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pääkirjoitus
Turun tulevaisuutta suunnittelemassa

Alkuvuonna turkulaisia on kutsuttu useaan otteeseen Turku
Future Forum – seminaaritilaisuuksiin kuuntelemaan tulevaisuuden kaupungin kehittämissuunnitelmia ja osallistumaan
workshop-työskentelyyn, jossa
jokainen osallistuja on saanut
esittää omia näkemyksiään,
miten Turkua tulisi kehittää.
Martinrantaseuran aktiivit jäsenet
ovat osallistuneet innokkaasti myös
näihin tilaisuuksiin kantaen näin
oman kortensa kekoon kotikaupunkinsa tulevaisuuden suunnittelussa. Toivottavasti nämä kannanotot
myös huomioidaan, kun konkreettisia
suunnitelmia tehdään.
Seminaarien aiheina ovat olleet
muun muassa, miten Turun keskustasta saadaan kaikkien saavutettavissa oleva ja viihtyisä aitojen
kohtaamisten keidas. Millainen julkinen tila kutsuu viihtymään ja kohtaamaan? Millaista on tulevaisuuden
keskusta-asuminen ja miten keskustassa liikutaan? Millainen on hyvinvoiva ja onnellinen turkulainen tulevaisuudessa?
On keskusteltu yleiskaavan 2029
liikenneratkaisuista ydinkeskustassa. Millainen liikenneverkko tukee
keskustan viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta? Onko käveltävä keskusta

tavoittelemisen arvoinen? Millainen
Turun kansallisen kaupunkipuiston
tulee olla ja mitä siihen kuuluu?
Suomen vanhimman kaupungin aitous, kauneus ja elämyksellisyys vetävät ihmisiä puoleensa. Matkailu,
kulttuuri ja historia ovat tärkeä osa
kaupunkimme elinvoimaisuutta – tai
ainakin pitäisi olla. Millainen vetovoima historiallamme on kansainvälisesti? Miten sitä voisi parantaa?
Millainen olisi uusi historian museo?
Missä sellainen olisi, jotta se palvelisi
mahdollisimman monia?
Tulevaisuudessa
menestymiseen
tarvitaan kyky luoda uutta ja oppia –
myös virheistä. Pitää olla rohkeutta
kokeilla, olla aktiivinen ja vuorovaikutteinen, pitää sietää epävarmuutta
ja pystyä ottamaan myös riskejä. Ainakin seminaarien puheissa ideoitiin,
että kaupunki, yritykset ja aktiivit
toimijat voisivat yhteistyössä edistää
ja toteuttaa erilaisia kokeiluja. Toivottavasti näin tapahtuu myös käytännössä. Tärkeintä varmaan on, että
päätetään ja tehdään – ei vastusteta
kaikkea vain vastustamisen vuoksi ja
junnata vuosikausia, kunnes aika on
ajanut auttamatta ohi eikä ole enää
päätettävää.
Sirpa Kumlander
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Uusia nimikkokasveja martinrannan alueelle
Turun kaupunginosien nimikkokasvivalikoimaa täydennettiin 2016 aikana
kolmessa kaupunginosassa Martinrantaseuran alueella. Nimikkokasvinsa
saivat - asukkailta saatujen ehdotuksien perusteella ja Turun nimikkokasvitoimikunnan vahvistamina - Korppolaismäen, Pihlajaniemen ja Puistomäen kaupunginosat. Toimikunta toivoo, että tonttien omistajat suosivat
näitä kasveja tulevissa kasvivalinnoissaan. Kasvit ovat (puu, pensas, perenna):
Korppolaismäki:
Makea pihlaja, Sorbus spp.´Granatnaja´
Onnenpensas, Forsythia x spectabilis,
Leimukukat, Phlox paniculata
Pihlajaniemi
Kriikuna, Prunus domestica subsp. insititia
Rusopajuangervo, Spiraea x billardii
Pikkutalvio, Vinca minor
Puistomäki:		
Kriikuna, Prunus domestica subsp. insititia
Syreeni, Syringa vulgaris
Syysasteri, Aster novi-belgii

Kirkonmäelle viime vuonna istutettu Martin nimikkopensas - kultasade kasvaa ja voi hyvin.

Martti (IV – V kaup. osat)
Rusokirsikka, Prunus sargentii
Kultasade, Laburnum alpinum
Kultapallo, Rudbeckia laciniata ’Goldball’
Mäntymäki:		
Makedonianmänty, Pinus peuce
Pensassembra, Pinus pumila
Idänunikko, Papaver orientale
Vähäheikkilä:
Hevoskastanja, Aesculus hippocastanum
Näsiä, Daphne mezereum
Aitoukonhattu, Aconitum napellu
Mäntymäen kaupunginosan nimikkopensas pensassembra. Kuva Kauppila.
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T e oll i s u u s his t o riaa: Kaas ulai t os , o sa 3

K o h t i k a asul ai t oks e n sulk e m is t a u u det t u ul e t puhaltavat
Kaasun käyttö valaistukseen väheni vähitellen. Kaasulaitos
rakennettiin Turkuun nimen-omaan katujen valaisemiseksi.
Ensimmäiseksi kaasun käyttöä vähennettiin kuitenkin juuri katuvalaistuksen osalta. Sähköistäminen alkoi vuodesta
1925 lähtien. Viimeiset kaasulyhdyt sammutettiin Turun kaduilta 1929.
Vuoden 1924 joulukuussa – neljä vuotta ennen kuin päätettiin rakentaa
uusi kaasulaitos Martirannan alueelle – kaupunginvaltuusto katsoi parhaaksi korvata kaasuvalaistus sähkövalolla. Mitään kiirettä siirtymisellä
ei kuitenkaan pidetty, sillä kaasulaitoksen tuottamasta kaasusta noin 30
% kului katuvalaistukseen, eikä katsottu hyväksi aiheuttaa yhtäkkistä vähennystä kaasun tuotantoon.
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1960-luvun lopulla kaasun kulutus alkoi vähetä. Tosin monin paikoin
kaasuliesiä oli vaihdettu sähköhelloihin jo 1950-luvun lopulla. Kaasun kulutus laski vuosittain muutaman prosentin verran. Vuoden 1956 huipusta
kulutus oli pudonnut vuoteen 1970 mennessä 3,7 miljoonaan kuutioon.
Valtuusto oli edellisen vuoden kesäkuussa tehnyt päätöksen lakkauttaa
tappiollinen kaasulaitos vuoden 1973 loppuun mennessä. Yhtenä syynä
lopettamiselle oli kaasun ja koksin hinnat. Sähkön ja polttoöljyn hinnankehitys oli kuluttajille edullisempi kuin kaasun ja koksin.
Jo näihin aikoihin puuhattiin Suomessa maakaasun tuontia Neuvostoliitosta. Tämän vuoksi eräät kaupunginvaltuutetut tekivät aloitteen vuonna
1969 maakaasun käyttömahdollisuuksien selvittämisestä Turussa. Tarkoituksena oli ilmeisesti lopettaa puheet kaasulaitoksen alasajosta.
Ratkaisevaa kaasulaitoksen kuoliniskulle oli kuitenkin kaasun kulutuksen ja koksin käytön väheneminen niin suurkuluttajien kuin kotitalouksien keskuudessa. Miksi? Suurin syy lienee sähkön käytön helppous.
Nappia vääntämällä sähköt tuli ja meni. Kaasu koettiin usein vaaralliseksi,
olihan aina olemassa räjähdysvaara. Vanhenevat kaasuputket saattoivat
myös vuotaa.

Sähkö korvaa kaasun
Sähköistäminen alkoi seuraavana vuonna valtuuston päätöksestä. Tosin
ensimmäiset sähköllä toimivat katuvalot olivat syttyneet Kanavaniemellä
jo vuonna 1909. Sähkö syrjäytti kaasun myös uusia katuja valaistaessa.
Viimeiset kaasukatulyhdyt sammuivat Turussa 1929. Sähkövalot korvasivat myös kotitalouksien kaasulamput. Kaasun toimittaminen kuitenkin
jatkui liesien, keittimien ja lämmityksen tarpeita varten. Valokaasu muuttui kansan suussa lämmityskaasuksi.
Kaasun kulutus lisääntyi sähköstä huolimatta melko tasaisesti 1950-luvun puoliväliin asti. 1956 oli kaasunkulutuksen huippuvuosi. Silloin kaasua myytiin 4,9 miljoonaa kuutiota. Lienevätkö syynä olleet maaliskuun
alun paukkupakkaset?
Kaasulaitos vietti 100-vuotisjuhlaansa Turun linnan kuningattarensalissa 22.11.1962. Kaupunginjohtaja Öyvind Stadius totesi juhlapuheessaan
mm., että Turun teknilliset laitokset ovat monipuolisemmat kuin minkään
muun suomalaisen kaupungin ja jatkoi: ”Ei voida sanoa mitkä ovat tulevaisuuden näkymät ja mikä järjestelmä lopullisesti osoittautuu Turulle
sopivimmaksi”. Paria vuotta myöhemmin kaasutehtaan valmistuskapasiteetti oli 20.000 m3/vrk. Suurin vuorokautinen kulutus samana vuonna oli
23.180 ja pienin 4.360 m3.
Kaasun kulutus 1890 – 1973.
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KAASULAITOS SULKEUTUU
Kaasulaitoksen toimintaa ajettiin alas vähitellen ja hallitusti. Kaasulaitoksesta kauimpana olevat kiinteistöt irrotettiin ensimmäiseksi jakeluverkosta. Viimeiseksi katkaistiin jakelu kaasu-laitoksen viereisistä
kiinteistöistä. Valitettavasti kaikista varotoimenpiteistä huolimatta onnettomuuksilta ei vältytty. Kaupungin sähkölaitoksella tuohon aikaan
työskennellyt ja nykyisin Pieksämäellä asustava Markku Poikola on kertonut, miten iäkäs pariskunta Martinrannan alueelta kuoli tuolloin järkyttävällä tavalla:
”Vuosi lienee ollut 1973. As. Oy Koulumäen rappukäytävien ilmoitustauluille oli kiinnitetty eräänä päivänä ilmoitus, että taloyhtiön pääkaasuventtiili
suljetaan huomenna ja kaasun saanti lakkaa koko talossa. Vanha pariskunta, joka oli asunut talossa vuosikausia ja tottunut kaasuun, ajatteli, että peseydytäänpä vielä kerran kaasukäyttöisen boilerin lämmittämällä vedellä.
Mies avasi boilerin hanan huomaamatta lainkaan, että se oli irrotettu boilerista. Hanan avaamisesta seurasi, että kaasu pääsi vapaasti virtaamaan
kylpyhuoneeseen.
Mies ei kuitenkaan ehtinyt sytyttää kaasua, sillä kaasu virtasi kovalla paineella ja syrjäytti hetkessä ilman. Mies tuupertui kylpyhuoneen lattialle.
Vaimo riensi auttamaan miestään. Hän veti miehensä kylpyhuoneesta olohuoneen lattialle ja asetti hänet selälleen sekä pani tyynyn miehensä pään
alle. Kaasuvuodon vuoksi vaimokin tuupertui miehensä päälle avainnippu
kädessään. Hän lienee ajatellut avun hakemista, mutta voimat loppuivat
kaasun vuoksi.
Rappukäytävässä sattumalta kulkenut asukas tunsi voimakasta kaasun
hajua ja hälytti viranomaiset, mutta vanhukset olivat menehtyneet.”
Markku Poikola kertoo olleensa vastuussa sähkölaitoksen puolesta
siitä, että korvaavat sähkölaiteet asennettiin ja niistä maksettiin valtuuston päättämä korvaus. Hän kertoo myös, että sähköasennusten
teettämiseksi myönnettiin halpakorkoista lainaa.

