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Pääkirjoitus

Kevät on jälleen tullut Marttiin
Luminen ja ajoittain hyvin kylmä talvi kaamoksineen on takana. Elämme
aikaa, jolloin musta maa on kuoriutunut talvipeitteestään ja alkanut työntää kätköistään uutta elämää, kukkien
väriloistoa ja puiden lehtien vihreyttä
kaikissa eri vivahteissa. Lintujen laulu
on yhä runsaampana soinut viime päivinä pihoilla ja puistoissa.
Turkulaiset ovat kautta aikojen
tehneet havaintoja ympäristönsä luonnosta. Havaintoja on myös säilynyt
poikkeuksellisen hyvin, sillä täällä
ovat ilmestyneet maamme ensimmäiset sanomalehdet jo 1700-luvulla.
Muuttolintujen saapumisesta raportoitiin joka kevät ahkerasti. Yleisesti
kerrottiin ensimmäiset havainnot kiurusta, pääskystä, käen kukunnasta,
peipon laulusta ja kottaraisten asettumisesta pihapiiriin.
Åbo Undersättelser kertoi lokakuussa 1876 kuinka huuhkaja oli havaittu eräässä Käsityöläiskadun puutarhassa päästelemässä ”kauhistuttavaa ääntään taikauskoisten mummojen kauhuksi, jotka varmoin todistein
saattoivat selittää sen ennusteeksi tulevista sodista ja vainoista.” Sama
lehti kertoo huhtikuun 11. päivänä
1878 kuinka viime päivinä oli vallinnut mitä ihanin kevätsää Turussa.
Ruissalossa kukkivat keväinen linnunherne ja leskenlehti ja kevätlinnut
lauloivat ”täysin rinnoin”. Erikoinen

Risto Lemmetyinen

oli uutinen toukokuun 29. päivältä
1877 Kakolanmäellä vaeltaneesta
naalista, joka oli eksynyt kaupunkiin.
Ajan tavan mukaan harvinaisen vieraan havainnut ”nuori metsästäjä ei
aikaillut sen surmaamisessa”. Nykyisin naalia tavataan äärimmäisen harvinaisena vain eräinä vuosina Lapin
tuntureilla!
Eurooppalaista kulttuurikehitystä
seuraten myös Suomen Suuriruhtinaskunnassa kiinnitettiin huomiota
kaupunkipuistojen
perustamiseen
1800-luvulla. Turussa nykyisten puistojen synty ajoittuu 1800-luvun loppupuolelle. Kaupunkimme onkin tullut tunnetuksi lukuisista kauniista
kalliopuistoista – seitsemän kukkulan
kaupungista. Nyt kaupungin alueella
on laskettu olevan runsaat 200 luokiteltua viheraluetta.
Nykyisin kiinnitetään entistä
enemmän huomiota kaupunkilaisten,
ennen kaikkea lasten vieraantumiseen
luonnosta. Aikaisemmille ikäpolville
tutut kasvi- ja eläinlajit ovat monelle
nykyajan koululaiselle jääneet täysin
tuntemattomiksi. Kiristynyt rahatalous on supistanut koulujen mahdollisuuksia viedä oppilaita luontoretkille
asutuskeskusten ulkopuolelle. On
tyydyttävä lajien tunnistamiseen
power point- ja videokuvista.
Kosketus elävään luontoon on
vähentynyt. Paineet lähiympäristön
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viheralueiden säilyttämiseen ovat selvästi lisääntyneet. Luonnon opiskelua
voi tietenkin harjoittaa omatoimisella
retkeilyllä perheen ja naapureiden yhteisin voimin. Kaupungin luonto on
yllättävän runsas ja monipuolinen,
kun sen vain huomaa ja oppii tuntemaan. Martissakin on rakennusten lomassa monia ”kätkettyjä kukkuloita”
ja yllättäviä viheralueita. Ne vain
odottavat löytäjiään. Velvollisuutemme on vahtia, ettei näitä luonnonkeitaita oteta muuhun käyttöön.
Viime vuosina on Turkuseura kehottanut
kaupunginosayhdistyksiä
kiinnittämään huomiota oman alueensa luontokohteisiin ja viheralueisiin. On järjestetty pihakilpailuja, yllytetty etsimään ja kunnostuttamaan
unohdukseen jääneitä kohteita. Meneillään on eri kaupunginosien nimikkopuiden, -pensaiden ja ruohovartisten kenttäkerroslajien valinnat, joihin
toivomme asukkaiden myös ideoimalla ja äänestämällä osallistuvan. Erilaisilla kampanjoilla kehitetään kaupunkiluonnon monimuotoisuutta eli kasvien ja eläinten lajirunsautta.
Martin asukkaatkin ovat kiinnittäneet huomionsa kaupungin lukuisiin

variksiin ja harakoihin, jotka pesivät
aivan keskustassa. Vielä muutama
vuosikymmen sitten ne olivat kaupunkialueella lähes tuntemattomia.
Viime vuosina tuttu kesykyyhky eli
pulu on saanut kilpailijakseen sepelkyyhkyn, jota on aiemmin kutsuttu
metsäkyyhkyksi. Nyt se on levittäytynyt metsän siimeksistä kaupunkien
kaduille ja pesii runsaana aivan keskustan pihoilla ja puistoissa. Muutama vuosi sitten eräänä pimeänä syysiltana Martinkirkon harjalla istui
huuhkaja varisten raakkuessa ympärillä. Monet tuntevat Urheilupuiston
ketun, joka usein vaeltaa Martinrannan pihoilla etsimässä varisten ja harakoiden kanssa öisten kulkijoiden
jättämiä hampurilaisrippeitä. Näimme vaimoni kanssa eräänä viime
vuoden marraskuisena iltana mahdollisesti kyseisen ketun pysähtyvän Auransillan pielessä punaisiin liikennevaloihin matkallaan Samppalinnanpuistoon!
Martin kaupunginosan puistojen
ja pihojen runsaat viheralueet antavat
ympärillemme monipuolisen ja rikkaan luonnon. Huolehtikaamme sen
säilymisestä.

Seuran Facebook-sivut avattu
Martinrantaseuralla on nyt myös Facebook-sivu, jossa mm. tiedotetaan tapahtumista. Siellä voi myös julkaista kuvia. Sivu löytyy Facebookin hakutoiminnolla. Myös seuran omaa www-sivua ylläpidetään edelleen osoitteessa
www.martinrantaseura.fi.
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Kesän 2013 tapahtumia
koonnut Heimo Kumlander

On valitettavaa, ettei alueellamme
ole nyt kesäteatteria kuin Samppalinnan myllyn juurella. Aiemmin
kesäteatteritoimintaa on ollut
myös Martinsillan kolmiossa ja
Martin kirkon kupeessa sekä Sepänkadulla, jossa on toiminut Turun seudun työttömien teatteri.
Nyt alueemme teatterit ovat vieneet ohjelmistonsa kauas pois;
Rauman Kuuskajaskariin, Vepsän
saareen, Kustaviin ja Helsingin
Seurasaareen. Miksi mennä merta
edemmäs kalaan? Voisiko teatterille löytyä paikka vaikka Unelmapuistosta?

Risto Räppääjä viihdyttää Vartiovuorella! Risto Räppääjänä nähdään Samuel Harjanne, Nelli Nuudelipäänä
ihastuttaa Maiju-Riina Huttunen ja
Pakastaja-Elvinä Sinikka Sokka.
Esitykset Turun Kesäteatterissa 14.
kesäkuuta – 12. elokuuta. Esitys siirtyy joulukuussa Turun kaupunginteatterin suurelle näyttämölle.
Turun nuori teatteri esittää Ravintola
Samppalinnan terassilla musiikkihupailun Baarikärpäset, jonka ohjaa
Kalle Lamberg. Ensi-iltakesäkuussa

Linnateatteri esittää aikuisten komediaa. Esityspaikkana on Aboa Vetus
Ja tässä kesän tarjontaa:
& Ars Nova -museon piha. Tuomas
Kyrön Miniässä Miniä-Liisan vapaa
Samppalinnan myllyllä menee mu- viikonloppu muuttuu kertaheitolla, ja
siikkihupailu Five Guys Named Moe – kun yhtälöön lisätään vielä firman ulViisi Veikkoa, jota tähdittävät mm. komaanvieraat, alkaa mieli tummua
Sami Saari ja teatteridebyyttinsä te- jokaisessa polvessa. Rooleissa Merja
kevä Jussu Pöyhönen. Louis Jorda- Larivaara ja Antti Litja. Esitykset
nin musiikin ympärille rakentuva 6.–29. kesäkuuta.
musikaali tuo varmasti hymyn huulilAikuisten kesäteatterikomedia
le ja saa rytmin tarttumaan katso- Peep Show on musiikintäyteinen timoon. Esityksen ohjaa Heikki San- lannekomedia miellyttämisen halusta,
kari. Musiikista vastaa Jussi Vahva- halusta olla joku toinen – tai halusta
selkä ja koreografia tulee olemaan olla edes joku. Käsikirjoitus: Sinna
Markku Nenosen käsialaa.
Virtanen, ohjaus: Linda Wallgren.
Ennakkonäytökset 12. kesäkuuta Näyttämöllä: Karoliina Niskanen ja
alkaen, esitykset 20. kesäkuuta – 17. Emmi Parviainen. Esitykset 19.
elokuuta.
heinäkuuta – 24. elokuuta.
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Jo-Jo Teatteri esittää näytelmät:

Robinson Crusoe, otaksun? Alku-

peräisteksti Daniel Defoe, käsikirjoitus ja ohjaus Jukka Kittilä. Rooleissa: Rainer Salonen, Hanna Ojala,
Linda Tavio ja Juha Tuominen.
Esitykset Vepsän saaressa 3.–30. heinäkuuta.
Mika Waltarin Myöhästynyt
hääyö Kuuskajaskarin kesäteatterissa
Raumalla. Jo-Jo Teatterin esityksen
ohjaa Heikki Kustila. Rooleissa nähdään: Matti Toivio, Milja Nordström, Petri Tuominen ja Tiia Juntunen. Esitykset 12. heinäkuuta – 11.
elokuuta.
TEHDAS Teatterin on kesäkiertueella ja esittää Volter Kilven klassikkoteoksesta Alastalon salissa katkelmia
ja sattumuksia. Esityksessä Alastalon
salissa, Eevastiina ja lokinpoika,
asialla ovat käsinukketaiturit Merja
Pöyhönen ja Timo Väntsi sekä
muusikkona haitaristi Olli Kari. Esityksen ensi-ilta on, kuinkas muuten,
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Kustavissa Volter Kilpi Kustavissa
-kirjallisuusviikoilla. Myöhemmin
esityksen voi bongata Helsingin Seurasaaresta ja elokuun lopulla Kuralan
Kylämäeltä Turussa. Esitys on yhteistuotanto helsinkiläisen Nukkehallituksen kanssa, ja sen dramatisoi ja
ohjaa Elina Lajunen.
Suurin kaikista on rakkaus? Kiintymys, intohimo, rakkaus. Vahva tunteiden kirjo on Wäinö Aaltosen
Museon kesänäyttelyn kantava voima. Näyttely 14.6.–8.9.
Urheilupuiston kesä
– Perhetapahtuma ja yleisurheilupäivä
Paavo Nurmen Stadionilla lauantaina 15. kesäkuuta.
– Paavo Nurmen Kisat sunnuntaina
16. kesäkuuta.
– Paavo Nurmi Marathon lauantaina
26. kesäkuuta.
– Jalkapalloa ja amerikkalaista jalkapalloa Urheilupuiston yläkentällä
sekä yleisurheilua viikoittain Paavo
Nurmen Stadionilla.

