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Kokouksen avaaminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tar
kastajaa ja ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2010
Määrätään puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten sekä toimihen
kilöiden palkkiot
Hyväksytään talousarvio vuodelle 2010
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
Valitaan seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan kaksi varsinaista
tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen 9. pykälän ra
joissa ja mahdollisesta kokouskutsusanomalehdestä
Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset
Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päättäminen

Kokouksen aluksi klo 18.00 Vanhan Viinatehtaan salissa arkkitehti Pauno
Narjus kertoo kuvin ja sanoin Aurajokisuun telakka ym. teollisuusrakennus
ten saneeraustyöstä ja niiden muuttamisesta raskasta teollisuutta palvelevis
ta rakennuksista kulttuurirakennuksiksi.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa

Kansikuva: As. Oy Urhonlinna, Stålarminkatu 3. Kuva: Jouni Liuke.
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Martinrantaseuran ympäristöjaoston tehtävänä on seurata ja ottaa kantaa kaupun
ginosamme asuinolosuhteisiin ja viihtyisyyteen vaikuttaviin ympäristöasioihin; kaa
voitukseen, viherrakentamiseen, liikenteeseen jne. Jaosto on puheenjohtajansa Turo
Lindqvistin johdolla pohtinut erityisesti Martin alueen liikenneongelmia ja on val
mistelemassa omaa suunnitelmaansa Turun eteläisten alueitten liikenteen järjeste
lyistä.
Laajan alueen moninaisten intressien yhteensovittamisessa on riittänyt pohdiskelta
vaa. Seuraavassa Turo Lindqvist on tiivistänyt jaoston pitkällisen työn tuottamat pe
rusajatukset tiukkaan tekstipakettiin.

Turun eteläiset liikennejärjestelyt
Tällä hetkellä Turun Martin kaupunginosan läpi kulkee sekä Hirvensalon
Kakskerran suunnan liikenne että mantereen puolelta Uittamon suunnasta
keskustaan pyrkivä liikenne. Se tuottaa elämänlaadullista haittaa ja ilmeisiä
vaaratilanteita Martin viehättävän kaupunginosan asukkaille erityisesti
ruuhkatuntien aikana. Liikenne on vähitellen lisääntynyt myös Askaisten
tienKuninkaankartanonkadun reitillä, sekä uudelleen Itäisellä Pitkälläka
dulla, joka jo ehdittiin muuttaa kaksikaistaiseksi.

Aurajokisuun kehätieyhteys
Saarilta kaupungin pohjoispuolelle pyrkivä liikenne tulee ohjata läntistä ke
hätieyhteyttä käyttäen Stålarminkadulta erityisen elementtitunnelin avulla
Aurajoen alitse Juhana Herttuan Puistokadun eteläpäähän. Etelään kehätie
jatkuu olemassa olevaa tieverkkoa käyttäen Hirvensaloon.

Vetokatu itään päin
Vähäheikkiläntiestä on rakennettava nelikaistainen vetokatu, joka siirtää
merkittäviä määriä liikennettä itälänsisuunnassa kaupungin eteläosassa.
Tietä on jatkettava Kurjenmäen ohi Hippoksentielle, jotta aukeaa yhteys
Science Parkin ja TYKS:n suuntaan, jossa huomattavan monen saarelaisen
työpaikka sijaitsee. Väylä tulisi rakennettaa siten, että siitä saadaan yhteys
Helsinkiin suuntautuvalle moottoritielle.

Yhteydet mantereelta saarille ja saarten välillä
Saarille ja rannikkoalueille ollaan kaavoittamassa merkittäviä asuntoalueita
Turun, Kaarinan ja LänsiTurunmaan kaupungeissa. Kyse on kymmenistä tu
hansista uusista asukkaista. Liikenneyhteydet eivät kuitenkaan tällä hetkellä
tue tällaista kehitystä. Tarvitaan silta ja tunneliyhteyksiä niin mantereen ja
saarien kuin eri saartenkin välille. On synnytettävä kehätieverkosto, joka
palvelee tulevia ja nykyisiä asukkaita, ja joka vapauttaa Martin kaltaiset van
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hat, tiheästi asutut alueet läpiajoliikenteen rasituksilta.

Elementtitunneli on edullisin ratkaisu
Liikenteen siirtämisessä vesistöjen rannalta toiselle on elementtitunneli
edullisin ratkaisu. Se ei pilaa maisemaa eikä sen sijoittaminen paikkaansa
vaadi kalliita louhintatöitä.
Turo Lindqvist

Hyvä Marttilainen!
Jos sinulla on kuvia ns. Makasiinikorttelista, eli nykyisen kaupunginteatte
rin, virastotalon ja Wäinö Aaltosen museon alueesta silloin ennen tai kuvia
vanhasta Betanian kirkosta tai sen raunioista, Pajamäestä tai Talonmäestä,
olisimme kiitollisia, jos voisitte antaa niitä skannattavaksi käyttöömme. Ku
vat saavat olla albumeissa, eikä niitä tarvitse irrottaa ja ne eivät vioitu. Halu
tessanne saatte kuvat itsellennekin sähköiseen muotoon, jolloin niitä on
helppo jakaa vaikka sukulaisille. Mikäli tämä on mahdollista, niin otathan
yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Liity jäseneksi
Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naa
purisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi 2–3 kertaa vuodessa ilmes
tyvän jäsenlehden, joka kerrotaan seuran toiminnasta, tapahtu
mista, retkistä ja tutustumiskäynneistä. Jäsenmaksu on tänä vuon
na 15 euroa, perhejäseniltä 5 euroa.
Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa
www.martinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme sihteeriin tai hal
lituksen jäseneen. Yhteystiedot viimeisellä sivulla.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi
Pyrimme lisäämään sähköistä tiedottamista. Lähetämme viimehetken tietoa
tapahtumista sähköpostitse. Toimitathan sähköpostiosoitteesi sihteerille hei
mo.kumlander@martinrantaseura.fi. Muistathan ilmoittaa myös muuttu
neen osoitteesi. Vieraile myös kotisivuillamme, missä on mm. tuoreimmat
tiedot tapahtumista ja vanhat lehdet.
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MilJazz soi Heikkilän kasarmilla
Puolustusvoimien soittokuntien
MilJazzkiertue saapui Turkuun
29. elokuuta. Puistopikniktyyp
pinen koko perheen tapahtuma
veti Heikkilän historialliselle ka
sarmialueelle
monisatapäisen
yleisöjoukon.
Konsertissa esiintyivät Laivaston
Soittokunta solistinaan Inga Söder,
Ilmavoimien Big Band solistinaan
Antti Lipponen, Miles Ahead – Sa
von Sotilassoittokunnan Big Band so
listinaan Mikko Suhonen ja Puolus
tusvoimien varusmiessoittokunta so
listinaan Veeti Kallio.
Tapahtuma järjestettiin normaa
listi yleisöltä suljetulla Heikkilän ka
sarmialueella nyt toista kertaa. Juon
tajana toimi tänäkin vuonna Lola
Wallinkoski. Turun Sotilaskotisisa
ret myivät pikkupurtavaa.
MilJazztapahtuma järjestettiin

ensimmäisen kerran Mikkelin van
halla kasarmialueella 90luvun puo
livälissä. Sittemmin konserttiperinne
on laajentunut valtakunnalliseksi ta
pahtumaksi. Tänä vuonna suurkier
tue kattoi jo kahdeksan eri paikka
kuntaa. Konsertteihin oli vapaa pää
sy.
Turun konsertti ajoittui Mui
naistulien yöhön. Kynttilälyhdyt loi
vat tapahtumaan lisätunnelmaa illan
hämärtyessä.
Martinrantaseura järjestää tu
tustumisretken Heikkilän vanhaan
kasarmiin. Lisätiedot lehden sivulla
32.
Teksti ja kuva: Kristiina Syrjäsuo
Lisätietoja Puolustusvoimien sotilas
musiikkitapahtumista:
www.mil.fi/sotilasmusiikki

Muun muassa Merivoimien esikunnan käytössä tänä päivänä olevalla Heikkilän his
toriallisella kasarmialueella järjestettiin elokuussa kaikille avoin MilJazztapahtuma.
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Martinmäestä Euroopan oopperalavoille

Tero Hannulan tie maailmalle
”Stålarminkadun piha oli ihan
teellinen meille lapsille. Keskel
lä oli viheriö hiekkalaatikoineen
ja pihaa kiersi soikionmuotoi
nen tie, jota me pojat käytimme
juoksuratanamme.” Näin kuvai
lee varhaisen lapsuutensa kotipi
haa Tero Hannula, josta myö
hemmin kasvoi kuuluisa barito
ni ja Euroopan suurien ooppera
talojen laulajatähti.
Tero Hannula syntyi 23.2.1946 Veh
maalla. Isä, Heikki Hannula, oli ai
kanaan suosittu operetti ja viihde

laulaja, joka esiintyi 1940–70luvuil
la tiheään levyillä ja teatterinäyttä
möillä. Hän levytti runsaasti suosit
tuja lauluja mm. turkulaiselle Soin
tu levymerkille. Radiossa hän esitti
1970luvulla yhdessä Anita Seitavan
kanssa sarjan suosittuja wieniläis
lauluja.
Äiti Eila Hannula oli ammatil
taan farmaseutti. Hän toimi tässä
tehtävässä mm. Martin Apteekissa
apteekkari Esa Ahon aikana1960lu
vulla. Myöhemmin hän siirtyi Lää
ketehdas Farmokseen ja sieltä Lää

