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Sillat – Martinrannan kohtalo

Martinrantaseura on saanut aikaan upeita alueen historian kuvauksia sekä mukavia ja kiinnostavia tilaisuuksia, mutta myös paljon
muuta. Aurajoen itärannalle Martin sillasta Korppolaismäkeen päin
istutetaan seuran voittajaehdotuksessa aikanaan ehdotettuja kirsikkapuita. Lakkautetun kirjaston pieneksi korvikkeeksi on aloitteestamme avattu lehtienlukusali Wäinö
Aaltosen museon ja sen viehättävän Cafe Wäinön yhteyteen.
Kuitenkin näyttää ilmeiseltä että
sillat ja niihin kiinteästi liittyvä liikenne ovat Martin alueen – ja eteläisten
saarten – kohtalon kysymys. Kuvitellaanpa mitä seuraisi, jos Hirvensalon
silta kokisi saman kohtalon kuin Myllysilta.
Myllysillan notkahtamisesta on
Martin pääväylän, Martinkadun, asukkaitten osalta seurannut jopa jotain
myönteistä. Liikenne on pakostakin
vähentynyt – ja jonoutunut. Osa yksin ajavista työmatka-autoilijoista on

löytänyt korvaavia reittejä Itäisen
Pitkäkadun ja Vähäheikkiläntien
kautta. Suo siellä, vetelä täällä. Jotkut ovat ainakin kesäajaksi kaivaneet
esiin vanhat fillarinsa ja ehkä joku
uusi oivaltaja on jo ajellut bussilla
ohi henkilöautojonojen. – Siinä oivallisia ratkaisuja niin oman terveyden kuin ympäristönkin kannalta.
Paitsi että rakennetaan Myllysilta uusiksi, voisi miettiä muitakin ratkaisuja. Martinrannan asukkaitten
elämänlaadun kannalta tulisi ennen
kaikkea kehittää joukkoliikenteen
palveluja ja kevyen liikenteen mahdollisuuksia. Emme tietenkään halua,
että eteläisten saarten asukkaat jäävät
mottiin. Toista siltaa ja sen sijoituspaikkaa on mietittävä huolellisesti.
Nykyisen Hirvensalon sillan liikennettä keskustaan ja sen ohi voitaisiin
ohjata uppotunnelilla Aurajoen alitse
ja toisaalta Vähäheikkiläntien vetoa
– aina Helsinkiin menevälle moottoritielle asti – avittamalla.
Tässä lehdessä toisaalla on laajempi Martinrantaseuran pitkän pohdinnan jälkeinen näkemys Martinrannan liikenteestä. Onneksi siihenkään
seura ei ole sillä tavalla hirttäytynyt, ettei sitä pystyttäisi
vielä tarkistamaan.
Ahnas kone, kuin entiaikojen
hirviö gigantosaurus, murskaa
teräsleuoillaan kaunista
Myllysiltaa.
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Wäinö Aaltosen museon taidepuutarhassa riemastuttavat varsinkin lapsia
Maria Dunckerin Kapteeni Koukku- ja Jaakko Pernun Spotlight-veistokset.
Kapteeni Koukun koukkukädestä ja kivimöhkäleen korvassa olevasta
korvarenkaasta tietää; oikea merirosvo se on! Spotlight, pajusta rakennettu
suuri sähkölamppu, virittää ohikulkijan mieleen valoisia ajatuksia.
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Kapteeni Koukku

Sanat Keijo Voudinmäki

Oli kapteeni Koukku julma mies,
huraa, huraa.
Hän aarteiden paikat tarkoin ties,
huraa, huraa.
Hän uskalsi kukkoa kivittää
ja uhmata kiiskeä hirveää.
Oli merten kauhu tuo kapteeni aikoinaan!

Hän perkasi puhtaaksi porkkanamaan,
huraa, huraa,
ja kirvestä tahkosi innoissaan,
huraa, huraa.
Hän puhtaaksi kalusi kalkkunan luun
ja pääkallolippuunsa pyyhki hän suun.
Oli merten kauhu tuo kapteeni aikoinaan!

Ympäristöjaoston kiireinen kevät
Kulttuuripääkaupunkivuosi lähenee. Aktiivisuus ympäristöasioissa
tuntuu kasvavan. Kaikki ihmisen
elinympäristöön, elämiseen, asumiseen ja yleiseen viihtymiseen liittyvä tulee yhä keskeisemmäksi. Ja
kun tarkemmin miettii, niin onhan
oikeastaan koko ihmiselämä yhtä
vuorovaikutusta ympäristön kanssa.
Martinrantaseura osallistuu kuluvan ja ensi vuoden aikana monenlaisiin ympäristöhankkeisiin. Ajankohtaisin niistä on JOY – Jokaisen Oma
Ympäristö, kulttuuriympäristökampanja 2010. Sen tiimoilta valmistelemme opastettuja kävelykierroksia
sekä Mäntymäen alueella että “kätketyt kukkulat” -teemalla. Tarkoitus on
myös tehdä yhteistyötä tiedotusvälineitten kanssa ja valmistella Turun
Sanomiin juttu Pihlajaniemestä, jonne juuri toukokuussa teimme retken.
Kulttuurikuntoilun Keskuspuisto
-hankkeessa järjestämme mahdollisesti talkoita. Tarkoituksena on siistiä jokiranta-aluettamme kulttuurin ja
liikunnan tarpeisiin. Hanke on kiinni
kaupungin avusta. Seuran voimavarat eivät toteuttamiseen yksin riitä.
Ensi vuoden suuri ponnistus on
Turun Piha 2011 -kilpailu, jonka järjestelyt ovat osaltamme jo käynnistyneet. Omaan raatiimme on nimetty
Robert Rainio (pj.), Raili Kataja,
Ari Kalske, Heimo Kumlander ja
Turo Lindqvist. Kilpailussa on

kuusi sarjaa: kerrostalopihat, rivitalopihat (myös puutaloyhtiöt), omakotitalopihat, lomapihat, yrityspihat
ja yhteisöpihat. Raati pyrkii kesän ja
syksyn aikana aktivoimaan asukkaita
pihojensa kunnostamiseen ja uusien
istutusten tekemiseen.
Ympäristöjaosto on kevään aikana vastannut kahteen kannanottopyyntöön. Kaasukellon ja L-tehtaan
uuden kaavahankkeen tyrmäsimme
liian ahtaan rakentamisen takia. Kaasukello jäisi kokonaan kerrostaloalueen sisään, jolloin siellä mahdollisesti harjoitettava yritystoiminta vaikeutuisi entisestään. Kansallisen Kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan teimme huomautuksen, jossa muistutettiin Martinrantaseuran jo
vuosia sitten tekemistä ja palkituista
kunnostussuunnitelmista Aurajoen
alapäähän itärannalla ja Maununtyttärenpuistoon Korppolaismäessä. Ilmaisimme myös tyytyväisyytemme
siihen, että Samppalinnanmäen ja
Urheilupuiston välisen kävelysillan
rakentaminen on taas tuotu esille.
Pitkään työstetty suunnitelma
Martin läpikulkuliikenteestä hyväksyttiin seuran hallituksesa pääperiaatteiltaan jo viime syksynä. Kuluneen kevään aikana se saatiin työstettyä lopulliseen muotoonsa. Lyhennelmä siitä on luettavissa toisaalla
tässä lehdessä.
Turo Lindqvist
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Wanhat walokuvat

kertoivat Martinrannan historiaa
Vanhat valokuvat valtasivat Martinrantaseuran maaliskuun kokouksen. Valokuvaaja Per Johan
”Clotte” Lundsten levitti valkokankaalle kymmenittäin vanhoja valokuvia, jotka toivat osanottajien silmien eteen laajan otoksen Martin
alueen ja Turun historiaa. Kuvat
kuuluivat Lundstenin tuhansien
Turku-aiheisten valokuvien kokoelmaan.
Vanhimmat kuvat olivat 1920-luvun alkupuolelta. Ne olivat Clotten
isän, innokkaan Turku-kuvaajan Birger Lundstenin nuoruudessaan ottamia. Kuvakavalkadissa tutustuimme
vanhan Turun 1920–1940 -lukujen
maisemiin. Silmien editse juoksivat
Aurajokivarren jo kadonneet maisemat ylisestä höyrylaivasatamasta, makasiinikorttelista ja ylisestä onkaföris-

tä aina telakka-alueelle asti.
Valokuvaus sai jo lapsuudessa
vankan otteen Per Johan Lundsteniin. Hänen isänsä Birger Lundsten
aloitti valokuvaamisen nuorukaisena
1920-luvun alussa. Hän perusti
vuonna 1936 oman yrityksen, joka
sai nimekseen Kamera-Aitta. Per Johan hankki itselleen vankan koulutuksen. Hän opiskeli alaa mm. Hampurissa. Hän toimi Kamera-Aitassa,
kunnes 1972 hän astui liikkeen johtoon isänsä jälkeen. Tänään liikettä
hoitaa kolmas sukupolvi; Clotten
poika Sten Erik ”Tetti” Lundsten
on ottanut firman hoitoonsa.
Kamera-Aitta, Turun vanhin
vielä toimiva valokuva-alan yritys,
täyttää ensi vuonna 75 vuotta.
Jouni Liuke

Myllyahteen
rakennukset
1930-luvulla. Birger
Lundsten,
KameraAitta Oy Ab
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Itäinen Rantakatu 40

