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Euroopan Rakennusperintöpäiviä,
European Heritage Days, vietetään
tänä vuonna teollisuuden ja teknii-
kan perinnön teemavuotena. Eu-
roopan neuvosto päätti näin usean
eurooppalaisen teollisuusperintö-
järjestön toivomuksesta ja Suomen
aloitteesta. Suomen Kotiseutuliitto
kertoo tiedotteissaan, että tavoit-
teena on tehdä teollisuuden ja tek-
niikan monipuolista historiaa tun-
netuksi järjestämällä mm.
aiheeseen liittyviä tutustumiskäyn-
tejä, näyttelyitä, kokouksia ja luen-
tosarjoja. Tähän mennessä 45 Eu-
roopan valtiota on jo ilmoittautunut
mukaan kampanjaan, joukossa tie-
tenkinmyös Suomi.

Martinrannalla teollisuus on luo-
nut merkittävällä tavalla paikkakun-
nan identiteettiä. Monien teollisuus-
yritysten työntekijöiden, varsinkin
”Kreittonin” tuhansien rautakourien,
työ on vahvasti vaikuttanut paikalli-
siin rakenteisiin, kulttuuriin ja koti-
seutuhenkeen.

Viime vuosikymmenten varsin
nopea teollisuuden rakennemuutos on
muuttanut ja muuttamassa ympäristöä.
Se on samalla vieroittamassa asuk-
kaita, varsinkin nuorempia, koti-
seutunsa historiasta. Siksi on tärkeää
esitellä teollisuuden ja tekniikan kehi-
tystä sekä niiden kulttuurista merki-
tystä. Teollisuustyötä tehdään edelleen
ja tekniikan ammattilaisia tarvitaan

jatkossakin.
Toisaalta monet teollisuuden ra-

kennukset ja niiden ennen suljetut ym-
päristöt – työn kulttuurin tilat – ovat
avautuneet monenlaiseen julkiseen
käyttöön. Alueellamme siitä muis-
tuttaa mainiona esimerkkinä Manilla.
Vanhasta viinaprännistä ja köysi-
tehtaasta on kehittynyt ennakko-
luulottomien kansalaisten työllä moni-
puolinen taide- ja kulttuurikeskus.

Tulevana syksynä moni intressi-
ryhmä esittelee kulttuuriperintöpäivi-
en aikana teollisuuden ja tekniikan ke-
hitystä sekä niiden kulttuurista merki-
tystä. Martinrantaseurakin haluaa olla
mukana järjestämällä loppuvuoden ai-
kana vähintään yhden ”teollisuuden
perintöä tutuksi” - tilaisuuden. Siitä
kerromme seuraavissa Martinranta-
lehdissä.

PS. Taannoin Turun Sanomien uuti-
sessa kerrottiin, että Neitsytpolun sil-
lan suunnittelu otetaan työn alle kau-
pungin ao. elimissä. Se on hyvä uuti-
nen. Sillan tarpeesta on käyty keskus-
telua jo vuosikymmeniä ja sitä on
esitetty rakennettavaksi monissa alu-
eella pidetyissä asukaskuulemisissa.
Martinrantaseurakin on ollut asiassa
aloitteellinen ja esittänyt kaupungin
päättäjille ehdotuksia tästä laajat ul-
koilualueet yhdistävästä kävelysillasta.

Pääkirjoitus

Teollisuuden perintö tutuksi
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Martinrantaseura ry.

KOKOUSKUTSU

Martinrantaseuran kevätkokous 2015

Aika: Torstai 26.3.2015 klo 18.00
Paikka: Yrjänäsali, Itäinen pitkäkatu 49

Ennen kokouksen alkua Aiju von Schöneman kertoo mm. houruista ja houru-
loista aikojen saatossa kotikaupungissamme sekä esittelee elämänkertakirjaansa
AIJU.

Kokouksen esityslista:

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

tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Hyväksytään kokouksen 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

Hallitus
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Telakkateollisuuden historiaa, osa 5

Telakkateollisuus sotien varjossa 1913–1944
Olemme seuranneet tässä lehdessä
telakkateollisuuden historiaa
Turussa vuoteen 1913 asti, jolloin
Wm Crichton & Co ajautui
konkurssiin. Turun telakkatoimin-
nan suurmies William Crichton

saattoi ennen kuolemaansa nähdä
uuden kilpailijan nousseen Auran
rannoille. Silloin hän ei osannut
aavistaa mitä tulevaisuudessa tuli
tapahtumaan. Tässä osassa käy-
dään läpi Turun telakkateollisuu-
den uudelleen nousu ja kerrotaan,
miten William Crichtonin nimi
säilyi telakoiden nimissä vielä vuo-
sikymmeniä.

Osakeyhtiö Crichton
Crichtonin konkurssipesä ilmoitti 14.
toukokuuta 1913 ”Herra C.M. Dahl-
stömin” saatavien nousevan yli 4,5
miljoonaan markkaan, nykyrahassa
yli sataan miljoonaan euroon. Dahl-
strömin veljeksillä oli siten erittäin
hyvä syy valvoa Wm Crichton & Co:n

konkurssin jälkihoitoa. He ryhtyivät-
kin oitis toimiin, joilla yritys saatai-
siin uudelleen käyntiin. Crichtonin te-
lakan vaikeuksiin johtaneen Ochtan
telakka lopetettiin ja irtaimisto myy-
tiin. Turun telakalta muutettiin rahak-
si sellainen irtain omaisuus, jota ei
katsottu tarpeelliseksi telakkatoimin-
nan jatkamiselle. Dahlströmien ri-
peän toiminnan ansiosta Turun telak-
ka pystyi jatkamaan toimintaansa ja

William Crichtonin nimi säilyi yhtiön
nimessä 50 vuoden ajan.

Keväästä 1913 kesän 1914 al-
kuun telakkatoiminta jatkui nimellä
C.M. Dahlström, entisen Wm Crichton

& Co Ab:n haltija. Mutta 6. kesäkuuta
1914 senaatti vahvisti yhtiön uuden
nimen Aktiebolag Crichton – Crichton

osakeyhtiö. Yhtiö saattoi aloittaa toi-
mintansa puhtaalta pöydältä – velat-
tomana. Telakkatoiminta siirtyi uu-
delle Crichton Oy:lle. Sen osakepää-
omaksi kirjattiin kaksi miljoonaa
markkaa, joka jakautui 2000 osak-
keen kesken. Osakkeiden nimellisarvo
oli 1000 markkaa. Dahlströmit omis-
tivat kaikki osakkeet.

Aika oli suotuisa uuden yhtiön
alkavalle toiminnalle: Maailmalla
elettiin nousukautta, vaikka ensim-
mäisen maailmansodan uhka leijui il-
massa. Crichton osakeyhtiön tilaus-
kirjaan tuli yhdentoista hinaajan tilaus
Venäjältä. Ne piti toimittaa vuoden
1914 loppuun mennessä. Yhden
aluksen – sekin hinaaja – tilasi Korp-
poon Kalkki Oy. Lisäksi toimitettiin
höyrykoneita Venäjälle. Työntekijöi-
den määrä nousi nopeasti, jo ensim-
mäisenä toimintavuotena neljään sa-
taan.

Ensimmäisen
maailmansodan vuodet

Vaikka Ensimmäinen maailmansota
syttyi 28. heinäkuuta 1914, ja Saksa
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julisti sodan Venäjää vastaan neljä
päivää myöhemmin, Venäjän Meri-
ministeriö pysyi hiljaa. Vasta syksyllä
3.10. kirjattiin selvästi sotilaskäyttöön
tarkoitetun aluksen tilaus Crichtonin
tilauskirjaan. Tämä kahdeksan 40 ja-
lan höyryaluksen tilaus tuli kiertoteit-
se. Tilausvahvistus, joka on lähetetty
Crichtonilta turkulaiselle konepaja
Andree & Rosenqvistille 7.10.1914,
vahvistaa tämän kiertotien.

Konepaja tunnettiin paremmin
nimellä Oy Andros Ab. (Tämä kone-
paja ansaitsee oman artikkelin myö-
hemmin). Tilaajaksi osoittautui Venä-
jän Mustanmeren valtiontelakka Ni-

kolajev, joka oli Pietarin Baltian te-
lakan omistuksessa. Crichton Oy ra-
kensi alukset alihankintana Oy And-
ros Ab:lle.

Vuoden 1915 ja kaikkien ennen
vuoden 1917 vallankumousta tullei-
den tilausten takana oli yksi ainoa
mies, joka jo Ochtan telakan aikoina
oli osoittautunut päteväksi talouspääl-
liköksi – Sten Harald Stenovitch
Lundsten. Hän oli saanut laajat
valtuudet Crichton Osakeyhtiöltä toi-
mia yhtiön Pietarin edustajana. Pieta-
rissa hän taisteli tilauksista liikemaail-
massa, jossa rehotti korruptio ja kai-
kenlainen vehkeily, ja jossa panokset
olivat korkeat. Tässä ympäristössä
Lundsten onnistui hyvin.

Vuodet 1915–1917 olivat yh-
tiöllä kiireistä aikaa. Työntekijöitä
tarvittiin jatkuvasti lisää. Vuoden
1916 lopussa yhtiöllä oli jo yli 500
työntekijää. Alukset, jotka oli tilattu
vuoden 1917 aikana toimitettavaksi,

eivät olleet valmiit vallankumouksen
kaataessa keisarinvallan. Tilauskirjaa
ei tarvinnut vuoden 1917 aikana
avata. Ei ainakaan uusien tilausten
takia. Tosin työllistämissyistä yhtiö
valmisti varastoon neljä kompoundi-
höyrykonetta.

Hiljaiselo jatkui vielä seuraava-
nakin vuonna, joskin pientä vilkastu-
mista oli ilmassa. Tilauskirjaan mer-
kittiin yksi työmaahinaaja ja höyry-
kattila. Vuonna 1920 Crichton sai
tilauksen pari vuotta aiemmin Han-
gossa upotetun Bore I:n korjaamises-
ta. Viimemainittu korjaustyö oli suuri:
450 miestyövuotta. Alus luovutettiin
tilaajalle seuraavana vuonna. Lisäksi
telakalla viimeisteltiin neljä partiove-
nettä, jotka olivat vallankumouksen
tiimellyksessä siirtyneet itsenäisty-
neelle Suomen valtiolle. Kaksi par-
tiovenettä myytiin Puolaan vuonna
1920, kun taas kahdesta tuli tykkilai-
voja, jotka saivat nimet Turunmaa ja
Karjala.

Tämän jälkeen uusia laivatilauk-
sia ei ilmaantunut. Niinpä seuraavat
vuodet olivat äärimmäisen hiljaisia.
Vain edellisiltä vuosilta varastoon
jääneitä höyrykoneita kunnostettiin,
ja ne myytiin eniten tarjoaville.

Vulcan Oy ja Crichton Oy
yhdistyvät

Vuonna 1898 perustettu Ab Vulcan

oli saanut alkunsa 1874 Turun

Konepaja -nimellä. Turun Konepajan
tilalle tuli 1884 Korsmanin ns. Uusi
Konepaja, josta muodostettiin kon-
kurssin jälkeen 1898 Aktiebolaget
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Vulcan1 ).
Vulcanilla oli vuodesta 1907

konepaja myös Pietarissa ja ennen
ensimmäistä maailmansotaa yhtiö
valmisti naftamoottoreita, lokomobii-
leja, erilaisia sotatarvikkeita, pump-
puja ja höyrykoneita sekä laivoja
omistamillaan kahdella telakalla.
Vuonna 1911 Ab Vulcanin palveluk-
sessa oli 300 työntekijää ja myynti
7,6 miljoonaa markkaa.

