Martinrantaseura

Jäsenlehti 2/2009

Martinrannan markkinat
13.–14.6.2009 ja 15.–16.8.2009
lauantaina klo 10–18, sunnuntaina klo 10–16
Martinsillan kolmiossa Itäinen Rantakatu 42
Parkkitilaa löytyy viereiseltä Soinnun tontilta.

Pihatapahtuma ja kirpputori
mukana mm. Käsityöpaja Solmukas,
Kimmo Samulin taide ja käsityöpöytä
Martinrantaseuran paitoja
Martinrannan kotiseutukävely á la Leo
kahvila, pannaria, grillimakkaraa.

Varaa itsellesi kirpputoripaikka
Soita hyvissä ajoin AKiltaan, puh. (02) 234 2941

Kansikuva: Turun Seudun Osuuskassan VähäHeikkilän konttori Myllymäentie 1:ssä
1950luvun puolivälissä.

2

Kätketyt kukkulat
Martinrantaseuran ympäristö
jaosto on aloittanut tämän vuo
den uutena projektina Martin
rannan luonnonvaraisten vihera
lueitten inventoinnin. Uuden sa
votan työnimenä on ”kätketyt
kukkulat”. Inventoinnilla pyri
tään selvittämään lukuisten alu
eellamme olevien puistojen ja
luonnonvaraisten
kohteiden
luonnon ja historiallisia arvoja.
Vanhan asutuksen ja muiden ih
miskäden tekemien rakenteiden
jäämistöt kartoitetaan ja doku
mentoidaan. Karttakuva Martin
rannan, Uittamon, Luolavuoren
ja Ispoisten alueesta kertoo
kuinka laajasta ja lähes yhtenäi
sestä kalliopuistoalueesta on ky
symys.
Kimmo Samuli ympäristöjaostos
tamme kuvaa aluetta suunnilleen
näin: ”Kalliopuistoista täytyy muis
taa vähintään se, että niiden pohja
na ja perustana on miljardien vuo
sien historia. Aikojen alussa sulana
vellonut magma on jäänyt ihmisten
ihmeteltäväksi eikä sepelin raakaai
neeksi. Sitten on seuranneet miljoo
nien vuosien aikana jääkausien teke
mät muovaustyöt maankuorelle, kal
lioille ja siirtolohkareille. Näitten ai
kaansaannokset ovat meille nykyih
misille tuttuja; muinaisrannat, karit
ja luodot, jotka nyt näkyvät puistois
samme jyrkänteinä, mäennyppylöi
nä ja kalliolouhikkoina.” Samuli ker
toi puistoprojektistamme Asukkaan

äänen vastikään
järjestämässä
”meidän puisto”
tilaisuudessa.
Martinrannan
alueen
laajoilta
luonnonalueilta ja puistokukkuloilta
löytyy paikkoja, joissa alueen van
hemmatkaan asukkaat eivät ole kos
kaan käyneet. Tämä johtuu osittain
siitä, että monille isoillekin, kau
punginosallemme tyypillisille tiheä
metsikköisille ja kallioisille kumpa
reille, on vaikea tavallisen kulkijan
hakeutua. Alueille johtavia kunnolli
sia kulkuteitä ei ole, merkityistä po
luista puhumattakaan. Paikat ovat
kuin tavalliselle kulkijalle suljettuja.
Tästä juontuu projektin työnimi
”kätketyt kukkulat”.
Marinrantaseuran
työryhmän
yhtenä tarkoituksena on tutkia näi
den arvokkaiden luontokohteiden
saavutettavuuden parantamismah
dollisuuksia. Jaoston puheenjohtaja
Turo Lindqvist kertoo, että ”tarkoi
tus on valokuvata alueita laajasti,
kirjata ylös oleellista tietoa, ja selvit
tää näiden saarekkeitten tavoitetta
vuus mahdollista virkistyskäyttöä
silmällä pitäen”.
Päätavoitteena on kuitenkin
pyrkiä turvaamaan kukkuloittemme
säilyminen tulevaisuudessakin puis
toina ja virkistysalueina. Rakentami
nen uhkaa Turussa monia pieniä
puistokeitaita. Pala palalta kaavoit
taja lohkoo niistä osia muihin tar
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koituksiin. Ajankohtaisena esimerkki
nä on Uittamolla Ratsumiehenpuis
to, johon kaavoittaja on suunnittele
massa kolmea yhdeksänkerroksista
kivitaloa. Paikka, joka on luonnonti
laista sekametsää ja osittain korkea
ta jyrkkämuotoista kalliota, on voi
massa olevassa asema merkitty lähi
virkistys ja puistoalueeksi. Paikalli
nen asukasyhdistys, Meripuistoseu
ra, vastustaa ehdottomasti tärkeän
virkistysalueen uhraamista rakennus
maaksi.
Inventointityön
valmistuttua
Martinrantaseura voi jatkossa keskit
tyä puistokukkuloiden tunnetuksi te

kemiseen, saavutettavuuden paran
tamiseen ja niiden kehittämiseen
virkistys ja viheralueina. Suunnitel
missa on myös tutkimustulosten ja
luontovalokuvien
julkaiseminen
omassa galleriassaan seuran nettisi
vuilla.
Työn tuloksista tehty dokument
tiaineisto valokuvineen ja karttoi
neen saadaan toivon mukaan esitte
lykuntoon vielä tämän vuoden syys
kaudella.
Sitä odotellessa:
Hyvää kesää martinrantalaisille

Vilkkilänmäen puistoa, jonka kallioista uudet kerrostalot ja niiden parkkipaikat ovat
lohkaisseet ison osan. Kuva: HK
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Koslat esillä näyttelyssä
Turkuseura ja Turun Seudun Mobilis
tit järjestivät viime talvena autoai
heisten valokuvien keruu ja tunnis
tustapahtumia. Yleisöltä lainaksi saa
dusta kuvamateriaalista on koottu
Koslavalokuvanäyttely Föritupaan.
Esillä on kuvia henkilövaunuista,
pirsseistä, lastibiileistä ja omnibus
seista, jotka ovat vuosikymmenien
saatossa kulkeneet alueen kaduilla
ja hiekkateillä.
Valokuva on vääjäämätön doku
mentti, joka kertoo millaisia mootto
riajoneuvoja on vuosien saatossa kul
kenut mm. Turun seudulla. Kuva ker
too automerkin ja mallin lisäksi pal
jon muutakin historiallista ja kulttuu

rista tietoa ajasta ja paikasta, jossa
kuva aikanaan otettiin. Tämän
vuoksi autoaiheisten valokuvien tal
lentaminen ja tutkiminen ovat tär
keä osa mm. Turun Seudun Mobilis
tit ry:n toimintaa.
Koslanäyttely on avoinna 15.6.
14.8. osoitteessa Sairashuoneenkatu
1 Förituvan aukioloaikoina ma, ti,
ke ja pe klo 1014, to klo 1017.30.
Mobilistien edustaja päivystää näyt
telyssä torstaisin klo 1517. Juhan
nusviikon torstaina 18.6. näyttely on
avoinna klo 1014.
Lisätietoja puh. 2331073,
info@turkuseura.fi.

Puhtaanapitolaitoksen kuormaauto kauppatorilla. "Puhtiksen" tallit olivat
aikoinaan Kupittaankadulla nykyisen pankkitalon paikalla. Kuva: Nisse Bäcklund.
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Martin alueen läpikulkuliikenne
Martinrantaseura on huolestu
neena seurannut alueensa läpi
kulkevaa ja jatkuvasti kasvavaa
liikennettä. Enää ei voida vain
odottaa tilanteen pahenemista
ja kaupungin mahdollisia toi
mia liikenteen puurouduttua ko
konaan. On parempi tehdä omia
havaintoja, ja saattaa ne päättä
jien tietoisuuteen.
Liikenneasiaa on kuluneen tal
ven ja kevään aikana pohdittu seu
ran ympäristöjaostossa, ja valmistel
tu parannusehdotuksia sisältävää lii
kennesuunnitelmaa.
Suunnitelma
lähtee kahdesta perusasiasta, joiden
on ehdottomasti toteuduttava, jotta
tilanne oleellisesti paranee. Ensinnä
ajoneuvoliikennettä on voitava ohja
ta pois tiheään asutuilta alueilta, ja
jäljelle jäävän liikenteen haittoja on
minimoitava. Toisaalta myös kevyen
liikenteen turvallinen kulkeminen ti
heään asutulla alueella on pystyttä
vä takaamaan.
Jotain voidaan liikenteelle teh
dä hyvinkin nopeasti, niin että suju
vuus ja turvallisuus paranevat. Aina
ei tarvita miljoonia, pienemmilläkin
summilla saadaan paljon aikaiseksi.
Tärkeää on se, että saadaan pakokaa
sujaan ruuhkaaikoina tupruttelevat
autojonot lyhenemään risteyksissä ja
liikenne kulkemaan nykyistä turvalli
semmin. Yhtä tärkeää on myös se,
että jalankulkijat ja pyöräilijät pääse
vät turvallisesti siirtymään vilkkai
den liikenneväylien puolelta toisel
le. Esimerkiksi Itäiseltä Pitkältäka
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dulta voidaan siirtää polkupyörälii
kennettä ja paikoitusta samansuun
taiselle Kupittaankadulle, jossa on
tilaa, mutta vähemmin liikennettä.
Pienet parannukset ovat tietysti
vain ensiapua. Lopulliset ratkaisut
vaativat aikaa ja rahaa. Tavoitteena
on oltava Hirvensalon suunnasta tu
leva kasvavan liikenteen ohjaami
nen useammille väylille jo heti Hir
vensalon sillan jälkeen.
Sellainen merkittävä vetokatu
kuin Vähäheikkiläntie on saatava tä
män päivän liikenteen vaatimukset
täyttävään kuntoon. Vähäheikkilän
tien yhteys Hippoksentielle on to
teutettava, jotta tämän väylän veto
voimaisuus paranee.
Toinen tärkeä väylä, joka ratkai
see hyvin pitkälti Martin alueen ja
koko läntisen Turun liikenneongel
mat, on läntinen kehätie ja siihen
liittyvä Aurajoen alittava tunneliyh
teys. Sen tarvitsemat suunnitteluva
raukset on saatava pikaisesti yleis
kaavaan sekä tekeillä oleviin paikal
lisiin asemakaavoihin.
Tähän asti on vain kaavoitettu
asuntoalueita, mutta jätetty liiken
teen suunnittelu lapsipuolen ase
maan. Läntinen kehätie tulee toteu
tuessaan vähentämään Stålarminka
dun ja Martinkadun liikennettä
oleellisesti. Silloin yhteys saarilta
keskustan ohi aina Naantalin pika
tielle ja Rauman moottoritielle rau
hoittaa myös läntisen Turun alueen
sekä keskustaa sivuavat kadut.
Turo Lindqvist

Periaatepiirros Aurajoen alittavasta teknisestä tunnelista, joka rakennetaan elemen
teistä ja asennetaan joen pohjalle. Tunneli sijoitetaan sopivalle syvyydelle ja ankku
roidaan peruskallioon.

