiaan. Hän on koonnut laajat tarinaja valokuvakokoelmat, jotka hän on
muokannut aihepiireittäin muistelmiksi, kuva-artikkeleiksi ja -gallerioiksi ja saattanut ne kaikkien samoista asioista kiinnostuneiden nähtäviksi omille kotisivuilleen.
Tämän Martinrantagalleriaksi nimetyn kokoelman lisäksi Waldenin
tekemiä sivustoja ovat esim. Turkugalleria, jossa on vanhoja ja uusia kuvia eri puolilta Turkua, Radiogalleria, joka kuvaa hänen radioamatööriharrastustaan sekä Musiikkigalleria
hänen muusikkoajaltaan. Musiikki-
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galleriasta löytyy mm. hänen musiikinharrastusajoistaan kertova laaja
"The Hitles story". Waldenin erikoisimpia töitä on hänen – jopa maailmanlaajuisen huomion saavuttaneet
– ruotsalaiselle huippumuusikolle kitaristi Johnny Lundinille tehdyt kotisivut.
Martti Waldenin kotisivut löytyvät
osoitteesta
kotisivut.dnainternet.net/martwald
Sivuille löytyy linkki myös yhdistyksen sivuilta
www.martinrantaseura.fi
Kannattaa käydä tutustumassa !

Jouni Liuke

MARTINRANTASEURAN PAITA
NYT
MYYNNISSÄ

Kaulukselliset paidat ovat hyvälaatuista puuvilla-pikeetä,
jossa brodeerattuna seuran logo. Voit valita miesten
reilunkokoisen rintataskullisen mallin tai naisten
kapeamman ja lyhyemmän mallin.
Runsaasti värivaihtoehtoja.
Naisten koot XS - XXL
Miesten koot S - XXL
Ennakkotilaushinta 18 euroa/kpl.
Tiedustelut ja tilaukset:
Raili Kataja, puh. 040 557 2500, raili.kataja@pp.inet.fi
Heimo Kumlander, puh. 040 593 4021, heimo.kumlander@mbnet.fi

HUOM. Paitoja on myynnissä Martinrannan pihamarkkinoilla
Itäinen Rantakatu 42 sunnuntaina 15.6. klo 10 - 18.
Katso ilmoitus sivulla 2.
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Olavi Suomisen kirjoittama Crichtonin perheen tarina jatkuu:

Crichtonin perheen historiaa
2. OSA

William Crichtonin kuolema
William Crichton kuoli 10. huhtikuuta 1889 62-vuotiaana. Kuolema ei
tullut yllätyksenä, sillä hän oli jo pitkään sairastellut. Vielä saman vuoden tammikuussa hän oli perheensä
kanssa käynyt Ruotsissa ilmeisesti
jossakin suvun tilaisuudessa. Suuri
seurue käsitti vanhempien lisäksi
11 lasta, miniän ja 2 lastenlasta. William Crichtonin hautajaiset olivat Turussa näyttävä tilaisuus; Ruumisvaunujen, omaisten ja kutsuvieraiden
perässä vaelsi surutalosta hautausmaalle Skanssimäkeen koko telakan
tuhatpäinen henkilökunta.
Williamin kuoleman jälkeen kukaan hänen pojistaan ei ollut tarpeeksi kyvykäs tai edes halukas ottamaan telakkaa johdettavakseen. Telakka myytiin ja kun Annie oli myynyt loputkin telakkayhtiön osakkeet
perhe muutti Sairashuoneenkatu
1:n kiinteistöön, (jossa nykyään toimii Turkuseuran Föritupa).
Crichtonien perhe ei enää ollut
yhtä kiinteä kuin Williamin eläessä
eikä uudessa kodissa enää vietetty
suuria juhlia. Joskus perhe kuitenkin vielä kokoontui yhteen. Joulunvietosta vuonna 1896 Maggie kirjoittaa ystävättärelleen: "Melkein kaikki olivat paikalla ja tunnelma lämmin kuin joskus entisinä aikoina".
Ehkäpä hänellä olivat mielessä Itäi-
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sen rantakadun talossa vietetyt joulut. 1890-luvun vuosina lapset menivät naimisiin ja muuttivat eri puolille kaupunkia.
Maggie rakastui kadun toisella
puolella sijainneen Wicander &
Larsson Ab:n korkkitehtaan Ruotsista tulleeseen johtajaan, komeaan
William Hinkeen. Heidän kodissaan
Sairashuoneenkatu 1:ssä syntyivät
heidän kauniit tyttärensä Greta ja
Elsa.

William Crichtonin kuolinilmoitus
Uutisia Turusta -lehdessä huhtikuussa
1889.

Vuosisata vaihtuu
Annie Crichton myi Sairashuoneenkadun kiinteistön Wicander & Larsson Ab:lle vuonna 1900 ja muutti
Englantiin, Dudleyn kaupunkiin
Worcestershiressä. Hän asettui asumaan tyttärensä Anne Maryn perheen taloon. Hän vei mukanaan valtavan määrän huonekaluja, jotka
alun perin oli valmistettu Itäisen
Rantakadun taloon. Hänen seurakseen muutti lopullisesti 1902 perheen naimattomaksi jäänyt tytär Lilly Crichton. Saman vuoden keväällä
oli Alexander Crichton muuttanut
siirtolaiseksi Amerikkaan, jonne häntä myöhemmin seurasi veljeksistä
vielä kolme.
Eräänä aamuna kesäkuussa
1902 Maggie Crichtonille kiidätettiin sähkösanoma: Saksassa liikematkalla ollut William Hinke oli löydetty kuolleena yöjunasta Trelleborgin
ja Göteborgin välillä. Hän oli kuollut sydänhalvaukseen. Hänet haudattiin Crichtonien sukuhautaan Turun
hautausmaalle ja surusaatto lähti
Sairashuoneenkatu 1:n pihalta. Samalla viikolla oli elämässään umpikujaan ajautunut William Crichton
junior syöksynyt Tukholmassa kerrostalon ikkunasta kuolemaan. Merikapteeni Alfred Crichton muutti Turusta Hankoon 1903.
Vuonna 1904 sai Annie Crichton Englantiin sähkösanoman Turusta: Maggie-tytär oli kihlautunut miehensä seuraajan Wicander & Larsson Ab:n johtajana olevan porvoolaisen Torsten Ekblomin kanssa. Tutus-

tuminen oli ollut helppoa, koska
Ekblomin asunto sijaitsi myös Sairashuoneenkatu 1:ssä. Perhe muutti
1907 Libauhun, kun Ekblom oli valittu siellä olevien Wicander & Larsson Ab:n tehtaiden johtajaksi.
Vuoden 1904 alussa George
Crichtonin perhe, johon kuului 5
pientä lasta, muutti Turusta Englantiin. Heinäkuussa 1907 perhe saapui New Yorkin Ellis Islandille samalla laivalla saapuneiden satojen
eurooppalaisten tavoin siirtolaisiksi
Yhdysvaltoihin. Viimeinen miespuolinen Turussa asunut suvun jäsen
oli insinööri John Allan Crichton.
Huhtikuun lopussa 1908 hän sairastui ja kuoli parin päivän kuluttua.
Hänen ruotsalainen vaimonsa muutti takaisin kotimaahansa kuten oli
tehnyt William juniorin ruotsalainen vaimo lapsineen vuonna 1903.
Sairashuoneenkadun kiinteistön myynnin jälkeen löysi useampi
Crichton asunnon itselleen Martinrannan alueelta. George Crichton
asui perheineen Itäisen Rantakadun
numerossa 44, Alexander ja John
Allan asuivat numerossa 46. Siellä
asui 1900 myös perheen nuorin tytär Fanny, joka meni naimisiin Venäjän armeijan luutnantin, Anatol
Holmbergin, kanssa. Holmberg oli
aikaisemmin asunut saman kadun
numerossa 44. Jo 1890-luvun puolella oli William Crichton juniorin
perhe asunut osoitteessa Itäinen
Esplanadi 40. Katu katosi kartoista
vuosisadan vaihteessa, jolloin siitä
tuli osa Itäistä Rantakatua. Seurauksena oli katunumeroinnin muuttu-
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minen ja niin William Crichtonin entisen kotitalon aikaisempi osoite Itäinen Rantakatu 50 muuttui numeroksi 56, ja Itäinen Esplanadi 40 Itäisen Rantakadun numeroksi 46.
Vuoden 1909 alussa Turussa
asui enää kaksi Crichtonia: William
Crichtonin lapsista vanhin ja nuorin: Louisa Fock ja Fanny Holmberg. Venäjänvallan loppuvuosina
eversti Holmberg oli Turun poliisilaitoksen palveluksessa. Suomen itsenäistyttyä hän ei onnistunut saamaan mitään virkaa, koska oli toiminut vihatun kenraalikuvernööri Bobrikovin esikunnassa vuosisadan alussa.
Sisarukset Louisa ja Fanny kuolivat 1930-luvun alkupuolella, jonka
jälkeen Suomessa asui vain Alfred
Crichtonin poika Eyolf Alfred. Hän
kaatui talvisodan taisteluissa Impilahdella tammikuussa 1940.
Saksa valtasi ensimmäisessä
maailmansodassa Baltian. Vuonna
1915 Ekblomin perheen oli paettava Libausta. Torsten Ekblom siirtyi
firmansa Pietarin konttoriin ja Maggie-rouva tyttärineen asumaan Turkuun Hämeen- ja Kaskenkadun kulmataloon. Sodan päätyttyä Ekblomit palasivat Latviaan, mutta tyttäret jäivät Turkuun.

