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Kuuluuko asukkaan ääni?
Kunnallisvaalit lähestyvät. Syksymmällä saamme äänestää kaupunginvaltuustoon ehdokkaita,
joita puolueet ovat meille valmiiksi valinneet. Käytännössä
valitsemme samalla myös eri
lautakuntien jäsenet. Valituksi
tulleilla valtuutetuilla ja lautakuntien jäsenillä on velvollisuus täyttää ne lukuisat lupaukset, jotka he ovat meille äänestäjille antaneet.
Näin yksinkertainen asia ei käytännössä kuitenkaan ole. Käytäntö
tuntuu olevan se, että toiveittemme
mukaisesti asioitamme ajava edustaja saa ne toteutumaan vain, jos ne
sopivat puolueen päälinjaan ja asiaa hallinnoivan virkamiehen intresseihin. Puolueitten ja ryhmien päätökset sitovat yksittäistä valtuutettua. Puolueiden päälinjat muodostuvat aina jonkun etupiirin tarpeista.
Vain puolueen sisäpiiri yleensä tietää mistä tarpeista oikeastaan on kysymys.
Tulevissa vaaleissa useissa puolueissa on ehdokkaita myös Martinrannan alueelta. Toivottavasti valitsemme luottamustehtäviin uusia ja
ennakkoluulottomia henkilöitä, joilla on kyky ja uskallus hoitaa kaupunginosamme asioita asukkaittemme
parhaaksi.
Suomi on toimivien yhdistysten
luvattu maa. Turussa mm. useat
omakotiyhdistykset ajavat vireästi
oman yhteisönsä asioita. Kaksi vanhinta on jo yli 100-vuotiasta. Toi-

nen
merkittävä
ryhmä on toimivat kaupunginosayhdistykset, joita on perustettu
melkein kaikkiin
kaupunginosiin
Turkuseuran avittamana.
Turkuseuran ja asukasyhdistysten rinnalle on Turun kaupungin toimesta rakennettu toinen, Aluekumppanuuden ja Asukkaan ääni -nimien
alla toimiva organisaatio, joka tekee
työtään kaupungin määrärahojen
turvin. Jotkut ovat kyselleet, tarvitaanko toimivan järjestelmän lisäksi
toinen, virallinen (puolueeton) järjestelmä.
Asukasyhdistykset toimivat jäsenmaksutuloilla, jotka yleisesti ottaen ovat hyvin pieniä. Yhdistykset
pyrkivät resurssiensa mukaan toimimaan alueensa asukasviihtyvyyden
parantamiseksi. Ne järjestävät jäsenilleen erilaisia yhteistilaisuuksia,
kotiseuturetkiä
ja
-tapahtumia.
Eräät yhdistykset, kuten Martinrantaseura, tekevät kotiseutuhistoriansa keruutyötä, saadun materiaalin
tallentamista ja julkaisemista jäsenjulkaisujensa palstoilla.
Yhdistykset, niiden joukossa
Martinrantaseura, ovat toimineet hyvässä yhteistyössä Aluekumppanuusorganisaation kanssa. Tästä yhteistyöstä on syntynyt hyvin myönteinen kuva. Aluekumppanuudella on
aikaansaava ja motivoitunut henkilökunta, jolla on ollut tahto ja mahdollisuus järjestää eri puolille kaupun-
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kia ja erilaisten teemojen ympärillä
yleisötilaisuuksia, joissa asukkaat
ovat voineet tuoda julki omia ehdotuksiaan asioiden parantamiseksi.
Mukaan on aina saatu poliitikkoja
ja kaupungin virkamiehiä. Näin on
annettu kuva kansanvaltaisesta päätöksenteosta.
Tilaisuuksissa
on
vallinnut
hyvä yhteen hiileen puhaltamisen
henki. Tulokset ovat kuitenkin toistaiseksi olleet laihoja. Esiintuodut
aloitteet eivät ole juurikaan eden-

neet kaupungin elimissä ja niinpä tilaisuuksien anti on jäänyt tunteiden
purkamisen antaman tyydytyksen
tasolle.
Asukasyhdistyksissä tunnetaankin, että niiltä puuttuvat todelliset
mahdollisuudet vaikuttaa omien
alueittensa päätöksentekoon. Miksi
ei yhdistyksille voida antaa parempia mahdollisuuksia ja taloudellisia
resursseja tehdä työtä yhteisönsä hyväksi siinä hengessä mitä Asukkaan
ääni -nimellä kuvataan?

Manillan köysitehdas
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Nuori taiteilija Mäntymäestä
– Tää linna vaati aika tarkkaa
työtä, Mikko esittelee vesiväreillä maalatun linnakuvan ikkunaruutujen hienon hienoja viivoja.
Mäntymäessä asuva Mikko Valtanen haki ja pääsi toivomalleen
kuvaamataidon luokalle. Martin koulun reipas kolmasluokkalainen on harrastanut piirtämistä jo kauan.
– Mä piirrän koulussa ja kotona. Nykyään mä piirrän paljon autoja. Morganeita oon aika usein piirtänyt.

Tää on vanha auto, jonka oon automuseossa ja autolehdessä nähnyt.
Vihreän Morgan-kuvan lisäksi
Mikon kokoelmista löytyy eri automerkkejä ja -tyyppejä kuvaava piirros.
– No, kyllä mä joskus piirrän taloja
ja sitten mä piirrän sarjakuvia, poika kertoo muista suosikkiaiheistaan.
– Aika vaikeeta on piirtää ihmisiä,
että ne näyttää joltain tietyltä ihmiseltä. Sellaiset on aika vaikeita, hän
miettii.
Opettaja oli valinnut pojan tekemän, Martin koulua
esittävän piirustuksen mukaan Martinrantaseuralle luovutettavien edustustöiden joukkoon. Turkulaisten eri kaupunginosaseurojen keräämistä töistä koottiin
lahjakansio, joka luovutettiin 50-vuotiaalle Turkuseuralle vuosi sitten. Osa töistä
päätyi Förituvalla järjestettyyn kesänäyttelyyn, niin myös Mikon työ. Piirros on
martinrantalaisille jo
Mikko Valtanen esitteli piirustuksiaan kotonaan Mäntymäessä. Autojen lisäksi
kohteina ovat olleet
mm. Aku Ankka ja
Mikki Hiiri.
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tuttu jäsenlehden tämän vuoden ensimmäisen numeron kannesta.
– Kyllä se aika hienoa oli, kun ennen ei ole ollut missään näyttelyssä,
poika valaisee tuntojaan näyttelyyn
tutustuttuaan.

Kouluun on kiva mennä
Mikon Elisa-äiti kertoo, että pojan
innostus piirtämiseen tuntuu mukavalta. Hän myöntää taidon olevan
osittain molemmilta vanhemmilta
perittyä.
– Varmaan enemmän kuitenkin
Juha-isältä, joka on taiteellisesti lahjakkaampi.
Piirtämisen lisäksi Mikko harrastaa
yleisurheilua. Isän ja äidin tai kaverin kanssa käydään myös pyöräilemässä.

– Pikkusiskon kanssa leikin joka päivä.
7-vuotiaan Kaisa-siskon lisäksi perheeseen kuuluvat 1-vuotiaat kaksoset. Koulun alkua Mikko odotteli
loppukesällä jo innolla.
– On se kivaa pitkästä aikaa. On eri
opettaja, niin se on vähän erilaista,
ja uusia luokkakavereita, kuvisluokan uusi oppilas kertoo.
Mutta onkohan pojalla jo suunnitelma, mikä hänestä tulee isona?
– On mulla vähän. Esimerkiksi rallikuski.
Entä voisiko sinusta tulla taidemaalari?
– Kyllä mä joskus oon ajatellut, että
vois tulla.
Teksti ja kuva:
Kristiina Syrjäsuo

Viivat
Yoshinobu Nakamuran intarsiatöitä
Brinkkalan galleria, Turun Kulttuurikeskus, Vanha Suurtori 3
Näyttely avoinna 5.9.-5.10.2008
ti-pe 12-19 ja la-su 11-17
Näyttelyä ovat tukeneet Greta ja
William Lehtisen Säätiö sekä Valtion Muotoilutoimikunta.
Yoshinobu Nakamura
Intarsia-Ateljee Nakamura
Rykmentintie 4, 20810 Turku
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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