Hannulan perheen ensimmäinen joulu Stålarminkadulla. Kuva TH.
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ketukku Oy:n palvelukseen. Viime
mainitusta muodostui hänen uransa
tärkein ja pitkäaikaisin työpaikka.
Teron ollessa vasta parin kol
men vuoden ikäinen perhe muutti
Turkuun. Uusi koti löytyi Stålarmin
kadun loppupäästä ns. Rettigin ta
loista. Samalla kadulla, naapuritalos
sa, asui Seppo Ruohonen pikkuvelji
neen ja vastapäätä, toisella puolella
katua kaasutehtaan tuntumassa, oli
Matti Salmisen lapsuudenkoti. Po
jat olivat kaikki samaa ikäluokkaa.
Kuulostaa erikoiselta, että sa
moilla pihoilla pienellä kadunpätkäl
lä Martinmäellä leikki samaan ai
kaan kolme pikkupoikaa, joista kai
kista tuli myöhemmin maailman
oopperalavojen suuria tähtiä. Ja kun
vielä Sepon pikkuveljistäkin, Matis
ta ja Teposta, tuli koko Suomen kan
saan rakastama laulava veljespari.
Vuonna 1951, Teron ollessa rip
pikouluikäinen, hän muutti Tiilente
kijänkatu 8–10:een. Välillä asuttiin
jonkin aikaa myös ”tois pual jokke”,
mutta kuitenkin lähellä – Martinsil
lan pielessä Linnankadun kulmassa.
Tiilentekijänkadulta muutettiin muu
tamia vuosia myöhemmin Martinka
tu 7:ään, josta Tero sitten lähti maa
ilmaa valloittamaan.
Tero Hannula aloitti laulunopin
tonsa 60luvulla Turun Konservato
riossa. Hänen opettajanaan oli laula
jatar ja laulupedagogi Lea Piltti,
joka oli aikanaan maailman maineik
kaimpia koloratuurisopraanoita. Pil
tin muita oppilaita olivat mm. Anita
Välkki, Matti Salminen, Seppo Ruo

Poikia avaralla ja turvallisella
kotipihallaan. Vas. Asko, Jukka ja Tero.
Kuva TH.

honen ja Silja Mellanen. Toisena
merkittävänä opettajana Terolla oli
konservatoriossa Hannu Kerkola,
jolta – kuten hän itse kertoo – ”sain
lopullisesti hyvät eväät KeskiEuroo
pan oopperataloihin”. Turussa aloi
tettuja lauluopintojaan Hannula jat
koi sen jälkeen mm. Wienissä.
Tero Hannula suoritti lauluo
pintojensa ohella muitakin opintoja
ja valmistui aikanaan erityisopetta
jaksi. Hän toimi jonkin aikaa opetta
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jana Itäisellä Pitkäkadulla, koulussa,
jonka edessä on Simo Heleniuksen
Ahkerat lukutoukat patsas. Opiske
luaikoina hän lauloi tanssiorkesterin
solistina käyttäen taiteilijanimeä Rei
ma Vesa, samoihin aikoihin kun
Matti Salminen lauloi salanimellä
Esa Pasa ja Tamara Lund
nimellä Ira Petri.

KeskiEuroopan
oopperalavoilla
Hannulan ääniala on klassinen bari
toni. Hän voitti Vaasan laulukilpai

Viestinvaihto kotipihan juoksuradalla. Naa
purin poika Jukka Gustafsson (vas.) luovut
taa kapulan joukkueen ankkurille Terolle.
Jukka oli Teron läheinen ystävä, jota hän
muistelee lämmöllä vieläkin. Kuva lienee
vuodelta 1950 tai 51. Kuva TH.
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lun vuonna 1974 ja seuraavana
vuonna 1975 hän saavutti Lappeen
rannan laulukilpailun 1. palkinnon
ja pokkasi voitostaan 4.000 silloista
markkaa! Ura urkeni nousuun. Hän
lähti Saksaan koelaulutilaisuuteen
ja menestyi niissä niin hyvin, että on
vieläkin sillä tiellään. Hän on sen
jälkeen ollut kiinnitettynä useissa
saksalaisissa oopperataloissa, ja on
niissä esiintynyt monissa suurissa
rooleissa.
Ensimmäinen kiinnitys oli v.
1976 Kaiserslauternissa, josta hän
siirtyi Mannheimin ja Stuttgartin
kautta Karlsruheen Badenin Valtio
noopperaan. Siellä hän esiintyy
edelleen suurissa keskeisissä rooleis
sa mm. Tšaikovskin Jevgeni Onegi
nissa ja Mozartin Taikahuilussa.
Martinmäeltä aikoinaan lähtenyt ba
ritoni on vakiinnuttanut asemansa
todellisena kiintotähtenä saksalai
sessa oopperamaailmassa. Hannula
kertoi itse, että – ”tähän mennessä
olen laulanut noin 110 erilaista oop
peraroolia; musikaalista Wagneriin
ja kaikkea siltä väliltä”.
Heinäkuussa 2004 Hannula sai
kamarilaulajan (kammersänger) ar
vonimen. Nahkakantisessa kunnia
kirjassa todettiin hänen suuret an
sionsa BadenWürttenbergin valtio
noopperassa. Kamarilaulajan arvo
nimi on Saksassa hyvin arvostettu;
esimerkiksi Badenin oopperatalossa
nimi on myönnetty oli vain kahdelle
laulajalle. Kamarilaulajan arvoni
men ovat Saksassa saaneet myös
Martti Talvela (1970), Tom Krause

(1990), Matti Salminen (1995), Ta
mara Lund, Camilla Nylund ja vii
meksi Soile Isokoski v. 2008. Suo
messa on vain nämä seitsemän tä
män arvonimen saanutta laulajaa;
kolme on kotoisin Turusta ja kaksi
näistä Martinmäeltä!
Taikahuilun Papagenon rooli on
Hannulalle hyvin tuttu. Savonlinnan
oopperajuhlilla hänen Papagenoaan
on pidetty lyömättömänä. Samassa
roolissa hän on esiintynyt myös Nil
siän kohutun louhosoopperan Opera
Cavan lavalla, jossa ohjaajana toimi
Olli Saarela. Savonlinnassa hän on
vieraillut myös Englantilaisen jousi
miehen roolissa Sallisen oopperassa
Kuningas lähtee Ranskaan. Ulkomai
set vierailut ovat vieneet hänet usei
hin eurooppalaisiin oopperataloihin
mm. Wienissä, Hampurissa ja Münc
henissä.
Nykyään Hannula vaikuttaa
Karlsruhen oopperassa esiintyen
sekä karaktääri että herrasmiesroo
leissa. Hän vierailee edelleen ahke
raan muualla Euroopassa ja myös
Suomessa. Helsingissä hän on laula
nut Marcellon roolin Puccinin La Bo
hemessa sekä Ricoletton roolin Ver
din samannimisessä oopperassa. Tu
russakin hän on esiintynyt, mm.
vuonna 1999 Turun oopperan Ove
lassa ketussa yhdessä Anu Komsin
kanssa. Vuotta myöhemmin hän oli
mukana levyttämässä Turun filhar
monisen orkesterin kanssa uusikau
punkilaisen
Bernhard
Henrik
Crusellin 1820luvulla säveltämää
Pieni orjatar oopperaa.

Suomalaisia tangoja
saksalaisella levyllä
Hannula toteutti v. 2006 pitkäaikai
sen haaveensa ja julkaisi Saksassa
tangolevyn. Hän sai musikanttiystä
vänsä saksalaisessa Rädelchenyh
tyeessä innostumaan tangoista He
julkaisivat yhdessä levyn, jonka ni
meksi tuli Siks' oon mä suruinen – so
traurig und allein. Siinä kuullaan
tuttuja tangoja kuten Tulisuudelma
ja Täysikuu. Onpa siinä mukana
muutama ikivihreä vanha valssikin.
Hannula on käynyt saksalaisystävi
neen esittämässä näitä lauluja Suo
messakin, mm. PenttiOskari Kan
kaan Vaakahuoneella Aurajoen ran
nassa. Kangas on hänen vanha tut
tunsa nuoruuden Reima Vesa keik
kavuosilta.
Tero Hannula on pitänyt itses
tään hyvin matalaa profiilia. Hän

Tero Hannula, kamarilaulaja
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avioitui saksalaisen Uten kanssa
vuonna 1979 ja tänä kesänä heinä
kuussa he viettivätkin 30vuotishää
päiväänsä. Pariskunta käy Suomessa
lomailemassa ainakin kerran vuodes
sa. Näillä vierailuillaan hän tapaa
poikansa Henrikin, tämän Johan
navaimon ja lapsenlapsensa Hetan.
Henrik Hannula on dipl. insinööri ja
asuu perheineen Helsingissä.
Tero Hannula on edelleen rak
kaita muistoja kotikaupungistaan.
Mieleen tulevat usein avarat pihat,
leikit ja leikkikaverit lapsuusmuisto
jen kultaamassa aurinkoisessa Mar
tinmäessä.