Annie Crichton Englannissa
Englantiin muuttanut Annie Crichton eli vielä lähes neljännesvuosisadan ja kuoli 91-vuotiaana 29. helmikuuta 1924. Hänet ruumiinsa tuotiin Turkuun kuukausi myöhemmin
sukuhautaan haudattavaksi.
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Viimeisen
vuosikymmenensä
Annie vietti hotellissa Stourport-onSevernissä vuoteenomana, vaikkei
häntä mikään vaivannutkaan. Pojanpojan mukaan Skandinaviasta tulleet eivät kestä Brittein Saarten raakaa ilmastoa. Annien mielestä
Englannissa oli aina niin kylmä, ettei ulos tehnyt mieli. Joskus, kun
Englanti sattui joutumaan lämpöaallon kouriin, Annie nousi vuoteestaan, tilasi mahdollisimman suuren
landoon, johon pakkautuivat kaikki hänen Englannissa asuvat jälkeläisensä ja sitten ajeltiin pitkin
Worcestershiren puurivien reunustamia lehteviä kujia. Pojanpoika Jamesin mieleen jäi unohtumattomasti
yksi tällainen huviajelu, jolloin poikettiin punatiilisten talojen pihalla
olleeseen kahvilaan. Aurinko paistoi, kukat, ruusupensaat ja köynnöskasvit kukkivat, ja ilma oli täynnä
värejä, tuoksuja, linnunlaulua ja
perhosia. Tilattiin herkulliset jäätelöannokset. Oman jäätelönsä joukkoon Annie lorautti aimo annoksen
brandya ja sanoi sen estävän vatsan
vilustumisen.
Pojanpoika James Dunlop Crichton syntyi 1907 ja hän eli Annie-isoäitinsä läheisyydessä koko lapsuutensa. Hänen mukaansa isoäiti oli
"raconteuse", tarinankertoja ja tarinoiden kautta voitiin sukeltaa kauas historiaan. Annie oli syntynyt
1833 ja hänen isänsä syntymävuosi
oli 1700-luvun puolella. Vaikka Annie oli puhunut englantia koko ikänsä, oli hänen puheessaan pojanpojan mielestä loppuun saakka haus-

ka skandinaavinen korostus. Perheen Turun-vuosista pojanpoika sai
kuulla paljon juttuja Annien lisäksi
myös tädeiltään.
Vuosien vieriessä oli Annie
Crichtonin valtava rahaomaisuus pikkuhiljaa huvennut niin että hänen
kuollessaan rahaa oli jäljellä vain n.
50.000 puntaa, vajaa kymmenesosa
alkuperäisestä. Lapsi toisensa jälkeen oli saapunut äitinsä luokse pyytämään perintöosuuttaan ennakkoon. Myös suuri osa koruista, muista arvoesineistä sekä huonekaluista
oli muutettu rahaksi. Lapset käyttivät perintöosuutensa lähinnä jokapäiväisiin menoihin. Vain Alexander
perusti yrityksen − Ab Åbo Båtvarfin − Turun veneveistämö Oy:n.
Taustana oli tarve siirtää huviveneiden ja pienalusten valmistus pois
Crichtonin laivatelakalta. Alexander
tosin jaksoi pitää yritystään hallussaan vain vuodet 1889−1892. Yrityksen osti varakonsuli G. A. Lindblom ja siitä kehittyi myöhemmin
pohjoismaiden kuuluisin pienveneveistämö, joka valmisti aikanaan yli
5000 venettä.
Englantiin muutti myös Rurik
Crichton, jonka epäonnistui kaikissa yrityksissään. Lääketieteen opinnot jäivät kesken. Sitten hän perusti
yrityksen, joka teki konkurssin. Kun
sama kohtalo koitui myös seuraavan yrityksen kohdalla, oli perhe
puilla paljailla. Seurasi avioero, jonka jälkeen Rurikille ainoa ulospääsy
ongelmista oli kuolema. Perhe olisi
nähnyt nälkää, ellei Annie olisi tullut apuun. Avioeron jälkeen Rurikin

Annie Crichton

vaimo kääntyi roomalais-katoliseen
uskoon ja lapset saivat katolisen
kasvatuksen.
Pojasta James Dunlop Crichtonista tuli pappi, monsignor, kirjailija ja huomattava teologi, joka uudisti katolisen kirkon liturgiaa ja teki
uusia ratkaisuja kirkkorakennusten
arkkitehtuuriin. Uudistukset on Vatikaanikin hyväksynyt ja ottanut laajalti käyttöön. Monsignor Crichton
rakennutti v. 1959 Pershoreen kirkon, joka rakennettiin uusia arkkitehtonisia ratkaisuja toteuttaen.

Turkulaiset juuret
kiinnostavat
Amerikkaan muuttaneilla veljeksillä oli vaikeuksia löytää vihreää oksaa uudelta mantereelta. Parhaiten
menestyi veljeksistä nuorin, James
Crichton. Martinrannan alueella
syntyneistä tai asuneista Crichtoneista elivät Amerikassa pisimpään
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George Crichtonin lapset Charles
(1902−1984) ja Mary Helena
(1899−1989).
William Crichtonin jälkeläiset
Englannissa ja Amerikassa eivät ole
unohtaneet turkulaisia juuriaan.
Vera Victoria Crichton Johnson kävi
kesällä 1956 katsomassa kotitaloaan Itäisen rantakadun numerossa
44 sekä Crichtonien omistamia rakennuksia joen molemmin puolin.
Suvun viimeinen miespuolinen
jäsen monsignor Crichton kuoli
2001. Hän vieraili Suomessa kolme
kertaa. V. 1979 hän kävi tapaamassa sukulaisiaan ja oli 1984 sukunsa
edustajana kunniavieraana, kun
Wärtsilän telakat viettivät 150-vuotisjuhliaan. Ensimmäisen kerran
hän oli nähnyt Crichtonien talot Turussa jo koulupoikana ensimmäisen
maailmansodan aattona kesällä
1914.
Muistiinpanoissaan hän kertoo
myös isänsä ainoasta kontribuutiosta suomalaiseen kulttuuriin; Rurik
Crichton toi joukkuejalkapallon
Englannista Suomeen. Ensimmäinen jalkapallo-ottelu pelattiin Kupittaalla Rurik, John Allan ja Alfred
Crichtonin johdolla. Monsignor
Crichton muisteli käyneensä jossakin kaupungin ulkopuolella katsomassa tapahtuman muistoksi paikalle kiinnitettyä kuparilaattaa, johon
hänen isänsä nimi oli kaiverrettu.
Maggie Crichtonin perhe siirtyi
1920-luvulla Libausta Seixaliin Portugalissa, missä aviomies Torsten
Ekblom toimi sikäläisen Wicander
& Larsson Ab:n johtajana. Eläkevuo-
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sinaan he asuivat ensin Nizzassa,
mutta
muuttivat
myöhemmin
Englantiin, jonne myös tyttäret Greta ja Elsa Hinke muuttivat. Maggie
Crichtonin ainoa lapsenlapsi oli Gretan poika Henrik Wikeström, joka
oli jäänyt Turkuun asumaan.
Tammikuussa vuonna 1937 poika sai tilaisuuden matkustaa
Englantiin. Turusta lähtenyt rahtialus S/S Savonmaa upposi myrskyssä
Skagerrakissa. Miehistö pelastui pienelle karille, mutta kaikki 26 miestä
paleltuivat yöllä kuoliaaksi, heidän
joukossaan 19-vuotias Henrik Wikeström.
Maailmansodan puhjettua Greta liittyi siviilipuolustusjärjestöön ja

Crichtonien hauta Turun hautausmaalla.
Kuva Martti Waldén

toimi aktiivisesti myös Englannin Punaisessa Ristissä. Toiminnastaan
hän sai kuningas Yrjö VI:n ja kuningatar Elizabethin ojentamana kunniamerkin. Sodan jälkeen Greta Hinke (1897−1975) työskenteli 1960luvun lopulle asti yksityisenä sairaanhoitajana.
Elsa
puolestaan
meni kuorma- autonkuljettajaksi
Englannin armeijaan ja suoritti sodan aikana vaativia tehtäviä.
Maggie Crichtonin perheenjäsenet vierailivat usein Turussa 1930-luvulla ja sodan jälkeisinä vuosina.
Torsten Ekblomin viimeinen vierailu tapahtui kesällä 1933, jolloin
hän teki myös pitkän purjehdusmatkan Turun saaristoon.
Viimeinen Englannissa asunut
turkulaissyntyinen William Crichtonin jälkeläinen, The Hon. Elsa Stopford, Maggie Crichtonin nuorempi
tytär kuoli 1989. Hän oli Turussa
1920 mennyt naimisiin Linnaisten
kartanon omistajan Carl Victor von
Wendtin kanssa, joka kuoli jo
1925. Vuonna 1932 Elsa meni Lontoossa naimisiin Englannin laivaston vara-amiraalin, The Hon. Arthur Stopfordin kanssa, joka oli
Courtownin 6:nnen jaarlin poika.
Englantiin muutti 1950-luvulla
William Crichtonin jälkeläinen, turkulaissyntyinen näyttelijätär MarieLouise Crichton-Fock, joka muistetaan Teuvo Tulion aikanaan rohkeista 1940-luvun elokuvista kuten "Sellaisena kuin minut halusit".
Teksti: Olavi Suominen
olavi.suominen@tse.fi

William Crichton

Kuvat Turun konepäällystöyhdistyksen
kokoelmista. Kuvannut H. Kumlander
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Miksi Sointu unohtui niin pitkäksi aikaa?

