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p ä ä k i r j o i t u s

Martti – hyvä paikka ihmisen elää

Paljon luontoa, monessa mielessä 

rauhallinen asuinalue, kävelymatka 

kaupungin keskustaan. Olen asunut 

Martin alueella vuodesta 1970 

useassakin osoitteessa ja haluan 

asua niin kauan kuin suinkin voin. 

Viihdyn täällä. 
Joku voi olla aivan toista mieltä: 

jatkuvasti kasvava liikenne voi kismittää, 
samoin melko ahtaat asunnot, mikäli 
asuu heti sodan jälkeen rakennetussa 
kerrostalossa tai vanhassa puutalossa, 
jota ei ole remontoitu nykypäivän 
vaatimusten mukaiseksi. Toisaalta 
nuorille ja varttuneemmalle väelle nämä 
ovat juuri sopivan kokoisia koteja. On 
täällä toki tarjolla myös paljon uudempia 
ja tilavampia asuntoja lapsiperheille 
tai muuten tilaa enemmän kaipaaville. 
Jokainen siis voi asua täällä makunsa ja 
tietysti taloudellisten voimavarojensa 
mukaan.  On alueen rikkaus, että täällä 
asuu ihmisiä laidasta laitaan. Kenenkään 
ei tarvitse kokea, että on jotenkin 
kummajainen omalla asuinalueellaan. 

Liikunnasta ja kulttuurista 
kiinnostuneille täällä on paljonkin tarjolla 
ja jos jotakin ei ole, keskusta on todella 
lähellä. Yli 45 vuotta alueella asuneena on 
toki huomannut, että osa palveluista on 
kaikonnut. Monta kertaa olemme kuitenkin 
itse syyllisiä siihen, että yrittäjä kaikkoaa, 
jos emme käytä hänen palvelujaan, vaan 
etsimme ne jostakin muualta kenties 

pitkänkin matkan takaa.  
Yhteiskunnan palvelujen ja 
liikenneasioiden suhteen yhteistyö 
on voimaa. Mitä enemmän pystymme 
tekemään yhteistyötä esim. erilaisten 
alueen yhdistysten kesken, sitä enemmän 
saamme voimaa mielipiteillemme asioiden 
parantamiseksi. Yksilö voi aina tietysti 
purnata asioista, mutta mikäli hän ei saa 
yhteisön mielipidettä taakseen, purnaus 
jää tyhjän haukkumiseksi avaruuteen.  

Yhdistykset ovat myös apu 
yksinäisyyden kokemiseen. Mikäli koet 
olevasi yksin, oletpa minkä ikäinen 
tahansa, yhteisöt voivat helpottaa 
tilannetta. Saat seuraa ja voit löytää 
itsellesi uusia ystäviä. Tutustut myös 
paremmin juuri sinua kiinnostaviin 
asioihin. Mikäli haluat tutustua paremmin 
Martin kaupunginosan asioihin tai 
sinulla on halua kehittää aluetta ja sen 
toimintoja, lähde mukaan aktiivisesti 
Martinrantaseuran toimintaan! Kaikki 
kiinnostuneet otetaan avosylin vastaan. 
Hyvää alkanutta vuotta 2016 kaikille 
lehden lukijoille!

Sirpa Kumlander, Martinrantaseuran 
puheenjohtaja
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s y y s k o k o u k s e n  s a t o a

Martinrantaseuran syyskokous järjestettiin 19.11.2015 Turun uuden Bra-

heskolanin tiloissa Valtaojantien varrella. Ennen kokouksen alkua rehtori 

Nicke Wulff esitteli  uuden koulunsa kertoen rakennuksesta, sen syntyvai-

heista ja siellä alkaneesta monipuolisesta toiminnasta.

Esittelyn jälkeen pidetyssä syyskokouksessa hyväksyttiin seuran hallituksen laatima 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016. Jäsenmaksuja päätettiin hieman 
muuttaa: varsinaiselta jäseneltä peritään 20 euroa ja perhejäsenen maksu alennetaan 
viiteen euroon. Yhteisöjen jäsenmaksu on edelleen 60 euroa.   Samalla päätettiin 
hallituksen omasta esityksestä, ettei hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille makseta 
mitään palkkiota. Tehtävien hoidosta johtuvat kulut kuitenkin korvataan.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sirpa Kumlander. Hallitukseen valittiin 
erovuoroisten tilalle Jouni Liuke, Arto Siitonen ja Merja Silfver. Puheenjohtajaksi 
siirtyneen Sirpa Kumlanderin tilalle hallitukseen valittiin Leo Lindstedt vuodeksi 2016. 
Vanhoina jäseninä hallituksessa jatkavat edelleen Markku Ahti, Ahto Heinonen, Irmeli 
Mattila, Aimo Mäki ja Kimmo Samuli.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Arvela ja Petri Aalto sekä varalle Matti Aaltonen
ja Mervi Mattila. Lopuksi vielä päätettiin, että yhdistyksen sääntömääräisistä 
kokouksista tiedotetaan – kuten ennenkin – yhdistyksen omassa jäsenlehdessä.

k o k o u s k u t s u

Martinrantaseuran kevätkokous 2016

Aika:  Torstai 31.3.2016 klo 17.00
Paikka:  Mäkitupalaisten talo, Valtaojantie 7
Ennen kokouksen alkua kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kertoo Turun 
kaupunkikehityksestä Martin alueen asukkaitten näkökulmasta. 

Kokouksen esityslista:

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

Kahvitarjoilu

Tervetuloa,
Hallitus



6 7Mar t inranta Mar t inranta

m a t k a n  v a r r e l t a  ( M a a r i t  N i s s i l ä ,  1 9 8 5 ) Hahmot eivät kosketa toisiaan. 
Niitten välillä vaikuttaa paino-
voimaa vahvempi voima, joka 

pitää teoksen koossa. 

“ “

Tavallisesti patsaan monumentaalisuus, 
arvokkuus tai poseeraus irrottavat sen 
ympäristöstään, luovat hajurakoa. 

Kun taas sen rentous ja liike ovat 
omiaan tuomaan ympäristöä lähemmäksi. 
Hahmojen päähineet herättävät katsojan 
huomion, ne viittoilevat lähestymään, 
tekevät uteliaaksi. Se onkin tarpeen, 
sillä Matkan varrelta luokittuu 
voimakkaammin ensin mainittuun, 
katsojaa loitontavaan ryhmään. 
     Lähempi tarkastelu ei kuitenkaan 
helpota arviointia. Päähineet ovat kuin 
sanomalehdestä taitellut maalarinlakit. 
Pääasia ei tässä ole kuitenkaan pääasia. 
Läheltä katsoen käy ilmi, että hahmot on 
puettu samantyylisiin asusteisiin. Ehkä 
he ovat muotitietoisia, tai sitten heillä 
sattuu olemaan samanlainen maku. Heillä 
on ilmeisesti yhteneviä ajatuksia. Heillä 
synkkaa.
     Matkan tarkoituksesta ei ole viitteitä. 
Kantamukset puuttuvat. Ovatko henkilöt 
toistensa matkaseuraa vai sattumalta 
kohtaavia, samalle penkille istahtaneita? 
Matkan rasitusta ei näy, kumpikin istuu 
ryhdikkäänä. Ehkä matka on vasta 
alkamassa. Matka sinänsä on tärkeä, 
siitä on elettävä, sillä perille tulosta ei voi 
koskaan olla varma ja pysähtyminen olisi 
kaiken loppu.
Mittavan teoksen voimien käsittely on 
taitavaa. Hahmot eivät kosketa toisiaan. 

Niitten välillä vaikuttaa painovoimaa 
vahvempi voima, joka pitää teoksen 
koossa. Se on hahmojen intensiivinen 
katse. Tässä on sen suurin ansio ja herkin 
kohta. Siinä piilee taiteen mystiikkaa, jota 
on vaikea määritellä; miten tai milloin 
katseen väkevä vetovoima muuttuu 
tylsäksi, tuijotukseksi?

Yhteisen elämäntaipaleen teemaan 
sopisi eroottinen lataus. Sellaisesta 
ei kuitenkaan ole viitteitä, katsetta 
lukuunottamatta. Teos on hyvin 
puritaaninen. On vaikeata kuvitella, että 
illan hämärtyessä hahmot istahtaisivat 
nurmikolle ihailemaan tähtiä toisiinsa 
kietoutuneina. Kolmekymmentä vuotta 
sitten tämä olisi ollut yhtä luonnollista 
kuin nykyäänkin, mutta taiteilija on sen 
kieltänyt. Tuohon aikaan ei järjestetty 
Pride-kulkueita ja sateenkaaren pää oli 
piilossa. Siksi vapauden ja suvaitsevuuden 
viesti piti välittää peitellysti. Se on 
luettavissa miehen jaloista.

