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Kansikuva: Talvi on ollut lähes ennätysmäisen luminen koko maassa, myös Turussa.
Mäntymäkiläiset keksivät hyödyntää Mäntymäenaukion päähän kasattua suurta lumivuorta
ja koversivat siihen hienon lumilinnan lapsilleen seikkailupaikaksi.
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Vapaaehtoistyöllä voidaan vaikuttaa
Vuosi 2011 on, paitsi Turun kulttuu-
ripääkaupunkivuosi, myös Euroo-
pan Unionin vapaaehtoistyön teema-
vuosi. Suomen Kotiseutuliitto on ke-
hottanut jäsenyhdistyksiään nosta-
maan esiin paikallisia kotiseututyön
vapaaehtoisia uurastajia ja juhlista-
maan heidän työtään oman asui-
nympäristönsä viihtyvyyden ja toi-
mivuuden lisääjinä.

Vapaaehtoistyö on tänä päivänä
melko pienen piirin puuhastelua. Lä-
hes jokaisessa yhdistyksessä on vain
kourallinen aktiiveja, jotka huolehtivat
sekä seuran juoksevista asioista että eri-
laisista vuoden mittaan järjestettävistä
tapahtumista. Mahdollisuudet vapaaeh-
toistyössä ovat kuitenkin vaikka mi-
hin.

Martinrantaseura järjestää vapaa-
ehtoisvoimin sekä syksyllä että kevääl-
lä kuukausittain jäsenistölleen jonkin-
laista ohjelmaa. Jatkossa on tarkoitus
entistä paremmin selvittää, minkälaisis-
ta tapahtumista ihmiset jaksavat innos-
tua ja mitä kaikkea heille kannattaa jär-
jestää. Vähiä voimavaroja ei ole järke-
vää tuhlata sellaiseen, joka kiinnostaa
vain harvoja jäseniä.

Martinranta-lehti
on vuosien varrella
löytänyt oman kon-
septinsa. Kotiseutu-
historiaa ja paikallista
kulttuuria käsittelevät
jutut pyritään pitä-
mään oikeassa suh-
teessa tätä päivää ja tulevaisuutta kos-
kettelevien artikkelien kanssa. Moni-
puolisuus niin lehden sisällössä kuin
seuran toiminnassa yleensäkin on ta-
voittelemisen arvoinen asia.

Ottamalla yhteyttä seuran halli-
tuksen jäseniin tai lähestymällä seuran
johtoa vaikkapa kirjeellä tai sähköpos-
tilla, voi kuka tahansa Martinrantaseu-
ran jäsen saada asiansa ja äänensä
kuuluville. Liittymällä mukaan seuran
eri jaostojen toimintaan pääsee vielä
suoremmin vaikuttamaan tärkeäksi
kokemiinsa asioihin. Kaikki tämä työ
on vapaaehtoista, mutta sillä voi mer-
kittävästi vaikuttaa omaan elinympä-
ristöönsä.

Turo Lindqvist
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Emilia Karjula:

Kotiseutuna Eurooppa – Valtakunnalliset ko-
tiseutupäivät Turussa 28.–31 .7. 2011
Turun kesä 2011 on täynnä tapahtu-
mia. Kulttuuripääkaupunkivuoden
juhlatarjontaa rikastuttavat myös
Valtakunnalliset kotiseutupäivät,
joiden tämänvuotisena teemana on
osuvasti eurooppalainen kulttuuri
Suomessa.

Turussa on rakennettu eurooppa-
laista kaupunkikulttuuria jo keskiajalta
lähtien, joten paikan valinnassa on var-
masti osuttu oikeaan. Päivien järjeste-
lyistä vastaavat Turun kaupungin lisäk-
si Suomen Kotiseutuliitto sekä Varsi-
nais-Suomen liitto. Myös paikallisille
yhdistyksille riittää tehtävää.

Kotiseutupäiviä järjestetäänvuosit-
tain, mutta edellisen kerran kotiseutu-
väki kokoontui Turussa kolmisenkym-
mentä vuotta sitten. Ensi kesän tapah-
tumaan halutaan siis panostaa, sillä
seuraavaa kertaa odotellaan todennä-
köisesti pitkään. Päiville odotetaan
noin viittäsataa kävijää.

Nelipäiväiseen tapahtumaan mah-
tuu monenlaista toimintaa. Kotiseutu-
teeman ja eurooppalaisen kulttuurin
kohtaamisiin voi virittäytyä Turun yli-
opiston järjestämässä seminaarissa
torstaina 28.7.

Avajaisia vietetään perjantaina
29.7 Vanhalla Suurtorilla. Samana päi-
vänä kokoontuvat myös Kotiseutulii-
ton keskustelukammarit, joissa pohdi-
taan kotiseututyön eri puolia.

Lauantaina 30.7 järjestetään ret-

kiä, joilla pääsee tutustumaan esimer-
kiksi Turun saaristoon, lähiseudun
kartanoihin ja puutarhoihin, sekä lu-
kuisiin taide- ja kulttuurikohteisiin. Il-
lalla kokoonnutaan pääjuhlaan Turun
messukeskukseen. Sunnuntaina järjes-
tetään juhlajumalanpalvelus Turun
tuomiokirkossa.

– Kotiseutu on käsite, jota har-
voin tulee miettineeksi ilman ulkopuo-
lisen antamaa näkökulmaa, pohtii ta-
pahtuman pääsihteeri Helena Heik-
niemi-Pääkkönen. – Esimerkiksi ret-
kille osallistuminen tarjoaa myös tur-
kulaisille itselleen mahdollisuuden
katsoa tuttua ympäristöä uudella taval-
la. Retkikohteissa on myös paikkoja,
joihin ei välttämättä tule muuten läh-
dettyä.

Turkuseuran toiminnanjohtaja
Kristiina Syrjäsuo näkee kotiseutu-
päivät ennen kaikkea arvokkaana
mahdollisuutena jakaa kokemuksia eri
puolilta maata tulevien toimijoiden
kesken. – Yhdistystoiminnan käytän-
nöt ja haasteet vaikuttavat olevan var-
sin samankaltaisia kaikkialla, joten
ajatustenvaihto on tärkeää.

Kaupunginosaseurat osallistuvat
omalla panoksellaan kotiseutupäivien
järjestelyihin ja voivat samalla kertoa
omasta toiminnastaan. Turkuun saa-
puvaa kotiseutuväkeä vastaanottamaan
ja opastamaan tarvitaan avustajia sekä
retkille että tapahtumatiloihin. Seurat
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pääsevät esittäytymäänmyös Vähätoril-
la 29.–30.7. järjestettävässä tapahtu-
massa, joka kerää yhteen yrittäjiä ja ko-
tiseutuyhdistyksiä.

Lisätietoja voi kysellä pääsihteeri He-
lena Heikniemi-Pääkköseltä, puh
050  301   2981

Kuvassa historiakerhon tammikuun kokouksen osanottajat A-Killan kabinetissa; vas. Juhani
Laatu, Petri Aalto, Tapani Järvinen, Heimo Kumlander, Päivi Helle, Jouni Liuke, Martti
Simola, Hilkka Holappa ja Kristiina Kanerva. Kuva Virpi Hokkanen.

Historiakerho toimii
Martinrantaseuran historiakerho toi-
mii. Se on tärkeänä osana ponnistel-
taessa alueenmenneisyyden tutkimises-
sa, historiatietojen keräämisessä ja nii-
den taltioimisessa. Kerhoiltojen osanot-
tajat tuovat keskusteluissa esiin omia
muistojaan ja tietojaan menneiden ai-
kojen elämästä ja tapahtumista. Mo-

nenlaisia muistoja näiltä seuduilta on
tullut esille ja saatu talteen.

Historiakerhosta ja sen seuraavis-
ta kokoontumisista saat tietoja Jouni
Liukelta, puh. 0400  930  304, s-posti
jouni.liuke@pp.inet.fi

Tervetuloa mukaan!
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Stålarminkadun liikenteen näkymiä
Martinrannan alueen tärkein ajo-
väylä, Stålarminkatu–Martinkatu,
joutuu kokemaan kovia jokaisena
arkiaamuna. Jonot ulottuvat pahim-
millaan pitkälle Hirvensalon puolel-
le.

Myllysillan poistumi-
nen alueen katuverkosta ai-
heutti kaikkien arvioitten
vastaisesti tilanteen, jossa
aamu- ja iltapäiväruuhkat
jopa vähän helpottuivat.
Pääväylät menivät niin tuk-
koon, että osa autoilijoista
hakeutui käyttämään vaih-
toehtoisia reittejä: Vähä-
heikkiläntietä ja myös Itäis-
tä Pitkääkatua.

Tilapäisjärjestelyin saa-
tiin liikenne alueella toimi-
maan kohtuullisesti. Liiken-
nesuunnitteluinsinööri Mat-
ti Salosen tussipiirros lii-
kenteen väliaikaisjärjeste-
lyistä pantiin jopa nettiin, ja
t-paitaan painettuna siitä
tuli kevään myyntihitti.