Turkulainen äänilevytehdas on brändi
jälleen
Harjoitustyön aiheena oli alunperin tarkastella sanomalehti
Turun Sanomien leikearkiston
juttujen suhtautumista maan ensimmäiseen kotimaiseen 1930luvulla perustettuun äänilevytehdas Sointuun, joka sittemmin unohtui tai unohdettiin vuosikymmeniksi. Olettamus oli,
että TS:n arkistojuttuja olisi yllin kyllin aiheen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Niin ei kuitenkaan ollut, sillä ensimmäinen turkulaista Sointua koskeva ruskeaan arkistokuoreen saksittu juttu on vasta vuodelta
1977.
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Miten oli mahdollista, että brändiksi 2000-luvulla nostetusta Soinnusta TS:n leikearkisto oli kerännyt
tietoa niin myöhään ja niin vähän?
Oliko arkisto jotenkin Soinnun osalta tuhoutunut? Mitä tietäisi Soinnusta Turun yliopiston kirjasto?
Kävi ilmi, että kirjaston pienpainatteilla on vielä vähemmän kerrottavaa ja annettavaa Soinnusta kuin
Turun Sanomien arkistolla. Pienestä
pahvilaatikosta löytyy muutamia levymainoksia vuosilta 1940−1950
sekä toimittaja Tapani Maskulan kirjoitus, joka on kopio uudelleen henkiin herätetyn Sointu-orkesterin ohjelmalehtisestä vuodelta 2000.
Kolmekymmentäluvun lopulla

toimintansa aloittanut Sointu oli pieni Aurajoen varren äänilevytehdas,
joka levyjen lisäksi myi laulunuotteja ja kaikenkokoisia gramofonin
jousia. Sen kukoistuskausi osuu sotavuosiin ja vuoteen 1946, jonka jälkeen se sinnitteli vielä 1950-luvun
puoliväliin, jonka jälkeen se lopetti.
Selvittämistä kaipaa mm. kysymys, unohtuiko Sointu vai unohdettiinko se tietoisesti. Oliko lopun
alun yhtenä syynä Yleisradion vasemmistolainen pääjohtaja Hella
Wuolijoki? Sota-ajan rintamaiskelmiä suoltanut Sointu ei ollut ainoa
hyllytetty, joka tänään on kokenut rehabilitaation.
Turun maakuntamuseon julkaisussa Sisua, Siloa ja Sinappia vuodelta 2004 Sointu kuvataan brändiksi,
joka kuuluu samaan luokkaan kuin
mm. Sisu, Silo, Figura, Turun Sinappi, Budapest-suklaa, Pappatunturi
ja turkulainen laivanrakennus. Julkaisun mukaan monien suomalaisten brändien juuret ovat Aurajoen
rannoilla ja brändeistä yksi on Sointu-äänilevy, jonka keskiosaa taustoittaa Turun linna.
Ensimmäinen yleiskatsaus
Miksi sitten tutkijat ovat olleet
huomattavan kiinnostuneita Turun
yliopiston kirjaston pienenpienestä
Sointu-arkistosta? Siksikö, että heillä on ollut tarvetta kiistellä mm. siitä, oliko äänilevytehdas Sointu turkulainen vai kansallinen yritys?
Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitokselle vuonna 2000 väitöskirjansa tehneen Jari Muikun työ
kantaa nimeä Musiikkia kaikkiruo-

kaisille − suomalaisen populaarimusiikin
äänitetuotanto
1945−1990. Kirjan kustantaja pitää
sitä ensimmäisenä yleiskatsauksena
suomalaisen ääniteteollisuuden vaiheisiin.
Muikun mukaan Soinnun tuotannolla oli vahva paikallinen leima. Turkulaisuutta julkaisussa korostaa levyttävien taiteilijoiden kotipaikan Turun lisäksi logo, jossa oli
turkulaistuneen Usko Hurmerinnan
(Usko Kemppi vuodesta 1943) piirtämä kuva Turun linnasta.
Soinnun ensimmäiset levytykset tehtiin Turun VPK:n peilisalissa
helmikuussa 1938, jolloin kapellimestarina toimineen Usko Hurmerinnan orkesteri tallensi kahdessa
viikossa yli 50 kappaletta. Viimeiset
Sointulevyt äänitettiin Muikun mukaan vuonna 1952 Suomen Filmiteollisuuden studioilla. Tämän jälkeen Sointu julkaisi pienen erän äänilevyjä Melody- ja Ultra-merkillä.
Kaikkiaan Sointu julkaisi vuosina
1938−1956 noin 300 nimikettä.
Levytyksessä mukana olleen
viulisti Vilho Roinilan mukaan Sointu-orkesteri koostui sekä ravintolaettä Turun kaupunginorkesterin
muusikoista. Turussa toimi 1930- ja
40-luvuilla lukuisia musiikkikahviloita ja ravintoloita kuten Musta
Karhu, jonka toiminta oli kytkeytynyt ideologisesti äärioikeistolaiseen
IKL-liikkeeseen, mutta että musiikin
tasolla aitosuomalaisuus merkitsi
vain musiikin suomalaista alkuperää.
Turun yliopiston kulttuurihisto-
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rian pro gradu-tutkielman vuonna
2002 tehnyt Jaakko Männikkö kritisoi Jari Muikun näkemystä. Männikön tutkimus kantaa nimeä Kautta
suuren Suomenmaan Sointu soi
kun tanssitaan − Sointu-levymerkki
suomalaisuuden rakentajana 1930ja 1940-luvuillla.
Männikkö on tullut siihen tulokseen, että vaikka Sointu painottikin
mainoslauseissaan suomalaisuutta,
niin tämä suomalaisuus ei ollut varsinaisesti johonkin tiettyyn paikkakuntaan sidoksissa.

Kun saapuvat syksyn
pimeät illat
Männikkö tyrmää Muikun väitteen,
että Soinnun tuotannolla olisi vahva paikallinen leima. Männikön mukaan paikallisuuden korostaminen
on myöhempää perua. Vaikka Soinnun tuotemerkeissä näkyy Turun linna, niin muuten Männikön mukaan
levymerkin turkulaista alkuperää ei
mainoksissa korostettu, vaan Soinnun ilmoitettiin olevan koko kansan äänilevy.
Tässä kohden on syytä huomauttaa, että samat mainokset olivat varmasti niin turkulaisissa kuin muissakin lehdissä ja vaikkapa turkulaisten tilaamissa Hakkapeliitoissa, Kotiliesissä ja Suomen Kuvalehdissä. Eli
mainosta lainaillen: Kun syksyn pimeät ja ikävät illat saaapuvat, niin
Sointu-uutuudet tekevät arjen viettämisen rattoisaksi. Puhelimet: Tilaukset ja konttori Turku 2234.
Fil.lis. Leena Rossin vuonna
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2005 toimittamassa kirjassa Saanko
luvan? FM Jaakko Lind tarkastelee
kansainvälisten levymerkkien yhteistyötä 1930-luvulta 1950-luvulle.
Lindin mukaan kansainväliselle äänilevytuotannolle toinen maailmasota merkitsi pysähtyneisyyden aikaa.
Ulkomaiset äänilevymerkit lopettivat levyjen tuotannon kokonaan
niin Ruotsissa kuin Suomessa tai
valmistivat entistä pienempiä levyeriä varastoon myöhemmin julkaistavaksi. Tässä tilanteessa Soinnulla
oli Lindin mukaan kotimaan äänilevymarkkinoilla lähes monopoliasema.

