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Paikka: Seurakuntasali Yrjänä, Itäinen Pitkäkatu 49
Aika: 10.11.2010 klo 19.00 alkaen. Huomaa; illan esitelmä alkaa jo klo 18.00
1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2011
5. Määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2011
6. Määrätään puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten sekä toimihenkilöiden palkkiot
7. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2011
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2011
9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
10. Valitaan seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan kaksi varsinaista
tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
11. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen 9. pykälän rajoissa ja mahdollisesta kokouskutsusanomalehdestä
12. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset
13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen
Kokouksen aluksi klo 18.00 Rovasti Terho Hämeenkorpi kertoo kuuluisista
Marteista ja Martti-nimen historiasta.
Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Kansikuva: Martinrantaseuran alueen kalliokukkuloilta löytyy monia jääkauden
jälkeisiltä ajoilta saakka säilyneitä lähes koskemattomia luontokohteita. Lue tämän
lehden sivuilta kirjoituksia patikoinnista Martinrannan ”kätketyillä kukkuloilla”.
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Perinnemaisemat
– osa kulttuuriperintöämme
Tänä vuonna vietettävän Euroopan rakennusperintöpäivän teemana on rakennettu ympäristö. Suomen Kotiseutuliiton teemana on
puolestaan JOY, Jokaisen Oma
Ympäristö.
Kimmo Samuli kirjoittaa toisaalla tässä lehdessä artikkelissaan Historian pitkät siivet:
”Miten osaisimmekaan olla neuvomassa ja vaikuttamassa, että ne
muistomerkit, jotka kertovat ihmiselle ymmärtämättömän kaukaisista
asioista, saisivat jäädä paikoilleen.
Niitten olemassaolo ei maksa mitään.
Niille ei tarvitse rakentaa. Niitä ei
tarvitse hoitaa. Kalliopuistojen paras
hoitaja on luonto itse.”

Kimmo Samuli tarkoittaa muistomerkeillä Martinrannan alueen monia luonnon aikanaan muovaamia lähes koskemattomia kallioisia kukkuloita. Ne ovat luonnonmaisemia – villin luonnon pieniä huutomerkkejä,
niin kuin Samuli kirjoittaa.
Vähän samanlaisia, vaikka monin tavoin toisenlaisia ovat ympäristömme perinnemaisemat. Ne ovat
osa elävää kulttuuriperintöämme. Ne
tuovat mieleen lapsuuden leikkipaikat, asutuksen pilkkomat kedot ja niityt, villit omenapuut ja venerannat onkipaikkoineen.
Perinnemaisemat ovat syntyneet
ihmisen toiminnan tuloksena satojen
vuosien aikana. Puhutaan esivanhem-

piemme asumisen muovaamista arvokkaista luonnonympäristöistä, perinnebiotoopeista ja rakennetuista
perinnemaisemista. Maisemien monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii
jatkuvaa käyttöä ja hoitoa.
Perinnemaisemaan kuuluvat olemassa olevat historialliset rakennukset, mutta myös aikojen kuluessa hävitetyt asumukset pihapiireineen ja
hyöty- ja koristekasvimaineen, kyläraitteineen, kiviaitoineen ja rantarakennelmineen. Niissä näkyvät yhä
menneiden sukupolvien työn jäljet.

Kulttuuripolkuja kulkemaan

Martinrannan alueelta löytyy vanhoja, ihmiskäsien satojen vuosien aikana muovaamia perinnemaisemia.
Korppolaismäki asutuksen ja sotilaallisen toiminnan jättämine jälkineen on yksi näistä. Pihlajaniemi
vanhan torppariasutuksen ainutlaatuisine jäännöksineen on toinen tällainen ja Sikaoja ja Varsoja kulttuuriympäristöineen kolmas. Läheltä
ovat myös Heikkilän kasarmialueen
sekä Uittamon ja Puistomäen kätketyt kukkulat muistoineen.
Martinrantaseura suunnittelee
kävelyretkiä vanhoihin kulttuurimaisemiinsa: luontokierros kätkettyjen
kukkuloiden Harakkakallion sekä
Askaisten- ja Huvituksenpuiston alueelle ja kulttuurikierros Mäntymäen
historiallisiin kohteisiin. Mielissä on
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myös Pihlajaniemi – Korppolaismäki
sekä Telakkaranta – Manilla – Kaasukello -kierrokset. Kierroksia varten
seura laatii opaslehtiset, joiden avulla
kierrokset voi tehdä omin päinkin.
Reittejä voi myös yhdistää mielensä
mukaan.
Kimmo Samulin sanoin: ”Miten
osaisimmekaan olla neuvomassa ja
vaikuttamassa, että ne muistomerkit,

jotka kertovat ihmiselle ymmärtämättömän kaukaisista asioista, saisivat jäädä paikoilleen.” Ja miten osaisimmekaan olla vaikuttamassa, että
myös hävitetyn kulttuurimaiseman
viimeiset jäännökset säilyisivät
muistuttamassa jälkipolville menneitten sukupolvien elämästä ja aherruksesta.
Jouni Liuke

Suomen Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo keskustelemassa Varsinais-Suomen
liiton kulttuurisihteerin Hannele Hartikaisen ja Turun kotiseutupäivien pääsihteerin
Helena Heikniemi-Pääkkösen (oik.) kanssa Turun esittelypisteessä Joensuun torilla.
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Turun seudun kotiseutupäiviä
markkinoitiin Joensuussa
Vuoden 2011 valtakunnallisia kotiseutupäiviä vietetään 28.–31.7. Turussa ja Turun seudulla. Päivien
teemana on Eurooppalainen kulttuuri Suomessa.
Ensi vuoden kotiseutupäivien ohjelma ammentaa Turun seudun monipuolisuudesta. Kotiseutupäivien vakio-ohjelmistoon kuuluvat mm. seminaari, Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous sekä retket. Opastetut retket
tulevat suuntautumaan Turun historiallisten kohteiden lisäksi VarsinaisSuomen kartanoihin ja saaristoon.
Koska Turku on samana vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, voivat
myös kotiseutupäivien vieraat hyödyntää teemavuoteen liittyvän monipuolisen tapahtumatarjonnan.
Vuoden 2011 kotiseutupäivien
järjestelyistä vastaavat Turun kaupunki, Varsinais-Suomen liitto ja Suomen Kotiseutuliitto. Lisäksi paikalliset kotiseutuyhdistykset tuovat panoksensa tapahtumaan osallistumalla ohjelmiston suunnitteluun ja antamalla
talkooapua. Kyseessä tulevat olemaan 63. kotiseutupäivät Suomessa.

Kotiseututoimijat
kerääntyvät yhteen

Kuluvana vuonna kotiseutupäivät järjestettiin Joensuussa elokuun alussa.
Suomen Kotiseutuliitto sekä PohjoisKarjalan kunnat ja kotiseutuyhdistyk-

set esittelivät toimintaansa kauppatorilla. Myös Turulla oli tapahtumassa
oma esittelypiste, jossa päivystivät
Turun kaupungin, Varsinais-Suomen
liiton ja Turkuseuran edustajat. Vuoden 2011 kotiseutupäivien juuri valmistunutta esitettä jaettiin ahkerasti.
Valtakunnallisten kotiseutupäivien perinteisiin sisältyy seuraavan
vuoden päävastuutahon esittämä tervetulotoivotus seuraavan kesän kotiseutupäiville. Tervetuloa Turkuun!
-kutsun esitti iltajuhlassa Joensuu
Areenalla 7.8. Turun kotiseutupäivien pääsihteeri Helena HeikniemiPääkkönen.
Kotiseutupäivät ovat kotiseutuväen vuotuinen päätapahtuma, joka
kerää yhteen toimijoita eri puolilta
Suomea. Joensuun kotiseutupäiville
osallistui yli 400 henkeä.
Teksti ja kuva: Kristiina Syrjäsuo
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Telakkarantaa rakennetaan kaavan mukaan
Aurajoen itärannan teollisuusalue
tulee lähivuosina muuttamaan
muotoaan, kun Telakkarannan
asuntoalue nousee vanhan laivatelakan paikalle. Moninaisten vaiheiden jälkeen on tultu siihen tilanteeseen, että viimeinenkin asiaa koskeva valitus on käsitelty, eikä rakentamiselle enää ole esteitä.

Lopullinen päätös

Martinrannan alueella sijaitseva entinen laivanrakennustelakka saa tulevaisuudessa uuden ilmeen, kun Telakkarannan kaavaa aletaan toteuttaa.

Korkein hallinto-oikeus totesi alkukesästä kaavan laillisuuden, ja kumosi näin ollen Turun hallinto-oikeuden
päätöksen, jossa suurin osa alueesta
olisi käytännössä joutunut uudelleen
suunniteltavaksi.
Aurajoen itärannalle nousee
kaikkiaan 18 kerrostaloa, joista suurin osa Korppolaismäen kallioleikkauksen kylkeen. Rakennukset ovat
niin korkeita, että ikiaikaisen, historiallisesti merkittävän kukkulan profiili katoaa niiden taakse. Laiturille
on luvassa rivitalo, joka tulee telakka-altaan ja joen väliselle kapealle

Sulkutelakka
louhittiin kallioon Korppolaismäen syrjään 1934–1937. Siellä rakennettiin mm.
sukellusveneitä Suomen laivastolle talvisodan kynnyksellä. Telakka-allas on vielä jäljellä. Kuva Turun kaupungin asemakaavanmuutoksen selostuksesta Telakkaranta 41/2005.
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kaistaleelle. Häkkisen konepajarakennuksen ja joen väliin on tarkoitus pystyttää kerrostaloja kahteen riviin. Aivan konepajan viereen tulee katu ja
sen mutkaan torialue, Kalmarinaukio.
Telakkarannasta tulee lähes tuhannen hengen asuntoalue kaupungin
parhaalle paikalle, Turun linnaa vastapäätä.

