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Kansikuva: Uusi komea Myllysilta vihittiin virallisesti käyttöön 29.11.2011. Heimo
Kumlander kuvasi iltavalaistun hienon sillan taustanaan tutut maamerkit, Samppalinnan
mylly ja Panzopouloksen talo.

Onnistumisia ja ongelmia
Mennyt vuosi 2011 toi Martinrantaseuralle menestystä. Marraskuussa
kävimme pokkaamassa 1. palkinnon Turkuseuran kaupunginosaseurojen vuoden 2010 toimintakilpailusta. Palkinto jatkoi edellisten vuosien sarjaa. Seuramme on perustamisvuodestaan 2004 asti ollut joka
vuosi viiden parhaan kaupunginosaseuran joukossa. Ykkössija oli jo toinen.
Heti perään joulukuussa julkistettiin Turkuseuran PIHA 2011 -kilpailun palkintojen saajat. Martinrantaseuran oma alueraati katsasti vuoden alkupuolella paikkakunnan pihoja ja lopulta ilmoitti niistä kaksitoista parhaaksi
katsomaansa mukaan kilpailuun. Menestystäkin tuli; kerrostalopihojen sarjassa Tiilentekijänkadun varren As.
Oy Kirkonrinne voitti 1. palkinnon
viihtyisällä ja valoisalla pihallaan.
Muissakin sarjoissa tuli kunniaa Martinrannan alueelle. Niistä kerrotaan lähemmin Pihakilpailun satoa -jutussa
toisaalla tämän lehden sivuilla.
Uuden vuoden alkaessa toiminta
jatkuu entisissä hyviksi koetuissa uomissaan. Ohjelmajaosto on suunnitellut valmiiksi kevätkauden jäsentapahtumien sarjan. Jokakuukautisiin tapahtumiin mahtuu niin viihteellisiä tilaisuuksia kuin tutustumiskäyntejä ja ulkoilmaretkiäkin.
Koko seitsenvuotisen toimintansa
ajan seura on järjestänyt keskimäärin
kahdeksan jäsentapahtumaa vuosit-

tain; neljä kevät- ja saman verran
syyskaudella. Tapahtuma- ja retkikohteita onkin kertynyt yhteensä yli viisikymmentä! Uusia mielenkiintoisia
kohteita on jo vaikea löytää. Vai pitääkö aloittaa kierros alusta? Ohjelmajaosto kääntyy jäsenistön puoleen ja
odottaa ehdotuksia mielenkiintoisista
käyntikohteista. Katso s. 23.

Ympäristöjaosto
liikenneongelmien kimpussa

Martinrantaseura on toimintansa alusta asti paneutunut alueensa liikenneongelmiin. On laadittu suunnitelmia, tehty aloitteita ja järjestetty keskustelutilaisuuksia tavoitteena Martinrannan liikenneolojen parantaminen.
Seuran liikennesuunnitelman kulmakivinä on kolme tavoitetta:
1. Läpikulkuliikenteen hajauttaminen,
2. kevyen liikenteen turvaaminen ja
3. joukkoliikenteen suosiminen.
Uusina avauksina liikennekeskusteluissa seuran ympäristöjaosto suunnittelee mm. tiiviinpää yhteistyötä
naapuriseurojen kanssa. Stålarminkadun ja Martinkadun ruuhkautuvan liikenteen ongelmissa meillä on yhteiset
intressit mm. Hirvensaloseuran ja
Kakskertaseuran kanssa. Tavoitteena
on aikaansaada rakentavaa yhteistyötä
liikenneasioissa. Yhteisvoimin voidaan
hioa yhteisiä kantoja, kannanottoja ja
mielipiteenilmaisuja. Yhteisillä mielipidekirjoituksilla voidaan media saadaan kunnolla kiinnostumaan alueen
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päivittäisistä liikenneongelmista.
Martin läpikulkuliikenteen hajauttamiseen tähtääviksi keskustelunaiheiksi Martinrantaseura esittää mm. Sorttamäen siltaa yli Pitkänsalmen Eteläkaarelle, Vähäheikkiläntien levennystä ja
jatkamista, tunneliyhteyttä joen länsipuolelle osana Turun läntistä ohitustietä ja Itäisen Pitkänkadun vetovoiman
lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Kevyen liikenteen turvallisuuden
parantamisehdotuksina on tuotu esille

mm. Kupittaankadun muuttaminen soveltuvilta osiltaan kevyen liikenteen
väyläksi ja valo-ohjattujen suojateiden
lisääminen. Joukkoliikenteen suosimiseksi tuodaan esille mm. bussikaistojen lisääminen, bussien suosiminen liikennevaloissa ja bussireittien kehittäminen.
Hyvän vuoden 2012 odotuksissa
Jouni Liuke

Kuvavisa

Tämän muistomerkin löydät tois pual jokke reilun sadan metrin päässä yhdestä
Aurajoen ylittävästä sillasta. Siis mistä ja minkä muistoksi se on pystytetty. Vastaus sivulla 23.
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Kokouskutsu

Martinrantaseuran kevätkokous 2012
Aika: 14.3.2012 klo 18.00
Paikka: Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, Turku.
Kokoontuminen Sirkkalankadun puoleisella portilla.
Kokouksen aluksi tutustumme Perhetalo Heidekeniin ja sen toimijoihin.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Hyväksytään työjärjestys
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
6. Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto
7. Vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
9. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina
yhdistyksen hallitukselle kuukautta ennen kokouspäivää.
10. Muut mahdolliset asiat
11. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Hallitus
5

As. Oy Kirkonrinne

Remontti kerrostaloyhtiössä
Kun sotien jälkeen ryhdyttiin suurimittaiseen jälleenrakennustyöhön,
nousi myös Tiilentekijänkadun varteen vuosina 1951–52 arkkitehtien
Annikki Harlaksen, Aarne Ehojoen
ja Viljo Laitsalmen suunnittelema
viiden kerrostalon kokonaisuus.
Vuodet ovat kohdelleet ammattitaidolla rakennettuja taloja hyvin. Silti
60 vuodessa ilmenee yhtä ja toista
korjattavaa. Tämä on tarina asunto-osakeyhtiön julkisivu-, piha- ja
salaojitusremontista. Lähes viisi
vuotta kestänyt projekti toteutettiin
As. Oy Kirkonrinteen kaikissa rakennuksissa ja niiden väliin jäävillä
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piha-alueilla. Toivottavasti projektin antamasta kokemuksesta on
hyötyä niille, jotka omissa taloyhtiöissään painivat samanlaisten ongelmien kanssa.
Taloyhtiön hallituksen jäsenten
silmämääräisten havaintojen perusteella päätettiin suorittaa koko yhtiössä
kuntokartoitus. Syksyn 2006 yhtiökokoukselle esitettiin perusteellinen kuntoselvitys. Sen tekijä, Insinööritoimisto Hirsinummi Oy, lupasi tuolloin julkisivu- ja parveketyön korjaussuunnitelman seuraavan vuoden kesäkuuhun
mennessä. Hallitus sai yhtiökokoukselta valtuudet hoitaa remontin käy-

tännön valmistelut.

Hallituksen rooli korostuu

sen kunnostamisen sekä ikkunoiden ja
parvekeovien vaihtamisen. Kokousväki halusi kuitenkin säilyttää vanhat ikkunat ja parvekeovet pitkälti ulkonäkö- ja tunnesyistä, mutta muilta osin
esitys hyväksyttiin. Vanhasta puupinnasta ja 1950-luvun kahvoista ei haluttu luopua. Joulukuussa hallitus valitsi
remontin tekijäksi Nurmi & Fors
Oy:n. Samalla päätettiin hakea hankkeelle rakennuslupaa. Työn valvojaksi
valittiin Insinööritoimisto Hirsinummi
Oy. Budjetiksi arvioitiin yli miljoona
euroa, josta julkisivuihin meni
500.000 euroa ja parvekkeisiin toinen
mokoma. Koko piharemontista selvittiin 200.000 eurolla.

Tarjouspyynnöt lähetettiin elo–syyskuussa 2007. Niihin pyydettiin vastaukset lokakuuhun mennessä. Hallitus
tuli siihen tulokseen, että julkisivuremontin yhteydessä oli järkevää tehdä
toimenpiteitä, jotka myöhemmin erikseen tehtyinä voisivat maksaa huomattavasti enemmän. Näin syntynyt remonttikokonaisuus esitettiin syksyn
2007 yhtiökokoukselle.
Myöspihasuunnitelmantekemisestä käynnistettiin keskustelut. Suunnitelmaan sisällytettiin salaojien kunnostus,
pihan pintatyöt, pihavalaistuksen uusiminen ja kadun varren neljän talon hirRemontti käynnistyy
sipaalujen kunnon varmistaminen.
repimisellä
Tontin takaosan pitkä rakennus puolestaan seisoo tukevasti kalliolla. Syksyllä Helmikuussa 2008 työt alkoivat viral2008 saatiin tarjoukset ja tehtiin valin- lisella aloituskatselmuksella. Pyrittiin
nat. Salaojaurakan tekijäksi valittiin siihen, että remontti etenisi mahdolliIsoniitun Kone Oy ja
työn valvojaksi Insinööritoimisto Hirsinummi Oy. Mukaan
otettiin myös taloyhtiön puupaalutuksen
säännöllisestä tarkkailusta vastannut
Geomaster Oy.
Marraskuussa
2007 pidetylle yhtiökokoukselle hallitus
esitti siis julkisivuremonttia, joka piti sisällään pintarappausten paikkauksen, parNäin surkealta näytti parvekelaatta,
vekkeitten perusteellikun kaikki huono betoni oli poistettu.
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suuksien mukaan talokohtaisesti, jopa
Ikkuna- ja ovipuitteet sekä räysporraskohtaisesti. Tässä osin onnistut- täät maalattiin ja piiput saumattiin.
tiinkin, vaikka toki päällekkäisyyttä- Talojen väri määräytyi museoviraston
kin näin mittavassa remontissa esiin- kannan mukaisesti mahdollisimman
tyi.
lähelle alkuperäistä väritystä. Vanhoja
Parvekelaatoista piikattiin pois valokuvia ei ollut käytössä. Niitä kyllä
kaikki huono aines, ehkä viidesosa be- yritettiin löytää, mutta lähelle alkupetonista, jonka jälkeen ne valettiin uu- räisiä värejä päästiin puhdistetuista
den veroisiksi. Kaiteet irrotettiin, hiek- pinnoista päättelemällä.
kapuhallettiin ja maalattiin sekä kaideTaloja peitti vuosikymmeniä kaslevyt uusittiin. Parvekkeitten osalta ei vanut villiviinikasvusto. Ennen remonpalattu sentään ihan alkuperäiseen tin aloittamista puhuttiin pitkään sen
asuun. Kaiteisiin ei nimittäin asennettu 1950luvun malliin markiiseja, vaan paremmin säätä ja käyttöä kestävät levyt, joista oli jo kokemusta 1960-luvulta lähtien. Levykiinnikkeet
suunniteltiin ja teetettiin
erikseen, koska sopivia
ei saanut valmiina.
Ohutlevyvalmistaja teki
kiinnikkeet rst-materiaalista.
Seinäpinnoista
poistettiin kaikki irtonainen aines, eli suurin
piirtein 5% seinien kokonaispinta-alasta.
Paikkauskohdat rapattiin kolmikerrosrappausmenetelmällä ja lopulta kaikki seinäpinnat
käsiteltiin kalkkimaaliseoksella, joka emäksisenä suojaa vanhaa rappausta sään aiheuttaParvekelaatat on valettu ja odotellaan kaiteita.
maa kulumista vastaan.
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kohtalosta. Joidenkin mielestä seiniin
kiinnittyvät kasvit rapauttavat pintaa ja
mädättävät ikkunoitten puuosia, eikä
sellaisia remontin jälkeen enää uudelleen pidä istuttaa. Töiden edetessä ilmeni kuitenkin, ettei villiviini ollut mitenkään vaikuttanut seinien kuntoon.
Ne olivat yhtä hyvässä tai huonossa
kunnossa riippumatta siitä, olivatko
kasvien peitossa tai paljaana. Niinpä
enemmistö asukkaista halusi villiviinit
takaisin. Kyllähän ne 1950-luvun rapattuun taloon kuuluvat.
Taloyhtiön hallitus ratkaisi eteen
tulleet käytännön ongelmat hyvässä yhteistyössä valvojan ja urakoitsijan kanssa. Sähköposti näytteli tärkeää roolia;
mm. valaisimien valinta ja keskustelut
pihakalusteista tapahtuivat lähes yksinomaan sähköpostitse.

