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Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Hyväksytään työjärjestys
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä
esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto
Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
vastuuvelvollisille
Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka tulee jättää
kirjallisina yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen kokouspäivää.
Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa,
Hallitus

Kansikuva: KorppuVihtorin patsas Kallelan päiväkodin pihalla. Vihtorista
enemmän tässä lehdessä.
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Kulttuuria ja kulkuväyliä
Vuosi on vaihtunut. Martinranta
seuran viides eheä toimintavuo
si on alkanut. Mennyt vuosi oli
vilkkaan toiminnan aikaa. Van
han mallin mukaan seura taltioi
muistitietoja Martinrannan van
hoista kulttuureista ja entisaiko
jen elämänmuodoista.
Niistä
muokattuja juttuja on saatu lu
kea tästä lehdestä. Samassa koti
seutuhengessä järjestettiin jäse
nille suosittuja tutustumisretkiä
ja paikallisia tapahtumia.
Ympäristöjaos keskittyi alueen
kaavoitus ja ympäristöasioiden seu
raamiseen. Kaupungin päättäjille lä
hetettiin kannanottoja ja lausuntoja
mm. vireillä olevista kaupunkipuisto
hankkeista,
liikennejärjestelyistä,
kestävän kaupunkiliikenteen suunni
telmista ja nopeusrajoitusalueista.
Seuran esitykset sisälsivät paran
nusehdotuksia ja kokonaan uusiakin
näkökulmia Martinmäen läpikulkulii
kenteen hoitamiseksi ja alueen ohit
tavien väylien rakentamiseksi.
Taistelussa Martin kirjaston säi
lyttämiseksi lähetettiin päättäjille
useita vetoomuksia ja lausuntoja ja
laadittiin mielipidekirjoituksia.
Alkaneena vuotena Martinranta
seura haluaa olla edelleen mukana
parantamassa alueensa elinympäris
töä, kehittämässä sen viihtyvyyttä ja
vaalimassa sen kulttuuriarvoja. Toi
minnan linja pysyy ennallaan, mutta
siihen tuo lisää syvyyttä uusien, tär
keäksi koettujen asioiden hoitami

nen.
Yhtenä pro
jektina
keskity
tään
alueemme
useiden luonnon
varaisten puisto
kukkuloiden tunnetuksi tekemiseen,
niiden tavoitettavuuden parantami
seen ja niiden kehittämiseen vihera
lueina. Rakentaminen uhkaa Turus
sa monia pieniä puistokeitaita. Pää
tavoitteena onkin kukkuloittemme
säilyminen tulevaisuudessakin puis
toina ja virkistysalueina.
Ympäristöjaos paneutuu entistä
aktiivisemmin Martinrannan liiken
teeseen. Se tulee tekemään uusia
yksityiskohtaisia esityksiä liikenteen
turvallisuuden
parantamiseksi.
Jaoksella on tekeillä alueen yleinen
liikennesuunnitelma. Siihen kytke
tään myös tulevaisuuden visioita
kuten Aurajoen alajuoksun tunneli
tai silta ja Turun läntinen ohitustie.
Kirjasto ja lukusali pyritään säi
lyttämään Martin alueella. Vanhan
kaupunginhallituksen
päätöksellä
Martin kirjasto lakkautettiin, mutta
toivoa ei ole vielä menetetty. Seura
pyrkii vaikuttamaan uuteen valtuus
toon niin, että kirjastotoiminta tulisi
vielä jatkumaan kaupunginosassam
me, ehkä osittain uusimuotoisena.
Suunnitelmissa on myös yh
teyksien luominen paikallisiin yri
tyksiin ja taloyhtiöihin alueen moni
naisten kehittämistarpeiden kartoit
tamiseksi. Samalla saadaan koottua
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aineistoa yritysten ja kiinteistöjen
historiasta niiden tallentamista var
ten.

Vuosikokouksen päätöksiä
Seuran syyskokouksessa vanhassa
Norssissa valittiin entinen puheen
johtaja jatkamaan seuraavallekin
kaudelle. Hallitukseen valittiin kaksi
uutta jäsentä, Kaarlo Ilmanen ja Leo
Lindstedt. Hallituksesta jäi pois siel
lä seuran ensimmäinen puheenjohta
ja ja hallituksessa perustamisesta läh
tien toiminut Martti Simola. Toinen
pois jäänyt oli kolme vuotta hallituk
sessa toiminut Ari Kalske.
Vuoden 2009 jäsenmaksuista
syntyi vilkas keskustelu. Hallitus esit

ti jäsenlehtemme julkaisemisen tur
vaamiseksi jäsenmaksuun kahden
euron, ja perhejäsenmaksuun yhden
euron korotusta. Kokousväki kuiten
kin esitti saman tien suurempaa ko
rotusta. Koeäänestyksen jälkeen
päädyttiin tämän vuoden jäsenmak
suiksi 15 euroa normaali ja 5 euroa
perhejäseneltä. Korotus turvannee
sen, että hienoa jäsenlehteämme
voidaan nyt toimittaa kolme lehteä
vuodessa.
Jouni Liuke

Ympäristöjaoston tekemisiä
Martinrantaseuran ympäristö
jaosto aloitti uuden vuoden työryh
män kokouksella tammikuun lopul
la. Päätettiin suorittaa Martinrannan
luonnonvaraisten viheralueitten in
ventointi tulevan kevään kuluessa.
Näiden "kätkettyjen kukkuloitten" in
ventoinnilla pyritään selvittämään
alueitten kasvillisuutta ja mahdolli
sia historiallisia arvoja. Tarkoitus on
valokuvata alueita laajasti, kirjata
ylös oleellista tietoa, ja selvittää näi
den saarekkeitten tavoitettavuus
mahdollista virkistyskäyttöä silmällä
pitäen. Suunnitelmissa on myös jul
kaista valokuvista oma galleria seu
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ran nettisivuilla.
Ympäristöjaosto aloitti myös
Martinrannan alueen liikenneohjel
man laatimisen. Työryhmä hyväksyi
suunnitelmaluonnoksen, jonka poh
jalta tätä suurimittaista projektia
lähdetään rakentamaan. Tavoitteena
on saada aikaan yhtenäinen esitys,
jossa Martin alueen läpikulkuliiken
teen ongelmat kartoitetaan, ja pyri
tään ratkaisemaan asukkaita tyydyt
tävällä tavalla.
Kaikki ympäristöjaoston toimin
nasta kiinnostuneet ovat tervetullei
ta mukaan.
Turo Lindqvist

Pienet lukutoukat jäässä Martinmäessä.
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Vanhanajan siirtomaatavarakauppaa Martinmäellä

T:mi A. A. Laine
Menneiden aikojen vanhat viih
tyisät pienet ruoka ja siirtomaa
tavarakaupat ovat kadonneet.
Vanhemmat Martinmäkeläiset
muistavat vielä ajan, jolloin mel
kein joka korttelissa oli talon
"kivijalassa"
siirtomaatavara
kauppa ja sen vieressä maito
kauppa ja vielä lihakauppakin.
Turun 1954 puhelinluettelon
mukaan Martinrantaseuran alueella
oli yli 30 ruoka ja siirtomaatavara
kauppaa, 14 maitokauppaa, 9 liha
kauppaa ja näiden lisäksi lukuisa
määrä vaate ja lyhyttavarakauppo
ja, paperikauppoja, kelloliikkeitä pal
veli alueen asukkaita.

Yhtenä viimeisimpänä monet
muistavat
Siirtomaatavarakauppa
T:mi A. A. Laineen. Viimeinen A. A.
Laineen kauppa sulkeutui Tervaho
vinkadulla vasta vuonna 1995.
Kauppias Matti Laine kertoo
seuraavassa kaupan vaiheista.
− A. A. Laineen historia alkaa vuo
den joulukuussa 1947. Arvo Aadolf
Laine oli jäänyt sodan päätyttyä
pois sotaaikaisen Valtion Kansan
huoltolaitoksen tarkastajan virasta
ja perusti liikkeen Martin kaupungi
nosaan. Liike, nimellä A. A. Laine
Ruoka ja Siirtomaatavara kauppa,
sijoittui Stålarminkatu 27 vastikään
valmistuneen kerrostalon alakerran
liikehuoneistoon. Vuonna 1905 syn

Turun Perheasunto Oy:n, Stålarminkatu 27−33, jokaisen kuuden talon päädyssä oli
ennen pieni kauppa tai kaksi. Kuva vuodelta 1951. Laineen kauppa sijaitsi kolman
nessa talossa oikealta.
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tynyt Arvo Laine toimi ennen sotia
Tarmolan myymälänhoitajana Veh
maalla. Se ja sotaaikana saatu koke
mus kansanhuollossa takasi sen,
että hän tunsi hyvin sen aikaiset kau
panpidon ongelmat.
Ensimmäiseksi aloitettiin liik
keen kaluston työläs hankinta. Teki
jöistä ja materiaaleista oli kova puu
te. Puuseppä löytyi ja hän sai hanki
tuksi puutavarat ja muut tarveai
neet. Kalusteet tiskiä lukuun otta
matta tehtiin paikan päällä metrita
varasta. Kuljetusvälineenä oli käsi
kärryt.
Tuohon aikaan kaikesta kauppa
tavarasta oli huutava pula. Myytä
vän tavaran hankinta oli työlästä.
Myyminen puolestaan oli helppoa.
Kaikki tavara meni kaupaksi. Tosin
sodan jälkeisessä markkinatilantees
sa oli voimassa valtion hintasäännös
tely, valvonta toimi tehokkaasti ja
marginaalit olivat pieniä. Ostoissa
tarvittiin elintarvikekuponkeja ja
kansanhuollon tarkastajat kävivät
säännöllisesti inventoimassa, että va
rastot ja ostokupongit stemmasivat.
− Henkilökunta oli aluksi pieni, ker
too Matti Laine, isän ja äidin lisäksi
oli vain yksi ulkopuolinen, mutta jo
kuukauden päästä palkattiin apuun
sukulaistyttö Aurasta.
Siitä eteenpäin määrä vähitel
len kasvoi niin, että seuraavan vuo
den lopussa oli jo kolme vierasta
myyjää. Vuoden 1949 alkupuolella
tuli varastonhoitajaksi Matin van
hempi veli Jukka Laine, ja myyjiksi
serkkutyttö Kaija Laine ja Tyyra

Aho. Hän oli aikaisemmin palvellut
Tarmolan kaupassa.
Sodanjälkeisissä
olosuhteissa
kulmakauppa oli lähiseudun asuk
kaille tärkeä, kauppa oli sosiaalinen
laitos, joka huolehti asiakkaistaan.
Monet vähävaraiset joutuivat osta
maan välttämättömät ruokatarvik
keensa velaksi, eli käyttämään "vas
takirjaa". Vastakirja oli kuin raamat
tu, jota "plarattiin" päivittäin. Luot
totappiotakin toisinaan tuli.
Kun kauppa kävi pulaaikana
vilkkaasti, isäLaineen työaika kului
tavaranhankinnassa. Tukkukaupat
oli kierrettävä lähes päivittäin, piti
olla paikalla kun tavaraa tuli tukku
rille, jotta päästiin heti tekemään
kaupat.

