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Helky laulu Auran rantain… ja

virttä vapauden soi; siteerasi eräs

paikallinen kaunosielu vanhempaa

runoilijaa Väinö Kolkkalaa. Mies

kertoi Aurajoen itärannan porttien

telakka-alueella avautuneen kevyen

liikenteen käyttöön. Yhteys Itäisen

Rantakadun päästä Korppolais-

mäen juurelta avautuu Majakka-

rantaan ja Hirvensalon sillalle

saakka.

Yli sadan vuoden ajan turkulaiset
eivät ole päässeet kulkemaan Aurajo-
kisuun rantaa. Molemmin puolin
Aurajokisuuta telakat estivät kaupun-
kilaisia tutustumasta kotijokensa suis-
toon. Länsiranta avattiin liikenteelle
neljännesvuosisata sitten. Nyt on itä-
rannan vuoro.

Itärannan kevyenliikenteen avau-
tuminen vähentää nykyistä Martin
alueen läpikulkukatujen kevyttä lii-
kennettä. Kun vielä rakennetaan
kauan suunniteltu kunnollinen kevyen
liikenteen väylä itärannalle Martin-
sillalta Telakkarannan portille, täytty-
vät asukkaiden kauan itäneet toiveet. . .

Martinrantaseuralla on käsiteltä-
vänä parikin telakka-alueen tuntuman
kaavamuutosehdotusta: Majakkaran-
nassa Kölikadun pään ranta-alueen
Port Aboa -niminen kaava ja Itä-
rannassa Purserinpolun kaava.

Port Aboaan suunnitellaan vene-
valkamaa 60 veneelle ja parkkipaik-
koja 45 autolle. Kaavaan kuuluu val-
kamaa ja ympäristöä palveleva liike-

ja ravintolarakennus ranta-alueelle
kuin myös kevyen liikenteen yhteys
Pitkänsalmen yli Hirvensaloon. Elo-
kuussa järjestetyssä yleisötilaisuudes-
sa mielipiteet jakautuivat suunnitel-
maa vastustavista varovaisen myön-
teisiin. Kokouksessa Martinrantaseu-
raa edusti Markku Ahti. Hän kertoi,
että keskustelu oli asiallista ja aistit-
tavissa oli, että suunnitelmaa vastus-
tavia oli melko vähän.

Itärannalla olevan Purserinpolun
alkupään uuden kaavamuutoksen tar-
koituksena on mahdollistaa asiakas-
autopaikkojen sijoittaminen alueelle.
Lähitalojen asukkaiden mielestä au-
topaikkojen lisäämiseen on todella
tarvetta. Ilmeni myös, että taloyhtiöi-
den parkkihalleissa on runsaasti käyt-
tämättömiä asukaspaikkoja, joiden
täyttyminen vapauttaisi kadun varrelta
pysäköintitilaa. Asukkaiden taholta
tuotiin esille myös huoli rantakadun
kautta Telakkarannan uusiin taloihin
suuntautuvan liikenteen voimakas ja
hallitsematon, vaaratilanteita jo nyt
aiheuttanut kasvu.

Martinrantaseura ottaa kantaa ja
antaa lausuntonsa näihin ja jatkossa
muihinkin aluettaan koskeviin kaava-
esityksiin. Ympäristöjaos toivoo saa-
vansa asukkailta mielipiteitä kaavoista
ja niiden vaikutuksista alueen asu-
misviihtyvyyteen. Lähitulevaisuudes-
sa käsittelyyn tulee mm. Vähäheik-
kiläntie 37:n kaava ja aikanaan myös
Tapulikadun päiväkodin sekä Fle-
minginpuiston kaava.

Pääkirjoitus

Kaavoja ja kävelyreittejä
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Euroopan kulttuuriperintöpäivät 2015
Päivien Suomen ohjelmaan kuuluva
tapahtuma järjestettiin Manillassa 13.
elokuuta. Pro Manilla säätiön pu-
heenjohtaja professori Harri An-
dersson kertoi ensi vuonna 150 vuot-
ta täyttävän viinatehtaan historiasta ja
sen rakentumisesta vaiheittain nykyi-
seen muotoonsa. Muutos 1866 raken-
netusta viinatehtaasta kulttuurituotan-
non tiloiksi on ollut työnä valtaisa.

Rakennuksessa on viinatehtaan
jälkeen sijainnut vuodesta 1917 rem-
mitehdas Dana ja sen jälkeen vuo-
desta 1928 köysitehdas Manilla. 1985
vanhat tehdasrakennukset Aurajoen
itärannalla jäivät tyhjilleen. Kiinteis-
tön omistus siirtyi nyt rakennusliik-
keille, ensiksi Kivikartio Oy:lle ja
sitten NCC-Puolimatkalle. Näiden
tarkoituksena oli purkaa vanhat
rakennukset ja rakentaa tilalle
asuinkerrostaloja.

Vuonna 1991 Manillan vuokra-
laiseksi tuli myös – jo kymmenen

vuotta aiemmin perustettu –
Aurinkobaletti, joka jo pitkään oli
etsinyt eri puolilta Turkua sopivia
esiintymistiloja. Käyttöön soveliaat
tilat vaativat perusteellisen kunnos-
tuksen. Tämän työn teki käytännössä
baletin toiminnanjohtaja Erkki

Lehmussaari. Remontti edistyi
hitaasti mutta varmasti ja jatkuen
pitkälle 2000-luvun puolelle.
Pro Manillasäätiö perustettiin

1997. Säätiö hankki omistukseensa
koko Kiinteistö Oy:n osakekannan ja
otti tehtäväkseen Manillan kiinteis-
töstä huolehtimisen. Saaduilla vuok-
ratuloilla on rakennuksia kunnostettu
sitä mukaa kun varoja siihen on
liiennyt.

Ahkeran ja pyyteettömän työn
tuloksena vanhasta viinatehtaasta on
monien vaiheiden kautta syntynyt
kulttuuritehdas, jossa toimivat uutta
luovat, mutta entisaikojen työn perin-
nettä kunnioittavat kulttuurilaitokset.

Pro Manillasäätiön
puheenjohtaja Harri
Andersson ja isännöitsijä Kari
Salovaara opastivat yleisöä
tehdaskierroksella.
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KUTSU
Martinrantaseura ry:n syyskokoukseen 2015

Paikka: Braheskolan, Valtaojantie 27
Aika: Torstai 19.11 .2015 kello 18.00

Tilaisuus alkaa uuteen Braheskolanin ja sen toiminnan esittelyllä ja jatkuu sen
jälkeen kahvitarjoilulla ja Martinrantaseuran syyskokouksella.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

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

tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Ilmoitusasiat
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016
7. Määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2016
8. Määrätään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimihenkilöiden

palkkiot
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2016
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2016
11 . Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
12. Valitaan seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan kaksi varsinaista

toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
13. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen 9. pykälän rajoissa
14. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Hallitus
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Telakkatoiminnan historiaa, osa 7

Oy ANDROS Ab:n tarina

Crichtonin ja Vulcanin telakoiden

sekä Turun Veneveistämön vaihei-

siin liittyy yritys Andrée &

Rosenqvist, myöhemmin Oy

Andros Ab. Yritys toimi Aurajoen

itärannalla Oy Vulcan hAb:n naa-

purina. Wärtsilä-konserni kiinnos-

tui yrityksestä – eritoten sen ton-

tista – ja osti sen 1939. Wärtsilä

sulautti yhtiön Crichton-Vulcaniin.

Oy Andros Ab olisi saattanut
jäädä unholaan, elleivät tukholma-
laiset isä ja poika – Hans ja Anders
Værnéus – olisi kiinnostuneet

Androksen historiasta. Ab Andrée &
Rosenqvist Oy:n arkisto oli hautautu-
nut konkurssiin ajautuneen Wärtsilän
telakan papereiden joukkoon.
Værnéukset pelastivat asiakirjat, jotka
sisälsivät kuvia, puuveneiden piirus-
tuksia ja yrityksen toimintaa kuvaavia
papereita yhteensä peräti 11 hylly-
metriä. He veivät arkiston Ruotsiin.

Tutkija Mikko Meronen Forum
Marinumista kertoi: ”Andros-arkisto
on palautettu Suomeen. Palauttamisen
toteuttivat Hans ja Anders Værnéus,
Sjöhistoriska museet Tukholmassa,

Moottori- ja venetehdas Androsin julkisivu 1920-luvulla silloisen Korppolaistentien
(nyk. Stålarminkatu) suunnalta katsottuna. Lähde: Wärtsilän arkisto
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Museihuset Motorbåtsmuseum Lin-
köpingissä sekä Forum Marinum
Turussa. Ennen aineiston siirtämistä
Suomeen Sjöhistoriska museet on
digitoinut valittuja osia monipuo-
lisesta piirustusmateriaalista. Forum
Marinum -säätiö talletti lahjoituksena
saamansa materiaalin Turun maa-
kunta-arkistoon”.

Værnéukset olivat aloittaneet
tutkimuksensa Oy Andros Ab:n
vaiheista jo 1970-luvulla. He olivat
saaneet innostuksensa tutkimukseensa
siitä, että Anders Værnéuksen isoisän
isä oli ostanut Andros-puuveneen
1921 Suomesta. Venekaunotar oli
nimeltään Solavæ. Se saavutti aika-
naan huiman 18 solmun nopeuden.
Værnéukset omistavat yhä veneen ja
sillä ajetaan joka kesä erilaisissa
tapahtumissa.

Yhtiön syntyminen

Andrée & Rosenqvistin yritys aloitti
Turussa 1906 asennusverstaana. Se
asensi moottoreita valmiisiin puu-
veneisiin, joita se hankki mm. Turun
Veneveistämöltä. Fay & Bowen
-merkkiset moottorit tulivat USA:sta.
Yhtiön liiketoimet menestyivät. Niin-
pä perustajat päättivät jo 1907 hank-
kia omalle veistämölleen tontin Oy
Vulcan Ab:n vierestä Korppolaismäen
juurelta. Tontti ei ollut suuren suuri,
tavallisen omakotitontin suuruinen,
1270 m².

Yrityksen olivat perustaneet
Göteborgista muuttanut Carl Severin
Andrée (s.1873) ja hänen lankonsa
Gustaf Allan Rosenqvist (s.1885).