Sadevedet sinne minne pitääkin

Yhtiökokous päätti teettää salaojaurakan sille tehdyn esityksen mukaisesti.
Kahden talon salaojat uusittiin kokonaan. Niiden sade- eli hulevedet johdettiin muiden kolmen talon piha-alueelle siten, että vesi pääsee valumaan
paalurakenteisiin. Maahan kaivettiin
suuria kuoppia, jotka täytettiin kananmunan kokoisilla kivillä. Tämä vuosisatoja vanha idea veden imeyttämiseksi
sinne minne se halutaan toimii edelleen loistavasti. Mikäli kaivot jostain
syystä täyttyisivät, liitettiin taloyhtiö
kaupungin hulevesijärjestelmään. Liittymällä kaupungin järjestelmään, saatettiin hyvinkin välttyä kaksinkertaiselta hulevesimaksulta.
Muiden talojen salaojiin ei uskal-

lettu koskea, koska kaivuutöiden yhteydessä olisi voitu muuttaa vesien virtaussuuntia. Juuri näiden talojen paalutukset ovat muita ylempänä ja näin
ollen muutoksille herkimpiä. Jossain
vaiheessa remontin aikana valvoja ja
isännöitsijä ehdottivat myös vesikourujen ja syöksytorvien uusimista. Hyvä
ehdotus olisi toimenpiteenä tullut niin
kalliiksi, että budjetista olisi pitänyt
karsia jotain muuta pois. Siihen ei haluttu ryhtyä, koska sadevesijärjestelmä
oli vielä keskinkertaisessa kunnossa.
Oli myös kysymys asukkaitten rahoista. Silloin on otettava vastuuta siitä,
mitä voidaan toteuttaa ja mitä ei. Johonkin on aina vedettävä raja.

Pihan kasvojenkohotus

Kun kaivannot oli peitetty ja salaojitus
kunnossa, ryhdyttiin rakentamaan pihaa uudestaan. Yhteistyössä asiasta
kiinnostuneiden asukkaiden ja Pihafixareitten pihasuunnittelija Ewa Essenin kanssa hallitus teki tarvittavat ratkaisut. Järjestettiin asukastapaamisia
suunnittelijan kanssa ja myös pihan
huoltotöistä vastaavia henkilöitä haastateltiin, jotta vältyttäisiin heidän työtään hankaloittavilta ratkaisuilta.
Näin mittavassa piharemontissa
oli myös mahdollisuus kierrättää, eli
käyttää hyväkuntoista tavaraa uudelleen. Pihapolkujen liuskekivet otettiin
talkootyönä ylös ja käytettiin oleskelualueen pintamateriaalina. Kaivantoja
tehtäessä paljastuneet 1950-luvulla pihan perustustöiden yhteydessä maamassojen alle jääneet polun reunuskivet kerättiin talteen ja hyödynnettiin
9

piharakenteissa.
Pihaurakoitsija Isoniitun Kone toteutti suunnittelijan ja hallituksen näkemykset mallikelpoisesti. Kun kasvivalinnat oli tehty, päätetty laatoituksista,
valaisimista, leikkipaikasta ja pihakalusteista, tuli Ewa Essenin tiukassa valvonnassa nopeasti valmista. Pihafixarit
hoitaa tänäkin päivänä yhtiön pihoja ja
istutuksia.

Hyväksi lopuksi

Pitkäkestoinen, paljon suunnittelutyötä
ja päätöksiä vaativa urakka opettaa mukana oleville uusia asioita ja asenteita.
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Teijo Virsu kertoo:
”Nyt, kun tiedän, kuinka paljon
hallitus ja varsinkin sen puheenjohtaja
voivat vaikuttaa tällaisissa remonteissa, tekisin asukkaana kaikkeni päästäk-

seni hallitukseen. Ulkonäköseikkojen
lisäksi pääsee vaikuttamaan myös työn
laadunvalvontaan. Haluan olla omalta
osaltani varmistamassa asioiden sujumisen.”
Tiilentekijänkatua kulkiessaan
voivat martinrantalaiset ihailla remontin tuloksia. Myös pihan uudet, pari
vuotta sitten istutetut kasvit alkavat jo
saada kokoa ja näyttävyyttä. Taloyhtiön piha valittiin Martinrantaseuran
piharaadin esityksestä Turun piha
2011 -kilpailuun mukaan kerrostalojen
sarjassa, ja pääpalkintohan sieltä tuli.
Onneksi olkoon!
Turo Lindqvist
Lähde: Teijo Virsun sähköpostihaastattelut ja hänen toimittamansa remonttiasiakirjat.

Keinualue vastakylvetyn nurmikon ympäröimänä.
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Sotaa ja rauhaa kirkonrinteellä
Martin kirkon jyrkän lounaisen rinteen alla seisovat tänään – ovat seisoneet jo 60 vuotta – As Oy Kirkonrinteen uuden hienon ehostuksen
saaneet talot viihtyisällä pihallaan.
Talot rakennettiin sodan raunioittaman vanhan idyllisen puutalokorttelin paikalle. Juhannuksen 1941 pommituksen järkyttävät muistot elävät
monen aikalaisen mielessä.
Yli 50 vuotta Kirkonrinteessä asunut rouva Elsa Lindahl (88) on kerännyt muistitietoja pitkäaikaisesta asuinympäristöstään. Hän teki pitkän työuran terveydenhoitoalalla, viimeiset
kolmisenkymmentä vuotta ennen eläkkeelle lähtöään Wärtsilän telakan työterveyshoitajana.
Elsa Lindahlin vuosikymmenien
takaisia ystäviä asui pommitusten aikana Tiilentekijänkadulla. N:o 7:ssä asunut Laila Mäkelä oli kertonut hänelle,
miten silloin 11-vuotiaana tyttönä koki
kauhujen yön:
”Oli ollut kuuma kesäpäivä ja Laila odotti puolen yön tuntumassa äitiä
kotiin iltavuorosta. Kun äiti astui portista pihalle, alkoivat pillit ulvoa. Äiti
käski hänen mennä trekolin alle talvisodan syksynä rakennettuun suojaan.
Äiti meni kotiin. Hän lupasi päästää
kissan ulos ja tulla sitten perässä. Äiti
tuli ja he viettivät kauan suojassa –
ehkä kello neljään – ennen kuin pommitus todella alkoi. Se olikin sitten todella rajua. Suojaan alkoi tulvia niin
paljon sauhua, että heidän oli lähdettä-

vä pois. Koko talo paloi, portistakaan
ei päässyt enää ulos. Piti rikkoa aitaa.
He juoksivat Tapulikadulle ja sieltä
kirkonmäen sivua Sokeritehtaan pommisuojaan.”
Aamulla kotinsa menettäneet
koottiin yhteen ja kuskattiin linja-autoilla Paattisille. Heidät majoitettiin
maataloihin ja seurojentalolle.
”Paattisilla pappi tuli tervehtimään ja pyysi heitä sunnuntaina kirkkoon. Tytölle tuli itku silmään, kun
hänellä ei ollut kenkiä. Hänelle oli jäänyt päälle vain kesämekko ja rintaan
suru kissasta. Kirkkomatkasta jäi
muistoksi virsikirja.”
Laila tiesi myös kertoa mitä kauppoja Kirkonrinteen tonteilla oli ennen
sotaa.
”Vilhon- ja Tiilentekijänkadun
kulmassa oli Laineen kauppa, jossa
myytiin vaatetavaraa. Vähän matkaa
katua ylöspäin oli lyhyttavaraliike ja
eineskeittiö. Sieltä haettiin ruokaa –
varsinkin pyykkipäivinä, jolloin naisilla ei ollut aikaa ruuanlaittoon. Tapulikadun kulmassa oli Tarmolan myymälä. Lapsuusmuistoissa säilyi, miten hyviä rusinapullia sieltä sai. Lapsilla oli
niitä lupa ostaa, jos ostoksista jäi rahaa
yli.”
”Omnibussi kulki Hirvensalosta
Tiilentekijänkadun kautta keskikaupungille. Kyyti maksoi markan. Tiilentekijänkatu 12:ssa oli rakentamaton
tontti, jossa oli talvella ilmainen luistinrata. Urheilupuistoon maksoi. Kir11

Tarmolan myymälärakennus Tiilentekijänkatu 10:ssä 1940.

konmäeltä oli hyvä laskea mäkeä suksilla tai kelkalla kentälle.”
Kenttä oli kesällä ruohikkoinen vesilammikko.
Kauhujen yön jälkeen oli Martin
kirkon ympäristössä 80 taloa yhtaikaa
liekeissä. 800 perhettä jäi vaille kotia
ja omaisuutta. Näkymä seuraavina päivinä oli masentava; savuavilla raunioilla onnettomia asukkaita penkomassa
hiiltyneitä rakennusten jäännöksiä toivoen löytävänsä säilyneitä omaisuutensa rippeitä.
Pelastustoimet ja asukkaiden auttaminen alkoivat heti. Vapaaehtoiset kiirehtivät ihmisiä auttamaan, ensimmäisten joukossa lotat. Jo kello 10 aamulla
tuhoyön jälkeen he jakoivat keittoa nälkäisille. Työpäivän jälkeen kello 16
ruokintapaikoille muodostui jatkuvia
12

jonoja. Ruoan jakamista jatkui viikkoja. Kodittomia sijoitettiin kouluihin.
Suurin osa kotinsa menettäneistä siirrettiin maaseudulle, mutta silti kouluihin ja läheisiin metsiin jäi useita satoja
kodittomia ihmisiä. Monia lapsia lähti
lappu kaulassa Ruotsiin.
Ruoan lisäksi tarvittiin pito- ja
vuodevaatteita, kenkiä ja astioita.
Välttämättömiä tavaroita lottajärjestö
pystyi ostamaan varastoon sitä mukaa
kun niitä ehdittiin tehtaissa valmistamaan. Vaatteita ja tavaroita myös kerättiin ja lajiteltiin jakelua varten.