1920-luvun alkupuolella Vulcan
Oy:n toimitusjohtaja Allan Staffans
(s. 13. helmikuuta 1880, k. 19. loka-
kuuta 1946 Turussa) aloitti neuvotte-

lut Crichtonin johdon kanssa telak-
kayhtiöiden yhdistämisestä. Neuvot-
teluja ilmeisesti vauhditti tilauskirjo-
jen tyhjyys. Ja vihdoin 1924 Aura-
jokirantojen kaksi telakkayhtiötä yh-
distyi. Syntyi uusi, vahvempi ja kil-
pailukykyisempi telakkayhtiö Ab

Crichton–Vulcan Oy. Edelleen yhtiön
nimessä säilyi turkulaisen telakka-
teollisuuden kehittäjän ja uudistajan
nimi.

Yhdistymistä olivat edeltäneet
osakekaupat: Emissions-niminen yhtiö
(jonka taustalla toimivat Erik von
Frenckell ja J.K. Paasikivi) oli jo
vuonna 1916 ostanut itselleen Crich-
tonin osakkeet, jotka se oli tammi-
kuussa 1924 myynyt muutamille
suursijoittajille sekä pienille osake-
säästäjille. Suurten – yli sata osaketta
omistavien – joukossa oli mm. Åbo
Akademi (500 osaketta), Suomen
Yhdyspankki (220 osaketta) ja
Henning von Rettig (100 osaketta.
Toimitusjohtajaksi uudelle telakalle
nimitettiin Allan Staffans.

Sukellusveneitä ja
panssarilaivoja

Keväällä 1924 Ab Crichton–Vulcan
Oy:n aloittaessa toimintansa telakoi-
den työllisyysaste Suomessa oli erit-
täin alhainen. Tilanne uudella yhtiöllä
ei ollut sen parempi kuin muillakaan
telakoilla. Kymmenkunta miestä uusi
yhtiö kykeni kuitenkin työllistämään
vuodeksi Turun kaupungin satama-
risteilijätilauksen turvin. Alus sai

1 ) Uudesta Konepajasta ja Vulcanista on kerrottu telakkatoiminnan historian osa 3:ssa
Martinrantalehdessä 2/2014.

Allan Staffans
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nimekseen Aura.
Toimitusjohtaja Staffans oli kui-

tenkin tarmokas ja luottavainen. Hän
oli seurannut tiiviisti puolustusvoi-
mien uusia suunnitelmia laivaston uu-
distamisesta. Staffans hankki osaa-
mista sukellusveneiden rakentami-
seen. Kaikessa hiljaisuudessa hän
aloitti yhteistyön saksalaisten sukel-
lusveneasiantuntijoiden ja sukellusve-
neiden rakentamiseen erikoistuneiden
telakoiden kanssa.

Saksalaisilta oli sukellusveneiden
rakentaminen kielletty Versaillesin
rauhansopimuksen perusteella, ja nyt
suomalaistelakka tarjosi mahdollisuu-
den tekniikan kehittämiseen salassa.
Suomessa oli koko 1920-luvun mie-
titty meripuolustuksen järjestämistä
ja sukellusveneiden tarpeellisuutta pi-
dettiin itsestään selvänä. Staffans alle-
kirjoitti hollantilaisen insinööritoi-

misto IvS:n kanssa salaisen sopimuk-
sen, jonka mukaan Crichton–Vulcan
saisi kaiken tarpeellisen tietotaidon,
mikäli saisi rakentaakseen Suomen
laivastolle sukellusveneitä.

Vuonna 1927 Crichton–Vulcan
saikin kolmen sukellusaluksen tilauk-
sen Suomen valtiolta. Suomen ensim-
mäinen sukellusvene, Vetehinen, las-
kettiin vesille 1930. Samana vuonna
valmistui toinen, Vesihiisi, ja seuraa-
vana vuonna kolmas, Iku-turso.

Vuonna 1928 seurasi vielä kah-
den panssarilaivan tilaus. Niiden val-
mistaminen edellytti investointeja
nostureihin ja rakennusalustoihin.
Uusi rakennusalusta, ”panssaripeti”,
valmistui 1929 joen länsipuolelle eli
”varvin puolelle”. Panssaripetin vie-
relle pystytettiin telakan oman väen
suunnittelema ja valmistama 100
tonnin kiinteä nosturi. Se oli valmis-

Ab Vulcan Oy:n telakka. Telakalla, kuvassa vasemmalla,

majakka-alus Storbotten, joka upposi 1922, taustalla kaasukello.
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tumisensa aikoihin tiettävästi pohjois-
maiden voimakkain kraana, joka ko-
konsa vuoksi oli varsin hallitseva nä-
ky jokisuun maisemassa. Sillä nostet-
tiin laivoihin mm. suuret laivatykki-
patterit. Tämä ”Isoksi kraanaksi” kut-
suttu nosturi ehti seistä paikoillaan li-
kimain 60 vuotta; se purettiin 1980-
luvun loppupuolella. Panssarilaivat
Väinämöinen ja Ilmarinen laskettiin
vesille 1930 ja 1931 .

Vuonna 1930 allekirjoitettiin sa-
lainen sopimus IvS:n kanssa koko-
naan uuden sukellusvenemallin proto-
tyypin rakentamisesta. Alus tehtiin
IvS:n laskuun, mutta Suomen valtiolle

taattiin etuosto-oikeus. Se laskettiin
vesille kaikessa hiljaisuudessa vuonna
1933. Sille ei tässä vaiheessa annettu
nimeä, vaan sitä kutsuttiin rakennus-
numeron mukaan 707:ksi. Saksalaiset
suorittivat sillä perusteellisia koeajoja,
mutta lopulta se päätyi Suomen lai-
vastolle ja sai nimen Vesikko.

Suurien rakennushankkeiden vaa-
timat investoinnit kävivät kalliiksi
Crichton–Vulcanille. Lisäksi ammat-
timiehistä oli pula ja niitä palkattiin
Keski-Euroopasta. 1920–1930-luku-
jen taitteessa helsinkiläinen Kone- ja

Siltarakennus Oy oli onnistunut haali-
maan suuren osan yrityksen osakkeista.

Kolme suurta sukellusvenettä telakkahallissa Crichton–Vulcanilla 1930-luvun alussa.
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Hehkuvaa sulaa metallia kaadetaan muottiin Crichton–Vulcanin valimon

kuumuudessa 1930-luvulla. Kuva Mauno Mannelin. Alakuvassa sukellusveneet Iku-

Turso, Vesihiisi ja Vetehinen juhlaliputettuina telakan laiturissa.
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Loppuvuonna 1931 se omisti jo 98%
Crichton–Vulcanista. Kone- ja
Siltarakennus omisti jo ennestään
Hietalahden Sulkutelakan Helsingissä.
Kauppojen avulla Crichton–Vulcan sai
tarvitsemaansa rahoitusta.

Yrityskaupan jälkeen Staffans jat-
koi edelleen telakan johdossa. Vuonna
1931 Suomi ja Neuvostoliitto solmivat
kauppasopimuksen ja erinomaisesti
venäjää puhunut Staffans sai myytyä
1930-luvulla kaikkiaan 29 laivaa Neu-
vostoliittoon. Suurin osa laivoista oli
erilaisia hinaajia, mutta kaksi viimeistä
olivat isoja rahtialuksia. Telakalla in-
vestoitiin koko 1930-luvun ajan raken-
nusalustoihin, nostureihin, halleihin,
valimoon ja joen itärannalle telakan
alajuoksun puolelle rakennettuun kui-
vatelakkaan.

Laajenevalle telakkatoiminnalle

tarvittiin uusia toimisto- ja piirustus-
konttoritiloja. Vuonna 1937 valmistui
arkkitehti Gunnar Wahlroosin suun-
nittelema funktionalismia edustava
valkoiseksi rapattu kolmikerroksinen
toimistorakennus, joka värinsä vuoksi
sai heti nimen Valkoinen talo.

Kone- ja Siltarakennuksen osti
vuorineuvos Wilhelm Wahlforssin
eli ”Vikkelä-Villen” johtama Ab

Wärtsilä Oy vuonna 1935. Tätä pi-
dettiin vuosikymmenen merkittävim-
pänä yrityskauppana; sen tuloksena
muodostui Suomen oloissa ennen-
näkemättömän mahtava teräs- ja ko-
neteollisuusyhtymä.

Wärtsilä-yhtymä
Crichton–Vulcan

Staffans nautti Wahlforssin luotta-
musta ja jatkoi edelleen telakan joh-

496 tonnin sukellusvene Vesihiisi ja panssarilaiva

Ilmarinen laivastonäytöksessä. Lähde SA-kuva.
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dossa. 1938 Staffans hankki lisenssit
Kruppin dieselmoottorien valmista-
miseen. Dieseleitä varten oli raken-
nettu uusi kokoonpanohalli joen itä-
rannalle. Lisenssien saamisessa auttoi
ilmiselvästi vanhat, sukellusvenepro-
jektien mukana kehittyneet, liikesuh-
teet esim. Fried. Krupp Germania-

werft AG:n kanssa. Tätä pidetään
Wärtsilän dieselmoottorivalmistuksen
alkuna.

Talvisodan aikaan telakka oli
täydessä valmiudessa, ja konepajoissa
tehtiin erilaisia sotaponnistelujen vaa-
timia töitä. Vaikka Turkua pommitet-
tiin paljon; telakan vauriot rajoittuivat
pääosin rikkoutuneisiin ikkunoihin.

Välirauhan tultua Suomi ja Neuvos-
toliitto solmivat jälleen kauppasopi-
muksen. Crichton–Vulcan saikin pian
Neuvostoliitosta tilaukset muun
muassa neljästä hinaajasta. Laivoja ei
ehditty luovuttaa ennen jatkosodan
puhkeamista 1941 ja niinpä kaikki
neljä laivaa luovutettiin Suomen puo-
lustusvoimille.

Tilaukset oli jo olemassa isom-
mistakin merihinaajista, mutta työt
olivat vasta ihan alkuvaiheessa ja ne
laitettiin jäihin. Saksan kauppaval-
tuuston ja Wärtsilä-yhtymän välisten
pikaisten neuvottelujen tuloksena
päädyttiin siihen että Saksan Kriegs-
marine ottaa nimiinsä Neuvostoliiton

Kuvan BORE II oli toinen neljästä Bore II -laivasta. Se laskettiin vesille 1936 ja oli

tarkoitettu vuoden 1940 olympialaisten liikenteeseen. Alus päätyi 1944 sotakorvauksena

Neuvostoliittoon, jossa se romutettiin Petrodvoretz-nimisenä 1973.
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laivatilaukset. Näistä laivoista ehdit-
tiin luovuttaa 12 ennen kuin yhteydet
Saksaan katkesivat syyskuussa 1944.
Jatkosodassakin Crichton–Vulcanin
kärsimät vahingot olivat suhteellisen
vähäiset.

Lopuksi
Sotien jälkeen muodostettiin Sotakor-

vausteollisuuden valtuuskunta, Soteva,
johon Wärtsilän toimitusjohtaja,
vuorineuvos Wilhelm Wahlforss ase-
tettiin edustamaan telakkateollisuutta.

Suomi joutui maksamaan sotakor-
vauksista huomattavan osan koneina
ja laitteina. Wärtsilä-yhtymän telakat
saivat kaikkein vaativimmat alusti-
laukset. Sodanjälkeistä aikaa käsitte-
len historiikin seuraavassa osassa.

Tapani Järvinen

Lähteet: Nils von Knorring: Aurajoen

veistämöt ja telakat

Veikko Laakso: Turun kaupungin

historia 1917–1970

Vanha Vulcanin konepaja Perämiehenkadun puolella n. 1900.
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Vaikuta valinnoillasi
Kummallista kyllä: Martinrantaseuran säännöissä ei mainita että seura olisi
poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutumaton. Kuitenkin seuran eri elinten –
hallituksen ja jaostojen kokouksissa aina silloin tällöin keskustellaan, mitä
puolueettomuus tarkoittaa.

