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Kansikuva: 

”Ispoisten kartano ihastutti, soutu- ja melontakeskus yllätti” kirjoittaa Leo Lindström tämän 

lehden sivuilla Martinrantaseuran toukokuussa järjestämästä retkestä Ispoisten kartanon 

maisemiin.

Kuvassa kartano nykyasussaan Heimo Kumlanderin ikuistamana.  
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p ä ä k i r j o i t u s

I h m i n e n  ta r v i t s e e  m y ö s  k u lt t u u r i a 

-  a i n a k i n  j o s s a i n  m u o d o s s a

Alkanut vuosi on ollut todella 
täynnä toimintaa seurassamme. 
Kaavoitus, liikenne ja rakentami-
nen ovat työllistäneet ympäris-
töjaostoa, kuten lehdestämme 
voimme toisaalla lukea. Ohjelma-
jaoston ja muiden toteuttamat 
retket ovat tutustuttaneet jäse-
niämme alueen uudistuneeseen 
ulkoasuun, aikaisemmin tunte-
mattomiin kohteisiin ja tulevai-
suuden suunnitelmiin. Olemme 
kuulleet tarinoita taideteoksista 
ja menneistä ajoista.

Aivan uutena aluevaltauksena 
olemme aloittaneet aktiivisen 
kulttuuritoiminnan. Erityisesti 
lukupiiri on otettu innolla vastaan. 
Kokoonnumme joka kuukauden toisena 
maanantaina klo 18 invalidiyhdistyksen 
kerhohuoneella. Joka kerta on 
valittu jokin teos luettavaksi ja siitä  
keskustellaan seuraavalla kerralla. 
Mukaan voi aina tulla, vaikka kyseistä 
kirjaa ei olisi mistään saanutkaan tai ei 
olisi ehtinyt lukea. Jos olet kiinnostunut, 
ota yhteyttä.                                                   

Myös teatterilippuja on varattu 
jäsenistölle. Seuraavaksi menemme 
alueemme kesäteatteriin katsomaan 
Nunnia ja konnia elokuussa. 
Maksuttomia konsertteja on tarjolla 
Wäinö Aaltosen museossa tiistai-

iltaisin ja Konserttitalolle pääsee useana 
torstaina sekä syys- että kevätkaudella 
kuuntelemaan harjoituksia päivällä 
Kulttuurikortilla maksutta. Jos jokin 
tällainen kiinnostaa eikä sinulla ole 
kaveria/uskallusta lähteä yksin, ota 
yhteyttä meihin. Kaveri varmasti löytyy. 

Minusta kukaan ei voi sanoa Turun 
satsanneen liian vähän liikunta- ja 
kulttuurimahdollisuuksien tarjoamiseen 
aivan jokaiselle, kunhan saa itsestään 
riittävästi irti lähteäkseen mukaan.  
Martinrantaseura on yksi mahdollisuus, 
jos muuten tuntuu liian hankalalta: 
meiltä löydät varmasti mukaan lähtijän 
tai keskustelukumppanin.  Älä siis jää 
yksin.  Päivittäin saa nimittäin kuulla 
ja lukea, miten moni tämän päivän 
suomalainen masentuu eikä hänellä 
ole otetta oikein mihinkään. Elämme 
kuitenkin maassa, jossa kenenkään 
ei tarvitse kuolla nälkään, lähes 
kaikki saavat katon päänsä päälle ja 
kansainvälisissä tutkimuksissa olemme 
melkein maailman onnellisin kansa – ja 
kulttuuri tunnetusti lisää terveyttä ja 
onnellisuutta. Lähde siis mukaan.   

Hyvää kesää kaikille!  Pidetään huolta 
toisistamme. 

Sirpa Kumlander, Martinrantaseuran pj
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T a i d e  j a  o n n e l l i s u u s

Maailman onnellisimmat ihmiset ovat komeljanttareita, sokerileipu-
reita tai pelimanneja. 

Järkeilyni kulkee seuraavasti: Kaikki nämä ammatit ovat hyödyttömiä, 
ilman niitäkin maailma jatkaisi pyörimistä. Turhan tuottamiselle täytyy olla 
jokin muu syy. Näissä toimissa ei ajatella omaa etua, ei hyötynäkökohtia 
eikä niillä tavoitella valtaa. Ne tuottavat mielihyvää lähimmäisille. Vilpitöntä  
empaattisuutta palkitsee vain vastaanottajan tyytyväisyys. Tämä on suurin 
ja puhtain kuviteltavissa oleva palkinto ja siis nämä ammattilaiset maailman 
onnellisimpia ihmisiä. Jos jätämme kondiittorit huomiotta jää jäljelle taiteilijat 
Aplodit heille. 

Ta i t e i l i j a  o n  h e n k i l ö ,  j o k a  t e k e e  ta i d e t ta  -  s i i s  m i tä?

Mikä on taidetta? Mitä taide on? Kysymykset vaikuttava samoilta, mutta niiden 
vaikeusasteissa on suuri ero. Ensimmäiseen vastaaminen on vaarallista sillä 
pohdinta edellyttää jonkinlaista ennakkokäsitystä taiteen olemuksesta ja silloin 
ajaudutaan helposti kehäpäätelmään. Toiseen kysymykseen on helpompaa hakea 
vastauksia. Kirjaviisauden eli wikipedian mukaan taide on aistien kautta tunteeseen 
vaikuttamista.  

Tunne ja järki, ovatko ne kuin tuli ja vesi? Platon ajatteli aikanaan tähän tapaan, hän 
kun piti taidetta järjettömänä touhuna. Taiteilijat hän asetti turhapurojen ryhmään, 
johon kuuluivat myös imettäjät, kamarineidot, parturit, muotineulojat ja jopa 
hetäärit. Olen eri mieltä Platonin kanssa ja pidän taidetta ihmiskunnan omatuntona 
ja kulttuurin lähteenä. Kantin mukaan taide on lähempänä luontoa ja totuutta kuin 
dokumentoitu arki, joka on aistien välittämä. Filosofit ovat vuosisatojen saatossa 
pohtineet taiteen olemusta ja käsitettä on tarkasteltu kokeellisesta näkökulmasta, 
fysiologisesta, deskriptiivisestä, psykologisesta ja normatiivisesta suunnasta. 
Näistä on kirjoitettu paksuja kirjoja, joitten ymmärtäminen on oikeasti vaikeata - 
paljon vaikeampaa kuin taiteen ymmärtäminen henkilökohtaisena kokemuksena.  

Kokemusperäisen estetiikan tunnetuin edustaja on Gustav Theodor Fechner 
(1801-1879), joka on laatinut ”prinsiipit” taiteen arvostelemiseksi. Niitä on kuusi, 
joista esimerkkinä olkoon Esteettisen mielleyhtymän laki: Esteettinen vaikutus ei 
riipu eikä sen pidäkään riippua siitä mitä suoranaisesti havaitaan vaan assosiatioden 
herättäminen on vähintään yhtä tärkeätä. 
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Tähtiin tähyävät: Kari-Petter Kakon Hetki sitten ja kirjoittaja Matti (oik).

Taiteen ymmärtäminen on usein väärin ymmärretty. Väärinymmärrykseen 
syyllistyvät sekä taiteilijat että yleisö, mutta useimmin yleisö. ”Kuka tahansa osaisi 
piirtää tuollaisen” tai ”Mitä järkeä on tuoda risukimppu ja loppuunajettu talvirengas 
taidemuseoon” ovat yleisön   repliikkejä näyttelyissä. Suosin pragmaattista 
suhtautumista taiteeseen ja edellä esitetyt sitaatit ovat puhtaasti sitä. Ne ovat 
täysin korrekteja - vilpittömästi esitettyinä.

Taiteilijakaan ei näistä pahastu koska hän jos kuka tietää miten herkkää 
tunteeseen perustuva vuorovaikutus on. Valitettavan usein edellä esitettyjä 
sitaatteja seuraa vähättelevä ja puolusteleva ”en ymmärrä taidetta”. Ymmärtäminen 
ja teoksesta nauttiminen on sotkettu toisiinsa. Fechnerin prinsiippien tunteminen ja 
niiden kautta lähestyvä kokija voi olla taiteen ”ymmärtäjä”, mutta ymmärtämisellä 
ei ole mitään tekemistä taiteellisen elämyksen kanssa. Prinsiipit ja tunne ovat yhtä 
kaukana toisistaan kuin tuli ja vesi. Tämän tietää varmasti aurinkokuningas Tami, 
jonka prinsiippejä saamme kuulla urheiluohjelmissa. Hän jos kuka tietää mikä ero on 
prinsiipeillä ja sillä mitä urheilija tuntee puristaessaan itsestään tahdonvoimaa sen 
jälkeen kun varsinainen on loppu. Taide tuntuu, vaikkei kipuna.
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Mikä siis on taidetta? Se on sitä jos se siltä tuntuu. Tämä ei tarkoita että katsojan 
ja teoksen kohtaaminen olisi ongelmatonta. Teokset ovat usein haastavia, ne eivät 
kerro kaikkea ja joskus viettelevät kokijaa harhapoluille. Pikaisella silmäyksellä ei voi 
kokea mitään syvästi. Taideteoksen äärellä pitää rentoutua, antaa mielen kierrellä ja 
pitää järki ja prinsiipit taka-alalla. Parhaassa tapauksessa mielihyvän tunne on niin 

vahva että poskia alkaa kuumottaa ja syke nousee. 

Ta i t e e n  s e l i t tä m i n e n

Taideteos vaikuttaa aistien kautta kokijan tunteeseen. Kysymyksessä on 
vuorovaikutustilanne, joka on ainutkertainen ja jokaiselle ihmiselle erilainen. 
Teoksen virittämät tunteet riippuvat vastaanottajan elämänkokemuksesta, 
mielentilasta, luonteesta ja vallitsevista olosuhteista. Kokemus on siis aina vahvasti 
persoonallinen. Siksi taideteosten analysointi, kuvailu tai arvostelu julkisesti on 
epäilyttävää. Olen kirjoitellut käsityksiäni joistakin teoksista. Se on ollut virkistävää 
mutta siihen on liittynyt tumma taka-ajatus. Tuntemuksiensa ja mielipiteittensä 
esittämisessä on jotakin vastenmielistä, itsensäpaljastamisen tapaista syntiä. 
Uskoisin että taiteilijoilla tämä tunne on vielä voimakkaampi, mutta heille se 
on a priori hyväksyttyä. Asia muuttuu ongelmallisemmaksi jos taiteilija selittää 
teoksensa sisältöä. Yleensä tekijä nimeää teoksensa. Nimi voi olla hyvinkin selittävä. 
Se on teoksen heikoin kohta, jos katsojalta viedään oivaltamisen ilo. Toista mieltä on 
Hippolyte Taine, joka kirjoittaa teoksessa Philosofie de l´art: Esteetikon asiana ei ole 
tuomita tai antaa anteeksi vaan todeta ja selittää. 

