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Martin alueen vanhat teollisuus-

rakennukset ovat osa suomalaista

kulttuurimaisemaa. Tänä vuonna

ne tulevat olemaan mukana koko

Euroopan laajuisessa kulttuuriym-

päristön tarkastelussa. Jokavuoti-

silla Euroopan kulttuuriympäris-

töpäivillä on vuoden teemana teol-

lisuuden ja tekniikan perintö. Täs-

tä puhutaan, kun syksyllä on huo-

mion kohteena Aurajokirannan

mainittavin vielä jäljellä oleva teh-

daskiinteistö Manilla.

Kulttuuriympäristöpäivien pää-
viikonlopun sunnuntaina, 13. syys-
kuuta, Pro Manillasäätiö ja Martin-
rantaseura järjestävät tapahtuman,
jonka kohteena ovat Manillan raken-
nukset ja niiden nykyiset kulttuuri-
tilat. Tapahtuma ajoittuu samaan ai-
kaan, kun Manillassa on meneillään
jokavuotinen tehdasfestivaali Mani-
festi. Monipuolisen ja laadukkaan oh-
jelmatarjonnan sisältävä Manifesti
järjestetään 4.–20.9.2015.

Pro Manillasäätiö on Aurinkoba-
letin kannatusyhdistys ry:n vuonna
1997 perustama säätiö, jonka tehtä-
vänä on tukea ja edistää tanssitaidetta
ja kaikkea muutakin kulttuuria. Sää-
tiö vaalii Manillan vanhaa tehdasmil-
jöötä ja sen rakennuksia osana suo-
malaista kansallismaisemaa. Sen ta-
voitteena on myös tehdä tunnetuksi
alueen kulttuurihistoriaa. Kulttuurin

saralla Manilla ja sen toimijat ovat
arvokkaina tukijoina ja yhteistyö-
kumppaneina Martinrantaseuran toi-
minnassa.

Syksyn kulttuuriympäristöpäivän
ohjelmasisällöstä Pro Manillasäätiön
puheenjohtaja, professori Harri An-
dersson, tiivistää:

”Tapahtuman tarkoituksena on
tuoda esille tehdasrakennusten kor-
jausrakentamisen lähtökohtia ja niitä
teknisiä ratkaisuja, joilla teollinen
perintö voitiin mahdollisimman ai-
dosti säilyttää osana näkyvää Manil-
laa. Muutos viinatehtaasta köysiteh-
taaksi ja edelleen kulttuurituotannon
tiloiksi on ollut toiminnallisesti val-
taisa. Fyysisesti on haluttu kunnioit-
taa teollisen toiminnan jälkeensä jät-
tämää ympäristöä. Tämä näkyy ehkä
parhaiten Manillan vanhimmassa ra-
kennuksessa, vanhassa viinatehtaassa.
Tätä muutoksen tarinaa haluamme
Manillan osalta kertoa syyskuussa
2015 teollisuuden ja tekniikan perin-
nön teemavuotena.”

Syksyn tapahtuman järjestäjien
tavoitteena on lisätä vanhan hienon
kulttuuriympäristömme arvon ym-
märtämistä. Samalla halutaan innos-
taa alueen asukkaita toimintaan kult-
tuuriympäristön säilymisen ja hyvän
hoitamisen puolesta.

Tavataan syksyllä Manillassa
teollisuuden ja tekniikan perintöön
tutustumisen merkeissä.

Pääkirjoitus

Teollisuuden kulttuuriperintöä vaalimassa
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Samppis on symppis
Simo Heleniuksen veistos Ahkerat

lukutoukat johdatteli Martiranta-

seuran väen Samppalinnan kou-

luun. Sen historia ulottuu vuoteen

1901. Silloin perustettiin erikois-

luokka, joka vaihtui jossakin vai-

heessa apukouluksi.

Apukoulu on toiminut myös
Martinkatu 4 rakennuksessa Mylly-
mäen koulun nimellä, kunnes Samp-
palinnan koulu valmistui 1969 nykyi-
selle paikalleen. Silloin vielä niin op-
pilaat kuin opettajat pääsivät kouluun
eri puolilta ydinkaupunkia kolmosen
raitiovaunulla. Nykyisin Samppa-
linnan koulu on yksi Turun kaupungin
keskitetyn palvelun kouluista. Siellä

on erikoistuttu oppimisen vaikeuksiin
ja yksilöllistettyihin oppimääriin.

Vierailijat saivat oppaakseen to-
dennäköisesti parhaan mahdollisen
asiantuntijan, Samppiksen pitkäaikai-
sen rehtorin Jorma Kauppilan. Saim-
me kuulla perusteellisen, yksityis-
kohtaisen ja kantaakin ottavan
esitelmän eriasteista tukea
tarvitsevien oppilaiden pedagogisesta
kokonaiskuntoutuksesta.

Jorma Kauppilalla on lähisuku-
laisen elämään liittyvä henkilökoh-
tainen näkökulma katsoa maailmaa
sellaisten ihmisten kannalta, jotka
tarvitsevat tukea. Sen me ymmärsim-
me äänenpainoista, lämpimästä kat-

Rehtori Jorma Kauppila ja luokkahuoneen ympäristö

puhuvat puolestaan: Samppis on symppis
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seesta ja sanojen valinnoista. Vaikka
me saimme kuulla ison määrän eri-
tyisopetuksen ammattisanastoa, kai-
kesta vaistosi välittämisen ja positii-
visuuden. Tulimme vakuuttuneeksi,
että Jorma Kauppila myös taistelee
tukea tarvitsevien nuorten laadukkaan
opetuksen puolesta.

”Hyvää ei saa halvalla ja erityistä
tukea tarvitseva lapsi tai nuori an-
saitsee parasta”, mies toteaa ja kertoo
myös miten laatu tuo mukanaan in-
himillisen hyvän lisäksi taloudellista
säästöä.

Leo Lindstedt

Martinranta Galleria
Gallerian nettiosoite on: http://www.martinranta.org/
Martti Walden ylläpitää sivuja ja Martinrantaseura toimii sivujen sponsorina.
Martinranta Gallerian yhteydessä toimii myös Facebook-ryhmä, jonka tar-
koituksena on toimia Martinranta Gallerian ja kaikkien martinrantalaisten
omana "foorumina". Foorumiin pääsee gallerian etusivulta.
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Telakkatoiminnan historiaa, osa 6

Telakka puhkeaa kukkaan, mutta –
jättää Aurajokirannan

Crichton-Vulcanista osa
Wärtsilä-konsernia

Wilhelm Wahlforssin johtama Ab

Wärtsilä Oy osti Kone- ja Siltara-

kennuksen vuonna 1936. Tätä pi-

dettiin vuosikymmenen merkittä-

vimpänä yrityskauppana; sen tu-

loksena muodostui Suomen oloissa

ennen näkemättömän mahtava te-

räs- ja koneteollisuusyhtymä.

Crichton-Vulcan jatkoi erillisenä

yhtiönä vuoteen 1938, jolloin se

sulautettiin emoyhtiöön.

Telakan nimi oli Oy Wärtsilä Ab,
Crichton-Vulcan vuoteen 1966. Tuol-
loin Crichtonin nimi poistui. Tela-
kasta tuli Oy Wärtsilä Ab, Turun
telakka. Sodan kynnyksellä Wärtsilä
osti myös joen itärannalla vuodesta
1906 toimineen veneveistämön ja
moottorivalmistaja Androsin (Andrée

& Rosenqvist) ja sulautti sen
Crichton-Vulcaniin.

Kieltolain aikaan 1919 – 1932
Androsin nopeat veneet olivat eri-
tyisen suosittuja. Sekä trokarit että
viranomaiset tarvitsivat nopeita
veneitä: tilauskirjassa esiintyikin mm.
salakuljettaja ja Ilkka ”Danny”

Lipsasen isoisä Algoth Niska ja
Tullilaitos. Markkinat tyrehtyivät
1926, kun yli 12 solmua ”viilettävien”
veneiden hankintaa ja omistusta vai-
keutettiin lupamenettelyllä. Yrityksen
siirtyessä Wärtsilälle se oli valmis-
tanut yhteensä 3800 moottoria. Osia
oli sen verran paljon varastossa että
viimeiset Androsin moottorit toimi-
tettiin vasta 1958.

Sotavuodet

Toisen maailmansodan puhjetessa

Korppolaismäeltä huhtikuussa 1949 otettu kuva, jossa hinaajien rakennusalustat
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syyskuussa 1939 tilanne muuttui ko-
konaan – ei ainoastaan Turun Crich-
ton-Vulcanin telakalla vaan koko
Suomen elinkeinoelämässä. Liikekan-
nallepano ja maahantuontirajoitukset
aiheuttivat sen, että telakan tilausten
force majeure-ehdot tilauksissa tulivat
voimaan.

Crichton-Vulcanilla työntekijöitä
oli vielä kesällä 1939 parituhatta. Ar-
meijan suorittama liikekannallepano
ennen talvisotaa lokakuussa 1940 ja
sota-ajan palvelukseenastumismää-
räysten aiheuttama työvoimapula joh-
ti siihen, että vain korjausosasto kui-
vatelakoineen pidettiin täydessä val-
miudessa. Muiden osastojen työn-
tekijät saivat pääsääntöisesti kutsun
rintamalle. Työntekijät vähenivät ja
töitä jouduttiin keskeyttämään.

Turku ja Viipuri olivat talvisodan
pahimmin pommitettuja kaupunkeja.
Onneksi telakka alue ei kärsinyt suu-
ria vahinkoja. Niinpä keskeytyneet
työt käynnistettiin uudelleen keväällä
1940. Crichton-Vulcankin solmi uu-
det yhteydet Neuvostoliittoon, joka
tilasi neljä hinaajaa. Työt alkoivat
syksyllä, ja kesäkuussa 1941 ensim-
mäinen alus lähti koeajolle. Toimi-
tuksiin alukset eivät ehtineet, kun jat-
kosota puhkesi. Suomen puolustus-
voimat saivat kaikki neljä laivaa.
Muut alukset, jotka Neuvostoliitto oli
tilannut, toimitettiin clearing-sopi-
muksen nojalla Saksaan.