Uusi uljas Myllysilta on
jo rakenteilla, ja toistakin
siltaa ollaan puuhaamassa
nopeutetulla aikataululla.
Hirvensalosta mantereelle
johtavaa Sorttamäen siltaa
suunnitellaan rakennetta-
vaksi siten, että liikenne johdetaan Ete-
läkaarelle. Voimme vain toivoa, ettei-
vät autoilijat merkittävässä määrin ala
hakeutua Ispoisten Puistotien kautta

Marttiin ja Myllysillalle.
Martinrantaseura on vaatinut Vä-

häheikkiläntien riittävää leventämistä,
jotta se voisi hoitaa oman osansa
aamu- ja iltapäiväruuhkista. Väylä tu-
lisi ulottaa Hippoksentielle asti, jotta

TYKS:aan ja Science Parkin alueelle
suuntautuva työmatkaliikenne saatai-
siin sujumaan. Nyt nämäkin autoilijat
kulkevat Stålarminkadun ja Itäisen
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Rantakadun kautta Hämeenkadulle.
Esitys Aurajoen vesialueen alitta-

vasta uppotunnelista, jonka avulla ohja-
taan pohjoiseen pyrkivää liikennettä
ohi kaupunkikeskustan, on juuri nyt
erittäin ajankohtainen. Joen länsipuo-
leinen Linnakaupungin osayleiskaava
on hyvää vauhtia etenemässä ilman

minkäänlaista mainintaa tai suunnitel-
maa läntisen ohitustien reitistä. Siihen
Martinrantaseurakin yrittää vielä vai-
kuttaa omalla kannanotollaan.

Martin alueella on kuluneen vuo-
den aikana jatkettu vanhojen valo-oh-
jausten uusimista. Myös Tiilentekijän-
kadun ja Stålarminkadun risteys sai

vihdoin liikennevalot.
Kaistajärjestelyt ovat
parhaillaan suunnitteli-
jan pöydällä. Kuten
muuallakin kaupungin
keskusta-alueella, myös
Martinrannassa pää-
väylä tullaan todennä-
köisesti muuttamaan
osittain kaksikaistai-
seksi.

Seura pyrkii vai-
kuttamaan siihen, ettei
rakenteellisia muutok-
sia tehdä hätiköiden,
vaan ylimääräisiksi jää-
vät kaistat varataan
joukkoliikenteen käyt-
töön.

Turo Lindqvist

Monien kulku Tiilentekijänkadulla helpottui, kun liikennevalot tammikuun alussa
syttyivät Stålarminkadun risteyksessä. Martinrantaseurankin ajama liikenneuudis-
tus teki vaikean risteyksen turvallisemmaksi jalankuljkijoille ja helpommaksi myös
Stålarminkadun ruuhkaiseen liikenteeseen pyrkiville autoilijoille.
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Martinkadun historiaa
Onko koko Martin alue saanut lo-
pulta nimensä Martinkadusta? Ke-
nestä ihmeen Martista katu on saa-
nut nimensä? Se on vielä selvittä-
mättä. Joka tapauksessa Turun ni-
mistötoimikunnan pöytäkirjoista
löytyy ensi kerran nimi Martti vuon-
na 1890, kun toimikunta muutti
vanhan Östra Alléen kadunpätkän
nimeksi Martinkatu – Martingatan.

Martinmäen alue, Turun IV kau-
punginosa, oli 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa vielä autiota, kallioista ja
huonokulkuista maaseutua. Aurajoen
rantakaistale oli erilaisten kaupan ja
teollisuuden yritysten käytössä. Sisä-
maassa oli käytännössä vain Sotalais-
ten kylän parin kolmen talon ja ulkora-
kennusten rykelmä. Tieyhteydet niihin
olivat huonokuntoisten kyläteiden va-
rassa jokirannan ja kuninkaankartanon
suunnilta.

Östra Allée
Nykyisin Martinkatuna tunnetun ka-
dun alkupään (pohjoispää) nimi oli
vuoteen 1890 asti Östra Allée – Itäi-
nen Puistokatu. Katu oli jatkeena Aura-
joen länsipuolella sijainneelle Läntisel-
le Puistokadulle (nykyisin vain Puisto-
katu). Alléet yhdistävä silta oli piirret-
ty jo Engelin kaavaan 1800-luvulla. Sil-
lalle oli annettu nimikin; Söder bro eli
Eteläinen silta. Silta oli tarkoitus raken-
taa heti ylempien siltojen valmistuttua,
mutta siihen ei silloin riittänyt varoja.
Martinsilta rakennettiin vasta vuosina
1939–1941 . Östra Alléen alkupää ris-

teytyi jokirannassa silloiseen Östra
Esplanadeniin. Itäisen Rantakadun
Myllyahteen ja Sotalaistenkadun väli-
nen osuus oli siihen aikaan nimeltään
Östra Esplanaden – Itäinen Esplanadi.

Martinkatu – Martinsgatan
Vuonna 1890 otettiin Turun kadunni-
mistöön mukaan nimi Martinkatu en-
tisen Östra Alléen tilalle. Vuoden
1897 asemakaavassa esitettiin, että
Itäisen Pitkänkadun ja Martinkadun
välille muodostetaan yhdystie. Päätet-
tiin, että mäellä oleva Pyhän Yrjön
katu1 ) , nykyinen Betaniankatu2), yh-
distetään Martinkatuun. Yhdistävää
katuosuutta ei koskaan rakennettu.

Vuoden 1923 asemakaavasta
poistettiin Martinkadun ja Pyhän Yr-
jön kadun yhdistävä rakentamaton vä-
liosa ja Betaniankatu sai nykyisen ni-
mensä. Jokirannasta nousevan Martin-
kadun alkupään jatkeeksi suunniteltiin
etelään Stålarminkadulle suuntautuva
katuosuus. Martinkatu sai silloin ny-
kyisen reittinsä.

Vuonna 1932, samaan aikaan
Martin kirkon rakentamisen kanssa,
tehtiin Martinkadulla laajoja louhinta-
töitä. Kadun ahtainta ja jyrkintä koh-
taa nykyisen Sotalaistenaukion koh-
dalla levennettiin ja loivennettiin.
Koko Martinkatu, aivan alkupäätä lu-
kuun ottamatta, on rakennettu käytän-
nöllisesti katsoen kokonaan louhitun
ja tasoitetun umpikallion päälle. Ka-
dun rakennustöitä johti kaupungin ra-
kennusmestari Uno Selen. Ehkä Mar-
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Lehtileike v:lta 1932 Thea Selenin kokoelmista
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tinkadun keskiosan alkuaan jyrkähkö
vastamäki antoi nimen koko kulma-
kunnalle. Syntyi nimi Martinmäki,
joka asutuksen kasvaessa lyheni pel-
käksi Martiksi.

Myös Sotalaistenkadulla tehtiin
laajoja louhintatöitä, kun uuden kirkon
portaiden eteen johtava Vilhonkatu
louhittiin viereisen Sotalaistenmäen
kallioon. Vilhonkatu katkeaa välillä ja
jatkuu samannimisenä Martin kirkon
toiselta puolelta Vilkkilänmäen rintee-
seen asti.

Vuonna 1995 Martinkadun ruot-
sinkieliseksi nimeksi vahvistettiin Mar-
tinsgatan. Aikaisemmissa kaavoissa ni-
menä oli ollut Martingatan, mutta
tämä muoto ei koskaan vakiintunut
käyttöön. Kaupungin nimistötoimikun-
nan Martinkatu-nimen valinnan perus-
teesta ei ole varmaa tietoa. Lähinnä ar-

vellaan, että nimen taustalla on Mar-
tin Stodius (1590– 1675), juma-
luusoppinut maisteri, Turun lukion
rehtori (1634–1640), Turun akate-
mian kreikan ja heprean kielen profes-
sori vuodesta 1640 ja teologian pro-
fessori 1654.

Jouni Liuke

1 ) Nykyisen Yrjönkadun nimi on otettu käyt-
töön luultavasti 1909, jolloin se esiintyy ns.
Hinderssonin III–V kaupunginosien asemakaa-
vassa.
2) Betaniankatu sai nimensä kadun varressa si-
jainneesta Turun Kaupunkilähetyksen Betanian
työkeskuksesta. Vuonna 1934 katua jatkettiin
kaakkoon Mäntymäen kaupunginosaan. Kadun
jatkeelta on kulkenut vanha maantie Mäntymä-
keen Itäisen Linjakadun ja Sikaojan yli – ny-
kyisen Toivolankadun kohdalta – jo ainakin
1800-luvun alkupuolelta.

Kuva Martinkadun vaiheilta 1940-luvulta. Kun kuvan keskellä olevat
puutalot rakennettiin, kadun nimi oli vielä Östra Allée gatan. Oikealla
Aurajoki ja sen vastarannalla vanha vaakahuone. Laiturissa s/s Viola
ja etualalla puiden siimeksessä Sigyn. Kuva Robert Rainion kokoelmista.
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Pyhimyksiä, piispoja ja professoreita.

Martin kuuluisia kaimoja
Martinrantaseura kokoontui Mar-
tinpäivänä marraskuussa syysko-
koukseensaYrjänäsaliin. Illan aihee-
na oli, kuinkas muuten, Martti.
Kirkkoherra Terho Hämeenkorpi
kertoi esitelmässään tunnetuista
Marteista, joista joku saattaisi olla
Martin kaupunginosan nimen esiku-
va. Se asia jäi kuitenkin edelleen hä-
märän peittoon.