Kadonnut puutalomiljöö makasiinikortteleiden naapurissa
Aurajoen rannalla, nykyisen Myllytunnelin kupeessa sijaitsi aikoinaan idyllinen kahden asuintalon
ja niiden ulkorakennusten muodostama puutalorykelmä. Siitä ja samalla tontilla sijainneista kalanverkko- ja äänilevytehtaan rakennuksista on jäljellä enää vain huomaamattomia kumpuja sorakerroksen alla. Vanhojen historiallisten puurakennusten koristamaa
rantamaisemaa hallitsee nyt 7-kerroksinen Pantzopouloksen taloksi
kutsuttu kerrostalo.
Itäinen Rantakatu 40:ssä sijanneiden puutalojen syntyvaiheet ajoittune-

vat 1800-luvun alkuvuosikymmenille. Viereiselle tontille, Itäinen Rantakatu 42, rakennettiin 1831 empiremallinen puinen asuinrakennus. Se
on vieläkin paikoillaan. Myllyahteen
tontin alkuperäiset rakennukset rakennettiin oletettavasti samoihin aikoihin. Tontilla oli kaksi asuinrakennusta. Toinen oli rantakadun suuntaisena naapurin empiretalon vieressä ja
toinen rantakadun ja nykyisen Myllyahteen kulmassa pääty joelle päin.
Talojen vierestä joen yläjuoksulle päin alkoi Makasiinikorttelin alue.
Se palveli silloista ylistä höyrylaivasatamaa varasto- ja pienteollisuusa-

Nuori partiolainen Juhani Laatu mummolan portailla yhdessä enon, äidin ja isoäidin
kanssa v. 1943. Kuva J. Laadun kokoelmista.
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lueena. 1900-luvulle tultaessa satama
siirtyi vähitellen – laivojen koon suurentuessa – joen alajuoksulle päin.
Vuosina 1939–40 rakennettu Martin
silta lopetti yläsataman lopullisesti.
Myllyahteen rannassa, nykyisen
Myllysillan kohdalla, oli lossiranta,
josta ylinen onkaföri seilasi Aurajoen
poikki. Alkuaikoina liikenne joen yli
hoidettiin yksityisillä höyrywenheillä. Vuonna 1897 saatiin käyttöön ensimmäinen höyrykoneella varustettu
lautta, onkaföri. Se poistui käytöstä
Martinsillan valmistuttua v. 1940.
Alinen föri, alkuaan nimeltään
”Wächtergrändes färja”, saatiin käyttöön vuonna 1903. Se seilaa vieläkin.
Makasiinikorttelin ja Rantakatu
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40:n talojen väliin jäi Urheilupuiston
jyrkkään kallioon päättyvä aukio,
jossa oli nurmikkoisen joutomaan lisäksi asukkaiden perunamaita ja lasten leikkipaikkoja. Aukio johtaa nykyään Myllytunneliin ja se on nimeltään Myllyahde. Lasten mieluisena
leikkipaikkana oli myös talon takana
kohoava kallioinen tuulimyllyn mäki
ja Urheilupuisto. Sinne lapset livahtivat salaa aidan raosta.

Lapsuusmuistojen onnela

Vanhassa puutalossa asui aikoinaan
myös Laadun perhe. Perheen pojat
kertoivat siteistään tuohon vanhaan
puutalomiljööseen. Heidän äidinisänsä Juho Vihtori Kari (ent. Karlsson)

Juhani Laatu lapsuutensa leikkipaikoilla Myllykalliolla v. 1943. Kuva J. Laadun
kokoelmista.

ja äidinäitinsä Johanna muuttivat taloon 1930-luvun puolivälissä Vasaramäestä. Isoisällä oli siellä pieni
puusepänliike, jossa hän nikkaroi keinutuoleja ja muita huonekaluja.
Karien tytär Irja avioitui 1930luvun alkupuolella Antti Laadun
kanssa ja vuonna 1934 syntyi esikoinen Pekka Juhani (Jussi). Kymmenen vuotta myöhemmin tuli maailmaan pikkuveli Antti Sakari ja hänen jälkeensä vielä kolmas veli, Matti. Perhe asui Aurajoen toisella puolella Puistokadulla, mutta mummolassa vierailtiin päivittäin.
Jokirannan talon omisti siihen aikaan hieno ruotsalainen rouva, jolla
oli kertoman mukaan suhteita jopa
Ruotsin hoviin. (Vanhassa puutalossa
toimi 1870-luvulla mm. verhoilija
Gustav Rajalinin verstas.)
Jussi Laatu muistelee, miten hän
alle kouluikäisenä oli päivähoidossa
Puutarhakadun lastentarhassa. Iltapäivisin, kun vanhemmat olivat vielä
töissä, hän kävi päivittäin Aurajoen
toisella puolella mummolassa iltapäivähoidossa. Ennen sotaa ei vielä ollut
Martinsiltaa ja joen yli kuljettiin
Yläförillä, jonka laituri oli aivan isovanhempien talon kohdalla. Isoisä
tuli aina häntä vastaan joen länsipuolella Borenrantaan. Joskus, kun pappa poikaa odotellessaan jutusteli rannalla tuttujen kanssa, Jussi livahti selän takaa förille. Oli miesmäistä 5vuotiaalle matkata yksin joen yli.
Asunnoissa oli suurehkot eteiset,
ruokakomerot, keittiöt ja kamarit.
Keittiöissä oli puuhellat ja kylmävesi-

hana. Huoneet olivat puulämmitteisiä; kaikissa huoneissa oli kakluunit.
Jussi kertoo, että kesäksi harjattiin
tulipesät puhtaiksi ja niitä käytettiin
”jääkaappeina”.

Sota-ajan tuntoja

Talvisodan aikana taloon tuli pommitusvaurioita. Keskellä pihaa ollut
ulkorakennus tuhoutui kokonaan.
Vain sen alla sijainnut maakellari
säilyi. Samassa pommituksessa mm.
rakenteilla ollut uusi Martin silta kärsi vaurioita ja valmistuminen siirtyi
lähes vuodella. Viisivuotias Jussi otti
tehtäväkseen vartioida taloa; hän seisoi tomerana portilla vahdissa puupyssy olallaan.
Sota-ajan tuntoja kuvastaa Irja
Laadun muistiinpanot Jussin ”Pienokaisen elämänkulku” -muistokirjassa:
– 1939 syksyllä. ”Oli kaunis kesä ja

onnellinen – syksypuolella ruvettiin
sotaa aavistelemaan, mutta emme
millään uskoneet, että se olisi mahdollista.”
– 1940 kesällä. ”Pääsimme taas
Ruissaloon kesää viettämään. Talvisota oli ohitse ja oli pakkorauhan
ajat. Juhani vietti kuitenkin taas iloisia Jussin ja syntymäpäiviään onnellisena isän ja äidin ja monien vieraitten kanssa. Se olikin viimeinen
kesä siellä, sillä paikka luovutettiin
sotasatama-alueeksi.”
– 1941 kesällä. ”Kesä alkoi kauniina
ja ihanana. Olimme kesäasunnolla,
kun alkoivat taas yllättäen sotatorvet
soida. Isä joutui lähtemään juhan-
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nusaaton aattona Turun satamasta.
Olimme saattamassa häntä Juhanin
kanssa, sitten mieli levottomana lähdimme juhannusta vastaanottamaan
Ruissaloon.”

Juho Kari kuoli v. 1942 ja isoäiti
jäi yksin. Sodan aikaisen ankaran
vuokrasäännöstelyn vuoksi huoneistoon oli otettava alivuokralaisia. Jussin eno Aimo Kari perheineen oli
myös asunnontarvitsijoiden jonossa
ja he saivat muuttaa asuntoon. Isoäi-
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din käyttöön saatiin lohkaistua oma
kammari. Vuonna 1948 enon perhe
muutti Sotalaistenkadulle, Alku-talon jatkeeksi sodan jälkeen kiireellä
rakennettuun matalaan kerrostaloon.
Laadun perhe muutti Puistokadulta
heidän tilalleen rantakadulle.
Sota-aikana tapahtui tontilla suuria muutoksia. Kauppias Fredrik
Seeger ja hänen vaimonsa Lyyli ostivat tontin talvisodan alla ja jo heti
välirauhan aikana 1940–41 he raken-

nuttivat tontille teollisuusrakennuksen. Se nousi sodassa tuhoutuneen piharakennuksen paikalle. Talon yläkertaan sijoittui Seegerien omistama kalaverkkokutomo ja alakertaan Äänilevytehdas Soinnun puristamo.¹
Jussi Laatu muistaa, että tontille
rakennettiin myös tiiliset ulkorakennukset. – Niissä oli käymälät herrasväelle ja tavalliselle väelle erikseen.
Martinkadun puoleiseen reunaan rakennettiin varasto ja autotalli Seegerin komeaa avomersua varten. Autotallin ja tontin rajan väliin jäi sen verran tilaa, että sinne mahtui talvisäilytykseen Seegerien moottorivene.
Segerit asettuivat asumaan rantakadun varren taloon. Rouva Segerin
veli nimeltään Jalamo, ent. Jantze
asui kulmatalossa rannan puolella.

kin yleisesti Pantzopouloksen taloksi. Talo on asemakaavassa merkitty
suojelukohteeksi.
Alkuperäisen tontin toinen osa
joutui myöhemmillä maakaupoilla
valtion haltuun. Vanha äänilevytehdas kärsi suuria vaurioita lokakuussa
2005 syttyneessä tulipalossa. Rakennukset on nyt kaikki purettu ja koko
tontti on tyhjillään. As. Oy Myllyahteen tontilla tehdään parhaillaan
piha-alueen parannustöitä, joiden yhteydessä rakennetaan mm. uusi rauta-aita kadun varteen.
¹ Soinnusta kerrotaan Martinranta-lehden numerossa 2/2008
Teksti: Jouni Liuke
Lähde: Jussi Laadun muistelut

