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pääkirjoitus
KEVÄTTÄ KOHTI – JA TÄYSILLÄ MUKAAN SUOMEN JUHLAVUODEN
TOIMINTAAN

Aurinko paistaa taivaan täydeltä ja
on reilusti pakkasta. Maakin on melkein valkoinen. Siis tänään on harvinaisen kaunis talvipäivä. Tänä syksynä ja alkutalvesta on yleensä ollut
musta maa ja lämpöasteita. Aurinko
on tosin paistanut yllättävän usein ja
piristänyt muuten synkeää luonnonnäkymää. Sadekaan ei ole juuri haitannut turkulaisten elämänmenoa, ei
syksyllä eikä tähän mennessä talvellakaan.
Ilmastonmuutos on vääjäämättä
muuttamassa elinympäristöämme. Ihmiskunnan olisi tehtävä paljon enemmän kehityssuunnan pysäyttämiseksi,
mutta kovin vaikeaa tuntuu olevan.
Toivoa ei pidä kuitenkaan menettää,
varsinkaan näin 100 itsenäisen vuoden kynnyksellä.
Martinrantaseurassa elämä on kuitenkin ollut paljon myönteisempää.
Marraskuussa seura sai Turkuseuralta diplomin ja onnentoivotukset hyvin
tehdystä työstä. Meidät oli rankattu
ensimmäiseksi kaupunginosaseurojen välisessä toimintakilpailussa. Arvostus työtämme kohtaan otetaan
kiitollisuudella vastaan. Kovin usein
kiitosta ei saa tällaisesta täysin vapaaehtoistyöstä. Myös pihakilpailussa
alueemme pärjäsi oikein mukavasti.
Lämmin kiitos kuuluu myös invalidiyhdistykselle, jonka tiloja olemme saaneet käyttää kokouksissamme.

Tänä vuonna on tarkoitus osallistua entistäkin enemmän alueen kehittämiseen jo ennakoivasti suunnittelutasolla. Turkuseuran välityksellä
kaupunginosien ihmiset otetaan yhä
enemmän mukaan tekemään omasta
kaupunginosasta sellaista, jossa asukas viihtyy ja haluaa asua. Turkuseura ja kaupunki allekirjoittivat vuoden
2016 lopulla yhteistyösopimuksen
asiassa. Alueen omakotiyhdistysten ja muiden kaupunginosaseurojen
kanssa tehtävä yhteistyö on myös yhä
tärkeämpää tässäkin mielessä. Ei ole
tarkoitus kasata ongelmia kenenkään
muunkaan niskaan, vaan luoda kaupunkia, jossa kaikilla on mahdollisimman hyvä olla ja elää.
Tänä vuonna saamme (toivottavasti) uida taas kesällä oman alueen
uimastadionilla, lisää upeita teatterielämyksiä uudistuneessa kaupunginteatterissa ja nauttia entistäkin
ehommasta Urheilupuistosta ja Paavo
Nurmen kisoista – ja monista muista tilaisuuksista myös meidän alueellamme. Olemmehan aloittamassa
Suomen 100-vuotisjuhlavuotta.
Nautitaan täysillä alkavasta vuodesta Suomessa, Turussa ja rakkaassa
Martissamme!
Sirpa Kumlander,
Martinrantaseuran pj
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Kokouskutsu
Martinrantaseura ry:n kevätkokous 2017
Aika:
Paikka:

Torstai 30.3.2017 klo 17.00
Bovallius-ammattiopisto, Vähäheikkiläntie 50

Ennen kokouksen alkua tutustumme opiston oppaan johdolla
Bovalliuksen monipuoliseen ammatilliseen erityisoppilaitokseen.
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 edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto niistä
7.
Vahvistetaan tilinpäätös
8.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
9.
Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka on 		
jätetty kirjallisina yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta
ennen kokouspäivää
10. Muut mahdolliset asiat
11. Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Hallitus
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T e oll i s u u s his t o riaa: Kaas ulai t os , o sa 2

Kaasut ehdas t urun kaupungi n lai t oks eksi
Turun kaupungin katuja oli vuodesta 1862 lähtien valaissut kaasu. Aluksi kaasun kulutus oli 5 kuutiojalkaa tunnissa. Kaupungin
kanssa solmitun sopimuskauden lopulla 1890 kaasun kulutus oli
kasvanut jo 320.000 m3:iin vuodessa eli noin 877 m3:iin vuorokaudessa.
Kulutuksen kasvu oli huimaavaa. Kaasun käyttö lisääntyi myös yksityistalouksissa ja yrityksissä. Kaasu otettiin käyttöön myös lämmityksessä; koteihin asennettiin kaasutoimisia vedenlämmittimiä. Kylpyvesi voitiin nyt
lämmittää Junkers -vedenlämmittimellä. Teollisuuskin otti ilolla vastaan
kaasuvalaistuksen. Se valaisi paremmin kuin kynttilät ja mahdollisti työaikojen pidentämisen.
Kaasun käyttö ei ollut täysin vaaratonta. Tästä on esimerkkinä Auran
sillan palo. Alinen silta eli Auransilta valmistui 1831 puukantisena. Se palveli joen ylitystä hyvin, mutta 1892 sattui onnettomuus keisari Aleksanterin nimipäivän valmisteluissa. Näin kirjoitti SANOMIA TURUSTA tuosta
onnettomuudesta sunnuntaina 11.9.1892:
”Harvinainen onnettomuus laatuaan tapahtui eilen kaupungissamme. Klo ½
12 aikaan päiwällä alkoi tuli kauhealla raiwolla wiedä uhriksensa kaupunkimme alista Aurajoen yli wiewää siltaa; waltaansa se pääsi sillan itäisestä
päästä ja ennenkun sammutuswäkeä saapui paikalle, oli jo koko silta liekkien vallassa. Wesi tosin oli lähellä, mutta siitä huolimatta ehti tuli pahanpäiwäisesti turmella sillan.” Tulipalo sai alkunsa kaasulaitoksen työmiehien
ollessa asentamassa kaasuputkia sillan alla.

KAASULAITOS SIIRTYY TURUN KAUPUNGIN OMISTUKSEEN
Tämä onnettomuus sattui sen jälkeen, kun kaasulaitos oli jo siirtynyt
Turun kaupungin haltuun. Edellisessä numerossa kerroin, että kaupunki oli
vuonna 1861 sitoutunut ostamaan kaasulaitosyhtiöltä kolmenkymmenen
vuoden ajan kaasua tiettyjen katujen ja julkisten paikkojen valaisemiseksi.
Sopimusaika oli päättymässä, kaupungin oli valittava kahden vaihtoehdon
välillä: joko jatkaa yhteistyötä kaasuyhtiön kanssa sopimuksessa mainituin ehdoin tai lunastaa kaasulaitos haltuunsa.
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Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.1890 keskusteluitta ja yksimielisesti,
että sopimusta kaasuyhtiön kanssa ei jatketa. Kaupungin tuli siten lunastaa sopimuksessa mainituin ja yhtiölle erittäin edullisin ehdoin koko
kaasulaitos. Sovinto-oikeus (nykyinen välimiesoikeus) laski tehtaan ja sen
koneiden ja laitteiden arvoksi 406.152, 61 markkaa. Kaikkine vanhan sopimuksen mukaisine velvoitteineen kaupunki joutui maksamaan kaasulaitoksesta yhteensä 604.000 markkaa, joka nykyrahassa on noin 2.760.000
€.
Kaasulaitokseen yhdistettiin hallinnollisesti vuonna 1902 vesijohtolaitos. Kummankin johtajana toimi kauden loppuun ”kaasutehtaan toimeenpaneva tirehtööri” Karl Johan Arvid Gustren. Kaasun käyttö kasvoi jatkuvasti. 1900-luvun alussa kotitalouksissa lisääntyi kaasukeittimien käyttö.
Samaan aikaan Turun asukasluku kasvoi. Niinpä kaasulaitoksella todettiin
pian, etteivät sen säiliöt enää olleet riittäviä etenkään pimeänä vuodenaikana. Alkoi uuden laitoksen suunnittelu. Tavoitteeksi asetettiin
10.000 m3/vrk. kaasumäärän tuotanto.

Kaasulaitoksen toimeenpaneva tirehtööri
Karl Johan Arvid Gustren

M a r t i n r a n ta s e u r a
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U U s i k a a s u k e l l o r a k e n n e ta a n
Vuonna 1911 päätettiin Gustrenin ehdotuksesta rakentaa uusi kaasulaitos melko harvaan asuttuun viidenteen (V) kaupunginosaan Vilkkilänmäen eteläiselle rinteelle. Sinne oli helppo kuljettaa vesitse tarvittava kivihiili. Toiseksi Aurajoen itärantaa puoltavaksi seikaksi todettiin,
että Eerikinkadun tontilla, jolla vanha kaasutehdas oli, ei ollut laajentamismahdollisuuksia edes kaasun varastointia varten. Vanha kaasulaitos
pystyi kuitenkin vielä tuottamaan tarvittavan kaasumäärän, jonka vuoksi
Gustren ehdotti, että itärannalle rakennettaisiin aluksi vain uusi kaasukello kaasun varastointia varten.