Suunnitelmia ja kannanottoja

Martinrantaseura pyrki koko prosessin ajan saamaan kaavaan muutoksia.
Korkeita taloja vaadittiin madallettavaksi ja osia alueesta säästettäväksi.
Komeista nostureista kolme tuleekin
säilymään, samoin slipi, jota pitkin
valmiit laivat laskettiin veteen.
Seura on valmistellut myös liikennesuunnitelman, jossa esitetään
osana Läntistä kehätietä Aurajoen
alittavan uppotunnelin suuta juuri tälle alueelle. Ainoastaan Kalmarinaukion kohdalle voidaan rakentaa tunnelin syöttöaukko siten, että joen vastarannalla Vallihaudankadulle nouse-

van tunnelin kokonaispituus
jää alle 500 metrin.
Aluevarauksen saaminen
kaavaan osoittautui kuitenkin
mahdottomaksi. Kaupungin
kanta oli yksiselitteinen: koko
kaava sellaisenaan tai ei mitään. Kaavahanketta ei suostuttu avaamaan enää mistään
syystä, kun sen käsittely lautakunnassa ja valtuustossa oli
viimein saatu valmiiksi.
Vielä siinä vaiheessa, kun
kaava oli valituskierroksensa viimeisessä pisteessä, Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, päätti Martinrantaseuran hallitus esittää asiassa uutta
aineistoa. Tarkoitus oli saada päättäjät ymmärtämään, ettei tulevilta sukupolvilta saa viedä mahdollisuutta
itse päättää kehätiehankkeesta. Läpikulkuliikenne kasvaa koko ajan, eikä
sitä enää pitkään ole tarkoituksenmukaista ohjata kaupungin keskustaa sivuavia katuja pitkin.
Lopullinen päätös kaupungin valitukseen tuli kuitenkin yllättävän nopeasti. Korkeimman hallinto-oikeuden katselmus tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa ja päätös saatiin jo
juhannukseksi.
Liikennepainetta tulevat Martinrannassa lisäämään myös nyt rakennettava Telakkaranta sekä Heikkilän
vanhalle kasarmialueelle nouseva
asuntoalue. Läntinen kehätie näyttää
välttämättömältä, mutta minne sen
linjaus tämän jälkeen enää mahtuu?
Turo Lindqvist
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Patikkaretkiä menneisyyteen

Martinrantaseura suunnittelee valtakunnallisen JOY (Jokaisen oma ympäristö)
-teeman ja Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 merkeissä kävelykierroksia eri puolille Martinrannan aluetta. Valmiiksi suunniteltuina ovat kaksi retkeä Mäntymäen kaupunginosaan:

”Kätkettyjen kukkuloiden kierros” ja
”Kulttuurikierros Kallelankaupungissa”

Kätkettyjen kukkuloiden kierros vie patikoitsijat tuhansien vuosien takaisin
tunnelmiin Martinrannan melkein luonnonvaraisille ”kätketyille kukkuloille”,
joissa maiseman hoitajana on ollut luonto itse. ”Kallelankaupungin” kierros
puolestaan suuntautuu alueelle, jota ihmiskädet ovat muokanneet ja josta löytyy rakennuskulttuuria parinsadan vuoden ajalta.
Opastetut kierrokset toteutuvat ensi keväänä. Retkistä laaditaan myös
opaslehtiset, joiden avulla kierroksia voi tehdä oma-aloitteisesti. Retkiä voi
myös yhdistellä eri pituisiksi kierroksiksi. Suunnitteilla on myös muita patikkaretkiä menneisyyteen. Niistä kerromme seuraavissa lehdissämme.
Viereiseltä sivulta alkavat lyhyet selostukset kahdesta ensimmäisestä patikkaretkestä.

Kerrostalojen pihapiirit sulkevat polut kätketyille kukkuloille. Kuva Toivolankadulta.
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Patikkaretki menneisyyteen

Historian pitkät siivet

Turku on kuuluisa historiastaan.
Tietoisena siitä kaupunki ylläpitää
useita laadukkaita museoita. Turku tunnetaan myös upeista, rakennetuista puistoistaan. Martinmäessä sijaitsee maailmallakin tunnettu
Urheilupuisto.

Kätketyt kukkulat

Turussa on hienojen puistojen lisäksi
myös paljon huonosti tunnettuja puistoja ja niihin kytkeytynyttä muinaishistoriaa. Martinrannan alueella Mäntymäessä sijaitsee Harakkakallio, Huvituksenpuisto ja Askaistenpuisto.
Kaikki kolme puistoa on kätketty niitä ympäröivien rakennusten ”sisäpihoiksi”. Näille kalliopuistoille – muinaisluodoille tai saarille – ei satunnainen kulkija osaa eikä pääse menemään. Kalliopuistojen rakentamattomat reunaosat, joista puistoon pääsisi, ovat niin jyrkkiä, että niitä on huonompijalkaisen mahdotonta kiivetä.
Kalliopuistot ovat suora jatke Turunmaan saaristolle. Ammoin, n.
2000 miljoonaa vuotta sitten, sulasta
magmasta jähmettynyt kalliokuori on
sen jälkeen jääkausien hiomaa – samoin kuin lounaisen Saaristomeren
saaret, luodot ja karit. Ihmisen on vaikea ymmärtää, että yli 10.000 vuotta
sitten jätti pohjoiseen vetäytyvä jää
alueen kivet ja kallion siihen tilaan,
jossa ne ovat vielä tänäkin päivänä.
Näissä puistoissa on siis nähtävil-

lä muinaisen maankuoren synnyn ja
jääkauden hioma historia. Kukkuloista muodostuu laaja kalliopuistojen alue. Puistomäki, Uittamo, Ispoinen ja Luolavuori ovat samanlaisia
merestä nousseita kalliopuistoja.
Nämä puistot opettavat meitä näkemään mahdollisuuden luoda kulttuuria ja sitä historiaa josta Turku tunnetaan.

Sikaoja

Mäntymäen kätkettyjen kukkuloitten
pohjoispuolitse on muinoin virrannut
Sikaoja. Sen paikalla on nykyään Sikaojanpuisto. Vielä 1000-luvulla oja
oli pieni joki, joka laski mereen nykyisten Pajamäen ja Talonmäen välistä. Veden pinta oli tuolloin nykyistä paljon korkeammalla. Voidaan hyvällä mielikuvituksella ajatella piispa
Henrikiä kuljetetun veneellä Sikaojan alkulähteille kastamaan turkulaisia pakanoita. Voidaan olettaa, että
Sikaojan rooli oli keskeinen, kun Turun Linnaa ryhdyttiin rakentamaan
1200-luvun lopulla. Linnan rakennusmateriaalin kuljetus ja rakentajien
huolto tapahtui vesiteitse ja Sikaojaa
pitkin pääsi pitkälle sisämaahan.
Sikaoja on nyt viemäriputkessa,
mutta sen yksi haara, Varsoja, virtaa
vapaana parinsadan metrin matkalta.
Varsoja tulee vapauteen putkestaan
pellolta pysäköintialueen reunasta
Askaistenpuiston eteläpuolelta Puis9

tomäentien ja Vähä-Heikkiläntien välissä. Pimeään putkeen puro joutuu
uudestaan Uittamontien alla.
Varsoja, ja Pihlajanniemessä Pitkäänsalmeen laskeva toinen puro,
ovat kuivina kesinä ja kylminä talvinakin vuolaasti virtaavia muistomerkkejä alueen historiasta. Molempia puronpätkiä on kohdeltu kaltoin, mutta
siitä huolimatta ne luovat ympärilleen aivan oman linnuston ja kasvuston. Nämä villin luonnon pienet huutomerkit tulisi ottaa huomioon alueitten kaavoituksessa. Niitten molempien ympärille olisi mielekästä perustaa viherkeidas, jonka keskipisteinä
purot voisivat olla.

Pitkäsalmen ja Aurajoen
yhtymäkohta

Pitkäänsalmeen laskevan puron pohjoisäyräältä alkaa Pihlajaniemenpuis-
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to. Uuden Majakkarannan asuinalueen kainalossa puiston villiintyneet
hedelmäpuut lähellä rakennusten
vanhoja kivijalkoja muistuttavat alueen aikaisemmasta asutuksesta. Tämän alueen säilyttäminen nykymuotoisena puistona on alueen nykyisen
ja tulevan asukaskannan vuoksi ensiarvoisen tärkeää.
Majakkarannan kerrostalojen ja
Pitkänsalmen väliin, aivan rantaviivan tuntumaan, on rakennettu kaunis
kävelytie. Käytävää pitkin pääsee kävelemään vanhan Hirvensalon sillan
entiselle lossi- ja siltapenkereelle.
Samalla paikalla, nykyisten Etelärannan huippuhienojen kerrostalojen
kohdalla, oli Crichton–Vulcanin telakan Korppolaismäen puoleinen portti.
Portti siellä on vieläkin, mutta
jos se olisi auki, syntyisi turkulaisille

Kätketyistä kalliopuistoista voi löytää koskemattoman erämaaluonnon rauhaa.

mahdollisuus kulkea vanhan telakkaalueen läpi Aurajoen itärantaa pitkin
aina Halisiin saakka.

Lopuksi

Historialla on Turussa pitkät siivet.
Niiden iskut ovat selvästi nähtävissä.
Harva ymmärtää, että kaupungin arvokkaimmat puistot ovat siellä, missä ihmiskäsi ei ole ollut erityisen ahkera. Kalliopuistojen tarina on käsittämättömän pitkä ja kiehtova, ja kaiken
lisäksi tosi.
Miten osaisimmekaan olla neuvomassa ja vaikuttamassa, että ne muistomerkit, jotka kertovat ihmiselle ymmärtämättömän kaukaisista asioista,

saisivat jäädä paikoilleen. Niitten
olemassaolo ei maksa mitään. Niille
ei tarvitse rakentaa. Niitä ei tarvitse
hoitaa. Kalliopuistojen paras hoitaja
on luonto itse.
Kimmo Samuli
Martinrantaseura osallistuu tällä
Kätketyt kukkulat -hankkeella Suomen Kotiseutuliiton järjestämään Jokaisen Oma Ympäristö (JOY) kulttuuriympäristökampanjaan. Kertomuksessa esiintyviin kohteisiin tehdään keväällä 2011 yhtenäinen opastettu kierros Martinrantaseuran toimesta.
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Patikkaretki menneisyyteen 2

Kulttuurikierros ”Kallelankaupungissa”
Mäntymäen kaupunginosa oli vielä
parisataa vuotta sitten autio ja tyhjä. Kallioinen, kitukasvuista mäntyä kasvava nummi kuului Kaarinan pitäjän laita-alueisiin. Aluetta
halkovan Sikaojan vartta reunustavien kukkuloiden rinteillä voisi kuvitella olleen joitakin läheiseen Sotalaisten kylään tai Vähä-Heikkilän kuninkaankartanoon kuuluvia
torppia ja tiluksia.
Mäntymäen historia alkaa varsinaisesti 1830-luvun alussa, kun alueelle rakennettiin kaksi turkulaisten
porvarien huvilaa. Vuonna 1831 piirretyssä kartassa esiintyy Sotalaisten
kylän Vanhatalon mailla sijainnut yksinäinen tontti. Sille mainitaan rakennetuksi viisi rakennusta, parituparakennus sekä asuin- ja leivintuparakennus, kaksi makasiinia ja ulkorakennus. 180-vuotias parituparakennus
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seisoo vielä tänä päivänäkin seisoo
paikallaan Kallelankatu 3:n pihalla.
Se tunnetaan nimellä Villa Karlborg.
Toinen Mäntymäelle 1830-luvulla rakennettu talo oli Trappin talon nimellä tunnettu rakennus. Sen
rakensi vaakamestari, kauppaneuvos
Johan Christian Trapp vuonna
1832 perheensä kesänviettopaikaksi.
Tontilla viljeltiin myös puutarhatuotteita omiin tarpeisiin.
Nämä kaksi taloa seisoivat melkein sata vuotta omassa yksinäisessä
ylhäisyydessään kallioisilla kummuillaan ennen kuin muu asutus alkoi levitä alueelle. Taloista oli vielä
silloin avarat näköalat vapaana virranneen Sikaojan laaksoon.