     Matti Aaltonen

Myllymäentien puistikossa on komea 

pronssipatsas, joka tuntuu harhautuneen 

vahingossa laitakaupungin sokkeloon 

ja hiljaisuuteen. Teoksen mittakaava 

edellyttäisi sen sijoittamista lähemmäksi 

vetovoimapisteitä: kirkkoa, asemaa, jokea, 

julkisia rakennuksia, hoidettuja puistoja, 

tai kaltaistensa seuraan. Maarit Nissilän 

Matkan varrelta (1985) vaikuttaa eksy-

neeltä, mutta kerrankos sellaista sattuu 

- matkalla. 
     Kulmakunnan asukkaat ovat sen 
ystäviä, mutta aivan liian kiireisiä 
kuunnellakseen sen kertomaa tarinaa. 
Tilannetta ei paranna se, että puistikkoa 
on pienennetty ja siitä on poistettu 
penkit, jotka houkuttelisivat pysähtymään 
hetkeksi. Ihmiset tunnistavat 
maamerkkinsä. Se on heidän päivittäisen 

reittinsä varrella, matkan varrella. Matkan 
varrelta sisältää kuitenkin intention, se 
pyrkii nimensä mukaisesti kertomaan 
matkasta. 
     Maarit Nissilä oli varsin nuori nainen 
hahmotellessaan ideaansa. Nuoren 
taiteilijan matka on alussa. Edessä 
odotuksia ja toiveita paljon enemmän 
kuin muistoja ja pettymyksiä takana. 
Romanttisen mielen pohjavire näyttäytyy 
pariskuntana, vaikka periaatteessa 
matkan varrella voisi nähdä mitä tahansa. 
Oleellista on itse matka. Sen ilmiasu on 
matkantekijän persoonan ja sattumien 
tuotos. Ennalta määrittelemätön, jonka 
voi ymmärtää vasta jälkikäteen.
     Mies- ja naishahmot istuvat penkillä 
kuin valetut. Muotokieli jäykistelee 
yksityiskohdissa. Kubismin haamu 
on vietellyt nuorta taiteilijaa, mutta 
itsetietoinen nainen ei ole antautunut. 
Lopputulos on suhteiltaan korrekti.
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T u r u n  f l i k k a  o n  m a r t i n r a n n a n  f l i k k a

Turun Flikaksi viime syyskuussa 

valittu Maisa Niemi on Martinran-

nan tyttöjä. 18-vuotias Maisa asuu 

Betaniankadulla isänsä, äitinsä, 

isosiskonsa ja perheen kissan kans-

sa. Hän opiskelee viimeistä vuot-

taan Turun klassillisessa lukiossa ja 

keväällä on edessä yo-kirjoitukset.

Maisa aloitti koulunkäyntinsä ala-
asteella Kerttulissa, sitä seurasi 
yläaste Luostarivuoren koulussa ja 
opiskelu jatkuu nyt klassillisessa 
lukiossa Linnankadun varrella. Vuoden 
mittainen Turun Flikka -kausi hänellä 
alkoi Turun päivänä 20. syyskuuta 2015. 
Turun Pojaksi valittiin samalla kertaa 
Lauri Ryyppö, joka opiskelee Turun 
Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa.
Kilpailuvoitto teki heistä turkulaisen 
nuorison esimerkkimalleja ja toi heille 
sen myötä pääsyn edustustehtäviin 
Turkuseuran ja Turun kaupungin 
sekä muidenkin tahojen järjestämiin 
erilaisiin tilaisuuksiin. Maisan 
ensimmäinen edustustehtävä oli 
jo Turun päivänä. Hän oli yhdessä 
Laurin kanssa mukana istuttamassa 
vuoden 2015 kulttuuriturkulaisen, 
taiteilija Saara Ekströmin nimikkopuuta 
Samppalinnanmäellä. Toinen merkittävä 
tapahtuma heille oli edustustehtävä 
Itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa 
Konserttitalossa.

Maisa viettää vapaa-aikojaan mielellään 
hyvien kaverien kanssa. Hän toimii 
aktiivisesti opiskelijakuntatyössä ja on 
oman lukionsa opiskelijakunnan 
hallituksen jäsen. Hän on kiinnostunut 
kielistä ja uusien taitojen oppimisesta. 
Maisa osallistuu mielellään erilaisiin 
tapahtumiin ja halua kokea jotain uutta. 
Edustustapahtumien avulla hän toivoo 
saavansa tulevissa toimissaan tarvittavaa 
esiintymisvarmuutta ja hyödyllistä 
kokemusta.

Urheilua harrastavana nuorena 
Maisan mielestä parhaimpia paikkoja 
Turussa on urheilupuisto. Monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia tuova puisto 
on aivan kotitalon lähellä. Maisan 
oma urheilulaji on jalkapallo. Hänen 
taidoistaan tässä lajissa kertoo se, 
että hän nuoresta iästään huolimatta 
pelaa jo seuransa Åbo IFK:n naisten 
edustusjoukkueessa.

Maisa kertoo pitävänsä Marttia hyvänä 
asuinpaikkana: Alue on tiivis, kaikki 
palvelut ovat lähellä, urheilupuistoon, 
kouluun ja keskustaan on hyvin lyhyt 
matka. Liikunnasta ja kulttuurista on 
monipuolista tarjontaa ja jos lisää 
haluaa, keskustasta löytyy. Vain nuorison 
kaipaama kohtaus- ja toimintapiste, 
nuorisokeskus, puuttuu. Nuorten 
vaikutusmahdollisuuksien parantaminen 
on hänen mielestään kehittämisen 
arvoinen kohde. 

Maisa kertoi haluavansa tehtävässään 
Turun Flikkana poistaa niitä 
ennakkoluuloja, joita nuoriso- ja muu 
vapaaehtoistyö usein kohtaa. Hän toivoo 
yhdistyksiä ja muita kiinnostuneita 
ottamaan yhteyttä erilaisiin tapahtumiin 
osallistumisen merkeissä.

Jouni Liuke 

Ensimmäiset Turun 
Flikka ja Poika kruunat-

tiin tehtäväänsä 
vuonna 1988.

Maisan mielestä parhaimpia paikkoja Turussa on urheilupuisto.
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H Y v ä ä  h u o m e n t a ,  k o l m o s e n  r a i t i o v a u n u

Jarkko syntyy Heidekenillä lokakuun 
ensimmäisenä päivänä 1969,  
päivälleen kolme vuotta ennen kuin 
kolmosen raitiovaunu kolisuttelee 
viimeisen kierroksensa. Jarkon 
vanhemmat kulkivat aikoinaan 
kolmosen raitiovaunulla töihin. 
Uudenmaan tullista äiti  nousi kohti 
Tuomiokirkkosiltaa, keskustaa ja 
kauppahallia kulkevaan ratikkaan. 
Äiti  myi Jokisen leikkelemyymälässä 
alan herkkuja.

Isä saattoi lähteä Uudenmaan tullista 
ratikalla kumpaan suuntaan tahansa. 
Turun Munan rehusiilot sijaitsivat 
Puistokadun ja Ratapihankadun 
kulmassa. Sinne oli minuutilleen yhtä 
pitkä matka niin sisä- kuin ulkoreittiä 
pitkin.

Jarkko, Kupittaan poika, kuulee 
vihaisia mielenilmaisuja raitiotieliikenteen 
lopettamisesta. Hänen on vaikea 
ymmärtää, mitä niin ihmeellisen ihanaa 
kiskoilla kulkevissa, varsinkin kehutuissa 
ns. aaveratikoissa oli. Ja Turussa 
kasvaneena hän oppii tietenkin pitämään 
Suomen pääkaupunkia - vaikka siellä 
raitiovaunut kulkivatkin - turhan suurena 
ja levottomana ja sen asukkaita leuhkoina 
ja muita halveeraavina. Kunnes ...

Niin - heti filosofian opiskelut 
Helsingin yliopistossa aloitettuaan 
Jarkko rakastuu Helsingistä kotoisin 
olevaan Helenaan. Tytön koti Helsingissä 
sijaitsee Taavetti Laitisen kadulla Pikku 
Huopalahdessa.  Ja sinnehän pääsee 
raitiovaunulla,  nelosella tai kympillä. 

Mikä onkaan sen mukavampaa, 
vaivattomampaa ja niin edullista kyytiä. 
Aikataulut täsmäävät, meno on pehmeää 
ja sujuvaa, ei hötkyileviä jarrutuksia, ei 
pikakiihdytyksiä, eikä äkkipysähdyksiä. 
Vaikka Jarkon ja Helenan rakkaus 
päättyy, tuo Jarkko mukanaan rakkauden 
raitiovaunuihin muuttaessaan alun perin 
kemiöläisen elämänkumppaninsa Veran 
ja tämän jo aikuisen tyttären Ingelan 
kanssa takaisin Turkuun,  Martinkadulle, 
juuri kun Turku alkaa juhlia Euroopan 
kulttuuripääkaupunkivuottaan.

Martin kaupunginosassa Jarkon korviin 
kantautuu tarinoita ja silmiin vanhoja 
kuvia, missä niin kakkosen kuin kolmosen 
raitiovaunut kulkevat pitkin Martinkatua. 
Niin, ja pysäkit sijaitsevat täsmälleen 
heidän keittiönsä ja makuuhuoneensa 
ikkunan kohdalla.

