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Kansikuva: 70 vuotta sitten, kesällä 1941, vihollisen pommikoneet kylvivät Marttiin tulta ja
kuolemaa. Tuhon päivistä kerrotaan enemmän sivuilla 6–10. Kuva Esko J. Terho.

Viedäänkö Martin peruspalvelut?

Suljetaanko
paikallisposti?
Ehti kulua parisen vuotta siitä, kun rematta niele. Lähetämme vetoomukMartin kirjasto ajettiin alas. Asukkaiden viihtyisäksi olohuoneeksi
muodostuneen, lähes 70 vuotta toimineen kirjaston lopettaminen oli
shokki. Kun siitä on edes jotenkin
toivuttu, tulee uusi isku: alueellisiin
peruspalveluihin kuuluva posti uhataan poistaa tutulta paikaltaan Kupittaankadulta.
Vielä emme tätä kirjoitettaessa tiedä, mistä Martin asukkaat tulevaisuudessa joutuvat postipalvelunsa hakemaan. Lähipostista ei enää voine puhua. Kenties ajamme bussilla Uittamolle hakemaan kirjattua kirjettä tai lähettämään pakettia.
Martinrantaseura ei kuitenkaan
tällaista palveluitten huonontamista pu-

sen Turun kaupunginhallitukselle, jotta kaupunki painostaisi Itellaa miettimään uudestaan. Käsittämätöntä!
Posti poistuisi alueelta, jonne ollaan
juuri rakentamassa huomattavan suurta asuntoaluetta, peräti 18 kerrostalon
Telakkarantaa.
Outoa, että kun Heikkilän alueelle kerrostalojen keskelle suunnitellaan
alueellista palvelukeskusta, jossa postitoimisto palvelisi ihmisiä nykyistä paremmin, ajaa Itella suurella kiireellä
postikonttoriaan alas. Paikallinen asukas joutuisi jälleen kerran kärsijän
osaan, kun valtakunnallisesti toimiva
Itella saneeraa toimintojaan.
Turo Lindqvist

Kulttuuripääkaupunkivuosi täynnä toimintaa

Kulisseissa
ja
kallioluolissa
Martinrantaseuran tämän vuoden
Martinrantaseuran organisoimaan
suurtapahtuma – Martin viikko –
on takanapäin. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 tapahtumiin
liittynyt kaupunginosaviikko vaati
yhdistyksen aktiiviväeltä ankaraa
ponnistelua. Viikko täynnä kulttuuria ja ohjelmaa – joka päivä tapahtui jotakin eri puolilla Marttia. Martinrantaseuran rinnalla tapahtumia
järjestivät monipuolisilla ohjelmillaan Kulttuuriyhdistys Ida ry, Kulttuurisauna ry. ja Perhetalo Heideken.

tarjontaan kuului opastettuja kulttuurikierroksia, pihatapahtumia, tanssia,
teatteria ja taidenäyttelyitä. Niitä toteuttivat rinnallamme alueen lukuisat
kulttuuriyhdistykset ja yhteisöt: Pro
Manilla säätiö, Aurinkobaletti, Tehdasteatteri, Varsinais-Suomen Kuvataidekeskus, Työväen sivistysliiton Turun Opintojärjestö, W46 Kerho ry, Jojo Teatteri, Jarkko Laineen seura ry,
Turun A-Kilta ry. sekä suuri joukko
kulttuuritehdas Manillan toimijoita;
käsityöläisiä, muotoilijoita ja taiteili3

joita.
Martinrantaseura kiittää kaikkia
kumppaneitaan erittäin myötämielisestä suhtautumisesta ja pyyteettömästä
työstä Martin viikon onnistumiseksi.
Martin viikon monet tapahtumat
saivat hyvän vastaanoton. Esitettiin
jopa toivomuksia, että tällaisia kaupunginosaviikkoja pitäisi järjestää tulevaisuudessakin vaikka joka vuosi. Miksipä ei! Asiaa harkitaan. Tämän vuoden
tapahtumat mahdollisti Turku 2011
säätiön järjestelyapu ja kaupungin taloudellinen tuki. Toivottavasti kaupungin elimissä on havaittu tällaisen kansalaistoiminnan tarpeellisuus ja turva-

taan sen jatkuminen tulevaisuudessakin.
Toiminta vanhoissa koetuissa
muodoissa jatkuu edelleen. Vielä tänä
syksynä Martinrantaseura järjestää jäsenilleen mielenkiintoisia tapahtumia.
Marraskuussa käydään suurelta yleisöltä salatuissa kallioluolissa syvällä
Urheilupuiston kallioiden alla ja joulukuussa tutustutaan sisaryhdistyksen,
Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisten toimintaan heidän tukikohdassaan Valtaojantiellä. Tulevan vuoden ohjelman
suunnittelukin on jo käynnistetty.
Tule mukaan!

”Jarkon
pihlajan”
istutus
Martin viikon sykähdyttävä kohokohta ta. Käytännön istutus- ja asennustoikoettiin perjantaina 16.9. Martinrantaseuran ja Jarkko Laine -seuran yhteistyössä järjestämässä tilaisuudessa istutettiin Martinmäen suuren pojan, kirjailija Jarkko Laineen, muistopuu. ”Jarkon pihlajan” ja sen viereen asennetun
mietiskelypenkin vihki käyttöön Jarkko Laineen seuraa ja Laineen sukua
edustanut valtiopäiväneuvos Ensio
Laine. Puheen jälkeen suoritettiin
puun symbolinen istutus. Lapion varteen tarttui ensin Ensio Laine ja hänen
jälkeensä Jarkon poika Artturi Laine,
leski Eeva Laine sekä Martinrantaseurasta puheenjohtaja Jouni Liuke.
Puu ja penkki ovat palkintoja, jotka Martinrantaseura on voittanut Turkuseuran järjestämässä Ympäristö
2009 -kilpailussa. Ne saivat nyt arvoisensa paikan Jarkko Laineen puistikos4

met suoritti Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos.
Pieni puisto, joka vielä toistaiseksi on kartoissa nimellä Katrinpuistikko, sijaitsee Martin alueen sydämessä,
Itäisen Pitkänkadun ja Stålarminkadun yhtymäkohdassa. Puistikossa ennestään olevat puut ovat kaikki tuttuja
pihlajia. Nyt tuli joukkoon vähän harvinaisempi Tuurenpihlaja (Sorbus DoDong). Puulajin erikoisen tarinan kertoi istutuksen jälkeen dendrologi
Robert Rainio. Hänen mukaansa nimen takana on kasvitieteilijä Tor
Nitzelius, joka toi puun siemeniä
Ruotsiin Ullung-don saarelta Japaninmereltä. Tuurenpihlajasta on kerrottu
enemmän Martinranta 1/2006 -lehdessä.
Jouni Liuke

Martinrantaseuran syyskokouskutsu 2011
Paikka: Turun kaupungin johtokeskus Samppalinnankatu 7 Turku.
Aika: 15.11.2011 klo 18.00.
Kokoontuminen kello 18.00 luolaston suulla Valtion virastotalon takana. Myöhästyä ei saa sillä ovet ovat auki vain sisään menon ajan. Kokouksen aluksi klo
18.00 V-S pelastuslaitoksen valmiussuunnittelija Heikki Vähäkuopus esittelee
tiloja ja niiden toimintaa. Kokous alkaa esittelyn jälkeen.
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 2012
5. Määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2012
6. Määrätään puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten sekä toimihenkilöiden palkkiot
7. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2012
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2012
9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
10. Valitaan seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
11. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöpykälän 9 mukaisesti.
12. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset
13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Hallitus
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Martinmäen kauhujen päivistä 70 vuotta

Tulta ja kuolemaa

Martin alueen suuren tuhon päivä
koitti juhannuksen jälkeisinä päivinä 1941. Turun taivaalle ilmaantui
25.6. aamukuudelta yllättäen tuntemattomia lentokoneita. Yli kaksikymmentä neuvostoliittolaiskonetta
avasi pommiluukkunsa ja alkoi
pommittaa heräävää yllättynyttä
kaupunkia. Ensihyökkäyksen kohteena olivat ilmeisesti sähkölaitos,
satama ja lentokenttä.
Kaupunki tuli täydellisesti yllätetyksi. Välirauha oli vielä voimassa ja ilmavalvonnassa ei sen mukaisesti ollut
täyttä valmiutta. Hälytys saatiin vasta
koneiden ollessa kaupungin yllä. Tämä
oli alkusoittoa tuleville tapahtumille.
Pahempaa oli tulossa. Vanha kaupunki
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sai seuraavana päivänä kokea historiansa tuhoisimmat pommitukset.
26.6.1941 vihollisen pommikoneet kylvivät tulta ja kuolemaa kaikkialla kaupungissa. Ensimmäinen aalto
kello kolmen jälkeen aamulla pommitti Kakolanmäen ja sataman seutua,
toisessa kohteeksi joutui mm. Korppolaismäen alue. Pajamäessä kuoli yhdeksän ihmistä, jotka olivat hakeneet
suojaa ulkorakennuksen kellarista.
Kolmas aalto aamuyöllä koitui
sitten Martinmäen tuhoksi. Pommeja
satoi taivaalta ja puutalovaltainen alue
Martin kirkon ympäristössä syttyi kokonaan tuleen. Täydellisintä oli tuho
kirkon etelänpuoleisella alueella Stålarminkadun, Tiilentekijänkadun ja

Tiilentekijänkatu 7 puurakennus palaa valtavalla roihulla.
Kuva Paldan, M. Kettusen kokoelmista.