As. Oy Myllyahde

Sointu toimi Itäisellä Rantakadulla
vuoteen 1956 asti. Jo aiemmin oli virinnyt ajatus erinomaisella paikalla olleen tontin hyödyntämisestä kerrostalorakentamiseen. Vuonna 1955 iso
tontti jaettiin kaavoituksella kahteen
osaan. Toiseen osaan jäivät kadunvarren vanhat puutalot ja toiseen Soinnun rakennukset.
Kauniit historialliset puutalot purettiin ja niiden tilalle Myllyahteen ja
Itäisen Rantakadun kulmaan rakennettiin As. Oy Myllyahteen 7-kerroksinen kivitalo. Rakentajana oli Uno
Pikarlan omistama Rakennus Oy.
Rakennus valmistui vuoden 1957.
Sen piirsi arkkitehti Dimitri Pantzopoulos ja rakennusta kutsutaan vielä-

1957 valmistunut As Oy Myllyahteen
kerrostalo
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Gaian silmä

Rävähtämätön sininen silmä valvoo ihmisten elämää Myllytunnelin mustasta aukosta – kuin
Kykloopin ainoa ammottava silmä
tunnelin synkässä nielussa. Se katsoo kuin syyttäen Myllysillan purkutöiden vaikertavia jäänteitä – rajallisen ihmisen surullisen inhimillisiä aikaansaannoksia.
Antiikin tarina kertoo: ”Alussa
oli Kaaos. Kaaos synnytti Gaian,
maan. Roomalaiset kutsuivat sitä Terraksi tai joskus Tellukseksi. Tämä jumalolento pani vuorostaan alkuun taivaan, meren ja manalan; Uranoksen,
Okeanoksen ja Tartaroksen.”
Myllytunnelin Gaian silmän loi
taiteilija Kimmo Ojaniemi. Hän kertoi teoksestaan ja sen innoittajasta
Gaia-hypoteesista.
”Se on James Lovelockin 1960luvulla luoma ajatusleikki maapallosta elävänä olentona. Gaian kaiken toiminnan päämääränä on elämän säilyttäminen ja suojeleminen. Jos vaurioita pääsee syntymään, Gaia löytää korjauskeinon, jopa ihmisen vihamieliset provokaatiot korjautuvat.”
Ojaniemi jatkaa: ”Ihmisen toiminta ei aina näytä sopivan yhteen
muun luonnon pyrkimysten kanssa.
Ihminen kykenee muutamassa kymmenessä minuutissa tuhoamaan luonnon tuhansia vuosia rakentaman metsän rakentaakseen paikalle asfaltoidun parkkipaikan. Vain muutama
kymmenen vuotta tarvittiin miljoonia
vuosia kehitellyn otsonikerroksen rik12

komiseen. Onko Gaia liian sinisilmäinen kun antoi ihmiselle liikaa kykyjä?”
”Ihminen on Gaian synnyttämä,
mutta käyttäytyy kuin tuholainen,
toisaalta tuholaisilla on oma merkityksensä ekosysteemissä. Ehkä ihmisen toimet sittenkin ovat osa suurta
suunnitelmaa, jonka päämääriä
emme vielä ymmärrä. Onko ihminen
sittenkin Gaian apulainen? Voidaanhan teknologiakin ajatella osana
luonnon kehitystä. Ihmisen avulla
Gaia on kaivanut sisuksistaan öljyn,
hiilen ja uraanin. Autoilu ja teollisuus vaikuttavat maapallon ilmastoon ja radioaktiivisten jalosteiden
säteily vaikuttaa elollisen perimään.
Ehkä Gaia tarvitsee tätä kaikkea valmistellessaan seuraavaa vaihetta,
joka on jotain vielä upeampaa ja kestävämpää.”
”Entäpä jos ihminen on vanhan
planeetan vanhuuden sairaus tai jos
Gaia on keksinyt tavan hävittää tuholainen ylensyöntiin?”, pohdiskeleva taitelija kysyy.
Ihmisen tehtävä ei ole
turvata elämää
koska elämä pitää
huolen itsestään
tekipä ihminen
mitä tahansa
(Pentti Malaska Gaian silmän vihkiäistilaisuudessa 14.9.1998)

Vuonna 1957 syntynyt Ojaniemi
on arvostettu turkulainen taidemaalari-kuvanveistäjä. Hänen persoonallisia töitään on monissa merkittävissä
kokoelmissa. Gaian silmä on taiteilijan valoteos. Se on Turun ympäristötaidehankeen 11. toteutunut kohde ja
se paljastettiin syksyllä 1998. Hänen
muita töitään Turussa on mm. Dominikaanimunkkien muistomerkki Olavinpuistossa.
Jouni Liuke / Leo Lindstedt
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Kevätretkellä Pihlajaniemessä
Mikä on Suomessa laajimmalle levinnyt lintulaji? Tähän, ja moneen
muuhunkin luontoaiheiseen kysymykseen saatiin vastaus martinrantaseuralaisten toukokuisella retkellä Pihlajaniemeen ja Majakkarantaan.
Lintutieteilijä, apulaisprofessori
Risto Lemmetyinen kertoi retkeläisille Pihlajanniemen kallionotkelmien ja tiheikköjen runsaasta linnustosta ja kasvillisuudesta. Jouni Liuke puolestaan valotti alueen vanhaa
rakennushistoriaa. Kierroksen päätteeksi päästiin nousemaan Majakkarannan korkeimman talon, Airiston
Tähden, 18. kerroksen kattotasanteelle ihailemaan sieltä avautuvia huikei-

ta maisemia Pitkänsalmen ja Linnanaukon suunnalle. Oppaana oli Turun Majakkaranta Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Aarno Saine.
Pihlajaniemi oli aikanaan viehättävä pieni kylä Pitkänsalmen rannalla
Heikkilän kasarmialueen ja Korppolaismäen välissä. Se oli aikansa tyypillistä 1800-luvun torppariasutusta.
Vielä sotien jälkeen Pihlajaniemen
kallioilla ja notkelmissa oli 7–8 torppaa ulkorakennuksineen, pienine
puutarhoineen ja venelaitureineen.
1950-luvulla yhteiskuntapoliittisista syistä asukkaat määrättiin poistumaan alueelta ja myöhemmin kaikki rakennukset purettiin. Tänään on
entisestä idyllistä muistona joitakin

Vanhan asutuksen jäännöksia löytyy runsaasti Pihlajaniemen retkipolun varsilta.
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Retkeläiset kerääntyneinä rehevän kasvuston ympäröimään kallionotkelmaan. Taustalla
näkyy Hirvensaon Puistotietä.

villiintyneitä hedelmäpuita, vanhojen
rakennusten sokkeleita ja niiden ympäristön kulttuurikerrostumia.
Asutuksen vieressä Pihlajaniemen ja Korppolaismäen välinen ranta-alue oli aikoinaan vesijättömaata
ja niittyä. Sitä alettiin 1930-luvulla
täyttää louheella. Wärtsilän telakan
louhinta- ja teollisuusjätettä kuljetettiin täyttömaaksi. Paikalle suunniteltiin jopa uutta jätteenpolttolaitosta ja
tehtiin varaukset mm. rautatielinjalle.
Varaus on vieläkin olemassa.
Suunnitelmat muuttuivat. Turun
Veneveistämö vuokrasi alueelta teollisuustontin ja rakensi sille vuosina
1962–63 uudenaikaisen veneveistämön. Veistämö toimi alueella 25
vuotta kunnes sekin joutui väisty-

mään, nyt uuden asuntoalueen tieltä.
Paikalle rakentui vuosina 1993–95
arkkitehti Frank Schaumannin
suunnittelema komea kerrostalorykelmä. Alue tunnetaan nyt nimellä
Majakkaranta.
Jouni Liuke

PS. Pihlajaniemen historiasta on lisää tarinaa seuraavassa lehdessämme, joka tulee olemaan vuoden 2011
”Jokaisen oma ympäristö” -kampanjan teemanumero. Pihlajanniemen
historiasta kertoo myös seuraavalta
sivulta alkava Veneveistämön aika
-juttu.
PPS. Se lintu on västäräkki.
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Pihlajaniemen historiaa

Veneveistämön aika

Pihlajaniemen ja Korppolaismäen
väliselle täyttömaa-alueelle muutti
1960-luvun alkupuolella Turun Veneveistämö. Nimi oli perua vanhasta kunniakkaasta veistämöstä, joka
perustettiin jo vuonna 1875 William Crichton & Co:n telakan yhteyteen Aurajoen suuhun. Niinä aikoina veneitä veistettiin Suomessa
vielä yksin kappalein pienillä veistämöillä. Veneentekotaito periytyi
isältä pojalle tai taito saatiin venemestarin opissa.
Crichtonin telakalla laivojen
koko kasvoi ja rauta yleistyi rakennusmateriaalina.
Puurakenteisten
pienveneiden teko erotettiin omaksi
teollisuudenhaarakseen. Niinpä William Crichtonin poika, insinööri
Alexander Crichton perusti vuonna
1889 uuden veistämöyhtiön. Paikka
veistämölle löytyi Ruissalosta, josta
Crichtonit olivat jo 1873 vuokranneet
Hevoskarin niemen ja Furugårdin huvilan.
Vuonna 1892 veistämön osti varakonsuli G.A. Lindblom ja se sai nimekseen Åbo Båtvarf. Ruissalon
”Paattivarvi” oli ensimmäinen ympäri vuoden toiminut suomalainen veneveistämö. Siitä kehittyi pian Pohjoismaiden suurin purje- ja moottoriveneiden valmistaja. Veistämö valmisti
Keisarilliselle Venäjän Laivastolle
miinanraivaajia ja torpedoveneitä ja
myöhemmin mm. Suomen merivar16

tiostolle vartioveneitä.
Asiakkaina oli myös varakkaita
yksityishenkilöitä, joille tehtiin kilpapurjeveneitä. Veneitä vietiin kaikkialle Eurooppaan ja Amerikoissakin
telakka tunnettiin. Yhteensä veistämö valmisti 5.000 venettä. Vielä
käytössä olevat veneet ovat harvinaisuuksia, joista omistajat ylpeilevät.
1950-luvulla veneenrakennusalalla koettiin vallankumous, kun uudet materiaalit syrjäyttivät puun valta-aseman. Ensimmäiset alumiini- ja
lujitemuoviveneet valmistettiin Suomessa 1950-luvun loppupuolella.
Veistämöala eli suurta murroskautta
ja perinteinen käsityöammatti väistyi
vähitellen sarjatuotannon alta. Turun
Veneveistämö valmisti yksinomaan
puuveneitä ja myös sen toiminta hiipui. Toiminta Ruissalossa päättyi
vuonna 1954. Tänään telakan tiloissa
toimii Turun kaupungin korjauspaja
ja telakka.