Martinrantalaisia on kauan mieti-
tyttänyt se, kenestä Martista hieno kau-
punginosamme on saanut nimensä. Se
ei ole mistään asiakirjoista ja muistitie-
doista selvinnyt. Se tiedetään, että Mar-
tinkatu-nimi syntyi Turun nimistötoi-
mikunnan päätöksellä vuonna 1890.
Mistä he nimen keksivät, sitä ei päätök-
sessä kerrottu. Terho Hämeenkorpi toi
esille neljä hyvää ehdokasta, joista seu-
raavassa ikäjärjestyksessä.

Pyhä Martti
"Kunis ratsastaa Pyhä Martti,
sinis järkkyvät sydänten jäät,
sinis kerjurilla on suojaa
ja putoo konnien päät.”

Näin ylvääksi kuvaa Eino Leino legen-
dassaan Pyhä Martti keskiaikaista pyhi-
mystä nimeltään Pyhä Martinus
Toursilainen. Rosvot hän armotta tei-
lasi, mutta kerjäläiselle hän jakoi puo-
let viitastaan. Pyhä Martti onkin kaik-
kien huono-osaisten suojelija.

Erään näkemyksen mukaan kau-
punginosamme nimi johtuu Martti-py-

himyksestä. Martinus Toursilainen,
Pyhä Martti, on katolisten armeliai-
suuslaitosten suojeluspyhimys. Hän on
lainannut nimensä monille kirkoille
Euroopassa. Martinus eli 300-luvulla
j.a.a. Hän syntyi Pannoniassa Unkaris-
sa roomalaisen tribuunin poikana ja
hänestä tuli alun perin Rooman armei-
jan sotilas.

Legendan mukaan hän kohtasi
Amiensin kaupungissa kerjäläisen, jol-
le antoi säälistä puolet viitastaan.
Myöhemmin Martinus näki unen, että
kerjäläinen oli itse Kristus. Uni vai-
kutti häneen niin, että hän kääntyi
kristinuskoon ja erosi armeijasta. Hän
toimi erilaisissa pitkään kristillisissä
veljeskunnissa, kunnes hänet v. 371
kutsuttiin Toursin piispaksi. Hyvin

Pyhä Martti esiintyy Marttilan vaakunassa.
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vaatimattomana miehenä hän kuiten-
kin piiloutui noutajiltaan hanhitar-
haan, eivätkä yleensä äänekkäät han-
het häntä paljastaneet. Pyhän Martin
muistoksi syödäänMartinpäivänä vielä-
kin martinhanhea.

Martti Luther
Toinen Martti, jonka nimi liittyy joten-
kin Martin alueeseen on uskonpuhdis-
taja Martti Luther. Hän oli syntyi
10.11 .1483. Lähes tasan 450 vuotta
myöhemmin, 12.11 .1933, vihittiin
käyttöönsä Turun Martin kirkko.

Luther oli saksalainen pappi ja
teologi, jonka opetukset käynnistivät
uskonpuhdistuksen katolisessa kirkos-
sa. Ne johtivat protestanttisen luterilai-
sen kirkkokunnan syntymiseen. Lut-
her vaikutti myös teologian ulkopuolel-
la. Hän käänsi raamatun saksankielelle
ja oli muutenkin tuottelias kirjoittaja.
Hän oli tunnettu myös aktiivisena yh-
teiskunnallisena vaikuttajana.

Luther oli hyvin musikaalinen;
hän sepitti itse useita sävelmiä, joista
tunnetuin on koraali Jumala ompi lin-
namme.

Martti Skytte
Martti (Martinus Johannis) Skytte toi-
mi Turun piispana vuosina 1528–
1550. Hänet lasketaan Suomen viimei-
seksi katoliseksi piispaksi, mutta hä-
nen tiedetään kuitenkin edistäneen
maltillisesti uskonpuhdistusta. Hän
muun muassa kustansi suomalaisten
nuorten opiskelua Saksassa. Yksi näis-
tä oli Mikael Agricola.

Martti Skytte syntyi noin 1480

Kyttälän eli Skyttälän säteritilalla Hau-
holla. Hän opiskeli Turun koulussa ja
palveli myöhemmin munkkina Sigtu-
nan luostarissa. Tehtyään pitkiä opin-
tomatkoja Eurooppaan hän aloitti v.
1500 luennoinnin dominikaanien kor-
keakoulussa Napolissa. Vuonna 1508
Skytte nimitettiin Sigtunan luostarin
prioriksi.

Kuningas Kustaa Vaasa otti val-
takunnassaan käytäntöön luterilaisen
uskon. Kuninkaalle tuttu Martti Skytte
vihittiin Suomen piispaksi Strängnä-
sissä 5.1 .1528. Tätä virkaa hän hoiti
kuolemaansa asti. Kustaa Vaasa kutsui
Skytten v. 1530 Upsalan arkkipiispak-
si, mutta tämä kieltäytyi virasta. Mi-
kael Agricola toimi Skytten apulaisena
tämän viimeisinä elinvuosina. Näinä
aikoina uskonpuhdistuksen henki alkoi

Martti Skyttelle on pystytetty muistopatsas
hänen kotipitäjäänsä Hauholle.
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jo vakiintua. Agricola nimitettiin myös
1544 Skytten seuraajaksi piispanviras-
sa.

Skytte kuoli 30.12.1550. Hänet
haudattiin Turun tuomiokirkkoon.
Skytten syntymäpitäjässä Hauholla on
pitäjän suurta poikaa muistettu; kirkon
vierestä löytyy Martti Skytten aukio ja
siltä muistopatsas.

Martti Stodius
Martin kaupunginosan nimen todennä-
köisin esikuva on professori Martti
Henrikinpoika (Mårten Henriksson)
Stodius (1590–1676). Perimätiedon
mukaan Martti Henrikinpoika yhdessä
veljiensä kanssa otti käyttöön Stodius-
nimen sen vuoksi, että isällä oli puujal-
ka. Puujalka on latinaksi stodius.

Stodius kävi Turun katedraalikou-
lun. Hän kirjoittautui kesällä 1623 Wit-
tenbergin yliopistoon, jossa hän suorit-
ti maisterin tutkinnon. Hän opiskeli
tiettävästi pyhiä kieliä (kreikkaa ja
hepreaa) sekä eksegetiikkaa. Kotimaa-
han palattuaan hänestä tuli 1627 Tu-
run katedraalikoulun opettaja, konreh-
tori ja rehtori. Sen jälkeen hän toimi
kreikan kielen opettajana ja teologian
lehtorina Turun lukiossa.

Martti Stodiuksesta tuli Turun
akatemian ensimmäisiä professoreja,
kun Turun akatemia perustettiin 1640.
Hänet valittiin akatemian pyhien kiel-
ten ja myöhemmin teologian professo-
riksi. Hänet valittiin myös komiteaan,
joka vastasi ensimmäisen suomenkieli-
sen Raamatun kääntämisestä. Stodiuk-
sella oli ilmeisesti käännöstyössä mer-
kittävä rooli, koska hän oli Raamatun

alkukielten asiantuntija. Hän avusti
myös professori Aeschillus Petraeusta
1649 painetun ensimmäisen suomen
kielen kieliopin laatimisessa. Stodius
toimi yliopistossa 20 vuoden ajan.

Stodius tuli tunnetuksi salatietei-
den harrastajana. Kabbalististen har-
rastuksiensa vuoksi hänet päätettiin
jopa erottaa professorin virasta, mutta
kansleri Per Brahe kumosi tuomion.
Stodius pyysi kesällä 1660 itse eroa
professorin virasta ja siirtyi Naantalin
kirkkoherraksi. Naantalin seurakunta
toimi teologian professorin palkkapi-
täjänä. Kirkkoherran virkaa Stodius
hoiti vuoteen 1674 saakka, jolloin hän
sairauksiensa vuoksi joutui jättämään
viranhoidon.

Martti Stodius kuoli 1676 Naan-
talissa. Hänet ja hänen vaimonsa on
haudattu Turun tuomiokirkkoon.

Jouni Liuke

Lähteet: Terho Hämeenkorpi: esitelmä
10. 11 . 2010; Wikipedia

PS. Martinpäivää vietetään katolisissa
maissa vieläkin 11 . marraskuuta Py-
hän Martinus Toursilaisen muistoksi.
Se oli hänen hautajaispäivänsä. Pro-
testanttisissa maissa päivän vietto on
siirtynyt päivää aiemmaksi, jolloin on
myös Martti Lutherin syntymäpäivä.
Suomen allakassakin 10. 11 . on Martin
nimipäivä.
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Uittamon patteristo oli yksi Turun
sodanaikaisen ilmapuolustuksen lin-
nakkeista. Siitä on muistomerkkei-
nä vielä nähtävissä Mäki-Uittamon
korkealla kalliolla vankat betoniset
tykkibunkkerit sekä tykkien ja mui-
den laitteiden jalustat. Kallioilta on
huimat näköalat kaikkiin ilman-
suuntiin eri puolille kaupunkia.

Martinrantaseuran järjestämällä
tutustumisretkellä Uittamon patteri-
mäelle oli mukana ennätysmäärä, noin
90 innokasta osanottajaa. Komentaja
evp, VTM Eero Auvinen, joka on pit-
kään tutkinut lounaisen Suomen sota-
muistomerkkejä ja niiden historiaa,

kertoi asiantuntevasti Uittamon tykki-
patterien rakentamisesta ja Turun il-
matorjunnasta talvi- ja jatkosodan
melskeissä.