Usein vaatii selkeyttämistä tehdä ero politiikan ja puoluepolitiikan välillä,
ehkä joskus myös uskon ja uskonnon välille.

Minun ajattelussani jokainen uskoo johonkin – itseensä, tietoon, ihmisiin,
yhteistyöhön, rahaan, luonnonlakeihin, kohtaloon. Jotkut liittävät uskoonsa
myös jonkin uskonnon ja sitä edustavan kirkon.

Mitä sitten tarkoittaa tuo aikoinaan 1960-luvun radikaalifeministien
lanseeraama ajatus, että henkilökohtainen on poliittista? Arvaan että joillakin
nousee karvat pystyyn ja lopettavat lukemisen. Kysymys on kuitenkin hyvin
arkisista, jokapäiväisistä valinnoistasi.

* * *
On mentävä ostamaan kaupasta ruokaa, talouspaperia, uudet patterit kameraan
ja ehkä täyttämään lottorivin. Jos asuu täällä jossain päin Marttia, kohtuullisen
matkan päässä on jokin tai jotkut seuraavista: K-Market, kaksi Valintataloa,
Siwa, Sale ja S-Market. Kaikkien läheisyydessä on bussipysäkki ja jos ei ole
pahempia liikkumisvaikeuksia, jaksaa kävellä tai hyvän sään aikana pyöräillä
hoitamaan päivittäiset kauppa-asiasi.

Mutta voihan sitä keksiä muitakin ratkaisuja, kun on tullut tuo uusi autokin
hankittua ja lähikaupan hinnat eivät ole kilpailukykyisiä. Onhan autoa pakko
käyttääkin, kun sen jälleenmyyntiarvo laskee vuosimallin mukaan. Sitä paitsi
noissa Skanssin ja Myllyn ostosparatiiseissa on vaikka mitä tarjouksia – ja
varmasti saa samat ostokset sieltä edullisemmin kuin lähikaupastasi. Voi
hankkia myös puoli-ilmaisen autotallin, sinne voi ahdata paljon roinaa, mitä
kerrostalojen rautalankahäkkeihin ei mahdu. Siitä vain autonrattiin ja ruuhkia ja
liikennevaloja manaillen nauttimaan parinkymmenenkin kilometrin
yksityisautoilusta kaltaistensa seurassa.

Vaan pääsee busseillakin ostosparatiiseihin, myös kauppatorille ja
kauppahalliin. Mutta ne bussit kulkevat miten sattuu, ei niitten aikatauluista saa
mitään tolkkua. Ei kannata ihmetellä että jotkut kannattavat jopa 60 metrin
syvyyteen kaivettua parkkipaikkaa torin alle saveen.

Henkilökohtainen on poliittista tarkoitta yksinkertaisesti, että arjen
ratkaisusi ja valintasi vaikuttavat yhteiskunnan ja palvelujen kehitykseen.
Vaihtoehtoina ovat lyhytnäköinen ”mulle, kaikki, heti” -ajattelu, ja vastuullinen

KOLUMNI Leo Lindstedt
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luontoa ja tasa-arvoa kunnioittava ajattelu
Ostosparatiiseihin omalla autolla ajava saa ehkä tällä hetkellä täytettyä

välttämättömien ostostarpeittensa lisäksi houkuttelevia turhakkeita näennäisen
edullisesti. Samalla kaupungin ydinkeskusta, lähipalvelut ja joukkoliikenne
uhkaavat näivettyä. Moisesta voi sitten syyttää poliitikkoja, ei huomata että oma
arkinen valinta on poliittinen.

Hyvinvoiville suomalaisille valittaminen on kansanhuvia, kertoo filosofi
Lauri Järvilehto. Me valitamme, koska meillä on reitit ja välineet. Samanaikai-
sesti voisimme toki henkilökohtaisilla arjen valinnoilla vaikuttaa olosuhteisiin,
joista valitamme.

P.S. Tämä ei tarkoita että kritisoisin joillekin lähes pakollista oman auton
käyttöä joko omiin työ- tai lasten koulumatkoihin – ja

kirjoittajallakin on auto

Tämäkään lumoavan kaunis, vanha kioski ei enää palvele meitä - miksiköhän?
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Turun seudun invalidit ry ja Invalidien
asunnot Oy Temppelikadulla
Martinrantaseuran syyskokous pi-
dettiin marraskuussa Turun Seu-
dun Invalidit ry:n kerhohuoneessa.
Seuraavassa kerrotaan invalidiyh-
distyksen ja sen omistaman talon
historiasta.

Aivan 1800-luvun lopulla alettiin
kiinnittää huomiota myös liikunta-
vammaisten asioihin. Silloin tosin pu-
huttiin raajarikkoisista – vaikeammin
liikuntavammaiset olivat varmaan sil-
loin täysin toivottomia tapauksia. Hel-
singissä perustettiin näiden pohdin-
tojen seurauksena 1899 Raajarikkois-
ten auttamisyhdistys, joka sai aikaan
proteesipajan ja tyttökoulun.

1930-luvulle tultaessa Euroopas-
sa jylläsivät kansallissosialismin ja
sosialismin aatteet, jotka molemmat
tunnustivat vain henkisesti ja fyysi-
sesti terveiden ihmisten olemassaolon.
Muu aines pyrittiin eliminoimaan yh-
teiskunnista. Suomessa kuitenkin noi-
nakin vuosina liikuntavammaisten
asemaa pyrittiin kohentamaan. Hel-
singissä saatiin 1935 aikaan Raajarik-
koisten työkotiyhdistys, jonka tarkoi-
tuksena oli perustaa invalideille työ-
koteja, joissa he voisivat myös asua.
Terveet johtivat tätä toimintaa, ja toi-
saalta tässäkin voi nähdä, että vam-
maiset haluttiin pois näkyviltä, mutta
kuitenkin yhteiskuntaa hyödyttäviksi
kansalaisiksi.

Pian huomattiin, että Helsingistä

käsin koko Suomea ei voitu hallita.
Syntyi ajatus, että eri puolille Suomea
on perustettava invalidien omia yh-
distyksiä. Perustaminen ei kuitenkaan
noissa oloissa ollut helppoa. Jo itse
sana invalidi tarkoittaa epäkelpoa.
Kukapa noissa olosuhteissa, joissa
vain kaikin puolin kelvollinen oli yh-
teiskunnan kannalta elinkelpoinen,
halusi leimautua yhteiskuntakelvotto-
maksi. Vaikeuksien kautta kuitenkin
1937 saatiin perustettua uudet yhdis-
tykset Tampereelle, Turkuun, Kuopi-
oon, Viipuriin, Lahteen, Ouluun ja
Kemiin. Helsingin lisäksi nämä yh-
distykset perustivat 1938 Suomen Si-
viili- ja asevelvollisuusinvalidien lii-
ton, nykyisen Invalidiliiton.

Varainkeruuta ja
lomatoimintaa

Turussa yhdeksän henkilöä kokoontui
15.4.1937 Taimi II:een perustamaan
liikuntavammaisten yhdistystä. Se sai
nimekseen Turun Raajarikkoisten
yhdistys ry. (nykyisin Turun Seudun
Invalidit ry.) Toiminnan rahoitus oli
vaikeaa. Jäsenmaksutulojen lisäksi
järjestettiin arpajaisia, joihin oli kui-
tenkin vaikea saada lupia. Kaupunki
suhtautui myös hyvin nihkeästi. Par-
haita avustajia olivat yritykset: mm.
Rettig, Auran Sokeritehdas ja Maa-
miesten kauppa mainitaan lahjoitta-
j ina. Kuriositeettina mainittakoon,
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että vuosina 1952–54 sotainvalideille
ja tavallisille invalideille kerättiin va-
roja Suomen Neito -kiertueilla, joilla
Armi Kuusela, Teija Sopanen ja Le-
nita Airisto kiersivät Suomea ja kat-
somaan tulijat maksoivat pääsymak-
sun.

Ajan myötä kioskit olivat yhdis-
tystoiminnalle hyviä avun tuojia: sekä
rahallisesti että työllistäjinä. Parhaim-
millaan yhdistyksellä oli seitsemän
kioskia eri puolilla kaupunkia ja kus-
sakin kaksi myyjää, jotka olivat pää-
asiassa yhdistyksen omia jäseniä.
Kioskien voimakkaasti kohonneet
tonttivuokrat ja palkkatason nousu te-
kivät kioskitoiminnasta kannattama-
tonta viimeistään 90-luvulle tultaessa.

Heti 30-luvulla yhdistyksen jäse-
net kaipasivat omaa kesäpaikkaa, kos-
ka monet kokivat tavallisille uimaran-

noille menon liian hankalaksi. En-
simmäinen kesäpaikka vuokrattiinkin
jo 1939 Raisiosta. Myös Littoisissa
yhdistyksellä oli vuokrapaikka hetken
aikaa. Koko ajan haluttiin kuitenkin
aivan omaa kesäpaikkaa. Sellainen
saatiinkin jo 1945 Kuusistosta. Ny-
kyisin Turun Seudun Invalideilla on
17,5 hehtaarin suuruinen lomakoti
Koivukankareen alue Kuusiston sal-
men rannalla. Sinne kuka tahansa
ohikulkija voi piipahtaa kahville tai
ruokailemaan tai järjestää siellä jon-
kun kurssi- tai juhlatilaisuuden. Alu-
een ylläpito on vaatinut jäsenistöltä
valtavasti talkoohenkeä ja myös ra-
hallisia panostuksia.

”Invaliditalo” nousee Marttiin
Toimitilojen järjestäminen oli aluksi
hankalaa. Puheenjohtajan asunto sai
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aluksi pitkän aikaa toimia myös yh-
distyksen toimistona. Puheenjohtaja
Kaarlo Vibergin asunto sijaitsi ker-
rostalon 3. kerroksessa. Talossa ei ol-
lut hissiä ja asunnossa oli 3 huonetta,
keittiö ja palvelijanhuone. Niissä toi-
mi yhdistyksen toimisto, arpajaisten
ja myyjäisten varastot, kerhojen ja
kokousten toimitilat – puheenjohtajan
asunnon lisäksi 12 vuoden ajan. Oli
ymmärrettävää, että jäsenistö kuu-
meisesti etsi sopivampia tiloja yh-
distykselle.

Martinmäki oli sodan jälj iltä
kirkkoa lukuun ottamatta tuhoutunut
maan tasalle. Ville Viljanen aktiivi-
sena invalidiyhdistyksen jäsenenä eh-
dotti oman talon rakentamista 1948.

Yhdistyksellä itsellään ei ollut varoja,
ja lisäksi se oli juuri 1945 hankkinut
kesäpaikan, josta oli reilusti velkaa.
Rakentamisbuumi ja -into olivat kui-
tenkin korkealla sodan jälkeen. Niin-
pä kaupunki antoi yhdistykselle
vuokratontin osoitteesta Temppelin-
katu 2. Invalidiliitto lähti hankkee-
seen mukaan ja valtio antoi auliisti
Arava-lainaa. PYP rahoitti muun
osuuden ja lnvalidiliitto antoi takuut
pankin lainalle.

Turun Invalidien Asunnot oy:n
rakennustoimikunnassa vaikutti alku-
vaiheessa voimakkaasti Invalidiliiton
puheenjohtaja Eino K. Kalervo. Ta-
lon arkkitehtina toimi Aulis Blom-
stedt, jonka vaikutus kokonaisuuteen

Kaarlo Viberg
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oli merkittävä. Invalidien mahdolli-
suudet ulkoiluun asumisen yhteydessä
haluttiin taata rakentamalla koko olo-
huoneen levyiset parvekkeet. Raken-
nuksen runko on pääosin betonia, ka-
dun puoli ja osa päädyistä on raken-
nettu tiilestä. Alkujaan taloon raken-
nettiin 49 huoneistoa, toimisto ja ta-
lonmiehen asunto (yhdistetty 90-lu-
vulla huoneistoksi), varastotila-kerho-
huone sekä suurelle yleisölle tarkoi-
tettu saunalaitos eli Villen saunat Oy.
Se muutettiin 90-luvulla toimistoksi,
kerhotilaksi ja saunaosastoksi.