Kallelankaupunki

Koko Mäntymäen kaupunginosan ni-

Trappin talon pihapiiriä.

meksi oli aikoinaan ehdolla Kallelankaupunki, Karlborgstad kun sitä
1920-luvullakaavoitettiinturkulaiseksi huvilakaupunginosaksi. Alueen rakentaminen alkoi kaavoituksen myötä. Kaavoituksessa pyrittiin aiemmasta keskusta-alueen ruutukaavamallista poikkeavaan, maaston erityispiirteitä huomioivaan ”kaupunkitaiteellieen
muotokieleen”.
Mäntymäestä ja koko Martinmäen alueesta tulikin väljä ja valoisa
kaupunginosa ilman keskikaupungin
tiiviitä ja ahtaita umpikortteleita.
Mäntymäelle nousi 20- ja 30-luvuilla
arkkitehtuuriltaan ja ilmeeltään yhtenäiset puutalokorttelit. Puurakenteisten asuintalojen kivirakenteisissa pohjakerroksissa sijaitsi pieniä kauppoja
ja käsityöverstaita. Alue täydentyi samantyylisillä yksittäisillä omakotirakennuksilla.
Kävelykierroksella Mäntymäessä nähdään, miten rakentaminen keskittyi Kupittaankadun varteen ja Mäntymäen tyypilliseen kallionnyppylöiden jakamaan kumpuilevaan maastoon. Sikaojan rannat jäivät rakentamatta. Poikkeuksena oli esimerkiksi
Trappin korttelissa Purokadun varrella sijaitsevat vanhimmat talot, joista
osa sijoittui aivan ojan partaalle.
Kierroksella nähdään 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla syntyneen puutalokaupungin moninaiset
kasvot. Silmien eteen muodostuu
kuva elämästä pienissä puutaloasunnoissa ja talojen yhteisillä sisäpihoilla, pikkukamareista pihan perällä, pesuloista ja mankelihuoneista. Elämästä jonkalaista ei enää ole. Pikkuisia

maito- ja sekatavarakauppoja, suutarin- ja nikkarinverstaita, yleisiä saunoja ja mustansepän pajoja ei enää
löydy.

Korppu-Vihtorista
Jarkko Laineeseen

Matkan varrelta löytyy monta tarinaa. Kuunnellaan menneitten aikojen
kertomaa Sikaojan varrelta; tarinaa
yli 110-vuotiaan Kallelankadun päiväkodin historiasta, Korppu-Vihtorin
retkistä, Trappin talon vaiheista,
sota-ajan tuhoista ja pula-ajan palstaviljelyksistä. Kuunnellaan myös
Mäntymäen uusimpien talojen, kalliollaan seisovan mormonikappelin
ja vaikkapa Puropellon koulun kertomaa.
Aivan oman lukunsa alueen
kulttuurimuistoihin tuo Martinmäen
suuren pojan, kirjailija Jarkko Laineen asuinpaikat Mäntymäen alueella. Laine asui lapsuus- ja poikavuosinaan kolmessa eri talossa Kupittaankadun kulmilla. Kaikki nämä asuinpaikat ovat vielä jäljellä.
Mäntymäen alue on säilynyt
syntymävuosistaan saakka samanlaisena. Vain jokunen yksittäinen uudisrakennus on noussut puukaupungin talovanhusten joukkoon. Ja nekin
ovat sulautuneet maisemaansa sen
arvoja särkemättä.
Kannattaa kierrellä Kallelankaupungissa. Siellä voi hetkeksi herkistyä entisten sukupolvien elämänpiirissä ja toivoa, että heidän aikaansaannoksensa säilyvät nykymaailman
kovien arvojen paineessa.
Jouni Liuke
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Pekka Pihlanto

Vanhan Norssin kirjailija-rehtori
ja muita opettajia

Koulumuistoja Mestarinkadun Normaalilyseosta
Norssi muutosten kourissa

Martin kaupunginosassa Mestarinkadun ja Kuninkaankadun kulmassa sijaitsee koulurakennus, jossa toimi aikoinaan maineikas Turun normaalilyseo. Sen edeltäjä Turun yhteislyseo
toimi Kauppatorin laidalla vanhassa
postitalossa nykyisen KOP-kolmion
paikalla. Yhteislyseon edeltäjä Käkisalmen yhteiskoulu siirrettiin luovutetulta alueelta Turkuun. Turun yhteislyseo muuttui normaalilyseoksi samalla kun se sai uuden koulurakennuksen Mestarinkadulta vuonna
1957. Muutoksia tapahtui jälleen
vuonna 1974, jolloin koulu organisoitiin uudelleen ja syntyi Turun Normaalikoulu. Se siirtyi myöhemmin
Varissuolle.
Siirto Varissuolle merkitsi vähitellen oppilaspohjan totaalista muutosta. Koulun luonne ja ymmärtääkseni tasokin muuttuivat oleellisesti.
Lehtori FM Olli Miettinen totesi tästä opettajakunnan osalta, että osa nuoremmista miesopettajista siirtyi pusero- ja pipolinjalle.
Näin jälkeenpäin arvioiden koulun muuttuminen lyseosta kouluksi
oli valtiovallan käsittämätön rangaistus Turun koulumaailmalle ja Martin
kaupunginosalle: hyvämaineinen lyseo tuhottiin organisoimalla uudel14

leen ja siirtämällä se esikaupunkialueelle. Helsingin normaalilyseo on
säilyttänyt entisen luonteensa ja
nauttii edelleen arvostusta vanhassa
koulurakennuksessaan kaupungin
keskustassa.
Olen kirjoittanut kouluajastani
vanhassa postitalossa Suomen Turku
-lehdessä (1). Jatkan siitä muistelemalla joitakin Mestarinkadun koulussa vuosina 1957–1960 vaikuttaneita opettajapersoonallisuuksia.

Uusi rehtori, uudet aatteet

Koulun muuttuminen yhteislyseosta
Normaalilyseoksi toi taloon opetusharjoittelijoita, auskultantteja. Ennen
pitkää vaihtui rehtorikin ja aikaisempi viranhaltija Herman Suoninen
väistyi. Uusi rehtori FM Sampo
Haahtela, uudet aatteet. Oppilaat
käyttivät hänestä nimeä Sampo. Melko pian Sampon tultua rehtoriksi
koulussa pantiin pystyyn oppilaiden
itsehallinto asianmukaisine virkailijoineen. Haahtela yritti mielestäni aivan oikein estää Norssi-nimen vakiintumisen, sillä se oli Helsingin
normaalilyseosta käytetty nimi. Hän
ei kuitenkaan voinut mitään valtavirralle, joka piti nimeä sopivana meillekin.
Haahtela kirjoitti muun muassa

kirjat ”Opettajainhuone” (2) ja ”Kyselemisen aika”(3). Ne ovat mielenkiintoisia, mutta paikoin hieman lapsellisia koulukuvauksia varsinkin oppilaiden luonnehdinnan osalta. ”Opettajainhuoneen” rehtorissa taisi olla tietty annos Haahtelaa, sillä ensin mainitun vaalilauseena oli: ”arvaa oma tilasi, anna arvo toisillekin”. Sen Haahtelakin mainitsi eräässä puheessaan.
”Kyselemisen ajan” rehtori oli jo vanha ja väsynyt, koululaitoksen tulevaisuudesta huolestunut mies.
”Opettajainhuoneen” rehtori oli
sen sijaan tiukka kaveri, joka korosti
kuria ja oppilaiden oikeutta saada pä-

tevää opetusta. Näissä suhteissa tahti
muuttui oleellisesti meilläkin uuteen
kouluun siirryttyämme: päteviä opettajia ilmestyi taloon ja kurittomuus
kitkettiin pois heti alkuunsa.
Sampo Haahtelasta muodostui
minulle etäinen ja viileä kuva. Luettuani äskettäin hänen kirjansa ”Säänmerkit”(4) tuli mieleeni, että kirjailijan alter ego tai toiveminä saattoi
olla nuori suomenkielen lehtori, tuleva rehtori Sulo Tuomi, ihanteellinen
ja hyvin oppilaiden kanssa toimeen
tuleva uudistaja. Myös ”Säänmerkkien” vanhan rehtori Pilkkosen koulutuspoliittisissa pohdinnoissa oli
varmasti Haahtelan oman
rehtorikauden kokemuksia
ja ideoita.