Sodan jälkeiset vuodet

Suomi ajautui kesäkuussa 1941 jatko-
sotaan, joka hävittiin. Tosin Suomi

tuli Väinö Linnan Tuntemattoman
Sotilaan mukaan hyväksi kakkoseksi.
Syyskuun 19 päivänä 1944 allekirjoi-
tettiin Moskovassa välirauhansopi-
mus. Se velvoitti Suomen alueluovu-
tuksiin ja 300 miljoonan US dollarin
sotakorvauksiin laskettuna vuoden
1938 valuuttakurssin mukaan. Sota-
korvaukset tuli maksaa tavaratoimi-
tuksin.

Rauhansopimuksessa mainitut
tavaratoimitukset sisälsivät erityyppi-
siä aluksia. Ei niin pahaa, ettei jotain
hyvääkin: laivatoimitusten todettiin
edesauttavan Suomen konepaja- ja
telakkateollisuuden kasvua.

Sotakorvausten toimituksia var-
ten perustettiin 1944 lokakuussa val-
tuuskunta, joka sai nimekseen
SOTEVA (Sotakorvausteollisuuden
Valtuuskunta). Se tilasi ja maksoi
teollisuudelle tehtävät sotakorvaus-
tavarat sekä välitti ne Neuvosto-
liittoon. Viraston päällikkönä toimi
kontra-amiraali Svante Sundman.
Apulaispäällikkönä oli diplomi-insi-
nööri Ilmari Harki, joka oli syntynyt
ja käynyt koulunsa Turussa. Virastol-
la oli palveluksessaan teollisuuden eri
alojen asiantuntijoita: juristeja, kie-
lenkääntäjiä ja tulkkeja sekä toimis-
tohenkilökuntaa. Telakkateollisuuden
edustajaksi SOTEVAan nimitettiin
Wärtsilän toimitusjohtaja Wilhelm

Wahlforss.
Joulukuun puolivälissä 1944 saa-

tiin valmiiksi sopimus, jonka mukaan
Suomi joutui luovuttamaan ensim-
mäisenä osamaksueränä mm. kaup-
palaivastostaan 88 alusta. Se oli nel-
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jännes koko laivaston vahvuudesta.
Valtio maksoi näistä pakko-otoilla
luovutetuista aluksista korvauksia va-
rustamoille. Crichton-Vulcanilla
vuonna 1938 rakennetusta BORE
II:sta varustamo sai korvauksia
36.400.000 markkaa. Alus luovutet-
tiin Neuvostoliitolle Leningradissa
vuonna 1945.

Suurimmat ja vaativimmat laiva-
tilaukset SOTEVA ohjasi Wärtsilä-
yhtymän telakoille. Vuorineuvos Wil-
helm Wahlforss oli kyennyt Crichton-
Vulcanin toimitusjohtajan venäjää
osaavan Allan Staffansin ja Helsin-
gin Hietalahden telakanjohtajan Au-
gust Janssonin kanssa vaikuttamaan
syksyllä 1944 allekirjoitetun sopi-
muksen sisältöön alustyyppien osalta.

Crichton-Vulcan sai tehtäväkseen
rakentaa yhteensä 56 alusta, joista 30
oli 800 hevosvoiman hinaajaa, yhdek-
sän 3200 dwt:n rahtialusta, kolme
3000 tonnin moottoriproomua sekä
24 3000 tonnin proomua. Crichton-
Vulcanilla oli kokemusta noiden alus-
tyyppien rakentamisesta. Valmistus
voitiinkin aloittaa välittömästi. Tela-
kalla oli jo kolme saksalaisten tilaa-
maa moottoriproomua varusteluvai-
heessa. Niitä ei rauhansopimuksen
ehtojen mukaan saanut luovuttaa ti-
laajalle.

Venäläiset hyväksyivät vain kaksi
näistä saksalaisten tilaamista ja Ger-
manischer Lloydin vaatimusten mu-
kaan rakennetuista 3200 tonnin Rigel
-tyypin aluksista. Kolmas toimitettiin
SHO:lle. Neljä seuraavaa tämän tyy-
pin alusta toimitettiin sekä SHO:lle

että Gustaf Eriksonille, jotka saivat
tarpeellisen lisän laivastoihinsa. Ve-
näjä vaati muutoksia proomuihin.
Laivaterästen toimituksetkin viiväs-
tyivät. Tämän vuoksi sarjaa voitiin
jatkaa vasta 1948, jolloin käynnistyi
seitsemän SOTEVA-aluksen raken-
taminen. ”Isä Aurinkoinen” Josef

Stalin oli joulukuussa 1945 suostunut
pidentämään sotakorvausten maksu-
aikaa kahdella vuodella. Takarajaksi
tuli 19. syyskuuta 1952.

Alusten pohjamaalaus vaati tela-
kointia. Kuivatelakka oli kuitenkin
jatkuvasti muussa käytössä, koska
venäläinen sukellusvenelaivue saatto-
aluksineen oli sijoitettu Turkuun.
Rauhanehtojen mukaan laivueen
aluksilla oli etuoikeus korjauksiin.
Venäläisillähän oli käynnissä viimei-
nen vyörytysoperaatio Baltiassa ja
Puolassa – niin maalla kuin merellä.

Crichton-Vulcanin oli pakko
saada pienempi uiva telakka vapaut-
taakseen kuivatelakan laivojen kor-
jauksiin. Helmikuussa 1945 aloitettiin
4000 tonnin uivan telakan rakentami-
nen ja runsaan vuoden kuluttua te-
lakka otettiin käyttöön. Uivasta tela-
kasta syntyi pieni riidanpoikanen ve-
näläisten kanssa: Venäläiset vaativat
vastavalmistuneen telakan sotakor-
vaustoimituksiin. Vuorineuvos Wahl-
forss kieltäytyi luovutuksesta jyrkästi
ja niin asia hautautui.

Kuivatelakka oli vuoden 1944 ja
vuoden 1945 alussa jatkuvassa käy-
tössä. Korjausosasto sai paiskia töitä
ympäri vuorokauden. Keväällä työn-
tekijöissä alkoi näkyä väsymystä. Te-
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lakan työhuonekunta julisti ylityö-
kiellon. Valtioneuvoston puolesta
pyydettiin nopeasti neuvotteluja asian
ratkaisemiseksi. Liiton asiamiehen L.
Orellin käytyä valtioneuvostossa toi-
sen sosiaaliministerin Yrjö Leinon
luonaylityökielto purettiin 16.3.1945.

Valvontakomissio Turkuun

Venäläisiä asiantuntijoita saapui tela-
kalle jo syksyllä 1944. He olivat
Valvontakomission edustajia ja Neu-
vostoliiton laivateknisiä asiantuntijoi-
ta, jotka valvoivat laivojen rakenta-
mista Neuvostoliiton alusrekisterin
määräysten mukaan. Telakalle ilmes-
tyi myös Neuvostoliiton sotakorvaus-
laivojen merikapteeneja ja konepääl-
lystöä. Myöhemmin tuli vielä venäläi-
siä kauppalaivaston edustajia – enim-
millään noin 520 venäläistä. Heille
jouduttiin järjestämään toimistotilat,
tulkkipalvelut ja asunnot. Asuntojen
hankkiminen sodan jälkeisen asunto-

pulan vaivaamassa Turussa tuotti vai-
keuksia. Asunnoiksi vuokrattiin mm.
kokoHotelli NationalRauhankadulla.

Vaikeuksiakin syntyi

Turusta oli muodostunut telakkateol-
lisuuden keskus: Crichton-Vulcanin
lisäksi täällä toimi Valmetin telakka
sekä Oy Laivateollisuus Ab, jotka
myös tuottivat pääasiassa sotakor-
vausaluksia Neuvostoliitolle. Vielä
1980-luvulla Turussa liikkui venäläi-
siä laivarakennusalan miehiä, sillä
Turussa rakennetut alukset olivat
maailmalla hyväksi tunnettuja.

Crichton-Vulcanin telakalla jou-
duttiin luopumaan teräksen saannin
vuoksi joistakin tilauksista. Ainoas-
taan ruotsalaisten terästehtaitten teräs
oli hyväksyttyä, mutta niiden tuotanto
ei kattanut tarvetta. Ruotsalaiset te-
rästehtaat pystyivät toimittamaan vain
murto-osan Crichton-Vulcanin teräs-
määristä. Sotakorvausaluksiin ei saa-

National-hotelli
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nut käyttää ruotsalaista terästä. Vuo-
den 1945 lopulla saatiin laivaterästä
Belgiasta. Seuraavina vuosina sitä
saatiin myös Englannista ja Yhdys-
valloista. Aikataulun mukaisiin toi-
mituksiin päästiinkin vasta 1949.

Ensimmäiset vuodet sodan jäl-
keen olivat veitsenterällä tasapainoile-
mista. SOTEVAn valtuudet olivat
tuona aikana huomattavat. Sotakor-
vaukset oli maksettava, muutoin Neu-
vostoliitto olisi voinut ryhtyä koh-
talokkaisiin toimenpiteisiin. Vuori-
neuvos Wilhelm Wahlforssin uutte-
ruuden ansiosta saatiin koko laiva-
rakennusohjelma toteutettua. Saman-
aikaisesti hän kykeni kehittämään

Wärtsilää, ja sotakorvausvuosien ai-
kana firma tuottikin hyviä voittoja.

Crichton-Vulcan kasvaa
sotakorvausvuosienkin jälkeen

Miesten palattua rintamalta telakan
työntekijöiden määrä nousi vuonna
1945 kahteentuhanteen. Vuonna 1952
työntekijöitä oli jo kolmetuhatta. La-
kot vaikeuttivat tuotantoa noina vuo-
sina. Tavarapula ja valtava inflaatio-
vauhti aiheuttivat tuon tuostakin
työnseisauksia. Ankarin lakko oli
1950. Se alkoi 27. elokuuta, ja kesti
peräti yhdeksän viikkoa.