Tervahovinkadun varrella. Kokonainen kaupunginosa raunioitui ja suuri
osa taloista tuhoutui kokonaan. Halkeilleet kivijalat, mustuneiden savupiippujen metsä ja kotiensa savuavilta raunioilta omaisuutensa rippeitä kaivelevat epätoivoiset asukkaat olivat seuraavana päivänä muistuttamassa sodan
kauheuksista.
Martin alue oli kärsinyt pommituksista jo talvisodan aikana. Pahimmin vaurioituivat joulupäivänä
25.12.1939 jokirannan alueet Itäisen
Rantakadun ja Martinkadun kulmatonteilta aina Sotalaistenkadulle, sokeritehtaalle ja Savenvalajankadulle saakka.
Martinsiltakin sai pari osumaa ja rakennustyö keskeytyi joksikin aikaa. Samana päivänä mm. As Oy Koulumäki
Kuninkaankartanonkadulla sai osuman ja Mäntymäenaukiolla tuhoutui
kaksi omakotitaloa. Tammikuun alussa
1940 tuhoutui Betanian kirkko korjauskelvottomaksi.

26.6.1941 tuhoutuneita
rakennuksia

Martinkatu 16 ja Stålarminkatu 11
puutalot Stålarmin- ja Martinkatujen
risteyksen kolmiossa saivat vähäisiä
vaurioita jo talvisodan aikana. Kesäkuun 1941 yllätyspommituksessa
nämä A. Salvianderin ja K. Helanderin suunnittelemat, 1901–03 rakennetut talot tuhoutuivat kokonaan. Rakennusten omistajat ryhtyivät korvaavien
talojen rakennustöihin heti ja uudet rakennukset valmistuivat jo seuraavana
vuonna. Ne pystytettiin August Karlssonin vanhojen piirustusten mukaises-

ti vanhaa kunnioittaen lähes samanlaisina kuin entiset rakennukset olivat olleet. Viime vuosisadan alun puutalorakentamisen tuntomerkit ovat nähtävissä Martinmäen katukuvassa vielä tänäkin päivänä.
Eräät muutkin Stålarminkadun
varren rakennukset saivat osansa pommituksista. Vauriot olivat yleensä vähäisempiä ja talot korjattiin pian entiselleen. Puutaloyhtiöt ovat siitä saakka
vaalineet huolellisesti vanhoja perinteitä. Pihojen talousrakennuksetkin on
säilytetty lähes entisellään.
Tervahovinkatu 6:ssa Tervahovinja Vilhonkadun kulmatontin rakennukset sijaitsivat pahimmin kärsineellä
alueella. Vielä ennen talvisotaa paikalla sijaitsi vahoja asuintaloja. Niitten tilalle nousi vuonna 1940, juuri ennen
jatkosotaa, Paraisten Villakutomon
(myöhemmin Valvilla) tehdasrakennus. Vastavalmistunut rakennus vaurioitui pommituksessa pahoin.
Korjaustyöt alkoivat kuitenkin
heti. Rakennus siirtyi P. C. Rettig
Co:n hallintaan ja vuosina 1942–43
tehdyn korjauksen yhteydessä se korotettiin nelikerroksiseksi. Pihasivulle rakennettiin matala siipiosa ja pihamaan
sisäkulmaukseen asuin- ja varastorakennus. Rakennuksissa alkoi toimintansa Turun Chromopaperitehdas Oy,
joka valmisti mm. Rettigin Klubi 7
”pillitupakan” pillejä.
1950-luvun puolivälissä pihasiipeä korotettiin ja Tervahovikadun varteen rakennettiin arkkitehti Anna-Liisa Stigellin piirtämä puurakenteinen
makasiinirakennus. Makasiini on nyt
7

purettu ja sen paikalle on valmistumassa seitsemänkerroksinen asuntokerrostalo. Vanhassa tehdasrakennuksessa sijaitsi 1960-luvun vaihteesta vuoteen
1970 Turun Rasiatehdas Oy. Tämän
jälkeen talossa on toiminut mm. Turun
Kotiteollisuusopettajaopisto ja Turun
piirustuskoulu, myöhemmin eri alojen
pienyrittäjiä ja yhteisöjä.
Vilhonkatu 12:ssa, tehtaan naapurissa sijaitseva kolmikerroksinen asuinrakennus kärsi myös vahinkoja. Rakennusmestari August Karlssonin suunnittelema, vuonna 1928 rakennettu kivitalo oli Martin alueen ensimmäisiä asuntokerrostaloja. Se kunnostettiin entiselleen ja seisoo tänäkin päivänä paikallaan kertomassa 1920-luvun funktionalistisvaikutteisesta arkkitehtuurista.
Tervahovinkatu 8:ssa sijainneet
vuonna 1917 rakennetut As Oy Mäen
asuinrakennukset tuhoutuivat kokonaan ja Neulomo Oy:n vanha tehdasrakennus vaurioitui pahoin. Asuintalojen
tilalle suunniteltiin asuntokerrostaloa,
mutta siitä luovuttiin, kun tontille alettiin suunnitella uutta neulomorakennusta. Oy Neulomo Ab:n nelikerroksisen
tehdasrakennuksen ensimmäiset piirustukset laativat vuonna 1950 arkkiteh-

dit Totti Sora ja Dimitri Panzopoulos. Tehdas toteutettiin kahdessa rakennusvaiheessa vuosina 1952–60.
Vuonna 1924 perustettu korsettija paitatehdas Oy Neulomo Ab yhdistettiin vuonna 1968 kansainväliseen
Triumph International -yhtymään. Liivituotanto loppui Tervahovinkadun
tehtaalla vuonna 1973. Sen jälkeen
talo on palvellut tehtaan toimisto-, varasto-, markkinointi- ym. käytössä.
Tänä vuonna tontin vapaaseen
nurkkaan Tapulikadun varteen on rakennettu uusi moderni kerrostalo. Sen
alta saivat väistyä mm. tontilla kasvaneet komeat oloissamme epätavallisen
isokokoiset ja kokoluokassaan melko
harvinaiset Kalliovuorten okakuuset ja
harmaapihdat.
Tervahovinkatu 10:ssä Tapulikadun kulmassa tuhoutui maan tasalle
Albert Kajanuksen piirtämä ja vuonna 1903 rakennettu alueelle tyypillinen puinen asuinrakennus. Tontti oli
tyhjillään melko kauan, Siihen suunniteltiin ensin rivitaloa, mutta vasta
1958 tontille rakennettiin nykyinen,
arkkitehti Tauno Keiramon piirtämä
kuusikerroksinen kerrostalo As Oy
Tervahovinkatu 10. Myös Stålarminkadun kulmatalo viereisellä tontilla
kärsi pommitusvaurioita, mutta se
korjattiin entiselleen.
Pahimmin pommitusten lohduttomat jäljet näkyivät Martin kirkon eteHiiltyneet korsteenit ja kivijalat jäivät jäljelle 26.6.-41 pommituksista. Kuva on otettu
kirkonmäeltä etelään. Taustalla Vilkkilänmäen harjannetta. Kuva Esko J. Terho.
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Valoisia ja viihtyisiä
Kirkonrinteen taloja nykyään.

länpuoleisen rinteen tuntumassa. Tiilentekijänkadun varrelta kaikki vanhat
rakennukset Vilhonkadun ja Tapulikadun väliltä tuhoutuivat täydellisesti.
Tiilentekijänkatu 8–10 vanhat
puutalot viime vuosisadan alkupuolelta muuttuivat savuaviksi raunioiksi. Samoin kävi vastapäisissä taloissa kadun
toisella puolella, mm. Tiilentekijänkatu 7:ssä Tapulikadun kulmassa sijainnut vanha, vuonna 1891 rakennettu
arkkitehti A. Kajanderin suunnittelema puutalo tuhoutui. Se oli saanut vaurioita jo talvisodassa, kun taloon osui
räjähdyspommi.

Uusi upea Martti nousee
vanhan raunioille

Jälleenrakentaminen alkoi. Vähemmän
vaurioituneet talot korjattiin nopeasti.
Täyden tuhon alueilla kului monta
vuotta mustuneiden raunioiden raivaamisessa. Uudelleen alkanut sota toi
omat rajoituksensa rakentamiseen.
Niinpä ensimmäisinä rakennetuissa Tiilentekijänkatu 12–14 puutaloissa näkyivät materiaali- ja talouspulan merkit. Arkkitehti Seppo Hytösen piirtä-

mät talot valmistuivat
vuosina 1941–46. Tämän
vaatimattoman alun jälkeen rauhan taas koittaessa alkoi rakentaminen
onnellisemmissa merkeissä.
Rakentaminen täysin
autioituneelle alueelle antoi aivan uudet mahdollisuudet kaavalliselle suunnittelulle ja
toteutukselle. Raimo Narjus kirjoittaa
kirjassaan Turku nousi tuhkasta jälleen: ”alue sai nyt entistä ehomman
poikkeuksellisen viihtyisän ilmeen.
Ennen elementtirakentamisen aikakauden alkamista talojen mittakaava
pysyi vielä inhimillisenä ja rakennukset omasivat edes jonkinlaiset yksilölliset ominaispiirteet”. Narjus toteaakin, että ”alue syntyi sodan jälkeisissä
olosuhteissa viihtyisyyden kannalta
ehkä onnellisimmalla hetkellä”.
Alue koostuukin nyt ns. avointa
rakennustapaa noudattaen toteutetuista
kerrostaloista. Rakennukset eivät ole
kantakaupungin tapaan toinen toisissaan kiinni. Väljyys, ilmavuus, valoisuus ja pihojen ja puistikoiden huolella
hoidetut istutukset luovat asukkaille
viihtyisän ja virikkeitä antavan elinpiirin.
Hyvänä esimerkkinä tästä on Tiilentekijänkatu 8–10 rakennettu As Oy
Kirkonrinteen viiden kerrostalon ryhmä väljine pihoineen ja viheralueineen. 70 vuotta sitten täydellisesti tuhoutuneiden pienten puutalojen pai9

kalle nousi 1952 arkkitehtien Annikki Harlas, Aarne Ehojoki ja Viljo
Laitsalmi suunnittelemat rakennukset.
Niiden tyyli noudatti samaan aikaan
tai vähän aikaisemmin Martinmäkeen
kirkon toiselle puolelle nousseiden
Martinkatu 7 ja sen viereisen ns. Ervin
alueen, Martinkatu 11–15, talojen
muotokieltä. Taloissa on roiskerapatut
seinät ja punaisella kattotiilellä verhotut satulakatot. Etu- ja sisäpihat on koristettu tarkoin valituilla ja hoidetuilla
istutuksilla.
Kohta 60 vuotta täyttävät rakennukset ovat uhmanneet aikaa. Erilaisia

peruskorjaustöitä on jouduttu tekemään, mutta on todettu, että näissä
vanhan rakentamistavan taloissa on ollut paljon vähemmän korjaustarpeita,
kuin myöhemmissä elementtitaloissa.
Martin 1950-luvun rakennukset
ovat vielä tänä päivänäkin hyvin suosittuja. Monet asukkaista ovat viihtyneet taloissaan vuosikymmeniä eivätkä hevin luovu valoisasta, vehreästä ja
rauhallisesta asuinympäristöstään.
Jouni Liuke
Lähde: Raimo Narjus; Turku nousi
tuhkasta jälleen, TS-Yhtymä 1998