Kirkonrinne nousee tuhkasta

Ankeiden sotavuosien jälkeen alkoi
kiivas jälleenrakentamisen kausi. Kaikesta, myös rakennustarvikkeista, oli
huutava pula. Ensimmäiset uudistalot

olivat pula-ajan materiaaleista ja osin
purkujätteistä koottuja hätäapurakennuksia. Varsinainen kerrostalorakentaminen Martissa alkoi vasta 1940- ja
50-lukujen vaihteen tienoilla.
Ensimmäisten joukossa oli Tiilentekijänkatu 8–10:een rakennettu As.
Oy Kirkonrinteen viiden kerrostalon

ryhmä. Turun Asunnontuotanto Oy
(TASO) osti vuoden 1949 lopulla Turun IV kaupunginosan 7. kortteliin
kuuluvat tontit ja valitsi tulevien uudisrakennusten suunnittelijoiksi arkkitehtiryhmän Annikki Harlas, Aarne
Ehojoki ja Viljo Laitsalmi. Rakennusurakkasopimus tehtiin pitkästä talosta toukokuussa 1950 ja
pistetaloista
elokuussa
1951. Rakentajaksi tuli
Rakennustoimisto Arvi
Ahti Oy:n ja Urakoitsijat
Oy:n muodostama yhtymä.
Rakennustyöt aloitettiin välittömästi. Talo 1
valmistui marraskuussa
1951 ja pistetalot heinäkuussa 1952. Asukkaat
muuttivat sisälle heti valmistumisen jälkeen. As.
Oy Kirkonrinne perustettiin kesällä 1950 yhtiösopimuksella, jonka allekirjoitti väliaikainen hallitus.
Vuoden 1953 alusta talon
johto siirtyi rakennusaikaiselta hallinnolta asukkaiden omiin käsiin.
Talot olivat aravalainoitettuja. Aravalla oli tarkat kriteerit, ketkä pääsivät
taloihin asumaan. Tulot ja
omaisuus olivat lähinnä
määräävät. Osakkeenomistajan ja hänen perhekuntaansa kuuluvien tuli itse
Tarmolan tonttia vuotta myöhemmin kesäkuussa
asua osakkeessaan. Vain
1941, kuva Elsa Lindahlin kokoelmat.
pakottavista syistä johto13

Sodan raunioittamaa Kirkonrinnettä.

kunta saattoi antaa yhdeksi vuodeksi
kerrallaan luvan pitää asuntoa vuokralla. Alivuokralaisia ei saanut pitää ilman johtokunnan lupaa.

Tarkkaa taloutta ja talonpitoa

Siihen aikaan asuttiin hyvin ahtaasti.
Yksiössä asui pieni perhe, kaksioissa
14

oli usein alivuokralaisia, jos sai heitä
luvan pitää. Katsottiin, että kun on
lämmintä ja nykyajan mukavuudet, ei
tarvittu paljon tilaa. Raha oli hyvin
tiukalla. Kaikessa säästettiin, mm.
lämmityksessä. Lämmintä vettä annettiin vain yhdeksänä kuukautena vuodessa ja siitä perittiin eri maksu.

Järjestyssääntöjen noudattamisessa oli silloinkin ongelmia. Vuoden
1953 toimintakertomuksessa tuotiin
esille mm.: ”Muutamissa tapauksissa
osakkaat ovat osoittaneet uhmaikäistä
uppiniskaisuutta erikoisesti lastenvaunujen ja -rattaiden säilyttämisessä ja
autojen pysäköimisessä pihalla.” Lapsia oli siihen aikaan paljon ja heitäkin
ajateltiin; ”Varomaton ajaminen on aiheuttanut hengenvaarallisia tilanteita,
joissa ainoastaan hyvä onni on pelastanut leikkivät lapset joutumasta autojen
alle.” Vuonna 1954 päätettiin kieltää
pysäköinti pihalla kokonaan. Yhtiökokous oikeutti johtokunnan jäsenet hinauttamaan omistajien kustannuksella
autot pois pihalta.
Talon piirustuksissa oli lapsille varattu leikkihuone talonmiehen asuntoa
vastapäätä. Sitä ei kuitenkaan käytetty
tarkoitukseensa. Alkuun siihen sijoittui kampaamo, saatiin vuokratuloja.
Piha-alueella oli n. 70 m²:n hiekoitettu
alue varattu lapsille. Taloyhtiö teki kaupungille aloitteen, että rakentamattomat naapuritontit varattaisiin leikkipuistoiksi. Kaupungin taholta kuitenkin katsottiin, että Vilkkilänmäelle rakennettavat leikkikentät tyydyttävät
koko kaupunginosan alueen tarpeet.
Samana vuonna yhtiö lähetti kaupungille anomuksen kirkon ympäristön kaunistamisesta ja puistokäytävän
tekemisestä Vilhonkadulta Savenvalajankadulle. Rappuset Vilhonkadun päähän valmistuivat 1986. Toimitusaika
oli 33 vuotta, Elsa Lindahl laskeskeli.
Vuosien varrella on tehty monia
perusparannuksia. Vuonna 1953 istu-

tettiin mm. noin 200 m² suuruinen pihanurmikko. Siihen aikaan ei saanut
kulkea nurmikolla, eivät edes lapset.
Elsa Lindahl kertoo: ”Vaikka ei ollut
taulua ÄLÄ TALLAA NURMIKOITA, ikkunoissa olleet monet silmäparit pitivät järjestyksestä huolen ja huomauttivat missä pitää kulkea.”
Tarpeet ja varallisuus kasvoivat ja
tekniikkka kehittyi. Vuosien varrella
tehtiin monia perusparannuksia.
Vuonna 1954 siirryttiin öljylämmitykseen ja 1970-luvun lopulla kaukolämpöön, 1962 hankittiin yhteisantennijärjestelmä, 1960-luvulla kaasuhellat
vaihdettiin sähköhelloiksi ja 1984 valmistui sauna vanhan pannuhuoneen tiloihin.
Rappukäytäviä, parvekkeita ja ikkunoita on kunnostettu ja maalattu
useaan otteeseen, putkistoja ja kattopintoja on uusittu. Vuonna 2008 alkoi
suuri julkisivu- ja piharemontti.
”Taloyhtiön hallituksien ja osakkaiden myötävaikutuksella yhtiöstä on
pidetty hyvää huolta. Yhtiö on poikkeuksellisen hyvässä kunnossa”, lausui
Elsa Lindahl yhtiön 50-vuotisjuhlassa.
Nyt, kymmenen vuotta myöhemmin,
voidaan sanoa samaa.
Jouni Liuke
Lähteet:
– Elsa Lindahlin haastattelu ja hänen
yhtiön 50-vuotisjuhlassa pitämänsä
puhe.
– Teijo Virsun käyttöömme luovuttama
vuosikertomus 1954
– Lotta Svärd -lehti 14/1944

15

KOLUMNI

Wall Streetiltä Marttiin
Wall Street New Yorkin Manhattanilla
symbolisoi finanssitaloutta ja omaisuuden kasvattamista. Wall Street on suomeksi Muurikatu – onko se muuri elämän ja rahan välissä. Se on hyvinkin
rahan ja vallan – itse asiassa rahanvallan symboli.
Muurien sisäpuolella ”kaukana
pankeissa, pörsseissä ja pikkubyroissaan, tyylikkäät laskupäät vaihtaa elämääsi valuuttaan” (Hector). Ehkä tavallisen kaduntallaajan on viisaampi pysytelläkin muurin ulkopuolella säilyttääkseen ihmisyytensä, kuten jo kuolleen
Ontuvan Eriksonin – paras takana taivaan porttien sinun varmaan olla on
(Oiva Paloheimo)
Onko Wall Streetillä, pääomatalouden ja ahneen itsekkyyden kasvupaikalla mitään yhteyttä siihen mitä
meidän asuinalueellamme on tapahtunut ja on tapahtumassa. Walls Streetiä
voi pitää kuvainnollisesti sen tapahtumasarjan synnyinpaikkana, mikä turbokapitalismin, kilpailuttamisen, palvelujen keskittämisen, julkisen palvelun
alasajon myötä on sulkenut meiltä paikallisen lähikirjaston, uhkaa nyt sulkea
postin paikallispalvelut ja Nallen paikallisen Nordean konttorin. Ja kuinka
monta pikkulähipalvelua onkaan meiltä marttilaisilta viety? No, onhan niitä.
Wall Street on eriarvoistumisen,
rikkaiden rikastumisen ja yhtä aikaatyöntekijöitten irtisanomisten ja työttömyyden maailman laajuinen hyperkes16