Lakoista huolimatta telakka kas-
voi. Neuvostoliiton kanssa solmittiin

Syksyllä 1958 otettu ilmakuva laajennetusta moottoriasennushallista.
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viisivuotissopimuksia, jotka täyttivät
Wärtsilän tilauskirjan 1950- ja 1960-
luvulla. Näihin tilauksiin kuului 89
hinaajaa ja 19 rahtihöyrylaivaa. Ne
valmistuivat 1950-loppuun mennessä.
Lisäksi rakennettiin 28 ponttoni-
nosturia ja valtameriliikennöintiä var-
ten rahtilaiva Archangelsk 1953.
Dieselmoottoreiden valmistus aloitet-
tiin uudelleen. Vuosina 1952–1956
moottoreita valmistettiinkin 20 kap-
paletta.

Neuvostoliitolle toimitettavia
8500 Dwt:n rahtialuksia varten tar-
vittiin suuria, hitaasti pyöriviä moot-
toreita. Telakka solmikin sveitsiläisen
Gebr. Sulzer AG:n kanssa sopi-

muksen, joka oikeutti telakan val-
mistamaan lisenssillä 6300- ja 2400-
hevosvoimaisia moottoreita. Näiden
moottoreiden valmistus ja koekäyttö
vaati suuria tiloja. Vuonna 1939 ra-
kennetun asennushallin yhteyteen
nousi 70 metrin pituinen, 30 metrin
levyinen ja 20 metrin korkuinen ra-
kennus. Se valmistui vuonna 1958.
Joenpuoleinen sivu kasvoi peräti 110
metrin pituiseksi. Samalla laajennet-
tiin Valkoista taloa korottamalla se
nelikerroksiseksi.

Sodan jälkeen alkoi Crichton-
Vulcanin telakalla suuri nykyaikais-
tamisen aika. 1960-luvun alussa työ
oli saatu päätökseen. Telakka kykeni

Wärtsilän ammattikouluksi rakennettu talo valmistui 1967
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esiintymään kansainvälisillä markki-
noilla kilpailukykyisenä. Suomen
markan devalvointi 30 prosentilla
vuonna 1957 vauhditti vientiä länsi-
markkinoilla. Ensimmäiset tilaukset
Ruotsista ja Yhdysvalloista telakka
sai samana vuonna.

Crichton-Vulcanin kilpailukyvyn
päätekijänä oli oikea hinta, mutta se
ei ollut ainoa tekijä. Yhtä tärkeitä oli-
vat luottamus, täsmälliset toimitukset,
onnistuneet ratkaisut rakenteissa sekä
tehokas telakan johto. Nämä tekijät
olisivat tänäkin päivänä kilpailukyvyn
takeina. Väheksyä ei pidä myöskään
työntekijöiden osaamista. Valtaosa
vuosien 1947–1957 aikana tulleista
nuorista insinööreistä pysyivät koko
työikänsä telakan palveluksessa. Hei-
dän kokemuksensa ja tietotaitonsa
merkitsivät ratkaisevaa kilpailukykyä
1960- ja 1970-luvuilla, jolloin telak-
ka saavutti suurimmat menestyksen-
sä.

Telakka muuttaa nimeään ja
siirtyy pois Auran rannoilta

Vuoden 1965 alussa Wahlforssin
johdolla käytiin keskusteluja yhtiön ja
sen eri osastojen nimistä. Eri osastoja
ja niiden toimintoja pyrittiin lähentä-
mään toisiinsa. Pääkonttori oli se,
joka teki tärkeitä päätöksiä ja piti
ohjat käsissään. Osastojen omaleimai-
suus pyrittiin häivyttämään. Yhtiön
hallitus päättikin, että 1 .7.1965 läh-
tien yhtiön nimeksi tuli Oy Wärtsilä
Ab, Turun telakka.

Crichton säilyi toista sataa vuotta
yhtiön nimessä. Nyt tuo yhtiön perus-

tajan nimi poistui, mutta jälkipolvien
muistiin se on jäänyt turkulaisen
telakkateollisuuden suurena nimenä.

1960-luvulla oli puutetta ammat-
timiehistä. Sitä yritettiin poistaa si-
säisellä koulutuksella, jota käynnis-
tettiin vaatimattomilla ammattikurs-
seilla. Niitä järjestettiin Crichtonin
vanhassa konttorirakennuksessa Itäi-
nen Rantakatu 58:ssa. 1960-luvun
puolivälissä päätettiin perustaa am-
mattikoulu telakan tarpeita varten.
Koulu valmistui 1967 Itäinen Ranta-
katu 60–62 tontille. Nykyisin talo on
loft-asuntoina.
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1960-luvun lopulla telakalla ra-
kennettiin todella suuria aluksia. Te-
lakka oli tuotantolaitteineen käytössä
äärirajoille asti. Syntyikin ajatus luo-
pua telakan vanhasta alueesta, jonka
käyttöä rajoittivat historialliset syyt.
Wärtsilässä hahmoteltiin uudenlaisen
”laivatehtaan” perustamista. Mallia
otettiin Göteborgissa sijaitsevasta Gö-
taverkenista. Tankmar Hornin tul-
leessa Wärtsilä pääjohtajaksi ajatus
sai vauhtia. Turun telakan johto vaih-
tui samana vuonna. Johtajaksi tuli
Nils Forssell ja telakkaryhmän joh-
toon astui Christian Landtman. Tu-
run telakalle perustettiin uusi suunnit-
teluosasto. Sen johtoon nimitettiin R.
Ollus.

Uuden telakan paikka oli jo tuol-
loin periaatteessa ratkaistu. Julkinen
salaisuus oli, että alue sijaitsi Pernos-
sa, joka kuului Raisioon. Hanketta ei
voinut kuitenkaan käynnistää ennen
monen tärkeän kysymyksen ratkaisua.
Kunnallisia kysymyksiä oli alueen
liittäminen Turkuun. Alueen kaavoi-
tus vaati muutoksia. Rahoituskin oli
ratkaistava. Lisäksi todettiin, että
uuden telakan tilauskannan tulisi taata
telakan tulevaisuus.

Vuoden 1973 öljykriisi aiheutti
sen, että maailmalla alettiin kysellä
LNG-kaasualuksia. (LNG= Liquefied
Natural Gas, nestemäinen luonnon-
kaasu). Telakka solmi lisenssisopi-
muksen Moss Rosenberg Verft A/S:n
kanssa. Sopimuksen turvin telakka sai
oikeuden rakentaa LNG-aluksia.

Samana vuonna telakka jo neu-
votteli norjalaisen varustamon kansaa

nestekaasualuksen rakentamisesta.
Turun telakka sai tilauksen.

Huhtikuussa 1974 kaupungin-
valtuusto myi Wärtsilälle 144 hehtaa-
rin alueen Pernosta. Kauppaan sisältyi
myös 34 hehtaaria vesialuetta. Tou-
kokuun 16. päivä presidentti Urho
Kekkonen laukaisi kauko-ohjauksella
ensimmäisen räjäytyspanoksen työ-
maalla. Telakan oli määrä olla valmis
1976. Ensimmäinen lus piti toimittaa
1977. Kaasutankkeritilauksia telakka
sai yhteensä seitsemän.

Aurajoen telakalla työskenneltiin
vuoteen 1978 asti. Aurajoen telakka
rakensi niitä laivoja, jotka oli tilattu
vuosien 1974 ja 1975 aikana. Kahte-
na seuraavana vuonna tilauksia ei
saatu. Tuotanto siirtyi Pernon tela-
kalle, mutta laivankorjausta, diesel-
valmistusta ja teräslohkovalmistusta
suoritettiin vuoteen 1982 asti Aura-
joen rannoilla.

Vuonna 1982 Turun kaupunki ja
Turun telakka vaihtoivat maata, jol-
loin läntisellä rannalla telakkatoimin-
ta loppui, mutta Itäisellä rannalla jat-
kui vielä vuoteen 1983. Silloin vii-
meiset telakkatoiminnot – käyrien te-
räslohkojen valmistaminen – siirtyivät
Pernoon.

Lopuksi

Rautakourat muuttivat kaikki Per-
noon. Aurajoen suistoalue vaikeni.
Vasaroiden pauke ja nosturien hurina
loppui. Laivoja ei enää laskettu vesille
Aurajoessa. Tilalle on noussut ja
nousemassa asuintaloja, ja dieselteh-
daskin on muuttumassa loft-
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asunnoiksi. Pian koko telakkatoiminta
jää unholaan Aurajoen rantamilta.
Turku muuttuu. Paremmaksiko?
Telakka elää ja voi hyvin tänä päivänä
monien mutkien jälkeen.

Kirjoituksemmekin varsinaisesta
telakkatoiminnasta päättyvät, mutta
palaamme syksyn numerossa vielä
kerran Itäiselle rannalle. Silloin on
Andros Oy tarinoinnin kohteena.

Tapani Järvinen

Lähteet:

- Nils von Knorring, Aurajoen veis-

tämöt ja telakat, Schildts Förlag 1995

- Gunhard T. Kock, Wärtsilä, Wärt-

silän yksiköiden historiaa

- Ilmari Harki: Sotakorvausten aika,

1971

- Keskustelut Ilmari Harkin kanssa

Otaniemen kaivoksella maaliskuussa

1970.

- Internet: Suomen sotakorvaukset

Telakan aluetta

ilmakuvassa vuodelta 1980
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Itäisellä rantakadulla Valkoisen

talon edustalla kiiltelee viileänä

aamuna kastehelmiä. Joelta henkii

vieno tuuli hyväillen ne kesäaamun

ilman raikkaudeksi. Aurinko mo-

nistuu miljooniksi joen arasti vä-

rähtelevällä pinnalla.