Teksti: Jouni Liuke
Kuvat Tero Hannulan kotialbumista
ja Elsa Lindahlin kokoelmista
Lähteet: Elsa Lindahlin muistiinpa
not, Tero Hannulan omat muistelut,
Turun Sanomat, artikkeleita.
P.S. Tero Hannula myi Martinkadun asun
non äitinsä kuoltua. Ostajaksi osui Leo
Lindstedt, paluumuuttaja joka Martinran
talehdessä 1/2009 kertoi lämpimin sanoin
kotiutumisestaan Martinmäkeen.

Tero ja Ute Hannula Suomessa 2008. Kuva EL
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Urhonlinnan puistojuhla
Elokuun 5. päivänä kokoontui
Martinpuiston vehreiden vaahte
roiden alle yli 50 hengen joukko
juhlimaan As. Oy Urhonlinnan
70vuotista taivalta.
Mukana oli talon asukkaita, osakkai
ta ja kutsuvieraita, joiden joukossa
parisenkymmentä alkuperäistä asu
kasta. Turo Lindqvist toivotti juhlijat
tervetulleiksi järjestelytoimikunnan
puolesta. Käytännön juhlajärjestelyis
tä vastasivat sekä As. Oy Urhonlin
nan hallitus että oma kaupungino
sayhdistyksemme Martinrantaseura.
Ohjelma oli lyhyt, mutta asiaan
pureutuva. Martinrantaseuran pu
heenjohtaja Jouni Liuke kertoi aluk
si Urhonlinnan historiasta. (Siitä on
ihan oma juttunsa tässä lehdessä.)
Leo Lindstedt esitti Kimmo Samu
lin tilaisuutta varten kirjoittaman on
nittelurunon, ja Turun Seudun
Musiikkiopiston kitaransoitonopetta
ja Risto Vuorinen loi tunnelmaa ki
taraesityksillään.
Juhlan tarjoilusta vastasi paikal
linen järjestäjä, Martin alueella toi
mintaansa harjoittava Turun AKilta.
Tarjolla oli kaksi päivää soppatykissä
keitettyä ja haudutettua hernekeit
toa, paikan päällä paistettuja lettuja
hillolla, ja lopuksi vielä kahvit kääre
tortun ja pikkuleipien kera.
Vieraat viihtyivät ja keskustelu

ryhmiä syntyi pitkin puiston käytä
viä ja nurmikoita. Muisteltiin men
neitä, kyseltiin kuulumisia ja tutus
tuttiin uusiin ihmisiin. Juhlan pää
tarkoitus oli jutella mukavia ja en
nen kaikkea viettää viihtyisä ilta yh
dessä. Ja juuri näin tapahtui.
Taloyhtiö oli myös anonut Tu
run kaupungilta muistolaattaa Mar
tin kirjastolle, joka toimi Urhonlin
nan tiloissa heti talon valmistuttua
aina siihen asti, kun se siirtyi viimei
seksi jääneelle toimipaikalleen Itäi
selle Pitkällekadulle. Keväällä lope
tetun kirjaston muistolaatta oli tar
koitus paljastaa juhlassa ihan omana
ohjelmanumeronaan. Laatan paljas
tajaksi oli jopa luvassa varsin kor
keaarvoinen kaupungin virkamies.
Tämä ei ikävä kyllä toteutunut, mut
ta asia on toki edelleen vireillä. Sitä
odotellessa Urhonlinna valmistau
tuu kasvojenkohotukseen, sillä julki
sivuremontin ensimmäisenä osana
alkoi parvekkeiden korjaus heti juh
lan jälkeen. Ammattitaidolla hyvistä
rakennusaineista rakennettu kivilin
na saa uuden maalipinnan tulevina
vuosina, ja sen taival jatkuu yhtenä
alueensa vanhimmista asuintaloista
– toivottavasti ainakin seuraavat 70
vuotta.
Turo Lindqvist
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Martinmäen ainoa funkisvaikutteinen kerrostalo

As Oy Urhonlinna 70vuotias
Ennen talvisotaa, syyskuussa
1939 valmistui Martinmäessä
osoitteessa Stålarminkatu 3 ark
kitehti Albert Richardtsonin
suunnittelema
5kerroksinen
asuntokerrostalo. Rakennus sai
nimen Urhonlinna. Kertoman
mukaan nimi valittiin rakennus
hankkeen läpiviemiseen vahval
la panoksellaan vaikuttaneen
kansanedustaja Urho Kulovaa
ran kunniaksi.
1930luvun loppupuolella Turun kau
punginhallituksessa käsiteltiin ns.
puolikunnallisten asuntotalojen ra
kentamista. Hanketta oli aktiivisesti
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ajamassa myös silloinen kaupungin
hallituksen jäsen, kansakoulunopet
taja, kaupunkineuvos ja kansan
edustaja (1930–62) Urho Kulovaara.
Kaupunginhallitus saikin vuonna
1938 valmiiksi päätöksen puolikun
nallisen asuintalon rakentamisesta
Martinmäkeen.
Toimeen ryhdyttiin heti. Raken
nuksen pääsuunnittelijaksi kutsut
tiin arkkitehti Albert Richardtson.
Pääurakoitsijaksi valittiin Rakennus
liike Hakkala – Tuominen Oy Turus
ta ja rakennustyöt pääsivät alka
maan vuosien 1938–39 vaihteessa.
Samoihin aikoihin aloitettiin osak

keiden merkintä. Rakennus valmis
tui 1.9.1939, jolloin asukkaat pääsi
vät muuttamaan sisään.

Modernia
kaupunkiarkkitehtuuria
Turku oli noussut 1920luvun lopul
la suurten turkulaisten arkkitehtien
Erik Bryggmannin ja Alvar Aallon
vetäminä uuden arkkitehtonisen aja
tustavan, funktionalismin, keskuk
seksi Suomessa. Myös Albert Ric
hardtson omaksui ideoita funktiona
lismista, joskaan hän ei kokonaan
tunnustautunut sen kannattajaksi.
Hän oli varsin tuottelias ja suunnitte
li Turkuunkin julkisten ym. rakennus
ten lisäksi kymmenkunta asuntoker
rostaloa. Näistä mainittakoon Meri
toimen talo Linnankatu 37:ssä, As
Oy Otava Yliopistonkatu 24:ssa ja As
Oy Lintula (ns. Tennispalatsi) Eeri
kinkatu 7:ssä. Hänen kynästään ovat
lähtöisin myös Martin seurakuntata
lo kirkon vieressä ja tiettävästi myös
Rettigin Cromopaperitehdas Vilhon
kadulla.
Urhonlinna edustaa edellä mai

Urhonlinna, jonka jatkeena on sotien aika
na rakennettu As Oy Arvinlinna (Betanian
katu 15). Takana vasemmalla pilkottaa As
Oy Laurintalo ja oikealla Martin koulun
1927 valmistunut rakennus. Kuva on vuo
delta 1953. Kuvan valtavasta halkopino
määrästä näkee miten halot olivat vielä
1950luvulla merkittävässä tehtävässä ker
rostalojakin lämmitettäessä.

nituista poiketen uudenlaista suun
nittelua; arkkitehti sijoitti talon pää
dyn – voimassa ollutta rakennusjär
jestystä uhmaten – kohtisuoraan ka
tua vasten. Näin se ei muodostanut
tulevien naapuritalojensa kanssa Tu
run kaupunkikeskustalle tyypillistä
umpikorttelia. Kortteli avautui ja ra
kennus tuli paremmin kosketuksiin
valon ja ympäröivän luonnon kans
sa. Urhonlinnan tontti rajoittuu kai
ken lisäksi toiselta sivultaan puis
toon. Puisto, nimeltään Martinpuis
to, liittyy niin elimellisesti kerrosta
loon, ettei ohikulkija sitä yleiseksi
puistoksi osaa arvatakaan.
Funktionalismin ajatusten mu
kaisesti suunnittelun lähtökohtana
oli ihminen ja hänen kokonaisvaltai
nen hyvinvointinsa. Haluttiin saada
aikaan järkevällä tavalla hyvää asu
mista; tarkoituksenmukaiset raken
teet, yhteydet ympäröivään luon
toon, valoa ja ilmaa. Taustalla oli
myös protesti taakse jääneen aika
kauden sosiaalisia epäkohtia ja asu
misen puutteita vastaan.
Samanlaista ajatustapaa nou
datteli myöhemmin 1950luvulla
arkkitehti Aarne Ervi Espoon Tapio
lassa. Tätä avokorttelirakennetta jat
kettiin myöhemmin kaikkialla Mar
tinmäessä; 1950luvulla esimerkiksi
Aarne Ervin suunnittelemalla alueel
la Martinkadun ja kirkon välimaas
tossa ja myös Velkaistenmäessä, Tii
lentekijänkadulla, Tonttumäessä ja
Toivolankadun Tähtitaloissa.
Näin Martinmäestä muodostui
se valoisa ja viihtyisä kaupunginosa,
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Veijo ja Yrjö rakennusmiehinä
Martinlinnan työmaalla noin
v. 1946. Kuva Y. Roine.

jollainen se vielä tänäänkin on.