Myynnissä myös
Martinranta-kangaskassi
4 euroa.
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Pippurimylly ja Hugo
Martinrantalaisten ruokasali ja olohuone
Pippurimylly on 34-vuotisen historiansa aikana vakiinnuttanut
paikkansa alueen ja koko kaupungin asukkaiden suosimana
ruokaravintolana. Sen maine
on kiirinyt kauemmaksikin;
koko valtakunnan ruokakulttuuria harrastava väki tuntee Pippurimyllyn ja sen nimikkopihvin.
Muutama vuosi sitten Viisi tähteä -lehti ja Ilta-Sanomat järjestivät yhteistuumin valtakunnallisen
klassikkoannosäänestyksen. Pippurimyllyn nimikkopihvi äänestettiin molemmissa listoissa ykköseksi. Nimikkopihvi, pippuripihvi, tehdään valikoidusta härän sisäfileestä, se
maustetaan talon omalla
kastikkeella ja lisukkeena
on muskotilla maustetut
perunakuorukat ja pikkuporkkanat.
Monet Martinrannan
asukkaat ovat valinneet
Pippurimyllyn vakituiseksi
ruokapaikakseen; lounasruokailuun ja myös silloin
kun mennään "ulos" syömään. Alakerran viihtyisän tunnelmallinen Hugo on muodostunut alueen asukkaiden olohuoneeksi, jonne tullaan viettämään iltaa ja seurustelemaan ystävien parissa.
Martinrantaseura järjesti viime
keväänä Hugossa nostalgisen illan,
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jossa kuunneltiin 1950 ja 1960-luvun iskelmämusiikkia. Muusikko
Ari Hakulinen kertoili Aurajoen
rannassa sijainneen Sointu-tehtaan
historiasta ja soitteli vanhoja Sointuäänilevyjä. Innostuneen salintäyteisen yleisön joukosta voitiin bongata
useita tuttuja kasvoja. Sointu-muistojaan olivat tulleet kertaamaan
mm. rouva Laila Viherluoto ja näyttelijä Esko Pesonen, jotka kertoivat
tunnelmistaan vanhojen rakkaiden
sävelten soidessa taustalla.
Hugon kirjastoksi kutsutussa
huoneessa järjestettiin takavuosina
suosittuja kirjallisia iltoja,
joiden vetäjänä toimi nyt
jo edesmennyt kirjailija
Jarkko Laine. Iltoja jatkettiin jonkin aikaa Jarkon
jälkeenkin erilaisten teemojen merkeissä. Onnistuneen Sointu-illan jälkeen
saadun palautteen virittämänä on Martinrantaseurassa tuumittu perinteen
elvyttämistä ja teemailtojen järjestämistä jatkossakin.
Toivottavasti voimme jo ensi kevätkaudella järjestää yhteisiä illanistujaisia sopivien aiheiden merkeissä.
Seuraavalla sivulla itse ravintoloitsija, Osmo Ravantti, kertoo Pippurimyllyn synnystä ja sen vaiheista.
JL

Pippurimylly
hajanaisia muisteloita
70-luvulla Helsingissä; Osmo ravintolapäällikkönä, Helena opiskelemassa ja tienaamassa opiskelurahoja samassa ravintolassa. Oma ravintola mielessä –
tai jotain muuta – ja se muu olisi voinut olla vaikka torikahvila
Turun torilla. Vaan lupaa sinne
ei hellinnyt (olisi kuulemma kerännyt epäsosiaalista ainesta
notkumaan torille).
Tilattiin Turun Sanomat ja selattiin ilmoituksia; suurin piirtein ensimmäinen myytävänä oleva baari
oli Martinex-baari Stålarminkadulla. Vappuna tehtiin kaupat ja heinäkuussa 18.7.1974 avattiin. Melko
huono ajankohta avata uusi ravintola kaupunkiin kesken lomakauden.
Pippurimylly oli alkuun ranskalaistyyppinen ruokaravintola, yläkerrassa lounasannoksia ja á la Carte
-ruokia sekä alakerrassa kaupungin
ensimmäinen pizzeria. Libanonilainen pizzakokki toi eksotiikkaa ja lirkutteli nuorten tyttöjen kanssa.
Alkuaikoina oltiin avoinna maanantaista lauantaihin, kitkuteltiin
80-tuntisia työviikkoja, kunnes syksyllä avattiin myös sunnuntaisin.
Myynti lähti kehittymään ja voitiin
palkata lisää työntekijöitä. Sunnuntaisin aukioloaika oli 12-18 ja sen
jälkeen henkilökunta söi yhdessä pitkän pöydän ääressä.
Alkuaikojen ruokalistassa oli

mm. kania valkoviinissä, munuaiskeittoa ja ranskalaista sipulikeittoa.
Alusta saakka ovat olleet listalla Pippurimyllyn nimikkopihvi, Wienervalssi, Lehtipihvi ja esim. Varras.
Keittiö oli ahdas, vain vähän isompi
kuin nykyinen tarjoilutila, kunnes
lopultakin tuli tilaisuus laajentaa
asiakastiloja ja samalla keittiötä yhden kaksion verran. Alakerran
pizzat siirrettiin yläkertaan ja alakertaan sisustettiin ensin pieni lounasbuffet Suolasirotin ja iltakäyttöön pikkuinen Olohuone.

Hugo ja Kerttu
Kun pankkikriisi 1990-luvulla
lopetti Stålarminkadun ja Kuninkaankartanonkadun kulmassa katutasossa olleen Turun Säästöpankin,
laajennettiin ravintolan asiakastiloja reilusti. Pankin tilalle syntyi
Hugo vuonna 1993.
Välillä meillä oli myös ravintolat Pikkumylläri vuodesta 1978 ja
Myllärimatti vuodesta 1981 vuoteen 1989. Vuonna 2002 avattiin sitten nuorekkaampi ja trendikkäämpi
ravintola Kerttu Läntisellekadulle.
Perheen nuorempi polvi on jo ottanut vetovastuun. Pojat Viljo ja Matti Ravantti ovat olleet mukana vuodesta 1996 alkaen. Myös tytär
Anna on talon toimissa mukana,
hän hoitaa visuaalista markkinointia ja auttelee toimistotehtävissä.
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Silloin kun aloitettiin olivat
kassakoneet toki jo sähkökäyttöisiä, mutta melko alkeellisia. Puhelinnumeromme oli 359 501 ja usein
tuli Wärtsilän puheluita, mutta
emme ottaneet vastaan laivatilauksia. Wärtsilän numero oli 359 500.
Siihen aikaan ei ollut kännyköitä;
kallis, suuri ja painava NMT olisi ollut, ei tietokoneita, shekit olivat vaihtumassa pankkikortteihin. Niitä käsimankelilla höylättiin, illan päätteeksi laskettiin ja vietiin pankkiin tai lähetettiin määräajoin luottofirmoihin.
Vaikka työtä helpottavia laitteita on tullut lisää, tuntuu siitä huolimatta, että kiire vaan kasvaa, niin
kuin nykyelämässä muutenkin. Pippurimyllyn miljöö on pysynyt vuosikymmenten mittaan lähes samanlaisena; vähän tuoleja on uusittu ja
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pöytäliinan värejä vaihdeltu. Porraskäytävään on ripustettu taiteilija
Markku Kososen naivistinen värikäs piirustussarja Turun Musiikkijuhlien julisteista. Markku Kososen töitä löytyy myös Hugon seiniltä.
Pippurimyllyn menestyksen perusta on hyvä henkilökunta ja uskolliset asiakkaat. Pitkäaikaiset pystyvät työntekijät ovat kaikessa a ja o,
asiakaskunnassa on jo neljäs sukupolvi tulollansa. Henkilökunnan
vanhimman ja nuorimman välinen
ikäero on lähes viisikymmentä vuotta; kaikki ollaan samassa veneessä
ja tullaan hyvin toimeen. Vanhat pysyvät nuorten joukossa nuorekkaina
ja nuoret oppivat aina jotain meiltä
vanhoilta antiikeilta.
Teksti Osmo Ravantti
Kuvat Viljo Ravantti