Kaasulaitoksen hiilivarasto, jonne hiilet kuljetettiin kuorma-autoilla satamasta. Kaasunvalmistuksessa tarvittavan hiilen varastointi tapahtui tontin länsilaidalla. Kuvassa Aurajoen länsipuolella kohoaa sähkölaitos. Kuva vuodelta 1929 eli kaasulaitoksen rakentamisajalta. Turun kaupunginarkisto.
Seuraavan vuoden maaliskuussa alkoi uuden kaasukellon rakentaminen. Kaupunki oli saanut kuudelta yritykseltä tarjoukset rakennustyöstä.
Rahatoimikamari, joka oli siihen aikaan kaupungin omaisuutta ja rahaasioita hoitava virasto, valitsi 14.7.1911 kaasukellon rakentajaksi saksalaisen yhtiön Damfkessel und Gasometerfabrik A.G. vorm. A.A.Wilke & Co.
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Yhtiö sitoutui toimittamaan ja asentamaan kaasusäiliön takorautaisine
altaineen ja kattorakenteineen. Kellon ympärille muurattiin tiilestä sylinterin muotoinen kuori, jonka päälle asennettiin katto. Kuoren muuraus ei
kuulunut saksalaisyhtiön urakkaan. Suojamuurin suunnitteli kaupungin
arkkitehti Johan Eskil Hindersson, joka signeerasi piirustukset vuoden
1912 huhtikuussa. Pääkaasujohto rakennettiin samana keväänä uudelta
kaasutehtaan alueelta vanhalle tehtaalle. Em. yhtiöltä tilattiin lisäksi uusi
kaasuimuri (ex-haustor), joka oli mitoitettu 10.000 kuutiometrin/vrk suuruiselle kaasun valmistukselle.
Kaasukellon rakennustyöt alkoivat jo syksyllä 1911 saksalaisten suunnitelmien mukaisesti. Perustusten muuraus oli odotettua hankalampaa, ja
se saatiin valmiiksi vasta joulukuussa 1911. Suojarakennuksen rakentaminen voitiin sen vuoksi aloittaa vasta seuraavan vuoden keväällä. Koska
kellon piti olla valmiina syksyllä 1912, oli suojamuurin muurauksen sekä
kaasusäiliön kokoamisen ja asentamisen tapahduttava samanaikaisesti.
Alkuperäinen aikataulu kuitenkin piti, ja kaasukello voitiin täyttää lokakuun 16. päivänä 1912.

Kaasukello kohosi yksinäisyydessään mahtavana monumenttina Vulcanin telakan takana. Kuva:
Turun Museokeskus/ Jenny Harlin vuodelta 1913 tai 1914

M a r t i n r a n ta s e u r a
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K A A S U L A I T O S M U U T TA A V I L K K I L Ä N M Ä E N R I N T E E L L E
Ensimmäisen maailmansodan syttyminen 1914 keskeytti uuden kaasulaitoksen rakentamisen pitkäsi aikaa. Vasta vuonna 1927 Gustren lähetti teknillisten laitosten hallitukselle kirjeen, jossa hän totesi, että
vanha kaasulaitos ei enää pitkäksi aikaa kykene tyydyttämään nousevaa
kaasunkulutusta.
Joulukuussa 1928 kaupunginvaltuusto hyväksyi aiemmin tekemänsä
päätöksen rakentaa uusi kaasutehdas. Seuraavan vuoden alussa ryhdyttiin neuvottelemaan uusien uunien ja laitteiden hankintasopimuksista.
Laitteet tilattiin vuoden 1929 alussa berliiniläiseltä yritykseltä. Tehdasja asuinrakennusten suunnittelu tilattiin arkkitehti Albert Richardtsonilta.
Hän suunnitteli alueelle kaiken kaikkiaan viisi rakennusta, jotka nousivat
nopeassa tahdissa saman vuoden loppuun mennessä.

Kaasulaitos valmiina. Oikealla kattila- ja pajarakennus, vasemmalla laite- ja kojeistorakennus.
Savupiippu kohosi 66 metrin korkeuteen ja sen takana häämöttävät pystykamariuunit.
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Vuonna 1929 kaupunginvaltuusto teki teknisten laitosten uudelleen
organisointisuunnitelman: kaasu-, vesi-, sähkö- ja raitiotielaitos muodostettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Kaksi vuotta myöhemmin syntyi teknisten laitosten lautakunta entisen teknisten laitosten hallituksen tilalle.
Sähkön käyttö lisääntyi ja syrjäytti kaasun käytön valaistuksessa. Niinpä
viimeiset 9 kpl kaupungin kaasulla toimivista katulyhdyistä sammutettiin
elokuun 14. päivänä 1929.
Kaasun valmistus alkoi uudella kaasulaitoksella 16. joulukuuta 1929.
Seuraavan vuoden alussa katkaistiin vanhasta kaasutehtaasta kaupungin
kaasuverkkoon johtavat putket. Uudella kaasulaitoksella kyettiin uusien
uunien ja kaasunpuhdistuslaitteiden avulla sekä jatkuvan käyttölaboratoriotoiminnan avulla tuottamaan entistä puhtaampaa kaasua. Vaikka
kaasu oli laadultaan puhtaampaa, sen tuottaminen tuli halvemmaksi kuin
vanhalla kaasutehtaalla. Tonnista kivihiiltä saatiin noin 310 kuutiota kaasua, jonka tehokas lämpöarvo oli n. 4400 lämpöyksikköä. Sivutuotteina
syntyi lisäksi koksia, kivihiilitervaa, sekä bentsolia, jota teollisuus käytti
liuottimena. Näiden lisäksi syntyi muitakin sivutuotteita.

Jalkapallon näköinen varasäiliö
Uusi kaasulaitos oli noussut, mutta se tarvitsi pian lisätilaa kaasun varastointiin. Niinpä jo seuraavana vuonna (1930) kaasulaitos esitti pitkän
aikajänteen suunnitelmassaan, että ”mahdollisten vikojen korjaamisen
ym. sattumien varalta tulisi kaasulaitoksella olla varalla, edes pienikin,
kaasukello”. Silloin ja vielä paria vuotta myöhemmin teknillisten laitosten
lautakunnalle esitettiin avonaisen kellon rakentamista. Näin ei kuitenkaan
tapahtunut, vaan vuonna 1936 päätettiin rakentaa 3500 m3:n vetoinen
korkeapainesäiliö varakelloksi.
Säiliöön tarvittava kompressorilaite tilattiin Sveitsistä, mutta itse
metallinen kaasupallo tilattiin viereiseltä Crichton-Vulcanin telakalta.
Kaasupallon valmistaminen oli suuri haaste Crichton-Vulcanin rautakourille. Pyöreä pallomainen kaasupallo vaatii korkeatasoista levysepän
ammattitaitoa. Korkeapainesäiliö on tehty niittaamalla yhteen 24 suorakaiteenmuotoista metallilevyä. Niittaaminen oli levysepän töissä yleinen
tapa 1950-luvulle asti ennen hitsaamisen yleistymistä.
Pallon suunnitteli telakalla teknikko Olavi Puro. Sen piti valmistua
jo vuoden 1936 aikana, mutta toisin kävi. Ensimmäinen koeponnistus voitiin suorittaa vasta maaliskuussa 1937, koska Vulcanille ei saatu ajoissa
teräslevyjä. Kaasupallo on valmistettu siten, että kaikki osat ovat täysin
samanlaisia. Teräslevyissä oli reiät, jotka olivat täysin samoissa kohdin,
jolloin niittaaminen helpottui. Kaarevuus levyihin saatiin kuumentamalla.
Sen jälkeen reiät kohdistettiin toisiinsa ja niittaaminen voitiin suorittaa.

M a r t i n r a n ta s e u r a

11

Kolme kaasukelloa: vuosina 1953 – 1954 rakennetulla teleskooppisäiliöllä ei ollut
suojanaan tiilivuorausta. Edessä on jalkapallon muotoinen säiliö, jota pikkupoikana
kävin ihmettelemässä.

KOLMAS SÄILIÖ
Kaasulaitoksen kasvava toiminta Martinrannan alueella vaati vielä kolmannen kaasusäiliön. Tilavuudeltaan 10000 m3 kaasukello tilattiin
jälleen saksalaisilta vuonna 1951. Kaasukello rakennettiin nykyisen tiiliverhoillun kaasukellon lounaispuolelle. Perustusten rakentaminen alkoi
1952. Tarina kertoo, että sen perustusten alle olisi haudattu 8000 kpl
samana vuonna viallisina poistettuja kaasupoletteja. Varsinainen kaasukello nousi vuosina 1953 – 1954. Sen käyttöönotto tapahtui keskikesällä
1954.
Tämä kolmas kaasukello ei saanut ympärilleen suojarakennusta,
vaan varsinaisen säiliön ympärillä kohosivat teleskooppirakenteet. Näin
kyettiin lisäämään säiliön tilavuutta. Suojarakennuksen puuttumisen
vuoksi talvipakkaset aiheuttivat ongelmia. Teleskooppirakenteet kärsivät
pakkasista. Kaasupaineen avulla liikkuneiden varsien toiminta ylös ja alas
oli jähmeätä, elleivät jäätyneet kokonaan.
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KAASUN KÄYTTÖ VÄHENEE, SÄHKÖ TULEE
Kaasun kulutus lisääntyi melko tasaisesti 1950-luvun puoliväliin
asti. Vuosi 1956 oli kaasunkulutuksen huippuvuosi. Silloin kaasua myytiin 4,9 miljoonaa kuutiota. Kaasun käyttö alkoi vähitellen vähentyä. Kaasulaitos oli perustettu ensisijaisesti katuvalaistusta varten, ja siinä kaasun käyttöä ensimmäiseksi vähennettiin. Ensimmäiset sähköllä toimivat
katuvalot syttyivät Kanavaniemellä jo vuonna 1909 ja sähkölamput syrjäyttivät kaasun myös uusia katuja valaistaessa.
Kaasun toimittaminen jatkui kuitenkin vielä pitkään mm. kaasuliesien, keittimien ja lämmityksen tarpeisiin. Kaasutehtaan loppuvaiheista ja
tehdasalueen nykykäytöstä kerron tarinan seuraavassa osassa.
Tapani Järvinen
Lähteet:
• Häkkinen, Ilmari: Kaasulaitos Turussa 111 vuotta ja sen käyttämät poletit eli rahakkeet. Turun maakuntamuseon vuosikirja
ABOA 1983, Turku 1985
• Ekström, Ilmari: Turun kaupungin sähkölaitos 1908 – 1958, Turku
1958
• Kupila, Sanna: Turun kaasukellot, Turun maakuntamuseon julkaisuja 10