Andrée oli valmistunut insinööriksi
Chalmersin teknillisestä korkeakou-
lusta Göteborgissa 1894. Valmistu-
misensa jälkeen hän oli asunut
USA:ssa neljä vuotta ennen muut-
toaan Turkuun 1898. Hän toimi
aluksi Turun Rautateollisuus Oy:n
teknisenä johtajana. Seitsemän vuotta
myöhemmin hänestä tuli kauppa-
huone Wiklundin venemoottoriosas-
ton johtaja. Vuonna 1906 hän osti
Wiklundin venemoottoriosaston ja
ryhtyi yrittäjäksi yhdessä G.A.
Rosenqvistin kanssa.

Rosenqvist oli Turun poikia. Hän
oli saanut kaupallisen koulutuksen ja
ryhtyi Andréen yhtiökumppaniksi 21
vuoden ikäisenä. Rosenqvist hoiti
yrityksen taloutta aina vuoteen 1918,
jolloin hän osti helsinkiläisen Oy
Arwidson & Co:n.

Andrée & Rosenqvistin yhtiö
rakensi veistämötontille suurehkon
kaksikerroksisen kokoliittilevyin
vuoratun puurakennuksen1 ), johon
tuli kone- ja kattilahuone, takomo,
viilaamo, galvavointilaitos sekä puu-
kuivaamo. Lisäksi rakennettiin suuri
venevaja sekä slipi veneiden vesille-
laskua varten.

Åbo Underrättelser kertoi sun-
nuntainumerossaan 25.4.1909 yhtiön
perustamisesta, kehityksestä sekä
tulipalosta, joka oli edellisenä päivänä
tuhonnut koko veistämörakennuksen
perustuksiaan myöten. Tuli tuhosi
myös 15 valmista veneenrunkoa.

Kesällä 1909 alkoi uudelleen-
rakentaminen; palaneiden rakennus-
ten tilalle nousi veistämörakennuksia,
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jotka olivat pystyssä jo saman vuoden
syksyllä. Tuotantokapasiteetti nostet-
tiin nyt 50 veneeseen vuodessa. Jo-
kainen näistä varustettiin tuonti-
moottorilla.

Yhtiö kasvaa ja ajautuu
vaikeuksiin

Vuonna 1911 syntyi Osakeyhtiö
Andrée & Rosenqvist, jonka
nimissä kumppanukset alkoivat to-
teuttaa unelmansa: he ryhtyivät val-
mistamaan Andros-merkkisiä vene-
moottoreita. Tätä varten nousi jo
vuoden 1912 alkupuolella moderni
moottoritehdas. Esikuvan he löysivät
Amerikan mantereelta. Ensimmäi-
senä vuonna valmistui 31 Andros
-merkkistä moottoria. Tuotannon
arvo nousi 628 000 markkaan (nyky-
rahassa n. 2 384 000 €).

Vuoteen 1918 Andros-moot-
toreita valmistettiin kahta tyyppiä:
raskaat moottorit, joiden käynti-
nopeus oli 400–800 kierr./min, am-
mattikäyttöön ja kalastusaluksiin,
pienemmät moottorit taas urheilu- ja
vapaa-ajan veneisiin.

Elokuussa 1914 puhjennut
maailmansota toi kiireitä myös
Andréen ja Rosenqvistin yritykselle.
Venäjän laivasto tilasi nopealla
toimitusajalla polttomoottori- ja höy-
rykäyttöisiä kaatereita2). Vastatakseen
kasvavaan venäläisten kaatereiden
kysyntään yhtiö rakensi Uittamolle
kaksikerroksisen verstaan. Vanhalle
tehdasalueelle nousivat levy-
sepänverstas ja valimo.

Androksen rakentamien kaaterei-

den määrää ei tiedetä. Osan And-
roksen saamista Venäjän tilauksista
toteutti nimittäin Crichtonin telakka,
koska Andros ei rakentanut höyry-
aluksia. Kaaterit toimitettiin jo 1915
huhtikuun 1 . päivän ja elokuun 1 .
päivän välillä. Venäjä oli tyytyväinen
ja antoi vielä 1916 suuren tilauksen,
vaikka Venäjän keisarivalta oli jo
rapistumassa. Venäjä tilasi peräti 24
kpl 18-metristä moottorikaateria.

Keisari Nikolai II luopui val-
lastaan 15. maaliskuuta 1917. Venä-
jän tilauksen vaatimat työt olivat vielä
kesken. On kuitenkin todennäköistä,
että Andros oli saanut osan kauppa-
hinnasta ennakkoon tilauksen yhtey-
dessä – kuinka suuren, on arvailujen
varassa. Loppumaksusta ei ollut pu-
hettakaan. Andros sai kuitenkin
maksun – vain 250 000 markkaa
(nykyrahassa n. 92 400 € vuoden
1918 kertoimen mukaan) Venäjälle
toimittamattomista 70 kaaterista, jot-
ka itsenäisen Suomen hallitus otti
haltuunsa.

Vaikeuksista kukoistukseen

Venäjän viimeinen tilaus oli koitua
Androksen tuhoksi, mutta yhtiö toipui
vaikeuksistaan hyvien tuotteiden an-
siosta. Uudet Andros-moottorit oli
suunniteltu jo sodan aikana. Yhtiö
kukoisti vuosina 1919-23. Kauppa
kävi. Vuonna 1920 rakennettiin
seitsemällä raskaalla moottorimallilla
(450 kierr./min.) varustettua suurta
moottorijahtia ja 27 kevytmallilla
(800-1200 kierr./min.) varustettua
moottorivenettä. Yrityksellä oli
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satakunta työntekijää veistämöllä ja
toiset sata moottoritehtaalla. Yhtiö
kohensi kassatilannettaan myymällä
Uittamon verstaan Turun

Naulatehtaalle.
Nopeiden veneiden tilaukset

laskivat asteittain 1923 lähtien. Kiel-
tolaki tuli voimaan 1919 ja se aiheutti
välittömästi holtittoman juopottelun.
Kiellettyä piti saada. Kulutuksen nou-
su kieltolain aikaan johti sala-
kuljetuksen kasvuun. Androksen no-
peat ja hyvin rakennetut merikel-
poiset veneet avittivat laitonta viinan-
tuontia Virosta, Ruotsista ja Puolasta.
Yhtiön tilauskirjassa on tuolta ajalta
mm. Algot Niskan nimi. Myös sala-
kuljettajien vastapuoli – tulli – tilasi
nopeita veneitä.

Vuonna 1926 voimaan astunut
laki rajasi yksityisomistuksessa ole-
vien moottoriveneiden huippu-
nopeuden 12 solmuun. Tämä johtui
paljon parjatun kieltolain sään-

nöksistä. Nopeamman veneen omis-
tamiseen tarvittiin erikoislupa. Pika-
veneiden tilaukset tyrehtyivät lähes
täysin. Kieltolaki purettiin vuonna
1932 viidentenä päivänä huhtikuuta
ja klo 10 Oy Alkoholiliike Ab avasi
ovensa (muistiluku 543210).

Vaikka nopeiden veneiden val-
mistus hiipui, moottoreiden valmistus
jatkui. Neuvostoliitto esiintyi myös
tilaajana vuosina 1925 ja 1927. Neu-
vostoliitto tilasi T-sarjan raskaita
moottorimalleja pumppuihin,
kompressoreihin, generaattoreihin,
vetureihin, lauttoihin, varppaus-
veneisiin jne.

Muutokset yhtiössä

Maailmalla 1930-luvun lamana tun-
nettu pula-aika oli onneksi melko ly-
hyt ajanjakso. Toipuminen lamasta
alkoi jo 1932. Samana vuonna yri-
tyksen toinen perustajista, toimitus-
johtaja C.S.Andrée kuoli vain 59

Androksen tehdasalue Aurajoelta päin myöhään syksyllä 1920.
Lähde: Wärtsilän arkisto
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vuoden ikäisenä. Hän oli edellisenä
vuonna luovuttanut johtajuuden po-
jalleen Åkelle (s.1907) ja kaupal-
liselle johtajalle Erik W. Ingmannille
yhteisesti. Ingman oli tullut yhtiön
palvelukseen jo 1918 G.A. Rosen-
qvistin jälkeen. Hänestä tuli yhtiön

osakas vuonna 1932, kun hän juuri
ennen C.S.Andréen kuolemaa lunasti
puolet tämän osakkeista.

Laman aikana yhtiö suunnitteli
uuden moottorisarjan, joka laskettiin
markkinoille heti laman päätyttyä.
Moottorisarjan tehot olivat 10-60 he-

Asemapiirros. Androksen alue 4. 11 . 1936 laaditun kartan mukaan, piirtänyt J.Liuke.
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vosvoimaa kierrosluvulla 1000 kier-
rosta/min. Vaihtoehtoina olivat 1 -, 4-
ja 6-sylinteriset koneet. Eniten
markkinoilla menivät 1 - ja 2-sylin-
teriset moottorit. Ne sopivat yhtiön
samanaikaisesti ”lanseeramiin” nk.
huvilaveneisiin. Vuonna 1935 moot-
torimalleja oli jo 10 erilaista mallia.

Vuosien 1936 ja 1938 välissä
Åke Andrée myi yllättäen omista-
mistaan 1 367:stä osakkeesta peräti
800 osaketta turkulaiselle Wiklundin
perheelle. Näin Andréen suku luopui
osake-enemmistöstään ja määräys-
vallastaan 1934 syntyneestä Andros
-yhtiöstä.

Samoihin aikoihin Wärtsilä-kon-

sernia, joka omisti lähinaapurissa
olevan Crichton-Vulcanin, alkoi kiin-
nostaa Androksen maa-alueet.
Crichton-Vulcan oli laajentunut voi-
makkaasti 1930-luvulla ja tarvitsi
lisää maata. Crichton-Vulcan oli jo
aiemmin hankkinut oikeuden käyttää
Androksen tontin läpi kulkevaa tietä
päästääkseen Korppolaismäen juurel-
le rakennetulle telakalle.