Telakka siirtyy
Pihlajaniemeen

Vuonna 1957 alettiin Turun Veneveistämöä herättää henkiin. Ajatuksen takana oli insinööri Risto Pohjanheimo. Uusi veistämö aloitti pienissä puitteissa Peltolan kaupunginosassa. Töitä johti siellä tunnettu kilpapurjehtija Åke Andrée. Tuotannossa oli aluksi pieni 2,5 metrinen
jolla ”Jolly”. Vähin erin siirryttiin

suurempiinkin veneisiin.
Veistämöllä lähes sen koko olemassaoloajan työskennellyt Matti Salonen kertoo muisteluissaan: ”Pohjanheimo oli maailmalla tutustunut uuteen veneenrakennusmateriaaliin, lujitemuoviin, ja oli sillä päättänyt valloittaa ainakin Suomen venemarkkinat.”
Yksi aluevaltaus telakalle oli kelirikkokausia varten kehitetty hydrokopteri. Sitä valmistettiin merivartiostolle useita kymmeniä kappaleita. Merivartioille kehitettiin uusi nopea tremaran-mallinen vartiovene.
Uusi muovimateriaali kiinnosti
myös huviveneilijöitä. Arvailtiin veneiden laatua ja kestävyyttä ja oltiin
niistä kovasti eri mieltä. Huviveneetkin kävivät kuitenkin hyvin kaupaksi
ja veistämö alkoi käydä ahtaaksi. Lisätiloja vuokrattiin eri puolilta kau-

Veneveistämön hallien 1. rakennusvaihe.

punkia. Paine oman telakan rakentamiseen kasvoi.
Sopiva tontti vuokrattiin Pihlajaniemestä 1960-luvun alussa. Rakennustyöt alkoivat kesällä 1962.Tontille nousi arkkitehti Tauno Keiramon
piirustusten mukainen 4.500 m² suuruinen tehdashalli. Rantaan rakennettiin kaksi laituria ja niiden väliin
paikka veneiden vesillelaskua varten.
Juhlalliset vihkiäiset olivat elokuussa
1963. Veistämöä laajennettiin myöhemmin useaan otteeseen.
Rakennustyöt tulivat kalliiksi ja
firman likviditeetti huononi. Rahoitusvastuun otti raaka-ainetoimittaja
Oy Telko Ab. Vuonna 1965 veistämö myytiin Telko Oy:n toimesta.
Uudeksi omistajaksi tuli Oy Fiskars
Ab, joka asetti johtoon omat miehensä. Johtajaksi eli isännöitsijäksi tuli
Timo Kareoja. Risto Pohjanheimon
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värikäs aika yhtiössä päättyi.

Fiskarsin aika

Veistämöllä alkoi uusi aika. Toiminta jatkui entisellä vauhdilla. Tehtiin
veneitä ammatti- ja huvivenekäyttöön. Syntyivät sellaiset venetyypit
kuin Cristel, Carita ja Caprice.
Valtion alustilausten vähentyessä tehtiin kaikenlaista muovialan työtä. Matti Salosen mukaan silloin tehtiin lujitemuovista lipputankoja, taikinatiinuja, sikojen syöttökaukaloita,
traktorin hyttejä jne. ”Osallistuimme
myös erään maailmanmenestysartikkelin tuotantoon. Askon alihankkijana teimme Eero Aarnion suunnitteleman kuuluisan pallotuolin kuoria
useita satoja kappaleita”.
Turkulaiselle liikemiehelle Keijo Parkkuselle tehtiin isohko sarja
kolmimetrisiä pikaveneitä, joille annettiin nimeksi Tornado. Muutamiin
niihin asennettiin vetolaitteeksi markkinoiden uusi Jetiksi kutsuttu vesisuihkulaite.
Luotsilaitokselle tehdyistä luotsikutterimallista kehitettiin markkinoille aivan uusi huvivenetyyppi. Syntyi
moottoriristeilijä, josta alkoi isohkojen perheveneiden, ”uivien kesäasuntojen”, kausi. Vene ei ollut enää vain
paikasta toiseen siirtymistä varten.
Uutta venettä tehtiin erilaisina versioina vuosien mittaan yli tuhat kappaletta Finncruiser, Finnclipper ja Finnsailer -nimisinä.
Kaikki tuotannossa olleet veneet
toimitettiin täysin varustettuina. Soutuveneissäkin oli mukana äyskäri, ai18

rot ja pelastusliivit. Suuremmissa veneissä pentteri saatettiin varustaa
Arabian posliiniastiastoilla.
Suurena työllistäjänä veistämöllä olivat myös pelastusveneet. Niitä
tehtiin läheisen Wärtsilän ja muidenkin telakoiden rakentamiin aluksiin.
Jo 1960-luvulla kehiteltiin tankkilaivoille katettuja pelastusveneitä, jotka
pystyivät selviytymään merellä palavassa nesteessä. 1970-luvun lopulla
kehitettiin Sitran tukemana suuri 58
hengen pelastusvene, jolla suoritettiin ensimmäinen aito polttokoe.
Uutta veneessä oli, että se kääntyi
kaikissa olosuhteissa vedessä oikeinpäin eikä moottori sammunut missään asennossa.
Iso projekti oli 1972 aloitettu
Kuha-luokan miinanraivaajien rakentaminen. Yli 25-metrinen vene oli
suurin Suomessa rakennettu lujitemuovinen alus. Vankkaa, erittäin
kestävää venettä tehtiin yhteensä
kuusi kappaletta.
Vuonna 1974 alkanut öljykriisi
koetteli kovin veistämön taloutta.
Hintojen nousun vuoksi kalliimpien
veneiden valmistusta ei kannattanut
jatkaa ja muidenkin kauppa kärsi.
Myymättömien veneiden rivistö kasvoi telakan pihalla. Uusiakin malleja
kuitenkin suunniteltiin. Yksi niistä
oli kuuluisan Öivind Stillin suunnittelema Finnfire 33. Laivastolle suunniteltiin uudella sandwitch-menetelmällä varsin iso Hurja-nimen saanut
alus.
1980-luvulle tultaessa huviveneiden kauppa tyrehtyi lähes koko-

naan ja toiminta oli vaakalaudalla.
Keväällä 1981 huviveneiden muotit
myytiin Siltalan Veneveistämölle. Samana vuonna saatiin tilaus Irakin valtion tilaaman ns. kultalaivan, Saddam Husseinin huvipurren, sisustustöistä. Telakoille tehtiin alihankintatöinä laivojen elementtirakenteisia sisustusosia.
Uuden talousmallin airuena Suomessa ollut Mancon Oy osti Fiskarsilta vähitellen kaikki veistämön osakkeet. Uuden yhtiön nimeksi tuli ensin
Marine Safety Systems Oy. Pian yhtiön nimi muuttui taas, nyt nimeksi
tuli Waterman Oy. Yhtiöstä myytiin
osia ja ostettiin tilalle useita eurooppalaisia ja kotimaisia venealan yrityksiä.

Veistämöalueesta
kerrostaloalueeksi

1980-luvun loppupuolella alettiin Pihlajaniemeen kaavoittaa uutta suurta
asuntoaluetta. Veneveistämön tontti
myytiin ja monien vaiheiden jälkeen
se päätyi Rakennus-Ruola Oy:n ja
Haka-yhtiöiden muodostamalle yhtymälle.
Veneveistämö alkoi hakea uutta
paikkaa. Se löytyi Latokarista, kun
Siltalan veneveistämö luopui Turun
yksiköstään. Toiminta jatkui siellä supistuneessa muodossa. Monien vaiheiden ja monien nimien jälkeen yhtiön 35 vuotta kestänyt telakkatoiminta päättyi lopullisesti vuonna 1992.
Pihlajaniemen tyhjiksi jääneisiin
rakennuksiin sijoittui väliaikaisesti
useita pienyrityksiä.

Varustelulaiturissa uusi Finnfire-vene,
Turun Sinikotkien tilaama Rhea.