Uusia myymälöitä
Kun kauppa kävi, tuli kauppiaalle
ajatus että voisi tätä toimintaa laa
jentaakin. Niinpä kun Toivolanka
dun tähtitaloja rakennettiin, tehtiin
v. 1949 aikana tarjous liikehuoneis
ton vuokraamisesta. Tarjouskilpai
lussa päästiin sopimukseen ja se
johti siihen, että toinen liike avattiin
1950 joulukuussa .
Liike toimi Toivolankadulla kah
den myyjän voimin, ja kauppa jatkui
siellä yli 40 vuotta, vuoden 1993
tammikuuhun saakka. Muutaman
vuoden päästä, eli 1957, avattiin
vielä kolmas liike, maito ja siirto
maatavaramyymälä
osoitteeseen
Tervahovinkatu 9. Sen toiminta jat
kuikin kaikkein pisimpään, vuoden
1995 maaliskuuhun asti.
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T:mi A. A. Laineen myymälöissä
toimi 1970luvulla keskimäärin
12−14 henkeä. Arvo A. Laineen
kuoltua 1962 kauppiaaksi ryhtyi Aili
Laine, pojat, Jukka ja Matti, hoiteli
vat Tervahovinkadun ja Stålarminka
dun liikkeitä, Toivolankadun liike toi
mi palkatun henkilökunnan voimin.
Vuodesta 1974 alkaen Matti Laine
toimi kauppiaana. Hän myi 1980lu
vulla Stålarminkadun liikkeen myy

mäläapulaiselle Marja Luukkaiselle.
T:mi A. A. Laineen toiminta loppui
vuonna 1995 Tervahovinkadun liik
keen sulkemiseen.
Yksi aikakausi martinrantalai
sessa liikeelämässä oli päättynyt.

Matti Laineen tekstistä ja haastatte
lusta muokannut Jouni Liuke

A. A. Laineen henkilökuntaa Stålarminkadulla 1950luvun alkupuolella. Vas. kaup
pias Arvo A. Laine vierellään Inkeri Lempiö, Kaija Laine, Aili Laine, Kirsti Puisto,
Tyyra Aho ja Jukka Laine. Kuva Matti Laineen kokoelmasta.
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Aarne Holm on poissa
Yhdistyksemme vanhin jäsen
Aarne Alarik Holm on poistunut
joukostamme. Hän oli syntynyt
6.12.1919 ja kuoli 89vuotiaana
lyhyen sairauden murtamana
15.12.2008.
Aarne Holm asui koko elinikän
sä samoilla tienoilla − Myllymäessä,
Pajamäessä, Uittamolla. Viimeiset
54 vuotta hän eleli itse rakentamas
saan talossa Valtaojantiellä. Kansa
koulun hän kävi VähäHeikkilän kou
lussa. Muiden vähävaraisten lasten
tavoin Aarne Holm meni kansakou
lun jälkeen heti töihin. Holm aloitti
työnteon 12vuotiaana keilapoikana
keilahallissa, sen jälkeen naulateh
taalla, satamassa, rakennustyömailla
putkimiehenä. Vuodesta 1954 läh
tien hän työskenteli 28 vuotta Tu
run kaupungin kaasu ja vesilaitok
sen palveluksessa, viimeksi mittarin
korjaajana.
Merkittävimmän harrastustyön
sä Holm teki urheiluseura Turun Is
kun riveissä. Vielä vanhempana hän
osallistui aktiivisesti seuran tehtä
viin. Hän huolehti pitkään mm. Is
kun talosta lämmityksineen, korjauk
sineen ja lumitöineen korvauksia
pyytämättä.
Martinrantaseura sai Aarne Hol
milta arvokasta apua paikallisen his
torian keruutyössä. Hän oli pitkän
elämänsä aikana kerännyt elinpiirin

sä menneisyydestä suuren määrän
muistitietoa. Sen hän antoi auliisti
käyttöömme. Yhteiset tarinatuokiot
olivat antoisia; valitettavasti ne kat
kesivat Aarne Holmin äkillisen pois
menon johdosta.
Muistamme Aarne Holmin hie
nona ihmisenä. Kunnioitamme hä
nen arvokasta, lähimmäistensä hy
väksi pyyteettömästi ja kunniaa ha
kematta tekemää elämäntyötään.
Martinrantaseura ry. hallitus
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Manillan historiaa, osa 2.

Manillan tie kult
tuurikeskukseksi
Köysitehdas Manillan siirrettyä
vuonna 1985 toimintansa Ry
mättylään vanhat tehdasraken
nukset Aurajoen itärannalla jäi
vät tyhjilleen. Kiinteistön omis
tus siirtyi nyt rakennusliikkeille,
ensiksi Kivikartio Oy:lle ja sit
ten NCCPuolimatkalle. Näiden
tarkoituksena oli purkaa vanhat
rakennukset ja rakentaa tilalle
asuinkerrostaloja.
Turussa aktiivisesti toiminut ym
päristöliike ajoi kuitenkin voimalli
sesti rakennusten suojelua ja onnis
tuikin siinä. Vanhan viinatehtaan ra
kennus ja polttimomestarin asuinta
lo suojeltiin. Nuorimmasta, 1940lu
vun lopulla rakennetusta tehdasra
kennuksesta suojeltiin kuitenkin
vain joenpuoleinen julkisivu.
Suojelupäätöksen jälkeen NCC
Puolimatka suunnitteli kunnostavan
sa suojeltuihin tiloihin asuinhuoneis
toja. Se myös markkinoi jo niitä koe
mielessä. Nämä hankkeet tyrmäsi
kuitenkin 90luvun alussa yllättänyt
lama. Tehdastiloihin oli suunnittelu
työn ajaksi otettu vuokralaisiksi eri
laisia pienyrityksiä ja toimistoja.

Aurinkobaletti muuttaa
taloon
Vuonna 1991 Manillan vuokralaisek
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si tuli myös – jo kymmenen vuotta
aiemmin perustettu – Aurinkobalet
ti, joka jo pitkään oli etsinyt eri puo
lilta Turkua sopivia esiintymistiloja.
Heidän käyttöönsä sopivat tilat vaa
tivat tietenkin perusteellisen kun
nostuksen. Tämän työn teki käytän
nössä baletin toiminnanjohtaja Erk
ki Lehmussaari. Näin edettiin muu
tama vuosi. Taloon oli baletin lisäksi
muuttanut jo muitakin kulttuurialan
toimijoita.
Aurinkobaletin kannatusyhdis
tyksen piirissä virisi ajatus, että Ma
nillasta voisi saada toimivan kult
tuurikeskuksen. Sopivista ja riittä
vän edullisista vuokratiloista kult
tuurin käyttöön oli silloinkin Turus
sa pulaa. Aurinkobaletti oli vuonna
1992 perustanut tanssitaiteen ja
muun kulttuurin tukemista varten
Turun tanssitaiteen tukisäätiön. Sää
tiön peruspääoma oli saatu erilaisi
na lahjoituksina. Esimerkiksi maa
herra Pirkko Työläjärvi ja kaupun
ginteatterin lavastaja Juha Lukala
ohjasivat syntymäpäiviensä yhtey
dessä saamansa rahalahjoitukset täl
le säätiölle. Säätiön perustamislupa
saatiin patentti ja rekisterihallituk
selta kuitenkin vasta loppuvuodesta
1996.
Kulttuurikeskushanketta
oli
tänä aikana kehitelty jo pidemmälle.
Oli asetettu tavoitteeksi koko raken
nuskannan suojeleminen. Tärkeänä

pidettiin erityisesti myös rakennus
ten keskellä sijaitsevan hienon piha
miljöön suojelua. Tarkoitus oli kun
nostaa rakennukset kokonaan kult
tuurikäyttöön. Tämän hankkeen to
teuttamista varten perustettiin joulu
kuussa 1996 Toeguep Oy, perustaji
na Benito Casagrande, Erkki Leh
mussaari ja Mikko Mattila. Yhtiön
tavoitteena oli hankkia rakennukset
omistukseensa ja kunnostaa ne.
Samoihin aikoihin NCCPuoli
matkakin oli päätynyt toisenlaisiin
ajatuksiin. Kaikki vuokrasopimukset
sanottiin irti. Aurinkobaletti ei tähän
kuitenkaan halunnut suostua. Neu
vottelujen jälkeen päädyttiin sopi
mukseen, jossa Aurinkobaletin kan
natusyhdistys
otti
vastatakseen
vuokraustoiminnasta ja samalla ra

kennusten ja tontin hoidosta.
Samanaikaisesti neuvoteltiin eri
tahojen kanssa rakennusten suojele
misesta ja ostamisesta.

Sitkeä taistelu suojelusta
Läänin taidetoimikunta saatiin teke
mään museovirastolle suojeluesitys.
Museovirastossa oltiin myöntyväisiä
suojelulle. Tukea saatiin myös silloi
selta ministeriltä Pekka Haavistol
ta. NCCPuolimatka ei suojelua vas
tustanut mutta halusi turvata omat
taloudelliset etunsa eli saada kor
vauksen mahdollisesta rakennusoi
keuden menetyksestä.
Turun kaupungin edustajat ei
vät alkuvaiheessa olleet lainkaan
kiinnostuneita asiasta. Varsinkaan,
kun rakennusoikeuden menetykset
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olisi pitänyt korvata NCCPuolimat
kalle. Vähitellen, eri tahojen kanssa
käytyjen lukemattomien neuvottelu
jen jälkeen alkoi kuitenkin yhteisym
märrystä löytyä. Vuoteen 1998 men
nessä oli neuvotteluissa edetty jo pit
källe. Tässä vaiheessa Toeguep Oy
muutettiin Kiinteistö Oy Turun Ma
nillaksi ja Turun tanssitaiteen tuki
säätiö Pro Manillasäätiöksi.
Pro Manillasäätiö otti omistuk
seensa koko Kiinteistö Oy:n osake
kannan. Samalla säätiö otti tehtäväk
seen Manillan kiinteistöstä ja vuokra
sopimuksista huolehtimisen. Raken
nuksia kunnostettiin vuokratuloilla
sikäli kuin varoja siihen liikeni. Erk
ki Lehmussaari teki kunnostustöitä
aina, kun omilta kiireiltään ehti eli
käytännössä yötä päivää.