Hugon talo
Kuninkaankartanonkatu 10
(Stålarminkatu 2b, Mestarinkatu 1b)
Rakentamisvuosi 1949
Kerroksia 6
Huoneistoja 58, pinta-alat 23-62 m2
Liike- ym. huoneistoja:
– Turun Säästöpankki - Sparbank i Åbo, 1993 ravintola Hugo
– Martinex-baari, 1974 ravintola Pippurimylly
– Martin Kirjakauppa, om. Helvi Hurme, myöh. Martin Apteekki,
– Lihaliike P.V. Borchardt Eftr., nyk. V-S Veteraaniurheilijat ry.
– Talouskoulu Carina
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Puuvenesatama Martinsillan pieleen
Julkisuudessa on ollut juttua
puurakenteisten purje- ja moottoriveneiden uudesta satamapaikasta Aurajoen rannalla. Se on
sijoittumassa näkyvälle paikalle Martinsillan pieleen, paikalle
jossa aikaisemmin nähtiin uljas
fregattimme Suomen Joutsen.
Merenkulkumuseo Forum Marinum on viemässä hanketta
eteenpäin.
Kauniit puuveneet, jotka ennen
saivat majailla puulaiturissa Manillan rannassa, on nyt häädetty pois
suurien ja mahtavien huviveneiden
tieltä. Perusteluksi on sanottu, että
suurille veneille, jotka eivät mahdu
vierasvenesataman paikoille, on löydettävä vieraspaikat. Vierasveneet
myös maksavat laituripaikastaan
suuremmat maksut kuin pikkuveneet pitkäaikaisvuokrillaan.
Monet veneilijät ovat laituroineet Manillan rannassa pitkään, jotkut toistakymmentä vuotta ja olisivat kyllä halunneet pitää veneensä
entisellä paikallaan.
Uudessa paikassa on tämän kesän majaillut yksikseen kaunis Scylla-vene, jonka omistaja maskulainen Ville Urponen kertoi, että hänkin olisi mielellään säilyttänyt veneensä vanhassa paikassaan, mutta
on kuitenkin valmis siirtymään uuteen puuvenesatamaan.
Pekka Paasio Forum Marinumista kertoo, että alku Martinsillan pie-
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lessä on ollut vielä vaatimaton. Kun
vuokraus- ja rahoitusasiat lopullisesti selviävät on toiveissa saada satama avatuksi kunnolla keväällä
2009. Nyt tarjolla olevalle 40 metrin matkalle on tarkoitus rakentaa
puinen kokoojalaituri kivimöljän kylkeen, tarpeelliset portaat ja muutama kiinnityspaalu veneiden keulakiinnitystä silmällä pitäen. Paalupaikkojen lisäksi varattaisiin kahdelle isommalle veneelle paikka kylkikiinnitykseen.
Puuvenesatamasta on tarkoitus
tulla nimensä mukaisesti vain puuveneille tarkoitettu laiturialue. Venepaikoille pyritään saamaan vanhoja
puisia perinneveneitä sekä uudempia puisia moottori- ja purjeveneitä.
Forum Marinum säätiöllä on omasta takaa vanha Postineiti-niminen
saaristolaisvene, puinen viittavene
ja muutakin kalustoa. Veneet ovat
kulussa olevia museoaluksia, joilla
voidaan tehdä vaikka huviretkiä Aurajoella.
Pekka Paasio toivoo, että vuosina 2009-2010 voisi olla ihailtavana
10-15 kaunista puuvenettä ja Turun
kulttuuripääkaupunkivuonna 2011
puuvenesatamassa olisi jo kokonainen komea puuvenelaivasto. Myös
rannalla oleva viihtyisä kesäinen
kahvikioski saisi kaipaamansa paikan veneillä vieraileville asiakkailleen.
Monet martinrantalaiset haikailevat vielä kauniin valkoisen Suo-

men Joutsenen perään ja toivovat,
että se joskus vielä uisi takaisin vanhalle paikalleen. Sitä toivetta tuskin
saadaan enää toteutumaan ja sen sijaan voidaan miettiä mitä tilalle tulee. Vaarana on, että paikka vuokrataan jollekin vanhalle käytöstä poistetulle rumalle rahtilaivalle tai proo-

mulle. Niistä on esimerkkejä Aurajoessa tarpeeksi.
Toivottaisimmeko vanhojen kauniiden puuveneiden laivueen tervetulleeksi Martinsillan pieleen?
Jouni Liuke

Kaunis Scylla-vene Martinsillan pielessä, paikassa johon suunnitellaan uutta
puuvenesatamaa. Kuva J.Liuke
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Aurajoen laivat, osa 3
Klassinen puuvenekaunotar

Scylla "Sophia"
Aurajoen rannassa Martinsillan
pielessä on kuluneen kesän ollut rantautuneena monen merihenkisen ohikulkijan ihailun
kohteena kaunis perinteinen
puuvene nimeltään Sophia. Aikaisemmin se ja sen lajitoverit
majailivat Manillan rannassa.
Vene on luvialaisen veneentekijämestarin luomus, klassiseen
arvoon noussut matkavenetyyppi Scylla.
Hienolle puuveneelle nimen antanut hirviö, kreikkalaisen mytologian ihmissyöjä Scylla, ei hevin tule
mieleen kaunista venettä katsellessa.1) Veneenä Scylla on klassinen,
koviinkin meriolosuhteisiin rakennettu, mutta sulavalinjainen puupursien kuningatar. Se on kiireettömästä merellä kulkemisesta ja vanhasta
puuvenekulttuurista kiinnostuneiden purjehtijoiden toiveuni.
Scylla on luvialaisen vuosisataisen laivanrakennusperinteen jatkaja. Luvialaiset vaalivat edelleen maineikasta purjelaivahistoriaansa ja
merellistä perinnettään. Luvia on säilyttänyt omaleimaisuutensa, johon
kuuluu erottamattomasti meri, purjealukset, puuvenetelakat. Perinteitä edustaa jalostuneimmassa muo-

dossaan veneenrakentaja Björn Nyberg (75), joka v. 1964 alkoi veljensä Mårtenin kanssa veistämään
puuveneitä pienessä suulissa Luvian Lankoorissa entisen Sådön laivavarvin laidalla.
Ensimmäinen Lankoorissa valmistunut vene oli 8,5 metrin pituinen moottorivene. Sitä seurasi monia erikokoisia moottori- ja purjeveneitä.

Pohjana legendaarinen
luotsikutteri
Scylla n:o 1 valmistui 1966. Aluksen silmiä hivelevät muodot Björn
"Nalle" Nyberg suunnitteli itse.
Suunnittelun lähtökohtana oli tehdä kaikkiin meriolosuhteisiin soveltuva, merikelpoinen ja turvallinen
matkavene. Hän otti esikuvaksi legendaarisen
venesuunnittelijan,
skotti Colin Archerin, norjalaisille
suunnittelemat
vahvarakenteisen
luotsikutterit ja toisaalta ruotsalaisen Arvid Laurinin sulavalinjaiset
Koster-veneet. Nyberg paransi mallin purjehdusominaisuuksia esikuviaan jyrkemmällä V-pohjamuodolla
ja isolla kölillä.
Venemalli herätti heti suurta
yleistä kiinnostusta ja se johtikin

1) Scylla oli kreikkalaisessa mytologiassa Messinan salmen rannalla elänyt
merihirviö, jolla oli kalanpyrstöisen merenneidon vartalo. Vartaloa kiersi kuusi
terävähampaisen koiran päätä. Salmen läpi purjehtiessaan Odysseus menetti
kuusi merimiestään Scyllan syötyä ne suihinsa.
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vuosikymmenien
veistourakkaan.
Scyllia on valmistettu Sådön Veneveistämöllä nyt yli neljäkymmentä
vuotta ja tuotanto jatkuu. Nalle jäi
v. 1997 eläkkeelle, mutta hänen poikansa Jan-Erik tuli jatkamaan isänsä työtä. Isä on silti vielä mukana
veistämässä veneitä ja opastamassa
poikaansa.
Scyllia on tehty neljää kokoa;
yleisimpiä olivat aluksi 8,0 ja 8,6
metrin pituiset ns. pikkuscyllat. Ensimmäinen Iso-Scylla, pituus 9,6
metriä, valmistui 1970-luvun alussa
ja se on nykyisin suosituin malli.
2000-luvun alussa valmistui ensimmäinen yli kymmenmetrinen Iso-isoScylla, s/y Ottiliana. Kaikkiaan on
veneitä tehty jo 75 kappaletta.
Scyllat ovat merikelpoisia ja pur-

jehdusominaisuuksiltaan
rauhallisia. Niillä on purjehdittu ainakin
Norjan, Englannin ja Irlannin vesillä. Ne on varustettu apumoottoreilla, mutta niitä voidaan kuitenkin
kutsua purjealuksiksi.

Aikansa klassikko
Scylla on hyvin klassinen venetyyppi. Siinä on klassista muotoa oleva
mäntypuinen kupariniiteillä koottu
limilaitarunko. Muut materiaalit
ovat klassisen laadukkaita; kansi on
tiikkiä, kajuutta ja kansirakennelmat yleensä mahonkia. Sisustuksessa on käytetty myös mahonkia, tiikkiä, irokoa ja tammea. Rakentamismenetelmät on pyritty yksinkertaistamaan, niin että veneen hankinta
tulee tavallisellekin ihmiselle mah-

Onnellinen Scylla-purjehtija Ville Urponen veneessään Aurajoessa. Kuva J.Liuke
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dolliseksi. Runko on kyllästetty pellavaöljyllä, jota isoon Scyllaan imeytyy 150 - 200 litraa. Pinnan lakkaukseen on käytetty mieluiten tavallista lakkaa, joka pysyy parhaiten öljytyn puun pinnalla.
Scyllan sulavanpyöreissä muodoissa on viehätystä, joka vetoaa
mieleen. Joku on sanonut, että kun
katselee venettä, johon veneentekijä on pannut taitonsa ja kuukausien
työn, syntyy siihen oma sydän ja sielu. Sen uskoo kun
katsoo Aurajoen rantojen kauniita Scyllia.
Aurajoessa tänä
kesänä rantautuneena ollut Sophia on
Iso-Scylla n:o 60,
joka on valmistunut
v. 1992. Tämä Aurajoen ylpeyden omistaja on Jyrki Urponen
Maskusta.
Toinen
joessa nähty on n:o
5,
rymättyläläinen
pikku-Scylla Annelida.
Ulkomaalaiset
muskeliveneet häätivät ne pois pitkäaikai-

silta paikoiltaan Manillan edustalla.
Toivottavasti tulemme näkemään
ne jatkossakin uudessa puuvenesatamassa Martinsillan pielessä.
Jouni Liuke
Lähteet:
Lasse Wahlroos; Luvialaisista kalastuspaateista 1880-1970.
Scylla, Suomen Scyllapurjehtijat
Ry:n jäsenlehti