Tämän näköiseltä näytti Martin tuhoalue n. 20 vuotta myöhemmin 1950-luvun lopulla. Kuva
Turun Asemakaavaosasto.
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Ravintolakulttuuria Martinrannalla

Täti Ruthista Ravintola Oscariin
Martinrannan ravintolaelämä siirtyi uuteen aikakauteen, kun 1970-luvun alussa Martinkatu 1:een avattiin uusi ravintola nimeltä Täti
Ruth. Paikalla oli ollut ennenkin ravintolatoimintaa, mutta Täti Ruth
toi varsinaisen ravintolakulttuurin
alueelle. Kolme vuotta myöhemmin
Stålarminkadulla avattiin ranskalaistyyppinen ruokaravintola Pippurimylly.1)
Täti Ruth -ravintolan perusti rouva Ruth Närte. Hänen vävynsä Jorma Tallqvist kertoi ravintolan perustamisvaiheista: ”Ruth piti Kultapala-nimistä ruokabaaria Maariankatu 8:ssa.
Vuonna 1971 hän osti Joutsen-baarin
Martinkatu 1:stä ja remontoi siitä kah-

Täti Ruth itse pitsimyssyssään

vila–ravintolan. Ravintolaan liittyvä
iso ulkoterassi oli siihen aikaan vielä
kattamaton. Ravintolalle tarvittiin sopiva nimi. Täti Ruth -nimen keksi
tanssitaiteilijaporukka, jossa oli mukana mm. Helmer (Hippa) Salmi.
Myös ravintolan logo oli heidän ideansa.”
Täti Ruthista tuli hyvin suosittu
perheravintola. Ravintolassa työskennellyt Leena Koutonen muistelee
ruokalistan suosittuja herkkuja. Niitä
olivat mm:
– Lautapäähärkä: lankkupihvi puualustalla, nautaa
– Kilimanzaron lumous; vasikanleike,
bearnaise, paistettu banaani
– Oskarin leike: vasikanleike, bearnaise, Choron, parsa
– Bernhardninleike: sveitsinleike aurajuustolla
Erikoisuuksia silloin 1970-luvun
alussa olivat paella, chili con carne
sekä sukiyaki ja riisi. Raaste tarjottiin
erikseen lasikulhossa. Lapsille oli tarjolla pikku Hiawathan kanaa, Mummo
Ankan lihapullia ja Roope-sedän nakkeja.
Ravintolassa oli B-oikeudet. Alkoholipitoisina juomina oli tarjolla nelosolutta ja viinejä. Suosikkiviinejä olivat siihen aikaan Liebfraumilch, Bordeaux blanc, Tokaij ja Rioja Tinto.
Täti, joksi Ruth Närtettä kutsuttiin, oli touhukas ja persoonallinen ihminen. Hän keskusteli paljon asiakkai11

Lehti-ilmoitus paikallisessa lehdessä v. 1975

den kanssa, aivan kuin nämä olisivat
kylässä käymässä. Lapset olivat hänelle tärkeitä. Heitä hemmoteltiin; kaikki
lapset saivat aina jälkiruoaksi makean
tikkarin! Hän puhutteli lapsia asiakkaina, ja opetti henkilökuntaa kunnioittamaan kaikkia asiakassuhteita. Ruthin
äidillistä henkilökuvaa täydensi hänen
roolinsa mukainen vaatetuksensa kuuluisine myssyineen.

Leena Koutonen kertoo: ”Ruth
Närte oli työntekijöille äitihahmo,
joka ymmärsi – joskus vähän liikaakin. Ehkä siksi henkilökunta oli hyvin
sitoutunutta, heitä kohdeltiin hyvin.
Viikonloput oli jaettu kahteen vuoroon ja nimetty kokkien – Annikki ja
Tarmo – mukaan. Itse olin Tarmon
vuorossa salin vastaavana. Tarmo oli
huippukokki, CHEF isoilla kirjaimilla.
Asiakkaat jonottivat sunnuntaisin
päästäkseen syömään.”
Koutonen jatkaa: ”Siihen aikaan
oli vielä tarkka työnjako; oli keittiön ja
salin puoli.
Työkavereista mieleen on jäänyt
Helmer Salmi eli Hippa. Hän oli tanssinopettaja, joka kävi ravintolassa
”extraamassa”. Hippa oli vilkas, noin
viidenkymmenen vuoden ikäinen
mies, joka osasi ottaa tilanteet haltuunsa. Kerrankin tuli bussilasti hienoja vanhoja rouvia, jotka ryntäilivät sinne tänne. Hippa kiljaisi: ”Tytöt, jonoon!” Rouvista tuli hiljainen ihailijajoukko, joka kiherteli mielissään.”

Nimen- ja omistajanvaihdoksia

Ruth Närte myi ravintolansa vuonna
1977. Ostajaksi ilmaantui Sakari
”Sakke” Hyvönen, kokenut ravintolaalan ammattilainen. Uusi omistaja hoiti ravintolaa jonkin aikaa vanhalla nimellä. Hän sisusti sittemmin ravintolan espanjalaistyyliseksi ja antoi sille
uuden nimen Jarrita. Keittiössä työskenteli kokkina mm. Timo Mattila.
Muutaman vuoden kuluttua Hyvönen perusti uuden espanjalaistyyppi12

Interiööri 1970-luvulta Täti Ruthin ajoilta.

sen ravintolan vastavalmistuneeseen taloon Puutarhakadulla. Hän joutui kuitenkin pian luopumaan ravintoloistaan
ja niin Täti Ruth vaihtoi taas vuoden
1983 tienoilla omistajaa.
Irmeli Mattila kertoo, että huoneisto oli välillä mm. Turun Osuuskaupan omistuksessa.
1990-luvun alkupuolella uusiksi
omistajiksi tulivat Kimmo Johansson
ja Jari Vähä-Silta. He etsivät pitkään
ravintolalleen uutta nimeä. Ehdolla oli
alkuperäinen nimi Joutsen, mutta se ei
mennyt rekisteröinnissä läpi. Nimeksi
tuli lopulta Ravintola Fregatti. Se avattiin huhtikuun lopussa 1990 ja toimi
nelisen vuotta.

Ravintola Oscar

Muutamien vuosien ja muutamien
omistajanvaihdosten jälkeen ravintolalle vakiintui nimeksi nykyinen Ravintola Oscar Pizzeria. Vuonna 2004 alkoi
taas uusi aikakausi. Omistajaksi tulivat
Maria ja Jan Oscar. He olivat jonkin
aikaa hakeneet sopivaa ravintolaa Turusta. Kun he löysivät paikan, jonka nimikin oli valmiiksi Oscar, he ihastuivat siihen heti.
Nykyään ravintolassa on tarjolla
aamuisin monipuolinen hotellitasoinen
aamiainen ja päivällä runsas lounas,
joka sisältää alku-, pää- ja jälkiruoan.

Ravintolasali tänään.

Lounaan jälkeen päivä jatkuu iltamyöhään normaalina à la carte -ravintolana.
Käykää tutustumassa.
PS. Tämä kotiseutuhistorian katkelma
on laadittu Martinrantaseuran historiajaoksen jäsenten, pääasiassa Päivi
Helteen ja Irmeli Mattilan kokoaman
aineiston ja heidän tekemiensä haastattelujen pohjalta. Muisteluita ja lisätietoja aiheesta otetaan mielellään vastaan. Historiajaos ahertaa mielenkiintoisten kohteitten parissa; mm. urheilupuiston ja Mäntymäen alueen menneisyydestä etsitään muistitietoa ja valokuvia.
Jouni Liuke
Ravintola Pippurimyllystä kerrotaan
Martinrantalehdessä 3/2008
1)

Ravintola Oscar Pizzeria

Avoinna: ma–to 11–22, pe 11–23, la 12–23, su 12–22
Hinnasto: Aamiainen (07–10) 6,50 €, lounas (ma–pe 11–15) 7,90 €
Ravintola antaa annoksistaan 15 % alennuksen Martinrantaseuran jäsenille.
Puh.(02) 234 431, www.oscarriver.com
13

KOLUMNI

Minun kitarani
”Kitara soi, surua soi niin hiljaa”

Katson lumoutuneena lähes kuusikymmentä vuotta vanhaa kitaraani. Mieleen palautuu Victor Youngin iki-ihana Johnny guitar – Surujen kitara Nicholas Rayn samannimisestä elokuvasta.
Mitä jos nyt menettäisin tuon vanhan
ystäväni, tuon vaatimattoman näköisen, kauniisti ja arvokkaasti vanhentuneen kitaran?
Kitara oli pitkään kadoksissa, luulin
menettäneeni sen iäksi. ”Sinun lähtösi

vei siitä riemun, suru vain siihen jäljelle jäi”, hyräilin lähes kolmekymmentä

vuotta.

Onneksi ajattelin laulun loppuun.