Hirvensalon uutta siltaa ja Hirvensalon Puistotietä ryhdyttiin rakentamaan 1990-luvun alussa. Sen
myötä kaikki tehdasrakennukset purettiin. Vuosina 1993–95 alueelle rakennettiin arkkitehtitoimisto Frank
Schaumannin piirtämät Majakkarannan kerrostalot, niiden joukossa korkea Airiston Tähti.
Pihlajaniemen kalliot ja kulttuurimaiseman jäljellä olevat sirpaleet
ovat jääneet korkeiden rakennusten
ja uuden sillan puristuksiin.
Teksti: Jouni Liuke
Kuvat: Seppo Lahden kokoelma
Lähteet:
Matti Salonen; Turun Veneveistämö,
muistelmat 2002
Olavi Suominen; Crichtonin perheen
historia, Martinrantalehti 1–2/2008
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Jarkko Laine -ilta Hugon kirjastossa.
Tammikuun puolivälissä Martinrantaseura järjesti yhdessä Jarkko
Laineen Seuran kanssa kirjallisen
illan ravintola Hugon kirjastossa.
Hugo oli Jarkko Laineen kantapubi, jonka yksi huone sisustettiin aikoinaan Laineen esityksestä pieneksi kirjastoksi. Kirjakokoelma koottiin Laineen ja muiden kanta-asiakkaiden toimesta lahjoituksina. Jarkon vielä eläessä kirjastossa järjestettiin kirjallisia tapahtumia säännöllisesti muutamina iltoina vuodessa.
Tammikuun tilaisuudessa kirjailija, Jarkko Laineen seuran puheenjohtaja, Joni Pyysalo kertoi muistojaan
ystävästään ja opettajastaan. Hän kertoi myös Jarkon nimikkoseurasta
Martinmäen suuren pojan muiston
vaalijana.
Kunnallisneuvos Pekka Ruola,

joka on toiminut ansiokkaasti turkulaisen kulttuurin hyväksi, kertoi ystävystymisestään Jarkkoon ja heidän
yhteisistä vuosistaan Turun kulttuurilautakunnan jäseninä.
Näyttelijä Arno Virtanen hauskutti yleisöä lukemalla persoonallisella tyylillään valittuja otteita Jarkko Laineen tuotannon Martinmäen
elämään liittyvistä tuokiokuvista.
Niitä hän oli löytänyt mm. Laineen
pikku kirjasesta Soutajat Aurajoella.
Kirjallinen ilta keräsi Hugon kirjastokabinetin täyteen tarkkaavaista
yleisöä. 24-paikkaisen kabinetin kansoitti yli 40 hengen yleisö. Martinrantaseura ja Jarkko Laineen Seura
ovat alustavasti päättäneet, että Laine-iltoja tullaan Hugossa jatkamaan
määrävälein, ainakin kerran vuodessa.

Arno Virtanen lu-

kemassa otteita
Soutajia Aurajoella -kirjasesta. Kuulijoina edessä oik.
Pekka Ruola, Eija
Tyystjärvi ja Robert Rainio.
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Jarkko Laine ja Martinmäki
Yksi Martinrannan suurista pojista, kirjailija, runoilija, kääntäjä, sanoittaja ja päätoimittaja Jarkko
Laine asui, aivan ensimmäisiä elinvuosiaan lukuun ottamatta, koko
elämänsä ajan Martinrannan alueella. Jarkon ja Martinrannan yhteinen taival alkoi, kun nelivuotiaan Jarkon perhe muutti Itäisellekadulle vanhaan puutalomiljööseen.
Jarkko Aarre Juhani Laine syntyi
17.3.1947 Heidekenillä. Poika oli
Nummenpakalla
Leppävuorentie
10:ssä asuvan perheen esikoinen. Isä,
Aarre Jalmari Laine, alkujaan Johansson, oli ammatiltaan poliisi, mutta luopui siitä ammatista ja työskenteli sen jälkeen mm. Turun satamassa.
Äiti Eine Edit Laine oli omaa sukua
Savikumpu, alkuaan Lerbacka.

Itäinen Pitkäkatu 70

Vuonna 1951 Laineen perhe muutti
Pakalta Itäiselle kadulle. Katumaisema oli siellä siihen aikaan vallan toi-

sen näköinen kuin nykyään. Korkeat
asuntokerrostalot ovat raivanneet
tieltään vanhan puutalomiljöön ja sen
omaleimaisen asukasläheisen ilmapiirin. Yksi on harvoista ”Iräisenkarun” jäljellä olevista vanhoista idyllisistä puutalopihoista on Jarkon lapsuuden kotipiha Itäinen Pitkäkadun
ja Vuorityömiehenkadun kulmassa.
Se on ”läpipiha”, jonne pääsee Itäisenkadun lisäksi myös Kupittaankadun puolelta.
Perhe kasvoi tässä rauhallisessa
ja lapsiystävällisessä ympäristössä
viisihenkiseksi; lapsia syntyi kolme;
Jarkko, Reijo ja Merja. Jarkko kävi
Martin kansakoulua ja myöhemmin
Mestarinkadulla Turun Normaalilyseota. Aivan kodin läheisyydessä
Stålarminkadulla palveli Martin kirjasto, jossa ahkera lukutoukka sai
tyydyttää kirjallista nälkäänsä.

Kupittaankatu 110

Jarkon ollessa 13-vuotias perhe
muutti naapurikortteliin Kupittaanka21

dulle numeroon 110. Täällä Laineen
perhe kasvoi vielä yhdellä tyttärellä,
Marjolla.
Rakennus kuuluu 1920–30 luvulla rakennettuihin Mäntymäen alueen
puutalokortteleihin. Niissä on tyypillistä kivestä rakennettu alakerros ja
puinen asuinkerros. Talossa asui kaikkiaan yksitoista perhettä. Asuntoihin
kuljettiin pihan puolelta. ”Kivijalassa” Kupittaankadun puolella oli siihen aikaan kolme liikehuoneistoa.
Yhdessä toimi Kulmalan maitokauppa, toisessa Keiramon sekatavarakauppa ja kolmannessa Nurmen aamutossuverstas. Naapuritalon päädyssä oli Kulmalan meijeri ja pihalla
jäähdytetty varasto.
Tässä talossa asuessaan Jarkko
jo aloitteli kirjallista uraansa. Kouluaikana hän kirjoitti runoja turkulaiseen koululaislehteen ja valtakunnalliseen Teinilehteen.

Pikkuiseen asuntoon astuttiin suoraan kadulta. Nykyään katuovi on
muurattu umpeen ja huone on liitetty
pihanpuoleiseen asuntoon.
Jarkko kävi lukiota viereisessä
Turun Normaalilyseossa eli Norssissa ja siellä hän myös kirjoitti ylioppilaaksi. Tässä pikku asunnossa Jarkko
Laine jatkoi kirjallista toimintaansa.
Hänen ensimmäinen runonsa ilmestyi Parnassossa vuonna 1967 ja saman vuoden syksyllä julkaistiin Otavan kustantamana esikoiskokoelma
Muovinen Buddha.

Puistomäenkatu 3

Kupittaankatu 87

Kirjallisia töitään ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista varten Jarkko vuokrasi oman pienen kellarikämpän Kupittaankatu n:o 87 kivijalasta.
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Opiskeluaikanaan Jarkko asui jonkin
aikaa vuokralla Puistomäenkadulla
vanhassa funkistyylisessä 2-kerroksisessa kivitalossa. Siellä ollessaan hän
hankkiutui töihin Yhtyneisiin Kuvalehtiin ja toimi vuodesta 1969 lähtien
aluksi kirjallisuuslehti Parnasson toimitussihteerinä. Näinä vuosina syntyi mm. kolme romaania, Haamumaili (1968), Niin kulki Kolumbus
(1969) ja Kuin ruumissaatto (1970)
sekä runokirja Tulen ja jään sirkus
(1970).

Temppelinkatu 3
Oman perheen perustamisen aikoihin
tuli ajankohtaiseksi myös oman asunnon hankkiminen. Jarkko ja Eeva os.
Sarkkinen vihittiin 26.6.1971. Asunto löytyikin ja nuoripari muutti samana vuotena ensimmäiseen yhteiseen
kotiinsa Temppelinkatu 3:ssa. Temppelinkatu on vehreän, oloissamme ainutlaatuisen isolehtilehmuskujan varjostama katu Martinmäen sydämessä.
Laineet asuivat alakerran päätyhuoneistossa.
Siellä syntyivät perheen kaksi
lasta, Sanna ja Artturi. Siellä syntyi
myös ainakin seitsemän omaa runokirjaa ja neljä romaania ja siellä näkivät päivänvalon myös sanoitukset
Rauli Badding Somerjoen esittämiin
hittikappaleisiin Bensaa suonissa jne.

156. Vuonna 1987 Jarkko nimitettiin
Parnasson päätoimittajaksi ja Suomen Kirjailijaliitonpuheenjohtajaksi.
Näitä toimia hän hoiti vuoteen 2002
asti. Vaikka hänen työpaikkansa oli
vuosikymmeniä Helsingissä, Turku
pysyi kotikaupunkina. Täällä oli koti,
vaimo Eeva ja kaksi lasta.
Jarkko Laine suhtautui myötämielellä myös nuorta Martinrantaseuraa kohtaan. Hän halusi olla tukemassa toimintaamme ja avustamassa
kirjoituksillaan lehteämme. Mutta
kohtalo kirjoitti toisin. Jarkko Laine
kuoli 19.8.2006. Hänen valoisa
muistonsa tulee säilymään meidän
martinrantalaisten mielessä.
Hän oli mies joka muisti juurensa.
Teksti: Jouni Liuke (Eeva Laineen suosiollisella avustuksella)
Kuvat ovat toukokuulta v. 2008