Arkkitehti, professori Aulis
Blomstedt (1906–1979) käytti talossa
osittain kehittämäänsä Canon60
-mittajärjestelmää, jossa kehon mitat
(180 cm ihminen), aritmeettiset luku-
sarjat ja säveloppi olivat merkittäväs-
sä osassa. Blomstedtin mukaan arkki-
tehdin tehtävänä on suojata ihmistä ja
toisaalta välittää hänen suhdettaan
luontoon. Siksi talo on ollut ammat-
tilaisten suuren mielenkiinnon koh-
teena eri vuosikymmeninä.

Itse rakentamisessa oli monta
mutkaa. Inflaatio oli valtava, oli lak-
koja ja muita seisokkeja. Rakennus-
kustannukset karkasivat käsistä. Al-
kujaan talon piti maksaa 65 miljoonaa
ja sen piti valmistua alkuvuodesta
1951 . Talo valmistui kuitenkin vasta
loppuvuodesta 1951 ja se maksoi yli
100 miljoonaa. Invalidiliitto vetäytyi
hankkeesta kesken kaiken, ja koko
talo putosi yhdistyksen syliin. Samoin
lainoitus piti hoitaa uusiksi. Jopa
keskeiset yhdistyksen jäsenet joutui-

vat henkilökohtaisiin takauksiin, jotta
työt saatiin jatkumaan.

Osa rakenneratkaisuista osoittau-
tui käytännössä toimimattomiksi.
Suora katto ja ylätasanteen parvek-
keet olivat epäonnistuneita. Yläkerran
katot vuosivat jatkuvasti. Kattotasan-
teen parvekkeet oli peitettävä. Asun-
not olivat kuitenkin moderneja sodan
jälkeisen mittapuun mukaan. Asuk-
kaat olivat tyytyväisiä, joskin vuokrat
olivat melko kalliita. Niinpä n. 55
neliön kaksioihin piti usein ottaa
alivuokralainen, jotta maksuista sel-
vittiin. Tämän päivän vaikeavammai-
sen asuntoja huoneistot eivät ole.

Julkisivuremontti on tehty 2003
rakennuksen henkeä muuttamatta.
Rakennus on asemakaavassa julkisi-
vuiltaan suojeltu, joten korjauskin
vaati rakennusluvan. Tänä päivänä
talo on vuokratalo, josta vuokrataan
asuntoja myös vammattomille henki-
löille. Villen saunat muutettiin toi-
mistotiloiksi 90-luvulla, koska ylei-
sillä saunoilla ei enää ollut riittävästi
käyttöä ja tilat olisi joka tapauksessa
pitänyt korjata kokonaan. Putkire-
montti on tulossa tässäkin talossa lä-
hitulevaisuudessa.

Sirpa Kumlander

Kirjoittaja on ollut invalidiyhdistyksen

hallituksessa 1981–96, josta puheen-

johtajana 1990–96, yksityiskohtatie-

dot pääosin yhdistyksen 50-vuotis-

historiikista.
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ALKUpiste
Paikka, jossa ihmiset tapaavat ja ajatukset kohtaavat

ALKUpisteen kulttuuriklubi

Alkun talon liiketilassa Matinkadulla, vanhan jugend-talon kivijalassa, on
alkanut toimia pienimuotoinen, kaikille avoin kulttuuriklubi Alkupiste. Siellä
järjestetään kaikenlaista mukavaa ja mielenkiintoista ohjelmaa.

ALKUpiste on paikka, jossa pyritään hahmottamaan maailmaa
keskuteluilla ja kulttuurin keinoin lähestymällä.

ALKUpisteessä jaetaan kokemuksia, tyydytetään tiedonjanoa, harjoitetaan
erilaisia taitoja, eikä unohdeta käsillä tekemistäkään. Aiheita haetaan
osallistujien mielenkiinnon pohjalta.

Katso tarkemmin http://www.alkupiste.org

Alkupisteen alkuunpanija ja emäntä klubin ovella toivottamassa vieraita tervetulleiksi.
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Pyhä Martti
Kotikonnussa on aina häivähdys
pyhää, vaikeasti määriteltävää ar-
voa, mikä juontaa juurensa ihmi-
sen atavistiseen alkuun asti. Se an-
taa meille juuret ja sitoo yhtei-
söön. Auttaa meitä tajuamaan
osamme kokonaisuudessa. Me
Martinrantaseuran ihmiset ym-
märrämme tämän hyvin.

Pyhyydellä on myös uskonnolli-
nen ulottuvuus. Se tarkoittaa abso-
luuttista kunnioitusta ja koskematto-
muutta. Usein uskonnollisessa kil-
voittelussa hyvin menestyneitä henki-
löitä on kuitenkin kohdeltu kaltoin,
koska heidän eettiset arvokäsityksen-
sä ovat olleet ristiriidassa maallisen
vallan etujen kanssa. He ovat kuolleet
aatteensa puolesta, marttyyreina. Ka-
tolinen kirkko on hyvittänyt joitakin
vainajia tekemällä heistä pyhimyksiä,
joilla on merkittävä rooli uskonnolli-
sessa yhteisössä.

Pyhä Martinus Toursilainen,
eli Pyhä Martti on ainoa pyhimys,
joka ei kuollut marttyyrina. Martti eli
300-luvulla sotilaana roomalaisessa
armeijassa Ranskassa. Hollantilainen
taiteilija Pieter Bruegel kertoo Mar-
tin tarinan taulussaan, joka on esillä
Madridissa, kuuluisassa Prado-mu-
seossa.

Teos on maalattu 1566 tai 1567.
Asetelma rytmittää juonen, kertoo
pyhimyksen legendan. Kuvan keskus-
tassa on meneillään hurjat juomingit.
Syksy on edennyt pitkälle, maisema

on synkkä ja valoton, puut pudotta-
neet lehtensä. Sato on korjattu ja sitä
juhlitaan hillittömästi. Elämä kieppuu
viinitynnyrin ympärillä. Juhlijat eivät
vaikuta iloisilta. Tuskin voidaan pu-
hua juhlista lainkaan. Ahneet parvei-
levat, tungeksivat ja tyrkkivät. Tun-
nelma on kuin Hulluilla Päivillä:
enemmän, enemmän.

Kuvan vasemmassa laidassa nä-
kyy himmeänä tienvarteen sijoitettu
hiljentymispaikan risti. Se on kauka-
na tapahtumien keskipisteestä. Pää-
henkilö erottuu joukosta selvästi. Hän
istuu upean hevosen selässä sotilas-
puvussa, kerjäläisjoukon keskellä.
Syksy on kylmä ja poloiset raajarikot
hytisevät vilusta. Martti, sotilas, tart-
tuu miekkaansa, leikkaa viittansa
kahtia ja antaa sen viluisten suojaksi.

Bruegel ei ole valinnut aihettaan
sattumalta. Hän valitsi tutun tarinan,
jonka jatko on kristikunnan valistu-
neitten jäsenten tiedossa: Seuraavana
yönä Martti näki unen päivän tapah-
tumasta. Siinä hänen auttamansa ker-
jäläinen osoittautui laupeudentyöstä
kiitolliseksi Kristukseksi. Aamulla
Martti pukeutui viittaansa. Se oli ih-
me ja kumma kokonainen. Ihmeen
kokeneena Martti erosi armeijasta ja
rupesi harrastamaan hyväntekeväi-
syyttä kirkon piirissä. Hänet nimi-
tettiin sittemmin Toursin piispaksi.

Kerrotaan että hän oli ihmisenä
harvinaisen vaatimaton ja empaatti-
nen. Sotilaassa oli siis tapahtunut
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syvällinen muutos. Piispaksi nimittä-
minen vertautuu pappispiireissä ken-
raalinimitykseen armeijassa. Martti ei
halunnut julkista huomiota ja hän pii-
loutui hanhitarhaan. Julkisuus on kui-
tenkin armotonta. Tämän ihailijoitten
pakoilun seurauksena koko läntinen
Eurooppa on satojen vuosien ajan
viettänyt Martin kuolinpäivää 11 .11 .
hanhipaistia ja mustaa keittoa nautti-
en, normaalien ruokajuomien kera
tietenkin. Sotilaasta tuli pyhimys,
mutta kansa odottaa edelleen ihmettä,
pyyhkii hanhenrasvaa suupielistä, ja
pitää kiinni viitastaan.

Pyhä Martti on jostain syystä hy-
vin tunnettu Suomessakin, luterilai-
sessa maassa. Naapurikaupunkimme
Raision vaakunassa komeilee Martti
uljaan ratsunsa selässä. Marttilan
kunnan vaakunaan on mahdutettu
kerjäläisetkin mukaan. Suomessa
Marteista tunnetuin ja ehkä tärkein
on Martti Luther, jonka mukaan on
tiettävästi nimetty Martin kirkko.
Martin nimipäivä on 10.11 . eli
Lutherin syntymäpäivä. Suomessa
Martinpäivän hanhijuhla voi siis
mennä pitkäksi, jos sen aloittaa nimi-
päiväallakan mukaan. Pyhän Martin
kaimoja on Turun seudulla ollut usei-

ta, varsinkin kirkon ja akatemian pii-
rissä. Martinkatu on saanut nimensä
runsaat sata vuotta sitten kun Östra
Allégatan muutettiin Martinkaduksi.
Kenen Martin? Varmuutta ei ole,
mutta vahvin ehdokas lienee Martti
Stodius, teologian maisteri 1600-lu-
vulta. Hän oli vaikutusvaltainen tur-
kulainen. Lukion rehtori ja hebrean
kielen professori Turun Akatemiassa.

Pieter Bruegelin maalaus on eräs
Prado-museon vetonauloista. Se oli
lähes 500 vuotta tietymättömissä ja se
pantiin näytteille vasta vuonna 2010.
Teoksesta oli olemassa luonnoksia ja
tutkijat arvelivat sen tuhoutuneen.
Muutama vuosi sitten Espanja ajautui
taloudelliseen ahdinkoon, joka näkyi
monella tavalla arkielämässä. Elintaso
laski ja huutokauppoihin ajautui ar-
voesineitä. Eräs huonokuntoinen van-
ha taulu, jonka signeerauksesta ei
saanut selvää, herätti asiantuntijoissa
epäilyn, joka johti perusteellisiin tut-
kimuksiin. Taulu paljastui aidoksi,
kadonneeksi luulluksi teokseksi. Pyhä
Martti siirtyi kadotuksesta maailman
valoon.

Matti Aaltonen

Oikealla välillä kadonneeksikin

luultu Pieter Bruegelin kuuluisa

maalaus ”Pyhän Martin viinijuhla”.
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Viihtyisä ravintolalaiva Bruno II
Förin vieressä imaisi joulukuun
alussa suojiinsa noin 40 seuran jä-
sentä. Varmaan moni lähti kotiin
tyytyväisellämielellä, sillä ilta tarjo-
si maukkaan puuron ja väskynäso-
pan lisäksi ohjelmaa monelle aistil-
le ja aivonystyröille.

Avauksessa luettiin mm. joulu-
rauhan julistuksen tuore latinankieli-
nen versio, jonka on kääntänyt Mar-

tinrannassa asuva Veli-Matti Rissa-
nen. Eikä tarvinnut paljon antaa vih-
jeitä, kun joku kuulijoista päätteli ai-
van oikein mistä tekstistä oli kysy-
mys.