Rakennukset säätiön
haltuun
Vuoden 2000 lopulla oli pitkällisten
neuvottelujen jälkeen viimein päästy
siihen vaiheeseen, että joulukuun
28. päivänä Kiinteistö Oy Turun Ma
nilla allekirjoitti Turun kaupungin
kanssa vuokrasopimuksen Manillan
tontista ja kauppakirjan NCCPuoli
matkan kanssa Manillan rakennuk
sista. Polttimomestarin rakennus ja
tontin yläosa kuitenkin jäivät vielä
NCCPuolimatkan
omistukseen.
Tämä merkitsi sitä, että myös vähäi
nen osa vanhan viinatehtaan raken
nuksen yläpäästä purettiin. Kaupun
ki ja NCCPuolimatka olivat sitä en
nen sopineet siitä, että kaupunki
osti sen osan Manillan tontista, jon
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ka sitten vuokrasi Kiinteistö Oy Tu
run Manillalle. Samalla kaupunki si
toutui korvaamaan NCC:lle sen me
nettämän rakennusoikeuden luovut
tamalla sille rakennusoikeutta muu
alta kaupungin alueelta
Pitkälliset neuvottelut oli siis
saatu onnelliseen lopputulokseen.
Oli aika ryhtyä toteuttamaan kult
tuurikeskuksen kunnostussuunnitel
mia. Pankkilainojen, vuokratulojen,
lahjoitusten sekä museovirastolta,
opetusministeriöltä ja Turun kau
pungilta saamiensa yhteensä noin
265.000 euron tuella Pro manilla
säätiö on keskittynyt rakennusten
peruskorjaukseen. Tavoitteena on
ollut tehdä kunnostus niin, että ra
kennusten käyttöhistoriaa on mah
dollisimman paljon nähtävissä.
Pari vuotta sitten edettiin pank
kilainojen turvin niin pitkälle, että
myös polttimomestarin talo ja kau
pungilta vuokrattu Manillan tontti
hankittiin Kiinteistö Oy Turun Ma
nillan omistukseen. Rakennusten
kunnostus alkaa nyt olla lähes val
mis joitakin ikkuna ja kattoremont
teja lukuun ottamatta.
Kiinteistö Oy Turun Manillan ta
lous näyttäisi olevan luotettavalla
pohjalla, ellei mitään suurempia yl
lätyksiä tapahdu. Kaikki tilat ovat
käytössä ja vuokratkin edelleen koh
tuullisia. Tavoitteet on saavutettu.
Manillahankkeen
läpiviemi
seen ja eri vaiheiden neuvotteluihin
ovat edellä mainittujen Casagran
den, Lehmussaaren ja Mattilan ohel
la osallistuneet mm. maaherra Pirk

ko Työläjärvi, kansanedustaja Heli
Astala ja kirjastonjohtaja Kirsti Sak
sa. Pro Manillasäätiön hallituksen
puheenjohtajana toimii nykyisin pro
fessori Harri Andersson. Säätiön tu
kena on laaja valtuuskunta, jonka jä
seninä on tunnettuja Turun seudun
vaikuttajia. Valtuuskunnan puheen
johtajana toimii Pertti Paasio ja va
rapuheenjohtajana Pirkko Työläjär
vi.
Lopuksi on syytä todeta Erkki
Lehmussaaren panos työn onnistumi

sessa. Hän toimi alusta alkaen uu
pumattomana ja uhrautuvana hank
keen puuhamiehenä ja ideoijana.
Hän on myös itse omien käsiensä
työllä kunnostanut rakennuksia ja
samanaikaisesti hoitanut Pro Manil
lasäätiön ja Kiinteistö Oy Turun Ma
nillan hallinnollisia tehtäviä. Hänen
työpanoksensa on ollut korvaama
ton. Ilman hänen osuuttaan tämä
hanke tuskin olisi toteutunut.
Mikko Mattila

MARTINRANTASEURAN PAITA
MYYNNISSÄ
Kaulukselliset paidat ovat hyvälaatuista puuvillapikeetä,
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:
Jouni Liuke, puh. 040 093 0304, jouni.liuke@pp.inet.fi
Myynnissä myös Martinrantakangaskassi, 4 euroa.
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Aurinkobaletti, monipuolista nykytanssia
Manillan kulttuurihistoriallisesti
arvokkaassa tehdaskiinteistössä
Aurajoen
rannalla on myös
vuonna 1981 perustetun Aurin
kobaletin kotinäyttämö. Harhail
tuaan kymmenen vuotta kau
pungilla vakituista toimipaikkaa
etsien se vuonna 1991 kotiutui
Manillaan.
Koreografi Raija Lehmussaa
ren ja kuvataideopettaja Erkki Leh
mussaaren perustaman Aurinkobale
tin alkuaikojen teokset edustivat ny
kybalettia, mutta vuosien saatossa
ajatukset ja aatteet ja niiden myötä
askeleet ja vaatteet muuttuivat. Tä
nään Aurinkobaletti tunnetaan mo
nipuolisena nykytanssiryhmänä, jon
ka ohjelmisto koostuu niin aikuisille
kuin lapsillekin suunnatuista teoksis
ta. Viime vuosina myös poikkitaiteel
lisista tuotannoista on tullut kiinteä
osa ryhmän ohjelmistoa.
Aurinkobaletin taiteellisena joh
tajana on vuodesta 2006 lähtien ol
lut tanssijakoreografi Urmas Poola
mets. Hän seuraa tehtävässä Raija
Lehmussaarta, joka toimi ryhmän tai
teellisena johtajana ja pääkoreografi
na perustamisesta lähtien aina vuo
teen 2004 saakka, jolloin hän jäi teh
tävästä eläkkeelle.
Lehmussaaren ja Poolametsin
koreografioiden lisäksi ryhmässä on
nähty säännöllisesti vierailevien ko
reografien teoksia. Aurinkobaletissa
ovat vierailleet lukuisat keskeiset
suomalaiskoreografit ja joukko mer
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kittäviä kansainvälisiä nimiä, mm.
Carolyn Carlson, Kilina Crémona,
Virpi Pahkinen, Sasha Pepeljajev,
Sanna Kekäläinen, Tommi Kitti,
Kirsi Monni, Sami Saikkonen, Ari
Numminen ja Tuomo Railo.
Turun ohella ryhmä esiintyy
myös muualla Suomessa ja ulko
maillakin. Ryhmän teoksia on nähty
mm. muissa Pohjoismaissa, Baltian
maissa, Saksassa, Italiassa ja Hong
kongissa.
Aurinkobaletti on saavuttanut
useita palkintoja; viimeisimpinä sille
myönnettiin Suomen Teatteriliiton
Vuoden Teatteri 2003 kunniakirja
sekä Turun Teatterikerhon säätiön
tunnustuspalkinto 2004. Aurinkoba
letin perustajat, Raija ja Erkki Leh
mussaari, palkittiin Turun kaupun
gin kulttuuripalkinnolla 2007.
Katja Lehmussaari, toiminnanjohtaja

Ohjelmistossa keväällä ja
kesällä 2009
Manilla
Punaisen puun varjossa 5.3.−21.3
The Square 7.5.−16.5
Shostakovits. Arvoitus. 8.8−15.8.

Seikkailupuiston Helmiteltta
Kultakutri ja kolme karhua
13.5−26.5
Lisätietoja ohjelmistosta
www.aurinkobaletti.com

JoJo Teatterin vauhti kiihtyy Manillassa
Manillan tiloissa toimii Aurinko
baletin lisäksi kaksikin teatte
ria, JoJo Teatteri ja Tehdasteat
teri. JoJo Teatterin tilat ovat pi
han perällä vanhan köysiteh
taan v. 1947 rakennetussa lisära
kennuksessa ja Tehdasteatterin
puolestaan vanhoissa viinateh
taan tiloissa ns. Makasiiniteatte
rissa.
JoJo Teatterin puheenjohtaja Anne
li Larkia kertoo teatteristaan:
JoJo Teatteri on 1995 perustet
tu yhdistyspohjainen teatteri. Toimin
tamme alkoi Hämeenkadulla Retti
gin palatsia vastapäätä. Sieltä siir
ryimme pois uudisasutuksen tieltä ja
jonkin aikaa harhailimme kodittomi
na, kunnes keväällä 2001 onnistuim
me löytämään mieleisen teatteriti
lan jokirannasta, 1860luvulta peräi
sin olevasta Manillan kiinteistöstä.
Ensimmäinen ensiilta Förin tun
tumassa oli syksyllä 2001. Näytelmä
oli riehakas Ray Cooneyn farssi Hul
vaton hotelli.
Toiminta jatkuu 3−5 ensiillan
vuosivauhdilla ja kehittyy yhä amma
tillisempaan suuntaan. Työtä teh
dään kunnianhimoisesti ja määrätie
toisesti. Ryhmä on rohkeasti lähte
nyt ajanmukaistamaan teatterin tilo
ja ja pystyy nyt tarjoamaan yhä mo
nipuolisempaa ohjelmistoa ja entistä
viihdyttävämpiä teatterikokemuksia.
Teatterilla on myös oma kesä
teatteritila Martinsillan kupeessa.
(Samassa pihassa, jossa Martinranta

seura järjestää Akillan kanssa Mar
tinrannan markkinoita).
Anneli Larkia jatkaa:
− Näiden vuosien aikana teatterissa
on nähty komediaa, farssia, kaba
reeta, lasten näytelmää, klassikoita
ja uutuuksia. On otettu riskejä ja on
saatu onnistumisia. Nyt, kahdeksan
vuoden jälkeen pystymme sano
maan, että yleisö on löytänyt meidät
ja vauhti kiihtyy. Vuonna 2008 pää
simme ennätyslukemiin katsojamää
rissä ja onnistuimme ohjelmistova
linnassa.
Viime syksyn ensiilta Heli
Laaksosen Lukkosulaa ja lumpeen
kukkia, jonka ohjasi Tuire Matikai
nen, on ollut teatterin kaikkien ai
kojen menestys. Tampereella huip
pusuosion saavuttaneen hitin koko
syksyn esitykset myytiin heti mark
kinoinnin alkumetreillä loppuun.
Teatterin onneksi työryhmä oli val
mis jatkamaan esityksiä keväälle
2009. Viimeinen esitys on 25.4.
Maaliskuun 28. päivä tulee ensi
iltaan Maria Jotunin klassikkoro
maaniin perustava, kuohuttava ja
psykologinen avioliittodraama Huo
juva talo, jonka ohjaa Pauliina Sa
lonius. Esitykset jatkuvat 15.5. asti.

Lisätietoja: www.jojoteatteri.com
Lippuvaraukset arkip. 14−18 puh.
0405 134 215
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Nimi on peräisin hospitaalista, ei vankilasta

Kakola
Turun historiaan hieman syvem
min perehtyneet turkulaiset tie
tävät, että Kakolanmäen nimi ei
− toisin kuin yleisesti luullaan
− viittaa ns. Kakolan vankilaan.
Nimellä ei ole mitään tekemistä
vasta vuonna 1853 rakennetun
Turun keskusvankilan, silloisen
Työ ja ojennuslaitoksen, kans
sa. Kakolanmäki sai nimensä
mäen alla sijainneesta hospitaa
lista.