Meistä kaikista ei ole komeljanttareiksi, pelimanneiksi tai sokerileipureiksi mutta 
taiteen kautta meillä on mahdollisuus kokea voimakkaita mielihyvän tunteita. 
Kaikki voivat nauttia taiteesta mutta kaikki eivät nauti kaikesta taiteesta. Kuuluisan 
brittiläisen taiteilijan hautamuistomerkkiin on kaiverrettu runo. Kolme sen tärkeintä 
säettä ovat jääneet mieleeni seuraavina:

Tässä oiva ohje kaikille taiteen kuluttajille, meille jotka janoamme onnen hetkiä.

 Matti Aaltonen 

Jos tunnet nerouden poltteen sisimmässäsi, jatka katsomista 

Jos tunnet sieluusi koskettavan, anna kyynelten virrata 

Jos et koe kumpaakaan, käännä selkäsi 
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Wäinö Aaltosen museo ja kahvilaravintola Wäinö muodostavat hou-
kuttelevan ja tasokkaan kokonaisuuden. Museon vaihtuvat näyttelyt ja 
suuren kuvanveistäjämme teokset auttavat ymmärtämään taiteen mo-
nimuotoisuutta. Paitsi taiteesta ja kulttuurista voi tyylikkäässä raken-
nuksessa nauttia maukkaista, paikan päällä valmistetuista ruoista, lei-
vonnaisista ja juomista sekä iloisesta, mutta rauhallisesta ilmapiiristä.

Vuodenvaihteen molemmin puolin saimme hämmästellä, arvuutella ja ihailla 
1930-luvun viimeisenä päivänä Turussa syntyneen Ismo Kajanderin installaatioista. 
Vavahduttavat Isä, Leikin loppu, Julma maailma (kuva) ja Pesänrakentaja eivät jätä 
uteliasta katsojaansa kylmäksi. Anarkistina tunnettu taiteilija oli antanut vähintään 
kaksimielisen ja näyttelyn kokonaisuuteen osuvan nimen Anartisti.

M i tä  ta r k o i t ta a  a l k e m i a?

Jos et tiedä tai tiedät vain sinnepäin, on kaksipiippuinen juttu, otatko merkityksestä 
selvää ennen kuin menet tutustumaan Saara Ekströmin Alkemia – näyttelyyn Wäinö 
Aaltosen museossa vai nähtyäsi näyttelyn. Oli miten oli, näyttelyn nimi osuu, tai 
ainakin auttajaa katsojaa yhteen lisätulkintaan. 

Kuvainstallaatio veljesten Homerin ja Langlerin inventaariosta vaatii kuuluakseen 
alkemiaan käsitteestä avaran tulkinnan. Veljekset keräsivät asuntoonsa 180 tonnia 
tavaraa T-Fordin rungosta lasipurkkeihin säilöttyihin ihmiselimiin ja kuuteen tonniin 
sanomalehtiä. Lopulta he jäivät kuin ansaan Langleyn rakentamiin tavarasokkeloihin 
– Homer oli sokea – ja menehtyivät tavarapinojen puristuksessa.

Monissa muissa värikylläisissä teoksissa kaikki näkyy olevan jatkuvassa 
muutoksen tilassa – mätänemässä jätteeksi tai syntymässä uudelleen. Aivan kuin 
Kerttu Mustosen suomentamassa ikivihreässä Kielon jäähyväiset: 

Pian kuolohon käyn kalveten.

Mullassa maan uinua saan.

Lumihiutaleet leijuu niin hiljaa

mua tuuditellen keväimehen, 

kerran mi saapuvi taas uudelleen.

W A M  -  y k s i  M a r t i n r a n n a n  h e l m i s t ä
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Ekströmin teokset ihastuttavat tai puistattavat, mutta lopulta opettavat 
ymmärtämään niin kemiaa kuin alkemiaa 

WAM tarjoaa tiistai-iltaisin myös konsertteja. Helmikuun viimeisenä tiistaina oli 
vuorossa laulumusiikin ilta. Museon täytti hienot lied- ja kamarimusiikkiesitykset, 
joista huolehtivat Anni Niemelä, sopraano ja Anni Laukkanen, piano. Kuulimme 
valloittavia yksinlauluja Merikannon, Debussyn, Griegin sävelistä Ilkka Kuusiston 
tuotantoon.

Erityisesti jäivät mieleen Edvard Griegin pienimuotoiset, runolliset laulut. Grieg on 
norjalaisille yhtä kuin Sibelius meille suomalaisille.

Tästä runomaailmasta muutama lämminhenkinen säe. Käännökset saksan 
kielestä Anni Niemelä.

Raili Kataja ja Leo Lindstedt,
Martinrantaseuran kaunosielut

Musiikkinautintoa museon tiistaikonsertissa, kuvassa vas. pianisti Anni 
Laukkanen ja sopraano Anni Nimelä.
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Tervehdys

Hiljaa mieleeni hiipii ihana kellojen soitto
Kaiu, pieni kevätlaulu, kaiu yli maiden ja mantujen.

Kaiu luokse talon, jossa orvokit ovat nupuillaan,
Kun näet ruusun, kerro sille tervehdykseni.

Ein Traum Uni

Näin ihanaa unta,
että vaalea neito rakasti minua,

Se tapahtui viheriässä metsässä,
lämpimänä keväisenä päivänä.

Nuput aukenivat,metsäpuro paisui,
kaukaisessa kylässä soivat kirkonkellot,

olimme täynnä autuutta,
uppoutuneena täysin onneemme.

Ja tuo kaikki tapahtui todellisuudessa
vielä kauniimpana kuin unessa:

Se tapahtui viheriässä metsässä,
lämpimänä keväisenä päivänä.

Edvard Grieg ( 1843-1907) op.48 Gruss Heinrich Heine)

Saara Ekströmin taidetta 
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s ä v e l tä j ä  P e n t t i  Vi h e r l u o d o n  p u o l i  e l ä m ä ä  M a r t i n  m a i s e m i s s a

Pentti Viherluoto (9.3.1915-18.11.2004) lukeutuu Turun musiikki-
elämän, etenkin kevyen musiikin pitkäaikaisiin vaikuttajiin. Hänen jo 
1930-luvulla alkanut säveltäjän- ja muusikonuransa on myös merkittä-
vä osa koko Suomen populaarimusiikin historiaa. 16-vuotiaasta lähtien 
Pentti nähtiin viihde- ja tanssiorkesterien riveissä, aluksi tenoribanjoi-
neen, myöhemmin erottamattomana parina omimman ja rakkaimman 
instrumenttinsa kitaran kanssa.

Pentti mielletään muistoissa ja tarinoissa vahvasti “Portsan pojaksi” kuten 
myös kirjailijaveljensä Aimo Viherluoto. Penttihän asui Puutarhakadulla Portsan 
kaupunginosan Vuorelassa yli 43 vuoden ajan. Elämänsä ensimmäiset 5 vuotta 
hän oli viettänyt osoitteessa Venäjän Kirkkokatu 30 (nyk. Yliopistonkatu), mutta 
vanhempien traagisesti menehdyttyä “espanjantautiin”, Pentti ja muutamaa 
vuotta vanhempi Aimo-veli muuttivat iäkkään isänäitinsä eli mummun kanssa 
Puutarhakadun hellahuoneeseen. Kahdeksan vuotta myöhemmin, mummunkin 
siirryttyä edesmenneitten joukkoon, jäivät pojat selviytymään keskenään. Ja 
ihme ja kumma, selviytyivätkin, olivat opinhaluisia, harjoittivat lukuisia taiteellisia 
taipumuksiaan vastuksista huolimatta määrätietoisesti - toisaalta myös kenenkään 
estelemättä - ja onnettarenkin joskus luodessa suopean hymynsä nuorten veljesten 
suuntaan.

Pentin Portsa-aika on korostunut muisteluissa varmaan siksi, että tähän jaksoon 
osuivat ensimmäiset, valtavan tuottoisat taiteellisen luomisen vuodet. Samoin tähän 
Vuorelan-kodin vaiheeseen liittyy erottamattomasti läheinen ja ratkaiseva yhteistyö 
Aimo-veljen kanssa. Aimo Viherluoto, nimim. Harry Etelä, laati muitten kirjallisten 
töittensä ohella valtaisan määrän sanoituksia, joihin Pentti sävelsi varhaisimmat, 
koko kansan suosioon nousseet laulunsa

Kaukainen ystävä, Pieni polku, Aamu Airistolla, Punaiset lehdet, Puhelinlangat 
laulaa, Musta ruusu...

“Portsanpoika Martinmäessä”
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Aimo Viherluoto (1911-1956), tämä vain päälle nelikymppisenä vakavaan 
sairauteen menehtynyt lahjakkuus ansaitsisikin kokonaan oman tarinansa. Aimo-
veljen muisto jäi Portsan kujille ja Ruissalon mökin lumotuille metsäpoluille, mutta 
Penttiä elämä kuljetti eteenpäin.

Hellahuone ja vinttikamari Puutarhakadulla alkoivat käydä ahtaaksi perheelle 
ja teini-ikään ehtineelle tyttärelle. Syksyllä 1963 Pentti luopui haikein mielin 
muistojen täyttämästä ja taiteilijankätensä jäljiltä uniikkien yksityiskohtien 
värittämästä Portsan-kodistaan ja muutti perheineen Martin kaupunginosaan 
Vuorityömiehenkadulle.