Pihakirppis Stålarminkatu 13:ssa
Stålarminkatu 13:ssa sijaitseva Turun työläisten as. oy Martti jär
jestää pihakirppiksen sunnuntaina 14.6. samaan aikaan Martinran
nan markkinoiden kanssa (ks. mainos sivulla 2). Jos muut yhtiöt
seuraavat esimerkkiämme, niin elokuun markkinat voisivat kehit
tyä Portsan pihamarkkinoiden kaltaiseksi koko alueen yhdistäväksi
tapahtumaksi.
Kiinnostuneet yhtiöt voivat ottaa yhteyttä: matti.koskimies@mar
tinrantaseura.fi.
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Aurajoen laivat, osa 4

M/S Aspö kuljettaa lomailijat
Aurajoelta ulkosaaristoon
M/S Aspön kotilaituri on Itäisel
lä Rantakadulla Sotalaistenka
dun kohdalla. Suomen Saaristo
laivat Oy:n alus kuljettaa loma
laisia Aurajoen rannalta suo
raan ulkosaaristoon Utööseen.
– Matkustajat ovat etupäässä suo
malaisia. Ulkomaalaisetkin käyttä
vät laivaa, mutta enemmistö matkus
tajista on toistaiseksi ollut suomalai
sia turisteja, jotka tulevat meidän ho
telliimme asumaan, toimitusjohtaja
Eero Laaksonen kertoo.
Yritys osti pari vuotta sitten puo

lustusvoimilta Utön linnakkeen ka
sarmi ja asuinrakennukset ja sanee
rasi niistä hienon hotellin. Osa ma
joitustiloista on hotelli ja osa mat
kustajakotityyppisiä. Laivassakin voi
yöpyä, kahden tai neljän hengen hy
teissä.
Vuonna 1967 rakennettu Aspö
alus on liikennöinyt Utööseen jo
toistakymmentä vuotta, ensin yhtey
saluksena. Se on kulkenut myös ul
komaisilla vesillä.
– Laiva toimi Sveionimisenä Nor
jassa yhteysalusliikenteessä, kunnes

Turusta Utööseen liikennöivä komea M/S Aspö on martinrantalaisille tuttu
jokirannan alus.
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me ostimme sen vuonna 1995. Alus
on käynyt läpi suuret peruskorjauk
set vuonna 1996.

Turkulaisten tuntema
M/S Aspö seisoo kotilaiturissaan ym
päri vuoden. Eero Laaksosen mu
kaan laivan vieressä sijaitseva ilmoi
tustaulu on lisännyt laivan ja sen rei
tin tunnettavuutta.
– Turkulaiset tuntevat laivan erit
täin hyvin, Laaksonen kiittelee.
Muille suomalaisille laiva on
parhaiten tullut tutuksi internetsivu

jen kautta.
Aspö pysähtyy matkan varrella
Nauvon Pärnäisissä. Lähdöt ovat Tu
rusta keskiviikkoisin ja lauantaisin.
Utöstä paluumatkalle pääsee torstai
sin ja sunnuntaisin. Juhannusviikol
la lähtö on perjantaina ja paluu sun
nuntaina.
Laivan kyydissä pääsee Turusta
Utööseen kesäkautena. Ympäri vuo
den Utön ja Pärnäisten väliä liiken
nöi yhteysalus M/S Eivor.
Teksti ja kuva: Kristiina Syrjäsuo

M/S Aspö, ex Sveio
– Teräsrakenteinen matkustajaalus
– Rakennusvuosi 1967
– Rakennuspaikka Ankerløkken Værft´in telakka, Florø, Norja
– Nimeksi M/S Sveio
– Aluksen varustamona Hardanger Sunnhordlandske, Bergen
– Autolauttaliikenteessä Norjan vesillä
– Suomen Saaristolaivat Oy osti vuonna 1995
– Nimeksi M/S Aspö
– Peruskorjattu 1996, mm. autokansi muutettu matkustajatiloiksi
– Toiminut yhteysaluksena välillä PärnäinenNötöAspöJurmoUtö
– Nykyinen reitti TurkuPärnäinenUtö
– Mitat: pituus 44,18, leveys 9,94 ja syväys 2,83 metriä.
– Kantavuus 485 Brt, 157 Nrt.
– Pääkoneet 2 kpl Wichmann dieseleitä, teho 661 kW.
– Nopeus 12 s.
– Matkustajamäärä 190.
J.L.
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Sikaojan varrelta 4.

100vuotiaan seurantalon tarina
Sikaojan varrelle, VähäHeikki
län Myllymäen harjanteelle ko
hosi yli 100 vuotta sitten komea
seurantalo, joka on edelleen elä
vänä osana Myllymäen vanhaa
puutalomaisemaa. Talo raken
nettiin viime vuosisadan alussa
heränneen kristillisen työväe
naatteen antamalla palavalla in
nolla, hartiapankkivoimin ja kar
tanon pehtorin suosiollisella
avustuksella.
Suomessa tapahtui 1900luvun alus
sa suuri kansallinen herääminen, pit
kien sortovuosien jälkeen Suomen

kansalle oli koittamassa uusi vapau
den aika. Monet yhteiskunnalliset
aatteet
lähtivät
nousuun
−
maassamme oli saatu aikaan yleinen
ja yhtäläinen äänioikeus, naisasialii
ke nosti päätään ja uskonnolliset he
rännäisliikkeet kokosivat rivejään.
Samaan aikaan ajoittui myös
työväestön järjestöllinen heräämi
nen. Turun Työväenyhdistys perus
tettiin 1897 ja jo ennen sitä paikalli
sia työväenyhdistyksiä oli perustettu
eri puolelle Suomea. VähäHeikkilän
Pajamäessä, Heikkilän talon renkitu
vassa, perustettiin 28.1.1902 Vähä

Kristillisen Työväenyhdistyksen talo vuoden 1907 asussaan. Kilvessä oli silloin teksti
WH.Kr.T.Y. Takana vasemmalla häämöttää Pajamäen taloja Sikaojan toisella puolel
la. Kuva Kr. Työväenyhdistyksen kokoelmasta.
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Heikkilän Työväenyhdistys Into.
Tämä 107vuotias yhdistys toimii
edelleen Pajamäessä, talossa, jotka
monet tuntevat Iskun talon nimellä.
Raittiusyhdistys R.y. Koittavan
huoneistossa järjestettiin 29.1.1906
kokous, jossa perustettiin yhdistys ni
meltään VähäHeikkilän Kristilli
nen Työväenyhdistys. Yhdistys on
ylittänyt jo kunnioitettavan 100
vuoden iän. Vain päivää myöhem
min perustettiin Kaupunkilähetyk
sen talolla Puistokatu 12:ssa Turun
Kristillinen Työväenyhdistys.
Kristillistä uskoa tunnustavien
työläisten mielessä kavahdettiin työ
väenaatteen muuttumista liiankin ra
dikaaliksi sosialistiseksi liikkeeksi,
joka vastusti pappisvaltaa ja sen mu
kana jumalan sanaa. Tämä johti kris
tillismielisten työväenyhdistysten pe
rustamiseen "maallisten" rinnalle.
Asia aiheutti pitkään skismaa työ
väenliikkeen sisällä, kristillisten yh
distysten perustamista pidettiin her
rassäätyyn kuuluvan papiston juone
na ja työväenliikkeen hajottamisena.
Tästä kiisteltiin myös VähäHeik
kilässä. Kaakelityöntekijä Kaarlo Au
nio yhdessä muiden kristillismielis
ten tukemana päätyi kuitenkin perus
tamaan paikkakunnalle kristillisen
työväenyhdistyksen. Kristillisten työ
väenyhdistysten tavoitteissa sanot
tiin, että "ne eivät tule olemaan erityi
siä hartausseuroja, vaan niiden tar
koituksena on ajaa köyhälistön asiaa
työskennellen kristinuskon ja isän
maanrakkauden pohjalla yhteiskun
nallisten, valtiollisten ja taloudellisten

epäkohtien poistamiseksi, sekä tais
tella epäuskoisia maailman tapoja
vastaan".
Aatteen kantavuudesta kertoo
se, että yli 100vuotias yhdistys elää
ja toimii edelleen omassa talossaan
Myllymäessä.

Oma talo talkoovoimin
VähäHeikkilän Kristillinen Työväe
nyhdistys kokoontui alkuun "Wähän
Heikkilän" kartanon puutyöverstaas
sa ja muonamiehen tuvassa karta
non inspehtorin, agronomi Arno
Reuterin luvalla. Hän antoi myös
luvan käyttää kesähuvipaikkana Par
kin huvilaa.
Oma talo Myllymäentie 22:ssa
valmistui kuitenkin jo vajaan kah
den vuoden kuluttua. Se vihittiin
käyttöön 20.10.1907. Talo pystytet
tiin kartanon luovuttamalle vuokra
maalle suurelta osin talkoovoimin.
Rahoitus hoidettiin keräysten ja
Kaarlo Aunion hankkiman 5.000
markan pankkilainan turvin. Lainan
vakuudeksi Aunio kiinnitti oman ta
lonsa. Hän sanoi "kyllä jonkun täy
tyy jotain uskaltaa Jumalan työn
eteen, että minä ajattelin, että kyllä
ettemme siitä vahinkoon joudu". Lai
na maksettiin pois muutamassa vuo
dessa.
Rakennus kohosi kauniille pai
kalle. Pohjoisen puolella kohosi
omalla kumpareellaan kuninkaan
kartanon komeat rakennukset, idän
ja etelän suuntaan oli avarat näky
mät kartanon pelloille, joiden läpi
leveä Sikaoja mutkitteli. Sikaojan ta
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kana näkyi rykelmä hajanaisen Paja
mäen kyläyhteisön torppia ja ete
lään aukeavan avaran pellon takana
oli aivan hiljattain, kesällä 1906 val
mistunut VähäHeikkilän kansakou
lun ensimmäinen rakennus.
18 metriä pitkään rakennukseen
tuli iso ja pikkusali ja toiseen pää
hän kyökki ja kammari. Lämmitys
hoidettiin haloilla ja valaistus Auer
valokaasulampuilla. Maalarimestari
Jalmari Nieminen lahjoitti alttari
taulun. Inspehtori Reuter auttoi ra
kentajia monin tavoin, hän lainasi ta
lon hevosta, jonka avulla mm. talol
le johtava tie tasoitettiin ja sannoitet
tiin. Hän lahjoitti myös tolpat, kun
talon ympärille rakennettiin aita. Ra
kennuksen seinään ruuvattiin kyltti,
johon koristeellisin kirjaimin maalat
tiin teksti WH. Kr. T. Y.