Leo Lindstedt
kushautomo. Sinne asti yltävät mauttomien ökyhuviloiden ja Martin läpikulkuliikenteen mustien tila-autojen
juuret.
Sitä Richard Bennet tarkoittaa
väittäessään että kapitalismi ja työelämän kiihtyvä kilpailu kuluttaa luonnetta – meistä tulee yhä itsekkäämpiä.
Mikä on se tapahtumien syy-seuraussuhde, mikä ajaa alas pohjoismaista
hyvinvointivaltiota, yhteistä vastuuta,
lähipalveluja ja lähimmäisestä välittämistä? Miksi kilpailun yltyvä pakko
kaikilla elämänalueilla vain kasvaa?
Näemme ihmisten uupuvan. Jotkut vaativat elämänsä työhön hukanneiden eläkeiän nostamista työn inhimillistämisen sijaan. Perheestä ja vapaa-ajastakin on tullut näytön tai sitten
salailun paikka. Ja jotkut, jotka vielä
jaksavat oravanpyörässä, paheksuvat
Martinkin alueen alan miesten baarien
tai erotiikkapisteiden asiakkaita – ja
jälkimmäisten työntekijöitäkin.
Oletko ajatellut että voit käydä
ostoksilla Varsinais-Suomen löytötavaratoimistoon ostamaan kierrätystavaraa – siellä käy muuten paljon maahanmuuttajia – kuten Pelastusarmeijan
kirpputorillakin. Mitä ajattelemme ihmisistä joiden näemme astuvan sisään
tai ulos AA-kerhon ovesta? Turun AKillankin jäseneksi voit liittyä, käydä
syömässä ja juttelemassa elämän tummia sävyjä kokeneiden naisten ja
miesten kanssa Killan Jokituvassa-

niitten samojen ihmisten kanssa, jotka
kesä toisensa jälkeen pystyttävät kaupungin upeimman juhannussalon ihailtavaksemme.
Tunnen monia ihmisiä, jotka ovat
pudonneet Wall Streetilla synnytetystä
menestyksen pakkomielteisestä oravanpyörästä. Osa heistä on syntynyt Heidekenillä. Vähitellen monet oivaltavat putoamisen hyvät puolet. Heistä ei ihan
helpolla tule muiden pudonneiden tai
muuten erilaisia polkuja tallaavien moralisoijia, pikemmin ymmärtäviä ja auttavia lähimmäisiä.
Marttilaisten on totta vie ryhdyttävä myös itse toimiin. Kulttuuriyhdistys
Ida on jo avannut kulttuuriolohuoneen
Stålarminkadulle. Syksyllä on kunnallisvaalit. Ensimmäinen tekomme on
tarkistaa, miten äänestämämme henkilöt tai puolueet ovat toimineet Martin
alueen kehittymiseksi ihmisten kokoi-

seksi ja näköiseksi. Ja paljon me voimme tehdä ihan itse taloyhtiöittemme
pihojen ja yhteisten tilojen viihtyisyyden lisäämiseksi. Käyttäkäämme itse
oman alueemme lähipalveluita – elintarvikekauppoja, parturikampaamoita,
kukkakauppoja, pyöräliikettä, kahviloita ja ravintoloita ja erityistavaraliikkeitä
Meidän on hyvä tiedostaa maailmanmenon rakenteelliset vääryydet,
mutta ei jäädä ruikuttajiksi. Maailman
kaikki kahleet ovat sama ketjua. Kahleitten murtamisen voi aloittaa mistä
tahansa – siitä missä on itsekin mukana.
Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti.
Leo Lindstedt
Kirjoittaja on ikuinen, kriittinen idealisti

Förituvalla tapahtuu
Murrekerhon kokoontumiset
Turkuseuran murrekerho kokoontuu kuukausittain kerhoiltoihinsa Förituvalle.
Murrekerhon kokoontumiset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja niihin on
vapaa pääsy. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.
Helmikuun kokous torstaina 9.2. kello 13, vierailijana Turun yliopistosta
kaupunkimaantieteen professori Harri Andersson
Maaliskuun kokous torstaina 8.3. kello 13, vierailijana Turun yliopistosta
kulttuurihistorioitsija FT Rauno Lahtinen.
Muut kevätkauden kokoontumiset to 19.4. ja to 10.5.alkaen kello 13.
Sinisen hämärän iltapäivä
Turkuseuran kulttuurijaosto ja L-S Kirjailijat ry. järjestävät Förituvalla
sunnuntaina 18.3. kello 17 alkavan Sinisen hämärän kirjallisen illan. Useita
kirjailijavieraita. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, vapaa pääsy.
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Paikannimet kertovat: Maununtyttärenpuisto Korppolaismäessä

Kaarina Maununtytär (1550–1612)
Luonnontilainen Maununtyttärenpuisto Korppolaismäen laella on
saanut nimensä Ruotsin keskiaikaisen kuningattaren Kaarina Maununtyttären mukaan. Hänet on koettu Pohjanlahden molemmin puolin
yhdeksi Ruotsin historian mielenkiintoisimmista henkilöistä. Hän on
Ruotsi–Suomen kuningashistorian
Tuhkimo, ainoa kotimaisesta rahvaasta syntynyt nainen, jonka päähän on painettu kuningattaren
kruunu. Alhaissyntyisen Kaarina
Maununtyttären korottaminen kuningattareksi oli yksi monista syistä, jotka aiheuttivat Eerik XIV:n ja
hänen perillistensä syrjäyttämisen
Ruotsin valtaistuimelta. Vaikka hän
sai virallisen aseman puolisonsa rin-

nalla, ei hallitsijapari elänyt onnellisena loppuelämäänsä. Kaarina
Maununtytär oli Ruotsin kuningattarena vain 87 vuorokautta. Se oli
lyhyt aika liki 62 vuotta kestäneestä
elämästä. Kruununsa menettänyt
nuori kuningatar lähetettiin Suomeen, missä hän asui lopun elämäänsä Liuksialan kartanossa
Kangasalla.
Tiettävästi Kaarina Maununtytär
syntyi Tukholmassa 6.11.1550. Hänen
isänsä oli Måns-niminen sotilas ja
Ingrid-äiti puolestaan talonpojan tytär. Molemmat vanhemmat kuolivat jo
varhain, eikä hänellä tiedetä olleen sisaruksia.
Kuningas Eerik XIV ja Kaarina
Maununtytär lienevät tavanneet toi-

Maununtyttärenpuiston länsipäätä. Taustalla Turun linna.
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sensa tammikuussa 1565. Myöhempi
historiantutkimus olettaa Kaarina Maununtyttären olleen laulajana ja palvelijana krouvari Gert Cantorin luona.
Kuningas ihastui kauniiseen nuoreen
tyttöön, ja pyysi tätä liittymään sisarensa Elisabetin hoviväkeen.
Mikä sai Eerik XIV:n kiinnittämään huomionsa itseään 17 vuotta
nuorempaan naiseen? Kaarina Maununtytär oli paitsi kaunis, myös määrätietoinen ja vahva persoona. Kuningas
piti kaunottarista, ja hänellä oli monia
rakastajattaria. Eerik XIV:n luonteeseen liittyi eräitä varjopuolia. Hän oli
ystävällinen mutta arvaamaton, leikkisä mutta tasapainoton. Melankoliaansa
hän torjui erilaisilla lääkkeillä, jopa oopiumilla. Lukuisat yritykset solmia
edullinen avioliitto ulkomaalaisen ruhtinattaren kanssa epäonnistuivat järjestelmällisesti.
Nuori Kaarina Maununtytär muuttui kuninkaan hovissa keväällä 1565
nopeasti sotamiehen tyttärestä hovinaiseksi. Hän sai oppia lukemaan ja kirjoittamaan, mikä oli tytöille hyvin harvinaista 1500-luvulla. Kuninkaan rakastajattarena hän sai arvokkaita kankaita ja kaksi omaa palvelijaa. Hänelle
tuotiin jopa neljä litraa viiniä päivässä,
koska hän lienee yltäkylläisesti kestinnyt henkilökohtaisia vieraitaan. Hänen
ensimmäinen lapsensa, Sigrid Eriksdotter (Vasa) , syntyi 1566. Kuningas
kirjoitti tapauksesta ylpeänä päiväkirjaansa ja piti tyttärelleen komeat ristiäiset. Vakaasti astrologiaan uskonut kuningas teetti myös Kaarina Maununtyttären horoskoopin, jossa ennustettiin

paljon vihamiehiä, lasten vaikeita kohtaloita ja huolenpitoa omaisista. Kaikki nämä toteutuivat.
Vuonna 1567 aateliston jatkuvasta vastustuksesta suivaantunut kuningas kutsui valtiopäivät koolle Uppsalaan ja lähti sinne Kaarina Maununtyttären kanssa. Suurin osa aatelistosta
jäi pois kohtaloaan peläten. Kosiomatkalta Manner-Euroopasta palannut
Nils Sture toi tuliaisina jälleen kerran
rukkaset. Eerik XIV tiesi horoskooppiensa mukaan kultahiuksisen miehen
vainoavan häntä ja päätti tappaa Sturen suvun keltatukkaiset miehet. Kuningas ja hänen apulaisensa surmasivat vankityrmään heitetyt vangit
24.5.1567. Tekonsa jälkeen kuningas
pakeni. Hänet löydettiin vasta kolmen
päivän kuluttua mielisairaana. Hän piti
itseään talonpoikana ja oletti Juhanaherttuan ottaneen vallan. Vain Kaarina
Maununtytär pystyi rauhoittamaan kuninkaan.
Arkkipiispa Laurentius Petri
vihki kuninkaan ja Kaarina Maununtyttären salaa vuonna 1567, mutta jo
4.7.1568 Tukholman Suurkirkossa
toimitettiin julkinen vihkiminen. Seuraavana päivänä Kaarina Maununtytär
kruunattiin Ruotsin kuningattareksi.
Avioparille syntyi poika, joka kastettiin Gustafiksi isoisänsä Kustaa Vaasan mukaan. Koska Eerik XIV ja
Kaarina Maununtytär olivat naimisissa, poika oli Ruotsin laillinen kruununperijä. Nuoren 17-vuotiaan kuningattaren kunniaksi rakennettiin kaksi
riemukaarta, ja häitten jälkeen hänelle
laadittiin vaakuna sekä sinetti Månes19

