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p ä ä k i r j o i t u s
100-vuotiasta Suomea juhlimassa
Lähes joka päivälle on riittänyt jonkinlaista tapahtumaa 100-vuo-
tiaan Suomen nimissä myös täällä meillä vanhassa pääkaupun-
gissa – puhumattakaan sitten koko Suomen tarjonnasta. Martin-
rantakin on päässyt osalliseksi.

Aloitetaan vaikka koivuista. Suomen kansallispuuta koivua on päätetty is-
tuttaa tänä vuonna mahdollisimman paljon.  Niinpä kukka- ja puutarhakaup-
pa Flör (jonka Kuntec osti Kauppilalta) lahjoitti mm. kaupunginosaseuroille ja 
kaupungin puistopuolelle koivun taimia. Aikanaan 1800-luvun alussa Engelin 
suunnitellessa Turun asemakaavaa hän ei alkuunkaan hyväksynyt mitään koi-
vuja kaupungin puistoihin istutettavaksi. Ne olivat aivan liian maalaismaisia 
kaupunkimiljööhön. Samaa linjaa Turussa on jatkettu näihin päiviin asti. Koivuja 
ei juuri näe kaupunkimme puistoissa.     

Martinrantaseuralla ei ole mitään omaa taloa eikä pihaa, johon koivuntaimen 
istuttaisi. 

Yritimme useita kohteita, mutta mihinkään taimemme ei kelvannut – eikä 
varsinkaan kaupungin puistoalueelle. Siihen tuli ehdoton kielto. Lopuksi pää-
dyimme oman asuintaloni pihaan: sinne sen sai istuttaa. Martinrantaseuran 
nimikkokoivu kasvaa nyt ja voi hyvin Martinmäessä Betaniankatu 2:n piha-alu-
eella. 

Oman alueemme Paavo Nurmen stadionilla järjestettiin 13.6. tänä vuonna 
entistäkin isommat yleisurheilukisat, jotka televisioitiin eri puolille maailmaa. 
Kisoihin oli saatu hyvin nimekkäitä osallistujia. Sen huomasi varsinkin Lontoon 
MM-kisojen aikaan, kun selostajat vähän väliä kertoivat, miten suomalaiset nä-
kivät monet Lontoossa menestyneistä urheilijoista kesäkuussa Turussa Paavo 
Nurmen kisoissa. Ilta oli jäätävän kylmä, mutta vettä ei sentään satanut. Ylei-
söä saapui kiitettävästi katsomoihin ja tunnelma nousi säätä monta astetta 
lämpimämmäksi.       

Martinrantaseuran väkeä seurasi 19.6. Samppalinnan kesäteatterissa Heli 
Laaksosen juhlavuoden kunniaksi käsikirjoittamaa näytelmää EloHeinäKesä. 
Suuriin ikäluokkiin eläkeläisinä keskittyvä näytelmä ei oikein jaksanut sytyttää. 
Paikoin esityksessä oli hauskoja kohtia, mutta kokonaisjännite ontui.

 27.–30.7. Turun kansoittivat kansantanssijat ja kansanmusiikin esittäjät. Eu-
ropeade järjestettiin nyt 54. kerran, mutta ensimmäisen kerran Suomessa ja ni-
menomaan Turussa. Aurajoen ympäristössä ja keskikaupungilla erityisesti kansan-
tanssi näkyi ja kuului koko päivien ajan. Yli 6500 esiintyjää ja yli 600 esitystä 
takasivat, että kansanmusiikki todella näyttäytyi katukuvassa jokaisena päivänä. 
Kielien sekamelska ja värikkäät puvut lisäsivät kansainvälistä tunnelmaa. 
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Aurajoen ympäristö täyttyi ihmismerestä 20.–23.7., kun suuret purjelaivat olivat 
Tall Ships Races -tapahtuman merkeissä kiinnittyneinä Aurajoen molemmin puolin. 

Kauniissa säässä kelpasi käydä katselemassa komeita laivoja. Oheistapahtumia riitti 
molemmin puolin jokea: tarjolla varmasti jokaiselle jotakin.

12.8. olin kuuntelemassa Konserttisalissa täpötäydelle katsomolle esitet-
tyä Richard Wagnerin oopperan Parsifal konserttiversiota. Juhlavuoden kun-
niaksi esitykseen oli saatu kirkkaimpia tähtiämme: suomalaisista laulajista 
mukana olivat mm. Karita Mattila, Matti Salminen ja Waltteri Torikka. Ville 
Matvejeff toimi filharmonisen orkesterin kapellimestarina. Täysipainonen 
esitys kesti viisi tuntia, mutta kahden väliajan turvin siitä todella nautti vä-
hemmänkin asiantuntemusta omaava kuulija. Matti Salminen on syntyjään 
Martinrantaseuran alueelta ja Karita Mattila nimettiin tänä vuonna Vuoden 
kulttuuriturkulaiseksi, joten hän sai istuttaa nimikkopuun Samppalinnan mä-
elle, aivan naapuriimme.

      
Sirpa Kumlander

Sää suosi pääosin tätäkin tapahtumaa. Osa yleisöstä purnasi, ettei nähnyt 
esityksiä, koska lähes kaikki tapahtui katutasossa ja vain lähimpänä olijat 
näkivät esitykset kunnolla. 
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KUTSU Martinrantaseura ry:n syyskokoukseen 2017

Paikka: Manilla, Vanhan Viinatehtaan tilat, It. Rantakatu 64 A.
Aika:   Tiistai 28.11.2017 kello 18.00

Tilaisuus alkaa Jouni Liuken esityksellä Martinrannan tuhoisista pommituksista 
talvi- ja jatkosodan aikana ja jatkuu sen jälkeen kahvitarjoilulla ja 
Martinrantaseuran syyskokouksella. 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

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

 tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Ilmoitusasiat
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2018
7. Määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2018
8. Määrätään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimihenkilöiden  

 palkkiot
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2018
10.     Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2018
11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
12. Valitaan seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan kaksi varsinaista  

 toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa   
13. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta sääntöjen 9. pykälän   

 rajoissa 
14. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa,    

Hallitus

s y y s k o k o u s k u t s u
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Turkua sanotaan seitsemän kukkulan kaupungiksi. Viime ke-
väänä Martinrantaseuran jäsenet halusivat kuitenkin tehdä 
retken kaupungin kahdeksannelle kukkulalle. Se sijaitsee 
Luolavuoren kaupunginosassa ja tunnetaan myös Peltolan 
täyttömäen nimellä. Kaupungin muihin kukkuloihin verrat-
tuna tämä kukkula on kovasti myöhäsyntyinen, sillä sen his-
toria alkaa vasta sotavuodesta 1941. Silloin kaupunki varasi 
pienen alangon kaupungin takamaalta kaatopaikkaa varten.

Kaatopaikat edustivat yhtä vaihetta kaupungin jätehuollon historiassa. 
Sitä ennen oli tavallista, että maatuvia jätteitä varten oli komposti tontin 
nurkassa ja palavat jätteet poltettiin saunan pesässä. Suuremmat jätteet 
käytiin kippaamassa lähimetsiin.

Kaatopaikka laajeni ja alkoi kasvaa korkeutta, kun sodan jälkeen jättei-
den määrä lisääntyi. Samalla asutus alkoi levitä yhä lähemmäksi kaato-
paikkaa ja 1960-luvulla rakennettiin kerrostaloja jo aivan kukkulan tuntu-
maan. Kaatopaikalle tuotiin rajoituksetta kaikenlaista jätettä, josta suuri 
osa tänään luokiteltaisiin ongelmajätteeksi tai ympäristömyrkyiksi.

Kaatopaikalle päätyivät niin käytöstä poistetut akut, rikkoutuneet tele-
visiot kuin sairaaloiden ja teollisuuden jätteet, pahimpana kaikista jäteöl-
jy. Usein kaatopaikalla syttyi tulipaloja ja lähiympäristöön levisi kitkerää 
sinistä savua. Sadesäällä ympäristön ojiin valui kaatopaikalta mustaa pa-
halta haisevaa vettä. Alueelle tuotiin kuormittain myös ruokajätettä, mikä 
varsinkin kesäaikaan aiheutti hajuhaittoja. Kaatopaikalle kotiutuivat myös 
vahinkoeläimet, joille syötävää riitti. Siitä kertoo alueelta ampumalla pyy-
dystetty Suomen pulskin rotta, joka painoi peräti 665 grammaa. Kesäi-
sin ilman täytti lokkien kirkuna ja talvisin alue oli erityisesti varislintu-
jen mieleen.  Lähialueiden asukkaiden vaatimuksesta kaatopaikka lopulta 
muutettiin v. 1971 maankaatopaikaksi. Viimeiset hiekkakuormat ajettiin 
kukkulalle v. 1994.

Aluetta varten laadittiin suunnitelma, jonka mukaan kaatopaikka pii-
lotettaisiin istuttamalla sinne mäntyjä. Onneksi sitä ei toteutettu, sillä 
luonto hoiti asian tavalla, jonka lopputulos oli paljon mielenkiintoisempi 
kuin jokin mäntymetsä. Rakennusjätteiden ja maa-aineksen mukana oli 
tullut puutarhakasvien taimia, jotka juurtuivat kukkulan rinteille. Tuulen ja 
lintujen mukana tuli puiden ja pensaiden siemeniä. Jo muutaman vuoden 
kuluttua alue oli vihertynyt ja sen kesäinen kukkaloisto alkoi tarjota alu-
eella käyville katseltavaa.