Vaan nyt – neljä vuotta myöhemmin 
– Stålarmin- Kuninkaankartanon, Martin- 
ja itäistä Pitkäkatua sahaa päivittäin 
edestakaisin kymmeniä tuhansia 
vähintään nelipyöräisiä kulkuneuvoja – 
mopoautoista kahdeksantoistarenkaisiin 
rekkoihin. ikkunoihin.

Onneksi edellinen asukas on 
asentanut äänieristykseksi ylimääräisen, 
neljännen lasikerroksen kadun 
puolen Aarne Ervin suunnittelemaan 
kaunispihaiseen kerrostaloon. 

Kaupungissa – ja Martissa - 
väitellään liikennepolitiikasta. Yksi 
kiistelyn kohde koskee joukkoliikennettä 
– bussiliikenteen kehittäminen tai 
pikaraitiotie. Jarkon käteen osuu 
kirjastossa 1955 syntyneen Henrik 
Janssonin kirja Godnatt, treans spårvagn 
eli Hyvää yötä, kolmosen raitiovaunu. 
Kirjan kannessa kolmosen raitiovaunu 
ajaa mäkeä – ylös tai alas -  aivan kuin 
Martinkadulla aikoinaan.

Kirja on saanut nimensä kirjailijan 
lapsuuden muistosta. Henrik 
asuu lapsena Puutarhakadulla 
neljätoistakerroksisen talon ylimmässä. 
Illalla nukkumaan mentäessä isä ottaa 
pikku Henrikin syliinsä. He menevät 
ikkunan luo ja odottavat kolmosen 
raitiovaunua. Kun se kulkee yksinäisenä 
pitkin Humalistonkatua, isä ja Henrik 
sanovat yhdessä godnatt, treans 
spårvagn.

Jarkko laskee kirjan polviensa päälle. 
Hänen silmänsä kostuvat, pala tulee 
kurkkuun. Hän muistaa vanhempiensa 
tarinoita raitiovaunuista. Hänessä kasvaa 
vakaa raitiotieliikenteen kannattaja. Hän 
ajattelee tulossa olevaa Ingelan lasta. Oli 
lapsi tyttö tai poika, Jarkko toivoo että 
hän voi ottaa lapsen aamulla syliinsä, 
odottaa raitiovaunun tuloa. He tervehtivät 
sitä yhdessä: hyvää huomenta, kolmosen 
raitiovaunu. 

Ehkä hän itse kirjoittaa lapsen 
syntymään mennessä samannimisen 
sadun – ja Vera kääntää sen ruotsiksi, 
Jarkko haaveilee.

Leo Lindstedt

Raitiovaunulippu kolmosen raitsikan 
viimeiseltä kierrokselta. Rahastajatädin 

pihdeillään tekemistä reijityksestä voi lukea, 
että ratikkaan on noustu Uudenmaantullis-
sa kuun 29 päivänä noin kello 23 – 23.15. 

Päivän viimeinen vuoro lähti torilta kello 
23.30. Turun viimeisen raitiovaunuvuoron 
ajoi vaunu 38 lokakuun 1. päivänä 1972 

kolmosen kehälinjan ulkokehällä.
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M u i s t e l u s  1 9 6 0 - l u v u l t a

p i e n i  u r o t e k o

Hirvensaloon oli  valmistunut 1968 uusi ns. pukkisilta. Elettiin heinäkuuta 
1969,  kun lähdimme Annen kanssa pyöräilemään ympäri aluettamme 
ja päätimme ajella yli  Hirvensalon sillan.  Oli  kaunis aurinkoinen päivä. 
Menimme ensin katsomaan vesirajaan sillan alkupäähän mantereen 
puolella. Löytyi rikkinäisiä pulloja, tyhjiä tupakka-askeja, sinkkiämpäri ja 
muuta roskaa. 

Takaisin pyörän selkään ja ylittämään siltaa. Ah sitä kauneutta, ei 
edes tuulenvirettä. Katsoin vähän matkan päästä sataman suuntaan 
ja huomasin, kun ilma väreili jalankulkukaistalla. Huusin Annelle, että 
mennään katsomaan mitä siellä on. Palasimme paikalle 

ja mitä näimmekään? Ilma tosiaan väreili. Kurkistus kahden 
laudan rakoon; siellä näkyi sillan tukirakennelma ja niissä kytevä 
tuli. Se aikaansai ilman väreilyn ja tuli poltti jo päälilankkujen 
reunoja. Mitä tehdä?  Hei, sinkkiämpäri! Juoksin hakemaan sen, 
pieni kahlaus veteen, ämpäri täyteen ja juosten takaisin. Selvisi 
ämpärin hylkäämisen syykin, se vuoti. Perille päästyäni se oli enää 
puolillaan. Vesi  tuleen ja uusi juoksu. Anne yritti pysäyttää ohi ajavan 
auton, mutta eihän se pysähtynyt. Toinen puolikas tuleen ja taas 
juoksuksi. Toistettiin muutama kerta ja sitten näytti siltä, että tuli 
olisi sammunut. Odottelua. Joku mies tuli Hirvensalon suunnasta, 
pysäytimme hänet. Hän totesi tulen sammuneeksi ja jatkoi matkaa. 
Odotimme vielä hetken ja pyöräilimme takaisin kotia kohti. Emmekä 
ylittäneet siltaa. 

Kotona kerroin asiasta, mutta ei sen katsottu olevan edes sen 
arvoinen, että olisimme menneet valokuvaamaan urotekomme 
kohteen. Mutta aina kun ylitin sillan ja näin tulen jättämät jäljet 
lankuissa mietin, että olimme pelastaneet sillan. Nyt silta on purettu 
ja urotekomme dokumentit hävinneet. 

Ehkäpä joku vanhan sillan ylittänyt ja jäljet nähnyt mietiskeli, että 
mikähän tarina tähänkin liittyy? 

       Irmeli,  toinen sammuttaja

Ja mitä näimmekään? Ilma 
tosiaan väreili. Kurkistus kahden 
laudan rakoon; siellä näkyi sillan 

tukirakennelma ja niissä kytevä tuli.
“ “

Tilapäiseksi tarkoitettu pukkisilta palveli matkalaisia 25 vuotta vv. 1968-1993

Pukkisilta Pihlajaniemen kallioilta kuvattuna. Kuva Martti Walden



1 4 1 5Mar t inranta Mar t inranta

v i e r a i l u  b r a h e s k o l a n i s s a

Martinrantaseuralaiset ja 
mäkitupalaiset oli  marraskuussa 
kutsuttu tutustumaan Turun 
uusimpaan koulurakennukseen 
osoitteessa Valtaojantie 27.  
Saavuimme pimeässä illassa 
parkkipaikalle. Hämminkiä: 
Mistähän ovesta sisälle? 
Uskaliaat kokeilivat ja löysivät 
lukitsemattoman oven. Harri Suomi 
jäi parkkipaikalle opastajaksi.  

Sisällä rehtori Nicke Wulff toivotti 
meidät tervetulleiksi ja kehotti ottamaan 
kahvit ja siirtymään aulan yhteydessä 
olevaan ruokailutilaan. Meitä tutustujia oli 
44 henkeä. Puheensorina täytti huoneen, 
tunnelma oli heti lämmin. Rehtori kertoi 
innostuneesti uudesta rakennuksesta 
ja sen toiminnasta. Saimme kuulla, että 
talossa toimii omassa “sakarassaan” 
päiväkoti, johon lapset tuodaan sisälle 
asti. Lisäksi on pari esikoululuokkaa sekä 
alakoulun 1. ja 2. luokka. Ylemmät luokat 
suoritetaan Cygnaeuksen koulussa.

Kaikki halukkaat voivat hakea 
eri asteille; vaatimuksena on, että 
pärjää ruotsin kielellä. Lapsi saa siis 
olla samassa tutussa rakennuksessa 
päiväkodista alakoulun toisen luokan 
loppuun asti.

Mäkitupalaisten puheenjohtaja 
Markku Ahti toivotti koulun tervetulleeksi 
Vähä-Heikkilään ja lahjoitti seuran 
historiikin kertoen, ettei tämä ole 
ensimmäinen kerta, kun alueella on 
ruotsinkielinen koulu.

Lähdimme tutustumaan uusiin 

luokkahuoneisiin, jotka poikkeavat 
huomattavasti oman aikamme luokista. 
Poissa olivat pulpettijonot, niiden tilalla 
viiden oppilaan moduulipöydät, liitutaulun 
tilalla kosketusnäyttö jne.  – käytävällä 
ovat mikrokärryt odottamassa luokkaan 
vientiä. Paikka oli erittäin valoisa ja tilava. 
Aula on korkea ja kauniisti koristeltu; siinä 
on hyvä pysähtyä koulupäivän keskellä.                                                                                                     

Meille kerrottiin, että tässä pienten lasten koulussa toisluokkalainenkin voi 
mennä leikkimään pienempien puolelle, jos työ ei oikein tahdo kiinnostaa jollakin 
hetkellä. Varmasti lapsi taas vähän ajan kuluttua palaa pirteänä ja motivoituneena 
omanikäistensä pariin.                             