Kaasutehdas1973 Martti Waldenin kuvaamana. Aidan takana tuo jalkapallonmuotoinen säiliö. Kuvan etualalla ovat puiset asuinrakennukset, jotka ovat jo
hävinneet

M a r t i n r a n ta s e u r a
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Martin suurin taideteos
Aina, kun näen juoksuradan, mieleeni nousee vuosikymmenien takainen muistuma: ”minun pitäisi pystyä kiertämään tuo minuutissa”. Uskoin
vähitellen ettei nuoruusvuosien saavuttamaton tavoite jätä minua koskaan rauhaan, kunnes astuin eräänä päivänä Betaniankadun portista urheilupuistoon parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Juoksurata hehkui
punertavana, viettelevämpänä kuin koskaan, mutta ahdistavasta muistumasta ei ollut merkkiäkään. Pala nousi kurkkuun aivan muusta syystä.
Radan vierellä oli noussut uusi katsomo. Se näytti laskeutuneen paikoilleen. Tuo tuulen tuoma, läpinäkyvä leija istui paikoillaan tukevasti. Se
hengitti rauhallisesti. Kiireetön olemus ei viittaa kilvoitteluun. Miten kaunis se olikaan. Rata jätti minut tällä kertaa rauhaan, mutta katsomo ei. Se
oli pakko kiertää, monesti ja hitaasti. Joka kierroksella löysin jotain uutta.
Se kommunikoi kulkijan kanssa niin kuin taideteoksen pitääkin.
Turun kaupunki järjesti urheilupuiston katsomon suunnittelukilpailun
1981. Siihen saatiin yli nejäkymmentä ehdotusta, joista palkintolautakunta valitsi ”Spurtti”-nimisen ehdotuksen. Sen olivat suunnitelleet Matti
Nurmela, Kari Raimoranta ja Jyrki Tasa. Nykyinen katsomo toteutettiin
voittaneen suunnitelman perusteella vuonna 1989.
Kierrän katsomoa, ajattelen ja kerään vaikutelmia. Sen väritys on onnistunut, sininen ja valkoinen taivasta vasten. Betonirungon pilarit on
muotoiltu taitavasti, materiaalin raskaus on häivytetty sulaviin muotoihin. Pilarien poikkileikkaus on pisaran muotoinen ja niitten kapeneminen
korostaa perspektiiviä katseen siirtyessä ylemmäksi. Minua häiritsee vain
Spurtti-nimi. Sille en keksi selitystä, sillä kaikki on rauhallista, tasapainoista, hillittyä ja staattista. Missään en näe irvistystä, repivää tempoilua
tai pinnistelyä. Rakennuksen mittakaava ja suhteet eivät riitele puistoympäristön kanssa vaan sulautuvat siihen kuin sorsa lampeen. En nimittäisi
sitä myöskään katsomoksi, sillä se on itse katseen kohde. Sitä ei voi nähdä
jos siinä istuu. Teos ei kommunikoi materiaalien kautta. Muoto ja ilmavuus
ovat pääosassa.
Rakennus toimii kuin aikakone. Se vie ajatukset antiikin stadioneihin,
mutta samalla se vihjaa 50-luvun modernismiin, jota komppaa aidan takaa kurkottavat kerrostalot. Se pyristelee kuitenkin siitä eroon yksityiskohdillaan, jotka ovat postmodernia konstruktivismia. Tästä kertovat mm.
katon tukirakenteet. Niitä ei kätketä, ne pistävät silmään sirosti muotoiltuina. Viistojen tukitankojen päissä näyttää olevan nivelet, joita tarvitaan
ilmeisesti kun hökötys taas pyrähtää lentoon.
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Martin suurin taideteos kesän vihreyden sylissä.
Rakennuksen avoimuus kisailee päivänvalon kanssa ja luo loputtomia
graafisia varjoja. Katsomon takaosa on mielenkiintoinen tila. Sitä rajoittaa
aita, joka tavoittelee avoimuutta enemmän kuin sulkee ja rajoittaa. Siihen
on kätketty kioskeja ja vessoja, sen koristelu lainaa - mistäpä muusta kuin
funktionalismista. Koristeviiva on art deko tyyliä. Takapihan pystyvalaisimet ovat tyylipuhdasta toistoa sadan vuoden takaa. Aukkoisen aidan läpi
näkyy puistomaisema.
Lounaisnurkassa pyöreä pergola kutsuu ihmisiä kahville ja katsomaan
alla lojuvaa Martinrantaa. Pergolan kohdalla katsomossa on betonisiilo,
joka kätkee sisäänsä portaat. Siilon ovi on lukittu, mutta sisällön voi päätellä siilon pystysuoran nauhaikkunan porrastetusta rakenteesta. Ikkunaidea, pieni yksityiskohta, on lopputuloksen kannalta vaikuttava.

M a r t i n r a n ta s e u r a
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Arkkitehdit luovat rakennustaidetta. He ovat siis taiteilijoita - vai ovatko? Epäilys nousee mieleen kun katselee rakennettua ympäristöään, mutta häipyy kun katsoo Paavo Nurmen stadionin kaltaista huippusuoritusta.
Koemme kuilun rakennetun ympäristön ja oman kauneuskäsityksemme
välillä. Mistä tämä voi johtua? Arkkitehdit ovat rakennustaiteilijoita, mutta
taiteilijoina sidoksissa kompromisseihin, joita rakennuttajat heille tarjoavat. Tässä mielessä arkkitehti on kuin muotokuvamaalari: omaa näkemystä ei voi aina ikuistaa sellaisenaan, mikäli haluaa työstään maksun.
Olemme tottuneet ympäristöömme, se tuntuu tutulta ja turvalliselta
vaikka se koostuisi mielikuvituksettomista elementtirumiluksista. Esteettinen mielihyvä syntyy joskus yllättäen, jonkun yksittäisen rakennuksen
tai jopa pienen yksityiskohdan sattuessa silmään. Ruman ja kauniin rakennuksen vertailu voi olla vaikeata sillä ne saattavat erota toisistaan vain
vivahteissa. Samaan tapaan kuin vaikkapa merimaisemataulut. Niistä on
vaikeata sanoa miksi jotkut eivät liikuta lainkaan ja jotkut suorastaan henkivät suolaisuutta.
Tekniikan ja arkkitehtuurin muutokset ovat nopeita ja maailmaan syntyy uudenlaisia maisemia ja esineitä, jotka eivät vielä ole muuttuneet niitä
vastaaviksi mielikuviksi ja siksi kaipaamme toista, jo kadotettua maailmaa, joka itsessään ei ole kauniimpi, mutta saattaa vaikuttaa siltä, koska
se on tuttu. Kannattaa katsoa kahdesti, sillä estetiikka ei ole aina ensi silmäyksellä nähtävissä. Muuten on olemassa riski, että alamme inhota modernia maailmaa vain siksi että emme tunnista siinä totuttuja mielikuvia.
Muistan urheilupuiston katsomon 1950-luvulta. Kävin kentällä luistelemassa. Ämyreissä rahisivat Metrotytöt, oikeat tähdet näkyivät hyvin
pimeässä, kahvilan laikullisella lankkulattialla tuoksui viinimarjamehu ja
hengitys huurusi. Kaunis mielikuva, mutta kaukana nykyisestä taideteoksesta.
Kuulen Einojuhani Rautavaaran ”Cantus Arcticus”:n eteerisen soinnin
kieppuvan pylväikössä. Tuhansien katsojien kohina hukuttaa tuulen suhinan. Katselu tuottaa akustisia assosiaatioita. Puistossa kävelee ihmisiä
nauttimassa rakennetusta ympäristöstä. Kukaan ei pinnistele punaista
rataa pitkin. Kulttuuri ja taide eivät ole elämän korvike, vaan sen avain.
Matti Aaltonen
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Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

50 vuotta mäntymäellä
Täysi salillinen seurakuntalaisia, ystäviä, naapureita ja muita kiinnostuneita kokoontui lauantaina 27. elokuuta 2016 Mäntymäelle
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon eli mormonikirkon Turun seurakuntakeskuksen 50-vuotisjuhlaan ja avoimien ovien tilaisuuteen. Ensimmäiset kokoukset uudessa kirkkorakennuksessa pidettiin 21. elokuuta 1966. Rakennus vihittiin
vuotta myöhemmin, 2. syyskuuta 1967.
Juhlatilaisuudessa kuultiin tontin hankkimisesta sekä kirkon rakentamisesta ja vihkimisestä. Muistoja kerrottiin myös vuosikymmeniä vireästi
toimineesta partiolippukunnasta sekä menneiden vuosikymmenten monipuolisesta musiikkitoiminnasta, mm. kuorosta, monista konserteista ja
musiikkiteatterista. Lopuksi nuori nainen, joka ei ole nähnyt 50:tä mennyttä vuotta kokonaisuudessaan mutta todennäköisesti näkee seuraavat,
kertoi siitä, mitä seurakunta on antanut hänen elämäänsä. Juhlassa kuultiin myös Jean Sibeliuksen ”Finlandia”.
Kerrontaa elävöitettiin vanhoin valokuvin alkaen rakentamattomasta
tontista ja maanmurrosta. Juhlassa mukana olleet näkivät myös katkelman seurakuntakeskuksen vihkimispäivänä kuvatusta filmistä, kun juhlaväki muinoin saapui vihkimistilaisuuteen ja täytti uuden kirkkosalin.

Männikköinen mäki Mäntymäellä ennen kirkon rakentamista. Mäki oli lähiasukkaiden
lasten suosima leikkipaikka ja perheenemäntien pyykinkuivauspaikka.