Talvisodan aika
Turku oli jo 1920-luvulla nähty Suo-
men tärkeimmäksi kriisiajan satamak-
si. Turun ja Tukholman välinen meri-
tie oli ”Suomen elämäntie” ja sen tur-
vaaminen koettiin keskeiseksi puolus-
tusvoimien toiminnaksi. Talvisodan ai-
kana satamaa ja laivaliikennettä suo-
jattiinkin ilmahyökkäyksien aikana te-
hokkaasti laivaston kalustoon siirretty-
jen panssarilaivojen ja sukellusvenei-

Sotahistoriaa Uittamon kallioilla

Komentaja evp. Eero Auvinen (keskellä) kertoi lähes satapäiselle yleisöjoukolle Uittamon
patterien historiaa. Mukana oli runsaasti vanhoja Uittamolla palvelleita varusmiehiä ja
heidän perheenjäseniään.
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den tykkien avulla. Talvisodan alusta
alkoi Aurajoen suulla toimia Turun
Laivastoasema, jonka joukkoja majoi-
tettiin Heikkilän kasarmille ja kansa-
kouluun.

Turun kaupunkikeskustan ja sen
teollisuuslaitosten ilmatorjunta ja sen
kehittäminen jäi kokonaan suojeluskun-
tien varaan. Näillä oli talvisodan alla
käytössään vaatimatonta it-kalustoa. Il-
matorjuntakoulutus aloitettiin Turussa
vuonna 1937 suojeluskunnan kahdella
it-konekiväärillä. Sodan uhan allakaan
valtiovalta ei kyennyt tukemaan Turun
ilmapuolustusta. Vastuun hankinnoista
joutui ottamaan maaherra Wilho Ky-
tän aloitteesta perustettu Turun Kodin-
puolustustoimikunta, joka 10.1 .1940
esitti vetoomuksen kaupungin asukkail-
le ja liike-elämälle, jotta ilmapuolustus-
aseistuksen hankintaan saataisiin varo-
ja.

Talvisota ehti jo alkaa ja viholli-
sen pommikoneet kylvivät tuhoa kau-
punkiin. Pommitukset alkoivat jo jou-
lukuun alkupuolella 1939, tuhoisin
niistä joulupäivänä. Näissä pommituk-
sissa Martinmäkikin sai osansa, mm.
sokeritehtaan ympäristön rakennuksia
sekä Betanian kirkko ja sen ympäris-
tön taloja raunioitui.

Ruotsista tuli tieto, että siellä oli
valmiina Siamin, nykyisen Thaimaan,
valtion tilaamat yhdeksän ilmatorjunta-
kanuunaa laivausta odottamassa. Tur-
kulainen neljän hengen toimikunta
matkusti kiireesti Ruotsiin ja sai kuin
saikin sitkeiden neuvottelujen jälkeen
ostettua nämä yhdeksän Bofors 75
mm:n tykkiä. Hinta oli 12 miljoonaa

markkaa. Turun kaupunki satsasi 4,7
miljoonaa ja Kodinpuolustustoimikun-
nan saamilla lahjoituksilla maksettiin
loput. Suurin lahjoittaja oli Hans von
Rettig. Hän avusti hankintaneuvotte-
luissa monella tavalla, mm. käymällä
Tukholmassa suostuttelemassa ystä-
väänsä kuningas Kustaa V:tä hank-
keelle myötämieliseksi. Hankittuja yh-
deksää tykkiä kutsutaan vielä tänäkin
päivänä ”siiamilaisiksi”.

Kauppa siis syntyi ja tykit tulivat
junalla Haaparannan kautta Turkuun
28.2.1940. Samaan aikaan tuli laivalla
140 ruotsalaista vapaaehtoista tykkia-
semia rakentamaan. Ilmatorjuntapatte-
ristot päätettiin rakentaa kolmeen
paikkaan, Mikkolanmäelle, Uittamolle
ja Ruohonpäähän. Uittamolle sijoitet-
tiin kolme tykkiä. Uittamon eteläisellä
patterialueella alkoi kuumeinen linnoi-
tustyö. Miehitys oli vajaa, mukana oli
parhaimmillaan 34 ruotsalaista vapaa-
ehtoista ja 43 suojeluskuntalaista. Uit-
tamon eteläisen patterialueen siami-
laistykit olivat vaikeuksista huolimatta
ampumavalmiina 18.3.1940 sodan jo
loputtua.

Jatkosota
Patteriston rakentaminen jatkui väli-
rauhan aikana. Kesäkuussa 1940 pe-
rustettiin Turun seudun kodinpuolus-
tussäätiö töitä toteuttamaan. Uudet
tykkiasemat huoltorakennuksineen ra-
kennettiin nyt ns. pohjoiselle patteria-
lueelle Mäki-Uittamon kallion kor-
keimmalle kohdalle. Rakennustyöt teki
Turun kaupungin katurakennustoimis-
to kaupungininsinööri K. Karvisen
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johdolla. Kustannukset maksoi kodin-
puolustussäätiö, eli koko Turun ilma-
puolustus oli sodan aikana pääasiassa
lahjoituksina hankittujen varojen varas-
sa.

Ensimmäiseksi rakennettiin lank-
kurakenteiset huoltotiet ylös kalliolle.
Vasta sodan jälkeen tie sai sorapäällys-
teen. Hevosenkenkätieltä rakennettiin
mäelle toinenkin tie. Kolme tykkiase-
maa rakennettiin teräsbetonista, sa-
moin asemat etäisyysmittarille, tulen-
johtolaitteelle, yhdelle it-konekiväärille
ja jalustat kahdelle 20 mm it-kanuunal-
le. Lisäksi rakennettiin kalliotunneli
sähköaggregaateille ja oma luola am-
mustarvikkeille.

Muita rakennuksia olivat iso ma-
joitusparakki (kasarmi), jonka perus-
tukset ovat vielä jäljellä, erillinen toi-
misto- ja upseerimajoitusrakennus,
keittiöparakki ja ruokala sekä raken-
nus, jossa oli lottien majoitustiloja
sekä varasto- ja puhdetyötiloja. Koko
alue ympäröitiin korkealla 18-lankai-
sella piikkilanka-aidalla.

Majoitus tapahtui rakentamisen ai-
kana teltoissa. Lotat keittivät ruoaksi
soppaa kahdessa muuripadassa. Ruoka
syötiin ulkona. Myöhemmin ruokaa
tuotiin hevosilla ja autoilla Turun ka-
sarmilta. Vesi kuljetettiin paikalle isois-
sa tynnyreissä. Syksyllä 1941 valmis-
tui oma kaivo, perunakellari ja käymä-
lä.

Patterit olivat toimintavalmiina ja
miehitettynä 17.6.1941 ja joutuivat to-
sitoimiin jo viikon päästä 25. ja 26. ke-
säkuuta 1941 , kun Neuvostoliitto aloit-
ti raivoisat pommitukset Turkuun. Yl-

lätyshyökkäyksessä 19 lentokonetta il-
maantui taivaalle ja pommitti satamaa
ja lentokenttää. Noina päivinä Turkua
pommitettiin useina aaltoina noin sa-
dan pommikoneen voimin. Silloin
koettiin mm. Martin alueen suuret tu-
hot ja Turun linna paloi. Hyökkäys yl-
lätti ilmapuolustuksen, hälytys viiväs-
tyi, miehistö oli vielä kokematonta ja
osan tykeistä huolto oli kesken. Uitta-
mon patteri pystyi kuitenkin vaurioit-
tamaan ainakin yhtä pommikonetta.

Näistä hyökkäyksistä alkoi Suo-
men jatkosota.

Ilmatorjunta toimi jatkossa kaikil-
la voimillaan. Ilmapuolustus perustui
patterien tehokkaaseen sulkutuleen,
jolla torjuttiin koneita niin, että ne
joutuivat pudottamaan suurimman
osan lasteistaan mereen kaupungin ul-
kopuolelle. Viimeisimmässä todellises-
sa suurhyökkäyksessä 22. helmikuuta
1944 sata vihollisen konetta hyökkäsi
useina aaltoina neljän tunnin ajan. Tu-
hannen kappaleen pommilastista vain
viisitoista osui kaupunkiin.

Sotatantereesta leikkipaikaksi
Sodan päätyttyä syyskuun alussa 1944
Uittamon tykit jäivät paikoilleen ja
peitettiin sääsuojilla. Sodan jälkeen
paikalla koulutettiin ilmatorjuntajouk-
koja vuoden 1952 loppuun asti. Nii-
den lähdettyä tilalle tuli joksikin aikaa
pääesikunnan radiovalvontaosasto.
Sen jälkeen rakennukset olivat varas-
tokäytössä.

Vartiorakennus toimi perheasun-
tona aina vuoteen 1969 asti, jolloin ra-
kennukset tyhjenivät. Iso majoituspa-



17

rakki paloi 1960-luvun lopulla. Kaikki
rakennukset ja aluetta ympäröinyt aita
purettiin, mutta betoniset tykkiasemat
ja -alustat sekä rakennusten perustuk-
sia jäivät jäljelle. Myös kallioluolien
kulkuaukot löytyvät maastosta. Alue
siirtyi 1994 Turun kaupungin haltuun.