Tutustumisen jälkeen muistimme puheenjohtaja Jounia hänen 80-vuotispäivänsä 
johdosta. Leo Lindstedt luovutti kaksi ”kultaharkkoa”. Kimmo Samuli lausui 
kirjoittamansa runon “Jouni, Martin veli”  ja sen jälkeen Markku kukitti Jounin 
mäkitupalaisten puolesta. Tämän jälkeen aloitimme syyskokouksen, mikä onkin  oma 
juttunsa.

   
Irmeli Mattila ja Arto Siitonen

Rehtori Nicke Wulff

Rehtori Nicke Wulff kertoi koulunsa syntyvaiheista ja nykynäkymistä monikym-
menpäiselle yleisölleen

Kimmo Samuli lausui onnentoivotuksenaan Jounille kirjoittamansa runon Jouni, 
Martin veli.

Leo Lindstet ojensi kaksi ”kultaharkkoa” 80 
vuotta täyttäneelle yhdistyksen puheenjohta-

jalle Jouni Liukkeelle.
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Martin alueen sydämessä 
Martinkadulla on yli  30 vuotta 
toiminut Martinrannan oma 
polkupyöräliike, Kevytpyörä. Se 
on tullut täällä tutuksi kaikille 
polkupyöräilyä harrastaville. 
Liikkeestä on totuttu löytämään 
aivan kaikkea mitä pyöräilijä 
tarvitsee.

Kevytpyörä rantautui Martinrannalle 
34 vuotta sitten, kun Mauri ja Marjut 
Lahti perustivat sen Martin alueen 
ytimeen vuonna 1982. Mauri oli 
aloittanut yrittäjätaipaleensa kokonaan 
eri alalla, veneentekijänä. Venetöissä 
kokemusta hankkineena hän perusti 

aikoinaan oman veneveistämön Lietoon. 
Vaimonsakin hän tapasi ensi kertaa 50 
vuotta sitten Fiskarsin veneveistämöllä 
Pihlajaniemessä, missä molemmat siihen 
aikaan olivat töissä. 

Pariskunnan Vene-Lahti 
-nimisessä yrityksessä valmistettiin 
lujitemuovirakenteisia purje- ja 
moottoriveneitä. Marjut Lahti kertoi, että 
veistämön Nostalgia-sarjan purjeveneen 
malli oli saatu Naantalissa räjähdyksessä 
tuhoutuneen tankkeri Tupavuoren 
pelastusveneestä. Moottorivenetyyppi 
Viken puolestaan oli perinteisten 
pellinkiläisten meriläisveneiden mallia.

Pyöräkauppiaaksi Marttiin
Kevytpyörä sijoittui ensin ”Martin kolmioon” Martinkatu 16 Turun Työläisten As. 
Oy. Kalliola-nimisen puutaloyhtiön katutason liiketiloihin. Yhtiö kuuluu Martin 
kaupunginosaan 1920-luvulla rakennettujen rivitalotyyppisten puutalokortteleiden 
joukkoon. Kalliolan rakennukset tuhoutuivat jatkosodan aloittaneissa pommituksissa 
kesäkuussa 1941, mutta ne rakennettiin uudelleen vanhojen piirustusten mukaan. 

Sodan jälkeisten vuosikymmenien varrella rakennusten ”kruntissa” on toiminut 
kymmeniä - vanhempien martinrantalaisten vielä muistamia – erilaisia liikkeitä. 
Oli Fischer & Bergerin lihakauppa, Martinkadun Kukkakauppa, Virtakosken 
siirtomaatavaraliike, Kulmalan ja Valion maitokaupat, Leninkiliike Rake, Maineen 
veljesten sähköliike, parturi-kampaamo, kioski, pizzeria jne, jne.

Kevytpyörä toimi talon Stålarminkadun puoleisessa kulmassa viitisentoista vuotta. 
Vuoteen 2000 asti liikkeessä oli osastonsa myös kalastustarvikkeille. Yrityksen 
tultua laajalti tunnetuksi ja toiminnan laajentuessa vanhan talon alakerran matalat 
liiketilat kävivät ahtaiksi. Uusi paikka löytyi Martinkatu 11 päädystä, jossa Fiben 
ja Valion myymälät olivat lopettaneet toimintansa. Talo kuuluu arkkitehti Aarne 
Ervin suunnittelemaan, 1951 rakennettuun, As Oy Martinpuiston tyylikkääseen 
rakennusryhmään. Kevytpyörä muutti uusiin tiloihin 1997.

Kevytpyörä ”Martin kolmiossa” 1980-luvulla.

E r i k o i s a l a n a  k a i k k i  m i k ä  l i i t t y y  p y ö r ä i l y y n

K e v y t p y ö r ä  M a r t i n k a d u l l a 

Kevytpyörä ”Martin kolmiossa” 1990-luvulla
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Isältä pojalle
Kymmenen vuotta myöhemmin, 2007, Kevytpyörä siirtyi kaupan kautta isältä 

pojalle. Mauri ja Marjut vetäytyivät eläkkeelle ja luopuivat yritystoiminnasta. Uusi 
omistaja löytyi läheltä; heidän vanhempi poikansa Tero Lahti ja vaimonsa Hanna ostivat 
liikkeen ja ottivat sen hoitoonsa. Tero siirtyi pyöräliikkeen omistajaksi autoalalta ja 
Hanna sairaanhoitajan ammatista. Vanhemmat viettävät eläkepäiviään, mutta toki 
tulevat joskus käymään ja ovat firman toimissa hengessä mukana.

Liikkeessä on tänään monipuolinen uusien ja myös käytettyjen polkupyörien 
valikoima. Myymälän kätköistä löytyy pyörien lisäksi mm. rollaattoreita, 
polkupyörätelineitä ja monipuolinen valikoima varusteita, ohjaustangoista ja satuloista 
rataspaketteihin ja kilpapyöräilijöiden erikoistarvikkeisiin asti. Varaosia löytyy hyllyistä 
jokaiseen lähtöön; vaativille pyöräilyharrastajille on tarjolla harvinaisiakin osia suuri 
valikoima. Pyörä- ja varaosakaupan rinnalla Kevytpyörässä on tehty alusta alkaen 
myös ammattitaitoista pyörien huolto- ja korjaustyötä. Huoltotyöt aiheuttavat 
sesonkiaikoina kiirettä; keväällä polkupyörien huolloissa saattaa olla pitkääkin jonoa.

Hanna ja Tero Lahti pyöriä ja pyöräilyvälineitä täynnä olevassa liikkeessään

Liike nykyisellä tutulla paikallaan Martinkadulla jo kohta 20 vuotta

Marjut Lahti kertoo: - Kevytpyörälle on vuosikymmenien varrella kasvanut laaja 
asiakaspiiri. Monet nykyasiakkaat ovat jo neljättä sukupolvea ja vanhoja uskollisia 
asiakkaita käy liikkeessä pyöräostoksilla toiselta puolelta Suomea asti. Tilauksia 
asiakkailta tulee ympäri maata. Pyöriä ja tarvikkeita lähetetään postin tai matkahuollon 
välityksellä Pohjois-Suomea myöten. 

Lähiliikkeen toiminta pyöräilevien asukkaiden asiantuntevassa palvelussa 
jatkuu monikymmenvuotisen kokemuksen tuomalla taidolla Martinkadulla. Käykää 
tutustumassa ja varautumassa taas pian alkavaan pyöräilykauteen.

Jouni Liuke 

Varusteita ja varaosia riittää
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Turun uusi vuosi alkoi ilotulituksella ja sinisen valon taideteoksella. 
Valosuunnittelija Ada Halosen  Blue Square (Sininen neliö) – 
valoinstallaatio ilahdutti turkulaisia iltaisin Itsenäisyydenaukiolla 
30.12.2015 – 3.1.2016. 

Talven pimeyden keskellä valoteos juhlisti uusiutumista ja loi toivoa vuoteen 2016.
Halosen installaatio oli kunnianosoitus Mariella Bettineschin 

ympäristötaideteokselle Carro Celeste – Taivaallinen vaunu. Valoteos auttoi näkemään 
tämän 1994 julkistetun koboltinsinisen teoksen uudessa valossa. Nimi Sininen neliö 
viittasi alkuperäisen teoksen väriin ja muotoon.

Ada Halonen valaisi Taivaallisen vaunun pimeimpänä vuodenaikana liittäen sen 
ympäristöönsä valotaiteen keinoin. Vaunu toimi keskipisteenä, mutta installaatio sitoi 
yhteen koko alueen levittäytyen Itsenäisyydenaukion puihin ja taustalla olevan Valtion 
virastotalon ikkunoihin.

Pimeässä Itsenäisyydenaukion valaissut Blue Square -teos lainasi samalla POP-
taiteessa käytettyä Windowsin sininen ruutu -motiivia (kuolemanruutu, jonka jälkeen 
käyttäjä ei voi tehdä enää mitään). Tuo ruutu on kuin nykypäivän tabula rasa (valkoinen 
taulu), jonka jälkeen kaiken voi aloittaa alusta ilman ennakkoehtoja. Avaraa taivasta 
kuvastava koboltinsininen on taas aineettomien arvojen ja ylevöitetyn ideamaailman 
väri. Pureva pakkanen ja taivaalta hiljalleen leijailleet lumihiutaleet täydensivät 
tunnelmaa, kun itse vierailin paikalla.