Ykä , Ossi ja Olli

Koulun muututtua Normaalilyseoksi sinne ilmestyi
Sampon lisäksi muitakin
päteviä opettajia. Me saimme luokanvalvojaksemme
matematiikan opettajan FM
Yrjö ”Ykä” Metsänkylän.
Hän oli ankara herra, mutta
armoitettu opettaja. Penkkarilaulussa me runoilimmekin (iskelmän ”Sä kaunehin
oot” sävelellä): ”Sä ankarin
oot, kai tiedätkin sen, jos
missä lienen jommaa aatte"Ykä" ja abit keväällä 1960.
Kuva: Pekka Pihlanto
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len”. Hänessä oli ehkä ripaus jotakin
samaa kuin Haahtelan ”Säänmerkkien” tiukan tunnollisessa englanninkielen lehtori Kivisärmässä.
Metsänkylä palautteli meitä kuriin tiukoilla huomautuksillaan: ”Seppälä istuu kuin hollituvassa!”, kun
Matilla oli molemmat jalat käytävän
puolella toinen jalka rennosti toisen
päällä. Itse sain kuulla kommentin:
”Pihlanto on tuollainen yliolkainen
herra!” Metsänkylällä oli tapana muokata tuttuja sananparsia hieman uuteen uskoon: ”Metsänkylä vastaa
niin, kuin sille huudetaan!”, saattoi
häneltä tulla tiukassa äänensävyssä.
”Taidatkos sen selkeämmin sanoa?”,
hän kysyi leppoisaan tyyliin, kun oppilaan vastaus oli jotenkin epäselvä.
Ruotsinkielen opettaja lehtori
FM Ossi Lahti oli taitava ja perusteellinen opettaja. Hänen ja Karin
Miettisen kirjoittama oppikirja
”Ruotsin kielen vaikeuksia” tuli meille tutuksi. Ossille olivat tyypillisiä
”pikkukokeet”, joita hän järjesti liiankin usein. Penkinpainajaisissa lauloimmekin hänestä (”Iloisen Amsterdamin” sävelellä): ”On Ossin salkku
pullollaan kokeita pieniä, hän vaanii
silmät kiiluen, ken osaa ei kieliä…”.
Lukiossa historian opettajaksemme tuli Olavi ”Olli” Miettinen. Olli
oli täydellinen herrasmies ja halusi
paneutua oppilaiden ongelmiin. Hän
oli ehkä lukenut Dale Garnegien kirjan ”Miten saan ystäviä, menestystä
ja vaikutusvaltaa” ja sovelsi sitä. Silti
hänen mielenkiintonsa ja ystävällisyytensä oppilaita kohtaan olivat aitoja.
16

Siihen aikaan oppilaat yleensä teitittelivät opettajia, mutta lukion alkaessa Olli teki sinunkaupat kanssamme.

Saksaa ilman kyyneleitä
Impan johdolla

Ikimuistoinen persoona oli myös
saksanopettaja FT Ilmari ”Imppa”
Lahti, ilmiömäinen pedagogi. Imppa
oli kirjoittanut oppikirjan ”Saksaa ilman kyyneleitä”. Imppa istui edessämme pulpetin kannella jalat rennosti tuolilla, ja samanlainen oli hänen opetustyylinsä. Hän pystyi pitämään pojat kurissa ilman, että se
edes vaikutti kurilta. Hän kohteli
meitä toverillisesti. ”Etteks te ny mittään oppeennu?” hän saattoi leppoisasti kysäistä. Tästä tuttavallisuudesta huolimatta meille ei olisi tullut
mieleenkään hyppiä hänen nenälleen.
Raja oli aivan selvä.
Impan avomielisyyttä kuvaa,
että hän kertoi suunnitelleensa lehtimiehen uraa, mutta jättäneensä sen
sikseen havaittuaan, miten väsyneitä
vanhat lehtimiehet olivat. Kerran hän
kysyi, mitä kertoo hänen taululle kirjoittamansa tekstin nousu ylöspäin.
Impalle oli juuri tehty työtarjous
matkatoimistoalalta. Vaikka hän hylkäsi tarjouksen, se ilahdutti häntä.
Imppa preppasi meitä vaivojaan
säästämättä ylioppilaskirjoituksiin.
Hän lupasi korjata kirjoittamamme
esseet joululomalla Rivieralla. Ventimigliaan lähtikin useita kirjekuoria,
joiden sisältö saatiin korjattuna takaisin. Sampo Haahtelan kirjassa
”Säänmerkit” esiintyy hiukan vii-

Penkkariajoriehaa vuodelta 1960

naan menevä fysiikan lehtori ”Fysis”
Bremer, joka leveine Turun murteineen ja pisteliäine, mutta pohjimmiltaan hyväntahtoisine kommentteineen toi mieleeni Impan. Tosin mikään romaanihenkilö ei tietenkään
ole esikuvansa läheskään täsmällinen
kopio.

Esko-poika taulull häärii

Viimeisellä lukioluokalla suomenkielen opettajaksi tuli FT Esko Ervasti.
Häntä pidettiin vasemmistolaisena.
Minulla ei oikein synkannut Ervastin
kanssa. Ainekirjoitusnumeroni putosi, sillä hän ei hyväksynyt tyyliäni ja

taisi ideologisilla eroillakin olla jotakin vaikutusta.
Ervasti oli varmasti hyvä opettaja kielenhuoltomielessä. Hänen tunneillaan aineistamme etsittiin ja karsittiin pontevasti ”sanapöhöä”. Penkkarilaulussa kajautimmekin Seitsemän veljeksen tyyliin: ”Esko poika
taulull häärii, aineistamme juttuu
käärii. Pohjamutia tonkii. Fraasit poies, truistisuudet, sanapöhöt, ihanuudet – hiki vertamme säästää.”
Haahtelan
”Säänmerkeissä”
esiintyy radikaali lehtori, lisensiaatti
Visa Koivu, joka suhtautuu hyvin
positiivisesti oppilaiden ja Teiniliiton
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avaamiin uusiin tulevaisuuden näkymiin – toisin kuin ”vanhoilliset” opettajat. Kirjailija oli ehkä saanut Ervastista aineksia Koivun hahmoon.

Seniorinorssien uusi tuleminen

Seniorinorssien”ensimmäinentuleminen” sattui 1960-luvun alkuun: silloin tämä koulun entisten oppilaiden
ja opettajien yhdistys perustettiin. Seniorinorssien tiimoilta tapasimme
Sampo Haahtelan ja muitakin opettajia vielä koulusta päästyämme. Joku
meistä heitti puheessaan huulen, että
Sampolle luovutetaan Seniorinorssien lahjana kaksi kiloa tuoreita norsseja. Sampo oli myöhemmin tiedustellut, missä norssit viipyvät.
Seniorinorssien toiminta hiipui
sittemmin. Yhdistyksen toinen tuleminen alkoi keväällä 2004 Mestarinkadun koululla pidetyssä tilaisuudessa
ja jatkui Norssin päivänä syksyllä Varissuolla. Sen jälkeen yhdistys on toiminut vireästi. Toimintaan ovat kuuluneet stipendilahjoitukset normaalikoulun oppilaille, matkojen järjestäminen muun muassa Käkisalmeen
koulun juurille ja Vuoden Seniorinorssin nimeäminen. Tähän mennessä arvonimen ovat saaneet ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin, normaalikoulun vararehtori Pentti Tapana, Sibelius-Akatemian professori Ju-

hani Lagerspetz ja akatemiaprofessori Erno Lehtinen.
Kouluajoilla on ainakin vanhempien ikäluokkien keskuudessa oma
vetovoimansa. Se saa monet kokoontumaan ja tapaamaan vanhoja Norsseja muissakin kuin luokkakokousten
merkeissä. Meidän aikoinamme oma
luokka oli varsin kiinteä yhteisö, jonka jäsenent opittiin tuntemaan hyvin.
Miten lienee myöhemmin, kun koulu-uudistukset ovat murentaneet
luokkayhteisön erilaisiksi aineryhmiksi?
Pekka Pihlanto
Lähteitä

1) Pihlanto, Pekka (2010) ”Vanhasta postitalosta Mestarinkadulle.
Koulumuistoja Turun yhteislyseosta”. Suomen Turku No. 1,
2010.
2) Haahtela, Sampo (1956) ”Opettajainhuone”. Kolmas painos.
Gummerus: Jyväskylä.
3) Haahtela, Sampo (1973) ”Kyselemisen aika”. Gummerus: Jyväskylä.
4) Haahtela, Sampo (1975) ”Säänmerkit”. WSOY: Porvoo.

Martinmäkeläinen Mari Mielonen tuli katsomaan Paavo
Nurmen kisoja viime vuoden tapahtumasta innostuneena.
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Tunnelmia Paavo Nurmen kisoista
Turun Urheiluliiton järjestämät
Paavo Nurmen kisat käytiin Paavo
Nurmen stadionilla jälleen 18. elokuuta. Alkuillan sateisuudesta huolimatta tapahtuma keräsi Turun
urheilupuistoon satoja yleisurheilun ystäviä. Kisatapahtumaan osallistui myös martinmäkeläinen
Mari Mielonen.
Oletko ollut katsomassa Paavo Nurmen kisoja aiemminkin?

Olen nyt toista kertaa. Viime
vuonna osallistuin ensimmäisen kerran. Luulen, että tästä tulee perinne.
Vaikuttaako asuinpaikka tapahtumaan osallistumiseen?

Kyllä se vaikuttaa, ainakin sii-

hen, että nämä kaksi ensimmäistä
kertaa tuli lähdettyä. Ehkä jatkossa
tulisin kauempaakin. On kivaa, että
ihan kotikulmilla tapahtuu kaikenlaista.
Miten kuvaisit kisatunnelmaa?

Tunnelma on mukava ja leppoisa, pääkatsomo on täynnä ja tunnelma varmasti tiivistyy iltaa kohti.
Mitkä ovat suosikkilajisi tänä iltana?