Oma sanomalehti ja
lukutupa
Yhdistyksen jäsenmäärä oli siihen
aikaan vajaat 60 jäsentä. Sunnuntai
iltapäivinä talolla järjestettiin papin
pitämä hartaustilaisuus. Kerran vii
kossa pidetyissä kokouksissa kuul
tiin hengellisiä puheita, esitelmiä ja
runonlausuntaa. Talossa pidettiin
säännöllisesti raamattukokouksia, il
tamia ja lastentapahtumia, järjestet
tiin kevät, kesä ja joulujuhlia ja teh
tiin kesäisin kävely ja laivaretkiä.
Yhdistyksen sisällä toimi myös
raamattupiiri, puhujaseura ja ompe
luseura.
Naisosasto perustettiin 1909. Se
toimi mm. kouluopetuksen edistämi
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sen ja "vapaan rakkauden ihanteiden
kitkemisen" puolesta. Melkein alusta
asti toimi nuorisoosasto, jonka ko
kouksissa kuultiin hyödyllisiä esitel
miä, luettiin ääneen kertomuksia,
runoja ja sanomalehtiä. Joskus "pa
hat pojat jylläsivät kokouksissa"; hei
dät erotettiin. Yhdistyksessä toimi
myös lastenosasto ja pyhäkoulu.
Vuonna 1911 avattiin kaakeliteh
taan työmiehen ja maallikkosaar
naajan Matti Ikäheimon aloitteesta
lukutupa, jonne hankittiin kirjoja ja
tilattiin jäsenten luettaviksi sanoma
ja aikakauslehtiä. Lukutupa oli var
maan ensimmäinen laatuaan Martin
alueella. Se herättu kasvavaa
kiinnostusta
kirjallisuuteen
ja
tiedonsaantiin. Lukuharrastus veti
alusta
alkaen
paljon
väkeä
lukutupaan. Julkaisipa yhdistys
omaa käsin kirjoitettua "Tietoja"
nimistä sanomalehteäkin.

Veljeyttä kristillisessä
hengessä
Myös yhteiskunnallisiin asioihin
kiinnitettiin huomiota. Vuonna 1907
oli esillä ajankohtainen torppariky
symys. Silloisen maavuokraasetuk
sen taannehtiva vaikutus loppui ja
häädöt olivat uhkaamassa. Asiassa
tehtiin yhteistyötä samoihin aikoihin
perustetun VähäHeikkilän Torpano
mistajien yhdistyksen − myöhem
min VähäHeikkilän Mäkitupalaisyh
distys − kanssa. Tulostakin tuli;
torppien vuokrasopimukset rekiste
röitiin v. 1909 ja torpat sai lunastaa
itsenäisiksi v. 1919.

Vuonna 1909 keskusteltiin alai
käisten lasten työolojen järjestämi
sestä ja esitettiin palkattavaksi am
mattientarkastajia valvomaan työ
maita ja niiden menettelyä lapsityö
voiman suojelemiseksi. Yhdistyksellä
oli myös pienellä kuukausimaksulla
toimiva Sairas ja hautausapurengas,
josta annettiin rahaapua tarvitsevil
le.
Pulaaikana
elintarvikkeita
hankittiin yhteisostoilla. Seuran om
peluseura avusti 20luvulla orpokoti
Suojaa, joka oli perustettu kansalais
sodan jäljiltä kodittomiksi jääneitä
työväen orpolapsia varten.

Remonttia ja rahahuolia
Itse talossa on vuosikymmenten mit
taan tehty monenlaista remonttia.

Sähkövalot saatiin keittiöön ja kam
mariin v. 1911, eteiseen ja saliin
vasta v. 1919. Uusi, valkoisesta ploo
tusta mustin kirjaimin tehty, nimi
kyltti ruuvattiin ulkoseinälle v.
1935. Kyltissä luki nyt "VähäHeikki
län Kristillinen Työväenyhdistys".
Talvisodan pommituksissa talo sääs
tyi suurilta vahingoilta, vain salin ik
kunat särkyivät säpäleiksi.
Pienelle yhdistykselle vanhan
talon ylläpito otti voimille. Tulojen
hankkimiseksi talon tiloja vuokrat
tiin myös ulkopuolisille. Talossa toi
mi vuodesta 1912 vuokralaisena
mm. "Kirkollinen pientenlasten alku
koulu", joka oli valmistava koulu
kansakouluun menijöille. Koulun
opettajana oli Rauha Raita. Martin

Kristillisen Työväenyhdistyksen talo tänään. Kuva: J. Liuke 2008
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seurakunta vuorasi tiloja pyhäkou
lua ja nuorisotyötä varten. Siellä
toimi aikanaan mm. NMKY:n poika
kerho. VähäHeikkilän koulun yhtey
dessä toiminut yksityinen ruotsalai
nen koulu varasi pikkusalia kansa
koulun pitoa varten. Tätä koulua
käyneiden perheitä asuu alueella
edelleen.
Sodan aikana vuokrasi Kansan
huoltolaitos yhdistyksen tiloja. Talol
ta haettiin elintarvikekortteja ja polt
topuun ostolupia. Sodan jälkeen v.
1945, kun pommitusten ja siirto
väen asuttamisen vuoksi asunnoista
oli kova pula, Turun kaupungin
vuokralautakunta vaati pikkusalin
käyttöönsä vuorattavaksi tarvitsevil
le. Vuokralaisesta, joka taloon
asettui asumaan, saatiin myöhem
min uusi talonmies, kun vanha luo
pui toimestaan ja muutti pois.
Yhdistyksen pitkäaikaisimpina
puheenjohtajina ovat toimineet Kaar
lo Aunion jälkeen mm. kauppias
Gustaf Fjäder, Karl Vienonen, vii
laaja Oskari Aarnio ja toimittaja
Oiva Aalto. Nykyään puheenjohtaja
na toimii Leila Myllyoja.
Vuonna 1939, kun VähäHeikki
län alue liitettiin Kaarinan pitäjästä
Turun kaupunkiin, lisättiin yhdistyk
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sen nimeen kaupungin nimi. Yhdis
tyksen nimi kuuluikin siitä lähtien
Turun VähäHeikkilän Kristillinen
Työväenyhdistys Ry. Pitkä nimi lyhe
ni vähäsen, kun yhdistys v. 1968 liit
tyi yhteen Turun Kristillinen Työväe
nyhdistyksen kanssa ja yhteiseksi ni
meksi tuli Turun Kristillinen Työväe
nyhdistys ry. Muutamaa vuotta myö
hemmin, v. 1973 alussa, siihen yh
distyi myös − sekin jo vuonna 1907
perustettu − Hirvenluodon Kristilli
nen Työväenyhdistys.
Nämä kolme yhdistystä jatkavat
toimintaansa kristillisessä työväen
hengessä Myllymäentien kauniissa
talossaan "edistääkseen työväestön
parasta hengellisessä, siveellisessä ja
taloudellisessa suhteessa kristinus
kon pohjalla". Rukoushuoneen huo
neentaulussa sanotaan viisaasti

Joka teistä tahtoo suuri olla
se olkoon kaikkien palvelija.
Jouni Liuke
Lähde: Sirpa Linna ym: 100 vuotta
kristillisen työväen toimintaa Turussa

75 vuotta Martinrannan maamerkkinä

Martinkirkko
Martinseurakunnan komea kirk
ko on seissyt kalliollaan jo yli
75 vuotta. Se on korkealta pai
kaltaan nähnyt Martin alueen ra
kentumisen ympärilleen, sodan
kauheudet ja kaupungin nousun
tuhkasta uuteen elämään. Kirk
ko vihittiin Martti Lutherin syn
tymän 450vuotispäivänä ja sai
nimen Martinkirkko.
Martinseurakunta perustettiin
vuonna 1921 tehdyssä seurakunta
jaossa. Kohta alettiin seurakunnalle
hankkimaan omaa kirkkoa. Sitä odo
tellessa seurakunta toimi alivuokra
laisena Turun Kaupunkilähetyksen

Betaniakirkossa Itäiselläkadulla lä
hellä Betaniankadun kulmaa. Uuden
kirkon paikaksi valittiin kallioisen
Sotalaistenmäen korkein kohta Mar
tin alueen sydämessä.
Paikka oli silloin vielä hyvin au
tio. Lähistöllä, jokirantaa lukuun ot
tamatta, oli vain muutama kivitalo.
Kirkon vastapäisellä autiolla kalliol
la seisoi 1927 rakennettu komea
Martin koulu, sen alapuolella Kunin
kaankartanonkadulla 1929 noussut
As. Oy. Koulumäen kerrostalo ja So
talaistenkadulla oli vanha Alkutalo.
Vasta 1950luvulla kirkon ympäris
töön ja vastapäiselle koulumäen rin

Kirkko vuonna 1933. Huomaa kirkolle johtavien katujen rakenteet ja kellojen
puuttuvat viisarit, jotka saatiin 1952. Kuva Erik Välkkeen kokoelmista.
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teille alkoi nousta asuintaloja.
Kirkon suunnittelusta julistettiin
arkkitehtikilpailu, jonka voittivat
nuori turkulainen arkkitehti Totti
Sora ja Turussa siihen aikaan työs
kennellyt arkkitehti Gunnar Wahl
roos. Heidät valittiinkin kirkon suun
nittelijoiksi. He olivat jo aikaisem
min voittaneet luonnoksillaan Hel
sinkiin suunnitellun Agricolan kir
kon suunnittelukilpailun. Siellä suun
nitelmaa ei kuitenkaan toteutettu,
kun se kohtasi vastustusta liian mo
dernisuutensa vuoksi. Arkkitehdit ke
hittelivät luonnoksista ehdotuksen
Martinkirkon kilpailuun.
Toisena
toteutusvaihtoehtona
Soran ja Wahlroosin kanssa kilpaili

Kirkko koillisesta. Kuva HK.
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lähes loppuun saakka arkkitehti
Lars Sonckin luonnokset, jotka oli
hankittu yksityisen toimesta kirkkoa
varten. Kirkon viereen rakennettiin
samaan aikaan seurakuntatalo, jon
ka piirustukset laati arkkitehti Al
bert Richardtson, jonka töitä on
muuallakin Martinmäessä, mm. As.
Oy. Urhonlinnan talo Stålarminkatu
3:ssa.