köld-nimellä. Nimi viitannee joko horoskoopin kuuteemaan tai isän Månsetunimeen. Itse kuningatar kiiruhti antamaan kalliita lahjoja köyhille sukulaisilleen.
Koska kuninkaan veljet eivät saapuneet häihin eivätkä kuningattaren
kruunajaisiin, kuningas asetti heidät
kotiarestiin. Tämä oli aatelistolle viimeinen pisara. Se nousi kapinaan ja
huusi Juhanan valtionhoitajaksi. Ylivoiman edessä Eerik XIV antautui ja hänet suljettiin perheineen Tukholman
linnaan.
Eerik XIV:n karkaamisajatukset
pelottivat Juhana III:ta. Tämä keksi lähettää Eerikin herttuakuntaansa Suomeen. Parinkymmenen hengen seurue
saapui Turkuun 15.7.1570. Se eristettiin linnan muista toiminnoista. Perheellä oli omat kokkinsa, parturinsa ja
metsästäjänsä, joten elämänsä yksitoikkoisuudesta huolimatta Eerik XIV ja
Kaarina Maununtytär viettivät Turun
linnassa avioliittonsa onnellisimman
ajan. Loppuvaiheessa olot kuitenkin
muuttuivat, koska Tukholmaan kantautui huhuja Venäjän tsaarin aikeista vapauttaa entinen kuningas. Kansantarinan mukaan Kaarina Maununtytär ja
lapset oleskelivat Korppolaismäen kupeessa Tuupikkalan torpassa Eerikin
istuessa Turun linnan vankitornissa.
Elokuussa 1571 entinen kuninkaallinen perhe vietiin Kastelholmaan
ja edelleen Tukholman kautta Gripsholmiin. Linna kuului Kaarle-herttuan ruhtinaslääniin. Täällä Kaarina
Maununtytär synnytti viimeisen lapsensa. Vankila ei jäänyt pysyväksi. Vuon20

na 1573 Eerik XIV ja hänen puolisonsa erotettiin toisistaan. Entinen kuningas sai virua vankina Västeråsissa,
kun taas Kaarina Maununtytär ja elossa olevat lapset vietiin Turkuun. Eerik
XIV:n tuskat päättyivät helmikuussa
1577 Örbyhusissa, ilmeisesti arsenikkimyrkytykseen.
Kaarina Maununtyttären elämästä
Turussa 1573–77 tiedetään hyvin vähän, sillä linnan tilit eivät kerro hänestä juuri mitään. Gustaf-poika haettiin
1575 äidiltään pois ja lähetettiin Puolaan. Salajuonia pelkäävä Juhana III
halusi päästä veljensä pojasta lopullisesti eroon.
Ruotsin entinen kuningatar oli
vasta 26-vuotias menetettyään puolisonsa ja kolme lastaan sekä päästessään Sigrid-tyttärensä kanssa vapaaksi.
Juhana III turvasi hänen tulevaisuutensa läänittämällä ”rakkaalle rouva Kaarina Maununtyttärelle, velivainajamme
kuningas Eerikin leskelle” Ylä-Satakunnasta Kangasalta Liuksialan kuninkaankartanon siihen kuuluvine 26 verotaloineen. Samalla kuningas velvoitti
Suomen käskynhaltijan Claus Åkesson Tottin ja Turun linnan voudin
huolehtimaan siitä, että Kaarina Maununtytär sai kartanonsa ja hänet varustettiin sinne hyvin.
Liuksiala oli vaatimaton kartano,
jos sen asettaa muiden Ruotsin entisten kuningattarien huomenlahjojen ja
eläkeläänien rinnalle, mutta Kaarina
Maununtyttären syntyperään verrattuna 31 lypsylehmän ja yhtä monen härän, 3 sonnin, 90 lampaan, 49 sian, 12
vasikan ja 60 kanan kartano merkitsi

suurta elintason nousua. Kartanossa
oli 28 huonetta. Neljä vuotta myöhemmin hän sai Liuksialan eliniäkseen, ei
ainoastaan toistaiseksi. Kaarina Maununtytär eli Liuksialassa 33 vuotta.
Hän hoiti kartanoaan menestyksellisesti niin, että siitä tuli Suomen tuottoisimpia maatiloja.
Kaarina Maununtytär joutui myös
keskelle nuijasotaa (1596 –97). Toisin
kuin monet muut aateliston kartanot,
nuijamiehet jättivät Liuksialan koskematta. He tuhosivat vain aatelisten rakennuttamia tiluksia, eivät vanhaa
kruunun omaisuutta. He lienevät myös
kunnioittaneet entistä kuningatarta,
joka oli Suomessa hyvin suosittu.
Tyttärensä Sigridin kautta Kaarina Maununtytär sai hyvitystä kokemilleen nöyryytyksille. Tytär avioitui näet
ensin 1597 Henrik Clausson Tottin
kanssa, mutta joutui Kaarle-herttuan
vallattua Suomen pakenemaan Riikaan. Sigrid jäi jo 1602 leskeksi ja palasi lapsineen Suomeen. Hän synnytti
1598 pojan, josta tuli kuuluisa sotapäällikkö, kuningas Kustaa II Adolfin serkku, ”pohjolan lumiaura” Åke
Tott (1598–1640).
Sigrid Eriksdotter solmi toisen
avioliittonsa 1609 varakkaan ylhäisaatelisen Nils Nilsson Natt och Dagin
kanssa. Häät vietettiin Tukholman linnassa. Kaarina Maununtytär ei ollut
läsnä, sillä hän lienee ollut jo liian vanha matkustamaan Ruotsiin. Hänen elämänsä sammui 13.9.1612 kotona Liuksialassa. Hänet haudattiin 21.3.1613
Turun tuomiokirkkoon.
Kaarina Maununtyttären maalliset

jäännökset nostettiin 27.8.1867 arkustaan ja sijoitettiin omaan kappeliinsa.
Arkkitehti Theodor Deckerin piirtämän sarkofagin ohella kappeliin tehtiin 1870 lasimaalaukset. Niissä Wladimir Schwertschkoff kuvaa Suomeen tulevaa entistä kuningatarta kahden paashin* kanssa. Toinen ottaa kuningattaren kruunun, toinen johdattaa
hänet uuteen kotimaahansa. Pienempi
paashi raahaa kokonaista vankitornia
sylissään.
Kaarina Maununtyttären mukaan
on nimetty Turussa puiston lisäksi
Kaarinankatu Kerttulin alueella ja
Maununtyttärenkatu Korppolaismäessä.
Turo Lindqvist
Lähteet: Biografica, Karin Månsdotter,
Kansallisarkisto. (Anneli Mäkelä-Alitalo)
– Artikkelisarja jatkuu lehden seuraavassa numerossa.
* aatelissukuun kuuluva teini-ikäinen palvelija
kuninkaallisessa hovissa

Kaarina Maununtytär hoivailee miestään
kuningas Eerik XIV:tä. E. J. Löfgrenin
maalaus. (Kuva internetin kuvavalikoimista)
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Syyskokouksen satoa
Martinrantaseura ry:n syyskokous
järjestettiin 15.11.2011. Kokouksen
aluksi Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen valmiussuunnittelija Heikki
Vähäkuopus esitteli paikalle tulleille yli viidellekymmenelle osanottajalle tämänkertaisen kokouspaikan –
poikkeusoloja varten rakennetun
johtokeskuksen – tiloja. Hän kertoi
samalla pelastuslaitoksen varautumisesta toimintaan erilaisten kriisitilanteiden aikana.
Esittelyn jälkeen pidetyssä syyskokouksessa hyväksyttiin seuran hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Varsinaiselta jäseneltä peritään
edelleen 15 euron ja perhejäseniltä 5
euron vuosimaksu. Yhteisöjäsenien
maksuksi määrättiin 50 euroa. Samalla
päätettiin hallituksen omasta esityksestä, ettei hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille makseta mitään palkkiota.
Tehtävien hoidosta johtuvat kulut kuitenkin korvataan.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa entinen, vuodesta 2005 asti virkaa
hoitanut Jouni Liuke.
Hallitukseen valittiin Ahto Heinonen, Päivi Helle, Raili Kataja, Matti
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Koskimies, Heimo Kumlander, Risto Lemmetyinen, Turo Lindqvist,
Robert Rainio ja Martti Simola.
Heistä Heinonen ja Helle ovat kokonaan uusia nimiä seuran hallituksessa.
Tilintarkastajiksi valittiin Mauri
Kivikoski ja Topi Lehto sekä varalle
Matti Arvela ja Raimo Eklund.
Päätettiin, että yhdistyksen sääntömääräisistä kokouksista tiedotetaan
– kuten ennenkin – yhdistyksen omassa jäsenlehdessä.
Muissa asioissa kokouksessa keskusteltiin mm. Telakkarannan kaavasta ja alueen louhintatöistä, jotka haukkaavat suuren palan Korppolaismäen
ikikallioista. Keskusteltiin myös työmaan raskaasta liikenteestä, joka tuo
lisärasitusta Martin alueen läpikulkuväylille. Keskustelun aiheeksi tuli
myös Kaasukellon alue ja sen täydennysrakentaminen. Alueella asuvan kertomana kuultiin asuinpaikan olevan
viihtyisämpi ja väljemmin rakennettu,
kuin miltä se ulkopuolisen silmin ehkä
näyttää. Samalla saatiin kuulla myös,
ettei jo aloitettu lisärakentaminen välttämättä haittaa alueen asukkaitten
elinpiiriä ja asumismukavuutta
Hallitus

Tapahtumaideakilpailu lukijoille ja jäsenille

Minne mentäis, mitä tehtäis?

Martinrannan alueella – tai vaikka sen ulkopuolellakin – riittää ihmeteltävää. Nyt sinulla – lehden lukija ja jäsen – on mahdollisuus kertoa omia
ideoitasi yhteiseksi tekemiseksi.
Lähetä meille idea tapahtumaksi tai tutustumis- ja retkikohteeksi. Idea, jonka seura voi sitten toteuttaa. Voit mielellään osallistua itsekin tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Hyvistä ehdotuksista ja vaivannäöstä on luvassa myös palkintoja. Seuran ohjelmajaosto valitsee parhaan tapahtumaidean ja sen lisäksi arvotaan kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken toinen palkinto. Molemmat palkinnot ovat arvoltaan 30 euron arvoisia ateriapalveluja mainiossa Pippurimylly-ravintolassa. Palkinto on käytettävä vuoden 2012 aikana.
Lähetä ideasi tavalla tai toisella jollekulle lehden sivulla 39 mainitulle hallituksen jäsenelle.
Ohjelmajaos

Vastaus sivulla 4 esitettyyn kuvakysymykseen:
Koulukadun ja Eerikinkadun kulmassa Siirtolaisinstituutin vieressä. Miksi lahjoittaja on Toholammin kunta? Vastaus kuvan alla nurinperin kirjoitettuna.