Kaasulaitoksen kiitokset, TS 29.12.1973
Kaasun käyttö päättyi Turussa 31.12.1973. Kaasulaitoksen lakkauttaminen koski taloudellisesti Turun kaupunkia ja kaasuverkon alueen asuntojen omistajia sekä muita kaasunkäyttäjiä kuten yrityksiä. Kaasulaitoksen toiminnasta on jäänyt muistoihin vain kalpea kuva sen vaiheista ja
vaikeuksista. Oy Wärtsilä Ab osti kaasulaitoksen alueen – 49.700 m2 –
24 markan neliöhinnalla. Lisäksi ostaja sitoutui maksamaan alueen kunnallistekniikasta kuusi markkaa neliömetriltä. Kaupunki siis myi alueen
1.192.800 + 298.200 = 1.491.000 markalla eli nykyrahassa 1.646.362,20
eurolla.
Kaasumestarien asuinrakennuksesta tuli aluksi Wärtsilän toimistotiloja, mutta myöhemmin se muutettiin Wärtsilän ammattikoulun asuntolaksi. Kaasulaitoksen kattila- ja pajarakennus toimi pienteollisuusrakennuksena. Sittemmin se purettiin asuinrakentamisen tieltä. Kaasukello jäi
tyhjäksi.
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KAASUKELLON VAIKEUDET

KELLO PURKU-UHAN ALLE

Wärtsilän telakka-alueelle Aurajoen itärannalle alettiin suunnitella uudisrakentamista. Ensimmäisen kerran suunnitelmat julkistettiin vuonna
1989. Wärtsilä oli tilannut ne helsinkiläiseltä arkkitehtitoimistolta, joka
laati maankäyttösuunnitelman Aurajoen itärannalle. Arkkitehtitoimisto
Hannu Jaakkolan suunnitelmassa oli esitetty asuinrakentamista 80.000
kerrosneliötä. Suunnitelmissa oli esitetty säilytettäviksi kaasumestarien
asuinrakennus, konttorirakennus sekä kaasukello.

Kaasukellolle yritettiin löytää erilaista käyttöä ja sitä pohdittiin pitkään. Kelloon suunniteltiin kulttuuri- ja taidetiloja sekä kokoontumistiloja alueen asukkaille, mutta korjauskustannukset arvioitiin suuriksi sisätilojen eristämisen vuoksi. Niinpä suunnitelmat eivät toteutuneet.
Samalla kun suunnitelmat hyötykäytöstä kaatuivat kaasukellon myrkyllisyyteen, alettiin kaasukello mieltää julkisuudessa jo sellaisenaan
vaaralliseksi. Kaasukello nähtiin ympäristö-psykologisena uhkana! Mielikuvaa ei suinkaan vähentänyt rakennuksen rapistunut ulkoasu. Rakennusta ei oltu huollettu. Ikkunoita oli rikottu, vesikaton huopakate oli rikki
ja vanha kalkkimaali oli hävinnyt aikojen saatossa. Rakennus oli ikävän
näköinen.
Wärtsilän konkurssin jälkeen kaasukello siirtyi Oy Metra Ab:n omistukseen, joka jätti rakennuksesta 1999 purkuhakemuksen. Alueelle oli valmisteltu uusi asemakaava, jossa vuonna 1992 vahvistettu suojelumerkintä kaasukellon kohdalta oli tarkoitus poistaa. Museovirasto ja Turun
maakuntamuseo vastustivat suunnitelmaa.
Kaasukello siirtyikin Turun kaupungin omistukseen Metran ja kaupungin solmiman sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen mukaan Metra
oli velvollinen korjaamaan kaasukellon julkisivut. Niinpä keväällä 2001
suoritettiin rakennuksen julkisivurappaus, vesikaton vesieriste ja aluslaudoitus korjattiin ja ulkokuori maalattiin alkuperäisellä kalkkimaalilla.

KAASUKELLO LÖYSI PELASTAJANSA
Kaasutehtaan alue 1972, juuri ennen laitoksen sulkemista.
Kuva Martti Walden, Martinrantagalleria.
Kaupungin asemakaavatoimisto ryhtyi laatimaan alueelle asemakaavaa Jaakkolan luonnoksen pohjalta. Suunnittelu ei tahtonut edistyä, koska Wärtsilän Meriteollisuus ajautui tuohon aikaan konkurssiin.
Lokakuussa 1990 valmistui kuitenkin kaavaehdotus – nk. Itärannan
asemakaavan muutosehdotus, jossa ainoiksi säilytettäviksi rakennuksiksi
ehdotettiin kaasukelloa ja kaasumestarien asuinrakennusta. Kun asemakaava vihdoin juuri ennen joulua 1992 vahvistettiin, merkittiin kaasukello
ainoaksi säilytettäväksi rakennukseksi. Se nähtiin historialliseksi ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Muilta osin kaasutehtaan
alue kaavoitettiin asuinrakentamiseen ja niin vanha kaasulaitos sai väistyä. Kattila- ja pajarakennus purettiin 1994 kuten konttorirakennuskin.
Kaasukello jäi asuintalojen puristuksiin. Sille ei tahtonut löytyä uutta
käyttöä. Sen pyöreä muoto ja tiiliseiniin tarttuneet kaasut ja PAH-yhdisteet olivat esteenä uudelle käytölle.

Kaasukellon pelastaja löytyi yllättäen joen toiselta puolelta. Turku
Energia oli selvittänyt mahdollisuuksia hyödyntää kaasukelloa kaukolämpöakun paikkana. Olihan kaasukello strategisesti hyvällä paikalla.
Syksyllä 2001 Turku Energia esitti virallisesti ehdotuksensa kaasukellon
käyttämisestä energian varastointiin. Suunnittelu lämpöakun sijoittamisesta kaasukellon sisään käynnistyi seuraavana vuonna, jolloin Turun
kaupunki ja Turku Energia tekivät siirtosopimuksen kaasukellosta ja siihen kuuluvasta maa-alueesta.
Kaasukellolla ja kaukolämmöllä on ollut ”vispilän kauppaa” jo kaukolämpötoiminnan alusta alkaen. Kaasulaitoksen lakkauttaminen helpotti
kaukolämpöhankkeen aloitusta. Kaukolämmitykseen tarvittavat putket
voitiin monin paikoin sijoittaa entisten kaasujohtojen kaivantoihin. Maan
alla kulkevien kaasujohtojen tilalle asennetut uudet putket alkoivat kuljettaa kuumaa kaukolämmitysvettä. Ja kaasukello, joka aiemmin täyttyi
kaasusta, alkoi varastoida lämpöakkuunsa lämmintä vettä.
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Kaasukello on nyt osana keskitettyä lämmitysjärjestelmää. Tämä ei
Turussa ole mitenkään uutta ajattelua. Ensimmäinen keskitetty lämmitysjärjestelmä oli käytössä Turun linnassa jo keskiajalla. Tuolloin lämmitysjärjestelmä toimitti lämpöä alakerran suurista tulisijoista yläkerroksiin savukanavien eli hypokaustien avulla. Olikohan silloin käytössä myös
ensimmäiset lattialämmitykset?
Mallia hyödynnettiin myös 1800-luvun lopulla. Teollisuuslaitosten yhteyteen rakennettiin yhteisiä höyrynsiirtojärjestelmiä ja aloitettiin kaupungin kaasujohtojen rakentaminen. Kyseessä olivat siis vesikaukolämmön edeltäjät.
Kaukolämpöajatus syntyi Turussa 1950-luvulla. Silloin suunniteltiin
Turku Energian edeltäjän Turun kaupungin sähkölaitoksen uutta voimalaitosta. Mutta hanke viivästyi ja moni kiinteistö ehti ottaa käyttöönsä
öljylämmityksen. Syynä tähän oli Naantalin kaupunkiin Tupavuorelle kohonnut öljynjalostamo, joka markkinoi öljyä hyvinkin edullisesti.
Kaukolämmityshanke nosti uudelleen päätään vuoden 1973 energiakriisin yhteydessä, koska öljyn ja kaasun hinta nousivat merkittävästi. Oli
löydettävä uudet ratkaisut. Mutta se on ”toinen juttu”, kuten Kipling totesi.
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Neitsyt
Turun kaunein puutalo Sirkkalankadulla

Tapani Järvinen
Lähteet:
• Häkkinen, Ilmari: Kaasulaitos Turussa 111, Aboa 1983
• Kupila, Sanna: Turun kaasukellot, Turun maakuntamuseon julkaisuja 10
• Eino Lehtinen: Turun kaasutehtaalla 110:s toimintavuosi, Suomen
Turku 1/1972

Kaasutehtaan alue tänään, Itärannan asuinkorttelit kohosivat kaasukellon ympärille.
Kuva Martti Walden, Martinrantagalleria

As Oy Neitsyen kaunis fasadi Neitsytpolun suuntaan.