Asukaslähtöistä
suunnittelua
Urhonlinna perustettiin tukevasti ko
konaan kalliolle, joten paalutusmur
heita ei ollut. Louhintaakaan ei ko
vin paljon tarvittu. Talosta tuli tiilira
kenteinen ja julkisivut päällystettiin
sementinsekaisella kalkkirappauksel
la. Vesikatoksi tehtiin tiilipintainen
harjakatto, joka muodoltaan ja mate
riaaliltaan poikkesi sen ajan tasakat
toisesta funkismuodista. Katon muo
to enteili myöhemmin sodan jälkeen
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Martinmäen alueelle raken
nettujen asuinkerrostalojen
kattojen malleja.
Richardtson yhdisti on
nistuneesti moderneja ja
perinteisiä rakennustapoja
kaikissa 30luvun raken
nuksissaan. Hän omaksui
suunnittelussaan
monia
funktionalistisia piirteitä,
mutta asuntojen tilajärjes
telyissä hän noudatti lähin
nä perinteistä ajatteluta
paa. Urhonlinnaan tuli sen
ajan tarveajattelun mukai
sesti mitoitettuja 20–60m²
asuntoja. Niissä oli tavan
omaisen keittiön sijasta
keittokomero. Näin saatiin
muut tilat avarammiksi ja
paremmin hyötykäyttöön.
Kylpyhuone ja erillinen WC oli
vat siihen aikaan jo melko yleisiä,
mutta Urhonlinnassa ne yhdistettiin
yhdeksi huoneeksi. Pienimmissä,
21–24 m² asunnoissa oli vain WC.
Huonekorkeus oli vähän matalampi
(2,8 m) kuin vanhemmissa vuosisa
dan alkupuolen kerrostaloissa oli ol
lut tapana. Asuinhuoneisiin tuli puu
lattiat ja aputiloihin laattalattiat
Pukkilan poltetuista laatoista. Väli
seinät olivat tiiltä ja osittain puuta
rappauspinnoitteella. Talon kellari
kerrokseen rakennettiin pesula, sau
na ja asukkaiden kylmäsäilytystilat

sekä ullakolle vinttikomerot.
tiin uudella vasta v. 2008. Vanhat
Taloon asennettiin kaasuputkis
hissikorit nykyajan vaatimuksilla
to ja keittiöihin kaasuhellat. (Uusi
täydennettyinä jäivät edelleen käyt
kaasutehdas oli valmistunut Meri
töön.
miehenkadun varteen kymmenisen
Viisikerroksisen
rakennuksen
vuotta aikaisemmin. Myös kaasuteh
kerrosala on yhteensä 1849 m² ja ti
taan rakennusten piirustukset laati
lavuus n. 9200 m³. Asuntoja on
arkkitehti Richardtson). Jotkut asuk
kaikkiaan 42 kappaletta; 21–24
kaat halusivat keittiöönsä kaasuhel
m²:n yksiöitä 12, 39–42 m²:n kak
lan lisäksi puuhellat ja myös saivat
sioita 26 ja 60 m²:n talon läpi ulot
ne. Kaikista keittiöistä johtivat omat
tuvia 3h+kk huoneistoja neljä. Kah
savuhormit katolle. Vuoden 1973 lo
dessatoista huoneistossa on omat
pussa kaupunkikaasun tuo
tanto lopetettiin Turussa lo
pullisesti. Hyvissä ajoin sitä
ennen Urhonlinnan keittiöis
sä liesille asennettiin sähkö
johdot ja liedet vaihdettiin
sähköliesiksi.
Talon lämmitysmuotona
oli keskuslämmitys, jonka
kattilassa poltettiin alkuai
koina halkoja, myöhemmin
koksia.
Öljylämmitykseen
siirryttiin vuonna 1965. Sen
kin on myöhemmin korvan
nut kaukolämpö. Asuntojen
viemärivedet kerättiin suu
reen 29 m³ jätevesisäiliöön,
septictankkiin.
Vuonna
1959, televisioiden määrän
nopeasti lisääntyessä, taloon
asennettiin yhteisantennijär
jestelmä.
Urhonlinna oli Martin
mäen alueella ensimmäinen
asuintalo, johon tuli hissit.
Kone Oy:n asentamat hissit
Kaksion keittokomeron alkuperäisen
olivat aikansa uusinta uutta.
mallista kaapistoa.
Vanha hissikoneisto korvat
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Sotaajan muistot
mieleen tuova
pelastusluukku
kellarin perällä

parvekkeet. Lisäksi talossa on 90 m²
ja n. 200 m² kokoiset liike ja toimis
tohuoneistot.

Asukkaat
Taloon muuttavat asukkaat valittiin
hakemusten ja etukäteen määritelty
jen tarkkojen soveltuvuuskriteerien
perusteella. Suurin osa alkuperäisa
sukkaista oli nuoria pareja. Nuorin
uudisasukas oli talonkirjojen mu
kaan kaksivuotias neiti. Suurin ikä
ryhmä oli 31–40vuotiaat. Asukkaat
edustivat kaikkia ammattialoja. Nuo
ria kädentaitajia oli runsaasti. Eni
ten oli putki ja sähköasentajia sekä
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kulta ja hopeaseppiä. Asukasluette
losta löytyi kirjaltajia, teknikoita ja
opettajia sekä muita ammattinimik
keitä lämmittäjästä lakimieheen ja
muusikosta tullivartijaan. Löytyi jou
kosta yksi kauppias ja jopa yksi joh
tajakin.
Sotaaikana ja sen jälkeisinä
vuosina asuntosäännöstely täytti
kaikki mahdolliset asuintilat. Ali
vuokralaisia jouduttiin ottamaan lä
hes joka perheeseen. Alkuvuosikym
meninä asukkaiden vaihto oli vä
häistä, vain muutama alkuperäisper
he muutti muualle. Talon sisäistä
muuttoa tapahtui runsaasti. Vuonna

2009 – seitsemänkymmenen vuoden
kuluttua – kolme alkuperäistä per
hettä on edelleen osakkaina ja kaksi
näistä asuu vielä talossa!

Apteekki, kirjasto ja neuvola
Rakennuksen kadunpuoleisessa pää
dyssä olevaan liikehuoneistoon sijoit
tui aluksi Turun X Apteekki eli Mar
tin apteekki. Sen ensimmäisenä ap
teekkarina toimi vuosina 1940–1945
Kaarlo Ilmari Arvela (s.1884, k.
1949). Hän oli toiminut aikaisem
min Viipurin Pantsarlahden Aptee
kin apteekkarina, mutta menetti ap
teekkinsa välirauhassa 1940. Hän
sai korvauksena erioikeuden perus
tettavaan apteekkiin Turkuun.
Taloon sijoittui myös kirjasto–lu
kusali ja neuvola, joihin oli kulku
kulman takaa pihan puolelta. Neuvo
lan ja kirjaston yhteispintaala oli
alle 200 neliömetriä. Tila oli pieni
mutta toimiva vaikka sieltä ahtau
den vuoksi puuttuivat kunnolliset so
siaali ja varastotilat. Martin kirjasto
oli Turun toinen sivukirjasto, ensim
mäinen oli Nummenmäen kirjasto,
joka perustettiin alkuvuonna 1939.

Sotaajan tuhoja
Urhonlinna kärsi talvi ja jatkosodan
pommituksissa jonkin verran vaurioi
ta. Talvisodassa 25.12.1939 –
2.3.1940 välisenä aikana sattuneista
pommitusvaurioista tehtiin viran
omaisille ns. sotavahinkoilmoitus
korvausten saamiseksi. Ilmoitukses
sa kerrottiin, että ”Läheiseen ympä
ristöön osui ainakin viisi eri kertaa

räjähdyspommeja, jolloin sirpaleet
ja ilmanpaine vaurioittivat raken
nusta. Ulkoseinää, ikkunoita, ovia ja
väliseiniä rikkoutui. Vahinko 75.000
mk”. Lisäksi: ”Kaikkiin ikkunoihin
asennettiin Ensopahvit tai laudoitus.
Kustannus 4.724 mk.”
Yhtiön hallituksessa käsiteltiin
maaliskuussa 1940 väestönsuojan
rakentamiskuluja
ja
lähitalojen
asukkaiden anomusta pääsystä väes
tösuojaan maksua vastaan. Päätet
tiin, että maksuja ei peritä. Todettiin
vain, että ”hyvä kun omatkin mahtu
vat, saavat naapurit silti tulla”. Yllä
tyspommituksessa 26.6.1941 tuhou
tui lähes täydellisesti mm. lähellä si
jainnut Betanian kirkko ja myös vie
reinen As. Oy Koulumäki sai vaurioi
ta. Urhonlinnakin kärsi vaurioita sir
paleiden ja räjähdyksistä aiheutu
neen ilmanpaineen ansiosta. Ulko
seinistä löydettiin 25 sirpaleenrei
kää, ikkunoita särkyi. Vastapäätä
Itäinenkatu 90:ssä sijainnut Gran
naksen rautakauppa toimitti uudet
ikkunat. Kaupan lasku, päivätty
1.11.1941, teki 5.970 markkaa.
Urhonlinna on saanut valmistu
misensa jälkeen naapurikseen samo
jen periaatteiden mukaisesti raken
nettuja kerrostaloja. Sodan jälkeen
rakennettiin Urhonlinnan jatkeeksi
valtion yleishyödyllisille asuntoosa
keyhtiöille myöntämän lainoituksen
turvin samankorkuinen rakennus,
joka sai nimekseen Arvinlinna. Ur
honlinnan viereen Betaniankadun
kulmaan nousi As. Oy Martinlinna ja
toiselle puolelle As. Oy Laurintalo.
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Urhonlinna muodostaa viereis
ten naapuriensa kanssa komean yh
tenäisen asuntokeskittymän, josta
Martin moniilmeisen, väljän ja viih
tyisän kaupunginosan kerrostalora
kentaminen alkoi.