Teoksen luoja Ada Halonen (s.1983) on turkulainen valosuunnittelija, joka 
viimeistelee valosuunnittelun maisteriopintojaan Teatterikorkeakoulussa ja 
työskentelee monipuolisesti esittävän taiteen kentällä. Taivaallisen vaunun tekijä 
puolestaan on toivonut, että hänen teoksensa toimii kaupunkilaisten kohtauspaikkana 
ja elävänä osana kaupunkikulttuuria. Taiteellinen toiminta teoksen ympärillä on hänelle 
erittäin tervetullutta.

Sirpa Kumlander

S i n i s t ä  v a l o a 
i t s e n ä i s y y d e n a u k i o l l a

Sininen valo värjäsi Itsenäisyydenpuiston vuodenvaihteessa viiden illan ja yön ajan. Kolme taideteosta samassa kuvassa: Pilvet, Taivaallinen vaunu ja Blue Square
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j o u l u  o n  m i e l e n t i l a

Pohdiskeli ääneen arvoituksellinen sadunkertoja Matti Aaltonen 
tarinoidessaan taiteen ja performanssin ajatuksia ja tunteita 
hämmentävistä suhteista. Sanomattoman vaikuttava Carl Spitzwegin 
teos Köyhä runoilija keräsi Martinrantaseuran perinteiseen puurojuhlaan 
osallistuvien katseet.
    

Tuttu Puolalanmäen lukion trio töräytti torvillaan väen joulutunnelmaan ja puuron ja 
väskynäsopan kimppuun ja joulurauha julistettiin tällä kertaa Turun murttel.

Turun Sanomien legendaarinen toimittaja Eva Latvakangas kertoi Turku lautasella 
kirjan ravintoloista valikoidusti ja niin vaatimattomasti kuin vain Eva osaa. Hän raotti 
myös sopivasti Alvar Aallon funktionalismin tähtituotteen TS:n toimitalon salaisuuksia.

Lopuksi esiintyi Martin kirkkoherra Tuomo Norvasuo. Hänen ihmisläheinen ja joulun 
hyvään sanomaan osuva ohjelmistonsa sai kiitosta ja ilta päättyi yhdessä laulettuun 
Jouluyö, juhlayö – tunnelmaan.

Yleisöä viihdytti Puolalanmäen lukion mainio puhallintrio, jossa soittivat; 
vas. Elina Lyytinen, Joel Wendelin ja Henrik Kolehmainen.

Tuomo Norvasuo vangitsi yleisön ihmisläheisillä lauluillaan.

Turku lautasella; Eva Latvakangas kertoi 
kirjansa turkulaisravintoloista

Matti Aaltonen, sadunkertoja
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Palvelutalo Kotikunnasta 
Vähäheikkilän- ja Luolavuorentien 
risteyksessä ylläpitää Turun 
Lähimmäispalveluyhdistys. Sen 
taustalla jo 1949 perustetun Turun 
Vanhainkodin Kannatusyhdistyksen 
tarkoituksena oli  hankkia turvaa 
vähävaraisille vanhuksille.

Lähimmäispalveluyhdistys aloitti 
toimintansa päivätoimintakeskus 
Kortteliklubina jo vuonna 1980 ja toimi 
vuoteen 2004. Asuinyksikkö Kotikunnas 
avattiin 1991 ja toiminta laajennettiin 
ryhmäkoti Kaislana vuonna 2001. 
Sylvikoti avasi ovensa 2014.

Lähimmäispalveluyhdistyksen 
tarkoituksena on edistää ikääntyvien 

tasa-arvoista hyvinvointia. Se tarjoaa 
yksilöllisiä kuntoutumis- ja tukipalveluja 
ja tukee kansalaistoimintaa.

Kotikunnaan henkilökuntaan kuuluu 
monen ammattialan osaajia ja vakituista 
väkeä on yli 60.

Palvelutalossa tarjoavat hoitoa 
muistisairauksiin erikoistunut hoitokoti 
Venla, päiväpaikka Villa, Ryhmäkoti 
Kaisla ja Sylvikoti. Palveluasuntoja – 
myös tehostettua - on tarjolla 39, joista 
osa sotainvalideille. Kaiken kaikkiaan 
Kotikunnas palvelee yli sataa hoidettavaa 
ja asukasta.

Onnistunut vierailu
Lokakuun puolessa välissä Martinrantaseuran kiinnostunut väki pääsi tutustumaan 
palvelutaloon. Yksityisyydensuojasta johtuen asukkaita eikä hoidokkeja paljonkaan 
tavattu – eikä luonnollisesti 40 – 45 neliön palveluasuntoihinkaan päästy sisälle.

Sen sijaan Kotikunnaan työntekijät kertoivat ansiokkaasti niin toimintaperiaatteista 
kuin konkreettisin esimerkein talon monipuolisista käytännöistä. Mahdollisesti 
omaa tulevaisuuttaan miettivät vierailijat saivat pohdiskelunarvoisia näkökulmia 
kysymyksiinsä.

Vaikutelma Kotikunnaasta oli myönteinen. Kaikesta oivalsi, että monipuolinen 
vapaa-ajantoiminta ja ohjelma oli oleellinen osa niin hoitoa kuin viihtyisyyttä. Mitäpä 
muuta kuin vapaa-aikaa Kotikunnaan hoidokeilla ja asukkailla onkaan! Muistisairaiden 
hoidon osaamisesta tulivat varmaan kaikki vakuuttuneeksi.

Kotikunnaan ruokasali on avoin kaikille – vaikkapa ohikulkijoille. Maukas ja 
monipuolinen lounas on hintansa väärtti – ja samalla saa häivähdyksen talon arjesta ja 
ilmapiiristä.

Iso talo tuo väkisinkin myös laitosmaisuutta. Ehkä se on välttämättömyyttä. 
Kuitenkin jäi vahva tunne, että Virpa Puiston, edesmenneen perustajan välittämisen 
henki elää

 Merja Silfver
 Leo Lindstedt

k o t i k u n n a s
m o n i p u o l i n e n  p a l v e l u t a l o

Viihtyisä nurkkaus oleskelutiloissa. 

Muotokuvassa seinällä Kotikunnaksen 

perustaja, kansanedustaja Virpa 

Puisto
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P a l v e l u t  k a r a n n e e t  M a r t i s t a k i n

 Seuraavassa yritykseni vastata 
tähän huutoon.

Yhteyden löytäminen finanssitalouden 
ja palvelujen heikentymisen välillä ei ole 
kovin yksioikoinen tehtävä. Siitä olemme 
yksimielisiä, että aikaisemmin oli sellaisia 
lähipalveluja, joita ei enää ole. Eräs 
lähikauppa on ainakin tästä Itäisenkadun 
päästä katsoen hävinnyt jo aikapäiviä 
sitten. Toki meillä on nyt Sale, Martin 
Mylly ja Siwa, joten ei palvelumaailma ole 
pelkkää takapakkia ajanut.

Vuosikymmeniä 
sitten Norssia 
käydessäni ja vielä 
paljon myöhemminkin 
koulun vieressä 
oli lihakauppa, 
jonka ikkunassa 
olevia paisteja 
saksanopettajamme 
Imppa ihaili pitkät tovit 
huuliaan nuoleskellen. 
Sen vieressä oli 
kirjakauppa, josta 
haettiin kirjat ja vihot. 
Hävinnyt on myös 
Palenin TV -liike ja 
kaupungin sivukirjasto.

Kadonneen pankin konttorin paikalla 
on ravintola Hugo – vain holvin jyhkeä 
ovi muistuttaa pankkitoiminnasta. 
Ravintolapalveluja tarjoaa myös yläkerran 
Pippurimylly. 

Ja onhan meillä edelleen osuuspankki. 
Hävinneen postikonttorin tilalle tulee 
lähiaikoina asiamiesposti R-kioskiin 

Stålarminkadulle. Tällä hetkellä 
postimme on aivan väärässä suunnassa 
Uudenmaantiellä. Myös koulupalveluja on 
mukavasti ja julkinen liikenne toimii hyvin. 
Kirkkokin on keskellä kylää.

Vaikka palvelutilanne ei siis ole aivan 
toivoton, paljon pieniä yrityksiä on 
lopettanut. Mistä tämä johtuu? Monet 
pikkuliikkeet ovat poistuneet markkinoilta 
yrittäjien siirryttyä eläkkeelle. Keskeisin 
syy lienee kuitenkin se, että toiminta ei 
enää kannata. 

Palkkatason nousun johdosta 
toiminta joka ennen menestyi, ei lyö 
enää leiville. Ihmiset ryntäävät suuriin 
marketteihin autoineen. Syytä on siis 
kuluttajissakin, jos voittoja janoavassa 
yritysmaailmassakin. 