As. Oy. Neitsyen 2-kerroksinen asuintalo nousi Sirkkalankadun - silloisen Arseeninkadun - ja Kivenhakkaajankadun
kulmaukseen vuonna 1911. Hieno nikkarifunkistyylinen rakennus on aikoinaan yleisöäänestyksessä valittu Turun kauneimmaksi asuintaloksi.
Aikaisemmin tontilla sijaitsi 1858 rakennettuja matalia 1-kerroksisia
puurakennuksia. Tontin omisti rakennusmestari Allan Rosendal. Hän antoi
uuden talon piirustusten laatimisen piirtäjä Karl Johan Sahlbergille, jonka
piirtimen jälkiä on vielä tallella muuallakin Turussa, mm. Portsassa. Uusi
päärakennus edustaa koristeellista ns. nikkarijugendia.
Olen suurimman osan elämästäni, yli 40 vuotta, asunut Sirkkalankatu
42:ssa. Äitini haki minut kadun toiselta puolelta Heidekeniltä. Silloin olin
talon nuorin asukas, nyt olen vanhin. Asun entisessä lapsuudenkodissani
vaimoni kanssa. Samassa huoneistossa ovat isoisäni ja -äitini aikoinaan
pitäneet sekatavarakauppaa. Heitä en ole koskaan tavannut, ovat kuolleet
jo ennen syntymääni. Kaupan ruostuneen peltisen kyltin löysin ullakolta.
Kaupan portaat ovat vielä jäljellä Kivenhakkaajankadun puolella.
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Kun vertailee elämänmenoa ennen ja nyt, huomaa valtavan eron.
Lapsuudessani talo vilisi lapsia. Poikia oli selvästi enemmän kuin tyttöjä, muistini mukaan poikia oli kolmetoista, tyttöjä pari kolme. Pihalla oli
elämää silloin. Pelattiin jalkapalloa, kiipeiltiin katoilla jne. Urheilupuisto
ja Samppalinnanmäki olivat ihanteellisia leikkipaikkoja lapsille. Nykyisin
talossa ei ole lapsia paljoakaan; pihamaa on hieno, mutta entinen vilinä
puuttuu. Televisio, viihdelaitteet ja tietokoneet pitävät ihmiset neljän seinän sisällä. Ennen naapurit olivat enemmän kontaktissa keskenään eikä
aina riidoiltakaan vältytty.

LAMPAITA JA LUOMUPERUNAA
40-luvulla ja vielä osin 50-luvullakin elämä oli niukkaa. Sota-aikana
lapset lähetettiin maalle, jotkut Ruotsiin sotaa pakoon. Karjalasta tuli
evakoita meidänkin taloomme. Pihamaa oli osittain viljelyksessä, esim.
tomaattia ja kaalia kasvatettiin. Kanikoppeja oli aidanvierustat täynnä.
Haaviston tädillä oli hoidossaan pässi, jota hän kävi syöttämässä Samppalinnanmäessä ja pihamaalla. Lindströmin täti taas piti porsasta naapurin ulkosuojassa, mutta huonolla menestyksellä: porsas kuoli.
Perunamaat sijaitsivat Neitsytpolun kummallakin puolella. Silloin tuotettiin ensimmäiset ”neitsytperunat”. Lannoitus toimi luonnonmenetelmän mukaan: ohimenneiden hevosten jätökset otettiin talteen. Joskus
aamuyöllä isä ja äiti kävivät kuljettamassa sontaa ulkohuusista perunamaalle levitettäväksi. Perunasato oli luomua.
Viimeisen 20 vuoden aikana taloamme on remontoitu mittavasti. Moni
on yhdistänyt viereisen huoneiston omaansa. Niinpä huoneistojen lukumäärä on pudonnut kahdestakymmenestä kolmeentoista. Ullakkotiloja on
myös muutettu asuinkäyttöön.
Putkiremontti on suoritettu muutama vuosi sitten, pihamaa on kokenut
perusteellisen uudistusprosessin, jätehuolto on modernisoitu: tyhjennykset tapahtuvat nosturin avulla Kivenhakkaajankadun puolelta.
Kun mielessäni vertaan entisaikaa nykyiseen, jään kaipaamaan etenkin entisen ajan kiireettömyyttä. Tiedostan kyllä sen, että siihen sisältyy
nostalgiaa. Puhutaan ”vanhasta hyvästä ajasta”. Ymmärrän, että aika kultaa muistot. Ihmissuhteet on kuitenkin sellainen seikka, joka ratkaisee
suurelta osalta asumismukavuuden. Hyviä naapuruussuhteita ei mikään
korvaa. Tyytyväisenä voin sanoa, että nykyisetkin talon asukkaat ovat sen
oivaltaneet.
Pentti Rantanen
Kirjoittaja on As. Oy:n Neitsyen asukas, rehtori evp.

Neitsyen Kivenhakkaajankadulle avautuva fasadi vanhassa rakennuspiirustuksessa. Kuvasta näkyy, että päätyyn oli suunniteltu kaksi myymälätilaa. Toisessa niistä
toimi Rantasen pieni sekatavarakauppa.

Päädyssä olleen kaupan vanha kyltti löytyi ullakolta. Kuva kirjoittajan.
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O ppi v e lvolli su u den täyt t öä 1960- l uvul l a
Martin Flikka muistelee, osa 2.
Kävit kansakoulua 4-, 5- tai 6 luokkaa. sitten sinulla oli mahdollisuus pyrkiä oppikouluun, jonne pääsyyn vaikutti kaksi seikkaa, todistuksesi keskiarvo ja pääsykokeet. Pyrkiessäsi oppikouluun sait asettaa haluamaasi
järjestykseen ne kolme oppikoulua, joihin pyrit. Yksi vaikeimmin päästävistä oli Normaalilyseo eli Norssi täällä Martissa (nykyisin tiloissa toimii
Steinerkoulu), jossa keskiarvon piti olla yli 8,5. Pansion- ja Kupittaan yhteiskouluihin pääsi alemmillakin keskiarvoilla.
Mikäli et pyrkinyt tai päässyt oppikouluun, opintietä jatkettiin kansalaiskoulussa. Niitä oli Turussa kaksi, Läntinen- ja Itäinen kansalaiskoulu.
Itäinen oli seuramme alueella. Se tunnettiin myös lisänimellä ”Sepänkadun seminaari” (nyk. Puropellon koulu).
Kansalaiskoulussa oli kolme linjaa: liikelinja (2 luokkaa), yhteiskuntalinja (3 luokkaa), joille piti erikseen pyrkiä ja yleislinja, jossa luokkamäärä
vaihteli. Koulua käytiin kuutena päivänä viikossa. Lauantaitkin olivat koulupäiviä, tosin vain 5-6 tuntia, muina päivinä opinahjossa vietettiin 7-8
tuntia. Joka toinen viikko päivän pituus venyi 9 -tuntiseksi kotitalousopintojen vuoksi (vasta 8. luokalla).
Koulun alkaessa 1. syyskuuta, uudet oppilaat ohjattiin koulun ruokalaan, josta linja ja luokka kerrallaan huudettiin oppilaiden nimet. Ensin huudettiin niiden oppilaiden nimet, jotka aloittivat yhteiskuntalinjalla.
Seuraavaksi huudettiin liikelinjalla aloittavien nimet. Nimeni huudettiin
liikelinjalle viimeisenä. Sitten olinkin liikelinjan 7 B:n ylpeä oppilas. Oppiaineiksi tulivat mm. kirjanpito, liiketalous, mainonta ja markkinointi, konekirjoitus ja lisäksi muut aineet. Kielistä oppiaineeksi tuli ruotsi, ei englantia (vain yhteiskuntalinjalla oli molemmat ja yleislinjalla ei kumpaakaan).
Aineet vaihtelivat paljon linjojen välillä.

TIUKKAA JAKOA
Kouluaikani ajattelutapaa kuvasti se, että koulun pihoilla oli tarkka jako:
yhteiskunta- ja yleislinjan pojat ohjattiin aidatulle pihalle Sepänkadun ja
Kupittaankadun puoleiselle alueelle. Tytöt koulun Kunnallissairaalan puoleiselle pihalle, jossa ei ollut aitaa. Sisäänkäynti tapahtui molemmilta pihoilta yhdessä jonossa ilman luokkarajoja. Liikelinjalaiset Purokadun puoleisen päädyn omasta sisäänkäynnistä. Heidän piti ryhmittyä luokittain
parijonoon määrättyyn kohtaan, mistä välituntia valvonut opettaja päästi
sisään jonojen ollessa suoria. Vain sadesäällä saimme viettää välitunnit
pihalla olleen katoksen alla, josta kaikki menivät sisään yhdessä jonossa,
ilman rajoja. Myöskään liikelinjalaiset eivät paljon viettäneet aikaa tyttöjen pihalla tai toisin päin, luokkajakoako?
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Liikelinjan piharajana Kupittaankadulle oli poikien tekninen luokka, se oli
Puro- ja Kupittaankadun kulmassa vastapäätä Sirkiän leipomoa ja myymälää. Siellä ei tosin saanut käydä välitunnilla.... Jos kuitenkin kävit kermamunkkeja hakemassa ja jäit kiinni, niin sait rangaistukseksi jälki-istuntoa. Sepänkadun puolella oli myös kioski.
Ruokalaan mentiin sen ajan tavan mukaan luokittain jonossa. Kun pöytäkunta oli ruokaillut, saatiin poistua välitunnille. Tosin pöydille oli valittu
viikoittainen siistijä, joka oli aina viimeinen poistuja.
Jotkut aineopettajat pitivät iltaisin kerhoja. Osallistuin konekirjoituskerhoon sekä matematiikankerhoon, joka valitettavasti lopetettiin syyslukukauden jälkeen osallistujien puutteen takia. Lukuvuosi kului, ja kevätjuhlaa kuuntelimme luokassa keskusradiosta jäätelöä syöden, juhlasali oli
varattu koulun päättäville.