Valtaojantie 2 –
Kupittaankatu 156

Vuonna 1982 tuli muutto takaisin Kupittaankadulle. Perhe muutti ensin
omakotitaloon Valtaojantie 2:een ja
vähän myöhemmin samassa pihapiirissä sijaitsevaan omakotitaloon.
Osoitteeksi tuli nyt Kupittaankatu
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TEHDAS-teatteria Manillassa 10 vuotta
Ryhmä Martinrantaseuralaisia lähti huhtikuussa huviretkelle ruotsalaisten sotaturistien mukana Oolannin sodan taistelutantereille pommituksia katsomaan. Osallistujat
saivat eturivin paikoilta katsoa
mustaa huumoria viljelevää draamaa ja samalla myös rajua tarinaa
elämän arvoista ja ihmisen moraalisista valinnoista.
Kyseessä oli Laura Ruohosen
kirjoittama ja Jaakko Kuusen ohjaama näytelmä Sotaturistit, jossa vakavat teemat yhtyivät makaaberiin huumoriin. Esitys oli yksi viimeisimpiä
– vaan ei suinkaan viimeinen – teatterin 10-vuotisessa historiassa.
Oma teatteri oli 10 vuotta sitten
12-päisen nuoren teatterintekijän suuri unelma. Se alkoi toteutua kesäkuussa v. 2000, kun saatiin vuokrattua toimintatilaa Manillan vanhasta tehdasrakennuksesta. Esityssaliksi tuli ensin Mallastamo, vanhan viinatehtaan
kuplintasammio. Teatterin rakentaminen aloitettiin lapio- ja hengityssuojainvarustuksella – ensin piti tyhjentää vuosikausia tyhjillään ja kylmänä
ollut tila puluista ja pölyistä. Ensimmäisen kesän aikana saatiin seinät
paikattua ja enää ei satanut sisään.
Lokakuussa kivihuoneisiin saatiin
lämmitys. Kaikki tehtiin itse ja omalla kustannuksella. Materiaaleja saatiin osin lahjoituksina ja lainauksina.
Kaunis, tunnelmallinen ja toimiva teatteri avattiin virallisesti
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10.11.2000. Alusta asti näyttämölle
on tuotettu vuosittain 4–6 ensi-iltaa.
Lisäksi tilassa ovat vierailleet useat
työryhmät esityksineen, on toteutettu
klubeja, tapahtumia, kursseja,
musiikki-iltoja, bileitä ja illallisia.
Esityksiä harjoitellaan ja hiotaan
vuorokaudet läpeensä. Siinä välillä
istutaan kokouksissa pohtimassa miten teatterilaisten suurta unelmaa
voidaan kehittää aina vain uuteen ja
parempaan.
Vanhassa mallastamossa nähtiin
viimeinen ensi-ilta marraskuussa
2005. Vuoden 2006 alussa teatteri
pääsi muuttamaan avarampaan tilaan, Manillan sitä varten remontoituun Makasiiniin. Käytännössä Manillan A-talon koko kolmannesta
kerroksesta rakentui vuosien
2005–2006 aikana teatterikerros.
Tehdasteatteri sai nyt enemmän katsojapaikkoja. Katsomo on muunneltavissa ja paikkoja on 60–100 hengelle. Osin kaksikerroksinen näyttämötila toi näyttämösovituksiin uusia
mahdollisuuksia. Sali on kiveä, puuta, rautaa, betonia ja lasia – tyylikkäästi vanhaa ja uutta yhdistettynä
Manillan tyyliin. Ensimmäinen ensiilta uudessa tilassa, Vampyyrien perässä, nähtiin helmikuussa 2006.
TEHDAS Teatteri tekee säännöllistä yhteistyötä turkulaisen vapaan taidekentän, Turun kaupunginteatterin sekä muiden tahojen kanssa.
Mm. Sotaturistit tehtiin yhteistyönä

Näkymä Manillan pihalta. Keskellä
teatterin sisäänkäyntiovi.

kaupunginteatterin kanssa.
Tehdasteatteri on yksi kolmesta
Manillan kulttuurikeskuksen suojissa
toimivista teattereista. Muut ovat
tanssiteatteri Aurinkobaletti ja JoJo-

teatteri. Niitä on aiemmin esitelty tämän lehden numerossa 1/2009.
Jouni Liuke

Syksy 2010 TEHDAS teatterissa
15.9. – 31.10.2010
VALASLAIVA-lastenesitys, hykerryttävä seikkailu ystävyyteen on suunnattu erityisesti päiväkoti- ja alakouluikäisille.
26.11.2010 – 15.12.2010
TARINOITA LÄHELTÄ JA KAUKAA –TEATTERIFESTIVAALI
Esitykset kumpuavat eri etnisten ryhmien perinteisistä saduista ja tarinoista
sekä paikallisista, varsinaissuomalaisista tarinoista.
Teatterissa on syksyn aikana myös useita vierailunäytäntöjä.

Tietoja teatterista ja sen ohjelmistosta löytyy sivuilta www.tehdasteatteri.com.
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Nostalginen Gdańsk
Turkulaiselle Gdańsk on kaupunkimatkakohteena unelmien täyttymys. Tietenkin se edellyttää että rakastaa omaa kotikaupunkiaan ja
sen keskeisiä elementtejä.
Matkustamme vanhassa Itämeren pohjukan hansakaupungissa toukokuun alussa. Edes kolea ja osin sateinen sää ei onnistu pilaamaan omatoimimatkamme tunnelmaa. Gdańskista kotoisin ja nyt Sauvossa asuva
Kata opastaa meidät matkalle Turun
kauppahallin junakahvilassa.
Gdańskin
kolmikerroksinen
kauppahalli lämmittää niin turkulaisten mieltä kuin vatsaa. Ei tarvitse solkata englantia. Kaikki ostokset onnistuvat ystävyydellä, yhteisymmärryksellä ja eleillä oli sitten kysymys kalasta, makkarasta tai t-paidan koosta.
Huoneistomme ikkunasta näemme Gdańskin vanhan kaupungin kauneimmalle kadulle Mariackalle. Pienessä Cafe Mariackassa nautimme ensimmäiset puolalaiset kansallisruoat
eli maukkaat bigosit – hapankaalia, lihaa ja makkaraa – eikä suotta. Mariackan toisessa päässä komeilee uljas Marian kirkko ja toisessa voi astua sisään mielenkiintoiseen arkeologiseen museoon. Museon takana virtaa Motława ehjine siltoineen, merenkulkumuseoineen, vanhoine satamanostureineen ja uljaine risteilylaivoineen. Rantakadulla törmää meripihkamyymälöihin, ravintoloihin ja hymyileviin vanhuksiin.
Raitiovaunuilla 2, 6 ja 8 pääsee
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Jelitkowoon – muutaman sadan metrin päähän merestä. Kaunis puisto,
viehättävät kahvilat, kävelytiet ja
hiekkaranta ovat takuulla vähän lämpimämpänä aikana tulvillaan niin
gdańskilaisia kuin matkailijoita. Ja
paikallista kuhaa on tarjolla joka paikassa.
Rantaa pitkin saattaa puolessa
tunnissa kävellä kolmoiskaupungin
keskimmäiseen, Sopotiin, ihmetellä
sen kauniita omakotialueita ja palata
lähijunalla takaisin Gdańskiin tai
poiketa vaikka Gdyniassa.
Kolmen päivän matkailukortti
maksaa peräti 68 złotya – noin 17
euroa. Sillä saa ajaa mielin määrin
paikallisliikenteessä, pääsee kaikkiin
museoihin ja saa alennusta monissa
kaupoissa ja ravintoloissa. Kortin voi
ostaa vanhan kaupungin Pitkän torin
tai liikennekeskuksen informaatiopisteestä.
Lukemattomien museoiden, vanhan kaupungin toinen toistaan
upeampien talojen, raitiovaunujen,
joen, siltojen, rantakatujen, risteilylaivojen ja meren lisäksi Gdańskia ja
Turkua yhdistävät tietenkin satama ja
ennen kaikkea telakka. Turussa tuleva presidenttimme Mauno Koivisto
väitteli tohtoriksi Turun sataman sosiaalisista valtasuhteista. Ja monet
työläisten oikeuksien vaatimukset
ovat saaneet alkunsa tai vauhtia
Crichton-Vulcanin tai Wärtsilän telakalla – isänikin oli mukana 1970-luvulla – Martinrannassa Aurajoki-

suussa.
Vaan mitä tapahtuikaan Gdańskin telakalla joulukuussa 1970. Sähköasentaja Lech Wałęsan johdolla
noustiin kapinaan koko yhteiskuntajärjestelmää vastaan, perustettiin vapaa ammattiyhdistysliike, kirjoitettiin
käsin vanerille 21 vaatimusta. Nyt
tuo vaneri on näytteillä Solidaarisuus-museon näyttelyssä Drogi do
Wolności – Tiet Vapauteen. Vuonna
2003 se sai Unescolta maailmanmuiston aseman. Valintaa perusteltiin
mm. taistelulla kestävien yhteiskunnallisten arvojen puolesta. Ja tulihan
Wałęsastakin myöhemmin maansa
presidentti – ja Nobelin rauhan nobelisti 1983.
Solidaarisuuden merkityksen
pohtimisen jälkeen voi kävellä mietiskelemään mitä tarkoittaa hautausmaa-

muistomerkki, missä kunnioitetaan
kaikkia niitä Gdańskissa joskus eläneitä, taistelleita, sotineita, jotka eivät ole saaneet hautapaikkaa.
Ja taas voi hypätä raitiovaunuun,
ajaa jollekin päätepysäkille lähiöön,
käydä alan miesten baarissa – ei tarkkailemassa, vaan ihmettelemässä miten niin paljon samaa meissä kaikissa
ihmisissä on, vaikka ulkonaisesti
eroammekin toisistamme. Niin, ja
Gdańsk on Euroopan kulttuuripääkaupunkiehdokas vuonna 2016 ja
Turun ystävyyskaupunki vuodesta
1958.
Leo Lindstedt
Kirjoittaja on eläkkeellä oleva opettaja ja
kotikaupunkiinsa rakastunut paluumuuttaja

Tekstin suomennos: ”Yksimielisyydellä pienet valtiot kasvavat, eripuraisuudella suuretkin luhistuvat” Koskeekohan teksti myös kaupunkeja kuten Turkua?
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Kohta kukkivat kauan kaivatut kirsikkapuut Martinsillan pielessä.
Ja Iskan kiska on auki!

