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pääkirjoitus
LIIKEN N E U U D IST U U – JA SEN O N U U D ISTU TTAVA
Syksyn aikana Turussa on järjestetty useita tilaisuuksia, joissa on esitelty
liikenteessä tapahtuvia uudistuksia. Talvipyöräily, polttoaineet, kaasu- ja
sähköautot sekä tulevaisuuden pysäköintipaikat ovat olleet esillä.
Keskusta-alueella on nyt 12 kilometrin pituinen talvipyöräilyn testireitti, joka talvihoidetaan harjasuolausmenetelmällä: lumi poistetaan
pääsääntöisesti harjaamalla ja liukkaus torjutaan suolaamalla. Suurimmaksi osaksi testireitti kulkee vain toisella puolella katua. Itäinen Rantakatu Auransillan ja Tuomiokirkkosillan välillä hoidetaan koko leveydeltä. Runsas lumisade tai kova pakkanen tuo väliaikaisesti perinteisen
talvihoidon käyttöön. Kuntec oy huolehtii reitin kunnosta seuraavat neljä
talvea. Reitti kulkee Itäistä Rantakatua pitkin kiertäen Kupittaanpuiston,
Ylioppilaskylän ja palaa Aninkaistensillan kautta takaisin Auransillalle.
Kaupunki kannustaa käyttäjiä antamaan palautetta testireitin ja uuden
menetelmän kehittämiseksi (Turun kaupungin palautepalvelun kautta).
Selvityksen mukaan 23 % turkulaisista pyöräilee ympäri vuoden ja 96
% tukee pyöräilyn kehittämistä. Kaupungissa on avattu myös uusi pyöräily-yhteys Humalistonkadulle.
Turun tavoitteena on hiilineutraali kaupunki vuonna 2040, jolloin liikkuminen kaupungissamme olisi lähinnä kävelyä, pyöräilyä, sähköistä
joukkoliikennettä ja ajoneuvojen yhteiskäyttöä. Euroopan komissio on
asettanut tavoitteet, paljonko kunkin EU-maan tulisi vähentää päästökaupan ulkopuolisia kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2030 mennessä.
Suomelle asetettu tavoite on 39 %. Maamme suurin kyseisten päästöjen
aiheuttaja on liikenne. Kansainvälisen autoteollisuuden ja polttoainevalmistajien teettämän tutkimuksen mukaan nopein ja kustannustehokkain
tapa päästöjen vähentämiseen on lisätä kehittyneiden biopolttoaineiden
osuutta. Suomen strategian mukaan kotimaan liikenteen päästöjä on vähennettävä 50 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 ja
vähennykset kohdistuvat erityisesti tieliikenteeseen.
Fossiilisen polttoaineen kulutuksen vähentäminen on keskeisin keino
liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, koska ilmastonmuutos
johtuu lähinnä sen käytössä vapautuvasta ja ilmakehään kertyvästä hiilidioksidista ja muista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilman laadun kannalta
tärkeimpiä ovat typpioksidipäästöt, jotka ovat lisääntyneet kaupungeissa
dieselautojen yleistyessä. Typpioksidi tunkeutuu syvälle hengitysteihin
ja sairastuttaa monia. Siksi kestävällä tavalla tuotettujen nestemäisten
biopolttoaineiden käyttö on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.. Tarkoitus
on samalla vähentää myös mm. Suomen energiakauppataseen raakaöljyriippuvuutta.
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Bensiiniin sekoitettava etanoli tuodaan vielä pääosin EU:n ulkopuolelta, mutta kotimainen jäte- ja tähderaaka-aineisiin perustuva tuotanto
lisääntyy jatkuvasti. Elintarviketeollisuuden, kauppojen ja kotitalouksien biojätteestä valmistettava E85-polttoaine sisältää yli 80 % etanolia.
E85-polttoaine ei sovellu tavallisiin bensiini- tai dieselautoihin, vaan sitä
voidaan käyttää vain ns. flexifuel-autoissa. Niiden päästöt ovat jopa 80 %
pienemmät kuin vastaavien bensiinikäyttöisten. Suomessa on helpotettu
vanhojen autojen muuntamista flexifuel-autoiksi, koska uusia ei ole juuri
saatavissa. Kaikkialla Suomessa saa E85-polttoainetta (124 asemaa).
Suomessa valmistetaan jätepohjaisen etanolin lisäksi etanolidieseliä ja
vetykäsiteltyä uusiutuvaa dieseliä. Uusiutuva diesel soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin ja sitä voidaan käyttää myös fossiilisen dieselin seassa
ilman rajoituksia. Se on hapeton, biologista alkuperää oleva hiilivetytuote, jota valmistetaan jäterasvoista, tähteistä ja kasviöljyistä. UPM valmistaa uusiutuvaa dieseliä puun pihkan mäntyöljystä. Uusiutuvalla dieselillä
voidaan saavuttaa jopa 90 % pienemmät päästöt fossiiliseen verrattuna.
Merkitys esimerkiksi kaupunkien ilmaan on merkittävä, koska se palaa
moottorissa puhtaasti. Turussa tätä dieseliä voi tankata kolmessa eri pisteessä (Neste Skanssi, Neste Turku Vanha Tampereentie ja Neste Satama
Tuontiväylä). Suuri osa kuorma- ja linja-autokannasta voi käyttää jo nyt
100 % uusiutuvaa dieseliä. Etanolidiesel on tarkoitettu raskaan kaluston
käyttöön. Nestemäiset biopolttoaineet eivät vaadi muutoksia myöskään
jakelujärjestelmään.
Maakaasu on lähes kokonaan metaanista koostuva ilmaa kevyempi
luonnonkaasu. Sitä saadaan maakaasu- ja öljyesiintymistä sekä liuskekivestä. Maakaasu voidaan korvata kotimaisella uusiutuvalla biokaasulla.
Hiukkaspäästöjä ei synny maakaasua käytettäessä lainkaan ja hiilidioksidipäästöt vähenevät 25 %. Kaasuautoa voi ajaa joko maakaasulla (tuodaan Venäjältä) tai biokaasulla. Biokaasu koostuu pääosin metaanista ja
hiilidioksidista. Luontaisesti sitä on soissa ja järvien pohjamudassa. Sen
tuotantoon käy lähes kaikki biohajoava materiaali. Kun bensiini korvataan liikenteessä biokaasulla, hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 90 %.
Henkilö- ja pakettiautoihin kaasu tankataan paineistettuna. Gasumin
bio- ja maakaasu- tankkausasemia on 24 eri puolilla Suomea, Turussa Gasum Turku Satama, Tuontiväylä 2. Lisäksi Ikean myymälöiden yhteyteen
on tulossa bio- ja maakaasun jakelupisteitä. Jakeluliikenteessä kaasuauto
on tehokas päästöjen vähentäjä. Hankintahinta on vastaavan bensiiniauton tasoa. Turun kaupunki on tilannut neljä biokaasuautoa. Suomen
myydyimmät automerkit ovat saatavissa kaasuversioina, kaksoispolttoainejärjestelmällä varustettuna eli toimivat kaasun loputtua bensiinillä.
Sähköautojen leviämisen haasteita on useita: kallis hankintahinta, rajoitettu toimintamatka latauksella, latausmahdollisuudet ja talviset olosuhteet. Päästöttömänä pidetty sähköautokaan ei ole mikään puhdas
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pulmunen. Keskimääräisellä sähkön tuotantotavalla hiilidioksidipäästö
on 28g/km. Päästö voisi olla 0, jos kaikki sähkö tuotettaisiin aurinko-,
vesi- tai tuulivoimalla. Lisäksi akkujen valmistus ja kierrätys tuottavat
enemmän päästöjä kuin polttomoottoriautoissa. Pelkässä kaupunkiajossa täyssähköauto voi olla paras, muuten lataushybridi on parempi vaihtoehto. Lisäksi auton lämmitys syö sähköä. Pakkasella lämmitys vie yhtä
paljon kuin autolla ajo ja toimintamatka supistuu puoleen kesäkeliin verrattuna. Renkaiden ja tienpinnan hiertyminen aiheuttaa myös päästöjä,
olipa auto millainen tahansa. Jopa 85 % hengitettävistä hiukkasista voi
tulla tiepäällysteestä, renkaista ja jarruista.
Latauspisteiden rakentaminen on lähivuosien urakka taloyhtiöissä,
koska sähköautojen määrä lisääntyy kovaa vauhtia ja yli 90 % ladataan
kotioloissa öisin. Loppu tehdään julkisissa latauspisteissä, joita on Varsinais-Suomessa täyssähköautoille 55 ja ladattaville hybrideille 112. Turussa latauspaikkoja on tällä hetkellä mm: linja-autoasema, Puutarhakatu 4,
Hämeenkatu 8, Linnankatu 65, Stockmann, Julia, Skanssi, Citymarketit ja
Kaskentien Hesburger.
Latauspaikkojen järjestely, kustannukset ja niiden jako ovat suuria ongelmia tulevaisuudessa. Sähköautoa voidaan käyttää myös sähkön varmuusvarastona eli se voi latautuessaan toimia osana sähköverkkoa. Tämä
vaatii kaksisuuntaista latausjärjestelmää. Ensimmäinen tällainen latauspiste on Helsingin Suvilahdessa. Sähköverkon häiriötilanteissa tällaisesta
on hyötyä.
Esilämmitykseen käytettävät pistorasiat eivät sovellu sähköauton lataukseen, koska sulakkeen ja pistorasian kapasiteetti voi ylittyä. Latauspisteiden rakentaminen vaatii myös suuria investointeja, mikä voi viivästyttää rakentamista. Koko sähköjärjestelmä pitää vahvistaa tai uusia koko
sähkönsyöttöjärjestelmä kaapeleineen. Tarvitaan perusteellinen kartoitus, jotta saadaan selville, mitä on tehtävä ja paljonko se maksaa.
VTT on testannut eri vaihtoehdot ja niiden hiilidioksidipäästöt: kotimaisista jätteistä jalostettu biodiesel 17g/km, puupohjainen biodiesel
5g/km, biokaasuauto 0-32g/km, sähköauto 28g/km, lataushybridi 67g/
km, bensiiniauto 139g/km, dieselauto 102g/km, maakaasuauto 119g/
km.
Pysäköintipaikkoja suunnitellaan myös tulevaisuutta silmällä pitäen.
Pannaanko vakituiset kadun varteen pysäköijät vai ostoksilla kävijät pysäköintitaloihin? Tuleeko nykyistä korkeampi maksu vakituisille pysäköijille? Onko ydinkeskusta vain kävelijöitä varten? Mihin sijoittuu julkinen
liikenne ja jäävätkö yksityisautot keskustan ulkopuolelle? Onko maksuttomia paikkoja enää ollenkaan? Mihin sijoitetaan yhteiskäyttöautot ja
kuka maksaa niiden pysäköinnin? Haasteita on riittämiin joka taholla.
Sirpa Kumlander
(lähteinä käytetty eri tilaisuuksien materiaalia)

6

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

Kokouskutsu

7

KREUTZERSONAATTI
Kaikkitietävän Wikipedian mukaan sonaatti on musiikkiteos, joka noudattaa sonaattimuotoa:

Martinrantaseura ry:n kevätkokous 2018
Aika:
Paikka:

Maanantai 26.3.2018 klo 18.00
Manillan Köysisali, Itäinen Rantakatu 64

Ennen kokouksen alkua kuulemme kulttuurintutkija
Paula Kangasniemen esityksen ”Kulttuurin vaikutus ihmisen
hyvinvointiin”.

Kokouksen esityslista
1.
2.