R e t k i  t u r u n  k a h d e k s a n n e l l e  k u k k u l a l l e
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Näkymä Luolavuorelta Marttiin

Vähitellen alueen löysivät lintubongarit, koiranulkoiluttajat, lenkkeilijät, 
maastopyöräilijät ja laskettelijat. 1990-luvun alussa kartoitettiin alueel-
la kasvavat puuvartiskasvit – puut, pensaat ja varpukasvit – ja löydettiin 
51 lajia tai lajiketta, mikä on enemmän kuin lähitienoiden luonnonmet-
sissä. Kaikki Suomen kolme pihlajalajia kasvaa rinteillä, pajuja ja ruusuja 
on kumpiakin 7 lajia tai lajiketta. Mäen etelärinnettä peittävät kymme-
net suuret ruusupensaat. Siellä täällä silmä osuu ruusupensaaseen, jon-
ka lehdet ovat tummanpunaiset, kyseessä on punalehtiruusu. Kasvaapa 
siellä tyrniäkin useamman pensaan voimalla. Aitaorapihlaja on yleisenä 
pensaslajina alueella. Pehr Kalm toi lajin Suomeen 1700-luvulla Ameri-
kasta. Orapihlajan marjat ovat tilhien ja rastaiden mieliruokaa syksyisin. 
Rinteille ovat kotiutuneet myös monet jalot lehtipuut; tammi, vaahtera, 
pähkinäpensas, omenapuu, kirsikka ja päärynäkin. Aikaisin keväällä muut-
tuu maisema kellanvoittoiseksi leskenlehtien kukkiessa ja myöhemmin 
väriloistoa tarjoavat lupiinit ja monet tutut ketokukat. 
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Myös sienten poimijat ovat joskus kierrelleet mäen rinteitä, mutta 
asiantuntijoiden mukaan sieltä ei sieniä saisi poimia, kun ei tiedetä mitä 
kukkulan uumeniin on kätkettynä – tai onneksi ei tiedetä mitä kaikkea 
siellä on. Vain laelta saisi sieniä poimia, sillä mäen korkeinta kohtaa peit-
tää 10 metrin hiekkakerros. Kukkulan laella hiekkakerros on niin tiukkaan 
tampattu, että sinne on syntynyt kosteikkokin, joka ei kuivu sateettomi-
nakaan kesinä, ja sinne ovat löytäneet tiensä kosteikkokasvit kuten os-
mankäämi ja järviruoko. Alueelle, jonne täyttömaan kaato ensiksi lopetet-
tiin, on muodostunut jo sulkeutunut metsikkö, puulajina lähes yksinomaan 
raita. Keväisin siellä kukkivat valkovuokot. 

Vuosien kuluttua huomattiin täyttömäen arvo ulkoilualueena ja mä-
keen raivattiin polut ulkoilijoita varten. Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 
2011 rakensivat Turun Ekonoominen Olutseura ja virolainen Hiidenmaan 
Kuninkaallisen Raittiiden Oluennautiskelijoiden Seura yhteistyönä mäen 
laelle luonnonkivistä perinteisen labyrintin, jatulintarhan. Kun kiviä oli 
raahattu paikalle runsaasti yli tarpeen, pystyttivät Hiidenmaalta tulleet 
rakennusmiehet niistä labyrintin viereen aurinkoa symboloivan ”intiaani-
en aurinkokaaren”. 

Martinmäkeläisten kanssa kierrettiin rinnettä ympäri ja lopuksi nous-
tiin kukkulan tuuliselle laelle. Sieltä avautuva näköala oli monelle yllätys, 
koska täyttömäki on Turun kukkuloista korkein, 65 metriä merenpinnas-
ta. Turun kaupunki tuntui olevan jalkojen juuressa. Tutut maamerkit Mar-
tinkirkko, Tuomiokirkko, Pernon telakka ja Neste Oy näkyivät, ja toiseen 
suuntaan katsottaessa myös Paraisten tehtaiden piiput näkyivät horison-
tissa. 

Toukokuussa rinteitä täplittivät kevään viimeiset leskenlehdet. Vielä 
kevätretkellä ei osannut kuvitella kuinka paljon värikkäämpi alue on, kun 
lupiinit ja muut kesän kukat aloittavat kukintansa.

Olavi Suominen

Retkeläiset Luolavuoren rinteellä 
kaukolämpölaitoksen vieressä. 

Edessä oikealla asiantunteva 
oppaamme Olavi Suominen.





1 0 M a r t i n r a n t a s e u r a

Kuka muistaa vielä Martinkulmaa, sen asukkaita, pihaa ja 
kauppoja sellaisina, kuin ne olivat 50- ja 60-luvuilla? Nyky-
ään keskeytymätön autovirta ja melu täyttävät Martinkadun 
ja sen jatkeen Stålarminkadun. Kadun ylitys on vaarallista 
muualla kuin liikennevaloissa, ja autoillakaan ei ole pysäh-
tymismahdollisuutta. 1950 -luvun tutut Martinkulman talot 
seisovat kuitenkin vielä paikoillaan melun, pakokaasun ja 
katupölyn keskellä. Kaikki 102 asuntoa lienevät edelleen ih-
misten käytössä, mutta he tuskin avaavat ikkunoitaan kadun 
puolelle.

Talot olivat uudet, kun meidän perhe muutti As. Oy Martinkulmaan, 
kauas kaupungista, kuten äiti haikeudella sanoi. 

Meidän keittiön ja makuuhuoneitten ikkunoitten alla oli pubin asemas-
ta Valion jäätelöbaari ulkopöytineen ja päivänvarjoineen, jalkakäytävää 
erottamassa liuskekiviaita ja nurmikentät, joille ei saanut astua. Sisällä 
baarissa oli lintuhäkkejä pienine sinisine ja kellanvihreine sirkuttavine 
undulaatteineen. Oli ihanaa mennä ostamaan jäätelöä kolikko kämme-
nen pohjassa: vaniljapuikko hopeanvärisessä paperissa, jossa oli sinisiä 
pingviinejä, maksoi kymmenen markkaa ja suklaapuikko kullanvärisessä 
paperissa, jossa oli ruskeita pingviinejä, maksoi 15 markkaa. Myyjä otti 
jäätelöpuikon pakastealtaasta, josta nousi kylmää höyryä. Se oli vähän 
pelottavaa.

Näkymä Betaniankadulta, Ennen Martinkakadun leventämistä 1970-luvun puol-
ivälissä oli Valion jäätelöbaarin edessä runsaasti kesäistä terassitilaa. 

Kuva Jouko Keto.

L a p s u u t e n i  m a r t i n k u l m a
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K I V I J A L K A K A U P P O J A  P I I S A S I

Baarin vieressä oli Juslinin kala- ja vihanneskauppa, niin pieni, ettei 
monta asiakasta mahtunut sisään ostoksille. Myöhemmin omistajaksi tuli 
pyöreä, tummatukkainen rouva. Hän kääri silakat sanomalehtipakettiin ja 
päälle valkoista paperia. Äiti ei pelännyt, että hän antaisi vanhoja silakoi-
ta, vaikka lapsi oli pantu asialle. Olin kai kolmentoista, kun rouva Ahke-
ralle tuli apulaiseksi ruskeasilmäinen, kauniskasvoinen poika. Sittemmin 
60-luvun alussa liiketilaan tuli lyhyttavaraliike, joka myi mm. rintaliivejä 
”rets-olkaimella”.

Kalakaupan ja D-portaan välissä, siinä, missä oli viime vuosina osto- 
ja myyntiliike, palveli Valion maitokauppa. Maitoa haimme kannellisel-
la emalikannulla ja piimää vain yksi litra Arabian nokkakannulla. Kerran 
pudotin äidin lasisen kermanekan asfalttipihalle, kun olin matkalla os-
tamaan kahvikermaa. Saara-täti, kuten kutsuimme tummakiharaista 
hoikkaa, aina hymyilevää myymälävastaavaa, mittasi pitkävartisilla lit-
ranmitoilla maidot ja piimät. Kermamitta oli pienempi, mutta muuten 
samanlainen. Toista myyjää kutsuimme Pullatädiksi, koska hän myi pul-
laa, tai ehkä siksi, että hänellä oli vaalea tukka ja pyöreät punaiset pos-
ket. Kesällä kun lähdimme Uittamolle uimaan, saimme ostaa 10 markan 
munkin ja virvoitusjuomapullon Jaffaa, Sitruunasoodaa tai Rio Ritaa.

Valiolla oli näillä nurkilla toinenkin myymälä Martinkadun ja Temppe-
linkadun kulmassa ja Osuuskaupalla maitokauppa Matinkadun ja Sota-
laistenkadun kulmassa. Martinkatu 7:n maitokauppa lopetti toimintansa 
ja tilalle siirtyi Mattilan kenkäkauppa Matinkadun kulmasta. Muistan vie-
läkin ihanan nahan hajun kuin aavistuksena uudesta kenkäparista. 

Liuskekiviaidan takana oli myös Paperi- ja Kemikaalikauppa. Sen omis-
tivat Rudolf Nienstedt, kaupunginorkesterin viulisti, ja hänen rouvansa. 
Mielestäni he olivat vanhoja ihmisiä, miehellä oli harmaa tukkakin. Rou-
va Nienstedtillä oli ruskeat silmät, tumma nutturalle kammattu tukka ja 
lämmin hymy. Hän myi meille pienille tytöille kiiltokuvia, lasten kirjoja ja 
paperinukkeja samalla kunnioituksella kuin vuosia myöhemmin meikke-
jä ja terveyssiteitä. Äiti halusi yleensä saunaan Sunlight-saippuaa (joku 
rouva oli kuulemma pyytänyt hienosti Sanlait-saippuaa), mutta joskus 
äiti osti Lux-kauneussaippuaa, jota ”muutkin filmitähdet käyttivät”. 

Viimeisenä rivissä E-portaan vieressä oli parturinliike, jossa niskatuk-
kaani shinglattiin sitten kun olin 7-vuotiaana päässyt eroon pitkistä le-
teistäni. Myöhemmin samassa liiketilassa toimi kelloseppä, joka ruotsa-
laiskorostuksellaan neuvoi minua panemaan rannekellon yöksi pöydälle 
kyljelleen, ”sillä muuten se alka laukkaman”.

Liuskekiviaidan ja jalkakäytävän välissä oli koko rakennusten mital-
ta nurmikkkoa, joten katu, mukula- ja nupukivillä päällystetty, keskellä 
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Martinkulman katutaso oli 50-60-luvulla täynnä monenmoisia liikkeitä.

raitiovaunukiskot, oli paljon kapeampi kuin nykyään. Autoja oli vähän, ja 
kakkosen ja kolmosen raitiovaunut kolistelivat säännöllisin välein katua 
ylös- ja alaspäin. Betaniankadun rakennuksia ei vielä ollut, kun muutimme 
Martinkatu 7:ään, ja kävimme rinteessä leikkimässä ja poimimassa pihla-
janmarjoja.

Siinä missä Sotalaistenkatu ja Martinkatu yhtyvät, oli Pohjoismaiden 
Yhdyspankki. Sinne veimme osan viikkorahoistamme maapallolippaassa 
säästötilille, ja rouva Rastas tai rouva Gråhn merkitsi pankkikirjoihimme, 
kuinka paljon tili kasvoi. Pankinjohtaja Olav Hestenaes oli hyvin iso, kalju 
mies, jolla oli tummasankaiset silmälasit.  Tullessaan omasta huonees-
taan pankkisaliin hän vitsaili meille lapsille. Kerran, kun menin hakemaan 
pankin viereisestä A-portaasta leikkikaveriani Marjaa, huomasin yhdessä 
ensimmäisen kerroksen oven postiluukussa nimen PYP NFB. Luin viisi-
vuotiaana kaikkien asukkaitten nimiä ovista. Kotona ihmettelin, kuinka 
jonkun ihmisen nimi voi olla PYP NFB.