Hospitaali toimi Turussa 1670
luvun lopulta lähtien. Se sijaitsi Lin
nankadun ja Sairashuoneenkadun
kulmatontilla, jossa myöhemmin toi
mi korkkitehdas. Nykyään korkki
tehtaan rakennus sekä sen viereen
rakennettu uudisrakennus ovat oi
keuslaitoksen käytössä.
− Kansa kutsui hospitaalin asukkai
ta kakoiksi. Kakola nimi on siitä pe
räisin, vahvistaa historioitsija Han
nu Laaksonen.
− Ei ole tiedossa, mistä alkaen nimi

Linnankatu 43:n vanhan tehdasrakennuksen julkisivusta löytyy muistolaatta kaksikielisellä
tekstillä: Suomen vanhin sairaala Turun lasaretti toimi tällä tontilla 1784−1881.
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tys tuli käyttöön, mutta 1700luvulla
se oli jo ihan yleisesti käytössä koko
mäestä. Alueesta oli toki käytössä
myös virallisia nimiä, kuten Tallimä
ki mäen toisella puolella. Hospitaalis
sa oli aika paljon hulluja, se ei ollut
mikään tautien parannuspaikka. 60
potilaasta osa oli mielenvikaisia ja
osa äärettömän köyhiä. Potilaat asui
vat hospitaalissa melko pysyvästi.
Vanhan hospitaalin lisäksi Tur
kuun perustettiin hieman myöhem
min lasaretti, jonka toiminta alkoi
Läntisellä Rantakadulla suunnilleen
nykyisen Radisson SAS Marina Pa
lace hotellin kohdalla vuonna 1757.
− Joulukuussa 1784 lasaretti siirret
tiin hospitaalin tontille. Eli hospitaa
li lakkautettiin.
Lasaretti toimi Kakolanmäen rin
teessä vuoteen 1881 saakka. Sairas
huoneenkatu, ruotsiksi Lasarettsga
tan, on saanut nimensä tästä sairaa
latoiminnasta.
Samalla alueella on sijainnut

muitakin sairaaloja. Kliininen insti
tuutti rakennettiin vuonna 1826 Lin
nankadun ja Puistokadun kulmaan.
Kyseinen Linnankadun suuntainen
kivitalo on tänä päivänä kaupungin
retkeilymajan sekä virastojen käy
tössä.
− Kliinisen instituutin rakennus oli
ensin sotilaiden kasarmina. Sairaala
toiminta alkoi vasta vuonna 1856,
Laaksonen tarkentaa.
Lasaretti ja kliininen instituutti
kuuluivat samaan lääninsairaalaan.
Korkkitehtaan tontilla sijainneen la
saretin vieressä oli myös Pyhän Mi
kaelin kirkko. Nykyisen Mikaelin
kirkon nimi juontaa siis edeltäjäs
tään. Ensimmäisen Mikaelin kirkon
vanha saarnastuoli on nykyään
Kakskerran kirkossa, sillä se huuto
kaupattiin vuonna 1782 ja päätyi
kaupan seurauksena Kakskertaan.
Teksti ja kuva: Kristiina Syrjä
suo

Kakolanmäkeen ja sen ympäristöön liittyy paljon mielenkiintoista
historiaa. Suuren kysynnän vuoksi Turku Touring jatkaa viime
vuonna aloitettujen kiertokäyntien järjestämistä Kakolan vankila
alueeseen vielä tänä vuonna. Turun matkailuoppaiden opastamat
kierrokset järjestetään huhtielokuussa. Ne Martinrantaseuran jä
senet, jotka eivät viime kesänä päässeet osallistumaan seuran jär
jestämälle kierrokselle, voivat ilmoittautua yksittäisille matkaili
joille tarkoitetuille kierroksille kaupungin matkailuneuvonnassa,
puh. 2627444 sekä tourist.info@turku.fi.
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Sikaojan varrelta 3
Turun vanhin lastentarha aloitti 1899

Päivänpirtti täyttää
110 vuotta
− Tämä oli aikoinaan ihan eri
laista seutua. Kaikki oli maaseu
tua, kovin idyllistä. Viereisen Si
kaojan takana ei ollut minkään
laisia rakennuksia. Munia kä
vimme ostamasta läheisestä ka
nalasta ja pajassa kävimme kat
somassa, kun seppä takoi hevo
sille kenkiä, kertoo lastentarhan
opettaja Ester Melander Turun
Sanomien haastattelussa vuon
na 2001.

Ruoanlaiton opetusta v.1908
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Ester Melander oli aloittanut uransa
Kallelankadun lastentarhassa jo
vuonna 1925. Hän myös se keksi Si
kaojan aurinkoisella etelään viettä
vällä rinteellä sijaitsevalle tarhalle
nimen Päivänpirtti.
− Meillä oli suuri aurinkoinen sali,
josta näki omaan ihanaan puutar
haan, hän muisteli vanhan päiväko
tirakennuksen sijaintia.
Kallelankadun lastentarha, Tu
run vanhin vielä toiminnassa oleva
lastentarha, täyttää kohta 110 vuot
ta. Tämän Turun ensimmäisen suo
menkielisen lastentarhan toiminta
alkoi 1899 Itäinen Pitkäkatu 27:ssä.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin,
1919, tarha muutti nykyiselle paikal
leen Karlborgin huvilaan Eteläiselle
Takamaalle.
Lastentarhaajatus alkoi 1800lu
vun lopulla saada jalansijaa. Teollis
tuminen ja sen vauhdittamana kas
vava voimakas muuttoliike aiheutti
myös kasvavia ongelmia. Monilapsi
sissa perheissä äiti joutui aherta
maan kotitöissä lapsiparven keskellä
ja tekemään myös ansiotyötä kotona
tai jopa käymään työssä kodin ulko
puolella. Pienet lapset kulkivat mo
nesti päivät joutilaina kaduilla ilman
hoivaa ja valvontaa.
Perheiden lapsiluku oli suuri ja
monet kotikasvatusta rajoittavat
syyt loivat tarpeen valvotun päivä
hoidon järjestämiseen. Lastenhoidos
ta käydyssä keskustelussa vallitsi kä
sitys köyhyyden, laiskuuden, puut
teellisen kasvatuksen ja rikollisuu
den keskinäisestä yhteydestä. Eniten
pelättiin rikollisuuden lisääntymistä.

Kansanlastentarhat syntyvät
Kun Hanna Rothman perusti yhdes
sä Elisbeth Alanderin kanssa Helsin
kiin Suomen ensimmäiseksi sanotun
kansanlastentarhan, Ebeneserkodin,
1880luvun lopulla. Hän haali sinne
lapsia kadulta. Päivähoitokoteja ei
silloin vielä kunnolla tunnettu, mut
ta niiden tarve huomattiin nopeasti.
Täällä Turussa aloitti pian sen
jälkeen toimintansa Työväenyhdis
tyksen perustama lastentarha, joka
toimi taloudellisesti hyvin vaatimat

tomissa oloissa ja toiminta hiipui
vuosisadan loppuun mennessä. Sen
korvaamiseksi lähdettiin liikkeelle
uusin, laajennetuin voimin ja niinpä
Turkuun perustettiin hanketta edis
tämään yhdistys jonka tuella aloitti
toimintansa ensimmäinen Suomen
kielinen Kansanlastentarha Itäinen
Pitkäkatu 27:ssä.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
tuli rehtori Henrik Melander.1) Toi
mintaan osallistui useita sen ajan
tunnettuja turkulaisia sivistyneis
töön kuuluvia jäseniä. Lastentarha
toiminta vakiintui ja laajeni pian
Itäisenkadun tarhan perustamisen
jälkeen. Muutamassa vuodessa syn
tyi kansanlastentarhoja Turkuun
useitakin, mm 1900 Mikonkadun,
1903 Puolalanpuiston, 1907 Puutar
hakadun ja 1917 Kaskenkadun las
tentarhat.

Käytös ja terveyskasvatusta
Itäisenkadun lastentarhan ensim
mäiseksi opettajaksi valittiin jo työ
väenyhdistyksen
lastentarhassa
opettajana toiminut neiti Anna Si
ren. Pian opettajavoimia lisättiin,
mukaan tuli opettaja Helga Nygren.
Myöhemmin tarhan henkilökunnan
muodosti kolme opettajaa, keittäjä
ja kolme apulaista. Kokopäiväosas
toja ei silloin vielä ollut. Lapset oli
vat enimmäkseen hyvin köyhistä
oloista lähtöisin. He saivat tarhassa
monenlaista käytännön ja esikou
luopetusta ja ennen kaikkea saivat
joka päivä tarpeellisen, vaikka vaati

1) Henrik Melander, 1854−1905, oli Turun suomalaisen klassisen lyseon latinan ja kreikan kielen lehtori ja myö
hemmin koulun rehtori. Oppilaat antoivat hänelle liikanimen Spinoza.
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Piirileikkiä Päivänpirtin pihalla. Kuva vuodelta 1920.

mattoman, ruuan.
Uuteen
kansanlastentarhaan
otettiin kaupunginvaltuuston anta
mien ohjeiden mukaan "asujamis
tomme varattomampien kerrosten
lapsia". Opetus oli ilmaista, mutta
ruuasta piti maksaa 25 penniä ate
rialta. Kaikkein köyhimpien lapset
saivat aterian ilmaiseksi ja heille
myönnettiin myös vaateavustusta.
Lastentarhatoiminta ei kuitenkaan
ollut pelkkää sosiaalihuoltoa. Kasva
tuksen painopisteinä olivat pakosta
kin käytös, siisteys ja terveyskasva
tus.
Tarhan ensimmäisen huoneis
ton tilat vanhassa koulutalossa Itäi

nen Pitkäkatu 27:ssä olivat kodik
kaat, mutta kävivät ajan oloon ah
taiksi. Käytössä oli sali, kolme pien
tä osastohuonetta, leikkihuone ja
keittiö. Leveistä puulankuista tehty
lattia lakaistiin monta kertaa päiväs
sä kosteilla sahanpuruilla. Eteinen
oli niin kylmä, että lasten ulkovaat
teet jäätyivät talvella ja ne oli nos
tettava ennen kotiin lähtöä saliin
lämpiämään. Lapsilla oli useimmi
ten puutteellinen vaatetus ja sen
vuoksi ulkoilu oli vähäistä.