Kirkko kohoaa kalliolle
Martinkirkon lopulliset piirustukset
valmistuivat juhlistamaan seurakun
nan perustamisen 10vuotisjuhlaa
vuonna 1931. Peruskiven muuraus
tilaisuus järjestettiin kesäkuun 7.
päivänä 1932 ja rakennustyöt pääsi

vät vauhtiin. Rakennustyön urakoi
rakennusmestari Jalmari Huhtala,
jonka työn jälki on nähtävissä monis
sa muissa suurissa rakennuskohteis
sa sen ajan Turussa. Kirkkoherra
Eemi Nenye toi julki tyytyväisyyten
sä työn valmistuttua, hänestä ”työ
oli jokaista pienintäkin yksityiskoh
taa myöten suoritettu mitä suurim
malla huolella ja tarkkuudella”.
Marraskuun 12. päivänä 1933 –
Martti Lutherin syntymän 450vuotis
juhlan päivänä – arkkipiispa Lauri
Ingman toimitti Martinkirkon juhlal
lisen vihkimisen kahdentoista papin
avustamana.
Kirkon arkkitehtonisessa tyylissä
on funktionalismia edeltävän klassis
min piirteitä. Sille on ominaista tiuk
ka asiallisuus ja yksinkertaisuus.
Martinkirkko on pitkäkirkko, sen
runkohuone on kolmilaivainen, mut
ta sivulaivat ovat käytävämäisen ka
peat. Katon tynnyriholvirakenne on
eräs Martinkirkolle tunnusomaisista
yksityiskohdista. Kirkon 64 metriä
korkea torni teki siitä alueelleen
mahtavan maamerkin.
Kirkolle johtavia katuja ja por
taikkoja rakennettiin samaan ai
kaan. Sotalaistenkadulta louhittiin
suurella työllä uusi katu läpi Sota
laistenmäen kallion suoraan kirkon
pääportaiden eteen. Katurakennus
työn suoritti Turun kaupunki ja töitä
johti rakennusmestari Uuno Selen.
Katu sai Vilhelminkadun nimen, vaik
ka vanha Vilhelminkatu, nykyinen
Vilhonkatu, jatkuukin vasta kirkko
mäen vastakkaisella puolella. Vilhon

kadun päät yhdistää kiviset portaat
kirkon sivuitse.

Sisustuksen ja värien
sopusointua
Arkkitehdit suunnittelivat kirkkoon
sen avaraan ja korkeaan ilmeeseen
sopivan hillityn ja harmonisen väri
tyksen. Myös sisustus suunniteltiin
saman hengen mukaisesti. Totti Sora
suunnitteli kirkkoon myös saarna
tuolin ja alttarinpöydän. Ne sai ra
kentaakseen tunnettu turkulainen
puusepäntehdas Boman. Saarnatuo
lin viisi kullattua koristeveistosta
teki taiteilija Aarre Aaltonen ja niit
ten kultauksen suoritti tiettävästi
kultaajamestari Gustaf Henrik Aitio
Turusta. Myös kirkon kattokruunut
tehtiin Totti Soran suunnitelmien
mukaan.
Sisustuksen ehkä vaikuttavin
yksityiskohta on alttariseinän al
secco alttarimaalaus, joka kiinnittää
katseen ristiinnaulittuun Vapahta
jaan Golgatalla. Teos on massiivi
nen: korkeudeltaan 15 metriä ja le
veydeltään lähes 9,5 metriä. Turku
laistaitelijat Einari Wehmas ja Karl
Ingelius toteuttivat maalauksen voi
tettuaan työstä järjestetyn kilpailun.
Työ oli pitkään Pohjoismaiden suu
rin alttarimaalaus. Samat taiteilijat
tekivät myös urkulehterin kaiteen ja
kuoriholvin kaaren adventin tapah
tumista kertovat koristemaalaukset.
Einari Wehmas maalasi myöhemmin
sakariston ikkunoihin kolme lasi
maalausta. Ne esittävät Martti Lut
heria, Jeesusta lapsi käsivarrellaan
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ja Konrad Bitziä, joka oli Turun piis
pana 1400luvulla.
Kirkon ompeluseura lahjoitti kir
kolle vihkilahjana Greta Skogsterin
suunnittelemat ja ompelemat kirkko
tekstiilit. Tekstiilit, joihin kuuluu an
tependium eli alttaripöydän etuvaa
te, alttarin pöytäliina, kirjanaluslii
na, kalkkiliina ja neljä kolehtihaavia,
ovat pääosin edelleenkin käytössä.
Ompeluseura lahjoitti myös kaksi
messukasukkaa ja kaksi kultaseppä
Yrjö Salmelan valmistamaa kukka
maljakkoa. Vihkilahjoina seurakunta
sai vastaanottaa useita muitakin lah
joituksia; kauppias Oskari Saarinen
lahjoitti parin hopeisia kynttilänjal
koja, ja kirkkokuoro vaskiseppä
Emil Siivosen tekemät seitsemän
haaraiset kynttilänjalat.
Urut saatiin kirkkoon vasta
vuonna 1936. Alkuajat tultiin toi
meen harmonilla, jonka reistailuun
kyllästynyt Martinkirkon urkuri Sulo
Muurikoski yhdessä parin muun ur
kurin kanssa tekivät ehdotuksia ur
kuhankinnasta. Vuonna 1935 urut ti
lattiin Kangasalan Urkutehtaalta
Muurikosken tekemän ja maisteri Ar
mas Maasalon tarkistaman disposi
tioehdotuksen perusteella. Urkuihin
tuli yhteensä 52 äänikertaa. Vuonna
1981 alun perin putkipneumaattis
ten urut sähköistettiin ja peruskorjat
tiin urkurakentaja Veikko Virtasen
johdolla.

Torniin soitto ja
”käypäkellot”
Jo vihkijuhlassa saatiin kolmen hen
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Kirkon avaraa sisätilaa. Kuva HK.

kilön tekemä 11.000 markan lahjoi
tus kirkonkellojen hankinnan pohja
rahastoksi. Kellorahasto täydentyi
myöhemminkin lahjoituksilla ja jo
vuonna 1938 oltiin valmiit kirkon
kellojen tilaamiseen. Sotaaika siirsi
kuitenkin hankintaa, joka toteutui
kin vasta 1950luvulla. Aluksi oli
tarkoituksena tilata kaksi kelloa,
mutta asiantuntijalausuntojen pe
rusteella päädyttiin kolmen kellon
hankintaan. Ulkomaiseen kauppaan
ei saatu lisenssiä ja kellot tilattiin
Veljekset Friis Oy:ltä Ykspihlajasta.
Kellot asennettiin paikoilleen kirkon
64 metriä korkeaan torniin elokuus
sa 1955. Kellojen painot ovat 500,
700 ja 1200 kg. Ne soittavat elekt

ronisesti ohjattuina melodiaa, jonka
on säveltänyt urkuri Sune Karlsson.
Kirkonkelloja ennen saatiin kel
lotorniin aikaa näyttävät ”käypäkel
lot”. Ne asensi Vihannon Sähkö Oy
vuonna 1952. Kirkon ympäristön
asukkaat saivat näin luotettavan
ajannäyttäjän. Tornissa oleva osoitin
koneisto on vielä alkuperäinen, mut
ta toimii nyt vuonna 2000 asenne
tun uuden elektronisen pääkellon oh
jaamana.

Tuhon ja tuhkan keskellä
Pyhättö selviytyi kuin ihmeen kau
palla sotavuosien ankarista pommi
tuksista. Kesäkuun 6. päivän 1941
suurpommitus tuhosi pahimmin juu
ri Sotalaistenmäen ympäristöä. Sinä
päivänä maan tasalle paloi 18 kivita
loa ja 101 puutaloa. Kirkon tuhokin
oli lähellä. Ilmanpaine rikkoi ikku
nat ja tuliset kipinät pääsivät lentä
mään kirkkoon sisälle. Paikalla sattu
malta olleen kanttori Sulo Muurikos
ken ja seurakuntatalossa asuneen
kappalaisen, Heikki Koskenniemen,
kerrottiin olleen kirkossa vartiossa ja
tulta sammuttamassa. Kirkkoherra
Eemi Nenye sai vammoja kirkon ul
kopuolella lentelevistä sirpaleista.
Sodan vaurioita korjattiin 1940
luvulla. Korjaustöitä on tehty myö
hemminkin useaan otteeseen kirkon
ulko ja sisäpuolella. Ulkopinnan rap
paus uusittiin 1950luvun alussa ja
täydellisesti vielä vuonna 1978.
Vuonna 1973 asennettiin ulkovalais
tus ja tornin julkisivuvalaistus. Kir
kon sisätiloissa suoritettiin viimeisin