A ja B-rappujen välissä oli Osuuskaupan siirtomaatavarakauppa ja Ruu-
su-Aula. Osuuskaupan vastaavana oli rouva Lumme. Heti kun avasi oven, 
tuntui ihana kahvin, hedelmien ja makeisten tuoksu. Ruskeat paperipussit 
rapisivat, kun niissä punnittiin jauhot, ryynit ja hieno sokeri. Sokeriin ja 
kahviin tarvittiin elintarvikekupongit. Ja kahvipaketeista kerättiin auto-
kortteja ja Joonas-kortteja, joissa oli kuvia eri maista. Ostettiin Lounas-
näkkileipää tai kuminanmakuista Ruutuleipää. Myyjä laski lyijykynällä 
paperilapulle, mitä ostokset maksoivat. Ruusu-Aulan omisti vaaleakiha-
rainen rouva Lempi Saario. Kerran menin alakouluikäisenä ostamaan äidil-
le kukkia ja kysyin, mitä orvokkinippu maksaa. Vieras myymäläapulainen 
töksäytti: ”Ei ne ole orvokeita vaan viuloja!” Ostin kuitenkin nipun.
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O M A T  T A L O M I E H E T  O L I V A T  R A U T A a

Talonmies Oskari Lahti, neljän pojan isä, entinen merimies, piti talon 
asukkaat tyytyväisinä ja lapset ojennuksessa. Vaimonsa kanssa hän la-
kaisi ja haravoi, loi lumet, leikkasi nurmikot, hoiti putkityöt ja korjaukset, 
huolehti roskakuiluista ja pannuhuoneesta. Jos lapset juoksivat pallonsa 
perässä nurmikolle, hän murahti vihaisesti, mutta tuli myös hyppimään 
narua pikkutyttöjen kanssa niin että tulitikku- ja tupakka-askit lentelivät 
saapashousujen taskuista. 

Kukkakauppa Ruusu-Aula toimi Martinkulmassa 1950-luvulta vuoteen 1994 asti. 
Nykyisin se löytyy Martinkatu 3:sta.

Jonkin vuoden ajan jalkakäytävän reunassa oli keltainen kyltti, joka 
osoitti C-portaaseen päin: Vaatturinliike P. Kylmänen.

Matkalla Temppelinkadun kulmaan ”Fisserille”, kuten Fischer & Bergerin 
lihakauppaa kutsuttiin, joutui ohittamaan nykyisen kylmähuoltoaseman 
kohdalla olleen kioskin. Sieltä lehahti houkutteleva lakritsin ja hedelmä-
karkkien tuoksu. Viikkorahojen käyttö vaati tarkkaa harkintaa. Joskus os-
timme markan nallekarkkeja tai pienen suklaalevyn, jonka pakkauksessa 
oli filmitähden kuva muovikehyksissä. Dubble-Bubble -purukumi oli valta-
van iso ja tarttui joka paikkaan, jos sen otti pois suusta.

Sotalaistenkadun puolella meidän parvekkeen alla pohjakerroksessa oli 
Rautavuoren valokuvaamo, myöhemmin Vihervuoren valokuvaamo. Sin-
ne vietiin filmit kehitettäviksi, ja siellä otettiin passikuvat. Joskus lapset 
kaivelivat Rautavuoren paperikorista valokuvia, jotka eivät olleet kelvan-
neet valokuvaajalle itselleen. Ikkunoita varjostivat kaksi nopeasti kasva-
vaa halavapuuta ja yksi jalava. Autotallin seinää pitkin kasvanut tuoksuva 
kuusama ja sireenit lievittivät roskahuoneelta levinnyttä hajua, kun sinne 
vietiin sianruokatynnyreihin silakanperkeitä ja perunankuoria.
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Näkymä A-talon ikkunasta vielä silloin karulle Sotalaistenmäelle.

Myöhemmin hänen tilalleen tuli talonmieheksi Aarne Laiho, entinen 
merimies hänkin. Hän oli edellistäkin ankarampi tapaus: Kerran Seinelän 
ehkä 3-4-vuotias tyttö oli pikku ämpärissään kantanut asfaltille hiekkaa. 
Kuulin Laihon komentavan häntä keräämään hiekat pois. Tyttö alkoi peläs-
tyneenä itkeä, mutta talonmies ei antanut periksi vaan ärähti: ”Itke vaan, 
mutta ihmisen täytyy vastata teoistaan!” Kun olin jo melkein aikuinen, ta-
lonmiehenä oli leppoisampi Haakanen.

Aina, kun meni pihalle, siellä oli joku muukin joko keinumassa, pallot-
tamassa seinää vasten, tekemässä hiekkakakkuja, leikkimässä noita-ak-
kassii, natussii, vinkkissii, tai sitten voitiin mennä soittamaan ovikelloa ja 
kysymään: ”Tuleek Marja ulos?”

Kun oltiin vinkkissii, juostiin paitsi pihalla, myös pitkin kellari- ja vintti-
käytäviä porraskäytävästä toiseen. Niitten väliset ovet olivat auki, ja kii-
reessä ei aina sytytetty valojakaan. Kerran juoksin pimeässä pääni kivi-
seinän kulmaan A- ja B-portaan välisessä ns. ”Krokohallissa”. Jännitystä 
lisättiin kertomalla käytäviin liittyviä kummitusjuttuja.

Kerran kun olin pihalla kahdestaan siskoni kanssa, tuli vieras mies ky-
symään: ”Tiätääk tytöt miss on Ree-rappu?” Katsoimme hölmistyneinä 
miestä, sitten toisiamme, jolloin hän ärtyneenä tokaisi: ”Ek te ymmärrä? 
Aa, pee, ree!” Isosisko neuvoi kärsivällisesti, missä oli sekä D- että var-
muuden vuoksi myös C-rappu.
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Talvella laskettiin mahakelkalla tai tyyrikelkalla Invaliditalon viereistä 
jyrkkää Vilhonkatua alas Sotalaistenkadun poikki omalle pihalle, ja kevääl-
lä pelattiin neljää maalia keskellä Sotalaistenkatua. Harrastimme myös 
kalliokiipeilyä Sotalaisten kallioilla. Siellä ja myös Urheilupuistossa pidet-
tiin monia missikilpailuja ja leikittiin kauppaleikkejä.

Posti oli vihreässä talossa Betaniankadulla sitten kun ns. ”Velkasten 
talot” valmistuivat vastapäiselle mäelle. Invaliditalossa taas oli Villen sau-
na ja mankeli, ja siellä asui silittäjä, Virtasen rouva. Hänelle äiti lähetti 
viemään pitsiverhot tärkättäviksi. Kuluneet kengänkorot ja katkenneet 
laukunsangat korjasi Hildenin Kalle Matinkadun puutalossa. Täyttäessä-
ni kuusi vuotta sain Martin puistossa sijainneesta sivukirjastosta oman 
vaaleanpunaisen pahvisen kirjastokortin, jolla kävin yksin lainaamassa 
satukirjoja. 

M A R T I N K U L M A  E L Ä Ä  A S U K K A I T T E N S A  K A U T T A

Lapset kulkivat turvallisesti Martin kouluun, Urheilupuistoon ja parti-
oon Martin seurakuntataloon. Reviiri ulottui Stålarminkadun lyhyttavara-
liike Silkkilukkiin, jonka omistivat Karjalasta tulleet herra ja rouva Paju, ja 
hattukauppa Soleyhin, josta äiti osti hattunsa. Aikuiset ja lapset tunsivat 
toisensa kuin maalaiskylässä, aikuisille niiattiin, ja monet kyselivät las-
ten kuulumisia. Jopa opettajani Salme Kallio perheineen asui Martinkatu 
7:ssä, joten hän joutui ennen Wilman keksimistä usein pihalla oppilaitten 
vanhempien kanssa juttusille.

Tunnettujakin turkulaisia asui Martinkulmassa. C-portaan viidennessä 
kerroksessa asui tri Rafael Helanko, Turun poikasakeista väitellyt sosiolo-
gi ja partiomies. Samasta kerroksesta pääsivät pian lehtien palstoille Ka-
rasjärven kilpapyöräilijäpojat kuten myös vieläkin Martinkulmassa asuva 
Ollilan Hannu. Ylempänä F-portaassa kasvoi tuleva Turun Sanomien valo-
kuvaaja Matti Kivekäs. Muita urheilumiehiä olivat Alpin luistelijapojat D-
portaasta, vain muutamia sen ajan ”julkkiksia” mainitakseni.

Kasvettuaan lapset muuttivat muualle, vanhukset manan majoille, ja 
kadun levittyä nurmikoitten paikalle liikenne alkoi jyristä yhä äänekkääm-
min. Pienet kodikkaat myymälät katosivat. Nyt monet näyteikkunoista 
ammottavat tyhjinä ja pölyisinä. Kuitenkin sireenien tuoksuessa tai terva-
pääskyjen kirkuessa kimeästi kesätaivaalla mieleen voi palautua sunnun-
taipäivän rauha, kun siskon kanssa kävelimme käsi kädessä pitkin Mar-
tinkatua.

Helinä Kiviluoma
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Martin vanhaa asuinaluetta kiertäessä havaitsee surukseen, 
että miltei kaikki vanhat nostalgiset kivijalkakaupat ovat hä-
vinneet. Ovet on lukittu ja ikkunat ammottavat tyhjyyttään. 
Harvinainen poikkeus löytyy Stålarminkadulta, jossa talon 
kaikki kuusi liikettä ovat auki ja toimivat vireästi.

Stålarmin- ja Tiilentekijänkadun tyhjälle kulmatontilla valmistui heti 
sodan jälkeen vuonna 1946  kaksi kaksikerroksista asuinrakennusta. 
Asunto-Oy Turun Stålarminkatu 15 -nimellä rekisteröidyn talon enin osa 
varattiin asuinhuoneistoiksi ja liiketiloiksi kuusi. Piharakennuksessa oli 
yhteinen sauna. Talot ovat puurakenteisia, mutta ne on päällystetty myö-
hemmin metallilevyllä. 