Sydämen ja mielen ohjausta
Muutto Kallelankadulle paransi ti
lannetta. Turun kaupunki hankki

2) Karlborg oli jo 1800luvun alussa Sotalaisten kylän Vanhatalon mailla sijainnut tontti. Tontille oli vuonna 1830
rakennettu viisi rakennusta, päärakennukseksi tontin länsirajalle parituparakennus sekä asuin ja leivintuparaken
nus, kaksi makasiinia ja ulkorakennus. Vuonna 1892−1893 rakennettiin uusi päärakennus ja vanhan päärakennuk
sen jatkeeksi nelihuoneinen vinkkeliosa. Uusi päärakennus purettiin v. 1982, mutta vanha päärakennus − 1830lu
vun peräisin oleva parituparakennus − ja sen jatkeena oleva vinkkelirakennus ovat säilyneet. Ne ovat nykyisin ase
makaavalla suojeltuja.Turun kaupunki on omistanut tontin vuodesta 1919.
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vuonna 1919 omistukseensa ns. Karl
borgin huvilan2), jonne lastentarha
pääsi muuttamaan vielä samana vuo
tena. Jo keväällä ennen muuttoa lap
set tekivät retkiä huvilalle, jonka
"puutarhassa ja viljelyspalstoilla lap
set jo käymäseltäänkin ovat saaneet
harjoittautua täydellisen lastentar
han ulkotöihin: taimien istuttami
seen, kastelemiseen ja vaalimiseen
sekä sadon korjaamiseen."3)
Uusissa tiloissa toimittiin saksa
laisen Friedrich Fröbelin jo 1830lu
vulla kehittämien periaatteiden mu
kaisesti. Fröbeliä, 1782−1852, sano
taan lastentarhatoiminnan isäksi.
Tunneilla leikittiin, laulettiin ja as
karreltiin, mutta tehtiin myös käy
tännön töitä; keittiöaskareita, hoidet
tiin kukkia ja kasvimaata. Fröbelin
opein oli tarkoituksena "tutustuttaa
lapset luontoon ja ihmisten maail
maan, ohjata heidän sydäntään ja
mieltään ja johdattaa heidät elämän
alkulähteille, yksimielisyyteen itsen
sä kanssa".
Monilla lähiseutujen asukkailla
on lämpimiä muistoja päiväkodin tä
deistä. Yksi pitkäaikaisimmista ko
din johtajista oli Suoma Lehtinen,
joka oli syntynytkin Villa Karlborgis
sa. Hän aloitti työnsä lastentarhassa
jo 1919. Hän oli päiväkotilapsille
kuin äiti, joka omisti kaikki voiman
sa ja tarmonsa lastensa hyväksi. Suo
ma Lehtinen eli yli 100vuotiaaksi.
Häntäkin vanhemmaksi eli kaik
kien kunnioittama Ester Aune Melan
der, jonka 38 vuotta kestänyt ura

lastentarhanopettajana alkoi Kalle
lankadulla v. 1925. Hän syntyi Tu
russa jouluaattona1901 ja kuoli ko
tikaupungissaan 11.12.2008, vain
pari viikkoa ennen, kuin hän olisi
täyttänyt 107 vuotta.
"Kaikki pojat rakastivat Estertä
tiä. Hän oli valtavan kaunis, soitti
pianoa", kertoi Kalevi Wiik, joka tuli
tarhaan 1936. Pitkän iän salaisuu
dekseen Ester Melander kertoi
myönteisen mielensä sekä musiikin
ja liikunnan harrastuksensa. Hän
soitti pianoa ja jopa sävelsi ja sepitti
1960luvulla kaksi lastenlaulukirjaa:
Päivä paistaa, 1960, ja Laulu raikuu,
1964.

Vanha väistyy, arvot säilyvät
Villa Karlborgin v. 1892 rakennettu
päärakennus jouduttiin ajan myötä
tilojen ahtauden ja epäkäytännölli
syyden vuoksi purkamaan. Samalla
menetettiin myös suurin osa huvilaa
ympäröivää omenapuutarhaa ja kas
vimaata. Menetysten tilalle saatiin
uusi tilava ja käytännöllinen päivä
koti. Nykyisiin kokonaan uusittuihin
tiloihin päästiin muuttamaan v.
1982.
Vanhan villan vanhin osa, 1830
luvun "vinkkelitalon" länsisiipi, van
ha paritupatalo, on sentään säästy
nyt kertomaan menneestä ajasta.
Vanha talon entiset asunnot toimi
vat kesäisin lasten verstas, askarte
lu ja leikkitiloina. Tuvat on nimetty
Mummolaksi ja Touhulaksi. Viime
joulun aikaan toinen tupa palveli

3) Turun suomenkielisten kansanlastentarhojen toimintakertomus vuodelta 1919.
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Päiväkodin lapset yhteispotretissa v. 1954. Tunnistatko itsesi? Taustalla on komea
Villa Karlborgin 1892 rakennettu "uusi" päärakennus, joka purettiin 90 vuotta
myöhemmin uuden päiväkodin tieltä. Kuva Irma Kainon kokoelmista.

Villa Karlborgin vanhoja rakennuksia. Vasemmalla oleva matalampi siipi on
alkuperäinen parituparakennus 1830luvulta. Kuva: J. Liuke 2008
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lasten joulupajana. Pohjoissiivessä
toimii vielä vanhimpien lasten ryh
mä Kottaraiset..
Talossa on hoitopaikkoja n. 105
lapselle. Siellä toimivat alle 3 vuoti
aat Puput, 3−5 vuotiaat Leppäker
tut ja aamuhoitoryhmänä toimivat
3−5 vuotiaat Oravat sekä erityistä
tukea tarvitsevien lasten integroidut
erityisryhmät Mansikat ja Perhoset.
Lisäksi talossa on tilaa 5−6 vuotiai
den Kottaraisten osapäiväryhmälle
ja koululaisten iltapäiväkerholle.
Esiopetusta annetaan sekä Perhosis
sa että Kottaraisissa.
Päiväkodin tärkeimpiä arvoja
ovat, lasten psyykkinen, fyysinen ja
sosiaalinen turvallisuus, lasten yksi
löllinen huomioiminen, erilaisuuden
hyväksyminen ja ilon kokeminen.
Lasten kokonaisvaltaista kasvua pai
notetaan ja heidän oppimistaan, kas
vamistaan ja kehitystään tuetaan
monipuolisesti. Mukana on liikun
taa, musiikkia, draamaa, esikoulua
jne. Tunnelma pyritään luomaan sel
laiseksi, että oppiminen tulee mah

dolliseksi lasten luontaisen leikin
kautta.
Päivänpirtti on toiminut nyt jo
110 vuotta. Se toimii vieläkin synty
mänsä aikoihin omaksuttujen peri
aatteiden mukaisesti. Lastentarha ei
saa olla "mikään lasten parkkipaikka
vaan sen tuli olla sydämen, käden
taitojen ja mielen kasvupaikka". Las
tentarhan opettajat ja lastenhoitajat
toimivat perinteitä kunnioittaen ja
kutsumuksensa innoittamina. He
hoitavat, ohjaavat, kasvattavat ja
vaalivat monesti vaikeista oloista
tulleita ja laiminlyötyjä pieniä oppi
laitaan.
Teksti: Jouni Liuke
Lähteet:
− Maija Kyttä: Lastentarhatyö 100
vuotta Turussa 1899−1999.
− Arkkitehti Tauno Keiramo: muis
tiinpanot
− Turun Maakuntamuseo, Sanna Ku
pila: Rakennusinvestoinnit

Mäntymäki tutuksi kevätpaserulla
"Tulp paserul risti rasti Mäntymäkke" on Turkuseuran perinteisten kevätret
kien torstain 14.5. teema. Paserun opastavat Turun Matkailuoppaat. Retki
sisältää paljon kävelyä, joten se ei sovi huonojalkaisille. Klo 18 alkavan,
noin kaksituntisen kierroksen kokoontumispaikkaa voi tiedustella Tur
kuseurasta lähempänä ajankohtaa, puh. 2331073 tai www.turkuseura.fi.
Muut kevään retket suuntautuvat Maariankirkolle ja Koroistenniemelle
(7.5.) sekä Turun puistoihin (28.5.). Opastusmaksu on 3 euroa/retki, josta
Turkuseuran jäsenet saavat yhden euron jäsenalennuksen.
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KorppuVihtori
Sikaojanpuiston tuntumassa Pu
rokadun varrella, Päivänpirtin
pihalla, tallustelee Talonmäkeä
kohti vanha ryppynaamainen
mies iso reppu selässään. Repus
sa mies kantaa korppuja, joita
myyskennellen ukko hankkii
vaatimattoman elantonsa.
Kansa oli antanut reppumiehelle ni
men
KorppuVihtori.
Vihtori
(1870−1930) liikuskeli yleensä Sa
lon seudulla ja oli oikealta nimel
tään Frans Viktor Galenius. Hän
kävi kauppaamassa
korppujaan myös Tu
russa kuljetti ja niitä
suuressa kontissa se
lässään.
KorppuVihtori
oli esikuvana kuvan
veistäjä Viljo Mäki
selle (1920−1985),
joka teki miekkosesta
kipsiveistoksen. Veis
tos oli tarkoitus ha
kata kiveen, mutta
työ jäi Mäkiseltä te
kemättä. Vuonna 1981, muutama
vuosi ennen kuolemaansa, Mäkinen
lahjoitti teoksen Turun kaupungille.
Kaupunki teetti veistotyön Loimaan
Kivi Oy:n
kiviveistämöllä, jossa
ukko sai Vehmaan punagraniittisen
ulkomuotonsa.
Valmis veistos on 2,3m korkea.
Se pystytettiin Kallelankadun päivä
kodin, Päivänpirtin, pihalle. Ehdo
tuksen sijoituspaikasta teki Turun
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kaupungin talorakennusosaston ark
kitehti Juvonen. Päiväkodin pihapii
rin katsottiin sopivan erittäin hyvin
tämän herkän humoristisen patsaan
paikaksi. Talorakennusosasto teki
patsaalle tarvittavat perustukset ja
juhlallinen paljastustilaisuus järjes
tettiin 24.9.1985.
Kuvanveistäjä Viljo Jalmari Mä
kinen syntyi Kiskossa. Hän kävi Tu
run Taideyhdistyksen piirustuskou
lun 1939. Hänestä tuli tunnettu ja
tunnustettu kuvanveistäjä, jonka pa
ras luomiskausi osui
1960 ja 1970 luvuil
le. Hän osallistui töil
lään useihin ryhmä
ja yksityisnäyttelyihin
Suomessa sekä ulko
mailla ja sai niissä
useita palkintoja ja
mitaleita.
Viljo
Mäkinen
tuli tunnetuksi erityi
sesti kansanomaisis
ta, kekseliäistä ja her
kistä veistoksistaan.
Mäkisen teoksista on turkulaisille
tuttuja mm. suihkulähdeveistos
"Nuoruus lähteellä". Ihailun kohtee
na ovat myös "Portsan pojat" Puutar
hakadulla, "Kissa Alli" Hämeenka
dulla ja kupariveistos "Hitsaajat"
Aninkaistenkadulla Ammattikoulun
rinteessä.
Teksti ja kuva Jouni Liuke