suuri remontti 1980luvun alussa.
Kirkko maalattiin alkuperäisiin vä
reihin, rakennettiin uusia saniteetti
tiloja, sähkölaitteita uusittiin ja sa
karisto sekä tornihuone sisustettiin
uudelleen. Suunnittelutyön suoritti
arkkitehtitoimisto LaihoPulkkinen
Raunio ja rakennustyöt teki raken
nusliike Kaarila & Wallenius. Arkki
tehti Ola Laiho kumppaneineen
suunnitteli samassa yhteydessä kirk
koon uuden lasisen kastemaljan, lä
hetyskynttelikön ja lukupulpetin.
Korjaustyön yhteydessä kirkon
liturgiset vaatteet uusittiin ja täy
dennettiin. Suunnittelussa käytettiin
hyväksi kirkon – erityisesti alttari
taulun – värisävyjä ja kirkon muiden
koristeiden symboliikkaa. Tekstiileis
sä on edustettuina kaikki liturgiset
värit. Uudet messukasukat, kalkkilii
nat, stoolat ja kirjaliinat otettiin
käyttöön syksyllä 1982.
Nyt yli 75vuotias Martinkirkko
on korkealla kalliollaan edelleen
kaupunginosan maisemaa hallitseva
rakennus. Kallion laella sijaitsevat
rakennukset muodostavat alas ran
taan johtavien portaiden kanssa ko
mean, rauhaisan miljöön. Kirkon
ympäristö on 75 vuodessa muuttu
nut täydellisesti. Vuonna 1950 ra
kennettu arkkitehti Aulis Blomsted
tin suunnittelema Invalidien talo
edustaa kansainvälistä modernis
mia. Merkittäviä Martinkirkon tie
noon rakennuskokonaisuuksia on
arkkitehti Aarne Ervin seurakunta
talon naapurustoon Martinkadulle
suunnittelema viiden 3kerroksisen
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talon kokonaisuus. Kirkkomäen jyr
källe lounaisrinteen alle rakentui
vuosina 1951–52 arkkitehti Viljo
Laitsalmen suunnitteleman As. Oy.
Tiilentekijänkatu 8–10 viisi raken
nusta. Samoihin aikoihin alkoi kir
kon itäpuolella ns. Velkaistenmäen
talojen rakentaminen.
Martinrantaseuran väki kävi tal
vella tutustumassa Martinkirkkoon.
Kirkkoa esitteli seurakunnan pitkäai
kainen kappalainen Seppo Riihimä
ki. Kävijät saivat hänen seikkaperäi
sestä esityksestään hyvän kuvan kir
kon historiasta, arkkitehtuurista ja
taideteoksista. Esityksen ansiosta
monelle avautui ensi kerran käsitys
esimerkiksi alttaritekstiilien ja litur
gisten vaatteiden värimaailmaan ja
niiden symboliikkaan.
Tämä kirjoitus perustuu Seppo
Riihimäen esitelmään ja kirkkoherra
Matti Taipaleen vuonna 1983 laati
maan ja kirkkoherra Kauko Viitasen
sekä tiedotuspäällikkö Jouko Hal
lian myöhemmin täydentämään kir
kon historiikkiin.

Keskimmäinen kolmesta Einari Wehmaan
tekemästä lasimaalauksesta.

Jouni Liuke
Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta

Martti Walden

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

20

Martin kirjaston ihmeelliset vaiheet
Martin kirjasto olisi täyttänyt tä
män vuoden syksyllä 70 vuotta,
ellei köyhäksi osoittautuneen
kaupunkimme poliittinen enem
mistö olisi toisin päättänyt.
Jo uuden komean pääkirjaston
suunnittelun alkuajoista lähtien liilk
kui kaupungissa huhu, jonka mu
kaan lähikirjastojen kohtalo punni
taan
pääkirjaston
valmistuttua.
Huhu voimistui vuosi vuodelta, kun
nes parisen vuotta sitten siitä tuli tot
ta. Martin kirjaston aukioloaikojen
lyhentäminen aloitti Martinrantaseu
rassa oman kirjaston puolustustaiste
lun.
Martinrantaseuran hallitus jär
jesti helmikuussa 2007 kirjastossa
yleisötilaisuuden, jossa käsiteltiin
lakkautusuhkaa odotettavissa oleva
na tosiasiana. Tilaisuuden jälkeen al
koivat varsinaiset puolustustoimet
kahdella rintamalla. Virallisesti seu
ran hallitus lähetti valtuustoryhmille
vetoomuksen Martin kirjaston puo
lesta. Vetoomuksessa tuotiin esille
kirjaston suuri asiakasmäärä. Koros
tettiin että kirjaston on helposti ta
voitettavissa ja siksi se on erityisesti
lasten ja vanhusten suosiossa.
Toinen rintama avattiin epäviral
lisin yhteydenotoin politiikkoihin ja
mielipidekirjoituksin paikallisissa sa
nomalehdissä. Hetken näyttikin sil
tä, että kirjasto jatkaisi toimintaansa
korvaavissa ja kustannuksiltaan hal
vemmissa tiloissa. Tästä tiedosta in
nostuneena Martinrantaseura laati

oman ehdotuksensa kulttuurikes
kuksen perustamiseksi Steinerkou
lun tiloihin Mestarinkadulle.
Keskuksen palveluihin olisi kuu
lunut myös korvaavat kirjastopalve
lut. Rakennuksesta oli juuri tyhjen
tymässä tiloja, joihin olisi ollut mah
dollista sijoittaa kaikki Martinranta
seuran haaveilemat toiminnot. Talo
olisi ollut täydellinen kulttuurikes
kus keskellä Martinmäkeä. Siellähän
toimii Steinerkoulu, musiikkiopisto
ja 4Hkerho, jotka kaikki olisivat
täydentäneet toinen toistaan.
Kun kirjaston lopettaminen al
koi olla tosiasia astuivat kuvaan
kansanliikkeet.
Pro Kirjasto liike kokoontui pe
rustavaan kokoukseensa Martin kir
jastossa. Martinrantaseuran hallituk
sen edustuskin oli läsnä liikkeen pe
rustamiskokouksessa. Pro kirjasto
teki töitä korkealla profiililla ja har
tiavoimin. Se lähti valittamaan hal
lintooikeuteen kaupunginhallituk
sen tekemästä päätöksestä. Tällä va
lituksella oli tarkoitus kumota kirjas
ton lakkautuspäätös. Martinranta
seuran hallitus katsoi, että siinä vai
heessa oli tarkoituksenmukaista jää
dä kulttuurikeskusesityksen kanssa
odottamaan Pro Kirjaston valituksen
tulosta.
Kaupunginhallinnossa
Martin
kirjaston lopettaminen kulki kuiten
kin omaa rataansa. Kaupunginhalli
tus päätti lopettaa Martin kirjaston
vuokrasopimuksen. Vielä ennen lo
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pullisia päättäviä kokouksia Martin
rantaseura lähetti viimeisenä oljen
kortena sekä kulttuurilautakunnan
että kaupunginhallituksen jäsenille
vetoomuksen kirjaston pelastamisek
si.
Vetoomukset eivät tuottaneet tu
losta, mutta kulttuurikeskuksen saa
minen Martin alueelle on jäänyt itä
mään ja on edelleen seuran ja kult
tuuritoimen päättäjien välisissä kes
kusteluissa mukana.

Kirjastolla on paljon ystäviä
Martinrantaseura on tehnyt omalla
sarallaan rakentavassa hengessä töi
tä Martin alueen kirjastopalvelujen
puolesta nyt parisen vuotta. Samoin,
kuin näkyvästi ja radikaalisemmin ot

tein toimiva Pro Kirjasto liike. Toi
nen spontaani kansanliike on muo
dostunut tarmokkaan mäntymäke
läisen rouvan ympärille. Hän on ke
rännyt kirjastoliikkeen tavoin nimi
listoja lähinnä alueen kouluikäisiltä
lapsilta.
Hän kokosi lapsista ja ikäväes
töstä mielenosoitusjoukon, joka pää
si ilmaisemaan tahtonsa ja tunteen
sa kaupungintalolla kaupunginhalli
tuksen varapuheenjohtajalle, val
tuuston puheenjohtajalle sekä val
tuustoryhmien puheenjohtajille.
Tilaisuus oli mieleen painuva.
Lapset ojensivat kirjaston poistosta
hankittuja satukirjoja yhden kulle
kin päättäjälle. Senioriedustajat piti
vät vetoavat puheensa poliitikoille.

Pienet lukutoukat jättämässä jäähyväisiä Martin kirjastolle. Kuva HK.
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Pienet kirkassilmäiset lapset aukaisi
vat jo julisteensa kaupungintalolla,
mutta heidän ”mielenosoituksensa”
valtuuston tiloissa kiellettiin tylysti.

Odotellaan mitä tuleman
pitää
Tällä hetkellä kirjasto on tyhjennetty
kirjoista ja hyllyistä. Kaupunki on
myymässä huoneistoa, mutta myynti
on kohdannut vaikeuksia. Tila on yh
tiöjärjestyksessä kirjastotila eikä
asuntoyhtiö hevin muuta järjestys
säännön sisältöä. Pro Kirjaston vali
tus hallintooikeudessa ja samoin va
litus KHO:ssa ovat kesken. Pro Kirjas
to harkitsee vielä kiistan viemistä
jopa EU:n valitustuomioistuimeen.
Vireillä on myös yksityishenki
lön suunnitelma perustaa omin voi

min kulttuurikeskus Martinmäkeen.
Tähän tarkoitukseen kirjastotoimi
lahjoitti vanhoja polttoon meneviä
kirjoja, jotka ovat osittain Martiran
taseuran hankkimassa varastossa
odottamassa kulttuurikeskushank
keen edistymistä.
Martin alueen kirjastoasiaa ei
ole haudattu, vaan Martinrantaseu
ra toimii edelleen ideoimansa asuk
kaille avoimen monitoimitilan to
teuttamiseksi. Hankkeesta neuvotel
laan edelleen hyvässä yhteistyössä
kaupungin kulttuuritoimen päättä
jien kanssa.
Vihreää valoakin näkyy tunnelin
päässä.
Kimmo Samuli

OSTA SEURAN PAITA
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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Matti Salmisen lapsuusvaiheet

Martinmäeltä Metropolitaniin
Matti Salmisen elämänkaari Stå
larminkadun vaatimattomasta
työläiskodista maailman suuril
le oopperalavoille juhlituksi bas
solaulajaksi on ollut huikea. Tie
ei ole ollut helppo, mutta edes
isän vähättelyt laulamisesta
”herrojen kotkotuksena” eivät
lannistaneet lujatahtoisen nuo
rukaisen halua laulajan tielle.
Matti Salminen syntyi 7.7.1945.
Hän kertoo itse lapsuudestaan Stå
larminkadun varrella Matti Haon
kirjoittamassa kirjassa Pinnalla Mat
ti Salminen. Koti oli tyypillinen vaa
timaton työläiskoti, siisti 24 neliö
metrin hellahuone puutalossa Turun
kaasutehtaan korttelissa. Taloa nimi
tettiin omistajansa mukaan Virran
Eelin taloksi. Perheen muodosti
Heikkiisä, Maireäiti, Maijasisko,
Matti sekä äidinäiti Lempi Wuokko.
Isä oli sekatyömies, joka oli paalutus
töissä Turun satamassa sataman ra
kentajana. Äiti oli harjansitojana Tu
run Harjatehtaalla. Ruoasta ei kos
kaan ollut suoranaista pulaa, vaikka
joskus vähän tiukkaa tekikin.