1938 alkoivat neuvottelut Wärt-
silän ja Androksen kolmen pääomis-
tajan välillä. Kesällä 1939 Androksen
osake-enemmistö siirtyi Wärtsilälle.
Samana päivänä 1 .9.1939, jona sak-
salaiset marssivat Puolaan, Wärtsilä
otti Androksen hallintaansa. Vuoden

Androksen moottoreita Forum Marinumin kokoelmissa.
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vaihteessa 1939-1940 talvisodan rie-
huessa Turussakin Wärtsilä lopetti
firman toiminnan. Näin poistui kar-
talta turkulainen menestynyt moot-
tori- ja veistämöyritys.

Jälkinäytös

Ennen alasajoaan Oy Andros Ab oli
valmistanut 3800 moottoria. Wärtsilä
jatkoi moottoreiden valmistusta vielä
pitkään käyttäen hyväkseen Androk-
sen jälj iltä jäänyttä runsasta mootto-
rinosien varastoa. Viimeinen Andros-
moottori myytiin vuonna 1958.
Moottorin malli oli yksisylinterinen
K-11 ja numero 4409.

Suurin osa Andros-Wärtsilän

moottoreista löysi tiensä yksityisten
omistamiin veneisiin, mutta osa asen-
nettiin neuvostoliittoliittolaisille luo-
vutettujen alusten pelastusveneisiin.
Wärtsilä käytti Androksen veistämö-
rakennustasta ja moottoritehdasta
kunnes ne 1960-luvulla purettiin.

Andros Oy elää enää historian
lehdillä. Olen vielä 1960-luvulla näh-
nyt toimivan Andros-venemoottorin
silloisessa Velkuan kunnassa. Nyt
Velkuakin on vain osa Naantalia. Niin
häviää mainen kunnia, Sic transit
gloria mundi.

Tapani Järvinen

Piirros Androksen veistämöstä Åbo Underrättelserin
tulipalouutisessa 25.4. 1909.
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Lähteet:
Nils von Knorring : Aurajoen veis-
tämöt ja telakat, Schildts Förlags 1995
YLE uutiset, Turku 17.2. 2011 päi-
vitetty 6.6. 2012
Åbo Underrättelser 25.4. 1909 n:o 111
Kansalliskirjasto, pienpainatteet
Andrèe & Rosenqvist

1)Kokoliitti on poltetusta kipsistä
kookospähkinän kuituja sideaineena
käyttäen valmistettu rakennuslevy, jo-
ta käytettiin puuseinien vuoraamiseen
(Pieni Tietosanakirja 613 – 614).
2)Kaateri tarkoittaa moottori- tai
höyryvenettä. Venäjän laivasto käytti
näitä veneitä viestiveneinä.

PS.
Insinööri August Levander, "Kässä
Levanteri”, (1881-1938), oli pitkään
suunnittelijana ja konepiirtäjänä
Andreé & Rosenqvistilla. Perhe asui
Itäisenäkadun nro 51 puutalossa.
Kerrottiin, että he olivat herrasväkeä,
joilla oli oikein – siihen aikaan har-
vinaiset – lastenvaunutkin. Vaunuissa
uinui myös pieni poika Viljo, josta
sittemmin tuli yksi Turun kaupungin
arkkitehdeistä Viljo Laitsalmi. Hänen
kynänjälkensä näkyy useissa Martin-
rannan alueen rakennuksissa. jl

Andros venemoottori K10 Forum Marinumin kokoelmissa
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Martinrannan keskeinen puutaloalue
Stålarmin-, Kuninkaankartanon- ja
Kupittaankadun sekä Tonttumäen
rajoittamissa kortteleissa lähestyy
kunnioitettavaa sadan vuoden ikää.
Elokuussa Turun Työläisten Asunto
Osakeyhtiö Sarastuksen asukkaat
viettivät talonsa 90-vuotisjuhlaa. Mie-
leenpainuvan tilaisuuteen rakennusten
pihapiirissä osallistui koko talon väki.
Myös Martinrantaseuran edustaja sai
kunnian osallistua juhlaan.

Martin mäkialue kuului aikoi-

naan Sotalaisten kylään. Se esiintyi
vanhoissa asiakirjoissa ensimmäisen
kerran 1556. Kylään kuului kaksi ta-
loa, Sotalainen ja Rätiälä (Rättinen).
Sotalaisten maat ja talo olivat keski-
ajalla Turun Tuomiokirkon hallussa,
mutta määrättiin kruunulle 1547.
Näin Sotalaisten kylän maat ovat
kuuluneet Turun kaupungille jo lähes
puoli vuosituhatta.

Alue oli vielä rakennustöiden al-
kaessa melko aukeata, kallioista, huo-
nokulkuista ja lähes viljelyskelvotonta

Mestarinkadun alueen puutalot veteraani-iässä

Turun Työväen
Asunto Osakeyhtiö Sarastus 90 vuotta

Sarastuksen julkisivua Mestarinkadun puolella
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reuna-aluetta. Jossain asiakirjassa oli
aikoinaan sanottu, että mäkialue oli
vaikeakulkuisuutensa vuoksi kelvo-
tonta asuma-alueeksi. Sinne ei pystytä
rakentamaan esim. kunnollista tietä.
Vain Aurajoen rantakortteleihin oli
teollisuuden myötä ja Turun palon
seurauksena rakentunut tehtaiden ja
telakoiden liepeille puutaloasutusta.
Jokirannasta Sotalaistenkadun jat-
keelta kulki jonkinlainen kärrytie
Sotalaisten talolle ja edelleen Kunin-
kaankartanon maille.

Martti rakentuu

Viime vuosisadan alkupuolella alettiin
aluetta kuitenkin kaavoittaa kasvavan
kaupungin tarpeisiin. Aurajokirannan
laajeneva teollisuus tarvitsi työväes-
tölleen asuntoja. Vuonna 1923 val-
mistui arkkitehti Bertel Jungin laa-
tima kaava, joka viitoitti alueen ra-
kentamista. Arkkitehdin toiveissa

alueesta piti tulla väljä, valoisa ja il-
mava rivitalovaltainen asuinalue.
Jungin hengessä rakentaminen aloi-
tettiin ja myös toteutettiin. Samassa
väljä rakentaminen toteutui myös
Martin sodanjälkeisissä kerrostalo-
kortteleissa. Syntyi Martin alueen
asutuksen ominaislaatu, jollaista ei
missään muualla kaupungissa ole,
kuten kaavoitusarkkitehti Iina
Paasikivi on todennut.

Kaikki alueen puutalokorttelit
valmistuivat lyhyessä ajassa vuosina
1924–1928. Mestarinkadun ja
Stålarminkadun varren talot suunnit-
telivat arkkitehti Alexander Nyström
ja Johan Edvard Arola. Työläisten
Asunto Osakeyhtiö Sarastus valmistui
vuonna 1925. Kiinteistön muodostaa
neljän asuin- ja yhden ulkoraken-
nuksen taloryhmä suorakaiteen muo-
toisen sisäpihan ympärillä.

Pitkään talossa asunut Aili An-

Ryhmäkuva, jonka takana on teksti ”ensimmäiset osakkaat Tiilentekijänkatu
16. ”Kuva on vuoden 1928 tienoilta. Kuva Annikki Linna.
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nikki Kuusisto, myöh. Linna, s. 1923,
kertoi:

”Jokaisen asunnon portaikon pie-
lessä oli ennen vanhaan ”sireenirunteli”
ja siinä yleensä yksi penkki istuskelua
varten. Keskellä pihaa oli kaksi
puoliympyrän muotoista syreeni-
pensaiden rajaamaa istutusaluetta ja
niiden välissä pyykkinarutelineet.

Ulkorakennuksessa oli ylätasolla
jokaiselle asunnolle oma käymäläkoppi,
puusee, jonka alla oli lattiataso ja sen
päällä tynnyrit, jotka tyhjennettiin
määrävälein. Talossa ei siis ollut
”paskaruumaa”, joka siihen aikaan oli
laitakaupungin taloissa yleinen. Lisäksi
ulkorakennuksessa sijaitsi pesutupa,
joka sotavuosina toimi myös sir-
palesuojana. Pesutuvan päädyssä oli iso
santalaatikko. Sota-aikana rakennettiin
ulkorakennuksen jatkeeksi sauna-

rakennus.
Talvi- ja jatkosotien pommituk-

sissa talo ei kärsinyt vaurioita, vaikka
lähiseudulla raunioitui kokonaisia kort-
teleita. Annikki Linna muistaa, miten
talvisodan aikana hälytyksen johdosta
lapset komennettiin piharakennuksen
sirpalesuojaan, mutta äiti jäi yksin
kotiin. Pommituksen päätyttyä lapset
palasivat kotiin ja löysivät äidin
kammarista ”kartiinit kaulassa”.
Lähistöllä räjähtäneen pommin aiheut-
tamassa ilmanpaineessa oli verhotanko
verhoineen pudonnut äidin niskaan.”

Rakennukset ovat tuosta ajasta
säilyneet ulkonaisesti alkuperäisessä
asussaan ja hyvässä kunnossa. Raken-
nusten ja pihapiirin asukkaiden muo-
dostama pienoisyhdyskunta on kiin-
tynyt asuinpaikkaansa ja haluaa pitää
siitä hyvää huolta.

Yhdessä tekemisen
henkeä

As Oy:n hallituksen pu-
heenjohtaja Liisa Lauk-
kanen kertoo:

"Sarastuksessa asuu
mukavia ja aikaansaavia
ihmisiä – aika erilaisia
keskenään. On niin lapsi-
perheitä, pariskuntia kuin
sinkkujakin. Monet ovat
viihtyneet talossa kauan-
kin, kymmeniä vuosia.
Ollaan vähän niin kuin
maalla, vaikka asutaan kes-
kellä kaupunkia. Kaikki
tuntevat toisensa.

”Erityisen mukava

Alma Rautelin ja hänen iäkäs äitinsä. Alma hoiti äitiään,
joka oli sokea ja eli 103-vuotiaaksi. Äiti oli aikanaan
Sarastuksen ja koko Turun vanhin asukas.
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asuinpaikka tämä on lapsille; kesällä
piha on ihana leikkipaikka, aina löytyy
leikkiseuraa. Yhtälailla aikuiset ovat
toistensa kanssa kanssakäymisessä, Kun
leivotaan, viedään lämpimäiset
naapurillekin, lehdet kiertävät lukijalta
toiselle, ja varsinkin kesäisin syödään
usein yhdessä. Naapureilta lainataan
työkaluja, kysytään remonttineuvoja ja
tehdään yhdessä polttopuita talveksi.”