Ensimmäinen saksittu
Sointu-juttu
Turun Sanomien leikearkistosta löytyy ensimmäinen Sointua koskeva
saksittu juttu 12. elokuuta 1977. Kysyvä ei tieltä eksy -palstalla nimimerkki M.P. kysyy, kuka tai ketkä
omistivat
Sointu-äänilevytehtaan
Turussa. Minä vuonna se aloitti toimintansa ja mikä oli sen lopettamisvuosi? Toimituksen vastauksen mukaan äänilevytehtaan omistivat
Fredrik ja Lyyli Seeger. Tehdas aloitti toimintansa vuonna 1937 ja sen
lopettamisvuosi oli 1953. Vastaukset olivat noin-vastauksia.
Seuraava Turun Sanomien arkistoleike Soinnusta on maaliskuulta 1987, siis kymmentä vuotta myöhemmin. Tämä lyhyt yhden palstan
juttu on ilmeisesti jäänyt tutkijoilta
huomaamatta, koska se antoi viitteitä siitä, miten turkulaiset kokivat

Sointunsa.
Otsikolla Vanhat levyt soivat
taas, lehti kertoo Ylen Turku Radion ohjelmasta, jossa äänilevytehdas Sointu palauttaa mieliin vanhoja muistoja ja lauluja vuosien takaa.
Juttu kertoo mm., että (turkulainen
säveltäjä) Pentti Viherluoto etsii kaukaista ystävää ja että suomalaisen iskelmän kaihoa jäljittävät Kari Purssila ja Tapani Maskula soittelemalla
jälleen kuulijoilta lainaksi saamiaan
78 kierroksen savikakkuja.
Tuo buffi mursi lopullisesti Tu-

run Sanomien hiljaisuuden Sointua
kohtaan. Kuukautta myöhemmin
lauantaina 18. huhtikuuta 1987 toimittaja Harri Kalpa teki Soinnusta
koko sivun jutun, joka nyt toistamiseen ja varsin räväkällä tavalla huomioi Turku Radiossa soivat Sointulevyt.
Kalpa kertoo ihailevaan sävyyn
Sointu-orkesterin johtajasta Usko
Hurmerinnasta, joka sanoitti, sävelsi ja sovitti lähes kaikki sotavuosien
iskelmät ja matkusti Helsinkiin, missä pääkaupungin levyfirmat aikoi-

17

vat panna vielä rekisteröimättömän
turkulaisfirman matalaksi. Hurmerinta voitti nimikiistan.
Kiista ei ollut turkulaistehtaan
ainoa hankaus helsinkiläisten kansainvälistaustaisten
levyfirmojen
kanssa. Niille oli karvas pala, että
Sointu myi levyjä normaalia hintatasoa halvemmalla. Siitä seurasi, että
pääkaupungin levytuottajat julistivat Soinnun boikottiin. Levyliikkeille annettiin ukaasi, jonka mukaan
turkulaislevyjä ei ole syytä pitää kaupan, jos aikoivat saada myyntiin muidenkin levyjä. Mutta kun Soinnun levyillä oli kysyntää, niitä myytiin, jollei muuten, niin tiskin alta.

Turku ja Helsinki vastakkain
Jos Soinnun konflikti Helsingissä vaikuttavien kansainvälisten levy-yhtiöiden kanssa oli pedattu valmiiksi jo
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ennen sotavuosia, eritasoinen kilpailu tai vastakkainasettelu Helsingin
ja Turun välillä on jatkunut näihin
päiviin.
Kun Tapani Maskula alkoi soittaa vanhoja Sointulevyjä studiossaan vuonna 1987, toinen radiotoimittaja, helsinkiläinen Maarit Niiniluoto plagioi aihetta ja laulatti kesällä 1990 suorassa radiolähetyksessä
Harmony Sisters -yhtyeen alttoa
Maire Ojosta.
Niiniluodon on täytynyt olla tietoinen samaan yhtiöön kuuluvan
Maskulan aluevaltauksesta ja hänelle kävi samoin kuin aiemmin Maskulalle. Ohjelman saama vastaanotto
löi ällikällä. Tuli kirjeitä ja puhelinsoittoja. Eräs mies kertoi vaimonsa
olleen 50 vuotta mustasukkainen
Harmony Sistersille. Vaimo oli laittanut radion aina mielenosoituksellisesti täysille, kun hurmaavat sisa-

rukset olivat äänessä.
Vuonna 1994 Karisto julkaisi
Maarit Niiniluodon kirjan nimeltään On elon retki näin eli miten
viihteestä tuli sodan voittaja. Soinnusta kirjassa ei ole sanaakaan. Se
ei kerro, että nimenomaan Soinnun
hittejä olivat mm. Tulipunaruusut,
Lennä mun lempeni laulu, Pieni polku ja Elämää juoksuhaudoissa, jolle
jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth
teki kunniaa kirjassaan Kenraalin testamentti puoli vuosisataa myöhemmin.
Mutta miksi teos mainitsee Kempin kuin ohimennen, eikä kerro hänen Sointu-meriiteistään? Miksi Niiniluoto ei vaivaudu kertomaan, että
Kemppi soti sotansa ja teki sodan aikuiset laulunsa turkulaisrykmentissä ja että Ehrnrooth saneli testamenttinsa kotonaan Turussa?
Sointu juhlisti lehden juhlavuotta
Kun Turun Sanomat täytti sata
vuotta vuonna 2005, se nosti äänilevytehdas Soinnun merkkivuotensa
juhlajuttusarjaan otsikolla Sointu
loi elämänuskoa sotavuosiin. Juttu
kertoo, että Sointu oli Suomen myydyin levy vuosina 1940−1946 ja
että sen levyt olivat todistusvoimaisia dokumentteja taistelevan kansakunnan ajatuksista, haaveista, pettymyksistä ja kaipauksesta.
Sodan jälkeen muutkin yhtiöt
ryhtyivät valmistamaan levyjä Suomessa. Soinnun levyjen laatu heikkeni ja sitä vastustava boikotti kärjistyi, kun Yleisradio ei enää soittanut
ohjelmissaan tuotantoa, jossa näkyi
vahvana Usko Hurmerinnan jälki.

Mielenkiintoista olisi löytää alkuperäislähde, joka kertoisi, oliko
Yleisradion pääjohtaja Hella Wuolijoki henkilökohtaisesti soittokiellon
takana. Erkki Tuomioja kirjoittaa kirjassaan Häivähdys punaista, että hänen isoäitinsä musiikkimaku oli konservatiivinen ja että tämä suhtautui
hyvin torjuvasti populaarimusiikkiin
ja ennen kaikkea Lännen lokari -levyyn. Soinnusta Tuomiojakaan ei tiedä.

Orkesteri esiintyy
Helsingissä
Toisen maailmansodan jälkeiset
vuosikymmenet olivat poliittisesti
epäotollista aikaa sota-ajan viihteen
ja kulttuurin kansallista merkitystä
pohdittaessa. Vasta kylmän sodan
päättyminen ja Neuvostoliiton hajoaminen antoivat lopullisen mahdollisuuden sota-ajan viihteen ja
kulttuurin tutkimuksille.
Käytännössä tämä Soinnun osalta merkitsi sitä, että sen vanhat savikiekkolevyt on nyt tallennettu digitaaliseen muotoon ja että Turun filharmonisen orkesterin soittajista
koottu Sointu-orkesteri on esiintynyt Turussa täysille saleille vuodesta 2000 alkaen. Helsingin Savoyteatterissa Sointu-orkesteri vieraili
12. helmikuuta 2007, jolloin siellä
järjestettiin Usko Kempin satavuotismuistokonsertti.
Orkesterin johtaja, Turun filharmonikkojen vs. intendentti Ari Hakulinen harmittelee Turun Sanomien kulttuuriosaston päällikön Riitta Monton haastattelussa 11. helmi-
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kuuta 2007, että Usko Kemppi ei
ole suomalaisille samalla tavoin tuttu kuin Toivo Kärki.
Hakulisen mukaan populaaritaiteen kentässä Kemppi on huomattavasti laaja-alaisempi kuin Kärki.
Kemppi on säveltänyt ja sanoittanut
Teoston tietojen mukaan yli 1300
teosta, mutta niitä saattaa olla jopa
kaksi kertaa enemmän.
Hakulisen mukaan Kempin sävellykset ovat sen ajan merkittävintä musiikkia. Siitä on jäänyt elämään paljon hittejä, jotka nykyisin
toimivat yhteislauluina ja karaokena ympäri Suomea. Ne soivat kestohitteinä, Hakulinen luonnehtii.
Helsingin Sanomien ex-päätoimittajan Yrjö Niiniluodon tytär Maarit Niiniluoto kirjoittaa kirjassaan
On elon retki näin sivukaupalla tamperelaisesta Toivo Kärjestä, jota hän
pitää sodan loputtua Suomen tunnetuimpana orkesterinjohtajana, säveltäjänä ja kiertuemuusikkona. Voinee kysyä miksi? Kysyä voi, mitä
ajattelun vapautuminen on todella

merkinnyt pitkän vaikenemisen jälkeen? Minkälaisilla mittareilla vapautuminen on ollut mitattavissa ja
miksi esimerkiksi esillä olleet tutkijat löysivät Soinnun vasta tällä vuosikymmenellä?
Tapani Maskula, joka on haastatellut Soinnun omistajaperhettä ja
suunnittelee aiheesta kirjaa, sanoo,
että avoimia kysymyksiä Soinnun
osalta
on
vielä
varsinkin
sotavuosilta ja koskien mm. Saksaa.
Mielenkiintoista saattaisi olla
tutkia, mistä johtuu, että populaarija ns. parempi musiikki ovat eläneet
Turussa
sulassa
sovussa
ja
yhteistyössä yli puoli vuosisataa ja
elävät edelleen?
Soinnun arkisto voisi vastata
moniin kysymyksiin, mutta arkisto
on kadonnut.