Selitys: Toholammilta muutti aikanaan eniten asukkaita suhteutettuna kunnan
asukaslukuun läntisten merten taa.
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Riisipuuroa ja rusinasoppaa

Puurojuhla mäkitupalaisten talolla
Kunnioitettavaan 102 vuoden ikään
ehtinyt Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys tarjosi toimitalonsa
Martinrantaseuran käyttöön, kun
seuramme järjesti jäsenistölleen jo
perinteeksi muodostuneen puurojuhlan. Tummanpuhuvana joulukuisena iltana ei ollut lunta sen paremmin maassa kuin puussakaan, joten
joulutunnelmasta oltiin kaukana.
Silti saapui pimeyttä ja viimaa uhmaten juhlapaikalle kolmisenkymmentä henkeä. Riisipuuro, rusinasoppa, kahvi ja joulutortut tekivät
kauppansa.
Martinrantaseuran puheenjohtaja
Jouni Liuke toivotti juhlijat tervetulleiksi ja kertoi yhdistyksen menestyksestä kaupunginosaseurojen kilpailuissa. Jokavuotisessa toimintakilpailussa
mitataan kaupunginosaseurojen toiminnan laajuutta ja monipuolisuutta. Martinrantaseura voitti sen toistamiseen
peräkkäin.
Turun piha 2011 -kilpailussa yhdistyksemme ehdottamat pihat saavuttivat kaiken kaikkiaan kuudessa eri sarjassa yhden pääpalkinnon ja kaksi kunniamainintaa. Tiilentekijänkadun varrella sijaitseva As. Oy Kirkonrinne valittiin voittajaksi kerrostalopihojen sarjassa. Alitien omakotipiha sai kunniamaininnan Tulipa Aboa -tulppaanin
käytöstä pihan istutuksissa ja TOP
Vähä-Heikkilän konttorin piha Kupittaankadulla palkittiin voimakkaasta pa24

nostuksesta kaupunkikuvaan.
Ohjelmajaoston puheenjohtaja
Robert Rainio kertoi alustavaa tietoa
kevään 2012 tapahtumista. Seura järjestää edelleen jäsenistölleen kahdeksan tapahtumaa vuosittain, neljä syksyllä ja neljä keväällä. Kuluneiden
vuosien aikana on vierailtu Martinrannan alueella jo lähes 50 kohteessa.
Läsnäolijoilta pyydettiinkin ehdotuksia mahdollisista vierailukohteista tai
ohjelmaideoista jaoston työn helpottamiseksi.

Vähä-Heikkilän 100 vuotta

Illan vierailevana esitelmöitsijänä dosentti Rauno Lahtinen kertoi satavuotiaasta Vähä-Heikkilästä, sen asuttamisesta ja monista eri kehitysvaiheista. Asukkaita Vähä-Heikkilän alueella oli vuonna 1900 noin 1000 henkeä, mutta jo vuosikymmen myöhemmin väkimäärä oli kaksinkertaistunut.
Vähä-Heikkilässä asui 1930-luvun
alussa 665 tehdastyöläistä, mikä oli
siihen aikaan ylivoimaisesti tavallisin
ammattinimike tällä alueella. Työmiehet olivat töissä telakalla, moottoritehtaassa ja sokeritehtaassa.
Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys perustettiin vuonna 1909 mäkitupalaisten ja torpparien etujärjestöksi.
Tuolloin Vähä-Heikkilä kuului vielä
Kaarinan kuntaan, mutta juuri ennen
sotaa vuonna 1939 se liitettiin Turun
kaupunkiin. Yhdistyksen perustajia

Juhlaväki kuuntelee tarkkaavaisena dosentti Rauno Lahtisen esitelmää.

olivat tehtailija August Louhi, kauppias Nestori Salonen, työmies Aleksander Kouru ja Kaarinan kunnan
asiamies Gustaf Wilhelm Ståhlberg.
Mäkitupa-alue käsitti enintään
kaksi hehtaaria maata, mutta usein
vain tontin, joita vuokrattiin teollisuustyöväestölle. Heitä sanottiin mäkitupalaisiksi. Torpparit puolestaan vuokrasivat pieniä maatiloja ja olivat siten melko vähävaraisia pienviljelijöitä. VähäHeikkilässä oli 1900-luvun alkuvuosina parisensataa valtion maille perustettua torppaa.
Mäkitupalaisten ja torppareiden
yhteisiä ongelmia olivat ennen muuta
epävarmuus tonttien ja maiden vuokrasuhteiden jatkumisesta ja niistä perityistä hinnoista. Tavoitteena oli saavuttaa oikeus tonttien ja maiden lunastamiseen. Tämä Mäkitupalaisyhdistyk-

sen alkuperäinen tavoite johti tulokseen vähitellen. Vuonna 1922 säädettiin sitä koskeva laki, mutta lunastukset saatiin päätökseen vasta vuonna
1954.
Sodan jälkeen mäkitupalaisyhdistyksen toiminnan painopiste on siirtynyt kaupunkisuunnittelun seurantaan
ja ohjaamiseen. Yhdistys on vaikuttanut muun muassa alueen asemakaavoitukseen. Kunnallistekniikkaa on
pyritty parantamaan ja tieverkostoa
kehittämään. Toinen merkittävä vaikutuskohde on ollut kiinteistö- ja muukin
verotus. Näin torjuttiin aikanaan ainakin hedelmäpuu- ja saunaverot.
Turo Lindqvist
Lähde: Rauno Lahtinen: Vähä-Heikkilän vuosisata – Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys ry 100 vuotta
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Kunniaa Aurinkobaletin perustajalle

noudattaa tanssitaiteen
perusopetusohjelmaa ja
koulusta saa eväät jopa
ammattiuralle.
Vuonna 1981 Raija
Aurinkobaletin perustaja ja pitkäai- ja Erkki Lehmussaari perustivat Aukainen taiteellinen johtaja ja ko- rinkobaletin. Se on vuodesta 1991
reografi Raija Lehmussaari sai mar- saakka toiminut Manillan kulttuurihisraskuussa kunnian vastaanottaa toriallisesti arvokkaassa tehdaskiinsuuren valtakunnallisen huomiono- teistössä Aurajoen rannalla. Raija Lehsoituksen. Kulttuuri- ja urheilumi- mussaari toimi Aurinkobaletin taiteelnisteri Paavo Arhinmäki ojensi hä- lisena johtajana ja pääkoreografina
nelle Helsingissä tanssitaiteen val- aina vuoteen 2004 saakka. Sinä aikationpalkinnon.
na hän loi ryhmälle liki viisikymmenValtiontanssitaidetoimikunnanpe- tä tanssiteosta. Hänen johtajakaudelrusteluissa todetaan, että koreografi ja laan Aurinkobaletista kehittyi tunnusbalettipedagogi Raija Lehmussaari on tettu ja korkeatasoinen ammattiryhmä.
omalla työllään kehittänyt merkittäväsAlkuajan teokset edustivat nykyti suomalaista
balettia, mutta
tanssitaidetta.
tänään AurinkoHänet on uranbaletti tunnesa aikana paltaan monipuolikittu lukuisin
sena nykytanssipalkinnoin,
teatterina. Sen
kunniakirjoin ja
ohjelmisto
mitalein, mikä
koostuu niin aikertoo hänen
kuisille kuin
kiistattomista
lapsillekin suunKuva
Aurinkobaletin
perustamisajoilta
1981,
ansioistaan
natuista teoksistanssitaiteen ke- vas. Erkki ja Raija Lehmussaari, Pia-Gun
ta.
Anckar
ja
Juha
Lukala.
Kuva
TS/AB.
hittäjänä SuoAurinkobamessa.
letin perustajat, Raija ja Erkki LehRaija Lehmussaari perusti vuonna mussaari, palkittiin vuonna 2007 Tu1967 Turkuun balettikoulun. Hänen run kaupungin kulttuuripalkinnolla.
työnsä tulokset klassisen baletin opetta- Tätä kirjoitettaessa Raija Lehmussaari
jana on vaikuttanut merkittävästi turku- on kaupunkilehti Turkulaisen ääneslaisen baletin kehitykseen ja elinvoi- tyksessä ehdolla vuoden 2011 turkumaisuuteen. Hänen koulussaan opete- laiseksi.
taan edelleen klassista tanssia lastentanssista aikuisbalettiin. Balettikoulu Jouni Liuke

Raija Lehmussaarelle
tanssitaiteen valtionpalkinto
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Lisää rauhaa Martinkadulle
Martinkatu on kuten tunnettua ihanan rauhallinen ja idyllinen katu.
Henkilöautoliikenne on minimissään eikä pahemmin kuorma-autojakaan läpikulkuliikenteessä näy.
Raitiovaunutkin ovat historiaa – voi
voi.
Mutta aina on parantamisen varaa.
Bussilinjoja voisi kehittää siten
että esim. rengaslinjat 3 ja 30 ajaisivat
– kuten aiemmin kolmosen raitiovaunu – päärautatieaseman kautta. Täl
pual jokke bussi 30 jatkaisi Itäistä Pitkääkatua Kupittaan asemalle ja sieltä
Vähä-Hämeenkadulle ja Uudenmaankadulle ja bussi 3 samaa reittiä toiseen
suuntaan. Toki päärautatieaseman
kautta voisi kiertää joku eteläisille saa-

rillekin liikennöivä bussi.
Asennettakoon Martinkadun ylikulkusillalle – lakkautettavan Nordeapankin kohdalle – peltipoliisit mittaamaan nopeuksia ja sakottamaan niitä
alati vähenevien mustien ja harmaitten
ökyautojen onnettomia kuljettajia, jotka eivät ole vieläkään oppineet käyttämään julkisia kulkuneuvoja. Niin –
siis molempiin suuntiin.
Martinkadun kiihdytysbaanojen
väliin tulisi istuttaa pölyä ja ääntä sitovia kasveja tai rakentaa kaunis, puurakenteinen, korkeintaan metrinkorkuinen aita. Ei tarvitsisi niin kauhuissaan
katsoa molempiin suuntiin kaahaavaa
vaarallista menoa.
Ja varmemmaksi vakuudeksi
asennetaan suojatie liikennevaloineen
Martinkadun yli siihen missä Sotalaistenkatu ja Martinkatu yhtyvät.
Hillitsisi se vielä loppujen yksityisautoilijoitten ylinopeuksia ja helpottaisi jalankulkijoita.
Ja kun vielä Shellin kylmähuoltoaseman asfaltti ruohotettaisiin puistoksi tai sen tilalle rakennettaisiin paikallinen lehtisukusali
ja pienkirjasto, tulisi moni alueen
asukas tyydytetyksi.
Leo Lindstedt, Martinkadulta, vastapäätä Velkaisten mäkeä
Kylmähuoltoasema lisää liikennettä. Sen tilalle laajennettakoon vaikka Sotalaisten puistoa
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Pihakilpailun satoa

Martinrannan voittoisat pihat
Turun kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 innosti monenmoiseen toimintaan.
Kaupunginosaseurojen toinen suuri ponnistus kaupunginosaviikkojen ohella oli Turun piha 2011 -kilpailu. Martinrantaseuran piharaati esitti lähes
kaikkiin kilpailusarjoihin pihoja, yhteensä 12 kappaletta. Tässä raportti
Martinrannan voitokkaista pihoista.