Mitalinvälkettä Martinrannassa
Martinrantaseuralainen, Heikkilän kasarmilla käynneistämme tuttu sotilaskotisisar Heli Jukala on saanut vastaanottaa tasavallan presidentin, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen
Leijonan ritarikuntien suurmestarin,
ansioituneille Suomen kansalaisille
4.6.2010 myöntämän Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein.
Heli palkittiin työstään varusmiesten hyväksi. Hän on toiminut
Heikkilän sotilaskodissa lähes 25
vuotta; siitä ajasta 10 vuotta sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajana.
Onnittelemme
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Turku 2011 -pihakilpailu
Turku 2011 -pihakilpailu on käynnistynyt. Se on suurin Turussa koskaan järjestetty pihakilpailu sekä
virallinen Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden hanke.
Kaupunginosaseurojen ja omakotiyhdistysten omat alueraadit valitsevat vuoden 2011 alkukesällä kilpailuun alueensa parhaat pihat. Kilpailusarjoja on kuusi: kerrostalopihat, rivitalopihat, omakotipihat, lomapihat,
yrityspihat ja julkiset pihat. Ruutukaava-alueen puutalopihat luetaan rivitalopihoihin. Kaupungin kaikista ehdokkaista valitaan sitten palkinnonsaajat ja koko kilpailun voittaja, Turku 2011 paras piha! Kilpailun tavoitteena on nostaa turkulaisten pihojen
ilme juhlavuoden arvoiselle tasolle.
Upeat pihat ovat koko kaupungin ylpeys ja ilo.

Tulipa Aboa Turku

Kevään puutarhamessuilla esiteltiin
kulttuuripääkaupungin nimikkokukka, jonka on käynyt valitsemassa Hollannista puutarhaneuvos Arno Kasvi. Vuoden 2011 kukka on oranssi
tulppaani, joka on saanut nimekseen
Tulipa Aboa Turku. Tulppaanin toivotaan leviävän turkulaisille pihoille
ja parvekkeille. Tulppaanien istutusaika on syys–lokakuussa ja ne kukkivat keväällä huhti–kesäkuussa. Jotta
tulppaanit kukkisivat Turku 2011
-vuotena, on ne istutettava jo tulevana syksynä! Nimikkotulppaanin sipulit tulevat loppukesällä myyntiin kol-

meen turkulaiseen puutarhaliikkeeseen: Kauppilaan, Helteelle ja Viherlassilaan. Hinta on 20 kpl pussissa 14
€ ja 500 kpl laatikossa 180 €. Laatikoista liikkeet antavat 10 % alennuksen, kun ennakkotilaus tehdään
31.7.2010 mennessä. Istutusohjeet
tulevat sipulierien mukana.
Yhteystiedot puutarhaliikkeisiin:
Kauppila Oy, Kaurakatu 43,
puh. 276 1500
Viherlassila, Alakyläntie 2–4,
puh. 254 6651
Puutarhaliike Helle, Brahenkatu 16,
puh. 0207 402 408 / Maria Heinonen

Martinrantaseuralaiset!

Pihakilpailu.
Martinrantaseuran
alueraati etsii alueeltamme kauniita
ja edustavia pihoja kilpailuun ilmoitettavaksi. Raati pyytää apua jäsenistöltä. Kertokaa näkemistänne sopivista pihoista; ovat ne sitten kerrostalo-, omakoti-, yritys- tai muita pihoja. Raati on kiitollinen kaikesta avusta. Raatilaisten yhteystiedot löydät
tämän lehden sivulta 39.
Tulipa Aboa Turku. Huomioikaa juhlavuoden tulppaanit suunnitellessanne pihoillenne ensi vuoden
kukkaistutuksia. Kerrostaloissa asuvat; kertokaa taloyhtiönne isännöitsijälle ja hallituksen jäsenille ensi vuoden kukka-aiheesta.
Tehdään Martinrantaseuran alueelle oranssinhehkuinen kulttuuripääkaupunkikevät!
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Meren tytär
Hän on meren tytär, saariston lapsi.
Äidiltään hän peri sisarussarjan vanhimpana velvollisuudentunnon ja pakon saneleman säästäväisyyden, isältään rakkauden
ja kunnioituksen merta
kohtaan.
Lapsuutensa ja nuoruutensa hän eli merenrantakaupungeissa,
aloitti
pohjoisessa ja päätyi etelään. Opiskelu vei hänet
sisämaahan, aikuisuus ja
ansiotyö puolestaan Riihimäen ja Hyvinkään maisemiin. Kolme lastaan hän
hoiti näiden varhaisina
elinvuosina kotona ja matalapalkkaisen työuransa
hän teki jatkuvasti vaikeutuvalla hoitoalalla.
Koveneva ja stressaava työ pakottivat hänet ensin osa-aikaeläkkeelle ja
sitten yksilölliselle varhaiseläkkeelle. Suomalaisessa
yhteiskunnassa se tarkoittaa, että hänen käteen jäävänsä eläke kirjoitetaan
kolminumeroisella euromäärällä.
Vaatimattomuuteen ja säästäväisyyteen opetettuna – tai oppineena –
hän ompeli itse osan vaatteista, leipoi
pullat ja valmisti muikkukukkojakin,
vaikka itse suosii silakoita – olivathan ne halvempia, meren hedelmiä.
Ennen kaikkea hän eli vaatimattomas30

ti ja jatkoi terveellistä ruokaa tekemällä pyörällä marja- ja sieniretkiä
lähimetsiin. Hän teki välttämättö-

myydestä hyveen.
Vaan miten on käynyt hänen
marja- ja sienimaastojensa? Eniten
niitä on lohkaissut moottoritie saastealueineen. Siellä mustat ja harmaat,
hyökkäysvaunuja muistuttavat tilaautot rynnivät kilpaa. Taustamelu
kuuluu kaupunkien keskustoihin

saakka. Laskettelurinteen ja golfpyhätön viattomat käyttäjät ovat vallanneet lähimmät sieni- ja marjametsät.
En tarkkaan tiedä hänen ajatuksi-

aan moisesta kehityksestä. Voin vain
aavistaa. Polkupyörällä sieneen tai
marjaan lähteminen vaatii pitempiä
matkoja. Iän myötä se tulee vaikeammaksi, vähitellen mahdottomaksi.
Eikä tuolla eläkkeellä ole oikein
omaan autoonkaan varaa.
************

Elämä kuitenkin kantaa, tuo iloa
ja pettymyksiä. Hän on muuttanut
nuoruutensa merenrantakaupunkiin
Turkuun, kaunistuvaan Martinrantaan, lähelle Aurajokea ja
merta. Hän ajelee pyörällä föriltä Halisten koskelle joen läntistä rantaa ja
takaisin itäistä rantaa.
Hän kävelee kaupungilla,
ihailee vanhoja, kunnostettuja puutaloja ja upeaa
jugendia, hän käy ostoksilla kauppahallissa ja
-torilla sekä lähikaupassa. Lähikirjaston päättäjät
häneltä jo veivät, samoin
yksi jugendtalo on taas
uhattuna.
Talvella hän käyttää
julkista liikennettä – busseilla pääsee niin Lausteen kuin Petreliuksen
siisteihin ja hinnaltaan
edullisiin uimahalleihin.
Tosin vuorot uhkaavat
vähentyä, kun kaupungin
talousmahdit suunnittelevat yksityisautoilua suosivaa toriparkkia 60 metrin syvyiseen savivelliin.
Tunnetko sinä hänenlaisiaan?
Leo Lindstedt
Kirjoittaja on paluumuuttaja
ja meren tyttären elämänkumppani
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Martinrannan liikenne

Suunnitelmia paremman liikenneympäristön aikaansaamiseksi
Martinrantaseuran ympäristöjaostossa ja hallituksessa on pitkään
pohdittu kasvavan läpiajoliikenteen mukanaan tuomia haittoja ja
etsitty parannusehdotuksia niiden
lieventämiseksi. Lähtökohtana on
ollut Martirannan alueen asukkaitten elinympäristön parantaminen.

Seura esittää, että eteläisestä Turusta
ja saarilta tulevan, tulevaisuudessa
yhä paisuvan, liikenteen haittoja voitaisiin torjua
1. hajauttamalla liikenne yhdeltä
ruuhkautuneelta
pääväylältä
useammalle vetokadulle
2. suosimalla joukkoliikennettä ja
kevyttä liikennettä
3. vähentämällä melu- ym. haittoja
Martinrantaseura katsoo, että Turun
läntisten alueitten läpi johtava tieyhteys, läntinen kehätie ja siihen liittyvä Aurajoen alittava tunneli, on nyt
saatava mukaan vireillä oleviin kaavoihin ja liikennesuunnitelmiin. Jotkut kaavasuunnitelmat yltävät jo vuoteen 2040, eikä niitä voida tehdä ilman maankäyttövarausta rakennettavalle läntiselle tieyhteydelle. Tärkeimmät kaavat tämän tieyhteyden
kannalta ovat ehdottomasti Linnakaupungin kaava, Telakkarannan kaava
ja Yleiskaava 2020.
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Liikenteen hajauttaminen

Hirvensalo ja Kakskerta sekä Majakkaranta, Eteläranta ja tuleva Heikkilän kasarmin alue tulevat muodostamaan yhdessä eteläiseen Turkuun
suuria asukaskeskittymiä.
Majakkarannan risteyksestä keskustan kaupungin läpiajoväylille pyrkivä liikenne ajaa nyt suurelta osaltaan Stålarminkadun ja Martinkadun
kautta. Se tulee jatkossa hajauttaa
useammille reiteille.
Kehätie ja Linnatunneli. Majakkarannan risteys on tärkeä liikenteenjakaja. Sieltä läntiseen Turkuun ja Turusta pohjoiseen suuntautuva liikenne tulee ohjata pois keskustan katuverkosta luomalla hyvät yhteydet
Rauman ja Naantalin pikateille. Läntinen ohitustie ja siihen liittyvä Aurajoen alitse johtava uppotunneli on
edullinen ratkaisu. Se ei pilaa maisemaa eikä luontoarvoja ja sinne ohjautuu merkittävä osa Martin alueen
läpi kulkevasta liikenteestä. Tulevan
telakkarannan asuntoalueelle johtava
Unioninkadun ja Stålarminkadun risteyksen tienoilta on rakennettava
luonteva yhteys Linnatunneliin.
Vähäheikkiläntie. Toinen hajauttamissuunta on Vähäheikkiläntie. Sen
parantaminen on välttämätöntä liikenteen jakamiseksi useammalle vetokadulle. Sitä kautta on saatavissa
hyvät yhteydet TYKSin ja Science
Parkin suuntaan sekä Helsingin

moottoritielle. Tietä tulee leventää ja
jatkaa Kurjenmäen läpi Hippoksentielle ja siitä edelleen Helsingintielle
asti.
Hajauttamisen ja liikenneinsinöörien suunnitelmissa olevan Hirvensalon toisen sillan rakentamisen myötä
arvioimme Martin läpikulkuliikenteen vähenevän jopa 40 prosenttia.