Varttunutta osanottajajoukkoa
ilahdutti erityisesti kolme Puolalan-
mäen musiikkilukion puhallinsoittajaa
jyhkeällä ja seesteisellä joululauluoh-
jelmallaan. Trio Puolalan nuoret,
vilkkaat ja värikkäät soittajat, Joel

Monipuolinen ohjelma
perinteisessä puurojuhlassa

Puolalan musiikkilukion sympaattiset nuoret muusikot

Elina Lyytinen, Joel Wendelin ja Miika Hakala.
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Wendelin, Elina Lyytinen ja Miika
Hakala, joiden puhallinsoittimet oli-
vat lähes soittajiensa kokoa, ansaitsi-
vat aplodinsa.

SatusetäMatti Aaltonen luki rau-
hallisesti eläytyen ja hiiskumattoman
hiljaisuuden vallitessa kirjoittamansa
Tuhannen ja yhden yön tarinan Luku 7.
Matemaattis-filosofinen tarina osoit-
tautui kauniiksi, herkäksi – tietenkin
myös jouluun sopivaksi ja opettavai-
seksi.

Välillä täytettiin vatsaa niin ruoal-
la kuin juomalla, kunnes maailman-
matkaaja Hannu Tuominen päästet-

tiin vauhtiin. Mies on saanut valmiiksi
laajan matkailun nettisivuston lisäksi
mm. kirjan Varsinais-Suomen 130
nähtävyydestä – ei mistään turismi-
krääsästä, vaan intohimoisesta keräi-
lystä, kotiseuturakkaudesta kätketyistä
aarteista, pähkähulluista ideoista ja
kulttuurimaisemasta kumpuavista
kohteista. Näyttävät kuvat ja vauhdi-
kas, sujuva teksti osuivat kuulijoihin.

Leo Lindstedt

PS. Bruno-laivasta on tarinaa Mar-
tinranta-lehdessä 2/2013

Matti Aaltonen lukee matemaattis-filosofista tarinaansa lukujen ihmeellisyyksistä.
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Syyskokouksen satoa
Martinrantaseura ry:n syyskokous
järjestettiin 12.11.2014 Turun Seu-
dun Invalidit ry:n talossa Sotalais-
tenmäessä. Turun Invalidiyhdistyk-
sen puheenjohtajanakin aiemmin
toiminut Sirpa Kumlander tutus-
tutti aluksi kokousväen vuonna 1937
perustetun yhdistyksen historiaan
ja invaliditalon vaiheisiin. Niistä
löytyy tarina toisaalta tämän lehden
sivuilta.

Esittelyn jälkeen pidetyssä syys-
kokouksessa hyväksyttiin seuran hal-
lituksen laatima toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2015. Jäsen-
maksut päätettiin pitää ennallaan, eli
varsinaiselta jäseneltä peritään 16
euron ja perhejäseniltä kuuden euron
vuosimaksu. Yhteisöjäsenien mak-
suksi määrättiin 60 euroa. Samalla
päätettiin hallituksen omasta esityk-
sestä, ettei hallituksen jäsenille ja toi-
mihenkilöille makseta mitään palk-

kiota. Tehtävien hoidosta johtuvat
kulut kuitenkin korvataan.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouni
Liuke valittiin jatkamaan tehtävässä
myös vuonna 2015. Hallitukseen va-
littiin erovuoroisten ja pois jäävien ti-
lalle aikaisempinakin vuosina halli-
tuksessa toimineet Raili Kataja, Robert
Rainio ja Kimmo Samuli. Aivan uusina
jäseninä mukaan tulivat Markku Ahti,
Irmeli Mattila jaAimo Mäki. Vanhoina
jäseninä jatkavat hallituksessa Liuken
lisäksi Ahto Heinonen, Tapani Järvinen
ja Sirpa Kumlander.

Toiminnantarkastajiksi valittiin
Matti Arvela ja Petri Aalto sekä va-
ralle Matti Aaltonen ja Kristiina
Kantola.

Lopuksi päätettiin vielä, että yh-
distyksen sääntömääräisistä kokouk-
sista tiedotetaan – kuten ennenkin –
yhdistyksen omassa jäsenlehdessä.
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Vanhemmat Martinrantalaiset muistavat vielä ajan, kun kadulla näki virkapu-
kuisen ”passipoliisin” järjestystä valvomassa. Toisille tietoisuus poliisin läsnä-
olosta oli rauhoittava ja turvallisuuden tunnetta luova. Toisissa taas poliisin nä-
keminen aiheutti kunnioituksen ja pelon sekaisia tunteita. Syy lienee kotikasva-
tuksessa, lapsia ojennettiin pelottelemalla heitä mörköillä, mustalaisilla tai po-
liisilla.

Seuraavassa Alex Henrik Rankonen kertoo isästään Antti Rankosesta, ehkä
tunnetuimmasta Martin alueen poliisimiehestä.

Antti Rankonen
Martinrannan jämäkkä järjestyksenvalvoja

Antti Edvard Rankonen. Nimi ja
henkilö, jonka maine kiiri aina
edellä, kun hän oli poliisina Turus-
sa ja pääasiassa Martin alueella
1940–1960-luvuilla. Hänet tunnet-
tiin alati läsnä olevana poliisina, kun
hän alkuvuosina partioi alueella
jalan. Nuoret, vaikka tihutöitä tai
muita kolttosia tekivätkin, pitivät
häntä myös oikeudenmukaisena
miehenä. Maine aiheutti myös sen,

että pieniä lapsia varoitettiin tai
kehotettiin olemaan kiltti – muuten
Rankonen tulee ja ojentaa.

Isäni maine oli osittain ansaittua.
Hänen taustansa paljon muokkasi hä-
nen käytöstään. Siihen, miksi Antti
sotien jälkeen asettui Martin seudulle
asumaan, vaikutti varmaan äitini joka
jo ennestään asui tällä alueella.

Antti Rankonen syntyi Merikar-
vialla vuonna 1913 isoon sisaruspar-

Martinmäellä oli aikoinaan oma poliisiasema, Poliisiasema III,

joka sijaitsi Stålarminkatu 23 vanhassa puutalossa.
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veen. Vuosia myöhemmin perhe
muutti Kouraan Nurmon seudulle.
Nuoruusvuosinaan hän osallistui pai-
kallisten nuoriso- ja urheiluseurojen
toimintaan. Kouran saha oli suuri
työllistäjä. Siellä työskennellessään
hän oppi mm. sahanterien teroittami-
sen. Se oli silloin erityinen taito ja
sitä hän myös myöhemmässä vaihees-
sa ylläpiti Turussa asuessaan. Asepal-
veluksen hän suoritti 1935, jonka jäl-
keen hän palveli Rajavartioston 1 .
komppaniassa.

Valkoisen Kaartin aliupseerikou-
lutuksen Antti suoritti 1938. Tämän
jälkeen hän toimi vanginvartijana
Vaasan lääninvankilassa. 1938 hän
vannoi poliisin virkavalan Tampereel-

la ja samana vuotena hänet ni-
mitettiin nuoremmaksi konstaa-
peliksi. Hän palveli eri osastois-
sa kunnes 1941 hän pyysi eroa
poliisin toimesta. Oli aika men-
nä mukaan jatkosotaan. Sodassa
hän palveli mm. paikallispääl-
likkönä, ansioituneena yliker-
santtina mitalien kera. Joulu-

kuussa 1944 hänet kotiutettiin.
Sodan aikana hän lähetti ensim-

mäisen avioliitossaan muodostuneen
perheensä Turkuun asumaan ja näin
heistä tuli turkulaisia. Perhe löysi ko-
din Mäntymäenaukiolta. Antti aloitti
palveluksen Turun Poliisilaitoksella ja
niin työ Martin alueen poliisina alkoi.

Konstaapeli Antti Rankonen pal-
veli monia vuosia 3. piirissä, joka si-
jaitsi Stålarminkatu 23:ssa, vielä ny-
kyisinkin tallessa olevassa vanhassa
puutalossa. Partioalue rajaantui Au-
rajoen rannasta Urheilupuiston kautta
Myllymäentielle asti. Täältä hän löysi
myös tulevan äitini: Vappu os. Tuo-
miniemi asui lähellä Tuomen leipo-
moa Myllymäentie 20:ssä, jossa

Konstaapeli Rantanen ”passissa”

Tervahovinkadulla. Taustalla Rettigin

cromopaperitehdas.
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eronnut rouva Alise Vähätalo piti
vuokralaisia. Vappu oli myös muut-
tanut Turkuun sotien jälkeen. Hän
toimi siistijänä Martin koulussa eläk-
keelle lähtöönsä asti.

Antin ja Vapun ensimmäinen
kohtaaminen tapahtui Uittamon tans-
silavalla. Siihen aikaan poliisit toimi-
vat siellä järjestyksenvalvojina. Pian
tämän jälkeen kääntyi uusi sivu Antin
elämässä. Hän avioitui 1947 Vapun
kanssa. Samoihin aikoihin alkoi myös
ystävyys Niilo Tuomen kanssa, jonka
perhe piti Tuomen leipomoa. Tuomen
Nipasta tuli sitten myöhemmin
kummisetäni.

Aluksi vanhempani muuttivat yh-
teiseen asuntoon Eerikinkatu 13 ja
sieltä Stålarminkatu 36:een. Olympia-
vuonna 1952 he muuttivat Tonttulin-
naan, jossa toimivat molemmat sivu-
toimisina talonmiehinä. Vapaa-aika-
naan Antti teki paljon muitakin sivu-
töitä, mm. liimasi pyöriviin mainos-
torneihin julisteita. Tähän aikaan tuli
käyttöön myös nuorena opittu sahan-
terien teroittamisen taito Turun eri
sahoilla.

Urheilupuiston ollessa lähellä hän
vietti siellä paljon aikaa kuulantyön-
nön, köydenvedon, moukarinheiton ja
Karikon lenkin parissa. Urheilusta
muodostuikin hänelle tärkeä osa elä-
mää vuosikymmeniksi. Urheilupuisto
oli ns. ”kollilaumoille” iltaisin suosittu
ajanviettopaikka. Antin näkemyksen
mukaan paikka oli vain urheilua var-
ten, joten kasoja tekevät nuoret saivat
nopean häädön puistosta. Torupuhe
oli hänen tehokkain valttinsa, joka

meni aina perille. Varmaan isästäni
johtuen myös minulle olivat lapsuu-
den tärkeitä paikkoja Urheilupuisto ja
koko Martin seutu.

1950-luvun lopulla, kun perhe
kasvoi, oli aika taas muuttaa, nyt
Martinlinnaan Stålarminkatu 1 :een. 3.
piiri oli saanut uudet tilat Poutumaan
kiinteistöstä Tapulikatu 10, jonne
muutto tapahtui heti, kun tilat val-
mistuivat 1957. Uusi Poliisilaitos val-
mistui myöhemmin Eerikinkadun
päähän ja sen myötä poliisipiiri pois-
tui lopullisesti Martista.

Ansaitsemillaan rahoilla Antti
osti tontin Rymättylästä ja rakensi
sinne kesämökin. Perheellä oli tässä
vaiheessa kaikki mitä tarvittiin. Tä-
hän mennessä olivat kaksi isoveljeäni
ja isosiskoni syntyneet ja 1960-luvul-
le tultaessa oli taas muutettava. Seu-
raava koti oli Toivolankadulla. Siellä
minä synnyin.

Siihen aikaan Antti toimi poliisi-
na autopartioissa eli piiskoissa. Toi-
mialue ei enää ollut pelkästään Martin
seutua. Muutkin alueet saivat nyt ko-
kea isojen poliisien sen aikaista mah-
tia. Tämä myös edisti Antin maineen
leviämistä laajemmalle alueelle. An-
tilla oli suuri etu poliisitehtävissä no-
pea tilanteen haltuunotto ja tehtävän
järkähtämätön loppuun vienti. Jos
puhe ei auttanut niin koko ja voima
astuivat kuvaan.