Lähteet:
Yrjö Roine; Muistiinpanot
Jaakko Liuke; Ilmaa, valoa ja tarkoituk
senmukaisuutta, funktionalismin toteu
tuminen turkulaisessa asuntorakentami
sessa 1920 ja 1930luvuilla. Pro Gradu

Jouni Liuke

As oy Urhonlinna vuonna 2004,
kuva Martti Walden
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Kallelankadun päiväkodissa, Päivänpirtissä

110vuotisjuhlat
Turun vanhimman lasten päivä
kodin, Päivänpirtin, 110vuotis
juhlia saatiin viettää aurinkoi
sessa säässä päiväkodin laajalla
pihamaalla. Juhlien pääroolissa
olivat tietysti lapset, jotka suorit
tivat ison osan päivän ohjelmas
ta. Lapset käynnistivät juhlame
not 09.09.09 kello 10.00 juhlalli
sella lipunnostolla.
Päiväkodin johtaja Eila Rapala
lausui tervehdyssanat ja sen jälkeen
seurasi juhlapuun istuttaminen. Esio
petusryhmän lapset hoitivat työn
mallikkaasti lapioillaan opettajansa
avustamana. Päiväkodin pihapiiriin
istutettiin parimetrinen nuori mänty.

Vaikka Mäntymäessä oltiin, puu oli
ensimmäinen lajissaan päiväkodin
avaralla pihamaalla. Istutustyön jäl
keen lapset, pienemmistä isompiin,
esittivät monipuolista laulu ja leik
kiohjelmaa Tuula Korpelaisen säes
tämänä ja opettajiensa ohjaamina.
Lasten esitysten jälkeen oli vuorossa
päiväkodin vaiheista kertovan histo
riikin julkaiseminen. Sen suoritti
historiikin kirjoittaja Irma Alaranta.
Juhliin osallistui monia entisiä
opettajia ja runsain määrin entisiä
päiväkotilapsia, vanhimmat niistä
1930 luvulla Päivänpirtin tiloissa
leikkineitä.
Juhlallinen lipunnosto.
Kuva JL

Lapset olivat mukana
ohjelmassa koko sydämellään.
Kuva JL
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Martin kirjaston perustamisesta 70 vuotta

Urhonlinna ja kirjasto
Martin kirjaston perustamisesta
tulee tänä syksynä kuluneeksi
70 vuotta. Kirjasto ei koskaan
saavuttanut tätä kunnioitetta
vaa ikää. Sen kohtaloksi tuli en
nenaikainen poismeno jo 69
vuotiaana, vielä toimintatarmoa
uhkuvana viriilinä vanhuksena.
Jo viime vuosisadan alkupuolel
la huomattiin Martin alueella kaikil
le kansalaisille tarkoitetun kirjaston
ja lehtilukusalin tarve. Alueen ensim
mäinen kirjasto–lukutupa avattiin
VähäHeikkilän Kristillisen Työväen
yhdistyksen talossa vuonna 1911. Se
herätti suurta kiinnostusta tiedon
saantiin ja kirjallisuuteen pääasiassa
työväestön asuttaman alueen köy
hän ja kouluttamattoman väestön
keskuudessa. Siellä virisi monelle
matalan torpan pojalle ja tytölle voi
makas halu opintielle ja parempaan
elämään.
Turun kaupunginkirjasto perus
tettiin vuonna 1912. Sen pohjana oli
jo vuonna 1863 yksityisellä rahoituk
sella perustettu Turun ensimmäinen
yleinen kirjasto, Turun Kansankirjas
to. Kaupunginkirjaston ensimmäi
nen sivukirjasto perustettiin kevääl
lä 1939 Nummenmäelle. Vain vähän
tämän jälkeen, juuri ennen talviso
dan syttymistä perustettiin sitten
Martinmäkeen, suuren tarpeen pa
kottamana, toinen sivukirjasto.
Tilat sille vuokrattiin Stålarmin
katu 3:een vastavalmistuneen As Oy
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Urhonlinnan alakerrasta. Kadun
puoleiseen päätyyn kadun puolelle
sijoittui Turun X Apteekki eli Martin
Apteekki. Kulman takaa puiston
puolelta oli kulku kirjastoon, lu
kusaliin ja neuvolaan. Niiden yhtei
nen pintaala oli vain noin 200 ne
liömetriä. Siitä lukusali sai käyt
töönsä 65 m² ja kirjasto 44 m².
Kirjaston tilat olivat pienet mut
ta toimivat, vaikka niistä puuttuivat
mm. kunnolliset sosiaali ja varasto
tilat. Lokakuun 15. päivänä 1939
avattiin ensin sanomalehtilukusali.

Sotaajan henkistä huoltoa
Talvisota toi mukanaan omat hanka
luutensa ja Martin kirjasto avattiin
kin virallisesti vasta tammikuussa
1941.
Talvisodan
(30.11.1939
–
13.3.1940) vuoksi ei kaupunginkir
jaston toimintaa supistettu, vaan
kirjastoja pidettiin auki niin paljon
kuin se oli mahdollista. Martin uusi
kirjastokin välttyi pommituksissa
suuremmilta vaurioilta, vain muuta
mia ikkunoita meni rikki. Pääkirjas
tossa arvokkaat taulukokoelmat ja
veistokset siirrettiin kellareihin suo
jaan. Aukioloaikoja muuteltiin tilan
teiden mukaan. Maaliskuun puolivä
liin mennessä palattiin jo kaikin
puolin normaaliin päiväjärjestyk
seen.
Talvisodan aikana kaupungin
kirjaston toimintaa päinvastoin laa

Kirjaston lukunurkkaus. Kuva on kirjaston vuosikertomuksesta vuodelta 1967.
Seuraavan vuoden alussa kirjasto muutti Itäiselle Pitkäkadulle.

Asiointia kirjaston lainaustiskillä vuonna 1967.
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jennettiin, kun haluttiin panostaa
kaupunkiin sijoitettujen haavoittu
neiden sotilaiden henkiseen huol
toon, heidän mielentilansa kohotta
miseen ja tiedontarpeidensa tyydyt
tämiseen. Turun neljään sotasairaa
laan siirrettiin tarkoin valitut ja riit
tävät kokoelmat tieto ja kaunokirjal
lisuutta.
Suurin näistä kokoelmista, 700
teosta, sijoitettiin Lääninsairaalaan,
jossa kirjasto avattiin jo 3.1.1940.
Sitä mukaa kun potilaita tuli myös
Kunnallissairaalaan sekä Kuuromyk
käkouluun ja Hospits Beteliin perus
tettuihin tilapäissairaaloihin, ulotet
tiin kirjastotoiminta myös niihin. So
dan loppuvaiheissa kirjoja lähetet
tiin myös maaseudulle perustettui
hin evakuoitujen lasten siirtoloihin.
Turkuun tulleelle siirtoväelle myön
nettiin myös kirjaston käyttöoikeus
ilman voimassa ollutta takuumak
sua, joka yleensä vaadittiin tilapäi

sesti kaupungissa asuvilta.

Lapsuusmuistojen kirjasto
Välirauhan aikana, kun kirjasto pää
si lähes normaaliin toimintaansa,
myös Martissa kirjaston käyttö alkoi
nopeasti lisääntyä. Lainattavien kir
jojen määrää lisättiin vuosittain.
Vuonna 1945 niitä oli yhteensä vä
hän yli 6.000 nidosta ja vuonna
1967, kun kirjasto muutti pois Ur
honlinnasta, niitä oli yli 19.000 ni
dosta!
Urhonlinnassa lapsuutensa viet
tänyt ja ahkerasti kirjastoa käyttänyt
Yrjö Roine, s. 1936, kertoo muis
toistaan:
”Lukusaliin astuttiin puistomai
selta pihalta vaahterapuiden reu
nustamasta ulkoovesta, jonka jäl
keen oli muutama porrasaskelma
ylös saliin. Salissa oli, kadunpuolei
sesta tilasta alkaen, pystymalliset lu
kutelineet. Lehdet lukittiin pystysei

Yrjö Roine asteli lapsesta alkaen tästä
ovesta Martin lukusaliin ja kirjastoon.
70 vuotta sitten oven kyltissä luki
LUKUSALI LÄSESAL. Vuodesta 2001
siinä on ollut salaperäinen teksti
OH1AAA. Sen takaa löytyy Turun
Radioamatöörit Ry:n kerhoasema.
Kuva JL.
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nään piikkisillä kiristyspannoilla, jot
ka lukittuivat komeasti kolahtaen.
Lukeminen suoritettiin seisten, kä
dellä sopivaa sivua kannattaen. Pui
set petsatut telineet muistuttivat ny
kypäivän vaalimainostelineitä.
Sanomalehtiä oli joka lähtöön.
Kiinnostavimpia lehtiä oli useampia,
mutta silti jonojakin muodostui. Ur
heilu sekä monenkirjavat sarjakuva
lehdet kiinnostivat varsinkin nuo
rempia lukijoita. Koulun puoleisessa
päädyssä oli pöytä tuoleineen aika
kauslehtien lukijoille. Mieleeni on
jäänyt mm. ruotsinkielinen meren
kulkijoiden lehti, jota selailtiin ahke
rasti. (Vuonna 1945 Martin lukusa
liin oli tilattu 16 kpl sanoma ja aika
kauslehtiä.)
Kirjaston vahtimestarina toimi
hiljainen rouva nimeltään Irja Palt
ta. Hänellä oli turvanaan puolison
sa, joka toimi kiinteistössä talonmie
henä. Salamannopea nipistys kuritto
man nappulan takapuoleen toimi jär
jestyksenpalauttajana. Kerran rouva
Paltta takavarikoi häiriötä aiheutta
neelta pojalta partiolippukunnan tor
ven, jonka puuttumisen ja takaisin
saamisen ongelma rauhoitti poikia
pitkäksi aikaa.
Aikakauslehtitelineen vierestä
avautui ovi lastenkirjastoon. Ystäväl
lisen henkilökunnan valvonnassa ja
heidän avullaan ja opastuksellaan
tuli kirjat lainattua, kaikki laidasta
laitaan. Erilaista oheistoimintaakin
oli; muistona siitä minulla on tieto
kilpailusta saatu palkintokirja. Mää
räajoin kävivät ”satutädit” lukemas
sa pienemmille lapsille satukirjoja.