Ympäristölleen avoimena ja tutkimusmatkailijan sieluisena Pentti näyttää 
melko pian löytäneen myös uuden asuinalueensa parhaat puolet. Kun Turku on 
ikään kuin Suomen ja Portsa Turun “pussinperä”, josta lenkille voi lähteä vain 
suuntaan a tai b, tarjoutuu Mäntymäenaukion laidalta kävelyreittejä 360 asteen 
leveydeltä kaikkiin suuntiin. Kuten marttilaiset tietävätkin, ulottuvilla on urbaania 
ympäristöä, “tukholmanhenkistä” 50-lukua, maalaiskylämäistä Myllymäkeä, 
pikkukaupunkimaista puutaloasutusta, joenrantaa, puistoja, kukkuloita...

Urheilupuisto ja Samppalinnanmäki olivat vuosikymmenten ajan Pentin mieluisa 
kävelyreitti Kauppiaskadun työpaikalle Turun Sanomiin ja muihin keskustan 
kohteisiin. Kolmosen raitiovaunullakin saattoi körötellä, tai jopa Mäntymäki-Vaalan 
bussilla, jos sää ei houkutellut matkan taittamiseen jalan..

“Mandoliinipojat” koolla Vuorityömiehenkadun kodissa. 
Vasemmalta Aarne “Poke” Pohjola, Akseli Kaino, Reino Laine ja Pentti Viherluoto.
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Uusikin asunto pääsi kohtapuolin Pentin taiteelliseen käsittelyyn: kauniit 
alkuperäiset kaakeliuunit saivat yksiväriseksi maalattuun taustaansa hienon, 
kivilohkareista rakennettua muuria jäljittelevän koristelun. Toisen uunin 
“taustanitsiin” makuuhuoneen puolelle syntyi upea al secco vuoripolulla kiipeilevistä 
pikkupojista ja makuuhuoneen ikkunaan ilmestyi isolle lasilevylle maalattu taidokas 
lehtiornamentti. Makuuhuoneen päätyä hallitsi seinäkokoinen guassi, jossa Pan 
lumoaa huilullaan metsänneitoja. Onneksi työ oli tehty irrotettavalle alustalle, joka 
rullattiin Portsasta mukaan uuteen kotiin.

Pihanpuoleisen huoneen ikkunaa koristi iso lyijylasi. Sen on tehnyt Turun linnan 
restauroinnissa mukana ollut lasimestari linnan ikkunoitten kunnostuksessa yli 
jääneistä antiikkilasin paloista. Tähän ja muihin taitoniekkoihin Pentti tutustui 
vieraillessaan valokuvauslupansa turvin usein linnan vanhassa osassa sen 
korjaustöitten aikaan 1950- ja 1960-lukujen taitteessa.

Aimo-veljen poismenon ja ainutlaatuisen taiteellisen yhteistyön jälkeen, vailla 
parasta ja aina tuotteliasta sanoittajaansa, Pentin sävellystyö etsi uusia polkuja. 
Onneksi kontakti Veikko Laviin oli syntynyt jo vähän ennen Aimon kuolemaa, ja 
yhteistyö tämän huikean sanataiteilijan kanssa alkoi kantaa hedelmää. Sanoitusten 
ja sävelaiheitten lisäksi syvämietteiset kirjeet kulkivat tiheästi Turun ja Kotkan väliä. 
Muuten: mikäs olikaan kulkiessa, kun posti kannettiin kotiin aamu-ja iltapäivisin ja 
lauantainakin kertaalleen, ja kun kirjelaatikot tyhjennettiin päiväsaikaan sekä lisäksi 
vielä iltakymmeneltä. Yksi keskeisiä muistikuviani isästä onkin “kello kymmenen 
lenkki”, jossa yhdistyi leppoisa iltakävely ja äsken viimeistellyn kirjeen kiikuttaminen 
laatikkoon, jotta joku muusikkokollega saisi sen käteensä viimeistään seuraavassa 
iltapäiväkannossa.

Veikko Lavin kanssa luotuja hittejä oli syntynyt monta jo 50-luvun puolella kuten 
Turun Surusilmä, Ruusuja lurjukselta, Savolainen fakiiri. Muitakin Lavin-Viherluodon 
kappaleita tuolta ajalta kelpaa kyllä kuunnella: Onnen maja, Espanjan muistoja, Kirje 
Kanadasta, Haukiherran tarina ym. ja helmenä kaikkien joukossa Lavin herkkää 
puolta parhaimmillaan edustava balladi Kultainen keulakuva.

Pentin Martin-vuosiin mahtuu itse asiassa valtava osa hänen musiikillisesta 
toiminnastaan ja tuotannostaan. Asuihan Pentti koko elämänsä loppupuolen eli yli 
40 vuotta tällä alueella, ja elämä jatkui taiteen täyttämänä aina viimeisten vuosien 
ja sairauden kynnykselle asti. 1960-luvulla ja sen jälkeenkin yhteistyö Veikko Lavin 
kanssa tuotti erinomaisia sävellyksiä kuten tango Muistojen kitara ja Lavin omien 
maisemien inspiroima laulelma Langinkosken laulu.

60-luvulla myös levytettiin paljon Pentin musiikkia, sekä uutuuksia että entisiä 
menestyskappaleita uudempien solistien esittäminä. Omia suosikkejani olivat 
mm. turkulaisen Timo Tavion hienosti tulkitsema foksi Hämärän illan hetki sekä 
tango Meren aavalla. Vuosi 1964 jäi tietysti yhtenä huippuna mieleen, kun Katri-
Helena singahti koko kansan tähtitaivaalle Pentin Puhelinlangat laulaa -foksin 
letkajenkkaversion myötä. Puolisen vuotta perheessä jännitettiin radion ääressä 
“listaa”, jonka ykkössijalla vuorottelivat Pentin Puhelinlangat ja Beatlesien hitit All 
My Loving ja Can’t Buy Me Love.
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Pentin piirtämä nuotinkansi lauluun, jossa meripoika ihmettelee “...mahtaneeko 
sievä Leila-tyttö Laivurinkadulla vielä asustaa...”
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Toiminta dir.mus. Urho Sipposen perustamassa Varsinais-Suomen Säveltäjät 
ry:ssä vei Pentin laulelmallisempaa musiikkia mm. yhdistyksen kokooma-LP:lle 
“Suvesta suveen”. Levyllä on mukana esim. Pentin sanoitus ja sävellys Nimetön 
lemmenlaulu Matti Salmisen ja orkesterin tulkitsemana. Monet kevyttä musiikkia 
edustavat turkulaisartistit levyttivät hekin Pentin kappaleita sekä esittivät niitä 
ahkerasti 70- ja 80-luvuilla estradeja kierrellessään. 

Jo 60-luvun lopulla alkoivat osalle tuttavapiiristä eläkevuodet suoda lisäaikaa 
musiikille. Niinpä 40-50 -lukujen oman tanssiorkesterin kanssa kiertelyn ja 
myöhemmän, muusikkoystävistä koottujen yhtyeitten kanssa keikkailun lisäksi 
Pentin harrastuksiin alkoi kuulua soittaminen “Mandoliinipoikien” kera. Tässä 
taiturien kokoonpanossa musisoivat Pentin ohella vuosien ajan monien tuntemat 
Akseli Kaino, Reino Laine ja Aarne Pohjola.

Pentin sävellystuotanto alkoi näinä vuosina painottua yhä enemmän laulelman 
suuntaan: Tilaustöitä kyseltiin tihenevään tahtiin moniin tarkoituksiin, usein 
nimikkolauluiksi yhdistyksille tai kotiseudun/paikkakunnan tunnussäveleksi. Tähän 
sarjaan kuuluvat esim. Bore-valssi, Kakskerta, Kotisaari Hirvensalo sekä televisio-
ohjelmaan tilattu ja laajasti suosioon noussut Kustavin merimies. 

Erikoismaininnan ansaitsee tietysti 1990 käyty Turkuseuran kotiseutulaulukisa, 
jonka kaksi ensimmäistä sijaa Pentti valtasi sävelmillään. Voittajaksi ja viralliseksi 
kotiseutulauluksi valittiin Laulu Turulle (Anna-Mari Kaskisen sanoihin) ja toiselle 
sijalle Turku (sanat Pekka Niemi).

Vuonna 1991 Pentin ja Laila-vaimon Vuorityömiehenkadun koti vaihtui helppoon 
kerrostaloasumiseen. Muuttokuormalla oli kuitenkin matkaa vain muutama sata 
metriä Yrjönkadulle, koska rakkaaksi käyneestä ja kodikkaasta asuinalueesta 
kumpikaan ei halunnut luopua. Mukana seurasivat mm. lyijylasi-ikkuna, seinän 
peittävä Pan ja metsänneidot -maalaus, omat ja taiteilijatuttujen työt sekä valtava 
määrä nuottimateriaalia.

Luova työ jatkui täälläkin vielä vuosikausia sekä musiikin että kuvallisten 
tehtävien parissa. Laulelmia ja tilaussävellyksiä syntyi reippaaseen tahtiin, mm. 
rakkaaseen kotikaupunkiin liittyvät Toriviisu, Matkaralli ja Kauppahalliralli. Näiden 
viisujen armoitettuna sanaseppona oli toinen Turun ystävä Pekka Niemi alias Sulo 
Säkeistö, Kroposnikkarin murrepakinoistaankin tunnettu seniori. Pekan kanssa 
yhteistyössä syntyi myös laulelma Pois päivät pakenee, yksi myöhempien vuosien 
hienoimpia. Pekalta uuden tekstin saaneena heräsi henkiin myös jokunen vanha 
sävelmä: Veteraanimuisto, Toivontähti, Joulukellot soittaa.

Martin kulmat olivat rakkaat Pentille varmaan 
niiltäkin ajoilta, kun hän seurusteli erään 

Hirvensalossa ja myöhemmin Martinmäessä 
asustaneen Laila-neitosen kanssa, ja reitti siihen 

suuntaan kävi föriltä tai sillalta mäkeä kohti. 

“ “
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Kuvantekemisen pariin Pentti ehti aina silloin tällöin. Taidokkaana piirtäjänä ja 
tekstaajana hän laati vuosien varrella kymmenittäin mitä upeimpia onnitteluadresseja 
sekä tutuille että tilauksesta lähelle ja kauas. Myös maalauksia ja piirroskuvia syntyi 
yhä toisinaan. 