Patterialue betonibunkkereineen
on tutustumisen arvoinen. Pattereille
pääsee helpoimmin Hevosenkenkätiel-
tä, jolta kallioille johtaa parikin pol-
kua. Myös Uittamon koulun vierestä
alueelle johtaa melko helppokulkuinen
polku. Nyt jo pitkään jatkuneen rau-
han aikana alueesta on tullut hieno
seikkailupaikka lähiseudun lapsille.

Nuorison ja kuhertelevien parien har-
rastuksille alue on tarjonnut suojaisia
ja rauhallisia katvepaikkoja. Graffiti-
maalaajat ovat peittäneet laajat betoni-
set pinnat omilla taideteoksillaan.

Vahvat betoniset muurit ovat kui-
tenkin säilyneet paikallaan. Aika
myrskyineen, jäineen ja pakkasineen
eivät ole pystyneet niitä tuhoamaan.
Myöskin ilkivallantekijöille betoni-
muurit ovat olleet liian kova vastus.
Onnettomuusvaaran takia bunkkerien
aukkoja on pyritty sulkemaan teräsver-
koilla ja -levyillä, mutta verkot on
vuosien saatossa leikattu hajalle ja te-
räslevyt kammettu auki. Niitä ei voi

Umpeen muurattu aukko johti kallioon louhittuun aggregaattiluolaan. Sieltä saatiin sodan
aikana sähköä tykkipattereille ja muille tärkeille kohteille.
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lukea pikkupoikien tekosiksi.
Yksi Turun yhdeksästä siamilaisty-

kistä on nähtävissä Turun Vartiovuorel-
la, jonne se pystytettiin ilmapuolustuk-
sen muistomerkiksi 1985.

Jouni Liuke

Lähteet:
Komentaja Eero Auvinen: esitelmä
Evl. Pertti Huttunen: esitelmä
Antti Honkala; ”Mikkolanmäki–Uitta-
mo–Ruohonpää, Siamilaistykkipatterit
Turussa”

Jatkosodan tykkipatteri sijaitsivat Mäki-Uittamon korkealla kalliolla. Sieltä on huimat
näköalat kaupunkiin ja kaikkiin ilmansuuntiin ympäri koko näköpiirin.
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Aurajokivarren tarinoita

Le Pirate ex Pikinytky
Myllysillan purkajat törmäsivät hei-
näkuussa melkoiseen yllätykseen.
Purkutyöt jouduttiin vähäksi aikaa
keskeyttämään, kun purkujäteproo-
mu juuttui joen pohjassa 18 vuotta
levänneen laivahylyn päälle. Proo-
mu takertui entisen kunnianarvoi-
sen Saimaan seilurin, höyrylotja Ah-
jon, surullisiin jäännöksiin.

SS Ahjon tarina alkaa vuodesta
1907. Se seilasi yli 60 vuotta rahtilai-
vana Saimaalla, kunnes se sai uuden
viran. Siitä tuli yli kymmeneksi vuo-
deksi kahvilalaiva Tervasaaren rantaan
Helsinkiin. Siellä se sai nimekseen Pi-
kinytky. Laivan kohtalo täyttyi Turus-
sa, kun se kymmenisen vuotta Le Pira-
te -nimisenä ravintolalaivana toimittu-
aan joutui ahnaiden tulenliekkien tu-
hoamaksi.

Höyrylotjien aika
Alkuperäinen SS Ahjo oli sisävesien
puurunkoisia höyrylotjia. Niiden ulko-
pinnat oli suojattu tervalla ja kansan
suussa ne saivat pian lempinimen "ter-
vahöyry". Käytettiinpä aluksista sellais-
takin nimeä kuin "pikinytky". Osa
aluksista oli rautarakenteisia, niistä tuli
"kuramyllyjä".

Höyrylotjan tunnusomainen muo-
to oli käytännön sanelema. Alukset mi-
toitettiin niin, että ne mahtuivat kulke-
maan vuonna 1856 valmistuneen Sai-
maan kanavan läpi. Enimmäismitoiksi
vakiintui siten noin 31 x 7 metriä. Sy-

väys oli 2,4 metriä. Noin 100 hv:n te-
hoinen höyrykone pystyi kehittämään
niille 6 solmun matkanopeuden.

Höyrylotjia käytettiin yleisesti
1870-luvulta aina 1960-luvulle saak-
ka. Enimmillään lotjia oli liikenteessä
1920-luvulla, lähes 200. Saimaan ka-
navan sulkeutuminen toisen maail-
mansodan johdosta, ja sodan jälkeinen
rauta- ja maantieverkon kehittyminen
lopetti lopulta Saimaan "tervahöyry-
jen" käytön rahtikuljetuksissa.

Höyrylotjilla kuljetettiin pääasias-
sa puutavaraa. Tärkeä tehtävä oli polt-
topuun kuljettaminen suuriin kaupun-
keihin, joissa talot vielä 1950-luvulle
asti lämmitettiin lähes yksinomaan
puulla. Lotja pystyi kuljettamaan ker-
rallaan 600–700 pinokuutiometriä
halkoja. Venäjän vallan aikana, ennen
v. 1917, monet lotjat suuntasivat polt-
topuukuormineen Pietariin. Itsenäisty-
misen jälkeen tärkein kohdesatama oli
Helsinki. Sotien aikana lotjat jäivät
Saimaan sisäiseen liikenteeseen.

Vanhoista Saimaan lotjista on säi-
lynyt hyvänä mallikappaleena Aurajo-
keen 1998 rantautunut Pidä Saaristo
Siistinä ry:n toimistoalus Arkkipela-
gus, joka aikoinaan kuljetti puutavaraa
järvillä Enso-Gutzeit Oy:n laivastossa.
Kansirakennelmat ovat uudet, mutta
runko on entinen.

SS Ahjosta Pikinytkyksi
Yksi Saimaan höyrylotjista oli savon-
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linnalainen SS Ahjo. Se oli Suomen
viimeinen ammattikäytössä ollut höyry-
lotja. Aluksella kuljetettiin pinotavaraa
Savonlinnan seudulta Kaukopään Sa-
vonlinnan tehtaille vielä kesällä 1968.
Ahjo oli puurakenteinen, rakennettu
alunperin vuonna 1907. Laivuri E. J.
Pelkonen hankki aluksen omistukseen-
sa 1921 ja samana vuonna sen raken-
teita uudistettiin Savionsaaren telakalla
Sulkavalla. Hänen seuraajansa tekivät
toisen suuren peruskorjauksen Sulka-
valla 1935. Aluksen pituus oli n. 30,8,
leveys 6,65 ja syväys 2,35 metriä.

Saimaan höyrylotjien aikakauden
armotta loppuessa Väinö Pelkonen
myi S/S Ahjon 1969. Se päätyi helsin-
kiläiselle Pro Kruunuhaka-säätiölle.
Säätiö kuljetti aluksen kesällä 1970
Saimaan vesiltä Helsinkiin, jossa se

kiinnitettiin Tervasaaren rantaan. Van-
ha Saimaanseiluri sisustettiin Pikinyt-
ky-nimiseksi kahvila-alukseksi. Kahvi-
lan hoitajana toimi Primula Oy. Piki-
nytkystä tuli reilun kymmenen vuoden
ajaksi suosittu kesäravintola ja matkai-
lunähtävyys Helsinkiin.

Pikinytkystä Le Pirateksi
Vuonna 1982 alus myytiin Turkuun.
Ravintoloitsija Dennis Rafkin osti
aluksen ja sisusti siitä kumppaninsa
Claude Roussellin kanssa Turun en-
simmäisen ravintolalaivan. Alus ja ra-
vintola siirtyivät pian kokonaan Rous-
sellin omistukseen ja hoitoon. Laadu-
kas, ranskalaista ruokaa tarjoillut, ra-
vintola sai nimekseen Le Pirate. Lai-
vasta tuli pian hyvin suosittu ruokara-
vintola ja herkkusuiden kohtauspaik-

SS Ahjo, kuvannut Tuure A. Korhonen, joka on tehnyt myös hienon dokumenttifilmin laivasta
ja sen elämästä.
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ka. Turkulaiset hyvän ruoan ystävät
muistelevat vielä ravintolan kotoista
tunnelmaa ja maukkaita annoksia.

Toiminta päättyi, kun Roussell
myi laivan 1991 järvenpääläisten vel-
jesten Timo ja Ari-Pekka Löytyno-
jan perustamalle TL Aurakiinteistöt
-toiminimelle. Claude palasi turkulai-
sen vaimonsa kanssa kotikonnuilleen
Ranskaan ja jätti jälkeensä suuren au-
kon Turun ravintolakulttuuriin.

Vain vuoden kuluttua siitä kun-
niakkaan 85 vuoden iän saavuttanut
Le Pirate ex Pikinytky ex Ahjo tuhou-
tui tulipalossa Aurajoessa lokakuisena
iltana 1992. Sammutustöiden aikana
laiva upposi Aurajoen pohjamutiin.