Talkootyön voimannäyte

Kaunis kappeli
Mäntymäellä
Mäntymäkeen kohosi 1960lu
vulla komea punatiilinen raken
nus. Se on pienen ahkeran yhtei
sön voimannäyte. Neljän vuo
den sitkeän uurastuksen jälkeen
seurakuntalaisten ja pienen va
paaehtoisen lähetyssaarnaaja
joukon talkootyönä aikaansaatu
komea seurakuntakeskus. Se sai
lähiseudun asukkailta nimen
mormonikirkko .
Mäntymäessä, Mäntymäenaukion ja
Kallelankadun päiväkodin välimailla
oli vielä 1960luvun alussa viehättä
vä mäntyjä kasvava kallioinen kum
pare, joka toimi lähiseudun lasten
mieluisana leikkipaikkana. Kerro
taan, että se toimi myös naisten pyy
kinpaikkana ja että Jehovan todista
jat järjestivät siellä joskus ulkoilma
kokouksiaan. Nyt kumpareella sei
soo upea Myöhempien Aikojen Py
hien Jeesuksen Kristuksen Kirkon
seurakuntakeskus, kansan suussa
mormonikirkko.
Joseph Smith niminen 14vuo
tias poika sai keväällä 1820 Juma
lan ilmestyksessä tietää, että Jeesuk
sen Kristuksen kirkkoa ei maailmas
sa enää ollut ja että Jumala oli valin
nut hänet palauttamaan alkuperäi
nen kirkko maan päälle. Joseph pe
rustikin 6. huhtikuuta 1830 Fayettes

sa New Yorkin osavaltiossa Myö
hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen Kirkon, ja hänestä tuli
sen johtaja.
Pienen alun jälkeen kirkko on
levinnyt ympäri maailman kaikkiin
maanosiin. Siihen kuuluu nykyään
yli 13 miljoonaa jäsentä. Kirkon kas
vu perustuu lähetystyöhön, joka on
kin yksi tämän maailmanlaajuisen
toiminnan erityispiirteitä. Lähes
62.000 nuorta miestä ja naista tekee
parhaillaankin lähetystyötä 162
maassa ja territoriossa. Suomessa
palvelee tällä hetkellä noin 70 lähe
tyssaarnaajaa eri maista.
Lähetyssaarnaajat
käyttävät
opetustyössään Raamattua ja sen li
säksi sen rinnakkaisteoksena pidet
tyä, uuden mantereen asukkaiden
pyhien kirjoitusten kokoelmaa, Mor
monin kirjaa, joka on myös toinen
todistus Jeesuksesta Kristuksesta.
Kirjan nimen vuoksi kirkon jäseniä
kutsutaan "mormoneiksi".

Kirkko Suomessa
Ensimmäiset lähetyssaarnaajat Suo
meen lähetettiin 1870luvun vaiheil
la Ruotsista. Maaliskuun 5. päivänä
1876 kastettiin Vaasassa ensimmäi
set kaksi Suomessa kirkkoon liitty
nyttä jäsentä. Toiminta jatkui alku
vuosina pienimuotoisena. Ennen 2.
maailmansotaa toimi kaksi pientä
seurakuntaa Vaasassa ja Luodossa.
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Vasta sodan jälkeen 1947 perustet
tiin Suomen lähetyskenttä.
Vuonna 1948 vihittiin maamme
ensimmäinen myöhempien aikojen
pyhien kirkkorakennus Luodossa.
Suomen valtio tunnusti kirkon
1.7.1948 jolloin se myös virallisesti
rekisteröitiin. Sen jälkeen jäsenmää
rä on kasvanut tasaisesti. Tätä kas
vua edisti suuresti Mormonin kirjan
kääntäminen suomen kielelle vuon
na 1954. Tätä nykyä kirkon jäsen
määrä on noin 4 500. Seurakuntia
on 30 eri puolilla Suomea Helsingis
tä Rovaniemelle.
Kirkko on nykyään jaettu kah
teen vaarnaan − Helsingin vaarna ja
Tampereen vaarna − ja niiden lisäk
si on kolme piiriä, Kuopion, Pietar
saaren ja Oulun piirit. Vaarnaseura
kuntia johtavat piispat kahden neu
vonantajan ja piirejä lähetysjohtajat
kahden neuvonantajan kanssa. Vaar
nojen johtajat, piispat ja seurakun
tien johtajat ovat eri ammateissa toi
mivia suomalaisia. He tekevät kir
kon työtä vapaaajallaan palkatta.
Viimeisen 50 vuoden aikana on
Suomeen rakennettu 23 myöhem
pien aikojen pyhien seurakuntara
kennusta.

Turun seurakunta 60 v.
Mormonikirkko tuli oikeastaan Tu
run kautta Suomeen. Kirkolla oli kos
ketuksia tänne jo 1850luvulta al
kaen, mutta Suomi vihittiin evanke
liumin saarnaamista varten vasta
4.8.1903 Turussa Tähtitorninmäellä.
Apostoli Frances M. Lyman mat
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kusteli tehtävissään Pohjoismaissa
nuoren Joseph S. Cannonin kanssa,
ja saapui Tukholmasta Turkuun tuo
na elokuun 4. päivänä 1903. Kierrel
tyään katselemassa Turun nähtä
vyyksiä, he tulivat myös Tähtitornin
mäelle. Apostoli ihastui edessään le
viävään maisemaan ja rukoili Her
raa Suomen kansan puolesta ja ettei
hirmuvalta voisi koskaan murtaa
tätä voimakasta kansaa. Samalla
hän pyhitti maan Myöhempien Aiko
jen Pyhien evankeliumin levittämis
tä varten.
Turun seurakunta perustettiin
5.9.1948, joten se täytti viime syksy
nä 60 vuotta. Seurakunnan ensim
mäinen johtaja oli lähetyssaarnaaja
Donald K. Miner. Ensimmäisenä
suomalaisena seurakunnan johtaja
na toimi elokuusta1960 alkaen
Heikki Uusitalo. Hänen neuvonan
tajinaan toimi Aarno Aaltonen ja
Toivo Metsätähti. Siitä pitäen kaik
ki seurakunnan johtajat ja piispat
ovat olleet suomalaisia.
Seurakunta osti vuonna 1951
Rauhankatu 1:stä seurakunnan kap
peliksi huoneiston, joka toimi tuki
kohtana siihen saakka, kunnes uusi
seurakuntakeskus Mäntymäen kum
pareelle valmistui ja vihittiin tarkoi
tukseensa.

Kappeli kohoaa
Mäntymäelle
Uuden seurakuntakeskuksen
nushankkeeseen ryhdyttiin
teolla 1960luvun alussa.
saaminen kaupungilta tähän

raken
toden
Tontin
tarkoi

Manrtinrantaseuralaisia
kokoontuneina
mormoniseurakuntatalon
edustalle lokakuun retkellä.

tukseen aiheutti omat kiemuransa.
Seurakunnan presidenttinä siihen ai
kaan ollut Toivo Metsätähti on kerto
nut, että kaupunki tarjosi ensin tont
tia entiseltä kaupungin kaatopaikal
ta. Siellä oli hyvää tilaa rakentaa,
mutta se oli syrjässä ja seurakunta
halusi mieluummin Mäntymäen ton
tin.
Hanke koki kaupunginvaltuus
tossa paljon vastustusta. SKP:läiset
varoittivat, että mormonit rakenta
vat sinne vakoilukeskuksen, olihan
kaikilla lähetyssaarnaajilla kamerat
ja heitä siirrettiin paikkakunnalta toi
selle. Sosialistit rauhoittivat toverei
taan ja sanoivat, että ihan hyvällä
asialla ne ovat.
Asia meni äänestykseen, äänet
menivät tasan 26−26 ja valtuuston
puheenjohtaja,
kunnallisneuvos

Arvo Toivonen, ratkaisi äänellään
seurakunnalle myönteisen päätök
sen. TS kirjoitti seuraavana päivänä:
"Kaupunginvaltuuston puheenjohta
ja ei pelännyt tulevansa arkkimor
moonin asemaan". Myös lähiseudun
asukkaat katsoivat vähän karsaan
outoa tulokasta, joka oli viemässä
heiltä yhteisen oleskelu ja leikkipai
kan.
Seurakuntakeskusta voitiin nyt
alkaa rakentaa. Maanmurtotilaisuus
järjestettiin 29. kesäkuuta 1962.
Seurakunta oli pieni, ja erikoisesti
miehiä oli vähän. Apua saatiin etu
päässä ulkomaalaisilta lähetyssaar
naajilta, joita tulikin kymmenestä
maasta. Käytännössä seurakunta
huolehti heistä; majoitti, ruokki ja
vaatetti heidät. Aluksi majoituksen
hankkimisessa oli hankaluuksia, jot
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kut rakentajat joutuivat alkuaikoina
majoittumaan työmaaparakkiin. Jot
kut seurakunnan perheet näyttivät
kuitenkin esimerkkiä ja majoittivat
rakentajia koteihinsa. Muut seurasi
vat perässä ja pian asuntoja oli jo yli
tarpeen.
Jokaviikkoisessa rakennuslauta
kunnan kokouksessa keskusteltiin,
paitsi työmaan asioista, myös miten
huolehditaan rakentajista. Heidän
ruokkimisensa ja vaatteittensa pesu
oli raskasta työtä seurakunnan sisa
rille. Työ jakaantui epätasaisesti ja
niinpä samat sisaret joutuivat ole
maan siinä puuhassa kaiken aikaa.
Kaikkia pyydettiin auttamaan.
Työ oli taloa rakentaville talkoo
laisille jättiläisurakka. Turun kaupun
ki vaati suunnitellun juhlasalin niin
suureksi, että siihen mahtuisi täysi
mittainen koripallokenttä.. Raken
nustyö kesti neljä vuotta, ja se oli
suunnaton voimanponnistus raken
nuslähetyssaarnaajille ja työhön osal
listuville seurakuntalaisille. Ei ollut
nostokurkia eikä rakennuskoneita.
Kaikki tehtiin talkootyöllä ja käsin.
Rakennuksen pääsuunnittelija
na toimivat helsinkiläiset arkkitehdit
Heikki ja Mirja Castren. Rakenne,
LVI ja sähkösuunnittelun tekivät hel
sinkiläiset insinööritoimistot. Varsi
naista rakennusurakoitsijaa työmaal
la ei ollut; rakentajina toimivat ra
kennuslähetyssaarnaajat ja seurakun
nan jäsenet.
Vain erikoisurakoissa tarvittiin
ulkopuolisia urakoitsijoita; LVItyöt
teki Teräs Oy:n Suomen Putkijohtolii
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ke, sähkötyöt Oy Sähkö Ab ja eris
tystyöt Eristysliike Leino. Rakennus
töiden valvojana toimi kirkon Skan
dinavian rakennustöiden johtaja
Karl G. Lagerberg ja myöhemmässä
vaiheessa Aimo Jäkkö.
Seurakuntakeskus valmistui ke
väällä 1966. Avajaiskokous pidettiin
21.8.1966 ja talo vihittiin tarkoituk
seensa 2.9.1966. Vihkimisen suoritti
apostoli Howard W. Hunter.