1990-luvun alkupuolella Pentti oli mukana urakassa, jossa 65 hänen 
suosikkisävelmäänsä koottiin kuvamateriaalin kera Maestro-sarjan nuottikirjaan 
“Puhelinlangat laulaa” (Warner-Chapell/ A.Hongelin 1995). Toinen vielä suurempi 
hanke oli elämäntarinan työstäminen ja muistojen kokoaminen elämäkertakirjaan 
“Puhelinlankojen aikaan” (Turun Sanomat/Eva Latvakangas 1994).

Pentti viihtyi ilmiselvästi Martin asuinalueella - sekä kodissaan että ympäristössä 
sen vehreydestä ja moninaisuudesta nauttien. Vannoutuneesta portsanpojasta 
oli kehkeytynyt tyytyväinen toispualjokke-asukas. Aivan outo ei Martin alue ollut 
Pentille ennestäänkään. Hän oli käynyt kansakoulua Portsan suunnalla, mutta 
seitsemäs vuosi eli jatkoluokka toi hänet oppilaaksi Martin kouluun. Aivan hiljattain 
kävi ilmi, että noihin aikoihin Pentti oli kuulemma jopa laskenut monien muistamasta 
Urheilupuiston hyppyrimäestä, ei tosin ylhäältä asti... Pentti, jonka liikuntaharrastus 
yleensä rajoittui metsässä samoiluun, työmatkapyöräilyyn tai leppoisiin soutelu- ja 
kävelyretkiin!

Keikkamainos
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Martin kulmat olivat rakkaat Pentille varmaan niiltäkin ajoilta, kun hän seurusteli 
erään Hirvensalossa ja myöhemmin Martinmäessä asustaneen Laila-neitosen 
kanssa, ja reitti siihen suuntaan kävi föriltä tai sillalta mäkeä kohti. Tarinasta tuli 
totta, ja Kupittaankadun varrelta Pentti sitten kesällä 1948 nouti morsiamensa 
vihille Turun tuomiokirkkoon.

Kun minä vähän myöhemmin olin tullut maailmaan ja saanut ikää muutaman 
vuoden, pääsin isän kanssa monet kerrat kuljeskelemaan näissä samoissa hänelle 
rakkaan Turun maisemissa: linnassa ja linnan puistossa, joen varrella, föriajelulla, 
Sigyn-laivaa koluamassa, Samppalinnan tuulimyllyä ihmettelemässä - ja tietysti 
Ruissalon rannoilla ja metsissä.

Marttiin muutettuamme ramppasin isän lailla Samppalinnanmäen yli keskustaa 
ja koulua kohti. Yksi hupaisimmista muistoista on, kun yhtenä aamuna kouluun 
juostessani olin näkevinäni Paavo Nurmen patsaan jalustalla samaisen patsaan 
pienoismallin. Kotimatkalla hieraisin silmiäni kahdesti, kun pienoispatsaasta ei 
näkynyt jälkeäkään. Olinko nähnyt unta vai mitä? Helpotus oli suuri, kun kotona 
juttua ihmetellessäni Pentti kertoi nähneensä aamusella saman, iltapäiväksi 
kadonneen näyn! Jotain tarkoitusta varten kai pienoismalli oli tuotu paikalle ja sitten 
korjattu talteen...

Turku, sen näkymät ja tunnelmat, kadut, rannat ja puistot, ovat kautta vuosien 
olleet Pentin sävelmien innoittajina. Edelleenkin ne soivat vahvasti näissä lauluissa, 
vaikka säveltäjä itse on poissa, ja yhä uudestaan voimme niitä laulaessamme löytää 
saman sykkeen, raikkauden ja uusiin päiviin kantavan elämänuskon.

“Kerran laulun kuulla sain, sen tuuli toi.
Se yllä seitsemän kukkulan soi.

Sieltä,laulu siivet sai, ja noussut on
Nyt yllä kattojen kaikuen,
Auran rannoilla raikuen.

Tuuli raikas saariston / Saapui ylitse Airiston
Kadut kaupungin, puistot sen / Riemun sävelin täyttäen.

Turun laulu soikohon! / Liity äänien kuorohon
Kadut kaupungin, puistot sen / Riemun sävelin täyttäen.”

        (Turun laulu, sanat ja sävel Pentti Viherluoto)

 Muistelut kirjoitti
 Virpi Metsätähti, Pentin tytär
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“Hyljätty viulu”,  P.Viherluoto 1981. 
Iltalenkin löytö Urheilupuiston pensaikosta. Pentti korjasi 

viuluvanhuksen talteen ja maalasi oudosta näystä kiehtovan taulun. 
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Maaliskuun viimeisenä päivänä vieraili kaupunginsuunnittelujohtaja, 
itsekin Martissa asuva ja viihtyvä Timo Hintsanen Martinrantaseuran 
kevätkokouksessa Vähä-Heikkilän Mäkitupatalolla. Suuria linjoja poi-
mien mies kertoi myönteisiä näkymiä ja suunnitelmia kotikaupunkim-
me kehittämiseksi.

Kerään tähän yhteenvedonomaisesti ja luettelomaisesti tärkeimpiä:
• Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Turku ja Turun seutu kasvaa suhteellisesti
 nopeimmin
• Vuoteen 2035 mennessä arvioidaan Turun seudun ydinkaupunkialueen
 asukasluvun kasvan 60.000 asukkaalla
• Nykyään 80 % asuu viiden kilometrin säteellä keskustasta
• Hansakortteli on myynniltään Suomen suurin keskusta-alueella sijaitseva
 kauppakeskus
• Paikat joihin on satsattu ovat vetovoimaisia – Aurajokiranta, Vähätori,
 Kauppahalli, pääkirjasto, vierasvene- ja matkustajasatama
• Liikenteen kehittämisessä otetaan huomioon niin julkinen joukko- kuin
 yksityisautoliikenne pysäköintitiloineen
• Linnakaupungin rakentamisen myötä keskusta kurkottaa merelle
• Fabriikin ja Logomon alueen vetovoima, matkakeskusta suunnitellaan
 Logomon ja keskustan väliin
• Kakolanmäki vapautuu, vanhaa korjataan ja uutta rakennetaan
• Föriltä matka Kakolanmäelle jatkuu mäkiförillä eli funikulaarilla
• Tasahintainen joukkoliikenne Föli ja sen mobiilipalvelu on saanut kiitosta ja
 palkittukin
• Telakka on saanut uutta puhtia ja lääketeollisuus on voimissaan
• Yhtenäinen kampus ja tiedepuisto korkeakoulujen yhteydessä
• Uittamon silta Hirvensalon ja mantereen välillä
• Raitiovaunujen paluu pikaraitiotienä mahdollinen

Mainiosti perusteltua ja näyttävin kuvin höystettyä asiatuntevaa esitystä oli 
mielenkiintoista seurata. Tilaisuuden osanottajat olivat martinrantaseuralaisia ja/
tai Vähä-Heikkilän mäkitupalaisia. Niinpä keskustelu painottui alueen liikenteeseen 
ja sen aiheuttamiin ongelmiin. Martinkatua ajaa arkipäivisin noin 35.000 
moottoriajoneuvoa. Ei ole vaikea ymmärtää, mitä niin melu- ja hengitysilmaongelmia 
kuin stressiä ja vaaratilanteita moinen aiheuttaa.

Martin- ja Stålarminkatu ovat joillekin varsinaisia kiihdytys- ja kilpailukaistoja. 
Myös esitettiin epäilyjä siitä, ohjautuuko Uittamon sillan liikenne keskustaan Martin 
alueen kautta vai selvästi idemmäksi. 

T u r k u  –  u r b a a n i  l e g e n d a  j o  v u o d e s t a  1 2 2 9
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Kimmo Samuli muistutti myös Martinrantaseuran ehdotuksesta Aurajoen alajuoksun 
ylittämisestä tai alittamisesta tulevaan Linnakaupunkiin ja siitä Raision ja kasitien 
suuntaan.

Ehkä vavahduttavimman puheenvuoron käytti seuramme tuore jäsen Raili 
Ruuskanen. Hän ennusti että pahimmassa tapauksessa Martin alue osin tyhjenee 
asukkaista hurjan yksityisautoliikenteen aiheuttamien terveydellisten haittojen 
seurauksena.

     Keinoja tilanteen korjaamiseksi kerrattiin: Julkisen joukkoliikenteen yhteyksien 
parantaminen, nopeusrajoitukset, liikenteen jakaminen Majakkarannasta myös 
Vähä-Heikkiläntielle ja aina suoraan TYKSin alueelle ja Helsingin moottoritielle. 
Nastarenkaitten käyttökielto ja kevyen liikenteen kehittäminen. Kaupunki voisi jopa 
auttaa ihmisiä hankkimaan sähköpyöriä.

Tyytyväinen kevätkokous

Kevätkokousta johti uusi puheenjohtaja Sirpa Kumlander. Sihteerin tehtävää hoiti 
ja toimintakertomusta avasi kymmenen vuotta puheenjohtajan nuijaa heiluttanut 
Jouni Liuke.

Yhdessä ihmeteltiin, mitä kaikkea olikaan saatu aikaan: yleisötilaisuuksia, retkiä, 
tutustumiskäyntejä ja Martin viikon ponnistelut, kannanotot ja lausunnot sekä 
hienosti alkanut yhteistyö Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistyksen kanssa – niin ja 
kolme jäsenlehteä. Ja tilikausi näytti pientä ylijäämää. Tilaisuuteen osallistui reilu 30 
jäsentä.

    
    Leo Lindstedt

”Mäkiföri” eli funikulaari on tuleva joukkoliikenneuudistus. 
Kuva: Turun kaupunki & Idis design 
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Helmikuun alussa saimme mahdollisuuden tutustua Puropellon kou-
luun rehtori Anne Alhon opastuksella.  Koulu sijaitsee Sepänkadulla 
ja on aloittanut toimintansa vuonna 1958. Se rakennettiin Itäiseksi 
kansalaiskouluksi ja oli myöhemmin Turun ensimmäinen peruskoulu.

Koulua kävi alkuaikoina jopa nelinumeroinen määrä oppilaita. Mutta tällä hetkellä 
vuosiluokilla 7.- 9. oppia saa vain puolet siitä eli noin 500, opetusryhmiä on 23 ja 
kaksi pienluokkaa ns. Valmo-oppilaita eli valmistavan opetuksen oppilaita. Opettajia 
koulussa on 43, kouluavustajia kolme, muuta henkilökuntaa 20 (terveydenhoitaja, 
psykologi, kuraattori, siistijät ja keittiöhenkilökunta).