”Tule luokseni taas, tule rakkain, silloin oisin niin onnellinen”

Minun oli löydettävä nuoruuteni ensi
kitara. Elämä ilman kaunisäänistä ja
soinnukasta kitaraa tuntui keskeneräiseltä. Olin hukannut hentorakenteisen
kitarani turhaan, omaa kypsymättömyyttäni.
Ehkäpä toinen, joka vei kitarani, luuli
omistavansa sen ja vieläpä ehdoitta,
ikuisesti. Kohtelu oli se mukaista.
14

Leo Lindstedt
Kolmenkymmenen vuoden kuluttua
sain takaisin kitarani. Kuulin sen melankolisen soinnun, syvä kaipuu valtasi minut. Kitarani oli säilyttänyt ryhtinsä. Ikäkolhut toivat siihen särmää ja
arvokkuutta. Ne saivat minut ymmärtämään vanhenemisen mahdollisuutena nousta kukoistukseen.
”Minulle nyt sointu sen tumma on”.

Kitarani herkkä sointi ja tumma suru
vaativat minua pysähtymään. Ehkä
sen avulla olen oppinut kunnioittamaan huolenpitoa ja kaikkea kestävää,
elämää ylläpitävää,
Otan kitaran syliini. Tuntui kuin kitarani olisi jo odottanut syliäni. Vaatimaton ja hellistä kosketuksistani hitaasti lämpenevä kitarani helähtää sormieni näppäilystä.
”Sinulle soi se kirkkain kielin”

Olemme osa jotain suurempaa, maailmankaikkeuttakin.
Tämä teksti syntyi Murikka -opistolla
noin kymmenen vuotta sitten. Kurssin
nimi oli osuva: Kirjoitan, siis ajattelen.
Tehtävänä oli kirjoittaa tarina, joka
perustui rakkaaseen ja arvostamaasi
taideteokseen ja sen koskettavuuteen
johonkin henkilökohtaiseen
Kirjoittaja arvostaa pientä ja kaunista

Kevyen liikenteen yhteys kukkuloitten välille

Neitsytpolun kävelysilta
Aurajoen itärannan tuntumassa kohoaa kolme vehreää kukkulaa, Vartiovuori, Samppalinnanmäki ja Urheilupuisto. Ne kaikki ovat noin vuosisata sitten ihmiskäden rakentamia
puistoja ja tarkoitettu kaupunkilaisten virkistysalueiksi. Kukkulajono
ei kuitenkaan ole yhtenäinen, vaan
sen katkaisevat toisaalta Kaskenkatu sekä myös Volter Kilven kadun
jatkeena Sirkkalankadulle johtava
Neitsytpolku.
Turun kaupunki haluaa niiden harvojen suomalaisten kaupunkikuntien
joukkoon, joiden alueelle on määritelty kansallinen kaupunkipuistostatus.
Martinrannan alueella kaupunkipuistoon tulisi kuulumaan mm. Urheilupuisto kokonaisuudessaan sekä sen viereinen Martinmäen kerrostaloalue.
Kansallisen kaupunkipuiston hoitosuunnitelmassa, jonka valtuusto on jo
hyväksynyt, on maininta Urheilupuiston ja Samppalinnanmäen puistokäytävien yhdistämisestä kävelysillalla. Se
rakennettaisiin Neitsytpolun yli. Asiasta on alueen asukkaiden toimesta puhuttu jo vuosikymmeniä ja siitä on tehty ehdotuksia kaupungin järjestämien
asukaskuulemisten yhteydessä. Myös
Martinrantaseura on viime keväänä
tehnyt kaupungin ympäristö- ja kaavoi-

tusvirastolle esityksen sillan rakentamiseksi.
Urheilupuiston liikuntapaikkojen
käytön kannalta kulkuyhteys Samppalinnanmäeltä on ratkaisevan tärkeä.
Muutkin kuin aivan Urheilupuiston
välittömässä läheisyydessä sijaitsevat
koulut käyttävät sen liikuntapaikkoja
hyväkseen. Tällaisia ovat mm. Sirkkalan, Luostarivuoren ja Puropellon koulut. Koululaisten turvallinen kulku oppilaitosten ja kenttien välillä parantuisi
oleellisesti kävelysillan myötä.
Martin kaupunginosassa asuu
huomattavan paljon ikääntynyttä väestöä. Jokainen heistä haluaa luonnollisesti asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kun vanhukset liikkuvat luonnossa, saavat he myös mielenvirkistystä ja pysyvät pirteinä ja toimintakuntoisina pitkään. Samppalinnanmäen ja Urheilupuiston yhdistäminen kävelysillalla saa aikaan kilometrien pituisen kävelytieverkoston, jonka
sijainti on kerrassaan verraton. Muutaman minuutin kävelymatkan päässä
kaupungin ydinkeskustasta olisi mahdollisuus liikkua luonnossa pitkin hyvin hoidettuja puistokäytäviä.
Turo Lindqvist

15

Turvallista asumista Vähäheikkilässä

Palvelutalo Esikko

Vähäheikkilässä Uittamontie 7:ssä
sijaitsevan Palvelutalo Esikon ohi
kulkiessaan moni ehkä luulee rakennusta aivan tavalliseksi asuinkerrostaloksi. Talo kätkee kuitenkin sisälleen paljon enemmän kuin siinä sijaitsevat asunnot. Esikko on nimittäin Turun diakoniasäätiön omistama palvelutalo. Turun diakoniasäätiö puolestaan on Turun evankelisluterilaisten seurakuntien vuonna
1985 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on mm. ylläpitää eläkeläisille tarkoitettuja palvelutaloja.
Palvelutalo Esikon on suunnitellut
turkulainen arkkitehtitoimisto Erkki
Karonen Oy, ja se on valmistunut
vuonna 1989. Rakennus arkkitehtuureineen herätti valmistuttuaan runsaasti huomiota, ja siihen käytiin tutustumassa kauempaakin. Nelikerroksisessa
rakennuksessa on 53 lainapääomalla
vuokrattavaa asuntoa. Esikko tarjoaa
turvallista, laadukasta ja virikkeellistä
palvelutaloasumista niille eläkeläisille,
jotka voivat vielä pääosin huolehtia itsestään, mutta haluavat jo käyttää joitakin asumiseen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyviä palveluita. Esikon
asukkaat asuvat siis itsenäisesti omissa
vuokra-asunnoissaan. Palvelutalossa
asuminen tarjoaa kuitenkin monenlaisia etuja tavalliseen vuokra-asumiseen
verrattuna.
Monille asukkaille tärkeintä on
turvallisuuden tunteen lisääntyminen.
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Turvallisuutta lisääviä seikkoja on Esikossa useita. Eräs tärkeimmistä on
varmasti aamusta iltaan paikalla oleva
henkilökunta. Esikon omat työntekijät
tuottavat tarjolla olevia palveluita kuten kotipalvelu, ruokapalvelu ja siivouspalvelu. Asukkaan muuttaessa taloon kootaan edellä mainituista palveluista juuri hänelle sopiva palvelukokonaisuus. Turvallisuus ja elämänhallinnan tunne sekä asukkailla että hei-

Esikon sisäänkäynti

dän omaisillaan lisääntyy merkittävästi, kun välttämättömät päivittäiset ja
viikoittaiset tarpeet on kartoitettu ja
palvelut tuotetaan luotettavasti; lääkkeet annetaan päivittäin valvotusti, asukas saa tilaamansa ateriat päivittäin,
asukkaan koti pysyy puhtaana ja pyykkihuolto on järjestetty. On myös paljon mukavampaa viettää aikaa omassa
asunnossa kun tietää, että talossa on
paikalla asukkaita varten joku, joka
auttaa tarvittaessa yllättävissäkin tilanteissa. Yöllä asukkaiden turvana Esikossa on jokaiseen asuntoon asennettu
turvapuhelin.
Toinen turvallisuutta lisäävä tekijä
Esikossa on sosiaalisten kontaktien lisääntyminen. Asukas on päivittäin tekemisissä henkilökunnan edustajien
kanssa tavalla tai toisella. Tärkeitä ovat
myös asukkaiden keskinäiset tapaami-

Palvelutalon atrium runsaine viherkasveineen

set ruokailujen, juhlien ja viriketoiminnan yhteydessä. Halutessaan asukas voi siis olla yksin omassa kodissaan, mutta yksinäisyyden tunnetta ei
varmasti Esikossa synny niin helposti
kuin asuttaessa normaalissa kerrostalossa.
Esikossa on luonnollisesti myös
kaikenkattava automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, joka on suoraan yhteydessä aluepelastuslaitokseen. Esikossa panostetaan paloturvallisuuteen
monella tavalla. Jokaisessa asunnossa
on sammutuspeite, henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti turvallisuusasioissa,
vuosittain järjestetään asukkaille turvallisuusluento ja tehdään poistumisharjoitus.
Turvallisuuden tunnetta lisää varmasti myös vuonna 2009 käyttöön
17

otettu valmistuskeittiö, jossa oma henkilökunta valmistaa päivittäiset ateriat.
Oman keittiön ansiosta ruoka on maukasta ja kotoisampaa, aina paikan päällä valmistettua eikä kuljetuksen aiheuttamia maku- ja lämpöhaittoja ole. On
myös turvallista tietää, mitä ruoka sisältää, varsinkin asukkaiden allergioiden
ja lääkityksen huomioimisen vuoksi.
Liikunnan harrastaminen vaikuttaa positiivisesti mm. terveyteen, tasapainoon ja mielialaan lisäten siten turvallisuuden tunnetta. Esikossa säännöllisen liikunnan harrastaminen on helppoa, kun sen saa tehdä mukavassa seurassa omassa kodissa: Esikosta löytyy
asukkaiden käytössä oleva saunaosasto
uima-altaineen sekä kuntosali. Monelle asukkaalle tärkeitä hetkiä ovatkin
aamu-uinnit ja viikoittaiset saunomiset
joko yksin tai mukavassa porukassa.
18