Talot rakennettiin sodanjälkeisen huutavan asuntopulan vuosina. Ra-
kennusmateriaaleista oli puutetta. Käytettiin kaikkea materiaalia, mitä oli 
saatavilla. Asuminen ja elämäkin oli vallan erilaista kuin nykypäivänä. Ta-
lossa vuosina 1947 - 1954 asunut Ritva Tammivaara kertoi:  

- Asuin lapsena pihanpuoleisessa talossa. Asuminen oli sodan jälkeen 
täysin toisenlaista kuin nykyään. Meidänkin pienessä huushollissamme 
asui iso joukko; äiti, lapset, isoäiti, sukulaisserkku ja vielä apulainen Hiltu.

M A R T I N R A N N A N  ” TAVA R ATA L O ”
S TÅ L A R M I N K AT U  1 5 : S S Ä  E L Ä Ä  J A  V O I  H Y V I N
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V A N H A N  A J A N  O S T O K E S K U S

Liikehuoneisiin asettui monipuolinen valikoima kauppoja paikallisten 
asukkaiden erilaisia tarpeita tyydyttämään. Alkuun uusiin tiloihin asettui-
vat mm. Kelloliike Lehtonen & Suominen (myöhemmin Kelloliike A. Leh-
tonen), Trikootavaraliike Silkkilukki (herra ja rouva Paju), Herkku-Aitta Oy 
(Martta Virolainen), Lehti- ja Paperikauppa Lehti-Aitta Oy (Valto Koutu), ra-
dioliike Turun Radiopalvelu (Olavi Palén) ja Kauneushoitola Salon Gardenia. 

1940-luvulla talon liikkeistä mainitaan sellaisetkin kuin Muotiliike Lyyra 
( M. Nurminen ja R. Talonen) ja Muotiliike Marita Plathin. Jotkut liikkeistä 
olivat vuokranneet kaksikin rinnakkaista huoneistoa. Toisaalta pihanpuolen 
asunnoissakin toimi aikojen saatossa kotiompelimoja ja käsityöverstaita.

Myöhemmin, 1950-luvulta, talossa toimi mm. Paperi- ja Leluliike Pa-
Le-Ta, Sähkö Oy Ab ja Muotiliike Soley (Anna Ojanperä) ja 60-luvulla mm. 
Parturi-Kampaamo Mainos (Ellen Sundqvist-Lehtonen)

Liiketilojen muutokset ovat vuosien mittaan huomattavia. Kaupan kes-
kittyminen suuriin liikekeskuksiin on vienyt elinmahdollisuudet monilta 
pienyrittäjiltä, mutta tähän taloon on aina riittänyt uusia yrittäjiä. Pitkälle 
viety erikoistuminen auttaa kilpailussa marketteja vastaan.

P A L V E L U A  P E R I N T E I T Ä  V A A L I E N

Tänä päivänä Stålarminkatu 15 talossa pal-
velevat asiakkaitaan Tiilentekijänkadun kul-
masta alkaen Tilausompelimo Eveliina, Ke-
hystämö KonstArt, Korjausompelimo Johanna, 
verho-ompelupalvelu T:mi Anne-Maria Kuusi-
lehto, lasten asusteliike  Pikku Hattara, sekä 
parturi-kampaamo ja salonki Rose Salon

Studio Eveliina. Eveliinan paikalla oli ennen-
kin Eveliina -niminen liike. Vajaat pari vuotta 
sitten liikkeen otti haltuunsa Tarja Koskinen-
Hughes. Hänellä on aikaisemmin ollut 30 vuot-
ta saman alan yritys Englannissa. Ideoita Tarja 
on kerännyt valmistamalla asuja eri kulttuu-
reista. Eveliinassa valmistetaan vaatteita ar-
keen ja juhlaan. 

Liike toteuttaa asiakkaan omia ideoita. Niitä 
hahmotellaan yhdessä: tehdään valmis takki, 
leninki, hame tai monenlainen muu asuste. Kangasvalinta jää asiak-
kaalle, Tarja voi kyllä auttaa valinnassa. Eveliinassa voi myös korjaut-
taa vanhoja ja uusia vaatteitaan. 
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Kehysliike KonstArt. Kullervo ”Konsta” Nevalainen tekee KonstArt liik-
keessään kymmenen vuoden kokemuksella kaikenlaista kehystystyötä 
alkutekijöistä valmiiseen tuotteeseen. Hän on aikaisemmin ollut töissä 
sisustusalan tukkuliikkeessä. Liikkeessä on lisäksi myynnissä monipuo-
linen valikoima ruotsalaisen Miljögårdenin sisustustauluja ja valaisimia. 
”Konsta” kertoo rakastavansa työtään. Hänellä on miellyttäviä asiakkaita 
ja hän haluaa aina tehdä työnsä heitä tyydyttävällä tavalla.
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Korjausompelimo Johanna. Johannalla on vaalittavana pitkät perinteet. 
Ehkä pisimmän aikaa tällä paikalla toimi monien martinrantalaisten muis-
tama Helena Harjun vaatekorjaamo. Hänen lopetettuaan perinteitä on 
jatkanut huhtikuusta 2015 Aino Johanna Jäske, koulutukseltaan pukuom-
pelija ja vaatetusteknikko. Liikkeessä ommellaan asiakkaan tarpeiden ja 
toiveiden mukaan. Siellä onnistuvat korjaukset, lyhennykset ja kavennuk-
set sekä vetoketjujen vaihdot. Palveluja täydentää ompelimon yhteydessä 
toimiva SOL -pesulan palvelupiste.

Verhomaakari T:mi Anne-Maria Kuusilehto. Lähes 25 vuotta yrittä-
jänä toiminut Anne-Maria Kuusilehto valmistaa liikkeessään kaikenlaisia 
sisustustekstiilejä - laskosverhoja, tyynyjä, sivuverhoja ym. - asiakkaan 
toiveiden mukaan ja myös tämän omista materiaaleista. Anne-Maria aut-
taa myös verhojen ja ripustusmekanismien - kiskojen ja tankojen - suun-
nittelussa. Liikkeessä on lisäksi myynnissä kankaita sekä lahjaideoita; 
tyynynpäällisiä, keittiötekstiilejä tms. 
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Pikku Hattara. Pikku Hattara palvelee perheen pienempiä. Samassa 
paikassa toimi ennen Pikku Kroko -niminen liike, jonka nykyinen yrittä-
jä Emmi Laakso hankki hoitoonsa 2014 keväällä ja jatkoi toimintaa sa-
malla konseptilla. Liikkeeseen voi viedä hyväkuntoisia lastenvaatteita, 
ne hinnoitellaan ja liike myy ne asiakkaan puolesta. Asiakas saa puolet 
myyntihinnasta. Myyntiaikaa on muutama kuukausi. Sen jälkeen asiakas 
voi hakea myymättömät tuotteet pois. Yli jääneet toimitetaan SPR:n ke-
räyspisteeseen. Emmi Laakso on vähin erin laajentamassa valikoimaa; nyt 
on myynnissä myös tanskalaisen MILK -kotimyyntiyrityksen naistenvaat-
teita.

- Olen asunut Martissa vuodesta 1965. Martinmäki on minulle hyvä 
ja tärkeä paikka asua ja toimia yrittäjänä, Anne-Maria kertoo.  - Aloitin 
yritykseni kotona, mutta pienen tilan takia vuokrasin uuden työtilan Ter-
vahovinkadulla  Rettigin entisestä kotelotehtaasta. Stålarminkatu 15:ssä 
olen toiminut vuodesta 2008. Verhomaakarin verstas on hyvällä paikalla 
lähellä kotiani. Pidän työstäni ja viihdyn hyvien naapuriyritysten kanssa.
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Rose Salon. Viimeisenä muttei vähempiarvoisena liikkeenä talon pää-
dyssä on parturi- ja kampaamoliike Rose Salon. Samalla paikalla on ollut 
kampaamo- ja kauneudenhoitoliikkeitä aikaisemminkin. Viimeiset 2,5 – 3 
vuotta alan yrittäjänä on toiminut Sokunthea Touk. Hän on syntyään Kam-
botzasta ja saanut koulutuksen Turun AKK:ssa. Tavanomaisten parturi- ja 
kampaamopalvelujen ohella Sokunthea on ottanut mukaan ripsienhoito-
palvelut, ripsipidennykset ja volyymiripset. 

Talon yrittäjien kesken vallitsevat hyvät naapurussuhteet ja yhteishen-
ki. Naapurit auttavat  toisiaan. He kertovat kuin yhdestä suusta viihty-
vänsä Stålarminkadulla, heillä on miellyttävä, iloinen asiakaspiiri ja hyvät 
naapurit. Hyvät suhteet ulottuvat kauemmaksikin. Esimerkkinä Anne-
Maria Kuusilehto kertoi:  - Samassa korttelissa Tiilentekijänkatu 12:ssa 
vuodesta 1984 toiminut viulunrakentaja Tapio Vainisto on hyvä ja tärkeä 
yhteistyökumppani monille meille käsityöläiselle Martissa. 

Haastattelija ihmetteli, miten talon editse virtaava katkeamaton au-
toliikenne vaikuttaa myyntiin. Kauppiaat ovat huomannet siinä hyvätkin 
puolensa:

- Tiilentekijänkadun kulmassa olevat liikennevalot pysäyttävät jonon 
määrävälein talon eteen. Autoilijat ja kyytiläiset keskittyvät odottaessaan 
katselemaan liikkeiden näyteikkunoita ja saavat näin kimmokkeen käydä 
tutustumassa kauppojen näyttäviin valikoimiin.

Käykää tekin.
  
       Jouni Liuke
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Perinteinen Martin viikko järjestettiin tänä vuonna elokuun loppupuo-
lella viikolla 34. Monipuolisessa tapahtumaketjussa oli tarjolla mm. tari-
naa oluenvalmistuksesta, laululeikkejä lapsille ja kok perheelle, piknikkiä, 
luontotietoutta, musiikkikahvilaa ja kävelyretkeilyä katutaiteen merkeis-
sä.

Martinrantaseuran yhteistyökumppaneina tapahtumissa olivat mm. 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri, Työväen sivis-
tysliiton Turun opintopiiri, Pentti Viherluo -seura, Turun Luonnonsuojelu-
yhdistys, Kulttuuriyhdistys Ida ja kortteliravintola Hugo.

M a r t i n  v i i k o n  t a p a h t u m i a

Keskiviikkona kokoontui salintäysi väkeä Manillan köysisaliin kun siellä vietettiin mu-

siikki-iltaa ”Portsanpoika Martin maisemissa”. Ilta sisälsi laulua ja kerrontaa säveltäjä 

Pentti Viherluodosta ja hänen laajasta tuotannostaan. Viherluoto mielletään vieläkin 

Portsan pojaksi vaikka hän eli yli 40 vuotta elämästään tälpual jokke Martissa.