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

”

(Hidas johdanto)
Esittelyjakso
-teemat
Kehittelyjakso
-teemojen kehittely
Kertausjakso
-aiheitten kertaus

”

Leo Tolstoi oli suunnitellut 60-vuotispäiviään huolella. Kutsuvieraat edustivat kulttuurikaupungin kermaa ja taiteilijoita oli paljon. Puheita pidettiin. Runoja lausuttiin ja maljoja kohotettiin. Vieraita viihdytti nuori viulistineitonen ja
häntä säesti musiikkiakatemian klaveerimestari.
Illan tullen vossikoitten jono Tolstoin talon edustalla alkoi lyhetä iloisten
vieraitten horjuessa niitten kyytiin. Päivän sankarin seuraksi jäi lopulta vain
Ilja Repin ja Andrejev Burlak, Tolstoin läheisimmät taiteilijaystävät. Andrejev
oli jo vähän väsynyt. Hän oli aikaisemmin päivällä ilahduttanut vieraita runoja
lausumalla. Ilja Repin piti kolmen herran keskustelua yllä vaikka väsymys painoi jo hänenkin luomiaan. (Hidas johdanto)
”Hyvät ystävät, nauttikaamme välillä musiikista” sanoi Leo Tolstoi ja viittoili muusikoille. Ja niin he nauttivat. Beethovenin Kreutzersonaatti, (viulusonaatti n:ro 9 opus 47) täytti uneliaan salongin soinnuilla ja tunnelmalla. Se
viritti kuulijoitten väsyneet aivot eloon, pyyhki ikävuosista puolet pois ja nosti
laskuhumalan nousuun. ”Suurenmoista, riipaisevaa, mutta kaunista” kommentoivat kuulijat kuin koomasta heränneinä.
Tolstoi ehdotti että jokainen jalostaisi tästä ikimuistettavasta hetkestä
oman alansa taideteoksen. Kaikki suostuivat, mutta vain isäntä piti lupauksen. Hän kirjoitti romaanin, jolle antoi nimeksi ”Kreutzersonaatti”. (Teeman
ensimmäisenä muunnos)
Teosta pidetään hänen parhaimpanaan. Arvelen että syntymäpäivillä esiintynyt viulistineitonen on innoittanut isäntää enemmän kuin Beethovenin rajoja rikkova sonaatti konsanaan. Kirjailija ja kirjallisuudentutkija Romain Rolland
arvioi kirjaa näin: ”Kuten usein tapahtuu suurille kyvyille, teos on lumonnut
tekijän itsensä, taiteilija on voittanut ajattelijan. Tehon valtavuudessa, intohimoisuuden keskittymisessä, näkyjen raa’assa korostamisessa, muodon täydellisyydessä ja yksinkertaisen tyylin kypsyneisyydessä ei mikään muu Tolstoin teos vedä vertoja Kreuzersonaatille.”
Niin - ja kuka oli Kreutzer? Se ei selviä 1889 ilmestyneessä mustasukkai-
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suudesta ja intohimosta kertovassa kirjassa, joka herätti ensin pahennusta,
mutta nousi sitten suuren yleisön suosioon. Teos kuuluu niihin, jotka eivät
hellitä otettaan lukijasta kun viimeinen sivu on käännetty.
Tsekkiläinen säveltäjä Leos Janacek vaikuttui Tolstoin Kreutzersonaatista
niin, että sävelsi sen pohjalta jousikvarteton, joka maalaa kaikki teoksen riipaisevat piirteet, tunnelmat ja jännitteet tiiviiksi musiikin kudelmaksi. Janacekin teos on lyhyt, mutta vaikuttavaa 1900-luvun alun modernismia. (Teeman
toinen muunnos). Jousikvarteton nimeksi hän antoi romaanin nimen ”Kreutzersonaatti”. Mutta kuka oli Kreutzer? Sitä ei musiikista voi päätellä. Salaisuus
ei selviä myöskään Michael Sveitserin vuonna 1987 tekemästä laadukkaasta
elokuvasta, joka perustuu Tolstoi romaaniin. Elokuvan nimen saatatte arvata.
(Sitä voidaan pitää kolmantena muunnoksena).
Kesälukemista valikoidessani pohdin lukijan ongelmaa: suurin osa tarjolla
olevasta kirjallisuudesta on vailla kuluttajansuojaa, parasta ennen -päivämäärää eikä takakannen tuoteselosteeseenkaan voi luottaa. Lukija joutuu valitsemaan teoksen kansikuvan, tekijän sekä kirjan nimen perusteella.
Onneksi vaimoni on kirjallisuuden sekakäyttäjä. Nyt hän tarjosi minulle
”Kreutzersonaattia”. Olen sen lukenut mutta ajattelin, että se jos mikä kestää
toisenkin kerran. Kun sain kirjan käteeni, en ollut uskoa silmiäni. Tekijäksi oli
merkitty Margriet de Moor. (Kreutzersonaatin neljäs muunnos).
De Moor on hollantilainen kirjailija, joka aloitti uransa klassisen musiikin
laulajana ja pianistina. Tämä Kreutzersonaatti julkaistiin vuonna 2001 ja se oli
hänen kahdeksas romaaninsa. Hänen tuotantoaan on monesti palkittu.
Kirja oli pieni taideteos ja lisäksi jännittävä, jopa koukuttava. Rakkauden,
mustasukkaisuuden ja intohimon teemat saavat teoksessa uusia tulkintoja.
De Moor kirjoittaa lyyristä proosaa ja sen rytmi muistuttaa musiikkia. Suuressa roolissa, oikeastaan teosta kantavana teemana on Leos Janacekin jousikvartetto no. 1, eli Kreutzersonaatti. Sitä analysoidaan tarkasti, tahti tahdilta,
mutta kuka oli Kreutzer? Sitä ei kerrota.
Beethoven sävelsi viulusonaatin no.9 opus 47 vuonna 1803 ja piti sitä niin
onnistuneena, että päätti omistaa sen hyvälle ystävälleen ja taitavalle viulistille George Bridgetowerille. Pitkä ja vaativa teos sai jostakin syystä ensiesityksen poikkeuksellisissa oloissa. Se esitettiin kauniina kevätpäivänä
Augarten teatterin konsertissa, joka alkoi aamulla klo 8. Solistille ei jäänyt
valmistautumisaikaa juuri lainkaan. Bridgetower silmäili teosta ja otti riskin,
joka liittyy prima-vista tilanteisiin. Hän soitti sen mestarin ottein, antaumuksella ja hullaannutti yleisön.
Ensiesitystä juhlittiin perusteellisesti. Beethoven ja Bridgetower ottivat pitkän kaavan mukaan. Sattui kuitenkin niin onnettomasti että Bridgetower tuli
myöhemmin illalla solvanneeksi naista, jota Beethoven ihaili. Ludvig pahoitti
mielensä niin että muutti viulusonaatin omistuslauseen Rodolfo Kreutzerille,
joka oli ranskalainen säveltäjä ja viulisti. Hän oli myös vähän arrogantti tyyppi
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eikä juurikaan arvostanut teosta, mutta yleisö piti siitä ja pitää edelleen.
Rodolfo Kreutzer syntyi Saksassa 15.11. 1766, mutta muutti jo lapsena
Ranskaan. Hänen isänsä oli viulupedagogi. Poika sai laadukasta opetusta
ja hänestä kehittyi taitava viulisti ja säveltäjä. Viulistina hän oli virtuoosi,
mutta hänen sävellyksensä eivät olleet niin vaativia kuin esim. Paganinin,
jonka teoksia hän paljon esitti. Hän kuoli Sveitsissä 1831. Viulistina tai
säveltäjänä häntä ei muisteta mutta hänen nimensä elää kirjallisuuden ja
musiikin kulttuurihistoriassa ikuisesti.
Ja sitten kertaus: Beethovenin sonaatti inspiroi Tolstoin kirjoittamaan
väkevän roomaanin, joka vaikutti Leos Janacekiin niin että tämä sävelsi
sitä kuvaavan konserton. Tolstoin kirjasta Michael Sveitser teki elokuvan.
Janacekin sonaatin tulkitsi Margrite de Moor romaanissaan ”Kreutzersonaatti”. Tiettävästi Rodolfo Kreutzer ei esittänyt Beethovenin sonaattia
koskaan, mutta sai kunnella suosittua teosta yli kaksikymmentä vuotta
tietoisena siitä että hänen nimensä jää sen myötä musiikin historiaan.
Mutta sitä hän ei tiennyt, että suku tai ainakin sukunimi elää ja kukoistaa
taiteen muillakin saroilla.
Lähteet:
Beethoven: viulusonaatti no.9 opus 47:
https://www.youtube.com/watch?v=COGcCBJAC6
Janacek: Jousikvartetto no.1:
https://www.youtube.com/watch?v=sc-DZWoU52E
Tolstoi: Kreutzer-sonaatti. Suomentaja Eero Balk.
ISBN: 978-952-260- 002-8.
De Moor: Kreutzersonaatti. ISBN: 952-471-290-3

Jo-Jo -Teatterilla keväällä
Ray Cooneyn farssi Koukussa,
jossa taksikuski kahden perheen puristuksessa.
Farssin ensi-ilta 2.3.2018.
Teksti ainakin on hyvä ja lopputulos yllättävä.
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MARTINR ANNAN TEOLLISUUSHISTORIA A : JUOMATEHTAITA , OSA 1

O L U E N M A LTA I S TA H I S T O R I A A
Viina – sen ilot ja kirot – ovat puhuttaneet suomalaisia kautta aikojen. Kansan mielipiteet ovat olleet kaksijakoisia, mutta
”paremmissa piireissä” ryyppäämistä on yleensä paheksuttu.
Viinan käytön aiheuttamaa juoppoutta ovat niin maallinen kuin
kirkollinen esivalta pyrkineet kitkemään rakkaista alamaisistaan – enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Milloin on vedottu Turmiolan Tommiin, milloin taas on nostettu alkoholiveroja tai kiristetty myynti- ja valmistusoikeuksia. Juoppous vain
on jatkunut. Viinan, viinin ja oluen ilot ja kirot ovat kirvoittaneet
suomalaisia kirjoittamaan juopottelusta - eikä turhaan, ne ovat
kiinnostavaa ja hauskaa luettavaa…

”Juotin ukon vacka,

siellä juopui pica sekä acka”
Suomen julkiset sanomat kirjoitti vuoden 1861 numerossaan 46: ”Jos 20
vuotta takaperin muistelemme, niin silloin vielä yhteinen kansa Suomessa
oluenjuontia ei juuri tuntenut ensinkään, sen vähemmin oppipojat. Se oli siihen aikaan vielä ainoastaan suurten herrain juotavaa. Mutta nyt sitä kyllä jo
tunnetaan; oluenkeittoa saa jokainen vapaasti viljellä, ja joka varakkaampi on,
se rakentaa suuremman oluttehtaan kuin minkä oman talonsa tarpeen on.”
Näin kirjoitettiin 1861. Kirjoittaja ei ilmeisesti tuntenut oluen käytön historiaa. Jo keskiajalla olut oli yksi arjen keskeisistä ravintoaineista. Suomalaiset eivät olleet taidottomia juomien valmistuksessakaan. Jotkut seudut olivat
jopa kuuluisia oluestaan. ”Juoksevaa” tehtiin monenlaista. Yhtenä merkillisyytenä mainittakoon, että ainakin Pohjois-Satakunnassa koivunmahlaa käytettiin usealla tavalla. Siitä laitettiin ”monta hyvää virvoitusjuomaa”. Toiset
osasivat valmistaa siitä ja maltaista kaljaa, jota kehuttiin ”miellyttäväksi ja
terveelliseksi”.
Olutta joivat keskiajalla niin tavallinen kansa kuin kirkon väki ja aatelisto.
Rahvaan päivittäin kuluttama talonpojanolut vastasi alkoholipitoisuudeltaan
kotikaljaa ja vahvimman eli herrainoluen on arvioitu olleen peräti 4,5-prosenttista (vrt. nykyinen keskiolut). Suomen uskonpuhdistaja Mikael Agricola

Lyhenne Suomen Julkisista Sanomista nro 46
20.6.1861.
tutustui oluen käyttöön oppi-isänsä Martti Lutherin pöydässä. Lutherin vaimo
Katharina von Bora eli tuttavallisemmin Käthe, luostarista paennut entinen
nunna, piti Lutherien suuressa kotitalossa yllä melkoista kestikievaria, jossa
myös Mikael Agricola pääsi maistamaan oppi-isänsä vaimon olutta.
Agricolan aikana keskiajalla olut oli koko Euroopassa arkeen kuuluva ravintoaine. Suomessa olut oli jokapäiväinen juoma vuosituhansien ajan. Olut oli
juoksevaa ruokaa, lääke ja veden korvike. Se oli hygieenisempää kuin helposti
saastuva vesi. Olutta käyttivät kaikki, eikä sen sopivuus tai sopimattomuus
ollut kristityille mikään moraalinen kysymys. Luostareissakin olut oli osa päivittäistä ruokavaliota, ja niille viinin ohella merkittävä tulonlähde. Viiniä alettiin tarjoilla linnoissa ja muissa herraskaisissa pytingeissä 1500-luvun lopulla.
Suomen uskonpuhdistajaksi nousseen Agricolan teksteistä löytyy luettelo
muinaisten suomalaisten jumalista, niiden joukosta myös oluen jumala. Pekko
oli oluen jumala ja Ukko ylijumalalle olut oli mieluinen uhrilahja. Olutta uhrattiin, juotiin ja pantiin vainajien mukaan viimeiselle matkalle Manalaan. Agricola kertoo suomalaisten aikoinaan viettäneen olutpitoja, joissa ”juotin ukon
vacka, siellä juopui pica sekä acka”.
Kun Agricola julkaisi Turussa 1551 Dauidin Psalttarin, listasi hän samalla
myös vanhat suomalaiset pakanajumalat, mainiten myös Ukon vakat.
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”Ja quin Kevekylvö kylvettin silloin ukon malja jootijn. Sihen haetin ukon
wacka nin joopui Pica ette Acka. Sijtte paljo Häpie sielle techtin quin seke cwltin ette nechtin. Quin Rauni Ukon Naini härsky jalosti Ukoi pohjasti pärsky. Se
sis annoi Ilman ja WdhenTulon.”