Esikon piha-alue on kaunis ja rauhallinen, siellä harrastetaan ulkoilun lisäksi
tikanheittoa ja mölkyn peluuta.
Turvallisuutta lisää myös Esikon
sijainti. Palvelutalo sijaitsee Vähäheikkilän kaupunginosassa palvelulinja
P3:n ja linja-auto 9:n reitillä, joten yhteydet keskustaan ja peruspalveluihin
ovat hyvät. Lähietäisyydellä (n. 100
m) on elintarvikeliike, posti ja pankki.
Kauppatorille on matkaa 2,5 km ja
Martinkirkkoon 0,7 km. Asukkaat
kuuluvat Mäntymäki 2. terveysaseman
piiriin (1,0 km). Hyvät ja lyhyet yhteydet kannustavat liikkumaan mahdollisimman paljon oman kodin ulkopuolella ja hoitamaan arjen juoksevia
asioita itse mahdollisimman pitkään.
Anu Salmi, Turun diakoniasäätiön toiminnanjohtaja

Tarkista itse

Perustelemattomia väitteitä kirjastosta
Ilman kirjastoja ei olisi suomalaista/pohjoismaista hyvinvointivaltiota
Kirjasto on tasa-arvoinen julkinen tila, minne
sisäänpääsy on ilmaista kaikille
Paikkana kirjasto on markkinavoimista ja
-suhteista vapaa vyöhyke
Kirjastossa sivistys ja tieto on julkista, avointa ja maksutonta
Kirjasto perustuu demokratian ja tasa-arvon,
itsensä kehittämisen ja avarakatseisuuden arvoihin
Julkisten kirjastojen puolustaminen ei ole
neutraalia, vaan vahvasti puolueellista
Lokakuu 2011: kaunista Marttia
Kirjasto on aktiivisen kansalaisen ja yhteis- Shellin rumalta kylmäbensa-asemalta
kunnallisen toimijan ehtymätön voimanlähde katsottuna
Kirjasto on kansalaisvaihtoehto hierarkioille ja kapealle professionalismille
Kirjastossa ylittyvät niin väestöryhmien kuin kansalaisuuksien rajat
Aivan erityisesti kirjaston tulee palvella lapsia, vanhuksia ja muita erityisryhmiä
Kirjasto on itsetoteutetun medialukutaidon ja -kasvatuksen armoitettu tyyssija
Kirjasto on yhteiskunnallisen näkemyksen ja maailmankatsomuksen monipuolinen kasvualusta
Kirjasto on maksuton ihmisten kohtaamispaikka
Kirjasto palvelee/sen tulee palvella alueellisesti tasapuolisesti >Martinkadun kylmähuoltoaseman tilalle alueellinen kirjasto ja lehtilukusali
Leo Lindstedt
Kirjoittaja on toiminut aktiivisesti Pro Kirjasto -liikkeessä
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Ojarinteen moderni palvelutalo

Pihlajakoti

Palvelutalo Pihlajakoti valmistui
Stålarminkadun varrelle vuonna
2003, joten saamme pian juhlia sen
kymmenvuotista taivalta. Talon paikalla sijaitsi ennen Pihlajakotia puisia vuokrakasarmeja. Entiset asukkaat ovat muistelleet, ettei taloissa
ollut vesijohtoja ja käytettiin vielä
ulkovessoja. Muutos on ollut suuri,
kun tilalle on rakennettu moderni
kerrostalon oloinen rakennus.
Pihlajakodin kiinteistön omistaa
Yrjö ja Hanna-säätiö ja palvelutoimintaa pyörittää Yrjö & Hanna Oy. Vuoden 2003 alussa työntekijöitä oli 5,
mutta vuosien myötä joukko on kasvanut 50 vakinaiseen työntekijään. Pihlajakodissa on ryhmäkoteja ja erilaista
palveluasumista. Asukashuoneistoja on
noin 100. Talossa on siis paljon elämää.
Pihlajakodin ryhmäkodit on tar-

koitettu kehitysvammaisille ja muistisairaille. Palveluasumista ja tehostettua
palveluasumista on tarjolla ikäihmisille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja vaikeavammaisille.
Pihlajakoti on siis hyvin monipuolinen
yksikkö. Se on myös avohuollon yksikkö. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että asukkaat voivat saada hoitoonsa Kelan eri tukimuotoja kuten
asumistukea ja hoitotukea. On valtakunnallinen trendi, että laitoshuoltoa
vähennetään ja tilalle tulee avohuollon
yksiköitä. Pihlajakoti on yksi esimerkki tästä kehityksestä.
Pihlajakodin on ollut hyvä toimia
Martin kaupunginosassa. Peruspalvelut
ovat nurkan takana, eikä kaupungin
sydämeen ole pitkä matka. Ja naapurissa on rauhallisia omakotitaloalueita.
On vain kivenheiton matka ihastuttavaan Aurajoen rantaan. Talon asuk-

Pihlajakodin piha
näytti vielä 1980luvulla tällaiselta.
Kuva: Harro
Koskinen.
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kaille ranta on mukava kävelyalue ja
jäätelönsyöntipaikka. Ne, jotka eivät
jaksa matkata niin pitkälle, voivat nauttia Pihlajakodin ihastuttavasta pihasta.
Siellä tehdään pieniä kävelyretkiä, vietetään aikaa tai pelataan pihapelejä yhdessä. Pihalla on grillikatos, jossa asukastoimikunta järjestää säännöllisesti
grillausta. Viime vuosina kesäkuussa
järjestetyt pihatanssit ovat muodostuneet perinteeksi. Tansseihin ovat osallistuneet asukkaat ja heidän omaisensa. Tänä vuonna osallistujia oli pitkälle
toista sataa. Samalla lähitalot ovat voineet nauttia hyvästä musiikista.
Monilla asukkailla voi olla jo aiempi yhteys Martin seutuun. Näillä
seuduilla on ehkä asuttu tai käyty työssä. Mahdollisesti omaiset voivat asua
lähellä. Yhä lisääntyvässä määrin yhteyksiä on kasvavaan Hirvensalon seutuun. Pihlajakoti on varmasti tuonut

oman leimansa ympäristöönsä eli
Martin kaupunginosaan. Tähän pätee
vanha sanonta, että ”sopu tuo sijaa”.
Olemme olleet kiitollisia siitä,
että seudun asukkaat ovat saattaneet
takaisin kotiin meidän huonomuistisia
asukkaitamme. Muutama vuosi sitten
Pihlajakotiin rakennettiin uusi hälytysjärjestelmä, joka tekee hälytyksen
huonomuistisen poistuessa ulko-ovesta. Tekniikka on tullut siis avuksemme
myös tässä asiassa.
Pihlajakoti kiittää Martin seudun
asukkaita hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa mukavaa syksyä. Alueen asukkaat ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan Pihlajakotiin.
Kaisa-Mari Tepsa-Isokorpi
Yrjö & Hanna Oy, Turku
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Koulumuistoja

Makasiinit maailmalla
Piirustuksen opettajallamme, taiteilija
Viljo Rannalla oli tapana 1950-luvulla viedä joskus oppilaansa, klassikon
pojat, ulos ”taiteilemaan”. Muun muassa Mannerheimin puisto kirkkonäkymineen oli suosittu kohde. Toinen
usein vierailtu kohde oli Aurajoen ranta ja sen näkymät. Jokeen laskettiin
tuohon aikaan käytännöllisesti katsoen
kaikki kaupungin puhdistamattomat jätevedet ja siksi parhaiten sen värin sai
poikien mielestä ilmaistua sekoittamalla paperille väripaletin kaikki värit yhteen. Lopputulos vastasi joen väriä!
Myös vastarannan vanhat makasii-

nivarastot, jotka nykyisin on purettu
pois teatteritalon ja valtion virastotalon tieltä, olivat suosittuja kohteita Aurajoen ”rantapenkereen maalareille”.
Kerran syksyllä 1952 kolmannen luokan piirustustunnilla lähdimme tekemään alustavaa piirrosta jokinäkymästä. Tavoitteena oli lopputunnilla värittää luonnos luokkahuoneessa. Väntsin Paavo valitsi taulunsa kohteeksi
Samppalinnan vanhan myllyn ja makasiinin. Työn kuluessa hän tuli yhä
tyytymättömämmäksi tulokseen ja vihoissaan sotki tahallaan tummia värejä summamutikassa aikoen heittää

Klassikon pojat piirustustunnilla lehtori Viljo Rannan ohjauksessa v. 1953
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työn lopuksi roskapyttyyn. Sitä hän ei
kuitenkaan ehtinyt tehdä, kun tunnin
päättyessä Ranta tuli tarkastamaan poikien saavutuksia. Paavon kohdalle tultuaan hän sanaa sanomatta sieppasi piirustuksen mukaansa ”taiteilijan” jäädessä hölmistyneenä ihmettelemään.
Myllystäkin jäi yksi siipi puuttumaan
ja puu värittämättä!
Kului useita kuukausia, kun eräänä päivänä klassikon rehtori K. S. Koskinen tuli luokkaan ja ilmoitti Väntsille: ”Pane huomenna tumma puku päällesi”. Seuraavana päivänä nuori taiteili-

ja vietiin juhlalliseen tilaisuuteen, missä hänelle luovutettiin pohjoismaisessa
neljän kaupungin välisessä koululaisten piirustuskilpailussa 12–14-vuotiaitten sarjassa voittama II palkinto.
Palkinto oli Börje Sandbergin toimittama kirja ”Wäinö Aaltonen”. Siten Aurajoen rannan vanhat makasiinit ja komea, yhä edelleen mäellään
seisova Samppalinnan mylly saivat
kansainvälistä huomiota.
Risto Lemmetyinen, Paavo Väntsin
luokkakaveri

Mylly ja makasiini.
– Paavo Väntsi
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Lentävä suomalainen Suomen Turusta

Paavo Nurmen tarina

Turun Urheilupuisto on historiansa
aikana ollut monen suomalaisen
huippu-urheilijan kotikenttänä ja
ponnahduslautana maailman suurten urheilusankareiden joukkoon.
Suurin näistä on ollut Paavo Nurmi. Suotta ei kenttä hänen 100-vuotissyntymäpäivänään ristitty Paavo
Nurmen Stadioniksi.
Juoksijalegenda Paavo Nurmi
syntyi Turussa 13. kesäkuuta 1897.
Hänen lapsuudenkotinsa oli Jarrumiehenkadulla, josta vanhempansa ostivat
huoneen ja keittiön asunnon vuonna
1903. Työväelle rakennetussa asuntoosakeyhtiössä oli kolme yksikerroksista puutaloa, jotka reunustivat laajaa pihaa. Nurmen perheen noin 40 neliömetrin asunto sijaitsi pihan perällä olevan talon päädyssä. Taitavana puuseppänä Johan Nurmi valmisti pienen kodin kaikki huonekalut itse.