Esko Kärkkäinen
Taiteen ja viihteen liepeillä
Suomen historian harjoitustyö Turun
yliopistossa 16.4.2007

Lähdeluettelo
Turun Sanomien lehtijuttu- ja kuva-arkisto
Turun Sanomien digitaalinen lehtijuttu- ja kuva-arkisto
Turun Tähtituotannon digitaaliset Sointu-levytallenteet
Suomen Yleisradion Äänitearkiston www-sivut
Turun yliopiston kirjaston pienpainatteet. Soinnun levymainoksia vuosilta 1940−1950.
Tapani Maskulan puhelinhaastattelut tammi−helmikuussa 2007
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Vastaanotto kaasukellossa
Varsinais-Suomen liitto järjesti Eurooppa-päivän 9.5. vastaanoton tänä vuonna Turun kaasukellossa. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva puhui aiheesta Eurooppa, moninaisuudessaan
yhtenäinen. Vastaanotto järjestettiin rakennuksen ullakolla, jonne
on kulku hisseillä.
Turun kaasulaitoksen vanhassa kaasukellossa sijaitsee tänä päivänä Turku Energian lämpöakku.
Ylin ns. ravintolataso on satojen ne-

liömetrien tila, joka ei vielä ole vakituisessa ravintolakäytössä. Lämpöakun ja ullakkokerroksen väliin
on suunniteltu toimistotiloja.
Martinrantaseuran jäsenet kävivät tutustumassa Laivurinkadulla sijaitsevaan kaasukelloon Turku
Energian vieraina vuonna 2005.
Tuolloin sisäänpääsy oli ainoastaan pohjakerrokseen.
Kuva: Erikoissuunnittelija Riitta Ahdan/Varsinais-Suomen liitto
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Sointu-talo
Martinrantaseura teki keväällä
tutustumiskäynnin entisen äänilevytehdas Soinnun tontilla, jossa vanhasta suomalaiseen populäärikulttuurin historiaan kuuluvasta rakennuksesta on jäljellä
enää vain huomaamaton kumpu. Toimittaja Esko Kärkkäinen, joka on tehnyt Soinnun vaiheista harjoitustyön Turun Yliopistossa, kertoi retkeläisille äänilevytehtaan vaiheista ja Sointu-brändistä.
Kärkkäisen kirjoitus on mukana
tässä lehdessä. Seuraavassa pikakatsaus itse tehdasrakennuksen vaiheisiin.
Välirauhan aikana ja sen jälkeen kauppias Fredrik Seeger ja hänen vaimonsa Lyyli Seeger rakennuttivat Itäinen Rantakatu 40 tontille
teollisuusrakennuksen. Sen yläkertaan sijoittui Seegerien omistama kalaverkkoja valmistava Turun Verkkotehtaan kutomo ja alakertaan äänilevyteh-

Soinnun talo v. 1999,
kuva Petri Aalto
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taan puristamo. Molemmista tuotteista oli siihen aikaan kova kysyntä. Alakerran firman nimi oli Äänilevytehdas Sointu.
Talon, joka rakennettiin kalkkihiekkatiilestä, suunnittelivat rakennusmestari Eero Lönkä ja L. Aaltonen.
Seegerit olivat aloittaneet äänilevyjen tuottamisen jo v.1934 yhdessä paraislaisen musiikkikauppa Gramolan omistajan Herman Weberin
kanssa. Vuodesta 1938 lähtien levyt
myös prässättiin Turussa; alkuaikoina, ennen Soinnun talon valmistumista, Suomen ensimmäisessä äänilevytehtaassa Linnankatu 40:ssä.
Sointu toimi Itäisen Rantakadun
rakennuksessa
vuosina
1941−1956. Sen lopetettua toimintansa rakennuksessa oli pitkään varastoja ja sekalaisia pikkuverstaita
ja muita yrittäjiä. Viimeksi siellä taisi toimia mm. joku bändi, joka piti
paikkaa harjoitustilana. Sen lopetettua helmikuussa 2002 oli talo tyhjil-

lään, huonokuntoisena, vandaalien
armoilla ja graffitintekijöiden paratiisina.
Rakennuksen omistava Senaattikiinteistöt halusi purkaa huonokuntoisen rakennuksen. Purkamista vastusti mm. Maakuntamuseo lausunnoissaan. Rakennuksen katsottiin
olevan kulttuurihistoriallisesti niin
arvokkaan, että se oli säilyttämisen
arvoinen. Asiasta vielä kiisteltiin,
kun 24.10.2005 illalla syttyneessä tulipalossa talon koko ullakkokerros tuhoutui. Maakuntamuseo lausui, että
rakennus tulisi vielä korjata entiselleen.
Turkuseuran kaupunginosajaoksen puheenjohtaja Raimo Narjus esitti, että rakennuksen omistaja korjaisi sen vaikkapa näyttely- ja kokoontumistiloiksi esim. Martinrantaseuran käyttöön. Rakennus sai kuitenkin viimein purkuluvan ja se purettiinkin melko pian tulipalon jälkeen.

Sisäkuva talon rappiovuosilta, Petri
Aallon kuva vuodelta 1999

Jouni Liuke

Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta

Martti Walden

http://kotisivu.dnainternet.net/martwald/
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Kupittaan lähteiltä Aurajoen suuhun

SIKAOJAN VARRELTA
Sikaoja oli Aurajoen sivuhaara,
joka kulki Kupittaan lähteeltä
silloisen Eteläisen takamaan
poikki Pajamäen ja Talomäen välistä Vähä-Heikkilän pelloille laskien viimein Korppolaismäen
kallioiden pohjoispuolelta Aurajokeen. Ojasta käytettiin ennen, ainakin vielä 1800-luvun alkupuolella, yksinkertaisesti nimeä Puro.
Nimi Puro kertoo, että Sikaoja
ei alun perin ollut se laajenevan
asutuksen turmelema haiseva ja liejuinen oja, joka viimein katsottiin
parhaaksi hävittää kokonaan Turun
kaupunkikuvasta. Kun aikanaan runsasvetisestä Kupittaan lähteestä veden tulo väheni ja sadevedetkin kaupunkimaisen asutuksen levitessä viemäröitiin maan alle, alkoi Sikaoja

kuivua. Vähin erin koko oja viemäröitiin maan alle ja alueet tasoitettiin. Nykyisin sen vanhasta kulkureitistä ei ole olemassa kuin vähäisiä
viitteitä maastossa. Nykyinen Sikaojanpuisto on syntynyt vanhan Sikaojan laakson alueelle.
Kun ns. ruotsalaistaloja heti 2.
maailmansodan jälkeen alettiin rakentaa, määräsi Sikaojan kulku alueen läpi rakennusalueen muodon.
Alue oli alavaa ja märkää savimaata, jonka läpi mutainen oja virtasi.
Nykyisen Puropellon koulun paikalla ja Purokadun varrella sijaitsi noina aikoina Sikaojan koulupuutarha;
koululaisten kerhopalstat, joissa
pula-aikana kasvatettiin perunaa ja
vihanneksia monien kotien ruuan
jatkeeksi. Turun kaupunkilähetys,
joka toimi läheisessä Betanian työkeskuksessa, hoiti osaltaan kerho-

Kasvimaapalstoja Puropellolla 1940-luvulla.
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maita, niiden vuokrausta ja jakelua
halukkaiden käyttöön. Ja halukkaita riitti.
Monet vanhemmat turkulaiset
muistavat vielä Ville-sedän, joka toimi Betaniassa vapaaehtoisena lapsija nuorisotyöntekijänä. Ville Grönmark, siviiliammatiltaan sähkörahastaja, oli tarinoineen ja taikatemppuineen tuttu kymmenille senaikaisille
martinmäkeläisille
kerholapsille.
Yksi hänen tehtävistään oli kasvimaapalstojen jakaminen.
Purokadun varrella nykyisen
puiston alueella sijaitsi vielä 1950-luvulla iso Kontio & Kontion kanalarakennus ja hedelmäpuutarha sekä
sitä vastapäätä Toivolankadun toisella puolella Matssonin paja. Muuten
Puropellon alue oli Sikaojan halkoma aukea, jonka reunoille vasta
1940- ja 50-luvuilla alkoi nousta
uusia asuinrakennuksia; Mäntymäen puolelle Purokadun varteen
omakotitaloja ja vastakkaiselle puolelle Kunnallissairaalantielle vuokrakerrostaloja. Mäntymäen puolta hallitsi aikaisemmin yksinään vanha,
mahdollisesti jo 1800-luvun alkukymmenillä rakennettu Villa Karlborg, johon myöhemmin on sijoittunut Kallelankadun päiväkoti. Vanha
huvila on edelleen käytössä.
Puropellon kohdalla Sikaoja putkitettiin 1940-luvulla ja jokilaakso
tasoitettiin Sikaojanpuistoksi. Sikaojan takana itäpuolella, nykyisen Kunnallissairaalantien kohdalla, on jo
1800-luvun alkupuolelta asti ollut
kulkuväylä, jolla oli kartoissa nimi
"Väg till Lillheikele".