Vuosien kuluessa avautui sitten
pääsy aikuisten kirjastoon. joka si
jaitsi lukusalin pihanpuolella. Lasio
vien takana avautui uusi elämä. Nä
kemiin lastenkirjat, täällä avautui
aikuisten maailma! Aikuisten kirjas
tossa solakka, pitkä kirjastonhoitaja
hallitsi valtakuntaansa. Syvällä hal
kiolla varustettu hame ja sen alta
pilkottava alusvaate loi kasvavalle
pojalle uusia aatoksia…
Kirjastossa riitti asiakkaita lap
sista vanhuksiin. Kirjaston ansiosta
lukeminen tuli tavaksi ja lukuintoa
on riittänyt vanhoille päiville asti.”
Martin kirjasto ehti toimia Urhonlin
nassa 28 vuotta. Kirjaston tarina
päättyi siellä 1960luvun lopulla. Ti
lat alkoivat – suurten ikäluokkien
tullessa kirjastoikään – käydä autta
mattoman ahtaiksi ja kirjastolle ryh
dyttiin hakemaan uusia avarampia
tiloja. Uusi paikka löytyi Itäinen Pit
käkatu 47:stä. Sinne rakennettavas
ta uudistalosta ostettiin tilat, jotka
suunniteltiin alusta alkaen nimeno
maan kirjastokäyttöä varten. Uusi
upea kirjasto avattiin tammikuun
15. päivänä 1968.
Martin
sivukirjaston
tarina
päättyi
lopullisesti
joulukuussa
2008, kun Turun kaupungin isät vii
saudessaan päättivät sulkea sen
ovet.
Jouni Liuke
Lähteet: Turun kaupunginkirjasto,
toimintakertomukset, Yrjö Roineen
muistelot
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70 vuotta apteekkitoimintaa Martinmäessä

Urhonlinna ja Martin Apteekki
As. Oy Urhonlinnaan, Stålarmin
katu 3, vastavalmistuneen ko
mean kerrostalon kadunpuolei
sen päädyn liikehuoneistoon si
joittui vuonna 1940 Turun X Ap
teekki eli Martin apteekki. Ur
honlinna on juuri ennen talviso
dan syttymistä vuoden 1939
syyskuun lopulla valmistunut,
arkkitehti Albert Richardtsonin
piirtämä komea asuinkerrosta
lo, johon sijoittui myös Martin
kirjasto ja lukusali.
Käyty talvisota oli myös alkusyy
nä Martin Apteekin perustamiseen.
Sen ensimmäisenä apteekkarina toi

Urhonlinnan ja naa
puritalojen pikkupoi
kia paistattelemassa
kevätauringossa ap
teekin seinustalla noin
v. 1952. Vas. Jouko ja
Seppo sekä Sauli ja
Veijo (takana).
Kuva Y. Roine.
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mi vuosina 1940–1945 Kaarlo Il
mari Arvela, synt. 1884, joka oli
menettänyt sodan vuoksi entisen ap
teekkinsa Viipurissa. Ilmari Arvela
kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 1903
ja aloitti syksyllä 1905 farmaseut
tioppilaana Iisalmen I Apteekissa.
Proviisorin paperit hän sai vuonna
1914.
Ensimmäisen apteekkioikeuten
sa Ilmari Arvela sai Pieksämäen ap
teekkiin 1918. Myytyään tämän hän
toimi apteekinhoitajana ja vuodesta
1928
apteekkarina
Nastolassa.
Vuonna 1937 hän sai Pantsarlahden
eli Viipurin VI Apteekin oikeudet.

Urhonlinnan pääty
n. vuonna 1953.

Apteekki
toimi
ViipurissaBrahen
kadun ja Linnan
kadun kulmassa.
Perhe asui Torkke
linkadulla. Talvi
sodan rauhanso
pimuksen
seu
rauksena Viipuri jäi rajan taakse ja
Arvela menetti apteekkinsa. Hänelle
myönnettiin kuitenkin jo 20.6.1940
erioikeudet perustettavaan Turun X
apteekkiin.
Tätä päivää voitaneen pitää Mar
tin apteekin perustamispäivänä ja
Apteekilla onkin kohta juhlapäivä,
kun se täyttää pyöreät 70 vuotta. Il
mari Arvela kuoli vuonna 1949 65
vuotiaana.
Vanhemmat
martinrantalaiset
muistavat vielä Ellen Ida Elisabeth
(Liisa) Jokisen, joka toimi vuosina
1940–41 apteekissa proviisorina.
Hän oli syntynyt Turussa 24.3.1905.
Vuodesta 1945 vuoden 1950 syk
syyn Martin Apteekkia hoiti käytän
nössä proviisori Thyra Desideria
Tuominen, s. 28.2.1905 Paimiossa.
Hän tuli Martin apteekkiin proviiso
riksi vuonna 1942 Helsingin XI Ap
teekista. Hän oli aloittanut farma
sian oppilaana 1920luvulla Turun V
Apteekissa eli Kasken apteekissa. Far
maseutin tutkinnon Thyra oli suorit
tanut 1932 ja proviisorin paperit
hän sai 1941. Hänelle myönnettiin

1950 syksyllä Kestilän pitäjän aptee
kin oikeudet ja hän avasi siellä ap
teekin saman vuoden marraskuussa.
Thyra Tuomisen lähdön jälkeen
apteekin vastaavana johtajana toimi
1950–1952 proviisori Kerttu Kyllik
ki Vuopio, s. 4.9.1907 Sauvossa.
Hän oli aloittanut farmasian oppi
laana Sauvon Apteekissa 1930. Hän
suoritti farmaseutin tutkinnon v.
1932 ja proviisorin tutkinnon v.
1942. Talvisodan aikana hän toimi
Laatokan Meripuolustuksen kenttä
apteekkarina. Martin apteekista hän
siirtyi Karvialle, jonka apteekkarin
oikeudet hän sai lokakuussa 1952.
Vuosina 1951–1956 Martin ap
teekin hoitajana mainitaan apteek
kari Gösta Hortling ja 1958–1960
Yrjö Johannes Salomaa.

Esa Ahon aika
Kesäkuun 2. päivänä 1960 sai Mar
tin Apteekin apteekkioikeudet ap
teekkari, professori Esa Aho. Hän
oli syntynyt 25.2.1911 Rovaniemellä
ja tuli ylioppilaaksi vuonna 1930
Torniossa. Fil. kandidaatin ja provii
sorin tutkinnot hän suoritti v.1944
Helsingin Yliopistossa ja fil. tohtorin
väitöksen 1958 Turun Yliopistossa.
Esa Aho mainitaan suomalaisen
lääketeollisuuden
uranuurtajana
1940luvulta alkaen. Hän tuli jatko
sodan jälkeen Huhtamäkiyhtymän
palvelukseen ja sai tehtäväkseen tut
kia lääkkeiden ja lääkkeenomaisten
valmisteiden tuotantomahdollisuuk
sia. Työn tuloksena Huhtamäkiyhty
mään perustettiin v. 1946 lääketeh
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das Leiras¹, jonka johtajana Aho toi
mi vuoteen 1962 asti. Hänen johdol
laan Leiras toi suomalaiseen lääke
teollisuuteen mm. infuusioliuokset
ja lääkeaineiden synteettisen valmis
tuksen.
Aho joutui luopumaan Leirak
sen johtajan työstä otettuaan 1960
Martin apteekkioikeudet, mutta toi
mi sen jälkeen vielä lääketehtaan tie
teellisenä neuvonantajana vuoteen
1974 asti. Professorin arvo hänelle
myönnettiin vuonna 1971. Hän toi
mi uransa aikana mm. Lääkintöhalli
tuksen pysyvänä asiantuntijana ja
Huhtamäkiyhtymän ja Lääketukku
Oy:n sekä Kemian keskusliiton halli
tuksen jäsenenä.
Esa Aho oli myös innokas taitei
den harrastaja. Turun Teatterikerho
mm. nimitti hänet kunniajäsenek
seen ansioistaan teatterinharrastaja
na. Ahon testamenttilahjoituksen tur
vin perustettiin Paula ja Esa Ahon ra
hasto, jonka tarkoituksena on edis
tää lääketutkimusta ja teatteritaidet
ta. Aho oli työnantajana hyvin pidet
ty. Apteekissa siihen aikaan toiminei
den muistoissa on ystävälliset sanat
ja hopealusikat, joita apteekkari ja
koi merkki ja eläkkeellelähtöpäivi
nä.
Martin Apteekin apteekkioikeuk
sista Aho luopui v. 1988 ollessaan jo
77vuotias. Hän kuoli 19.2.2000 Tu
russa.
Apteekin tarina Urhonlinnassa
päättyi, kun se muutti sieltä kulman
taakse Kuninkaankartanonkadulle.
Siellä vapautuivat isommat tilat Hel
vi Hurmeen omistaman Martin Kir
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jakaupan lopettaessa toimintansa.
Esa Ahon jälkeen apteekkioikeudet
sai apteekkari Erik Ellfok ja syys
kuun alussa 2004 uutena apteekka
rina aloitti Raija Saarenmäki. Ap
teekki muutti samalla Kuninkaan
kartanonkadulta uusiin valoisiin ti
loihin Kupittaankadulle.
Apteekin vaiheet Kuninkaankar
tanonkadulla ja Kupittaankadulla
ovatkin jo toisen jutun arvoiset.
Teksti: Jouni Liuke
Lähteet:
R. Eklund; Suomen apteekkarit –
Finlands apotekare, 1964
J. Riihimäki: Leiraksen johtaja kehit
ti... HS 2000
Y. Roineen muistiinpanot.