M a r t i n r a n ta s e u r a
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Esillä oli vanhoja valokuvia kirkon historiasta Suomessa ja Turussa.
Sadat valokuvat muodostivat jatkumon aiemmista sukupolvista tämän
päivän seurakuntalaisiin. Musiikki- ja partiotoimintaa esittelevät videot
toivat muistoja menneestä. Vierailijoilla oli myös mahdollisuus tutustua
rakennukseen ja sen pohjakerroksessa sijaitsevaan sukututkimuskeskukseen, jossa on saatavilla opastusta ja aineistoa kaikille sukututkimuksesta kiinnostuneille.
Kirkkorakennuksessa kokoontuvat Turun 1. ja 2. seurakunta, joihin kuuluu yli 500 jäsentä. Kirkkoon on avoin pääsy joka sunnuntai jumalanpalvelusten aikaan sekä myös arki-iltaisin erilaisten toimintojen aikana.
Terhi Suominen
Kirkon historian perusteellinen esittely on lehdessämme 1/2009.
Lehteen pääsee linkistä:
www.martinrantaseura.fi/wp-content/uploads/Lehti/2009-1.pdf

Kirkon rakentaminen
on jo melko pitkällä.

Kirkonrakentajia tauolla
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Rakkaus lähimmäiseen

Omaishoitajan voima ja taakka
Omaishoitajuus puhuttaa tänä päivänä Suomessa aina hallitustasolle asti. Kaikilla on asiasta mielipide ja asiantuntijat vakuuttavat, että omaishoitajuus on niin inhimillisen hoidon kuin kuntataloudenkin kannalta tavoiteltava tila.
Rakkaus on yhtä suuri puheenaihe. Siitä tehdään lauluja, runoja, kirjoja
ja tauluja. Jokaisella on siitäkin vankka käsitys, mikä tämä tunne on ja mihin asti se kantaa.
Nämä kaksi asiaa yhdistyvät lähisuhteessa. Niiden yhdistelmästä tulee
elämän mauste, minkä vivahteita yksikään asiantuntija ei pysty ennustamaan. Vivahteet ja niiden muutokset tuntevat vain omaishoitosuhteessa
elävät ja heidän sen salliessaan aivan lähellä heitä työskentelevät sosiaali
– ja terveysalan ammattilaiset.
Omaishoitajan ja hoivan kohteena olevan ihmisen elämän historia,
omat voimavarat ja hoivasuhteeseen johtanut tilanne vaikuttavat siihen,
miten uusi yksikkö tulee elämäntilanteessa selviämään. Hoidettavan oma
jo aiemmin kirjaama hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus auttavat raamittamaan kotona annettavaa hoitoa ja sen sisältöä tarvittavaan suuntaan, vaikka hoidettavalla ei itsellä olisikaan enää sanoja käytössä.

Niin paljon kuuluu rakkauteen ...
Rakkaus omaishoitosuhteessa voi olla niin hellyyttä ja läheisyyttä kuin
myös valtaa ja alistamista kuten rakkaus yleensäkin elämässä. Hoivasuhteessa vallankäyttö voi olla niin hoidettavan kuin hoitajankin puolelta
haavoittavaa ja sen myötä molempien elämänlaatua heikentävää.
Pitkään erilaisia hoivasuhteita nähneenä hoitajana toivon kaikkien perheiden jo ennen omaishoitajuuteen ryhtymistä keskustelevan tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä toiveista. Kaikki ihmiset eivät pysty tai halua hoitaa läheistään, eikä silti rakkautta tällaisesta suhteesta puutu. Myöskään
jokainen sairastunut ei halua, että läheinen toimii hoitajana. Hoidettava
haluaisi pitää läheisen itsellään entisessä roolissa ja muiden hoitavan sairastumisesta tai muusta elämän muutoksesta tulleet haasteet.

M a r t i n r a n ta s e u r a

19

k u t e n o m a i s h o i ta j u u t e e n k i n
Omaishoitajuuteen kannustetaan ja siitä maksetaan pieni korvauskin.
Se ei kuitenkaan saa olla ajatuksissa velvollisuus tai välttämättömyys.
Omaishoitajuuteen on hyvä lähteä mieli avoimena kuin lapsi, kokemaan
ja oppimaan uutta. Hoitajuuteen liittyy aina haasteita, joita ei pysty ennakoimaan. Omaishoitajuus voi myös loppua ja muuttua tavalliseksi lähisuhteeksi monesta eri syystä.
Tärkeintä hoitajana toimiessa on muistaa rakastaa itseään ja pitää
huolta omasta terveydestä. Hoitajana toimimisen osalta meillä on ensisijaisesti vastuu omasta jaksamisesta. Hoitajana ei pidä jatkaa, kun omat
voimat ehtyvät. Omaishoidon ohjaajat avustavat muutoksissa ja tuovat
suhteeseen ulkopuolisen ja ammattilaisen näkökulman.
Meitä suomalaisia kannustetaan varustautumaan tulevaisuuteen ja tekemään erilaisia toimenpiteitä varmistamaan, ettemme joudu kriisitilanteissa ”tyhjän päälle”. Omaishoitajuuteen liittyvät asiat tulisi puhua selväksi silloin, kun kaikilla osapuolilla on vielä mahdollisuus tasavertaiseen
keskusteluun. Vältyttäisiin muutoksen tullessa konflikteilta ja vääriltä
odotuksilta. Jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen tulisi tällainen keskustelu
käydä läheistensä kanssa ja tietenkin tehdä edunvalvontavaltuutus sekä
kirjata oma hoitotahtonsa.
Merete Luoto
Muistikoordinaattori, seksuaalineuvoja
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K äy n t i m a a k u n t a - a r k i s t o s s a

Lokakuun 6. päivänä 24 seuramme jäsentä pääsi tutustumaan
Turun maakunta-arkiston tiloihin, toimintaan ja yleensä arkistolaitoksen suomiin mahdollisuuksiin nykypäivänä. Tärkeä tieto on,
että kuka tahansa saa käyttää ilmaiseksi Suomen arkistolaitoksen kokoelmia. Kaikkialla muualla maailmassa palvelu on yleensä
maksullista.
Suomen arkistolaitos juhli syksyllä 200 vuottaan, koska Venäjän keisari Aleksanteri I allekirjoitti 25.11.1816 päätöksen arkistonhoitajan viran
perustamisesta Suomen senaattiin. Asiakirjat ovat osa kulttuuriperintöämme. Siksi niiden säilyttämiseen tarvitaan organisaatio, joka huolehtii
aineiston säilymisestä sukupolvilta toisille. Toisaalta sata vuotta sitten on
päädytty siihen, että kaikkea materiaalia ei säilytetä samassa paikassa.
Niinpä meillä on Kansallisarkisto Helsingissä ja seitsemän maakunta-arkistoa, joista yksi Turussa.
Turun maakunta-arkisto on perustettu v. 1932 Aninkaistenmäelle, missä se edelleen toimii. Lisäsiipi valmistui 1986. Turun arkistoon mahtuu
aineistoa 20 hyllykilometriä. Siitä on jo lähes 19 kilometriä käytössä.. Siispä digitalisaatio pelastaa. Tällä hetkellä aineistoa digitoidaan ja osa on jo
saatu uuteen muotoon. Samalla aineiston käyttö helpottuu, koska enää ei
ole merkitystä, missä aineistoa lukee ja käyttää.

M a r t i n r a n ta s e u r a
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Käynnillämme saimme hyvin seikkaperäisen selvityksen, mitä kaikkea
on digitaalisesti saatavilla ja miten tarvitsemansa tiedon löytää. Arkiston
työntekijät auttavat mielellään, kun lähdet jotakin tietoa etsimään. Suuri
osa materiaalista on kuitenkin vielä haettava mikrofilmeiltä, koska hauraita alkuperäislähteitä ei juuri anneta edes ammattitutkijoiden käsiin. Turussa kannattaa muistaa, että suuri osa Turkua koskevasta materiaalista
on kaupunginarkistossa Puolalankadulla.
Kuljimme hyllyrivistöjen väleissä saaden tuntumaa materiaalimäärän
laajuuteen ja valtaviin kirjoihin, joihin vanhoja asiakirjoja on sidottu yhteen. Samalla pääsimme tutustumaan konservointityöhön, jota tällaisessa paikassa on loputtomasti. Konservaattorin työ vaatii valtavaa kärsivällisyyttä ja huolellisuutta, jotta arvokkaat vanhat tiedot, kirjat ja esineet
(esim. kartat) säilyvät jälkipolvillekin.
Suomen vanhin säilynyt asiakirja on kuningas Birger Maununpojan suojelukirje Karjalan naisille. Se täytti lokakuussa 700 vuotta ja oli näytteillä Turun kirjamessuilla. Sen näkee myös kuvatiedostona arkistolaitoksen
kotisivuilla.
Eniten tutkitaan vanhoja kirkonkirjoja, koska ne ovat ainutlaatuisia ja
niiden aineisto ulottuu yli 350 vuoden taakse. Papit ovat kirjanneet hyvin yksityiskohtaisia tietoja ylös muuttolintujen tulosta ja perunanistutuksesta ruissadon määrään. Niistä selviää esimerkiksi isoäitien merkitys
lastenlasten selviämiseen vaikeina aikoina ja katovuosina syntyneiden
vaikeampi elämä myöhempinäkin vuosina.
Kierroksen lopuksi saimme tehdä kysymyksiä ja tutustua aulan mielenkiintoiseen näyttelyyn.
Sirpa Kumlander

Konservoija (oik) työssään
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Kultaa ja kunniaa Martinrannalle

Piha 2016 -kilpailun tulokset
Vuoden 2016 Turun pihakilpailun tulokset julistettiin joulukuussa.
Martinrantaseuran alueen pihat menestyivät erinomaisesti, tuli
ykkös- ja kakkostiloja ja lisäksi kunniamainintoja eri sarjoissa.
Rivitalo- ja pientalosarjassa parhaaksi pihaksi julistettiin Martinrantaseuran ehdottama hieno piha Mestarinkadulta. Omakotitalosarjassa
jaetun 1. palkinnon voitti Mäkitupalaisten ehdottama tyylikäs piha Purokadun varrelta Mäntymäestä ja kunniamaininnan arvoiseksi katsottiin
kekseliäästi hyödynnetty rinnetontti Pajamäessä. Kunniamainintoja tuli
Martinrantaan myös kerrostalo- sekä julkisten rakennusten sarjassa.