Korkean rakennuksen varjossa
lojuu valtavia teräspallukoita, kuin pi-
saroita. Neljä kiiltävää teräshelmeä
kuuluvat Merja Pitkäsen (s. 1958)
teokseen ”Helmet”, joka paljastettiin
vuonna 2011 Valkoisessa talossa toi-
mivan yrityksen perustajan syntymä-
päivänä. Upean syntymäpäivälahjan
saanut mesenaatti lahjoitti teoksen
Turun kaupungille.

Helmet on tyypillistä ympäristö-
taidetta. Se vaikuttaa ympäristöönsä
ja vuorovaikuttaa sen kautta. Sitä
suojaa korkea ja kaunis rakennuksen
profiili. Kastepisaroita muistuttavat
metallihelmet vitaavat vieressä lepää-
vään jokeen. Pisaroitten kiiltävä peili-
pinta leikkii ympäristön ja ilta-
auringon kanssa. Teräspallukoitten ar-
vattavasti painavaa sanomaa ei julis-
teta katsojalle. Ympäristöteosten pe-
rinteitten mukaan katsoja luetaan
osaksi ympäristöä ja siis teoksen
osaksi. Tulkintavaihtoehtojen runsaus
on teoksen rikkautta ja se tuottaa
vääntynyttä iloa tutkijoilleen samassa
mielessä kuin tivolien peilisalit. Hel-
missä on toki paljon muutakin mie-
lenkiintoista.

Pyöreä muoto luo rauhallisuutta
kadun sykkivään liikenteeseen. Pyö-
reys toistuu myös ympäristössä. Val-
koisen talon julkisivun kulma kaartuu
varovasti sisäänpäin ja jalkakäytävän
muoto täydentää ympyrää kaartumal-
la rakennuksesta ulospäin. Pihakadun
varrelle on aseteltu penkkejä puoli-
ympyrän muotoon. Kaarevuus on
teoksen kantava teema, mutta mistä
se on peräisin? Sitä satunnainen kat-
selija tai ohikulkija jää miettimään,
tai virittyy teoksen estetiikasta jolla-
kin muulla tavalla. Sen kiiltävät silmät
eivät jätä ketään huomiotta, eikä sitä
kukaan ohita vilkuilematta.

Helmet



16

Peilipinta panoroi ympäristöä
katsojan liikkeiden tahdissa. Kuperat
peilit toisiaan vastassa monistavat
maailmaa kuin kaleidoskooppi. Jäh-
meät teräspisarat näyttävät liikkuvaa
kuvaa. Samalla ne vaikuttavat raskail-
ta maamerkeiltä, jotka tuntuvat olleen
siinä aikojen alusta. Ne heittävät
kysymyksiä joen toiselle rannalle asti.

Sanotaan, että aidot helmet tun-
nistaa muodosta, joka ei ole täsmälli-
nen pallo. Luonnon omassa luomis-
työssä sattumalla on osansa, helmistä
tulee yksilöllisiä. Valkoisen talon hel-
mien muoto ja koko ovat erilaisia.
Kolme niistä on vesipisaran kaltaisia.
Niissä pintajännitys sanelee muodon
yhdessä gravitaatiovoiman kanssa.
Pienikin tippa pesuainetta vapauttaisi
helmet ja ne valuisivat pitkin kadun

pintaa aina jokeen asti.
Onneksi vain muoto on vettä, ei

materiaali. Neljäs helmi on pallo ja se
nostaa mieleen epäilyksen sen aitou-
desta. Taiteilija ei kehitä itseään vuo-
sikausia oppiakseen veistämään pal-
lon. Se on insinöörien hommaa. Ehkä
taiteilija viittaa tällä matemaattisen
harmonian edustajalla tekniikan maa-
ilmaan, johon asiakasyritys kuuluu.
Vai liittyisikö se siihen, että syntymä-
päiväsankari juhli pyöreitä vuosia?

Helmet on kuin virkistävä hymy
katuvilinässä. Siitä tulee hyvälle tuu-
lelle. Se antaa mielikuvitukselle
vauhtia. Voiko ympäristöteokselta
enempää odottaa.

Matti Aaltonen
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1960-luvun puolivälissä nousi Au-

rajoen rannalle Itäiselle Rantaka-

dulle komea Ruukinrannan asuin-

kerrostalo. Uuteen taloon muutta-

neiden asukkaiden joukossa oli

myös tunnettu taidemaalari ja Au-

rajoen rantojen ikuistaja Pentti

Veroma.

Pentti Veroman asunto sijaitsi
näköalapaikalla, talon seitsemännessä
kerroksessa. Sinne tuli myös
taiteilijan ateljeehuone, jossa hän

jatkoi pitkää, jo 1910-luvun lopulla
alkanutta maalarinuraansa. Samaan
rappuun kerrosta alemmaksi muutti
hänen tyttärensä, taiteilija ja kuvaa-
mataidon opettaja Sirkka Sartes

perheineen. Nykyään isoisänsä huo-
neistossa asustaa tyttärentytär, Turun
kaupungin vapaa-aikatoimialan joh-
taja Minna Sartes. Hänkin seuraa
isoisänsä ja äitinsä jalanjälkiä: Työn
ohella akvarellimaalauksesta on tullut
hänelle rakas harrastus.

Pentti Veroma

Martinrantalaisia taiteilijoita

Kulttuurikoti Aurajokirannalla
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Keväällä 2014 oli Aboa Vetus
Ars Novassa taidenäyttely, jossa oli
koottu yhteen taiteilijasuvun öljy- ja
akvarellimaalauksia – kuvia kolmen
sukupolven siveltimin.

Martinrannan maalari

Ennen Martinrannalle tuloaankin
Pentti Veroma oli viettänyt koko
ikänsä Aurajoen tuntumassa – lapsuu-
dessaan Amiraalistonkadulla, nuoruu-
dessaan Tuomiokirkon takana Kerttu-
linkadulla Ryssänmäen rinteellä. Siel-
lä asuessaan hän avioitui 1930-luvulla
ja perhe muutti omaan asuntoon
Tehtaankadulle. Muutto Itäiselle Ran-
takadulle toi taiteilijan aivan innoit-
tajansa, Aurajoen, partaalle. Hän sai
olla lähellä rakkaita jokimaisemiaan,
jotka olivat hänelle jatkuva inspi-
raation lähde. Kesäisin Veroma maa-
lasi myös mökillä Uudenkaupungin
Lyökissä ja sen lähiseudulla.

Pentti Veroma, vuoteen 1936
saakka Weckman, syntyi 1903 ja
kuoli 1979 Turussa.

Hän kävi 1910–1920-lukujen
vaihteessa Turun taideyhdistyksen
piirustuskoulua ja valmistui kuvatai-
teilijaksi 1925. Hänen opettajinaan
olivat Teodor Schalin ja Ragnar

Ungern. Vuonna 1930 hän avioitui
Helmin, os. Perttilä, kanssa. Tytär
Sirkka syntyi seuraavana vuonna.

Veroma työskenteli pitkään Suo-
men Kultaseppä Oy:ssä, mutta keskit-
tyi sotien jälkeen vain maalaamiseen.

Maisemamaalarina tunnetun
Pentti Veroman taiteilijanura oli pit-
kä. Hän kuvasi teoksissaan kotikau-

punkinsa maisemia Aurajoen ympä-
ristössä; jokimaisemia, tuomiokirk-
koa ja satamaa. Niiden ohella hän
maalasi lukuisia muotokuvia ja myö-
hemmällä iällään abstraktisiakin ai-
heita. Veroman töissä tulee vahvasti
esille voimakas kirkkaiden ja lämpi-
mien värien käyttö. Sama toistuu
myös omintakeisissa muotokuvissa.

Veroma oli varsin tuottelias
maalari. Hänen töittensä
kokonaismäärä ei ole tiedossa.
Maisemamaalaukset ja muotokuvat
olivat suuren yleisön suosiossa.
Värikkäät jokimaisemat olivat juuri
sellaisia, joita turkulaiset halusivat
kotiensa seinille.

Monessa mukana

Veroma toimi aktiivisesti Turun tai-
teilijaseurassa ja osallistui sen näytte-
lyihin. Hänen teoksiaan oli ensi ker-
ran esillä Turussa vuonna 1925. Sen
jälkeen hän osallistui elämänsä aikana
lukuisiin näyttelyihin Suomessa. Hän
toimi myös piirustuksen opettajana.

Veroma oli myös laulu- ja urhei-
lumiehiä. Hän lauloi vuosikymmeniä
Turun NMKY:n mieskuorossa.
Vuonna 1922 hän oli perustamassa
Turun Palloseuraa ja pelasi seuran
ensimmäisessä jalkapallojoukkueessa,
joka jo samana vuonna sai makean
voiton ruotsinkielisestä kiistakump-
panistaan ÅIFK:sta maalein 2–1 . Hän
oli mukana myös TPS:n ensimmäisen
Suomen mestaruuden voittaneessa
joukkueessa 1928. HIFK hävisi rat-
kaisevassa ottelussa maalein 3–2. Ve-
roma pelasi TPS:n paidassa vielä
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vuonna 1934.
Sodissa Veroma toimi lääkintä-

miehenä. Hänet kotiutettiin vuonna
1943.

Taiteilijoita kolmessa
sukupolvessa

Sirkka Sartes, Pentti Veroman tytär,
syntyi 1931 Turussa. Hän kirjoitti yli-
oppilaaksi 1951 , opiskeli sen jälkeen
Ateneumissa ja valmistui kuvaama-
taidon opettajaksi. Opetettuaan ly-
hyen aikaan Kyrössä hän siirtyi uu-
teen Kupittaan yhteiskouluun kuvaa-
mataidon opettajaksi. Siellä hän toimi
eläkkeelle siirtymiseensä asti.