As Oy Kirkonrinne, kerrostalopihojen voittaja

Kerrostalosarjan parhaaksi pihaksi valittiin As Oy Kirkonrinteen valoisa ja viihtyisä piha Tiilentekijänkatu 8–10:ssä. Kilpailun palkintolautakunnan jäsen, maisema-arkkitehti Ritva Nummiora kertoi palkintojenjakotilaisuudessa valinnan perusteista:
”Kauniisti uudistettu suuri, 50-luvun kerrostalojen ympäröimä, tunnelmaltaan eheä piha Talojen kunnostuksen myötä myös piha-alue on kunnostettu valaistuksen, pintojen ja kasvillisuuden osalta. Tässä on onnistuttu säilyttämään
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1950-luvun henki, villiviiniä myöten. Uudet elementit, kuten upotetut roska-astiat oli saatu sovitettua pihalle onnistuneesti sekä toiminnallisesti vähiten häiriötä
aiheuttavalla tavalla että myös visuaalisesti kauniisti pensasrivistöjen keskelle piiloon. Porrashuoneiden sisäänkäyntien ympäristöt ovat erityisen kauniita ja suurien mäntyjen katveessa oleva ”salainen” pikku kahvittelupaikkakin kutsui viipymään ja naapureita tapaamaan.”
Sodan raunioille rakennetun, hiljan 60-vuotisjuhliaan viettäneen As Oy Kirkonrinteen historiasta ja sen piha- ja julkisivuremontista kerrotaan muualla tässä
lehdessä
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Alitie 17 – kunniamaininta omakotitalosarjassa

Pajamäessä sijaitseva taidolla suunniteltu ja rakennettu sekä hyvin hoidettu omakotipiha sai kunniamaininnan erityisesti kevätkesän Turku 2011 nimikkotulppaani-istutuksistaan.

Turun Seudun Osuuspankki, Vähä-Heikkilän konttoritalo
– erikoismaininta yrityspihasarjassa

Osuuspankin talo Kupittaankatu 146:ssa erikoismaininnan perusteina oli palkintolautakunnan mukaan omistajan panostus kaupunkikuvan parantamiseen. Vähäinen piha-alue on pyritty kasvillisuudella saamaan ihmisläheisemmäksi ja viihtyisämmäksi. Lähtökohdiltaan vaikean tontin kohdalla siinä on onnistuttu kiitettävästi.

Ravintola Laituri –
nettiäänestyksen toinen tila

Yritys- ja yhteisöpihojen sarjassa toimeenpantiin Turku 2011 säätiön tuella kaikelle yleisölle avoin nettiäänestys. Siinä saavutti toisen sijan Itäisellä Rantakadulla numerossa 60 sijaitseva ravintola Laiturin edustan piha. Siinä on erityismaininnan arvoisesti suojattu ravintolan ulkoterassin asiakaspaikat liikenteen katseilta ja melulta.
30

Kupittaankatu 146:n karua katunäkymää on elävöitetty istutuksin.

Pensaiden välistä avautuu viihtyisä oleskelukeidas.
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Pekka Pihlanto

Norssissa ja Itäiselläkadulla – muisteluksia Martista
Alustavaa tuntumaa Marttiin

Martin kaupunginosa liittyi monella tavalla elämääni jo ennen vuotta 1988,
jolloin muutimme Itäiselle Pitkällekadulle vastapäätä Betanian vanhainkotia. Jos ajattelimme, että siirrymme
vanhuuden tultua yli kadun, toive ei
tule toteutumaan, sillä Betania lopetettiin ja rakennus saneerattiin asuintaloksi.
Kirjoitukseni otsikko kertoo keskeiset sidokseni Marttiin. Ensimmäinen havaintoni alueesta – vaikka en
edes tiennyt kaupunginosan nimeä – tapahtui 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alkupuolella, kun nousimme höyrylaiva Pohjolaan matkustaessamme
Velkualle kesälaitumille. Tässä vanhan
vaakahuoneen edessä Martinsillan kupeessa pitää nyt satamapaikkaa hl. Ukkopekka. Lähtöä odotellessamme tähyilimme vastarannalla siintävää Martinkirkon tornia ja sokeritehtaan korkeaa savupiippua.
Joulukuussa 1955 muutimme Porista Turkuun. Isäni työtoveri Vakuutusosakeyhtiö Salamassa, Pentti Leinonen, asui Martissa Sirkantiellä karjalaistyylisessä puutalossa. Siellä vierailimme monesti. Kolusimme Leinosen
ja veljeni Matin kanssa Martin aluetta.
Leinosen asunnossa saatoimme kuulla
naapurin, paikallisen kuuluisuuden
Kastehelmi Karjalaisen lausuvan säkeitään. Huomasimme retkillämme,
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että Martin ytimessä oli viihtyisä pientalokaupunginosa, jota ei joelta päin
lähestyessä olisi arvannut kivimuurien
takaa löytyvän. Alue on onneksi säilynyt lähes samanveroisena.
Aloitimme koulunkäynnin tammikuussa 1956 Turun yhteislyseossa.
Se sijaitsi kauppatorin laidalla vanhassa postitalossa nykyisen KOP-kolmion
paikalla. Suunnistin ensimmäiselle urheilutunnille minulle outoon Urheilupuistoon. Luistinrata oli jäädytetty
juoksuradan ja nurmikentän päälle –
nykyisin näiden jäädyttäminen ei tulisi
varmasti kysymykseenkään. Pukuhuone oli vanhan puisen katsomon alla.
Sieltä pääsi suoraan jäälle, missä olimme pelaavinamme jääpalloa. Urheilupuiston vieressä kohosi Martinmäen
kerrostalorykelmä, jota irvileuat kutsuivat Velkaistenmäeksi.

Mestarinkadun Norssissa

Koulumme muutti keväällä 1957 Mestarinkadulle Marttiin. Se koki samalla
muodonmuutoksen Turun normaalilyseoksi ja sai rehtorikseen kirjailijana
tunnetun Sampo Haahtelan, kuten
olen Martinrantaseuran lehdessä
(3/2010) kuvaillut. Koulurakennus oli
moderni ja mukava verrattuna vetoiseen ja alkeelliseen postitaloon. Uuden koulun sijainti oli voimistelunopettaja Juuso Lampilan unelma.
Urheilupuisto oli kivenheiton päässä

kuten Purokadun kenttäkin.
Liikenneyhteydet kouluun olivat
hyvät. Kolmosen ratikka kiersi torilta
lähtien rengaslinjaa kahteen suuntaan
Eerikinkatua ja Itäistä Pitkääkatua, ylittäen Aurajoen Martinsillalla ja Tuomiokirkkosillalla.
Yliopistonkatu
11:ssa asuessani pääsin torilta raitiovaunulla Stålarminkadun ja Itäisenkadun kulmaan lähelle koulua. Kadun nimen turkulaiset äänsivät lyhyesti töksäyttäen ”Stå´larminkatu” eikä ”Ståålarminkatu”. Sittemmin Nummenpakalle muutettuamme köröttelin edes takaisin kakkosella, joka jatkoi Martista
Korppolaismäkeen.
Koulun lähistön palveluista suurin
osa on kadonnut: kirjakauppa nykyisen Pippurimyllyn korttelissa Kuninkaankartanonkadulla, ja sen vieressä si-

jainnut lihakauppa. Kaupan jäähdytysvettä valuvan näyteikkunan edessä
herkkusuu saksanopettajamme Ilmari
”Imppa” Lahti seisoi usein kädet selän takana transsiin vaipuneena kinkkuja ja kotletteja katsellen. Hän asui
aivan koulun lähellä Martinkirkon juurella Temppelinkadun kerrostalossa.
Itäiselläkadulla, saman korttelin
kulmassa, oli pankin konttori, jonka
holvia saavat ihmetellä nykyisen ravintola Hugon asiakkaat. Hugo oli
kuulemma runoilija Jarkko Laineen
kantapaikka – vanhoja norsseja hänkin. Nykyisen Pippurimyllyn huoneistossa oli baari Martinex. Betaniankadun ja Kuninkaankartanonkadun välillä sijaitsi Martin apteekki. Sen apteekkarina toimi silloin Porin lyseon aikojen luokkatoverini Jyrki Salomaan

Tällaiselta näyttää kirjoittajan opinahjo Norssi 1.1.2012

33

isä.

ei niin vain ostettu. Niiden hankinta
Itäiselläkadulla lähellä apteekkia oli harvinainen kohokohta koululaisen
sijaitsi kauppa, josta voimme ruoka- ja elämässä. Elokuvissa ei ollut varaa
välitunnillakin hakea munkkipossuja. käydä niin usein kuin olisi haluttanut.
Joskus myymälä täyttyi munkkeja jo- Tietokoneita ja iPhoneja ei ollut vielä
nottavista norssilaisista. Kaupassa olemassakaan, ja televisiokin oli vain
asiointi taisi olla välitunneilla kiellet- varakkaimpien kotona. Niinpä nämä
tyä, mutta tunnetusti ”liha on heikko”, onnelliset rallattelivat vähäosaisemja säännöt on tehty rikottaviksi.
pien kiusaksi mainos-tv:n silloinkin
typeriä mainoslauseita: ”Yhdyspankki
Pula-ajan koululaisia
on meidän pankki” jne. UlkomaanNorssiaikamme, eli 1950-luvun loppu- matkat olivat niin ikään harvinaisia.
puoli, oli vielä nykymittapuulla ankeaa Luokkaretki Tukholmaan oli minulle
pula-aikaa. Suuri osa kansalaisista oli ja monelle muulle ensimmäinen tutusjälkikäteen ajatellen nykyisen aikam- tuminen vieraaseen kulttuuriin.
me kriteerein köyhiä. Kouluruoka
Martissa kun oltiin, koulun päätmaistui, vaikka sen laatua saatettiin pil- teeksi mentiin Martinkirkkoon. Uskata: ”Rohkea rokan syö, uhkarohkea konnonopettajamme Haakon Wainio
koulun ruokaa.” Niinpä kun koulun oli tämän kirkon apupappi, niin kuin
menussa oli erityistä herkkua, perunoi- hän itse virkansa meille määritteli. Ei
ta ja lihakastiketta, juoksimme tunnilta kirkossakäynti kaikkia henkistänyt.
kilpaa alakerran ruokalaan. Kiellettyä Kun tulimme ulos kirkon ovesta ulos,
tietysti oli tämä törmäilykin.
eräs luokkatoveri puhalsi voimakkaasNykykoululainen tuskin ymmär- ti ilmaa keuhkoistaan ja sanoi, että siitää, miten niukkaa tavallisen koululai- nä meni pyhä henki. Me muut vähän
sen elämä oli. Äänilevyjä tai vaatteita paheksuimme mielessämme näin räväkkää puhetta. Se lienee
edustanut uskonnonvastaisuuden sijaan yleistä
auktoriteettien vastaisuutta – joka oli leipälajimme.
Valuttuamme kolmen vuoden ajan aamuisin Norssin portista sisään – käyttääkseni pastori Haakon Wainion
luonnehdintaa, kuin alkulima – astuimme siitä
Tämän talon ylimmältä, vasemmanpuoliselta parvekkeelta
ulos laitimmaisen kerran
kirjoittaja lumoutui Marttiin ja maisemaan Mäntymäelle
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koululaisina toukokuun viimeisenä päivänä 1960, vielä silloin valkoiset lakit
päässämme. Koulu jätti kuitenkin meihin – minuun ainakin – syvät jäljet.
Aina on ollut hienoa astella vanhan
koulun käytävillä uudelleen, milloin Seniorinorssien juhlatilaisuuksissa, milloin Turun seudun musiikkiopiston järjestämissä jazz-konserteissa. Meidän aikanamme ei koulussamme juurikaan
kaikunut jazz – paitsi joskus teinihipoissa. Jazz oli monille meistä kapinallista nuorisomusiikkia, jonka paikan
on nuorison keskuudessa sittemmin ottanut rock.