Puropellon koulu 50 v.
1950-luvulla, kun valtakunta oli
noussut sodan lamasta, jälleenrakennus loi uutta hyvinvointia ja suuret ikäluokat kasvoivat kouluikään,
alettiin kaupungissa tarvita uusia
koulurakennuksia. Kasvimaat olivat
menettäneet merkityksensä näläntorjujana ja niinpä todettiin, että Sikaojan kerhopalstojen tontti joutaa
koulutontiksi. Tontille rakennettiinkin suurehko tiilirakenteinen koulutalo, jossa toimi kunnallinen keskikoulu ja Itäinen kansalaiskoulu. Samoihin aikoihin valmistui Martinmäkeen toinenkin koulu, Turun Normaalilyseo Mestarinkadulle.
Peruskoulu-uudistuksen myötä
tuli koulusta myöhemmin kokeiluperuskoulun yläaste, jota kutsuttiin
Kokeiluperuskoulun itäiseksi yläasteeksi. Koulukokeilujen loputtua
1970-luvun puolivälissä piti taas
löytää koululle uusi nimi. Tarjolla
oli aluksi nimi Sikaojan peruskoulu,
mutta kun samanaikaisesti nimettiin läntinen yläaste sievällä Rieskalähteen koulu -nimellä, päätti Turun opetustoimen silloinen johtaja
Allan Koskimies, että itäiselle koululle pitää saada yhtä nätti nimi, joten koulu ristittiin Puropellon kouluksi. Tätä nimeä koulu on kantanut tähän päivään saakka.

Nimi Kuninkaankartanon
sikalalta?
Puropellolta Sikaoja juoksi peltomaisemien läpi Pajamäen ja Talomäen välistä Kuninkaankartanon ra-
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kennusten pihapiiriin. 1700-luvulla
kartanon asuinrakennukset sijaitsivat kummulla ojan pohjoispuolella
ja karjarakennukset ja karjapiha alavalla maalla välittömästi ojan, silloisen "Puron", etelänpuoleisella rannalla − suunnilleen nykyisen Uittamontien ja Kunnallissairaalantien risteyksen kohdalla.
Vedenottoa varten oli karjarakennusten paikka edullinen, mutta
alavana paikkana altis tulville, jotka
joskus nousivat rakennusten alimpiin hirsikertoihin saakka mädättäen niitä. Kun lisäksi suuri osa parhaimmillaan 80-päisen karjan jätöksistä valui puroon tuli karjapihasta
liejuinen ja epähygieeninen. Karjapiha siirrettiinkin joskus 1770-luvulla
toiseen paikkaan miespihan länsipuolelle. Puro-nimikin taisi noihin aikoihin muuttua nimeksi Sikaoja.

Kuninkaankartanon pihapiiristä
Sikaoja virtasi eteenpäin nykyisen
Valtaojantien kohdalla Heikkilän
koulun eteläpuolitse kohti Aurajokea. Alajuoksulla ojan vedet viemäröitiin 1930-luvun alkupuolella. Viemäri oli halkaisijaltaan 180cm:n
suuruusluokkaa ja sitä ei kaivettu
kokonaan maahan, vaan sen kohdalla oli ensin melko korkea puolipyöreä kumpare. Maantäyttö ja maanpinnan nosto nykykorkeuteen tehtiin myöhemmin, kun rakentaminen alueella alkoi. Myöhemmin on
jätevesiviemärin viereen kaivettu
sade- ja hulevesiviemärit.

Alusliikennettä Sikaojalla
Lähes 90 vuotta Myllymäen−Pajamäen alueella asunut Aarne Holm
kertoo, että Sikaoja oli normaalin

Matssonin paja Toivolankadulla v. 1943.
Vasemmalla näkyy osa vanhasta
kanalarakennuksesta. Taustalla Pajamäen
asutusta.
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kuulleensa
että
muinoin, kun siltoja ei Sikaojassa vielä ollut, käytettiin
tulvivaa jokea hyväksi ja suurillakin
aluksilla, jopa kaljaaseilla, kuljetettiin halko- ym. lasteja aina Kupittaalle saakka. Siellä
lastit purettiin ja
tavara kuljetettiin
hevospeleillä tarvitseville; mm. lääninsairaalalle.
Sikaojalla oli useita pieniä sivuojia ja puroja jotka laskivat vetensä Sikaojaan. Huomattavin niistä
oli useampihaarainen Varsoja, joka
virtasi Ispoisten ja Luolavuoren
suunnalta ja yhtyi Puistomäen ohitettuaan ja Uittamontien alitettuaan Sikaojaan. Varsojaa on vieläkin
nähtävissä avo-ojana n. 300 metrin
pätkä vanhan Puistomäen reunassa
sekä Esso-huoltoaseman ja Uittamontien välillä. Nykyisen Ispoisten
Puistotien alkupään tienoot olivat
siihen aikaan varsin vetisiä ja ovat
sitä märkinä aikoina vieläkin

Sama näkymä kuin edellisellä
sivulla v. 1947. Etualalla vas.
kanalarakennus.

vedenkorkeuden aikoihin niillä tienoilla 1−2 metrin levyinen, mutta
tulva-aikoina oja leveni kymmenenkin metrin levyiseksi virraksi. Alueella oli kolme joen ylittävää siltaa.
Suurin, kivestä rakennettu silta oli
silloisen kasarmille johtavan tien, nykyisen Perämiehenkadun kohdalla.
(Perämiehenkatua ja sen jatkeena ollutta nykyistä Rykmentintietä sanottiin siihen aikaan Kasarmintieksi).
Toinen, pienempi hirsisilta ylitti Sikaojan Myllymäentien jatkeen kohdalla. Myös Sikaojan sivuhaaran,
Varsojan, ylitti hirsisilta Uittamontien kohdalla n. 20−30 metriä nykyisen Vähäheikkiläntien risteyksestä
Uittamolle päin.
Kerrotaan, että suurien tulvien
aikana hirsisillat ryöstäytyivät perustuksiltaan ja uivat nopeasti virtaavan veden mukana alavirtaan kunnes pysähtyivät vahvaan kasarmintien kivisiltaan. Sieltä tiemiehet sitten ne "pärjäsivät" ja hevosten, köysien ja seipäitten avulla kiskoivat sillat takaisin paikoilleen. Holm kertoi

Pajamäen palokaivo
Uittamontien, silloisen Pajamäen
Alitien, varrella Sikaojan partaalla
− nykyisen Esikon paikkeilla −
sijaitsi aikoinaan palokalustovaja ja
sen yhteydessä ruumishuone. Kalustovajan seinässä oli kyltti "V.P.K KALUSTOHUONE". Vajan edessä risteysalueella oli Kaarinan kunnan ra-
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kentama iso palokaivo. Siitä paikkakuntalaiset hakivat juomavetensä,
kun omista kaivoista ei kuivina aikoina riittänyt vettä tai kun tulva-aikoina Sikaojan tulvat estivät oman kaivon käytön. Kaivon pumppu oli puurakenteinen ja sen mäntäosa oli nahkaa. Kaivosta haettiin vettä kärryillä ja saaveilla, jopa hevospeleillä.
Kuivina aikoina haettiin vettä myös
Perämiehenkadun ja Rykmentintien
kulmassa olleesta Turun kaupungin
kaivosta.
Kaivot olivat asukkaiden tärkeitä kokoontumispaikkoja, joiden äärellä jutusteltiin ja vaihdettiin kuulumisia. Voidaan sanoa, että kaivoilla
oli siihen aikaan suuri sosiaalinen
merkityksensä asukkaiden yhtenä
yhdyssiteenä.

Sikaojan alajuoksulla
Aarne Holm kertoili Sikaojan alajuoksusta, miten se Varsojan liittymän jälkeen käänsi suuntansa länteen ja virtasi kasarmintien alitse ja
nykyisen Perämiehenkadun eteläpuolitse telakka-alueelle. Siellä oja, alitettuaan ensin vanhan Korppolaismäentien, jatkoi Andrée & Rosenqvistin (Andros) tehtaan ja Vulcanin telakan välistä Aurajokeen. Korppolaismäentien alkupään joen puolella sijaitsivat Androksen teollisuusrakennukset ja toisella puolella oli
useita vanhoja puisia asuinrakennuksia. Yksi niistä oli pitkä, vähän parakkimainen talo, jossa oli paljon pieniä asuntoja. Taloa nimitettiin "Kananhäkiksi". Vieressä oli myös mm.
Suontaustan pitämä ruokala, jossa
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Aarne Holm, s. 1919, kotonaan
Valtaojantiellä. Kuva J. Liuke

Vulcanilaiset kävivät syömässä. Paikalle rakennettiin myöhemmin suuret tehdashallit, joissa toimii nykyään Häkkisen konepaja.
Sikaojan
pohjoistöyräällä,
Vulcanin puolella, oli työväen käymälärakennus, puu-C. Sen koppien
ovet olivat alhaalta auki, joten istujien saappaat näkyivät ulos ja tiedettiin mikä koppi oli varattuna. Sitä
käytettiin myös hyväksi; kerrotaan,
että joskus kopista löytyivät vain
tyhjät saappaat, joiden omistaja oli
lintsannut omille teilleen.
Aarne Holmilla on muistissa
monia tarinoita Sikaojan varrelta.
Kerromme niistä lehtemme seuraavissa numeroissa.
Teksti: Jouni Liuke
Kuvat: Thea Selenin kokoelmista