As Oy Mökin vanhin asukas, yli 50 vuotta talossa asunut kirvesmies Risto Mäki sai
tehtäväkseen kunnialaatan kiinnittämisen talon seinään.

M a r t i n r a n ta s e u r a
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Y h t e i s ö l l i s tä r i v i ta l o a s u m i s ta M e s ta r i n k a d u l l a
Pihakilpailun palkintoraati kiteytti arvostelunsa Martinrantaseuran ehdottamasta Mestarinkatu 16b rivitalopihasta lausumaan:
”Kauniin mukulakivikadun varrella, 1900-luvun alkupuolen puutaloalueen keskelle sijoittuva yhden talon yhtiö tarjoaa suorastaan ylellistä kaupunkiasumista: tarpeeksi omaa tilaa ja rauhaa, mutta samalla vahvaa yhteisöllisyyttä ja hienon yhteisen pientalomaisen pihaympäristön keskellä
kaupunkia. Toimintojen tilajäsentely on onnistunut kauttaaltaan, autojen
tilat ovat kadun puolen autotalleissa ja talon toisen puolen privaatilla pihalla on kaunis yhteinen vehreän kasvillisuuden alue. Jokainen asukas on
korvamerkinnyt pienen alueen tämän vehreyden laidalta itselleen, komein
perennapenkein erotettuna. Tämä järjestely vapauttaa ovien vierustat ja
edustat selkeämmin kulkutilaksi, mikä luo siistin yleisvaikutelman. Hyvin
hoidetun yhteisen viheralueen taustalla sijaitsee vielä paikan helmi: yhteinen vanha pihasauna joka lämpiää ympäri vuoden.”
Mestarinkadun rivitalo, viralliselta nimeltään Turun Työläisten As. Oy.
Mökki, on rakennettu 1925. Nyt 92-vuotias talo on yksi ensimmäisistä,
joita rakennettiin Martin alueelle pikavauhtia sen jälkeen, kun alueen kaava valmistui 1923.

Kukkaloistoa ja vihreyttä kesäkuvissa Mökin piha-alueella
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Rakennuksessa on kuusi asuntoa. Talossa pitkään asuneet Matti ja Sinikka Arvela kertoivat, että kaikki asukkaat osallistuvat talon ja ympäristön
hoitoon. Kuuden viikon välein lankeaa kullekin perheelle talonmiesvuoro,
jonka aikana he hoitavat talon yhteiset nurmikkoalueet, pensasaidat, jalkakäytävän ja pihan siistimiset, liputukset jms. tehtävät. Isommat työt
yhteisalueilla tehdään talkootyönä. Oman rajatun piha-alueensa kukin
asukas suunnittelee ja rakentaa ja hoitaa itse. Pihalla on tiilirakenteinen
ulkorakennus, jossa on asukkaiden yhteinen sauna.

Omakotisarjassa tiukka kisa
Jaetun 1. palkinnon saivat Mäkitupalaisyhdistyksen ehdottama piha
Mäntymäestä Purokatu 21:stä ja Laukkavuorenkatu 7 piha Pääskyvuorelta. Purokadun pihasta raati lausui: ”Mäntymäen vanhan omakotitalon
pihaympäristössä on erinomaisesti oivallettu paikan tarjoamien lähtökohtien merkitys. Loivasti kohoava etelään avautuva rinnetontti on osin
pengerretty kevyesti: matalan luonnonkivimuurin ja kauniin rehevän perennavyöhykkeen takana aukeaa, visuaalisesti kokoaan isompana, avaran
oloinen yhtenäinen nurmikenttä, jonka reunoilla kasvavat paikan hengen
mukaisesti männyt ja myös muu suuri puusto.” ”Kokonaisuus on hyvin
huollettu ja talon ja ulkoympäristön suhde toisiinsa on viehättävän ja onnistuneen rento, asukkaidensa oloinen?”

K u n n i a m a i n i n n at
Martinrannan alueelta raati arvioi kunniamaininnan arvoisiksi kolme pihaa. Maininnan sai kerrostalopiha Korppolaismäessä Maununtyttärenkatu
33:ssa, ehdottajana Martinrantaseura. Erityisesti kiitettiin rakennuksen
luontevaa liittymistä arvokkaaseen ympäristöönsä.
Julkisyhteisö- yrityspihojen sarjassa palkittiin kunniamaininnalla Martinrantaseuran ehdottama Pihlajakodin palvelutalo Ojarinteellä. Raati kiitti
lausunnossaan talon vehreää, monien ikäpolvien yhteistä pihaympäristöä,
jossa kokonaisuus on hyvin jäsennelty, tarkoituksenmukainen ja viihtyisä.
Omakotisarjassa kunniamaininnan arvoiseksi katsottiin myös Mäkitupalaisten ehdottama piha Pajamäen Alitiellä. Raadin mielestä”osittain
erittäin jyrkälle rinnetontille sijoittuva piha on mielikuvituksellinen runsauden sarvi erilaisia yllätyksellisiä tiloja ja toimintoja”.
Jouni Liuke

M a r t i n r a n ta s e u r a

Kunniamaininnan ansainnut kerrostalopiha Korppolaismäessä sopeutuu hienosti
ympäröivään luontoon.

Kunniamaininnan sai myös Pihlajakodin ihmisläheinen piha Ojarinteellä.
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Martinmäestä maineeseen

Kouluneuvos Allan t. koskimies
Martissa, Maijumäen kupeessa, kasvoi ja kävi koulutiensä vaatimattomasta työläiskodista lähtenyt nuorukainen, josta tuli myöhemmin karismaattinen opettaja, Turun kansakoulujen tarkastaja,
Turun koulutoimen johtaja, oppikirjojen kirjoittaja, armoitettu kynämies ja kouluneuvos.
Allan Tauno Martti Koskimies syntyi 5.päivänä toukokuuta 1912 Turussa. Täällä hän myös kävi kansakoulun ja keskikoulun. Valmistuttuaan Rauman Seminaarista kansakoulunopettajaksi hän toimi opettajana Ahlaisissa ja Turussa kunnes hänet 1946 valittiin Turun kaupungin kansakoulujen
päätoimiseksi sihteeriksi 1946.
Allan jatkoi työnsä ohella opintojaan; sodan jälkeen hän kirjoitti ylioppilaaksi ja suoritti Turun Yliopistossa maisterin tutkinnon 1949. Sen jälkeen
hänet valittiin Turun kansakoulujen tarkastajaksi. Peruskoulu-uudistuksen toteutuessa hänet nimitettiin Turun kaupungin koulutoimenjohtajaksi
1970. Kouluneuvoksen arvonimi hänelle myönnettiin 1969.

M a r t i n r a n ta s e u r a
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Allanin lapsuudenkotia Plaanin laidalla
Allan Koskimies hoiti monia kunnallisia luottamustoimia. Hän julkaisi
myös useita oppikirjoja ja runoteoksen ”Tiimalasi”. Sodan aikana luutnantti Koskimies palveli esikuntatehtävissä vuosina 1939-40 sekä koti- ja
kenttäjoukoissa vuosina 1940-44.
Etunimiensä Allan Tauno Martti perusteella mm. opettajakunta tunsi
hänet nykyään muuta merkitsevästä lyhenteestä ATK. Tuttavallisesti häntä nimitettiin Alluksi. Hänet muistetaan moniin asioihin kantaaottavana
mutta samalla leikkimielisenä, huumorintajuisena seuramiehenä.
Allan Koskimies kuoli 79-vuotiaana vuonna 1992.

P l a a n i n l a i t a m i lt a M a i j u m ä k e e n
Allan Tauno Koskimies syntyi köyhään työläisperheeseen. Isä oli kivityömies Selim Forsman ja äiti piikatyttö Ida Matilda Söderdahl Karunasta.
Vuonna 1906 sukunimi suomennettiin Koskimieheksi. Perheeseen syntyi
kuusi lasta, neljä poikaa ja kaksi tyttöä. Allan oli näistä nuorin. Perhe asui
Plaanin laidalla Arseninkatu 2:ssa kyökin ja kamarin käsittävässä huoneistossa, jossa ”tällaisen katraan hengissä pitäminen työmiehen palkalla oli
siihen aikaan taidonnäyte”. (Sitaatit ovat Koskimiehen muistelmista, jotka
on julkaistu Turkuseuran kirjasarjassa Lapsuuteni Turku.)
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Arseninkadulta, nykyiseltä Sirkkalankadulta, perhe muutti uhkaavan
häädön alta Maijumäkeen. Allan Koskimies kertoo muutosta: ”Mutta mööpelit olivat kulahtaneita ja muuttokuormasta olisi tuleva surkea näky. Silloin
perheen älykkäin, Iida Matilda, sai hyvin kyseenalaisen älynväläyksen: kaikki oli maalattava valkoiseksi. Seurasi sivelemistä, klottaamista, pläästimistä,
monia hyviä turkulaissanoja voisi tässä käyttää. Ja voi sitä ammattitaidon
puutetta. Luulen itse, että huonekalun valmistaminen on helpompi työ kuin
sen kunnollinen pintakäsittely. Mutta Seelimin perhe sen kuin siveli.”
”Kun sitten h-hetki tuli, niin oli niin kuin taivaasta olisi laskeutunut hohtavan valkoinen mööpelikuorma hevosen rattaille. Ylimpänä keikkuivat Iidan
ylpeydet: fiikus, filotendron, ”vosikka” ja kaksi appelsiinipuuta. Ennen lähtöä
Seelimi oli kiskonut hohtimilla kaikki sähköjohdot seinistä. Äskettäin tapahtuneen sähköistyksen sisätyöt Seelimi oli joutunut itse maksamaan eikä talon
omistaja suostunut suorittamaan niistä mitään korvausta muuton yhteydessä.”
Näin keikkui muuttokuorma Marttiin. Osoitteeksi tuli ensin Tiilentekijänkatu 10. ”Se oli vanhan puurakennuksen päädyssä, tilava asunto, jossa
oli kamari ja oikein leivinuunilla varustettu tupa.” Muutamaa vuotta myöhemmin tuli muutto kadun vastakkaisella puolelle Tiilentekijänkatu 9b:n
puutaloon.