Kuva: Leif Michaelsson

S/y Sophia
Tyyppi: Iso-Scylla
Rakennettu: 1992
Rakentaja: Björn Nyberg, Sådön Veneveistämö, Luvia
Pituus: 9,6 m, leveys 3,3 m, syväys 1,5 m
Rakennusaine: runko mäntyä, kansi tiikkiä, kajuutta mahonkia.
Omistaja: Jyrki Urponen, Masku
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Runoja ja musiikkia jokirannassa
Maritta Flykt lausuu Turku-runojaan kirjasta Kaksi joutsenta Aurajoessa WAM:n Café Wäinössä sunnuntaina 28.9. klo 17.
Turun päivänä sunnuntaina
21.9. klo 19 kokoonnutaan Sairashuoneenkadun Förituvalle laulamaan yhteislauluja. Turun Laulelman Ystävien vetämä tilaisuus päättyy klo 20.30, jolloin voi siirtyä suoraan jokirantaan Turun päivän ilotulitusta odottelemaan.
Förituvalle voi Turun päivänä
tulla myös kuuntelemaan murrejut-

tuja klo 13 sekä katsomaan Per-Johan Lundstenin vanhojen Turku-kuvien diaesitystä klo 14. Buffetti palvelee esitysten ajan klo 13-15.
Pelimannimusiikin ystävät voivat hakeutua Förituvalle jo klo 12,
jolloin Fyyrkantin pelimannit aloittavat tunnin mittaisen esityksensä.
Nämä kaikille avoimet ja maksuttomat kulttuuritilaisuudet järjestää Turkuseura. Martinrantaseuralaiset ovat tervetulleita osallistumaan
tapahtumiin. Lisätiedot puh. 233
1073, www.turkuseura.fi.

Urheilupuiston Olympiasauna 60 -vuotias.
Jo 60 vuotta on saunottu Urkkarissa. Yleinen sauna toimii siellä edelleen. Saunavuorot on tiistaisin, miehet
klo 16.00 - 18.30, naiset 19.00 - 21.00. Tilaussaunavuoroja ja kokoustiloja voi varata puh. (02) 253 6010.
karra@netti.fi

www.olympiasauna.fi

Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta

Martti Walden

http://kotisivu.dnainternet.net/martwald/
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Manillan historiaa, osa 1

Varvisepän pajasta viinabränniksi
Aurajokisuu on kauan ollut historiallista teollisuusmaisemaa,
joka vasta nyt, teollisuuden
suunnatessa väljemmille paikoille, on poistumassa vuosisataisesta kaupunkikuvasta. Teollisuusrakennusten keskittymä, jonka
alkujuuret ovat kaukana 1700luvulla, on häviämässä Aurajoen kansallismaisemasta.
Turun teollisessa historiassa sellaiset nimet kuin Auran Panimo, Barker, Sokeritehdas, Pommila ja Crichton-Vulcan olivat käsitteitä turkulaisessa kaupunkikulttuurissa. Yksi käsite on kuitenkin vielä tallella; Manillan vanhat tehdasrakennukset ovat
vielä jäljellä ja suojeltuina ne tulevat jatkamaan elämäänsä muistuttamalla vanhasta turkulaiseta teollisuustyöperinteestä.
Manillan tontti kaavoitettiin aikanaan Turun "uuden kaupungin"
alueella; niinpä kortteli nimettiinkin Uudenkaupungin kortteliksi.
Alue sijaitsi siihen aikaan varsinaisen Turun kaupungin ulkopuolella,
pääasiassa Kaarinan kunnan mailla,
kunnes sataman ja laivarakennusteollisuuden tarpeiden vuoksi alueet liitettiin Turun kaupunkiin. Manillan kortteli sijoittui Sotalaisten kylän alueelle entisen Askaisten talon
lähelle. 1800-luvun kartoissa (J. Tillberg 1808) tontti oli "Uudenkaupungin korttelin Tiilisalin tontti n:o
104". Tontilla asui siihen aikaan
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mm. läkkiseppä Grönlund. Tontilla
oli myös varviseppä Karl J. Thomassonin omistamia rakennuksia.
Jo sitä ennen, 1700-luvun alkupuolella, tontilla tiedetään olleen
kaksi rakennusta, jotka oli rakennettu joen suuntaisesti. Nimi Tiilisali
viittaa tiilien valmistukseen. On viitteitä myös siitä, että tontilla on ollut rakennelmia jo paljon aikaisemmalta ajalta.

Vuonna 66 tuli laki uus...
Uusi laki loi markkinat teolliselle
viinanpoltolle Suomessa, kun viinan kotipoltto-oikeus lopetettiin valtiopäivien päätöksellä. Ensimmäisten joukossa David Cowie tarttui tilaisuuteen ja haki maistraatilta lupaa viinanpolttimon perustamiselle
Tiilisalin tontille. Hän perusteli paikkaa sillä, että maaston muoto on viinanpolttolaitteille sopiva otollisen
kaltevuutensa vuoksi, että sokeritehdas oli lähellä (Auran Sokeritehtaan 1. rakennusvaihe valmistui
1859) ja ennen kaikkea että tontilla
on saatavilla lähdevettä. Tontin lähellä kallion rinteessä oli runsasvetinen luonnonlähde, josta riitti vettä
koko lähialueelle ja myös rantaan
kiinnittyneille laivoille.
Vielä samana vuotena Cowie
haki maistraatilta rakennuslupaa tiilirakenteiseen
kolmekerroksiseen
polttimorakennukseen, makasiiniin
ja puiseen ulkorakennukseen. Seu-

raavana vuonna hän haki lupaa
niin ikään tiilirakenteiselle kolmekerroksiselle mallastamorakennukselle, johon sijoittui myös kuivaushuone ja varastotiloja. Kaikki kivirakennukset sijoitettiin peräkkäin tontin
itäreunalle Pursimiehenkadun varteen alkaen Itäisen Rantakadun kulmasta. Samanaikaisesti kalliolle rakennusten taakse rakennettiin tuotannossa tarvittava tuulimylly.
Rantakadun puoleisen polttimorakennuksen alakerrassa oli tehdassalin lisäksi takaosassa kolme huonetta, joissa oli kaakeliuunit. Toisessa kerroksessa oli kuusi suurta viinasammiota. Näissä tiloissa sijaitsee nykyään alakerran Työperinnetila ja
Dana-sali aputiloineen sekä yläkerran Aurinkobaletin iso näyttämösali.
Mainittu varviseppä Thomasson rakennutti tontista ja sen vanhoista rakennuksista saamillaan rahoilla viereiselle tontille kaksi asuin-

rakennusta sekä ulkorakennuksen
ja pakarituvan. Toinen asuinrakennuksista tuli Rantakadun ja toinen
Merimiehenkadun suuntaiseksi. Tontilla on nykyään uusi kerrostalo ja
vesilaitoksen pumppaamorakennus.
Cowie sai senaatilta luvan tuottaa vuosittain 50 000 kannua paloviinaa. Viinatehtaan omistussuhteissa on jonkin verran epäselvyyttä,
asiakirjoissa kun mainitaan nimet
David ja John Cowie. He saattoivat
olla isä ja poika tai sitten kyseessä
on yksi ja sama henkilö.

David Cowie
David Cowie, oli Skotlannissa
v. 1803 syntynyt mekaanikko, siviiliinsinööri, joka monen muun skotin
tavoin hakeutui pohjoismaihin, joissa vasta aluillaan oleva teollistuminen loi runsaasti menestymisen
mahdollisuuksia. Hän toimi ensin
1833-36 Samuel Owenin konepajalla Tukholmassa. Siellä hän avioitui Owenin tyttären
Francisen kanssa. Pariskunnalle syntyi kolme
lasta.
Vuonna 1836 Cowie
muutti perheineen Suomeen ja toimi aluksi vuoteen 1843 asti Fiskarsin
konepajalla, kunnes v.
1843 tuli muutto Tur-