Monipuolista toimintaa
Mäntymäenaukion kaunis kappeli
on jopa naapuristossakin asuville si
sätiloiltaan tuntematon ja vähän sa
laperäisen tuntuinen rakennus. Ehkä
siksi se valittiin Martinrantaseuran
yhdeksi vierailukohteeksi syksyllä
2008. Vierailu järjestyi seurakunnan
entisen piispan, Raimo Merenluo
don suosiollisella avustuksella. Hän
ja kaksi lähetyssaarnaajaa, vanhin
Aleksi Peltola ja vanhin Chase
Young esittelivät kappelirakennusta
ja kertoivat kirkon periaatteista,
opeista ja historiasta sekä kirkon
vaiheista Suomessa ja Turussa.
Vierailun ansiosta osallistujien
ennakkoluulot karisivat varsinkin
kun havaittiin, että seurakuntakes
kuksen ovet ovat avoinna myös
muille kuin kirkon jäsenille. Tutustu
miskäynnin aikana suuri juhlasali oli
täynnä Turun Urheiluliiton yleisur
heilukoulun lapsia, jotka olivat saa
neet tilapäisen harjoituspaikan siksi
ajaksi kun he ovat evakossa remon
toitavasta koulustaan.
Myös läheisen päiväkodin ti

Vanhin Aleksi
Peltola, vas., ja
seurakunnan entinen
piispa Raimo
Merenluoto
esittelivät
seurakunnan
toimintaa.

laongelmia on helpotettu ja sen lap
set ovat saaneet käyttää juhlasalia ti
lapäisenä leikkipaikkanaan. Oppaam
me kertoivat myös että alakerrassa
sijaitseva sukututkimuskeskus on
määräaikoina avoinna kaikille suku
tutkimuksesta kiinnostuneille.
Rakennus on tukikohtana kah
delle seurakunnalle. Siellä toimitaan
säännöllisesti lähes joka päivä. Sun
nuntaisin osallistutaan aktiivisesti
kokouksiin. Niissä kuullaan jäsenten
puheita, nautitaan ehtoollinen, laule
taan ja rukoillaan, keskustellaan py
histä kirjoituksista ja mietitään, mi
ten niitä voitaisiin soveltaa jokapäi
väiseen elämään. Jäsenet johtavat
kokouksia, opettavat ja toimivat
muissa erilaisissa tehtävissä.
Viikolla tehdään retkiä, järjeste
tään talkoita ja juhlia. On urheilu,
kielten opiskelu ja muita harrastus
ryhmiä. Niiden tarkoituksena on tar
jota erityisesti nuorille hyvää ja ra

kentavaa toimintaa vastapainoksi
niille haasteille, joita he kohtaavat
päivittäisessä elämässään.
Kaikki nämä tilaisuudet ovat
avoimia myös muille kuin kirkon jä
senille. Oppaamme toivottivat mar
tinrantaseuralaiset mukavina naapu
reina tervetulleiksi käymään toiste
kin Mäntymäen seurakuntakeskuk
sessaan.
Teksti: Raimo Merenluodon kokoa
masta aineistosta lyhennellyt ja muo
kannut J. Liuke

P.S. Nykyisin kirkon seurakuntakes
kukset rakennutetaan paikallisilla
rakennusliikkeillä eikä jäsenillä ole
tarvetta huolehtia rakentajien ruok
kimisesta tai vaatteiden pesusta. Li
sätietoja verkkosivuilta www.mor
monit.fi.
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Lukijan palsta
Tällä palstalla julkaistaan lehtemme lukijoiden meille lähettämiä kirjoituk
sia. Kirjoitukset voi toimittaa toimituskunnalle määräaikaan mennessä. Ks.
sivu 39.

Martin kirjasto säilytettävä
Tasan 70 vuotta sitten, vuonna 1939, valmistui Martinmäkeen asuntoyh
tiö Urhonlinna. Myöhemmin samana vuonna rakennuksen alimpaan kerrok
seen perustettiin Martinmäen kirjasto ja lukusali.
Heti valmistumisensa jälkeen Urhonlinna ja koko Martinmäki saivat tuli
kasteensa. Oli syttynyt sota. Turkua pommitettiin. Osa Martinmäkeä oli tu
lessa, mutta Urhonlinna ja sen kirjasto selvisivät kuin ihmeen kautta vain vä
häisin vaurioin.
Tänään, armon vuonna 2009, kirjasto sai täysosuman. Pommi tuli yllät
tävältä taholta. Sen pudotti ystävänä pidetty edellinen Turun kaupunginhal
litus. Mitä vihollinen ei 70 vuotta sitten pystynyt lopettamaan, sen lopettivat
veljemme ja siskomme, joille me turkulaiset olimme hetkeksi oman hallinta
oikeutemme lainaksi antaneet.
Martinmäessä Tervahovinkadun varrella on 1924 perustettu Työläisten
Asuntoyhtiö Maja. Sen seinässä on pronssilaatta, johon talon rakentajat ovat
kirjanneet vielä tänä päivänäkin ajankohtaisen ja viisaan elämänkatsomuk
sensa. Laatassa lukee:
Työläisten Asuntoosakeyhtiö

MAJA
YLPEYDESTÄ JA KUNNIANHIMOSTA
HALKEAMAISILLAAN OLEVAT VALLANPITÄJÄT
EIVÄT VOI KOSKAAN NIIN PALJON HÄVITTÄÄ,
ETTEIKÖ TUNTEMATTOMIEN SANKARIEN AHKERAT
KÄDET VOISI SITÄ JÄLLEEN RAKENTAA
1924
Tammikuussa 2009, Kimmo Samuli
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Paluumuuttajan rakkaudentunnustus
Jos rakastat toriparkkia
liikkeitä, kauppakeskuksia
mainosvaloja, tavaran hintaa
en tule sinun kanssasi joen rantaan,
enkä kuiskaa nimeäsi hiljaa
Jos rakastat mööpeleitä,
kultakoruja, hienoja hattuja
vieraskielistä muotikirjaa
minä puistelen päätäni lempeästi
mutta en kulje kanssasi huippumestaan
juomaan brändiruokaa
Jos rakastat kirjastoa,
Urheilupuistoa, Martinrantaa
minä harkitsen muuttoa takaisin
ja muistelen sinua lakkaamatta
iltaa jolloin sade piiskasi
kasvoihimme ja liitti minut sinuun
Jos rakastat teatteria
minä etsin meille Manillan helmet
ja nautimme sydämensivistyksestä
ja sielumme sulavat yhteen
Jos rakastat Aurajokea,
rantakatuja, kauppahallia,
föriä, laivoja, Sokerinrantaa,
silakoita ja rusinamakkaraa,
Vepsän saarta ja Airistonselkää,
hämyisten baarien sydämellisiä miehiä,
minä tulen sinun kanssasi joen rantaan
ja siirrän, siirrän elämäni Turkuun
ja siirryn, siirryn luoksesi Marttiin
ja siirrän, siirrän elämäni Turkuun
ja siirryn, siirryn luoksesi Marttiin

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva
opettaja
Alkuperäisen Matti Rossin Jos
rakastattekstin on säveltänyt
Kaj Chydenius ja laulanut ke
vylle vuonna 1972 Kristiina
Halkola

Leo Lindstedt

31

Paluumuuttajan tunnelmia

Kupittaalta Sveitsin
kautta Marttiin
– Kuka oli Turun Pyrkivän maalivah
ti, kun Pyrkivä voitti Kupittaalla jal
kapallon Suomen mestaruuden?
– Kuinka kauan kesti Kolmosen rai
tiovaunun kierros Itäiseltä Pitkäka
dulta Kauppatorin, Rautatieaseman,
Mikaelin kirkon ja Martinkadun
kautta takaisin Uudenmaan tulliin?
– Minkä niminen perhe ylläpiti hy
vin palvelevaa pyöräliikettä ja kor
jaamoa Itäinen Pitkäkatu 26:n koh
dalla?
Yllä kuvatun tapaisia kysyimme
mm. perustamassamme Kupittaan
Sanomat lehdessä. Lehti kertoi
myös saman Kupittaan nurkilla asu
neen poikaporukan jalkapalloseuran
Kupittaan PalloPoikien eli KPP:n ede
sottamuksista. Allekirjoittaneen teh
tävänä oli julkaista jatkokertomusta
"Vankina kellarissa".
Vuonna 1969 muutin työn pe
rään Hyvinkäälle. Useimmat viikon
loput ja osan lomistani olen kuiten
kin viettänyt Turussa. Kotikaupunki
ni ja Kupittaa ovat tulleet tutuiksi
niin lapsilleni kuin lapsenlapsilleni.
Nyt olemme – naiseni Marja ja
minä – asuneet Martissa jo jonkin ai
kaa entisen Valion baarin, nykyisen
pubin, Wanhan Myllyn yläkerrassa.
Naamabaariksi tai jopa Kasvoravinto
laksi sitä jotkut kutsuvat.
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Kupittaan Pallopojat ja Sanomat
on vaihtunut Martinrantaseuraksi ja
sen lehdeksi. Ne ovat aivan ehdotto
masti auttaneet minua kotiutumaan
takaisin rakkaaseen kotikaupunkiin
39 työvuoden jälkeen Hyvinkäällä.
Seuran järjestämät tilaisuudet ja sen
julkaisema lehti ovat avartaneet ha
taraksi jäänyttä paikallishistorian
tuntemustani ja herättäneet kun
nioitusta niin tekstien kirjoittajia
kuin kirjoitusten aiheita ja henkilöi
tä kohtaan.
Nykyisen olohuoneemme ikku
nasta näkyy Martin kirkon yksinker
taisen kaunis torni. Kirkon kellojen
sointi on hillittyä ja rauhoittavaa,
voi näin kirkkoon kuulumatonkin
tunnustaa. Keittiön ikkunasta voi
ihailla Urheilupuiston – siis moder
nisti Paavo Nurmen Stadionin – kat
somoa ja ns. Karikon lenkin eriikäi
siä kuntoilijoita.
Talossamme asuu jopa alkupe
räisiä asukkaita vuodelta 1951. Lä
hes kaikki asukkaat ikään katsomat
ta katsovat silmiin ja tervehtivät
niin pihalla kuin rappukäytävässä.
Viihtyisyyden ja lämpimän ilmapii
rin merkittävä rakentaja on oma ta
lonmies.
Nuorempana harrastin kilpa
pyöräilyä ja kaksipyöräinen on jää
nyt veriin. Viimekin vuonna tuli yli
puolitoistatuhatta kilometriä täyteen
kiitos Turun loistavan kevyen liiken

teen väylästön. Suurin osa kilomet
reistä on kerätty Itäisellä Rantaka
dulla ja matkoilla kotoa Kupittaalle
katsomaan TuTon jääkiekko ja Inte
rin ja TPS:n jalkapallopelejä. Paluu
matkalla Kupittaalta vakituiseksi py
sähdyspaikaksi on muodostunut kort
teliravintola Hugo. Sen ystävälliset
ja ammattitaitoiset tarjoilijat tuovat
hymyn huuleen jo etukäteen.
Usein kävelemme ehkä tärkeim
pään kantapaikkaamme Martin kir
jastoon. Sen säilyttämisen puolesta
on antoisaa toimia niin yksittäisen
alueen asukkaana kuin seuramme jä
senenä.
Ehkä lukija hoksaa, että viihdyn
Martissa ja Turussa. Kun vielä tär
keät kulttuurikohteet kuten Wäinö

Aaltosen museo, Manilla, Föri ja
Kaupunginteatteri ovat kävelymat
kan päässä, niin eipä kehtaa valit
taa. Ispoisten uimarannallekin jak
samme osan vuodesta ajaa pyörällä.
Petreliuksen uimahalli on puoles
taan verraton ikäisteni ihmisten
kohtaamispaikka.
Raitiovaunuja toki kaipaamme.
Niinpä suosittelen että jokainen lu
kija ostaa itselleen tai ystävälleen
Mikko Laaksosen vastailmestyneen
hienon kirjan Turun raitiotiet.
Leo Lindstedt
syntynyt Heidekenillä 1942 ja aloit
tanut koulunkäyntinsä Kerttulin kou
lussa.