ANNISKELUA TURUSSA KEKIAJALLA
Julkisia anniskelupaikkoja keskiajalla olivat kaupunginkellarit, killat, krouvit, oluttuvat ja kestikievarit. Jo 1300-luvulla Turussa toimi saksalaisten ylläpitämä vanhan Rettigin tehtaan paikkeilla sijainnut Pyhän Nikolauksen kilta.
Pyhän Nikolauksen killasta on säilynyt varhaisin maininta Turun killoista
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vuodelta 1355, jolloin kilta mainittiin pappi Henrik Tempilin testamenttilahjoituksessa.
Maaseudulla pääteiden varsilla ja kirkonkylissä oli kievareita, joiden piti
tarjota matkustavaisille ruokaa, juomaa ja apetta hevosille kohtuulliseen hintaan. Työasioillaan liikkuvat virkamiehet ja upseerit olivat matkustavaisia,
joihin aikojen kuluttua kuuluivat myös kulkukauppiaat – ”laukkuryssät”. Majatalot anniskelivat juomia myös paikkakuntalaisille. Koko maassa oli 1540-luvulla peräti 240 maakrouvia ja yli 190 merikrouvia, joista kruunun suojelusta
nautti 123. Lisäksi oli toinen mokoma yksityisiä anniskelupaikkoja.
Kupunginkellari tuotti huomattavia summia kaupungin kassaan. Turussa
sellaisen tiedetään toimineen jo 1570-luvulla. Vuonna 1619 kaikkiin Ruotsin
kaupunkeihin määrättiin perustettavaksi kellari. Kaupunki palkkasi isännän
sekä juomalaskijan ja viinurin tai kellarikisällin ja vuokrasi tilan innokkaalle
yrittäjälle, joka puolestaan palkkasi tarjoilijoita sekä kellariemännän ja -piikoja. Anniskelua pidettiin naisille sopivana työnä ja elinkeinona. Naiset myös
panivat olutta ja polttivat viinaa. Virallisesti krouvien pito-oikeus annettiin
miehelle, mutta kun isäntä matkusti asioilleen, naiset hoitivat homman, ja jos
mies sattui kuolemaan, hänen leskensä sai jatkaa krouvin pitoa.

ELÄMÄN VESI: OLUT OLKOON NIMESI

Pyhä Nikolaus. Kilta oli omistettu pyhälle
Nikolaukselle, joka oli kauppiaiden ja merimiesten
pyhimys. Kuva on italialaisesta 1500-luvun puupiirroksesta.

Olut oli se alkoholijuoma, jota suomalaiset valmistivat ja nauttivat eniten.
Paikallisten juomien lisäksi kaupungeissa oli tarjolla saksalaisia olutlaatuja,
mutta maaseudulla juotiin pääasiassa kotitekoisia ja kotimaisten panimoiden
oluita. Turun olut oli hyvin arvostettua. Jopa Juhana III tilasi hoviinsa Inkoon
kirkkoherran emännältä Turun olutta, vaikka Turun linnassa oli tuolloin omakin panimo. Oluet jaettiin eri luokkiin alkoholipitoisuuden, humalan ja maltaiden määrän mukaan: herrainolut oli vahvinta (3,5 % - 4,5 %), voudinolut (2,8
% - 3%) ja huovinolut (2,3 % - 2,5%) miedompia. Palkollisoluessa alkoholia oli
vain nimeksi (1,1 %) ja arkisessa kotikaljassa ei sitäkään.
Juhanan aikana linnassa oli paljon väkeä. Vuotta ennen Katariina Jagellonican kanssa vietettyjä häitä eli vuonna 1561 ruokaili linnassa päivittäin
runsas 600 henkeä ja juomana käytettiin melkein yksinomaan olutta. Rakennustyöt olivat kiivaimmillaan, sillä herttua oli mielestään hiomassa hyvää naimakauppaa. Olutta pidettiin ruokana, se oli nestemäistä leipää, jolla lisäksi
sattui olemaan seurauksena kiva humalluttava vaikutus. Ruokapöytiin ahtautui niin linnan asukkaita kuin tilapäisesti linnassa työskenteleviä rakennusmiehiä sekä kauempaa tulleita kauppamiehiä.
Eri tutkijoiden tuloksissa ja ilmeisesti alkuperäisten tietojenkin mukaisten
oluiden nimitykset ja vahvuudet vaihtelevat. Vaikka osa oluesta ja kaljasta
keitettiin velliksi (kaljavelli),
olivat päivittäin juodut määrät valtavia. Turun linnassa huovin eli ratsumiehen päiväannos oli 4–8 litraa, ja tavallisella krouvikäynnillä mies saattoi siemaista olutta kannun (2,6 l) tai kaksi.
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Kaljavelliresepti
Olutta juotiin kylmänä ja lämmitettynä. Mikä lienee ollut syynä lämpimän
oluen nauttimiseen? Kirjoittajalle jo ”taskulämmin” olut on ollut kauhistus.
Selityksenä lienee ollut se, että lämmin olut on maistunut etenkin talvella.
Olut ei muutoinkaan ollut kovin kylmää. Jääkaappeja ei ollut ja kellaritkin olivat
enemmän tai vähemmän harvinaisia. Kaupunkitaloihin, linnoihin ja pappiloihin
kellareita rakennettiin 1400-luvulla, mutta talonpoikien talouksiin maakellarit tulivat vasta 1800-luvulla. Ne, joilla kellareita oli, säilyttivät siellä myös
viinejään. 1600-luvulla innokkaimmilla viininystävillä tiedetään olleen jopa
suuria viinivarastoja. Oluen nauttimisen syrjäytti paloviinan tislaus 1600- ja
1700-luvuilla.

KANSALAISIA YRITETTIIN SAADA KURIIN JA HERRAN NUHTEESEEN
Keskiajalla juoppous kasvoi Suomessa ongelmaksi. Olutta juotiin Suomessa 1,5 litraa henkeä kohden päivässä - jopa enemmänkin. Piispojen mielestä ”kaikki olivat juomareita”. Olutta kuluttivat runsaasta niin papisto, aatelisto kuin talonpojat. Se johtui osittain siitä, ettei vesi ollut aina puhdasta
ja juomakelpoista. Julkisuudessa esitettyjen näkemysten mukaan juoppous
ei vähentynyt vaan aina vain paheni. 1600-luvulla juomisen todettiin ”suuresti lisääntyneen” ja Per Brahe katsoi juoppouden ”etenevän päivä päivältä”.
1700-luvun alussa piispa Johannes Gezelius nuorempi väitti sen ”entisestään
kasvaneen” ja se ”paheni pahenemistaan”.
Juoppoutta yritettiin Ruotsin valtakunnassa juuria kansalaisista jatkuvasti
muuttuvien lakien ja asetusten avulla. Kansalaiset eivät kuitenkaan tahtoneet
pysyä säädösten tahdissa. Varsinkin 1700-luvulla rahvaan käytös poikkesi lakien säännöksistä. Kansan tarkoituksena oli juopotella ilmeisesti säädöksistä
välittämättä. Kansalaistottelemattomuudesta tuli tapa: kansa vastusti uusia
määräyksiä, olivatpa ne minkä suuntaisia tahansa.
Kokoontumiset jonkun asian tiimoilta olivat esi-isiemme aikaan kuin huvitilaisuuksia, joihin miesväki kokoontui ja käytti alkoholia kansanomaisesti
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Tunteet ja alkoholi kuohuvat kapakkatappelussa. Elis Chiewitzin maalaus 1827 – 1828.
eli ryyppäsi ja rälläsi. Vielä 1800-luvulla markkinat aiheuttivat miesten villiintymistä. Maiju Lassilakin kuvaa vuonna 1910 tuota markkinavilliintymistä kirjassaan Tulitikkuja lainaamassa. Päihtymys oli kansan huvi ja esivallan
ongelma.
Käräjämatkaa taitettiin alkoholia maistellen, ja taipaleen tienvarsitaloihin
pysähdyttiin yöpymään ja juopottelemaan. Varsinaisilla käräjillä esiinnyttiin
humalassa ja lähdettiin pois juovuksissa. Käräjätappelut olivat yleisiä ja käräjärauha oli usein kyseenalaista.
Tuomarit koettivat kehotuksin, pyynnöin, käskyin, varoituksin ja uhkasakoin saada kansaa kuriin. Välistä syytetyt saivat juopumuksesta, metelöinnistä tai oikeuden halventamisesta sakkoja tai jalkapuuta muiden tuomioidensa lisäksi – eikä ihme, sillä moni esiintyi oikeudessa ”juovuksissa”, ”täytenä
käkenä”, ”täydessä seilissä” tai ”ympäripäissään”, kuten arkistoista löytyvät
pöytäkirjat kertovat.
Käräjien yhteisöllinen luonne näkyy siinä, että tilaisuuteen kokoonnuttiin
syömään ja juomaan. Käräjien aikana myytiin olutta ja viinaa, ja välillä tuomiokirjaankin kirjattiin mainintoja osapuolten humalatilasta. Esimerkit humaltuneesta käräjäväestä ja työhönsä kykenemättömistä lautamiehistä ovat myös
yleisiä historian hauskuuttajia. Vaikka yhdessä juominen oli oleellinen osa käräjäelämää, kertovat lautamiesten ja todistajien hyllytykset humalatilan takia
myös siitä, että mitä tahansa käytöstä ei siedetty. Vuonna 1699 Huittisissa
humalaista lautamiestä kehotettiin käyttäytymään säädyllisesti (hålla sigh
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beskedeligh), mutta
kun kehotuksesta ei
ollut hyötyä, annettiin sakkoja.
Maallinen ja hengellinen esivalta halusi poistaa juoppouden paheen erilaisin
keinoin.
Suomessa
tarjottiin raittiusvalistusta jo 1500-luvulla Kustaa Vaasan ajoista lähtien.
Kansalle järjestettiin
moraalinkohotustalkoita ja julkistettiin
kirjoituksia, joilla väkeä yritettiin ojentaa.
Järjestys, talous ja
terveys olivat ne peKäräjätappelu

