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Eri käsi, sama nuija
Marraskuun 15. päivänä pidetyssä
syyskokouksessaan Martinrantaseura
vaihtoi puheenjohtajaa. Peräti kahdeksan vuotta seuraa luotsannut ja
alusta asti toiminnassa mukana ollut
Jouni Liuke luopui puheenjohtajan
nuijasta omasta tahdostaan. Seuran
toiminnasta ei Jouni kuitenkaan jää
sivuun, päinvastoin. Hän jää hallituksen rivijäseneksi, toimii aktiivisesti
historiajaostossa ja kirjoittaa seuran
jäsenlehteen lukijoiden kiittelemiä
juttuja Martinrannan historiasta. Ihmisten haastattelut jatkuvat ja juttuja
valmistuu. Jäsenlehden toimituskunnassa Jouni on jatkossakin mukana.
Nyt näihin tehtäviin on käytettävänä
entistä enemmän aikaa, kun seuran
vetovastuu jää muiden harteille.
En ole edeltäjäni tavoin erityisen
tunnettu henkilö Martinrannassa. Minulla ei ole alueellisiin henkilösuhteisiin perustuvaa verkostoa ympärilläni,
enkä myöskään asu seuran toimintaalueella. Ehdin kuitenkin asua Stålarminkadulla Urhonlinnan jykevässä kivitalossa kymmenen vuotta ja tehdä
pitkiä kävelyretkiä koko Martinrannan alueella. Neljä vuotta varapuheenjohtajana ja yhdistyksen edustajana Turkuseuran kaupunginosajaostossa ovat tuoneet alueemme liikenneja kaavoitusasiat minulle tutuiksi. Minua kiinnostavat sekä tämän päivän
ongelmat että kotiseutuhistoria. Menneistä tapahtumista voi aina oppia jotakin ja myös ammentaa ratkaisuja

nykyhetken pulmiin.
Siviilityönäni toimin sisustustavaratalo Kodin Ykkösen tavaran vastaanotossa ja edustan työpaikkani
henkilöstöä pääluottamusmiehenä.
Työvuosia Länsikeskuksessa on kertynyt 22 ja luottamustehtävissäkin jo
kymmenkunta. Olen ollut viitisen
vuotta mukana kunnallispolitiikassa
Vasemmistoliiton edustajana. Syksyn
kuntavaaleissa en ollut enää ehdokkaana, koska haluan suunnata aktiivisuuteni ennemmin kotiseututyöhön
kuin puoluepolitiikkaan. Edellisten
vaalien jäljiltä toimin edelleen kaupungin omistaman Turun Seudun
Kiinteistöpalvelu Oy:n hallituksessa.
Minulla on uutena puheenjohtajana tietysti oma tyylini hoitaa asioita.
En usko sen kuitenkaan olevan ratkaisevasti erilainen, sillä Jounin koulussahan tässä on oltu kaikki nämä
vuodet. Seitsemäs vuosi hallituksessa
on juuri alkanut. Mielestäni oikeita
asioita on tehty ja sama tulee jatkumaan. Järjestötaustaisena henkilönä
varmasti tuon mukanani uusia kokouskäytäntöjä, mutta käsiteltävät
asiat pysyvät samoina. Liikenteen ongelmat, palveluitten näivettyminen ja
viheralueisiin kohdistuva uhka ovat
agendalla jatkossakin. Sama nuija
heiluu kuin ennenkin. Sitä heiluttava
käsi vain on vaihtunut. Lopputulokseen se tuskin oleellisesti vaikuttaa.
Turo Lindqvist

3

Martinrantaseura ry.
Kokouskutsu

Martinrantaseuran kevätkokous 2013
Aika:Torstai 21.3.2013 klo 17.00
Paikka: Pihlajakoti, Ojarinne 5
Kokoontuminen Pihlajakodin pihalla Ojarinteen puolella kello 17.00.
Ennen kokouksen alkua tutustumme palvelutaloon. Aluejohtaja Kaisa-Mari
Tepsa-Isokorpi esittelee kotia ja kertoo sen palveluista. Katso myös sivu 36.

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

Korppolaismäen historiaa 1.

Kuninkaallisten ja torppareiden mäki
Korppolaismäki on näihin päiviin
asti ollut ympäristöstään selvästi
erottuva kallioinen maamerkki
Aurajoen suulla Turun linnaa vastapäätä. Nyt tämä Aurajokisuun
kansallismaisema on radikaalisti
muuttumassa. Uusien kerrostalojen rengas piirittää ja peittää kohta taakseen ennen niin mahtavantuntuisen kalliomaiseman.
Korppolaismäen asutuksen historia ulottuu löydettyjen viitteiden perusteella kauas esihistorialliselle ajalle
asti. Mäeltä on mm. löydetty n. 500luvun paikkeille ajoitettu hopeinen
rengaskoristeinen kaarisolki ja rautakauden alkupuolelle ajoitettu pronssi-

nen rannerengas. Suoperäiseltä alueelta linnoitusvallien itäpuolelta on
löydetty ihmisen luurankoja ja pääkalloja. Arvellaan, että löytöpaikka
saattaisi olla vuoden 1703 ruttoepidemian aikainen kalmisto, sillä sellainen on mäellä asiakirjatietojen perusteella sijainnut.
Mahdollista on, että haudat voivat olla vanhempiakin, sillä mäki on
ollut ainakin jo 1500-luvulta alkaen
monien Turun linnan piiritysten ja
sotatoimien kohteena. Mäellä oli
vuosisatojen ajan merkittävä tehtävä
Aurajokisuun sotilaallisessa puolustuksessa. Yhdessä Turun Linnan
kanssa mäelle sijoitetut tykit muo-

Näkymä Korppolaismäen kallioilta satamaan 1890-luvulla. Etualalla mäen läntisintä
kärkeä ja Sista Styvernin alueen rakennuksia. Kuva TMK.
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dostivat sulun joen yläjuoksun suuntaan kohti kaupunkia suuntautuneita
hyökkäyksiä vastaan.

Mistä nimi Korppolaismäki?

Nimen syntyä on tutkinut ja siitä on
paljon kirjoittanut mm. professori
Svante Dahlström (1883–1965),
tunnettu suomalainen historiantutkija.
Hän keskittyi erityisesti Turun ja sen
lähiseudun historiaan. Hänen mukaansa mäellä oli 1400-luvulla Korpilahden kylä ja suomenkielen sana
korpi lienee alun perin ollut Korppolaismäen nimen juurena. Ruotsinkieliset saaristolaiset, jotka veneineen pitivät tuulensuojaa kallioiden juurella,
alkoivat kutsua mäkeä nimellä Korpelax. Murteella se vääntyi myös muotoihin Korpplas ja Karpplas. Suomalaisten korvissa tämä kuulosti erehdyttävästi Korppoolaisten vuorelta ja
niinpä se muoto vakiintui vähitellen
käyttöön. Yksi o-kirjain on myöhemmin pudonnut nimestä pois.

Tykkipattereita ja poteroita

Muinaisjäännöstutkimuksissa on todettu, että mäen eri kukkuloilla on
useita rakenteita, jotka sijaintinsa ja
mittojensa puolesta sopisivat linnoitusten jäännöksiksi. Vanhimmat niistä
on rakennettu mahdollisesti 1500-luvun puolivälissä Juhana Herttuan aikana. 1500-luvun lopulla ruotsalaiset
vahvistivat mäen sotilaallista merkitystä ja rakensivat sinne kenttälinnoituksiksi miellettyjä tykkiasemia.
Krimin sodan aikana 1854 Venäjän armeija rakensi tykkiasemia var6

ten vallituksia mäen lounaisimmalle
kalliolle satamaa ja Linnanaukkoa
turvaamaan. Paikalla on vieläkin
nähtävissä mäen reunaa kiertävä
maasta kasattu vallitus, ampumahauta
ja kaksi avointa pyöreänmuotoista
tykkipatteria. Suuri osa rakennelmista
tuhoutui 1. maailmansodan aikana,
kun venäläiset linnoittivat alueelle
jalkaväen asemia.
Suomen talvisodan aikana
loka–joulukuussa 1939 mäellä oli ilmatorjuntayksiköitä, joiden varustuksia tehtäessä myös vahingoitettiin
vanhoja linnoitteita.

Kuninkaallisia ja torppareita

Turun linnaa piirittäessään Erik
XIV:n joukot valtasivat vuoren vuonna 1563 ja alkoivat sieltä pommittaa
linnaa, joka antautuikin kymmenen
päivän tulituksen jälkeen. Seitsemän
vuotta myöhemmin, vuonna 1570,
onni kääntyi ja Erik perheineen istui
linnassa vankina. Perhe erotettiin
kuitenkin isästään ja tarinan mukaan
Erik istui päivät pitkät vankilassaan
linnan 6-kulmaisessa tornissa ja katsellen ikkunasta Korppolaismäen
puolelle, missä hänen puolisonsa
Kaarina Maununtytär asui Tuupikkalan torpassa.
Tuupikkala nousi maineeseen
romanttisella 1800-luvulla, mutta
vuonna 1882 se kuitenkin myytiin.
Seppä nimeltä Granlund osti torpan,
purki sen ja siirsi tontilleen Hirvensalon Pikisaareen. Vielä 1930-luvulla
oli Korppolaismässä jäljellä rakennuksen perusta ja pari vanhaa ome-

Tuupikkalan torppa kuvattuna Pikisaaressa 1950-luvulla. Kuva C. J. Gardberg.

napuuta.
Koko Korppolaismäki kuului aiemmin Kaarinan pitäjän Vähä-Heikkilän kuninkaankartanolle. Osa Korppolaismäestä liitettiin Turkuun jo
vuoden 1827 suurpalon jälkeen. 1860
–luvulla kaupunki osti alueesta noin
puolet satamansa laajentamista varten. Tähän alueeseen kuuluivat myös
Tuupikkalan torppa ja Sista Styfvern,
jotka joutuivat pian poistumaan satama- ja telakkahankkeiden tieltä. Muu
osa Korppolaismäen alueesta liitettiin
Turkuun vasta vuonna 1939.
Kuninkaankartanon vuokraaja alkoi 1890-luvulla luovuttaa mäen itäosista rakennustontteja. Tontit olivat
haluttuja ja Korppolaismäestä kehittyikin nopeasti taajaan asuttu asutusalue. Mäelle nousi hajanainen, kaavoit-

tamaton työläiskaupunginosa. Tältä
ajalta peräisin olevat pientalot hallitsevat yhä mäen ilmettä. Kaikkiaan 32
torppaa ehti syntyä vuosisadan vaihteeseen mennessä ennen kuin senaatti
kaupungin pyynnöstä kielsi rakentamisen tulipalovaaraan vedoten. Rakentaminen jatkui sen jälkeen läheisillä pienillä peltosaarekkeilla, Iso ja
Pikku Peltokankareella sekä Pihlajanniemessä. Sotien jälkeen rakennettiin Korppolaismäen itäosiin rintamamiestaloalue. Korppolaismäessä
asuu nykyisin noin 350 asukasta.