Koulussa on englanninkieli- ja liikuntapainotteisia luokkia.  Muita 
suuntautumisvaihtoehtoja ovat ilmaisu ja viestintä. Käytössä on paljon viime vuosien 
huipputeknologiaa sekä tabletteja ja miniläppäreitä. Koulussa toimii välituntiradio 
PUR. 

Nelikerroksinen rakennus on ollut jo vuosia kaupungin remontointiohjelmassa, 
mutta on tähän mennessä korjattu vain osittain. Rumaksikin rakennusta on haukuttu, 
ja toiveena on saada ulkoinen ilme ehostettua lähivuosina. Ruma tai ei, sisätilat 
kuitenkin toimivat. Luostarivuoren yläkoulu käyttää Puropellon koulun teknisen työn 
tiloja, koska heillä niitä ei ole. 

60-luvulla tässä koulussa opintonsa aloittaneelle kouluvierailu sai ajatukset 
palaamaan omiin kouluvuosiin ja ehkä hienoisella haikeudellakin niitä muistelemaan.   

Rehtori Anne Alho kertoo, tarkkaavainen yleisö kuuntelee

P U R O P E L L O N  K O U L U N  N Y K Y P Ä I V Ä Ä 
J A  V A N H A A  T U R K U A  P O S T I K O R T E I S S A
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P o s t i k o r t t i e n  m u k a n a  h i s t o r i a l l i s e e n  T u r k u u n

Puropellon kouluun tehdyn helmikuisen vierailun yhteydessä meillä oli loistava 
tilaisuus kuulla Petri Aallon kiehtova ja mukaansa tempaava esitys Turku-aiheisista 
postikorteista. Kotiseutuaktiivi Aalto on harrastanut jo 15 vuotta korttien keräilyä. 
Tästä harrastuksesta on syntynyt myös Turkuseura ry:n kustantama kirja ”Turku 
vanhoissa postikorteissa”. 

Teos esittelee 250 vanhaa postikorttia Petri Aallon kokoelmasta. Kaikki 
valokuvakortit ovat 1800-luvulta ja aivan 1900-luvun alusta ennen raitiovaunujen 
aikaa. Kuva-aineistoa täydentävät Aallon laatimat tekstit. 

Kouluvierailun esitys seurasi kirjan sisältöä. Aallon kuvat ja kerronta veivät 
mukanaan. Tuntui kuin vanha Turku olisi aivan uudella tavalla herännyt eloon. Petri 
Aalto on aiemmin kirjoittanut teoksen ”Turun Vapaaehtoinen Palokunta 1838 - 
2013”. 

Mikä sitten on saanut miehen omistautumaan näin laajamittaisesti 
postikorttiaiheiseen keräilyyn? Vastaus on ehkä se useimmiten kuultu: vastapainoa 
työlle, muuta ajateltavaa.

Saimme tietää myös, että postikorttien keräilijöille on oma yhdistyksensä: 
Suomen postikorttiyhdistys Apollo. Sinne kaikki keräilijät ovat tervetulleita. Yhdistys 
järjestää erilaisia tapahtumia sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. 

     Merja Silfver ja Mervi Mattila 

Kotiseutuaktiivi, postikorttikeräilijä 

ja tietokirjailija Petri Aalto.

60-luvulla 
tässä koulussa 
opintonsa 
aloittaneelle 
kouluvierailu 
sai ajatukset 
palaamaan omiin 
kouluvuosiin...

“

“
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Kolmisenkymmentä seuran jäsentä – joukossa muutama vieraileva utelias – 
tutustuivat huhtikuun lopulla muuttuneeseen Aurajoen suistoon. Kävelimme Itäistä 
Rantakatua Telakkarantaan ja ihastelimme mahdollisuutta kulkea jopa polkupyörällä 
Rantakatua Telakkarannan asuinalueen sivuitse aina Majakkarantaan tai vaikkapa 
Korppolaismäkeen. Niin – ja tietenkin kumpaan suuntaan tahansa.

Matkalla  muistelimme Jouni Liukkeen ja W 46 -yhdistyksen Jorma Hakalan johdolla 
historiallisia tarinoita ja omakohtaisia kokemuksia alueen vahvasta varvitaustasta. 
Kimmo Samuli kertoi Martinrantaseuran ehdotuksista mm. miten alittaa tai ylittää 
Pitkäsalmi tai satama-allas ja hajauttaa Hirvensalon ja keskustan liikennettä 
alikulkutunnelilla ja/tai sillalla. Kevyen liikenteen väylän jatko Majakkarannasta 
Uittamolle ja vaikkapa Kaarinaan kiehtoi kuulijoita.

Päivittelyä aiheutti myös normaalin liikenteen kieltäminen Unioninkadulta 
Rantakadulle – ja toisaalta kiellon jokapäiväinen rikkominen.

Vavahduttavimman puheenvuoron kuulin koulu- ja ikäkaveriltani – ja luonnollisesti 
naiselta – Titti Aaltoselta. Hänen mielestään kaikki kallioleikkaukset pitää kieltää. 
Niitten – joita paseerauksellamme hyppi alvariinsa silmillemme, jälki luonnossa on 
peruuttamaton. 

    Leo Lindstedt

Retkeläiset ihmettelivät Korppolaismäen ikiaikaisten kallioiden nykynäkymää. Kuva 
Harri Suomi.

P a s e e r a s i m m e   T e l a k k a r a n n a s s a
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Telakkarantaan nousevasta 18 kerrostalosta ensimmäisiä. 

Mater Marium -taidenos-

turin koukkuun on sijoitettu 

laivarakennuksen raskaista 

kuormista muistuttava 

teräselementti. 
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Onko Sinulla – ehkä kauan Martissa asuneella - muistoja pienestä punaisesta 
Fiatista, joka liikkui 1960-1970 luvuilla Martin alueella? Turkulainen autoharrastaja 
koettaa auttaa rovaniemeläistä ystäväänsä löytämään tietoja omistamastaan 
autosta. Auton omisti aikoinaan Martinkatu 7:ssä asunut fil.maist. Taimi Lehtonen. 
Oletetaan auton olleen Martin kaupunginosassa käytössä vuodesta 1962 eteenpäin 
noin 1970-luvulle asti.

Autosta kerrotaan: Fiat 500 ja varsinkin sen seuraaja Fiat 600 olivat erittäin 
yleisiä autoja aikanaan Suomessa. Nyt kyseessä oleva farmarimallinen 500 oli 
kuitenkin hyvin harvinainen. Vain noin 30 autoa on koskaan tuotu maahan. Siksi 
ajattelen, että yleisen auton erikoisen version liikkuminen kulmilla olisi saattanut 
jäädä jollekin mieleen. Lisäksi taaksepäin aukeavat ns. kaappariovet olivat erikoinen 
muinaisjäänne jo 1960-luvullakin.

Jos sinulla on jonkinlaisia muistikuvia tästä pienestä punaisesta Fiatista, 
autoharvinaisuudesta, joka aikoinaan on kurvaillut Martin kortteleissa aitoon La 
Dolce Vita –henkeen, kerro tietosi

Juha Heikkilälle, puh. 050 5980 801, e-mail: juha.heikkila@kolumbus.fi

Fiat 500 Gardiniera FH-634

T I E T O J A  K A I V A T A A N
P i e n e s t ä  p u n a i s e s t a  F i a t i s t a  M a r t i s s a  1 9 6 0 -
1 9 7 0  - l u v u i l l a
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I s p o i s t e n  k a r t a n o  i h a s t u t t i

Martinrantaseuran toukokuun retki suuntautui Ispoisiin ja Pitkänsalmen rannalle 
Turun soutu- ja melontakeskukseen. Nelisenkymmentä uteliasta olivat taatusti 
tyytyväisiä saamaansa kotiseututietoiskuun.

    Tietokirjailija Jouni Kallioniemi kertoi Ispoisten ja sen silmiä hivelevän komean 
kartanon historiasta. Tositarinalle antoi aikaperspektiiviä ja syvyyttä maan pinnan 
nousu – tai yhtä hyvin meriveden pinnan lasku.

    Kallioniemen kiehtova esitelmä päättyi Ispoisten kartanon nykyisin 
päiväkotina toimivaan monipolviseen historiaan. Ehkäpä saamme lukea historian 
joskus yksityiskohtaisemmin tässäkin lehdessä. Toinen mahdollisuus on hankkia 
Kallioniemen kirjoittama ”Ispoisten kirja”. 

   Kartanolta käveltiin lähes tulevan Sorttamäki - Uittamo/Ispoinen sillan 
jatkoa mantereen puolella. Kuulimme osanottajien lähinnä kauhukertomuksiksi 
luonnehdittavia kuvauksia niin maiseman, luonnon kuin liikenteenkin massiivisesta 
muutoksesta. Eikä jäänyt mainitsematta sekään, mihin kotikaupunkimme 
tyypilliseen ilmiöön kaatui suunnitelma sillan rakentamisesta Papinsaaresta Ala-
Lemun suuntaan.

Melojien tienviitta venerannassa
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j a  s o u t u -  j a  m e l o n ta k e s k u s  y l l ät t i

Saaristomeren Melojien Pekka Tulonen otti meidät avosylin vastaan ja  ainakin minut 
koollaan yllättävän suureen soutu- ja melontakeskukseen. Käsittämätön kanoottien 
ja soutulaitteitten määrä häikäisi vierailijat. Ja niitä saa myös vuokrata.

Tulonen kertasi myös hienojen urheilulajien, soudun ja melonnan historiaa, 
saavutuksia ja vaikeuksia Pitkänsalmen tuntumassa. Saimme myös nähdä kun 
neljäntoista soutajan kirkkovene lähti iltasoudulle kohti Kaarinaa. Hyvän mielen 
kruunasi melojien seuran tarjoamat munkkikahvit.

     Leo Lindstedt

PS.  Ispoisten kartanon rannassa sijaitseva  nykyinen Akumentinpuisto on
syntynyt maankaatopaikan päälle. Ispoisten kartanonlahti toimi
maankaatopaikkana 1960-80-lukujen ajan. 
Samaa aluetta käytettiin myös lumenkaatopaikkana vielä 1990-luvulla.   