rusteet, joilla raitistumisajatusta juotettiin kansalaisille. Kustaa Vaasa kielsi
oluen myymisen kirkkomäellä, mutta salli olutta myytävän tienvarsien krouveissa, niin että kussakin sai olla enimmillään kolmesta neljään kapakkaa.
1500-luvulla vedottiin käyttäytymisen muutokseen, ja sama puhe jatkui,
kunnes 1600-luvun jälkipuoliskolla alettiin vedota myös taloudellisiin seikkoihin. Perusteluihin lisättiin 1700-luvulta lähtien terveys ja sosiaalinen hyvinvointi, ja 1800-luvulla otettiin käyttöön koko perustearsenaali (tuntuu aika
tutulta nykyajan ihmisillekin). Valistuksesta huolimatta tai juuri sen vuoksi
juopumusrikollisuus kasvoi ankarimman kurin aikana ja lieveni taas kurin lieventyessä.
Kirkkorauhastakaan eivät seurakuntalaiset aina voineet nauttia, sillä
myös jumalanpalvelus oli tilaisuus, jota väki usein uhmasi juopottelullaan.
Jo 1400-luvulla lienee osa kirkkokansasta ollut päissään, olihan silloin vielä
lupa myydä olutta kirkonmäellä. Liekö tapa ollut peruja pakanuudenaikaisista
uhrimenoista? Ankarillakaan rangaistuksilla tehdyt uhkaukset eivät estäneet
lievää kirkkohuppelia tai edes pahennusta herättävää kirkkokänniä. Vasta
1890-luvulla kansa siistiytyi ja luopui kirkkohumalan hankkimistavasta. Sitä
ennen oli kuitenkin ehditty nostaa lukemattomia syytteitä kirkkohumalaisia
vastaan.
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Vallanpitäjät koettivat vedota myös yläluokan hyvään esimerkkiin. Turhaan,
sillä monien hallitsijoiden, aatelisten, virkamiesten ja pappien antamat esimerkit alkoholin käytöstä osoittivat vain kelvotonta mallia rahvaalle raittiudesta tai edes kohtuudesta. Rahvas ei paheksunut ryyppäämistä, vaan piti
juopottelua ja humaltumista ikimuistoisena oikeutenaan. Oikeustapauksissa,
jotka olivat seurausta tappeluksista ja murhista, humalatila katsottiin lieventäväksi asianhaaraksi Valistajien ja vastustajien mielestä alkoholi runsaasti nautittuna turmeli kaikki inhimilliset taidot, villitsi viisaat, saattoi ihmisen
tomppeliksi ja teki hulluista vain hullumpia.
Myös kirkoissa veisatut virret kuuluivat 1500–1700-luvulla raittiusvalistuksen keinoihin. Niissä kuvailtiin juopuneen nauravan riettauksille ja rivouksille, panettelevan ja pilkkaavan muita sekä elävän laiskuudessa. Niissä
julistettiin, että juopottelu aiheuttaa riitoja, tappeluita ja murhia. Lisäksi väitettiin, että alkoholin himo pakottaa lainaamaan muilta ja tuhoaa juopottelijan talouden ja ajaa juojan kerjuulle.
Varhaisin painettu valistuskirjoitus juopottelua vastaan ilmestyi suomeksi
vuonna 1605, jolloin painettiin Hemminki Maskulaisen ”Yxi Vähä Suomenkielinen Virsikirja”. Siinä oli virsi 210 ”Juopumuxest”, jossa kuvattiin varsin värikkäästi viinan väärinkäytön seurauksia. Vuoden 1701 suomenkielisessä virsikirjassa sama virsi numerolla 279 oli otsikoitu ”Juopumusta wastan” ja sen
kieliasu oli silloin seuraavanlainen:
1. ”O Herra Jumala taiwast!
Waikiasti walitta mahdan,
Täst Ihmisten ilkiäst tawast,
Cuin nyt ain nähdä saadan.
Ain kilwan juopumus, täyttymys,
On caikis wallan saanut,
Nuoris, Wanhois paitz erittämyst.
On caick pahennuxeen caannut.
-----11. Cosc’ calu ja terweys juotu on,
Nijn täyty kerjämään käydä,
Taick warcais, jost nuoran joudutan,
Ellet erij [kuolla] ennen taida.
Nämät witzat ajaiset owat,
Jos juomar ei paran wielä.
Pijnat, kiwut ijäiset cowat,
Hänell helwetin tules liene.”
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Vuoden 1695 ruotsinkielisen virsikirjan vastaavassa virressä, N:o 275
”Emot Dryckenskap”, oli toinen säkeistö omistettu papistolle, joka myös toisinaan lankesi juopottelun paheeseen. Suomalaisesta virrestä pois jätetty säkeistö oli suomennettuna näin kuuluva:
2. ”Ain’ pappissääty muistaa saa:
Ett’ hylkää kutsumuksen
Ja Herran mielen pahoittaa
Se tähden juopumuksen,
Ja pyhän virkans’ häpäisten
Lyö laimin toimiansa.
Käy kalliiks’ silloin vastuu sen
Ja suuttuu kristikansa.”

LOPUKSI
Ruotsin säätyjen suostumuksella Ruotsi-Suomen hallitus julisti vuonna
1756 viinanpolton kiellon ja takavarikoi 169 132 viinapannua. Tämän kiellon vaikutuksesta yleinen rauhattomuus maanteillä lakkasi, tuomarit kokivat
tehtäviensä vähentyneen, tappeluiden, riitojen ja useiden järjestyshäiriöiden
hävitessä miltei kokonaan. Rauhattomuuden vähentymiseen saattoi tosin
vaikuttaa parikymmentä vuotta aiemmin (1733) voimaan tullut juopumuksen
vastainen asetus, joka teki julkisella paikalla päihtyneenä esiintymisen rangaistavaksi teoksi. Perusrangaistus oli rahasakko.
Turun ja Porin läänin maaherra Jeremias Wallenin lausunnon mukaan viinanpolttokiellon vaikutukset hänen läänissään olivat hyvin myönteiset. Samaa kertoi Laitilan kirkkoherra Nils Hedeen vuonna 1757. Myssyt kumosivat
viinanpolttokiellon jo vuonna 1760, kun valtio tarvitsi hävityn Pommerin sodan vuoksi lisää tuloja.
Siten orastanut raittiusliike koki takaiskun, ja uudet panimot ja viinatehtaat käynnistyivät. Turussakin aloitti moni panimo sammuakseen jonkin ajan
kuluttua, mutta palataan lähemmin oluen ja viinan tarinaan Turussa ja sen
Martinrannan olutpanimoihin seuraavassa numerossa.
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Elämys vai pettymys?
S e i t s e m ä n v e l j e s tä t u r u n k a u p u n g i n t e a t t e r i s s a
Kaikki teatterista kiinnostuneet seuramme jäsenet odottivat innostuneina
uusitun teatterimme ensimmäistä suurta esitystä. Kyseessähän oli vuonna
1972 valtaisan suosion saavuttaneen esityksen uusi versio nykyaikaan sovitettuna. Monelta vanhemmalta katsojalta saattoi mennä leipä väärään kurkkuun, sillä niin erilainen tämä uusi tulkinta oli.
Näyttämöllä oli välillä sellainen meno, ettei perässä meinannut pysyä. Onneksi teksti oli kuitenkin aitoa Kiveä. Taitaa olla nykyään jonkinlainen uusi tyyli teatterintekijöillä, että mitä shokeeravampi esitys on verrattuna vanhaan,
sen parempi se on. Katsoja jäi ehkä kaipaamaan veljesten minän suurempaa ja
syvällisempää tulkintaa. Kaikki näyttelijät tekivät kyllä hyvää työtä, erityisesti
konkariosasto. Veljeksistä ei jäänyt mieleen juuri muita kuin Simeoni kuuluisassa kohtauksessa itsensä Saatanan kanssa. Lisäksi mukaan oli otettu elementtejä joita kirjassa ei ole lainkaan (huumeet, Hiidenkivi-kuppila).
Nuorille katsojille esitys olikin varmaan mieleenpainuva, varsinkin jos ei ole
nähnyt -72-75 esitystä tai elokuvaa tai, mikä tärkeintä, ei ole lukenut kirjaa.
Sellaiset kommentit esityksen jälkeen kuin ”on pojilla kova kunto, miten ne
jaksaa” tai ”miten ne on saanut sen kattokruunun sinne kattoon” kuvastavat
toisaalta joidenkin näkemyksiä tästä esityksestä.
Kehotan kuitenkin kaikkia menemään katsomaan näytelmää ja muodostamaan oman näkemyksensä tästä teoksesta sillä siten saa parhaan kuvan, Jorma Uotista lainatakseni: ”Ei huonosta” -esityksestä.
Aimo Mäki

Tapani Järvinen
LÄHTEET:
1.
Kustaa H.J. Vilkuna: Juomareiden valtakunta. Suomalainen känni
ja kulttuuri 1500-1850.
2.
Yleisradio: Ihminen ja Yhteiskunta, Aikamatka alkoholin käyttöön
3.
Päivi Parhi-Riikola: Suomalainen viinapää, (Tiede, kesäkuu 2003)
4.
Arno Forsius: Varhaista raittiusvalistusta,
Suomen Lääkärilehti 1991/13/1322.

Seitsemän veljeksen jouluyö mallia 2017. Kuva: teatteri.turku.fi./Otto-Ville Väätäinen.
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Liikenneratkaisuilla on arvopohja
Pitkään on kiistelty Martinrantaseuran toiminta-alueen liikenneongelmista ja
niitten ratkaisuista. Niin ongelmien syntymisen, siis nykytilanteen kuin niitten
ratkaisemisen taustalla on erilaisia arvoja.
Yhä hurjemmaksi kasvavan moottoriajoneuvoliikenteen pahimpia ongelmia
ovat ihmisten terveyshaitat. Jatkuva melu keskellä tiivistä asutusta stressaa
asukkaita ja pöly ja päästötkin aiheuttaa ties minkälaisia hitaasti eteneviä
vaivoja. Myös ympäristö saa osuutensa saasteista. Kiireiset ja joskus lähes
kilpaa ajavat yksityisautoilijat aiheuttavat onnettomuuksia ja vaaratilanteita muille, eivätkä kiilaamiset ja ohitukset ole hyväksi kuljettajan omallekaan
mielenterveydelle. Ihmisen luonne kun muuttuu sen mukaan, mitä hän tekee
ja miten toimii eri tilanteissa.
Usein vallitsevaa tilannetta on pyritty ratkomaan jakamalla eteläisiltä saarilta tulevaa liikennettä eri suuntiin. Kakskerrantietä ja Vähäheikkiläntietä on
esitetty levennettäväksi ja jopa Stålarminkatua. On esitetty uppotunnelin rakentamista Hirvensalosta lähelle Linnaa ja satamaa ja Sorttamäen – Uittamon silta on nyt myötätuulessa.
Mikä näille kaikille on yhteistä? Ne hyväksyvät nykyisen yksityisautoilumäärän ja jopa sen kasvun. Vain lisääntyvät ongelmat jaetaan eri tavalla kuin
nyt. Annetaan ikään kuin lupa ajaa niin tarpeellisia kuin muitakin matkoja aikaisempia ja tulevaisuuden sekä itselle sopivampia ja nopeampia reittejä joskus ehkä kuin ajamista ajamisen vuoksi. Tätä voisi nimittää teknologisen
imperatiivin – teknologinen kehitys on ikään kuin luonnonlakien mukainen
pakko -itsekkääksi muodoksi, mitä lisäksi uusien polttoaineitten päästöillä
puolustetaan.
Entäpä jos hakisimmekin ratkaisua sieltä, missä yllä kerrotut niin ihmisille kuin ympäristölle haitalliset seuraukset minimoitaisiin? Esimerkiksi miten
saataisiin työ- ja opiskelupaikkoja lähelle ja sinne missä asukasluku kasvaa,
etelän saarille?
Ajankohtaisinta olisi luoda ratkaisuja, missä ihmisiä ohjataan ja motivoidaan käyttämään julkista joukkoliikennettä ja jättämään oman autonsa kotiin
aina kun se on mahdollista. Myös pyöräteitten talvikunnossapitoa laajennettaisiin Martin ja etelän saarten alueelle.
Talousnobelisti Richard Thaler puhuu nudgesta, mikä voidaan kääntää
tuuppaamiseksi. Luodaan järjestelmiä, jotka motivoivat ihmisiä luopumaan
itsekkäistä elämäntavoista – esim. turhasta yksityisautoilusta ja useasta autosta per talous - ja ottamaan huomioon kokonaisuuksia ja yhteisöjä.
Yksinkertaisimmillaan tämä voisi tarkoittaa julkisen liikenteen toimivuuden
ja vuorojen parantamista sekä lippujen hinnan edullisuutta. Kunnan ja valti-
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onkin pitäisi luopua toimialakohtaista budjeteista ja luottaa siihen, että jos
julkinen liikenne tuottaa tappiota, niin sairaus- ja muut haittakulut supistuvat. Pitemmän päälle ihmisten tyytyväisyys ja hyvinvointi on taloudellisesti
tuottavaa.
Leo Lindstedt