Isänsä kuoltua Sirkka, joka oli

1959 avioitunut kasvatustieteilijä
Kullervo Sarteksen kanssa, muutti
perheineen kerrosta ylemmäksi isänsä
huoneistoon. Hän maalasi öljy- ja
akvarellitöitä opettajantyönsä ohella
koko elämänsä ajan. Hänet tunnetaan
erityisesti värikkäistä saaristo- ja
kaupunkimaisemistaan sekä kukka-
aiheista jaabstrakteistaasetelmistaan.

Minna Sartes Pentti Veroman
tyttärentytär asustaa nyt vaarinsa
vanhassa asunnossa. Hän syntyi 1963
Turussa, kirjoitti ylioppilaaksi 1982
ja valmistui Turun Yliopistosta filo-
sofian maisteriksi. Pääaineenaan hä-
nellä oli arkeologia. Vuonna 1996
hänet valittiin Aboa Vetus & Ars

Pentti Veroma, nimetön (Aurajokiranta), 1952, öljy kankaalle
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Pentti Veroma, nimetön

(Aurajokiranta), 1977, öljy kankaalle

Pentti Veroma, Sirkka, 1933, öljy kankaalle
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Sirkka Sartes, Minna maalaa Minnankalliolla, 1960-luku, akvarelli

Nova -museon johtajaksi ja vuonna
2005 Turun kaupungin kulttuurijoh-
tajaksi. Vuodesta 2013 alkaen hän on
toiminut Turun kaupungin vapaa-ajan
toimialan toimialajohtajana.

Minna Sartes kulkee vaarinsa –
niin kuin hän isoisäänsä kutsuu – ja-
lanjälkiä. Hänet voi kohdata kesäisin
Aurajokirannalla maalaustelineineen
ikuistamassa nykypäivän jokimaise-
mia. Ne ovat monessa suhteessa hyvin
erilaisia kuin vaarin aikoihin. Minnan
muita mieliaiheita ovat Etelä-Euroo-
pan maalaismaisemat. Niistä on syn-
tynyt lukuisia herkkäviritteisiä akva-

rellimaalauksia.
Pentti Veroman tutut ja rakkaat

teokset Aurajoen maisesemista eivät
ole vielä vuosisatoja vanhoja. Pentti
Veroma on siirtynyt lopullisen rajan
taa, mutta taiteen tekeminen jokiran-
nan ateljeessa jatkuu. Ars longa…

Jouni Liuke

Lähde: Veroma – Sartes – Sartes, ku-

via kolmen turkulaispolven siveltimin

-näyttelyjulkaisu. Aboa Vetus & Ars

Nova 2014.
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HALOO 976
Alkun talon taustoja jälj ittämässä

Teksti vanhan jugend-talon seinäl-

lä Matinkadun ja Sotalaistenka-

dun kulmassa herättää kysymään,

mikä se teksti on ja mitä sen

taakse kätkeytyy. Seinässä lukee

”Rakennus- ja kiviteollisuusosuus-

kunta ALKU, tel 976.” On lukenut

jo yli sata vuotta.

Teksti on talon rakennuttajan ja
ensimmäisen omistajan ulkomainos.
Kivi- ja louhintatöitä tehtiin tuohon
aikaan paljon ja osuuskunnan perus-
taneet kivimiehet mainostivat raken-

tamansa vuokratalon seinässä omaa
yritystään. Osuuskunnan toimisto ei
ollut koskaan Alkun talossa, vaan
suurimmanosanaikaaLinnankadulla.

Osuuskunta Alkun perusti jouk-
ko kivityömiehiä vuonna 1905. He
pyrkivät sen suomin mahdollisuuksin
kohentamaan toimeentuloaan talou-
dellisesti ankeana aikana. Osuuskunta
antoi mahdollisuuden toimia yrityk-
sen tavoin. Alkun talo rakennettiin
osuuskunnan omistamaksi vuokrata-
loksi, josta koituisi vuokratuloja

Alkun talo vuonna 1985, edessä tavanomaisella paikallaan omistaja Arvo Oksasen Volvo

Amazon. Kuvan on ottanut Pekka Mauno Vanne, joka on syntynyt talossa vuonna 1913.

Hänen äitinsä Amanda piti kivijalassa sekatavarakauppaa.
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osuuskunnan jäsenille.
Vaikka talo sijaitsi kaupungin lai-

dalla, oli tontilla tuolloinkin jo kaksi
taloa, kaupunginarkkitehti Pehr

Johan Gylichin viilari Carl Eng-
blomille suunnittelema matala puu-
talo Matinkadun varrella ja Sotalais-
tenkadun puolella kaksikerroksinen,
empiretyylinen kivitalo, jonka meri-
kapteeni August Berlin oli rakennut-
tanut vuonna 1832. Empiretalo puret-
tiin uuden rakennuksen tieltä, mutta
puutalo sinnitteli aina 1990-luvulle
asti.

Paikalle nousi kolme uutta ra-
kennusta. Ne suunnitteli arkkitehti

Alex Nyström. Nykyisen, vuonna
1911 valmistuneen Alkun talon li-
säksi kokonaisuuteen kuului kaksi ki-
vijalkaista puujugend-taloa, jotka yh-
dessä muodostivat U:n muotoisen pi-
hapiirin. Puutalojen pienisssä asun-
noissa eli paljon asukkaita yhteiskun-
nan kaikista kerroksista. Suuri osa
kävi töissä läheisillä tehtailla ja sata-
massa, ja piha raikui lasten äänistä.

Pihan puutalo tuhoutui sodassa
täysin. Sotalaistenkadun puoleinen
talo paloi sodassa kahteen kertaan ja
rakennettiin molempien palojen jäl-
keen uudestaan. Lopullisesti se paloi
juhannuksena 1991 . Nyströmin

Sotalaistenkadun puolen kaunis

porttikäytävä. Talon seinässä on

jäljellä vielä portin vanhat saranat.

Kuva: Kimmo Lilja.

Yksityiskohta yhdestä talon

monista kakluuneista.
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suunnittelemasta talokokonaisuudesta
jäi jäljelle vain nykyinen kivitalo.

Koskettavia kohtaloita

Erikoista oli että yksityisesti omistet-
tu vuokratalo aina 1990-luvulle saak-
ka. Siten sen kautta on kulkenut luke-
mattomia ihmisiä ja kohtaloita. Mm.
1910-luvulla Alkussa asui sanomaleh-
timiehiä, joita yhdisti työväenliikkeen
ja vallankumouksen aate. He olivat
valtakunnallisia aktiiveja, kansan-
edustajia ja kirjailijoita. Osa joutui
vuoden 1917 pyörteissä pakenemaan
Venäjälle – kohdatakseen toisensa
traagisesti Pietarissa, Kuusisen klubin
joukkoteloituksissa.

Talonkirjassa herätti kiinnostusta
myös asukkaiksi merkityt virolaiset
taiteilijat. Keitä he olivat? Jälj ityksen

tuloksena selvisi, että kyse oli virolai-
sista sirkustaiteilijoista, joita värvät-
tiin 1930-luvulla vilkkaasti toimiviin
suomalaisiin tivoleihin. Turussa esiin-
tyessään moni heistä asui Alkun ta-
lossa, kuten esim. klovni- ja surman-
ajonumeroita esittänytKrollin perhe.

Alkun talon osti osuuskunnalta
vuonna 1918 suurliikemies Kustaa
Peltola, aikansa self-made man. Hän
oli paimiolainen, kiertävä teurastaja,
joka vaurastui nopeasti luontaisen lii-
kemiesvaistonsa ja idearikkautensa
avulla. Parhaimmillaan hän omisti
noin 50 kaupunkitaloa Turussa. Lo-
pulta Peltola innostui autoalalle ja al-
koi tuottaa maahan amerikkalaisia
REO-merkkisiä laatuautoja. Hän pe-
rusti Pohjoismaiden Autotuonti Oy:n,
jonka komeaksi mainoskasvoksi saa-

Osuuskunta Alkun ilmoitus

Turun Sanomissa 1911 .

Taloryhmään osui pommi kesäkuussa 1941 . Etualalla pihan kulmatalo ja

Sotalaistenkadun puoleinen talo, taustalla savun keskellä häämöttää nykyinen Alkun talo.
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tiin kuvanveistäjäWäinö Aaltonen.
Peltola kuoli äkillisesti liikemies-

uransa huipulla 1928, juuri ennen 50-
vuotispäiväänsä.

Nuukuus pelasti kakluunit ja
ehkä talonkin

Jonkin ajan päästä talon pitkäaikai-
seksi omistajaksi tulivat Amerikassa
vaurastuneet Axel ja Mildred Oksa-
nen Halikosta. Sodan koettelemukset
sattuivat juuri heidän kaudelleen.

Perheen ainoa lapsi oli Brook-
lynissa syntynyt Arvo Oksanen, joka
peri talon vanhemmiltaan. Oksasen
hyväntahtoinen persoona on kirvoitta-
nut lukemattoman määrän juttuja.
Hänen sairaalloinen nuukuutensa hu-
vitti ihmisiä. Olihan Oksanen kuiten-
kin vauras talonomistaja, joka ajeli
samaan aikaan komeilla autoilla.

Kuolema tuli yllättäen vuonna

1991 , eikä testamenttia ollut. Vain
puheen tasolla Oksanen oli vannonut,
että Amerikkaan ei sitten mene pen-
niäkään. Mutta niin vain kävi, että
kuolinilmoituksen ylimmällä rivillä
häntä jäi kaipaamaan 96-vuotias
Edith-täti New Yorkissa.

Rakennusyhtiöt olivat jo pitkään
havitelleet Alkun tonttia rapistuvine
taloineen. Ei kestänytkään kovin kau-
an, kunnes omistajaksi tuli rakennus-
yhtiö Palmberg. Tässä vaiheessa Al-
kun talosta tuli suojelukohde ja sen
ulkopuoli määrättiin entisöitäväksi.
Talon sisältä uusittiin vain tekniikka.
Asunnot myytiin sellaisinaan ja uudet
omistajat remontoivat kukin asunton-
sa itse. Syynä tähän menettelyyn oli
juuri alkanut 90-luvun lama.