Sista Styvern

Korppolaismäen lounaiskärjessä, Pitkänsalmen ja kallioiden välisellä kapealla rantakaistaleella, sijaitsi muutaman torpan rykelmä, jota kutsuttiin
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nimellä Sista Styvern. Nimensä se oli
saanut niemellä sijainneesta majatalosta ja kapakasta, jossa merelle lähtöä ja suotuisaa purjetuulta odottelevat ja saariston kalastajat ja merimiehet majailivat. Siellä he tuhlasivat
kaupungin houkutuksista säilyneet
viimeiset rahansa. Siitä nimi Sista
Styfvern, Viimeinen kolikko. Tuupikkalan torpan tavoin myös tämä talo
myytiin 1880-luvulla ja purettiin pois
telakan laajennusten tieltä.
Sista Styvernin rannalla oli myös
saariston asukkaille laiturit, joissa he
purkivat lastejaan kaupunkiin torille
vietäväksi. Rannan lahtivajassa saaristosta tuodut teuraseläimet lahdattiin.
Toiminnan loputtua rakennus jouti
muuhun käyttöön. Virtasen lahtivajaksi kutsuttu rakennus siirrettiin
1937 joksikin vuodeksi Pihlajanniemeen, mutta jo heti sodan jälkeen se
siirrettiin takaisin Sista Styverniin.
Kuljetus tapahtui jäätä myöten hinaamalla. Lopullisen kohtalonsa se ja
muut alueen talot kokivat, kun ne purettiin nykyisten etelärannan kerrostalojen tieltä.

Telakkateollisuuden tyyssijoista arvokkaita asuntokortteleita
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Korppolaismäen Aurajoen puoleinen
ranta on osa Suomen teollisuushistoriaa, sillä ylempänä jokirannassa
1600-luvulta alkanut laivanrakennustoiminta levittäytyi vähin erin alemmas jokisuuhun. Kaupungin omistukseen 1860-luvulla siirtynyt Korppolaismäen Aurajoen puoleinen ranta
varattiin voimakkaasti laajenevan laivateollisuuden tarpeisiin. Telakkatoi-

minta otti alueen haltuunsa. Crichton–Vulcan ja myöhemmin Wärtsilä
Oy rakensivat laivoja kaikille maailman merille. Jokirannalle muodostui
vähin erin mahtava laivatelakka, joka
2. maailmansodan jälkeen oli koko
Suomen suurin työpaikka. Laivojen
rakentaminen jatkui aina 1980-luvun
lopulle asti.
Monisatavuotisen Aurajokivarren telakkatoiminnan loputtua alue
päädyttiin uhraamaan tasokkaalle
kerrostaloasumiselle.
Keskustassa
joen rannoilta tai puistojen vieriltä ei
enää liiennyt rakentamismahdollisuuksia ja Turku halusi korostaa merellisyyttä asumisessa.
Pitkänsalmen puoleisella rannalla
rakentaminen alkoi jo 1990-luvulla.
Pihlajaniemeen rakentui näyttävä
Majakkarannan kerrostaloalue. Sen
jälkeen rakentaminen jatkui aivan
Korppolaismäen eteläisten kallioiden
tuntumassa entisessä Sista Styvernissä.. Etelärannaksi ristityn alueen ensimmäinen talo valmistui syksyllä
2005.
Uusin rakennustoiminta on keskittynyt hylätylle telakka-alueelle
Aurajoen rantaan, jonne on nousemassa Telakkarannan kerrostaloalue.
Rakentaminen on muuttanut ja
muuttaa alueen näkymiä. Telakan
vanhat rakennukset ja rakennelmat on
purettu ja Korppolaismäen ikikalliosta on louhittu valtava määrä kiveä rakennuskelpoisen tonttimaan aikaansaamiseksi.
Uhkia ja mahdollisuuksia
Turun kaupunginosista on Korppolaismäki kenties kohdannut viime

vuosikymmeninä suurimpia muutoksia. Mäen paljaat kalliot nykyisen
Maununtyttärenpuiston alueella ovat
viimeisten vuosikymmenien kuluessa
alkaneet rehevöityä ja kasvaa tiheää
lepikkoa ja sekalaista puustoa. Martinrantaseura teki vuoden 2005 ympäristökilpailussa voittaneessa ehdotuksessa aloitteen alueen siivoamisesta ja kunnostamisesta. Viime vuonna
kaupunki onkin aloittanut kunnostustyöt puiston eteläosissa.
Vuosisatojen aikana syntyneitä
vanhoja idyllisiä torppia on vain muutamia enää jäljellä. Korppolaismäen
itä- ja eteläreunoille suuren tarpeen
siivittämänä aikoinaan rakennettuja
taloja puretaan ja korvataan uusilla.
Uuden vuosituhannen asuintaloilla ollaan hyvää vauhtia muuttamassa
Korppolaismäen itärinteen satavuoti-

sia näkymiä.
Jokirannan puoleinen historiallinen telakkamaisema on myös häviämässä. Samoin menetämme suuren
osan huikeista näkymistä Korppolaismäen kallioilta Turun Linnan suuntaan ja merelle. Samalla kun Korppolaismäen kallioiden jylhä profiili
häviää kaupunkikuvasta ja Aurajoen
kansallismaisemasta, häviää sen mukana myös pala Turun ja koko valtakunnan arvokasta kulttuurihistoriaa.
Peruuttamattomasti.
Jouni Liuke
Lähteet:
Pertti Huttunen ja Hannu Laaksonen;
kertomukset
Antti Suna; arkeologiset perustiedot

Vanha ryhdikäs puutalo Vanhalla Hirvensalontiellä oli yksi viimeisimpiä purkamisen uhriksi
joutuneita torppia Korppolaismäessä. Kuva on ennen purkutöiden alkamista vuodelta 2006.
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Korppolaismäen historiaa, osa 2.

Tykkipattereita ja sodan tuhoja
Sodat ovat mukana kuvassa, kun
Korppolaismäkeä on myllerretty.
Varustuksia rakennettiin mäelle jo
1500-luvun puolivälissä, kun Kustaa Vaasan perilliset taistelivat vallasta. Krimin sodan aikana
1854–55 kallioille rakennettiin tykkivallituksia, talvisodan aikana
tykkipatterien poteroita.
Sodat ovat muokanneet Korppolaismäkeä. Suurimmat tuhot mäellä
koettiin talvisodassa. Sodan tärkeimmät pommituskohteet Turussa oli satama ja sen välittömässä läheisyydessä sijainneet teollisuuslaitokset. Tar-

koituksena oli tuhota systemaattisesti
Turun satama ja katkaista elintärkeä
huoltoreitti Itä- ja Pohjanmeren yli.
Osansa pommitusten kauhuista saivat
kokea myös Korppolaismäen asukkaat.
Pommitusten kohteina olivat sataman lisäksi mm. Crichton–Vulcanin
telakan ja Heikkilän kasarmin alueet.
Pommeja putosi myös näitten välimaastoon Korppolaismäen ja Pihlajanniemen alueille ja Pitkäänsalmeen.
Satama-alueelle putosi noin sadan
päivän aikana yli 4000 pommia.
Pommitukset alkoivat täysmittai-

Talvisodan it-punkkereita Korppolaismäen kallioilla 1939. Edessä etäisyysmittariasema ja
takana keskuslaskinasema Taustalla näkyy Pitkääsalmea ja Hivensalon vanhan lossiväylän
pengertä. Kuva Teppo Valanne
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sesti joulukuun 19. päivänä 1939.
Sinä päivänä oli kaikkiaan neljä hälytystä. Ensimmäisen aikana putosi
pommeja Martin kirkon ja sulkutelakan alueelle ja toisessa Puistomäen
alueelle.
Joulukuun 21. päivän, Stalinin
syntymäpäivän,
pommituksessa
Korppolaismäkeen osui useita pommeja. Aukealla paikalla Crichton–Vulcanin telakan lähellä kuoli
kuusi palomiestä konekiväärin luoteihin. Korppolaismäkeen tuli talvisodan
aikana useita muitakin osumia.

Ilmatorjunta alkutekijöissään

Suomi ei ollut 2. maailmansodan alla
valmistautunut riittävästi ilmapuolustuksen osalta. Turun ilmatorjunnan
rungon muodosti talvisodan aikana ilmavoimien osalta yksi raskas liikkuva
jaos. Liikkuvalla käytöllä pyrittiin
korvaamaan ilmatorjunnan vaatimatonta määrää.
Talvisodan alla lokakuun lopulla
sijoitettiin Korppolaismäelle pariksi
kuukaudeksi – vanhojen Krimin sodan aikaisten vallitusten tuntumaan –
raskas ilmatorjuntapatteri II/53, jonka
päällikkönä oli vänrikki Teppo Valanne. Kalustona oli kaksi 76 mm ilmatorjuntatykkiä ja kaksi it.konekivääriä sekä keskuslaskin- ja etäisyysmittariyksiköt.
Kiireessä rakennetut tykkipoterot
suojasivat miehitystä melko hyvin;
21.12.1939 tuliasemaan putosi seitsemän pommia, mutta ne haavoittivat
vain kolmea sotilasta lievästi. Yhdeltä
mieheltä pomminsirpale lävisti pos-

ken. Myöskään kalusto ei kärsinyt
vaurioita. Patterin miehistö oli majoitettuna Snelmannin- ja myöhemmin
Puutarhakadun kouluun. Puolet miehistä päivysti vuorollaan patterilla pimeänä aikana. Toinen puoli siirtyi illaksi ja yöksi majapaikkaan. Patterille
oli pystytetty kaksi telttaa miehistöä
ja yksi keittiötä varten.
Patteri siirrettiin jo ennen joulua
Korppolaismäestä Kanavaniemelle ja
sen jälkeen useihin asemiin kaupungin alueella.
Talvisodan aikana lahjoitus- ja
keräysvaroilla ostettiin Ruotsista ensin
kolme patteristoa Boforsin 75 mm:n
ilmatorjuntatykkejä. Ne oli valmistettu Siamin kuninkaan tilauksesta,
mutta turkulaisten vetoomuksesta kuningas päätti luovuttaa ne Turkuun.
Hän totesi suomalaisten tarvitsevan
tykkejä siamilaisia enemmän ja niinpä tilaus toimitettiin Turkuun. Täällä
tykit tunnetaan vieläkin nimellä Siamilaiset. 1)
Ruotsista ostetuilla aseilla varustetut patterit saatiin toimintavalmiiksi
vasta talvisodan lopussa.
Korppolaismäkeä harkittiin myös
talvisodan jälkeen ilmatorjuntapatteriston paikaksi, mutta jatkosodan aikana ei tuliasemia sinne sijoitettu.