Aurinkobaletti & Tehdas Teatteri esittävät kevätkaudella:

NOOAT - sillä hän oli herralle mieluinen
Aurinkobaletin ja Tehdas Teatterin yhteistuotanto Nooat vyöryttää näyttämölle täyslaidallisen nukketeatteria ja tanssitaidetta. Nooan arkista ja
suuresta tuhotulvasta ammentava esitys leikittelee raamatun ikiaikaisella
tarinalla yhdistellen siihen omaehtoista maailmanluomista ja lajivalintaa.
Raamatun lisäksi esityksen rakennuspalikoina toimivat kysymykset
keinoälystä, historian toistamista virheistä, ihmisen lajiherruudesta sekä
valituista kansoista. Näistä kaikista sekä neljästä tanssijasta, kolmesta nukettajasta, yhdestä kylpyammeesta, kasasta muovia, epämääräisestä määrästä ihmisraajoja sekä luomakuntamme herrasta – mursusta – muotoutuu
kahden taiteenlajin hurmaava hyökyaalto.
ENSI-ILTA 23.3.2018

Turun kaupunginteatterin esityksiä kevätkaudella mm.:
Pesärikko, Seitsemän veljestä, Taru sormusten herrasta,
Parasta elämässä, Viimeinen laiva, Dreamteam, Kybersielut, Molli,
Paavo – Lentävä turkulainen
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RETKI LIEDON VANHALINNAAN JA LINNAVUORELLE
Martinrantaseura järjesti viime syyskuussa kauniina alkusyksyn päivänä kimppakyytiretken Liedon Vanhalinnaan. Linnavuori on Turun lähellä yksi
vanhimmista paikoista, jossa on tehty arkeologisia löytöjä. Niitä on niinkin
varhaiselta ajalta kuin noin 2000 eaa. Niihin aikoihin paikka oli vielä meren
ympäröimänä.
Vanhalinna on upea kokonaisuus Aurajokilaakson kansallismaisemassa.
Paikka on Suomen laajimmin tutkittu ja löydöiltään rikkain muinaislinna. Siellä käy vuosittain yli 20000 kävijää ja siellä voi myös järjestää erilaisia juhlia
ja kokouksia.
Linna oli 1700 ja 1800-luvuilla Hjeltin suvun omistuksessa. Niiltä ajoin periytyy talonpoikaiskulttuurin arvostus, jota talon viimeinenkin omistajasuku
ylläpiti. Mauno Wanhalinna sai tilan haltuunsa 1930, jolloin tilan massiivinen
päärakennus oli juuri valmistunut. Vuodesta 1944 Mauno yhdessä puolisonsa
Esterin kanssa alkoi kehittää linnasta elävää museota, josta nykyisin on nähtävänä monipuolinen näyttelytoiminta. Turvatakseen elämäntyönsä Wanhalinnat lahjoittivat tilan 1956 Turun Yliopistolle.
Tämän ja monia muita mielenkiintoisia tarinoita noilta ajoilta retkeläisille kertoi suurella asiantuntemuksella ja miellyttävällä esiintymisellä museoamanuenssi Niina Tanskanen.
Muistiin merkitsi Aimo Mäki

Yhdysvaltalaisen nykytaiteilijan Jacob Hashimoton läpikuultavia ja värikkäitä paperileijoja voi viime kesänä ihastella Jättiläisiä ja epävakaita tunnelmia
-näyttelyssä Turussa. Ylemmässä kuvassa Never Comes Tomorrow -teos oli
Wäinö Aaltosen museossa kaksi kertaa suurempana kuin aikaisemmin muissa
näyttelyissä. Alemmassa kuvassa "Armada"- ArteFiera Bologna teoksen purjelaivat liikkuvat kuin aalloilla.

Vanhalinnan komea päärakennus.
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Puurojuhla silkkaa lähi- ja omatuotantoa
Vanhat ja läheiset tuttumme Ari Leino ja Bruno 2 ottivat martinrantaseuralaiset sydämellisen lämpimästi ja osaavasti vastaan jo kolmannen kerran
joulupuuroa ja f(v)äskynäsoppaa syömään.
Puurojuhlan ohjelma oli sataprosenttisesti itse tuotettua. Kaikki ns. esiintyjät olivat seuramme jäseniä. Sitä ohjaili tilannekohtaisen taitavasti Aimo
Mäki, joka ei alkuhankaluuksista häkeltynyt. Musiikista huolehti ja yhteislaulua johti Virpi Metsätähti.
Turkua kuvaavia postikortteja ja niiden taustoja esitteli asiantuntevasti
Petri Aalto, joka kertoi Turun huiman kasvun eli 1900-luvun postikorttien Turusta. ???
Vanha tuttu satusetämme Matti Aaltonen kertoi Bertan joulusta. Sadun nimihahmo, ikivanha sähkötyskone tulee käyttäjiään viisaammaksi, paitsi joulun säätä Bertta ei osaa ennustaa. Vaikka koneen tekniikka kuinka kehittyisi,
se ei hoksaa ottaa huomioon lasten silmien hohtavan säteilyn vaikutusta joulun kokonaisvaltaiseen lämpöön.
Tavallaan hieman samaa teknologian inhimillisyyden unohtamista käsitteli
parodianäytelmä Sotedigilääkärin vastaanotolla. Senkin olivat kirjoittaneet ja
esittivät seuran jäsenet ja sitä kommentoi monelle tuttu, seuramme jäsen oikea terveyskeskus- ja monen omalääkäri Kaj Haapasalo.
Näin parodia suunnilleen meni – tai ainakin piti mennä.

SOTEDIGILÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA
Lääkäri: Olen uusi lääkärinne Tuomo Oinas, Te olette siis Leena Vaaka, tervetuloa.
Potilas: (hölmistyneenä) En minä ole Leena Vaaka, olen Anna Kauris, olenkohan oikeassa paikassa.
L: Niin, rouva Kaunis, te olette toimipisteessä Visukivi 3, iso A pieni c. Kolme
viittaa kerrokseen jos tullaan pääovesta, jos tulee sivuovesta, kerros on 2. A
ja c taas määräytyvät hallinnollisista järjestelyistä, joita potilaan ei tietenkään
ymmärrä.
P: Ja minä, siis Anna Kauris, kun luulin että kolmonen tarkoittaa raitsikkaa,
ei kun tietenkin bussia, millä tänne mukavasti pääsee.
L: Tuo 3 A c lukee tuolla sähköisen ilmoittautumisen kohdalla, puolitoista
kerrosta alempana pääovesta oikealla ja varasivuovesta tultaessa vasemmalla. Mikä se teidän nimenne olikaan ja se kahdeksannumeroinen varausnumero, jonka saa sähköisesti ilmoittautuessa.
P: En ole tilasto- enkä varausnumero, vaan Anna Kauris, ollut jo 58 vuotta.
Ilmoittautumispisteessä oli jonoa eivätkä muut osanneet käyttää sitä senkään vertaa kuin minä. Pääsin kyllä eteenpäin kun näin oman nimeni ja henkilötunnuksen ja luulin että asia oli selvä. Olen istunut tuolla käytävällä odottamassa, olin ilmoittautumishässäkän takia minuutin myöhässä.
L: (näppäilee tietokonettaan) Teidän aikanne oli jo 25 minuuttia sitten, olisi pitänyt vielä painaa seuraavaa diginappia ja printata kartta, miten pääsee
oikean oven taakse odottamaan. Mutta teillä on jokin muu ongelma. Miten te
pärjäätte digitalisaation kanssa?
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P: En hallitse ns. sivistyssanoja mitenkään hyvin, mutta en minä sen takia
tänne tullut, digitalisaatio ei ole minun diagnoosini.
L: (tutkii tietokoneen näyttöä). Ette ole myöskään täyttänyt sähköistä esitietolomaketta. Tai laatinut terveysprofiilia eli CV:tä: Se piti täyttää kaksi viikkoa ennen vastaanottoa ja jättää sähköisesti varausnumeron kanssa, jotta
voisimme varata teille ajan esim. labraan tai röntgeniin ennen vastaanottoa.
P: En ymmärrä miksi minun olisi pitänyt täyttää sähköinen ennakkotietolomake. Kyse on jo yli puoli vuotta vaivanneesta vaivasta. Olen käynyt myös
toimipisteissä Kihveli 2 iso B ja parissa muussakin. En muista sen tarkemmin.
Yhdessä luki kyllä selvästi Martinranta ja että se sijaitsee Tervahovinkadulla.
(lääkärin kännykkä soi, hän vastaa, puhisee ja ilmehtii harmistuneen näköisenä, sulkee kännykän).
L: Se oli joku niistä kaiken maailman dosenteista, No niin, siis ette ole täyttänyt sitä sähköistä ennakkotietolomaketta ettekä halua tietää, mitä digitalisaatio tarkoittaa. Teitä ilmeisesti vaivaa sukupuolittunut muutosvastarinta,
antipatia feminina evolutionalis, joka kohdistuu palvelujen tehostamiseen robotiikkaa ja automaatiota hyödyntäen. Säästetään ihmistyövoimaa ja veronmaksajien rahoja lääkäripalvelujen yksityistämiseen. Tämä terveysasema on
muuten mukana soten yksityistämiskokeilussa.
P: Onko kysymys samasta kuin työttömillä? Jos ei osaa tehdä digityöhakemusta, niin lakkaa olemasta työtön tai ainakin saamasta työttömyyskorvausta. Jos minä en osaa tehdä sähköistä ajanvarausta terveysasemalle, lakkaan
olemasta sairas ja saamasta hoitoa? (Vääntelehtii tuolissaan) Ai juku, nyt se
taas vihloo vasemman ja oikean jalan välistä
L: (tuijottaa potilasta ja kelloaan, näpyttelee tietokonetta ja antaa paperin
potilaalle) Minä varaan teille ajan toimipisteeseen Nettendo Hyper vai onko
sekin nyt Terveyshuussi tai Ampiainen, kun ette kerran itse osaa. Menkää
ajoissa, ja ottakaa mies, joka osaa käyttää automaattia, mukaan.
P: (Katselee paperia) En tiennytkään tällaisesta aukioloajasta. Mutta jouluaatto puolelta päivin ei sovi. Menemme lastenlasteni kanssa kuuntelemaan
joulurauhan julistusta ja rosollia teemme heidän kanssaan yhdessä ja katsomme Ransua telkkarista. - Niin, tulin tänne saadakseni uuden reseptin
L: Mutta kysymyshän on valinnanvapaudesta. Voitte valita tuon jouluaaton,
ei tarvitse jonottaa. OK – kirjoitan siis teille e-reseptin.
P. (Nousee ylös): Jassoo, ei tämän ikäinen nainen mitään e-pillereitä tarvitse, ei joulupyhinäkään.
Leo Lindstedt
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Kohtauksia rakastamisen vaikeudesta
Seuramme vuoden 2018 tapahtumat alkoivat jo tammikuussa. Kirjallisuuspiiri kokoontui Ilpoisten kirjastossa keskustelemaan Katja Kallion teoksesta
Yön kantaja. Todellisen naisen, Amanda Aaltosen, elämään pohjautuva fiktiivinen tarina on paitsi vahvasti yhteiskunnallinen niin myös hienosti sekä rakkautta että rakastumista kuvaava romaani.
Tammikuun puolessa välissä kokoontui joukko jäseniämme Vähäheikkilän
Mäkitupatalolle katsomaan Krzysztof Kieślovskin (1941 - 1996) Dekalogi- eli
Kymmenen käskyä sarjaan kuuluvaa tulkintaa kuudennesta käskystä eli Lyhytelokuva rakkaudesta. Älä tee huorin -käskystä puolalaisella pessimistinä
tunnetulla ohjaajamestarilla on teemasta kaksi tulkinnassa. Julmemmassa
versiossa elokuva päättyy suurin piirtein niin, että pyyteettömästi rakastunut
ja nöyryytetty 19-vuotias Tomek ei halua olla enää missään tekemisessä kauniin nöyryyttäjänsä Magdan kanssa.
Me katsoimme – onneksi – myönteisemmän lopun version, vaikka tarina
muuten etenee samojen kohtausten myötä. Rakastunut Tomek kiikaroi Magdan yksityis- ja rakkaus- tai – rakasteluelämää. Tomek myös häiritsee sitä ja
postin työntekijänä ei vie perille Magdalle lähetettyjä kirjeitä.
Tomek on äitinsä hylkäämä lastenkotilapsi, joka elää kummitätinsä, lämpimän vanhemman naisen luona. Lopulta Tomek ja Magda tapaavat ja Tomek
kertoo yksinkertaisella ja rehellisellä tavallaan, miten hän on tirkistellyt Magdan intiimiä elämää.
Katselija voi itse päätellä, mitä Magda tekee Tomekille, kun kuulee tämän
kokemattomuuden miehen ja naisen välisessä seksielämässä. Voi ajatella että
se on kosto, mutta Tomekin kannalta se on elämää järkyttävä nöyryytys. Hän
viiltää ranteensa, vaan kummitäti ja sairaala pelastavat Tomekin hengen.
Magda hätääntyy, tuntee syyllisyyttä, ei saa hetken mielenrauhaa ja etsii
Tomekia. Lopulta hän helpottuu, kun näkee Tomekin hengissä ja kohtaa kummitädin elämänviisauden. Ehkä Magdakin viisastuu ja oppii ymmärtämään
niin Tomekin kypsymättömien tekojen taustan, nöyryyttämisen julmuuden ja
ennen kaiken pyyteettömänkin rakkauden mahdollisuuden.
Elokuvamusiikin mestarin Zbigniew Preisnerin yksinkertaisen kaunis musiikki täydentää elokuvan tunnelmaa ja sanomaa herkästi.
Leo Lindstedt
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TULTA JA KUOLEMAA MARTISSA
M u r h e e l li s i a t a ri n oi ta talvi- ja jat ko so d a n po mm i t u k s i s t a
Talvisodan pommitukset alkoivat Turussa 19.12.1939. Pahimmat tuhot kohdistuivat silloin Puutarhakadun – Arvidinkadun
tienoille ja Martissa Stålarminkadun – Mestarinkadun alueelle.
Stålarminkatu 22 talo olikin ensimmäisiä pommituksessa kärsineitä Martinrannan taloja.
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TALVISOTA
Turussa ei ennen talvisotaa ollut käytettävissä kunnollista ilmatorjuntakalustoa. It-koulutus oli sodan alla aloitettu suojeluskunnan kahdella it-konekiväärillä. Sodan uhkakaan saanut valtiovaltaa tukemaan Turun ilmapuolustusta.
VTT Eero Auvinen kertoi martinrantaseuralaisten v. 2010 Uittamon pattereille suuntautuneen retken aikana, että vastuun hankinnoista joutui ottamaan maaherra Wilho Kytän aloitteesta perustettu Turun Kodinpuolustustoimikunta.
Ruotsista saatiin sitkeiden neuvottelujen jälkeen ostettua Thaimaan valtion
tilaamat yhdeksän Bofors -tykkiä, hinta 12 miljoonaa markkaa. Turun kaupunki satsasi 4,7 miljoonaa ja Kodinpuolustustoimikunnan saamilla lahjoituksilla
maksettiin loput. Suurin lahjoittaja oli Hans von Rettig. Hän avusti hankintaneuvotteluissa monella tavalla, mm. käymällä Tukholmassa suostuttelemassa ystäväänsä kuningas Kustaa V:tä hankkeelle myötämieliseksi. Hankittuja
tykkejä kutsutaan vielä tänäkin päivänä ”siiamilaisiksi”.
Tykit tuotiin junalla Haaparannan kautta Turkuun 28.2.1940. Ne eivät ehtineet juurikaan osallistumaan talvisodan ilmatorjuntaan. Kaupungin parhaana
suojana olivat tehokkaine tykistöineen panssarilaivat Ilmarinen ja Väinämöinen Pikisaaren ja Isopukin saaren tuntumassa.