Sarastuksessa vallitsee mukava yh-
dessä tekemisen henki. Liisa Laukkanen
jatkaa:

”Pihatalkoissa osanotto on todella
hyvä, saamme paljon aikaan lyhyessä
ajassa. Vaikka haravoiminen, omena-
puiden leikkaus, aitojen korjaus ja
näiden jälkeinen makkaranpaisto ovat
mukavia puuhia, järjestämme myös
kunnon juhlia.

”Perinteeksi on muodostunut ke-

vään tulon juhlistaminen vappuna. Par-
haimmillaan vappupihallamme on ollut
parisataa henkeä nauttimassa elävästä
musiikista ja mahtavasta tunnelmasta.
Juhlajärjestelyissä on talon asukkaan
Petteri Eevan panos ollut korvaamaton,
muut auttavat Petteriä parhaansa
mukaan.

”Syksyn lähestyessä sytytämme pi-
halle lyhdyt valoa tuomaan ja nautimme
syksyn tummuvista illoista. Toivottavasti
tulevana talvena pääsemme lumitöihin!
Ja kohtapa onkin taas kevät, ja pääsem-
me laittelemaan yhteistä pihaamme
juhlakuntoon.”

Martinrantaseura onnittelee vireän
elämän täyttämää 90-vuotiasta talo-
vanhusta ja sen viihtyisään ympäristöön
kotiutuneita asukkaita.

Jouni Liuke

90-vuotisjuhlapöytä on katettu ja juhlat hyvässä menossa.
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Turun Seudun Osuuspankin Vähä-
Heikkilän konttori juhli perustami-
sensa merkkipäivää elokuussa. Pank-
ki on palvellut Martinrannan asuk-
kaita jo 60 vuotta. 1990-luvun alun
pankkikriisinä tunnettu ajanjakso ja
siitä alkanut murros hävitti kaikkien
muiden pankkien toimipisteet Mar-
tinrannan alueelta. Vain Osuuspankin
konttori Kupittaankadulla jäi palvele-
maan alueen asukkaita.

Vähä-Heikkilän Osuuskassana
ennen tunnetun pankin vaiheista on
kerrottu Martinranta-lehdessä nro 2-
2009. Pankki avasi ensi kertaa ovensa
elokuun alussa 1955 vanhassa ”puu-
pankiksi” kutsutussa talossa. Vielä tä-
nään monet paikkakuntalaiset muis-
tavat puupankin. Se oli kauniin piha-
maan ympäröimä Terijoelta siirretty
vanha huvilamainen puurakennus
ulkovessoineen ja piharaken-
nuksineen. Rakennuksen alle oli jä-
tetty perustukseksi paikalla sijainneen
1700-luvun kivirakennuksen pohja.
”Puupankin” tilalle rakennettiin
1970-luvun lopulla uusi, komea toi-
mitalo.

Vuosikymmenten varrella Osuus-
pankin Vähä-Heikkilän konttorissa on
toiminut juhlavuodelle tultaessa vain
kolme konttorinjohtajaa; Reijo
Alamäki 1955–1962, Ilkka Valde
1962–1998 ja Arja Stenström
1998–2015. Tämän vuoden alussa
tehtävään tuli neljäs, kun ruoriin astui

Arja Hurmerinta-Toponen.
Pankkitoiminnassa vedenjaka-

jaksi tuli 1990-luvun alkupuoli. Sii-
henastinen nousu muuttui pankki-
kriisiksikin kutsutuksi alamäeksi.
Kokonaisia pankkiryhmittymiä
poistui kartalta tai fuusioitui yhteen.
Konttorien määrä supistui rajusti.
Martinrannan alueeltakin hävisivät
kaikki pankkien toimipisteet
lukuunottamatta Osuuspankin Vähä-
Heikkilän konttoria.

Pankki on nykyisin hyvässä kun-
nossa. Siitä kertoo sekin, että arvos-
tettu taloustietotoimisto Bloomberg
on nimennyt OP-ryhmän Euroopan
vahvimmaksi ja maailman kahdek-
sanneksi vahvimmaksi pankiksi.

Uusi konttorinjohtaja kertoi 60-
vuotisjuhlan tunnelmissa: ”Vähä-
Heikkilän konttorille on tänä päivänä
tilausta entistä enemmän. Martti ja
muut konttorin ympärillä olevat alu-
eet ovat tulleet todella suosituiksi
asuinalueiksi. Etenkin nuorten kes-
kuudessa ne ovat hyvin trendikkäitä.
Perheen kasvaessa katseet suuntau-
tuvat usein saarille, Hirvensaloon ja
Kakskertaan. Näillekin asiakkaille
olemme sopivasti kotimatkan varrella.
Alue houkuttaa myös vanhempaa vä-
keä, joiden lapset ovat jo muuttaneet
pois kotoa ja on halua siirtyä oma-
kotitalosta keskustan ja sen palvelui-
den tuntumaan.

Kaikille näille asiakasryhmille

TOP Vähä-Heikkilän konttori juhlii –

Pankkipalvelua Martissa 60 vuotta
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konttorista löytyvät palvelut rahoi-
tuksesta sijoitusneuvontaan, vakuu-
tuksiin, lakipalveluihin ja kiinteistön-
välitykseen. Meille on helppo tulla ja
vaikkapa parkkipaikkoja löytyy aina
konttorin edestä.”      

Juhlapäivästä Arja Hurmerinta-
Toponen kertoi: ”Päivästä muodostui
todella vilkas. Kaikki tapahtumat oli
sijoitettu ulos. Sää suosi ja aurinko
paistoi koko päivän. Kahvilla piipahti
n. 400 henkilöä. Myös Hanna ja
Henri Hippo ehtivät paikalle, samoin

TPS:n pelaajista Petteri Nummelin ja
Jonne Virtanen. Lapsille jaettiin
ilmapalloja ja tehtiin kasvomaalausta.
Nautimme myös Sigyn-vaskikvintetin
hienosta musiikista.”

Uuden johtajan kaitsemana
pankki seisoo paikallaan, vuosi-
kymmenien varrella monin tavoin
uusiutuneena, mutta vakaana ja val-
miina palvelemaan vanhoja ja uusia
asiakkaitaan.

Jouni Liuke

Kuvassa vas. TPS:n pelaaja Jonne Virtanen, Hanna Hippo, TPS:n Petteri
Nummelin, Henri Hippo ja TOP:n Arja Hurmerinta-Toponen
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Police Gaia

Taideteoksen sijoitus on taidetta.
Sijoituksella tarkoitetaan paikkaa, jo-
hon teos on asetettu nähtäväksi. Tai-
deteokseen sijoittaminen on ehkä tai-
detta sekin, mutta siihen ei nyt ole
tarkoitus puuttua. Yksi omalaatuisim-
mista sijoituspaikoista on tunneli, jo-
ka johtaa  Martinkadulta kauniille
Myllysillalle. Synkässä kallioluolassa,
päivänvalon ulottumattomissa kiil-
telee turkulaisen taiteilijan Kimmo
Ojaniemen (s.1957) luoma ”Gaian
silmä”. Siellä se on mulkoillut pian
parikymmentä vuotta saamatta juu-
rikaan katsekontaktia yleisöönsä. Se
on sääli, sillä teos on tutkimisen ar-
voinen.

Arvattavasti Gaian silmä on kau-
pungin vähiten valokuvattu teos. Toi-
saalta sitä silmäilee kymmenet tuhan-
net ihmiset päivittäin, mutta juuri
kukaan ei pysähdy sitä katsomaan.
Puhumattakaan, että  jäisi sitä poh-
timaan. Syynä on koskena vyöryvä
liikennevirta ja sen aiheuttama me-
teli, pöly ja haju, jotka ajavat jalka-
miehetkin kiireesti eteenpäin kohti
tunnelin suuaukkoa. Puutteistaan
huolimatta sijoituspaikalla on perus-
telunsa, jotka ulottuvat pitkälle his-
toriaan.

Kreikkalaisen taruston mukaan
Gaia on maan äiti, joka vaalii ja suo-
jelee kaikkea elävää. Tarusto on syn-
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nyttänyt myös filosofisen koulu-
kunnan, jonka mukaan Telluksemme
on kokonaisuudessaan elävä organis-
mi, itsesäätyvä järjestelmä, joka yllä-
pitää elämän edellytyksiä. Taiteilija
on sijoittanut Maan äidin suojelevan
silmän kallion sisään, josta se huoles-
tuneena seuraa lapsiaan, jotka ovat
vallantäyteydessään ja vapaudentun-
teensa elähdyttäminä sulkeutuneet
BMW:n tai Audin uumeniin, jossa
tuntevat olevansa turvassa. Auton
mittakaava on ergonominen. Ainoa
paikka maailmassa, jossa hauras ny-
kyihminen tuntee hallitsevansa tilan-
teen ja kantavansa vastuun itsestään
ja ympäristöstä. Peltikuori on kuin
paperia ihmisen paksunahkaisuuteen
verrattuna. ”Minun ja autoni päästöt
ovat minimaaliset. Muiden holtit-
toman kulutuksen ja saastuttamisen

vaikutukset biosfääriin ovat valitet-
tavia, mutta mitä minä niille voin.
Miksi murehtisin?”

Voiko maan jumaläiti katsella
tällaista menoa kuivin silmin? Gaian
silmässä ei näy kyyneleitä. Katsoja
alkaa epäillä, että silmä kuuluukin
kykloopille, joka on Gaian pojan,
Haadeksen palvelija.

Kimmo Ojaniemi on tunnettu
mobiiliteoksistaan, joissa hyödyn-
netään modernia tekniikkaa. Gaian
silmä jatkaa tätä linjaa mielenkiin-
toisella tavalla. Teos on toki staat-
tinen, mutta se on sijoitettu siten, että
katsoja liikkuu sen suhteen. Vaiku-
telmasta tulee hieno. Tunneliin syök-
syvän auton ikkunasta näkyy ensin
pystysuora sininen soikio, joka kasvaa
nopeasti, muuttuu hetkessä ympyräksi
ja venähtää soikeaksi juuri ennen
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kuin poistuu näkökentästä. Näytel-
män teema toistuu miljoonina vari-
aatioina, joita säätila, valaistus ja au-
ton vauhti säätelevät. Taideteoksen
sijoitus on taidetta.