Monesti häirikön onni oli, että
mustamaijan ovet olivat valmiiksi au-
ki sinne lennettäessä. Turun poliisien
keskuudessa Antilla oli maine, että
kiperissä tilanteissa hän oli yleensä se
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viimeinen keino tilanteita hoitamaan.
Muistan tapauksen jossa Martin kou-
lu oli joutunut pitkään ilkivallan koh-
teeksi. Antti järjesti sinne useamman
yön pituisen poliisivalvonnan ja näin
saatiin ilkivalta rauhoitettua. Olihan
äitini siellä töissä…

Iän myötä Antti siirrettiin Rikos-
poliisin alaisuuteen. Hän pääsi eläk-
keelle vuonna 1971 . Urheiluharras-
tukset vielä jatkuivat kesäisin Urhei-
lupuistossa ja talvisin hiihtoladuilla.
Eläkevuosinaan hän teki yhä töitä
mm. Martin kalalle ja Kallen kalalle.
Metsästys ja linnunpönttöjen rakente-
lu olivat myös hänen harrastuksiaan
viimeisille vuosille asti. Vuonna 1979
hänen terveytensä alkoi nopeasti hei-

ketä ja syyksi todettiin aivokasvain.
Elokuussa menetimme hänet koko-
naan.

Paljon olen tarinoita isästäni
myöhemmin kuullut. Pesueen nuo-
rimmaisena en tiedä millainen vaiku-
tus hänellä on ollut poliisimiehenä.
Jotkut ovat kiitelleet jälkeenpäin ja
arvelleet, että elämäntilanteensa saat-
taisi nyt olla toinen, ellei Antti olisi
puuttunut asiaan. Antti Rankosen
mukana poistui Martinrannalta myös
pala poliisitoimen historiaa. Antin
kaltaisten tuomaa virkapukuista arvo-
valtaa ei enää kaduillamme näy.

Alex Rankonen

Antti Rankonen hoitelemassa talonmiehen

hommia Tonttulinnan pannuhuoneessa.
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Elinympäristömme
kehittämistä lähidemokratialla
Yleinen käsitys on, että nykyihmisiä
on vaikea saadakiinnostumaan elin-
ympäristönsä kehittämisestä ja sii-
hen vaikuttavista tekijöistä saatikka
että ihmiset osallistuisivat aktiivi-
sesti elinympäristöönsä vaikuttami-
seen. Tämä on pääosin ”ulkoistettu
yksinoikeudeksi” ns. harvoille aktii-
visille ja radikaaleille ryhmille.

Olemmekuitenkin pystyneetosoit-
tamaan tuon käsityksen Martinranta-
seuran toiminta-alueella osittain vää-
räksi. Lokakuussa järjestettiin aluet-
tamme koskeva liikenne- ja kaavoitus-
keskustelu, jonne oli kutsuttu Martin-
rantaseuran, Vähä-Heikkilän Mäkitu-
palaisyhdistyksen, Ojarinteen Omako-
ti-yhdistyksen, Puistomäen Omakoti-
yhdistyksen jaTurunAsemiesomakoti-
yhdistyksen alueiden asukkaat. Tilai-
suuteen saapui n. 70-henkinenyleisö.

Panelisteina tilaisuudessa toimi-
vat Kaupunkisuunnittelu- ja ympäris-
tölautakunnan pj . Niko Aaltonen,
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan
pj . Vuokko Puljujärvi-Seila, virka-
mieskunnasta Kaupunkisuunnittelun
suunnittelupäällikkö Matti Salonen
sekä Kiinteistöliikelaitoksen Infrapal-
velujohtaja Tapio Siirto. Tilaisuus
kesti yli kolme tuntia ja asukkaat
käyttivät runsaasti puheenvuoroja.
Keskustelu oli vilkasta ja panelistit
pyrkivät antamaan selvityksiä esitet-
tyihin kysymyksiin.

Liikennekysymyksistä keskuste-

lua herättivät liikenteen melun ja tur-
vallisuuden heikentymisen lisäksi
Hirvensalon suunnan liikenteen kas-
vun aiheuttamat ongelmat niin Vähä-
heikkiläntiellä, Stålarminkadulla kuin
Martinkadullakin. Päättäjäpanelistit
suhtautuivat suopeimmin em. katu-
osuuksien lisäksi Askaistentielle no-
peusrajoitusten alentamiseen sekä
suojateiden kohdalle vilkkuhälytys-
valoihin etenkin koulujen läheisyy-
teen. Niiden ongelmana on kuitenkin
herkkien infrapuna-anturien saaminen
toimimaan oikein.

Suojateiden korotukset eivät saa-
neet kannatusta. Ne aiheuttavat auto-
jen rikkoontumisia, tärinää kadun
varren taloihin sekä kadun puhtaana-
pidon hankaloitumista. Alennettua
nopeusrajoitusta pystytään ohjaamaan
katuosuuksien liikennevalojen ajas-
tuksilla, jolloin ns. kaahaustilanteet
vähenevät. Katupinnoituksen ns. hil-
jainen asfaltti sai päättäjiltä hieman
epäröivän vastaanoton, sillä ongelma-
na on sen kuluminen n. 1 ,5 kertaa
nopeammin kuin tavallinen asfaltti.
Kuluessaan siitä syntyy ympäristöön
lisääntyvää asfalttipölyä, joka kul-
keutuu myös asuntoihin. Vaihtoehtoa
päättäjät lupasivat kuitenkin vielä
harkita.

Hirvensalon suunnan liikenne
Stålarminkadun suunnan liikennevir-
taa Martinkadulle ehdotettiin keven-
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nettäväksi sujuvoittamalla Itäisen Pit-
käkadun liikennettä, jolloin liikenne
voisi helpommin jakaantua kahteen
suuntaan Stålarminkadulta. Panelistit
esittivät vakuuttavia faktoja, joiden
mukaan Martinkadun liikenne on nyt
n. 12.000 ajoneuvoa/vrk ja Itäisen
Pitkäkadun 13.000. Itäiselle Pitkäka-
dulle tulee liikennettä samanaikaisesti
sekä Stålarminkadulta että Martinka-
dulta. Panelistit toivat esille ajatuksen,
että mikäli Itäisen Pitkäkadun liiken-
nettä vielä sujuvoitetaan, on vaarana
liikenteen kasvu erityisesti sataman
suuntaan/suunnalta.

Ratkaisevassa asemassa koko
alueen liikenteen kasvun hidastami-
sessa tulee olemaan toisen sillan ra-
kentaminen Hirvensalosta mantereel-
le. Vahvimpana vaihtoehtona tällä
hetkellä oleva Sorttamäen ratkaisu sai
niin panelistien kuin yleisönkin kan-
natuksen. Ratkaisulla Hirvensalon lii-
kenne jakaantuu tasaisemmin nykyis-
ten väylien Vähäheikkiläntien ja Stål-
arminkadun lisäksi myös Eteläkaaren
kautta kaupungin itä- ja pohjoispuo-
lelle. Kuormitus nykyväylillä ei kas-
vaisi niin rajusti.

Kasvua saattaisi siltikin tulla, sil-
lä asukasmäärät Hirvensalossa, Sata-
vassa ja Kakskerrassa lisääntyvät jat-
kuvasti. Tällä hetkellä Hirvensalon
suunnan liikenne jakaantuu n. 40  %
Vähäheikkiläntielle ja n. 60  % Stål-
arminkadulle. Vähäheikkiläntien ne-
likaistaistamisella ei saavutettaisi mi-
tään, koska Vähäheikkiläntie ei varsi-
naisesti johda mihinkään vaan päät-
tyy ”umpikujaan” Kaskentielle. Kur-

jenmäen ohitus/alitus on myös lähes
poissuljettu vaihtoehto. Suurempien
liikennekysymysten lisäksi käsiteltiin
myös lukuisia pienempiä liikenteel-
lisiä kysymyksiä, jotka ovat askarrut-
taneet alueen asukkaita.

Tilaisuudessa käsiteltäviä kaava-
muutoskysymyksiä olivat Vähäheik-
kiläntie 37 ja Port Aboa-venevalkama
Kölikadun päässä sekä koko Vähä-
heikkiläntien eteläpuolella olevan vi-
herkaistan tilannetta. Vilkkainta kes-
kustelua käytiin venevalkaman kaa-
vasta ja mielipiteet vaihtelivat laidasta
laitaan puolesta ja vastaan. Osa näki
venevalkaman sopivan alueelle hyvin
ja selkeyttävän sekä siistiyttävän
aluetta, kun taas toiset kokivat sen
ainakin lähiasukkaille maisemallisena
haittana.

Tilaisuus osana
lähidemokratiaa

Tärkeää tilaisuudessa oli kuitenkin
päättäjien ja asukkaiden suora vuoro-
vaikutus, sekä esitetyt moninaiset nä-
kemykset eri asioista. Ne tulivat hyvin
selkeästi päättäjien tietoon. He ottavat
ne varmasti huomioon lopullisia
suunnitelmia ja päätöksiä tehdessään.
Luonnollista kuitenkin on, että jotkut
meistä kokevat monasti oman lähi-
ympäristönsä muutokset itselleen ne-
gatiivisina. On kuitenkin tehtävä
kompromisseja ja kaupunkiamme on
pyrittävä kehittämään meille kaikille
entistä viihtyisämmäksi.

Huomionarvoista on myös, että
laajempien liikennekysymysten käsit-
telyyn ja keskusteluun on aivan vält-
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tämätöntä saada mukaan koko kysei-
sen liikenteen vaikutusalueella olevat
asukkaat. Vain siten voidaan löytää
kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkai-
suja. Näkemyksellä on myös selkeä
painoarvo suunnittelijoille ja päättä-
j ille, kun asukkaiden yhteisellä
kompromissiratkaisulla on eliminoitu
”haittojen siirtäminen omalta pihalta
naapurin pihalle”.

Asukasyhdistykset, kuten myös
Martinrantaseura, tekevät asuinym-
päristöjensä kehittämisessä tärkeää
työtä. Asukasyhdistysten oma paino-
arvo koostuu oman yhdistyksen jä-

senmäärästä suhteessa alueen asukas-
määrään. Lähidemokratian toimimi-
sesta voidaan puhua, mikäli yhdis-
tysten jäsenmäärät saadaan vahvaksi
suhteessa asujaimistoon ja mikäli jä-
senet osallistuvat 1–2 kertaa vuodessa
järjestettäviin kokouksiin kertomaan
oman mielipiteensä.

Moni meistä ajattelee, ettei hä-
nelle ole mitään hyötyä asukasyhdis-
tyksen jäsenyydestä eikä tunne kiin-
nostusta sen toimintaan. Yhteiset ti-
laisuudet ja niiden anti osoittavat mi-
ten tärkeätä meidän jokaisen on kuu-
lua asukasyhdistyksiin ja osallistua

Tämäkään Unioninkadun

liikennemerkki ei hajota sen

paremmin Stålarminkadun

kuin Vähäheikkiläntienkään

ruuhkia
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edes harvoihin kokouksiin ja näin
saada oma ääni kuuluviin. Jäsenyys ei
maksa paljoa, noin 20 euroa vuodessa
yhdistyksestä riippuen. Yhdistykset
tekevät paljon pieniä alueen asukkai-
den viihtyvyyden lisäämiseen tähtää-
viä toimia mm. ympäristön, kulttuu-
rin ja viihteen saralla, mistä mm. tä-
mä lehtikin on hieno osoitus.

Yhtä tärkeätä on yhdistysten alu-
eellinen yhteistyö. Sitä kannattaa eri
yhdistysten omassa toiminnassa ko-
rostaa. Monesti asukkaat näkevät on-
gelmien ratkaisun melko suppealla,

oman alueen puolustamisen perspek-
tiivillä eivätkä ota huomioon tarpeek-
si naapurien näkemyksiä. Yhteistyö
naapurien kanssa erilaisten näkökan-
tojen yhteensovittamisessa antaa kai-
kille vahvemman selkänojan yhteisen
elinympäristön kehittämisessä.