TALVISODAN POMMITUKSET

Turku oli jo 1920–luvulla nähty Suomen tärkeimmäksi kriisiajan satamaksi. Turun ja Tukholman välinen meritie oli ”Suomen elämäntie”. Aurajokisuu ja
sen satama ja laivatelakat, olivat pommitusten pääkohteina. Pommeja putoili
kuitenkin laajoille alueille kaupunkiin ja eniten tietysti juuri sataman läheisille
alueille. Pommeilta ei säästynyt myöskään ns. Martirannan alue. Pahimmin
kärsi Martin kirkon ympäristö. Se vaurioitui laajasti Betanian- ja Mestarinkatua myöten.
Arkkitehti Raimo Narjus kirjoitti kirjassaan Turku nousi tuhkasta jälleen,
miten tuhopommituksessa kesäkuussa 1941 autioitui yhtaikaa kokonainen
kaupunginosa ja miten ”seurauksena oli Turun lohduttomin suurtuhoalue,
jossa koko puutalomiljööstä jäi jäljelle vain kyteviä raunioita ja aavemaisena
törröttävä savupiippumeri”.

Talvisodan pommitukset Turussa alkoivat heti sodan ensimmäisenä päivänä 30.11.1939 ja jatkuivat lähes sodan loppuun asti. Neljä päivää ennen
joulua, Stalinin syntymäpäivänä 21.12, koettiin pommitus, jossa useita taloja
tuhoutui Korppolaistentien alkupäästä aina lossirantaan asti. Traagisessa onnettomuudessa kuusi miestä kuoli aukealla pellolla lähellä Androksen tehdasta vihollishävittäjän konekivääritulessa.
Talvisodan pahimmassa aluettamme kohdanneessa pommituksessa joulupäivänä 25.12.1939 tuhoutui mm. Lauri ja Lempi Kinnarin talo Mäntymäenaukio 17:ssä melko täydellisesti. Tuhossa kuoli kolme ihmistä, yksi heistä
pikkupoika. Talo syttyi myös palamaan ja sytytti kuumuudellaan myös naapurissa olevan Aarne ja Alma Kalskeen talon. Sekin tuhoutui kokonaan, mutta
rakennettiin myöhemmin uudelleen.
Tauno Kalske oli tuolloin 15-vuotias koululainen lyseon 5. luokalla. Hän kertoo pommituksesta kirjassaan Tapahtui Suomen Turussa: Hälytyksen tultua
hän jäi ulos katselemaan lähestyviä pommikoneita ja puolustajien valojuovaammuksia. Hänet komennettiin sisään saunarakennukseen sirpalesuojaan.
Onneksi hän totteli.
”Tuskin olin istunut penkille, kun jysähti. Valot sammuivat, pöly ja ilmanpaine löivät vasten kasvoja. Saunan katto ja ulkoseinä romahti, mutta perhe säilyi lauteiden alla. Ryömimme vahingoittumattomina ulos kaiken romun
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seasta.” Talo ja kaunis koti olivat pahoin tuhoutuneet. Asukkaat saivat mukaan
tärkeimpiä tavaroitaan ja lähtivät ystävien luokse asumaan”.
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JATKOSOTA
Todelliset kauhun päivät koettiin Martissa Juhannuksen tienoilla 25. – 26.
6. 1941, kun jatkosota alkoi vihollisen yllätyshyökkäyksellä. Tuina kauhun
päivänä ja sitä seuraavana yönä Turku sai kokea historiansa pahimmat pommitukset. Suurimmat vauriot kärsi Martin kaupunginosa lähiseutuineen. Tiilentekijän-, Tervahovin-, Savenvalajan- ja Sotalaistenkadun varsien puutalot
olivat liekkimerenä. Myös Korppolaismäessä ja Pajamäessä tuhoutui useita
taloja.

30.11.-39 pommituksessa tuhoutui kokonaan 1877 valmistunut It. Rantakadun ja Martinkadun kulmatalotontin iso asuinrakennus, jonka harja oli Itäisen Rantakadun suuntainen. Talo oli viimeksi Sokeritehtaan johtohenkilökunnan asuttama. Talossa oli peräti
18 huonetta ja niissä 12 kaakeliuunia. Rakennuksesta on jäljellä vielä pätkät kivijalkaa
Martinkadun kulmassa.
Samassa rytinässä myös It.Rantakatu 44 puutalot ja 48 sokeritehtaan rakennukset saivat osumia. Kuninkaankartanonkatu 8 Koulumäen talon päätyyn
pommi teki ison, monen kerroksen korkuisen aukon.
Talvisodan loppupuolella tuhoutui mm. Yrjönkatu 4:ssä sijainnut puutalo
kokonaan, Stålarminkatu 23 sai kattovaurioita, Tervahovinkatu 8:ssa Neulomo Oy:n tehdashalli tuhoutui ja Itäinenkatu 82 rakennukset vaurioituivat pahoin. Pommit vaurioittivat myös rakenteilla olleen Martin sillan teräspalkkeja,
joita jouduttiin uusimaan. Sillan valmistuminen siirtyi vuodella. Sillan pielessä pommi nosti rantapuun juurineen maasta.
Betanian kirkolla oli huono tuuri, sai vaurioita peräti kolmessa pommituksessa. Lopulta niin, että korjaustoimenpiteistä luovuttiin ja kirkon jäännökset
purettiin.

Tiilentekijänkatu 7 liekkien vallassa aamun tunteina. Pirkko Vahlman kertoi, että kuvassa
oleva vanha naishenkilö on hänen mummunsa Hida Maria Laaksonen. Mummu pelasti
liekeiltä mm ompelukoneen, jota kantaa sylissään. Kone on yhä tallessa.
Elsa Lindahlin vuosikymmenien takaisia ystäviä asui pommitusten aikana
alueella. Tiilentekijänkatu 7:ssä asunut Laila Mäkelä kertoi hänelle, miten silloin 11-vuotiaana tyttönä koki kauhujen yön:
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”Oli ollut kuuma kesäpäivä ja Laila odotti puolen yön tuntumassa äitiä kotiin iltavuorosta. Kun äiti astui portista pihalle, alkoivat pillit ulvoa. Äiti käski
hänen mennä trekolin alle talvisodan syksynä rakennettuun suojaan. Äiti meni
kotiin. Hän lupasi päästää kissan ulos ja tulla sitten perässä. Äiti tuli ja he
viettivät kauan suojassa – ehkä kello neljään – ennen kuin pommitus todella
alkoi. Se olikin sitten todella rajua. Suojaan alkoi tulvia niin paljon sauhua, että
heidän oli lähdettävä pois. Koko talo paloi, portistakaan ei päässyt enää ulos.
Piti rikkoa aitaa. He juoksivat Tapulikadulle ja sieltä kirkonmäen sivua Sokeritehtaan pommisuojaan.”
Aamulla kotinsa menettäneet koottiin yhteen ja kuljetettiin linja-autoilla
maaseudulle turvaan. Heidät majoitettiin maataloihin ja seurojentalolle. Paattisille kuskattu Laila kertoi:
”Paattisilla pappi tuli tervehtimään ja pyysi heitä sunnuntaina kirkkoon. Tytölle tuli itku silmään, kun hänellä ei ollut kenkiä. Hänelle oli jäänyt päälle vain
kesämekko ja rintaan suru kissasta. Kirkkomatkasta jäi muistoksi virsikirja.”
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Pommituksessa tuhoutuivat täysin myös Martinkatu 14-16 rakennukset.
Ne rakennettiin pian uudelleen esikuvan mukaan ulkoasultaan samanlaisiksi vanhojen piirustusten mukaisina. Myös Sotalaistenkadun varrella tuhoutui
ainakin kaksi taloa, Stålarminkatu 10 ja 23 vaurioituivat pahoin samoin kuin
Vilhonkatu 12. asuinrakennus ja viereinen Rettigin cromopaperitehtaan srakennus.
Martin kirkko kärsi myös vaurioita. Kirkon pelasti urkuri Sulo Muurikosken
nopea toiminta. Hän meni kirkkoon sammuttamaan uhkaavaa palonalkua sisällä kirkossa ja sai sen sammumaan.
Muurikoskea auttamaan ehti myös kirkkoherra Eemi Nenye, joka sai sammutuksen yhteydessä sirpaleita kehoonsa, pommien räjähdellessä kallioisella
kirkonmäellä. Häntä hoidettiin sairaalassa pitkään tämän jälkeen.