MOKKERISTA VANHAKSI
Kun meistä oli tullut ”vanhoja” emme saaneet enää pitää mokkerikastajaisia uusille, edellisenä vuotena meille oli vielä meille tehty jekkuja pihalla
linjoittain.
Kahdeksannella luokalla pääsimme taas Martin kouluun kotitalousluokkaan. Joka toinen viikko neljä tuntia kerrallaan opiskelimme ja valmistimme ruokaa ja herkkuja. Selitys: koska liike-linjalaisilla oli vähiten
kotitaloutta. Luokka jaettiin kahtia ja toinen puoli meni joka toinen viikko
Martin kouluun opettelemaan ruuanlaittoa. Toisella puolella oli samaan
aikaan kolmoistunti mainosalaa kansalaiskoulun puolella. Siellä tehtiin
mainoksia, esim. pienoisnäyteikkunoita.
Paperinkeräys, jota oli harjoitettu jo kansakouluaikana, jatkui koko
kansalaiskoulun ajan. Saimme tällä tavoin hankittua muutaman television jalustoineen kouluun. Joskus opettaja oli varannut tv:n luokkaamme.
Kun Eero Mäntyranta hiihti Grenoblessa, vuonna 1968, komennettiin osa
luokista voimistelu- eli jumppasaliin katsomaan lavalla olleesta TV:stä 30
km:n hiihtoa. Ilmeisesti kisa kiinnosti opettajia, ehkäpä enemmän kuin
meitä oppilaita.
Koulun päättyessä toukokuussa oli viimeisellä viikolla kahtena iltana
oppilastöiden näyttely voimistelu- ja ruokasalissa. Joka luokalle oli varattu parin metrin tila esitellä vuodenaikana tehtyjä töitä. Opettajat olivat
valinneet näyttelyyn tulleet työt. Siellä oli käsitöitä, metalli- ja puutöitä,
työkirjoja jne. Suureksi yllätyksekseni mainonnan ja markkinoinnin aineopettaja oli valinnut näyttelyyn mainokseni ja asettanut sen keskimmäiseksi yhdeksästä seinälle kiinnitetystä luokkamme työstä.
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Viimeisenä koulupäivänä kaikki kahdeksasluokkalaiset ryhmittyivät
jumppasaliin luokittain, muut olivat luokissaan kuuntelemassa keskusradion kautta kevätjuhlaa. Lopuksi jaettiin joka luokan parhaalle stipendi.
Arvo oli 10 markkaa. Järjestyksessä yleis-, yhdyskunta- ja liikelinja. Liikelinjan paras sai vielä lisäksi Keskon lahjoittaman oman 20 markan stipendinsä. Juhlan jälkeen menimme luokkaan viimeisen kerran syömään
jäätelöä, hakemaan todistuksen ja hyvästelemään opettajan.
Oppivelvollisuus ei ollut vielä täynnä, joten jatkoa seuraa.
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Vie r a ilu Wä is k in ta ide näy tte ly y n
Martinrantaseuralaiset kävivät Wäinö Aaltonen ja
itsenäisyyden vuosisata -juhlanäyttelyssä opastetulla kierroksella 25.4.

Flikka
Muistelman ensimmäinen osa oli lehdessä 3-2016.
Ota yhteys toimitukseen ja kirjoita sinäkin omista koulumuistoistasi
lehteemme.

Koulun kello on hukannut
viisarinsa.

Wäinö Aaltonen ja Neidon pää

Paavo Nurmi ja Wäinö Aaltonen: kuvattava ja
taiteilija taideteoksen äärellä

Luokka suunnitteli itse sormuksen
kuvion, tämä ehdotus peri voiton.

Talo Galtseilla -tilataideteos oli nähtävillä 5.5.19.5. Korppolaismäen päällä
Maununtyttärenpuistossa. Työ oli
kahden nuoren turkulaisen taiteilijan ,Aleksi
Liimataisen ja Mauno Leppäsen,
suunnittelema ja rakentama.
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omalääkärisysteemi sai kehuja
Helmikuun loppupuolella kirjaston palveluihin tutustumisen yhteydessä
toteutettiin myös keskustelutilaisuus omalääkäriydestä kirjaston Studiossa. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 teemasta kiinnostunutta.
Mäntymäki 2 terveysaseman vastaava lääkäri Kaj Haapasalo ja Martinrantaseuran ohjelmajaoston vetäjä Leo Lindstedt olivat suunnitelleet otsikollaan uteliaisuutta herättäneen omalääkäriperformanssin. Siinä miehet
vaihtoivat rooleja ja todellinen lääkäri sai kokea, miten hänen vaivaansa
nyt jo kuudes valkotakki määräsi vahvoja kemian teollisuuden tuotteita ja
varasi hänelle ajan seitsemännelle lääkärille neljän viikon päähän.
Tiedä häntä, oliko yleisöllä hauskaa, mutta esiintyjät näyttivät nauttivan uusista rooleistaan. Performanssi jälkeen syntyi vilkas keskustelu.
Äänessä olivat erityisesti ihmiset, jotka tarvitsivat usein terveyskeskuspalveluja ja toisaalta sellaiset, joilla piti syystä tai toisesta olla saattaja mukana. Alalla itsekin pitkän päivätyön tehneet kertoivat myönteisiä
omalääkärikokemuksiaan. Myös kysyttiin, voiko varata kaksi vastaanottoaikaa peräkkäin, jos arvioi itse asiansa olevan sen verran monitahoinen.
Se kyllä käy, tiesi Haapasalo kertoa.
Tampereella 1956 syntynyt Kaj Haapasalo kertoi myös itsestään, opiskelustaan Turun yliopistossa ja päätymisestään nykyiseen työpaikkaansa,
missä viihtyy ilmeisen hyvin. Tilaisuuden edetessä Haapasalo sai varmaan
kokea, että häntä pidetään hyvänä lääkärinä ja hänen kannattamaansa
omalääkärisysteemiä kiiteltiin.

Tapahtuman aktiivinen yleisö joutui miettimään, kumpi kuvan miehistä on vale- ja
kumpi omalääkäri.
Yhteenvetona Haapasalon – ja varmaan monen muunkin – ajatuksia
omalääkäriydestä.
1.
Jokaisella kansalaisella on ns. omalääkäri, joka määritellään esimerkiksi
osoitteen mukaisesti. Omalääkäriin ollaan aina yhteydessä ryhdyttäessä uutta sairautta määrittämään ja vanhojen kontrolleja
tehtäessä.
2.
Omalääkärin saa vaihtaa, mikäli kemiat eivät potilaan mielestä
kohtaa. Anomus tehdään kirjallisena
3.
Omalääkärille kohdistuvat automaattisesti mm. reseptien uusinnat ja sähköiset palautteet alueen sairaaloista sekä osastolta että poliklinikoilta. Näin omalääkäri on parhaalla näköalapaikalla seuraamaan hänelle uskottujen potilaiden terveystilannetta seuratessa ja hän voi puuttua
asioiden kulkuun, mikäli hän potilaan tuntien ja em. tekijöistä päätellen
katsoo aiheelliseksi
4.
Edellisistä käykin ilmi, että omalääkäri pyrkii potilaan kokonaistilanteen huomioon ottamiseen.
Merja Silfver

22

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

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

Turun pääkirjasto
sirius korttelissa
Vuosia sitten me Martissa asuvat taistelimme kiivaasti Martin kaupunginosan oman kirjaston puolesta. Säästötoimet kuitenkin keskittivät kirjastopalvelut keskustan uuteen pääkirjastoon. Surulliselta tuntui se, miksi
lähikirjaston olemassaoloa tarvitsi todistella. Helmikuussa joukko martinrantaseuralaisia teki tutustumiskierroksen Turun vanhan ja uuden pääkirjaston osastoilla informaatikko Tarja Rajalan opastuksella.

K e s k i a j a lta

2000-luvulle

Kauppaneuvos Fredric von Rettig ja kaksi muuta Turun suurta mesenaattia, veljekset Ernest ja Magnus Dahlström olivat sopineet siitä, että
von Rettig lahjoittaa kaupungille kirjastotalon ja veljekset taidemuseon.
Näin kävikin. Karl August Wreden suunnittelema kirjasto, Bibliotheca, luovutettiinkin vuonna 1903 käyttöön.
Ajan hengen mukaan rakennuksen eri kerrokset olivat tarkoitetut eri
yleisöille. Toiseen kerrokseen tulivat tilat sivistyneistölle tarkoitetulle
tieteelliselle kirjastolle ja ensimmäiseen kerrokseen sijoittui ”rahvaalle”
tarkoitettu kansankirjasto. Sinne kuljettiin Linnankadun puoleisesta sivuovesta. Aina vuoteen 1914 naisille ja miehille oli myös omat lukusalinsa ja
niiden välissä oli aita.
Suurten muutostöiden yhteydessä - 1914 jälkeen - mm. lukusalit yhdistettiin, sanomalehdet sijoitettiin telineisiin, kirjoille tuli avohyllyt ja kaikki
saivat kulkea kirjastoon samasta upeasta sisäänkäynnistä. Tilat kaksinkertaistuivat ja kirjastoa alettiin arvostamaan kulttuurin helmenä. Näin
nousi satavuotias kirjastotalo loistoonsa. Huomattavaa oli se, että kirjat,
kirjapainot, kirjakaupat ja kirjastot tulivat Suomeen juuri Turun kautta.
Myöhemmin Bibliothecan peruskorjaus tehtiin arkkitehti Ari Paukion
suunnitelmien mukaan. Taiteiden taloksi muuttuneen vanhan kirjaston
avajaisia vietettiin ” Ilo irti” kansanjuhlana 19.9.2008 Mika Waltarin syntymäpäivänä. Kirjasto sai silloin taidelahjoituksia, joiden teemana oli Aika
ja Muisti. Taide elääkin niin vanhoissa veistoksissa, Rembrantin jäljennöksissä, kuin myöhemmän ajan taideteoksissa tärkeänä osana rakennuksen
tunnelmaa.