Paloa epäiltiin tahallaan sytytetyk-
si. Poliisin ja vakuutusyhtiön tutkimus-
ten vuoksi alus nostettiin uudelleen pin-
nalle. Työn suoritti turkulaistunut
RMR Rymättylän Merirakenne Oy.
Yhtiö suoritti aluksen noston ja asensi
tehokkaat tyhjennyspumput pitämään
sitä pinnalla. Vaikka paloa pidettiin tu-
hopolttona, ei teosta kuitenkaan pystyt-
ty lopulta syyttämään ketään. Epäsel-
vyyksiä oli kuitenkin niin paljon, että
vakuutuskorvauksia ei myöskään mak-
settu.

Tutkinnan tulosten jälkeen vakuu-
tusyhtiön kiinnostus hylkyyn sammui.
Merirakenteen johtaja, merikapteeni
Eero Laaksonen, olisi halunnut jat-
kaa pelastustyötä, mutta maksajaa ei
löytynyt. Sähköt katkaistiin ja alusta
pinnalla pitäneet pumput pysähtyivät.
Alus painui uudelleen pohjamutiin.

Aluksen omistajat velvoitettiin siir-
tämään laivaromun pois Aurajoesta.

Lähes vuoden kuluttua tulipalosta,
syyskuussa 1993, ilmestyikin jokiran-
taan kauhakuormaaja, kuorma-auto ja
pari miestä. Turun Sanomissa kerrot-
tiin 17 vuotta sitten, että ”Kauhakuor-
maajan kauhalla rusikoitiin kantta
myöten Aurajokeen uponnutta hylkyä
kappaleiksi”. Upoksissa olleesta lai-
vasta purettiinkin ilmeisesti vain kan-
sirakennelmia. Oletettavasti rungon
jäännökset ovat edelleen joen pohjas-
sa.

Viitteitä pohjassa olevasta rungos-
ta, palkeista ja laivan osista on paljon.
Ne havaittiin myös Myllysillan purku-
töiden yhteydessä. Purkajat eivät nos-
taneet mitään ylös, joten hylky makaa
edelleen vanhassa paikassaan.

Turun ympäristö- ja kaavoitusvi-
rasto on kehottanut kiinteistöliikelai-
tosta ryhtymään toimenpiteisiin laiva-
hylyn poistamiseksi Aurajoesta. Poisto
tapahtuneekin viimeistään uuden Myl-
lysillan rakentamisen yhteydessä.
Toivottavasti työ tehdään nyt
kunnolla.

Saas nährä, mistä löytyy laivavan-
huksen viimeinen leposija.

Jouni Liuke
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Martinrantaseuran perinteistä puuro-
juhlaa vietettiin Turkuseuran Förituvas-
sa 8. joulukuuta. Vuokko Valkamo ja
Ilkka Tuomi Turun Laulelman Ystä-
vistä esittivät kauniita laulelmia. Toi-
minnanjohtajaKristiina Syrjäsuo ker-
toi 53-vuotiaan Turkuseuran vaiheista
ja toiminnasta sekä suomalaisen koti-
seututoiminnan historiasta.

Kotiseututoiminnan juuret ulottu-
vat Suomessa 400 vuoden taakse Ruot-
si–Suomen aikaan. Ruotsissa on kerät-
ty tietoja muinaismuistoista ja historial-
lisista paikoista jo 1600-luvulta al-
kaen. Suomen puolella paikallistutki-
musta harjoitettiin Turun Akatemias-
sa, jossa varsinkin Henrik Gabriel
Porthan edisti paikallistutkimusta
1700-luvulla.

Vuonna 1831 perustettu Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura keräsi kansan-

perinnettä 1800-luvulla. Samalla vuo-
sisadalla Suomeen perustettiin paikal-
lismuseoita, myös Turkuun.

Suomen ensimmäinen kotiseutu-
yhdistys perustettiin Lohjalle 1890-lu-
vulla. 1900-luvun alussa perustettiin
Suomen Kotiseutututkimuksen Kes-
kusvaliokunta sekä kotiseutuyhdistyk-
siä Poriin, Hankoon ja Raaheen. Myös
Turkuun perustettiin vuonna 1911 Tu-
run Kotiseutuyhdistys -niminen seura,
mutta sen toiminta ei lähtenyt käyntiin
niin kuin oli toivottu.

Sotien välisenä aikana Suomeen
perustettiin useita kotiseutuyhdistyksiä
lisää. Samoina vuosikymmeninä koti-
seututoiminnan kentällä tapahtui muu-
toksia valtakunnan tasolla. Vuonna
1949 perustettiin Suomen Kotiseutu-
liitto ry.

Turussa alkoi 1940-luvulla uusi

Turkuseuraan tutustumassa

Juhlayleisöä
Förituvassa.
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keskustelu kotiseutuyhdistyksen perus-
tamiseksi. Vuonna 1946 järjestettiin
perustava kokous yhdistykselle nimel-
tä Turun seura. Yhdistyksen toiminta
kariutui heti perustamisen jälkeen.
Lehtikirjoittelu oman kotiseutuseuran
tarpeellisuudesta kuitenkin jatkui heti
50-luvun alussa. Vihdoin vuonna
1957 perustettiin Turkuseura, jonka
toiminta lähti kunnolla käyntiin ja va-
kiintui. Vuonna 2007 Turkuseura viet-
ti 50-vuotisjuhlaansa.

Turkuseuran kunniajäseniin kuu-
luu seuran perustajajäsen, presidentti
Mauno Koivisto. Seuran ensimmäise-
nä puheenjohtajana toimi maaherra
Esko Kulovaara. Turkuseuran tär-
keimpiä tehtäviä toiminnan ensimmäi-
sinä vuosina oli vaalia historiallisten ra-
kennusten säilyttämistä Turussa. Seura
mm. kirjelmöi kaupunginvaltuustolle
aiheesta.

Turkuseuran lehti ”Suomen Tur-
ku – Åbo, vår stad” on ilmestynyt kat-

keamatta jo viiden vuosikymmenen
ajan, vuodesta 1959. Seuran toimin-
taan ovat alusta alkaen kuuluneet eri-
laiset esitelmätilaisuudet ja opastetut
retket. Tänä päivänä hyvin monipuoli-
sesti toimivan seuran jäsenmäärä on
noin 2200 henkeä. Lisäksi jäseninä on
kaupunginosaseuroja ja muita yhteisö-
jäseniä.

Kristiina Syrjäsuo

Kirjallisuutta:
Dosentti Rauno Lahtisen kirjoittamas-
ta historiikista ”Puoli vuosisataa koti-
seudun hyväksi. Turkuseura–Åbosam-
fundet 1957–2007” löytyy lisää tietoja
paitsi turkulaisen myös suomalaisen
kotiseututoiminnan ja -liikkeen histo-
riasta.

Vuokko Valkamo ja
Ilkka Tuomi
viihdyttivät yleisöä
kauniilla
laulelmillaan.
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Shakkipöydän lumoava elämäntehtävä

Siinä se seisoo olohuoneen ikkunasyvennyksessä ja katselee Martin kirkkoa –
hajuttomana ja mauttomana kuin tappava häkä – minun elämäneliksiirini vuodel-
ta 1949 – isäni 35-vuotislahjaksi saama shakkipöytä. Sen jalat viekoittelevat kuin
tansanialaisen nuoren naisen sääret – tuon Queen Lucyksi kutsutun kaunottaren.
Hän ostaa sokeria nuorten vammaisten yhteiskotiin Mehayoon Kilakalan kylä-
kioskista Morogorossa. Itse odotan vuoroa ostaakseni paikallista conyacia ja pas-
sionhedelmiä.

– Kuinka monta riisijyvää tulee viimeiselle shakkiruudulle, jos ensimmäiselle
ruudulle laitetaan yksi, toiselle kaksi, kolmannelle neljä, neljännelle kahdeksan ja
niin edelleen, isä kysyy
– Siis kaksi potenssiin 63 plus yksi, vastaan oppikoulun toisluokkalaisen itsetie-
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toisuudella
– Sinä ja sinun potenssisi, isä hymähtää harmistuneena
– No, varmaan ne eivät mahdu sille ruudulle, ei varmaan koko tuolle shakkipöy-
dälle, vastaan viattoman näköisenä

Mietin pääni puhki, mikä shakkipelin ja pöydän tehtävä on minun elämässäni.
Onko se oppiminen ja opettaminen? Ja siis minkä? Opin että musta voi tehdä
valkoisesta matin toisella, kun taas valkoinen mustasta vasta kolmannella siirrol-
la. Queen Lucy on musta kaunotar, kuningatar on shakkipelin voimakkain, olen-
ko itse valkoinen kaunosielu, kuningas shakkipelissä, suojeltava ja avuton. Kau-
nis on ainakin Martin valkoinen kirkko ja sen mustat, selkeät kellon osoittimet –
ja erityisesti kirkonkellojen soinnukas, heleä sävel – minkähän värinen – ei aina-
kaan mustavalkoinen.

Miksi musta voi voittaa nopeammin, vaikka valkoinen aloittaa. Queen
Lucyn musta isä Blasi voi tehdä minusta, valkoisesta selvää jälkeä kahdella siir-
rolla. Onneksi hän on ystäväni. Opin myös että riisinjyviä – valkoisiako – koko
shakkilaudalla olisi 18 446 744 073 709 551 615 kappaletta. – Täydellisen in-
duktion menetelmällä on helppo todistaa geometrisen sarjan summan lauseke,
Blasi, Kilakalan Secondary Schoolin matematiikan opettaja kertoo. – Suhteellis-
ta, ihmeellistä vai kohtuullista, mietin.