Naisten seiväshyppy sekä miesten keihäs ja pituushyppy. Nuorten
kisoja on myös kiva katsoa. Miesten
100 metriä aina kruunaa illan. 10 000
metrin juoksumatkaa olisi kaivannut,
sitä ei tällä kertaa juosta.
Teksti ja kuva: Kristiina Syrjäsuo

19

Merestä kohonnut kukkula

Tarinaa Tonttumäeltä
Turun kerrotaan olevan kuten Rooma; se on rakennettu seitsemälle
kukkulalle. Martinrannan alue on
sitten kai jonkunlainen Pikku-Rooma, täälläkin on vähintään seitsemän kukkulaa. Osa vähän matalampia ja katseilta kätketympiä,
mutta kukkuloita yhtäkaikki.
Alueelta löytyy Korppolaismäki,
Vilkkilänmäki ja Sotalaistenmäki, on
Urheilupuisto-Martinmäki ja on Pajamäki, Huvituksenmäki ja Harakkakallio. Matalammista nyppylöistä puhumattakaan. Yksi, eikä vähäisin, Martinrannan kukkuloista on Tonttumäki.
Tonttumäki on yksi eteläisen Turun muinaisen saariston karuista kalliosaarista, joka maan nousun myötä
on kohonnut yhdeksi kaupungin kukkulaksi. Mäki oli autiota kalliota vielä 1950 luvun alkupuolella asti. Entisajan Turulle tyypilliselle karulla
mäellä kasvoi vain mäntyjä ja katajia. Laitamilta löytyi muutamia tuomia ja pihlajia. Vasta As. Oy Tonttulinnan rakentamisen myötä kallion lakea ja etenkin Stålarminkadun puoleista sivustaa muokattiin täytemaalla
ja istutuksilla.
Tonttumäki tunnetaan kaavakartoissa nimellä Fleminginpuisto. Nimi
on lähtöisin vuodelta 1916, kun nimistötoimikunnan tarkoituksena oli
nimetä kaikki puistoon silloin kaavoitetut kadut valtamarski Klaus Flemin20

gin suvun mukaan. Vuoden 1923
kaavassa olikin mäelle nimetty kaksi
katua, Ebbantie ja Klauntie, Ebba ja
Klaus Flemingin mukaan. Niitä ei
ole koskaan rakennettu.
Fleminginpuisto kuuluu suurempaan, Vaasa-suvun aikaan, liittyvään
nimistöön. Lähistöltä löytyykin aiheeseen runsaasti aikakauteen liittyviä kadunnimiä. Löytyy Stålarminkatu, Daniel Hjortin katu ja Niilon
Grabben katu. Jälkimäinen on nykyään lyhennetty Niilonkaduksi. Tonttumäelle nouseva Nokiankatu on rakennettu Tonttulinnan kerrostalojen
rakentamisen yhteydessä ja nimetty
Nuijasodan aikaisen Nokian taistelun
(1596) muistoksi.

Lapsuuden leikkipaikkoja
pommisuojien päällä

Tonttumäen reunamilla Kupittaankadulla lapsuudessaan asunut Martti
Walden kertoi, että vielä 1950-luvulle tultaessa asumaton kivikkoinen
mäki oli soi lähiseudun lapsille oli
mainioita leikkipaikkoja. Kupittaankadulle viettävillä kivikkoisilla rinteillä leikkivät Myllymäen lapset.
Stålarminkadun puoleiset rinteet olivat taas kadun vastakkaisella puolella olevien kerrostalojen lasten mieluisia leikkipaikkoja ja liukumäkiä.
Jatkosodan lopussa rakennetuissa
Suurperheisten taloiksi kutsutuissa
vuokrataloista riitti lapsia mäkileik-

keihin kesällä ja talvella.
Mäen huipulle nousseen Tonttulinnan talojen rakentamisen myötä
kallion lakea ja etenkin Stålarminkadun puoleista sivustaa muokattiin täytemaalla ja istutuksilla. Koillisosan
rinteillä voi vieläkin löytää isojakin
siirtolohkareita. Walden kertoi, että
erään sellaisen alla oli pieni luola,
joka toimi poikien mieluisana leikkipaikkana. Kallion päällä on pienehkö
siirtolohkare, jota nimitettiin Lammaskiveksi.
Tonttumäen kallioon on aikojen
kuluessa louhittu kaksi pommisuojaa,
jotka toivat sota-ajan ilmahälytysten
aikana suojaa laajan alueen asukkaille. Suojien suuaukoista vanhempi sijaitsee Daniel Hjortin kadun ja uudempi Stålarminkadun puolella. Kolmantena luolana kalliossa on kaupun-

gin hiekkavarasto, jonka aukko on
myös Daniel Hjortin kadun puolella.
Mäen huipulla on koppi hiekan täyttöä varten.
Pommisuojaan on jo pitkään
suunniteltu uusiokäyttöä. Turkulainen Turun Ampumakeskus (Kantelo
Oy) aikoo rakentaa luolaan ampumaradan, johon on tulossa mm. 75 metrin kivääriammuntarata. Pommisuojan pitkä, suora tunneli kallion sisässä suo siihen hyvän mahdollisuuden.
Vanhaan kallioluolaan kertyneen
kosteuden kuivattaminen on vienyt
runsaasti aikaa. Lisäksi valituskierrokset ovat viivyttäneet radan rakentamista.

Halkosahasta bensa-asemaan

Kupittaankadun varrelle Tonttumäen
itäkulmalle rakennettiin vuonna 1949

Vanhaan pommisuojaan suunnitellaan ampumarataa.
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Auran Pilkkopuu Oy:n halkosaha. Se tarjosi meille uuden ja jännittävän
leikkipaikan sekä muutakin ihmeteltävää, muistelee Walden kotisivuillaan.
- Lautavarastot ja halkopinot olivat
kiintoisia seikkailumahdollisuuksia
tarjoavia paikkoja. Sahalla tehtiin jossain vaiheessa myös joitakin puutuotteita, mm. sähköjohtojen puukiinnikkeitä.
Mäen eteläisellä rinteellä toimi
pitkään sepelimylly. Kun se 1960-luvun alkupuolella lopetti toimintansa,
alettiin myös tätä kulmaa täyttää
maalla. Myöhemmin istutettiin myös
puita lähinnä kadun varrelle. Valtao-

sa louhikoista ja kivikoista peittyi
täytemaan alle. Tarkkaan katsoessa
voi puiston Daniel Hjortinkadun ja
Kupittaankadun risteyksen nykyisen
nurmikon keskellä nähdä entisen sepelimyllyn sokkelin.
Daniel Hjortinkadun varrella
puiston lounaislaidalla on entinen
Valion juustovaraston rakennus ja
Stålarminkadun kulmassa vanha perinteinen lippakioskirakennus. Niiden välissä on 1961 perustettu huoltoasema, joka tunnettiin pitkään Stålarminkadun Essona. Nykyisin se
kuuluu ST1 -ketjuun. Aseman lähes
50-vuotisen historian aikana sillä on

Esson asema tammikuussa 1961. Huoltoaseman avajaiset on juuri pidetty, juhlan
kunniaksi viritetyt viirit ovat vielä liehumassa. Kuvassa aseman ensimmäinen pitäjä
Raimo Kanerva. Vasemmalla Esson silloisen piiripäällikön Fjalar Jäntin Peugeot 403.
Kuva Risto Lempisen kokoelma.
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ollut vain kolme isäntää, Raimo Kanerva, Olof Hansén ja kolmantena
Risto Lempinen. Lempinen on isännöinyt asemaa 36 vuotta vuodesta
1974 lähtien.
Tonttumäen komean kukkulan nimen alkuperä on vielä hämärän peitossa. Maakuntamuseon tutkijatkaan
eivät ole löytäneet muistitietoa nimen
alkuperästä. Tonttumäki -nimi esiintyy jo ainakin vuonna 1924, kun Stålarminkadun varrelle n:o 18 nousi
puutaloyhtiö, joka otti nimekseen Turun Työläisten Asunto-Osakeyhtiö
Tonttumäki.

Wärtsilän telakan rautakourilla
on oma ”teoriansa” nimen synnystä.
Heidän mukaansa nimi liittyy kalliolle 1950-luvun alussa Wärtsilän kuukausipalkkalaisille rakennettuihin
kerrostaloihin ja varsinkin niiden
asukkaisiin!
Jouni Liuke
Lähteet:
- Martti Walden, Martinrantagalleria,
http://kotisivu.dnainternet.fi/martwald
- Maakuntamuseo: Turun nimistö 2

23

Eteläisen Turun maamerkki

As Oy Tonttulinna

Tonttulinnan komeat kerrostalot
ovat olleet Martin alueen eteläosien näkyvänä maamerkkinä lähes 60 vuotta. Kallioisella mäellään
maisemaa hallitsevat rakennukset
rakennettiin 2. maailmansodan jälkeisinä kovan asuntopulan vuosina. Wärtsilänkin tuotantolaitoksilla oli huomattu - sodanjälkeisen telakkateollisuuden nopean elpymisen ja kasvun aiheuttama - huutava pula telakkatyöläisten ja toimihenkilöiden asunnoista Turussa.
Wärtsiläntelakanpiirustuskonttorissa vuodesta 1949 eläkkeelle lähtöönsä asti toiminut ja Tonttulinnassa
alusta asti asunut teknikko Esko Terho kertoi, että ajatus asuntokerrostalojen rakentamisesta virisi v. 1949 piirustuskonttorissa, jossa työskenteli
suuri määrä Turun telakan toimihenkilöitä. Vielä samana vuonna perustettiin toimikunta, jonka tehtäväksi
annettiin valmistella suunnitelmaa
asuntojen rakentamiseksi Wärtsilän
kuukausipalkkalaisillatoimihenkilöille. Mukaan otettiin myös Wärtsilän
Turun Porsliinitehtaan kuukausipalkkalaiset.
Toimikuntaan kuuluivat rakennusosaston päällikkö insinööri Torsten Timonen sekä insinöörit Hjellman, Åke Kroneld, Lars Sangder ja
muutamia muita. Torsten Timosesta,
rakennusalan mies kun oli, kehkeytyi
koko hankkeen vetäjä ja puuhamies.
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Kaksihenkinen delegaatio kävi
Helsingissä esittelemään asian konsernin pääjohtajalle, vuorineuvos
Wilhelm Wahlforssille. Tämä tajusi
tilanteen ja tarttui heti asiaan. Vuorineuvos järjesti hankkeelle merkittävän osan rahoituksesta, osan lahjoituksena, osan yhtiön lainana. Lähetystö marssi sen jälkeen Aravaan,
josta myös luvattiin lainaa.