Tietokeskus ja olohuone
Tämän päivän pääkirjasto on arkkitehtikilpailun voittaneiden – Asmo
Jaaksin, Teemu Kurkelan, Samuli Miettisen ja Juha Mäki-Jyllilän - saavutus. He voittivat kilpailun lasisella ehdotuksellaan Chiaroscuro.
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Kirjasto on kaikille avoin ihmisten, tiedon ja kulttuurien kohtaamispaikka. Se on jaettu osastoihin aineiston sisällön mukaan. Eri osastoilla voi
lainata, etsiä tietoa, lukea, työskennellä ja tutustua kirjaston loputtomiin
aarteisiin. Ns. hiljaisella alueella voi keskittyä työskentelyyn rauhassa.
Tieto-osasto jakautuu kolmeen aihealueeseen: yhteiskunnalliseen,
kansoihin ja kulttuureihin sekä luontoon ja vapaa-aikaan. Uutistorilla voi
lukea uutisia niin lehdistä kuin verkosta. Sähköitse on tarjolla tuhansia
lehtiä eri puolilta maailmaa. Musiikkiosasto on tieto- ja harrastuskeskus.
Lapsilla ja nuorilla on omat viihtymispaikkansa, Saaga ja Stoori.
Uuteen ja vanhaan osaan jakautuneet rakennukset toimivat loistavasti
yhdessä. On helppoa etsiä lukunurkkaus, kirjoitella, hakea tietoja, käydä
läpi aineistoja ja osallistua tapahtumiin. Nojatuoleissa viihdytään ja lastenosastoilla leikitään ja luetaan satuja.
Kiertokäynnin jälkeen totesimme, miten kirjasto on paikka ihmisille,
jotka ovat kiinnostuneita erilaisista asioista ja voivat käyttää sen palveluja monella tavoin.
Sirius-kortteliin on syntynyt uuden aikakauden kirjasto. On syntynyt
moniulotteinen, upea rakennus, jossa kohtaavat uusi ja vanha, tulevaisuus
ja historia, hiljentyminen ja työskentely.
Raili Kataja

Ylh. Tarkkaavaisia martinrantalaisia kuulemassa
Tarja Rajalan (oik.) opastusta.
Oik. Vielä v. 1914 asti aita erotti miesten ja
naisten lukusalit. Kuva kirjaston hist.
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Hy väntu u lista hi er ontaa ja j a l ka h oitoa P ih an p u olella
Vajaa pari vuotta sitten avasi koulutettu jalkojenhoidon at,
kuntohoitaja-hieroja Tiina Haukijärvi viehättävän ja tunnelmallisen palvelutilan Martin kaupunginosan ytimessä osoitteessa Martinkatu 7. Sisäänkäynti tapahtuu pihanpuolelta.
Tiina Haukijärvi on jo useamman polven yrittäjä ja hänellä on monipuolinen hoito- ja kuntoutusalan koulutus ja varteenotettava työkokemus.
Iloisen ja sosiaalisen Tiinan palveluja ovat jalkahoidot, klassinen hieronta,
intialainen päähieronta sekä kinesioteippaukset. Hän antaa myös yksilöllisiä jumppa- ja kotihoito-ohjeita asiakkaalle.
Tiina Haukijärven monipuolinen koulutus ja ilmeisesti myös elämänasenne tuovat mukanaan näkemyksen ihmisen psykofyysisestä kokonaisuudesta. Jalkojen hyvinvointi helpottaa mielialaa ja päinvastoin. Tiina
kertookin, että kävelemme elämämme aikana noin pari kertaa maapallon
ympäri. Iloinen, ymmärrettävä ja moralisoimaton puhe menee helposti
perille. Kuulijan, siis asiakkaan uteliaisuus oman hyvinvointinsa kulmakivistä saa tarpeellista lisävalaistusta.
Allekirjoittanutkin kävi nautiskelemassa Tiinan osaavien käsien tarjoamasta klassisesta hieronnasta. Hyvää hoitoa lisää vielä rauhallinen musiikki ja viihtyisä ympäristö, mistä voi nauttia jo heti kauniiseen sisäpihaan
tullessa. Viimeistään itse palvelutilan pehmeä, hillitty ja kodikaskin sisustus on kuin jatketta Tiinan persoonallisuudelle ja ammattitaidolle. Tiina
huolehtii omasta kunnostaan kuntosalilla, uimassa ja koiran kanssa lenkkeillen. Tiinan motto onkin: Liike on lääke.
Pihatasossa toimiviin tiloihin on liikuntarajoitteisenkin helppo tulla.
Ajanvaraukset toimivat puhelimitse ja myös ilta-ajat ovat mahdollisia.
Leo Lindstedt

Kuvan ovesta pääsee nauttimaan
Tiina Haukijärven asiantuntevasta
hyvinvointipalvelusta

Kynttilä luo tunnelmaa odotusnurkkauksessa
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Bovallius
Martinrantaseuran kevätkokous pidettiin Bovallius-ammattiopistolla Vähäheikkilätiellä. Ennen toimintakertomuksen
ja tilien hyväksymistä ja mukavaa yleiskeskustelua opiston
opintosihteeri Hanna Halminen esitteli meille perusteellisesti ja monipuolisesti koulun historiaa, tiloja ja toimintaa.
Sen jälkeen joimme maittavat kahvit oppilaiden valmistaman runsaan kahvileipätarjonnan kera.
Seuraavassa valotan Bovalliuksen ja Turun ammattiopiston vaiheita.
1800-luvun Pieksämäellä elelivät siskokset Sofia ja Angelique Bovallius.
He olivat äitinsä puolelta Tigerstedtin aatelissukua. Sisarukset perivät
vanhemmiltaan Nikkarilan tilan runsaine metsäalueineen. Naiset olivat
säästeliäitä ja ahkeria, joten he saivat ennen huonosti hoidetusta tilasta
varakkaan ja mallikelpoisen. Asiaa auttoi myös metsän arvon roima nousu
sahateollisuuden kasvun myötä.
Bovalliukset kiinnostuivat kuurojen opetuksesta. He halusivat, että
kuurot voisivat työllistää itsensä ja tulla toimeen omin avuin ilman ulkopuolista holhousta. Angelique kävi tutustumassa kuurojen opetukseen
Tukholmassa ja Kuopiossa. Sisarukset aloittivat kokeilun käytännössä
1871 ottamalla kuuron Maija Sutisen (Mykkä-Maijan) Nikkarilaan asumaan. Näin he saivat kokemusta kuuroudesta konkreettisesti. He halusivat luoda kodinomaisen oppimisen ja työnteon sisäoppilaitoksen, mutta
heidän rahansa eivät vielä tuolloin riittäneet sellaisen aikaansaamiseen.
Loppuelämänsä he omistivat rahan keräämiselle haaveensa toteuttamiseksi.
Testamentissaan 1894 Bovalliukset määräsivät, että Nikkarilaan tuli
rakentaa koulukoti kuuromykille tytöille. Rakennusten valmistuttua koulun hallinto siirrettäisiin kouluhallitukselle. Sisarusten rahoista muodostettaisiin S. ja A. Bovalliuksen lahjoitusrahasto, jolla ylläpidettäisiin koulua. Testamentissa annettiin tarkat ohjeet opetuksen järjestämiseen ja
tilan hoitamiseen. Testamentti tuli lainvoimaiseksi 1901 Angeliquen kuoltua ja ohjaa edelleen nykyisen S. ja A. Bovalliuksen säätiön toimintaa.

Bovalliuksen eri-ikäiset rakennukset lännen suunnasta kuvattuna.
Koulutus alkoi Pieksämäen Nikkarilassa 1905. Koulun nimi on muuttunut vuosien saatossa monta kertaa, samoin opetus, oppilaat ja maailma
koulun ympärillä. Aina tavoitteena on kuitenkin ollut käytännönläheinen
opetus, joka antaa tietoja ja taitoja oppilaille työn tekemiseen ja itsenäiseen elämään. Vuonna 2002 koulun nimeksi tuli nykyinen Bovallius-ammattiopisto ja sen toiminta on levinnyt muualle Suomeen.
Lounais-Suomeen ja Turkuun se tuli 2009, kun Aura-instituutti
yhdistyi Bovalliukseen. Nykyään oppilaita on kaikkiaan n. 530 eri puolilla
Suomea. Opisto tarjoaa myös neuvontaa ja koulutusta ammatillisesta erityisopetuksesta. Vuoden 2018 alusta Bovalliuksen oppilaitokset yhdistyvät Invalidiliiton Validia-ammattioppilaitosten kanssa.
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KUUROJEN JA KUULOVAMMAISTEN KOULUTUS TURUSSA
Suomalaisen kuurojen opetuksen edelläkävijänä ja viittomakielen isänä pidetään Carl Oscar Malmia. Hän kuuroutui lapsena ja vanhemmat lähettivät poikansa Tukholmaan opiskelemaan. Hän haaveili perustavansa
ruotsalaisen mallin mukaisen kuurojen koulun, jossa opetuskielenä olisi
viittomakieli. Hän perusti 1846 kotikaupunkiinsa Porvooseen yksityisen
kuurojen koulun, ja 1858 senaatin asetuksella perustettiin Turkuun valtion tukema kuurojen koulu.
Turun koulu aloitti toimintansa 1860 ja sen tehtävänä oli antaa tiedollista opetusta kuuroille. Ensimmäiseksi opettajaksi valittiin C.O. Malm.
Porvoonkin koulu jatkoi toimintaansa, mutta ruotsinkielisenä kouluna ja
sekin siirtyi valtion kouluksi 1863. Kuurojen kouluja perustettiin nopeaan
tahtiin myös Kuopioon, Pietarsaareen, Mikkeliin, Jyväskylään ja Ouluun.
Kaikki olivat kansakoulua vastaavia kouluja ja toimivat ruotsinkielistä Pietarsaaren koulua lukuun ottamatta 1970-luvulle asti, jolloin kouluoloja
muutenkin muutettiin.
1800-luvulla ensisijaisena opetuskielenä oli viittomakieli. Moni kuuleva piti kuitenkin parempana kuurojen opettamista puhumaan tai kirjoittamaan, koska kuurot kuitenkin eläisivät kuulevien ja puhuvien maailmassa. Malmkin piti puhumista tärkeänä kommunikoinnin vuoksi, mutta vain
sivukielenä opetuksessa. Hän kuitenkin kuoli nuorena ja niinpä vuoden
1892 asetuksessa puheopetus nousi tärkeimmäksi opetuksen muodoksi. Viittomakieli sai väistyä, samoin kuurot opettajat joutuivat lähtemään
kouluista. Oppilaat kuitenkin käyttivät keskinäisessä kommunikoinnissa
viittomakieltä, vaikka se opetuksessa kiellettiin.
Suomen ensimmäinen kuurojen yhdistys perustettiin Turkuun 1886.
Yhdistyksen tärkeänä toimintamuotona olivat sunnuntaikoulut ja iltakurssit aikuisille. Niissä opiskeltiin laskentoa ja ainekirjoitusta. Sittemmin perustettiin yhdistys myös Helsinkiin, koska kuurojen työntekijöiden nähtiin
syrjäytyvän ja alkoholisoituvan kaupunkioloissa yhä useammin, jos ei ollut
kontakteja muihin ihmisiin. Vähitellen vaikeuksien kautta syntyi myös
Kuurojen liitto 1905 ja sen tärkeänä päämääränä oli ammatillisen koulutuksen järjestäminen kuuroille. Kesti kuitenkin yli 20 vuotta, ennen kuin
mitään konkreettista saatiin aikaan.
Liitto halusi selvittää kuuroille sopivat ammatit ja mahdolliset työnantajat. Keskusteltiin myös käsityönopetuksen merkityksestä kuurojen
ammattiopissa. Alkuaikoina puhuttiin työkodeista, eri ammattien työhuoneista ja maanviljelyskoulusta, ei niinkään varsinaisesta ammattikoulusta.
Poliittinen tilanne ja asenteet eivät olleet kuitenkaan suopeita kuurojen
omalle ammattikoululle. Nähtiin, että normaali elämä edellyttää pärjäämistä tavallisissa terveiden kouluissa.