Mikä ihmeen Maijumäki?
Koskimies käytti muistelmissaan kotipaikastaan kansan suussa syntynyttä ja siihen aikaan yleisesti käytössä ollutta nimeä Maijumäki. Sillä
tarkoitettiin mäkeä, jolle myöhemmin rakentui Martin kirkko ja seurakuntatalo. Koskimiehet asuivat mäen kupeessa Tiilentekijän- ja Tapulikadun
kulmataloissa. Koskimies kertoo:
”Maijumäki oli silloin nuorten ja varttuneittenkin miesten tärkeä oleskelupaikka. Aina sään salliessa siellä oli ainakin yksi peliporukka lyömässä korttia.
Nykyisen Martin kirkon lähettyvillä oli useita tähän tarkoitukseen soveltuvia
koloja, joista seisaalleen nousten näki, oliko poliisi tulossa. Virolaista pirtuakin viljeltiin, mutta näiden veikkojen kunniaksi on sanottava, että ne eivät
koskaan häirinneet ympäristön asukkaita. Jalkapalloharrastus vei voiton kortinpeluusta. Mäen keskellä oli pieni tasapohjainen notko, jossa potkittiin kaiket
kesäillat. August Blomberg, urheilupuiston luoja, katseli tätä touhua puistosta
käsin kiikarilla ja suunnitteli pienen jalkapallokentän kunnostamista Maijumäkeen. Seurakunta kuitenkin veti pitemmän korren ja teki Maijumäkeen kirkon
ja asuintalon.”
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Tiilentekijänkatu 10 ympäristöineen raunioitui täydellisesti jatkosodan
ensimmäisissä pommituksissa 26.6.-41. Tiilentekijänkatu 9 kolme puutaloa säilyivät kuin ihmeen kaupalla.
Tiilentekijänkatu 10 paikalla on nyt 1950-luvulla rakennettu As Oy Kirkonrinteen komea rakennusryhmä. Tiilentekijänkatu 9 puutaloista kaksi
purettiin ja niiden tilalle nousi 1979 As Oy Tapulikatu 6 kerrostalo. Koskimiehen perhe asui talossa 9b, jota ei enää ole.

Allan kavereineen Maijamäen, nykyisen Martin
kirkonmäen rinteellä.

Allan T. Koskimies ja Anna-Liisa Sillanpää
hääkuvassaan 1936.
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K o u l u n k äy n t i ä k o v i s s a o l o i s s a
Allan Koskimies muistelee värikkäästi elämäänsä Martissa: ”Paikkakunnan nuoriso oli perin pohjin jengiytynyt. Olin kymmenvuotias ja kuuluin lasten
pihapiiriin, joka sekin oli suljettu ja suhtautui vihamielisesti uuteen tulokkaaseen. Kaikeksi onnettomuudeksi Iida teki minulle aivan liian hienon valkopäällisen lippalakin.” …”Minä sain lakin johdosta pilkkanimen, Kapteeni kuivalla
maalla. Sanomattakin on selvää, etten sen jälkeen pannut lakkia päähäni,
mutta nimi säilyi silti jonkin aikaa.”
Allan oli kaksitoistavuotias, kun kauan sairastanut äiti kuoli. Vanhemmat lapset muuttivat pois isän luota. Allan kävi kansakoulun loppuun ja
meni päästötodistuksen saatuaan juoksupojaksi Millnerin vaatetusliikkeeseen. Sukulaiset ja Allanin opettaja sanoivat, että pojan oli hyvän koulumenestyksensä vuoksi mentävä oppikouluun. Tämä toteutuikin, mutta
jo ensimmäisen syyslukukauden aikana isä kuoli ja poika oli yksin ja täysin varaton. Apuun tulivat veli Alfons ja sisko Raakel, jotka olivat töissä,
vaikka Raakel vasta 16-vuotias ja Alfons vain kolme vuotta vanhempi. He
muuttivat takaisin kotiin ja Allan jatkoi koulunkäyntiä. Alfons Koskimies oli
töissä sokeritehtaalla jokirannassa.
Lastensuojeluviranomaiset puuttuivat nyt asiaan. ”Alaikäisellä pitää olla
holhooja. Minulla ei ollut, eivätkä lastensuojeluviranomaiset uskoneet, että
kolme kakaraa pystyisi muodostamaan yhteiskuntaan soveltuvan toimivan
perheen.” Allan pantiin Luostarinkadun lastenkotiin, jossa pidettiin kovaa
kuria. Lastenkotiin huostaan otetut lapset eivät saaneet käydä oppikoulua, jonne Allanilla oli palava halu.
”Näissä olosuhteissa syntyi sangen pian pakosuunnitelma, johon houkuttelin myös huonetoverini. Aamulla aidan yli vapauteen. Mutta aamupäivällä
oli tapahtunut muutakin. Siskoni Raakel oli itkien ja rukoillen saanut lastensuojelujohtajan, pastori Hedmanin, suostumaan siihen, että saisimme yrittää
tulla toimeen kolmisin. Minut siis vapautettaisiin kokeeksi.”
Allan aloitti oppikoulun Turun Suomalaisessa Reaalilyseossa. Alku meni
hyvin. Allan oli priimusoppilas. Se ja perhesuhteet johtivat kaunaan muiden oppilaiden taholta. ”Sen ajan oppikoulu ei ollut tarkoitettu punikkien lapsille, ja kun luokkatoverini kertoivat kotona lausahduksistani, olin pian poltinleimalla merkitty.” Koulukiusattu Allan pyrki toiseen kouluun, Klassiseen
Lyseoon ja pääsi.
Hyvin arvosanoin läpäistyä keskikoulua seurasi opiskelu kuuluisassa
1896 perustetussa Rauman seminaarissa. Valmistuttuaan siellä kansakoulunopettajaksi ensimmäinen työpaikka löytyi Ahlaisten Ylikylän koulusta. Ahlaisista löytyi myös tuleva vaimo Anna-Liisa Sillanpää. Pari avioitui ja 1936 he muuttivat Turkuun, josta Allan oli saanut opettajaviran.
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Hän toimi opettajana ensin Snellmannin ja Martin kouluissa kunnes hänet
valittiin vaativampiin tehtäviin. Anna-Liisa toimi perheenäidin työnsä lisäksi kymmenisen vuotta lastentarhanopettajana turkulaisissa lastentarhoissa, mm. Kallelankadun Päivänpirtissä 50-luvulla.
Perheeseen syntyi kolme tytärtä, Seija Orvokki, Hilkka Kaarina, ja Liisa Irmeli. Vanhempien antaman henkisen perinnön voidaan kuvitella johtaneen siihen, että kaikki tyttäret valitsivat opettajan uran. Seijasta tuli
peruskoulun opettaja, filosofian kandidaatti ja englannin kielen lehtori.
Kaarina luki myös opettajaksi ja sen lisäksi hän opiskeli taidealaa, harrasti
kuvaveistoa ja maalaamista. Kuopus Irmeli oli hänkin luokanopettaja ja
toimi mm. Runosmäessä koulun rehtorina.
Näin Martinrantalaisen työläiskodin pienen sinnikkään koulupojan luoma korkealle kohonnut ura turkulaisessa koulumaailmassa on saanut jatkoa ja Allan T. Koskimiehen nimi säilyy pitkään muistoissa.
Jouni Liuke,
Seija Somerpalon innoittamana ja avustamana.
Lähteet
- Allan T. Koskimies; Lapsuus Plaanin laitamilla. Turkuseura¸lapsuuteni
Turku 2002,
- Allan T. Koskimies; Plaanin laidalta Maijumäen kupeeseen, julkaisematon,
- Seija Somerpalon muistelukset.