Manillan alue 1940-luvulla. Vas. Pursimiehenkadun kulmassa vanha 1860-luvun
polttimorakennus, siitä oikealle 1940-luvun lopulla purettu hieno uusrenesanssirakennus. Sen takana pihalla on samoihin aikoihin hävitetty 1860-luvun puinen varastorakennus. Pihan perällä äärimmäisenä oikealla vanha panimomestarin asuinrakennus. Etualalla Merimiehenkadun kulmassa näkyy Thomanderin rakentama
puinen asuinrakennus. Kuva E. Välkkeen kokoelmista.
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kuun, kun hän yhdessä Anders Th.
Ericssonin kanssa perusti tänne konepajan Aurajokisuuhun joen itärannalle. Ericsson & Cowien konepajassa rakennettiin höyrykoneita. Tässä
toiminnassa Cowie oli mukana aina
vuoteen 1862, jolloin hän myi osuutensa konepajasta William Crichtonille. Vuonna 1866 hän sitten perusti viinatehtaan, Aura Ångbrännerin.
David Cowie kuoli 71-vuotiaana ja
hänen viimeinen leposijansa löytyy
Turun vanhalta hautausmaalta.
Cowien kuoleman jälkeen tehdyissä yhtiöjärjestelyissä muodostettiin viinatahtaasta v. 1880 osakeyhtiö, jonka nimeksi tuli Aura Nya
Ångbränneri Ab. Tehtaan tuotevalikoimiin kuului jalostettuja viinoja,
viinejä hedelmistä ja marjoista sekä
etikka.
Polttimo toimi rakennuksissa
1910-luvulle asti, jolloin maahan
tuli taas laki uus, kieltolaki, joka kielsi kokonaan viinan valmistuksen,
myynnin ja maahantuonnin. Lakia
oli valmisteltu pitkään, jo vuodesta
1907 asti, mutta vasta 1917 Venäjän väliaikainen vallankumoushallitus vahvisti sen. Itsenäistyneen Suomen eduskunta saattoi sen voimaan
v. 1919.

Hihnoja, remmejä ja köysiä
Viinatehtaan jälkeen v. 1917 tiloihin muutti muutostöiden jälkeen
hihna- ja remmitehdas Dana, jonka
runsaan kymmenen toimintavuoden jälkeen talon hankki haltuunsa
v. 1929 Köysitehdas Manilla Oy. Kerrotaan, että nimen keksi tehtaan joh-
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tajan vaimo; köysiä tehtiin sisalista,
jota tuotiin mm. Filippiineiltä. Sekä
hihnojen ja remmien että köysien
valmistus liittyi olennaisesti laivoihin ja laivarakennukseen, joten niitten valmistaminen oli luonnollista
sataman ja suurten varvien läheisyydessä. Köysien valmistus talossa loppui 1980-luvulla, kun tuotanto siirrettiin Rymättylään. Perinteiset köysimateriaalitkin olivat muuttumassa
nailoneiksi ja muiksi keinokuiduiksi.
Rakennuskantaa on tontilla
muutettu 1860-luvulta 1950-luvulle
asti. Tyypillisen teollisuusrakentamisen tavoin rakennuksia on lisätty
kulloisenkin tarpeen mukaan. On rakennettu uusia rakennuksia, purettu vanhoja uusien tieltä, lisätty kerroksia, muutettu julkisivun aukotuksia jne. 1800-luvun huomattavimmat laajennukset tehtiin vuonna
1875, kun tontin yläosaan kallion
reunalle valmistui komea panimomestarin kaksikerroksinen asuintalo
ja 1895 rantakadun varteen tontin
lounaiskulmaan vielä komeampi
uusrenesanssityylinen tehdas- ja
konttorirakennus. Viimeksimainittu
sai valitettavasti purkutuomion ja
hävitettiin uuden tehdasrakennuksen tieltä v. 1949. Panimomestarin
talo on vielä jäljellä.
Molemmat rakennukset piirsi
mekaanikko ja arkkitehti Arthur Kajanus, joka toimi tuohon aikaan Turussa kaupungininsinöörinä ja samaan aikaan myös kaupunginarkkitehtinä. Hänen muita huomattavia
töitään Turussa ovat mm. Wicander
& Larssonin vanha korkkitehdas Linnankadulla, Cafenoirin talo Eerikin-

kadulla ja Villa Carlo Ruissalossa.
Köysitehdas Manillan muutettua rakennukseen tehtiin vuosina
1929-1950 suuria laajennustöitä.
Suurimpia olivat v. 1947 rakennetut lisärakennus pihalle tontin länsisivulle ja 1949-51 rakennettu uusi
tehdasrakennus, joka hävitti komean 1895 rakennetun konttorirakennuksen pois jokirannan maisemasta. Rakennukset suunnitteli arkkitehti A. Wallenius. Uudisrakennusten myötä ilmestyi Rantakadun porttikäytävän yläpuolelle vanhan ja uuden rakennusten väliin "huokausten
silta", joka tarvittiin köysitehtaan
toiminnallisiin tarpeisiin.
Tämän 100-vuotisen kehityksen viimeinen vaihe on tänä päivänä nähtävissä Itäisen Rantakadun
n:o 64 kohdalla. Vanha tehdaskompleksi näkyy Aurajoen suunnalta linnamaisena kokonaisuutena, jollaisena se nyt suojelukohteena tulee säilymäänkin tuleville sukupolville muistona menneen ajan teollisesta kulttuurista. Rakennukset
ovat nyt toisenlaisen kulttuurin käytössä, 1700-luvun varvisepän pajasta ja viinatehtaasta on monien vaiheiden kautta syntynyt kulttuuritehdas, jossa toimivat uutta luovat,
mutta entisaikojen työn perinnettä
kunnioittavat kulttuurilaitokset.
Jouni Liuke

MANILLAN TONTIN
RAKENNUKSET 1866 – 1900
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Polttimo-kuivattamo 1866
Varasto ja kellari 1866
Puinen ulkohuone ja var. 1866
Mallastamo 1867
Laajennuksia 1872
Polttimomest. asuintalo 1874
Höyrykattilahuone 1891
Laajennus 1893
Tehdas- ja konttorirakennus 1895
Tehdasrakennus 1900

Lähteet:
- Maarit Talamo-Kemiläinen: Åbo
(Nya) Ångbränneri
- Erkki Lehmussaari: muistiinpanot
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Asukkaat päättivät:

Syksyllä keskustellaan
kulttuurista
Aluekumppanuus järjestää Turun
päivänä Haloo kuuleeko Turku...kuntalaiskeskustelun asukkaiden valitsemasta aiheesta: Turku kulttuurikaupunkina. Keskustelu käydään kaupungintalon valtuustosalissa (Aurakatu 2) sunnuntaina 21.9. klo
12.15-13.30. Keskustelua varten turkulaiset voivat esittää jo ennakkoon
Turun kulttuuritoimeen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiä voi jättää kahden viikon aikana 25.8.-7.9. tuttuun tapaan www.turku.fi/osallistu
ja vaikuta -sivuilla tai kirjastojen Haloo...kuuleeko Turku -laatikoihin.
Toki keskustelutilaisuudessa käsitellään myös yleisökysymyksiä.

telu jatkuu lokakuussa Asukkaan
Ääni - tilaisuudessa ke 8.10. klo
18.00. Länsi - Suomen virastotalossa, Itsenäisyydenaukio 2. Illan aiheena on Mikä on Turun kulttuuritahto?
Kuntalaisten kulttuurikysymyksiin on vastaamassa kulttuurilautakunnan jäseniä ja kulttuuritoimen
virkamiehiä sekä Turku Euroopan
kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeen edustajia. Loppuvuoden Asukkaan Ääni -tilaisuuksien valmistelu
on käynnissä. Muun muassa turvallisuus on aihe, joka näyttää koskettavan kaikkia turkulaisia. Ota yhteyttä ja tule rohkeasti mukaan suunnitteluun.

Mikä on Turun
kulttuuritahto?

Liisi Eränkö, kaupunkikeskustan
aluekoordinaattori
liisi.eranko@turku.fi, 040 845 5356
www.turku.fi/asuinalueet

Haloo kuuleeko Turku -tilaisuudessa vauhtiin päässyt kulttuurikeskus-

Nyt ideoimaan!
Yhteisöhankkeiden avulla EU-tuki
jokaisen ulottuville
Yhteisöhankkeet on toimintamalli,
jonka avulla EU-tukea on mahdollista hakea asukkaiden ja yhdistysten
pieniin hankkeisiin. Toimintamalli
kehitettiin Itä-Turussa, jossa vuosina 2000-2006 tukea myönnettiin
67 paikalliselle pienhankkeelle. Yh-
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teisöhanketoiminnassa byrokratiaa
on pyritty yksinkertaistamaan ja rahoitus- ja raportointivelvollisuuksia
rahoittajaviranomaisille hoidetaan
koordinoidusti. EU-tuen myöntää
Varsinais-Suomen liitto.
Syksyn 2008 hakukierroksella

yhteisöhanketoiminta ulotetaan ensimmäistä kertaa koko Turun kaupunkiseudulle. Tukea voi hakea
hankkeille, joilla elävöitetään kaupunkikulttuuria, herätetään yhteisvastuuta elinympäristöstä sekä ylläpidetään arjen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Hakijoina
voivat olla asukkaat, yhdistykset, järjestöt sekä joissain tapauksissa
myös pienet yritykset.
Tukea voidaan myöntää hankkeille, jotka
−
ovat
kokonaiskustannuksiltaan alle 10 000 euroa
−
toteutetaan pääosin Turun kaupunkiseudulla
−
toteutetaan vuoden 2009 aikana
−
toteuttavat jotain kolmesta hakulinjasta: 1. Kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen, 2. Ympäristön
tilan parantaminen sekä 3. Osallistumisen tukeminen kulttuurin keinoin

Talkootyöllä voi vähentää
omavastuuta

sine ohjeineen saatavissa Turun kirjastoista ja nuorisotaloilta. Hakumateriaali löytyy myös Turun kaupungin
verkkosivuilta
osoitteesta
www.turku.fi/yhteisohankkeet.