29

Oskar Wetzell kertoi Kuurojen liiton kokouksessa 1928 kirjansitomostaan, jossa oli töissä vain kuuroja, jotka menestyivät työssään hyvin.
Hän ehdotti kuurojen oman kirjapainon perustamista, jossa saisi opetusta
kirjaltajan ammattiin. 1929 aloittikin yksityishenkilöiden toimesta kirjapaino Oy Surdus Ab. Alku oli hankalaa ja vasta 1945 yritys pystyi jakamaan
osinkoa ensimmäisen kerran osakkailleen. Kirjapaino kuitenkin koulutti
ja työllisti kuuroja nuoria, joten se oli tavallaan kuurojen ammattikoulun
uranuurtaja. Vuoteen 1955 mennessä Surdus oli kouluttanut 34 työntekijää.
Vuodesta 1930 alkaen kouluhallitukselle tehtiin esityksiä kuurojen
jatko-opintojen järjestämiseksi. Niihin ei saatu mitään vastausta. Vasta
kun valtioneuvosto vuonna 1933 asetti komitean kuurojen köyhäinhoidon
järjestämiseksi ja esitys osoittautui aivan liian kalliiksi, eduskunta kehotti hallitusta järjestämään kuurojen jatko- ja ammattiopetusta. Hallitus ei
kuitenkaan ollut järin nopea. Vasta 1938 se asetti komitean asian eteenpäin viemiseksi. Jatko kuitenkin hautautui jälleen, koska kouluhallituksessa ei ollut kuurojen koulutuksen asiantuntijaa ja sitten syttyi sota.

Oppaamme Hanna Halminen kertoo oppilaitoksen tarinaa koulun komeassa
sisääntuloaulassa.

30

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

Vasta 1944 eduskunta hyväksyi lain kuurojen ammattikoulusta ja
varasi samalla rahat koulun perustamista varten. Seuraavaksi syntyi kiista siitä, minkä ministeriön alainen kuurojen ammattikoulu olisi. Päästiin
sopimukseen, että opetuksen osalta koulu oli kauppa- ja teollisuusministeriön ja oppilaiden huollon osalta sosiaaliministeriön alainen. Koulu pääsi
aloittamaan 1.9.1948.
Ammattikoulun sijoituspaikaksi valittiin Turku, jossa se toimi kiinteässä yhteydessä Turun kuurojen koulun kanssa. Asetuksen mukaan koulu
oli valtion omistama suomenkielinen oppilaitos Turussa ja sen tarkoitus
oli antaa kuuroille tietopuolista ammattiopetusta. Oppilaat sijoitettiin
täysihoitoon oppilaskoteihin ja heistä maksettiin 5000 markan korvaus kuukaudessa oppilasta kohden. Oppilaita oli tulossa paljon enemmän
kuin voitiin ottaa. Heille määrättiin myös kolmen kuukauden koeaika sen
toteamiseksi, soveltuivatko he kouluun ja oliko valittu linja oikea. Opetus
annettiin iltaopetuksena Turun kuuromykkäinkoulun tiloissa, koska mitään omaa tilaa ei ollut.
Aluksi ainoa koulun johtokunnan valitsema työntekijä oli osapäiväinen rehtori. Hän laati opetussuunnitelman, lukujärjestyksen, tuntijaon sekä hankki tarvittavat tuntiopettajat. Koulun toimisto sijaitsi rehtorin
asunnossa, jonne hankittiin kirjoituspöytä ja tuoli, toimistokaappi ja oppilaille koulutarvikekaappi. Heti ensimmäisen vuoden aikana todettiin, että
rehtorin toimen pitäisi olla täysipäiväinen ja vakinainen.
Ministeriössä asia ei kuitenkaan edennyt. Valtion talousarvioon määräraha saatiin vasta vuodelle 1953, kun koko koulu oli muuten uhattu lopettaa. Virka alkoi vasta 1.8.1953, koska rehtori oli myös kuuromykkäinkoulun opettaja eikä sen johtokunta hyväksynyt opettajan siirtymistä pois
koulusta kesken lukuvuoden. Muuta vakinaista henkilökuntaa ammattikoululla ei ollut. Tuntiopettajat vaihtuivat usein. Palkkaus oli opettajien
mielestä kehno, vaadittiin perehtyneisyyttä kuurojen opetukseen ja tunnit
olivat iltaisin tai iltapäivisin.
Pääosin opiskelu oli oppisopimuskoulutusta työpaikoilla käsityöja teollisuuslaitoksissa, maalarit ja muurarit Turun Ammattiopistossa ja
vaatturit Turun Vaatturiammattikoulussa. Käytännön opetusta oli seitsemän tuntia päivässä seitsemällä eri alalla: ompelija, puuseppä, verhoilija, kiillottaja, maalari, kultaseppä ja vaatturi. Myöhemmin aloja tuli lisää.
Käytännön harjoittelu oli tärkein osa opiskelua. Tietopuolista opetusta oli
aluksi iltaisin seitsemän tuntia viikossa, myöhemmin viisi tuntia keskiviikkoisin klo 12–17. Kokonaisviikkotuntimäärät olivat 45–48 tuntia.
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Osa oppilaista sai palkkaa, osa ei. Jos oppilas sai paljon palkkaa,
hän saattoi maksaa palkallaan täysihoitonsa eikä saanut valtion avustusta. Pienet palkat maksettiin koululle, joka käytti ne harkintansa mukaan.
Ongelmia aiheuttivat oppilaiden isot tasoerot ja erilaiset opetusmenetelmät perusopetuksessa. Opetuksen taso työpaikoilla ja yleensä työpaikkojen saanti oli myös ongelma eikä ollut sopivia opetusvälineitä. Suurin osa
valmistuneista sai kuitenkin töitä omalta alaltaan ja kuulevien palkalla.
Tarve omalle koulurakennukselle kasvoi kaiken aikaa. Suunnitelmia
omasta koulurakennuksesta alettiin tehdä heti 1948. Kaupungilta tiedusteltiin myös tonttia jo 1951. Aluksi ajateltiin Kellonsoittajankatua, mutta 1954 koulun johtokunta päätyi Vähä-Heikkilästä ehdotettuun tonttiin
nimeltä Valtaojan puisto. Tontti siirrettiin maatalousministeriöltä kauppa- ja teollisuusministeriön hallintaan koulun rakentamista varten. Suunnitelmia tehtiin, mutta määrärahoja koululle ei tullut. Ongelmana oli huonetilaohjelma, joka ministeriön mielestä vaati supistuksia. Suunnitelmat
hyväksyttiin lopulta 1961, mutta nyt ei taas ollut määrärahoja rakentamiseen. Johtokunta päätti, että vitkuttelun jatkuessa kouluun ei oteta enää
uusia oppilaita, vaan se ajetaan alas. 1964 määrärahoja luvattiin taas, samoin rakentamisen piti alkaa.

Autonasentajaosaston työsalia laitteineen.
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Sitten jysähti: tuli ehdotus koulun siirrosta Mäntsälään ja rakentaminen
jäi taas pöydälle. Johtokunta ei siirtoon suostunut ja työ Turussa jatkui.
Rakennustyöt alkoivat joulukuussa 1966 ja rakennus valmistui 1968, 20
vuotta koulun syntyä myöhemmin. ”Yhteiskunnassa ne, jotka eivät voi korottaa ääntään muiden kuuluville, jäävät helposti jalkoihin.” Kuurojen koulutuksen kiemuroissa tämä tulee järkyttävän selvästi esiin.
Heti huomattiin, että talo oli liian pieni, oli supistettu liikaa. Laajennusosa saatiin monien kangertelujen jälkeen 1985. Peruskorjaus valmistui 1997. Koko ajan kehitettiin ja monipuolistettiin myös koulutusta. Nyt
ammattiopetustakin voitiin antaa oman koulun seinien sisällä ja koulussa oli oma asuntola. Edelleen oli tärkeä merkitys myös työssäoppimiselle oikeilla työpaikoilla. Ammattikasvatushallitus päätti 1991, että Turun
Kuulovammaisten ammattikoulu saa toimia erityisopetusta kehittävänä
laitoksena.
1980–90 -luvuilla koulua oltiin kunnallistamassa ja tehtiin useita
päätöksiä asian tiimoilta. Henkilökunta vastusti voimakkaasti kunnallistamista ja kävi suoraan myös valtion edustajien juttusilla. Vuoden 1994
lopulla valtuuskunta lähti opetusministeri Riitta Uosukaisen puheille.
Edustajille kerrottiin, että Uosukainen ei ehdi ottaa heitä vastaan, mutta
avustaja Olli-Pekka Heinonen voi. Hänkin kävi kertomassa, ettei ehdi. Paikalle tuli virkamies, joka kertoi opetusministerin tehneen samana päivänä
klo 10 päätöksen, ettei Kuulovammaisten koulua kunnallisteta. Asia oli
loppuun käsitelty.
Kehitysvammaisten koulutus talossa alkoi 1990-luvulla lääninhallituksen rahoittamana. Aloitettiin myös ammattiin valmentava koulutus.
Nähtiin, että monilla peruskoulun erityisopetuksesta valmistuneilla oli
hankaluuksia oman elämänsä hallinnassa. Rahoitus saatiin lääninhallitukselta, mutta se loppui v. 2000, jolloin opetus siirtyi koulun varsinaiseksi toiminnaksi. Tavoitteena oli oppilaan valmentaminen itsenäiseen
elämään, koulutukseen tai työhön. 1998 aloitettiin myös autistien ja vaikeavammaisten opetus konkreettisena ja käytännönläheisenä erityisopetuksena yksilöllisten tarpeiden mukaan sekä 1996 Pajakoulu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Se on työpainotteinen koulutusmuoto, jossa ei
opiskella esim. kieliä lainkaan ja muutenkin teoriaopetus on rajattu todella
minimiin.