PAJAMÄEN MURHENÄYTELMÄ
Pajamäessä iImahälytyksen tullessa naapuruston asukkaita hakeutui ajuri
Lahtisen talon ulkorakennuksen kellariin suojaan.
Kohtalon oikusta tähän rakennukseen tuli täysosuma. Pommi hajotti hataran puurakennuksen täydellisesti ja rakennus romahti kasaan kellarin ”pommisuojan” päälle. Siellä olleet jäivät loukkuun parru- ja lautakasojen tukkiessa
ulospääsyn. Räjähdysmäinen tulipalo ja kuumuus täydensivät tuhon. Kahdeksan kellariin suojaan mennyttä ihmistä menehtyi välittömästi. Kerrotaan, että
vain yksi suojassa ollut pelastui kuin onnen kaupalla.
Pajamäen murhenäytelmä. Kuvan alareunassa oviaukko kellariin, joka muodostui kahdeksan ihmisen kuolemanloukuksi.

Aamupäivä Tiilentekijänkadun ja Tapulikadun kulmatontille. Kotinsa menettäneitä asukkaita kokoontuneina vähien pelastamiensa tavaroiden kera epätietoisina odottamassa
mitä tulemaan pitää.
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Naapurustossa asunut Seija Aantaa kertoi kohtalonpäivästä:
”Yö vietettiin lähes kokonaan naapurin kellarissa. Lapset olivat perunalaarissa. Pommien aiheuttama ilmanpaine oli sen verran kova, pidimme varmuuden vuoksi porkkanaa suussa, ettemme olisi vahingossa purreet kieltämme.
Kesäkuun 26. päivä 1941 aamulla ennen kello kuutta tuli pieni tauko ja silloin
isoäiti sanoi, että nyt lähdetään ja me kaikki lähdimme ilman aamupalaa liikkeelle. Ehdimme Kupittaan puiston kohdalle ennen seuraavaa hälytystä. Taloyhtiö Kerttulin sirpalesuoja oli lähinnä. Kun sieltä tulimme, kuulimme, että
Pajamäki palaa! Emme kuitenkaan palanneet katsomaan. mitä kotona oli käynyt, sen verran järkyttävä oli edellinen yö ollut. Kävelyä jatkettiin aina Lietoon
Loukinaisiin saakka.”
Lahja Talvitie os. Lindström kertoi tarinan loukkuun jääneestä sukulaistädistään:
”Kellariin tyttärensä kanssa loukkuun jäänyt Ida Lindström työnsi viime tekonaan palavien parrujen välistä ulos kätensä. Kädessä oli käsilaukku, jonka
hän oli varmuuden vuoksi ottanut mukaansa kotoa lähtiessään. Laukusta löytyi perheen kaikki rahat ja asiapaperit, joista rouva kantoi huolta viimeiseen
hetkeensä saakka”.
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”Harvaluodossa lapset tähyilivät taivaanrantaa. Nähdessään lentokonerykelmän lentävän kohti Turkua he huutelivat yhteen ääneen ” ryssät tulee taas
– ryssät tulee taas”. Savupatsaat Turun pommituksista näkyivät Harvaluotoon
saakka.

AVUSTUSTOIMINTA
Kesäkuun 1941 kauhujen yön jälkeen oli Martin kirkon ympäristössä 80 taloa yhtä aikaa liekeissä. 800 perhettä jäi vaille kotia ja omaisuutta. Näkymä
seuraavina päivinä oli masentava; savuavilla raunioilla onnettomia asukkaita
penkomassa hiiltyneitä rakennusten jäännöksiä toivoen löytävänsä säilyneitä
omaisuutensa rippeitä.
Pelastustoimet ja asukkaiden auttaminen alkoivat heti. Vapaaehtoiset kiirehtivät ihmisiä auttamaan, ensimmäisten joukossa lotat. Jo kello 10 aamulla
tuhoyön jälkeen he jakoivat keittoa nälkäisille. Työpäivän jälkeen kello 16 ruokintapaikoille muodostui jatkuvia jonoja. Ruokkimista jatkui viikkoja.
Ruoan lisäksi tarvittiin pito- ja vuodevaatteita, kenkiä ja astioita. Välttämättömiä tavaroita lottajärjestö pystyi ostamaan varastoon sitä mukaan kuin
niitä ehdittiin tehtaissa valmistamaan. Vaatteita ja tavaroita myös kerättiin ja
lajiteltiin jakelua varten.
Kodittomia sijoitettiin kouluihin. Suurin osa kotinsa menettäneistä siirrettiin maaseudulle, mutta silti kouluihin ja läheisiin metsiin jäi useita satoja kodittomia ihmisiä. Monia lapsia lähti lappu kaulassa Ruotsiin.
Betaniassa toimiva Turun Kaupunkilähetys aloitti Martissa kodittomien lasten evakuoinnin. Lähetys järjesti lapsille tilapäissiirtolan Harvaluotoon. Martta Långströn ja Elli Kanerva keräsivät lapset ja hoitivat heidän kuljetuksensa
pois palavasta kaupungista.
Betanian lastenkodissa apulaisena toiminut Aino Långström kertoo:

Kotinsa menettäneitä lapsia ruokapöydässä Harvaluodossa.
Kuva: Aino Långström.
Pommitukset koettelivat myös Betanian lastentarhaa. Aino Långström kertoi, että lastentarhan ”pommisuojana” käytettiin pihalla urheilupuiston puolen kellaria, minne lapset kannettiin hälytysten tulleessa. Suojassa jouduttiin
joskus olemaan useita tuntejakin. Kellarin ovensuussa oli hälytysten varalle
aina varattuna vesikannu ja paketti leipää.
Jouni Liuke
Tarina on lyhennelmä Martinrantaseuran syyskokouksessa 2017 kuullusta ja nähdystä kuvallisesta esityksestä.
Kuvat Yrjö Paldan, ellei toisin mainita.
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Rasismi ja liian helpot nimilaput
Islaminuskoisia ihmisiä elää maailmassa noin 1,7 miljardia henkeä. Tämä on
yli kolmesataa kertaa Suomen väkiluvun verran, joka on noin viisi ja puolimiljoonaa ihmistä.
Pelkästään muslimienemmistöisiä maita on lähes viisikymmentä. Vaikka
arabiankieli on islamin uskonnon virallinen kieli, läheskään kaikissa muslimienemmistöisissä maissa arabia ei ole virallinen kieli. Lait, tapakulttuurit ja kielet vaihtelevat muslimimaissa alueittain.
Suomalaisia sentään yhdistää yksi, oma pohjoinen valtio omine lakeineen
ja vain kaksine virallisine kielineen. Silti meitäkin on moneen junaan aina lappalaisista lestadiolaisiin, turkulaisista porilaisiin.
Esimerkiksi Venäjällä ja Kiinassa asuu monta kertaa Suomen väestöä suurempia muslimivähemmistöjä. Suomessa muslimeja on asunut jo 1800-luvulta lähtien. Turun islamilainen hautausmaakin otettiin käyttöön jo ennen
Suomen itsenäistymistä.
Muuttuuko mielikuvasi muutoin sinulle tuntemattomasta muslimiksi nimetystä ihmisestä, jos oppisit hänen olevan syntyperäinen turkulainen, jonka
vanhemmatkin ovat syntyperäisiä turkulaisia, ja jonka isovanhempien viimeinen leposija löytyy Vasaramäestä mainitulta hautausmaalta?
Löyhästi luonnehdittuna rasismi voidaan ajatella ihmisen typistämiseksi
hänen taustansa tai viiteryhmänsä tuotteeksi. Rasistisessa ajattelussa keskitytään yleisiin piirteisiin – ihonväriin, etnisyyteen, uskontoon – ja oletetaan,
että on mahdollista tehdä päätelmiä yksittäisistä ihmisistä noiden yleisten
piirteiden, kuten kansallisuuden tai kulttuuritaustan perusteella.
Rasismissa yksilön henkilökohtaiset, ainutlaatuiset ominaisuudet ohitetaan ja ihmiset nähdään kasvottomana massana. Kuin aineena, josta ei voida
– tai ei haluta – erottaa eri osia, eroavaisuuksia, kerroksia, monimuotoisuutta.
Erityisesti kriittisissä puheenvuoroissa tämä kaava toistuu. Islam toistuvasti kuvataan yhtenäiseksi ilmiöksi, joka oikeuttaa yksilöistä puhumisen tietynlaisina: he ovat sellaisia, koska ovat muslimeja.
On syytä pohtia, olisiko pelkän turkulaisuuden tietäminen ihmisestä sellainen piirre, jonka perusteella pystyisi arvioimaan ihmistä tietämättä hänestä
mitään muuta? Mitä ihmisestä voisi pelkän turkulaisuuden perusteella kertoa,
jos ei siis tiedä tämän koulutusta tai työtä, perhesuhteita, mielenkiinnon kohteita tai arvomaailmaa?
Turussa asuu todistettavasti monenlaista väkeä: on rehtejä ja reiluja, mutta myös kieroja ja rikollisia; on onnekkaita ja onnellisia, mutta valitettavasti
myös onnettomia. Turkulaisuus yhdistää kaikkia heitä, mutta moni muu seik-
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ka silti erottaa heitä toisistaan. Pelkkä turkulaisuus ei lopulta kerro kovinkaan
paljoa henkilöstä ilman lisätietoa.
Rasismin ongelman voisi siis sanoa olevan siinä, että rasistinen ajattelija
ikään kuin seisoo selkä sinnepäin, missä varsinainen toiminta tapahtuu. Rasistinen asenne etenee oletuksesta, että suuret suuntaviivat ihmisjoukoista
ovat osuvia ja käyttökelpoisia välineitä silloin kun on tarkoitus päättää mitä
jostakin asiasta pitää ajatella.
Suuret suuntaviivat, kuten ”islam” tai ”turkulaisuus” ovat kuitenkin vain
helppoja nimilappuja, jotka kiinnitetään hyvin monimuotoiseen todellisuuteen. Pelkkien nimilappujen tuijottaminen ei tarjoa mitään tietoa todellisuudesta nimilappujen alla.
Sen sijaan, että vastausta kysymykseen ”mitä tästä (”heistä”) pitää ajatella?” etsittäisiin suurista suuntaviivoista, kuten islamista tai turkulaisuudesta,
olisi hyvä keskittyä myös yksityiskohtien ymmärtämiseen. Kun puhutaan 1,7
miljardista muslimista, tai vain vaivaisesta 188 584 turkulaisesta, niin niitä
yksityiskohtia, jotka pitää ottaa huomioon, on väistämättä hyvin, hyvin paljon.
Jani Sinokki
Kirjoittaja on filosofian tutkija Turun yliopistossa, ja Rasismi ja filosofia (Eetos 2017) -kirjan toimittaja.

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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VIRTAA RIITTÄÄ

Martinrantaseurassa tapahtunutta

Mitä on miehen työ? Eräs tärkeimmistä on painavien esineiden nostelu. Sopivaa nosteltavaa ovat kivet, muuttotavarat kuten pesukone,
piano tai pirttikalusto tai erityisesti nosteluun suunnitellut välineet,
joita löytyy, kuulemma, kuntosaleilta. Nostellessa veri alkaa kiertää.
Maiseman muokkaamisesta tulee euforinen olo. Häilyvä todellisuus
tuntuu hetken olevan hallinnassa.