Internetin havainnekuva
Unelmapuistosta

Itäisenkadun tulevaisuus

Martti ja kevyt liikenne
Martinrantaseuran kevätkokouksessa muistutettiin siitä, että tärkein seuran ajama asia tulee edelleen olla saarilta mantereelle suuntautuvan läpikulkuliikenteen aiheuttaman rasituksen vähentäminen. Yhtenäinen ja sujuva pyörätieverkko ja jalankulkijoiden turvallisuus luovat asuinalueelle vetovoimaa ja asuinmukavuutta. Liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeässä asemassa on katupari Itäinen Pitkäkatu – Kupittaankatu.
Alueen liikenneratkaisut ovat kaupungin taholta pahasti keskeneräisiä ja toimivaa ratkaisua saa vielä
odottaa.

Kaupungin omatunto

Kaupunginosaseurat ovat kaupungille
todellinen voimavara, jota tulisi käyttää hyväksi suunnittelussa ja päätöksenteossa. Kaupunginosaseuroissa on
runsaasti ympäristötietoisia ja -osaavia kansalaisia. Asiantuntijapanoksen
lisäksi kaupunginosaseurat toimivat
myös ympäristöään koskevan suunnittelun ja päätöksenteon testaajina ja
suoranaisena omanatuntona. Suunnittelijoiden ja päättäjien hälytyskellojen
tulisi soida, kun kansalaiset reagoivat.
Silloin on hankkeissa ja suunnitelmissa jotain, jota eivät paikalliset
asukkaat ymmärrä tai mikä kaupunkilaisten yhteistä etua ajatellen on
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huonoa kehitystä.
Martinrantaseuran esittämiä ratkaisuehdotuksia Hirvensalon suunnan
liikennerasitusten pienentämiseksi ei
ole otettu kaupungin taholta todellisina vaihtoehtoina tarkasteluun. Kevätkokouksessa kerrottiin puolittain
anekdoottina, kuinka suunnittelevat
virkamiehet ampuvat järjestelmällisesti alas seuran ehdotuksia. Milloin
ehdotus on liian kallis, milloin se
merkitsee sitä, että liikennettä johdettaisiin olemassa olevaa asutusta häiritsevästi, milloin taas suunnitteilla oleva uusi asutus häiriintyisi. Aivan kuin
saarilta tuleva liikenne, joka rasittaa
aluettamme todella rankasti, kulkisi
nykyisin asumattoman alueen läpi.
Näyttää siltä, että me emme ole tasaarvoisina kaupunkilaisia, joilla on oikeus vaatia lapsillemme ja liikuntaesteisille turvallista liikenneympäristöä
ja kaikille rauhallista asuinympäristöä.

Itäinen Pitkäkatu

Itäinen Pitkäkatu on nimensä mukaisesti vuoden 1827 keskustan ruutukaava-alueen pääkatu, josta saarilta
tuleva työpaikkaliikenne Martinkadun
lisäksi haarautuu eri puolille kaupunkia aamuin ja illoin.
Olen syntynyt ja kasvanut Itäisen
Pitkänkadun ja Vuorityömiehenkadun
kulmatalossa. Olen nähnyt alueen radikaalin muutoksen puutalokaupungista kivikaupungiksi, alueen monipuolisten palvelujen häviävän ja lukuisten kivijalkakauppojen vähenevän
sekä koulujen muuttuvan. Samoin
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loppui raitiotieliikenne eli kolmosen
rengaslinja.

Liikenteellisiä ongelmakohtia

Itäisen Pitkäkadun parina on vielä pitempi samansuuntainen Kupittaankatu. Katuparin vaikutusalueella sijaitsee lukuisa määrä eri asteen kouluja
ja oppilaitoksia. Niiden oppilaitten
turvallisuus liikenteessä on taattava.
Ongelmia Itäisellä Pitkäkadulla on
useita. Muun muassa Sepänkadun
risteyksen liikenne, erityisesti kääntyvä liikenne, joka tulee ilmeisesti
kasvamaan
oppilaitosmuutosten
vuoksi.
Kivenhakkaajankadun kevyen
liikenteen yhteyttä ei asemakaavan
mukaisesti ole vieläkään rakennettu
(Kivenhakkaajanpolku) Kupittaankadulle Puropellon koulun kohdalla.
Samppalinnan koulun kohdalla Vuorityömiehenkadun kulmassa koulun ja
palloiluhallin tarvitsemalle linja-autoja taksiliikenteelle ei ole riittävästi tilaa. Ja vielä Martinkoulun eli Betaniankadun risteyksen ja Steiner-koulun eli Mestarinkadun pään alueet
vaativat selventämistä sekä ajoneuvoettä jalankulkuliikenteen osalta. Kysymys on koululaisten ja opiskelijoiden turvallisesta liikkumisesta. Martissa on myös useita palvelutaloja ja
muuta erityisasumista, joten alueella
liikkuu päivittäin eri asteisia liikuntarajoitteisia ja pyörätuolia käyttäviä
ihmisiä.
Kupittaankatua pyöräilevät monet koulu- ja työmatkalaiset. Kadulla
on myös samaan aikaan autoilijoita,

Turkulaista joukkoliikennettä 1960-luvun alussa Itäiselläkadulla (kuva S. Franssila)

jotka välttelevät Itäisenkadun liikennevaloja. Kupittaankadun ongelmia
on pyöräliikenteen turvallisuuden
kannalta Uudenmaankadun ja Kaskenkadun risteykset sekä Sepänkadun
risteys, jossa autoliikenne on lisääntynyt merkittävästi ja jossa on näkemäesteitä.

Tavoitteita
liikennesuunnittelulle

Suunnittelun järkeväksi lähtökohdaksi
ajoneuvoliikenne pitää hajauttaa siten,
että Kupittaankadusta tulee nykyistä
selvemmin kevyen liikenteen väylä ja
Itäisellä Pitkäkadulla parannetaan
moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuutta. Itäinen Pitkäkatu on pääkatu, jolla
pitää olla suora selkeä väylä. Muuten
kadun välityskyky ei riitä tulevaisuu-

dessa. Jalkakäytävien muoto risteyksissä ja keskikorokkeet pitää rakentaa
siten, että autoilijat huomaavat jalankulkijat ja että kadun ylitys on turvallista hitaasti käveleville. Alueen koulujen, päiväkotien ja muiden palvelujen vaatimaa saattoliikennettä tulee
turvata ja kehittää.
Pyöräteitä ei Itäiselle Pitkäkadulle pidä lisätä vaan kehittää Kupittaankatua kevyen liikenteen väylänä.
Tämä voidaan ehkä parhaiten toteuttaa rakentamalla kaksisuuntainen
pyörätie koko Kupittaankadulle Lemminkäisenkadulta Kuninkaankartanonkadulle. Isojen poikittaisten katujen risteyksissä kevyt liikenne tulee
turvata liikennevaloin.
Kerttulin asukasyhdistys teki alkuvuodesta aloitteen Turkuseuralle,
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että kaikki kolme katujen alueella
olevaa asukasyhdistystä Kerttuli, Tällpuol jokke ja Martinrantaseura, pohtisivat yhdessä liikenteen ja varsinkin
pyöräliikenteen sujuvuutta ja parantamista. Edellä kuvatun tarkastelun
pohjalta työryhmä laati aloitteen, joka
jätettiin Turkuseuralle ja Turun ympäristö- ja kaavoitusvirastolle. Viraston suunnittelutoimiston vuonna 2010
laatimassa ”Kävelyn ja pyöräilyn pääväylien kehittäminen – KESKUSTA”
-raportissa on Itäinen Pitkäkatu/Kupittaankatu nimetty selvitystarvealueeksi ja kuuluvaksi rakentamisen ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan.
Aika näyttää miten yhteiseen esitykseemme suhtaudutaan.

Kiertoliittymä ja muutakin

Kupittaankadun–Kuninkaankartanonkadun risteykseen on lehtitietojen perusteella suunnitteilla kiertoliittymä.
Se todettiin hyväksi, koska sillä voidaan vähentää autoliikennettä Kupittaankadulla ja helpottaa kevyen liikenteen sujumista. Kevyt liikenne jatkuu risteyksestä edelleen pitkin Kupittaankatua ja osa siitä suuntaa Stålarminkadulle. Myös tämä loppuosuus
pitäisi ottaa tarkasteltavaksi. Ympäristöjaostossamme otettiin esille myös
pikaista korjausta vaativa Kupittaankadun loppupää. Kuninkaankartanonkadulta käännyttäessä Kupittaankadulle Uittamontien kulmaan asti, on
vain yhden korttelin matkalla rakennettu pyörätie. Tämän pyörätien jatke
ohi Tonttumäen (Fleminginpuiston)
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Perämiehenkadulle asti tulee rakentaa
myös kiireellisenä.

Yhteinen ympäristömme ja
osallisuus

Perustuslaki korostaa, että vastuu
luonnosta ja sen monimuotoisuudesta,
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä
kuuluu kaikille. Myös marttilaisten
tulee saada mahdollisuus vaikuttaa
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Kaupunginosaseuroilla
Turkuseuran tukemana on oikeus
käyttää asiantuntemustaan yhteisen
asuinympäristömme kestävän kehityksen mukaisessa hoitamisessa ja
kehittämisessä.
Soilikki Franssila
Turun kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamallin loppuraportissa 12.12.2012 on osallisuuden
määritelmä: ”Osallisuus tarkoittaa todellista vuorovaikutuksellista mahdollisuutta vaikuttaa ja myös aitoa toimivaltaa.
Kuntalaisella on voitava olla
mahdollisuus sekä saada tietoa päätöksenteosta että päästä vaikuttamaan
siihen. Osallistuminen tapahtuu alhaalta, ruohonjuurelta ylöspäin, se on
mahdollisuuksien hyödyntämistä eri
tavoin. Periaatteet osallisuuden edistämiseksi ovat mm. avoimuus, esteettömyys, kohderyhmätietoisuus, oikeaaikaisuus, tavoitteellisuus ja yhdenvertaisuus.”

Vanhan puukaupungin tarinoita, osa 1

Itäiseltkarult päi

Itäisen Pitkäkadun varret ovat talvi- ja jatkosotien jälkeen kokeneet
melkoisen
muodonmuutoksen.
Vanhojen, yli sata vuotta sitten rakennettujen, puutalojen reunustama kaupungin laitakatu on muuttunut kerrostalokasarmien hallitsemaksi valtakaduksi. Martinrantaseuran alueella olevassa kadun
loppupäässä on vielä jäljellä vielä
muutama vanha puutalorykelmä.
Itäisenkadun ja Itäisen Linjakadun, vuodesta 1924 Kupittaankatu,
väliset puutalokorttelit syntyivät pitkän ajanjakson aikana. Rakentaminen

alkoi Kupittaan kentän puoleisesta
päästä jo 1820 luvulla ja levisi vuosisadan lopulle tultaessa hiljalleen kohti
Martinmäkeä. Viimeiset rakennukset
täällä päässä rakennettiin vasta 1900luvun alkupuolella. Purkukohtalon ne
kokivat 1960- ja 1970-luvuilla. Ensimmäinen kerrostalo, As Oy Sepänkulma valmistui1958.
Ennen raitioteiden aikakautta
hoidettiin Itäisenkadun joukkoliikennettä linja-autoilla. Katua kulki kerran tunnissa linja-auto, jolla pääsi
keskikaupungille. Itäiselläkadulla oli
oma autotehdaskin, G. W. Wulffin

Vielä 1950-luvulla Itäinenkatu oli puutalojen reunustama. Kuva T. Keiramon kokoelmista.
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Ajokalutehdas, jossa valmistettiin jo
20-luvulla linja-autoja Fordin kuorma-autojen alustoille. Penkit olivat
autojen pituussuunnassa ja seinät olivat pressukangasta. Ajokalutehdas sijaitsi Itäinenkatu 21:ssä. Sen perinteitä jatkoi tunnettu Nummelan Autokoritehdas, joka aloitti samassa talossa.