Kolme taloa kalliolla

Turun kaupunki luovutti hanketta
varten 5.969 m2 tontin Tonttumäestä. Turun kaupungin asemakaavaarkkitehti Olavi Laisaari hoiti alueen
kaavoituksen. Hänet valittiin myös
rakennusten pääsuunnittelijaksi. Hänen johdollaan neljähenkinen arkkitehtiryhmä hoiti rakennuksen. Kun
koko ryhmä muodostui kaupungin
talorakennusosaston arkkitehdeista,
sujuivat rakennuslupa-asiat sutjakkaasti kaupungin elimissä.
Rakennesuunnittelusta vastasi
Ins.tsto Reino Sulima, jossa käytännön suunnittelutyöstä vastasi insinööri Leo Rantasalo. Hänellä oli
myöhemmin oma suunnittelutoimisto
Turussa. LVI-suunnittelusta ja -töistä
vastasi Huber Oy. Sähkösuunnittelijana toimi insinööri Hinnerichsen
Strömberg Oy:stä.
Torsten Timosen johtama rakennustoimikunta valitsi pääurakoitsijaksi Kivikartio Oy:n. Työt aloitettiin

v. 1951 louhinnalla ja pohjatöillä.
Vastaavana rakennusmestarina toimi
rakennusmestari Allan Peltola. Rakennuksen pohja ja runko tehtiin paikallavaluna ja sitä varten mäelle perustettiin oma betoniasema. Mäelle
johtavaa Nokiankatua ei nykymuodossaan vielä ollut ja kaikki rakennusmateriaali kuljetettiin Stålarminkadun kautta mäelle tilapäistä työmaatietä pitkin.
Elementtirakentaminen ei vielä
ollut vallannut rakennusmarkkinoita
ja kaikki työt tehtiin työmaalla. Työtapa vaati runsaasti erilaista ammattija aputyövoimaa. Työmaalla ahkeroi-

kin kymmeniä muurareita sekä hanslankareina, joista suuri osa oli naisia.
Nykyaikaisia rakennusnostureitakaan
ei vielä siihen aikaan ollut ja niinpä
tiilet ja pruuki nostettiin vinttureilla
kerroksiin..
Runkotöiden valmistuttua helmikuussa 1952 alkoi ulko- ja väliseinien muuraustyöt. Ulkoseinät ja
myös väliseinät muurattiin punaisista
täystiilistä. Ulkoseinät pinnoitettiin
rappauksella. Asuntojen lattiat tehtiin
pontatusta kuusilaudasta välipohjien
betonisen alalaattarakenteen ja koolauksen päälle. Työmaan valvojana
toimi rakennusmestari Kurt ”Kurre”

Tonttulinnan työmaa harjakaispäivänä 29.2.1952. Kuva Esko Terho.
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Smidtslund.
Harjakaisia vietettiin karkauspäivänä 29.2.1952. Tavoitteena tuolloin
oli; jouluksi omaan kotiin. Asukkaat
pääsivätkin muuttamaan upouusiin
asuntoihin marras-joulukuussa 1952.
Asunto-osakeyhtiö rekisteröitiin
nimellä As Oy Tonttulinna. Nimen
kummina pidetään ins. Nils Lindelliä. Rakennusryhmän kolmeen torniin tuli 84 asuntoa, suurin osa sen
ajan tarpeiden mukaisesti yksiöitä
sekä kaksioita kooltaan 42 – 55 m2.
Mukaan mahtui myös muutama isompi asunto, suurimpien ollessa pintaalaltaan 86 m2.
Jokaiseen asuntoon kuului kylpyhuone ja oma parveke. Keittiöissä oli
sähköhellat, huolimatta siitä, että alueella olivat siihen aikaan vielä yleisesti käytössä kaasuhellat. Yhteisinä
tiloina rakennukseen tulivat sauna,
pesutupa, mankelihuone, askarteluhuone ja pyöräsuojat.
B-talon kellariin sijoittui lämmönjakohuone, ”pannuhuone”, jossa
oli keskuslämmityskattilat. Polttoaineena oli aluksi muutaman vuoden
ajan koksi. Myöhemmin rakennettiin
öljysäiliöhuone kattilahuoneen yhteyteen, hankittiin kaksi suurta öljysäiliötä, kattiloissa tehtiin tarvittavat muutokset ja siirryttiin raskasöljylämmitykseen.
Talossa asunut insinööri Tarmo
Koivisto kertoo, miten ”lämmityksen
säätöön ei vielä 50-luvulla ollut käytettävissä elektroniikkaa, vaan työ oli
siihen aikaan talomiehen harteilla.
Säätö tapahtui käsikäyttöisellä suntti26

venttiilillä, jota talonmiehen tuli käydä vääntämässä aina ulko- tai sisälämpötilan muuttuessa”. Kaupungin
kaukolämpöverkostoon liityttiin v.
1981, jolloin lämmityskattilat poistuivat käytöstä ja koko laitos ajanmukaistui.

Pika-avioliitolla
asunnonhaltijaksi

Asukkaat valittiin huolellisesti; kaikkien tuli Wärtsilä Oy:n - Turun Telakan ja Turun Porsliinitehtaan työntekijöitä. Lisäksi oli noudatettava aravarahoituksen saamisen ehtoina olleita asukkaiden valintaperiaatteita.
Kaikkien asukkaiden tuli olla perheellisiä. Monelle telakan poikamiehelle tulikin kiire mennä naimisiin,
jotta pääsisivät asumaan kovasti haluttuihin upouusiin asuntoihin Tonttumäelle, josta avautuivat upeat näkymät joka suuntaan kaupunkiin ja
myös omalle työpaikalle telakkaalueelle päin.
Rakennustöiden loputtua, Kivikartio Oy:n siivottua jälkensä ja luovutettua rakennukset asuntoyhtiön
käyttöön, alkoi pihamaan muokkaus
ja kunnostus. Tämä työ tehtiin lähes
kokonaan asukkaiden talkootyönä.
Wärtsilältä saatiin iltaisin lainaksi
kuorma-auto, jolla kuljetettiin paikalle kivi- ja maa-ainesta. Pohjustuksen
jälkeen pinnalle levitettiin multaa ja
istutettiin puita ja pensaita. Lapsille
tehtiin keinut ja voimistelutangot,
pystytettiin mattojen tamppaustelineet ja pyykkien kuivaustelineet.
Viimeiseksi keskipihan kumpareelle

Tonttulinnan rakennukset keväällä 2008. Kuva J. Liuke

pystytettiin lipputanko ja niin voitiin
nostaa Siniristilippu salkoon ensi kertaa juhannuksena 1954.
As Oy Tonttulinnan ensimmäinen isännöitsijä oli Wärtsilän konepajan ylityönjohtaja Birger Löfman.
Virassa toimivat myöhemmin mm.
Tarmo Koivisto ja Esko Terho. Tonttulinnan ensimmäisenä talonmiehenä
oli Rankonen -niminen raamikas herra, jonka moni vanha martinmäkeläinen muistaa Stålarminkadun poliisiasemalla toimineena tomerana poliisina.
As Oy Tonttulinna on nyt kohta
60 vuotta uhmannut kaikille tuulille
alttiilla korkealla kalliollaan aikaa ja
joskus ankariakin säitä. Ensimmäinen suuri julkisivu- ja parvekere-

montti tehtiin vasta vuonna 2006.
Parvekkeitten betonirakenteita uusittiin ja ulkoseiniin tehtiin paikkausrappaus ja maalaus. Värityksessä
noudatettiin alkuperäisiä värisävyjä.
1950-luvun rakentamisen tasoa
ja työn laatua kuvaa se, alkuperäinen
ulkomaalaus ja kaikille säille alttiit
parvekerakenteet kestivät yli 50
vuotta. Kuinkahan käy uusien kanssa.
Jouni Liuke
Lähteet:
– Esko Terhon muistiinpanot ja
haastattelu
– Tarmo Koiviston haastattelu
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Onko Telakkaranta muuta kuin sisällötön
nimi?
kus.
Ehdotus jätettiin kaikille
Turun telakka on yksi tärkeimmistä turkulaisuuden taloudellisista ja
henkisistä kulmakivistä. Telakka
siirtyi Aurajokirannasta Pernoon
1980-luvulla. Alueelle jäivät vielä
Wärtsilän vuonna 2004 suljettu dieseltehdas ja Turun korjaustelakka.
Sittemmin korjaustelakkakin on lopettanut toimintansa Turussa.
Vanha telakka-alue ja sen maisema ovat kuitenkin edelleen osa Turun sydäntä. Lähes kaikissa turkulaisperheissä on jäseniä tai tuttavia, jotka
ovat työskennelleet telakalla. Tuntuu
varsin oudolta, että Turku ei telakkarantaa kaavoitettaessa kunnioita perinteisen ympäristön ominaishenkeä.
Korppolaismäki tuhotaan maisemallisesti. Vanhastalaivanrakennusalustasta, 4. lipistä, jätetään vain pieni pala
muistoksi vanhasta telakkatoiminnasta. Telakan vanha kaasukello on jätetty ylitiheän kaavan salliman rakennusmassan puristuksiin. Nyt toistetaan sama virhe – alue rakennetaan
liian täyteen ja slummiutetaan.
Turulla on toinenkin vaihtoehto,
miettiä alueelle sen vanhaa telakkamaisemaa ja ominaishenkeä kunnioittava ratkaisu. Turun telakan työhuonekunta ehdotti kolme vuotta sitten,
että telakkarannan alueelle rakennetaan Turun haikailema musiikkitalo.
Ajatuksena oli rakentaa 4. lipille kulttuurilaiva. Laiva olisi ollut samalla
Turun musiikkitalo ja konferenssikes28

valtuustoryhmille ja Turun korkeimmalle virkamiesjohdolle. Pyysimme, että
kaavan hyväksymistä valtuustossa
olisi siirretty puolella vuodella, jotta
hankkeen toteuttamista olisi tarkemmin selvitetty. Kuten tyypillistä, innovatiiviset ideat eivät saa Turussa
vastakaikua. Ehdotus vaiettiin Turun
johdon taholta ja sitä ei edes lähdetty
selvittämään. Tarjosimme samalla
Turulle meriteollisuuden osaamista
idean toteuttamiseen. Jokainen, joka
on vieraillut Pernon loistoristeilijöissä, voi ymmärtää, että laivanrakentajilla olisi ollut tahto, taito, voima ja
rohkeus rakentaa musiikkitalo vanhan telakan paikalle. Rakentaminen
olisi ajoittunut ensi talveksi, jolloin
Turussa ei todellakaan ole pula tekijöistä. Puuttui vain Turun oma tahto,
taito, voima ja rohkeus. Kemikaalijunien vieressä oleva Logomo on Turun päättäjien silmissä vetovoimaisempi ja innovatiivisempi paikka.