Kuvassa illan mainiot esiintyjät, vas. kertoja ja säestäjä Virpi Metsätähti sekä solistit 

Sirpa Kosonen, Simo Uusikylä ja Seppo Haapakoski.  
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Kuvasatoa Riikka Oksasen vetämältä sähkökaappikävelyretkeltä. Martissa on 

useita sähkökaappeja joihin on maalattu mitä hienompia kuvia. Kannattaa katsoa 

ympärilleen, saattaa nähdä jotain, mitä ei ole aikaisemmilla retkillä huomannutkaan.

Iloista touhuilua Varsinais-Suomen Luonnonsuojelupiirin toimistossa Martinkadulla. 
Paikalla kävi myös moni aikuinen tiloihin tutustumassa. 
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Kirjallisuuspiiri on kokoontunut ahkerasti joka kuukausi, 
vain heinäkuu jätettiin väliin. Monipuoliset ja antoisat kes-
kustelut ovat palkinneet osallistujia. Aina olen lähtenyt tilai-
suuksista monta ajatusta ja kokemusta rikkaampana kotiin. 

Tammikuussa käsittelimme Anna-Lena Lundbergin Finlandia-palkittua 
teosta Jää. Kirjan kaunis kieli ja todellisuuteen pohjaava, maantieteelli-
sesti tutun alueen saaristolaiskuvaus kirjailijan lapsuudesta ja isän koh-
talosta tehosivat piiriläisiimme. Salamyhkäiset osuudet kirjan kerronnas-
sa antavat lisävauhtia lukijan mielikuvitukselle. Kirja ei päästä lukijaansa 
ihan helpolla eikä sitä voi lukea nopeasti selailemalla, mutta teos palkit-
see kyllä huolellisen kokijansa varmasti. 

Helmikuussa luimme Kari Hotakaisen teoksen Henkireikä, joka Hota-
kaiselle tyypilliseen tapaan tarjoilee hersyvän huumorin seassa hyvinkin 
vakavaa pohdittavaa tämän päivän suomalaiselle. Miten pitkälle ihmisen 
pinna kestää, jos se vedetään äärimmäisen kireälle? Missä menee moraa-
lisen hyväksyttävyyden raja? Kehen voi luottaa? Millainen on todella hyvä 
palvelija? Onko suomalaisesta sellaiseksi? Hotakaisen Henkireikä sisältää 
paljon Martti Suosalolle henkilökohtaisesti tehtyä monologimateriaalia, 
jota näyttelijä on käynyt esittämässä myös Turussa. Kirjan lukeneena ja 
esitykset nähneenä voin sanoa, että luettuna asiat kokee paljon syvälli-
semmin kuin nopeasti ohikiitävänä esityksenä. 

Maaliskuussa paneuduimme Erkki Tuomiojan isoäidistään Hella Wuo-
lijoesta ja tämän sisaresta kertovaan elämäkertateokseen Häivähdys pu-
naista. Kansainväliseen politiikkaan sekä käytännön että teorian tasolla jo 
varhaislapsuudesta lähtien paneutunut Tuomioja luo hyvin perusteellisen 
ja asiantuntevan kuvan virolaisista Murrikin sisaruksista. Toinen heistä 
tuli Helsinkiin opiskelemaan ja jäi tänne luoden näyttävän uran liikenaise-
na, kartanon emäntänä, näytelmäkirjailijana ja voimakkaana poliittisena 
taustavaikuttajana, josta sotien jälkeen tuli myös yleisradion pääjohta-
ja. Sisar eli elämäänsä Englannissa pyrkien vahvistamaan siellä kommu-
nistisen liikkeen asemaa yhteiskunnassa. Häivähdys punaista luo elävän 
kuvan kielitaitoisesta ja voimakastahtoisesta Hellasta, joka osaa käyttää 
taitavasti sekä viehätysvoimaansa että tilannetajua elämän moninaisissa 
kiemuroissa maailman eri mantereilla. Toki moninaisia vastoinkäymisiäkin 
tiellä tulee vastaan. Kirja sisältää erittäin paljon asiatietoa.

K I R J A L L I S U U S P I I R I  A V A R T A A
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Kirjallisuuspiirin huhtikuun kirjana oli Antti Tuurin Ikitie. Kirja kertoo 
tietokirjan tarkkuudella reitistä, jota pitkin Lapuan liikkeen miehet kuljet-
tivat vuonna 1930 kommunisteiksi arvelemiaan henkilöitä Neuvostoliiton 
rajalle ja sen yli. Puhuttiin muilutuksista (veljekset Jussi ja Jaakko Muilu). 
Romaanin päähenkilö on fiktiivinen Jussi Ketola, joka haetaan yöllä koto-
aan, viedään rajalle ja pääsee pakenemaan muiluttajiaan rajan yli Neuvos-
toliiton puolelle. Siellä hän saa uuden identiteetin, perheen ja rakentaa 
työläisten paratiisia. Stalinin vainoissa tilanne muuttuu helvetiksi, joka voi 
olla kuolemaakin pahempi. Tuuri kertoo tarinaansa hyvin toteavasti kan-
taa ottamatta. Myös teoksen lopetus on lakonisen karu. Tämän teoksen 
pohjalta valmistunut uusi kotimainen elokuva nähdään tänä syksynä myös 
Turussa syyskuun puolivälistä alkaen. 

Toukokuussa keskustelimme Nobel-palkitun kanadalaisen Alice Mun-
ron novellikokoelmasta Julkisia salaisuuksia. Kokoelma sisältää hyvin eri-
laisia novelleja, mutta niillä on kuitenkin keskinäistä yhteyttä: liikutaan 
usein saman kaupungin alueella ja puhutaan samoista ihmisistä. Kerro-
taan näistä ihmisistä elämän eri käänteissä nuoruudesta vanhuuteen ja 
alueen muuttumisesta tehtaan toiminnan loputtua. Elämä soljuu kohti 
näivettymistä ja tuhoa monessakin mielessä. Munro on vaativa kirjailija: 
hänen novellinsa kertovat arkipäiväisistä tapahtumista henkilöiden elä-
mässä (osin rajuja – tässä esim. irronnut pää ja kirveellä tehty murha), 
mutta ymmärtääkseen syvällisemmin kirjailijan tekstiä lukijan on tosis-
saan paneuduttava lukemaansa. Silloin teksti palkitsee kokijansa. 

Kesäkuussa kokoonnuimme Kuusistossa Riku Korhosen kirjan Emme 
enää usko pahaan merkeissä. Teos on todella paikallinen, Turkuun keskit-
tyvä kirja.  Alkusysäys on tullut muutama vuosi sitten Turussa tapahtu-
neesta naisen sieppauksesta. Kirjassa elämän arkipäiväisyyteen tympiin-
tynyt perheenisä saa idean vaimonsa leikkisieppaukseen ja tapahtumat 
alkavat vyöryä aivan väärään suuntaan. Teoksessa kuvataan hyvin tarkas-
ti tapahtumapaikkoja reaalitodellisuuden mukaisesti. Henkilön katsoessa 
tietyn talon ikkunasta ulos hän näkee juuri sellaisen maiseman kuin se to-
dellisuudessakin on. Teksti tulee todella lähelle lukijaa Martinmyllyineen 
ja Martinsiltoineen. Teoksessa on paljon seikkaperäistä luonnonkuvausta 
ja filosofisia pohdintoja. Virkkeet ovat paikoin erittäin pitkiä ja polveilevia, 
joten lukijan on keskityttävä lukemaansa ymmärtääkseen kaiken. Kirjas-
sa voi nähdä tyhjyyden, johon tämän päivän keski-ikäinen suomalainen 
päätyy, kun hänellä ei enää ole mitään arvoja, joihin elämänsä ankkuroisi. 
Jotkut ovat nähneet teoksen kuvaavan avioliiton kuihtumista, kun siinä ei 
ole enää alkuvuosien kiihkoa. Lukemalla itse voi tehdä aivan omat päätel-
mänsä yhdestä viime vuoden Finlandia-ehdokkaasta. 
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Petri Aallon kirjauutuus 
TURKU VANHOISSA POSTIKORTEISSA 2 

on ilmestynyt. 
Kirja kertoo 250 postikorttikuvan avulla 
mielenkiintoisia tarinoita sadan vuoden 

takaisesta Turusta. Petri Aalto on yhdistyk-
semme jäsen, kotiseutuaktiivi ja intohimoinen 

postikorttien keräilijä.
Kirjaa on myynnissä Turkuseuran förituvassa 
Brinkkalan talossa ja kirjakaupoissa. Kirjaan 

pääsee tutustumaan myös yhdistyksemme puu-
rojuhlassa 12.12. ravintolalaiva Brunossa.

Kesäkuun 30. päivä osa kirjallisuuspiiriläisistä matkasi Sastamalaan 
Vanhan kirjallisuuden päiville. Päivä oli kaunis ja aurinkoinen. Sylvään 
koululla oli tungokseen asti väkeä ja ohjelma oli kiinnostavaa: Hannu-
Pekka Björkman, Sirpa Kähkönen, Karo Hämäläinen, Kaarina Hazard, Matti 
Mäkelä jne. esiintyjinä ja aiheina mm. itsepäinen Suomi, sananvapaus, es-
seen olemus, elämäni kirjat… kirjan ystävä olisi viihtynyt siellä vaikka mi-
ten pitkään. Vanhoja ja uusia kirjoja oli myytävänä runsaasti sekä halvalla 
että vähemmän halvalla.

Syyskauden aloitimme elokuussa Mika Waltarin teoksella Nuori Johan-
nes. Ei voi muuta kuin ihailla, miten hienosti Waltari osaa kuvata hen-
kilöidensä ulkoista sekä sisäistä elämää ja miten rikasta ja koskettavaa 
Waltarin kieli on. Lukijan mieleen piirtyy hyvin tarkka kuva paikoista ja 
henkilöistä, joita Waltari loihtii tekstissään esiin vuosituhansien takaa.  
Varmasti juuri siksi nuoret kautta vuosikymmenien ovat viehättyneet 
Waltarin teksteistä. Niiden maailmaan on helppo uppoutua, koska ne ovat 
niin tarkkaan kuvattuja, että lukijan ei tarvitse juurikaan itse vaivautua. 
Toisaalta kun katsoo tämän päivän maailmaa, ei todellakaan tarvitse olla 
eri mieltä Waltarin kanssa: Ei mitään uutta auringon alla. Ihminen ei mil-
loinkaan opi eikä muutu. 