¹ Uusi lääketehdas toimi aluksi Huhta
mäkiyhtymään aikaisemmin perustetun
RaNatuoteryhmän (ravinto ja nautin
to) nimellä. Nimi muutettiin Leirakseksi
v. 1949. Esa Aho julkaisi Huhtamäen
perheen aamiaispöydässä nimen tulevan
sanoista Lääkärit Eivät Ilman Rohtoja
Auta Sairaita. Leiraksen ensimmäinen
menestystuote oli Jekovit, suklaalla
kuorrutettu A ja Dvitamiini. Mekittä
väksi tuotteeksi Leirakselle tuli 1960lu
vulla ehkäisypilleri ja 1970luvulta al
kaen ehkäisykierukat, joista on tullut
suuri vientiartikkeli.

Kaunis Martti
Martti, Martinranta, Martinmäki –
täällä olen turkulaisena paluu
muuttajana viihtynyt jo muuta
man vuoden. Haluan kertoa viihty
miseni esteettisistä perusteista.
Ja toki ehdottaa lisää kauneutta
Martin asukkaitten jokapäiväisille
kulkureiteille.
Ensimmäiseksi olin ajatellut ehdot
taa jotain sellaista, mikä aivan ilmei
sesti on toteutumassa. Vihdoinkin
”tois pual jokke”, mutta joen, rantaka
tujen ja Martin sillan kulkijoiden sil
miin osuva Linnan ja Puistokadun kul
man harmaa kerrostalo on aloittanut
julkisivuremontin. Toivottavasti myös
talon parvekkeet saavat uuden, ehom
man ilmeen. Ja harmaata mielialaa
kohottavampia värejäkin on.
Kulkekaapa ihailemaan vaikka
Martinkatu 11–17 kolmikerroksisten,
inhimilliseen mittakaavaan rakennettu
jen talojen hillittyä lumovoimaa. Nii
den kanssa silmänlevon laadusta ja
määrästä pystyvät kilpailemaan lähia
lueen puutalot ja Tapuli ja Vilhonka
dun välissä Martin kirkon takana väl
jästi rakennetut viisikerroksiset. –
Näin kirkkoon kuulumattomanakin on
helppo todeta tuon kirkon yksinkertai
nen viehätysvoima ja erityisesti sen kir
konkellojen kaunis, pehmeä sointi.
Martinrantaseura, jonka toimin
taan osallistuminen on oleellisesti li
sännyt viihtymistäni, on tehnyt ja tu
lee tekemään arvokkaita ja varteeno
tettavia ehdotuksia toimintaalueensa
kehittämiseksi. Seuraavassa muutama
henkilökohtainen, ”pieni on kaunista”

ehdotus.
Martinkadun 5 kohdalla talon lii
kesiiven ja jalkakäytävän väliseen ki
vikkoon voisi istuttaa kukkia, pensaita
tai vaikka puita. Itse asiassa puita voi
si istuttaa Martinkadun ajoratojen vä
liin koko kadun matkalle. Vihreän
kauneuden lisäksi esimerkiksi saastei
ta kestävät lehmukset toimisivat myös
pienenä äänieristeenä.
Joen itärannan nosturien kunnos
tus ei tietenkään ole aivan pieni ope
raatio. Sen sijaan kohtuullinen on
vaatimus ravintolaivanakin joskus toi
mineen, tyylikkään Zaidan korjaami
nen arvoiseensa asuun. Lieneeköhän
Zaida nyt kaunistumassa vai hävitettä
vänä!
Martinrannan sykähdyttävimpiin
kesänähtävyyksiin kuuluu AKillan pi
haan pystytetty juhannussalko. Valitet
tavasti se jää joen suunnasta katsottu
na hieman piiloon. Olisiko sitä mah
dollista siirtää muutama metri lähem
mäs Martin siltaa? Toisena vaihtoeh
tona olisi sitä varjostavien puiden ok
sien karsiminen pieteetillä.
Ja lopuksi Sotalaistenkadulle vas
tapäätä upeaa Rakennus ja kiviosuus
kunta Alkun taloa.
Jalkakäytävän kivetys jo alkuke
sästä uusittiin. Jalkakäytävän ja kal
lion välinen alue sen sijaan rehottaa
kuitenkin täynnä nokkosta ja pujoa.
Mitenkään niitä halveksimatta näkisin
siinä mieluummin muita luonnonkas
veja kuten niittyleinikkejä, päiväkak
karoita ja kirjavapillikkeitä. Ruusu
pensaitakin siihen mahtuisi.
Leo Lindstedt
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Kurkistus Turun pihojen kätköihin
Turkuseuran syksyn uutuusjulkaisu
on syyskuun lopulla ilmestyvä teos
Turun pihojen kätköistä. Kirja esitte
lee turkulaisen pihakulttuurin vaihei
ta 1700luvulta nykypäivään. Run
saasti kuvitetun teoksen laajimmas
sa osiossa kurkistetaan Turun pihakil
pailuissa vuosina 1991–2007 palki
tuille pihoille. Edustettuina ovat niin
kerros ja omakotitalopihat kuin yri
tys ja lomapihatkin. Asiantuntijaar
viointeihin perustuvat pihaesittelyt
antavat lukijalle vinkkejä myös
oman pihan suunnitteluun ja kun
nostamiseen.
Arvokkaan lisänsä kirjaan tuo
vat Elämää Turun pihoilla kuvanke
ruu ja kirjoituskilpailussa palkitut

valokuvat ja muistelmat. Lisäksi
Arno Kasvin, Sanna Kupilan, Lauri
Laineen, Raimo Narjuksen ja Ritva
Nummioran kirjoittamissa artikke
leissa käsitellään pihojen käyttöä,
kasvillisuutta ja suunnittelun oh
jausta.
Raimo Narjuksen toimittaman
ja HannaMaria Piipposen taitta
man kirjan suunnitteluryhmänä on
toiminut Turkuseuran pihakilpailu
työryhmä, jossa seuran edustajien li
säksi ovat edustettuna Turun kau
punki, Turun Pientalojen Keskusjär
jestö, Turun Yrittäjät ja Kiinteistöliit
to VarsinaisSuomi.
K.S.

As Oy Tuuri sijoittui Turun Piha 2007 kilpailun kerrostalosarjan 1. si
jalle. Tuurintie 3:ssa sijaitseva piha on esitelty Turun pihojen kätköissä
kirjassa. (Kuva: Ritva Nummiora)
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Tunnetko Turkua?
Turkuseuran Föripuodissa (Linnankadun ja Sairashuoneenkadun kulman
puutalo) on esillä kansiossa 20 valokuvaa Turusta. Käy tutustumassa ja tes
taa näkömuistiasi. Voit myös kommentoida kuvia ja kysymyksiä ja kertoa nii
den kohteista lisätietoa.
Tunnetko Turkua? visa on Martinrantaseuran ja Turkuseuran yhteistuo
tantoa. Se on esillä Föripuodissa lokakuun loppun saakka.
Valokuvat, piirustukset ja kysymykset ovat Martirantaseuran tuoreitten
jäsenten Leo Lindstedtin ja Marja Eskon käsialaa.
Niin, minä vuonna alinen föri onkaan alkanut liikennöidä Turun ja Åbon
välillä?

Tervetuloa!