33

BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO TÄNÄÄN
Vähäheikkiläntie 50:ssä sijaitseva ammattiopisto tarjoaa tänään ammattiopetusta hyvin monenlaisille opiskelijaryhmille, joilla on erilaisia
vaikeuksia selviytyä normaalissa ammattikoulussa. Harva heistä on tänään kuuro tai kuulovammainen. Kaikkiaan opiskelijoita on n. 220 ja he
opiskelevat työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa,
ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, ammattiin valmistavassa koulutuksessa (kodinhuoltaja, kokki, toimitilahuoltaja,
ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, pienkonekorjaaja, kiinteistönhoitaja,
koneistaja, levyseppähitsaaja, puuseppä, sisustusompelija sekä merkonomi), aikuiskoulutuksessa tai tuetussa oppisopimuskoulutuksessa.
Varsinaiset opetusryhmät ovat pieniä, korkeintaan 10 oppilasta ja jokaisella ryhmällä on kaksi opettajaa. Opetus on mahdollisimman konkreettista ja käytännönläheistä. Omia korjattavia laitteita koulu ottaa vastaan,
kunhan ensin ottaa yhteyttä: mitä, milloin ja miten haluaisi jotakin työtä
teettää. Töistä on tuntiveloitus. Mynämäki on rajana: kauempaa tulevat
asuvat koulun omassa asuntolassa, muut käyvät koulua kotoa käsin. Osa
ruokailuista on ilmaista, osa maksullista.
Bovalliukseen yhdistyvät vuoden 2018 alusta Invalidiliiton Validia-ammattikoulut. Turun nykyiset tilat ovat vaikeasti liikuntavammaisille haasteelliset, joten peruskorjauksen tarvetta jatkossakin on. Muuten koulu on
todella monipuolinen ja enemmän kuin tarpeellinen tämän päivän maailmassa.
Lämmin kiitos, kun saimme tutustua taas yhteen oman alueemme kouluista.
Sirpa Kumlander
Lähteet:
opintosihteeri Hanna Halmisen opastuskierros ja
Bovallius-ammattiopiston internetsivut
Katja Elgfors: Kuulovammaisten ammattikoulu 1948–2001,
historiikki
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moraali kuuluu kaikille - vai kuuluuko?
Otsikon kysymys oli houkutellut kolmattakymmentä seuran
jäsentä kahvila Wäinöön harmaana lokakuun iltana. MRS:n
tapahtumamajaoston järjestämän filosofisen keskustelutilaisuuden aluksi Arto Siitonen johdatti kuulijat aiheeseen
selventämällä moraalifilosofian peruskysymyksiä. Esitys
keskittyi nykyaikaiseen käsiteanalyysiin. Värikäs ja ajatuksia
herättävä alustus viritti vilkkaan keskustelun, jota moderoivat tilaisuuden toteuttajat Leo Lindstedt ja Arto.
Alustus esitteli kolme tärkeätä etiikan suuntaa: antiikin hyve-etiikan, Kantin velvollisuusetiikan ja utilitarismin, jota ovat kehitelleet mm. G.
E. Moore ja muut cambridgeläiset viime vuosisadan huippufilosofit. Näistä lähtökohdista sukeutui vilkas ajatustenvaihto, jossa pohdittiin moraalin
ja vallan suhdetta, omantunnon filosofista olemusta ja jopa rahan nousua
länsimaisten arvojen joukkoon.
Tunnelma oli vapautunut ja keskustelu pysyi hyvin asiassa. Tilaisuus
oli kaikin puolin onnistunut ja järjestäjät lupasivat jatkaa elämän peruskysymysten esittelyä.
Seuraava sessio pidettiin 16.1. ravintola Hugon kirjastossa. Tila
täyttyi taas – niin kuin velvollisuusetiikan mukaan pitääkin. Nyt kuulijoille
tehtiin testi, jossa jokainen sai ottaa kantaa konkreettiseen ja ajankohtaiseen ongelmaan oikeasta menettelystä tilanteessa, jossa henkilökohtainen käsitys hyvästä teosta ja lainoppineitten säännöstö ovat ristiriidassa.
Keskustelijat nousivat taas päärooliin.
Tilaisuuden lopuksi Leo esitteli Lawrence Kolbergin teorian moraalikäsitysten kehityksestä ja porrasmaisesta hierarkiasta. Jos Kolberg olisi ollut paikalla, hän olisi varmasti ilahtunut kuulijakunnan elämänkokemuksen tuottamasta viisaudesta vaikka se ei kaikilta osin tukenut hänen
käsitystään. Marttilaiset ovat fiksua väkeä, keskustelu on vilkasta ja rakentavaa, mielipiteet toinen toisiaan ruokkivia. Suuri ansio keskustelutilaisuuksien onnistumisesta kuuluu järjestäjille, joiden valitsemat alustajat
pystyvät rakentamaan keskustelua virittävät lähtökohdat.
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FILOSOFIA- JA MORAALISARJA JATKUU LOKAKUUSSA
Helmikuussa Hugon kirjastossa keskusteltiin sananvapaudesta Turun Sanomien päätoimittajan Kari Vainion johdolla. Sekin veti Hugon kirjaston täyteen – eikä puheenvuoroista – paikallisista ja Turun Sanomiakaan koskevista kannanotoista - ollut puutetta.
Filosofia- ja moraalikeskustelut saavat jatkoa samassa paikassa
maanantaina 23.10. klo 18 alkaen Silloin teemana on ”Rasismi ja moraalinen sokeus”. Aiheeseen johdattelee turkulainen filosofian tohtori Jani Sinokki.
Matti Aaltonen

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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Onko fiktio tosiasia?
Lapsuudenystäväni kiikutti minulle helmikuussa Torgny
Lindgrenin teoksen Pölsan. Suomeksi kirja on käännetty nimellä Pylssy. Kun etsii Kurt Cannelinin kunnon sanakirjasta, niin pölsan yksi suomennos on ispinä. Uteliaalle lukijalle
tässä lieneekin mukava tehtävä selvittää, mistä on kysymys.
Toki joku voi tietääkin, mutta en minä ainakaan tiennyt.
Lapsuudenystäväni ei kuitenkaan tuonut kirjaa minulle, jotta oppisin
valmistamaan pylssy- tai ispinäherkkua. Sain kirjan, koska se käsitteli kirjoittamisen riemuja ja tuskia. Itse asiassa ystäväni osti varmaan itsekin
kirjan samasta kirjoittamiseen ja miksei yleensäkin luovaan, erityisesti
fiktiiviseen tekemiseen liittyvästä syystä.
Kirjassa lehtikirjoittaja – ilmeisesti kirjailijan alter ego – on kirjoittanut vuosikausia lehtijuttuja tiettyyn lehteen. Aloittaessaan 54 -vuotiaana
kirjoittaa tarinaa arvoituksellisesta miehestä, jolla on saksalaiselta kuulostava sukunimi, hän saa kirjeen lehden päätoimittajalta. Päätoimittaja
kirjoittaa, että lehden tehtävä on välittää tietoa ja valistusta. Tekstin pitää
olla yhdenmukainen todellisuuden kanssa, autenttista ja todistettavaa. Ja
että kirjoittaja tekstit ovat keksittyjä.
Päätoimittaja lopettaa kirjeen sanoihin: Minä en salli teidän kirjoittavan enää riviäkään. Sitä ennen hän on toivottanut että kirje tuottaisi
vastaanottajalle yhtä suurta tuskaa kuin se tuottaa kirjeen kirjoittajalle.
Päätoimittaja kertoo vielä, että lehdellä olisi oikeus periä takaisin kirjoituspalkkiot.
Tuntuupa tutulta. Jopa tämän lehden toimituskunta on estänyt tai yrittänyt torjua tarjoamiani tekstejä. Samoin on tehnyt paikallinen pääaviisi
molemmissa kotikaupungeissani Turussa ja Hyvinkäällä. Pienemmässä
kaupungissa juttuni julkaistiin, kun lehden päätoimittaja vaihtui.
Joskus minunkin tekstejäni on kritisoitu siitä, että ne eivät vastaa
todellisuutta. Esimerkiksi fiktiivinen tarina homoseksuaalisuudesta ei kuvaamallani alueella ole muka todennäköistä tai ei sitä ei ainakaan pidä
julkaista.
Minun mielestäni lähes kaikki ihmisten ajatukset, sanat ja teot ovat
yhteiskunnallisia. Usein kuitenkin tekstien torjuminen perustuu siihen,
että niitä väitetään poliittiseksi. Kysynpä siis: mikä ero on yhteiskunnallisuudella tai poliittisuudella. Silloinkin on saattanut olla kyse siitä, että
jospa olisivat ihmiset toimineet toisin, niin ...