Sodan kuvia Korppolaismäeltä

Ilmatorjunnasta huolimatta talvi- ja
jatkosodan pommitukset runtelivat
aluetta pahasti. Kuvasarja kertoo sodan tuhoista Korppolaismäessä. Kuvat
antoi käyttöömme jo edesmennyt
rouva Hertta Sandell, os. Sjöroos,
11

joka juuri talvisodan aattopäivänä
29.11.1939 täytti yhdeksän vuotta.
Talvisota alkoi seuraavana päivänä.
Hertta asui Korppolaistiellä Hellbergien talossa. Kuvien tekstitykset ovat
hänen muisteluksistaan.
Korppolaistie alkoi ennen Perämiehenkadulta. Tien joenpuoleisella
sivulla sijaitsivat Andrée & Rosenqvistin tehdas- ja veistämörakennukset. Hertta Sandell kertoi niitä
vastapäätä sijainneista vanhoista puutaloista ja niiden monenmoisesta toiminnasta: – Tien alkupäässä oli Savisalon talo, jossa oli mm. yleinen sauna. Sitä vastapäätä Androksen puolella oli aukio, ”tori”, jossa ennen sotia
oli linja-auton päätepysäkki.
– Savisalon taloa seurasi Mankeli-Aaltosen talo, joka käsitti useita rakennuksia. Talo oli saanut nimensä
siinä sijainneesta yleisestä mankelista.
Talossa sijaitsi myös Helga Polanteen
ruokala, jossa Vulcanin väki kävi syöKorppolaismäen rinteessä sijaitsi ”Kanahäkiksi” kutsuttu talo,
joka vaurioitui talvisodan pommituksessa
pahasti. Oikealla näkyvä Emil Haleniuksen talo säilyi vähäisin vaurioin. Vanha
Korppolaistie kulki
näiden talojen välistä. Edessä näkyy
”Mäkitie”, joka johti
mäen rinnettä ylös
Virtasen ja Vainion
taloille.
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mässä. Sitä seuraavina olivat Holmbergin sekatavarakaupan talo ja pari
asuintaloa. Näitä taloja ei ole enää
olemassa. Sotien jälkeen Wärtsilän
telakan parkkipaikat, levyhallit ja
muut rakennukset valloittivat alueen.
Vanha, sodan osin runtelema, puutalorykelmä purettiin.
1) Turun sodan aikaisesta ilmapuolus-

tuksesta on laajempi kirjoitus Martinrantalehden numerossa 1/2011.
2) Hirvensalon lossista on kerrottu lehden numerossa 3/2012
Jouni Liuke
Seuraavien sivujen kuvasarja: Hertta
Sandellin kokoelmat/Paldan
Lähteet:
Antti Honkala: Mikkolanmäki – Uittamo – Ruohonpää. Siamilaistykkipatterit Turussa. Turun ilmatorjunta
talvi- ja jatkosodan aikana
Hertta Sandell; haastattelu

Haleniuksen talosta seuraava oli Hellbergin talo, joka tuhoutui melko täydellisesti. Siinä oli
Hertta Sandellin koti pommituksiin asti. Sodan jälkeen he asuivat mm. oikealla näkyvässä
Kuopilan talossa.

Iso rakennus etuvasemmalla oli Kuopilan talo. Sen omisti ins. Jorma Kuopila. Talon edestä
kulki Korppolaistie. jonka vastapuolella näkyy Vainion ulkorakennuksia ja niiden yläpuolella mäen rinteessä pahasti vaurioitunut räätäli Matti Virtasen talo. Sen takana oleva mansardikattoinen Lammin kaupan talon on vielä olemassa. Takana oikealla näkyy Ison Peltokankareen rakennuksia, joista osa on vielä jäljellä uusien omakotitalorivistöjen seassa.
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Vasemmalla kirvesmies Albin Luostarisen talo Korppolaistie
11:ssa. Oikeanpuoleinen oli seppä Lehdon talo. Albin Luostarinen oli aikanaan
Turun vanhin miespuolinen asukas. Hän
oli syntyi Rantasalmella 1877 ja kuoli
Turun kaupunginsairaalassa 1981, joten
hän oli kuollessaan
103 vuoden ikäinen. Hän rakensi itse kuvassa olevan Korppolaismäen talonsa. Siellä hän
vaimonsa kanssa kasvatti kahdeksan lasta. Albin Luostarinen oli persoonallisuus. Hän soitteli viulua omaksi ja muiden iloksi. Hänellä oli Moppi-niminen koira, joka aina odotti viulunsoiton alkamista saadakseen ulvoa mukana soiton tahdissa. Sanoivat, että se ei tykännyt
viulunsoitosta.

Vaurioituneita taloja lähellä lauttarantaa. Vasemmassa yläkulmassa näkyy pikkaisen Murron talon päätyä ja siitä oikealle takana Alhon puutyöverstaan rakennuksia. Verstaan vieressä pellolla oli sähkölaitoksen muuntoasema. Oikeassa yläkulmassa näkyy Heikkilän kasarmin rakennuksia.
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Korppolaismäen rannan tuntumassa ”Sista styvernin” taloja taloja. Tältä paikalta alkaa nykyisin uusi Kaarle Knuutinpojan rantatie, jonka varrelle sijaitsevat uudet Etelärannan kerrostalot. Näillä kohdin on myös kallion alle louhitun parkkiluolan suu.
Vaurioitunut rantavaja Korppolaismäen eteläkärjessä. Takana oikealla näkyy Hirvensalon
lossi kiinnittyneenä laituriin. Lossi kulki sotavuosina polttoainepulan vuoksi usein käsivoimin
kapulalossina, jolloin kaikki kynnelle kykenevät olivat mukana vaijerista kiskomassa. Lossi oli silloin ainoa kulkuyhteys veden yli Hirvensaloon ja Kakskertaan. Lossin paikalle rakennettiin sotien jälkeen avattava puusilta. 2)
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Puurojuhla Café Wäinössä

On seuramme köyhä ja siksi jää
Otsikko koskee onneksi vain rahaa. Sen osoitti yhteinen joulun
odotusjuhla Cafe Wäinössä,
Voiko paljonkaan henkisesti rikkaampaa tilaisuutta kuvitella?
Hieno tenorilaulaja Jurkka Vuorelan Volgalaulu ei jättänyt varmaan
ketään kylmäksi. Eva Latvakangas
Turun Sanomista – tuo vaatimattomuuden kaunis ruumiillistuma – kertoi kirjoistaan Turku eilen ja tänään
elävästi ja herkästi.
Turun laulelmien ystävien Vuokko Valkamo ja Ilkka Tuomi lauloivat

joulun ja elämän monilämpöisyyden
sydämiimme.
Eikä siinä kaikki – Cafe Wäinön
puuro ja fäskynäsoppa soljuivat itse
valittujen juomien myötä niin mahaan
kuin päähän – eivätkä seuran ohjelmajaoston esittämät Dan Andersson
-runot (Robert Rainio ja Leo Lindstedt) saatikka Jarkko Laineen paikallistekstit (Risto Lemmetyinen) tilaisuuden tunnelmaa pilanneet.
Leo Lindstedt

Eva Latvakangas kertomassa mainiosta Turku eilen ja tänään kirjoistaan
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Leo Lindstedt

Haaveiden Aavesonaatti
Olen pitkään haaveillut katsovani rakkaitten ystävieni kanssa August
Strindbergin Aavesonaatin, tuon jo
nimeltään väristyksiä aikaansaavan
näytelmän.
Ja nyt me saamme nauttia siitä
täällä omassa kaupunginosassamme,
Turun kaupunginteatterin aina luotettavassa Sopukassa. Sinne me kömmimme elämänkumppanini ja työtoverini kanssa.
Siellä ylimmällä penkkirivillä tulee melkeinpä tuskaisen lämmintä.
Avaan takkini nappeja. Vääntelehdin
tuolilla – eikä ahdistuneen olon aiheuttaja ole pelkästään katsomon
lämpö, vaan näyttämön tapahtumien,
näyttelijöitten sanoman ja tekemisen
intensiteetti.
Juha Siltasen ohjauksen parasta
antia on sovituksen monitulkinnallisuus ja vaikeus. Mitään ei anneta valmiiksi pureksittuna – se on kunnianosoitus myös August Strindbergille.
Musiikin herkkyys, kauneus – jopa
hitauskin ovat harvinaista sielunruokaa nykymaailmassa. Koko näyttämö
huokuu vanhan talon salaisuuksia –
voimaa ja elämäntuskaa. Teatterin tekemisen helmiketju.
Upea käsiohjelma auttaa katsojaa

yhä syvempään elämänpohdiskeluun
ja kunnioittamaan kirjailijan näkemyksiä teatterin tekemisestä – ja
symboleista. Lähestymme oopperaa,
vampyyreita, kukkasymboleja, sonaatteja.
Ahneus, vääryydet, idealismi ja
unelmat – ne kohtaavat – mutta
Strindberg ja Siltanen eivät anna armoa saatikka selitystä. Katsoja jää
avuttomana ymmälleen. Toivottavasti
hän ei ollut yksin, vaan saattoi jakaa
ahdistustaan ja häivää oivalluksesta.
En voi väittää ymmärtäväni, mitä
ohjaaja haluaa. Haluan uskoa ettei
ohjaajakaan tajua kaikkea mitä
Strindberg halusi kertoa. Ja ehkä
Strindbergin teksti on pitkälti tajunnan virtaa – ilman tietoista sanomaa –
joka koskettaa meistä jokaista.
Strindberg kirjoittaa ihmisten ja
elämän raadollisuudesta. Yhden tulkinnan mukaan Aavesonaatissakin on
vain yksi hyvä ihminen – siis kuka,
mene ottamaan selvää.
Uskalla mukaan ahdistumaan,
pakahtumaan ja heräämään unesta,
valaistumaan.
Kirjoittaja on kaunosielu
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KOLUMNI