Jouni Kallioniemi (vas.) kertoo retkeilijöille kartanon monivaiheisesta historiasta.
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Kyltti pääovella kertoo kartanon nykyisestä toiminnasta
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Sutjakka soutuvene venesuulin edustalla
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s i n i t a i v a s

Taivas oi mun ota unelmat ja kätke ne niin
Ettei voi niitä löytää kenkään sellainen ken usko ei ihmeisiin

---- Josef Rixnerin tango vuodelta 1936 on soinut minun, tangosukupolven 
ihmisen päässä päivin ja öin. En ole löytänyt alkuperäisiä saksankielisiä sanoja. Vaan 
Lauri Jauhiaisen suomennos värisyttää sielua ja pakahduttaa mieltä.

Tietenkin meillä – sydämensivistyneellä ja hauraalla elämänkumppanillani ja 
minulla, melankoliaan taipuvaisena miehenä - on kotona Olavi Virran ja Harmony 
Sistersin levytys Sinitaivaasta vuodelta 1955. Ja olemme tanssineet sitä yhdessä 
Ruissalossa silloin joskus aivan 1950-luvun lopulla.

Jo ennen kuin näimme Turun kaupunginteatterin vahvan tulkinnan 
kirjoittajakurssiystäväni Tommi Kinnusen puhuttelevasta Neljäntienristeyksestä,  
kuuntelimme Sinitaivasta - päästäksemme  ”kahleista maan”. 

Olin saanut kirjan loppuun kaksi päivää ennen kuin kahden muun tangosukupolven 
ystävän kanssa marssimme Logomoon. Saimme neljä peruutuspaikkaa isomman 
katsomonosan ensimmäiseltä riviltä. Nautimme tuntemiemme ja rakastamiemme 
näyttelijöitten Kirsi Tarvaisen, Ulla Reinikaisen, Kimmo Rasilan ja Stefan Karlssonin 
itseensä likoon panevasta osaamisesta. Näimme läheltä niin heidän tuskansa, 
raivonsa kuin ilonpilkahduksensa. 
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Miehen  Onnille lähettämät rakkauskirjeet sinkoilivat rakennustelineiltä 
näyttämölle ja yksi niistä aivan jalkojemme juureen. Onni Löytövaara, 
Neljäntienristeys, 93600 Kuusamo. Postimerkki on vuodelta 1941. Kirjeessä on 
kohta:

Olen laskenut että tuoksusi katoaa lakanoistani viidessä päivässä. Milloin tulet taas? 
Niin, me ”varastimme” tuon jalkoihimme lepattaneen kirjeen. Ehkä niin oli 

tarkoituskin -  syventämään taidekokemusta.
Onni Löytövaaran roolin tekee näyttämöllä Joonas Saartamo. Onnin elämä – on 

ajautunut umpikujaan – naimisissa naisen kanssa, rakastaa ja kaipaa miestä. Sitä 
vaimo ei halua uskoa eikä hyväksyä, vaan tekee kaikkensa ”parantaakseen” Onnin 
ja saadakseen tämän itselleen. Raastavan ja lopulta tuhoavan ristiriidan Saartamo 
tulkitsee vahvoilla eleillä, ilmeillä ja ruumiinkielellä – ja sen lyhyet onnen hetket niin 
että vajoan kokoon tuolissani ja nenäliina kostuu silmäkulmissani. 

Kirja kuvaa aikakautensa – sata vuotta – neljän ihmisen elämää heidän 
tärkeimpien kokemustensa ja valintojensa kautta – miten elämät kohtaavat, miten 
sivuavat ja miten kolaroivat yrityksistä ja rakentamisesta huolimatta – tai niiden 
takia. Mestarillisesti avautuvat lukijalle ja katsojalle kulloisenkin aikakauden niin 
taloudelliset kuin yhteiskuntamoraaliset rajat: valinnat joita  saa ja voi tehdä, ja 
seuraukset kun niitä ylittää tai rikkoo. Millaisia ovat elämän rajat kun on synnyttänyt 
avioliiton ulkopuolisen lapsen, on itse äpärä tai homoseksuaali tai sokea aikana kun 
sellaista piti salata tai hävetä. 

Moraalin oivallisina säätelijöinä toimivat kätilönvala (1890), lottasäännöt (1936), 
sotilasvala (1928) ja avioliittolupaus (1960). Minun mielessäni ne jos jotkut toimivat 
kuin Sinitaivaan maan kahleet ja vaativat lähes ihmeisiin uskovia unelmia:

Kun taivaan milloin nään sinisen kaipaan sinisillalle sen
Korkeuteen huumaavaan päästä kahleista maan 

pois ikävöin kahleista maan

    Leo Lindstedt

P.S. Kannattaa ehdottomasti lukea ensin kirja. Teatterissa pystyy silloin paremmin 
seuraamaan mukana, kun samalla näyttämöllä ja lyhyin kohtauksin siirrytään 
ajassa ja eri henkilöt esiintyvät milloin lapsina, nuorina tai aikuisina. Eikä kirjan 
jatko-osan Lopotin lukeminen ole pahitteeksi jo ennen näytelmästä nauttimista. 
Martinrantaseuran kulttuurijaoston lukupiiri keskusteli aiheesta innokkaasti eräänä 
maaliskuisena maanantai-iltana.
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l o p o t t i

Tommi Kinnunen kirjoitti pari vuotta 
sitten paljon kiitosta saaneen romaanin 
Neljäntienristeys. Siinä kerrotaan neljän 
sukupolven tarinaa. Suvun naiset ovat 
vahvoja, omillaan toimeen tulevia. Heille 
kaikille on ominaista, että he eivät ole 
ainakaan taloudellisesti riippuvaisia muista 
– eivätkä ainakaan miehistä. He haluavat 
elättää itsensä omalla työllään. Tällainen 
riippumattomuus voi tuoda myös ongelmia 
mukanaan. 

Romaanin toinen tärkeä teema on 
rakentaminen. Suvun kantaäiti Maria, kätilö, 
haluaa näyttää ulkopuolisille voimaansa 
rakennuttamalla aina vaan suuremman 
talon itselleen ja läheisilleen. Marian tytär 
Lahja saa puolisokseen Onnin, joka on itse 
taitava rakentaja. Rakentaminen on miehelle 
kahdella tavalla tärkeää: hän pystyy sen 
avulla tukahduttamaan sisäistä tuskaansa 

ja toisaalta antamaan omalla tavallaan läheisilleen korvausta siitä, mitä ei pysty 
heille tarjoamaan. Samalla taitavana rakentajana hän voi osoittaa ihmisarvonsa 
yhteisössä, jossa muuten kokee syvää pahoinvointia.   

       Kolmannessa polvessa perheeseen saapuu miniä Kaarina. Hän haluaa muutosta 
entiseen menoon monessakin asiassa. Hän myös vie tahtonsa läpi voimakkaasta 
vastustuksesta huolimatta. Neljäs polvi elää monimuotoisen menon keskellä saaden 
vaikutteita elämäänsä ristiriitojen repimässä yhteisössä. 

Lopotti (2016) on suoraa jatkoa edelliselle teokselle. Siinä keskiössä on 
kaksi suvun erilaista, poikkeavaa henkilöä: Lahjan sokea tytär Helena ja 
Kaarinan homoseksuaalinen poika Tuomas.  Helenan lapsuus ja nuoruus osuvat 
sodanjälkeiseen Suomeen, jolloin vammaisuus on kaiken muun yksilöstä poissulkeva 
ominaisuus.  Helena irrotetaan perheestään jo varhaisessa vaiheessa lähettämällä 
hänet Helsinkiin näkövammaisten kouluun. 

Itselläni on kokemusta vastaavasta. 1950-luvun Suomessa minut olisi myös 
lähetetty Helsinkiin raajarikkoisten kouluun, ellen olisi yksin pystynyt kulkemaan 
vajaan kolmen kilometrin kansakoulumatkaani. Kuljetusapua en saanut. 
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Lopotti  kertoo yksityiskohtaisesti, millaista oli pienen tytön elämä 
näkövammaisten koulussa ja vieraassa kaupungissa yksin ilman läheisiä. Helena 
selviytyy kuitenkin vahvana yksilönä vaikeuksien läpi. Hän hankkii näkövammaiselle 
poikkeuksellisen ammatin, saa töitä, solmii avioliiton ja pystyy elämään hyvinkin 
normaalia elämää, vaikka vaikeuksiakin tulee eteen. Helena on yksilö, joka ei toimi 
kuten  vammaisen pitäisi läheisten tai yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna.

Myös Tuomas muuttaa pois pieneltä kotipaikkakunnaltaan etelään opiskelemaan, 
Turkuun. Kirja kuvaa 1900-luvun lopun Turkua. Tuomas viihtyy melko hyvin opiskelu- 
ja kaveriympyröissään. Homoseksuaalisuus on jo melko tavallinen ilmiö tuon ajan 
Turussa ja Tuomas löytää kavereita, myös naisystäviä. Hänen on helppo solmia myös 
vakiintuvia suhteita homoyhteisössä. 

Opiskelusta Tuomas siirtyy työelämään ja elämä arkipäiväistyy, ainakin joillakin 
elämän alueilla. Ongelmiakin on, mutta niistä Tuomas selviää melko hyvin. 
Rakentaminen on yhtä tärkeä henkireikä kuin edellisillekin Löytövaaroille, samoin 
palkkatyö kuuluu asiaan. 

Tommi Kinnusen motto tuntuu olevan, että kaikkien elämässä on sekä onnen 
hetkiä että vaikeuksia. Elämän kuuluukin olla vähän hankalaa eikä kukaan selviä 
siitä hengissä. Lopotin kieli on vähintään yhtä rikasta kuin Neljäntienristeyksessä. 
Se on elävää, helposti luettavaa ja sujuvaa. Teosta voi kyllä suositella hyvän kielen ja 
luontevan kerronnan ystäville. 

Sirpa Kumlander
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k n a l l i  j a  s a t e e n v a r j o

Kuten turkulaiset ja erityisesti Martinrantaseuran jäsenet tietävät, 
vanha köysitehdas OY MANILLA AB Itäisen Rantakadun varrella lopetti 
toimintansa useita vuosia sitten. Kiinteistö jäi tyhjilleen ja olisi puret-
tu ja sen tilalle rakennettu kerrostaloja. Näin ei onneksi tapahtunut, 
vaan alueelle syntyi pienyrityksiä ja erilaisia toimintoja, kuten näytel-
mäesityksiä.