Palmberg rakensi tontille tämän
lisäksi kaksi kokonaan uutta kerros-
taloa.

Alkun talon suunnitteli arkkitehti Alex Nyström.
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Henkilövisailu
Tiedätkö kenestä puhutaan? Kaikki oikeat vastaukset eli henkilöt on

mainittu jossakin Martinrantaseuran lehdessä. Oikeat vastaukset sivulla 35.

1 . Kenen taiteilijan aikaansaannoksia ovat mm. veistokset Korppu-Vihtori ja
Portsan pojat?

2. Ketä ja varsin iäkästä kitaristilaulajaa kutsutaan Martinmäen omaksi truba-
duuriksi?

3. Kuka on Turkuseuran toiminnanjohtaja?
4. Kuka seuramme toiminta-alueella asuva kaupunginvaltuutettu on kirjoitta-

nut mm. kirjat Turun raitiotiet ja Turun seudun arkkitehtuuriopas?
5. Kuka seuramme jäsen on toiminut Heikkilän sotilaskodissa yli neljännes-

vuosisadan ja kymmenen vuotta sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajana?
6. Kuka Stålarminkadun varrella lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt kori-

palloilija on edustanut Suomea Tokion olympiakisoissa (kuva, numero 13)?
7. Kuka koreografi on Aurinkobaletin perustaja ja pitkäaikainen taiteellinen

johtaja?
8. Kuka tunnettu lausuntataiteilija on asunut Sirkankujalla (kuollut 1973)?
9. Kenen teksti? ”Puutalojen myötä kaikkosivat mustapalttoiset mummot, toi-

mettomat ukot, alkusyksyn taivaassa on joskus heidän silmiensä väri.”
10. Kenen Keski-Euroopan oopperalavoilla esiintyvän baritonin ja kamarilau-

lajan juuret ovat Martissa, asunut mm. osoitteessa Martinkatu 7 – asunnos-
sa, jossa tämän visailun laatija asuu nyt?

Alkun vanhan talon säilymisestä
saadaan eittämättä kiittää Arvo Ok-
sasta. Varmaan rakennusyhtiöt yritti-
vät ostaa taloa jo aiemmin, mutta Ok-
sasen oli tunnetusti vaikea tehdä pää-
töksiä. Nuukuuden ansiosta taas van-
hat kakluunit säilyivät talossa, koska
purkutyöt olisivat merkinneet kustan-
nuksia. Tulta ei kakluuneissa kui-
tenkaan saanut pitää. Vain yksi kak-
luuni purettiin – Oksasen omasta
asunnosta.

Viime syksynä Alkun talon liike-
tilassa Matinkadulla alkoi toimia pie-
nimuotoinen, kaikille avoin kulttuuri-

klubi ALKUpiste, jossa järjestetään
erilaisia tapahtumia ja muuta mielen-
kiintoista ohjelmaa.

Riitta Liede

PS. Lisää tietoa Alkun talosta löydät

kirjasta Haloo 976 – kertomuksia ki-

venhakkaajien talosta. Kirjan voi os-

taa ainakin Förituvasta, Kansallisesta

kirjakaupasta, Pienestä kirjapuodista

tai suoraan kirjan tekijältä Riitta Lie-

teeltä ALKUpisteestä. Ks. myös

www.alkupiste. org
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Kylpemisen ja saunomisen historiaa Turussa

Kupittaan kylpylaitoksesta Villen saunaan
Kylpylaitokset olivat entisajan hie-

nostoväen peseytymis- ja rentoutu-

mispaikkoja. Köyhillä sellaiseen ei

ollut varaa. Yleisistä saunoista ke-

hittyi näin köyhän väen kylpylai-

toksia.

Erityisesti venäläiset upseerit
nauttivat 1800-luvun alussa Turun
keskustan kylpylöiden palveluista.
Kylpylöitä oli kaupunkialueella lukui-
sia. Saunat olivat tuolloin vielä yksi-
tyisiä ja puurakenteisia pihasaunoja.
Yksi 2-kerroksinen kivisauna oli Puo-
lalanrinteessä 1827, kun Turku paloi.
Tuo palo muutti kaiken kaupungissa.

Varakkaat käsityöläiset, Ruotsis-
ta tulleet teollisuusmiehet ja suur-
kauppiaat alkoivat vuokrata tontteja
huviloiden rakentamista varten Ruis-
salosta 1830-luvulla. Heille saunomi-
nen oli vierasta, joten he rakensivat
rantasaunojen sijasta kylpylaitoksia.
Viimeinen kylpylaitos kaupungin lä-
heisyydessä toimi Kupittaalla (perus-
tettu 1780-luvulla). Itse kaupunkiin
perustettiin 1800-luvun puolivälin jäl-
keen uusia höyrykylpylöitä, jotka
vaativat oman vesijohto- ja viemäri-

järjestelmän. Usein näissä oli myös
sauna. Viimeiset niistä hävisivät
1910-luvulla.

Kun Naantaliin perustettiin 1863
merenrantakylpylä, varakas väestö al-
koi käydä siellä. Kesäisin höyrylaiva
kuljetti matkustajia Turun satamasta
Naantaliin ja takaisin.

Saunat ja saunominen

Palon jälkeen ruutukaava-alueelle
Itäisen ja Läntisen Linjakadun sisä-
puolelle ei saanut rakentaa puuraken-
teisia pihasaunoja. Vain kivi kävi ra-
kennusmateriaaliksi. Kattomateriaali
oli aluksi asfalttihuopaa, sittemmin
tiiltä ja 1900-luvun alusta alkaen rau-
tapeltiä. Linjakatujen sisäpihoille ja
niistä ulospäin sai rakentaa myös pui-
sia saunoja.

Saunat olivat kaikkialla yksityisiä
aina 1890-luvulle asti, jolloin maist-
raatilta alkoi saada toimilupia yleisille
saunoille. Tuolloin kaupunkiin alkoi
virrata maalta työväkeä, jolla ei ollut
peseytymismahdollisuuksia vuokra-
kasarmeissaan. Yleiset saunat olivat
todella tarpeen tässä tilanteessa.
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1890-luvulla yleisiä saunoja olikin jo
yli 30. Työväestön saunoihin kaupun-
gin laitamilla vesi kannettiin piha-
kaivosta, jätevedet menivät avo-ojaan,
koska kunnallistekniikkaa ei ollut,
eikä saunoissa erillistä pesuhuonetta.

Kuvaavaa aikakauden olosuhteil-
le oli, että kansakoululaisille järjestet-
tiin 1910-luvulla koulukylpyjä. Oppi-
laat eivät pystyneet peseytymään koti-
oloissa ja siten hygienian taso oli to-
della heikko. Ensin pesumahdolli-
suuksia oli joka toinen viikko, sittem-
min kerran kuukaudessa, koska polt-
topuu- ja vesipula oli suuri. 1918 kyl-
vyt piti lopettaa kokonaan vesipulan
vuoksi. Tilanne helpottui vasta 1923,
jolloin uusi vesilaitos Halistenkosken
partaalla aloitti toimintansa. Sen jäl-
keen vettä peseytymiseenkin sai

helpommin
Muutenkin yleisten sauno-

jen olosuhteet muuttuivat koko
ajan paremmiksi: vesijohto- ja
viemärijärjestelmiä saatiin kun-
toon, erillisiä pesu- ja pukuhuo-
neita, saunottajia, kylvettäjiä,
sekä mies- että naishierojia.
Tarjolle tuli myös erilaista
myytävää. Niinpä vuoden 1938
yleisen saunan (Niagara) tar-
jonta oli näin ylellistä: yksityis-
sauna, yhteissauna, sarvisauna,
ammekylpyjä, istuma-amme,
vihta, pyyhkeeksi lakana, pyy-
heliina tai mekko, tavallinen
hieronta, savihieronta, savikää-
reitä, tenuhöyrytystä tulehduk-
siin sekä paikallista hierontaa,
valohoitoa sekä ILMAINEN

VAAKA (isolla). Juotavaakin oli
monenlaista tarjolla: limonadia, sit-
ruunasoodaa, vichyä, portteria, Grape
Fruitia, pöytäkaljaa ja I-luokan olutta.

Villen saunat oy

Lehtemme edellisessä numerossa
(1 /2015) kerroin, miten Invalidien
Asunnot oy sai alkunsa sodan jälkeen
ja valmistui 1951 moninaisten
vaiheiden jälkeen. Rakennukseen
suunniteltiin heti alusta alkaen yleinen
sauna osoitteeseen Asesepänkatu 1 .
Aluksi sitä ei aiottu hyväksyä Turun
Liikesaunat ry:n jäseneksi, koska sen
omistaja oli osakeyhtiöperustainen.
Invalidiyhdistys ja kaksi henkilöä
omistivat saunan, koska muuten talon
rakennuslainajärjestelyt eivät olisi
koskaan onnistuneet onnettomien

Villen saunan ulko-ovi on säilynyt entisellään, vain

seinän opastekstit ovat muuttuneet.
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sattumusten takia. Anomus lopulta
kuitenkin hyväksyttiin, ja sauna toimi
liikesaunaperiaatteella toimintansa
loppuun eli 1990-luvun alkuvuosiin
asti. Vuodesta 1995 samassa paikassa
on toiminut Turun Seudun Invalidit
ry:n toimisto sekä kerho- ja
saunatilat. Ne ovat vapaasti kenen
tahansa vuokrattavissa edullisesti esi-
merkiksi kokous- tai juhlatilaksi.

Kaikki tilat odotusauloineen oli
suunniteltu avariksi ja valoisiksi ajan
olosuhteet huomioiden. Jokaisella
saunojalla oli yleisellä puolella oma,
lukittava pukukaappi. Kaapissa oli
myös peili. Kaikki 43 kaappia oli si-
joitettu lomittain. Kenenkään ei tar-
vinnut istua penkillä aivan naapurin
kyljessä kiinni.