Martissa maisema kaunistuu,
palvelut kuihtuvat
Ovatkohan kaupunginosamme läpi
päivittäin ajavat autoilijat huomanneet
saman kuin me alueen asukkaat?
Tonttumäen kerrostalot ovat saaneet uuden pinnan, Stålarminkadun ja
Martinkadun niin puu- kuin kerrostalot ovat saaneet silmiä hivelevän kauniita pintavärejä. Velkastenmäen pytingit kuoriutuvat muovikääreistään

Leo Lindstedt

toinen toistaan heleämpinä. Aarne
Ervin suunnittelemilla väljillä kerrostaloratkaisuilla on kiireisenkin pakko
pysähtyä, antaa silmän ja sielun levätä
pehmeitten ja valoisien väripintojen
keskellä. Veikkaisin että näistä esteettisistä elämyksistä nauttivat saavat
reilusti lisää hyvinvointia ja elinvointia. Kulttuuri ja kauneus kun lisäävät
terveyttä.
Toivottavasti ohikulkevien
autojenkin kuljettajat ja matkustajat ymmärtävät kaupunginosan kauneutta, ehkä he joskus kulkevatkin asuinalueemme halki polkupyörällä tai kävellen. Ehkä hekin huomaavat
että moottoriliikenteen melu on
ristiriidassa Martin kauneuden
kanssa.
Jos ei tämä riitä, kurkista
puutalojen pihalle, ummista
silmäsi sinne mahdollisesti pysäköidyille autoille – ja jos olet
varttuneempaa väkeä voit nähdä lapsuutesi kodikkaan ja turvallisen pihapiirin.
Voit kävellä myös Urheilupuistoon, kiivetä entisen
hyppyrimäen takaisille kallioille, tutustua puiston historiaan
Aarne Ervin suunnittelemaa, vuonna 1951 valmisja hämmästellä puiston monitunutta As Oy Martinkulmaa ehostivat kesällä läpuolista kasvistoa – eläimishinnä romanialaiset, ystävälliset työntekijät – ja
töäkin. Uusi varttuneemmalle
kaunista jälkeä syntyi
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väelle tarkoitettu kuntoilupiste odottaa kevättä ja parempia kelejä.
Palveluista ei voi valitettavasti
kirjoittaa yhtä kauniisti. Kirjasto, posti ja yksi pankki jo vietiin, Martin
ydinalueen päivittäistavarakauppa lopetti palvelutiskin, vaikka kaupassa
oli ja on varmaan vieläkin mitä
upeampia alan lämpimiä ammattilaisia ihmisiä auttamassa. Toki me
asiakkaatkin voimme katsoa peiliin:
ostimmeko me valmiiksi pakkaamattomia eineksiä palvelutiskin mainioilta myyjiltä. Valitettavasti esim. Stålarminkadulla monet liikehuoneistot
seisovat tyhjillään erotiikkapalvelujen

keskellä.
Ravintola- ja kahvilapalveluista
ei kukaan kehdanne valittaa: pizzeriakebabbeja, pubeja, toinen toistaan
viehättävämpiä kahviloita ja muutama
monipuolinen ruokaravintola.
Telakkarantakin kuuluu seuramme toiminta-alueeseen. Vanha viisaus
sanoo, ettei ”hulluille ja herroille”
pidä näyttää keskeneräistä työtä.
Niinpä maltan olla siitä hankkeesta
vielä mitään sanomatta, vaikka en
täytäkään kuin ensin mainitun eli
hulluuden kriteerit. Minulla on siitä
jopa Keskiaikamarkkinoilla saatu todistus, joka ei ole vielä vanhentunut.

Kuva-arvoitus
Missä julkisessa, Martinrantaankin liikennöivässä julkisessa kulkuneuvossa kohtaat
tällaisen taideteoksen?
Ellei heti selviä, katso lisävihjeitä sivulta 35.
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Paikannimet kertovat, osa 4: Daniel Hjortin katu Tonttumäellä

Daniel Hjort (n. 1575–1615)
Daniel Theodorus Hjortin arvellaan
syntyneen vuoden 1575 aikoihin
Smoolannissa. Mitä merkillistä
tämä ruotsalainen runoilija, hallintomies ja Lapin tutkija on Turussa tehnyt, kun kovin vaatimaton kadunpätkä Stålarminkadun
ja Kupittaankadun välissä on nimetty hänen mukaansa?
Taistelu Ruotsin kruunusta 1500luvun lopulla johtaa siihen, että kuningas Sigismund III:n sedästä,
Kaarle-herttuasta, tulee Ruotsin
valtionhoitaja vuonna 1595. Kaarle
tekee vuonna 1597 sotaretken Suomeen nujertaakseen täällä vallalla olevat Sigismundin kannattajat. Syksyllä
Kaarlen joukot piirittivät pitkän aikaa
Turun linnaa. Linnan puolustuksesta
vastaavat Klaus Flemingin leskelle
Ebba Stenbockille uskolliset joukot
sekä eversti Arvid Stålarmin johtama armeija.
Eräs linnan piiritettyihin kuuluva
on Daniel Hjort, joka toimi Klaus
Flemingin perheessä opettajana ja
sihteerinä. Aikalaiskertomuksen mukaan Hjort alkaa houkutella linnan
puolustajia siirtymään Kaarlen puolelle. Vähitellen hän onnistuukin petollisilla lupauksilla ja lahjuksilla luomaan kapinahenkeä puolustajiin. Osa
puolustajista karkaa linnasta ja osa aiheuttaa vahinkoa mm. tykeille. Sen
johdosta linnan puolustajat katsovat
parhaaksi antautua. Linna joutuu
20

Kaarlen haltuun ja petturin maineen
saanut Hjort puolestaan pääsee Kaarlen suosioon.
Kaarlen järjestämän taloudellisen
avun turvin Daniel Hjort lähtee opiskelemaan Saksaan, jossa kirjoittautuu
vuonna 1598 Leipzigin yliopistoon.
Hän palaa Kaarlen kutsumana Ruotsiin vuonna 1601 ja hänestä tulee
hallitsijan kanslian virkamies eli valtionhoitajan sihteeri. Hjort on matkan
aikana suorittanut maisterin tutkinnon
ja alkanut käyttää arvonimeä ”Poeta
laureatus Caesareus” (laakeriseppeleellä palkittu keisarillinen runoilija
eli hovirunoilija). Hänen arvellaan
saaneen kyseisen arvon joko Prahassa
tai Wienissä.
Kaarle määrää 2.12.1601 Hjortin
sihteeriksi retkikuntaan, jonka tehtävänä on tutkia Lapin alueen maantieteellisiä ja taloudellisia kysymyksiä.
Retkikunnan jäsenet kokoontuvat
Turussa, lähtevät matkaan 9.12.1601
ja palaavat Tukholmaan vasta toukokuun alussa 1602. Hjort todennäköisesti laati kyseisestä matkasta Kaarlelle kirjallisen kertomuksen, mutta se
ei ole säilynyt. Daniel Hjortista tulee
joka tapauksessa Lapin asioiden tuntija, jonka tietoihin ja taitoihin Kaarle
turvautuu toistuvasti. Hjort palvelee
uskollisesti Kaarlea, josta tulee vuonna 1607 kuningas Kaarle IX, aina tämän kuolemaa saakka vuonna 1611.
Hallitsija puolestaan osoittaa Hjortille

Daniel Hjortin katu Kupittaankadulta nähtynä. Oikealla Tonttumäkeä. (Kuva Martti Walden)

lukuisia suosionosoituksia ja myöntää
hänelle merkittäviä taloudellisia etuja.
Kaarle mm. lahjoittaa Hjortille vuonna 1604 Hallsta-nimisen maatilan
Värmlannissa ja myöntää hänelle
myös läänityksiä Upplannin Trögdenissä lähellä Uppsalaa. Hjort aateloidaan vuonna 1606 nimellä Hjortvipa.
Daniel Hjort solmii vuonna 1608
avioliiton Kerstin Joensdotter Torskenstjernan kanssa, joka on jo elänyt hänen kanssaan ”kihlattuna vaimona”. Myös Torskenstjernan suku
on aateloitu. Avioliitosta syntyy kaksi
tytärtä, Ingrid ja Sara.
Kaarlen pohjoisten alueiden politiikka aktivoituu jälleen vuosikymmenen lopulla. Hjort on mukana
vuonna 1609 suunnittelemassa Kuolan linnan ja kaupungin saamista
Ruotsin haltuun, mutta tavoitteet jäävät saavuttamatta. Hjort nimitetään

vuonna 1610 lapinvoutien ylivalvojaksi ja samana vuonna hän saa määräyksen perustaa ruotsalaisen linnoituksen Altajoen suulle. Ruotsi joutuu
Lapin kiistojen vuoksi sotaan Tanskan
kanssa vuonna 1611 ja Kaarle kuolee
samana vuonna. Kaarlen jälkeen kuninkaaksi tulee hänen poikansa Kustaa II Aadolf. Tämän hallituskaudella Hjort ei saa hoitaakseen merkittäviä tehtäviä. Daniel Hjort kuolee epäselvissä olosuhteissa miekanpistoon
vuonna 1615.
Selim Palmgren on säveltänyt
oopperan Daniel Hjort Josef Julius
Wecksellin samannimisen menestysnäytelmän mukaan.
Turo Lindqvist
Lähteet: Kansallisarkisto, Wikipedia
Artikkelisarja jatkuu lehden seuraavassa numerossa
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Syksyinen retki Ruissaloon