Pienestä nokipojasta
se alkoi
Matti oli jo pikkulapsena kova laula
maan; isä kertoi, että poika lauloi jo
Salmisen perhe kotitalon takapihalla
Stålarminkatu 39:ssä. Edessä lapset Matti
ja Maija, takana keskellä isoäiti Lempi.
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ennen kuin oppi puhumaan. Äiti vei
kuusivuotiaan Matin työväentalolle
lapsikuoron koelauluun. Poika lauloi
näytteeksi Pienen nokipojan ja siitä
alkoi säännöllinen laulunharrastus.
”Kansakoulussa esiinnyin ja näytte
lin koulun joulu ja kevätjuhlissa.
Laulunopettaja Uuno Muraja sanoi,
että hän haluaisi antaa minulle lau
lunumeroksi 14.”
Matista tuli korkea poika
sopraano. Kuorossa lauloivat myös
Ruohosen veljekset, Seppo, Matti
ja Teppo, jotka asuivat vastapäätä
Matin kotitaloa samalla kadulla. Yh

dessä he esittivät turkulaisten firmo
jen pikkujouluissa tiernapoikia. He
rodeksen rooli olikin Salmisen en
simmäinen varsinainen laulurooli.
Samoilla nurkilla asui poikasena
myös baritonilaulaja Tero Hannula,
joka myöhemmin loi komean uran
Saksan oopperalavoilla.
Matti lauloi lapsikuorossa kol
metoistavuotiaaksi kunnes äänen
murros ”pudotti ääneni bassokai
voon”, kuten hän itse kuvailee. Sep
po Ruohonen kertoo noista vuosista:
”Matti on minua vuoden vanhempi.
Asuimme Stålarminkadun molem
min puolin, joten kuljimme paljon
samoissa porukoissa. Matti lauloi
aina, musiikkia laidasta laitaan. Siel
tä tulivat tangot, iskelmät, rilluma
reit ja klassiset kappaleet. Hän oli
kuin kävelevä Lauantain toivotut le
vyt. Me olimme radiolapsia. Ei meil
lä ollut levyjä tai magnetofoneja. Ra
diota kuunneltiin ja sieltä poimittiin
suosikkikappaleet.”
Matin ensimmäinen televisio
esiintyminen oli 12vuotiaana 1957,
kun hän Turun Television lähetykses
sä esitti silloisen suosikkiiskelmän
Maruzzellan. Siellä häntä säesti hai
tarilla Mertsi Lehtonen, hänkin
Martinrannan poikia Tervahovinka
dulta.

Puuseppänä ja
keikkabändin solistina
Matin koulutie oli samanlainen kuin
muidenkin työläiskodin poikien; en
sin kuusi vuotta kansakoulua ja sit
ten kaksi vuotta ammattikoulua puu
työlinjalla. Piti vielä jatkaa koulua

Matti sai 5vuotislahjaksi uuden
komean villapaidan.

yksi vuosi, jotta olisi valmistunut
puusepäksi, mutta äidin kuolema
1960 sotki suunnitelmat. Isä käski
mennä töihin. Työpaikka löytyi
Wärtsilän telakalta, jonne Matti
pääsi puusepänoppilaaksi rakenta
maan puuovia ja huonekaluja.
V. 1956 perhe oli muuttanut
muutaman sadan metrin päähän
Tervahovinkadulle uuden kerrosta
lon kaksioon, jossa tilaa oli ”ruhti
naalliset nelisenkymmentä neliötä”.
Isä meni uusiin naimisiin ja uusi äiti
”Sylvimamma” oli järjestyksen ih
minen, joka opetti pojalle kodin as
kareiden hoitamisen, sängyn petaa
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Stålarminkadun
pikkukaveruksia
kesällä 1951; vas.
SirkkaLiisa
Lehtinen, Maija
Salminen (edessä),
Ismo Jansson,
”Mairen Matti”
Salminen ja
”Kertun Matti”
Salonen.

misen, mattojen tamppaamisen jne.
Uuden avioliiton myötä perhe muut
ti uuteen asuntoon, pieneen omako
titaloon Kupittaankadulle Daniel
Hjortin kadun kulmaan.
”Elimme vakaata työläiskodin
arkea” kertoo Matti itse. ”Minulle ke
hittyi läheinen suhde siskooni Mai
jaan, joka oli äitini tavoin rämäkkä,
ronski ja lämminhenkinen.” Lapsuu
desta alkanut läheinen suhde sisa
reen kesti tiiviinä aina tämän kuole
maan, vuoteen 2000 saakka. Matti
teki puusepän hommia, vaikka hän
jo nuorukaisena alkoi tajuta, ettei se
työ ollut häntä varten.
Pitkien työpäivien jälkeen hän
alkoi tehdä Tapio Koivusen sekste
tin kanssa tanssi ym. keikkoja ympä
ri VarsinaisSuomea. Matti oli bändis
sä laulusolistina ”taiteilijanimellä”
Esa Pasa. Myöhemmin hän esiintyi
myös hanuristi Jori Hellstenin neli
miehisessä yhtyeessä, joka soitteli
yleensä vähän jatsahtavaa musiik
kia. Yhtyeessä soitti myös vibrafonis
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tina Kapi Saarnio, joka kirjoitti ra
dion Lauantain toivotuista kuule
mansa uudet iskelmät paperille ja
yhtye esitti ne usein jo samana ilta
na keikalla.

Nikkariverstaasta
oopperakuoroon
Turun Työväenyhdistyksen lapsikuo
ron johtaja Aune Kuparinen oli tär
keä ihminen Matti Salmisen uralla.
Hän kannusti poikaa ja sai tämän
vakuuttuneeksi siitä, että hänen
kannatti hakeutua ohjattuun musii
kin opiskeluun. Kotoa ei hevin tukea
saanut. Isä olisi halunnut poikansa
jatkavan lupaavasti alkanutta kil
pauintiharrastustaan. Vanhana työ
väenaatteen miehenä hän vastusti
jyrkästi pojan klassisen musiikin ja
laulun harrastusta. Hän piti niitä
”joutavana herraskaisena harrastuk
sena”. Onneksi Aune Kuparinen py
syi lujana. Kuparinen jopa maksoi
ensi alkuun pojan laulutunnit kun
isältä ei rahaa moiseen turhuuteen

herunut.
Kuparinen vei nuorukaisen 60
luvun alussa hänen ensimmäisen
varsinaisen laulunopettajansa Heik
ki Teittisen oppiin. Aune Kuparinen
ohjasi Matin mukaan myös Turun
Oopperayhdistyksen toimintaan. Po
jan ensimmäinen rooli oopperassa
oli Leevi Madetojan oopperan Poh
jalaisia Karjanmaan Kyöstin osa. Ku
parinen puhui Matin isälle, joka vii
mein myöntyi ja antoi pojalle luvan
mennä Turun Musiikkiopistoon.
Opistossa poika sai opiskella musii
kin teoriaa. Päivät hän teki telakalla

nikkarin töitä, illat kuluivat musiik
kiopistossa ja yöt soittokeikoilla.
Turun Musiikkiopistossa Matin
laulunopettajana toimi ensin pai
miolainen kuoronjohtaja Heimo
Heimola, mutta v. 1963 hän pääsi
maailmankuulun laulajattaren Lea
Piltin oppilaaksi. Hienon uran teh
nyt koloratuurisopraano oli konsert
tilavat jätettyään tullut lapsuutensa
kaupunkiin Turkuun musiikkiopis
ton laulun pääopettajaksi. Hän asui
Helsingissä, mutta opetti Turussa
kolmena päivänä viikossa. Myös
Tero Hannula ja Seppo Ruohonen

Matin lapsuuden maisemia Stålarminkadulla olivat kaasutehtaan lähellä oleva
puutalomiljöö. Perämiehenkadun kulmatalossa (vas.) sijaitsi Tarmolan
sekatavarakauppa, seuraavassa talossa Valion maitokauppa. Salmisen perheen
hellahuone oli kuvan oikeassa laidassa näkyvässa Elin Virran omistamassa talossa
Stålarminkatu 39:ssä. Kuva on vuodelta 1983, vähän ennen talojen purkamista.
Kuva: Esko Terho.
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kuuluivat Piltin oppilaisiin.
Lea Piltti järjesti Matti Salmisel
le tilaisuuden päästä Suomen Kansal
lisoopperan kuoron koelaulutilaisuu
teen, joka onnistui niin hyvin, että
oopperan johtaja Alfons Almi kiin
nitti hänet elokuun alusta 1966 oop
peran kuoron toisen basson laulajak
si. Almi valitteli vain sitä, että tuli
kallis mies taloon; täytyy teettää isot
kengät ja vaatteisiin menee metri
kaupalla kangasta.
Matti pyrki myös SibeliusAkate
miaan, mutta sinne pääsy tyssäsi sii
hen, että hän ei osannut soittaa pia
noa. Soittotaitoa pidettiin laulajalle
kin pääsyvaatimuksena. Akatemian
silloinen rehtori Taneli Kuusisto oli
kuitenkin kuullut Salmista ooppera
kuorossa ja antoi hänelle mahdolli
suuden saada akatemiassa laulutun
teja ja osallistua oopperaluokan toi
mintaan.