Vastaukset alun kysymyksiin: Erik Roos, 2426 minuuttia ja Valeniuksen perhe.1)
1) Valeniuksen Pekka, viimeinen pyöräliikkeen pitäjä, viettää eläkepäiviään Martinmäessä isoisänsä v. 1924 raken
tamassa talossa Mestarinkadulla, talossa, jossa oli aikanaan "kivijalassa" kuuluisa Kunun (Gunnar Rosendahl) pyö
räksi kutsuttu polkupyöräkorjaamo. (toim. huom.)

Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta

Martti Walden

http://kotisivu.dnainternet.net/martwald/
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Turkuseura tiedottaa
Kahdeskymmenes Sininen hämärä
Sinisen hämärän kirjallista iltapäivää vietetään jo 20. kerran sunnuntaina
15.3.2009 alkaen kello 17:00 Turkuseuran Förituvalla osoitteessa Sairas
huoneenkatu 1. Turkulaiset kirjailijat kertovat tuotannostaan ja lukevat ot
teita teksteistään. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Buffetti palvelee kahvinja
noisia. Tilaisuuden järjestävät Turkuseura ja LounaisSuomen Kirjailijat ry.
Lisätiedot puh. 233 1073 tai info@turkuseura.fi

SUOMEN TURKU lehti jäsenalennuksella
Martinrantaseuran jäsenenä voit tilata Suomen Turku − Åbo, vår stad
lehden vuosikerran 2009 jäsenalennuksella hintaan 12 euroa/v. Nor
maali tilaushinta on 18 euroa. Tämä erikoishinta ei sisällä Turkuseu
ran jäsenyyttä. Martinrantaseura välittää tilauksesi Turkuseuralle. Ota
yhteyttä sihteeriin.

Liity jäseneksi
Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naa
purisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi 2–3 kertaa vuodessa ilmes
tyvän jäsentiedotteen, jossa kerrotaan seuran toiminnasta, tapah
tumista, retkistä ja tutustumiskäynneistä. Jäsenmaksu on tänä
vuonna 15 euroa, perhejäseniltä 5 euroa.
Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa
www.martinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme sihteeriin tai
hallituksen jäseneen. Yhteystiedot viimeisellä sivulla.
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Kiitos!
Valokuvia
Martinrantaseura kerää alueeltaan vanhoja valokuvia, piirroksia yms. Voit
auttaa meitä lainaamalla valokuviasi käyttöömme. Taltoimme ne sähköiseen
muotoon ja palautamme kuvat vahingoittumattomana takaisin. Kuvia ei
tarvitse irrottaa albumista.

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

Vanhoja kirjoja ja karttoja
Keräämme myös aluettamme sivuavaa kirjallisuutta, vanhoja Turun karttoja,
lehtileikkeitä, puhelinlinluetteloita 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 oikean kotiseutukirjan! Sellainen
alueeltamme vielä puuttuu.
Ota yhteyttä seuran sihteeriin tai puheenjohtajaan, niin sovimme asioista.
sihteeri:
Heimo Kumlander
heimo.kumlander@elisanet.fi
puh. 040 593 4021

puheenjohtaja:
Jouni Liuke
jouni.liuke@pp.inet.fi
puh. 0400 930 304
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Tapahtumakalenteri
Kevät 2009
Nostalginen musiikkiilta
torstaina 19.2.2009 alk. klo 18.00
Tunnelmoidaan 50−60luvun musiikin merkeissä ravintola Hugossa. Luvas
sa on vanhaa nostalgista musiikkia ja sen lisäksi muuta teemaohjelmaa. Ari
Hakulinen esittelee ja soittaa julkaisemaansa Anneli Saariston upouutta
40vuotistaiteilijajuhlalevyä, Pentti Viherluoto levyä sekä Usko Kempin
syntymän 100vuotisjuhlan kunniaksi tehtyä levyä. Viimemainitussa laulavat
Vieno Kekkonen, tangokuningas Risto Nevala ja Martinrannan suuri poika
Matti Salminen. Osallistujien Martinmäkitietoutta testaa Leo Lindstedt
laatimassaan leikkimielisessä tietokilpailussa.

Koko perheen laskiaisrieha
laskiaissunnuntaina 22.2.2009 kello 12.00−17.00
Martinsillan kolmiossa (Akillan pihalla) Itäinen Rantakatu 42. Viereisellä
Soinnun tontilla on parkkitilaa ja pulkkamäki (omat pulkat mukaan). Läm
mikkeeksi on myytävänä hernekeittoa ja räiskäleitä sekä kahvia ja laskiais
pullia. Paikalla on myös kirpputori ja myös taidetta ja käsitöitä myyntinäyt
telyssä sekä viihdettä.
Järjestäjät Martinrantaseura ja Turun AKilta. Vapaa pääsy.

Martinkirkko tutuksi
maanantaina 9.3.2009 klo 17.00
Käymme tutustumassa 75vuotiaaseen Martinkirkkoon. Seurakunnan kappa
lainen Seppo Riihimäki kertoo kirkosta ja sen vaiheista. Sen jälkeen on
kahvitilaisuus viereisessä seurakuntatalossa, emäntänä Tuula Haapanen.
Lopuksi pidetään yhdistyksen kevätkokous seurakuntasalissa. Kokouskutsu
on tämän lehden sivulla 2.
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Turun raitiovaunujen historiaa
torstaina 16.4.2009 klo 18.00
Kulttuurikeskus Manillan tiloissa Itäinen Rantakatu 64:ssä. FM Mikko Laak
sonen esittelee sanoin ja kuvin Turun raitiotielaitoksen historiaa ja kertoo
samalla raitiovaunuliikenteen elvytyssuunnitelmien nykytilanteesta. Opastus
Manillan portilta.

Rudolfiinaristeily
tiistaina 12.5.2009 klo 19.00
Viime keväänä toteutettu risteily ravintolalaiva Rudolfinalla saavutti niin
suuren suosion, että olemme päättäneet uusia sen tänä keväänä. Lähdemme
n. 3 tunnin illallisristeilylle Naantaliin. Nyt on enemmän aikaa nauttia aluk
sen keittiön antimista ja kuunnella Robert Rainion selostusta Ruissalonran
nan maisemista, vanhoista pitsihuviloista ja tykkipattereista. Alus lähtee
toispualt jokke ravintola Hermannin kohdalta. Kokoontuminen aluksella kel
lo 18.45 mennessä. Paikkavarausten vuoksi sitovat ennakkoilmoittautumi
nen risteilylle huhtikuun aikana sihteerille. Risteilyn hinta on 28 euroa.
Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille 30.4.2009 mennessä.

Martinrannan markkinat
13.−14.6.2009
Martinrannan kolmiossa (AKillan pihalla) Itäinen Rantakatu 42. Parkkitilaa
löytyy viereiseltä Soinnun tontilta. Pihan vehreässä ympäristössä on luvassa
musiikki ym. esityksiä, kotiseututuntemiskilpailu (rastitettu kiertokävely),
kirpputori, kahvia ja pullaa, hernekeittoa ja pannaria, grillimakkaraa.
Tapahtuma liittyy Turun Kulttuurikaupunkisäätiön Tule mukaan kampan
jaan. Varaa itsellesi kirpputoripaikka. Soita hyvissä ajoin AKiltaan, puh.
(02) 234 2941
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Jäsenalennusta myöntävät liikkeet
Kehys Kurki
Kehystykset, peilit ja ripustuskiskot
Alennukset tuotekohtaisesti
Tiilentekijänkatu 810

Puh. 235 2727

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11

RuusuAula
Kukkaostoksista 10%, ei koske kaikkia
ulko ja kausikukkia
Martinkatu 1. Puh. 235 6849
Sisustustie Oy
Kalusteasennus ja sisustusliike
1015 % tuotteesta riippuen

Puh. 234 2108

Stålarminkatu 5. Puh. 234 3166
040 729 1643

KuvaLaine
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 mainok
sia alueen yrittäjiltä ja toimijoilta. Käytä mahdollisuutta hyväksesi! Seuraava jä
senlehtemme ilmestyy syyskuussa.
Ilmoitushintamme ovat:
Mustavalkoinen

Väri

Koko sivu

100 euroa

120 euroa

Puoli sivua
Neljäsosasivu

60 euroa
40 euroa

70 euroa
50 euroa

Ilmoitukset ja lukijan palstalle tarkoitetut kirjoitukset tulee jättää toimitukselle
15. tammikuuta, 15. toukokuuta ja 15. elokuuta mennessä.
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MARTINRANTASEURA RY

HALLITUS V. 2009

Perustettu: 24.4.2004
Jäseniä 31.1.2009: 317
Jäsenmaksu 15 euroa,
perhejäseniltä 5 euroa/hlö
Tilinumero: 571097252324

Jouni Liuke, puheenjohtaja
Itäinen Rantakatu 54 F 91, 20810 TURKU
Puh. 040 0930 304

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

JAOSTOT
Jaostot ja niiden kokoonkutsujat
Historiajaosto Jouni Liuke
Ohjelmajaosto Robert Rainio
Tiedotusjaosto Heimo Kumlander
Ympäristöjaosto Turo Lindqvist
Jaostoihin toivotaan lisää jäseniä, jo
ten mikäli jonkin jaoston toiminta
kiinnostaa, otathan yhteyttä kyseisen
ryhmän kokoonkutsujaan lisätietojen
saamiseksi.

Turo Lindqvist, varapuheenjohtaja
Stålarminkatu 3 A 12, 20810 TURKU
Puh. 044 054 2002
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
Kaarlo Ilmanen
Itäinen Rantakatu 48 G 196, 20810 TURKU
Puh. 040 052 2425
Katriina Kankamo
Sirkkalankatu 42 B 5, 20700 TURKU
Puh. 050 564 7451
Raili Kataja
Itäinen Rantakatu 40 A 15, 20810 TURKU
Puh. 040 557 2500
Leo Lindstedt
Martinkatu 7 D 61, 20810 TURKU
Puh. (02) 232 1978
Robert Rainio
Martinkatu 1 B 23, 20810 TURKU
Puh. 050 530 4338
Kimmo Samuli
Talonmäenkatu 13, 20810 TURKU
Puh. 040 538 5002
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi

Jäsentiedotteen julkaisija: Martinrantaseura ry
Vastaava toimittaja: Jouni Liuke
Toimituskunta: Heimo Kumlander, Jouni Liuke, Leo Lindstedt, Kristiina Syrjäsuo
Taitto ja layout: Matti Koskimies
Painopaikka: XCopy, Lemminkäisenkatu 14–18
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