Krimin sota ja Turku
Lokakuinen päivä oli jo kääntymässä illaksi, kun joukko martinrantalaisia kokoontui Ruissaloon
muistelemaan lähes 160 vuoden takaisia sotaisia tapahtumia. Jyrkästä mäenrinteestä vastapäätä Pikku-Pukin saarta löytyy nimittäin
kolme Krimin sodan aikaiset tykkipatteria. Yksi niistä on kunnostettu historialliseksi muistomerkiksi.
Oppaana toiminut Robert Rainio kertoi sodan taustoista ja sen kulusta. Selostuksen perusteella oli
helppo muodostaa kokonaiskuva puolustusryhmityksestä, jonka tarkoituksena oli katkaista vihollisen laivoilta
pääsy kaupunkiin.
Kysymys on Krimin sotaan liittyvästä, Oolannin sodaksi kutsutun tapahtuman sivuepisodista, joka uhkasi
Turun kaupunkia loppukesällä 1854.
Ranska ja Englanti lähettivät sotalaivojaan kahtena kesänä Itämerelle, Venäjän pohjoisille rannikoille. Länsieurooppalaisilla suurvalloilla oli tarve
näyttää sotilaallista voimaansa strategisesti tärkeän Bosporin salmen alueen ja Krimin niemimaan lisäksi
myös pohjoisilla vesillä. Ahvenanmaalta britit löysivät mielestään merkittävän rakenteilla olevan Bomarsundin linnoituksen ja hävittivät sen
maan tasalle.
Neljä englantilaista sota-alusta
lähestyi myös Turkua ilmeisenä tar22

koituksenaan kartoittaa kaupungin
puolustusasemia. Venäläiset olivat
kuitenkin poistaneet saaristosta merimerkit ja kutsuneet saaristoluotsit
mantereelle, joten laivojen oli tarkasti
luodaten edettävä hitaasti. Näin kaupungille jäi enemmän aikaa viimeistellä puolustustaan.
Ruissalosta vedettiin Pikku-Pukkiin ja sieltä edelleen Hirvensalon
rantaan rautaketjut. Taakse sijoitettiin
parisenkymmentä
tykkiproomua.
Ruissalon useista tykkiasemista vain
kaksi ampui vihollisaluksia. Kolmas
ampunut tykkiasema oli Hirvensalossa.
Pikku-Pukin laiturin yläpuolella
sijaitseva muistolaatallakin varustettu
patteri on monelle tuttu ja alue sen
ympärillä siistitty. Sen sijaan läheisellä toisella patterilla ei liene monikaan käynyt ja harva oli siitä edes
tietoinen – se kun sijaitsee yksityisalueella. Oppaamme oli kuitenkin
hankkinut omistajalta luvan, joten
ryhmämme pääsi sitäkin tarkastelemaan.
Kolmas käyntikohde oli kauempana, Ulapan ja Villa Lindarsin välissä runsaan pensaikon ja muun kasvillisuuden peittämänä. Sieltä saattoi
kuitenkin hyvin nähdä, minne
englantilaisalukset olivat ankkuroituneet Airiston itäpäähän saavuttuaan.
On helppo päätellä, miksi patteri ei
tuolloin ampunut; se olisi ollut laiva-

Patterien jäännöksiä
Pikku-Pukin saaren
kohdalla.

tykkien ulottuvilla ja saattanut tuhoutua niiden moukaroinnista.
Englantilaiset päättivät vetäytyä
muutaman tunnin laukaustenvaihdon
jälkeen sankan savun peittäessä näkyvyyden puolin ja toisin. Alusten lokikirjojen mukaan suomalaistykit eivät

saaneet osumia. Sen sijaan kaupungin
puolustajat menettivät sirpaleista kaksi sotilastaan ja yhden siviilin.
Vihollinen kuitenkin poistui Turun lähivesiltä, joten voitaneen puhua
jonkinlaisesta torjuntavoitosta.

Pronssilaatta kivimuurissa kertoo paikan merkityksestä.
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TEHDAS Teatteri tarjoaa;

Ainutlaatuista nukketeatteria
Monen tuntema asia on, että nukketeatteri on mahtava keino saada
pienet lapset teatterin lumoihin.
Totta, mutta yllätyksenä saattaa
tulla se, kuinka ihmeellinen on
nukketeatterin voima aikuisyleisölle. Sen olemme jo päässeet todistamaan monta kertaa TEHDAS
Teatterissa.
Aurajoen rannassa, vanhassa Manillan kiinteistössä toimiva pieni ammattiteatteri TEHDAS Teatteri on ottanut rohkean askeleen, ja nostanut
nukketeatterin yhdeksi kulmakivekseen. Tarjolla on nukketeatteria niin
aikuisille kuin lapsillekin. Tavoitteena
on luoda Turkuun teatteri, jonka profiili tunnetaan kaupungissa, maakunnassa ja valtakunnassakin korkeatasoisuudestaan.
Työ on jo lähtenyt käyntiin. Ennen joulua sai ensi-iltansa Federico
García Lorcan varta vasten nukketeatterille käsikirjoittama nukkeiloit-
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telu Herra Pampun himot. Se kertoi
karskin Don Cristóbalin ja Neito Rositan tarinan musiikin siivittämänä.
Esityskauden päätyttyä saatoimme
vain todeta, että Turkuun on toden
totta syntynyt voimakas ja yhä kasvava teatteriyleisö, valmis tulemaan
katsomaan aikuisille suunnattua nukketeatteria. Avoimesti, ennakkoluulottomasti ja ilolla niin kuin teatteriin
aina kannattaa lähteä.
TEHDAS Teatteri on toiminut
vuodesta 2000 alkaen ja vakiinnuttanut asemansa yhtenä Turun ammattiteattereista. Toimintamme päätukijat
ovat Valtion näyttämötaidetoimikunta
ja Turun kaupunki. Lisäksi avustuksia
saadaan erilaisilta säätiöiltä ja apurahoja jakavilta tahoilta. Tärkeä osa tuloista muodostuu tietysti lipputuloista.
Pieneen saliimme mahtuu kerrallaan
40–80 katsojaa, katsomon asettelusta
riippuen. Pieni ja tunnelmallinen
teatterielämys olkoon valttimme ja
voimatekijämme. Meillä katsoja pääsee näyttelijöitä lähelle, meillä ei tarvita teatterikiikareita.
Nukketeatterin lisäksi teemme
toki teatteria ”ihmisnäyttelijöilläkin”.
Ja toisaalta tuomme esiin taidemuotoa, joka on kovassa nousussa. Performance ja kokeilevampi esitystaide
ovat keskiössä FLUXEE-klubeissamme.
Menneen kauden yksi mielenkiintoisimpia esityksiä oli Martti!

Esitys toteutettiin yhteystyössä Martin
Seurakunnan kanssa. Erikoista esityksessä oli, että käsikirjoitus pohjautui
muisteluilloissa koottuihin kokemuksiin Martin kaupunginosassa. Esitys
oli menestys, ja saimme paljon palautetta, kuinka tärkeä on, että teatteri on
osa oman kaupunkinsa tai jopa kaupunginosansa elämää.

Uutena yhteistyömuotona Martinrantaseura piti syyskokouksensa
teatterimme aulassa, ja kokousväki
pääsi tutustumaan nukketeatterin
saloihin.
Jatketaan tähän suuntaan!
Timo Väntsi
teatterinjohtaja
www.tehdasteatteri.com

Teatterinjohtaja Väntsi järjesti martinrantalaisille vierailleen pienen nukketeatterinäytöksen.

Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta, Martti Walden

http://www.martinranta.info/
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Teatteria keväällä 2013
Aurinkobaletti

Tuhkimo
Kor. Urmas Poolamets
Manilla 1.3.–23.3. ja
14.5.–25.5.2013, myös kiertueilla.
Urmas Poolametsin koreografioima
Tuhkimo on kirjaimellisesti vaaleanpunainen koko perheen tanssiesitys.
Tämä Tuhkimo tapahtuu ihan oikeasti. Siis sen lisäksi että se on satu.
Circles
Kor. Urmas Poolamets
Manilla 24.4.–11.5.2013
Kierroksia, kaarroksia, ympyröitä ja
kiertokulkuja. Alkuja ja loppuja.
Ajan tappamista ja pieniä kuolemia.
Teoksen musiikillisena pohjana on
Thamesin rannalla 17.7.1717 kantaesitetty, Englannin kuningas Yrjö I:n
aristokraattiystäviensä viihdykkeeksi
tilaama Georg Friedrich Händelin
Vesimusiikki.

Jojo-teatteri

Kaikkihan me onnumme
Ohjaus: Jaakko Loukkola
9.2.2013–30.3.2013
Sirkku Peltolan hykerryttävän hauska ja viiltävän koskettava komedia
kahden miehen epätavallisesta ystävyydestä. Kertomus rakkaudesta, ennakkoluuloista ja siitä, miten yksi perunasalaatti voi muuttaa koko elämän.
Rooleissa: Rainer Salonen, Petteri
Takkinen, Anneli Larkia, Seija
Uitto, Mariam Magomedov ja Mia
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Artesola.
Miksi Saara nauroi
Käsikirjoitus: Merja Repo & työryhmä
Ohjaus: Milja Nordström
Ensi-ilta huhtikuussa 2013
”Kaikki te minun tarinani tiedätte. Ei
siinä ole edes mitään tarinaa. Olette
kirjanne lukeneet. Koko maailmahan
tietää, miksi Saara nauroi. Onko kukaan kysynyt minulta, miksi Saara
nauroi?”
Robinson Crusoe
Vepsän saaressa kesällä 2013.
Alkuperäisteos: Daniel Defoe
Käsikirjoitus ja ohjaus: Jukka Kittilä
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Jukka Kittilä ohjaa ja dramatisoi Daniel Defoen
seikkailuromaanin Robinson Crusoe
pohjalta JoJo-teatterin kesäteatteriesityksen, jonka ensi-ilta on kesä/heinäkuussa 2013.