Lampin talo

Jokaiseen vanhaan puutaloon liittyy
oma historiansa, joka on säilynyt
asukkaittensa muistoissa. Betanian
kirkon vieressä Itäinenkatu 51:ssä sijaitsi Lampin taloksi nimetty asuintalo. Viime vuosisadan alun aikaan ei
välitetty talojen numeroista. Talot
tunnettiinomistajansanimenmukaan.
Viljo Lehtonen kertoo kirjoituksessaan 1968 Suomen Turku -lehdessä: ”Lampin talossa oli hella- ja
kakluunihuoneita. Oli siellä parihuoneetkin, jossa asui ”Kässä Levanteri”
Andree & Rosenqvistin insinööri. He
olivat herrasväkeä, joilla oli oikein
lastenvaunutkin, jotka olivat silloin
erittäin harvinaisia. Niissä uinui pieni
Viljo-poika, josta sittemmin tuli yksi
Turun kaupungin arkkitehdeistä Viljo
Laitsalmi.”
Toinen mainittava perhe asui samassa talossa, mutta vain pienessä
hellahuoneessa. ”Sen perheen muodostivat äiti ja poika. Isä oli koneenkäyttäjänä Kongossa, jossa niihin aikoihin oli paljon suomalaisia.” Tämän
Lagerströmin perheen Harry-pojasta
kasvoi sittemmin kaikkien turkulaisten ylpeys ja sen aikainen idoli Harri
Larva. Harri juoksi Amsterdamissa
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vuoden 1928 olympialaisissa Suomelle kultamitalin 1500 metrin juoksussa. Hän kävi kovan kamppailun
Jules Ladouméguéta vastaan ja
voitti ajalla 3.53,2. Harri Larva oli
niitä, jotka juoksivat juuri itsenäistyneen Suomen ja Turun maailmankartalle yhdessä Paavo Nurmen kanssa
– Itäiselläkadulla lapsena asunut hänkin.
Talossa sijaitsi pitkään myös Vilho ja Signe Wiikin vuoden 1936
paikkeilla perustama sekatavara- ja
lihakauppa. Kyltissä luki Siirtomaatavaraliike Vilho Wiik. Mestarinkadulla
asunut pikkuneiti Leena Mäkinen
(nyk. Hämeenkorpi) muistelee kuinka
hän lastentarhaikäisenä pääsi Betanian päiväkodin tant Majn kanssa
käymään Wiikin kaupassa: ”Vieläkin
muistan, miten hän piti kädestäni
kiinni ja miten jännittävä se kauppa
oli. En kai sitä ennen ollut päässyt
kauppaan, ainakaan semmoiseen täyteen ahdettuun. Jotain suurta jännitystä siinä oli, kun sen vieläkin muistaa.” Wiikin perhe asui samassa talossa kauppansa viereisessä lukaalissa.
Vilho Wiikin kuoltua kauppias vaihtui ja kaupan uudeksi nimeksi tuli
Yrjönkulman Elintarvike.

Alolan pappa
ja muita persoonia

Tunnettuja talon asukkaina olivat
mm. Keijo ”Kippari” Kihlman,
palloilijalahjakkuus, joka pelasi
TPS:ssä ja TPK:ssa 1930–50 -luvuilla
pääsarjatasolla useissa palloilulajeissa;
jalka-, jää- ja käsipallossa sekä jää-

Puutalot poistuivat Itäisenkadun
varsilta yksi toisensa jälkeen.
Talon nurkalla näkyy rakennusliikkeen kyltti. Kuva vuodelta
1966, J. Salmi.

kiekossa. Kipparin monipuolisuudesta
kertoo se, että hän sai uransa aikana
mm. kaksi SM-pronssia jääkiekossa
1949, 1953, kaksi SM-kultaa jalkapallossa 1941, 1949 ja vielä SM-kultaa käsipallossa. Jalkapallossa Kihlman pelasi keskushyökkääjänä ja
voitti mestaruussarjan maalikuninkuuden 1946.
Kalevi Wiik kertoi, että talossa
asui hänen aikanaan myös hevosajuri.
Ajurilla oli talon pihalla talli jossa
hän piti hevostaan. Tallin vintillä oli
heinävarasto, josta pudotettiin lattialuukun kautta heinää hevosen eteen.
Lampin talon naapurissa Itäinenkatu 49:ssä sijaitsi Alolan pappan
suutarinverstas, Jalkinekorjaamo K.
Alola. Leena Hämeenkorpi kertoo:
”Alolat olivat isovanhempieni Kustaan ja Alman perhetuttuja. Verstas
oli Wiikin kaupan kulmasta seuraavassa puutalossa. Ikkunat olivat kruntissa, kivijalassa, ja rappusia mentiin
alaspäin. Koulumatkalla pysähdyttiin
ikkunoitten eteen ja katseltiin pappan
suutarinhommia. Joskus Alola kutsui
sisään – vai mentiink vaa?” Samassa
talossa toimi toinenkin suutari, Jalki-

nekorjaamo Simo Ahokas.
Seuraavassa talossa, Itäinenkatu
47, sijaitsi Tarmolan ruoka– ja siirtomaatavarakauppa. Vuorityömiehenkadun puoleisessa rakennuksessa asui
Keiramon perhe, isä, äiti sekä pojat
Pentti ja Tauno. Asunto oli sen aikainen hellahuone. Ullakolle tehtiin
jälkeenpäin makuuhuone, josta tuli
”Tanin” opiskelijaboxi. Sieltä hän
kirjoitti ylioppilaaksi v. 1947 ja luki
myöhemmin arkkitehdiksi. Äiti Anni
piti 1920–30-luvuilla maitokauppaa
kadun vastakkaisella puolella Itäinenkatu 74:ssä. Tani muistelee, miten
siihen aikaan maito mitattiin isoista
tonkista asiakkaan maitokannuun ja
jauhot tiskin takana olevista säkeistä
paperipusseihin.
Ne oli aikoja entisiä.
Jouni Liuke
Lähteitä:
– R. S. Paavola: Kronikkaa ”Itäsenkarun” nurkista, Suomen Turku
2/1965
– V. Lehtonen: ”Iräsenkarun” pojat 50
vuotta sitten, Suomen Turku 1/1968
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KOLUMNI

Pieni on kaunista – Martissakin
Paljon on palveluja poistunut Martista, vaan paljon on vielä jäljelläkin.
Edelleenkin meillä on pieniä kivijalkakauppoja ja palvelupisteitä, sellaisia
missä voi samalla säästää rahaa ja
luontoa.
Vai mitä sanot esim. seuraavista
mahdollisuuksista?
Martinrannan kolmion Jokituvassa Turun A-Kilta tekee arvokasta
päihteetöntä yhteistoimintaa alkoholin takia vaikeisiin elämäntilanteisiin
joutuneitten kanssa. Paitsi terveydellinen ja henkinen, myös taloudellinen
ahdinko voi olla monelle jokapäiväistä – oikeastaan kenelle tahansa.
Jokitupa jakaa säännöllisesti
elintarvikkeita ja tarjoaa lämmintä
ruokaa edulliseen hintaan. Vaikka sinulla ei olisi minkäänlaista vaivaa alkoholin käytöstä, mene ihmeessä paikan päälle. Tapaat tavallisia, lämpimiä ihmisiä, voit liittyä myös jäseneksi. Ota selvää, mitä se tarkoittaa.
Sitä paitsi A-Killan toiminnanjohtaja Ahto Heinonen on Martinrantaseuran varapuheenjohtaja. Ja toimiihan Jokituvassa myös kirpputori.
Toisen laadukkaan kirpputorin
löydät Kupittaankadulta Osuuspankin
talon sisäpihan puolelta. Sitä ylläpitää
Pelastusarmeija, jonka arvoista ja
tehtävistä on yhtä vaikeata keksiä jotain moitittavaa kuin A-Killan vastaavista.
Jo yli 30 vuotta on Aarne Ervin
14

Leo Lindstedt

suunnittelemassa Martinkulmassa
toiminut antikvariaatti ja vanhan tavaran kauppa Myllynpuoti. Sen näyteikkuna jo kertoo valikoiman monipuolisuudesta. Se on osto- ja myyntiliike, eli liike voi myös ostaa tai vaihtaa tavaroita. Seuramme jäsenille on
luvassa tuotekohtaisia alennuksia.
Jatketaanpa Martinkatua muutama kymmenen metriä ylöspäin. Siellä
uusi yrittäjä Varsinais-Suomen löytötavaratoimisto palvelee täpötäydessä
ahtaudessa tosi edullisesti. Ostin juuri
kevättakin kuudella eurolla kulttuurimatkaa ja Vappua silmällä pitäen.
Löytötavaratoimiston naapurissa
palvelee Turun IT-asema. Kaikkiin
itselleni käsittämättömiin tietokoneongelmiini olen saanut asiantuntijaapua. Seuramme jäsenille IT-asema
lupaa huoltohinnoista 30 prosentin
alennuksen.
Jos olet lopullisesti kasvanut ulos
jostakin vaateparresta tai kyllästynyt
siihen, niin kylmähuoltoaseman kohdalla on sekä UFF:n että Pelastusarmeijan keräysastiat. Ja maailma pelastuu!?
Bussipysäkitkin ovat lähellä. Ei
tarvita konevoimalla kulkevaa, ilmaa
saastuttavaa ja kukkaroa rasittavaa
omaa moottoriajoneuvoa. Hyvä on
myös huomata että useimmille seuramme jäsenille tai alueen asukkaille
nämä rahan ja luonnon säästämispalvelut ovat kävely- tai pyörämatkan

päässä. Ja jos pyöräsi hajoaa, taluta se
korjattavaksi Kevytpyörään. Palvelu
pelaa.
Kun jatkat matkaa Stålarminkadulle, niin ennen Tiilentekijänkadun
risteystä törmäät lastenvaatteitten
second hand -kauppaan ja liikkeeseen
missä korjataan vaatteita. Ei tarvitse
juosta uusimpien villitysten perään –
vaan taas säästää luontoa ja rahaa.

Eikä tässä kaikki. Kun käännyt
Tiilentekijänkatua joen suuntaan,
löydät paikan missä voit korjauttaa
vaikka sellosi tai viulusi.
Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti. Pieni on kaunista.
Siinä pari viisautta, jotka meidän
kannatta pitää mielessä. Niitä kunnioittaen säilytämme mainiot lähipalvelut kauniissa ja vireässä Martissa.