Näkökulmia valinnoille

Laivanrakentajille lähivuodet tulevat
olemaan töiden suhteen synkkää aikaa. Toivon Turun kaupungin ja
Wärtsilän johdon miettivän telakkarannan käyttötarkoitusta uudelleen.
Alue ei ole arvoisessaan käytössä,
jos se rakennetaan ylitiheäksi slummiksi. Laivanrakentajien osaamisella
alueesta voitaisiin kehittää koko Turun vetonaula, elinvoimainen ja viih-

tyisä kaupunginosa – historiaa, asuntoja että kulttuuria.
Tuntuu myös varsin oudolta, että
Turku on rähmällään kaavoituksessa
Wärtsiläyhtymän suuntaan sallimalla
ylitiheän rakentamisen ja alueen pilaamisen. Toivon, ettei rakentaminen
tule kaupungille kalliimmaksi kuin
on oletettu. Maaperän puhdistaminen
voi aiheuttaa yllättäviä kustannuksia.
Itse en ostaisi lapsiperheelle asuntoa
alueelta, joka on toiminut pitkään telakkana. Sen verran roisia oli kemikaalien käyttö alueella 1900-luvun
hurjina vuosina vanhojen telakkalaisten tarinoiden perusteella.

Facebook-yhteisössä on parhaillaan käynnissä nimienkeräys, jossa
luvataan käyttää Viking Linen laivoja, jos mainittu yhtiö tekee tilauksensa Turun telakalta ennen lokakuun
loppua. Martinrannan asukkaat voisivat lainata ja jalostaa hyvää ideaa lupaamalla käyttää jatkossa Turun
kulttuuripalveluita sankoin joukoin –
mikäli Kulttuurilaiva rakennetaan!
Työhuonekunnan ehdotuksen
löydät internetistä osoitteesta
http://www.heavymetalyards.fi.
Jari Aalto, Turun Telakan työhuonekunnan pj, pääluottamusmies

Jari Aalto Pernon telakalla.
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Uussi kirjoi Förituval
Turku 1911 – elämää sata vuotta sitten.
Vuonna 2011 Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Mutta millaista oli
täällä 100 vuotta sitten? Kulttuuri- ja ympäristöhistoriaan erikoistuneen tutkijan, FT, dosentti Rauno Lahtisen kirjoittama Turku 1911 -kirja vie lukijan aikamatkalle sadan vuoden takaiseen turkulaiselämään. Aikakauteen, jolloin
elokuvat olivat uutta ja ensimmäiset autot katuliikenteessä pelkoja herättäviä.
Ja kun uutta oli myös naisten housupuku, joka kaduilla hämmensi mieliä.
Runsaasti kuvitettu kirja on täynnä ennen julkaisemattomia valokuvia
1910-luvun Turusta. Sadan vuoden takaiset tapahtumat ja niistä kertovat lehtileikkeleet sekä riemastuttavat että kauhistuttavat.
Kirja on hieno lisä Turun historiasta kirjoitettujen teosten joukkoon.

Ai vaa hullumppa

Risto Vuoriselt o ilmestyny jo viires Turu murttel kirjotettu pakinakirja. Ja ai
vaa hullumppa Olek te tutustunu perusturkulaiste Mari ja Jussi toohotuksi heijä omas pihapiirissäs ja kaupunkil?
Jokku voiva kyssy, ett mitä heil nykysi kuulu. Ai kyssy voi. Vastaukse
saa tämä Vuarise viimesimmä pakinakirja sivuilt. Kirjass o uussi pakinoi kaikkiastas 55.
Turkuseuran kustantamia Turku 1911 ja ai vaa hullumppa uutuuskirjoja
on myynnissä Förituvassa ja muissa paikallisissa kirjakaupoissa.
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Vielä ehtii istuttamaan

Turku-tulppaanit ovat myynnissä

Varta vasten Turulle Hollannissa kehitetty Tulipa Aboa Turku
on kulttuuripääkaupunkivuoden
2011 tunnuskukka. Oranssin väreissä hohtavan tulppaanin sipulit ovat myynnissä. Niitä voi ostaa sekä laatikkotavarana että
pienempinä erinä Turku-pusseissa.
Turun kaupunki istuttaa syyslokakuussa 20.000 sipulia Aurajoen rannoille ja puistoihin. Toivotaan, että myös kaupungin asukkaat, taloyhtiöt ja yritykset istuttaisivat tulppaaneita tonteilleen ja pihoilleen.
Kun tulppaanit ensi keväänä
puhkeavat kukkaan joka puolella
kaupunkia, saa kulttuuripääkaupunki juhlavana liekehtivän kevätvärityksen.
Tulipa Aboa Turku sipuleita myyvät Kauppilan ja Viherlassilan puutarhat
sekä puutarhaliike Helle.
500 kappaleen laatikko maksaa 180 euroa ja 20 kappaleen Turku-pussi 14
euroa.
Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta
Martti Walden

http://kotisivu.dnainternet.net/martwald/
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Tapahtumakalenteri
Syksy 2010

Martti-nimen historiaa
Martinpäivänä 10.11. klo 18.00
Seurakuntakoti Yrjänässä Itäinen Pitkäkatu 49.
Maailmassa on monta Marttia, mutta kuka niistä on antanut nimen
Martinmäelle ja Martin kaupunginosalle?
Rovasti Terho Hämeenkorpi kertoo kuuluisista Marteista ja nimen historiasta.
Esityksen jälkeen järjestetään yhdistyksen syyskokous. Kahvitarjoilu.

Martinrantaseuran puurojuhla

Förituvassa ke 8.12. klo 18.00
Toiminnanjohtaja Kristiina Syrjäsuo kertoo meille Turkuseurasta ja esittelee
sen toimintaa.
Vuokko Valkamo ja Ilkka Tuomi esittävät laulelmia yhdessäolon lomassa.
Myös yhteislaulua.
Tule mukaan lämpimään joulunalustunnelmaan. Joulupuuro- ja kahvitarjoilua.

Ennakkotietoa talven 2011 ohjelmasta:
Jarkko Laine -ilta

ke 26.1.2011 alk. klo 19.00
Järjestämme yhdessä Jarkko Laineen seuran kanssa kirjallisen illan ravintola
Hugon kirjastossa.
Saamme vieraita Jarkko Laineen seurasta. Puheenjohtaja Joni Pyysalo tuo
seuran terveiset. Kirjailijavieraat kertovat muistojaan Jarkosta ja esittelevät
omaa tuotantoaan.
Näyttelijä Arno Virtanen lukee persoonallisella tyylillään valittuja pätkiä
Jarkon tuotannosta.
Tuo oma runosi tai lempirunosi kuultavaksi!
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Turkuseuran tapahtumia
Murreilta työväenopistolla
Turkuseuran murrejaosto järjestää jälleen Murreillan yhteistyössä Turun suomenkielisen työväenopiston kanssa. Opiston juhlasalissa (Kaskenkatu 5) maanantaina 25.10. klo 18 alkavaan tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ohjelmassa on
mm. professori Kaisa Häkkisen murteeseen ja yleiskieleen liittyvä esitelmä,
murrejuttuja ja -runoja sekä musiikkia.

Visafton i Färjstugan

Visafton med Rabbe von Weymarn torsdagen den 25 november kl. 18 i
Färjstugan. Fritt inträde. Kaffe med bulle säljes. Arrangör Åbosamfundets
svenska sektion.
Turkuseuran ruotsinkielisen jaoston ohjelmistoa: Rabbe von Weymarn
esittää laulelmia Förituvalla torstaina 25.11. klo 18. Vapaa pääsy. Kahvia ja
pullaa myynnissä. Tilaisuus on ruotsinkielinen.
Lisätietoja Turkuseuran tapahtumista puh. 233 1073, info@ turkuseura.fi.

SUOMEN TURKU -lehti jäsenalennuksella
Martinrantaseuran jäsenenä voit tilata
Suomen Turku – Åbo, vår stad -lehden vuosikerran 2011
jäsenalennuksella hintaan 14 €/v. Normaali tilaushinta on 20 €.
Tämä erikoishinta ei sisällä Turkuseuran jäsenyyttä.
Martinrantaseura välittää tilauksesi Turkuseuralle. Ota yhteyttä sihteeriin.
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Liikenne – Martin alueen kohtalo
Hyvä lukija – seuraavassa tietoisesti
kärjistettyjä vaihtoehtoja asuinalueemme liikenteen ja viihtyisyyden ratkaisemiseksi nyt ja tulevaisuudessa.
Kommentoi vaihtoehtoja ja/tai
esitä omasi. Lähetä näkemyksesi tavalla tai toisella allekirjoittaneelle.

1) A) Tulevalle Myllysillalle kevyen liikenteen kaista vain toiselle puolelle ja autokaistoja vähintäin neljä B) Sillalle kevyen liikenteen kaistat kummallekin puolelle, yksi kaista joukkoliikenteelle ja kaksi kaistaa muulle moottoriliikenteelle
2) A) Myös Martinsillalle jätetään
kevyen liikenteen kaista vain toiselle sivulle, jolloin saadaan yksi
kaista lisää autoille B) Nykyinen
keskustan puoleinen jalkakäytävä suojataan kaiteella ja yksi autokaistoista varataan vain joukkoliikenteelle
3) A) Ekoystävällisiä joukkoliikennevuoroja lisätään ja taksoja alennetaan henkilöautoliikenteen vähentämiseksi B) Joukkoliikennettä supistetaan rasittamasta kaupungin taloutta
4) A) Martinkadun kävelysillalle
asennetaan näkyvät peltipoliisit
kumpaankin suuntaan B) Liikenteen nopeuttamiseksi Martinkadulla säädetään nopeusrajoitus á
la Piia-Noora Kauppi, 168 km/h
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5) A) Tunnelia Aurajoen ali Linnakaupunkiin ei rakenneta, vaan lisätään ja tehostetaan Stålarminkadun liikennettä B) Tunneli rakennetaan jo senkin vuoksi että
kaupungin johtavat virkamiehet
sitä vastustavat
6) A) Uusi silta Hirvensalosta mantereelle rakennetaan mahdollisimman lähelle nykyistä, jotta
liikenne keskustaan – mahdollisesti Martin kautta – tehostuisi
B) Uusi silta rakennetaan siten
että sen kautta saadaan sujuva
yhteys Kaarinan suuntaan
7) A) Hirvensalon liikennettä ohjataan levennetylle Vähä-Heikkiläntielle ja tietä jatketaan Helsinginväylälle B) Vähäheikkiläntieltä rakennetaan uusi superyhteys Valtaohjantietä pitkin Kupittaan- ja Itäiselle Pitkäkadulle
8) A) Jalankulku ja pyöräily on jo
nyt niin vaarallista Martissa, että
vaaran vähentämiseksi poistetaan jo olemassa olevia suojateitä ja kevyen liikenteen väyliä B)
Säädetään liikennevalot kevyttä
liikennettä suosiviksi ja rakennetaan hidasteita tarpeen mukaan
9) A) Itäinen Rantakadun joen puoleinen reuna Martinsillalta joen
alajuoksulle rakennetaan puitten
reunustamaksi kevyen liikenteen
väyläksi levähdyspenkkeineen
B) Autoliikenteen hidasteet sa-

maiselta alueelta poistetaan
10) A)Föriliikenne tehdään maksulliseksi ja sen liikennöimisaikoja
supistetaan B) Förillä palvelee
yhdistetty kaupungin infopiste ja
pienen pieni musiikkikahvio
11) A) Urheilupuistoon sallitaan yksityisautoliikenne ainakin huippu-urheilijoille ja heidän valmentajilleen B) Urheilupuistoa kehitetään kaiken kansan hiljaisena
keskustakeitaana