Turun kaupunginteatteri

Pipsa Lonka
Lauluja harmaan meren laidalta
Ohjaus: Maarit Ruikka
Ensi-ilta Sopukassa 15.2.2013 Lauluja harmaan meren laidalta on rakastettava komedia pienistä ihmisistä
värjöttelemässä katastrofin reunalla
Jekyll & Hyde -musikaali
Mahtipontinen musikaali hyvän ja

pahan taistelusta.
Musikaalin ohjaa Tuomas Parkkinen ja kapellimestarina toimii kiitetty
Jussi Vahvaselkä. Koreografiasta
vastaa mm. Talent-ohjelmassa juontajana toiminut Osku Heiskanen.
Ensi-ilta Päänäyttämöllä 22.2.2013.
Suurilla kansainvälisillä näyttämöillä
vuosia pyörinyt menestysmusikaali
Jekyll & Hyde saa Suomen kantaesityksensä Turun Kaupunginteatterin
Päänäyttämöllä helmikuussa. R.L.
Stevensonin klassikkokertomus vyöryy katsomoon tunteellisena tarinana
hyvän ja pahan kamppailusta.
Merimiehen morsian
Ensi-ilta 8.3.2013
Niin oli ja niin on edelleen. Olivat laivat sitten puuta tai rautaa.
Homeroksen Penelope ja Runebergin Sjömansflickan tunsivat samoin
kuin nykyajan morsiamet tai sulhaset.
Vanhat balladit ovat yhä kurantteja,
mutta Koskinen ja Laakso päivittävät kaipuun tähän aikaan. ”Merimiehen morsian” on huuto rannalta nykymaailmassa alati laajenevia aavoja
päin, kaipausta kaikkoavaa kohti.
Lauluja ilosta ja ikävästä. Anneliina
Koskinen – laulu, vanhat soittimet;
Ismo Laakso – koskettimet, haitari,
elektroniikka; Musiikin sanoitus, sävellys ja/tai sovitus: Koskinen ja
Laakso.

TEHDAS teatteri

Myrsky
Kevätkauden 2013 ensimmäinen ensiilta on 15.3., kun William Shakes-

pearen klassikkoteksti valtaa tilan.
Esityksen ohjaa palkittu nukketeatteriohjaaja Merja Pöyhönen, ja lavalla
nähdään kymmenkunta nukketeatterinäyttelijää.
Hiiriä ja ihmisiä
Toinen ensi-ilta on 5.4., jolloin nähdään John Steinbeckin klassikkoteos
viiden näyttelijän tulkitsemana. Esityksen ohjaa raikkailla mausteilla ja
uudenlaisilla näkökulmilla varustettuina Jukka Kittilä.
Münä
Perheen pienimmille omistetaan toukokuun ensi-ilta. Sylvia Vanden
Heeden lastenkirjoihin pohjautuva
Münä kertoo pöllöstä, joka joutuu
yllättäen kasvatusvastuuseen.
Mysterio Buffo
Vierailuesityksistä on syytä mainita
Martin seurakunnan kirkkoherran,
Tuomo Norvasuon monologiesitys
Mysterio Buffo. Jos tämä Teatteri
Taivaanvuohen esitys jäi kulttuuripääkaupunkivuonna näkemättä, niin
kannattaa varata liput 14.–17.3. oleviin esityksiin.

HUOM! Martinrantaseuran jäsenkortilla saa alennusta TEHDAS
Teatterin omiin esityksiin (ei vierailuihin), esim. 20 euron lipun saa jäsenkortilla 18 eurolla. TEHDAS
Teatteria vuokrataan myös yksityistilaisuuksiin silloin, kun esitystoiminta
sen sallii. Kysele vapaita aikoja!
Lisätietoja www.tehdasteatteri.com
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Syyskokouksen satoa
Samalla päätettiin hallituksen omasta
esityksestä, ettei hallituksen jäsenille
ja toimihenkilöille makseta palkkiota.
Tehtävien hoidosta johtuvat kulut
kuitenkin korvataan.
Yhdistyksen hallinnossa tuli
melko suuria muutoksia, kun Jouni
Liuke, joka vuodesta 2005 on toiminut puheenjohtajana, ilmoitti, ettei
enää jatka tehtävässä. Liuke ehdotti
tilalleen Turo Lindqvistiä, joka valittiin yksimielisesti seuran puheenjohtajaksi vuodeksi 2013.
Yhdistyksessä alusta saakka sihteerinä toiminut Heimo Kumlander
sanoutui myös irti tehtävästään ja
hallituksesta, jotta uusi puheenjohtaja
voi aloittaa puhtaalta pöydältä. Hallitus
sai näin paljon uutta
toimintatarmoa, kun
puheenjohtaja ja
sihteeri vaihtuivat.
Hallitukseen tulivat
uusina
Soilikki
Franssila ja Tapani järvinen. Lisäksi
Jouni Liuke valittiin
hallitukseen ja Raili Kataja ja Robert
Rainio valittiin vielä vuodeksi.
Hallitus on kokonaisuudessaan:
Syyskokous pidettiin Manillan
puheenjohtaja Turo
kulttuurikeskuksessa Tehdasteatterin lämpiössä.
Lindqvist, muina
jäseninä Soilikki

Martinrantaseura ry:n syyskokous
pidettiin 10.11.2012 TEHDAS
Teatterissa Manillassa.
Ennen kokousta teatterinjohtaja
Timo Väntsi kertoi havaintoesimerkein nukketeatterin keinoista ja Tehdasteatterin historiasta sekä teatterin
uusista suunnitelmista luoda Turkuun
nukketeatterikeskus.
Esittelyn jälkeen pidetyssä syyskokouksessa hyväksyttiin seuran hallituksen laatima toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2013.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu on varsinaiselta
jäseneltä 15 euroa, perhejäseniltä 5
euroa sekä yhteisöjäseneltä 50 euroa.
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Tarkkaavaista kokousyleisöä.

Franssila, Ahto Heinonen, Päivi
Helle, Tapani Järvinen, Raili Kataja,
Risto Lemmetyinen, Jouni Liuke,
Robert Rainio ja Martti Simola.
Tilintarkastajina jatkavat Mauri Kivikoski ja Topi Lehto, varalle Matti
Arvela ja Raimo Eklund.
Kokouksessa päätettiin myös,
että yhdistyksen kokouksista tiedotetaan, kuten ennenkin, yhdistyksen
omassa jäsenlehdessä. Toimintaa jatketaan vanhaan tapaan yhteisillä retkillä ja tutustumiskäynneillä. Alueen
kaavoitus- ja liikenneasioita seurataan
ja tehdään niistä esityksiä. Kaupungin
päättäjille ja viranomaisille annetaan
lausuntoja mm. jäsenistöltä saatavan
palautteen ja esitysten pohjalta. Alueen kehitystä ja hyvinvointia pyritään

edistämään kaikin tavoin.
Uuden hallituksen henkilövalinnat:
Uusi hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut varapuheenjohtajaksi Ahto Heinosen ja sihteeriksi Päivi Helteen. Lisäksi hallitus on
valinnut Matti Koskimiehen Martinranta-lehden taittajaksi ja Heimo
Kumlanderin rahastonhoitajaksi ja
jäsenkirjuriksi.
Kokouksessa valittiin myös jaostojen vetäjät, jotka ovat: ympäristöjaosto Soilikki Franssila, historiajaosto Tapani Järvinen, ohjelmajaosto
Robert Rainio ja tiedotusjaosto Turo
Lindqvist.
Hallitus
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Muuttuvaa Martinrantaa, osa 2.

Ruukinranta

Aurajoen itärannalla oli vielä
1960-luvulla tultaessa monimuotoista kaupunkinäkymää. Oli sekaisin tehtaita, pienteollisuutta ja
monenmoista
yritystoimintaa,
seassa puisia asuintaloja pihoineen
ja ulkorakennuksineen.. Yksi tällainen puutalorykelmä sijaitsi Itäisen Rantakadun varrella Savenvalajan- ja Tiilentekijänkadun välisessä korttelissa.
Tänä päivänä sijaitsee As Oy
Ruukinrannan kolossimainen 7-kerroksinen asuintalo. Rakennuspaikka
muodostettiin korttelin kahdesta rantatontista. Näillä Itäinen Rantakatu
52:n ja 54:n tonteilla sijaitsi vielä
1960-luvun alkuun asti asuin- ja talousrakennuksia, jotka olivat peräisin
1800-luvun puolivälin tienoilla. Talot

olivat puisia, vain Sotalaistenkadun
kulmassa oli pieni kivitalo. Asuinrakennukset sijoittuivat sen ajan tavan
mukaan katujen varsille. Puuliiterit.
käymälät, pesutuvat, tallit, kärryvajat,
ja muut aputilat piilotettiin pihan
puolella. Myöhemmin pihan tiloja
valtasivat autosuojat ja veneiden talvisäilytyspaikat.
Tonttien vanhojen rakennusten
rakentaminen alkoi 1840-luvulla.
Tontin 6. – nykyisen talo 54. – vanhimmissa maistraatin hyväksymissä
piirustuksissa vuodelta 1844 rakennusluvan hakijaksi mainitaan Mademoiselle Hilda Sofia Ahlbom. Samana vuonna hyväksyttiin samalle tontille myös toisen rakennuksen piirustukset, hakijoina nyt Hilda Ahlbom ja
suutari Daniel Sjöholm.

Tiilentekijänkadun kulmatalon fasadi Rantakadulle. Piirustuksen on
signeeranut arkkitehti P. J. Gylich
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Näkymä Rantakadulta. Vasemmalla n:o 52:n komea puutalo ja sen jatkeena lauta-aidan
jälkeen n:o 54:n kaksi rakennusta. Oikealla niiden takana häämöttää nykyisinkin vielä
pystyssä olevan Crichtonin talon julkisivu.