Turun pihojen kätköistä teoksen ensiesittely suurelle yleisölle
Turun Kansainvälisillä Kirjamessuilla 2.–4.10.
Kirjaa esitellään Turkuseuran messuosastolla Ahallissa sekä
sunnuntaina Fiorelavalla.
Lisätietoja saa Turkuseuran toimistosta Förituvalta.
Puh. 233 1073, info@turkuseura.fi
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Matti Salmisesta
Vuoden Kulttuuriturkulainen
Vuoden 2009 Kulttuuriturkulai
nen julkistettiin Samppalinnan
puistossa 7. elokuuta. Laatalla
varustetun nimikkopuun, tam
men, sai puistoon oopperalaula
ja, professori Matti Salminen.
Nimeämällä vuoden 2009 Kult
tuuriturkulaisen Turkuseura ja sen
kulttuurijaosto halusivat nostaa
esiin turkulaisen kulttuurialan vai
kuttajan ja kiittää häntä hänen pa
noksestaan kansallisessa ja kansain
välisessä taide ja kulttuurielämässä.
– Erityisesti hän on aina ja kaikkial
la tuonut esiin sen, että on turkulai
nen, Turusta lähtöisin ja tänne aina
palaa, kiitteli perjantaina Samppalin
nan puistossa pidetyssä julkistustilai
suudessa Turkuseuran puheenjohta
ja Vuokko Valkamo.
Turkuseuran kulttuurijaoston pu
heenjohtaja Maritta Flykt esitti tilai

suudessa ”Martinmäen ja Korppu
laismäen pojalle” kirjoittamansa ru
nomuotoisen onnittelupuheen. Mat
ti Rag Paanasen Oma puu fanfaa
rin esitti trumpetilla Reino Kotavii
ta.
Matti Salminen kiitti seuraa ja
paikalle tullutta yleisöä kiitospu
heensa lisäksi esittämällä puistossa
Turusta kertovan laulun Kotisatama.
Vuoden Kulttuuriturkulainen ni
mettiin nyt neljännen kerran. Aiem
mat tittelinhaltijat ovat kirjailija
kustantaja Seppo Lahtinen (2006),
opas ja kulttuurivaikuttaja Aiju von
Schöneman (2007) sekä säveltäjä,
musiikkipedagogi Martti Parkkari
(2008). Turkuseuran kulttuurihank
keen yhteistyökumppaneita ovat Tu
run Viherliikelaitos ja Turun ammat
tiinstituutti.
K.S.

Vuoden 2009 Kulttuuriturkulai
nen Matti Salminen lauloi ni
mikkopuunsa julkistustilaisuu
dessa kappaleen Kotisatama Ari
Hakulisen säestäessä haitarilla.
Kuva: Jouni Liuke.
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Käy paserul Martinranns ja selvitä seuraavat vuasluvut
Martin sillan valmistumisvuas selvi, ku menet tois pual jokke, Se o ________.
As Oy Sokerinranta rakennetti vuasin ________–________. Tän voi lukke
Iräiselt Rantakarult numerost 4850.
Tiilentekijänkatu neljäs on pualestas Onninlinna. Se o kyltin mukka valmis
tunu vuanna ________.
Sit siirrytä Tervahovinkarul puutalo numero 16 ette. Sen toises päärys on
laatta, mis on hiano teksti ja sit alla vuasluku ________.
Uittamontiän ja Myllymäentiän kulmas sijaitte VähäHeikkilä Kuninkankar
tano. Se sai Hyvän Tyän palkinno VähäHeikkilä Mäkitupalaisyhristykselt
muutama vuas takaperi. Käy ottamas selvä vuasluvust. Se o _________.
Ja sit on tiätenki se pyäreäkulmane pytinki Stålarminkaru ja Kuninkankarta
nonkaru risteykses. Siitäki löyrät vuasluvu ________.
Eikä ol mikkä seittämäs synti paseerata viäl Martin kirkol ja katto mikä vuas
luku siäl seiso, eli siis ___________.
Kirkolt ku pasera Sotalaistekatu joel päi nii näke Alkun talo ja siinäki siäl iha
ylhäl o vuasluku
Kysymyste taka o Leo Lindstedt ja murttes autto Jouni Liuke ja heil voi kom
mentoira os. jouni.liuke@pp.inet.fi tai leo.lindstedt@gmail.com.
Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta

Martti Walden

http://kotisivu.dnainternet.net/martwald/
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Tapahtumakalenteri
syksy 2009
Heikkilän vanha kasarmi
ti 22.09.2009 kello 17.00
Teemme tutustumisretken Heikkilän kasarmille, jonne Suomen merivoimien
esikunta muutti jokin aika sitten. Merivoimien esikunnan edustaja esittelee
meille vanhan 1. maailmansodan kynnyksellä rakennetun kasarmirakennuk
sen ja kertoo sen historiasta.
Teemme myös tutustumiskierroksen tähän asti suljetuille kasarmin ran
taalueille ja voimme tutustua mm. siellä vielä oleviin Suomen vanhimman
lentoaseman jäänteisiin. Käymme myös sotilaskodissa, jossa on mahdollisuus
nauttia ”sotapesän” perinteiset munkit kahvin kera.
Kokoontuminen parkkipaikalla vanhan kasarmirakennuksen länsipuolel
la kello 17.00.

Turjon tammi
to 8.10.2009 kello 13.00
Martinrantaseura yhdessä VähäHeikkilän koulun ja Turun Viherliikelaitok
sen kanssa istuttaa ”Turjon tammen” VähäHeikkilän koulun pihaalueelle.
Koulun pihalle pystytettiin jo v. 1992 koulun pidetyn rehtorin Turjo
Lempisen kunniaksi tammen taimi, joka kuitenkin tuhoutui myöhemmin re
monttitöiden yhteydessä.
Uusi puu istutetaan asianmukaisin juhlallisuuksin toivoen, että uusi puu
kasvaa ja kaunistaa koulun pihaa vielä monta sukupolvea meidän jälkeem
me.
Kaikki ”martinrantalaiset” ovat tervetulleita juhlistamaan Turjon tam
men istutusta VähäHeikkilän koulun pihalle.

Museotila kellari – tarinoita palolaitokselta
ke 14.10.2009 kello 18.00
Turun keskuspaloaseman yhteydessä sijaitseva Museotila Kellari kertoo pe
lastustoimen historiasta, 1800luvun lopulta tähän päivään saakka.
Palolaitoksen historian kirjoon mahtuu monen monta uskomatonta tari
naa. Museotila Kellarissa pääset tutustumaan muun muassa kahden merkit
tävän palopäällikön, Karl Arellin ja Ilmari Juvankosken taipaleeseen palo
laitoksella. Heidän aikakautensa esineet piirtävät hyvin kuvaa siitä, millaista
palolaitoksen toiminta on aikoinaan ollut.
Tule katsomaan miltä näyttävät maamme ensimmäiset hevosvetoiset sai
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raankuljetusvaunut vuodelta 1901 ja hevosvetoinen höyryruisku vuodelta
1902, taikka tule ihastelemaan palokypäriä aina 1800luvulta. Esittelijöinä
ovat Rainer ja Olli Saarinen. Kokoontuminen palolaitoksen pihalla Eerikin
katu 35. Ryhmän koko on rajoitettu, joten ilmoittaudu mukaan viimeistään
9.10.2009 Heimo Kumlanderille puh. 040 593 4021

Teollisuudelta kulttuuriteollisuudelle. Tapaus Aurajoki
ma 16.11.2009 kello 18.00
Kulttuurikeskus Manillan Vanhan Viinatehtaan salissa Itäinen rantakatu 64
arkkitehti Pauno Narjus kertoo kuvin ja sanoin Aurajokisuun telakka ym.
teollisuusrakennusten saneeraustyöstä ja niiden muuttamisesta raskasta teol
lisuutta palvelevista rakennuksista kulttuurirakennuksiksi. Pauno Narjus on
ollut mukana LPRArkkitehdit Oy:n toimistossa suunnittelemassa rakennus
ten uusiokäyttöä.
Esitelmän jälkeen kello 19.00 järjestetään Martinrantaseura ry:n sääntö
määräinen syyskokous. Ks. kokouskutsu sivulla 2. Kahvitarjoilua

Puurojuhla
ti 8.12.2009 kello 18.00
Tutustumme vanhaan keltaiseen empiretaloon Martinsillan kolmiossa Itäi
nen Rantakatu 42. Syyskauden päätteeksi ja lähestyvän joulun kunniaksi vie
tämme siellä vanhanajan pikkujoulua joululauluineen, joulupuuroineen ja
kahveineen.
Ohjelman lomassa meille esitellään talon historiaa ja tämän päivän toi
mintaa. Kaupunginvaltuutettu FM Mikko Laaksonen esittelee Turun raitio
tiet kirjansa pohjalta Martin raitiotiehistoriaa ja uutta raitiotieselvitystä
Kauppatori–Martti–Majakkaranta–Hirvensalo. Turun raitiotiet kirjaa voi os
taa tilaisuudesta 45 e tarjoushintaan (norm.49 e).
Tervetuloa

Urheilupuiston Saunan Ystävät ry tiedottaa:
Kesätauon jälkeen Urkkarin sauna on jälleen avattu kylpijöille. Avoinna
tiistaisin: miehet 16.00–18.30, naiset 19.00–21.00. Jäsenet 5 euroa, ei
jäsenet 6 euroa. Tervetuloa ja kuulakasta syksyä!
Matti Turunen UPSY ry. puh.joht. mattturu@dnainternet.net, iltaisin
040 734 0874
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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
Stålarminkatu 5
Puh. 234 3166, 040 729 1643

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11
Puh. 234 2108
KuvaLaine
Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti
Stålarminkatu 9.
Puh. 235 6476

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

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

Yrittäjä!
Meidän kauttamme tavoitat helposti alueen asukkaita. Otamme vastaan 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
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