Syksyn aikana on tapahtunut paljon, ainakin kaksi tilaisuutta joka kuukausi ja
parhaina enemmänkin. Kirjallisuuspiiri on kokoontunut elokuusta alkaen joka
kuukausi ja on käyty mielenkiintoisia keskusteluja hyvinkin erilaisten kirjojen parissa. Ryhmän jäsenet ovat olleet aktiivisia, mutta kuka tahansa uusi ja
kiinnostunut otetaan lämpimästi vastaan.
Syyskuussa pieni ryhmä vieraili oppaan johdolla Liedon Vanhalinnassa ja
Linnavuorella. Opastettuna asioista saa paljon enemmän irti kuin vain itse
kierrellen ja katsellen. Näin tapahtui myös Wäinö Aaltosen museossa, jonka erittäin suosittuun Hashimoto-näyttelyyn tutustuimme 7.9. Moninaiset
elementit ja värikkäät installaatiot saivat paljon enemmän sisältöä, kun opas
kertoi niiden historiasta, tekemisestä ja näyttelyn kokoamisesta. Hashimoto-näyttely on aina hyvin erilainen tilasta ja näyttelyn esillepanosta johtuen. 24.10. Virpi Metsätähti ystävineen musisoi Manillassa Pentti Viherluodon
merkeissä täydelle salille. Matti Aaltonen vastasi proosakerronnasta tilaisuudessa. Turkuseura juhli 60 vuottaan samana päivänä: sielläkin seuramme oli
edustettuna.
Muutamat jäsenet kuuntelivat yhdessä Turun konserttitalossa lokakuussa
esitettyä Esa-Pekka Salosen pianokonserttoa nauttien kuulemastaan uudesta musiikista. 23.10. kokoonnuimme Hugon kirjastoon ja keskustelimme Jani
Sinokin johdattelemana mm. rasismista (Sinokin kirjoitus lehdessä). Martin
päivänä 10.11. tarjoiltiin Pippurimyllyssä Martin hanhea koko päivän kaikille kiinnostuneille. 15.11. suuri joukko martinrantaseuralaisia katsoi innostuneena Turun uusitussa kaupunginteatterissa Seitsemän veljestä – näytelmää.
Esitys jakoi voimakkaasti mielipiteitä. Yksi näkemys esityksestä on luettavissa toisaalla lehdessä.
Marraskuussa oli myös syyskokous Manillassa. Kokouksen alussa Jouni Liuke piti puhuttelevan esityksen kuvin ja sanoin sodanaikaisesta tuhosta Martin alueella: pommien aikaansaama tulimeri tuhosi alueen, vain uusi kirkko jäi
tuhon keskelle lähes vaurioitta. Kokous käsitteli sääntöjen määräämät asiat
yksimielisesti. Seuran puheenjohtajana jatkaa Sirpa Kumlander, uusina hallitukseen valittiin Anne Heickell ja Raili Ruuskanen. Entisistä hallituksen jäsenistä jatkavat Markku Ahti ja Aimo Mäki uudelle kolmivuotiskaudelle, omaa
kauttaan jatkavat Jouni Liuke, Irmeli Mattila, Kimmo Samuli, Arto Siitonen ja
Merja Silfver. Toiminnantarkastajina jatkavat Petri Aalto ja Matti Aaltonen,
varalla Raili Kataja ja Mervi Mattila. Perinteisestä puurojuhlasta joulukuussa
on toisaalla lehdessä oma juttunsa.

Tyypillistä on myös herkeämätön liikkeellä oleminen. Kovanaamakin kaipaa
rakkautta ja hyväksyntää, ja ne tuntuvat aina löytyvän jostain muualta. Onnea jahdatessa kiipelit seuraavat toisiaan. Tulin tästä vakuuttuneeksi luettuani Juha Suotmaan novellikokoelman Sapattivuosi ja muita kertomuksia (BoD
2016). Kirjan keskushenkilö ryhtyy liikkumaan heti jalkojen alkaessa kantaa.
Hän aloittaa kotikulmiltaan ja päätyy maapallon toiselle puolelle. Lopulta hän
palaa takaisin Aurajoen rannalle. Siellä, tarkemmin kerrottuna keittiössä, hän
katselee ulos ja huomaa mahdollisuuksien sinkoilevan aivan silmiensä edessä. Liikekannalla oleminen jatkuu.
Keittiön lisäksi eräs suosittu kokoussali elämän solmukohtien strategiapalavereihin on sauna. Kyynärvarsiin nojailu kuumassa höyryssä ohimoita välillä
mietteliäästi hieroen auttaa hahmottamaan suuret linjat.
Nykyään ei saunoakseen tarvitse poistua Aurajoelta. Erilaiset kelluvat mökit ja saavit risteilevät ylä- ja alajuoksun väliä kylpijät kyydissään. Epäilen, ettei elämän suurten linjojen kartoitus suju niillä kovin hyvin. Ympärillä sykkivä
Turku urbaaneine ilmiöineen haittaa tunnelmaa. Havaintojeni mukaan matkustajat kärsivätkin levottomuudesta. Eivätkä kaupungin järjestyssäännöt
salli edes pulahtaa jokeen rauhoittumaan.
Uimassa voi käydä muualla. Joella on tärkeämpiä tehtäviä. Verkkainen, jopa
hieman ikävystyttävä virta tasapainottaa maailman taksitolpilla kieppuvan
ihmistekeleen. Kerran seurasin kahden myymälävarkaan pakomatkaa. Melko
miesvaltainen työ sekin. Olutkassit kilisten he rynnivät karkuun poliiseja, jotka hyväkuntoisina ja virkatehtävänsä innoittamina saavuttivat heitä ripeästi.
Kaverukset laativat suunnitelman, joka lyhyesti kuvailtuna oli seuraava: hypätään jokeen. Pidemmälle he eivät tainneet suunnitella. Keikka päättyi siihen.
Rikoksella saavutetut edut eli olutpullot painuivat, niin pahoin pelkään, joen
pohjaan.
Mitä tästä kaikesta tuumi Aurajoki. Pysäyttikö se vesimassansa seuratakseen episodia, kokiko kenties velvollisuudekseen auttaa jotakuta osapuolta?
Ehei, se jatkoi tyynesti matkaansa. Se oli nähnyt kummempaakin, eikä hätkähtänyt sittenkään.
Christian Lenander

Sirpa Kumlander
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KE VÄT RE T KI PY H ÄN H E NRIKIN T AIDE KAPPE L IIN
ti 15.5.2018 klo 15.00

T UT U STUMIN EN TURUN KAUPUN G I NT EA TT ER I N
UUS ITTUIHIN T ILOIHIN

Hirvensalo Seiskarikatu 32

Ilmoittautuminen Raili Kataja puh. 0400 308 482.
Maksu 5 euroa yhdistyksen tilille FI 63 5710 9720 0523 24.
Ilmoittautuminen ja maksu 18.2.2018 mennessä.

Opas Tuuli Tuomi esittelee kappelin ja esilläolevan taiteilija Hannu Konolan
taidenäyttelyn.
Ennen esittelykierrosta kahvitarjoilu Meri-Karinan kahvilassa klo 14.30.
Kafferaha 3 euroa.
Kimppakyytimahdollisuus Sotalaisten aukiolta , lähtö klo 14.00.
Myös bussi 54 kulkee Meri-Karinan kautta.

T E AT T E R IMATKA RAUMAN KAUPUNG INT EA TT ER I IN

Y H T E IN E N KE VÄT RE T KI V E PS ÄÄN

la 24.3.2018 klo 18.00

Suunnitelmissa on touko- ja kesäkuun vaihteessa
Lilyn aikatauluista riippuen yhteinen kevätretki Vepsään.
Lähtisimme klo 11.00 laivalla ja paluu klo 15.00
Vepsässä on mahdollisuus uida ja samoilla sekä nauttia merellisestä ilmapiiristä. Mukaan voi ottaa omia eväitä ja grillattavaa.
Toki Vepsässä on myös ravintola. Myös laivalla
matka kestää tunnin suuntaansa
on mahdollisuus ostaa suuhun pantavaa.
Edestakainen matka maksoi viime kesänä 16 €.

ma 26.2.2018 klo 16.00

Teatterissa nähdään musiikkinäytelmä Risto Rytin elämästä nimeltään
”Rakastunut Ryti”.
Matkan hinta 59 euroa sisältäen bussimatkan, lounaan ja pääsylipun.
Lähtö bussilla Turun teatteritalon edestä klo 14.30.
Ilmoittautumiset Aimo Mäelle , puh. 040 540 2118 ja maksu
yhdistyksen tilille FI63 5710 9720 24, molemmat viimeistään maanantaina
19.2.2018.

H Y V INV OIN T IA KULTTUURIS TA - ESI T ELM Ä
ma 26.3.2018 klo 18.00
Kulttuurikeskus Manillan Köysisalissa Itäinen Rantakatu 64.
Ohjelmassa kulttuuritutkija Paula Kangasniemen esitys
"Kulttuurin vaikutus ihmisen hyvinvointiin".
Esityksen jälkeen yhdistyksen kevätkokous.
Kahvitarjoilu.

KIRJ ALL IS U U S PIIRI
kokoontuu edelleen joka kuukauden toisena maanantaina klo 18
myöhemmin ilmoitettavissa paikoissa.
Helmikuun kirjana on Anna Kortelaisen kirja Siemen.
Kokoonnumme silloin Cafe Art' issa Läntinen rantakatu 5.

T U T U S T U MIN E N PÄÄKIRJ AS T O O N
21.2.2018 klo 17.00 – 19.00
Tutustumme kirjastoon, lainaamiseen ja
sähköiseen varaamiseen, joka on nykyisin maksutonta.
Ilmoittautumiset Sirpa Kumlanderille
sirpa.kumlander@outlook.com
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jäsenalennusta myöntävät liikkeet alueellamme
Kevytpyörä
Pyöräliike ja korjaamo
Alennukset tuotekohtaisesti.
Martinkatu 11. Puh. 02 234 2108
www.kevytpyora.fi

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

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

Turun IT-asema
ATK- ym. huoltohinnastosta 30 %:n
alennus. Hinnat alkaen 30 euroa.
It. Pitkäkatu 5. 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

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

Suosikaa jäsenalennuksia myöntäviä
liikkeitä. Näin palvelut säilyvät alueilla.

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 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 myös sähköpostiosoitteesi
Lähetämme uutta ja viime hetken tietoa omista ja
yhteistyökumppaneidemme järjestämistä tapahtumista sähköpostitse.
Toimitathan sähköpostiosoitteesi jäsenkirjurille sähköpostitse
osoitteeseen heimo.kumlander@martinrantaseura.fi.
Muistathan ilmoittaa myös muuttuneet yhteystietosi.
Vieraile myös kotisivullamme www.martinrantaseura.fi. Siellä ovat mm.
tuoreimmat tiedot tapahtumista ja kaikki aiemmat lehdet pienellä
viiveellä.

Martinrantaseura ry. (kaupunginosaseura)
perustettu: 22.4.2004
jäseniä 31.12.2017: 379 kpl
kotisivut: www.martinrantaseura.fi
tilinumero: FI63 5710 9720 0523 24
Martinrantaseuran postiosoite:
Martinrantaseura ry. c/o Sirpa Kumlander
Betaniankatu 2 as.16, 20810 Turku
sähköposti: sirpa.kumlander@outlook.
com
Jäsenmaksut:
henkilöjäsenet 20 euroa
perhejäsenet 5 euroa
yhteisöjäsenet 60 euroa
Martinrantaseuran hallitus 2018
Sirpa Kumlander, puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja vastaava päätoimittaja
sirpa.kumlander@outlook.com
puh. 050 592 8360
Markku Ahti, varapuheenjohtaja,
ympäristöjaosto
markku.a.ahti@gmail.com
puh. 050 514 1890
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Aimo Mäki, viestintävastaava
makiaimo@gmail.com
puh. 040 540 2118
Kimmo Samuli
samuli153@luukku.com
puh. 040 538 5002
Arto Siitonen
arto.olavi.siitonen@gmail.com
puh. 041 507 3317
Merja Silfver
ml.silfver@gmail.com
puh. 044 025 1770
Toimihenkilöt 2018
Raili Kataja, historia- ja kulttuurijaosto
raili.i.kataja@gmail.com
puh. 0400 308 482
Heimo Kumlander
jäsenkirjuri ja postitus
heimo.kumlander@elisanet.fi
puh. 040 593 4021
Olli Mäki
Lehden taitto ja kotisivut
olmaki@gmail.com

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

Ahto Heinonen, muonitusvastaava
toimisto@turunakilta.fi
puh. 040 074 2908

Raili Ruuskanen
railiruuskanen@gmail.com
puh. 040 197 2252

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

Anne Heickell
anne.heikell-laine@gmail.com
puh. 045 121 8138
Jouni Liuke, päätoimittaja
jouni.liuke@pp.inet.fi
puh. 0400 930 304

NOSTA YRITYKSESI
BRÄNDI ETURIVIIN
BRÄNDITUOTTEET JA LIIKELAHJAT GRIIPISTÄ
Griippi Oy

Vuorikatu 5, 20700 Turku

puh. 02 251 6611

www.griippi.fi