Tietoa ja neuvontaa
Yhteisöhankkeista tiedotetaan Asukkaan Ääni -tiedotustilaisuuksissa:
To 4.9. klo 18. Turun normaalikoulun auditorio, Annikanpolku 9
Ti 9.9. klo 18. Moision koulu,
Moisionkoulutie 2
Henkilökohtaista neuvontaa saa Turun pääkirjastossa keskiviikkona
17.9. klo 12-14 ja keskiviikkoa
24.9. klo 16-18. sekä sopimuksen
mukaan projektipäällikkö Ritva Salminiityltä sekä aluekumppanuuden
aluekoordinaattoreilta.
Ritva Salminiitty
Projektipäällikkö
ritva.salminiitty@turku.fi, 044 598
7575
www.turku.fi/yhteisohankkeet
liisi.eranko@turku.fi

Hanketuki kattaa enimmillään 79%
hankkeen kokonaiskustannuksista.
Jäljelle jäävästä 21% omavastuusta
voi 6% korvata talkootyönä. Varsinaista omarahoitusta hanketoteuttaja tarvitsee 15%. Jo hakuvaiheessa
kannattaa hakea yhteistyötahoja
omarahoitusosuutta jakamaan.
Yhteisöhanketukea haetaan erityisellä lomakkeella, joka on kirjalli-
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Sikaojan varrelta, osa 2

Sotaa ja rauhaa
Sikaojan varren lähitienoot Kupittaankadun ja Kunnallissairaalantien välillä Kupittaan lähteiltä Askaistentielle asti pysyivät
käytännöllisesti katsoen rakentamattomina 1920-luvulle asti.
Mäntymäen alueella sijaitsivat
1800-luvun lopulle asti vain vanha Trappin puutarhatila ja Villa
Karlborgin nimellä tunnettu huvila.
Vaakamestari, kauppaneuvos Johan Christian Trapp perusti vuonna 1832 Mäntymäelle, silloiselle eteläiselle takamaalle, maatalon perheensä kesänviettopaikaksi. Tontilla
viljeltiin myös puutarhatuotteita
omiin tarpeisiin. Perheen varsinainen asunto sijaitsi kaupungissa Läntinen Rantakatu 5:ssä. Talo sijaitsi
pitkään omassa yksinäisyydessä kallioisella kummullaan.
Vasta melkein sata vuotta myöhemmin aloitettiin aluetta kaavoittamaan ja laajempi rakentaminen pääsi alkuun. Alueen kaavoituksessa
noudatettiin aiemmasta keskustaalueen ruutukaavamallista poikkeavaa, maaston erityispiirteitä huomioivaa "kaupunkitaiteellista muotokieltä". Martinmäen alueesta oli tarkoitus tehdä väljä ja valoisa huvilakaupunki. Mäntymäelle nousi 20- ja
30-luvuilla
puutalokaupunginosa,
jonka taloissa oli yleensä pieniä
asuntoja. Niiden kivirakenteisissa
pohjakerroksissa sijaitsi kauppoja ja
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käsityöverstaita.
Aluksi rakentaminen keskittyi
Kupittaankadun varteen ja myös
Mäntymäen tyypilliseen kallionnyppylöiden jakamaan kumpuilevaan
maastoon. Sikaojan varret jäivät joitakin poikkeuksia lukuunottamatta
rakentamatta. Tällainen poikkeus
oli esimerkiksi ns. Trappin korttelissa Purokadun varrella, Kupittaankadun ja Vuorityömiehenkadun välillä, olevat vanhimmat 1920-30-luvulla rakennetut talot.
Kupittaankadun ja Purokadun
kulmatalossa oli katutason kivijalassa aluksi yleinen sauna ja piharakennuksessa pieni metallivalimo. Saunan paikalle muutti v. 1959 Emil ja
Elina Sirkiän omistama Sirkiän Leipomo. Sirkiät olivat perustaneet leipomoliikkeensä v. 1954 Itäinenkatu
45:een, jonka punatiilisessä piharakennuksessa paistettiin munkkeja
viitisen vuotta.
Purokadun ja Vuorityömiehenkadun kulman vinkkelitalossa toimi
myös yleinen sauna nimeltään Mäntymäen sauna. Sitä piti talon v.
1934 haltuunsa hankkinut Johanssonin perhe. Myöhemmin heidän
poikansa Rainer Johansson perusti
taloon Studio Rex -nimisen valokuva-ateljeen. Valokuvaamo toimi talossa viime vuosikymmenelle asti.
Talossa toimi Purokadun puolella
kellarikerroksessa myös karamellintekijä. Paikkakunnan lapset poikkesivat retkillään mielellään talon sei-

Studio Rexin talona muistettu Purokadun ja Vuorityömiehenkadun
Kuva M. Walden

kulmatalo.

Vuonna 1943 aloitti rakennusmestari Emil Selen rakentamaan omakotitaloa Purokatu 23 tontille. Kuvassa Selenien talo (keskellä) on valmiina talvella 1944. Sen vasemmalla puolella oleva Himbergin vanha punainen talo on vielä jäljellä. Oikealla
Purokatu 21, jossa asuivat Riikkalat. Heillä oli valokuvaamo Stenvall Itäisellä Pitkälläkadulla. Kuvan vas. reunassa näkyy vanhan kanalan päätyä. Sikaoja kulki etualalla olevan piikkilanka-aidan paikkeilla.
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Purokatua vuonna 1953 Toivolankadun ja Kunnallissairaalantien kulmasta kuvattuna. Etualalla vanha kanalarakennus omenapuutarhoineen oli silloin vielä
olemassa. Kanalan takana ensimmäisenä vasemmalla on Selenien talo Purokatu
23:ssa, siitä oikealle n:o 21 Riikkalan, myöhemmin Teräksen, talo. Seuraavana
n:o 19 oli Grooth'n eli "Kruutin" talo, sitten 17 Lindblomin, myöhemmin Leinosen talo. Viides vasemmalta n:o 15 oli kuorma-autoilija Virtasen talo. Sen taustalla näkyy vanha Tipulan koulurakennus Samppalinnanmäellä.

nustalla, kun seinätuuletin toi sieraimiin kermakaramellien makeita
tuoksuja talon sisältä.

Sodan kauhuja, tulta
ja kuolemaa
Syksyllä 1939 alkaneen talvisodan
ja sitä seuranneen jatkosodan tuhoisat vaikutukset ulottuivat myös rauhaisaan, kaukana sodan eturintamilta sijaitsevaan Sikaojan laaksoon.
Jo ensimmäiset talvisodan pommi-
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tukset toivat kauhua paikkakunnalle.
Ensimmäiset
harhautuneet
pommiryöpyt joulukuussa 1939 tuhosivat arvokkaan Betanian kirkon
Itäiselläkadulla. Pommit polttivat
kauniin kirkon kattorakenteet, vain
osa mustuneita ja halkeilleita seiniä
jäi pystyyn. Pahoin vaurioituneen
kirkon korjaamista vielä harkittiin,
mutta suuritöisenä ja kalliina aikeesta jouduttiin luopumaan. Joulukuun 27. päivän pommituksissa vau-

rioituivat pahoin myös kirkon vieressä Itäinenkatu 47-49:ssä sijainneet
vanhat puurakennukset.
Pahoja vaurioita kärsi mm. Kupittaankadulla, nykyisen pankki- ja
postitalon tienoilla sijainnut puhtaanapitolaitoksen varasto- ja tallirakennus. Kerrotaan, että paikalle rientänyt työntekijä sai viime hetkellä
ajettua talleissa olleet hevoset ulos
liekkien vallassa olevasta talosta. Vapautuneet hevoset kirmasivat vauhkoina pitkin Myllymäkeä ja Heikkilän kartanon maita ja niiden kokoaminen takaisin oli työlästä puuhaa.
Myös muualla Sikaojan tuntumassa jotkut rakennukset saivat kokea sodan ankaruuden. Joulupäivänä 1939 sai täysosuman Mäntymäenaukio 17:ssä sijainnut puutalo,
joka tuhoutui lähes täydellisesti.
Vain korsteeni ja osa hiiltyneistä seinistä jäivät pystyyn.
Rouva Aino Salonen kertoi Leipomo Salosen rakennuksen lähelle
Uittamontielle pudonneesta pommista ja siitä singonneista sirpaleista,
joiden tekemät kolot ovat vieläkin
nähtävissä Salosten olohuoneen komean kakluunin kaakeleissa.
Purokatu 1:n pihamaalle putosi
pommi, joka hautautui suutarina
maahan. Sodan jälkeen vv. 194748, kun niitä pyrittiin tekemään vaarattomiksi, sattui tuhoisa räjähdysonnettomuus, jossa tietojen mukaan
useita ihmisiä kuoli.