Marketit pystyvät suuren 
liikevaihtonsa turvin ostamaan isoja 
eriä, sekä tarjoamaan monipuolisempia 
lajitelmia ja halvemmalla kuin pienet 
kaupat. Lisäksi ne voivat sijoittua 
edullisille tonteille kaupungin 
ulkopuolelle, missä on rajattomasti 
parkkipaikkoja. Autoistuminen onkin 
eräs avaintekijä tässä palvelukadossa. 
Nykyisin 
suurimmalla osalla 
kansalaisista 
on auto, ja 
sen johdosta 
palvelut voidaan 
viedä Martin 
tapaisilta alueilta 
niin sanotusti 
“hevon kuuseen”. 
Kirjastopalvelut 
tosin tulevat 
meille nykyisin 
pyörien päällä.

Kaiketi myös 
paljon parjattu 
verotus ja valtion kasvanut byrokratia 
ovat karsineet pientä yritystoimintaa. 
Viranomaisten vaatima paperisota on 
yrittäjälle sellainen rasitus, että moni 
uupuu sen alle. Suurilla marketeilla 
on varaa hankkia laskenta- ja muita 
asiantuntijapalveluja toisin kuin 
pienyrittäjillä. 

Vaikka uusia pieniä yrityksiä on 
edelleen ilmestynyt Marttiinkin, 
maailma nyt vain on mennyt tähän 
amerikkalaiseen suuntaan: ihmiset 
liikkuvat autoillaan, ja palvelut siirtyvät 
taajamien ulkopuolelle. Yhtenä uutena 
valopilkkuna sentään ovat netissä ja 
puhelimitse tilauksia vastaanottavat 
yritykset, jotka tuovat tavarat kotiin 
saakka.

Pekka Pihlanto                                                                                                                                    
marttilainen vuodesta1988 ja norssi 1950 
-luvun loppupuolella

 V. 1982 otetussa kuvassa Stålarminkatu 

10:ssä oli vielä neljä liikettä; kelloliike, 

suutari, muovikauppa ja parturi.

Nykypäivän kuvassa kaikki liikkeet ovat 

kadonneet.
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S a i r a a l a h i s t o r i a a  L a s a r e t t i m u s e o s s a

Martinrantaseuralaisten viime 
syyskuun tutustumisretki 
suuntautui Turun Lasarettimuseoon, 
joka sijaitsee pienessä 
viehättävässä puutalossa 
Kiinamyllynkadulla. Talo on 
toiminut aikoinaan lääninsairaalan 
portinvartijan talona. Museo on V-S 
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
ylläpitämä. Se perustettiin vuonna 
1974.

Museon opas Satu Rantala kertoi 
parikymmenpäiselle ryhmällemme:  - 
Lasarettimuseon tehtävänä on Suomen 
vanhimman, yhtäjaksoisesti vuodesta 
1756 toimineen sairaalan historian 
tallentaminen, esineistön säilyttäminen 
ja muistitiedon kerääminen”. Oppaamme 
kertoi sairaalatoimen historiasta: - 
Keskiajalla ja pitkälle uuteen aikaan 
siirryttäessä sairaalat olivat oikeastaan 
vain potilaitten säilytyspaikkoja. Niihin 
eristettiin spitaali- ja kuppatautiset 
kansalaiset pois kansan keskuudesta 
inhoa herättämästä. 
Turussa sijaitsi Pyhän 
Yrjön Hospitaalina 
tunnettu hoitopaikka jo 
vuodesta 1355 lähtien.

Potilaitten 
tosiasialliseen hoitoon 
ja parantamiseen 
tähtäävä sairaala sai 
alkunsa, kun kuningas 
Adolf Fredrik kansan 
valituksien painamana 
1756 hyväksyi 

rakentamisen. Turun Läänin-lasaretti 
perustettiin kolme vuotta myöhemmin. 
Varat sairaalan perustamiseen saatiin 
yksityisten lahjoituksista, arpajaisista, 
kolehdeista ja pelikorttimaksuista. Niiden 
turvin Turun Läänin-lasaretti, jossa tuli 
kuusi sairaansijaa, valmistui Aurajoen 
rantamaille nykyisen Eskelinkadun 
tienoille vuonna 1759.

Myöhemmin v. 1784 lasaretti 
sai suuremmat tilat, kun uusi 
sairaalarakennus valmistui nykyisten 
Linnankadun ja Sairashuoneenkadun 
kulmaukseen. Sairaalan ensimmäinen 
lääkäri oli Johan Johanson Haartman. 
Lääninsairaalassa hoidettiin hyvin paljon 
sukupuolitauteja sairastavia. Heitä oli 
kolmasosa, joinakin aikoina jopa puolet 
koko potilasmäärästä. Sairaita tuli 
Turkuun hoidettaviksi ympäri Suomea, 
pääasiassa kuitenkin Turun ja Satakunnan 
seuduilta.

Venäjän vallan alussa vuonna 1814 
perustettiin uusi ”kuurihuone” eli 
veneerinen sairaala vanhan sairaalan 
läheisyyteen Linnankadun varteen. 
Osastolla oli 40 potilaspaikkaa. 
Lääninsairaala muutti 1850-luvun 
puolivälissä korttelin matkan päähän 
uuteen rakennukseen ns. kivikasarmiin 
nykyisten Linnan- ja Puistokatujen 
kulmaan. Rakennukseen perustettiin 
1856 ylimääräinen veneerinen osasto 
entisen veneerisen sairaalan lisäksi. Koko 
Venäjän vallan ajan suuri osa potilaista oli 
sukupuolitautisia.

Vuonna 1881 sairaala siirtyi 
Kiinanmyllynmäelle. Paikan nimi juontuu 
myllystä, jossa aikoinaan jauhettiin 
kiinanpuun kuorta malarialääkkeeksi. 
Vuonna 1943 sairaala nimettiin 
yliopistolliseksi opetussairaalaksi 
ja vuonna 1958 siitä tuli Turun 
yliopistollinen keskussairaala eli TYKS.

Satu Rajala esitteli meille 
asiantuntevasti Lasarettimuseon 
kokoelmia ja niiden esillepanoa. Hän 
kertoi esineistön alkuperän painottuvan 
Turun Lääninsairaalaan. Museoon 
tallennetut esineet ovatkin turkulaisen 
lääketieteen ja hoitotyön historiaa.. Hän 
kertoi kokoelmissa olevista esineistä, 
valokuvista ja muista dokumenteista, 
jotka omalla tavallaan kertoivat 
meille entisajan sairaalan elämästä; 
potilaista, hoitohenkilökunnan työstä ja 
-menetelmistä.

Jouni Liuke 

Potilas rautasängyssään

Vanha röntgenlaite

Lasarettimuseo
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Uusi ja kaunis Myllysilta viehättää tyylikkyydellään ja iltojen 
värikylläisyydellä – niin ja erityisesti autoilijoita yhdellä lisäkaistallaan. 

Mutta mutta. Olepas pyöräilijä tai jalankulkija. Ajat pyörätietä jokirantaa pitkin 
sataman suunnasta ja aiot kääntyä toispual jokke. Martin sillan kohdalla pitäisi kiivetä 
sillalle pyörää kuljettaen tai kantaen portaita pitkin. Kiivetä uudelleen satulaan ja 
ajaa Martinsillan yli päin niin vastaan tulevia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kuin myös 
väistellä samaan suuntaan kulkevia. Menepäs hyvä autoileva liikennesuunnittelija 
katsomaan, miten kätevästi se käy.

No, onhan vaihtoehto. Jokirantaa pitkin Myllysillalle – nyt sinulla on kolme 
vaihtoehtoa.

Ensiksikin voit ajaa ennen siltaa ylös jalkakäytävälle, mennä (odottaa 
liikennevaloissa) yli Itäisen Rantakadun, mennä (odottaa liikennevaloissa) yli 
Myllyahteen, mennä (odottaa liikennevaloissa) yli Itäisen Rantakadun – ja hupsista 
olet Myllysillalla. Toiseksi – jos olet polkupyörätaituri -voit ajaa Myllysillan ali ja tehdä 
ties kuinka monen asteen äkkiväärän kulman oikealle ja toki pääset taas kauniille 
sillallemme. Ehkäpä valitset kolmannen vaihtoehdon ja ajat Teatterisillalle saakka – niin 
riittää niitä siltoja ja lisää tulee.

Itäisen Rantakadun kevyen liikenteen väylä mereltä päin loppuu ennen Martinkadun 
risteystä ja Itäisen Rantakadun ylittäminen siitä on tunnetusti vaarallista ja hankalaa.

Palataan Myllysillalle jalankulkijana. Hups – mielenkiintoisia, uusia veistoksia joen 
kummallakin puolen ja komeita, leveitä portaita. 

Ehkä ajattelet kävellä Myllysillan yli sataman puoleista reunaa. Sinne sinua voi 
houkutella alku Itäisen Rantakadun puolella. Vaan miten käykään. Reitti loppuu ja 
tilalle tulee satamaan päin kulkeva autokaista. Varo ettet jää omasta syystäsi auton 
murjomaksi.

Anssi Aaltonen                                                                                                                                         
Martin asukas vuodesta 1980

Turkuseuran syyskokouksessa Martinrantaseuran pitkäaikaiselle 
puheenjohtajalle Jouni Liukkeelle luovutettiin Kotiseutuliiton 
kultainen ansiomerkki ansiokkaasta ja monipuolisesta  työstä oman 
kotikaupunginosansa Martin ja koko Turun alueen hyväksi. 