      Sirpa Kumlander 



2 8 M a r t i n r a n t a s e u r a

Martinrantaseuran lehdessä 2/2017 oli tiivistelmä seuran tilaisuuksista, jois-
sa käsiteltiin moraalifilosofiaa. Esillä oli myös Lawrence Kohlbergin esimerkki 
yhteiskunnallisesta ongelmasta eli Heinzin dilemma: varastaako vai ei kuole-
mansairaalle ihmiselle omiin varoihin nähden toivottoman kallis lääke. Lehden 
kirjoittaja totesi, että kuulijakunnan elämänkokemuksen tuoma viisaus ei va-
rauksitta tukenut Kohlbergin ajatuksia. 

Esitän tässä tulkintani sekä Katri Kaalikosken (keskustelujulkaisu 1999) 
että Sirkku Hellstenin (väitös 1997) samaan em. teemakokonaisuuteen liitty-
vien ajatusten laajimmista linjoista. Ongelmakenttä on yleisinhimillinen.

1 .  M u o d o l l i s e s t a  y k s i l ö l l i s e e n :  s i s ä i s e t  l i i k u t u k s e t

Kaalikoski nostaa esiin feministisen kritiikin perspektiivin: voidaanko eri-
laisista elämänkokemuksista juontuvia erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja pitää 
hyväksyttävinä etiikan, ihmisen toimia koskevien sääntöjen ja periaatteiden 
tutkimuksen piirissä. Voidaanko toisaalta arjen välittämisen ja vastuuntun-
non moraali, yksilölliset käsitykset oikeasta ja hyvästä, ja toisaalta abstrak-
tin järjen ja oikeuksien moraali, universaalit periaatteet oikeasta ja hyvästä, 
asettaa vastakohdikseen? Ovatko keskenään yhteismitattomat eettiset näkö-
kulmat hyväksyttävissä? Vai tulisiko etiikan filosofisena tutkimusalana pyrkiä 
kaikille ehdottomasti yhteiseen, kaikkien hyväksyttävissä oleviin tuloksiin? 

Kokemus osoittaa, ettei ehdottomuus ainakaan pitkällä tähtäimellä onnistu. 
Kaalikoski argumentoikin sen puolesta, että klassisten muodollisten (mene-
telmällisten, ”kovien”) eettisten käsitteiden kuten vapaus, autonomia, oikeus 
ja oikeudenmukaisuus aluetta tulisi avartaa sisältämään myös perinteisesti 
naisellisiksi ja metafyysisiksi, ”pehmeiksi” ja ”tunnevaltaisiksi” mielletyt kä-
sitteet kuten vastuu ja välittäminen. Ajatusta avartamisesta voi täydentää 
empiirisellä tiedolla, että terveet ajattelevat ihmiset eivät tee moraalisia pää-
töksiä täysin ilman tunteita.  

Kohlbergin moraalikehitystä koskevan teorian taustalla piilevät hyvin laajat 
ja monimutkaiset yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen kuten tulonja-
koon ja terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset. Moraaliset käsityksemme, 
ajatuksemme siitä mikä on oikeudenmukaista, oikeaa ja hyvää, muotoutuvat 
mm. elämänkokemuksemme perustalta ja sen mukaan mitä ja kuinka paljon 
tiedämme tai luulemme tietävämme yhteiskunnasta ja sen toimintatavoista, 
ihmisistä, heidän teoistaan, motiiveistaan, yksilöllisistä sisäisistä mahdolli-
suuksistaan ja pyrkimyksistään, itsetuntemuksestamme.

Kaalikoski toteaa, että tehokas ja nopea muodollinen, mekaaninen kyky 
ratkaista ongelmia ei riitä, pääosassa on yksilön oma epävarmuutensa ja riit-
tämättömyytensä tiedostaminen syvien ongelmatilanteiden edessä, omien 

M o r a a l i -  j a  y h t e i s k u n t a t e o r i a a
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periaatteidensa jatkuva uudelleen jäsentäminen, tietoinen sisäinen eli mo-
raalisen identiteetin kehitys. Hieman vanhemmalla termillä täsmentäen: 
sisäiset ”liikutukset” eli elämyksemme ja heräävä myötätuntomme, niiden 
välittämä informaatio ja kykymme käsitellä tätä monitasoista ja usein hyvin 
vaativaa informaatiota.

2 .  M u o d o l l i n e n  i n d i v i d u a l i s m i

Kaalikosken kirjoituksesta löytyvä universaali ajatus moraalisen (ja poliit-
tisen) identiteetin kehityksestä muodollisesta yksilölliseen löytyy esimerkiksi 
niin kaunokirjallisuudesta kuin kristillisestä mystiikasta. Teema toistuu myös 
Sirkku Hellstenin väitöskirjassa, jossa hän jäsentää mm. oikeudenmukaisuu-
den käsitettä sekä liberaalin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan edellytyksiä. 

Hellstenin mukaan markkinatalouteen perustuva liberaali, ns. inhimillinen 
hyvinvointidemokratiamme ei pyri jäsentämään hyvän hallinnon ja hyvän po-
litiikan kriteerejä, metafyysisiä kysymyksiä kuten mitä on hyvä elämä ja mil-
lainen on oikeudenmukainen yhteiskunta. Poliittisen liberalismin (liberta-
rianismin) retoriikka, oppi joka vastustaa valtion puuttumista talouteen sekä 
hyvinvointivaltion projektia, pyrkii antamaan em. kysymyksiin valmiit mekaa-
niset vastauksensa. Kansalaisten odotetaan mukautuvan ylhäältä annettui-
hin, jo olemassaoleviin uskomus- ja arvojärjestelmiin. Kuitenkin itse arvonsa 
luoville ja valitseville, autonomisille liberaaleille subjekteille identifiointi, 
tunnistautuminen tällaiseen pysähtyvään yhteiskuntaan voi olla hankalaa.   

Metafysiikan hylkäävässä em. perinteisemmässä eli ”kovassa” liberalismin 
muodossa liberaali ajattelu, sen sisällöllinen rikkaus ja kehitys, pyritään kor-
vaamaan pelkällä metodologisella, muodollisella individualismilla. Hellste-
nin mukaan poliittinen liberalismi valmiine vaihtoehdottomine vastauksineen 
ei pysty tukemaan omaa moraalista perustaansa ja kehitystään eikä myös-
kään kykene tarjoamaan sellaista normatiivista kehystä, jonka puitteissa rat-
koa liberaalin demokratian akuutteja sosiaalisia ongelmia. 

Edellä olevasta on lukijan pääteltävissä, että poliittista liberalismia voi-
daan pitää uhkana demokratialle. Poliittisen liberalsimin muodolliseen indivi-
dualismiin usein perustuvat, harvoja tavoittavat hyväntahtoisuus ja hyvänte-
keväisyys eivät korvaa oikeudenmukaista lainsäädäntöä, joka pätee kaikille. 
Lakien  tulee turvata hyvä elämä ilman leipäjonojen ja työttömyysputkien kal-
taisia, usein traumatisoivia nöyryytyksiä.

2 . 1 .  K r i s t i l l i n e n  i n d i v i d u a l i s m i

Analogia edelliseen on myöhäiskeskiajan ja renessanssin Alppien pohjois-
puolisen kristillisen individualismin liberaalien oppien muodostama uhka ka-
tolisen kirkon totaliteettivaatimukselle. Esittämästään kritiikistä huolimatta 
liberaalit eräin poikkeuksin asettuivat kuitenkin katolisen kirkon puolelle. He 
näyttävät ajatelleen, että parhaimmat mahdollisuudet kristikunnan 
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(kristilliseen ja poliittiseen) ykseyteen eli heidän näkökulmastaan hyvään elä-
mään löytyisivät vain katolisen kirkon muodostaman instituution piiristä. 

Myöhemmin, luterilaisuuden syntyessä, kyse oli edelleen kristinuskon sisäl-
lä tapahtuvasta eriytymisestä. Yhteen törmäsivät puhdas oppi rituaaleineen 
eli kirkollinen totaliteettivaatimus ja vapaaseen yksilölliseen kristillisyyteen 
perustuva humanismi. Kirkkojen välinen myöhempi yhteistyö eli ekumenia 
nousee em. historian pohjalta.  

3 .  M o r a a l i n e n  i n d i v i d u a l i s m i  m u o d o l l i s e n  s i j a a n

Poliittinen liberalismi ei siis välttämättä takaa liberaalia politiikkaa. Hell-
stenin mukaan meidän tulisikin oppia erottamaan liberaalin taloustieteen em-
piristiset materiaaliset arvot liberaalin humanismin teleologisista (arvopää-
määriin tähtäävistä) arvoista, siis metafyysisen ulottuvuuden merkitys. 

Hellsten toteaa, että vaikka poliittinen liberalismi on kadottanut norma-
tiivisen suuntansa, se voi kuitenkin löytyä mikäli yksilöiden oma moraalisen 
identiteetin kehitys ja sen autonomisuus ymmärretään humanistiseksi ar-
voksi. Hellsten näyttäisi myös ajattelevan, että on tärkeää hahmottaa yhteis-
kunnallisen muutoksen historiallisuus, toisin sanoen yhteydet aikaisempaan, 
sekä ymmärtää uuden, tieteen kriteerit täyttävän tiedon kasvun ennustamat-
tomuus, myös taloustieteissä. 

Hellstenin mukaan nykyaikainen liberaali hyvinvointidemokratia on oikeu-
tettu jos ja vain jos se synnyttää aidosti moraalisesti autonomisia yksilöitä, 
jotka pyrkivät toimimaan myös koko yhteiskunnan parhaaksi. Tämä merkitsee, 
että nykyaikaisen liberaalin politiikan teoriassa moraalisen individualismin 
tulee korvata perinteisen poliittisen liberalismin muodollinen, ulkokohtainen 
- usein kyyninen - individualismi. 

Demokratian edellytys ovat omia kykyjään käyttävät ja kehittävät, moraa-
liselta ja poliittiselta identiteetiltään autonomiset kansalaiset, jotka materi-
aalisten arvojen sijasta näkevät ihmisen arvon moraalisena arvona, jokaisen 
yksilön oikeuden tulla kohdelluksi arvokkaasti, ihmisarvon mukaisesti. Tätä 
oikeutta ilmentävät mm. YK:n ihmisoikeussopimukset. 

Kristina Holmström

Lähteet:
Ahlberg, Alf: Humanismen. Historiska perspektiv och nutida synpunkter. 