Vien poikani Morogoroon ja Kilakalan kylään. Queen Lucy tulee kylänrai-
tilla meitä vastaan. Poikani on myyty. Hän ei saa katsettaan irti naisen lähes
mustista pohkeista ja yrittää epätoivoisesti kävellä yhtä soljuvasti ja kevyesti kuin
Lucy. – Nyt ymmärrän, miksi sinulla on karttamaapallon osoitinnuoli Morogoron
kohdalla ja Queen Lucyn kuva sen vieressä shakkipöydän päällä, poikani krohi-
see lähes 50 asteisen hiekkapölyn keskeltä.

– Niin, se pöytä on kauneuden, mutta myös tiedon opinlähde, aloitan tukahtu-
neesti. – Pöydän välilevyn päällä on paitsi shakkinappulat myös sinulta ja Mar-
jalta joululahjaksi vuonna 2004 saamani Veijo Meren Sanojen synty. Niinpä tie-
dänkin mitä tarkoittaa umpimähkä, vaan et taida sinä tietää. Ja Lentävät lauseet-
kin latinaksi löydät shakkipöydältä ja tuoreimman Martinrantaseuran lehden
– Sinä ja sinun shakkipöytäsi, poikani kivahtaa. Noli turbare sententias et affec-
tiones meas. Queen Lucyyn haluan tutustua kaikkea muuta kuin umpimähkään.

Leo Lindstedt
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Tapahtumakalenteri
Kevät 2011

Lähiradiotoimintaa ja käden taitoja

keskiviikkona 16.2.2011 klo 17.00 Manillassa
Radio Robin Hood, Kuidesign,

Puusepänliike Verstas Nurminen,
Kultasepän verstas Au-Holmberg.

Mitä ne tarjoavat?
Vaihtoehtoista lähiradiota ja käden
taitojen persoonallisia tuotteita.
Tule tutustumaan näihin 16.2.
Manillan kiinteistössä Itäinen
Rantakatu 64 ja ota selvää.

Kokoontuminen sisäpihalla kello
17.00

M/S BORE
tiistaina 15.3.2011 klo 17.00

Tutustumiskierros upean, vanhan, nostalgisen, ruotsinlaivan ilmeensä
säilyttäneen

M/S Boren tiloihin, laivan henkilökunnan opastuksella.
Kierroksen jälkeen on yhdistyksen kevätkokous.

Ks. kokouskutsu sivulla 2.
Kahvitarjoilua.

Kanttiinissa on halukkaille iltapalamahdollisuus.
Kokoontuminen laivan edustalla kello 17.00



27

Mäntymäkikierros

tiistaina 12.4.2011 kello 18.00
Opastettu kävelykierros Mäntymäen

kaupunginosassa.
Tutustumme Mäntymäen alueen

historiaan; sen vanhimpiin 1800-luvun
alkupuolen rakennuksiin ja

1920–30-luvuilla syntyneeseen uuteen
idylliseen puutalokaupunginosaan.
Kokoontuminen kello 18.00 Jarkko

Laineen Puistikossa Stålarminkadun ja
Itäisen Pitkäkadun yhtymäkohdassa.

Kätkettyjen kukkuloiden kierros
tiistaina 10.5.2011 klo 18.00

Opastettu kävelyretki Martin alueen ”kätketyille kukkuloille”
Tutustumme alueemme luonnontilaisiin puistoihin, niiden

kävelypolkuihin, kasvistoon ja eläimistöön
Käymme tällä kertaa Harakkakallion ja Huvituksenpuiston maisemissa.

Oppaana on mm. apul. professori Risto Lemmetyinen.
Kokoontuminen Sikaojanpuistossa

Toivolankadun ja Purokadun kulmassa kello 17.00.
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Turku 2011 Kulttuuripääkaupunkivuosi

Martin kaupunginosaviikko syyskuussa
Turkulaiset ja turistit saavat kult-
tuuripääkaupunkivuonna tutustua
koko Turkuun Kaupunginosaviikko-
jen merkeissä. Ohjelmallisia viikko-
ja järjestetään vuoden aikana eri
kaupunginosissa. Martin viikko on
12.–18. syyskuuta.

Kaupunginosat esittelevät omilla
viikoillaan paikallista omaleimaisuut-
taan ja niiden yhteisöt järjestävät erilai-
sia tapahtumia. Ne esittelevät alueensa
kiehtovia paikkoja ja erityispiirteitä,
joihin muut turkulaiset ja turistit eivät
ehkä usein tutustu. Kaupunginosavii-
kot tarjoavat näin tilaisuuden tutustua
paremmin omaan kaupunkiinsa ja toi-
siin turkulaisiin.

Monipuolista ohjelmaa
Martissa

Kaupunginosaviikot järjestetään Turku
2011 säätiön johdolla ja avustuksella.
Martin viikon vastuullisina järjestäjiä
ovat Martinrantaseura ry., Kulttuuriyh-
distys Ida ry. ja Kulttuurisauna.

Martinrantaseuran suunnittele-
ma ohjelmasarja käsittelee kaupungino-
san työperinnettä ja sen yhteyttä kult-
tuuriin. Ohjelman päätapahtumapaik-
kana ovat Manillan Kulttuurikeskuk-
sen tilat Itäisellä Rantakadulla. 1860-
luvulta peräisin oleva idyllinen tehdas-
kiinteistö edustaa vanhaa turkulaista
tehdaskulttuuria aidoimmillaan. Ohjel-
maan sisältyy esitelmiä, näyttelyjä, pi-
hatapahtumia sekä tanssi-, teatteri- ja

kuvataidetyöpajoja.
Järjestelyt tapahtuvat hyvässä yh-

teistyössä Pro Manilla Säätiön ja kaik-
kien Manillan tiloissa työskentelevien
kanssa. Manillan taiteilijat, käsityöläi-
set ja muut toimijat tutustuttavat aloi-
hinsa, kertovat työstään, antavat työ-
näytteitä jne. Samalla viikolla Manil-
lassa pyörii korkeatasoinen poikkitai-
teellinen tanssi- ja teatteritapahtuma
Tehdasfestivaali Manifesti. Sen oh-
jelmassa on vuosien saatossa nähty
paitsi tanssia ja teatteria, myös uutta
sirkusta, musiikkia, performanssitai-
detta ja näyttelyitä.

Manillan tapahtumien lisäksi jär-
jestetään opastettuja kävelykierroksia
Martinrantaseuran alueella.

Kulttuuriyhdistys Ida ry:n oh-
jelmakokonaisuus jakaantuu kahteen
teemaan: Arjen KIRJAvaa draamaa,
Unelmiemme KIRJAva Martti. Ohjel-
makokonaisuus vie yleisön marttilai-
sen kulttuurihistorian halki viime vuo-
sisadan alkupuolen muistoista nyky-
päivään.

Kulttuurisauna järjestää viikon
alussa mm. paneelikeskustelutilaisuu-
den marttilaisuudesta, kaupunginosai-
dentiteetistä, työläisyydestä ym.

Viikon lopullinen ohjelma valmis-
tuu maaliskuun lopulla. Kerromme sii-
tä tarkemmin seuraavassa lehdessäm-
me.

Jouni Liuke



29

Kokouskutsu
Kevätkokous 2011
Paikka: M/S Bore
Aika: tiistai 15.3.2011 klo 17.00 alkaen.

1 . Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkas-

tajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Hyväksytään työjärjestys
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta sekä esitetään

tilit ja tilintarkastajien lausunto niistä.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuu-

velvollisille.
7. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka on jätetty kirjallisina

yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokouspäivää.
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Hallitus

Ennen kokouksen alkua tutustumiskierros M/S Boren tiloissa laivan henkilökun-
nan opastuksella.

Kahvitarjoilu

Kokoontuminen laivan edustalla kello 17.00.

Martinrantaseura
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Hyvä lukija
Oheisena kysymyksiä Turusta ja hiukan sen historiastakin. Sinulla on mahdolli-
suus paitsi testata omia tietojasi niin ennen kaikkea osallistua kulttuuripääkau-
punkivuoteen esim. lähettämällä visa ystävillesi ympäri maailmaa. Jos haluat vi-
sailun sähköisessä muodossa lähettääksesi sen sähköpostina, saat sen osoitteesta
leo.lindstedt@gmail.com. Myös oikeat vaihtoehdot saat samasta paikasta tai pu-
helimella numerosta 02 232 1978.

Viimeinen kysymys on kaupunkilaislegenda 1950-luvulta ja oikeaksi vas-
taukseksi kelvatkoon mikä tahansa vaihtoehto

Tervetuloa Turkuun ja sen yhteen helmeen, Marttiin
Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2011 . Kun tulet Turkuun ja
Marttiin nauttimaan kulttuurista, on sinun hyvä tietää muutama oikea vaihtoehto
seuraavista:
1 . Turku lasketaan perustetun vuonna a) 1029 b) 1229 c) 1429 jKr.
2. Turun palossa 1827 tuhoutuvat mm. Tiirikkalankadun rakennukset. Tiirik-

kalankatu sijaitsi samassa korttelissa kuin a) ns. Julinin talo/tontti
b) Qwenselin talo c) ns. Sininen talo

3. Kulttuuripääkaupunkivuonna järjestetään myös kaupunginosaviikkoja. Mar-
tin kaupunginosaviikon järjestelyistä vastaa pitkälti Martinrantaseura ja sitä
viikkoa vietetään a) 13.–19.6 b) 12.–18.9. c) 7.–13.11 .