Huhtikuun 28. päivänä vuonna 2015 klo 19 olimme katsomassa Manillan Jo-Jo-
teatterissa näytelmää ”Knalli ja sateenvarjo”, jonka oli dramatisoinut ja ohjannut 
Petri Tuominen. Näytelmä perustuu englantilaiseen hupailuun. Suomen yleisradio 
oli saanut valtuudet kääntää alkuperäiset tekstit suomeksi ja esittää niitä radiossa 
kuunnelmana. Suomalaiset kuuntelijat innostuivat aiheesta kovasti. Viikoittaiset 
lähetykset olivat kohokohtia; brittihuumori sopii hyvin omaan huumoriimme. 
Viimeiset osat kuunnelmasarjasta Edward Taylor (kirjoittaja) suunnitteli pelkästään 
suomalaisia varten, koska yleisö oli pyytänyt Suomen yleisradiolta lisää knallia ja 
sateenvarjoa.

Tarinan mukaan Lontoossa toimii ns. ”erikoisosasto”, jonka on määrä seurata 
poliittisesti arkaluonteisia tapahtumia ja raportoida niistä esivallalle. Osastoa johtaa 
Sir Henry Pitkin (Yrjö Järvinen), elostelija, Rolls Roycella ajava, alaisiaan kyykyttävä 
henkilö. Nämä ovat Richard Lamm (Pekka Autiovuori), Hannibal Hamilton-Jones 
(Kauko Helovirta) ja sihteeri Mildred Murphin (Aila Svedberg). Erikoisosastosta 
pätee, että jos jokin voi mennä pieneen, se yleensä menee. Kun Sir Pitkin hermostuu, 
hän uhkaa lähettää alaisensa Ulko-Hebrideille. Se on saariryhmä Skotlannin 
luoteispuolella Isossa Britanniassa – ei kovin houkutteleva asuinpaikka. 

Manillan esitys oli onnistunut ja myötäili luontevasti radiossa esitettyä 
kuunnelmasarjaa.      

Arto Siitonen
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H y v i l l ä  k a a v o i t u s -  j a  l i i k e n n e s u u n n i t e l -
m i l l a  a s u m i s v i i h t y v y y s  l i s ä ä n t y y

Koko Martinrantaseuran aluetta koskevat liikenne- ja kaavoituskysymykset 
ovat pitäneet seuran hallituksen sopivasti työllistettynä koko syksyn, talven ja 
alkukevään. Kaupungin eri suunnitelmien osalta seuran on oltava jatkuvasti ajan 
hermolla, jotta pystymme tarvittaessa reagoimaan asioihin riittävän ajoissa. 
Seuramme edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti kaikkiin alueemme kaavoitus- ja 
liikennekysymyksiä koskeviin esittelytilaisuuksiin ja saaneet niissä tarkempia tietoja 
kaikista suunnitelmista.

A l u e e m m e  m u u t t u u  j a  k e h i t t y y

Tämänhetkisistä kaavoituskysymyksistä pisimpään, vuodesta 2012, on työn 
alla ollut Vähäheikkiläntie 37:n eli ”Elomaticin” tontin kaavamuutos, mihin 
olemme mielipidelausunnoillamme tähän mennessä hieman saaneet vaikutettua 
suunniteltujen rakennusten sijoittelun osalta, mutta kyseiselle tontille, keskelle 
pientalovaltaista aluetta eivät mielestämme näin korkeat ja massiiviset kerrostalot 
edelleenkään sovi. Jatkamme ponnisteluja tämän osalta. 

Jatkaessamme Vähäheikkiläntietä merenrantaan (Kölikatu) Korppolaismäen ja 
Majakkarannan välimaaston alueelle, minne on suunniteltu Port Aboa – niminen 
venevalkamakaavoitus rantaravintoloineen. Kaavoitus etenee nyt ja toivottavasti 
työt alueella käynnistyvät pian. Silloin tämä koko ranta-alue tulee siistiytymään ja 
tarjoamaan hienon välietapin lähialueen asukkaille sekä jokirannan kävelijöille uuden 
Telakkarannan läpi kuljettaessa. 

Jokirantaa edelleen kuljettaessa Martin sillalle päin Elomaticin Valkoisen 
Talon reunassa sijaitsevalle Purserinpolulle suunnitellaan pysäköintipaikkojen 
lisäämistä. Tämän osalta Martinrantaseura esitti pysäköintipaikkojen sijoittamista 
Valkoisen Talon seinustan vieressä olevalle nurmialueelle puiden väliin, jotta alueen 
”hiekkaerämaa” merenkulkuun liittyvine tilataideteoksineen säilyisi. Tosin alueen 
siisteydestä tulisi huolehtia nykyistä paremmin. 

Kuljettaessa Purserinpolkua Stålarminkadulle ja edelleen ohi St1:n bensa-
aseman Stålarminkadun  molemmin puolin on tulossa uusia asemakaavamuutoksia. 
Pisimmällä on vasemmalla puolella oleva Vilkkilänpuiston kaavoitus. Alueelle 
suunnitellaan uutta päiväkotia Tapulikadun päähän sekä kerrostaloa Tervahovinkatu 
7:ään. Lisäksi Vilhonkadun kulman puutaloalue, kuten myös Stålarminkadun 50-luvun 
kerrostalot, halutaan suojella. Martinrantaseura on mielipidelausunnossaan 
kritisoinut suunnitellun päiväkodin sijaintia sekä koko päiväkodin rakentamista siihen 
paikkaan, mutta muilta osin kaavamuutossuunnitelma katsottiin toteutuskelpoiseksi. 
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Toisella puolella Stålarminkatua viritellään myös suunnitelmia Tonttumäen eli 
Fleminginpuiston täydennysrakentamisesta, mutta tarkempien suunnitelmien 
osalta olemme viisaampia vasta syksyllä, jolloin voimme ottaa siihen kantaa. 

Viimeisin alueemme tämän hetken kaavamuutosesitys koskee 1945 
valmistunutta Kunnallissairaalantie 36–52:n vuokrataloaluetta. Selvitysten mukaan 
alueen rakennukset ovat niin huonossa kunnossa, että niiden säilyttäminen ja 
kunnostaminen nykypäivän vaatimusten tasolle maksaisi huomattavasti enemmän 
kuin niiden purkaminen ja uusien rakennusten rakentaminen. Mikäli vanhat 
rakennukset säilytettäisiin ja kunnostettaisiin, seurauksena olisi asuntojen vuokrien 
nousu niin korkeaksi, että niihin ei enää saataisi vuokralaisia. 

Seuramme edustajat olivat myös tämän alueen suunnitelmien esittelytilaisuudessa, 
missä selvisi, että alueesta tulisi uudisrakentamalla edelleen hyvin viihtyisän ja 
väljän tuntuinen kokonaisuus, ja vuokrataso nousisi vain vähän nykyisestä. Alueen 
puusto säilytettäisiin suurelta osin; varsinkin Kunnallissairaalantien varren koko 
puustorivi ja myös pihapiirit säilyisivät lapsiystävällisinä. Mielipidelausunnossa 
Martinrantaseura esitti viime syksynä ensisijaisena vaihtoehtona rakennusten 
säilyttämistä ja kunnostamista, mutta saatujen selvitysten perusteella alueen 
uudisrakentaminen on hyvinkin puolustettavissa.

L i i k e n n e k y s y m y k s e t  h e r ät tävät  t u n t e i ta

Martinrantaseuran aluetta rassaa kaikkein eniten Hirvensalon suunnan runsas 
ja yhä kasvava liikennevirta pitkin Stålarminkatua ja Martinkatua Myllysillalle ja 
Martinsiltaa takaisin. Myös Vähäheikkiläntien liikenne on kasvanut räjähdysmäisesti. 
Näihin ongelmiin olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja ja osallistuneet moniin 
esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin kaupungin luottamus- ja virkamiesten sekä 
yhdessä 6-7 muun alueella toimivan asukasyhdistyksen kanssa aina Hirvensaloa ja 
Uittamoa myöten. 

E r i t tä i n  tä r k e ä ä  l i i k e n n e t tä  tä m ä k i n

Keskustelujen painopisteenä on näissä ollut edellä mainittujen katujen 
liikennekuorman tasaaminen laajemmille katualueille ja siihen ainoaksi realistiseksi 
ratkaisuksi on todettu uuden Sorttamäki-Uittamon sillan rakentaminen. Sillan 
suunnittelu ja mahdollinen rakentaminen on herättänyt alueen asukkaissa suuria 
tunteita puolesta ja ennen kaikkea vastaan. Olemme lähettäneet luottamus- 
ja virkamiehille yhdessä näiden muiden asukasyhdistysten kanssa yhteisen 
kannanottolausunnon uuden sillan rakentamisen puolesta ja että sillan mantereen 
puoleisen liikenteen pääasiallisena ohjaussuuntana tulisi olla Eteläkaaren suunta 
eikä Ispoisten Puistotien suunta, mitä kautta liikenne ajautuisi edelleen samaan 
Myllysillan pullonkaulaan. 
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Näin monen asukasyhdistyksen yhteisellä lausunnolla on ollut oma vaikutuksensa, 
sillä nyt myös luottamus- ja virkamiehet ovat kanssamme yhtä mieltä, että uudelta 
sillalta liikennettä ei voida ohjata Martinmäkeen, vaan se on kaikin keinoin saatava 
ohjattua Eteläkaarta pitkin eri väylille. Erittäin tärkeää liikennettä tämäkin

Viimeisimpänä mutta ei suinkaan vähäisimpänä olemme kiinnittäneet huomiota 
pimeinä syys- ja talviaamuina ja -iltoina Aurajoessa lähes pimeänä kulkevaan 
kummitus-aavealukseen, mikä lähemmässä tarkastelussa on osoittautunut 
kaupunginosamme rakkaaksi ja kunniakkaaksi Föriksi. Tästä havainnostamme 
innostuneena päätimme esittää kaupungin virkamiehille omat havaintomme 
ja ehdotuksemme kunniakkaan Förimme paremmasta valaisemisesta. Tähän 
ehdotukseemme saimme myös melko pian kiittävän vastauksen ja lupauksen Förin 
valaistuksen kohentamisesta seuraavassa perusteellisemmassa huollossa syksyllä. 
Jääkäämme odottamaan valkeutta. 