Lindströmin Väitin sota
Tuhoisinta jälkeä pommitukset aiheuttivat jatkosodan alussa 1941 Pa-

jamäessä. Pajamäen Alitiellä, joka
on nykyisin nimeltään Uittamontie,
pommit tuhosivat täydellisesti useita rakennuksia molemmilla puolilla
tietä. Näiden joukossa oli mm. Työväenyhdistyksen talo, jossa toimi
myös Työväen Urheiluseura Isku.
Pajamäen Alitien varrella, talossa n:o 11, asui "Väitti"-nimellä tunnettu Väinö Aleksander Lindström vaimonsa Idan ja tyttärensä
Eilan kanssa. Hänen perheensä joutui muiden mukana uhreiksi murheellisimmassa Pajamäkeä kohdanneessa pommi-iskussa.
Väinö Lindström oli syntynyt
v.1893 Paraisilla, mutta oli muuttanut jo nuorukaisena vanhemman
veljensä Karl Wilhelmin kanssa Turkuun. Karl Lindström rakensi v.
1925 oman talon Pikisaareen ja Väinö puolestaan asettui Pajamäkeen,
joka silloin vielä kuului Kaarinan pitäjään.
Väitin veljentytär Lahja Talvitie (80) kertoi, että Väinö oli talvija jatkosotien aikana ikänsä vuoksi
kotijoukoissa palovartiointi- yms.
tehtävissä. Pommituspäivänä hän
oli hakemassa hevosta ja rattaita,
joilla oli tarkoitus kuljettaa perhe ja
tarpeelliset tavarat sodan jaloista
turvaan sukulaisten luokse Paimioon. Sinä aikana tuli ilmahälytys
ja Väitin vaimo ja tytär hakeutuivat
suojaan vastapäisen, tien toisella
puolella sijainneen, ajuri Lahtisen
talon ulkorakennuksen kellariin yhdessä naapuruston väen kanssa.
Kohtalon oikusta tähän rakennukseen tuli täysosuma. Pommi hajotti hataran puurakennuksen täy-
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Pommitettua Pajamäkeä. Etualalla kellarin jäännökset kellarista, jossa seitsemän ihmistä kuoli kohtalokkaan pommi-iskun jälkeen. Kuva S. Aantaan kokoelmista.

dellisesti ja rakennus romahti kasaan kellarin "pommisuojan" päälle.
Siellä olleet jäivät loukkuun parruja lautakasojen tukkiessa ulospääsyn. Räjähdysmäinen tulipalo ja kuumuus täydensivät tuhon. Seitsemän
kellariin suojaan mennyttä ihmistä
menehtyi välittömästi. Kerrotaan,
että vain yksi – rouva Lahtinen – pelastui onnen kaupalla.
Lahja Talvitie muistaa tarinan,
jonka mukaan kellariin loukkuun
jäänyt Ida Lindström työnsi viime tekonaan palavien parrujen välistä
ulos kätensä. Kädessä oli käsilaukku, jonka hän oli varmuuden vuoksi
ottanut mukaansa kotoa lähtiessään. Laukusta löytyi perheen kaikki rahat ja asiapaperit, joista rouva
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kantoi huolta viimeiseen hetkeensä
saakka.
Pajamäessä lapsuutensa viettänyt rouva Seija Aantaa kertoi: "Turmassa menehtyivät Väinö Lindströmin vaimo Ida ja heidän tyttärensä
Eila Lindström sekä tarjoilija Fanny
Hildén, rouva Katri Hummelin, työmies Arttur Sainio, neiti Hulda Taipale ja lehdenjakaja Ida Vasama.
Heidät siunattiin kymmenen päivän
kuluttua Turun hautausmaalla. Hautaustilaisuutta säestivät kaupungilta
kuuluvat sireenien äänet.
Kaikki surmansa saaneet olivat
tuntemiamme naapureita. Turman
vältti kuin onnensa kaupalla Fanny
ja Artturi Hildénin tytär Hilkka, josta kerrotaan, että hän väkisin, äidin

Luistelijoita Purokadun kentällä talvella 1953. Taustalla näkyy kunnallissairaalan
rakennuksia sekä pieni puutalo, jossa asui Nurmi-niminen mies, joka keräsi laskia
lähiseudun talosta. Näillä paikkeilla sijaitsi aiemmin myös Villisten kartanoksi kutsuttu komea vanha maalaistalo.

Floskakeliä talvella samana talvena. Linnea Selen on lapioimassa lunta Purokadulla. Keskellä naapurin isäntä, valokuvaaja Riikkala. Takana näkyy laskikuski Nurmen kärryt kaksine laskitynnyreineen.
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kiellosta huolimatta, lähti ulos pommisuojasta juuri ennen kohtalokasta osumaa."
Pajamäessä edelleenkin asuva
v. 1919 syntynyt Aarne Holm kertoi: "Pommisuojaan menehtynyt
Lindströmien tytär Eila oli juuri vähän ennen pommitusta mennyt kihloihin ja koko elämä oli edessä. Eila
oli reipas ja toimelias tyttö. Eila oli
hyvä tanssimaan ja hän esiintyi monissa näytelmissä ja tanssiesityksissä Iskun järjestämissä iltamissa."
Väinö Lindström asui lopun elämäänsä vähän erakoituneena Pajamäessä. Hän oli kuolemaansa asti
aktiivisesti mukana urheiluseura Iskun toiminnassa talkootöissä ja keräämässä varoja urheilutalon jälleenrakentamiseen. Väinö Lindström
kuoli yksinäisenä, perheettömänä
miehenä 76-vuotiaana joulukuussa
1969. Hänet haudattiin seuratoveriensa saattamana Turun hautausmaalle.

Elämä voittaa,
rakentaminen jatkuu
Heti 1940-luvun alussa jo välirauhan aikana alkoi jälleenrakentamisen aika. Asuntoja tarvittiin tuhoutuneiden tilalle ja myös suurelle
oman kotinsa menettäneiden siirtolaisten joukolle. Silloin alkoi myös
Sikaojan yläjuoksun rantojen rakentaminen. Samaan aikaan ojaa alettiin viemäröidä ja itse Sikaoja hävisi
maisemasta.
Ensimmäisten joukossa nousi
vuosina 1940-41 Ruotsalaistaloiksi
kutsuttu omakotialue Ryssänpellon
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nimellä tunnetuille savisille viljelysmaille Sikaojan kummallekin puolelle Uudenmaankadulta ja Kaskenkadulle asti. Nimensä se sai ruotsalaisten kansalaiskeräyksellä hankkimista valmistaloista, jotka he lahjoittivat talvisodan runtelemalle naapurilleen. Taloja, jotka oli tarkoitettu
kotikonnuiltaan häädetyille siirtolaisille ja asuntonsa pommituksissa
menettäneille perheille, toimitettiin
Suomeen kaikkiaan 2000 kappaletta. Niistä 76 pystytettiin Sikaojan
varteen. Aluetta jatkettiin myöhemmin Kaskenkadulta Sepänkadulle
asti rakentamalle sinne 62 kpl Vientihöyläämö Oy:n ja Kodinrakentajat
Oy:n valmistamia puutaloja. Nämä
talot olivat vapaasti kaikkien ostettavissa.
1930-luvun lopulla ja 1940-luvulla rakennettiin Purokadun varteen Vuorityömiehenkadun ja Toivolankadun väliselle pätkälle mäen
rinteeseen rivi uusia omakotitaloja.
Näistä Purokatu 15-25:n taloista viimeisenä rakennettiin n:o 25 Toivolankadun kulmaan. Kunnallissairaalantien varteen nousi heti sodan jälkeen toistakymmentä 2-kerroksista
kaupungin vuokrataloa.
Puropellolta Toivolankadun kulmasta hävisi 1950-luvun puolivälissä vanha kanalarakennus omenapuutarhoineen; Matssonin paja sitä
vastapäätä oli kadonnut maisemasta jo aikaisemmin. Entisen pajarakennuksen tienoille ilmestyi ajan
mukana linja-auton päätepysäkki ja
kolme kioskia, tuli lehti- ja makeiskioski, kukkakioski ja vielä nakkikioskikin. Puropellon koulu raken-

nettiin v. 1958 ja Sikaojan peltoaukeille alkoi samoihin aikoihin rakentua nykyinen Sikaojanpuisto.

Lähteet:
– Jarmo Grönroos; Vähä-Heikkilän
Mäkitupalaiset Ry 85 v.
– asukashaastattelut

Teksti: Jouni Liuke
Kuvat Thea Selenin kokoelmista ellei toisin ole mainittu.