Villa Karlborg
Mitä, jos Mäntymäen kaupunginosa olisi aikoinaan ristitty nimellä Kalborginkaupunki? Se
oli oli ehdolla nimeksi joskus viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä, kun Mäntymäen kaupunginosaa aloitettiin kaavoittaa. Olisikohan se nyt suomen kielellä
Kallelankaupunki?
Kallelankadulla, päiväkodin tontilla, on vanha, puurakenteinen, hyvin kapearunkoinen vinkkelitalo. Rakennus on mahdollisesti rakennettu
jo ennen vuotta 1831, jolloin alueesta laaditussa kartassa mainitaan paikalle mitatusta tontista. Onko kyse
Karlborgin huvilasta, Villa Karlborgista, joka mainitaan olleen Mäntymäen alueella ja jonka nimi oli ehdolla koko kaupunginosan nimeksi,
siitä ei karttamateriaalin perusteella
saa tietoa.
Mäntymäki oli siihen aikaan vielä lähes kokonaan rakentamatonta

mäntypuuvaltaista nummimaastoa.
Villa Karlborg voi kuvitella yksinäisenä komeana huvilarakennuksena
omalla kalliokumpareellaan Sikaojan länsirannalla. Talosta oli avarat
näköalat itään Eteläiselle takamaalle ja etelään Pajamäen suuntaan.
Kallelankatu – Karlborgsgatan on
joka tapauksessa saanut nimensä
ko. huvilasta. Koko Mäntymäen kaupunginosan nimeksi oli aikoinaan
ehdolla Karlborginkaupungin lisäksi nimi Kesäkaupunki, sitä kun kaavoitettiin turkulaiseksi huvilakaupunginosaksi.
Vanha rakennus on merkitty
kaavassa suojelukohteeksi. Rakennus kuuluu nykyään Kallelankadun
päiväkodin pihapiiriin. Aikaisemmin kaavassa ollut Lastenpolun
alue sekä tontin länsikulmasta Mäntykadulle johtava polun osa on liitetty tonttiin.
Jouni Liuke

Villa Karlborg
kuvattuna lännestä
Mäntykadulta.
Kuva J. Liuke
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Koululaisten Turku-töitä kesänäyttelyssä
Turkuseuran Förituvan kesänäyttelyssä on esillä Turun tulevaisuus -nimisen sarjakuvakilpailun satoa. Peruskoululaisille suunnatun kilpailun
järjestivät Turkuseura ja Turun opetustoimi Turkuseuran juhlavuoden
2007 syksyllä. Lisäksi esillä on Turkuseuran 50-vuotislahjaksi saamia
koululaisten Turku-aiheisia piirustuksia ja maalauksia eri kouluista.
Mukana on myös Martinrantaseuran alueensa kouluilta Turkuseu-

ralle lahjaksi pyytämiä kuvia. Martin koulua edustaa 2-luokkalaisen
Mikko Valtasen työ ja Vähä-Heikkilän koulua 1-luokkalaisen Sara Konsellin ja 2-luokkalaisen Meri Konsellin työt.
Näyttely on avoinna 16.6.-15.8.
Förituvan aukioloaikoina ma, ti, ke
ja pe klo 10-14 ja to klo 10-17.30.
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Osoite
on Sairashuoneenkatu 1.
KS

Toisluokkalaisen Jalmar Mäkilän näkemys tämän päivän koulunkäynnistä 100
vuotta täyttäneellä Vähä-Heikkilän koululla. Tämä kuva ei ole mukana Förituvan
näyttelyssä.
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Runoja ja kuvia Aurajoen maisemista
Turkuseura julkaisi toukokuussa taidekirjan Kaksi joutsenta Aurajoessa.
Aurajoen maisemiin teemaltaan keskittyvä kirja sisältää Maritta Flyktin runoja ja Matti Kivekkään valokuvia. Maritta ja Matti asuvat molemmat ”toispual jokke”, Maritta
joen länsirannalla ja Matti mäen takana Portsassa. Molemmille Aurajoki on kotikaupungissa rakas ja tärkeä elementti.
Kirja sisältää 56 runoa ja 23 valokuvaa. Tekstien joukossa on Marittan kaunis runo kirjailija Jarkko Laineen muistolle. Wärtsilän tehtaan lopettaminen saa myös huomiota runoissa. Valokuvat esittelevät jokimaisemia eri vuodenaikoina.
Kovakantista kirjaa myydään
Turkuseuran Föripuodissa ja muissa
paikallisissa kirjakaupoissa sekä Martinrannan markkinoilla.

Korkealla, taivasta vasten
On niin pimeää
sataa
aamulla aikaisin
Läntisellä Rantakadulla.
Vähän ihmisiä liikkeellä
ja siinä
Ukkopekan kohdalla
jo näkyy
Vartiovuoren tähtitorni
niin kaunis rakennus
omalla paikallaan
siellä se on
taivasta vasten.
Aivan kuin se kuiskaisi
tule tänne
tänne tule.
Maritta Flykt
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Aurajoen laivat 2

Merihelmi
saaristohöyrystä Aurajoen helmeksi
Martinrannan alueella Aurajoessa "spinhusin" edessä vuosikymmeniä samassa paikassa levännyt Merihelmi on yksi Aurajoen
vanhimmista aluksista. Se saavuttaa kohtapuoliin 120 vuoden kunnioitettavan iän. Alus
on rakennettu v. 1890 Paul Wahlin telakalla Viipurissa. Matkustajahöyrylaivaksi
valmistunut
alus liikennöi koko aktiivisen
uransa ajan Turun saaristossa.
Turkuun se on myös jäänyt.
Alus on teräsrunkoinen ja se on
rakennettu niittaamalla. Sen tilasi aikoinaan
Höyrylaivaosakeyhtiö
Kuusisto Turusta ja sen nimeksikin
tuli ensiksi S/S Kuusisto. Se kuljetti
matkustajia ja rahtia yhden syksyn
Turku–Vehmaa, ja myöhemmin pääasiassa Turku–Uki-linjalla. Välillä se
ajoi myös Turku–Sauvo (Paddais)
-linjaa. Aluksessa oli 35 hv:n höyrykone. Vuonna 1907 laivaa pidennettiin n. 2,6 metrillä.
Vuosina 1926–33 aluksen omisti Pargas Ångbots Ab, joka antoi alukselle uuden nimen S/S Pargas
Malm. Sen nimisenä se liikennöi
pääasiassa Turku – Paraisten Malmi
– Lillmälö -linjalla. Laiva varustettiin tuona aikana uudella 150 hv:n
höyrykoneella.
Keväällä 1933 aluksen osti Höy-
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rylaivaosakeyhtiö Norma (K. E.
Roos) ja alus sai taas uuden nimen,
nyt S/S Norma. V. 1937 se sai taas
uuden omistajan, nyt sen osti tunnettu turkulainen A. E. Erickson Oy,
joka poistatti aluksesta koneet ja
sitä käytettiin saaristossa lastausmiesten asuntolaivana. Se säilyi rekisterissä edelleen matkustajalaivana ainakin vuoteen 1939 asti.
Vasta vuonna 1955 uusi omistaja Karl Jansson rekisteröi aluksen
uudelleen, nyt rahtilaivaksi, sen jälkeen kun siinä oli tehty perusteelliset muutostyöt. Alus sai dieselmoottorin ja myös uuden nimen M/S
Ulla, jolla nimellä se kuljetti kuuden solmun nopeudella saaristossa
hiekkaa. Vuodet 1961–68 Ullan
omisti turkulainen Bror Degerholm, vuonna 1969 Naantalin Konevuokraamo sekä vuonna 1970 hetken aikaa vielä Otto Björkudd.

Hiekkalaivasta Aurajoen
helmeksi
Laivan tarina kauppamerenkulun
parissa päättyi vuonna 1970, jolloin
turkulaiset Unto "Untti" ja Helmi
Jokitalo hankkivat aluksen omistukseensa ja antoivat sille uuden nimen M/S Merihelmi. He muuttivat
aluksen huvialukseksi ja asuntolaivaksi. Siitä saakka alus on ollut turkulaisille tuttu näky Aurajoessa;

Merihelmi
huvialusaikanaan
jossain Turun
saaristossa. Kuva
aluksen lokikirjan
välistä.

koko ajan lähes samassa laituripaikassa missä se on nykyäänkin. Unto
Jokitalo risteili perheineen ja kavereineen ahkerasti ympäri Turunmaan saaristoa Kustavista Hiittisiin
ja Karunasta Korppooseen, ulottuipa yksi retki v. 1988 Tallinnaan asti.
Varsin tuttu vieras Merihelmi oli kesäisin Turun Urheilukalastajien tukikohdissa Härjänmaalla ja Maskinnamossa.
V. 1979 rakennettiin alukseen
perään uusi, vähän isompi ohjaushytti ja koneeseen tehtiin täysremontti.
Jokitalon aikana alus telakoitiin useaan otteeseen, pohjalevyjä huollettiin ja korjattiin ja koneet peruskorjattiin. Jokitalot vaalivat ja hoitivat
alustaan huolella aina siihen asti
kunnes aika Untista jätti. Untin viimeinen päiväkirjamerkintä aluksen
lokikirjassa on 3.9.1994 matkalta
Korppoosta Turkuun.