Jouni Liuke on ollut Martinrantaseuran kantavia voimia koko sen olemassaolon 
ajan vuodesta 2004 alkaen. Samalla hän on Turkuseuran kautta antanut voimakkaan 
panoksen koko Turun  alueen kotiseututyölle. Hän on ollut monin tavoin mukana, kun 
on huomioitu ja kehitetty elinympäristön kauneus- ja viihtyisyysarvoja turkulaisen 
asukkaan hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Hän on myös lehtikirjoituksillaan ja valokuvillaan tallentanut nykyistä ja mennyttä 
elämää Turussa ja erityisesti Martin alueella. 

Me turkulaiset saamme olla kiitollisia Jouni Liukkeelle hänen antamastaan 
panoksesta kotiseutumme hyväksi. 

Sirpa Kumlander

k u l t a a  m a r t i n r a n t a a n

Turkuseuran puheenjohtaja Markku Monnonen (oik.) ojentamassa  Kotiseutuliiton kultaista 

ansiomerkkiä Jounille Förituvassa 26.11.2015. Takana hymyilee Turkuseuran toiminnanjohtaja 

Kristiina Syrjäsuo. Kummatkin herrat ovat luopuneet pj:n tehtävästään vuoden 2016 alussa
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Wäinö Aaltosen museo ja konsertti
 

tiistaina 23.2.2016 klo 17
Opastettu tutustuminen museoon, jossa erikoisnäyttelynä taiteilija 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.
Tiedustelut Leo Lindstedt, puh. 045 8071930 tai Heimo Kumlander, 

puh. 040 593 4021

Asukaskuulemistilaisuus Vilkkilänmäen kaavoituksesta

maanantaina 29.2.2016 klo 18-19.30 Vähä-Heikkilän Mäkitupatalolla, Valtaojantie 
Asemakaava-arkkitehti Iina Paasikivi kertoo Vilkkilänmäen alueen (Vilhonkatu-

Tervahovinkatu-Tapulikatu-Vilkkilänmäki-Merimiehenkatu-Stålarminkatu-Illenkatu) 
kaavamuutossuunnitelmista 

ja kuulee asukkaiden mielipiteitä. Suunnitelmassa esitetään mm. Tapulikadun 
päässä olevalle käyttämättömälle pelikentälle päiväkodin rakentamista ja 

Tervahovinkatu 7 tontin kaavan päivittämistä. Kaava-alueen muilla tonteilla saatetaan 
asemakaavat ajan tasalle, arvioidaan rakennetun ympäristön suojeluarvoja ja harkitaan 

rakennussuojelumäärityksiä.

Esitelmätilaisuus kaupunkisuunnittelusta

torstaina 31.3.2016 klo 17 Vähä-Heikkilän Mäkitupatalolla, Valtaojantie  7 
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kertoo Turun kaupunkikehityksestä 

Martin alueen asukkaitten näkökulmasta. Tilaisuuden jälkeen seuran kevätkokous 
Kokouskutsu, kts. sivu 5. Pullakahvia saatavilla.

Yhteinen kevätkävely Telakkarannasta Majakkarantaan

keskiviikkona 27.4. lähtö klo 17 Valkoisen talon luota, Itäinen Rantakatu 72
Vihdoin on avoinna kevyen liikenteen väylä Aurajoen itärannalla Itäiseltä 

Rantakadulta Majakkarantaan ja Hirvensalon sillalle. Ihmettelemme vuosien saatossa 
muuttunutta maisemaa ja rakennuksia. Pysähdymme välillä ja kuuntelemme 

”paikallisoppaitten” tarinoita. Sateen sattuessa sateessa.

Tutustumisretki Ispoisten kartanoon ja soutu- ja 
melontakeskukseen

Akumentinpuistossa torstaina 12.5. kello 17  Kimppakuljetus  Sotalaistenkadun 
Shellin kylmäasemalta klo 16,45. 

Kokoontuminen Ispoisten kartanon alapuolelle bussilinjan 13 pääteaseman liepeille 
klo 17.  Lähelle kokoontumispaikkaa pääsee myös bussilinjalla 9.

Perillä ihaillaan entisöityä kartanoa ja kuullaan katkelmia kartanon historiasta.
Kartanolta siirrytään kävellen n. 300 metrin päässä sijaitsevalle melonta-ja 

soututerminaalille. Matkan aikana selvitetään “Sorttamäen sillan”
ja kerrostalojen suunnitteluhistoriaa ja nykyvaihetta. 

Melontaterminaalissa melojat ja soutajat esittelevät keskuksen toimintaa ja 
järjestävät mahdollisuuden ostaa kahvit ja munkit sopuhintaan. 

Tervetuloa keväiseen meriympäristöön.

Martin viikko

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

suunnitelmissa myös valokuvatietokilpailu esim. ravintola Laiturissa Förin rannassa.
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AURINKOBALETTI
Manilla, Itäinen Rantakatu 64 / (02) 284 0100 / info@aurinkobaletti.fi 

Pikkupaketti tanssia & Paketti tanssia

Ensi-illat 11.3.2016 (Pikkupaketti tanssia klo 10, Paketti tanssia klo 18.30)
Oletko kadottanut suuntavaistosi tanssin viidakossa? Ei hätää! Liity nyt niiden 

tuhansien tyytyväisten joukkoon, jotka ovat tilanneet itselleen tanssipaketin AB-
Express -palvelusta. Palvelunhaluiset ja asiantuntevat AB-tanssikuriirit toimittavat 

perille tarvitsemasi tanssin – ja paljon muuta! Nopean tilaajan etuna muuveja, joita et 
edes tiennyt tarvitsevasi. Aurinkobaletin tanssipaketti on huumorilla notkistettu, elävä 

tietoteos ja käytännön johdatus tanssin moninaisuuteen ja mahdollisuuksiin.
Käsikirjoitus Johanna Keinänen | Ohjaus Urmas Poolamets | Useita koreografeja 

(esityksessä mukana otteita mm. Aurinkobaletin ohjelmistossa olevista teoksista) 
| Valokuvat Seilo Ristimäki. Tanssipaketit ovat tilattavissa ympäri Suomen erilaisiin 

tiloihin koulujen jumppasaleista teattereihin.
Liput  lauantai ja ilta 13/11/9 €, arkisin klo 10.00 ja 12.00 11/6 €. Pikkupaketti 

tanssia 4-11-vuotiaille ja Paketti tanssia kaikille yli 12-vuotiaille 

REGINA - kohtalon suudelma jatkuu kevätkaudella 

19.2.2016 klo 19.00. 
Matti Paloniemen vierailukoreografiassa film noir kohtaa suomalaisen nostalgisen 
draamaelokuvan kultakauden. 1940-luvun elokuvien hengessä tunnelmoivassa 

teoksessa nähdään kohtalokkaita naisia, suuria tunteita, sensuelleja kohtaamisia ja 
intohimorikoksia.

Teos on saanut innoituksensa myös yhdestä suomalaisen filmitaivaan suurimmasta 
tähdestä, Regina Linnanheimosta, tuosta melodramaattisten ja moniulotteisten 

naishahmojen tulkista. Näytelmä kantaesitettiin Manillan Tehdasfestivaali Manifestissa 
4.9.2015. Liput 24/22/14€

---------------------------------------------------------------

JO-JO TEATTERI 
Manilla, Itäinen Rantakatu 64 / 040 513 4215  / jojoteatteri@gmail.com

Rakkauskirjeitä Reginalle 

Ensi-ilta 19.3.2016.
Rakkauskirjeitä Reginalle on julistus seksuaalisen nautinnon ja ilon puolesta 

naisen näkökulmasta. Näytelmä leikkii rooleilla ja kirjoittaa uudelleen seksuaalisuutta, 
lempeästi ja rakkaudella nykyteatterin keinoin. Kirjoitus ja ohjaus Veera Alaverronen. 

Liput: 16/12€. 

Pekka Töpöhäntä 

Pekka Töpöhäntä seikkailee kesällä 2016 Vepsän saaressa! 
Kirjoittanut Gösta Knutsson - Kari Suvalo, ohjaus Jatta Pirinen.
---------------------------------------------------------------

TEHDASTEATTERI
Manilla, Itäinen Rantakatu 64 / 050 412 2344 / teatteri@tehdasteatteri.com 

Linnanjuhlat 
Teatteriesitys Franz Kafkan romaanin Linna pohjalta

Ensi-ilta 4.3.2016 klo 19.00
Linnanjuhlat on esitys, joka elävöittää järkeä ja edesauttaa paremman yhteisön 

syntyä. Linnanjuhlat on todellinen tapahtuma! Tule ja koe vuoden syvällisin komedia! 
Mukana menossa tulevaisuuden voimat!