Ympäristöteosten luokittelu on
vaikeaa. Gaian silmä on fyysiseltä
olemukseltaan minimalistinen. Sen
muoto ja väri on luultavasti tarkoin
harkittu. Matemaattisesti puhdas el-
lipsi herättää kuitenkin kysymyksiä.
Luonto vierastaa periaatteessa eukli-
dista geometriaa. Taiteilijat, jotka
ymmärtävät matemaattista estetiikkaa
hyödyntävät sitä, ehkä tiedostamatta.

Teosta ja ympäristöä ei tässä voi
erottaa toisistaan. Liike on teoksen
avainsana. Liike syntyy hornamaisesta
metelistä, joka kimpoilee
kiviseinissä, pakoputkien paukkeen
kaanonina. Ohikiitävinä tuokioina,
jotka toistuvat loputtomana jonona ja
heijastuvat silmän välkkeenä. Sininen
soikio voidaan tulkita myös pop-
taiteen koodiston avulla. Andy
Warhol teki arkipäivän ikoneista,
mainoksista taidetta. Warholin

ymmärtäjät saattavat erottaa
liikenteen pyhinä kuvina meluisimmat
Harrikat, joilla ratsastavat tiukkaan
nahkaan pukeutuneet titaanit siniset
lasit silmillään. Lasit ovat Police, sillä
”…Police on palannut juurilleen ja
palauttaa valikoimiinsa kuuluisat
siniset linssit. 80-luvulla tunnetuiksi
tulleet aurinkolasit näyttävät ja
tuntuvat aidolta vintagelta.
Olemassaolonsa ensipäivistä lähtien
Police on erottautunut muista
keskittymällä omaleimaisiin ja uniik-
keihin tuotteisiin. Kiihkeää kaupun-
kimaista lookia tavoitellessaan Police
on lisännyt valikoimaansa valtavan
määrän erivärisiä asetaatti- ja alumii-
nikehyksiä sekoittaen näin perinteisen
synkän logonsa moderneihin design-
elementteihin.”

Taideteoksen sijoittamisen taide
korostuu pop-taiteessa. Mainosmaail-
man tärkein elementti on asiakasvirta.
Siinäkin suhteessa Gaian silmä on
täysosuma.

Matti Aaltonen
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TEATTERIA MANILLASSA
AURINKOBALETTI

REGINA - kohtalon suudelma
Matti Paloniemen vierailukoreografiassa ”film noir” kohtaa suomalaisen

nostalgisen draamaelokuvan kultakauden. Teos on saanut innoituksensa myös
yhdestä suomalaisen filmitaivaan suurimmasta tähdestä, Regina Linnanheimosta.
Regina menee Manillassa vielä lokakuussa to 8.10. klo 19, pe 9.10. klo 19 ja la
10.10. klo 19.

SAITURIN JOULU koko perheen jouluklassikko
Aurinkobaletti ja Turun Kaupunginteatteri toteuttavat tulevana talvena
yhteistuotantona koko perheen joulusadun Charles Dickensin klassikkokirjasta
"Saiturin joulu".  

Saiturin joulu -esitys sopii kaiken ikäisille 6-vuotiaasta ylöspäin.  
Ensi-ilta Manillassa 19.11 .2015, esityksiä 31 .12.2015 asti.
Manilla, Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku, puh. (02) 284 0100 /

info@aurinkobaletti.com

JO-JO TEATTERI
Jo-Jo Teatterin 20-vuotisjuhlavuosinäytelmä
EIKÄ YKSIKÄÄN PELASTUNUT, n yksi Agatha Christien luetuimmista

rikosromaaneista, joka taipuu myös loistavasti näyttämölle. ohjaus: Laura Hurme.
Ensi-ilta 30.10.2015 klo 19:00 jatkuen 12.12.saakka.

Lippuvaraukset: Jo-Jo Teatteri 040 513 4215 / jojoteatteri@gmail.com

TEHDAS TEATTERI
ROMEO ja JULIA nukketeatterisovitus vie katsojansa sekä nukketeatterin

että ihmisoikeuksien äärelle. Kuuluisat teinirakastavaiset nähdään tällä kertaa
hylkiöyhteisönsä väkivallan keskelle syntyneinä, lohduttoman
kaatopaikkaslummin lapsina. Romeo ja Julia menee tehdasteatterissa vielä Ke
7.10. – 8.11

PIENI TALVI ja VÄRIPUU väriseikkailu teatterin Vintti-näyttämöllä
Pieni talvi on pyöreä ja pyöreä ja aivan valkoinen! Iso talvi sanoo, että onnellinen
voi olla vasta kun löytää aarteen. Pieni talvi seilaa korissaan kauas huhtikuuhun
asti ja alkaa värikäs aarteenetsintä täynnä herkullisia yllätyksiä. Esityksen jälkeen
TEHDAS Teatterin aulassa Pienen talven väritutkimus-keskus. Ensi-ilta 30.11 .
2015 jatkuen 13.12.saakka. Voit edelleen varata lippusi suoraan teatterilta ma-pe
klo 10-15 joko puhelimitse 050 412 2344 / teatteri@tehdasteatteri.com.
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He eivät tiedä mitä tekevät –
emmekä aina mekään
Vuoden 2014 romaanien Finlandia-
palkinnon voitti Jussi Valtosen teos
”He eivät tiedä mitä tekevät” (Tammi,
559 sivua). Palkinnonjakotilaisuu-
dessa kerrottiin, että kirja avaa
lukijalle aivan uusia ulottuvuuksia
elämään. Teoksen luettuani olen aivan
samaa mieltä ja toivon, että
mahdollisimman moni marttilainen-
kin lukisi tämän romaanin. Uskon
monen asian avautuvan ihan uudella
tavalla.

Helpolla romaani ei kuitenkaan
lukijaansa päästä: se on luettava
hitaasti ja ajatuksen kanssa. Kirja
kertoo kahdesta erilaisesta maail-
masta kriittisin silmin: suomalaisesta
ja amerikkalaisesta juuri tänään ja
kuvittelee hieman huomistakin.

Päähenkilöt ovat suomalainen
nainen, amerikkalainen mies ja
heidän yhteinen lapsensa. Keskus-
henkilöiden avulla käsitellään hyvin
monipuolisesti sekä suomalaista että
amerikkalaista yhteiskuntaa ja niiden
epäkohtia. Toisaalta käsitellään myös
sitä yhä yleisempää tilannetta, että eri
kulttuureista ja aivan eri puolilta
maailmaa olevien vanhempien perhe
hajoaa. Perheen lapsi/lapset joutuvat
syyttään hyvinkin hankaliin tilan-
teisiin, vaikka vanhemmat aidosti
ajattelisivat jälkikasvunsa parasta.

Tilanne on tätä päivää ja huo-
mista myös yhä useamman mart-

tilaisen elämässä. Emme voi enää
ajatella, että kaikki on samalla tavalla
kuin joskus ennen. Toki turkulaiset
ovat satamakaupunkilaisina tottuneet
eri maista ja kulttuureista tuleviin
ihmisiin aiemminkin. Nyt siltä ei voi
enää juuri välttyä, vaikka miten
haluaisi elää unessa.

Kirjailija tuntee kuvaamansa
asiat henkilökohtaisesti, koska on
suomalainen ja asunut sekä opiskellut
pitkään myös Yhdysvalloissa. Hän on
psykologi, joka valmistelee väitös-
kirjaa neuropsykologiasta. Kirja ete-
neekin hyvin suurelta osin henki-
löidensä ajatusmaailman kautta.
Samalla se tulee paljastaneeksi luki-
jalleen, miten voimakkaasti nopeasti
kehittyvä media ja ihmismieleen
vaikuttamaan pystyvät keksinnöt voi-
vat helposti muuttaa ajatusmaail-
maamme ja käyttäytymistämme.

Varsinkin nuoret, joiden mieli on
vielä vaikutteille altis, menevät hel-
posti virran mukana, ellei joku taho
kykene panemaan jarruja vahingol-
liselle toiminnalle. Kirjan kritiikki on
monin kohdin kärjistetynkin ankaraa.
Minusta on vain hyvä, jotta lukija
todella tajuaisi, mitä kirjailija haluaa
sanoa. Ei pidä pahastua, jos löytää
sellaista, mitä ei ehkä haluaisi.

Suomalaista yliopistomaailmaa
kirjailija suomii tehottomaksi, aitoa
kansainvälistymistä torjuvaksi ja yk-



25

sittäisiä tutkijoita liikaa omia
tuloksiaan varjeleviksi. Amerikka-
lainen yliopistomaailma taas vaatii
liiankin paljon tutkijoiltaan. Heidän
on puskettava töitä voimakkaan kil-
pailun paineessa. Tutkijayhteisö on
enemmän perhe kuin omat läheiset.

Teos ottaa kantaa myös ulkois-
tamiseen: nyky-yhteiskunta ulkoistaa
asioiden todellisen suorittamisen niin
kauas, että lopputuloksesta voi tulla
alkuperäisen irvikuva. Kukaan ei
kuitenkaan ole vastuussa mistään.
Toisaalta yritysten kasvaminen yli-
suuriksi johtaa mielipuolisiin tilan-
teisiin. Suuryrityksen monopoli pys-
tyy sanelemaan täysin järjettömiä toi-
mintoja, joita kukaan ei voi estää.

Eläinten käyttö tieteellisiin tutki-
muksiin, erilaiset uusioperheet, ame-
rikkalaiset ase- ja vartijakäytännöt
myös yksityiselämässä ja hyvin kou-
lutetunkin ulkomaalaisen vaikeus saa-
da Suomesta työtä ovat myös tärkeitä

teemoja teoksessa. Teemat kosket-
tavat varmasti jokaista meistä.