Tontin 1. – nykyisen talo 52. –
tontille haettiin 1846 lupaa kolmelle
puiselle asuintalolle ja lisäsi kaksikerroksiselle tiilirakennukselle, johon oli
sijoittumassa mm. mylly.
Rakennuksiin tehtiin niiden 120vuotisen olemassa olon aikana monia
muutoksia ja korjauksia. Myös omistajat ja asukkaat muuttuivat ajan virrassa. Asujaimisto koostui lähinnä
käsi- ja tehdastyöläisistä. Ympäristössä oli runsaasti teollisuuslaitoksia: telakoita, sokeritehdas ja Barkerin
pumpulitehdas sekä monia pienempiä
yrityksiä. 1900-luvulla tulivat naapurustoon vielä mm. Onni Sarlinin perustama Teknokemiallinen Tehdas
Arion Oy, Wärtsilän konepaja ”Pommila”, Rettigin cromopaperitehdas, ja

Neulomo Oy.
Monet alueen suurimman työnantajan, Wärtsilä Oy:n työntekijöistä
asuivat huoneistoissa. Loppuvaiheessa
1930–50-luvuilla Wärtsilä olikin talojen suurin omistaja.

Puutaloromantiikkaa

Asuminen 1800-luvun puutaloissa oli
kodikasta, joskin mukavuuksiltaan
rajoitettua – puulämmitys, kylmä vesi
haettiin yhteisestä kaivosta. Naapurissa, Savenvalajankatu 3 pihalla oli
luonnonlähde. Se oli niin runsasvetinen, että kerrotaan sen haitanneen
myöhemmin rakennetun kerrostalon
pihamaan kunnossapitoa. Käymälät
olivat pihan perällä. Asunnot olivat
valoisia ja kodikkaita. Niihin mentiin
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Savenvalajankadun
kulman kivitalon pääty
oli Aurajoelle päin.
Erikoisuutena olivat
päätyseinän laatat,
jotka kertoivat
Aurajoen pinnan
tulvakorkeudet vuosien
1853 ja 1857 keväällä.
Vesi nousi silloin
Rantakadulle
kahluusyvyyteen asti.

pihan puolelta kuistin kautta, keittiön
ikkunat katsoivat pihalle ja kamarin
ikkunat kadulle tai piharakennuksissa
naapuritalon pihalle.
Keittiössä oli tiilestä muurattu
hella valurautakansineen. Hellaan
kuului kuumavesisäiliö, ”sisteri”, kuparikansineen ja kaiken yllä peltinen
kuuppa. Alustassa oli puuvaja ja vintillä ullakkotila, jonka jotkut sisustivat kesähuoneeksi. Lämmityspuut
saatiin läheltä; jokirannassa juuri siinä kohtaa purkivat kaljaasit saaristosta tuotuja halkolastejaan ja pinosivat
ne rantamöljälle. Sieltä asukkaat hakivat polttopuunsa, kuka osti motin
kuka sylen, kukin tarpeensa mukaan.
Pihat muistuttivat maalaispihoja,
Pihojen keskellä oli nurmikkoa ja
runsaasti lehtipuita. Oli omenapuita,
koivuja, vaahteroita ja sireenipensaita. Isot jalavat, jotka nyt seisovat talon 52 edessä, kasvoivat vanhojen rakennusten aikaan katurakennuksen
pihan puolella.
Asuintalot olivat pääasiassa aumakattoisia empiretyylisiä rivitalo32

maisia rakennuksia. Savenvalajankadun kulman pieni kivitalo oli tiilirakenteinen, rapattu 2-kerroksinen rakennus, jota koristi liuskekivi- eli
kriffelikatto. Talo rakennettiin alun
perin teollisuuskäyttöön. Siihen oli
suunniteltu 1846 päivättyjen piirustusten mukaan mm. myllyä. Talo
muuttui vähitellen asuintaloksi. Vielä
sodan jälkeen siinä muistetaan olleen
suuri paakarintupa ja 1950-luvulla
päätyhuoneistossa toimi jonkin aikaa
lyhyttavara- ja lastenvaateliike.

Uudet rakennukset
muuttavat miljöön

Idyllisen puutalorykelmän tarina
päättyi lähes tasan 120-vuotiaana,
kun purkutraktorit kaatoivat vanhat
rakennukset pois uuden tieltä. Purkutyöt alkoivat ensin Savenvalajankadun
puoleisella tontilla. Tilalle alkoi nousta uusi uljas As Oy Ruukinrannan
kerrostalo Urakoitsijat Oy:n urakoimana. Kaksiosaisen rakennuksen
piirsi arkkitehti Pekka Pitkänen toimistoineen.

Alue lintuperspektiivistä

Uudet kerrostalot sijoitettiin perustusteknisistä syistä kauemmaksi
katulinjasta, jossa vanhat rakennukset
olivat seisseet. Samalla saatiin talojen
eteen vihreää puistomaista tilaa. Talon 52 eteen jäivät vanhat jalavat. Talon 54 eteen istutettiin kolme lehmusta, ja pihan puolelle Tiilentekijänkadun varrelle viisi hevoskastanjaa. Pihalla kasvaa vielä muutama vanha
puu ja täytteeksi on istutettu muutamia uusia.
Rakennukset valmistuivat kahdessa vaiheessa vuonna 1965. Taloon

muutti muutama perhe tonteilla sijainneista vanhoista
rakennuksista, mutta valtaosa
muualta Turusta ja kauempaakin. Osa oli Wärtsilän telakan työntekijöiden perheitä.
Talon 124:ssä asunnossa asuu
edelleen parisenkymmentä
alkuperäistä asukasperhettä.
Talon ainoaan liikehuoneistoon Tiilentekijänkadun
kulmauksessa sijoittui alun
perin Fischer & Bergerin elintarvikeliike. Myöhemmin siinä toimi,
Fiben lopetettua koko liiketoimintansa, parikin yrittäjää, mutta huonolla
menestyksellä. Heidän jälkeensä siihen muutti vuosikymmeniksi Vero- ja
Tiliasiaintoimisto Matti Päiste Ky.
Nykyään huoneistossa toimii taas uuden alan yritys, Hammaslaboratorio
GeciLab Oy.
Jouni Liuke
Lähde: Terttu Petäjä; Ruukinranta 40
vuotta

As Oy Ruukinranta tänään
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Ekoluotoa kunnostamassa!
Innokas talkooporukka haravoi ja
rapsutteli sekä poisti rehottamaan
päässeitä ylimääräisiä kasveja,
kun Wäinö Aaltosen museon vieressä sijaitsevaa Ekoluodoksi nimettyä tonttia kunnostettiin viime
lokakuussa. Työtä tehtiin maakuntamuseon ystävien ja martinrantaseuralaisten talkoovoimin.
Ajatuksen talkoista keksi Turun
Maakuntamuseon ystävät ry:n hallituksen jäsen Pirkko Mikkola. Hän
sai puheenjohtaja Marja Kantosen
myös innostumaan. Ekoluoto kuuluu
Martin kaupunginosaan, joten yhdis-

tyksen johto oli helppo ylipuhua kutsumaan marttilaisia mukaan talkooiltapäivään. Kahden yhdistyksen riveistä koottu yli 10 hengen porukka
kokoontui ensin museon kahvilassa.
Kahvikupin ja pullan äärellä kuunneltiin puutarhuri-taiteilija Hannu
Säilää ja puutarhuri Elisa Lainetta,
jotka kertoivat Ekoluodon ideasta ja
rakentamisesta.
Ekoluodon tontti oli aikoinaan
hiekkakenttäinen parkkipaikka, todellinen rupuinen joutomaa keskellä
kaupunkia. Parannusta vallinneeseen
tilanteeseen saatiin vuonna 2010, jol-

Kahden seuran väkeä Ekopuistoa kohentamassa.
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loin tontille toteutettiin Säilän suunnittelema luonnonmukainen taidepuutarha. Ekoluoto on alusta alkaen tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi, sillä jossain vaiheessa tulevaisuudessa
kaupungissa keskeisellä paikalla oleva
tontti otetaan rakennuskäyttöön.
Ekoluodon tarkoituksena on olla
luonnonmukainen puutarha keskellä
kaupunkia. Puisto tai puutarha se ei
perinteisessä mielessä kuitenkaan ole.
Ekoluodon perusperiaate sallii sen,
ettei kaikki ole liian viimeisen päälle
laitettua. Istutetut kasvit ovat luonnonkasveja, mikä ei tietenkään tarkoita ettei niitä pitäisi hoitaa. Säilän
ja Laineen mukaan hoidoksi riittää
pari kolme kertaa kasvukaudessa tehtävä kitkeminen ja karsiminen. Tavoitteena on, että Ekoluoto voi hyvin
ja näyttää hyvältä.
Ekoluodosta ja sen hoitamattomuudesta kirjoiteltiin paljon viime

syksyn aikana. Myös talkoot pääsivät
kuvan kera Turun Sanomiin. Mielenkiintoista on seurata, kuinka pitkään
väliaikaiseksi tarkoitettu Ekoluoto tulee olemaan ilonamme ja toisaalta,
minkälaiseen käyttöön tontti joskus
tulevaisuudessa otetaan. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty ajatus uudisrakennuksesta, johon unelmissa oleva
Turun historiallinen museo voisi sijoittua.
Kaupunkitila ja sen erilaiset käytöt herättävät usein keskustelua, ja
hyvä niin. Kaikki mielipiteet ja näkemykset ovat tarpeen, kun yhdessä pyrimme tekemään Turusta yhä viihtyisämpää kaupunkia. Wäinö Aaltosen
museon viereisen Ekoluodon osalta
keskusteluun voi osallistua myös
osoitteessa facebook.com/wamuseo.
Joanna Kurth
Intendentti, Turun Museokeskus

Kuva-arvoitus
(Jatkoa sivulta 19.)
Vihje: Kulkuneuvossa on tällainen painorajoitus.
Luku 75 ei tarkoita pituus- eikä
painomittoja, vaan esim. sinua
ja ystäviäsi.
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Tapahtumakalenteri, kevät 2013
Vanhakin nyt nuortuu…
keskiviikkona 27.2.2013 kello 17.00
tutustumme liikuntakeskus Elixia Jokivarren toimintaan osoitteessa Itäinen
Rantakatu 60. Elixian edustajat kertovat keskuksen mahdollisuuksista
edesauttaa martinrantalaisia kuntonsa ja hyvinvointinsa kohentamisessa ja
ylläpitämisessä. Tilaisuudessa mahdollisuus tutustua kuntosaliin, sen välineisiin
ja henkilökohtaisiin kunto-ohjelmiin.