4. Kuka seuraavista muusikoista ei ole syntynyt Turussa? a) Karita Mattila b)
Tamara Lund c) Matti Salminen

5. Heinäkuun 11 . p:nä 1957 kaksi Olavia juoksi Turun urheilupuistossa legen-
daarisen 1500 metrin maailmanennätyksen 3.40,2. Kuka Olaveista jäi kol-
manneksi tuloksella 3,40,3? a) Salonen b) Salsola c) Vuorisalo

6. Mikä seuraavista käsityö- tai taidefirmoista ei toimi Manillan kiinteistössä
Itäisellä Rantakadulla? a) Kuidesign b) Werstas Nurminen c) Kehys Kurki

7. Turun yliopiston mottona sen päärakennuksen seinässä lukee a) Vapaan
kansan lahja vapaalle tieteelle b) Tieteestä kulttuuriin c) Ad infinitum liber-
tas scientiae (Ikuinen olkoon tieteen vapaus)

8. Turku oli autonomisen Suomen pääkaupunki vuosina a) 1789–1799 b)
1809–1812 c) 1825–1827

9. Jalkapallon Suomen mestaruuden on voittanut a) kaksi b) kolme c) neljä
turkulaisseuraa

10. Turun tuomiokirkon korkein kohta kohoaa a) 59 b) 102 c)149 metrin kor-
keudelle meren pinnasta

11 . Aiemmin oli toiminnassa myös ns. ylinen föri. Se liikennöi viime vuonna
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Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta
Martti Walden

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

vaurioituneen Myllysillan kohdalla. Kaunis Myllysilta valmistui vuonna
a)1955 b) 1975 c) 1992

12. Turkulaine miäs pitä toist vähä yksinkertasena ja kysy: Misä sä olit sillo ku
aivoi jaetti? Tarina mukka toine vastas a) Ai mää vai? b) Iräisenkarun kuu-
renkymmene kuure kohral maroi ronkkimas c) Raunistula sillal onkimas

Kysymyksessä no. 11 puhutaan Myllysillasta. Tällaiselta kaunis silta näytti vielä viime talvena
ennen romahdusta.
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Kaavalausuntoja
Kuluneen syyskauden aikana Mar-
tinrantaseuran ympäristöjaosto otti
kantaa peräti neljään osallistumis-
ja arviointisuunnitelmaan sekä yh-
teen osayleiskaavaan. Kaavaluon-
nokset tulevat meille tavallisesti Tur-
kuseuran kaupunginosajaoston
kautta, vaan eivät suinkaan aina.
Osa on tullut postitse joillekin jaos-
ton jäsenille ja osa havaittiin kau-
pungin nettisivuja läpi kahlaamalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
mat käsittelivät Sepänkatu 5:n tontin,
Steiner-koulun tontin, Perhekeskuksen
tontin ja Puistomäen itäpuolen omako-
titontin kaavamuutoshankkeita. Ase-
tuimme kaikissa tapauksissa kannatta-
maan mahdollista uudisrakentamista,
kunhan se tapahtuu olemassa olevan
rakennuskannan ehdoilla ja tonttien
vehreys säilyy.

Perhekeskuksen tontin lisärakenta-
mista emme suositelleet kuin ainoas-
taan keskuksen omaan laajennustarpee-
seen. Siinä yhdyimme sosiaali- ja ter-

veystoimen kantaan. Ikäväksemme
kaupunginhallitus kuitenkin päätti sal-
lia tontille asuntorakentamista. Val-
tuusto tosin sanoo asiasta viimeisen
sanan.

Yksi Turun kaupungin kaikkien
aikojen suurimmista kaavoitushank-
keista on Linnakaupungin osayleiskaa-
va. Kaavoitettava alue ulottuu Turun
linnasta aina Naantalin pikatien al-
kuun. Kaavaluonnos on menossa lä-
hiaikoina kaupunginhallituksen käsit-
telyyn. Turkuseura antaa siitä oman
laajemman kannanottonsa, mutta
myös Martinrantaseura haluaa ottaa
kaavaan kantaa liikenteellisestä näkö-
kulmasta.

Olemme aiemmin esittäneet Au-
rajoen vesialueen alittavaa tunneliyh-
teyttä, joka ohjaisi pohjoiseen suun-
tautuvan liikenteen Juhana Herttuan
Puistokadulle. Linnakaupungin kaava-
luonnoksen tultua julkisuuteen on seu-
ran kantaa jouduttu hieman tarkista-
maan. Olemme nyt esittämässä liiken-

teen ohjaamista tunnelista
matkustajasataman juna-
raiteen maa-aluetta käyt-
täen Pansiontielle, jolloin
emme rasita Linnakau-
pungin katuverkkoa yli-
määräisellä autoliiken-
teellä.

Turo Lindqvist

Sepänkatu 5:n vanha empiretalo säilyy uudessa kaavassakin.
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Mielipidekirjoitukset;
kaikille avoin keskustelufoorumi

Martinranta-lehti julkaisee mielellään lukijoiden lähettämiä kannanottoja,
kokemuksia ja havaintoja oman alueemme kiinnostavista ja ajankohtaisista
asioista. Toivomme saavamme lehteemme myös kirjoittajien omia muistel-
mia Martinrantaseuran alueelta vuosikymmentenkin takaa.

Ota kantaa, mutta älä loukkaa ketään. Kirjoitukset eivät saa loukata lakia ei-
vätkä hyviä tapoja. Kirjoita lyhyesti, mieluummin alle 2.000 merkkiä (noin puoli
liuskaa). Toimituskunta pidättää itselleen oikeuden kirjoitusten muokkaamiseen,
kielen korjaamiseen, lyhentämiseen ja otsikointiin

Kirjoita omalla nimelläsi. Etusijalla ovat omalla nimellään kirjoittavat. Ni-
mimerkillä varustetut kirjoitukset julkaisemme poikkeustapauksissa hyväksyttä-
vien syiden sitä edellyttäessä. Kirjoitusten tulee olla osoitettu ainoastaan Martin-
ranta-lehden toimituskunnalle ”Mielipidekirjoitus” -merkinnällä varustettuna. Eri
yhdistysten ja järjestöjen nimissä julkaistavissa kirjoituksissa tulee olla myös kir-
joittajan nimi allekirjoituksena.

Lähetä kirjoituksesi postitse tai sähköpostilla. Liitä mukaan yhteystietosi;
sähköpostiosoite sekä myös kotiosoite ja puhelinnumero. Emme luovuta tietoja
ulkopuolisille. Tekstien julkaisu saattaa joskus siirtyä seuraavaan lehteen. Ilmoi-
tamme siitä lähettäjälle erikseen.

Kirjoituksia koskevat tiedustelut: Jouni Liuke puh. 0400-930304, s-posti
jouni.liuke@pp.inet.fi

Toimitus

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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Liity jäseneksi
Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naapurisi-
kin. Saat jatkossa postitse kotiisi 2–3 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenleh-
den, joka kerrotaan seuran toiminnasta, tapahtumista, retkistä ja tutustu-
miskäynneistä. Jäsenmaksu on tänä vuonna 15 euroa, perhejäseniltä 5 eu-
roa.
Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa www.mar-
tinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme sihteeriin tai hallituksen jäse-
neen. Yhteystiedot viimeisellä sivulla.

Kerro sähköpostiosoitteesi
Pyrimme lisäämään sähköistä tiedottamista. Lähetämme viimehetken tietoa ta-
pahtumista sähköpostitse. Toimitathan sähköpostiosoitteesi sihteerille osoittee-
seen heimo.kumlander@martinrantaseura.fi. Muistathan ilmoittaa myös muuttu-
neen osoitteesi. Vieraile myös kotisivuillamme, missä on mm. tuoreimmat tiedot
tapahtumista ja vanhat lehdet.

Jäsenalennusta myöntävät liikkeet
Kurki Decoration Oy
Turkukuvatuotteet, kehystykset, peilit, ripus-

tuskiskot
Alennukset tuotekohtaisesti
Tiilentekijänkatu 8-10
Puh. 020 769 8551 , www.kurkidecoration.fi

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 ulko- ja

kausikukkia
Martinkatu 1 . Puh. 235 6849

Stålarmin kukka
10 % kukkaostoista, alennus ei
koske lahjatavaraa eikä kortteja
Stålarminkatu 2. Puh. 235 4194
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HALLITUS V. 2011

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

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

Risto Lemmetyinen
Savenvalajankatu 5 C 38, 20810 TURKU
Puh. 040 082 9960

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
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Jaostot ja niiden kokoonkutsujat:
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Ohjelmajaosto Robert Rainio
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Ympäristöjaosto Turo Lindqvist
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Yrittäjä!
Meidän kauttamme tavoitat helposti
alueen asukkaita. Otamme vastaan
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