Myllyn Puoti Naamabaarin naapurissa.
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Paikannimet kertovat, osa 5 – Ilkanrinne Vilkkilänmäen syrjässä

Jaakko Ilkka (n. 1545–97)
Merimiehenkadulta nousee Vilkkilänmäkeä myötäillen kapea tie – Ilkanrinne. Useimmat meistä tietävät, että nimen takana on kansallissankariksi noussut nuijamiesten
päällikkö Jaakko Ilkka. Moniko
tuntee hänen tarinansa?
Kuvitellaanpa, mitä miettii juuri
Turun linnan vankityrmästä paennut
kapinapäällikkö uudenvuodenaaton
aamuna 1596 leirissään Nokialla?
Hän odottaa Pirkkalan pappilaan majoittuneen rautamarski Klaus Flemingin aloitetta. Kruunun lipun alla seisoo 3300 sotilaan ammattiarmeija. Il-

16

kalla on takanaan 2500
miestä. Aseina nuijia,
jousia, seipäitä, kirveitä
ja miekkoja. Nämä tavalliset talonpojat haluavat puolustaa itseään ja perheitään mielivaltaisia vallanpitäjiä
vastaan.
Karjatiloistaan ja tervanpoltostaan kuulu Ilmajoen pitäjä on 1500luvulla Suomen vauraimpia seutuja.
Köyhä ei ole Jaakko Ilkan isäkään.
Pentti Jaakonpoika isännöi Rahnaston tilaa, josta naimakaupoilla ja
omistajan ponnisteluilla on kasvanut
Ilkkalan ratsutila. Jo 1570-luvulla al-

Jaakko Ilkan muistomerkki Ilmajoella. (Netin kuvavalikoimat)

kanut Venäjän-sota kurittaa koko
maata ja myös Ilkkalaa. Jaakko Ilkka
perii köyhtyneen tilan, mutta pontevana isäntänä saa sen taas menestymään. Hänen toinen vaimonsa on
ruotsinkielinen. Naimakaupalla solmitaan hyvät suhteet rannikon ruotsinkielisiin kauppiaisiin. Ilkka hankkii
rahtialuksen, jolla alkaa käydä menestyksekästä kauppaa Tukholmaan
ja Tallinnaan. Hän osaa tarjota laivaansa myös kruunun palvelukseen.
Sota-aikana rahdin tarve on suuri.
Ilkka ostaa voitoillaan toisen
maatilan ja kahden tilan vauraana
haltijana hän pystyy varustamaan
kruunulle kaksi hevosta ratsastajineen
verovapautta vastaan. Toista tilaa vastaan Ilkka saa oikeuden kerätä tuottoisaa linnaleiriveroa eli sotaväen ylläpitoon tarkoitettuja elatus- ja majoitusmaksuja. Syksyyn 1592 mennessä
Ilkka osallistuu myös itse kolmeen
sotaretkeen Venäjää vastaan.
Jaakko Ilkan yhteiskunnallista
asemaa pönkittää useamman vuoden
kestänyt pesti Ilmajoen nimismiehenä. Asemansa vuoksi hän riitaantuu
paikallisen mahtisuvun Peltoniemien
kanssa.

Sigismundin ja hänen protestanttista
uskoa tunnustavan setänsä Kaarleherttuan välillä.
Kaarlen valtaannousun tiellä on
erityisesti yksi mies: Sigismundia tukeva Suomen ylikäskynhaltija Klaus
Fleming. Aateli asettuu hänen taakseen. Kuninkaan oleskellessa kaukana
Puolassa, saa Suomen eliitti pyörittää
valtakuntaa mielensä mukaan. Kaarle
puolestaan liittoutuu porvaris- ja talonpoikaissäädyn kanssa.
Valtataistelu ohjaa tapahtumia
Suomessa kohti kaaosta. Klaus Fleming on käytännössä perustanut sotilasdiktatuurin. Hänen suuren armeijansa ylläpito ajaa köyhän kansan ahdinkoon. Vanhastaan armeija on majoitettu linnojen ja kruununtilojen
yhteyteen. Kun ne eivät enää riitä,
huoltovastuuta sysätään talonpojille.
Venäjän sota pitkittyy ja elatuskuluista ja kyydityksistä tulee raskas rasite.
Kun 1593 solmitaan Ruotsin ja Venäjän välille rauha, olettavat talonpojat linnaleiriveron loppuvan. Näin ei
tapahdu. Fleming tarvitsee armeijaansa puolustaessaan Sigismundin
kuninkuutta. Kansan katkeruus kasvaa.

Nuijasodan taustat

Talonpojan mitta täyttyy

Suomessa, ja etenkin Pohjanmaalla,
on 1590-luvun alkuvuosina rauhatonta. Venäjän sota jatkuu, ja armeijan
ylläpidon linnaleirivero kurjistaa talonpoikia. Ruotsin kuningas Juhana
III kuolee 1594 ja valtaistuimelle
nousee hänen poikansa Sigismund
III. Käynnistyy valtataistelu katolisen

Pohjanmaan miehet saavat vuonna
1595 tarpeeksi linnaleiriverosta ja levottomuuksista. Kapinasta aletaan
puhua avoimesti. Tukholmasta käsin
Kaarle-herttua kannustaa talonpoikia
ottamaan oikeuden omiin käsiinsä.
Jaakko Ilkan olisi vauraana maanomistajana järkevää liittyä muiden
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suurtalonpoikien rintamaan, tukea
Flemingiä ja kuningasta. Hän kuitenkin arvelee tilanteen ennen pitkää
kääntyvän Kaarlen voitoksi. Silloin
aatelin vastustajat palkittaisiin avokätisesti.
Ilkka lyöttäytyy yksiin Pohjanmaalla Kaarle-herttuan näkyvimpiin
kannattajiin kuuluvan varakkaan
kauppias Hans Fordellin kanssa.
Miehet alkavat rakentaa vastarintaa.
He saavat puolelleen ruotsinkielisten
rannikkopitäjien talonpojat. Vuoden
1595 lopulla nämä tarttuvat aseisiin ja
tyhjentävät muutamassa päivässä
maakunnan Flemingin huoveista.
Marski ei moista vallattomuutta suvaitse, vaan lähettää vahvan sotajoukon kapinallisten perään. Talonpojat
hajaantuvat nopeasti koteihinsa. Ilkka
pidätetään ja teljetään Turun linnaan
tammikuussa 1596.

Vastarinta järjestäytyy

Kapinahenki vahvistuu. Lopulta kahakka Isonkyrön kirkolla marraskuussa 1596 saa liekin leimahtamaan.
Etelä-Pohjanmaan talonpojat haluavat
päästä eroon kruunun armeijasta ennen kuin se on myöhäistä. Kapina laajenee. Hämeestä saapuu tiedustelijoita, ja miehiä hiihtää kohti Satakuntaa,
Pirkanmaata ja Savoa viemään kapinaviestiä. Enää ei puolusteta kotiseutuja vaan hyökätään.
Samaan aikaan vankityrmästään
Turun linnasta paennut Jaakko Ilkka
saapuu kotiseudulleen Ilmajoelle. Hänelle tarjotaan vastarintapäällikön
paikkaa. Ilkka ottaa tehtävän vastaan
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merkittävänä kunnianosoituksena.
Johtajan saappaisiin haluaisi moni
muukin astua. Kapinallisjoukkoja kerätään mies mieheltä joka talosta.
Jaakko Ilkka saa johtaakseen sekalaisen joukon – niin vallanhimoisia
suurtalonpoikia kuin näiden alustalaisia.

Kansannousu päättyy verisesti

Kapinan alkuvaihe on suuri menestys.
Taloja ja kartanoita ryöstetään. Mutta
niin pian kuin rautamarski Fleming
saa järjestettyä armeijansa, alkavat
nuijamiehet kokea tappioita. Lopulta
osapuolet päätyvät vastakkain Nokialla 31. joulukuuta 1596. Vuoden
viimeisen päivän aamuna nuijamiesten keskuudessa vallitsee sekasorto.
Vihollisen tykistö on yöllä möyhentänyt leiriä. Varhain aamulla Fleming
lupaa rivimiehille vapaan paluun koteihinsa, kunhan he luovuttavat päällikkönsä. Suuri osa talonpojista tarttuu Flemingin tarjoukseen. Ilkka ei
jää odottamaan, vaan pakenee kohti
Pohjanmaata. Päivän kääntyessä iltaan hän saa huomata pahimpien pelkojensa toteutuneen. Flemingin ratsumiehet lahtaavat puolentuhatta talonpoikaa Nokian pelloille.

Pikaoikeus tuomitsee
kuolemaan

Jaakko Ilkan ja muiden kapinan johtomiesten pako Ilmajoelle osoittautuu
turhaksi. Flemingiä tukeneet suurtalonpojat ovat pakenijoita vastassa.
Kapinajohtajat vangitaan odottamaan
kohtalonsa täyttymistä. Flemingin

rankaisuretkikunta saapuu Ilmajoelle
tammikuussa 1597 vastanimitetyn
Pohjanmaan voudin Aabraham
Melcherssonin johdolla. Fleming
haluaa lähettää kapinajohtajat Turkuun tuomittaviksi. Pohjoisesta kiirineet huhut vastaiskusta pakottavat
Melcherssonin järjestämään pikaoikeudenkäynnin tammikuun lopussa.
Kapinajohtajille langetetaan kuolemantuomio.
Jaakko Ilkan teloituksen jälkeen
syntyy myytti pohjalaisesta talonpoikaiskapinan johtajasta, joka uskalsi
nousta kansaa terrorisoivaa esivaltaa
vastaan.
Kaarlo Kramsu on kirjoittanut

Jaakko Ilkasta: ”Ken vaivojansa valittaa, on vaivojensa vanki, ei oikeutta
maassa saa, ken itse sit ei hanki”.
Jorma Panula on säveltänyt
Aarni Krohnin librettoon kansanoopperan Jaakko Ilkka. Oopperaa
on esitetty useita vuosia Ilmajoen
Musiikkijuhlilla.
Turo Lindqvist
Lähde: Mika Remes,
6/2010

Tiede-lehti

Artikkelisarja jatkuu lehden seuraavassa numerossa.

Kuka on kuvassa?
Tämänkertaisessa kuvassamme on
yksi Martinrannan suurista pojista.
Kuvan pohjana oleva otos on vuosikymmenten takaa ja erityistä
tekniikkaa käyttäen valmistettu.
Tunnistatko kuvan henkilön? Entä
missä kyseinen kuva on nähtävillä?

Vastaus: Kuvassa komeilee nuori
kirjailija ja runoilija Jarkko Laine.
Hänen kuvansa löytyy ikuistettuna
sähkökaapin kyljestä Stålarminkadun ja Itäisen Pitkäkadun kulmauksessa sijaitsevan Jarkko Laineen Puistikon reunasta.
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Nuijasota pähkinänkuoressa
Nuijasota ei ollut yksinomaan pohjalaisten kansannousu. Aseisiin
tarttui talonpoikia myös Hämeessä
ja Savossa. Kolmannes sodan uhreistakin oli Sisä-Suomesta. Väkilukuun suhteutettuna Nuijasodassa kuoli enemmän ihmisiä kuin
vuoden 1918 kansalaissodassa.
Isokyrö 25.11.1596 Pyhän Katariinan
päivän juhlissa kirkolla syntyy kahakka, jossa yksi huovi saa surmansa.
Nuijasota syttyy.
Isokyrö 15.12. Nuijamiehet lähtevät
liikkeelle kohti Varsinais-Suomea,
Hämettä ja Savoa. Jaakko Ilkka
johtaa Hämeen-osastoa.
Ulvila 20.12. Kruunun armeija lyö
nuijamiesten rannikko-osaston. Sen
johtaja Pentti Pouttu viedään vangiksi Turun linnaan.
Savo ja Itä-Häme 22.12. Osa nuijamiehistä on edennyt Rautalammilta
Saimaan ja Päijänteen rannoille nostattamaan kapinahenkeä. Martti
Tuomaalan johdolla edetään kohti
Nokiaa.
Turku 23.12. Ylikäskynhaltija ja
Suomen armeijan päällikkö Klaus
Fleming lähtee Turun linnasta kohti
Hämettä.
Nokia 24.–31.12. Tuomaalan miehet
saapuvat Nokialle jouluaattona ja
Jaakko Ilkka päivää myöhemmin.
Uudenvuoden aatonaattona Klaus
Fleming sijoittuu asemiin Pirkkalan
pappilaan. Seuraavana aamuna hän
lupaa nuijamiehille vapaan kotiinpa20