Teos on mielestäni kirjoitettu
hyvällä suomen kielellä. Kirjassa on
aika paljon seassa englanninkielisiä
virkkeitä, mutta ne on aina kirjoitettu
kursiivilla erottuakseen muusta teks-
tistä ja käännetty seikkaperäisesti
suomeksi. On vain haluttu ilmaista
jokin amerikkalainen asia omalla
kielellä ja sitten selostettu suomeksi,
mitä sillä tarkoitetaan. Lukija, joka
sanoo teoksen olevan pelkkää eng-
lantisotkua, ei ole kirjaa todella
lukenut.

Kaiken lisäksi teoksesta on tehty
jännäri, jossa on hieman fantasiankin
aineksia, ei kuitenkaan liikaa. Näin
väittää realismin ystävä, joka ei
yleensä lue fantasiateoksia.

Suosittelen lämpimästi! Vaatii
kuitenkin aikaa ja malttia.

Sirpa Kumlander
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Kehitysyhteistyöliike on lanseerannut
aikoinaan otsikon mukaisen sloganin.
Mikä olisikaan osuvampi haaste ja
ohje juuri nyt, kun sadat tuhannet
pakolaiset tulevat ties miten vaa-
rallisilla tavoilla Kreikan, Italian ja
EspanjankauttamuualleEurooppaan.

Aikanaan ajatus tarkoitti, että on
otettava selvää, miksi ns. kehitysmaat
ovat köyhiä ja mikä osuus ns.
läntisillä/pohjoisilla teollisuusvaltioil-
la on niitten köyhyyteen epäreilujen
kauppaehtojen takia. Ja mitä moisesta
eriarvoisuudesta seuraa. Toinen ajat-
teluhaaste koskee maailman luonnon-
varojen ja ympäristön tulevaisuutta.
Mihin iänikuinen kasvun vaatimus
perustuu ja mihin se aikaa myöten
johtaa?

Sanonnan jälkimmäinen osa –
toimi paikallisesti – taas ymmärtää,
että harva meistä istuu kansain-
välisten, kansallisten tai paikal-
listenkaan päättäjäelinten hallituksissa
säätelemässä esim. kauppa- ja tulli-
politiikkaa tai energia- ja ilmasto-
normeja. Vaan itse kukin meistä – voi
sanoillaan ja teoillaan toimia paikal-
lisesti – vaikuttaa.

Itsekin muutaman kuukauden
Tansaniassa ja Ghanassa kehitys-
yhteistyössä mukana taapertaneena
muistan koko loppuelämäni, mitä
ikäiseni Mama Agrnes Tansanian
Morogorossa kertoi, kun kysyin

häneltä, miten me suomalaiset
voimme auttaa. – Te voitte auttaa
taloudellisesti ja antaa asiantun-
temusta, mutta tärkeintä on että
kasvatatte omat lapsenne vastuun-
tuntoisiksi ja suvaitsevaisiksi, tuo
viisas ja lämmin, minua päätä lyhy-
empi nainen hymyili vastaukseksi.
– Ja unohtakaa kello, edes joskus,
Mama Agnes jatkoi.

Lapseni olivat silloin 15- ja 11 -vuo-
tiaita.

Näin Turussa ja Martissa asu-
vana voin puhua ja kirjoittaa sekä
tehdä valintoja niin, että ne ovat
sopusoinnussa maailmanlaajuisen
tasa-arvon ja harmonian sekä luonto-
arvojen mukaisia. Henkilökohtainen
kun on poliittista.

Voin suosia joukko- ja kevyt-
liikennettä ja ylistää niiden vaiku-
tuksia niin omaan kuin ympäristön
hyvinvointiin. Voin käyttää paikallisia
palveluja, valita kaupasta tuotteita
jotka on valmistettu eettisesti ja
lähellä. En esim. elintarvikkeita, jotka
on ensin kuljetettu vaikkapa Kana-
dasta Kiinaan käsiteltäväksi ja sitten
pakastettuna näennäisesti edullisina
tarjouksina superkauppakeskuksiin
kotikaupunkimme laitamille. Ja sinne
sitten kaikki, joille vain hinta tässä ja
nyt merkitsee jotakin, ryntäävät

KOLUMNI Leo Lindstedt

Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti
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omilla nelipyöräisillä moottoriajo-
neuvoillaan.

Mitä tuo otsikon viesti tarkoittaa
juuri nyt? Mitä voin paikallisesti teh-
dä. Voin käyttää sanoja rohkais-
takseni SPR:ää ja kaupunkia perus-
tamaan pakolaisten ja turvapaikan-
hakijoitten vastaanottokeskuksen jo-
honkin omalle lähialueellemme. Se
auttaisi turvapaikanhakijoita, jotka
ovat joutuneet lähtemään elämän me-
nettämisen pelossa kodistaan ja koti-
maastaan. Se voisi avata silmämme,
ajatuksemme ja tunteemme ym-
märtämään todellista hätää – ja me

voisimme auttaa heitä.
Ja kuten Esko Valtaoja (Turun

Sanomat 1 .9.2015) kirjoittaa: Eikö
velvollisuutemme ole nyt siivota pahat
jälkemme?

Eri ihonväriset, eri kieliä puhuvat
ja eri tavoin pukeutuvat turva-
paikanhakijat pääsisivät paina-
jaisistaan, he uskaltaisivat vähitellen
hymyillä ja me uskaltaisimme
hymyillä takaisin. He rikastaisivat
elämäämme, asuinaluettamme, jopa
paikalliset kaupat ja palvelut saisivat
lisää asiakkaita. Kenties nyt tyhjinä
seisovat liiketilat avaisivat taas ovensa.

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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Joulukuussa 60 vuotta täyttävä TSL:n Turun Opintojärjestö esittäytyy:

TSL Turku ja Martinranta

Työväen Sivistysliiton Turun Seudun
Opintojärjestö on perustettu 9. päi-
vänä joulukuuta 1955. Vuonna 1982
perustettiin Turun itäisten ja läntisten
ympäristökuntien alueelle omat
TSL:n opintojärjestöt. Samalla Turun
Seudun Opintojärjestö muutti nimen-
sä Työväen Sivistysliiton Turun Opin-
tojärjestöksi.

Toimintaa jatkettiin turkulaisena
sivistysjärjestönä. Opintojärjestö oli
mukana perustamassa Turkuun Radio
Robin Hoodia, joka aloitti lähetykset
Vappuna 1990. Ohjelmat jatkuvat
edelleen ja opintojärjestö on yksi
ohjelmantekijöistä.

Nykypäivä on vilkasta toimintaa
kaikille kulttuuria ja opiskelua halu-
aville. TSL TURKU on toiminut
vuoden 2002 marraskuusta Manillan
talon kivijalassa ja remontoinut vuok-
raamiinsa tiloihin erilaisia opetus-
tiloja. Meillä voi opiskella mm. jär-
jestyksenvalvontaa, kitaransoittoa,
yhdistyksen taloudenhoitoa ja meren-
kulkua. Kieliä voi opiskella eritasoi-
silla englannin, espanjan ja hollannin
kursseilla ja tietotekniikkaa mm.
älypuhelimien käytöstä ja tavallisen
käyttäjän tietokonekurssista ammatti-
käyttäjän A-ajokorttiin saakka. Kä-
dentaitojen kurssien valikoima uudis-
tuu lukukausittain. Syksyllä 2015 ovat
vuorossa korttikurssi, kynttiläkurssi,
kankaanpainanta, helmipunonta ja

maalausviikonvaihde.
Myös lapset ja nuoret on otettu

huomioon kurssivalikoimassa. Nuor-
ten ohjelmointikurssilla marraskuussa
opiskellaan, miten eläinhahmot saa-
daan liikkumaan ja ääntelemään ha-
lutulla tavalla. Kurssi sopii 8-12
-vuotiaille. Englantia opetetaan lap-
sille leikin keinoin syyskuusta alkaen
lauantaisin 4-7 -vuotiaille pelien,

TSL Turku toimii Manillan kivijalassa.
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leikkien ja laulujen avulla.
Kulttuuritoiminta kuuluu olen-

naisena osana aktiviteetteihimme.
Järjestämme vuosittain muutamia
teatterimatkoja Etelä-Suomen alueelle
joko yhteistyössä muiden yhdistysten
kanssa tai itsenäisesti. Meille on omi-
naista järjestää erilaisia tapahtumia ja
tempauksia. TSL HÄPPENINKI
toistuu vuosittain kesäkuun alussa
Martin kaupunginosaviikolla. Jo use-
ana vuonna Martinrantaseura on jär-
jestänyt Martinrannan historiasta ker-
tovan valokuvanäyttelyn tiloissamme
kaupunginosaviikon aikana. Viikolla
on varsinainen Häppeninkipäivä,
jolloin esittelemme toimintaamme ja
tilojamme kaikille halukkaille.

Tänä vuonna n. 300 osallistujaa
tutustui päivän aikana mm. kankaan-

painantaan, kuunteli kitarakurssilai-
sen konserttia ja nautti hernekeittoa
soppatykistä unohtamatta valokuva-
näyttelyä. Myös nallekokoelmamme
pääsi jälleen esille pienimuotoisena
näyttelynä. Tänä vuonna järjestämme
opintojärjestön juhlavuoden kunniak-
si marras-joulukuun vaihteessa riisi-
puurotempauksen Manillassa. Tilai-
suudessa on mahdollista tutustua toi-
mintaamme ja vaikka ilmoittautua
ensi kevätlukukauden kursseille.

Tervetuloa poikkeamaan luok-
semme Manillaan (Itäinen Rantakatu
64) arkisin klo 9-16. Voit ottaa
yhteyttä myös sähköposti l la
tsl.turku@tslturku.fi tai pirauttaa
numeroon 0400 569  363.

Terveisin TSL TURUN väki

Tessu-nalle ja näyttelyvieraita parin vuoden takaa.
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Yli vuosisata Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisia
Monia Martinrantaseuran jäseniä on
varmaankin ihmetyttänyt, mitä ovat
Martinrantaseuran lehdessä, tiedot-
teissa ja kokouksissa mainitut Mäki-
tupalaiset ja mitä tekemistä heillä on
Martinrantaseuran kanssa. Mäkitupa-
laiset eli Vähä-Heikkilän Mäkitupa-
laisyhdistys ry. on Turun ja koko
Suomen toiseksi vanhin omakoti- ja
pientaloyhdistys eli mäkitupalaisyh-
distys, perustettu 17. syyskuuta 1909,
joten nyt jo tasan 106-vuotias ja
edelleen vireä yhdistys.