Yksityisellä puolella oli seitse-

män erikokoista pukuhyttiä. Hytit oli
nimetty Aleksis Kiven Seitsemän
veljeksen mukaan: Juhani, Tuomas,
Aapo, Simeoni, Lauri, Timo ja Eero.
Näiden lisäksi oli erillinen hierojan
huone – Venla. Saunassa oli tarjolla
yksityisen ja yhteissaunomisen lisäksi
savi- ja vesikääreitä, hierontaa sekä
sähkötäryhierontaa paikallisiin reu-
makipuihin. Odotusaulassa oli lehtiä
luettavana.

Kannattaa myös muistaa, että
yleisessä saunassa kylvettäjä yleensä
pesi asiakkaat. Maksu oli hieman
kalliimpi kuin itse pesten, mutta pal-
jon ylellisemmän tuntuista ja perus-
teellista. Itse olen nauttinut yleisen
saunan kylvettäjän pesun ylellisyy-
destä Urheilupuiston saunassa 70-lu-
vun alussa.

Villen saunan odotustila
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Näin hallituksemme jäsen Raili
Kataja muistelee käyntejään Villen
Saunassa: ”Olin 50-luvulla pikku-
tyttö, asuin Betaniankadulla ja kävin
usein äitini kanssa saunomassa. Sauna
oli uusi ja hyvämaineinen. Sitä piti
liikkeenharjoittaja Aarne Nieminen,
joka kertoi, miten hän varhain aamul-
la lämmitti saunankiukaat suurilla
puuhaloilla. Tuntui hienolta, kun pu-
kukopit oli nimetty Kiven seitsemällä
veljeksellä. Hoidoista muistan erityi-
sesti savihoidot. Savi haettiin raken-
nusten maakaivauksista. Sen piti olla
sinistä blinisavea. Esim. Uolevi Raa-
de, Nesteen perustaja ja toimitusjoh-
taja 1953–79, sotakorvausten aikatau-
luttaja SOTEVAssa ja paljon muuta,
kävi säännöllisesti savihoidoissa.

Henkilökunta, erityisesti saunot-
tajat olivat tomeria työssään. Itse en
uskaltanut antautua heidän pestäväk-
seen. Olin kuulemma niin herkkä ja
arka lapsi! Äitini sen sijaan nautti
pestävänä olemisesta. Rehti käyttäy-
tyminen ja järjestyksen pito oli sau-
nassa tärkeää. Saunominen yleisissä
saunoissa jäi vähitellen, kun taloihin
rakennettiin omia saunoja.”

Sirpa Kumlander

Lähteet:

Omat tiedot

Matias Aho, Mervi Hongisto: Histo-

riikki rakkaudesta saunaan.

Saunojia Villen saunassa
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Aiju von Schöneman
valloitti kuulijat houruhistorialla
Martinrantaseuran väki kokoontui

maaliskuussa Yrjänäsaliin. Ennen

kevätkokousta saimme nauttia

maankuulun Turun ja Tuomiokir-

kon oppaan Aiju von Schöneman-

nin tarinaa Turun houruista ja

houruloista.

Tilaisuudessa Aijua myös haas-
tatteli opetusneuvos Vuokko Valka-
mo. Haastattelu perustui Aiju von
Schöneman muistelee -kirjaan, jonka
Sinikka Klemettilä on kirjoittanut ja
Turkuseura kustantanut.

Aijun oma ”historia”

Aiju kertoi, että hän on syntynyt loka-
kuussa -39 Hämeenlinnassa, mistä
perhe muutti isän ammatin vuoksi
Sotkamoon. Aiju tuli Turkuun opis-
kelemaan ja kirjoitti ylioppilaaksi Tu-
run Suomalaisessa Yhteiskoulussa.
Valmistuttuaan hän muutti Helsin-
kiin, jossa hänen siskonsa oli näytteli-
jänä. Aiju opiskeli kirjallisuustiedet-
tä, psykologiaa ja sosiologiaa. Hän
työskenteli opintojen ohella Radio-
kuuntelija-lehdessä.

Pohjalaisessa osakunnassa hän
tutustui kulttuurivaikuttajiin, mm.
Kaisa Korhoseen, Kalle Holmbergiin
ja Pentti Saarikoskeen. Hän tapasi
tulevan puolisonsa psykiatri Armo
Hormian, joka pyysi Aijua ryhtymään
pienen kirjankustantamonsa Tajon
kirjalliseksi johtajaksi. Hänestä tuli
Hormian kolmas vaimo.

Avioliitto ei kuitenkaan kestänyt
pitkään, vaan päättyi eroon 1972.
Aiju jatkoi kahden lapsensa yksin-
huoltajana opintojaan Turun Yliopis-
tossa. Tuomiorovasti Lauri Huovinen
palkkasi hänet kesätöihin oppaaksi
Turun Tuomiokirkkoon. Työ jatkui
vuodesta 1981 kokopäiväisenä toi-
mena ja tuolloin hän hoiti myös vah-
timestarin tehtävät. Vuonna 2003 jäi
Aiju eläkkeelle, mutta opastustehtävät
jatkuvat. Hän on myös osallistunut
Retretin näyttelyluolaston perustami-
seen Punkaharjulla, opastanut Turun
Linnassa ja toiminut Turun kaupun-
gin ja seurakunnan elimissä. Turku-
seura valitsi hänet v. 2007 vuoden
kulttuuriturkulaiseksi.

Aiju on perehtynyt jouluseimien
historiaan ja pystyttänyt mm. syy-
rialaisen seimen Turun Linnaan. Ko-
tonaan hänellä on 40 seimeä. Hänellä
on valmiina myös ruumisarkku, jossa
hän säilyttää kirjoja ja jonka päällä
lapsenlapset usein niitä lukevat.
Aiju nauttii ihmisten seurasta ja mai-
nitsee, että ihmiset ovat hänelle ak-
kuja.

Hourut ja hourulat

Aiju von Schöneman kertoi esitel-
mässään ns. mielisairaitten hoidosta
otsikolla ”hourut ja hourulat”. Se pe-
rustui osin Aijun Kupittaan mielisai-
raalan satavuotisjuhlaan tekemään
materiaaliin. Myös Seilin saari, johon
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monet meistä ovat tutustuneet, sai esi-
telmässä osuutensa entisajan sairaan-
hoidon erikoisuutena.

Ennen mielisairaaloiden perusta-
mista hulluja hoidettiin kotona tai kir-
kon suojakodeissa ja Pyhän Hengen
huoneissa. Suomeen perustettiin en-
simmäinen Pyhän Hengen huone
1300-luvun lopulla. Niissä hoidettiin
lähinnä raajarikkoja, vammaisia, kuu-
romykkiä, sokeita, kaatumatautisia ja
heikkopäisiä.

Vuonna 1619 antoi Ruotsin ku-
ningas Kustaa II Aadolf käskyn pe-

rustaa Seilin saarelle spitaalisairaala.
Saari sijaitsi hyvien kulkuyhteyksien
päässä ja siellä oli hautausmaaksi so-
veltuva hiekkaharju. Saarelle siirret-
tiin Puolalanmäellä sijaitsevasta Py-
hän Yrjänän hospitaalista kirkko,
muut huonokuntoiset rakennukset
purettiin.

Tuolloin oli rutto hävinnyt muu-
alta, mutta rehotti vielä saaristossa ja
Ahvenanmaalla. Seilissä oli vuonna
1620 jo 59 potilasta. Hullun kirjoihin
on aina päässyt helposti, jos oli vaik-
ka juoppo, epileptikko, kuppatauti-

Aiju von Schöneman
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nen, kehitysvammainen, dementoitu-
nut vanhus tai muuten vain omituinen
(heikkomielinen). Kun joutui Seiliin
hoidettavaksi, mukana piti olla ruu-
misarkku tai laudat sen tekemiseen.
Aluksi saarella oli kaksi pappia, lää-
käriä ei ollut. Hoitoina käytettiin
suoneniskentää, peräruiskeita, eloho-
peaa, iilimatoja, jäähdytyskypärää,
pakkopaitaa, saarnaa ja viinaa. Po-
tilaat olivat saarella koko loppuikänsä
ja kuolinsyynä mainitaan yleisimmin
sydänvika, syöpä, keuhkotauti tai näl-
käkuolema.

Isovihan aikaan vuosina 1713–
1721 rakennukset rappeutuivat ja po-
tilasmäärä väheni. Saaren esimies ja
pastori pakenivat Ruotsiin, hourut
jäivät saarelle yksin. Uusi kirkko ra-
kennettiin vuonna 1733 ja siellä jär-
jestetään edelleen vuosittain muuta-
ma jumalanpalvelus. Pikkuvihan ai-
kaan 1741–1743 oli saarella 53 hoi-
dokkia. Vuodesta 1755 Seilissä toimi
mielisairaala. Viimeinen spitaalipoti-
las kuoli vuonna 1785. Lopulta saa-
rella ei ollut muita potilaita kuin mie-
lisairaat.

1800-luvulla annettiin potilaille
lupa työtä vastaan asua paikallisten
luona. Turisteille mainostettiin lehdis-
sä huviretkiä katsomaan hulluja Sei-
lissä. Vuonna 1840 saarelta karkasi

kolme potilasta.
Vielä 1900-luvun alussa saattoi

mielisairaalaan joutua pelkän ilmoi-
tuksen perusteella ilman lääkärinto-
distusta. Potilaan tilaa arvioivat kun-
nan viranomaiset, hoitoon määräsivät
kunnallislautakunnat tai köyhäinhoi-
don johtokunnan puheenjohtaja. Vie-
lä 1930-luvulla sai kerjätä. Oli ihmis-
huutokauppoja, jossa vähiten pyytä-
välle sijoitettiin hullu tai huutolainen.
Kirkko kuulutti saarnastuolissa huu-
tokaupoista.