Allan nuorukaisena Tiilentekijänkadun
aikoina
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Martin aitta osuu silmään - ja kutsuu
Kuten moni Martinkatua päivittäin kulkeva on huomannut, legendaarisen Myllypubin viereen on hiljattain avautunut uusi, mielenkiintoisen näköinen liike. Liiketila alkoi täyttyä kiinnostavan näköisistä esineistä ja moni ohikulkija varmasti mietti mielessään
että mitähän tuohon on tulossa.
Liiketilan teippauksista selvisi liikkeen nimi ja homman juoni alkoi hahmottua ohikulkijoille ja naapurustolle. Martin Aitta. Design - Second Hand.
Näin liikkeen nettisivuilla ja facebook -sivuilla lukee heti otsikossa. Mikä
ihmeen design ja Second Hand? No, suora käännös englannista avaa toki
hieman asiaa. Yksinkertaisesti; käytettyä tavaraa, pääpainona tunnettujen
muotoilijoiden ja arkkitehtien muotoilemia kalusteita sekä taide-esineitä.
Designiin törmää selatessa sisustuslehtiä tai asuntojen myynti-ilmoituksia. Martin Aitassa on myös ripaus 60-80 luvun käyttötavaraa, joka on
etenkin 80-90 luvulla syntyneiden nuorten suosiossa. Tavaroissa on tuttua fiilistä mummolasta tai omasta lapsuuden kodista. Osin on kyse myös
ekologisista valinnoista. Kertakäyttöisyys ei ole muotia. Hyvät kalusteet
kestävät eliniän ja vähän ylikin.
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Martin Aitta toimii perinteisin osto- ja myyntiliikkeen periaattein. Tavaraa ostetaan ja myydään. Liike ostaa myös isoja kuolinpesän irtaimistoja
ja arvioi taide-esineitä sekä kalusteita. ”Aittaan” on helppo poiketa kyselemään vaikka tiettyjen esineiden perään. Ilmaisia neuvoja ja vihjeitä on
aina tarjolla.
Liikkeen omistajana häärii itsekin Martinmäessä asuva Juha-Pekka
Virtanen, joka muutti pitkän keräilyharrastuksen työksi. Virtanen on kerännyt pääasiassa kotimaisten muotoilijoiden valaisimia sekä kalusteita.
Alvar Aaltoa, Ilmari Tapiovaaraa ja tanskalaisen muotoilun helmiä. Suurin
työ on hyvän myyntitavaran löytäminen. Töissä ollaan käytännössä koko
ajan, ja kuljettava silmät auki. Tarvittaessa pitää olla nopeastikin valmiina
hakemaan hyvää tavaraerää vaikkapa Oulusta, mies kertoo.
Martin Aitta on otettu hyvin vastaan ja ihmiset ovat löytäneet paikan yli
odotusten. Kivijalkaliikkeet eivät suinkaan ole kuolleet, varsinkin kalusteita halutaan nähdä ja hypistellä paikan päällä, se ei onnistu netissä.
Yhtä asiaa Virtanen toivoo kovin - nimittäin naapureita liiketilalleen.
Olisi hauska nähdä enemmän elämää näillä kulmilla. Martinmäessä on
imua. Internet ei pysty kaikessa kilpailemaan hyvän palvelun kivijalkakauppaa vastaan.
Leo Lindstedt
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kulttuuritarjontaa
Viime vuonna lisäsimme kulttuuritarjontaa jäsenistölle: kerran
kuukaudessa on kokoontunut kirjallisuuspiiri ja muutamiin teatterinäytäntöihin on ostettu lippuja. Teatteriesityksistä Samppalinnan kesäteatterin näytelmä Nunnia ja konnia sai jäsenistömme
parhaiten liikkeelle. Kirjallisuuspiiri on saanut hyvän vastaanoton
ja vain heinäkuussa pidettiin lomaa, silloinkin niin, että elokuuksi
luettiin kaksi kirjaa.
Aloitimme keväällä Tommi Kinnusen Neljäntienristeyksellä ja Lopotilla, joista olivatkin jutut kesän lehdessämme 2/2016. Seuraavaksi luimme
ruotsalaisen, elokuvanakin suuren suosion saaneen Fredrik Backmanin
teoksen Mies, joka rakasti järjestystä. Toukokuun kirjana oli Kjell Westön
Kangastus 38, paljon kiitosta saanut teos ajasta ennen toista maailmansotaa.
Kesäkuussa kokoonnuimme invalidiyhdistyksen kesäkodilla Kuusistossa. Mukana oli 17 osallistujaa. Samalla saimme tutustua lomakodin ympäristöön ja alueen toimintaan. Lomakoti Koivukankare on kaikille avoin lomanviettopaikka, jossa toimii myös ravintola. Kuusistossa keskustelimme
komisario Maigretista ja 1950-luvun Pariisin helteisistä tunnelmista. Georges Simenonin teksti sai hien valumaan lukijankin ohimoilta. TV:stä oli
juuri tullut myös saman teoksen filmatisointi, ja selkeitä eroja havaittiin.
Elokuussa käsittelimme vanhempaa tuotantoa: Harry Martinsonin
omaelämäkerrallisen teoksen Nokkoset kukkivat, joka tuo lukijan mieleen
elävästi edellisen vuosisadanvaihteen huutolaispojan karun ja ankaran
lapsuuden Ruotsissa. Teoksen kieli on vanhahtavaa, mutta hyvin rikasta
ja vivahteikasta.
Elokuun toinen teos oli Bo Carpelanin Kaari, joka luo eteemme kaikki ruotsinkielisen Suomen erilaiset ihmisryhmät: ahkerat ja köyhät saaristolaiskalastajat ja maalaiseläjät, akateemiset koko kesän saaristossa
viettävät mökkiläiset ja varakkaat liikemiehet, kaikki perheineen. Teos on
kirjoitettu hyvin kauniilla kielellä ja siinä halutaan osoittaa, että ihmiset
pystyvät sopimaan ristiriitansa ja tulemaan toimeen keskenään, vaikka
ovatkin hyvin erilaisia monillakin eri mittareilla mitattuna. Hyvin kaunis ja
opettavainen teos, joka palvelee myös nuoria lukijoita.
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Syyskuussa oli taas dekkarin vuoro: Sujata Masseyn ”Rei Shimuran ensimmäinen tapaus”. Massey on kirjoittanut lukuisia Rei Shimura -dekkareita. Niissä hän tuo hyvin yksityiskohtaisesti esiin tämän päivän Japania
ja japanilaisuutta aina kieltä myöten. Eräs ystäväni kertoi, että luettuaan
Masseyn kirjan hän meni kirjassa mainittuun paikkaan mainittuun aikaan
ja siellä oli juuri sellainen kirpputori kuin kirjassa kuvailtiin. Jos siis haluat
tietoa nykypäivän japanilaisuudesta, lue Sujata Masseyn dekkareita.
Lokakuun kirja oli Khaled Hosseinin Leijapoika. Kirja avaa eteemme Afganistanin kauneuksineen ja varsinkin kauheuksineen. Teoksen luettuaan
ymmärtää paljon paremmin, miten moninaisista ongelmista on kysymys
ja miten vaikeaa asioita on ratkoa. Ihmisten välinen luja ystävyys on tässäkin kantavana voimana ja kirjan kaunis kieli kantaa lukijaa vaikeidenkin
asioiden yli.
Marraskuun palaverissa aiheena oli Heidi Köngäksen Hertta. Tästä aiheesta näimme myös viime vuonna 3-osaisen TV-elokuvan, mutta kirja
menee elokuvaa syvemmälle ja auttaa ymmärtämään, miksi Hertta Kuusisesta kasvoi sellainen kommunismin mallinainen, jolla aate meni kaiken
muun edelle. Hyvin kirjoitettu, vaikuttava teos.
Joulukuussa otimme hieman kevyemmin: käsittelimme Miika Nousiaisen uutta kirjaa Juurihoito. Tätä kirjaa voi lukea hyvin monella tavalla: Voi
keskittyä hauskoihin yksityiskohtiin ja kielen suomaan herkutteluun. Voi
lukea nopeasti sivuja kääntäen kevyenä hömppätekstinä epärealistisesta matkustelusta ympäri maailmaa, mikä ei tarjoa mitään syvällisempää.
Mutta teoksen voi lukea myös hyvin vakaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin
paneutuvana teoksena. Sieltä löytyy suomalaisten suhtautuminen romaniväestöön aiempina vuosina, aboriginaalien totaalinen syrjäyttäminen
maahanmuuttajien saavuttua Australiaan, ruotsalaisen yhteiskunnan ongelmat eri kulttuurien sulattamossa, seksiturismi mm. Thaimaassa, huumesalakuljetuksen vaarat, sodan aiheuttamat traumat sodanjälkeisessä Suomessa, isättömyys, adoptoidun lapsen ongelmat, työnarkomania,
miehenä oleminen tämän päivän Suomessa ja monet muut asiat – siis
todella paljon erilaisia aineksia lukijalle tarjoava lukukokemus.
Tammikuussa pureuduimme Jäähän, Ulla-Lena Lundbergin Finlandiapalkittuun teokseen.
Tervetuloa mukaan!
Sirpa Kumlander
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Syyskokous 2016
Martinrantaseura ry:n syyskokous pidettiin 17.11. alkaen klo 18
Mäkitupatalolla osoitteessa Valtaojantie 7. Tilaisuuden aluksi
muistikoordinaattori Merete Luoto kertoi mielenkiintoisella tavalla omaishoitajuudesta. Kahvitauon jälkeen siirryttiin kokousasioihin.
Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Kumlander avasi kokouksen ja hänet
valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Heimo
Kumlander sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Silfver ja Tapani Järvinen.
Kokoukselle kerrottiin Martinrantaseura ry:n voittaneen Turkuseuran
järjestämän kaupunginosaseurojen välisen toimintakilpailun.
Kirjallisuuspiirin ja filosofisen keskustelupiirin seuraavista aiheista, kokoontumisajoista ja –paikoista kerrottiin kokoukseen osallistuneille. Esiteltiin myös kevään ohjelmaa ja Hirvensalon osayleiskaavan nykyvaihetta.
Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti asioista. Hyväksyttiin laadittu toimintasuunnitelma ja talousarvio sellaisinaan vuodelle 2017. Jäsenmaksujen suuruus säilytettiin ennallaan: varsinainen jäsen 20 euroa, perhejäsen
5 euroa ja yhteisöjäsen 60 euroa. Kenellekään ei makseta palkkioita, mutta hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden kulukorvaukset hoidetaan.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi valittiin
yksimielisesti Sirpa Kumlander. Hallituksen jäsenistä erovuoroisia olivat
Leo Lindstedt, Irmeli Mattila ja Kimmo Samuli. Lindstedt oli ilmoittanut
väistyvänsä ja hänen tilalleen ehdotettiin Tapani Järvistä. Ilman äänestyksiä valituiksi tulivat Irmeli Mattila ja Kimmo Samuli edelleen sekä uutena
Tapani Järvinen. Hallituksessa jatkavat aiemmin valittuina Markku Ahti,
Ahto Heinonen, Jouni Liuke, Aimo Mäki, Arto Siitonen ja Merja Silfver.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Petri Aalto ja Matti Aaltonen, varatoiminnantarkastajiksi Raili Kataja ja Mervi Mattila.
Sirpa Kumlander
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Martinpäivän perinteitä
martin hanhea ja viljapukkeja
Martinpäivän vanhoja perinteitä vaalitaan monissa Euroopan
maissa, mm. Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Portugalissa ja Englannissa, sekä useissa muissakin maissa. Perinteet poikkeavat eri
seuduilla toisistaan. Tavallisimmin lapset tuovat Martinpäivänä
lyhtykulkueessa valoa kaduille, poltetaan Martinpäivän kokkoa
ja esitetään näytelmiä, jotka pohjautuvat Pyhän Martinuksen legendaan. Martinpäivän tulet tuovat symbolisesti valoa pimeyteen.
Syödään myös Martinpäivän hanhea ja rakennetaan olki- ja viljapukit, jotka karkottavat pahat henget pilaamasta saatua satoa.
Martin hanhi juhlaruokana on yksi vanhoista kansanperinteistä. Martinpäivänä alkoi maanviljelijöillä talvikausi: palvelusväki sai palkkansa, maapalstoista tehtiin vuokrasopimukset, jne. Hanhet ja muut eläimet, joita ei
ollut varaa ruokkia talven yli, teurastettiin. Hanhenpaistin syöminen tuona
päivänä muodostui tavaksi. Herkuttelun jälkeen alkoi adventin paasto.