Ravintolalaivaksi
Martinrantaan
Heinäkuussa 1996 Helmi Jokitalo
ja perikunta myivät Merihelmen raisiolaiselle Miikka Romulle. Alus oli
hänellä aluksi huvikäytössä ja sillä
kierrettiin pääasiassa Saaristomeren
alueella. Ajatuksissa oli pitemmätkin retket; Romu suunnitteli kavereineen mm. retkeä jokireittejä pitkin
aina Välimerelle asti. Työkiireiden
vuoksi jo hyvin pitkälle suunniteltu
matka jäi kuitenkin toteuttamatta.
Vuodesta 1997 alkaen on aluksella harjoitettu ravintolatoimintaa.
Vaivihkaisesta alusta aluksen käyttö
on nyt vakiintunut kesäkausina toimivaksi suosituksi ravintolalaivaksi.
Ravintolassa on A-oikeudet. Toiminta on koko ajan ollut oman perheen
hallussa. Syksyllä 2007 alus telakoitiin ja siitä purettiin kone- ja pannu-
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huoneet ja potkurilaitteisto. Samalla laivan vanha teräslevyrunko hiekkapuhallettiin ja pinnoitettiin uudella Rautaruukki Oy:n käyttämällä menetelmällä. Runko päällystettiin
muovilla, sen päälle levitettiin hartsikuituseos ja pinta viimeisteltiin gelgoatilla. Merenkulkulaitoksen tarkastaja katsasti rungon ja valvoi pinnoitustyötä tarkasti, sillä vastaavaa työtä ei oltu aikaisemmin tehty niittaamalla rakennettuun runkoon.
Purettuihin tiloihin ruumassa ol-

laan nyt rakentamassa saunatiloja.
Tulevina aikoina vanha Merihelmi
tulee palvelemaan asiakkaitaan entistä monipuolisemmin ja paremmin.
Käykää tutustumassa!
Teksti: Jouni Liuke
Lähteet:
Lasse
Sjöström,
www.turkusteamers.com; aluksen lokikirja vv. 1979–1994

M/S Merihelmi
ex. Kuusisto, ex. Pargas Malm, ex. Norma, ex. Ulla.
Entinen matkustajahöyrylaiva, asuntolaiva ja rahtilaiva,
vuodesta 1970 huvialus ja vuodesta 1997 ravintolalaiva.
Rakennettu v. 1890, Viipuri, Paul Wahl & Co:n telakka.
Rakennusaine teräs.
Mitat: pituus 26,5 m, leveys 5,2 m.
Toimii edelleen ravintolalaivana Aurajoessa.
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KIITOS !
Martinrantaseura kerää alueeltaan tulevaa historiankirjoitusta varten muistitietoja, 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 artikkeleita. Niistä on esimerkkejä tässäkin lehdessä. Kenties jonakin päivänä saamme kootuksi niistä oikean kotiseutukirjan! Sellainen Martinrannalta vielä
puuttuu.

Liity jäseneksi
Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naapurisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi neljästi vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen, jossa kerrotaan seuran toiminnasta, tapahtumista, 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. Yhteystiedot viimeisellä sivulla.

Nimi

Ammatti

Lähiosoite

Synt.aika

Postitoimip.

Kotipuh.

Sähköposti

Muu puh.

Perhejäsenet
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Tapahtumakalenteri
Ennakkotietoja syksyn 2008 tapahtumista
Muutokset ovat vielä mahdollisia, lue tarkemmat tiedot syksyllä ilmestyvästä Martinranta-lehdestä ja osoitteesta www.martinrantaseura.fi.

Martinrannan markkinat
su 15.6.2008 klo 10:00 – 18:00
la–su 16.–17.6. 2008
Katso ilmoitus sivulla 2.

Kakola-retki
to 28.8.2008 kello 15:00 – 17:00
Tutustumiskäynti vanhaan Turun Keskusvankilaan Kakolaan. Kakola sulkeutuu yleisöltä elokuun viimeisenä päivänä, joten nyt on, ainakin toistaiseksi,
viimeinen tilaisuus nähdä maankuulut vankilarakennukset sisältäpäin. Retkellä tutustutaan lääninvankilaan ja Kakolan vankila-alueeseen (vankimielisairaalaan vain kuvin). Kierros alueella suoritetaan kävellen. Reitillä on runsaasti portaita.
Opastettu kierros lähtee kello 15.00 Sofiankadun puoleiselta sisäänajotieltä lääninvankilan portilta. (Kakolaan kuljetaan Sofiankadun ja Kakolankadun kautta). Alueelle ei voi ajaa autolla, joten ne on jätettävä porttien ulkopuolelle. Kierrokselle otetaan vain rajoitettu määrä osanottajia, joten ilmoittaudu kiireesti! Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä 30 osanottajaa. Retken hinta on 15 euroa.
Ilmoittautumiset: Heimo Kumlander, puh. 040 593 4021

Urheilupuistokierros
punttisalista Blombegin taloon
to 11.09.2008 kello 18:00
Pari vuotta sitten Martinrantalaiset kävivät tutustumassa urheilupuiston ympäristöön ja luontoon. Nyt uudella kierroksella tutustumme puiston rakennuksiin alueen hoitajan Ismo Pyölin opastuksella. Aloitamme vanhasta voimailijoiden hallussa olleesta ”punttisalirakennuksesta”, käymme uuden pääkatsomon tiloissa, Blombergin hirsihuvilassa ja muissakin Urheilupuiston rakennuksissa. Matkan varrella meille kerrotaan myös vanhoista jo puretuista
rakennuksista ja rakennelmista. Kokoontuminen Martinmäen puoleisella
portilla kello 18:00.
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Mormonikirkko
ti 14.10.2008 kello 17:30
Lokakuussa teemme tutustumiskäynnin Mäntymäellä sijaitsevaan Mormonikirkkoon. Siellä meille
kerrotaan mormonikirkon syntyvaiheista ja perusteista ja tutustutaan – hienoksi kerrottuun − kirkkoon. Samalla matkalla tutustumme myös kirkon
lähellä sijaitsevaan Villa Karlborgiin, johon aikoinaan sijoittui Mäntymäen päiväkoti.

Steiner-koulu ja vanha Norssi
ke 12.11.2008 kello 18:00
Marraskuun tutustumiskohde on tänä vuonna 50
vuotta täyttänyt vanhan Turun Normaalikoulun eli
Norssin talo ja siinä nykyisin toimiva − tänä vuonna 25 vuotta täyttänyt – Steinerkoulu. Meille kerrotaan 50 vuotiaan koulurakennuksen historiasta
ja taloa nykyisin hallitsevan Steinerkoulun vaiheista ja toiminnasta. Esityksen päätteeksi pidetään
koululla yhdistyksen syyskokous.

Puurojuhla
ke 4.12.2008 kello 18:00
Tämän vuoden Euroopan Kulttuuriperinnepäivien aiheena ovat vanhat seurantalot. Sen kunniaksi järjestämme tutustumiskäynnin yhteen
alueemme seurantaloon, Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen taloon Myllymäentie 22:ssa. Lähestyvän joulun kunniaksi vietämme siellä vanhanajan puurojuhlaa joululauluineen ja -pukkeineen Ohjelman lomassa meille esitellään talon
historiaa ja tämän päivän toimintaa.
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Jäsenalennusta myöntävät liikkeet
Kehys Kurki
Kehystykset, peilit ja ripustuskiskot
Alennukset tuotekohtaisesti
Tiilentekijänkatu 8-10
Puh. 235 2727

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

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11
Puh. 234 2108
Kuva-Laine
Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti
Stålarminkatu 9.
Puh. 235 6476

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

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

Yrittäjä!
Meidän kauttamme tavoitat helposti alueen asukkaita. Otamme vastaan mainoksia alueen yrittäjiltä ja toimijoilta. Käytä mahdollisuutta hyväksesi! Seuraava jäsenlehtemme ilmestyy syyskuussa.
Ilmoitushintamme ovat:
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Mustavalkoinen

Väri

Koko sivu

100 euroa

120 euroa

Puoli sivua
Nejäsosasivu

60 euroa
40 euroa

70 euroa
50 euroa
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Perustettu: 24.4.2004
Jäseniä 8.6.2008: 298
Jäsenmaksu 10 euroa,
perhejäseniltä 2 euroa/hlö
Tilinumero: 571097-252324
http://www.martinrantaseura.fi

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

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, joten mikäli jonkin jaoston toiminta kiinnostaa, otathan yhteyttä kyseisen ryhmän kokoonkutsujaan lisätietojen saamiseksi.

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
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