Kupittaankadun ja
Daniel Hjortin ka
dun kulman pikkui
sesta omakotitalos
ta alkoi Matti Sal
misen matka me
nestykseen suuren
maailman näyttä
möillä. Kuva J. Liu
ke, 2007.
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Suuren maailman
oopperalavoille
Matti Salmisen läpimurto oli ooppe
raluokalla tehty Rossinin Sevillan
parturi, joka sai arvovaltaisten krii
tikkojen loistavat arvostelut; ”nuo
ren basson läpimurto”. ”On ihme,
ettei tällaista lahjakkuutta saada pi
kaisesti ulkomaille parhaaseen op
piin...”, kirjoitti Seppo Nummi Uu
dessa Suomessa. Siitä alkoi nuoren
basson taival oopperamaailmassa.
Ensin laulunopiskelua mm. Düssel
dorfissa ja Roomassa ja sitten vih
doin v. 1969 joulukuussa suuri tuli
kaste Suomen Kansallisoopperassa,
jossa hän sai esitettäväkseen ooppe
rakirjallisuuden ehkä tunnetuimman
bassoosan, Verdin Don Carlosin Fi
lipin roolin vain neljän päivän val
mistautumisajalla osan esittäjän sai
rastuttua.
Tie suuruuteen oli auki. Se johti

Isäkin hyväksyi lopulta poikansa
uranvalinnan. Maijatyttären
hautajaisissa v. 2000 hän sanoi
miniälleen Arjalle: ”Flikka hei, sanos sil
pojal, ett se laulais Maijalle sen
lempilaulun Oi muistatko vielä sen
virren,” ja jatkoi sitten ”kuule, jos mää
olisin tiänny mikä tost pojast tule, niin
mää kyl olisi vähän toisenlaine ollu ja
antanu vähän enemmä.” Isä, Heikki
Salminen, kuoli seuraavana vuonna 82
vuoden ikäisenä.

ensin KeskiEuroopan oopperalavoil
le. Ensimmäinen varsinainen kiinni
tys oli Kölnin oopperaan elokuussa
1972. Sieltä alkoivat säännölliset vie
railut Milanon. Lontoon, Wienin, Pa
riisin, Berliinin ja muihin oopperata
loihin. Tärkeä virstanpylväs Matin
matkalla suuruuteen oli kutsu Bay
reuthiin v. 1976 Wagnerin Ringin
100vuotisjuhlille. Sitä seurasivat
pian Tokio, New Yorkin Metropoli
tan (1981), San Francisco, Buenos
Aires, Salzburg, jne, jne.
Vuonna 2005, 60 v. juhlavuote
naan Matti Salminen palasi hetkeksi
juurilleen Turkuun. Juhlavuoden eri
koisin tapahtuma oli Richard Wagne
rin Lentävän Hollantilaisen esittämi
nen Aurajoen rannassa, paikalla,
joka on aivan vastapäätä joen toisel
la puolella olevaa Matin nuoruuden
työpaikkaa, Wärtsilän puutyöverstas
ta. Museolaivat, fregatti Suomen
Joutsen ja parkki Sigyn, toimivat juh
lavana näyttämönä esitykselle, jossa

Salminen oli tarunomaisen laivan
päällikkö Daland.
Matti Salminen tuntee ja tun
nustaa juurensa Turussa ja Martin
mäen työläiskaupunginosassa. ”Asu
minen oli pientä, mutta meillä oli
harmoninen perhe. Sitä oli tyytyväi
nen, kun sai hellää kohtelua ja jo
tain suuhunsa,” muisteli Matti lap
suuttaan Unicefjulkaisussa 2008.
Synnyinseutu vetää puoleensa maa
ilmaa kauan kiertänyttä taiteilijaa:
”Lähivuosina saatan hyvinkin siirtyä
makean veden ääreltä takaisin suo
laisen veden äärelle, sillä meren
mieshän se Turun mies on.”
Jouni Liuke
Lähde: Pekka Hako; Pinnalla Matti
Salminen, Gummerus 2005
Kuvat: Matti Salmisen ja Arja Rin
teen arkistot (em. kirjasta), Esko Ter
ho 1983, Jouni Liuke 2007.
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Turun Seudun Osuuspankki

Yli 50 vuotta pankkipalvelua
VähäHeikkilässä
Turun Seudun Osuuskassan, ny
kyisin Osuuspankin, VähäHeik
kilän konttori on palvellut Mar
tinrannan asukkaita jo yli 50
vuotta. Se avasi ovensa elokuus
sa 1955 ja on toiminut, paria vä
livuotta lukuun ottamatta, lähes
samassa paikassa Myllymäen
tien ja Kupittaankadun muodos
tamassa kolmiossa.
Osuuskassaaate kulkeutui Kes
kiEuroopasta 1800luvun loppupuo
lella Suomeen. Meilläkin maatalous
oli – teollistuvan yhteiskunnan myö
tä – siirtymässä luontoistaloudesta
vaihdanta ja rahatalouteen. Maata
louden enenevän rahankäytön ja
sen myötä kasvavan luotontarpeen
tyydyttämiseksi tarvittiin uudenlai
nen rahoitusjärjestelmä. Senaikais
ten rahalaitosten luottomuodot ei
vät tähän suoraan soveltuneet. Avuk
si syntyi Osuuskassajärjestelmä. Se
oli uusi rahalaitosmuoto; maanvilje
lijöiden itsensä järjestämä ja alussa
valtiovallan tukema osuustoiminnal
lisella pohjalla toimiva järjestelmä.
Suomessa
osuustoimintaliik
keen johtohahmoksi ja koko toimin
nan isäksi tuli professori Hannes
Gebhard, joka 1890luvulla Saksan
matkoillaan tutustui perusteellisesti
osuustoimintaan. Hän alkoi ajaa tar
mokkaasti aatetta myös meidän maa
hamme. Ajatus sai tuulta alleen ja
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osuustoimintalaki hyväksyttiin Suo
men valtiopäivillä v. 1901.
Turun seudun ensimmäinen
osuuskassa perustettiin Maariaan v.
1907. Kaarinaan, johon VähäHeik
kiläkin siihen aikaan kuului, perus
tettiin osuuskassa vasta v. 1922.
Kaarinan Osuuskassan perustamis
hankkeen isänä ja alkuunpanijana
oli Ilpoisten talon isäntä Taavi Mati
lainen. Maarian ja Kaarinan Osuus
kassat liittyivät v. 1928 perustettuun
Turun Seudun Osuuskassaan. Myö
hemmin, v. 1953, siihen liittyi myös
Raision Osuuskassa. Vuonna 1970
tehtiin nimenmuutos, jossa kassa
muuttui pankiksi ja nimeksi tuli Tu
run Seudun Osuuspankki. Nimen
muutos oli muodollinen, eikä se
oleellisesti vaikuttanut pankin toi
mintoihin.

Osuuskassa rakentuu
Myllymäentielle
Osuuskassan VähäHeikkilän kont
torin perustamisajatuksen isäksi
mainitaan Heikkilän koulun silloi
nen rehtori Oskari Santalahti. Tu
run Seudun Osuuskassa oli 1950lu
vun alussa perustanut Turkuun ja lä
hiseudulle muutamia sivukonttorei
ta. Sotaajan poikkeusoloista oli
päästy ja Osuuskassan toiminta oli
sodan jälkeen hyvässä nousussa.
Kassataloksi löydettiin kaunis

Vanhan "Puupankin" sisäänkäynti Myllymäentieltä vuodelta 1955

Pankki nykyään samasta kohtaa kuvattuna.
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vanha puutalo, joka sijaitsi kaupun
gin puhtaanapitolaitoksen rakennus
ten vieressä Myllymäentie 1:ssä. Sen
oli "puhtiksen" työnjohtaja Emil
Ahlstedt siirtänyt Terijoelta, Karja
lan kannakselta ja pystyttänyt paikal
leen. Perustuksiksi talon alle jäi ton
tilla sijainnut 1700luvulta peräisin
ollut kivirakennus.
Turun Seudun Osuuskassa osti
rakennuksen ja Rakennusliike M.
Ylismäki teki tarvittavat muutos ja
korjaustyöt. Kohde oli Mauritz Eskil
Ylismäen aloittelevan rakennusliik
keen, sittemmin maineikkaan Ylis
mäki Oy:n, ensimmäinen suuri työ
maa. Rakennussuunnittelijana toimi
sisustussuunnittelijana Turussa hy
vin tunnettu Pentti Saarinen. Sa
maan aikaan rakennettiin tontille ki

vinen ulkorakennus, jossa oli WC
ym. tiloja. Päärakennuksen yläker
rassa oli kolme parihuonetta, joissa
asui vuokralaisia. Tontilla sijaitsi li
säksi Kupittaankadun ja Myllymäen
tien risteyksen "hauenkuonossa" pie
nehkö puutalo, jossa oli neljä
vuokraasuntoa. Pankkitalon etelä
puolella naapureina olivat jo maini
tut puhtaanapitolaitoksen varasto
ja tallirakennukset sekä pieni Kanto
lan perikunnan tontti Kupittaanka
dun varrella.

Johtajia ja toimihenkilöitä
Turun Seudun Osuuspankin Vähä
Heikkilän konttori avasi ovensa
asiakkaille ensimmäisen kerran
1.8.1955. Konttoritaloa kutsuttiin
"puupankiksi", koska se oli kauniin

Henkilökuntaa palvelutiskin takana n. 1965. Vas. Liisa Repo, Raili Kärpijoki ja Leila
Lehtonen
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pihamaan ympäröimä huvilamainen
puutalo ulkovessoineen ja piharaken
nuksineen.
VähäHeikkilän konttorin ensim
mäisen vastakirjan sai Taavi Matilai
nen, joka oli ollut aikoinaan perusta
massa Kaarinan Osuuskassaa. Kirja
on
nykyään
pankin
hallussa
museointia varten. Yritysasiakkaista
ensimmäisiä oli Salosen Leipomo,
jota siihen aikaan johtivat Martti ja
Aino Salonen.
Ensimmäiseksi konttorinhoita
jaksi kutsuttiin Reijo Alamäki, joka
oli muuttanut Turkuun Haapamäel
tä. Hän asui perheineen pankkira
kennuksen alakerrassa. Alamäki toi
mi konttorinjohtajana vuoteen 1962
asti, jolloin elokuussa uudeksi johta
jaksi tuli 25vuotias Ilkka Valde. Pit
kän uran pankissa tehnyt Liisa
Repo on kertonut, että näillä kah
della johtajalla oli "hyvin erilainen
johtamistapa, mutta molemmat teki
vät kaikkensa sekä asiakkaiden että
pankin puolesta".
Osuuskassan
VähäHeikkilän
konttori saavutti heti alusta alkaen
paikallisen väestön luottamuksen ja
suosion. Konttori toimi alueen asuk
kaista valitun valvojakunnan ohjauk
sen ja valvonnan alaisena. Valvojat
valittiin niin, että ne edustivat mah
dollisimman laajasti alueella asuvaa
ja toimivaa väestöä ja yrittäjäkun
taa. Toiminnassa tuli näin monipuoli
sesti huomioiduksi konttorin toimia
lueen asukkaiden ja yrittäjien edut
ja tarpeet.
Konttorin ensimmäisten valvo
jien puheenjohtajana oli VähäHeik