Vähä-Heikkilän alueen varsinai-
nen asuttaminen alkoi 1800- ja 1900-
lukujen taitteessa. Alueen vanhin osa
on Korppolaismäki, joka sai nimensä
1400-luvulla Jussi ja Heikki Korppo-
laisen omistamasta Korppolaisen ta-
losta, mikä toimi silloisen Kaarinan
pitäjän käräjä- ja nimismiehentalona.
Myös kuningatar Kaarina Maunun-
tytär asui Korppolaismäellä silloin
kun hänen miehensä Eerik XIV virui
Turun linnan vankityrmässä, mistä oli
suora näköyhteys Kaarinan talolle.
Tästä ajasta periytyneenä siellä on
nykyään Maununtyttärenkatu sekä
Kaarina Maununtyttären puisto. Kus-
taa Vaasa ja Juhana-herttua perustivat
vuonna 1557 Vähä-Heikkilän alueelle
kartanon, minkä kantataloksi valittiin

Vähä-Heikkilän kuninkaankartano,
joka on edelleen pystyssä Uittamon-
tien ja Myllymäentien kulmassa lä-
hellä Kuninkaankartanonkatua.

Kuninkaankartano alkoi omista-
miltaan kartanon mailta vuokrata
alueelle tulleille asukkaille tontteja
asumuksia eli mäkitupia varten, lä-
hinnä pääosin viljelyskelvottomilta
mäkialueilta. Tosin jokaisella tontilla
oli myös hyvin pieni viljeltävä maa-
tilkku, mistä asukkaat saivat tärkeim-
mät ruokatarpeensa sekä voivat pitää
tontillaan myös ravintoketjua avusta-
via kotieläimiä. Näin syntyivät Korp-
polaismäen lisäksi mm. Talonmäen,
Myllymäen, Pajamäen ja Puistomäen
alueet, joilla oli 1910-luvulle tultaessa
jo n. 200 keskimäärin kymmenen
asukkaan pientä mäkitupaa.

Nimet kertovat pitkälti kullakin
alueella tapahtuvista toiminnoista, to-
sin Talonmäki sai nimensä alueella
sijaitsevan kartanon Talon mukaan.
Puistomäen alue poikkesi muista alu-
eista siinä, että tontit oli ostettu, ei
vuokrattu kartanolta. Mäkitupalaiset
kävivät, omien viljelystensä hoitami-
sen lisäksi, töissä mm. Crichton Vul-
canilla, Androksen konepajalla, Bo-
manin huonekalutehtaalla ja sokeri-
tehtaalla. Lisäksi mäkitupalaiset jou-
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tuivat tekemään ns. taksvärkkityötä
vuokraisännälleen, Kuninkaankarta-
nolle, tonttinsa vuokranmaksuksi. He
tekivät lähes 24/7 työtä kaikkien töi-
densä suorittamiseksi ja täten pieninä
vapaa-aikoinaan mäkitupalaiset ryyp-
päsivät railakkaasti. Koko alue oli
muutenkin hyvin köyhää Turun taka-
maata, mitä Turku ei halunnut liittää
itseensä.

Turun ja Kaarinan raja kulki sii-
hen aikaan Kupittaankadulla ja ainoa,
vaikkakin hyvin huono, kulkutie Vä-
hä-Heikkilästä Turkuun oli nykyisen
Kuninkaankartanonkadun ja Kupit-
taankadun risteyksen Vähä-Heikkilän
tulli. Kaarinan kunta näki alueella
asuvan vain vähävaraista ”roskasak-
kia” eikä halunnut myöskään panos-
taa Vähä-Heikkilän alueeseen mitään,
vaan yritti koko ajan työntää sitä Tu-
run murheeksi ja näin sitten todella-
kin tapahtui 1939, Talvisodan alla.

Mäkitupalaisyhdistyksen synty
ja alueen kehittyminen

Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdis-
tys, alkujaan nimellä Kaarinan kun-
nan Vähä-Heikkilän kuninkaankar-
tanon Mäkitupalaisyhdistys, perustet-
tiin 1909 alun perin ajamaan mäkitu-
palaisten vuokraamien tonttien vuok-
rasopimuksia ja lunastusoikeutta kar-
tanolta, ja muutenkin ajamaan heidän
etujaan. Yhdistyksen perustajajäse-
niin kuului alueen kauppiaita ja teh-
tailijoita, mm. kauppias Nestori Salo-
nen, nykyisen Salosen Leipomon pe-
rustaja yhdessä vaimonsa Johannan
kanssa. Yhdistykselle oli alusta alkaen

tärkeää, että he olivat mäkitupalaisia,
joilla ei ollut kuin pieni viljelyspläntti.
He eivät halunneet olla torpanomista-
j ia eli torppareita, jotka viljelivät
päätoimisesti viljelysmaitaan, mitkä
he olivat tonttinsa lisäksi vuokranneet
Kuninkaankartanolta. Niin torpparit
kuin mäkitupalaisetkin tekivät myös
taksvärkkiä Kuninkaankartanolle
vuokranmaksuksi.

Turkuun liittämisen ja sotien jäl-
keen Vähä-Heikkilän alueella alkoi
vilkas uudisrakentaminen, niin sodasta
palanneille, kuin muillekin kaupunkiin
tulleille. Alue sai oman Vähä-
Heikkilän koulun jo 1905 pitkällisen
taistelun jälkeen Kaarinan kunnanisien
kanssa. Alueella asui myös melko
paljon saaristosta tullutta ruotsin-
kielistä väestöä. Syntyi tarve myös
ruotsinkieliselle koululle, mikä sittem-
min aloittikin toimintansa Työväen
Kristillisen Yhdistyksen talossa Myl-
lymäentiellä. Myöhemmin sen toi-
mintasiirtyiVähä-Heikkilänkouluun.

Mäkitupalaisyhdistyksen toiminta
on 50- ja 60-lukujen jälkeen vähitellen
myös laajentunut pelkästä pien-
taloasukkaan etujen ajamisesta laa-
jemminkin rakentavaksi yhteistyö-
kumppaniksi niin Turun kaupungin
kuin monien asukasyhdistysten kanssa
koko kaupungin kehittämisessä. Nyky-
Mäkitupalaiset ovat edelleen hyvin
työteliästä yhteistyöhenkistä väkeä ja
siitä osoituksena yhdistys rakensi oman
toimitalon Vähäheikkilän kentän vie-
reen 2000-luvun alussa ja nyt tänä
kesänä yhdistyksen jäsenet maalasivat
talkoilla talon ulkopinnat uuteen us-
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koon. Yhdistyksen toiminta on nyky-
ään vireää ja omalla toimitalolla järjes-
tetään muutamia tapahtumia joka kuu-
kausi ja muina aikoina Taloa vuokra-
taan kohtuuhintaan ulkopuolisille eri-
laisiin omiin juhliin ja tapahtumiin.

Mäkitupalaisyhdistyksen ja
kaikkien asukasyhdistysten
yhteistyö ja tulevaisuus

Kuluneen vuoden aikana Mäkitupa-
laiset ja Martinrantalaiset yhdistyksi-
nä ovat enenevässä määrin löytäneet
toisistaan saman henkiset kumppanit
monissa kaupungin kehittämiseen liit-
tyvissä kysymyksissä, jolloin kum-
matkin ovat yhdistäneet voimansa asi-
oiden eteenpäin viemiseksi. Martin-
rantaseuran koko toiminta-alue on
niin laaja, että se kattaa sisälleen
myös koko Vähä-Heikkilän Mäkitu-
palaisyhdistyksen toiminta-alueen.
Martinrantaseura toimii ennen kaik-
kea jäsentensä mutta myös alueen
asukkaitten hyväksi sekä myös koko
alueen kehitysprosesseissa. Samoin
Mäkitupalaisyhdistys toimii ns. edun-
valvojana yhdistyksensä jäsenille sekä
niin ikään alueellaan kaupungin kehi-
tysprosesseissa.

Näillä kahdella yhdistyksellä ei
pitäisi olla kovinkaan suuria eturisti-
riitoja, mutta molemmille yhteisiä ta-
voitteita varsinkin kaupungin kehittä-
misessä. On erittäin suotavaa ja alu-
een kaikkien asukkaiden edun mu-
kaista, että mm. nämä kaksi asukas-
yhdistystä pystyvät kumpikin kehittä-
mään toimintaansa omalta osaltaan
sekä rakentamaan yhdessä vahvaa tu-

loksekasta yhteistyötä koko Turkum-
me ja omien asuinympäristöjemme
hyväksi. Lähes yhtä tärkeää on, että
kaikki kaupungissa toimivat asukas-
yhdistykset, niin Turkuseuran alaseu-
rat kuin TPK:n (Turun Pientalojen
Keskusjärjestö) jäsenyhdistyksetkin
voisivat nähdä toisensa pikemminkin
vahvoina yhteistyökumppaneina eikä
niinkään eri puolilla barrikadeja toi-
mivina. Älkäämme toimiko tänä päi-
vänä niin kuin yli sata vuotta sitten
toimittiin torpparien ja mäkitupalais-
ten kesken, kun ne näkivät toisensa
”vihollisina” eivätkä mahtuneet sa-
maan pöytään erottavana tekijänä
tontin/viljelysmaan suuruus.

Martinrantaseuraan kuuluu jo nyt
myös Mäkitupalaisyhdistyksenkin jä-
seniä ja se on omalta osaltaan yhtenä
tekijänä vahvistamassa hedelmällisen
yhteistyön kehittämistä. Yhdistystoi-
minta yleensä on tänä päivänä uusien
haasteiden edessä, kun nuoremmat
sukupolvet eivät koe sitä omakseen,
ainakaan vielä, siinä määrin kuin
aiemmat sukupolvet ovat tehneet. Tä-
mänkin pitäisi ajaa yhdistyksiä entistä
enemmän yhteisen tekemisen rinta-
maan ja yhdistämään kaikkien vähäi-
set voimavarat yhteen.