Niukka lapsuus

Paavo Nurmen isä, Johan Nurmi, kuoli vuonna 1910 ja perheen Matildaäiti jäi yksin huolehtimaan viidestä lap-

sesta. Paavo oli kahdentoista (s.
1897), Siiri kymmenen (s. 1898),
Saara seitsemän (s. 1902), Martti
neljä (s. 1905) ja Lahja runsaan vuoden ikäinen (s. 1908). Lahja kuoli
noin vuotta myöhemmin alle 3-vuotiaana.
Perheen talous oli tiukkaa, koska
suurin osa asunnon ostoon otetusta velasta oli isän kuollessa vielä maksamatta. Äiti meni töihin rakennuksille
muurarin apulaiseksi ja siivoojaksi.
Paavokaan ei voinut jatkaa koulunkäyntiään, vaan hänen oli mentävä ansiotyöhön auttaakseen äitiään perheen
elättämisessä. Lukupäätä Paavolla olisi
ollut, sillä hän sai kansakoulun päästötodistukseen kaikista lukuaineista arvosanan 9 tai 10. Sellaisella todistuksella olisi menty helposti lyseoon, jos
vain rahaa olisi ollut.
Paavon ensimmäinen työpaikka
oli leipuriliikkeessä juoksupoikana.
Kahdenkaan työssä käyvän niukat tulot eivät kuitenkaan riittäneet elämiseen, vaan Matilda Nurmen oli
vuokrattava keittiö toiselle työläisperheelle. Elämän puitteet olivat hyvin
vaatimattomat. Koko viisihenkinen
perhe asui lähes neljän vuoden ajan
pienessä kamarissa ja keitti ruokansa
kaakeliuunissa. Nukkumista varten oli
yksi puusohva sekä pukkisänkyjä.

Juoksu alkaa kiinnostaa

Suomen maailmankartalle juosseen
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Hannes Kolehmaisen Tukholman
olympiakisoista voittamat kolme kultamitalia innoittivat 15-vuotiasta Paavo
Nurmea hakeutumaan juoksuharrastuksen pariin. Hän alkoi käydä lenkillä
yhä useammin ja hankki ensimmäiset
juoksutossunsa. Vuonna 1914 Nurmi
liittyi Turun Urheiluliittoon, jonka väreissä hän urheili koko juoksu-uransa
ajan. Paavo Nurmen mitat olivat kestävyysjuoksijalle ihanteelliset: pituus
174 cm ja kilpailupaino 65 kg. Nurmi
hankki perustiedot valmennuksesta
itse. Hän oli ensimmäisiä huippu-urheilijoita, joka ymmärsi systemaattisen
valmentautumisen merkityksen. Nurmen harjoittelu perustui kävelyyn,
juoksuun ja voimisteluun. Sekuntikellon avulla Paavo Nurmi opetteli tuntemaan vauhdin ja sen vaikutuksen.
Nurmen perhe saattoi ottaa koko
Jarrumiehenkadun asunnon omaan
käyttöönsä vasta vuonna 1920 Paavon
palattua Antwerpenin olympiakisoista.
Olympiavoittojen myötä Paavo oli vaurastunut niin, että asuntoon saatiin hankituksi sähkövalo ja keittiöön vesijohto. Lisäksi kotiin ostettiin tehtaassa valmistettuja ajanmukaisia huonekaluja.

Paavo Nurmen kotitalo on sisustettu
1920-luvun asuun.

Olipa kamarissa ompelukone ja gramofonikin, jotka Paavo oli saanut palkintoina juoksukilpailuista. Matilda
Nurmi saattoi nyt lopettaa töissä käymisen ja keskittyä kodinhoitamiseen.
1920-luvun alussa Paavo Nurmi
opiskeli teollisuuskoulussa Helsingissä
ja kävi Jarrumiehenkadulla joskus viikonloppuisin. Turkuun ja vanhaan kotitaloonsa hän palasi keväällä 1924
valmistautuakseen Pariisin olympiakisoihin Urheilupuiston tutuissa maisemissa.
Lopullisesti Paavo Nurmi muutti
pois Jarrumiehenkadulta mentyään
naimisiin Sylvi Laaksosen kanssa
toukokuussa 1932. Avioliitto ei kuitenkaan kestänyt kauan, vaan päättyi
eroon. Paavo Nurmi asui eri osoitteissa Turussa vuoteen 1935, jolloin hän
muutti pysyvästi Helsinkiin.

Kodista museoksi

Matilda Nurmi asui Jarrumiehenkadulla kuolemaansa, vuoteen 1936 asti.
Perheen naimattomina pysyneet sisarukset Siiri ja Martti sekä vuonna
1946 leskeksi jäänyt Saara asuivat
vanhassa kotitalossaan aina vuoteen
1960.
Huoneisto siirtyi 1960-luvun taitteessa pois Nurmen perheen omistuksesta ja sen kunto huononi vähitellen.
Paavo Nurmen syntymän satavuotisjuhlan lähestyessä Turun kaupunki
ryhtyi kunnostamaan asuntoa, ja se
avattiin yleisölle 10.6.1997. Tuolloin
siellä oli Turun maakuntamuseon kokoama pienimuotoinen muistonäyttely.
Suomen Urheilumuseo vuokrasi
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Nurmen perhe elokuussa 1924.
Vasemmalta: Saara, Martti, Matilda-äiti,
Paavo ja Siiri.

Turun kaupungin omistaman asunnon
1.1.2000 alkaen ja sisusti sen 1920-luvun asuun samantyyppisillä esineillä
kuin Nurmen perheelläkin oli ollut.
Asunnon tapetit vaihdettiin vastaamaan 1920-luvulla käytettyjä tapettimalleja. Osa sisustuksessa käytetyistä
esineistä on alkuperäisiä: vuoteissa olevissa liinavaatteissa on Siiri ja Saara
Nurmen monogrammit ja keittiön pöydällä ovat Nurmen perheen käytössä olleet lautaset. Kamarissa on Paavo Nurmen juoksukilpailusta palkinnoksi saama gramofoni.

Suurjuoksijan myöhemmät
vaiheet

Lopetettuaan juoksu-uransa Nurmi keskittyi luomaan uraa liikemiehenä ja rakentajana. Peruspääoman liiketoimintaansa hän oli hankkinut osakekaupoilla 1920-luvulta lähtien. Paavo Nurmen
merkittävin ja tuottavin liiketoiminta
oli asuintalojen rakennuttaminen. Hä26

nen rakennuttamiaan taloja on eri puolilla Helsinkiä yhteensä noin 40,
useimmat niistä Lauttasaaressa,
Munkkiniemessä ja Töölössä. Liiketoimiensa ohella Nurmi osallistui
myös juoksijoiden valmentamiseen
1930- ja 1940-luvuilla.
Vaikka Paavo Nurmi karttoi julkisuutta työssään ja yksityiselämässään, oli hän hädän hetkellä valmis
antamaan hahmonsa suomalaisen urheiluelämän ja yhteiskunnan palvelukseen. Vaikeina sodan vuosina Suomi
tarvitsikin kipeästi Paavo Nurmen legendaarista nimeä, jolla oli suuri merkitys ulkomailla, etenkin Yhdysvalloissa.
Talvisodan aikana Paavo Nurmi
lähti kevättalvella 1940 Taisto Mäen
kanssa Yhdysvaltoihin osallistuakseen
Suomen hyväksi järjestettyyn keräystoimintaan. Vuonna 1939 Taisto Mäki
oli juossut 10 000 metriä ensimmäisenä miehenä alle puolen tunnin. Yhdysvalloissa Mäki osallistui näytösjuoksuihin, joista kertyneet varat luovutettiin Suomen Avulle.
Kun olympiakisat järjestettiin
Helsingissä vuonna 1952, oli olympiasoihdun viimeinen viestintuoja säilynyt tarkoin varjeltuna salaisuutena.
Kun tulostaululle ilmestyi teksti
”Olympiasoihdun tuo stadionille Paavo Nurmi”, oli stadionin 70 000 hengen yleisö hetken hiljaa. Sitten lehterit
täytti suosionosoitusten pauhu. Osa
yleisöstä liikuttui kyyneliin. Sytytettyään tulen stadionin kentällä sijaitsevaan tulimaljaan, antoi Paavo Nurmi
soihdun vietäväksi stadionin torniin,