kilän koulun johtaja, kouluneuvos
Niilo Eräpohja. Vuosien varrella
ovat valvojina toimineet monet alu
eella hyvin tunnetut vaikuttajat,
joista mainittakoon mm. Uuno Sa
lonen, Tuure Pohjola, Armas
Ahlgren, Olavi Paltta, Ruben Hel
le, Jaakko Louhi, Turjo Lempinen,
Martti Salonen, Olavi Ahonen,
Ponsi Frelander ja Matti Salonen.
VähäHeikkilän konttorin alku
vuosina 1950 ja 1960luvuilla elet
tiin voimakasta omakoti ja kerros
talorakentamisen kautta. Niinpä eri
tarkoituksiin myönnetyistä lainoista
suurin osa, 54 %, meni asuntohan
kintoihin. Loppu jakautui Vähä
Heikkilän alueen elinkeinoelämälle
ominaisille aloille; käsi ja pienteol
lisuudelle 13 %, kaupalle 10 %, lii
kenteelle 13 %. Loput 10 % lainois
ta menivät opiskelu ym. tarkoituk
siin. Samansuuntaisena on lainoi
tusten käyttötarkoitus pysynyt näi
hin päiviin asti.
Asiakashankinta oli pankin al
kuaikoina varsin erilaista kuin nyky
ään. Liisa Repo on kertonut miten
konttorinjohtaja "Alamäki kulki alu
eella huushollista toiseen kertomas
sa konttorin perustamisesta. Tällä
tavalla hän hankki asiakkaita ja sai
kerätyksi myös perheiltä lapsilisä
valtakirjoja". Alamäen ja Valden ai
kana pankit tekivät yhteistyötä kou
lujen kanssa pyrkien yhdessä opet
tamaan lapsia säästämiseen. Kou
lusäästötoiminta oli yksi säästämis
muoto siihen aikaan. Oppilailla oli
omat tilinsä, joihin säästettiin sään
nöllisesti. Opettajat keräsivät rahat
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ja tilittivät ne pankkiin. Pankin asiak
kaina on vieläkin niitä, jotka ovat
tulleet mukaan koulusäästämisen
kautta.
Yhtenä suosittuna säästömuoto
na oli ns. tavoitesäästäminen. Asia
kas talletti kuukausittain tietyn sum
man tililleen esim. asunnon ostamis
ta varten. Kun tavoiteltu summa oli
saatu säästöön, pankki lainasi puut
tuvan osan.

Evakosta uuteen
pankkitaloon
1970luvulle tultaessa alettiin suun
nitella uuden toimitalon rakentamis
ta. Vuoden 1977 lopussa oltiin niin
pitkällä, että suunnitelmista alkoi
tulla totta. Uusi toimitalo päätettiin
rakentaa.
Rakentamisen alkaessa joudut

tiin kaikki vanhat rakennukset pur
kamaan ja pankki joutui lähtemään
evakkoon rakennusmiesten tieltä.
Marraskuun alussa 1977 pankki
muutti omistamaansa liikehuoneis
toon As Oy Laurintaloon Stålarmin
katu 5:ssä. Huoneistossa tehtiin tar
vittavat kunnostustyöt ja samassa
yhteydessä asennettiin konttoriin
uudet ajanmukaiset kassapäätelait
teet, joilla pyrittiin nopeuttamaan ja
varmistamaan pankkipalveluja. Stå
larminkadulla toimittiin lähes tar
kalleen kaksi vuotta, kunnes pääs
tiin muuttamaan uuteen toimita
loon.
Uusi toimitalo rakennettiin vuo
sina 1978–79. Rakennuksen piirsi
vät arkkitehdit Risto Tilus ja Juha
ni Saarelainen. Uuden asemakaa
van myötä myös vanhan Uittamon

VähäHeikkilän konttoria 38 vuotta palvellut konttorinjohtaja Ilkka Valde
työpöytänsä takana v. 1965.
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Pankin henkilökuntaa vuodelta 1980. Oikealla Ilkka Valde.

tien alkupäätä jatkettiin ja se ulotet
tiin Kupittaankadulle. Samalla Mylly
mäentien alkupää suljettiin liiken
teeltä. Risteyksen "hauenkuonoon"
rakennettiin pieni parkkipaikka ja
puistikko, johon myöhemmin pysty
tettiin kuvanveistäjä Maarit Nissi
län luoma pronssipatsas nimeltään
Matkan varrella.
Marraskuun 5. päivänä 1979
uusi hieno pankkikonttori sitten avat
tiin uusissa tiloissaan. Ilkka Valde
ehti toimia konttorinjohtajana uudes
sa talossa vielä lähes kaksikymmen
tä vuotta. Hänen 38 vuotta kestänyt
uransa päättyi elokuussa 1998 eläk
keelle siirtymiseen. Valden jälkeen
on johtajana toiminut Arja Sten
ström ja toimii edelleen. Erikoista
on, että pankki on toiminut kohta
54 vuotta ja sinä aikana sillä on ol
lut vain kolme konttorinjohtajaa!
Turun Seudun Osuuspankin
VähäHeikkilän konttori palvelee
edelleen tutulla paikallaan. Monet
vanhat martinrantalaiset ovat käyttä
neet pankin palveluja sen perustami
sesta lähtien. Monille on tullut hyvik
si tutuiksi pankkitiskin takana mo
nia vuosia heitä palvelleet virkailijat,

Liisa Repo, Pirkko Lehtonen, Jaana,
Asta ja monet muut.
Nykyinen
konttorinjohtaja
lausui konttorin 50vuotisjuhlassa:
"Konttori on nähnyt hyvät ajat ja
vaikeat lamaajat. Lamoista on pon
nistettu uuteen kasvuun. Historiansa
aikana konttori on nähnyt kolme
johtajaa, monia toimihenkilöitä ja
paljon asiakkaita. Asiakkaita on jo
neljännessä sukupolvessa. Se on ai
van erityinen piirre nykyisessä kil
pailuyhteiskunnassa. Olemme onnis
tuneet siinä, että asiakkaat ovat va
linneet meidät. Olemme pystyneet
vastaamaan heidän tarpeisiin ja ole
maan muutoksissa mukana niin,
että he ovat pysyneet meille uskolli
sina".
Pankki seisoo paikallaan ja pal
velee edelleen asiakkaitaan vuosi
kymmenien varrella monin tavoin
uusiutuneena, mutta yhä vakaana ja
valmiina palvelemaan asiakkaitaan.
Teksti: Jouni Liuke
Lähteet:
– Arja Stenström; muistiinpanot
– Heikki S. Eskelinen; Turun seudun
Osuuskassa 1922–1972
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Matkan varrelta
Matkan varrelta on kuvanveistä
jä Maarit Nissilän luoma pronssiveis
tos vuodelta 1985. Se on Turun Seu
dun Osuuspankin tilaama ja on pys
tytetty VähäHeikkilän konttorin uu
den toimitalon edustalle Kupittaan
kadun ja Myllymäentien yhtymäkoh
dassa olevaan pieneen puistikkoon.
Maarit Nissilä on itse kertonut
patsaansa
alkuidean
lähteneen
VähäHeikkilän historiasta. Pohjana
on keskikievariaihe; siinä kaksi ih
mistä, mies ja nainen, istuvat penkil
lä puoliksi toisiinsa päin kääntynei
nä. Teoksen sijoituspaikka, teiden ris
teys, vanhan ja uuden yhteen nivou
tuminen, jatkaa teoksen symboliik
kaa. Veistoksen sisin ajatus on koh
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taaminen; eri aikakausien, uuden ja
vanhan kohtaaminen.
Nissilä sanoo, että pyrkimykse
nä ei ollut tehdä muistomerkkiä his
toriallisesta henkilöstä. Henkilöt
ovat pelkistettyjä, yksilölliset piirteet
ovat mahdollisimman niukat. Histo
riallisia viitteitä vaatetuksessa on to
sin mukana.
Patsaan korkeus on 2,3 m, jalustoi
neen 2,6 m. Paino on n. 800 kg.
Materiaalina on pronssi, valutyö on
tehty Suomen Kuvanveistäjäliiton
taidevalimossa.
Jalusta Taivassalon ruskeaa graniit
tia, työstö Loimaan Kivi Oy.

Tapahtumakalenteri
kesä 2009
Martinrannan markkinat
13.–14.6.2009 ja 15.–16.8.2009
lauantaina klo 10–18, sunnuntaina klo 10–16
Matrtinsillan kolmiossa Itäinen Rantakatu 42
Katso ilmoitus sivulla 2.

Käynti pääkirjastossa
3.9.2009 kello 17.30–19.00
Turun kaupunginkirjasto on valmistellut Martinrantaseuran jäsenille pääkir
jaston uuden esittelyn. Ohjelmassa ensin lyhyt kirjaston esittely ja keskuste
lutilaisuus Studiotilassa. Osanottajilla on mahdollisuus kysellä kirjastosta ja
Martin alueen korvaavien kirjastopalvelujen näkymistä. Esittelytilaisuuden
jälkeen kierros uudessa kirjastossa. Paikalla meitä vastaanottamassa ovat kir
jastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaari, apulaisjohtaja Helena Virtanen ja kirjas
tosuunnittelija Sanna Hernelahti. Kokoontuminen uuden kirjastotalon pää
aulassa kello 17.30. Tervetuloa.

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.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi
Pyrimme lisäämään sähköistä tiedottamista. Lähetämme viimehetken tietoa
tapahtumista sähköpostitse. Toimitathan sähköpostiosoitteesi sihteerille
heimo.kumlander@martinrantaseura.fi.
Muistathan
ilmoittaa
myös
muuttuneen osoitteesi. Vieraile myös kotisivuillamme, missä on mm.
tuoreimmat tiedot tapahtumista ja vanhat lehdet.
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Jäsenalennusta myöntävät liikkeet
Kehys Kurki
Kehystykset, peilit ja ripustuskiskot
Alennukset tuotekohtaisesti
Tiilentekijänkatu 810

Puh. 235 2727

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

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11

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:
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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. 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
http://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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