Markku Ahti

Kirjoittaja on Vähä-Heikkilän Mäki-

tupalaisyhdistys Ry:n puheenjohtaja ja

Martinrantaseuran hallituksen uusi

jäsen.

HUOMAA!
Martinranta Gallerian osoite on muuttunut.
Gallerian nettiosoite on: http://www.martinranta.org/
Martti Walden pitää edelleen sivuja ja Martinrantaseura toimii sivujen sponso-
rina. Martinranta Gallerian yhteydessä toimii myös Facebook-ryhmä, jonka
tarkoituksena on toimia Martinranta Gallerian ja kaikkien martinrantalaisten
omana "foorumina".   Foorumiin pääsee gallerian etusivulta.
Martinrantaseuran omat tiedotussivut lehtineen ovat edelleen vanhassa osoit-
teessa http://www.martinrantaseura.fi
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Konttorinjohtaja vaihtui Osuuspankin
konttorissa Martissa

Turun Seudun Osuuspankin meille
martinrantalaisille tutussa Vähä-
Heikkilän konttorissa tapahtui tam-
mikuun puolivälissä johtajanvaihdos,
kun konttorinjohtajana 17 vuotta toi-
minut Arja Stenström siirtyi eläke-
päiviä viettämään. Tilalle astui Arja
Hurmerinta-Toponen, joka on toi-
minut aiemmin pankin muissa toimi-
pisteissä.

Turun Seudun Osuuspankin Vä-
hä-Heikkilän konttori avasi ovensa
asiakkaille ensimmäisen kerran
1 .8.1955. Arja Stenström peri johta-
jan paikan aikoinaan Ilkka Valdelta,
joka toimi tehtävässä kerrassaan 38
vuotta. Erikoista on, että pankki on
toiminut yli 59 vuotta ja sinä aikana

sillä on ollut virassa vain kolme kont-
torinjohtajaa!

Martinrantaseura toivottaa paik-
kansa jättävälle Arja Stenströmille
mukavia eläkepäiviä ja kiittää häntä
hyvästä yhteistyöstä sekä myötäelä-
misestä yhdistyksemme toiminnassa
sen alusta alkaen. Samalla toivotam-
me uudelle konttorijohtajalle menes-
tystä uudessa tehtävässään tämän
upean Martin alueen ainoassa jäljellä
olevassa pankissa.

P.S. Pankin lähes 60-vuotisesta
historiasta on kirjoitus Martinranta-
lehdessä n:o 2/2009, www.martin-
rantaseura.fi/Lehti/2009-2.pdf

Vaihtuvat

johtajat, Arja

Stenström, vas. ja

Arja Hurmerinta-

Toponen, oik.
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Haloo 976 – kertomuksia
kivenhakkaajien talosta
Vuonna 1912 valmistunut ja puhelin-
numerolla 976 upeassa julkisivussaan
historiaansa ylpeästi kunnioittava
Alku-talo on saanut arvoisensa kohte-
lun upean kirjan kansien väliin, hie-
noine kuvineen. Martin – ja ehkä ko-
ko kaupungin komeimman – asuin-
talon monipolvisen historian väriku-
vineen on koonnut ja kirjoittanut ku-
vanveistäjä ja vapaa kirjoittaja Riitta
Liede.

Miten tuo silmiä hivelevän tyyli-
käs rakennus on selvinnyt sotien is-
kuista, purkamispaineista ja uudisra-
kentamistemmellyksestä? Me Martin-
rantaseuran jäsenet voimme saada sii-
tä selkoa – ja vaikkapa hankkia tuo
kirja samalla kun astumme sisään ra-

kennukseen alakertaan.
Kirjaa voi ostaa tekijältään Riitta

Liedeltä Alkun talossa, Matinkatu 4
C. Puh: 040 508 2067. Käykää nou-
tamassa kirja ja tutustutte samalla
uuteen Alkupisteeseen. Soittakaa en-
sin tulostanne.

Kirjan muut myyntipaikat: Tur-
kuseuran Föritupa, Kansallinen kirja-
kauppa ja Pieni kirjapuoti.

”Nyt on kirja luettu, niin mielen-

kiintoista juttua ja upeita kuvia ettei

muuta voi sanoa. Suosittelen lämpi-

mästi muillekin luettavaksi! Kirjasta

selviää hienosti talon historia ja eri-

tyisesti kertomukset sen asukkaista

antaa talolle sielun”!

–Martti Walden, Martinrantagalleria.
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Median teko tempaa mukaansa

Lokakuun 16. päivä on jo toisen ker-
ran Martinrantaseuran väelle media-
päivä. Toissa vuonna ajoimme kimp-
pakyydillä Artukaisiin paikallisaviisi
Turun Sanomien toimitukseen. Siellä
melkoinen joukko kuunteli ja ihmet-
teli aamuyöllä postilaatikkoihimme
kolahtavan lehden syntyä. Viime syk-
synä matka Yle Turun radion toimi-
tukseen oli lyhyempi. KOP-kolmioon
kukin saapui kuka mitenkin: jalan,
pyöräillen tai bussilla. Tuskin kukaan
omalla autolla, kun surullisen kuu-
luisa toriparkki on edelleen jumituk-
sessa.

Aamutuottajan tittelillä briljee-
raava Päivi Leppänen esitteli hurmaa-
valla asiantuntemuksella ja muuta-
man tyypillisen ennakkokäsityksen
oikaisulla – mm. soitettavan musiikin
valintaa koskevan – suvereenisti ja
mukaansatempaavasti toimituksen

hektistä menoa. Ajankohtaisuus ja
paikallisuus tulivat selviksi lähes neli-
kymmenpäiselle osanottajajoukolle,
joka kiemurteli talon ylimpien ker-
rosten sokkeloisissa tiloissa.

Monipuolisen esittelyn lopuksi Yle
tarjosi kahvit. Samalla sovittiin alusta-
vasti keväällä radion aaltopituuksilla
toteuttavasta ohjelmasta, mikä käsitte-
lee Martinrantaseuran esille tuomaa
ajankohtaista teemaa, esim. alueellem-
me tyypillisiä liikenteen koukeroita.

Niin vierailu sanomalehden kuin
paikallisradion toimituksessa paljas-
tivat, että seurallamme ja kullakin
seuramme jäsenellä on oman lehtem-
me lisäksi vaikuttamiskanavia, joita
voimme nykyistä paremminkin hyö-
dyntää.

Leo Lindstedt

Ilmeistä päätellen Päivi Leppäsen viesti ylläpiti seuramme väen tarkkaavaisuuden
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Martinrantaseura tutustui
Turun kaupunginarkistoon
Martinrantaseuralaisilla oli 16.10
mahdollisuus vierailla Turun
kaupunginarkistossa Puolalanka-
dulla. Arkiston toimintaa ja säily-
tettäviä asiakirjoja esitteli tutkija
Tarja Ollila. Seuran jäsenillä oli jo
etukäteen mahdollisuus esittää toi-
veita siitä, mitä asiakirjoja tai ar-
kistoja he haluavat nähdä ja nämä
etukäteistoiveet otettiin huomioon
arkiston esittelyssä.

Kaupunginarkiston maanalaisissa
makasiineissa on arkistoituna lähes
yhdeksän hyllykilometriä turkulaista
historiaa. Arkistossa säilytetään kau-
pungin hallinnon tuottamia asiakirjo-

ja. Vanhimmat kuuluvat maistraatin
arkistoon, joka sisältää mm. mais-
traatin ja raastuvanoikeuden pöytä-
kirjat, käsityöläisammattikuntien ar-
kistot, turkulaisten perukirjat sekä
rakennuspiirustuksia. Kaupunginval-
tuuston ja -hallituksen sekä lauta- ja
johtokuntien arkistot ovat keskeisiä
kunnallishallinnon aikaisia asiakirjoja.
Lisäksi kaupunginarkisto on taltioinut
joitakin turkulaisten yksityishenkilöi-
den ja yhdistysten arkistoja. Lukui-
sista kaupunkipaloista huolimatta
asiakirjoja on säilynyt lähes 400 vuo-
den takaa.

Kaupunginarkiston vanhin asia-
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kirja on Turun raastuvanoikeuden
pöytäkirja vuodelta 1624. Lumppu-
paperille rautagallusmusteella kirjoi-
tetut pöytäkirjat ovat hyvin säilyneitä.
Asiakirjan sisällön ymmärtäminen to-
sin vaatii, että lukija osaa tulkita
1600-luvun saksalaista käsialaa ja
ruotsin kieltä. Hyllyvälissä, jossa
vanhinta asiakirjaa säilytetään, on
nähtävillä myös kymmenien senttien
paksuisia raastuvanoikeuden ja mais-
traatin nahkaselkäisiä pöytäkirjasi-
doksia. Niitä aikoinaan sidottaessa ei
ollut aavistustakaan kopiokoneesta ja
haasteesta, jonka paksujen sidosten
kopiointi koneella asettaa.

Samassa arkistomakasiinissa em.
pöytäkirjojen kanssa säilytetään tur-
kulaisten käsityöläisammattikuntien
arkistoja. Vanhimmat säilyneet am-
mattikuntien arkistot ovat myös
1600-luvulta. Turussa on suutarien,
räätälien ja nahkureiden ammattikun-
tien lisäksi toiminut mm. miekkasep-
pien, vyöntekijöiden sekä vaunun- ja
pyöräntekijöiden ammattikunnat.
Ammattikuntien sisään- ja uloskirjoi-
tuskirjat ovat loistava lähde, kun tut-
kitaan käsityöammattia harjoittaneita
esi-isiä.

Maistraatin arkistomakasiinissa
säilytettävät vanhat nahkaselkäiset si-
dokset ”tuoksuivat arkistolta”. Mar-
tinrantaseuralaisille esiteltiin myös
Turun palon aikana vaurioitunutta
Turun seurahuoneosakeyhtiön tilikir-
jaa, jonka puolestaan on väitetty
tuoksuvan Turun palolta.

Maistraatin arkiston jälkeen Tar-
ja Ollila esitteli kaupunginarkistossa

säilytettäviä turkulaisten rakennusten
arkkitehti- ja rakennepiirustuksia.
Kohteet oli valittu Martin alueelta se-
kä arkistokierrokselle osallistuvien
etukäteistoiveiden mukaan; Matinka-
dun Alku-talo, Stålarminkatu 7:n
kaareva 1920-luvun talo ja Sirkkalan-
katu 42. Lisäksi Tarja Ollila otti esille
Turun kaupungin henkikirjoja, joista
voi tutkia, ketkä em. osoitteissa olivat
vuosien varrella asuneet. Julkisten ra-
kennusten piirustuksista Tarja Ollila
otti esille mm. Martin kansakoulun ja
kauppahallin piirustukset. Arkisto-
kierrokseen osallistujille esiteltiin
myös Carl Ludvig Engelin laatima
Turun palon jälkeinen asemakaava
vuodelta 1828.

Kaupunginarkistossa on myös
jonkin verran Turkuun liittyviä valo-
kuvia. Laajat Turkua ja lähiympäris-
töä käsittelevät valokuvakokoelmat
löytyvät Turun museokeskuksen va-
lokuva-arkistosta. Esillä oli muutama
albumi sodan aikaisia pommitusku-
via, monet juuri Martin alueelta.

Kaupunginarkistosta löytyvät
myös turkulaisten kansakoulujen ar-
kistot. Martinrantaseuralaiset saivat
nähtäväkseen mm. Wäinö Aaltosen
kansakoulutodistuksia. Tulevan ku-
vanveistäjän kuvaamataidon numero
oli noussut kymppiin, kun kansakoulu
hänen osaltaan päättyi. Ristimäen
kansakoulun poissaolovihko ja pois-
saolojen syyt 1900-luvun alkupuolelta
hauskuuttivat arkistoon tutustujia.
Poissaolon syitä olivat esimerkiksi
vaikeudet päästä joen yli kouluun,
”mamma paikkasi pöksyjä” tai kengät
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olivat suutarilla paikattavana. Vähän
erilaisia poissaolonsyitä kuin koulu-
laisilla tänään.