luun. Ilkka epäilee petosta ja pakenee. Nokianvirran yhteenotossa Flemingin armeija teurastaa 500–600
nuijamiestä.
Ilmajoki 3.–23.1.1597 Tammikuun
alussa Jaakko Ilkka ja muut Nokialta
pelastautuneet saapuvat Etelä-Pohjanmaalle. Heidät vangitaan ja teloitetaan 27.1. pikatuomioistuimen päätöksellä.
Kemi, Ii, Liminka 13.–15.1. Nokian
tapahtumat ovat kuohuttaneet mieliä
Pohjois-Pohjanmaalla.
Talonpojat
ovat matkalla kostamaan etelän veljien kohtelun.
Nyystölä 15.1. Päijänteelle ehtineet
nuijamiehet pitävät Nokian jälkeistä
neuvoa. Karjalan alueen johtaja Iivari
Tavast tarjoaa kapinallisille esteetöntä kotiinpaluuta. 450 hyväuskoista tapetaan.
Mikkeli 23.1. Suur-Savon nuijamiehet ovat koolla Mikkelissä. Savonlinnan isäntä Gödik Fincke saa vahvistuksia Käkisalmesta ja Viipurista ja
houkuttelee kapinalliset vapauslupauksilla ulos puolustusasemistaan.
Verilöylyssä kuolee 550 nuijamiestä.
Santavuori 24.2. Pohjois-Pohjanmaan
nuijamiehet hyökkäävät yöllä Klaus
Flemingin leiriin. Seuranneessa taistelussa tuhat nuijamiestä saa surmansa. Yhteenotto jää sodan viimeiseksi.
Fleming vapauttaa pääosan henkiin
jääneistä, jottei raakuuksista saada
lyömäasetta häntä vastaan.

Heimon kynästä

Kulttuurikokemuksia
Sain tehtäväkseni kirjoittaa kulttuurikokemuksista. Minun piti oikein miettiä mitä kulttuuri minulle
on ja mitä se merkitsee. Kyllä
kulttuuri on hyvin merkittävä osa
elämääni harrastaessani historiaa,
teatteria, kuvataidetta ja musiikkia, joka minulle on lähinnä ns.
kevyttä musiikkia. Kaikki ne kuvastavat aikaansa, ottavat kantaa
ja antavat katsojalleen joskus voimakkaitakin kokemuksia ja tunteita sekä antaa uusia näkemyksiä
ja tietoa. Kokemukset voivat olla
joskus tuskallisiakin ja antaa itselle miettimisen aihetta, niin kuin
taiteilija, tekijä, tulkitsija tai ohjaaja haluaa ne meille näyttää. Jos
keskityn taiteeseen ja siinäkin
musiikkiin, teatteriin ja kuvataiteeseen, niin yritän kertoa miksi
jokaisen tulisi mennä ennakkoluulottomasti kokemaan taidetta. Ei
ole syytä mennä nauramaan teatteriin tai ennakkoluuloisesti katsomaan taidetta siten, että ei se ole
minua varten, vaan mennä katsomaan, mitähän se kertoo minulle
kirjailijasta, mitä taiteilija haluaa
kertoa työllään tai mitä ohjaaja
haluaa kertoa vanhasta tutusta tarinasta juuri minulle.
Kuvataide voi kertoa paljon ajasta, tavoista tai henkilöstä joka työn on
tehnyt. Itse taideteoksen voi kokea
oman kokemuksen tai mielialan mu-

kaan eri tavoilla, mutta aina siitä voi
nauttia. Ei se ole tarkoitettu eliitille
tai se ei ole joidenkin yksinoikeus,
vaan jokainen voi siinä kokea eri
asioita ja nähdä sanoman aina vähän
eri tavalla kuin toinen. Otetaan esimerkiksi Reidar Särestöniemi, joka
ei varmasti jätä ketään kylmäksi, vaan
jokaisella on hänestä jokin mielikuva
tai tunne. Kun sitten pääsee kuulemaan Reidarin omia ajatuksia työstään ja tutustumaan hänen taustaansa,
voimakas värikylläisyys, voimakkaat
siveltimen vedot aukeavat aivan toisella tapaa. Alkaa ymmärtää, miksi
hän maalasi juuri niin ja mitä hän aiheillaan tarkoitti. Siksi kannattaakin
aina mennä ensin esittelykierrokselle,
ja jos taide silloin vähänkin puhuttelee, niin sen jälkeen voi mennä hyvällä ajalla itse katsomaan, mitä taiteilija oikein haluaa kertoa arvoistaan,
ympäristöstään tai itsestään.
Musiikin suhteen pätee aivan samat asiat. Sen voi jokainen kokea
omalla tavallaan ja se kuuluu kaikille.
Vaikka en aina ymmärrä kaikkia hienoja vivahteita tai tunne musiikin tai
laulelman taustaa, voin siitä kuitenkin
saada paljon itselleni. Voin nauttia
pelkästään jonkin soittimen taiturimaisesta käsittelystä ymmärtämättä
mitään sovittajasta tai säveltäjästä,
voin saada laulun sanoista syvän tunnekuohun tai vain nauttia taiturimaisesta esityksestä. Esimerkkinä olkoon
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”Merimiehen morsian” kaupunginteatterin Pikkolossa, jossa Anneliina
Koskinen ja Ismo Laakso ovat onnistuneet luomaan sen kaiken ikävän,
kaipuun ja onnen katsojalle niin, että
siihen eläytyy, kuin sen kaiken itse
kokisi juuri silloin. Anneliina itse on
oikeasti merimiehen morsian, ja vaikka toisaalta kokonaisuus perustuukin
väitöskirjaan, sitä ei kyllä esityksessä
huomaa. Niin omakohtaisia ovat laulujen sanoitukset ja sovitukset, joita
molemmat taiteilijat ovat tehneet.
Myös ne tutut laulelmat, joita mukana
on, sopivat esitykseen kuin omakohtaisina kokemuksina. Kuvat, joita heijastetaan taustalle, tai lokkien laulu
tiivistävät tunnelman siten, ettei esitys
jätä ketään kylmäksi, olipa oma elämäntilanne minkälainen hyvänsä.
No entä sitten teatteri, jolla voi
olla ja jonka tehtävä on kertoa joskus
vaikeistakin asioista niin historiassa
kuin tässäkin päivässä? Ottaa poliittinen kannanotto tai tuoda esiin vaikeita tapahtumia tai kertoa vaietuistakin
asioista. Hyvä ohjaaja ja hyvät näyttelijät pystyvät kertomaan jopa lähihistoriastamme arkaluontoisia asioita ja
pyrkivät sitä kautta vaikuttamaan
meihin ja yhteiskuntaan. On hienoa
käydä maakunnan kesäteattereissa
katsomassa paikallisella murteella
esitettyjä näytelmiä eri kartanoiden,
henkilöiden tai jopa luonnon aiheuttamista muutoksista maassamme, näitä ovat esittäneet mm. Kuivalahden
kesäteatteri Eurajoella, Köyliön, Vehmaan ja Paimion kesäteatterit sekä
monet muut, jotka eivät vain pyri
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suuriin katsojalukuihin naurattamalla
katsojia turhanpäiväisillä näytelmillä.
Vai onko niitä? Miettikäähän seuraavalla kerralla, mutta vasta seuraavana
päivänä oliko, ohjaajalla tai näytelmän tekijällä jotain muutakin sanottavaa. Miettikää todella vasta seuraavana päivänä, sillä esityspäivä on tarkoitettu hauskan pitoon, naurulle ja
yhdessäololle. Joskus ns. koulunäytelmätkin antavat paljon, kun näkee,
miten näyttelijät ja ohjaaja ovat paneutuneet osaansa niin, että nautinto
tulee siitä senhetkisestä yhdessäolosta
ja halusta antaa katsojille jotain ainutkertaista. Myöskään ei koskaan
pidä lähteä kesken esityksen pois, sillä silloinhan ei ole oikeutta eikä edes
voi arvostella koko näytelmää. Aina
pitäisi arvioida etukäteen, onko esitys
liikaa omalle arvomaailmalle, jota
toki silloin tällöin on syytä ravistella.
Teatteri on siihen paras keino, vaikka
se joskus voi koskea ihan omaan
egoon tai syyttää juuri itseä. Niinhän
on tarkoituskin. Usein suuret spektaakkelit eivät näin tee, vaan ne ovat
vain viihdettä. Kuitenkin esitykselle
sinänsä ja näyttelijäsuorituksille tulee
antaa niille kuuluva arvo vaikka
nousten aplodeeraamaan.
Pahalta tuntuu joidenkin teattereiden voisiko sanoa ahneus, kun katsoja pistetään istumaan miltei toistensa syliin kuumana kesäpäivänä, ja
kyllä ne väliaikatarjoilun hinnatkin tai
rahastus yleensä voivat pilata teatterikokemuksen. Mutta kun hinnat ovat
kohtuulliset, parkkipaikat ohjaajineen
toimivat ja ystävällinen, palveleva

Kuvataiteilija Reidar Särestöniemi
(Netin kuvavalikoimat)

väki on mukana esityksen alussa ja
väliajalla, niin epäonnistuneempikin
esitys saa tyydyttävän tunteen katsojassa eikä mikään jää kalvamaan.
Muistakaa myös antaa arvoa sille, että
esityksiin on käytetty valtavasti aikaa
ja siitä pitäisi saada palkkio mutamassa esityksessä. Siis ollaan mukana
ennakkoluulottomasti esityksissä ja
haetaan niistä se olennainen ja positiivisella mielellä.
Koskaan ei pidä arvostella esitystä puoliajalla eikä kommentoida voimakkaan negatiivisesti, vaan miettiä
seuraavana päivänä, mitä minulle haluttiin kertoa, kun näytelmä ei minua
juuri silloin puhutellut. Tästä esimerkkinä olkoon Sopukan Aavesonaatti, joka kyllä puhuttelee näytelmän aikanakin, mutta on niin monisäikeinen näytelmä kuin August
Strindberg vain voi tehdä. Juha Siltanen on sen ohjannut taiturimaisesti
ja näyttelijät yltävät todella mittaviin
suorituksiin. Siinä käsitellään taitavasti niin elämää kuin kuolemaakin, vihaa ja rakkautta sekä nuoruutta ja
vanhuutta välillä realismilla ja toisaal-

ta unenomaisella tavalla. Siltanen on
valinnut juuri oikeat näyttelijät esitykseen. Menkää ihmeessä katsomaan
sillä tämä vanha näytelmä antaa tähänkin päivään ja jokaiselle jotain
omista lähtökohdista riippuen. Jokainen saa varmasti jotain siitä irti eikä
se jätä kylmäksi. Yleensäkin käykää
ennakkoluulottomasti
katsomassa
myös Sopukan ja Pikkolon näytelmiä,
vaikka ne eivät välttämättä naurata.
Niillä on meille jokaiselle jokin sanoma. Ottakaa se haasteeksi ja etsikää se sanoma muistaen, ettei teatteri,
taide tai musiikki ole tarkoitettu joillekin ihmisille, vaan ne ovat meille
kaikille ja ne ovat meille oikeus, eivät
velvollisuus. Nauttikaa kulttuurista ja
lähtekää mukaan! Niihin pääsee pienelläkin rahalla ja ne antavat varmasti
jokaiselle uskoa ja toivoa parhaimmillaan, kunhan emme mene niihin
negatiivisella ennakkoasenteella vaikka silloinkin ne voivat muuttaa asenteitasi ja puhutella juuri sinua.
Tämä vuodatus on Heimolta
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LUKIJOILTA