Markku Ahti

Kirjoittaja on Martinrantaseuran hal-
lituksen jäsen sekä Vähä-Heikkilän
Mäkitupalaisyhdistyksen
puheenjohtaja
Lähde: Rauno Lahtinen; Vähä-
Heikkilän Vuosisata
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Tapahtumakalenteri syksy 2015 Ohjelmajaosto

Tutustuminen Kotikunnaksen palveluihin

To 15.10. klo 18

Turun Lähimmäispalveluyhdistys Kotikunnaksen toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen
kertoo Kotikunnaksen monipuolisista palveluista ja yhdistyksen toiminnasta.
Tutustumme myös palvelutalon tiloihin ja nautimme kahvit pientä korvausta vastaan.
Osoite Luolavuorentie 4 – Vähäheikkiläntien risteyksessä.

Tutustuminen Braheskolaniin ja syyskokous

To 19.11 . klo 18.00

Braheskolanin rehtori Nicke Wulff kertoo uudenuutukaisen koulun toiminnasta ja
esittelee sen tiloja. Syyskokous esittelyn jälkeen kahvitarjoilun myötä.
Osoite Valtaojantie 27 – Vähäheikkiläntien risteyksessä.

Perinteinen joulupuurojuhla

To 3.12. klo 18 ravintolalaiva Bruno II:ssa

Riisipuuroa, väskynäsoppaa ja kaffetta kohtuuhintaan viehättävässä laivasalongissa
Aurajoen rannalla Förin kupeessa. Lämminhenkistä yhdessäoloa ja yllätysohjelmaa.
Osoite Itäinen Rantakatu 60.

Tiedustelut ja mielellään ilmoittautuminen viikkoa ennen tapahtumaa tarjoilun
onnistumiseksi kaikkiin näihin ohjelmajaoston organisoimiin syksyn tapahtumiin:
Leo Lindstedt, puh. 045 807 1930 tai sähköposti leo.lindstedt@gmail.com

ja helmikuussa 2016

Wäinö Aaltosen museo ja konsertti

Ti 23.2.2016 klo 17:00

Opastettu tutustuminen museoon, missä erikoisnäyttelynä Saara Ekströmin
uusia teoksia ja myös vanhaa tuotantoa. Tiistaikonsertti alkaa klo 19:00 ja siinä
esiintyvät Anni Niemelä, sopraano ja Anni Laukkanen, piano.
Kokonaishinta 5,25 €/henkilö, mihin sisältyy konsertin käsiohjelma.
Os. Itäinen Rantakatu 38.
Tiedustelut Heimo Kumlander, puh. 050 593 4021 tai Leo Lindstedt, puh. 045 807
1930
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Martinrantalaisia valokuva-alan yrityksiä 1 .

Valokuvaamo Vuokko
Martinrannan alueen yrittäjien jouk-
koon on aina kuulunut myös valoku-
vaajia. Alan yhdeksi keskittymäksi
muodostui As Oy Kulmalan puutalo
Stålarminkatu 9:ssä. Margit Setälä
aloitti valokuvien tekemisen ja tarvi-
kemyynnin 6.5.1939 pihan puolella
alakerrassa. Sota katkaisi toiminnan,
mutta sitä jatkettiin heti sodan jäl-
keen. Kadun puolelle julkisivuun hän
laittoi ison puisen kyltin, johon oli
maalattu suurin kirjaimin sana
”KUVA”.

Sylvi Laine aloitti yrittäjänä

1946. Miehensä Heikin kanssa he os-
tivat eläkkeelle jäävän Setälän liike-
toiminnan ja tilat. Katutasoon avattiin
valokuvaamo ja myymälä. Seinäkylt-
tiin lisättiin. nimi ”LAINE”. Niin
syntyi Kuva-Laine, joka on samassa
paikassa vieläkin. Talossa asui Setä-
län naapurina myös Vuokon perhe
Aino ja Olavi Vuokko.

Aino Vuokon pitkän uran alku

Aino Vuokko, os. Sundell, syntyi
tammikuussa 1911 . Hänen van-
hempansa olivat konemestari August

Kuninkaankartanokadulle 1940-luvulla rakennetut talot n:o 2 ja 4, joista
vasemmanpuoleisen 2. kerrokseen asettui myös Valokuvaamo Vuokko. Se toimi siinä
aina vuoteen 1953 asti.
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Robert Sundell ja hänen vaimonsa
Hilja. Aino aloitti valokuvaajan uran-
sa jo 15-vuotiaana v. 1926, kun hän
meni oppilaaksi tunnettuun Schuffer-
tin valokuvaamoon Kauppiaskadulle.
Myöhemmin hän työskenteli Salossa
Valokuvaamo Salossa, jonka omisti
venäläissyntyinen valokuvaaja Smir-
noff.

Salossa Aino tutustui etsivä-
konstaapeli Veikko Olavi Vuokkoon
(s. 1911 ). Olavi Vuokon vanhemmat
olivat Martinrantalaisia. Isä August
Vuokko, alun perin Isaksson, oli
töissä sokerimestarina sokeritehtaalla
ja perhe asui Sotalaistenkatu 4:ssä.
Elettiin vilkkainta pirtuaikaa ja
Vuokko oli trokareiden jahtaamisteh-
tävissä komennuksella Salossa. Aino
ja Olavi avioituivat 1935. Heille siu-

naantui kaksi lasta, tyttäret Ritva ja
Liisa. Salosta he muuttivat ensin
lyhyeksi ajaksi Taivassaloon ja sieltä
1937 Turkuun.

Vuokkojen ja Margit Setälän
lisäksi As Oy Kulmalan puutalo-
huoneistossa asui mm. Pihlman, joka
hoiti kanalaa Puropellolla. Siellä oli
iso puutarha, josta haettiin aina syk-
syisin viinimarjapensaan lehtiä säilö-
miseen. Talossa asui Vuokon lisäksi
kaksi muuta poliisia; ylikomisario,
myöhemmin apulaispoliisipäällikkö
Sulo Kankare sekä komisario Leh-
tinen.

Asunnoissa oli siihen aikaan
vesijohto ja viemäri, mutta ei sisä-
vessaa. Pihan perällä oli ulkohuone,
jossa oli jokaisella perheellä oma
”pikkukamari”. Ruuman tyhjensi

Näkymä Valokuvaamo Vuokon ateljeesta Kuninkaankartanonkatu 2:ssa
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aika-ajoin hevosineen ja lanta-
kärryllään kiertävä ajuri, paskakuski.
Piharakennuksessa oli myös sauna ja
pesutupa.

Mestarinyrkkeilijä ja
elokuvatähti

Olavi Vuokko tunnettiin aikoinaan
monella alalla; hän oli 1930-luvulla
lahjakas nyrkkeilijä. Hän otteli mm.
paikasta Berliinin 1936 olympia-
laisiin. Vuonna 1935 hän voitti SM-
pronssia 79,4 kg:n sarjassa Salon
Viestin paidassa. Hän oli myös hyvä
laulaja ja esiintyipä hän kahdessa
Suomi-Filmin elokuvassakin. Toinen
niistä oli Erkki Karun v. 1933 oh-

jaama Meidän poikamme merellä. Se
oli ensimmäinen suomalainen musi-
kaali, jossa kuultiin ensi kertaa mm.
Georg Malmstenin suursuosikiksi
tullut Leila-valssi.

Valokuvaamo Vuokko
Martinmäkeen

Turussa Aino Vuokko hakeutui töihin
Lindströmin valokuvaamoon, joka
toimi Kansallisen Kirjakaupan talossa
Linnankatu 16:ssa ainakin sota-
vuosien alkuun asti. Sota-aikana Aino
osti itselleen Naantalin kuvaamon
Mannerheiminkadulta.

Sodan jälkeen Aino Vuokko
perusti valokuvaamon Martinmäkeen,

Stålarminkatu 9 pihasivu nykyään. Kuvan oikeanpuoleinen ovi kuuluu asuntoon n:o 12,
jossa asuivat aikoinaan Wigrenit. Huoneistot 10 ja 11 on myöhemmin yhdistetty ja n:o 10
ulko-ovikin on poistunut pihajulkisivusta.
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lähelle kotiaan, juuri valmistuneeseen
nelikerroksiseen taloon osoitteessa
Kuninkaankartanonkatu 2 B 25. Talo
oli ensimmäisiä sodan jälkeen
valmistuneita kerrostaloja Martin-
mäessä ja oli ns. ”Velkaistenmäen”
talojen esiaste. Nykyisin talon osoite on
Kuninkaankartanonkatu 4.

Liike, nimeltään Valokuvaamo
Vuokko, oli taidevalokuvaamo, jossa
tehtiin pääasiassa muoto- yms. kuvia.
Siinä sivussa kehitettiin myös asiakkai-
den filmejä ja valmistettiin valokuvia.
Kuvaamo oli sisustettu kerrostalon ta-
valliseen asuinhuoneistoon.

Aino sairastui 1953 vakavasti ja
joutui lopettamaan liikkeen. Parannut-
tuaan hän jo 1950-luvun lopulla aloitti
uudelleen ja avasi uuden Valokuvaamo
Vuokon, nyt Onnisenkulmassa Anin-
kaistenkadulla. Puolivälissä 50-lukua

Vuokot rakensivat omakotitalon Ryk-
mentintielle ja muuttivat sinne
asumaan. Huoneistot Kuninkaan-
kartanonkadulla ja Stålarminkadulla
myytiin.

Olavi Vuokko kuoli 1961 . Yksin
jäätyään Aino luopui omakotitalostaan
ja muutti kerrostaloasuntoon Brahen-
kadulle ns. Kjisikin kulmaan. Hän
avasi samassa talossa taas uuden, nyt
jo kolmannen, Valokuvaamo Vuokon,
jota sitten hoiti vuoteen 1977,
eläkkeelle siirtymiseensä saakka. Aino
Vuokko kuoli 76-vuotiaana marras-
kuussa 1987.

Jouni Liuke

Musta-valkokuvat: Ritva Fugleberg
Lähde: Ritva Fuglebergin haastattelu

Aino Vuokko ateljeessaan
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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

Tiina Haukijärvi

Jalkahoidot ja hieronnat

Hoidoista 10 % alennusta
jalkojenhoidon at, kuntohoitaja
Martinkatu 7, puh. 045 1549365
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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 a B 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