Markku Ahti

Martti Waldenin perustamassa Galleriassa on tuhansia vanhoja ja uusia 
valokuvia sekä muisteluksia Martinrannan alueelta. 

Gallerian nettiosoite on http://www.martinranta.org/
Gallerian yhteydessä toimii myös 2014 perustettu Facebook-ryhmä Martinranta 

Galleria Forum, jonka tarkoituksena on toimia kaikkien martinrantalaisten 
omana ”foorumina”. 

Foorumiin pääsee gallerian etusivulta.
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Syyspiknik Urheilupuistossa 

sunnuntaina 11.9. klo 12 alkaen 
Kokoontuminen Urheilupuiston Unelmapuistossa välikentän laululavan luona, 

Ota mukaan syötävää ja juotavaa oman makusi mukaan. 
Vietämme rennon syyspäivän toivottavasti kauniissa syyssäässä ja tapaamme 

tuttuja. 
Tapahtuma liittyy Euroopan kulttuuriperinnepäivään teemalla “porukan paikat, 

yhteiset ympäristöt”.

Hei piknik Urheilupuistossa – näkevätkö silmäni oikein!
Juu kyllä, totta on, siellä tavataan.

Alustus- ja keskustelutilaisuus moraalista

torstaina 20.10. klo 18 Cafe Wäinössä
Moraali kuuluu kaikille – vai kuuluuko? 

Seuramme hallituksen jäsen fil.tohtori Arto Siitonen avaa keskustelua etiikasta ja 
moraalista: minkälaisia moraaliohjeita tarjoavat esim. antiikin hyve-etiikka, 

Kantin velvollisuusetiikka ja utilitarismi eli seurausetiikka.

Esitelmä omaishoitajuudesta ja syyskokous

torstaina 17.11. klo 18, paikka avoin
Muistikoordinaattori Merete Luoto alustaa omaishoitajuudesta otsikolla  

” Rakkaus lähimmäiseen – omaishoitajan voimavara ja taakka”. 
Keskustelua, jonka jälkeen syyskokous, missä hyväksytään toimintasuunnitelma 

ja talousarvio, päätetään jäsenmaksusta ja valitaan hallitus vuodelle 2017.

Perinteinen puurojuhla 

torstaina 1.12. klo 18 ravintolalaiva Bruno II:ssa 
Riisipuuroa, fäskynäsoppaa ja joulukaffetta viehättävässä laivasalongissa Förin 

kupeessa.
Lämminhenkistä yhdessäoloa ja yllätysohjelmaa!

*  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

t a p a h t u m a k a l e n t e r i  s y k s y  2 0 1 6
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Ennakkotietoa syyskauden muista tapahtumista:

Kulttuurijaos järjestää kulttuuripitoista tarjontaa. 
Joka kuukauden toisena maanantaina kokoontuu lukupiiri Invalidien talossa 

Asesepänkatu 1 klo 18 keskustelemaan itse valitsemastaan kirjasta.
Lukupiirin syyskauden ensimmäinen istunto on 8.8. klo 18 ja kirjat ovat: Bo 

Carpelanin Kaari ja Harry Martinsonin Nokkoset kukkivat.
 

Martin päivänä 10.11. syömme hanhea Pippurimyllyssä/Hugossa. 
Tarkemmat tiedot syksyn lehdessä.

Manillan kulttuuritehdas 150 vuotta

Manillassa juhlitaan 1.-24. syyskuuta idyllisen tehdaskiinteistön 
150-vuotisjuhlia. 

Ohjelmassa on muun muassa Viinatehdas-näyttely, Aurinkobaletin, Tehdas 
Teatterin ja Jo-Jo Teatterin ensi-illat, perinteinen Tehdasfestivaali Manifesti sekä 
lauantaina 24.9. pidettävä koko perheen pihakarnevaali. Koko ohjelma löytyy 

Manillan nettisivuilta www.manillantehdas.fi
Manillan kuvataidekeskus

Manillan kuvataidekeskus

Syksyllä uusi kurssi

Laatuaikaa kaverin kanssa 26.8.2016 alkaen perjantaisin klo 17.30 - 
19.30,   

Luvassa mielenkiintoista taiteen perusopetusta inspiroivassa Manillan 
kulttuuritehtaassa yhdessä ystäväsi kanssa. Opettajina tytär ja kuvanveistäjäisä, 
Usva ja Miika. 13 opetuskertaa, 350 € sisältäen opetuksen ja kaikki materiaalit. 

Ilmoittautuminen on jo alkanut, varaa paikkasi. 
Ota yhteys: www.kuvataidekeskus.fi

    
Pentti Viherluoto -seura

Maanantaina 1.8.2016 klo 18  pääkirjaston pihalla 
Turun Soitannollisen Kerhon YHTEISLAULUILTA Pentti Viherluodon sävelin, 

mukana PV-seuran muusikoita. 
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Turun parasta pihaa on etsitty kevään aikana. Edellinen pihakilpailu järjestettiin 
Turun kulttuuripääkaupunkivuotena 2011. Kaupungin paras kerrostalopiha löytyi 
silloin Martinmäestä! 

Tarkastelun alla on – valtakunnallisen Vihervuosi 2016 tavoitteiden mukaisesti 
– suomalainen maisema sen eri muodoissa ja toteutetun pihan suhde luontevana 
osana tätä maisemaa. Huomion kohteena on alkuperäisluonnon, kallioiden, kivien, 
kosteikkojen, puuston ym. huomioiminen ja säästäminen pihaa toteutettaessa, 
milloin on ollut mahdollista. Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut ja käytetyt 
materiaalit ja pihan hyvä toiminnallisuus ovat myös tärkeitä tavoitteita. Lisänä 
Vihervuoden alateemat, kaupunkiviljely ja lähiruoka, ovat tarkastelun kohteena tänä 
vuonna.    

Kilpailun järjestävät ja siihen osallistuvat, Turkuseura kaupunginosaseuroineen, 
Turun Pientalojen Keskusjärjestö omakotiyhdistyksineen, Turun kaupunki, Turun 
Yrittäjät ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi

Pihakilpailu toimii myös yhteistyössä Turun Sanomien ja YLE Turun kanssa. 
TS:n ja YLE:n toimittajat seuraavat kilpailun kulkua pitkin vuotta ja tekevät pieniä 
juttuja ja tv- ja nettiohjelmia siitä. Parhaista ehdokaspihoista järjestetään syksyllä 
yleisöäänestys Turun Sanomien nettisivuilla. Yleisön äänet eivät vaikuta pihakilpailun 
voittoon, mutta suosikkipiha palkitaan erikseen.

Ilmoittautumisaika päättyi kesäkuun lopulla. Martinrantaseuran työryhmä ilmoitti 
kilpaan viisi erilaista pihaa; yhden omakotitalopihan, yhden rivitalopihan, kaksi 
kerrostalopihaa ja yhden yrityspihan. Kisan voittajat julistetaan marras-joulukuussa.

Jouni Liuke

p i h a k i l p a i l u  2 0 1 6
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Kauniina perjantai-iltapäivänä Martin viikolla kelpo mies lapionvarressa tekee 
kaivantoa. Neuvonantajia piisaa. Tarkoitus on istuttaa paikalle kasvi, uusi 
kultasadepuu puutarhaneuvos Arno Kasvin opastuksella. Odotamme mutta Kasvia 
ei kuulu, vaikka kasvikin odottaa. Rupeamme hommiin. Istutamme, rakennamme 
suojaverkon. Homma on melkein valmis kun Kasvi saapuu, tarkastaa työmme 
tuloksen ja toteaa, että kasvi ”on istutettu liian syvälle”. Kelpo miehet korjaavat 
kiltisti työtä käskettyä. Samalla pupujussi saapuu paikalle katsomaan mitä 
kasvisherkkua ja mille korkeudelle hänelle tuomme - jää Martin kirkon viereen 
ihmettelemään touhujamme. Aikaisemman istutuksen puput söivätkin, joten nyt on 
suojaverkko paikallaan.

Irmeli ja Idem

K u l t a s a d e t t a  k i r k o n m ä e l l ä

Kuvassa istuttajia, vas, Aimo Mäki, Arno Kasvi, kelpo lapiomies Markku Ahti, 
Sirpa Kumlander ja Jouni Liuke. Pupujussia ei saatu mukaan kuvaan. 
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j ä s e n a l e n n u s t a  m yö n tä v ä t  l i i k k e e t  a l u e e l l a m m e
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. 

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 20 euroa, perhejäseniltä 5 euroa sekä yhteisö- ja kannattaja-

jäseniltä 60 euroa.
Liittyä voit täyttämällä kaavakkeen seuramme kotisivulla osoitteessa www.

martinrantaseura.fi tai ottamalla yhteyttä seuramme jäsenkirjuriin tai hallituksen 
jäseneen. Hallituksen tiedot ovat seuraavalla sivulla.

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.

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

Olli Mäki
Lehden taitto ja kotisivut
olmaki@gmail.com

Yrittäjä! 
Käytä mahdollisuutta hyväksesi! 
Ilmoitushinnat:
Mustavalkoinen      Väri       
koko sivu    150 euroa       250 euroa
puoli sivua    80 euroa       150 euroa
neljäsosa      50 euroa         80 euroa 
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Parhaista päätöksistä on iloa monelle. Kun liityt OP Turun Seudun omistaja-asiakkaaksi nyt, 
saat monipuolisten etujen lisäksi mahdollisuuden tehdä hyvää. Lahjoitamme jäsenyydestäsi 
20 euroa valitsemallesi paikalliselle kohteelle: TYKS:n uudelle lasten ja nuorten klinikalle, 
Pidä Saaristo Siistinä ry:lle, Kynnys ry:lle tai Lounais-Suomen Martat ry:lle.
 
Tutustu lahjoituskohteisiin ja omistaja-asiakkuuteen verkossa op.fi/turunseutu. 
 
Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään Turun seudun parhaaksi!

Yhdessä hyvä tulee.

Liity omistaja-asiakkaaksi ja 
laita hyvä kiertämään!