Läpikulkuliikenne

Joukkoliikenne. Martinrannan alu-

een läpi kulkeva vetokatu, Hirvensalon Puistotie – Stålarminkatu – Martinkatu, tulee rakentaa joukkoliikennettä suosivaksi. Raideliikenne on

hyvä vaihtoehto.
Kevyt liikenne. Kevyenliikenteen
edellytyksiä Martinrannan alueella
tulee parantaa rakentamalla katuja
kevyttä liikennettä suosivaksi, alentamalla nopeuksia ja rajoittamalla
moottoriajoneuvoliikennettä. Kupittaankatu on merkitty kaupungin liikuntakarttaan merkinnällä ”hiljainen
katu”. Sitä suositellaan kevyen liikenteen tarpeisiin. Se on rakennettava sellaiseksi, että autoliikenne vähenee, mutta kevyt liikenne pääsee esteettä kulkemaan. Nopeus alennetaan
30 kilometriin tunnissa. Stålarmin- ja
Martinkaduilla sekä mm. Vähäheik-
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Myllysillan notkahdus 6.3.2010 muutti Martin läpikulkuliikennettä radikaalisti. Työmatkojaan ruuhkissa ajaneet autoilijat löysivät nopeasti korvaavia reittejä ja matkustustapoja. Edellisen sivun kuva on Martinkadulta pari päivää onnettomuuden jälkeen.

kiläntiellä on vaarallisia, mutta runsaasti käytettyjä suojateitä, joiden turvallisuutta on parannettava eri keinoin.
Melu ja ilmansaasteet. Korkeitten
rakennusten väliin jäävissä kuiluissa
melu vahvistuu. Pakokaasut pysyvät
tyynellä ilmalla kadun tasalla sekoittumatta ympäröivään ilmaan. Joukkoliikenteen suosiminen vähentää pakokaasuja.
Osan pääväylän liikenteestä siirryttyä Linnatunneliin sekä levennetylle ja jatketulle Vähäheikkiläntielle
melutaso muualla alenee. Samalla ilmansaasteet sekoittuvat ympäristöön
laajemmalla alueella. Kevyenliikenteen tuominen Kupittaankadulle sääs34

tää pyöräilijät ja kävelijät ajoneuvoliikenteen aiheuttamilta haitoilta.

Yhteistyötä suunnitteluun

Turun kaupungin tulisi tehdä paljon
nykyistä enemmän yhteistyötä naapurikuntien, erityisesti Kaarinan
kanssa. Näin tulee aikaansaada toimivat liikenneyhteydet pääväyliä
käyttäen Ala-Lemun ja Torppalan
alueille, joihin Kaarina on kaavoittamassa suuria asuntoalueita.
Tieverkko ei voi noudattaa kuntarajoja.
Jouni Liuke

Turo Lindqvist

KIRJAva -puistojuhla Martissa
Kulttuuriyhdistys IDA ry. järjesti
KIRJAva-puistotapahtuman 15.5.
Martin kentällä Stålarminkatu 3:ssa.
Kauniin sään suosima tilaisuus tarjosi musiikkia lapsille ja aikuisille, tietoiskuja, runoutta. Puffetista sai paellaa, kahvia, pullaa ja virvokkeita. Paikalla oli myös kirjanvaihtotori.
Ohjelmassa mm. Jouni Liuke,
Martinrantaseura, kertoi Martin kirjaston ja Urhonlinnan historiasta, Jonne Pohjoiskoivisto esitti musiikkia
lapsille, runoilija Tapani Kinnunen,
trubaduuri Varpu, lauluyhtye Akanvaaja ja Jazzterapeutit esiintyivät.
Juhla jatkui iltaklubilla ravintola Hugossa ja Kulmabaarissa.
Yhteistyökumppaneinajuhlaajärjestelivät Turku 2011, Martinrantaseura, Kulttuurisauna ja Pro - Kirjasto.

Kulttuuriolohuone Marttiin

Ida ry:n tarkoituksena on avata Urhonlinnassa kulttuuriolohuone-periaatteella toimiva monitoimitila. Se
sijoittuu talossa vuosina 1939–1976
toimineen kirjasto- ja lukusalin entisiin tiloihin. Alustava vuokrasopimus
huoneistosta on jo tehty. Ida ry. toivoo saavansa tilat avatuiksi lähiaikoina.
Kulttuuriolohuoneen tarkoituksena on tarjota alueen asukkaille tilaa
monipuoliselle kulttuuritoiminnalle
sekä mm. lehtienlukupaikan ja lainakirjaston. Jo nyt Idan varaston kirjakokoelma sisältää noin 14 000 nidettä, pääasiassa kaupunginkirjaston
poistokirjoja.
Jouni Liuke

Kirjanvaihtopöydän
kirjat olivat vieraiden
mielenkiinnon kohteina.
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Tapahtumakalenteri

Syyskauden 2010 tapahtumia
Kulttuurikaupungin kukkivat pihat

14.9.2010 klo 17.00
Vähä-Heikkilän Mäkiytupalaisten talolla, Valtaojantie 7
Puutarhaneuvos Arno Kasvi vierailee. Hän kertoo valmistautumisesta
kulttuuripääkaupunkivuoden PIHA 2011 -kilpailuun, antaa neuvoja ja vastaa
kysymyksiin pihojen suunnittelusta, kunnostamisesta ja kasvivalikoimista.
Kahvitarjoilua. Tervetuloa.
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Valokuvanäyttely Förituvalla

Förituvan perinteisessä kesänäyttelyssä on tänä vuonna esillä turkulaisen valokuvauksen harrastajan Raimo Lehtosen kuvia. Nostalgiset valokuvat esittelevät elämää Aurajoen itärannan tuntumassa sijainneen Turun kaasutehtaan liepeillä. Kuvat on otettu alueen vanhoilta puutalopihoilta, joita ei enää ole.
Näyttely on avoinna 14.6. – 13.8. Förituvan aukioloaikoina ja siihen on vapaa
pääsy.

Viisuja Turun murteella

Turun ja Martin trubaduuri Mauri Kivikoski on tehnyt uuden levyn vanhoista
laulelmistaan ja tällä kertaa Turun murteella. Laulelmat on Turun murteelle
kääntänyt Risto Vuorinen. Levyä myydään muun muassa Föripuodissa, jossa
sen hinta on 10 euroa.
Turkuseuran Föritupa ja Föripuoti, Sairashuoneenkatu 1, Turku. Toimisto ja puoti ovat
avoinna ma, ti, ke ja pe 10.00 – 14.00 ja to 10.00 – 17.30. Puh. 02 233 1073, email:
info@ turkuseura.fi ja kotisivu www.turkuseura.fi.

Hyvä lukija!
Martinrantaseura haluaa järjestää jäseniä kiinnostavia tapahtumia. Tee ehdotuksia uusista ja raikkaista mahdollisuuksista ja kerro niistä hallituksen jäsenille, katso sivu 2, tai seuran www-sivujen välityksellä osoitteessa www.martinrantaseura.fi.
Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta
Martti Walden

http://kotisivu.dnainternet.net/martwald/
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Kuvia Martinrannasta?

Jos sinulla on kuvia ns. Makasiinikorttelista eli nykyisen kaupunginteatterin,
virastotalon ja Wäinö Aaltosen museon alueesta silloin ennen tai kuvia vanhasta Betanian kirkosta tai sen raunioista, Pajamäestä tai Talonmäestä, olemme kiitollisia, jos voitte antaa niitä skannattavaksi käyttöömme. Kuvat saavat
olla albumeissa, eikä niitä tarvitse irrottaa ja ne eivät vioitu. Halutessanne
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 naapurisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi 2–3 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, joka kerrotaan seuran toiminnasta, tapahtumista, 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.

Kerro 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 8-10
Puh. 235 2727

Kevytpyörä

Myllypuoti

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

Parturi-kampaamo Ofelia
Palveluista 15 % alennus
Martinkatu 7

Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11
Puh. 234 2108

Ruusu-Aula

Kukkaostoksista 10%, ei koske kaikkia ulkoja kausikukkia
Martinkatu 1. Puh. 235 6849

Kuva-Laine

Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti
Stålarminkatu 9.
Puh. 235 6476

Stålarmin kukka

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

Yrittäjä!

Meidän kauttamme tavoitat helposti alueen asukkaita. Otamme vastaan mainoksia alueen yrittäjiltä ja toimijoilta. Käytä mahdollisuutta hyväksesi! Seuraava jäsenlehtemme ilmestyy syyskuussa.
Ilmoitushintamme ovat:
Koko sivu
Puoli sivua
Nejäsosasivu

Mustavalkoinen
100 euroa
60 euroa
40 euroa

Väri
120 euroa
70 euroa
50 euroa

Takakansi: Oranssi tulppaani Tulipa Aboa Turku on kulttuuripääkaupunkivuoden 2011
nimikkokukka. Kuva liittyy kirjoitukseen sivulla 29. Kuva: Turkuseura ry.
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