Toiveeni pujotan lankaan

Eri kirjoittajia

Kai kunnioittaa ihmisiä, joita yhdistää sydämensivistys. Kai muistelee kolmen vuoden takaisia päiviä. Hänessä tapahtui jotakin.
En ole ikinä kuullutkaan sanaa. Sydämensivistys, sanoo vaalea Porista
kurssille saapunut särmääjä Jari. Kai istuu 15 kurssilaisen kanssa ulkona tiiviissä
piirissä.
Valkohipiäiset koivut suojaavat teksteihin uppoutuneita, otsaryppyisiä kirjoittajanalkuja polttavilta auringon säteiltä. Jari katselee ympärilleen etsien tukea..
– Sydämensivistynyt, kuin mies vailla menneisyyttä Aki Kaurismäen elokuvassa, rohkaistuu Anita, vaatimaton turkulaisnainen avittamaan. Hän saa
tuekseen nyökytyksiä, Jarin otsarypyt oikenevat.
Kai aavistaa että sydämensivistys tulee johtamaan hänen elämäänsä. Ehkä
Anita – Kai on itsekin lähtöisin Aurajoen rannalta – liittyy hänen tulevaisuuteensa.
– Mistä sinulle se Kaurismäen elokuva tulee mieleen, Kai kysyy Anitalta
kahvitauolla?
– Olen nähnyt sen jo kaksi kertaa, oikeastaan koko elokuva on sydämensivistyksen korkeakoulu. Muistatko kun Annikki tähti laulaa siinä Valto Tynnilän
Pienen sydämen?
Pala nousee kurkkuun, Kai nyökkää ja punastuu.
Kai ja Anita nousevat. He palaavat tekstiensä ääreen. Jari on kuullut heidän
juttunsa ja laulaa
”Niin pieni ihmissydän on, niin avara ja pohjaton
Se kätkee suuret unelmat ja vihan, lemmen maailmat”
Kai ja Anita tarttuvat toisiinsa. Kepein askelin he tanssivat sota-ajan iskelmän tahdissa opiston valoisaa käytävää.
– Tietokilpailun kysymys, kuiskaa Anita Kain korvaan. – Mihin 1950-luvun iskelmään Erik Lindström sepitti sanoiksi: ”Toiveeni pujotan lankaan, toivon, toivon…?
Kai ei osaa keskittyä Anitan kysymykseen. Kesällä hänen äitinsä muistotilaisuudessa laulettiin yhteislauluna tuo Pieni sydän. Kai piti muistopuheen, missä kiitti äitinsä sydämensivistystä – hyvyyttä, kohtuutta ja rakkautta.
Kai havahtuu opettajan ohjeisiin. – Perinteinen novelli rakentuu kolmestatoista osasta. Ennen viimeistä osaa, ratkaisua tulee hajuaistimus, Kai kuulee
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kummastuksekseen. Hän ei epäile.
Uudenvuodenaattona Kai istuu Cafe Wäinössä ystävänsä Villen kanssa.
Ville on työpaikkansa luottamusmies, tuttu Kaille jo lapsuudesta. Yhdessä he
kulkivat kouluun raitiovaunulla Stålarminkadulta .
– Sait hyvät paikat Sointukonserttiin, Kai sanoo maistellen höyryävää glögiä.
– Olin ajoissa liikkeellä, nyt konsertti on loppuunmyyty, ehkä Helena Siltalan takia, Ville nyökkää.
Helena Siltala. Anita tunkee Kain tajuntaan. Hän pinnistelee muistiaan.
– Soita minulle, kun saat laulun selville, Anita oli sanonut sinisilmänsä
säihkyen – vai kostuenko, kun Kai oli tivannut laulun nimeä.
Kai tuntee kaipaavansa Anitaa, tämän nöyryyttä ja samanaikaista ylpeyttä
valinnoistaan. Anita oli miesvaltaisen ammattiosaston kulttuurivastaava. Hän oli
perustanut työpaikalle mm. kirjaston ja levylainaamon. Jokainen saattoi lahjoittaa ja lainata kirjoja tai levyjä. Anitan aloitteesta osasto hankki kaksi kummilasta, tytön Tansaniasta, pojan Chilestä.
Miehet kävelevät torin poikki Konserttisalille. Uudenvuoden paukkujen
häijy palaneen käry tunkeutuu Kain sieraimiin. Kai hätkähtää jokaista paukkua,
Villekin kiiruhtaa askeliaan.
– Nyt on vuorossa Helena Siltala. Hän esiintyi ensimmäisen kerran VPK:n
talolla vuonna 1953. Tämä ikivihreä on neljä vuotta nuorempi, kertoo Tapani
Maskula.
Kai tuijottaa lumoutuneena ajattoman upeata nuoruutensa iskelmätähteä. –
Ei, se ei ole Anita, vaikka jotain yhteistä heissä on. – Sydämensivistystä, Kain
silmät kostuvat ja hän nauliintuu selkänojaan. Tummaääninen Helena Siltala
laulaa
”Kaikista kauneimman kankaan puvuiksi ommella saan toiveeni pujotan
lankaan, toivon, toivon…
Armas Kaunosielu
Kuvia, muistelmia ja muita artikkeleita Martinrannan alueelta, Martti Walden

http://www.martinranta.info/

25

Turun Ammattikorkeakoulu

Koulutusta Sepänkadulla ennen ja nyt
Matka Turun teknillisen reaalikoulun perustamisesta vuodesta
1849 nykypäivään on pitkä. Ajan
myötä niin Turun kaupunkikuva
kuin yhteiskunta- ja elinkeinorakennekin on muuttunut paljon.
Koulutuksen merkitys on kuluneiden vuosien aikana jatkuvasti korostunut. Suomen hyvinvointia rakennetaan osaamisen avulla. Nykyinen Turun ammattikorkeakoulu on monien mutkien ja yhteensulautumisten kautta rakentunut
vuosien kuluessa nykyiseen muotoonsa. Opiskelijoiden kaupungissa ammattikorkeakoulun lähes
9000 opiskelijaa näkyvät ja kuuluvat paitsi suorittaessaan opintojaan lukuvuoden aikana myös valmistuttuaan. Peräti 76% valmistuneista jää alueelle ja tarjoaa työpanoksensa meidän varsinaissuomalaisten hyväksi.

Ammattikorkeakoulun Sepänkadun kampus on reaalikoulun peruja.
Toimintaa on paitsi vanhassa komeassa Sepänkatu kakkosen kiinteistössä myös myöhemmin Samppalinnan mäelle rakennetussa ja alkujaan
Turun teknillisen oppilaitoksen käyttöön tarkoitetussa Sepänkatu ykkösessä.
Nykyisin mäellä on opiskelijoita
yli 2000 ja alojakin useita. Lähtökohtana on monialainen koulutus ja innovatiivinen oppimisympäristö. Tulevat asiantuntijat valmistuvat, kuten jo
vuosikymmeniä sitten, insinööreiksi,
mutta nyt myös tradenomeiksi ja
muotoilijoiksi sekä ympäristösuunnittelijoiksi ja iktyonomeiksi. Monialaisen Turun ammattikorkeakoulun
organisaatio koostuu kaikkiaan neljästä opetuksen tulosalueesta, joissa
varsinainen käytännön toiminta tapahtuu. Sepänkadun tulosalueen nimi

Sepänkadun kampus.
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on tekniikka, ympäristö ja talous.
Ammattikorkeakoulun tehtävänä
on toimia omalla alueellaan asiantuntijatehtäviin kouluttavana ja yksilöiden ammatillisesta kasvusta huolehtivana instituutiona. Samalla se harjoittaa aluetta palvelevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tutkimus tuo elinkeinoelämän osapuolet kiinteään yhteistyöhön koulutuksen kanssa ja samalla
myös ison määrän EU-rahaa. Sen turvin aluettamme kehitetään sekä projekteista syntyvien tulosten että työelämään tuotettavien asiantuntijoiden
alkujen kautta. Rahan avulla syntyy
myös lukuisa määrä työpaikkoja alu-

eelle.
Sepänkadun toiminnat ovat osa
isompaa kokonaisuutta. Toiminta on
muuttunut vuosien kuluessa eikä tulevaisuuskaan osoita merkkejä muutosvauhdin hiljenemisestä. Haasteita
riittää, mutta keinoja niiden onnistuneeseen ratkaisemiseen etsitään jatkuvasti. Virtaava tieto pitää hereillä ja
koituu viime kädessä kaikkien meidän parhaaksi.
Liisa Kairisto-Mertanen
KTT, koulutusjohtaja
Turun ammattikorkeakoulu; tekniikka,
ympäristö ja talous

110 vuotta tekniikan opetusta Sepänkadulla

Vanhan Tekun vaiheita
Turkulaisella teknillisellä koulutuksella on pitkä historia. Alan
opetuksen pitkäaikaisin ja tärkein
tukikohta on monelle tuttu vanha
Teku Samppalinnanmäen kupeessa. Tuhansia ja taas tuhansia eri
alojen teknikoita, kone- ja rakennusmestareita sekä insinöörejä on
valmistunut tässä Sepänkadun ja
Luostarinkadun kulman upeassa
koulutalossa. Talo voi tänä vuonna
viettää 110-vuotisjuhliaan.
Yli 160 vuotta sitten, syksyllä
1849, aloitti toimintansa Turun teknillinen reaalikoulu, joka toimi aluksi
nelivuotisena. Vuonna 1887 oppilaitos muutettiin kaksivuotiseksi ja ni-

meksi tuli Turun Teollisuuskoulu.
Tällä nimellä se toimi 54 vuotta,
kunnes vuonna 1941 nimeksi muutettiin Turun Teknillinen koulu. Jo
pari vuotta myöhemmin siitä muodostettiin Turun Teknillinen Oppilaitos, kun teknillisen koulun yhteyteen
perustettiin insinöörejä valmistava
teknillinen opisto. Opisto pääsi aloittamaan toimintansa vasta sodan jälkeen vuoden 1945 alussa ja ensimmäiset insinöörit valmistuivat vuonna
1947. Turun Teknillinen oppilaitos
toimi valtion kouluna lähes 50 vuotta,
kunnes 1990-luvulla alkoi prosessi,
jonka päätteeksi oppilaitoksesta tuli
kaupungin omistama Turun ammatti27

korkeakoulu, AKK.