Vierailu Pihlajakodissa

torstaina 21.3.2013 kello 17.00
Meillä on tilaisuus vierailla Pihlajakodin palvelutalossa. Kokoontuminen pihan
eli Ojarinteen puolella osoitteessa Ojarinne 5. Palvelutalo Pihlajakotihan voi olla
jonkun meidän asuinpaikka jo nyt tai sitten tulevaisuudessa. Aluejohtaja KaisaMari Tepsa-Isokorpi esittelee kotia ja kertoo sen palveluista.
Tämän jälkeen yhdistyksen kevätkokous palvelutalon ruokasalissa.

Luvassa on myös kahvitarjoilu. Sen järjestämiseksi on hyvä tietää
osallistujamäärä, joten kerro tulostasi viimeistään saman viikon maanantaina
18.3.2013 Raili Katajalle puh. 040 0308482.

Miten toimii nykyajan ammattikoulutus?

torstaina 16.4.2013
Perehdymme Turun Ammattikorkeakoulun monipuoliseen toimintaan ja
tutustumme sen tiloihin vanhassa ”Tekussa”,jossa toimii nyt
Ammattikorkeakoulun tekniikka-, ympäristö- ja talousopetuksen tulosalue.
Oppaanamme toimii koulutusjohtaja Liisa Kairisto-Mertanen.
Kokoonnumme koulun portilla Sepänkatu 1:ssä klo 17.00.

Kevätretki Katariinanlaaksoon ja Villa Soliniin

keskiviikkona 8.5.2013 klo 17.00
Tutustumiskäynti kauniin Katariinanlaakson tammilehtoihin ja Erik
Bryggmannin 1928 tuomari Solinin yksityiskodiksi suunnittelemaan huvilaan.
Arkkitehtuuriltaan kuuluisa Villa Solin toimii nykyisin kaupungin edustustilana
ja vierasmajana. Vierailu tapahtuu kaupungin johdon erityisluvalla
kevätkukkien aikaan. Oppaaksemme tulee kaupungin edustaja. Kokoontuminen
Sotalaisten aukiolla klo 16.00. Teemme retken kimppakyydeillä, joten tulethan
ajoissa.
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Turkuseura tiedottaa

Kaupunginosien
nimikkokasvihanke
Turkulaiset voivat kevään ja kesän kistetaan joulukuussa 2013.
ajan ehdottaa nimikkokasveja omille
kaupunginosilleen. Hankkeen tavoitteena on löytää jokaiselle kaupunginosalle ominainen kasvi. Se voi olla
puu, pensas tai perenna. Asukkaat,
yritykset ja yhteisöt voivat istuttaa nimikkokasveja omiin pihoihinsa ja
kaupunki mahdollisuuksien mukaan
puistoihin ja muille julkisille alueille.
Martinrantaseuran toiminta-alueen asukkaat voivat tehdä ehdotuksia
nimikkokasveiksi lähettämällä kirjallisen vapaamuotoisen perustellun ehdotuksen Martinrantaseuralle tai alueen omakotiyhdistyksille 1.3.–31.8.
välisenä aikana. Ehdotusten lukumäärää ei ole rajattu. Mukaan voi halutessa liittää kuvan kasvista. Nimikkokasviaiheeseen voivat yhdistykset myöhemmin liittää istutustalkoita, hoitotoimenpiteitä, alueen historian vaalimista ja muuta asukastoimintaa.
Kaupunginosaseurojen ja omakotiyhdistysten muodostamat esiraadit
lähettävät suosituimmat tai muilla perusteilla valitut ehdotukset hankkeen
järjestäjien muodostamalle pääraadille. Pääraati käsittelee saapuneet ehdotukset yhteistyössä kasvi- ja puutarhaalan asiantuntijoiden kanssa. Lopulliset valinnat tehdään neuvotellen vielä
asuinalueiden asukasyhdistysten kanssa. Kasvivalinnoissa tullaan huomioimaan asuinalueiden historia, luonnonolosuhteet ja muut erityispiirteet.
Kaupunginosien nimikkokasvit jul-

Ympäristökilpailu 2013

Neljän vuoden välein järjestettävän
ympäristökilpailun aika on jälleen
tänä vuonna.
Ympäristökilpailun tavoitteena
on kaupunkiympäristön vetovoima- ja
viihtyisyyskohteiden etsintä ja kartoitus sekä hoito-, parannus- ja käyttötoimenpiteiden ideointi. Painopisteenä tulevassa kilpailussa ovat kaupungin kätketyt aarteet: toivotaan osallistujayhteisöjen tuovan esiin omalta
alueeltaan tai muualta kaupungista
ehkä unohdettuja tai muuten vähälle
huomiolle jääviä hienoja kohteita.
Kilpailuesitykset jaetaan kahteen
pääluokkaan 1. Rakennettu ympäristö
ja 2. Luonnonympäristö. Kumpaankin luokkaan voi esittää yhden tai
useamman kilpailukohteen. Kaikilla
kaupunkilaisilla on mahdollisuus
osallistua kilpailuun ehdottamalla sopivia kohteita oman alueensa raadeille.
Osallistujien toivotaan löytävän
ehdotuksia, joiden esille tuominen ja
mahdollinen parantaminen toisi lisäarvoa sekä omalle kaupunginosalle
että koko kaupungille. Hyvä ehdotus
saa lisäpisteitä myös, jos siihen liittyy
toimintaesitys sen kehittämiseksi.
Kuten nimikkokasvihankkeessakin toimivat kaupunginosaseurat ja
omakotiyhdistykset kilpailun alueraateina.
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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

Ruusu-Aula
Kukkaostoksista 10%, ei koske kaikkia ulkoja kausikukkia
Martinkatu 1
Puh. 02 235 6849

Kevytpyörä
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 11
Puh. 02 234 2108 , www.kevytpyora.fi

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, www.kuvalaine.fi
Myllypuoti
Antikvariaatti ja vanhan tavaran kauppa
Alennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 7. Puh. 02 235 7223
Parturi-kampaamo Ofelia
Palveluhinnoista 15% alennus
Martinkatu 7, puh. 02 235 3903

Ravintola Le Porc

À la carte -hinnoista ke ja to 15% alennus
Ravintola avoinna ke–la klo 17 alkaen ja
sunnuntaisin klo 13 alkaen.
Martinkatu 3, www.porc.fi
Pöytävaraukset: 02 230 0030 tai
porc@porc.fi
Turun IT-Asema
Huoltohinnastosta 30% alennus
Hinnat alk. 30€
Martinkatu 7
Puh. 010 289 9888
www.itasema.fi

Yrittäjä! Mikäli haluat näkyvyyttä ja nimesi ylläolevalle listalle saat tämän pienen
mainoksen antamalla jäsenalennusta jäsenistöllemme. Ota yhteyttä seuran
puheenjohtajaan, niin asia järjestyy.
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 sekä 50 euroa yhteisö- ja kannattajajäseniltä.
Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa www.martinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme jäsenkirjuriin tai hallituksen jäseneen. Yhteystiedot
viimeisellä sivulla.
Kerro sähköpostiosoitteesi
Pyrimme lisäämään sähköistä tiedottamista. Lähetämme viimehetken tietoa tapahtumista
sähköpostitse. Toimitathan sähköpostiosoitteesi jäsenkirjurille osoitteeseen heimo.kumlander@martinrantaseura.fi. Muistathan ilmoittaa myös muuttuneen osoitteesi. Vieraile myös
kotisivuillamme, missä on mm. tuoreimmat tiedot tapahtumista ja kaikki aiemmat lehdet.

38

Martinrantaseura ry.
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi
Kotisivut: www.martinrantaseura.fi
Tilinumero: FI63 5710 9720 0523 24
Perustettu:
Jäseniä 31.12.2012:
Jäsenmaksu
perhejäseniltä
yhteisöjäsen

24.4.2004
409
15 euroa
5 euroa
50 euroa

Postiosoite:
Martinrantaseura ry
c/o Turo Lidqvist
Satakunnantie 17 C 18
20300 Turku

Jaostot ja niiden kokoonkutsujat:
Historiajaosto
Ohjelmajaosto
Tiedotusjaosto
Ympäristöjaosto

Tapani Järvinen
Robert Rainio
Turo Lindqvist
Soilikki Franssila

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

Väri
150 euroa
80 euroa
60 euroa

Hallitus ja toimihenkilöt 2013

Turo Lindqvist
puheenjohtaja, vastaava toimittaja
Satakunnantie 17 C 18, 20300 Turku
Puh. 044 054 2002
Ahto Heinonen
varapuheenjohtaja
Paavo Nurmen puistotie 7, 20810 Turku
Puh. 040 074 2908
Päivi Helle
Sihteeri
Itäinen rantakatu 46 A 11, 20810 Turku
Puh. 040 525 7470
Soilikki Franssila
Kupittaankatu 128, 20810 Turku
040 0827 007
Tapani Järvinen
Hinkalokatu 4 C 17, 20540 Turku
040 817 7248
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
Jouni Liuke
Itäinen Rantakatu 54 F 91, 20810 Turku
Puh. 040 0930 304
Robert Rainio
Martinkatu 1 B 23, 20810 Turku
Puh. 050 530 4338
Martti Simola
Myllymäentie 20, 20810 Turku
040 0999 100
Toimihenkilöt
Heimo Kumlander
rahastonhoitaja ja jäsenkirjuri
Betaniankatu 2 as. 16, 20810 Turku
Puh. 040 593 4021
Matti Koskimies
lehden taitto
Mälikkälänkatu 6, 20210 Turku
Puh. 050 387 0590

39

MARTTI ON NYT ASUINALUEENA IN – HYVÄT HINNAT
ASUNNOISTA
KOVA KOLMIKKO MYY ASUNTOSI
– ALUEEN ASIANTUNTIJA – MYYNNIN AMMATTILAINEN

Sari Halonen
050 530 6777

Minna Santala-Stude Tuire Iso-Kouvola
045 1 31 2886
050 343 4604

sari.halonen@huom.fi minna.santala-stude@huom.fi tuire.iso-kouvola@huom.fi

Kerromme sinulle miten saat asunnostasi parhaan mahdollisen hinnan.
Soita meille ja sovi ilmainen asunnon arviointi.

Huom! Solid House Oy LKV, Martinkatu 5, Turku / y-tunnus 2469733-2
Välityspalkkio 4,96% (sis. alv 24%), vähimmäispalkkio 2500 € (sis. alv 24%)