37

Olen myös kuullut että tarinani, jonka osin kuvitellut tapahtumat sattuvat toisella paikkakunnalla, ovat liiankin totta julkaisuympäristössä. Ei
sellaista saisi julkaista. Ovat kuin todellisuutta joidenkin ihmisten yksityiselämästä.
Joka tapauksessa em. päätoimittaja kielsi 54 -vuotiasta miestä kirjoittamaan riviäkään. Mies kuitenkin jatkoi kirjoittamista 107 -vuoden
ikään. Itse asiassa Pölsan on kirja kirjan kirjoittamisesta. Silloin – 53 vuoden kuluttua - päätoimittaja on jo kuollut. Ja pian kuolee kirjoittajakin, hän
menehtyy vanhainkodissa. Hiukan ennen kuolemaansa kunta vei häneltä
säästösyistä tärkeimmät kirjoittamisvälineet, koska kunta ei onnistunut
myymään hänen tekstejään kustantamolle.
Lapsuudenystäväni onnistui erinomaisesti. Osin länsipohjalaisella murteella ja oudoilla sanoilla kirjoitettu teksti jäi minulle usein osin
mysteeriksi, mutta toisaalta harvoin olen nauttinut jostain taideteoksesta
niin paljon. Jotenkin samaistun – tai ainakin haluan samaistua – kirjan
kirjoittajahahmoon, joka yli puoli vuosisataa kirjoitti tarinaa, jonka juoni
oli myös (kirjan) kirjoittaminen. Pääosissa ovat myös keuhkotauti, jonka
Torgny Lindgren oli lapsena sairastanut sekä pölsan, hänen lapsuutensa
ja elämänsä lempiruoka.
Kun olin lukenut kirjan loppuun, luin Turun Sanomista pala kurkussa
nekrologin kirjailijasta. Ja viikkoa myöhemmin arvioinnin hänen kirjastaan
Taiteilija Klingsor. Marssin kirjastoon ja lainasin Klingsorin ruotsinkielisenä. Kirjassa on samoja sävyjä, mutta nyt on kyse kuvaamataiteesta. Ihastuttavin on kirjan päähenkilön johtopäätös, että kuolleesta materiaalista
tehty esine elää, Sen elämä on vain hitaampaa.
Myös Klingsorissa tulee taiteilija asiantuntijan teilaamaksi kuten päätoimittaja tyrmäsi kirjoittajan Pölsan -romaanissa. Sen voisi tulkita näin:
kirjoittamisessa päätoimittajan mielestä vain tosiasiat tai realismi ovat
julkaisemisen arvoisia, kun taas Torgny Lindgrenin väittää ja todistaa että
fiktiot ovat tosiasioita. Kuvaamataiteessa voisi ajatella, että päätoimittajan realismia vastaisi ns. näköistaide, ja fiktioita eli tosiasiallista taidetta
ovat myös vaikkapa impressionismi, symbolismi ja kubismi.
Leo Lindstedt
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Martin kaupunginosaviikko elokuussa
21.8.-24.8.
Ohjelma
Maanantaina 21.8. klo 18 esitelmä Pienimuotoista oluenpanemista, olutmestari Jaakko Keto kertoo oluen valmistuksesta. Kortteliravintola Hugo, os. Stålarminkatu 2.
Tiistaina 22.8. klo 10-13 perhetalo Heidekenin pihalla kuvasuunnistusta lapsiperheille. Järjestää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
Tiistaina 22.8. klo 17 kokoonnutaan piknikille Urheilupuiston
unelmapuistoon. Osanottajat voivat tuoda mukaansa pientä purtavaa sekä juotavaa ja kehittää omaa ohjelmaa. Tärkeintä mukava
yhdessä olo.
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tapahtumakalenteri syksy 2017
Retki Liedon Vanhalinnaan ja Linnavuorelle
Torstaina 12. 9.
Kello 16.30 lähdemme kimppakyydeillä Sotalaisten aukiolta kohti Liedon Vanhalinnaa ja Linnavuorta. Oppaanamme paikalla on museoamanuenssi Niina Tanskanen.
Varaa mukaan 6 € sisäänpääsy- ja opastusmaksua varten.

Turku ennen ja nyt
Keskiviikkona 27.9. klo 18
FT Rauno Lahtinen esitelmöi kuvin ja sanoin Turku ennen ja nyt -kirjansa pohjalta
Mäkitupatalolla, Valtaojanie 7.

Filosofia- ja moraalikeskustelu
Maanantaina 23.10. klo 18

Keskiviikkona 23.8. klo 14 alkaen avoimet ovet Suomen Luonnonsuojeluliiton tiloissa Martinkatu 5:ssä. Klo 18 asti jatkuvassa
ohjelmassa mm. kasvomaalausta, Norppaselfietä, luonnontietoutta ja kahvittelua. Mahdollisuus tutustua alueen luontotoimintaan.

Kokoonnumme jatkamaan filosofisia keskusteluja kortteliravintola Hugon kirjastoon
Stålarminkatu 2. Teemana ”Rasismi ja moraalinen sokeus”.
Aiheeseen johdattelee turkulainen moraalifilosofi, fil.tri Jani Sinikko.
Tiedustelut Leo Lindstedt, puh. 045 807 1930.

Keskiviikkona 23.8. klo 18 Portsanpoika Martin maisemissa Musiikkikahvila Manillan köysisalissa: lauluja ja kerrontaa säveltäjä Pentti Viherluodon elämästä ”täl pual jokke”.

Martin päivänä Martin hanhea

Torstaina 24.8. klo 10.30 ja klo 13 perhekoti Heidekenillä laululeikkejä koko perheelle. Järjestää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
Torstaina 24.8. klo 17 lähtö katutaidekävelylle Martin kulttuuriolohuoneen edestä, os. Itäinen Pitkäkatu 49. Oppaaksi on lupautunut kulttuurituottaja, kaupunginvaltuutettu Riikka Oksanen

Perjantaina 10.11. klo 18
Martin päivänä on ravintola Pippurimyllyssä, Stålarminkatu 2 tarjolla perinteistä
Martin hanhea.
Tarkemmat tiedot Irmeli Mattilalta, puh. 050 086 9022.

Vavahduttavaa Martin historiaa
Marraskuun lopulla
Jouni Liuke kertoo kuvin ja sanoin Martinrannan vaiheista järkyttävien pommitusten keskellä talvi- ja jatkosodan aikana ja miten Martinranta nousi tuhkasta jälleen.
Esityksen jälkeen syyskokous ja kahvitarjoilu.

Yhdistyksen perinteinen puurojuhla
Tiistaina 12.12. klo 18
Tapaamme taas kodikkaassa ravintolalaiva Bruno II:ssa.
Lokakuun – joulukuun tapahtumista kerrotaan vielä tarkemmin seuraavassa lehdessämme.
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Kulttuurijaos tiedottaa

T a i d e n äy t t e l y m ä k i t u p a t a l o l l a

Taidenäyttelykierros WAM:ssa

11.-17. syyskuuta 2017

torstaina 7.9.2017 klo 16.30

Merkittävää kansainvälistä arvostusta saaneiden ukrainalaisveljesten,
Valery ja Anatoly Tarnavskyin, upeiden taulujen ja muotokuvien näyttely
Mäkitupatalolla, Valtaojantie 7.

Opastettu tutustuminen yhdysvaltalaisen Jacob Hashimoton leijamaisista elementeistä ja värikkäistä installaatioista rakennettuun hienoon
näyttelyyn.
Ilmoittautumiset Irmeli Mattilalle, puh. 0500 869 022.
Sisäänpääsy- ja opastusmaksu
(10 €) maksetaan seuran tilille FI63 5710 9720 0523 24.
Ilmoittautuminen ja maksu 31.8. mennessä

Musiikin juhlaa
Torstaina 26.10. kello 19
menemme Turun konserttitalolle ”Äärettömyyksiin” eli konserttiin, jonka
ohjelmassa mm.
Esa-Pekka Salosen New Yorkissa v. 2007 suurta menestystä saavuttanut pianokonsertto. Sen tulkitsee vahvaa kansainvälistä uraa luova Juha
Pohjonen. kapellimestarina on Christian Kluxen.
Ilmoittautumiset Merja Silfver puh. 0440 251 770 tai
ml.silfver@gmail.com
Konsertin hinta on (16 €) maksetaan seuran tilille
FI63 5710 9720 0523 24
Ilmoittautuminen ja maksu 21.8. mennessä.

Teatteritapahtuma uusitussa Turun Kaupunginteatterissa
keskiviikkona 15.11.2017 kello 19.00
Seitsemän veljestä palaa syksyllä Turun kaupunginteatteriin yli 40 vuoden tauon jälkeen. Olemme varanneet 15.11 -näytökseen 30 lippua, joita
voi varata jo nyt Raili Katajalta, puh. 0400 308 482.
Pääsymaksu (37 €) maksetaan seuran tilille FI63 5710 9720 0523 24
Ilmoittautuminen ja maksu 10.10. mennessä.

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu edelleen joka kuukauden toisena maanantaina kello 18
Invaliditalon tiloissa Asesepänkatu 1.
ma 14.8. klo 18 ja kirjana Mika Waltarin ”Nuori Johannes”.

Taiteilijaveljekset ovat omien maalaustöidensä ohella erikoistuneet vanhojen kirkkojen maalausten ja koristeiden entisöintiin, mm. Turun
Ortodoksikirkon entisöintityö on heidän käsialaansa.
Näyttely on avoinna ma-pe kello 17-20, la-su kello 14-18.
Tiedustelut Valtteri Korvonen, puh. 0400 329 801
korvonen@elisanet.fi

TSL tiedottaa
Kitaraleiri Rymättylän Kunstenniemessä 4.-6.8.-17
Opettajana mus.tieteen HuK Juhani Mistola.
Oma kitara mukaan, lainakitaroita sopimuksen mukaan. Ei ikärajaa!
Soittamisen lisäksi illanviettoa, saunomista ja leirielämää kesäisessä
saaristossa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset puh. 0400 569 363 tai
tsl.turku@tslturku.fi
Leirimaksu, sis. ohjelman ja ruokailut: alle 17 v. 115€, aikuiset 135 €

Ukulelen intensiivikurssi 30 h
7.-11.8.-17, ma-pe klo 16-21
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.8. mennessä puh. 0400 569 363 tai
tsl.turku@tslturku.fi
Kurssimaksu 64 euroa
Muuta syksyn kurssitarjontaa
katso www.tslturku.fi
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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.

Martinrantaseura ry. (kaupunginosaseura)
perustettu: 22.4.2004
jäseniä 2016: 377
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 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
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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, jäsen
ml.silfver@gmail.com
puh. 044 025 1770
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