1967, jolloin hän sairastui uudelleen. Vuonna 1968 hän perusti säätiön sydän- ja verisuonitautien sekä yleisen kansanterveyden tutkimista varten.
Säätiö sai häneltä lahjoituksena kaksi kerrostaloa sekä runsaat miljoona markkaa.
Paavo Nurmi kuoli Helsingissä 2. lokakuuta 1973.
Hänen kuolemansa huomioitiin
laajasti, ja eri maiden lehdet
julkaisivat hänestä ylistäviä
muistokirjoituksia. Paavo Nurmi haudattiin 11.10.1973 valtion kustannuksella. Muistotilaisuus pidettiin Helsingissä,
josta juoksijamestarin arkku
kuljetettiin
autosaattueessa
Turkuun Vanhalle hautausmaalle.
Jarrumiehenkatu 4:n talot oli alun perin maalattu
Paavo Nurmi on saanut
punaisiksi. Nykyisin niiden väritys on vaalea.
lukuisia kunnianosoituksia.
Hänestä on vuosikymmenten
jossa toisen olympialiekin sytytti Han- varrella kirjoitettu tuhansia lehtiartiknes Kolehmainen.
keleita ja useita kirjoja. Valtioneuvosto
tilasi kuvanveistäjä Wäinö Aaltoselta
Viimeiset vuodet
Paavo Nurmea esittävän juoksijapatÄlykkyys, sulkeutuneisuus ja päämää- saan Pariisin olympiakisojen 1924 jälrätietoisuus olivat Paavo Nurmen kes- keen. Juoksijapatsaasta valettiin vuonkeisimmät luonteenpiirteet. Alakuloisi- na 1952 alkuperäisen muotin mukaan
na hetkinään – varsinkin vanhempana kaksi lisäkappaletta, joista toinen sijoi– hän kielsi koko ainutlaatuisen urhei- tettiin Helsingin Olympiastadionin
lu-uransa arvon. ”Vain todellisella työl- edustalle ja toinen Turkuun. Alkupelä, tieteellä ja taiteella on jotakin ar- räinen Ateneumin kokoelmiin kuuluva
voa”. Paavo Nurmi ei viettänyt kos- patsas sijoitettiin Jyväskylän yliopiskaan leppoisia eläkepäiviä. Toivuttu- ton liikuntatieteellisen tiedekunnan
aan 1950-luvun lopulla saamastaan sy- eteen vuonna 1983. Vuonna 1994
dänveritulpasta hän eli terveitä vuosia patsaasta valettiin vielä yksi lisäkappaja työskenteli ahkerasti aina vuoteen le KOK:n Olympiamuseon puistoon
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Lausanneen Sveitsiin.
Suuren olympiasankarin kunniaksi on lisäksi lyöty mitaleja, julkaistu
postimerkkejä, nimetty teitä ja jopa
yksi planeetta. Paavo Nurmi lienee
myös ainoa nimeltä tunnistettava olympiaurheilija maailmassa, joka on valittu setelin aiheeksi. Vuosina 1987–93
käytössä olleen 10 markan setelin toiselle puolelle oli kuvattu Helsingin
Olympiastadion. Turun Urheilupuiston
pääkenttä ristittiin vuonna 1997 Paavo
Nurmen stadioniksi. Turussa on myös
järjestetty jo 20 vuoden ajan Paavo
Nurmi Marathon, jonka puitteissa juos-

taan kolme eri matkaa: 10 kilometriä,
puolimaraton ja täysimittainen maraton.

Paavo Nurmen kotitalo

Suomen Urheilumuseon ylläpitämä
Paavo Nurmen kotimuseo sijaitsee
osoitteessa Jarrumiehenkatu 4 as 17.
Se on avoinna yleisölle Paavo Nurmen
syntymäpäivänä 13.6. sekä ennakkotilauksesta muina aikoina (Turun Urheiluliitto, puhelin 02 274 5005).
Turo Lindqvist
Lähde: Suomen Urheilumuseo

Paavon kanssa lenkillä
Paavo Nurmi, ja nuoremmat kilpakumppanit Lasse Virtanen, ja Erik
Vaine juoksivat ja harjoittelivat yhdessä urheilupuistossa ja muuallakin.
Vaine kertoi heidän lenkeistään:
Yhdessä tehtiin pitkiä juoksulenkkejä. Useimmiten tehtiin Karikon lenkillä muutama kierros. Nurmi ei koskaan oppinut pitämään pururadasta, se
oli hänen mielestään liian kova. Siksi
pojat hyvin usein kävivät juoksemassa
lentokentän ympäristössä. Siellä hiekkapohjainen maasto oli Nurmen mielestä sopivan pehmeä, jalkoja kun oli
pakko säästää.
Ruissalo oli suosittu kohde sen
ajan juoksijoille, siellä oli rauhallista ja
happirikas ilmasto. ”Tavataan kello 10
Ruissalon sillalla”, ehdotti Paavo. Oli
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tarkoitus tehdä kunnon juoksulenkki
kolmistaan. Aamulla kuitenkin satoi
vettä kaatamalla. Erik ja Lasse jäivät
odottamaan sateen loppumista. Puolilta päivin kirkastui sen verran, että lähdettiin Ruissaloon päin. Paavoa ei näkynyt missään ja lähdettiin kahdestaan
lenkille, jos vaikka Paavo tulisi jossain
vastaan.
Ei tullut, Paavo oli jo lenkkinsä
tehnyt. Pojat selittelivät myöhemmin
Paavolle, että ”kun vettäkin tuli kaatamalla” jne. Paavo katsoi poikia pitkään ja sanoi sitten: ”Ei synny pojat
maailmanennätyksiä, jos juostaan säiden mukaan.”
Jouni Liuke
Lähde: Ingo Holm; Urkkarin sauna 50
vuotta, 1998

Kauniin ja toimivan asuinympäristön puolesta

Turun piha 2011 -kilpailu
Kun Martinrantaseura jotakin tekee, se pyritään tekemään kunnolla. Osallistumme jälleen kerran
Turkuseuran, Turun pientalojen
keskusjärjestön ja Turun kaupungin järjestämään pihakilpailuun,
jota tällä kertaa Turun kulttuuripääkaupunkivuosi voimakkaasti leimaa. Martinrannassa on Istutettu
tulppaaneita, kohennettu muutenkin istutusalueita ja paranneltu pihojen kokonaisilmettä. Vuoden verran on myös paikallinen piharaati
tehnyt töitä niiden kaikkein parhaimpien pihojen löytämiseksi. Nyt
urakka alkaa olla voiton puolella.
Etsiessään ehdokkaita pihakilpailun kuuteen eri kategoriaan, jalkautui
Martinrantaseuran piharaati useita ker-

toja niin omakotialueille kuin kerrostalojen pihoillekin. Vinkkejä hyvistä
pihoista tuli jonkin verran ja ne käytiin kaikki katsastamassa. Jo vuosi sitten syksyllä kuvattiin kohteita ensimmäisen kerran ja kesällä toistamiseen.
Pihojen valaistuksia ja tulppaani-istutuksia käytiin kuvaamassa keväällä.
Kerrostalosarjaan löytyi alueelta
lukuisia ilmoitettavia kohteita. Asukkaitten viihtyvyyttä lisääviä istutuksia
ja rakennettuja oleskelumiljöitä on
tehty kiitettävästi. Turun nimikkotulppaani koristi monen kerrostalon istutusalueita.
Omakotitalosarjassa odotimme
jonkinlaista runsauden pulaa, mutta
lopulta aivan erityisiä viihtyvyyttä ja
toiminnallisuutta parantavia asioita ei
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löytynytkään siinä määrin kuin oletettiin. Kauniita pihoja oli toki runsaasti,
mutta sellaiset sävähdyttävät asiat kuin
yksityiskohtien taidokas valaisu tai erityisen, kulttuuripääkaupunkivuoteen
liittyvän rakennelman tai istutuksen
löytyminen osoittautui vaikeaksi.
Rivitalopihat, joihin puutaloyhtiöittenkin pihat luetaan, olivat pääasiassa pikkusieviä melko tavanomaisine istutuksineen ja muine toiminnallisine ratkaisuineen. Toki niidenkin joukosta löytyi helmiä, jotka kyllä raadin
toimesta noteerattiin.
Ensin tuntui siltä, ettei kilpailukuntoisia yrityspihoja alueeltamme löydy ollenkaan. Riittävä avarakatseisuus
ja tarkempi katselmus nostivat kuitenkin esiin muutamia pihoja, joihin sijoitetut yksityiskohdat valaistuksen tai istutusten suhteen herättivät raadin kiinnostusta.
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Yhteisöpihojakin Martinrannan
alueelta löytyy. Kauniita, jyhkeitä rakennuksia niukkojen, mutta hyvin harkittujen yksityiskohtien kaunistamina
löytyi useampia. Joissakin tapauksissa
piha-käsite oli ymmärrettävä hyvin laveasti, jotta kohde voitiin ylipäänsä
kilpailuun ilmoittaa.
Turun pihat 2011 -kilpailun palkintoraati suorittaa parhaillaan omaa
tehtäväänsä. Valmista tulee syksyn aikana. Tehtävä ei ole helppo. Niin runsaasti tässä kaupungissa on hyviä pihoja. Martinrantaseura on kuitenkin
edellisvuosina menestynyt Turkuseuran ympäristö- ja pihakilpailuissa loistavasti, joten odotukset ovat taas korkealla. Toivottavasti juuri sinun pihasi
on parhaitten joukossa ja tulee huomioiduksi.
Turo Lindqvist

Ympäristöjaostossa pohdittua

Kaavalausunto: L-tehdas ja Kaasukello
Aurajoen ja Stålarminkadun väliin tehokkaasti näkymät kaasukellolta
jäävällä alueella sijaitsevat Wärtsi- kaikkiin suuntiin. Rakennukseen
län vanha L-tehtaaksi kutsuttu teol- suunniteltu ravintolatoiminta voidaan
lisuuskiinteistö sekä Martissa aikoi- tämän kaavan toteutuessa unohtaa, silnaan toimineen kaasutehtaan kupo- lä parkkitilan puute ja yhä kaventuvat
likattoinen kaasusäiliö. L-tehdas oli kulkuyhteydet eivät näitä suunnitelmia
vuosi sitten ehdolla kulttuuripää- tue.
kaupunkivuoden tapahtumien pääNyt lausunnolle tulleessa kaavanäyttämöksi, mutta keskeinen paik- hankkeessa on myös uusi lisäys; Ståka Aurajokirannassa vaihtui yllät- larminkadun ja Jungmanninkadun ristäen ratapihan takaisiin VR:n kone- teykseen, osittain Wärtsilän konttoripajan
tiloihin.
rakennuksen eteen, olKaasukellossa on Kaasukello on jo nyt kerrostalojen laan kaavoittamassa pitedelleenkin vain pahassa puristuksessa.
känomaista kerrostaloa.
Turku Energian
Talo sulkisi lopullisesti
lämpöakku, vaikWärtsilän ja Konepaja
ka sinne on kaaHäkkisen väliin jäävän
vailtu mm. ravinleveän kulkutien, jonka
tolatoimintaa. Asekehittäminen kevyen liimakaavaan haekenteen tarpeisiin ei olitaan nyt muutosta,
si enää mahdollista.
jonka tarkoitukseMartinrantaseura
na on mahdollison antanut kaavahanktaa alueen täydenkeesta lausunnon, jonka
nysrakentaminen.
mukaan rakennusmasJokirannassa sijaitsevan Elomatic saa on liikaa ja rakennukset liian läOy:n tontille halutaan tehdä lisäraken- hekkäin. Koko kaasukellon alue on ranus, joka toisi helpotusta mm. yrityk- kennettu liian tiiviisti ja nyt tämä tiisen paikoituspulmiin. Valitettavasti ky- vistystyö halutaan viedä loppuun asti.
seinen uudisrakennus peittää lopullises- Kaasukellon mahdollisuudet elinkeiti näköyhteyden kaasukellolta joelle.
non harjoittamiseen tuhoutuvat kokoL-tehtaan viereen ollaan kaava- naan, koska sekä paikoitus että kulkuhankkeessa jättämässä paikoitustilaa, yhteydet on kaavahankkeessa unohmutta tehdasrakennuksen ja kaasukel- dettu.
lon väliin ollaan rakentamassa kahta
kerrostaloa. Tämä toimenpide sulkisi Turo Lindqvist
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Tapahtumakalenteri
Syksy 2011