TEHDAS Teatterin Linnanjuhlat toteutetaan yhteistyössä tamperelaisen Esittävien 
taiteiden harjoitus- ja tutkimusryhmän (ETHT) kanssa. Ohjaaja Tommi Silvennoinen on 

Tampereella vaikuttava ohjaaja ja esitystaiteilija.
Liput: 25€/15€. Kesto 2h, sis. väliajan. Kohderyhmä: aikuiset.
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Jumala jääkaapissa

Ensi-ilta 4.3.2016 klo 19.00
Sonjan kotona jääkaappi on vallannut sohvalta parhaan paikan. Jutan vatsa on 

karannut ja liimautunut suun eteen. Vakava syömishäiriö johtaa Sonjan ja Jutan samaan 
sairaalahuoneeseen, jossa nähdyksi tulemisen tarve ja pelko kilpailevat paikasta 

parrasvaloissa.
Jumala jääkaapissa on huomionkipeä pienoismusikaali jossa nykynukketeatterin 

keinoin venytetään syömishäiriöisten minäkuvien mittasuhteita. Myös esityksen 
musiikki venyy ja paukkuu punkista klassiseen ja kansanmusiikista heviin.

Esityksen valmistuksessa tehdään yhteistyötä Syömishäiriöliitto Syli ry:n kanssa.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Seija-Leena Salo

Liput 20€/12€. Kesto 70 minuuttia, ei väliaikaa. Kohderyhmä: aikuiset ja nuoret.

Aita 

Ensi-ilta 6.5.2016 klo 18.00
Aidanrakennus on vakavaa puuhaa. Tärkeintä ei ole se, mitä rajataan sisään tai ulos 

vaan se, että ylipäätään rajataan. Kirppu on rakentanut aitoja niin kauan kuin muistaa, 
vaikkei kenellekään ole selvää, miksi. Kaikkein vähiten Kirpulle itselleen.

Aita on absurdi esineteatteriesitys sorsista, rajoista ja irrallisuudesta. Se on satu 
vailla opetusta. Aidassa etsitään rajoja ja turvaa. Kuolemattomat ovat kuolemattomia 

koko elämänsä loppuun asti. 
Esitys on saanut innoituksensa Jim Dodgen romaanista Fup. Ohjaaja Suvi Auvinen 

on ohjannut Turun seudulla aiemmin mm. Kuuman Ankanpoikasen suositun kiertue-
esityksen Iso Karhu.

Liput 15€/12€. Kesto 60 min., ei väliaikaa. Kohderyhmä koko perhe, ikäsuos. yli 5v.

Tapahtumia Turkuseuran Förituvassa, Sairashuoneenkatu 1

Kertomuksia ALKU-talosta
keskiviikkona 18.2. klo 18.00

Riitta Liede kertoo valokuvien kera osoitteessa Matinkadulla sijaitsevasta 
kivenhakkaajien talosta ja sen vaiheista 100 vuoden ajalta. Komean jugend-talon 

rakensi Turussa tuolloin toiminut Rakennus- ja kiviteollisuusosuuskunta Alku. 
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Monet Martinrantaseuran jäsenet ovat jo 

kuulleet ALKU-talon kertomuksia aiemmin - kaikki ovat silti tervetulleita myös tähän 
Turkuseuran järjestämään tilaisuuteen. 

Vapaa pääsy. Kahvia on myynnissä.

Sinisen hämärän kirjallinen iltapäivä
sunnuntaina 13.3.2016 klo 17.00

Perinteinen kirjallinen tilaisuus järjestetään yhteistyössä Lounais-Suomen Kirjailijat 
ry:n kanssa.

Kirjailijavieraat kertovat tuotannostaan ja lukevat otteita teoksistaan. Tarkempia 
tietoja ohjelmasta saa Turkuseuran Förituvasta. Ne julkaistaan myös Suomen Turku –

lehden seuraavassa numerossa.
Vapaa pääsy. Kahvia on myynnissä.

TURKUSEURA - ÅBOSAMFUNDET 
Puh. (02) 233 1073, info@trkuseura.fi, www.turkuseura.fi  

t u r k u s e u r a  t i e d o t t a a

Martti Waldenin perustamassa Galleriassa on tuhansia vanhoja ja uusia valokuvia 
sekä muisteluksia Martinrannan alueelta. Gallerian nettiosoite on www.martinranta.org
Gallerian yhteydessä toimii myös 2014 perustettu facebook-ryhmä Martinranta 
Galleria Forum, jonka tarkoituksena on toimia kaikkien martinrantalaisten omana ”fooru-
mina”. Foorumiin pääsee gallerian etusivulta.
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Kevytpyörä
Pyöräliike ja korjaamo
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 %:n
Ei koske kaikkia ulko- ja kausikukkia
Martinkatu 1. Puh.02 235 6849

 

Kampaamo-Parturi
KULTAKUTRI
Parturi- ja kampaamopalveluista
10 %:n alennus. 
Martinkatu 5. Puh.02 235 0752

Turun IT-asema
ATK- ym. huoltohinnastosta 30 %:n
alennus. Hinnat alkaen 30 euroa.
Martinkatu 7. Puh.010 289 9888
www.itasema.fi

Tiina Haukijärvi 
Jalkahoidot ja hieronnat
Hoidoista 10 % alennusta
Tiina Haukijärvi
jalkojenhoidon at, kuntohoitaja
Martinkatu 7, puh. 045 1549365

Liity Martinrantaseuran jäseneksi!
Alueen nykyiset tai entiset asukkaat ja ystävät voivat liittyä henkilöjäseniksi. 

Yrittäjät tai muut toimijat voivat liittyä kannatusjäseneksi. Tuo mukanasi ystäväsi ja 
naapurisikin. 

Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa www.
martinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme jäsenkirjuriin tai hallituksen 

jäseneen. 
Jäsenmaksu on 20 euroa, perhejäseniltä 5 euroa sekä yhteisö- ja kannattaja-

jäseniltä 60 euroa.
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.

Kerro sähköpostiosoitteesi
Lähetämme viime hetken tietoa omista ja yhteistyökumppaneidemme järjestämistä 

tapahtumista sähköpostitse. 
Toimitathan sähköpostiosoitteesi jäsenkirjurille sähköpostitse osoitteeseen heimo.

kumlander@martinrantaseura.fi. Muistathan ilmoittaa myös muuttuneet osoitteesi. 
Vieraile myös kotisivullamme www.martinrantaseura.fi. Siellä ovat mm. tuoreimmat 

tiedot tapahtumista ja kaikki aiemmat lehdet pienellä viiveellä.

Martinrantaseura ry. 
(kaupunginosaseura)
perustettu: 22.4.2004 
jäseniä 31.12.2015: 374 kpl 
kotisivut: www.martinrantaseura.fi
tilinumero: FI63 5710 9720 0523 24

Martinrantaseuran postiosoite: 
Martinrantaseura ry. c/o Sirpa Kumlander
Betaniankatu 2 as.16, 20810 Turku 
sähköposti: sirpa.kumlander@outlook.com 

Jäsenmaksut: 
henkilöjäsenet  20 euroa
perhejäsenet      5 euroa 
yhteisöjäsenet  60 euroa 

Martinrantaseuran hallitus 2016 
Sirpa Kumlander, puheenjohtaja, 
taloudenhoitaja ja vastaava päätoimittaja
sirpa.kumlander@outlook.com 
puh. 050 592 8360

Markku Ahti 
varapuheenjohtaja, ympäristöjaoston 
vetäjä
markku.a.ahti@gmail.com 
puh. 050 514 1890 

Irmeli Mattila, sihteeri
s.irmelimattila@gmail.com 
puh. 050 086 9022

Ahto Heinonen, muonitusvastaava
turuna-kilta@pp.inet.fi 
puh. 040 074 2908

Leo Lindstedt, ohjelmajaoston vetäjä
leo.lindstedt@gmail.com 
puh. 045 807 1930

Jouni Liuke, päätoimittaja
jouni.liuke@pp.inet.fi 
puh. 0400 930 304 

Aimo Mäki, viestintävastaava
makiaimo@gmail.com 
puh. 040 540 2118 

Kimmo Samuli, jäsen
puh. 040 538 5002 

Arto Siitonen, jäsen
arto.olavi.siitonen@gmail.com 
puh. 041 507 3317

Merja Silfver, varasihteeri
ml.silfver@gmail.com
puh. 044 025 1770

Toimihenkilöt 2016
Tapani Järvinen, historiatoimikunnan vetäjä
tapani.jarvinen@luukku.com 
puh. 040 817 7248 

Raili Kataja, kulttuurijaoston vetäjä
raili.i.kataja@gmail.com  
puh. 0400 308 482

Heimo Kumlander
jäsenkirjuri ja postitus 
heimo.kumlander@elisanet.fi 
puh. 040 593 4021 

Yrittäjä! 
Käytä mahdollisuutta hyväksesi! 
Ilmoitushinnat:
 Mustavalkoinen      Väri       
koko sivu    150 euroa       250 euroa
puoli sivua    80 euroa       150 euroa
neljäsosa      50 euroa         80 euroa 

Hyvät Martinrantaseuran jäsenet! 
Suosikaa näitä omia liikkeitä, niin 
säilytämme paikalliset palvelut. 



Yritystekstiilit, mainostuotteet 
ja liikelahjat yrityksille, 
seuroille ja yhdistyksille 

- jo vuodesta 1979.

Vuorikatu 5, FI-20700 Turku, +358 (0)2 251 6611
griippi@griippi.fi, www.griippi.fi
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