M a r t i n r a n ta l a i s e t M a r t i n h a n h e a h a u k k a a m a s s a
Vanhan perinteen elvyttämiseksi joukko martinrantalaisia kävi Martin
päivänä 10.11. Ravintola Pippurimyllyssä viettämässä Martin päivää. Ajatuksen äiti, Irmeli Mattila kertoi:
- Syötiin Martin hanhea yrttiperunoiden ja haudutetun punasipulin kera.
Annos oli herkullinen ja monelle makuelämyksenä uusi; moni söi ensikertaa elämässään hanhea.
Hanhi sai toivomaan, että Pippurimylly ottaa hienon perinneruoan listoilleen tulevinakin Martin päivinä.
Jouni Liuke
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syyspiknikillä unelmapuistossa
Kauniina syyskuun sunnuntaina kerääntyi juuri ja juuri kaksinumeroinen
määrä seuramme jäseniä ja ystäviä Urheilupuiston etelänurkkaan – ei
häpeämään, vaan ilahduttamaan toisiaan. Myös varttuneemmalle väelle tarkoitetut liikuntavempaimet tulivat tutuiksi. Kun esityslista puuttui,
vaihtuivat puheenaiheet seuran tulevaisuudesta tieteen tekemiseen.
Ja kuten kutsussa mainittiin, toivat hyväntuuliset piknikoijat mukanaan
niin itse leivottuja herkkuja kuin itse savustettuja muikkuja. Kun vielä puheenjohtajamme Sirpa Kumlander haki kotoa pelien kuninkaan, ratkottiin seuran epävirallinen shakkimestaruuskin asiaankuuluvalla tavalla eli
kumpikin osallistuja voitti ja hävisi kerran.
Leo Lindstedt

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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JOULUKUU ALKOI PUUROJUHLALLA BRUNOII:ssa
Alustuksia, musiikkia, numerosatu, riisipuuroa, verbaaliakrobatiaa ja
sekahedelmäkeittoa sekä juotavaa tarpeen ja maun mukaan. Että sellaista. Rovasti emeritus Terho Hämeenkorpi kertoi joulun alkuperästä rikastaen sitä osuvilla kommenteilla. Kolmisenkymmentä osallistujaa pähkäili
tunnettujen ihmisten nimiä, joissa kirjaimet olivat tulleet sekopäisiksi.
Leo Lindstedt luki perinteisen numerosadun Ermanno Bencivengan kirjasta Olipa toisen kerran - 52 ajattelemisen arvoista satua. Satu kertoi nelosen ongelmasta. Onneksi satu päättyy onnellisesti ja nelonen säilyttää
persoonallisuutensa.
Hanuristi Ari Hakulinen ja laulusolisti Olli Pekka Ketonen lämmittivät
mieltä oivaltavilla musiikkivalinnoilla ja yhteislaulukin sai tilaa. Kun vielä Kimmo Samuli valaisi osanottajia glögin historiasta, taisi tuo herkkujuomakin soljua tavallista sulavammin elimistöihin.
Ja mukavaa oli.
Jouni Liuke
Leksan suosiollisella avustuksella

Mainiot musikantit Ari ja Olli Pekka

Puurojuhlayleisöä

Illan spiikkeri ja satusetä
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tapahtumakalenteri kevät 2017
Omalääkäriperformanssi ja tutustuminen pääkirjaston palveluihin
Tiistaina 21.2. klo 16 Pääkirjastossa
Kirjaston Studiossa nähdään klo 16 alkaen Mäntymäki 2 terveysaseman
vastaavan lääkärin Kaj Haapasalon tuottama ”Performanssi omalääkäriydestä” ja sen jälkeen klo 17 informaatikko
Tarja Rajala esittelee kirjaston palveluita.
Ilmoittautuminen Raili Katajalle viikkoa aikaisemmin, puh. 0400 308482

Teatteritapahtuma
Kissa kuumalla katolla –näytelmä Logomossa ti 28.2.2017 klo 19
Vahva perhedraama.
Pikaiset ilmoittautumiset Aimo Mäelle (makiaimo@gmail.com ) ja
maksut (30 euroa) yhdistyksen tilille 6.2. mennessä (!)

Tutustuminen Bovallius-ammattiopistoon ja kevätkokous
Vähäheikkiläntie 50, to 30.3. klo 17
Tutustumme opiston oppaan johdolla monipuoliseen ammatilliseen
erityisoppilaitokseen, minkä jälkeen kevätkokous ja kahvitarjoilu ammattiopiston auditoriossa.
Kyselyt Leo Lindstedt, puh. 045 8071930

Vierailu Martinmäen sähkökeskuksessa ja sen luolastossa
Osoite Myllyahde, to 20.4. klo 17
Sisälle mahtuu vain 20, ilmoittautumiset Robert Rainio, puh. 050 5304338.
Vapaaehtoinen kokoontuminen klo 16 alkaen Café Wäinössä, mistä 200
metrin kävelymatka sähkökeskuksen sisäänkäyntiin Myllytunnelissa.
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Luonto- ja näköalaretki 65 metriä korkealle Luolavuorelle
Yhteislähtö to 18.5. omilla autoilla Sotalaisten aukiolta klo 16:45
Tutustumme paikallisasiantuntija Olavi Suomisen johdolla entisen maankaatopaikan monipuoliseen luontoon ja ihailemme huikeita näköaloja.
Paikalle pääsee myös kätevästi Luolavuorentien kevyen liikenteen väylää
pitkin tai bussilla linja 18, pysäkki Puimalantie.
Kyselyt Leo Lindstedt, puh. 045 8071930 tai Robert Rainio 050 5304338

Kirjallisuuspiiri kokoontuu
osoitteessa Asesepänkatu 1 maanantaisin klo 18 seuraavasti: 13.2.
(kirjana KARI HOTAKAISEN HENKIREIKÄ), 13.3., 10.4., 8.5. ja 12.6. (kesäkuussa lomakoti Koivukankareella Kuusistossa).

Muita tapahtumia kevätkaudella 2017
Mikko Laaksonen esittelee kirjojensa pohjalta erityisesti Martinrantaseuran alueen taloja ja arkkitehtuuria seuraavasti: luento maanantaina 27.3. klo 17.30 alkaen Mäkitupatalolla osoitteessa Valtaojantie 7.
Tilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu ja mahdollisuus ostaa Mikko Laaksosen
kirjoja: Turun puutalot (35 e) ja Erik Bryggmanin arkkitehtuuri (50 e), 5
euron alennus molemmista,
jos ostaa kaksi kirjaa.
Kävelykierrokset Mikko Laaksosen johdolla: ti 16.5. klo 18-20 lähinnä
Vähä-Heikkilän alueella. Lähtö Mäkitupatalolta. Ma 29.5. klo 18-20 lähinnä Martin alueella. Lähtö Sotalaisten aukiolta.
Kakskerran Nuorisoseuran teatteri esittää toukokuussa komediaa Jo
vain herra ministeri. Tiedustelut Sirpa Kumlander (sirpa.kumlander@
outlook.com ).
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jäsenalennusta myöntävät liikkeet alueellamme
Kevytpyörä
Pyöräliike ja korjaamo
Alennukset tuotekohtaisesti.
Martinkatu 11. Puh. 02 234 2108
www.kevytpyora.fi

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

Kuva-Laine
Valokuvaamo ja kuvausalan liike
Alennukset tuotekohtaisesti.
Stålarminkatu 9. Puh.02 235 6476
www.kuvalaine.fi

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

Ruusu-Aula
Kukkaostoksista 10 %:n
Ei koske kaikkia ulko- ja kausikukkia
Martinkatu 1. Puh.02 235 6849

Tiina Haukijärvi
Jalkahoidot ja hieronnat
Hoidoista 10 % alennusta
Tiina Haukijärvi
jalkojenhoidon at, kuntohoitaja
Martinkatu 7, puh. 045 1549365
Hyvät Martinrantaseuran jäsenet!
Toivomme, että suositte näitä
paikallisia liikkeitä.

Martin Aitta sisustuskauppa
Desing – Second Hand
jäsenalennukset tuotekohtaisesti
Martinkatu 7, puh. 040 7530975

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 kannattajajäseniltä 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.
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Martinrantaseura ry. (kaupunginosaseura)
perustettu: 22.4.2004
jäseniä 2016: 377
kotisivut: www.martinrantaseura.fi
tilinumero: FI63 5710 9720 0523 24

jouni.liuke@pp.inet.fi
puh. 0400 930 304

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

Kimmo Samuli, jäsen
puh. 040 538 5002

Jäsenmaksut:
henkilöjäsenet 20 euroa
perhejäsenet 5 euroa
yhteisöjäsenet 60 euroa

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

Martinrantaseuran hallitus 2017
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
toimisto@turunakilta.fi
puh. 040 074 2908
Tapani Järvinen, historiatoimikunnan
vetäjä
tapani.jarvinen@luukku.com
puh. 040 817 7248
Jouni Liuke, päätoimittaja
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Aimo Mäki, viestintävastaava
makiaimo@gmail.com
puh. 040 540 2118

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

Toimihenkilöt 2017
Raili Kataja, kulttuurijaoston vetäjä
raili.i.kataja@gmail.com
puh. 0400 308 482
Leo Lindstedt, ohjelmajaoston vetäjä
leo.lindstedt@gmail.com
puh. 045 807 1930
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