Tutustumiskäynti Urheilupuiston alla sijaitseviin kallioluoliin

tiistaina 15.11.2011 kello 18.00
Opastettu kierros Urheilupuiston kallioon louhittuun luolastoon, jossa sijaitsee
mm. Turun kaupungin johtokeskus ja muita tärkeitä poikkeusaikoja varten
rakennettuja tiloja. Oppaana V-S Pelastuslaitoksen valmiussuunnittelija Heikki
Vähäkuopus. Kokoontuminen kello 18.00 luolan suulla Valtion virastotalon
takana, Samppalinnankatu 7. Myöhästyä ei saa, jos mielii mukaan. Ovet ovat
auki vain sisään menon ajan.
Tutustumiskierroksen jälkeen yhdistyksen syyskokous, ks. kokouskutsu s. 5.
Kahvitarjoilu

Urheilupuiston
luolaston suuaukko Samppalinnankadulla.

Puurojuhla

keskiviikkona 14.12.2011 klo 18.00
Perinteinen yhdistyksen Joulupuuroilta Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisten talolla,
Valtaojantie 7. Turkulaisen historian tutkija Rauno Lahtinen kertoo tekeillä
olevasta Mäkitupalaisten historiakirjasta ja esittelee uusimman teoksensa Turun
puretut talot 2.
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen Mikko Laaksonen esittelee uuden
kirjansa Turun seudun arkkitehtuuriopas.
Yhdistys tarjoaa joulupuuron sekä kahvit ja tortut.
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Kotiseututietämystä
1. Minkä yli tässä ollaan pääsemässä?
2. Yhdistyksemme jäsen pitää tätä auki
lämpimämpinä aikoina, mutta
mikä on kahvilan nimi?

Vastaukset:
1. Sortuneen Myllysillan aiheuttamasta
murheesta.
2. Cafe Ankka (Tähän kahvilanpitäjä
Ismo lisäisi, että kyseessä on Gourmetkahvila Ankka).
Edellisen lehtemme sivulla 13 oli kuva ja kysyttiin Vilkkilänmäen salaperäisen kalliokaiverruksen 27 tarkoitusta.
Jäsenemme Matti Murtomaa ehätti heti vastaamaan, että kyseessä on kartoituksessa käytetty Turun kaupungin kolmiomittauspiste 27. Se on vain pisteen
järjestysnumero, ei sen kummempaa. Murtomaa kertoi, että kolmiomittauspisteitä on
hauskaa bongailla, koska niiltä avautuvat
useimmiten hyvät maisemat. Hän on itse
käynyt huvikseen kymmenillä.
”Kätketyt kukkulat” -kierroksiltamme
on Heimo Kumlander löytänyt Harakkakalliolta kuvassa olevan kolmiomittauspisteen
n:o 23. Nyt vain mittauspisteitä bongaamaan.
Niitä löydät Martinrannankin alueelta puolen
toistakymmentä kappaletta.
Mutta mitä sitten tarkoittaakaan kolmiomittauspiste?
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Kuvaraportti Martin kaupunginosaviikolta
Tutustuminen Martin viikon
kulttuuripitoiseen antiin keskittyi osaltamme viikon päätapahtumaan kulttuuritehdas Manillassa, jossa vietimme aurinkoista sunnuntaipäivää. Kamera
vangitsi erilaisia tilanteita aamukymmenestä aina iltakuuteen asti. Seuraavassa Martin
kaupunginosaviikon kuvasatoa.
Sanna Rinne suunnittelee, valmistaa ja myy vaatteita omassa Showroom & Shop -tilassaan Manillan uudemman
osan yläkerrassa. Monet vaatteista ovat uniikkikappaleita,
mutta yhä useampia on tarkoitus tehdä myös sarjatuotantona. Hukkaan ei mene mitään, sillä jäännöstilkuistakin
syntyy persoonallisia pipoja.
Jo-Jo Teatteri järjesti
puolilta päivin avoimet
harjoitukset. Yleisö
pääsi seuraamaan
myöhemmin syyskuussa
ensi-iltansa saavan
Saatana saapuu Moskovaan -näytelmän
harjoituksia.
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Varsinais-Suomen Kuvataidekeskuksen työtilaan oli järjestetty
oppilastaidenäyttely. Orastavaan lahjakkuuteen törmätessään tuntee itsensä aina kovin
pieneksi. Ja näiden seinien sisäpuolella lahjakkuus muhii ja kehittyy asiantuntevassa ohjauksessa.

W46 Kerho ry:n
kokoama Työperinnettä Wärtsilän konepajalta
-näyttely Manillan köysisalissa
kertoi elävää tarinaa valokuvin
ja vanhoin esinein.

Työväen Sivistysliiton tiloihin oli koottu yhteisnäyttely
Petri Aallon vanhoista Martti- ja Turku-aiheisista postikorteista, Mauri Kivikosken
pääosin luontoaiheisista valokuvista sekä Markku Roinisen ja Elvira Lazarevan
maalauksista. Kuvassa takana vasemmalla vitriineissä
Petri Aallon postikortteja,
seinällä oikealla Mauri Kivikosken valokuvia ja edessä
Kimmo Samulin monipuolista taidokasta tuotantoa.
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Elvira Lazarevan värikkäitä pastellimaalauksia.
Aurinkobaletti
on täyttänyt 30
vuotta. Tätä
juhlistettiin
AB30-näyttelyllä Vanhan Viinatehtaan ja
Dana-salin tiloissa. Aurinkobaletin lapsille
suunnatut tanssityöpajat aloittivat jo aamupäivällä.
KUI Designin työja esittelytilassa
saatiin tutustua
laajaan, persoonalliseen tuotevalikoimaan, josta näkyy,
että se on tehty tekemisen ilon innoittamana. Tekijät,
Anna ja Rebekka,
kertovat haluavansa tehdä yksilöllisiä
uniikinomaisia käsintehtyjä tuotteita,
joita ei jokaisen nurkan takana tule vastaan. Nimi KUI (kysymysmerkillä varustettuna) jo tuo
mieleen uteliaisuuden, uuden tekemisen halun ja uusien ajatusten etsimisen.
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Ennen Martin viikon
päätöstä vielä tanssittiin ja laulettiin. Aurinkobaletin lavalla nähtiin illansuussa iranilaisten ja kurdien
tanssi- ja soittoryhmien
vauhdikkaita jä värikkäitä esityksiä. Kuvassa
Aurinkobaletin Katja
Lehmussaaren haastateltavina nuoret ja iloiset iranilaistytöt. vas.
Nava ja Mernaz.
Lähi-idän temparamenttisten tanssijattarien, Shideh, Mitra ja Tanaz, reipas ja iloinen esitys valloitti monia kuuluisia
kansainvälisiä tanssijoita
nähneen näyttämön. Mustavalkokuva ei tee oikeutta esiintyjien värikkäille
asuille.

Viikon musiikillisen annin viimeisteli Turussa suuren suosion saavuttanut laulajaryhmä Rafaelin enkelit.
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Jäsenalennusta myöntävät liikkeet

Kurki Decoration Oy
Turkukuvatuotteet, kehystykset, peilit,
ripustuskiskot
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
Café Ravintola Oscar
À la carte -annoksista 15% alennus
Martinkatu 1. Puh. 040 042 0839
www.oscarriver.com

Liity jäseneksi
Liity Martinrantaseuran jäseneksi ja tuo mukanasi ystäväsi ja naapurisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi 2–3 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, jossa 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 osoitteeseen 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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Martinrantaseura ry

HALLITUS V. 2011

Perustettu: 24.4.2004
Jäseniä 31.12.2010: 358
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

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

Jaostot ja niiden kokoonkutsujat:
Historiajaosto
Jouni Liuke
Ohjelmajaosto
Robert Rainio
Tiedotusjaosto
Heimo Kumlander
Ympäristöjaosto Turo Lindqvist

Katriina Kankamo
Sirkkalankatu 42 B 5, 20700 TURKU
Puh. 050 564 7451

Yrittäjä!

Raili Kataja
Itäinen Rantakatu 40 A 15, 20810 TURKU
Puh. 040 557 2500

Meidän kauttamme tavoitat helposti
alueen asukkaita. Otamme vastaan
mainoksia alueen yrittäjiltä ja toimijoilta. Käytä mahdollisuutta hyväksesi!
Ilmoitushintamme ovat:
Mustavalk.
Koko sivu 120 euroa
Puoli sivua 70 euroa
Nejäsosasivu 50 euroa

Väri
150 euroa
80 euroa
60 euroa

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

Leo Lindstedt
Martinkatu 7 D 61, 20810 TURKU
Puh. (02) 232 1978
Robert Rainio
Martinkatu 1 B 23, 20810 TURKU
Puh. 050 530 4338
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi

Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta, Martti Walden
http://www.martinranta.info/
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