Multavierusta
Samppalinnanmäelle

Turun teknillinen reaalikoulu aloitti
1849 Richterin talossa Multavierussa.
Vuonna 1866 se siirtyi ruotsalaisen
klassillisen lyseon taloon Suurtorin
varrelle ja sieltä kehruuhuoneen kulmarakennukseen Eskelin- ja Linnankadun kulmaan. Koulutuksen laajetessa tilanpuutteesta tuli suuri ongelma. Oman koulurakennuksen oppilaitos sai vihdoin 1903, kun Samppalinnanmäelle valmistui uusi uljas koulutalo. Rakennuksen piirsi lääninarkkitehti Helge Rancken, jonka muita
töitä Turussa oli mm. vanha Kaakeli-

tehdas Läntisellä Rantakadulla, hiljakkoin peruskorjattu hevosraitiovaunuliiteri ja asuintalo Linnafältillä sekä
lähiaikoina saneerausta odottava Itäinen Pitkäkatu 1:n uusrenessanssitalo
(ex Auran Kenkätehdas).
Vuosikymmenien mittaan uudenkin koulun tilat kävivät auttamatta
ahtaiksi. Pulaa oli erityisesti laboratorio- ja muista erikoistiloista. Rakennusta laajennettiin 1940- ja 1950luvuilla kahdella lisäsiivellä, joihin sijoittui mm. laivalaboratorio ja ruokala. Suurten ikäluokkien aikaan 1960luvun puolivälissä rakennettiin lopulta
naapuritontille Sepänkadun toiselle
puolelle lisätilaksi uusi koulurakennus. Sitä on vielä 1990-luvulla laa-

Vanha teollisuuskoulu.
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jennettu. Sepänkadun kampus oli valmistunut.
Tänä päivänä teknillistä korkeakoulutusta annetaan lisäksi kahdessa
muussa paikassa eri puolilla kaupunkia. Nyt mietitään koko ammattikorkeakoulun toiminnan keskittämistä
yhteen paikkaan. Kupittaalle suunni-

tellaan uutta laajaa kampusta ja uudisrakennusta, johon kaikki alan
koulutus aiotaan keskittää. Vanha
Teku jää silloin tyhjilleen. Sen kohtalo on avoin.
Jouni Liuke

Lehden tulevaa sisältöä

Jokisuun tyhjäksi jäänyt korjaustelakka. Lehden seuraavassa numerossa aloitamme
artikkelisarjan turkulaisen veistämö- ja telakkatoiminnan historiasta.
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Liikunta kehittää fyysisesti ja sosiaalisesti

Koripallo elinikäisenä kaverina
Numeropaita päällä koripallon pelaamista tulee kuluneeksi 55 ja
puoli vuotta elämästäni. Siis yli 75
prosenttia. Se ei voi olla vaikuttamatta ihmisen persoonallisuuteen.
Numeropaita päällä kun pelataan,
niin on kysymys kilpaurheilusta,
kilpaillaan voitosta. – Minun aikanani mentiin peliin pitämään hauskaa, sanoo TuTo:n ja maajoukkueen maalivahtilegenda Urpo Ylönen 8.3.2010 Turun Sanomissa.
Itse olen aina mennyt peliin ja
treeneihin hauskaa pitämään. En
ole varmaan koskaan, tai sitten ani
harvoin, ollut joukkueen tehokkain pelaaja käytössä olevilla tunnusluvuilla mitattuna. Tämä on pitänyt minut myös suhteellisen terveenä. Polvet, selkä ja nilkat ovat
ikääni nähden kunnossa. Neljä tikkiä silmäkulmassa peittyvät kulmakarvoihin. Kuitenkin näen että
hyvinvoinnistani puuttuisi aivan
jotain ratkaisevaa, ellen olisi tavannut niitä ihmisiä ja käynyt niissä paikoissa, joita koripallon pelaaminen on elämääni tuonut. Ja
mikä ihaninta – yhteydenpito jatkuu – pallon kera ja ilman palloa.

Turussa se alkoi…

Minua koulivat juniorivuosina Turun
NMKY:n vastuuntuntoinen valmentaja Heikki Mäki ja samanikäiset pelikaverit. Yhdessä kipusimme sen ai30

kaiseen Mestaruussarjaan saakka. Yli
80-vuotista Hoo Mäkeä tapaan vieläkin säännöllisesti. Hauskuus vei minut boheemijoukkue Turun Yliopiston Urheilijoihin. Sen tiede- ja taidesieluiset pelikaverit auttoivat minua
ratkaisevasti hyväksymään erilaisia
suhtautumistapoja voittamiseen ja
erityisesti häviämiseen. Huumori ja
humanismi kantoivat joukkuetta tiukimmissakin väännöissä, taitoa kohtuullisesti, voimaa ei paljoakaan pärjäämiseen.

…jatkuakseen Hyvinkäällä

Yhdentoista turkulaisen numeropaitavuoden jälkeen muutin Hyvinkäälle.
Ensimmäisenä iltana tapasin Tuomo
Salon. Hänen kanssaan olimme
RUK:ssa järjestäneet koripallopelejä,
saadaksemme lomia. Seuraavana iltana osallistuinkin TPL:n eli Tahkon
Pallonlyöjien harjoituksiin silloisella
Kansalaiskoululla. Hyvin kirjava oli
persoonallisuuksiltaan tuokin porukka, mikä auttoi ymmärtämään kilpaurheilun ristiriitaisuuksia.
Siihen aikaan – 1970-luvun alussa – urheilussa osoitettiin myös poliittista väriä. Niinpä – lyhyt karanteeni niskassani – siirryin Pontevaan
ja TUL:oon. Paitsi että pelasin Pontevan ykkösjoukkueessa, toimin myös
seuran kori- ja lentopallojaoston hallituksessa. Piti vastata myös taustoista
ja järjestelyistä. Pontevan ykkönen

Kirjoittajan vasemmalla puolella seisoo upea, ensimmäinen
valmentajani ja nykyinen lämmin ystäväni Heikki Mäki

menestyi. Minun asenteellani ja taidoillani siinä ei pärjännyt. Onneksi oli
kakkos- kolmos- ja nelosjoukkueitakin. Ja sekatreenejä. Hauskaa oli kirjoittaa elämäntapajoukkue Lälläreitten pelimatkoista Hyvinkään Sanomiin. Lällärit pärjäsi niin taitavien pelimiesten ja kuin lämpimän joukkuehengen takia. Erilaisten taitojen takana asui kehittyviä persoonallisuuksia.
Opin hyväksymään värikkäitä asenteita niin peliin kuin elämään. Samalla kasvoin ehkä suvaitsevammaksi,
kun sain julkituoda omat arvoni.
Luottamuksesta ystäviin tuli keskei-

nen arvo elämääni. Lällärit oli elämäniloinen ja avulias, henkisen kasvun
kansalaisjärjestö. Se pakotti henkilökohtaiseen vastuuseen yhteisestä tavoitteesta. Lälläriveljille tulen olemaan ikuisesti kiitollinen yhteisöllisyyden lujista siteistä. Ikuisiin muistoihini jää Ponteva-Lälläri-legendan
Matti Miettisen onnittelupuheen ensimmäinen lause täyttäessäni 60vuotta. Noin 30 hengen, itseäni reippaasti nuoremman lälläriporukan
edessä, sen itseoikeutettuna kapteenina tuo hieno mies katsoo minua suoraan silmiin ja aloittaa: ”Me kaikki
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rakastamme sinua, Leksa”.

Kisiksessä ja maailmalla
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Turun Riennon legenda, Valtteri
Peuhkuri kehotti minua turkulaista
ottamaan yhteyttä marttilähtöiseen
olympiakisakoripalloilija
Pertti
Laantiin – ja helsinkiläiseen Kisikseen. Tein työtä käskettyä, enkä ole
katunut. Päinvastoin. Pepen eli Pressan käsittämätön sosiaalinen auttamishalu ja organisointikyky hakee
vertaistaan. Niinpä olen seniorivuosinani saanut tilaisuuden tutustua
uusiin pelitovereihin ja paikkoihin.
Treenien jälkeen ja sähköpostitse
olemme pitäneet yhteyttä asioista,
jotka joskus jopa liittyvät numeropaita päällä pelaamiseen.
”Maailmalle” olen numeropaita
päällä lähtenyt ainakin Ruotsiin, Eestiin, Puolaan, Tsekkoslovakiaan,
Kroatiaan ja Italiaan. Elämänkumppanini Marjan kanssa olemme matkustaneet koripallon perään niin Uuteen Seelantiin kuin USA:n Puerto
Ricoon. Vaikka joukkueet ovat ns.
maxibasketissa vaihdelleet, on joukkuehenki ja ilmapiiri yhdistänyt ja
lämmittänyt mieltä. Kesän 2008 Italian Pesaron EM-maxibasketkisoissa
Suomen 65+ joukkue oli hengeltään
unohtumaton. Tamperelaisen kämppäkaverini Jukka Mikkolan kanssa
pohdimme yksityiselämämme ylä- ja
alamäkiä. Tutustuin paremmin myös
kirjojen ahmijaan, sydämensivistyneeseen Lasse Toliniin Klaukkalasta. Hänelle lähetän aina kaikki juttuni
alkukontrolliin, on ne väsätty kum-

malla kotimaisella kielellä tahansa. Ja
viisaita parannusehdotuksia saan –
osa niistä tässäkin tekstissä. Pesarossa
urheasti hävityistä peleistä huolimatta
kannustimme toisiamme joka tilanteessa. Joukkueemme hitsautui myös
henkisesti upeaksi ystäväpiiriksi. Se
osallistui lähes entisellään myös
Zagrebin EM-kisoihin pari vuotta
myöhemmin. Kokemus veti vertoja
Pesarolle eikä vähiten koutsimme
Veijo Riistaman sivistyneen persoonallisuuden ansiosta. Zagrebin kisojen
banketissa kerroin ylpeänä, miten
paljon entisen pääkaupungin pojalla
on merkittäviä ystäviä nykyisessä
pääkaupungissamme.

Ja takaisin Turkuun

Olen muuttanut takaisin Turkuun,
Marttiin. Täälläkin olen löytänyt värikkäitä basketöörejä – vanhempia ja
nuorempia kuin minä. Mukana kirmaavat kirkon mies, pankinjohtajia,
kokoomuslainen poliittisen historian
ekspertti, nykyisten maajoukkuekoripalloilijoitten isiä, hammaslääketieteen aatelia, luottamusmies, päätoimittaja ja ties mitä, kaikkien lahjoja,
meriittejä ja kykyjä en tiedäkään.
Mutta mukavaa ja lämmintä on.
Mitä olisikaan elämäni ilman
joukkuepeliä – minun kohdallani koripalloa. Jos jokin niin joukkueurheilu voi opettaa ihmiselle moraalista
vastuuntuntoa: on pakko ottaa huomioon toiset, on yhteinen päämäärä,
pitää tehdä oma osuutensa, voitoista
voi riemuita, tappioita surra ja niistä
oppia yhdessä, on opittava kunnioit-

tamaan sääntöjä. Uskon vakaasti, että
niistä kokemuksista suuri osa on siirtynyt muuhunkin elämääni – niin,
rakkaan Marjani silmät loistavat tavallista kirkkaammin ja hymy kohoaa
hänen kasvoilleen, kun kerron treeneistä, peleistä ja yhteisten koripalloystäviemme hänelle lähettämistä terveisistä.

Kun viime lokakuussa vietimme
Ystävyyden juhlaa, suuri osallistujien
joukko koostui koripalloilijoista.
Esittelin osallistujia koko porukalle.
Herkästi tuli pala kurkkuun, ääni värisi – eikä harvimmin koripalloystävieni kohdalla.
Leo ”Leksa” Lindstedt

Aurajoen laivoja, osa 6

Brunoja 20 vuotta Aurajoella
Aurajoen jokilaivastoon ovat 20
vuotta kuuluneet Bruno-nimiset
laivat. Ensimmäinen Bruno aloitti
onkaförin pielessä ravintolalaivana
vuonna 1993. Vuoden 2008 alkupuolella laituripaikan peri uusi ja
isompi Bruno II. Martinrannan
Brunot ovat vuosien varrella saavuttaneet mainetta erinomaisina
ruokapaikkoina.
Sekä vanha Bruno että Bruno II,
omaavat melko sotaisen nuoruuden.
Bruno rakennettiin aikoinaan hinaa-

jaksi Normandian maihinnousua silmällä pitäen. Se palveli sodan jälkeen
myös Suomen armeijan miinanraivaajana Suomenlahdella. Bruno II taas
rakennettiin hinaajaksi Ruotsin merivoimille. Myöhemmin se hinasi rannikkotykistön maalitauluproomuja
Pohjanlahden länsirannoilla.