1950-luvulla suunniteltiin sairaa-
lan lakkauttamista, mutta se toimi
vielä vuoteen 1962 asti, jolloin poti-
laita oli jäljellä 41 , iältään 41–100
vuotta. Vanhin oli elänyt saarella 33
vuotta. Potilaita oli eri yhteiskunta-
luokista, mukana oli mm. fil.maisteri,
opettajia, virkamiehiä jne. Loppu-
vuosikymmenet Seilissä hoidettiin
pelkästään naispotilaita.

1892 perustettiin Turun kunnal-
lissairaala, jonka Houruinhoitolassa
oli aluksi 30 potilaspaikkaa. Seilin
sairaalan tilat luovutettiin Turun yli-
opiston käyttöön ja saarelle tehdään
edelleen turistikäyntejä.

Tällä hetkellä on Suomessa
700.000 mielenterveyspotilasta.

Mervi Mattila, Merja Silfver
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Henkilövisailun vastaukset
Vastauksista löydät jonkin lisätiedon ja Martinrantaseuran lehden numeron ja
vuosiluvun. Henkilö voi esiintyä myös jutun kirjoittajana ja kuvaajana.
1 . Usein humoristinen, savenpolkijaksikin kutsuttu Viljo Mäkinen, muita

teoksia mm. Kissa-Alli ja Hitsaajat (1 /2009 ja 3/20149
2. Mauri ja mandoliini, säveltäjä ja yhteislauluiltojen vetäjä Mauri Kivikoski,

”Martinrannan Mauri”. (1 /2007),
3. Seuramme tärkein linkki Turkuseuraan, Kristiina Syrjäsuo, Turkuseuran

toiminnanjohtaja, useita juttuja lehdissämme (1 /2007, 3/2009, 3/2010,
1 /2011 )

4. Mäntymäen mies, kevyen ja julkisen liikenteen puolestapuhuja,
kaupunginvaltuutettu Mikko Laaksonen (2/2014)

5. Heli Jukala, sotilaskotisisar Heikkilän kasarmin ”sotkussa”, sai vastaanottaa
vuonna 2010 Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein
(2/2010)

6. Nuoruudessaan tämä lähes kaksimetriseksi kasvanut mies, Pertti Laanti,
jakoi postia Martissa (1 /2014)

7. Raija Lehmussaari sai marraskuussa 2011 vastaanottaa tanssitaiteen
valtionpalkinnon (1 /2009, 1 /2012),

8. Runojen ja karjalaisten kirjailijoiden tekstien kansan rakastama tulkki
Kastehelmi Karjalainen (3/2013)

9. Lue kirja Soutajat Aurajoella, niin tiedät miten, Martissa seitsemässä eri
osoitteessa asunut Jarkko Laine kuvaa kotikaupunkimme paikkoja ja katuja
(2/2007, 2/2010, 2/2012, 3/2013)

10. Pikkupoikana Stålarminkadun loppupäässä asui Matti Salmisen ja Seppo
Ruohosen lisäksi Tero Hannula (3/2009)
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Martti Simola
in memoriam

Huhtikuu toi mukanaan suruviestin;
yhdistyksessämme alusta asti mukana
ollut ja sen ensimmäinen puheenjoh-
taja Martti Simola on saavuttanut
matkansa pään.

Martti Simola syntyi 25.9.1932
Koivistolla ja menehtyi vaikean sai-
rauden murtamana 21 .4.1915 täällä
Turussa. Lapsuutensa hän vietti Kar-
jalassa. Sodan päätyttyä lopullinen
evakkomatka suuntautui monien mut-
kien kautta Turkuun. Vuonna 1959
perhe asettui asumaan Portsaan ja
sieltä viitisentoista vuotta sitten Myl-
lymäentielle Vähäheikkilään.

Työuransa Martti Simola palveli
Wärtsilän Turun telakalla mittatar-
kastajana. Hänen lempiharrastukse-
naan oli metsästys ja ennen kaikkea
kalastus. Sitä hän harrasti kesämökil-
lä Houtskärissä ja myöhemmin itse
rakentamallaan mökillä Kakskerrassa.
Monia vuosi harrastuksiin kuului
myös ST-ajot Turun Moottorikerhon
riveissä.

Jo Portsassa asuessaan Martti Si-
mola kiinnostui erityisesti kotiseutu-
työstä. Hän toimi pitkään Portsa ry:n
puheenjohtajana ja oli mukana Tur-
kuseuran kaupunginosajaostossa.
Muutettuaan Myllymäkeen hän alkoi
heti puuhata kaupunginosaseuran pe-
rustamista Marttiin, joka lähiympä-
ristöineen oli Turun ruutukaava-alu-
een ainoa omaa seuraansa vailla oleva
kaupunginosa. Martin ja kumppanei-

den työ johti Martinrantaseuran pe-
rustamiseen keväällä 2004.

Martti Simola valittiin yhdistyk-
sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.
Hän toimi sen jälkeen useita vuosia
yhdistyksen hallituksessa ja osallistui
seuran eri jaostojen toimintaan. Vielä
aktiivisen palvelun jätettyäänkin hän
eli mukana seuran toiminnassa ja
seurasi myötämielellä sen työtä.
Vuonna 2009 Simolalle ojennettiin
Suomen Kotiseutuliiton hopeinen an-
siomerkki.

Marttia jäivät kaipaamaan vaimo
Ritva ja kaksi lasta perheineen sekä
heidän kanssaan laaja ystäväpiiri.
Martti siunattiin Pyhän Katariinan
kirkon siunauskappelissa torstaina
7.5. ja mieleen jäävä muistotilaisuus
pidettiin Mäkitupalaisten talolla.

Martinrantaseura hiljentyy kun-
nioittamaan ansioituneen kotiseutu-
aktiivimme muistoa.

Jouni Liuke
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Tapahtumakalenteri Ohjelmajaosto

Laivaristeily Airistolle

Keskiviikkona 26. elokuuta 2015

Klo 16.00 lähdemme Rudolfinalla kahden tunnin päiväristeilylle. Matkan var-
rella Robert Rainio kertoo ohilipuvista huviloista ja Oolannin sodan elokuun
28. päivän 1854 taistelun kulusta. Risteily ja seisovan pöydän antimet 29 euroa.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivän tapahtuma

13. syyskuuta 2015 alkaen klo 18

Pro Manillasäätiön ja Martinrantaseuran järjestämä tapahtuma, jonka kohteena
on Manillan entinen tehdaskiinteistö. Tapahtuma käsittää yleisöluennon ja
opastetun kierroksen Manillan tiloissa. Samaan ajankohtana, 4.–20.9.2015,

Manillassa on meneillään jokavuotinen tehdasfestivaali Manifesti.

Tutustuminen Turun Lasarettimuseoon

Torstaina 24. syyskuuta 2015 klo 18.00

Minkälainen on kallonporaajan paratiisi? Entä mikä on isoleeripaviljonki?
Turun lasarattimuseon tehtävänä on Suomen vanhimman yhtäjaksoisesti

vuodesta 1759 asti toimineen sairaalan historian tallentaminen. Lasarettimuseo
on toiminut vanhassa portinvartijan talossa Kiinamyllynkadun varrella vuodesta
1975. Oppaana toimii museonhoitaja Satu Rantala.Vierailemme lisäksi

TYKSin T- sairaalan näyttelyssä, jossa esitellään sairaanhoitajan arkea Turussa
1900-luvun puolivälissä. Näyttely on T- sairaalan G-osan 3.kerrosessa.
Kokoontuminen klo 18 A-sairaalan pääoven edessä Kiinamyllynk. 4-6.

Ennakkoilmoittautuminen 17.9. mennessä Raili Katajalle puh. 0400 308 482

Ennakkotietoa loppusyksyn tapahtumista

Lokakuussa, to 15.10.2015 klo 18.00 tutustuminen Turun Lähimmäis-
palveluyhdistys ry:n ylläpitämään Kotikunnas -palvelutaloon Luolavuorentiellä.

Marraskuussa, to 19.11.2015 klo 18.00 tutustuminen uuteen Braheskolaniin
Vähäheikkiläntiellä. Sääntömääräinen syyskokous samassa paikassa

tutustumiskierroksen jälkeen.

Joulukuussa, to 3.12.2015 kello 18.00 perinteinen puurojuhla ohjelmineen
ravintolalaiva Bruno II:ssa Aurajokirannassa.

Loppusyksyn tapahtumista kerrotaan tarkemmin syyskuussa ilmestyvässä
Martinranta-lehdessä.
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Liity Martinrantaseuran jäseneksi!

Kaikki nykyiset tai entiset alueen asukkaat ja ystävät voivat liittyä henki-

löjäseniksi. Yrittäjät tai muut toimijat voivat liittyä kannatusjäseneksi.

Tuo mukanasi ystäväsi ja naapurisikin. Saat jatkossa postitse kolme kertaa
vuodessa ilmestyvän jäsenlehden, jossa kerrotaan alueesta ja sen historiasta,
seuran toiminnasta, tapahtumista, retkistä ja tutustumiskäynneistä. Suurin osa
retkistämme on jäsenille ilmaisia tai erittäin edullisia.

Jäsenmaksu on 16 euroa, perhejäseniltä 6 euroa ja yhteisö- ja kan-
nattajajäseniltä 60 euroa.

Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa
www.martinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme jäsenkirjuriin tai
hallituksen jäseneen. Yhteystiedot ovat 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 ja kuvausalan liike
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 alennetulla hinnalla
À la carte -annoksista 15% alennus
Martinkatu 1
Puh. 040 042 0839, www.ravintolasilta.fi

Turun IT-Asema

ATK- yms. huoltohinnastosta 30% alennus
Hinnat alkaen 30 euroa
Martinkatu 7
Puh. 010 289 9888, www.itasema.fi
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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 .12.2014: 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
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