”Iräisenkarun” asukkaaksi

Martti sai sitten olla minulta lähes kokonaan rauhassa huikeat 28 vuotta –
mitä nyt joskus poikettiin Martinsillan
pielessä ravintola Täti Ruthissa. Sen
kattoterassilla istuskeltiin pimenevässä
elokuun illassa ja katseltiin Suomen
Joutsenta. Aluksen asemapaikka oli
Martin sillan vieressä – kokkapuu melkein sillassa kiinni.
Keväällä 1988 katsoin ensimmäisen kerran ”Iräisen karun kahreksankymmennen kahren” kuudennen kerroksen huoneiston ikkunasta Mäntymäen suuntaan (viittaan tässä vanhaan
hokemaan: ”Oltti Iräisenkarun kuurenkymmenenkuuren kohral maroi kronkkimas”). Kun näin pientaloalueen ja
mäntymetsän kaistaleen, olin myyty
mies. Puolisoni Pirjopäivi – entisiä
norssilaisia hänkin – oli aluksi empivämpi. Kerrottiin, että kaupunginjohtaja Väinö Leino – Kättely-Väiskinäkin
tunnettu – oli talon valmistuttua aiko-

nut muuttaa asuntoon, mutta tullut katumapäälle. Tämä lisäsi asunnon hohtoa: johtaja oli sentään aikonut muuttaa...
Alueella oli palveluja, joista osa
on nyttemmin kadonnut. Oli päivittäistavarakauppa, Palenin kodinelektroniikkamyymälä, postikonttori, kirjasto, useita kouluja, musiikkiopisto ja
ennen kaikkea Pippurimylly, joka toimii edelleen marttilaisten ja muualtakin tulevien iloksi. Ravintoloitsijapariskunta Ravantit ja tarjoiluhenkilökunta tulivat vuosien varrella tutuiksi.
Nyt remmissä on jo toinen sukupolvi.
Marttiin on äskettäin ilmestynyt uusi
ravintolatulokas Bistro le Porc, jonka
antimet on käyty testaamassa ja hyviksi todettu.
Marttiin olen siis tyytyväinen
(Pietari Brahen lausahdukseen viitaten
en tiedä, onko Martti vastaavasti minuun). Keskustaan pääsee edelleen
bussilla, vaikka yhteydet ovat vähentyneet. Itäisenkadun liikenne on hiukan
rauhoittunut Tuomaansillan valmistuttua ja rekkaliikenteen siirryttyä sinne.
Myös surullisenkuuluisan Myllysillan
rakentaminen kevensi aikoinaan liikennerasitusta kadullamme. Uittamon
alueen liikenne jyrää edelleen alueen
halki. Urheilupuisto on henkireikä
seudun asukkaille vähän samaan tapaan kuin Central Park New Yorkissa.
Mäntymäen ja Vähä-Heikkilän suunnan puutaloalueet keventävät alueen
ilmettä sekä ilahduttavat kävelijän silmää puutarhoineen ja istutuksineen. –
Olisi sitä hullummankin asuinpaikan
voinut Turusta valita.
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Tapahtumakalenteri
Kevät 2012

Soitannollis-kulinaristinen ilta
Aulis Kotaviidan ja Ari Hakulisen seurassa

torstaina 16.2.2012 klo 18.00 alkaen
Tule viihtymään ravintola Le Porciin, os. Martinkatu 3.
Luvassa Aulis Kotaviidan upeita lauluja Ari Hakulisen (Sointu-yhtye) säestämänä.
Suosittelemme ravintolan herkullisia ruoka-annoksia jäsenalennushintaan.
Tilanteen mukaan keksimme vaikka muutakin mukavaa, esim. yhteislaulua tai
musiikkivisaa.

Tutustumiskäynti Heidekenin vanhaan synnytyslaitokseen

keskiviikkona 14.3.2012 klo 18.00
Tutustumme vanhan synnytyslaitoksen taloon ja sen historiaan
sekä tiloissa nykyisin toimivan Perhetalo Heidekenin toimintaan.
Oppaanamme on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin
toiminnanjohtaja Raija Haataja-Nurminen.
Tutustumiskierroksen jälkeen järjestetään talon tiloissa yhdistyksen kevätkokous.
Ks. kokouskutsu sivulla 5.
Kokoontuminen Sirkkalankadun puoleisella pääportilla.
Kahvitarjoilu.
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Vanhan myllyn tarinoita
Tutustumiskäynti Samppalinnan myllylle

torstaina 19.4.2012 klo 17.00
Yhdistyksen historiajaoksen jäsen
Tapani Järvinen kertoo Vanhan
Myllyn historiasta sanoin ja kuvin.
Samppalinnan kesäteatterin johtaja Heikki Sankari esittelee
teatterin toimintaa ja tulevaa ohjelmistoa.
Kokoontuminen kesäteatterin
portilla kello 17.00.
Kahvitarjoilua.

Luontoretki Hirvensaloon
luonnontutkija Pehr Kalmin jalanjäljille
sekä
taiteilija Jan-Erik Anderssonin taidetalolle
tiistaina 15.5.2012 kello 16.30
Ainutlaatuinen tilaisuus päästä retkelle Pehr Kalmin puutarhan muistosijoille
Hirvensalon Sipsaloon. Noin tunnin mittaisen kierroksen oppaana toimii
dendrologi Robert Rainio.
Lisänä retkiohjelmassa on käynti taiteellisesti ja arkkitehtonisesti mielenkiintoisen Jan-Erik Andersonin taiteilijakodin pihapiirissä Lauttarannassa.
Lähtö tilausbussilla Sotalaisten aukiolta klo 16.30.
Linja-autossa kerätään 10 euron retkimaksu.
Ilmoittautumiset retkelle 4.5.2012 mennessä Raili Katajalle
puh. 040 030 8482, raili.kataja@pp.inet.fi
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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. 02 234 2108

Parturi-kampaamo Ofelia
Palveluhinnoista 15% alennus
Martinkatu 7, puh. 02 235 3903
Ruusu-Aula
Kukkaostoksista 10%, ei koske kaikkia ulko- ja
kausikukkia
Martinkatu 1. Puh. 02 235 6849
Café Ravintola Oscar
Lounas 11–14.30 7,00 euroa (norm. 7,90)
À la carte -annoksista 15% alennus
Martinkatu 1. Puh. 040 042 0839
www.oscarriver.com

Kuva-Laine
Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti
Stålarminkatu 9.
Puh. 02 235 6476
Myllypuoti
Antikvariaatti ja vanhan tavaran kauppa
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 7. Puh. 02 235 7223

Ravintola Le Porc
À la carte -annoksista 15% alennus keskiviikosta perjantaihin.
Martinkatu 3, puh. 02 230 0030
Keittiö avoinna ke–to 15–21, pe–la 15–22
www.porc.fi

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 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 vuonna 2012

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi
Kotisivut: www.martinrantaseura.fi
Tilinumero: 571097-252324

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

Perustettu:
Jäseniä 10.1.2012:
Jäsenmaksu
perhejäseniltä
yhteisöjäsen

24.4.2004
378
15 euroa
5 euroa
50 euroa

Postiosoite:
Martinrantaseura ry
c/o Jouni Liuke
It.Rantakatu 54 F 91,
20810 TURKU

Jaostot ja niiden kokoonkutsujat:
Historiajaosto
Ohjelmajaosto
Tiedotusjaosto
Ympäristöjaosto

Yrittäjä!

Jouni Liuke
Robert Rainio
Heimo Kumlander
Turo Lindqvist

Meidän kauttamme tavoitat helposti alueen
asukkaita. Otamme vastaan mainoksia alueen
yrittäjiltä ja toimijoilta. Käytä mahdollisuutta
hyväksesi!
Ilmoitushintamme Martinranta-lehdessä:
Mustavalk. Väri
Koko sivu 120 euroa 150 euroa
Puoli sivua 70 euroa 80 euroa
Nejäsosasivu 50 euroa 60 euroa

Turo Lindqvist, varapuheenjohtaja
Satakunnantie 17 C 18, 20300 Turku
Puh. 044 054 2002
Heimo Kumlander, sihteeri
Betaniankatu 2 as. 16, 20810 Turku
Puh. 040 593 4021
Matti Koskimies, taloudenhoitaja
Stålarminkatu 13 as. 6, 20810 Turku
Puh. 050 387 0590
Päivi Helle
Itäinen rantakatu 46 A 11, 20810 Turku
Puh. 050 564 7451
Ahto Heinonen
Paavo Nurmen puistotie 7, 20810 Turku
Puh. 040 074 2908
Raili Kataja
Itäinen Rantakatu 40 A 15, 20810 Turku
Puh. 040 030 8482
Risto Lemmetyinen
Savenvalajankatu 5 C 38, 20810 Turku
Puh. 040 082 9960
Robert Rainio
Martinkatu 1 B 23, 20810 Turku
Puh. 050 530 4338

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