Arkistovierailu innosti martin-
rantaseuralaisia muistelemaan vilk-
kaasti omaa historiaansa. Jotkut lupa-
sivat tulla uudelleen tutkimaan omaa

ja sukulaistensa turkulaista historiaa
arkiston asiakirjojista.

Sari Suomela

Kirjoittaja on asianhallintapäällikkö

Turun kaupungin konsernihallinnossa

Vanhin arkistontallenne on vuodelta 1624.
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Turkuseuran tapahtumia

Luentosarjassa Turkulaista elämänmenoa valokuvien kertomana

FT Pirkko Kanervo kertoo aiheesta Sota-ajan kirjava satama.
Tiistaina 24.2.2015 klo 17.30–19.00 Turun Suomenkielisen Työväenopiston
luentosalissa, Kaskenkatu 5, 1 . kerros.
Tapahtumaan voi osallistua voimassaolevalla luentokortilla tai kertamaksulla
8€. Turkuseuran jäsenillä vapaa pääsy, voimassaoleva jäsenkortti on esitettävä
salin ovella.

Murrekerhon maaliskuun kokoontuminen
järjestetään torstaina 12.3. kello 13 alkaen Förituvassa. Vieraana on FT Rauno
Lahtinen, joka keroo valokuvien kera Turun historia -teoksestaan. Tapahtuma
on avoin kaikille kiinnostuneille, vapaa pääsy.

Esitelmätilaisuus Veli Lehdosta
24.3. klo 18 Förituvassa Markku Alpimaa kertoo Viljo Lehtisen alias Veli
Lehdon laulajanurasta Veli Lehto toimi Dallapé ja Seminola -orkestereiden
solistina ja teki mm. paljon ensilevytyksiä Suomessa. Tilaisuuden järjestää
Turkuseuran kulttuurijaosto. Vapaa pääsy, avoin kaikille kiinnostuneille.

KULTTUURITAPAHTUMISTA VINKKEJÄ
SÄHKÖPOSTIISI?

Martinrantaseura voisi lähettää sähköpostiisi silloin tällöin vinkkejä kiinnosta-
vista kulttuuritapahtumista,esim. luennoista, konserttiharjoituksista jne. Voi-
simme mennä niihin yhdessä pienellä porukalla, jos asia sattuisi kiinnosta-
maan. Mitä mieltä olet? Jos asia kiinnostaa, ota yhteyttä sihteeriimme sähkö-
postitse : sirpa.kumlander@outlook.com
Huom! Turhilla posteilla emme halua häiritä ketään, joten ei tarvitse pelästyä.
Postia tulisi vain sitä haluaville.
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Aurinkobaletti
Kevätkauden 2015 ohjelmistoa

ENNEN VIIMEISIÄ AJATUKSIA
Koreografia Jorma Uotinen, Musiikki mm Satie, Brel, Rodriquez
Taiteilijaprofessori Jorma Uotisen Aurinkobaletille tekemän menestysteoksen
ytimenä on ihmisiä aina kiehtonut rakkauden teema.
Vielä kaksi näytöstä jäljellä; pe 27.2 klo 19 ja la 28.2. klo 17.

FREE HANDS – tanssijoiden ilta
Aurinkobaletti on tunnettu paitsi korkeatasoisista teoksistaan ja koreo-
grafeistaan myös vahvoista ja monipuolisista tanssijoistaan. Free Hands nostaa
tanssijat valokeilaan myös koreografeina. Se muuntaa tanssijoiden tiedon, taidon
ja kokemuksen sooloiksi ja ryhmäkoreografioiksi.
Ensi-ilta 11 .3.

KEISARIN UUDET VAATTEET
Konsepti ja visualisointi Urmas Poolamets.
Keisarin uudet vaatteet jatkaa Aurinkobaletin tavaramerkiksi muodostunutta
satuklassikkosarjaa, jossa on vuosien saatossa näyttämölle tanssitettu
rakastettuja satuja prinsessa Ruususesta Rumaan ankanpoikaseen.
Ensi-ilta 9.5.

Tiedustelut ja varaukset: Aurinkobaletti, puh. (ark. klo 11–16) (02) 284 0100,
info@aurinkobaletti.com
Aurinkobaletti, Manilla, Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku
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Tapahtumakalenteri Ohjelmajaosto

Kevätkauden 2015 ohjelmaa

Käynti Alkupisteessä – tutustuminen Alku-talon historiaan

Tiistaina 24.2. klo 17
Kuvataiteilija ja vapaa toimittaja Riitta Liede esittelee ALKUpistettä, kertoo

Alku-talon historiasta ja siitä kertovasta kirjastaan huoneistossa, missä
Martinrantaseurakin voi järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia.

Osoite Matinkatu 4, käynti kadun puolelta.
Tiedustelut; Jouni Liuke 0400 930 304

Esitelmä ja kevätkokous
Torstaina 26.3. klo 18 alkaen

Yrjänäsalissa Itäinen Pitkäkatu 49
Legendaarinen matkailuneuvoja Aiju von Schöneman kertoo mm. houruista ja

houruloista aikojen saatossa kotikaupungissamme. Esitelmän jälkeen
kevätkokous. Ks. kutsu s. 4

Tiedustelut Raili Kataja, puh. 0400 308 482.

Tutustuminen Samppalinnan kouluun
Torstaina 23.4. klo klo 18 alkaen

Kokoontuminen koulun pihalla. Koulun edustajat kertovat eritysopetuksen
kehitysvaiheista ja nykytilanteesta. Myös Lukutoukat -veistos tulee tutuksi.

Osoite Itäinen Pitkäkatu 45.
Tiedustelut Leo Lindstedt, puh. 045  807 1930

Vierailu Kupittaan puistossa
Torstaina 4.6. klo 18 alkaen

Kokoonnumme Kupittaan lähteen luona ja kuulemme tarinaa lähteen ja puiston
historiasta sekä omakohtaisia lapsuuden muistoja. Risto Lemmetyinen ja

Robert Rainio tarjoavat puiston elämän luontokatsauksen. Lintulammikoiden
asukkaat saapuvat paikalle samalla viikolla.

Tiedustelut Leo Lindstedt, puh. 045  807 1930
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Martin viikko

Kesäkuun ensimmäinen viikko on mahdollisesti myös Martin
kaupunginosaviikko. Sen toteutuessa ohjelmasta tiedotetaan ainakin

sähköpostilistalaisille. Keväälle on suunnitelmissa myös valokuvatietokilpailu
esim. ravintola Laiturissa Föriä vastapäätä.

Rudolfina -risteily
Elokuun viimeisellä viikolla

Robert Rainio kertoo matkan aikana Ruissalon pitsihuviloista ja
Oolannin sodan paikallisista vaiheista ja paukuttelusta

Hinta/hlö aterioineen tarjouksen mukaan
Tiedustelut Robert Rainio, puh. 050  530 4338

Samppalinnan koulun retkellä kerrotaan myös Simo

Heleniuksen Lukutoukat -veistoksesta.
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Liity Martinrantaseuran jäseneksi!

Martinrantaseuraan voi liittyä henkilöjäseneksi nykyinen tai entinen alu-
een asukas tai ystävä. Yrittäjä tai muu toimija voit liittyä kannatusjäse-
neksi.

Tuo mukanasi ystäväsi ja naapurisikin. Saat jatkossa postitse kotiisi 3 ker-
taa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, jossa kerrotaan seuran toiminnasta, ta-
pahtumista, retkistä ja tutustumiskäynneistä. Suurin osa retkistämme on jäse-
nille ilmaisia tai erittäin edullisia.

Jäsenmaksu on 16 euroa, perhejäseniltä 6 euroa sekä 60 euroa yhteisö- ja
kannattajajäseniltä.

Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa
www.martinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme jäsenkirjuriin tai
hallituksen jäseneen. Yhteystiedot seuraavalla 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 kotisivuil-
lamme, missä on mm. tuoreimmat tiedot tapahtumista ja kaikki aiemmat lehdet
pienellä viiveellä.

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

Kuva-Laine
Valokuvaamo yms.
Alennukset tuotekohtaisesti
Stålarminkatu 9
Puh. 02 235 6476, www.kuvalaine.fi

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

Ravintola Silta
Lounas 10.30–15, 7,90 euroa (norm. 8,90)
À la carte -annoksista 15% alennus
Martinkatu 1
Puh. 040 042 0839, www.ravintolasilta.fi

Turun IT-Asema
ATK-huoltohinnastosta 30% alennus
Hinnat alk. 30€
Martinkatu 7
Puh. 010 289 9888, www.itasema.fi

Parturi-kampaamo Safari
Palveluhinnoista 15% alennus
Tapulikatu 8. Puh. 02 235 1596
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Hallitus ja toimihenkilöt 2015

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

Tapani Järvinen, varapuheenjohtaja
Bergeninkatu 2 D, 20320 Turku
Puh. 040 817 7248

Sirpa Kumlander, sihteeri ja pankkiasiat
Betaniankatu 2 as. 16, 20810 Turku
Puh. 050 592 8360

Markku Ahti
Valtaojantie 28, 20810 Turku
Puh. 050 514 1890

Ahto Heinonen
Paavo Nurmen puistotie 7, 20810 Turku
Puh. 040 074 2908

Raili Kataja
Itäinen rantakatu 40 A 15, 20810 Turku
Puh. 040 030 8482

Irmeli Mattila
Martinkatu 12 as. 11 , 20810 Turku
Puh. 050 086 9022

Aimo Mäki
Ursininkatu 14 B a 34, 20100 Turku
Puh. 040 540 2118

Robert Rainio
Martinkatu 1 B 23, 20810 Turku
Puh. 050 530 4338

Kimmo Samuli
Talonmäenkatu 13, 20810 Turku
Puh. 040 538 5002

Toimihenkilöt

Heimo Kumlander, jäsenkirjuri
Betaniankatu 2 as. 16, 20810 Turku
Puh. 040 593 4021

Matti Koskimies, lehden taitto ja kotisivu
Mälikkälänkatu 6, 20210 Turku
Puh. 050 387 0590

Martinrantaseura ry.
Perustettu: 22.4.2004
Jäseniä 31 .12.2015: 381 kpl

Postiosoite:
Martinrantaseura ry, c/o Jouni Liuke
Itäinen rantakatu 54 F 91
20810 Turku

Sähköpostit:
etunimi.sukunimi@martinrantaseura.fi
Kotisivut: www.martinrantaseura.fi
Tilinumero: FI63 5710 9720 0523 24

Jäsenmaksut:
henkilöjäseniltä 16 euroa
perhejäseniltä 6 euroa
yhteisöjäseniltä 60 euroa

Jaostot ja niiden kokoonkutsujat:
Historiajaosto Tapani Järvinen
Ohjelmajaosto Leo Lindstedt
Tiedotusjaosto Jouni Liuke
Ympäristöjaosto Markku Ahti

Martinranta Galleria
Galleriassa on paljon tarinaa ja kuvia
Martin alueelta ja muualtakin
Ylläpitäjä Martti Waldén
www.martinranta.org

Yrittäjä!

Käytä mahdollisuutta hyväksesi!
Meidän kauttamme tavoitat helposti alueen
asukkaita. Otamme vastaan mainoksia alu-
een yrittäjiltä ja toimijoilta.

Ilmoitushintamme Martinranta-lehdessä:
Mustavalk. Väri

Koko sivu 120 euroa 150 euroa
Puoli sivua 70 euroa 80 euroa
Nejäsosasivu 50 euroa 60 euroa