12) A) Martin- ja Myllysillan yksityisautokäyttäjiltä peritään käyttömaksu B) Uusimmat, hiljaisimmat ja vähäpäästöisimmät
bussit käyttävät Martin- ja Myllysiltaa
Leo Lindstedt
Martinkatu 7 D 61
20810 Turku
Puh. 02 2321978
leo.lindstedt@gmail.com

Martin kulttuuriolohuone avautuu

Kulttuuriyhdistys Ida ry avaa Stålarminkatu 3:ssa lokakuun alussa uuden kulttuuritilan, joka tulee elvyttämään Martin alueen kulttuuri- ja
kirjastotoimintaa. As. Oy Urhonlinnan alakerta palaa jälleen Martin
alueen asukkaiden kulttuurikäyttöön. Muistorikkaissa tiloissa toimi aikoinaan, vuosina 1939–1967, Martin ensimmäinen kirjasto. Kirjastotoiminta on nyt vapaaehtoisvoimin palaamassa vanhaan kotiinsa.
Martin Kulttuuriolohuoneen toiminta käynnistyy asteittain lokakuun aikana, kirjasto avaa ovensa marraskuun alussa. Tiloihin voi käydä tutustumassa heti lokakuun alusta alkaen. Kulttuuriolohuoneesta tulee monitoimitila, jossa on kahvila, lehtien lukupaikka, nettipisteitä, kirjastotilat ja matineatila. Matineatila on vuokrattavissa erilaisiin kokous- ym. tilaisuuksiin. Tämän syksyn
ohjelmassa mm. Manga-sarjakuvakurssi ja Ida-klubeja sekä Runoviikolla
13.11. järjestettävä lasten sanapaja.

Kulttuuriolohuoneen viralliset avajaiset ovat 30.10.2010.
Olohuone on avoinna ti–pe klo 14–20, la klo 11–18
Kulttuuriyhdistys Ida ry:stä saat lisätietoja puheenjohtaja Kaarina Koskiselta puh. 040 839 3023, kaarina.koskinen@pp5.inet.fi. Matineahuoneen
vuokrauksesta ja kurssitoiminnasta kertoo puolestaan kulttuurisihteeri Jaakko
Palviainen, puh. 0400 764 107, jaakko.palviainen@wippies.com.
Voit myös seurata Kulttuuriolohuoneen valmistumista ja tapahtumia Ida
ry:n Facebook-sivulta ”Kulttuuriolohuone Marttiin!”.
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Martin koulun pihasta viihtyisä koulu- ja lähiliikuntapiha

Martin koulun pihahanke
Martin koululla on alkanut Turun
Opintopalvelukeskuksen koulupihahanke. Pihasta suunnitellaan ja
kehitetään yhdessä kouluväen, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa monipuolinen ja viihtyisä ympäristökokonaisuus.
Yhdessä ideoitu piha palvelee ja
tukee lapsen, nuoren ja aikuisen aktiivista ja osallistuvaa elämää. Tavoitteena on aikaansaada viihtyisä piha,
joka aktivoi liikkumaan, leikkimään
ja viettämään yhteistä aikaa niin koulupäivän aikana kuin sen jälkeenkin.
Martin koulun piha kunnostetaan vuosien 2011–2012 aikana.
Osallistava suunnitteluprosessi
käynnistettiin koululla syyskuun aikana. Lapset ja nuoret kertoivat ajatuksiaan ja ideoitaan mieluisasta koulun
pihasta piirtämällä, muotoilemalla, satujen avulla ja kirjoittaen. Vanhemmat, perheet ja koulussa työskentelevät, antoivat ideoitaan kyselyiden ja
karttojen avulla; sekä kirjallisesti että
suullisesti.
SannaForsell Opetuspalvelukeskuksen Aktiivinen ja turvallinen koulupäivä -hankkeesta kokosi yhteen
ajatukset ja ideat. Niiden pohjalta
Anne Huttunen Ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutoimistosta
aloitti pihan suunnittelun. Ensimmäiset luonnokset esitettiin koululaisille
ja koulun toimijoille sekä kouluväen
perheille ja alueen asukkaille
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5.10.2010. Myös Martinrantaseuran
edustajat olivat paikalla tuomassa
esille omia näkökantojaan. Saatujen
palautteiden pohjalta suunnitelmaa
muokataan edelleen ja täydennetty
yleissuunnitelma asetetaan vielä syksyn aikana julkisesti nähtäville.
Nyt käynnistetty Martin koulun
aution pihan elävöittäminen tuo valmistuessaan hienon, alueen asukkaiden osallistuvaa elämää palvelevan
lisän.
Lisätietoja koulupiha-hankkeesta antavat:
Anne Huttunen
Koulupihasuunnittelija
Ympäristö- ja kaavoitusvirasto
anne.huttunen@ turku.fi,
puh: 040 1867077
Sanna Forsell
Suunnittelija
Opetuspalvelukeskus
sanna.forsell@ turku.fi,
puh: 044 9072347

Kutsu

Martinrantaseuran historiajaos

kutsuu kaikkia Martinrannan alueen menneisyydestä kiinnostuneita

Keskustelutilaisuuteen

Wäinö Aaltosen museon Kahvila Wäinöön
Amandanpäivänä tiistaina 26.10.2010 kello 14.00.
Jaoksen puheenjohtaja Jouni Liuke kertoo seuran ponnisteluista alueen
menneisyyden tutkimisessa, historiatiedon keräämisessä ja taltioinnissa.
Toiveissa on perustaa määrävälein kokoontuva historiakerho, jossa
osallistujat voivat tuoda esiin omia muistojaan ja tietojaan menneiden aikojen
elämästä ja tapahtumista.
Tervetuloa
Tiedustelut: Jouni Liuke
puh. 0400 930304
jouni.liuke@pp.inet.fi

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

Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11
Puh. 234 2108

Kuva-Laine

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

Myllypuoti

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

Parturi-kampaamo Ofelia
Palveluista 15 % alennus
Martinkatu 7, puh. 235 3903

Ruusu-Aula

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

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
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Mustavalkoinen
100 euroa
60 euroa
40 euroa

Väri
120 euroa
70 euroa
50 euroa

MARTINRANTASEURA RY

HALLITUS V. 2010

Perustettu: 24.4.2004
Jäseniä 30.9.2010: 360
Jäsenmaksu 15 euroa,
perhejäseniltä 5 euroa/hlö
Tilinumero: 571097-252324
Postiosoite:
Martinrantaseura ry
c/o Jouni Liuke
It.Rantakatu 54 F 91,
20810 TURKU
http://www.martinrantaseura.fi

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

JAOSTOT

Kaarlo Ilmanen
Itäinen Rantakatu 48 G 196, 20810 TURKU
Puh. 040 052 2425

Jaostot ja niiden kokoonkutsujat:
Historiajaosto
Jouni Liuke
Ohjelmajaosto Robert Rainio
Tiedotusjaosto Heimo Kumlander
Ympäristöjaosto Turo Lindqvist
PIHA 2010 -kilpailun raati:
Raili Kataja
Heimo Kumlander
Turo Lindqvist
Robert Rainio
Ari Kalske

JÄSENMAKSUT 2010

Rahastonhoitajamme toivoo, että ne vanhat
jäsenet, joilta on syystä tai toisesta jäänyt tämän vuoden jäsenmaksu maksamatta sekä
uudet, maalis – syyskuussa 2010 liittyneet jäsenet suorittaisivat jäsenmaksunsa yhdistyksemme tilille 571097-252324. Jäsenmaksu on
15 euroa, perhejäseniltä 5 euroa.

Turo Lindqvist, varapuheenjohtaja
Satakunnantie 17 C 18, 20300 TURKU
Puh. 044 054 2002
Heimo Kumlander, sihteeri
Betaniankatu 2 as. 16, 20810 TURKU
Puh. 040 593 4021
Matti Koskimies, taloudenhoitaja
Stålarminkatu 13 as. 6, 20810 TURKU
Puh. 050 387 0590

Katriina Kankamo
Sirkkalankatu 42 B 5, 20700 TURKU
Puh. 050 564 7451
Raili Kataja
Itäinen Rantakatu 40 A 15, 20810 TURKU
Puh. 040 557 2500
Leo Lindstedt
Martinkatu 7 D 61, 20810 TURKU
Puh. (02) 232 1978
Robert Rainio
Martinkatu 1 B 23, 20810 TURKU
Puh. 050 530 4338
Kimmo Samuli
Talonmäenkatu 13, 20810 TURKU
Puh. 040 538 5002
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi

Jäsentiedotteen julkaisija: Martinrantaseura ry
Vastaava toimittaja: Jouni Liuke
Toimituskunta: Heimo Kumlander, Jouni Liuke, Leo Lindstedt, Kristiina Syrjäsuo
Taitto ja layout: Matti Koskimies
Kuvat: Jouni Liuke, Heimo Kumlander, Leo Lindstedt (ellei toisin mainita)
Painopaikka: X-Copy, Lemminkäisenkatu 14–18
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Itella Oyj

Martinrantaseura ry.

Martinrantaseura on Turkuseuraan kuuluva kaupunginosayhdistys. Se
on perustettu vuonna 2004. Seuran toiminta-alue on merkitty pisteviivoin
alla olevaan karttaan. Alueeseen kuuluu Martinmäen lisäksi mm. Mäntymäki, Myllymäki, Talomäki, Pajamäki, Vähä-Heikkilä, Majakkaranta ja
Korppolaismäki.