1953/1992.
Hellsten, Sirkku: In Defence of Moral Individualism. Väitöskirja sarjassa Acta 

Philosophica Fennica Vol 62. 1997.
Holmström, Kristina: Platon ja paini enkelin kanssa. Tiedepolitikka 1/1999. 
Kaalikoski, Katri: Kuinka osumme oikeaan - näkökulmia moraaliseen oppi-

miseen.    Teoksessa Opin filosofiaa, filosofian opit. Toim. Timo Airaksinen ja 
Katri Kaalikoski, 1999.
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Moni ohikulkija on varmaan ihmetellyt mitä mahtaakaan 
kätkeytyä Myllytunnelin salaperäisten sinisten ovien taakse. 
Martinrantaseuralaiset kävivät keväällä tutustumassa uteli-
aisuutta herättävään paikkaan. Ovien takaa löytyi Myllyah-
teen suuri sähköasema.

Myllyahteen sähköasemalla on merkittävä rooli Turun keskustan säh-
könjakelussa. Se on huipputeholla ja vuotuisella energiamäärällä mitat-
tuna Turun suurin sähköasema. 

Kun Myllysilta valmistui paikalleen vuonna 1975 niin samoihin aikoi-
hin valmistui Myllyahteen jatkeen ja Martinkadun yhdistävä Myllytun-
neli. Myllytunnelin sivuun louhittiin suurikokoinen luolasto, jonka kaksi 
sisäänkäyntiä on myllytunnelissa ja vielä kolmas urheilupuiston mäellä. 
Luolastoon sijoittui Turku Energia Oy:n Myllyahteen sähköasema, jonka 
ilmaeristeinen 110 kV:n kojeisto valmistui 1978. 

Lähes neljänkymmenen vuoden jälkeen kojeisto oli tullut tiensä pää-
hän. Vuonna 2016 Sähköaseman kojeisto uusittiin sähkönjakelun toimi-
tusvarmuuden parantamiseksi kaasueristeiseksi. 

-  Myllyahde on Turun suurin sähköasema ja se vastaa keskustan alu-
een sähkönjakelusta Uusi kojeisto edustaa parasta mahdollista uutta 
tekniikkaa, kertoi martinrantalaisten oppaana ollut Turku Energian raken-
nuttamispäällikkö Jukka Suopajärvi.

M y l l y a h t e e n  s ä h k ö a s e m a
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L I I K E N N E K Y S Y M Y K S E T  A L U E E M M E  S U U R I N 
H A A S T E ,  K A A V O I T U S T A  U N O H T A M A T T A 

Kesä on ollut seesteistä aikaa alueemme elinympäristöön vaikuttavien 
suunnitelmien osalta, Aivan kesän kynnyksellä käsittelimme vielä muuta-
mia aluettamme oleellisesti koskettavia liikennekysymyksiä. Hirvensalon 
asukasmäärän koko ajan kasvaessa myös saaren liikennemäärät tulevat 
kuormittamaan katuverkostoamme entistä enemmän. Ennen kuin mah-
dollinen uusi Hirvensalon-Uittamon silta valmistuu, Stålarminkatu/Mar-
tinkatu ja Vähäheikkiläntie kuormittuvat äärirajoilleen ja ruuhkautuvat 
aamuin ja iltapäivin. Uusien asemakaavamuutosesitysten osalta olemme 
puolestaan saaneet olla viime aikoina suhteellisen rauhassa ja aiemmat 
etenevät annetuilla evästyksillä.

S T Å L A R M I N K A D U S T A K O  N E L I K A I S T A I N E N  V A L T A V Ä Y L Ä ?

Viimeisimpien - asukkaille kesäkuun alussa esitettyjen - suunnitel-
mien mukaan Kakskerrantie nelikaistaistetaan Hirvensalossa sillalta 
Kakskertaan päin. Tämä ruuhkauttaisi liikennettä entistäkin pahemmin 
Stålarminkadulla Majakkarannasta kaupunkiin päin. Tämän vuoksi myös 
Stålarminkadun liikennettä joustavoitettaisiin, joko leventämällä katu 
kunnolla nelikaistaiseksi aina Martinkadulle asti, tai kaventamalla se sel-
keästi 2-kaistaiseksi (1+1) katuväyläksi.

Nelikaistaistaminen  edellyttäisi mm. Wärtsilän konepajalta alkaen 
Stålarminkadun toiselta puolelta nurmikaistan ja puurivistön poistamis-
ta. Samalla myös bussipysäkkisyvennykset poistuisivat Stålarminkadulta 
sekä Tervahovinkadun risteyksen vasemmalle kääntymiset seisottaisivat 
liikennettä. Nelikaistaistaminen ei kuitenkaan helpottaisi tilannetta Ku-
ninkaankartanonkadun sekä Stålarmin- että Martinkatujen pullonkaula-
risteyksissä, sillä niille alueille ei enää saada lisäkaistoja nykyistä enem-
pää.

Kaksikaistavaihtoehdossa (1+1) nykyiset nurmikaistat ja puurivistöt 
säilyisivät Stålarminkadulla samoin myös bussipysäkkisyvennykset. Ter-
vahovinkadun risteykseen tulisi erilliset vasemmalle kääntyvät kaistat 
molempiin suuntiin, jolloin suoraan menevä liikenne ei häiriintyisi. Tiilen-
tekijänkadun risteyksessä vasemmalle kääntymiset kiellettäisiin koko-
naan molemmissa vaihtoehdoissa. Molemmissa vaihtoehdoissa Stålar-
minkadun ja Martinkadun Y-risteykseen tulisi liikennevalot ja mahdollinen 
risteysalueen reunan pysäköintialue poistuisi. Esitettyjen laskelmien mu-
kaan 1+1 – kaistavaihtoehdossa liikenteen nopeudet hieman laskisivat ja 
samalla tässä vaihtoehdossa pyörätie rakennettaisiin myös Stålarminka-
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dun joen puoleiselle reunalle, jolloin jalankulkijoiden turvaetäisyys auto-
liikenteestä kasvaisi ja kadun kokonaisturvallisuus paranisi oleellisesti, 
etenkin Martinkadun ja Illenkadun välisellä matkalla, missä kapea jalka-
käytävä on aivan kadun reunassa.

Kaupungin järjestämässä suunnitelmien esittelytilaisuudessa kesä-
kuussa oli paikalla runsaasti yleisöä ja erityisesti Martinrantaseuran alu-
een asukkaat olivat hyvin edustettuina. Tilaisuudessa käytiin myös suun-
nittelijoiden, luottamusmiesten ja asukasyhdistysten edustajien kesken 
monipuolinen ja rakentava paneelikeskustelu, mihin paikalla ollut yleisö 
osallistui erittäin aktiivisesti. Paikalla ollut yleisö kallistui pikagallupissa 
selkeästi Stålarminkadun kaksikaistavaihtoehtoon. 

Kakskerrantien nelikaistaistamista koskeva asemakaavamuutos tullee 
käsittelyyn vuonna 2018. Stålarminkadun jatkosuunnitelmista ja -toimis-
ta päätettäneen jo ensi vuoden aikana, koska ne eivät edellytä asemakaa-
van muutosta.

H I R F V E N S A L O N  ( S O R T T A M Ä E N )  –  U I T T A M O N  U U S I  S I L T A  T U O 
H E L P O T U S T A  L I I K E N T E E N  K A S V U U N !

Uudesta Hirvensalon – Uittamon sillasta on väännetty kättä jo useam-
man vuoden. Kaikki sillan liikenteen vaikutuspiirin alueiden asukasyhdis-
tykset, mukana myös Martinrantaseura, (7 paikalla /9 kutsuttu) päätyivät 
vuoden 2015 syksyllä yhteisen kokouksen päätteeksi antamaan kaupun-
gille yhteisen lausunnon. Puolsimme uuden sillan rakentamista suunnitel-
tuun paikkaan vähiten huonona vaihtoehtona. Lausunnossa toimme kui-
tenkin esiin hyvin selkeästi, että liikenne sillan mantereen puolella tulee 
ohjata ensisijaisesti ja sujuvasti Eteläkaaren kautta eri puolille kaupungin 
katuverkkoon ja toissijaisesti, vähemmän joustavasti, Ispoisten Puistotien 
suuntaan, mistä se jakaantuisi Vähäheikkiläntielle, Kunnallissairaalantiel-
le ja vasta lopuksi kapean ja turvattoman Askaistentien/Kuninkaankarta-
nonkadun kautta Martinkadulle. Tämä ”vaatimuksemme” on myös huomi-
oitu ja selkeästi mainittu kaikissa suunnitelmissa.

Vasta tuon yhteiskokouksen jälkeen Uittamon Meripuistoseura herä-
tettiin uudelleen henkiin 2016. Seura on vastustanut koko ajan tätä silta-
hanketta. Heidän näkemyksensä mukaan heitä ei ollut lainkaan kuultu yh-
teislausuntoa laadittaessa. Tämä pitää täysin paikkansa, mutta kun heillä 
ei silloin ollut mitään toimintaa eikä toimijoitakaan keitä kuulla, yhtälö 
oli mahdoton. Nyttemmin Turkuseuran kaupunginosajaostossa päätet-
tiin, että asiasta pitäisi järjestää vielä uusi yhteispalaveri, mihin nyt myös 
Meripuistoseura pääsisi osallistumaan. Me, Martinrantaseura, saimme 
tehtäväksemme tämän naapuripalaverin koollekutsumisen. Huhtikuussa 
järjestetyssä palaverissa oli paikalla kuuden asukasyhdistyksen edustajat 
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11:sta kutsutusta.
Keskusteluissa todettiin, että uuden sillan rakentaminen ei tule varsi-

naisesti vähentämään Stålarminkadun / Martinkadun ja Vähäheikkiläntien 
liikennettä, mutta se tulee merkittävästi hidastamaan näiden katujen lii-
kenteen kasvua ja että ilman uutta siltaa nämä katuosuudet ruuhkautuisi-
vat pahasti. Myös uuden sillan Natura-lausuntoa odotetaan vielä kesällä. 
Keskustelut olivat rakentavia ja monipuolisia. Mikään yhdistys pystynyt 
esittämään suunnitellulle siltapaikalle parempaakaan toimivaa paikka-
vaihtoehtoa, millä nykyisten katuväylien liikennekuormaa saataisiin hil-
littyä. Vastustusta toki siltasuunnitelmalle esitettiin, mutta ei uusia kor-
vaavia ratkaisuja. Vastustaminen on helppoa vastustaa, mutta korvaavien 
toimivien ratkaisujen esittäminen onkin jo huomattavasti vaikeampaa. 
Yhteistä kompromissiesitystä kaupunki kyllä kuuntelee, mutta ei voi huo-
mioida eri suuntiin vetäviä mielipiteitä.