Yleiskuva Puropellon alueesta vuodelta 1948. Etualalla vasemmalla näkyvät Turun
kaupungin kunnalliset vuokratalot ovat kaikki juuri valmistuneet. Keskellä peltoaukio, jossa sota-aikana oli kaupungin asukkailleen vuoraamia vihannespalstoja. Etualalla Puro- ja Toivolankatujen kulmassa on vanha kanalarakennus vielä jäljellä,
Mattssonin paja sen sijaan on jo hävinnyt. Aikoinaan kulki Sikaoja peltoaukean
läpi. Hyvällä mielikuvituksella sen kulun voi vielä kuvasta havaita. Se virtasi oikealla keskellä näkyvän ruotsalaistaloalueen läpi nykyisen Puropellon koulun tontin laitaan Kupittaankadun reunaan ja sieltä edelleen Purokadun vartta kuvan vasemmasta alanurkasta nykyiseen Talomäenpuistoon. Aivan kuvan oikeassa laidassa keskellä
valkoisen lastenkotirakennuksen takana näkyy isohko puutalo, jota Thea Selen muistelee kutsutuksi Villisten kartanoksi. Kupittaankadulla ja Itäisellä Pitkälläkadulla ei
ole vielä yhtään korkeaa kerrostaloa, lukuun ottamatta Itäisellä kadulla lähellä Kaskenkadun kulmaa näkyvää 3-4-kerroksista kivitaloa.
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1950-luvun lopulla alettiin kaupungin toimesta Purokadun peltoaluetta rakentamaan puistoksi, joka sai nimen Sikaojanpuisto. Kuvassa vuodelta 1960 on maa jo tasoitettu, puut istutettu ja puistokäytävät rakennettu. Taustalle on ilmestynyt uusia
kerrostaloja Kupittaankadun varteen.

Purokadun kenttä 1960-luvun alussa. Takana näkyy uusi isokokoinen tiilirakenteinen koulutalo, jossa toimi aluksi kunnallinen keskikoulu ja Itäinen kansalaiskoulu.
Peruskoulu-uudistuksen aikana se sai nimen Kokeiluperuskoulun itäinen yläaste ja
sitten kokeilujen loputtua 1970-luvun puolivälissä se ristittiin Puropellon kouluksi.
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Ajankohtaista Suomen Kotiseutuliitossa
Dosentti Lassi Saressalo on valittu
Suomen Kotiseutuliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä syyskuun alussa, jolloin liiton
toimintaa yli 40 vuotta johtanut
Markku Tanner jää eläkkeelle.
Saressalo on Turun yliopiston
folkloristiikan dosentti sekä tutkija,
tietokirjailija ja kulttuuriyrittäjä.
Hän on toiminut aiemmin mm. Tampereen kaupungin kulttuuritoimenjohtajana sekä Turun Kulttuurikeskuksen johtajana.
Saressalo on toiminut monissa
keskeisissä kulttuuri- ja kansanperinneorganisaatioiden luottamus- ja
asiantuntijatehtävissä. Hän on julkaissut lukuisia teoksia kansanperinteen tutkimuksen alalta.
Kotiseutuliiton vuosikokous valitsi Raahessa 8.8. valtuuston erovuorossa olleiden jäsenten tilalle 13 uut-

ta jäsentä vuosiksi 2009-2010. Professori Pekka Laaksonen jatkaa liiton puheenjohtajana. Varsinais-Suomen edustajaksi valittiin kotiseutuneuvos Markku Monnonen Turusta.
Vuoden kaupunginosaksi valittiin idyllinen Lahden Anttilanmäen
kaupunginosa, jonka asukkaiden vilkasta yhteistoimintaa AnttilanmäkiKittelän asukasyhdistys on organisoinut jo yli 50 vuoden ajan. Vuoden kotiseututeoksi kokouksessa nimettiin Haapajärven kaupungin
kulttuuri- ja kotiseututoiminta.
Martinrantaseura on ollut Suomen Kotiseutuliiton jäsen vuodesta
2005.
Lisätietoja:
www.suomenkotiseutuliitto.fi.

Vanhat seurantalot Kotiseutuliiton tämän vuoden Euroopan kulttuuriperintöpäivien
aiheena. Kuvassa 100-vuotiaan Turun kristillisen työväenyhdistyksen talo Myllymäessä, johon tutustumme joulukuun retkellämme.
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Kiitos!
Valokuvia
Martinrantaseura kerää alueeltaan vanhoja valokuvia, piirroksia yms.
Mikäli haluat auttaa meitä ja antaa valokuviasi käyttöömme ja
arkistoitavaksi, voimme skannata niitä suoraan albumista ja palauttaa
albumin vahingoittumattomana takaisin.
Kuvia ei siis tarvitse irrottaa.

Historiatietoa
Historian tallentamista varten tarvitsemme myös muistelmia, kirjoituksia
sekä muistitietoa. Voimme käydä haastattelemassa teitä ja kirjoittaa tiedot
haastattelun pohjalta talteen.

Vanhoja kirjoja ja karttoja
Otamme vastaan myös aluettamme sivuavaa kirjallisuutta, vanhoja Turun
karttoja yms.
Olemme saaneet jäseniltämme ja ystäviltämme runsaasti positiivista
palautetta ja kiitämme kaikkia keruutyömme tukijoita jo saamastamme
arvokkaasta aineistosta.
Julkaisemme tulevissa lehdissämme näistä muistelmista laadittuja
artikkeleita. Niistä on esimerkkejä tässäkin lehdessä.
Kenties jonakin päivänä saamme kootuksi niistä oikean kotiseutukirjan!
Sellainen seuraltamme vielä puuttuu.
Ota yhteyttä seuran sihteeriin tai puheenjohtajaan, niin sovimme asioista.
sihteeri:
Heimo Kumlander
heimo.kumlander@elisanet.fi
puh. 040 593 4021
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puheenjohtaja:
Jouni Liuke
jouni.liuke@pp.inet.fi
puh. 0400 930 304

Onko sinulla?
− vanhoja Turun osoitekalentereita
− vanhoja puhelinluetteloita
− lehtileikkeitä Martinrannan asioista
− seudun karttoja
− yms.
Kerro meille!

Liity jäseneksi
Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naapurisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi 2–3 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 ottamalla yhteyttä seuramme sihteeriin tai hallituksen jäseneen. Yhteystiedot viimeisellä sivulla.
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Tapahtumakalenteri
Syksy 2008
Urheilupuistokierros
punttisalista Blombergin taloon
to 11.09.2008 kello 18:00
Pari vuotta sitten Martinrantalaiset kävivät tutustumassa urheilupuiston ympäristöön ja luontoon Martti Raikasniemen ja Robert Rainion opastuksella. Nyt uudella kierroksella tutustumme puiston rakennuksiin alueen hoitaja Ismo Pyölin opastuksella. Aloitamme vanhasta voimailijoiden hallussa olleesta "painisalirakennuksesta" (kuvassa), uuden pääkatsomon tiloista
Blombergin hirsihuvilaan ja Olympiasaunaan. Matkan varrella meille
kerrotaan myös vanhoista jo puretuista rakennuksista ja rakennelmista. Kokoontuminen Martinmäen
puoleisella portilla kello 18:00.

Mormonikirkko
ti 14.10.2008 kello 17:30
Lokakuussa teemme tutustumiskäynnin Mäntymäellä sijaitsevaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon eli Mormonikirkkoon.
Siellä meille kerrotaan mormonikirkon syntyvaiheista ja perusteista ja tutustutaan – hienoksi kerrottuun − kirkkoon. Samalla matkalla tutustumme kirkon lähellä sijaitsevaan Villa
Karlborgiin, johon aikoinaan sijoittui Mäntymäen päiväkoti. Kokoontuminen
Mormonikirkon
edustalla Betaniankadun päässä
kello 17:30.
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Vanha Norssi ja Steiner-koulu
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 – Steiner-koulu. Meille kerrotaan 50 vuotiaan
koulurakennuksen historiasta ja taloa nykyisin hallitsevan Steiner-koulun
vaiheista ja toiminnasta. Esityksen päätteeksi pidetään yhdistyksen syyskokous.

Pikkujoulu yli 100-vuotiaassa seurantalossa
to 4.12.2008 kello 18:00
Tämän vuoden Euroopan Kulttuuriperinnepäivien aiheena ovat vanhat
seurantalot. Sen kunniaksi järjestämme tutustumiskäynnin yhteen alueemme seurantaloon, yli 100vuotiaaseen 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

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11

Puh. 234 2108

Stålarminkatu 5. Puh. 234 3166
040 729 1643

Kuva-Laine
Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti

Stålarmin kukka
10 % kukkaostoista, alennus ei
koske lahjatavaraa eikä kortteja

Stålarminkatu 9.
Puh. 235 6476

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

MARTINRANTASEURA RY

HALLITUS V. 2008

Perustettu: 24.4.2004
Jäseniä yli 300
Jäsenmaksu 10 euroa,
perhejäseniltä 2 euroa/hlö
Tilinumero: 571097-252324

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
http://www.martinrantaseura.fi

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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