Vanha Bruno

Ensimmäinen Bruno – pitäisikö
sanoa nolla-Bruno – oli TID-luokan
hinaaja. Niitä valmistettiin Englannissa toisen maailmansodan aikana. Maan sotakuljetusministeriö tilasi
hinaajia korvaamaan sodassa tuhoutuneita aluksia
sekä myös Normandian
uusia sotatoimia varten.
Aluksia tehtiin kaikkiaan
yli 180. Ensimmäinen
valmistui 1943. Aluksista
tehtiin hyvin tarkat suunnitelmat, jotta ne voitiin33

työn nopeuttamiseksi valmistaa pienissä lohkoissa useilla eri konepajoilla. Valmistustahti oli nopea, parhaimmillaan aluksia valmistui neljän ja
puolen päivän välein. Suurimman
osan kokoamistöistä tekivät tehtäviin
koulutetut naiset. Bruno koottiin R.
Dunston´in telakalla 1943.
Osa TID-aluksista työskenteli
Normandiassa, osa Englannin satamissa. Suomen valtio osti sodan päätyttyä 1947 näitä ylijäämähinaajia yhteensä 14 kappaletta. Tiettävästi niitä
on jäljellä enää neljä, yksi niistä 21
metrinen Bruno. Suomessa alus toimi
aluksi miinanraivaajana Suomenlahdella, kunnes myytiin hinaajaksi Oulu
Oy:lle. Alkuperäinen TID-46 sai uuden nimen Oulu 14. Se hinasi tukkilauttoja Pohjanlahden erottelualueilta
Oulu Oy:n tehtaille. Omistajanvaihdoksen jälkeen 1980-luvulla alus
osallistui jonkin aikaa kuunari Koiviston pelastusoperaatioon. Sinä aikana mm. sen höyrykone poistettiin.
Alus jäi vuosiksi Finnbyn satamaan,
kunnes se jouduttiin sieltä poistamaan. Salon Osuuskauppa suunnitteli
aluksesta kahvilalaivaa Salojokeen.
Vuonna 1990 ravintoloitsijat Ari
ja Marjo Leino hankkivat aluksen
omistukseensa ja toivat sen Aurajokeen förin viereen. Ensimmäinen työ
oli tyhjentää laiva kertyneestä romusta ja valmistella aluksen muuttamista
ravintolalaivaksi. Muutostyöt tehtiin
Laten telakalla Pansiossa. Ravintolatoiminta alkoi 1992, ensin Uudessakaupungissa, mutta jo vuoden kuluttua tutulla paikalla Aurajoessa. Alus
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ja sen 100 asiakaspaikkaa tulivat pian
tutuksi turkulaisille hyvänä ruoka- ja
ajanviettopaikkana.

Bruno II

Bruno II on vain pari vuotta nuorempi kuin ”vanha” Bruno. Gustavsviknimen saanut teräsrunkoinen höyryhinaaja rakennettiin 1945 Finnbodan
telakalla Tukholmassa. Koneeksi siihen asennettiin telakan valmistama
500 hv:n höyrykone. Alus valmistettiin Ruotsin merivoimien käyttöön,
mutta siirtyi pian Härnösandin Rannikkotykistörykmentille Sundsvalliin.
Siellä se toimi mm. ammuntojen
maalien hinaajana. Alus poistettiin
armeijan käytöstä 1978. Gustavsvikin
ostivat herrat O. Wennerberg ja B.
Österlund Tukholmasta. Alus vaihtoi
tiheästi omistajaa, nimikin vaihtui
välillä. Se tunnettiin 1970 ja -80 lukujen taitteessa kolmisen vuotta nimellä Uno. Vuonna 1979 aluksesta
purettiin höyrykone ja kattila.
Monien vaihdosten jälkeen
omistajaksi tuli joulukuussa 2002 nyköpingiläinen ravintolayrittäjä, joka
käynnisti laajamittaisen muutos- ja
korjaustyön aluksen muuttamiseksi
kahvilalaivaksi. Työ valmistui 2006
ja alus toimi pari vuotta kahvilana
Nyköpingissä. Yrityksen jouduttua
maksuvaikeuksiin Gustavsvik myytiin
Ari Leinon perustamalle Bruno Cruisers Oy:lle Suomeen. Tammikuussa
2008 se sai Aurajoen rannalla uuden
nimen Bruno II. Leino teki alukseen
mittavia muutostöitä; keittiö uusittiin
kokonaan ja yläkerran tarjoilutiloja

muutettiin. Alus sijoitettiin vanhan
Brunon paikalle ja vanha alus siirrettiin Raision Hahdenniemen venesatamaan kesäravintolaksi. Yli 26 metrin
pituisessa ja seitsemän metrin levyisessä Bruno II:ssa on kesäisin 150 ja
talviaikaan 50 anniskelupaikkaa. Kuten edeltäjänsä myös Bruno II on tullut tunnetuksi herkullisesta ruoastaan.
Arkisin tarjoillaan lounasta ja koko
päivän tarjolla on myös Á la Carte
-annoksia. Listan tunnetuin legenda
on metsästäjänleipä, jota Brunojen
ystävät saapuvat nauttimaan pitkienkin matkojen takaa. Laivalla voi viettää perhejuhlia, pikkujouluja ym. yksityistilaisuuksia. Alakerrassa voi tilata saunan jopa 20 löylystä nauttijan
porukalle.
Brunoja 20 vuotta luotsanneella
Ari Leinolla on pitkä ura ravintolayrittäjänä. Käytyään Turun hotelli- ja

ravintolakoulun hän aloitti työt Hamburger Börssissä. Jo neljän vuoden
kuluttua hän perusti oman ravintolan,
Kultapadan KOP-kolmiossa 1988.
Muutama vuotta myöhemmin oli
vuorossa Bruno. Samaan aikaan Brunon kanssa hän piti kymmenisen
vuotta Teersalossa Velkuan Rantapuotia ja Rantaklubi-nimistä ravintolaa. Nyt Leino on keskittynyt Brunolaivoihin, joita hän haluaa hoitaa aitojen laivaravintolaperinteiden velvoittamalla tavalla. Kannattaa käydä tutustumassa.
Jouni Liuke
Lähteet:
– tugboatlars.se, Bengt Westin,
– Suomen Höyrypursiseura ry. media
– Ari Leinon muistelmat
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Tapahtumakalenteri
Ohjelmajaosto
Martin viikko 3.–9. kesäkuuta
Martinrantaseuran ja sen yhteistyökumppaneitten järjestämää ohjelmaa

Martinrannan menneisyyttä
-valokuvanäyttely
Voimme seurata valokuvin teollisuuden poistumista Martinrannan alueelta ja asuinrakentamisen kautta levinnyttä asutusta.
Näyttely avoinna ma–pe klo 10–16
Manilla, Itäinen Rantakatu 64
Järj. Martinrantaseura ja TSL Turku.
Nallenäyttely Köysisalissa.
Tessu-nalle on saanut uusia kavereita
– tule antamaan heille nimi!
Näyttely avoinna to–pe klo 9–13
Manilla, Itäinen Rantakatu 64
Järj. TSL Turku.

Tiistai 4.6.

Kävelyretki
Maununtyttärenpuistossa
Opastettu muisteluretki Korppolaismäen kutistuville kallioille. Ihaillaan
vielä nähtävissä olevia Aurajokisuun
kulttuurimaisemia.
Tapahtuma-aika klo 18–20
Kokoontuminen Kölikadulla bussi n:o
3 ja 30 päätepysäkillä.
Järj. Martinrantaseura.

Keskiviikko 5.6.

Manilla-päivä
TSL-häppeninki: nallenäyttely Köysisalissa, työpajoja koko päivän; kädentaitotyöpaja, sivistyspaja, atk-paja,
matkapaja, musiikkiesityksiä, kitaran36

soiton kurssin oppilaat esiintyvät.
Tapahtuma-aika klo 14–19
Manilla, Itäinen Rantakatu 64
Järj. Martinrantaseura ja TSL Turku.
Radio Robin Hood tutuksi
Radion toiminnan ja tilojen esittelyä.
Kesto noin puoli tuntia.
Tapahtuma-ajat klo 12 & 14
Manilla, Itäinen Rantakatu 46
Järj. Turun Lähiradioyhdistys.
Aurajokiristeily
Opastettu veneajelu Aurajoen alajuoksulla, joka esittelee Aurajokirantojen historiaa ja nähtävyyksiä jokiperspektiivistä. Telakkaranta Nyt!
Tapahtuma-aika klo 18–20
Lähtö Förinrannasta joen itäpuolelta
klo 18. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä.
Järj. Martinrantaseura.

Torstai 6.6.

Jarkko Laineen
muistomerkin paljastus
Tapahtuma-aika klo 17–18
Jarkko Laineen lapsuuskodin pihalla,
Itäinen Pitkäkatu 70
Järj. Jarkko Laine seura.
Retki Jarkko Laineen lapsuuden
ja nuoruuden maisemiin
Opastettu kävelykierros Jarkko Laineen maisemiin.

Tapahtuma-aika klo 18–18.45
Lähtö uudelta muistomerkiltä Itäinen
Pitkäkatu 70 ja päättyy Jarkko Laineen puistikkoon Itäisenkadun ja Stålarminkadun yhtymäkohdassa.
Järj. Martinrantaseura.

myös karaokea sisätiloissa. Juhannussalon rakentamisen esittelyä. Muurinpohjalettuja, kahvia ja pullaa.
Tapahtuma-aika klo 12–15
Jokitupa, Itäinen Rantakatu 42
Järj. Turun A-kilta.

Sunnuntai 9.6.

Kaikki Martin viikon ohjelmatiedot
ovat luettavissa netistä
www.kaupunginosaviikot.net ja
www.facebook.com/Kaupunginosaviikot

Pihatapahtuma
Martinsillan kolmiossa
Jokituvan avoimet ovet; pihaleikkejä
ja -kilpailuja, mölkkyä ja betanqueta,

Syksyn alustava ohjelma
Lounasristeily Airistolle
Lauantaina 14. syyskuuta klo 13 lähdemme jälleen laivamatkalle m/s Rudolfinalla. Risteilyn aikana Ruissalon tuntija Robert Rainio kertoo upeista, kunnostetuista pitsihuviloista. Hän valottaa meille myös, miten Krimin sodan aikaiset
tapahtumat ovat havaittavissa mereltä käsin.
Lounasristeilyn hinta on 27 euroa (normaalihinta 28 euroa). Osallistujamäärän
selvittämiseksi ilmoittautuminen Raili Katajalle, puh. 0400 308482, viimeistään perjantaina 6. syyskuuta. Kokoontuminen m/s Rudolfinan luona Läntisellä
Rantakadulla klo 12.45.
Lokakuussa, tarkemmin sanoen keskiviikkona 16.10 illansuussa pääsemme
tutustumaan sanomalehden tekoon Artukaisissa Turun Sanomien toimituksessa.
Mukana on ainakin kulttuuri- ja mielipidesivuja toimittavaa väkeä. Myös lehtitalon talvipuutarhaa saamme illan aikana ihailla.
Marraskuussa Martinpäivän aattona eli lauantaina 9.11., pidetään syyskokous
Martin seurakuntatalolla. Muu illan ohjelma on vielä avoin.
Joulukuun perinteinen puurojuhla järjestetään hyvien kokemusten takia jälleen
Cafe Wäinössä . Alustavaksi ajankohdaksi on sovittu maanantai 2.12. klo 17.

Ohjelmajaosto
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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.
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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

Takakannen kuva: Vanha ja nuori kanahaukka jakavat joen jäällä Myllysillan vieressä yhteistä harmaalokki-ateriaansa helmikuussa 2012. Kuva Risto Lemmetyinen

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
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