Siltaratkaisuja saamme ehkä vielä odottaa vuoden tai kaksi, kunnes Hir-
vensalon osayleiskaava sekä Naturaselvityksen mahdolliset reunaehdot 
on vahvistettu. Siltapäätöksen jälkeen arviolta vasta 5-8 vuoden kuluttua 
valitusten ja rakentamisajan vuoksi silta olisi käytössä, joten ainakin niin 
pitkään nykyiset katuväylät ruuhkautuvat entisestään.

A S E M A K A A V A N  M U U T O S E S I T Y K S I S S Ä  S E E S T E I S E M P I  V A I H E

Varsinaisia uusia asemakaavan muutosesityksiä alueellamme ei ole 
tullut, mutta aivan alueemme lähituntumassa kylläkin. 

Aiemmin esillä olleet alueemme asemakaavan muutokset ovat eden-
neet jo joko päätökseen tai ovat etenemässä siihen ja jokaiseen näistä 
Martinrantaseura on jättänyt oman mielipiteensä. Niitä on myös huo-
mioitu enemmän tai vähemmän. Port Aboa venevalkama on jo käsitelty 
hallinto-oikeudessa ja käsitellään mahdollisesti vielä korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa. Vähäheikkiläntie 37 kuten myös Kunnallissairaalantie 
36–52 on hyväksytty jo kaupunginvaltuustossa, mutta niistä on valitettu 
hallinto-oikeuteen. Purserinpolku on ainakin toistaiseksi jätetty odotta-
maan Itäisen Rantakadun kehittämisen kokonaissuunnitelmaa. Vilkkilän-
mäki on toistaiseksi vielä suunnittelupöydällä OAS:n yhteydessä saatujen 
mielipidelausuntojen saattelemana.

Aivan uutena alueemme lähituntumassa oleva asemakaavan muutos-
esitys tuli juuri kesän alussa. Kaavaesitys koskee Sepänkatu 1 tonttia ra-
kennuksineen (Teknillinen Oppilaitos). Esityksessä pyritään mahdollista-
maan joko nykyisten rakennusten saneeraus uusiokäyttöön (asumis- tai 
muu käyttö) tai vaihtoehtoisesti nykyrakennusten korvaaminen kokonaan 
uudisrakennuksilla. Samaan kaavaesitykseen on myös sisällytetty Mar-
tinrantaseuran jo pitkään ajama kävelysilta Urheilupuiston ja Samppalin-



35M a r t i n r a n t a s e u r a

nanmäen väliin Neitsytpolun yli. Seura kannatti mielipidelausunnossaan 
siltaa ja esitti ensisijaisesti alueen nykyrakennusten saneerausta uusio-
käyttöön tai mahdollisten uudisrakennusten korkeuden rajaamista nyky-
rakennusten korkeuteen ja hyvin ympäristöön soveltuviksi.

Y M P Ä R I S T Ö M M E  T U L E V A I S U U D E N  N Ä K Y M Ä T

Olemme kaikki voineet seurata ja todeta kotisivuillamme yhdistyk-
semme aktiivin Martti Waldenin upeasta kuvagalleriasta sekä vastaavan 
facebook-ryhmän julkaisuista, että alueemme on kokenut viimeisen 60 
vuoden aikana melkoisia muutoksia. Muutokset ovat pääosin olleet po-
sitiivisia ja aluettamme kehittäviä, ainakin näin jälkikäteen tarkasteltuna.

Samantapainen kehityskulku jatkuu koko ajan, vaikkakin ehkä hieman 
eri tahdilla kuin ennen. Osa kehitystoimista ovat varmasti hyviä ja tarpeel-
lisia ja osa taas osittain pakon sanelemia, kuten juuri em. liikennesuun-
nitelmatkin. On tärkeää, että alueemme uudistuu ja pysyy kehityksessä 
mukana, se varmistaa alueemme arvostuksen säilymisen kaupunkilaisten 
silmissä. Kaikessa kehityksessä pitää pyrkiä huomioimaan olemassa ole-
va ympäristö sekä alueen historian asettamat velvoitteet. Aina kun jotain 
kehitetään, niin saavutetaan parempi lopputulos, mutta valitettavasti se 
tuo mukanaan joskus myös epätoivottuja haittojakin. 

Hyviä kompromisseja rakentamalla voimme saavuttaa mahdollisim-
man hyviä lopputuloksia mahdollisimman pienin haittavaikutuksin. Aina 
ei kannata olla vastustamassa kaikkea, sellaisella harvoin saavutetaan 
parhaita tuloksia.

Markku Ahti

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

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

Galleria Forum, jonka tarkoituksena on toimia kaikkien martinrantalaisten 
omana ”foorumina”. 
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FILOSOFIA- JA MORAALIKESKUSTELU

Maanantaina 23.10. klo 18

Kokoonnumme jatkamaan filosofisia keskusteluja kortteliravintola Hugon 
kirjastoon 

Stålarminkatu 2. Teemana ”Rasismi ja moraalinen sokeus”. Aiheeseen 
johdattelee turkulainen moraalifilosofi, fil.tri Jani Sinokki. Tiedustelut Leo 

Lindstedt, puh. 045 807 1930

MARTIN PÄIVÄNÄ MARTIN HANHEA

Perjantaina 10.11. klo 18

Martin päivänä on Pippurimyllyssä, Stålarminkatu 2, tarjolla perinteistä 
Martin hanhea. 

Tarkemmat tiedot Irmeli Mattilalta, puh. 050 086 9022

TEATTERITAPAHTUMA TURUN UUSITUSSA KAUPUNGINTEATTERISSA 

keskiviikkona 15.11.2017 klo 19.00 

’Seitsemän veljestä ’ palaa Turun kaupunginteatteriin yli 40 vuoden tau-
on jälkeen. 

Varatut ja 10.10. mennessä maksetut liput jaetaan teatterin ala-aulassa 
puoli tuntia ennen esityksen 

alkua tai soittamalla Raili Katajalle, puh. 0400 308 482.

VAVAHDUTTAVAA MARTIN HISTORIAA

Tiistaina 28.11. klo 18

Manillan Vanhan Viinatehtaan tiloissa It. Rantakatu 64. Jouni Liuke ker-
too kuvin ja sanoin aiheesta Martinrannan vaiheista järkyttävien pom-

mitusten 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. Monipuolis-
ta ja itse tuotettuakin ohjelmaa, mm. jäsenemme Peri Aalto esittelee 

uutuuskirjaansa Turku vanhoissa postikorteissa 2. Vanhan tavan mukaan 
syömme riisipuuroa ja väskynäsoppaa (kohtuuhintaan).

T a p a h t u m a k a l e n t e r i  s y k s y  2 0 1 7
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t a p a h t u m a k a l e n t e r i  s y k s y  2 0 1 7

KIRJALLISUUSPIIRI

kokoontuu edelleen joka kuukauden toisena maanantaina kello 18 Invali-
ditalon tiloissa Asesepänkatu 1.

Lokakuun kirjana on Minna Rytisalon Lempi.

ENNAKKOTIETOA KEVÄTKAUDEN 2018 OHJELMASTA

YHTEINEN ELOKUVAILTA

Torstaina 18.1. 2018 klo 18

Katselemme yhdessä Krzysztof Kieślowskin ohjaaman ”Lyhyt elokuva 
rakkaudesta” Mäkitupatalolla Valtaojantie 7. Elokuva perustuu kuuden-
teen käskyyn eli Älä tee huorin. Keskustelua filmin sanomasta kaffen ja 

pullan kera, ota kafferaha mukaan

LEV YRAATI SUOMALAISISKELMISTÄ

Helmikuussa kuuntelemme yhdessä suomeksi laulettuja iskelmiä eri 
vuosikymmeniltä ja kerromme toisillemme, mitä tunteita ja ajatuksia ne 

meissä herättävät. Kafferahaa mukaan.
Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

TUTUSTUMISKÄYNTI TURUN KAUPUNGINTEATTERIN UUDISTETTUIHIN

TILOIHIN

torstaina 22.2.2018 klo 16.00 sekä maanantaina 26.2.2018 klo 16.00.

Ilmoittautuminen Raili Katajalle puh.0400308482.
Maksu 5 euroa seuran tilille FI63 5710 9720 0523 24. 

Ilmoittautuminen ja maksu 3.2.18 mennessä.

LASTENTAPAHTUMA MÄKITUPATALOLLA (Valtaojantie 7)

Sunnuntaina 15.10. klo 13-15 

Suomen itsenäisyyden 100 v.juhlavuoteen liittyvä monipuolinen lasten-
tapahtuma, sirkusesityksiä, teatteria, kasvomaalausta, ilmapalloleikke-
jä, piirtämistä ja askartelua. Lapsille tarjolla mehua ja pullaa, aikuisille 

pullakahvia.
Osallistumismaksu 2 €/henkilö (lapset ja aikuiset).

K u l t t u u r i j a o s  t i e d o t t a a
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j ä s e n a l e n n u s t a  m yö n tä v ä t  l i i k k e e t  a l u e e l l a m m e
Kevytpyörä
Pyöräliike ja korjaamo
Alennukset tuotekohtaisesti.
Martinkatu 11. Puh. 02 234 2108
www.kevytpyora.fi

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

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

Martin Aitta sisustuskauppa 
Desing – Second Hand 
jäsenalennukset tuotekohtaisesti

Martinkatu 7, puh. 040 7530975 

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

Turun IT-asema
ATK- ym. huoltohinnastosta 30 %:n
alennus. Hinnat alkaen 30 euroa.
It. Pitkäkatu 5. Puh.010 289 9888
www.itasema.fi 

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

Liity Martinrantaseuran jäseneksi!
Alueen nykyiset tai entiset asukkaat ja ystävät voivat liittyä henkilöjäsenik-

si. 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, ret-

kistä 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 jär-

jestämistä 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.

Suosikaa jäsenalennuksia myöntäviä 
liikkeitä. Näin palvelut säilyvät alueilla.
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Martinrantaseura ry. (kaupunginosaseu-
ra)
perustettu: 22.4.2004 
jäseniä 2016: 377 
kotisivut: www.martinrantaseura.fi
tilinumero: FI63 5710 9720 0523 24

Martinrantaseuran postiosoite: 
Martinrantaseura ry. c/o Sirpa Kumlan-
der
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, talou-
denhoitaja 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
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 




