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pääkirjoitus
KEVÄT TÄY N NÄ TOI M I NTA A
Alkanut vuosi on ollut täynnä toimeliaisuutta alueellamme.
Osittain se on vaikuttanut voimakkaasti myös seuramme toimintaan. Turun Seudun Invalidien kerrostalo on ollut vahvan
peruskorjauksen kohteena ja siten yksi keskeinen kokoontumispaikkamme pois käytöstä. Siksi olemme vierailleet kokouksinemme paljon eri kohteissa. Kerrostalon remontti saataneen
valmiiksi syksyyn mennessä.
Toisaalta seurakunnan omistamaan Yrjänän kohtaamispaikkaan on
tullut lisämahdollisuuksia meille Idan lopetettua kokonaan toimintansa. Olemme alkaneet pitää Yrjänän kirjastoa auki maanantai-iltaisin klo
16–20. Samalla kerromme kävijöille kaupunginkirjaston mahdollisuuksista marttilaisille ja opastamme tarvittaessa mm. Vaski-kirjaston käytössä.
Kirjallisuuspiirimme ja levyraati kokoontuvat nyt Yrjänässä. Samoin järjestämme siellä kaikille avoimia keskustelupiirejä. Aloitimme huhtikuussa luontoaiheisella keskustelulla, jota pohjustivat biologian asiantuntijat Virpi ja Risto Lemmetyinen. Keskustelu oli monipuolista ja antoisaa.
Tuotiin esiin paradokseja: hivelevän kaunis peura syömässä hyötykasveja
omassa puutarhassa tai miten tienvarsikukat niitetään pois juuri ennen
kukinnan parhainta loistoa. Todettiin, miten luoto sinänsä ja sen vihreys
rauhoittavat mieltä vaikeinakin hetkinä.
Turun kaupunki on tehnyt melumittauksia eri puolilla kaupunkia, koska
sen on tehtävä uusi meluntorjunnan toimintasuunnitelmaehdotus vuosille 2018–2022. Mittauksissa on todettu, että Stålarminkadulla ja Martinkadulla liikennemelu ylittää selkeästi raja-arvot. Toimintasuunnitelmassa
kyseisille vuosille näiden katujen meluntorjunnasta ei puhuta mitään.
Martinrantaseura antoi palautetta suunnitelmasta ja totesi, että ko.
kadut on otettava mukaan, ja teki muutamia ehdotuksia melutason alentamiseksi esitettyjen torjuntaehdotusten pohjalta. Seura muistutti myös,
että ilman rahoitusta suunnitelmia ei voi toteuttaa.
Urheilupuistoon kiinteästi liittyvän tontin mahdollisesta myymisestä yksityiselle taholle seura otti selkeästi julkisuudessakin kantaa. Asia
päättyi sikäli onnellisesti, että ostajaehdokkaat vetäytyivät. Toivottavaa
vaan olisi, että tontti liitettäisiin kaavoituksessa osaksi Urheilupuistoa ja
sitä kunnostettaisiin sen perinteistä olemusta kunnioittaen.
Aivan viime aikoina erimielisyyttä alueellamme ovat aiheuttaneet
Korppolaismäen mahdollinen lisälouhinta, Hesburgerin mahdollinen tulo
Marttiin sekä aivan uutena kohteena Martinkadun ja Itäisen Rantakadun
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kulman rakennussuunnitelmat, joissa esitetään useita korkeita kerrostaloja ja paljon asuntoja.
Myönteisinä uutuuksina voi nähdä lisääntyvät palvelut: uusi Supermarket Föri jokirantaan, palveleva lihakauppa ja rakenteilla oleva Lidl.
Mitä monipuolisemmin Martti palvelee omia asukkaitaan, sitä parempi
paikka tämä on asua. Palvelujen käyttäjänä tämä on syytä muistaa.
Lämmintä kesää kaikille!
Sirpa Kumlander

Martinrantalaisia keskustelutilaisuudessa Yrjänässä, aiheena tällä kertaa luonto.
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Martti Walden,
Martinrannan maisemien tallentaja
Martinrantalehti julkaisi keväällä 2008 kirjoituksen, joka alkoi
näin: ”Nimi Martti Walden on jo tuttu tämänkin lehden sivuilta,
mutta erityisen tuttu se on niille nettisivujen selaajille, joiden
kuvaruutuun on osunut Martinrantagallerian sivut. Walden on
jo pitkään koonnut galleriaansa ainutlaatuisia Martinrannan
alueesta kertovia sivustojaan”.
Tarina jatkuu; Walden kiertää edelleen Martinrantaa ja tallentaa sen maisemia. Galleriaan on kertynyt jo yli 9.000 kuvaa alueeltamme. Seuraavassa
Martti kertoo itse valokuvaharrastuksestaan.
- Olin jo lapsena kiinnostunut vanhoista rakennuksista ja monista niiden
yksityiskohdista ja usein kyselin vanhemmiltani rakennusten historiasta yms.
Myös valokuvaus kiinnosti kovasti ja kesällä 1961 sainkin hankituksi ensimmäisen kamerani, jolla otin maisemakuvia kotiseudultani. Seuraavan kameran
ostin 1963 ja myös sillä otin jonkin verran vastaavia kuvia.
- Ajat ja tilanteet muuttuivat ja kuvausharrastukseeni tuli vuosien tauko.
Vähitellen pääsin taas vauhtiin 1972 ja seuraavana vuonna kuvasin melkoisesti maisemia eri puolilla Turkua, mutta myös Martinrannan alueelta otin
monia kuvia, jotka nyt ovat arvokkaita. 1980-luvun aikana jatkoin kuvaamista
ja siltä aikajaksolta onkin kertynyt eniten kuvia.
- Myös seuraavien vuosikymmenten aikana kuvasin maisemia, tosin tahti
vaihteli melkoisesti kunnes vuonna 2004 hankin ensimmäisen digikameran,
jolla otin aika paljon kuvia myös Martinrannan alueelta. Valitettavasti kuvien
laatu oli heikko ja melko pian hankin kaksi uutta ja parempaa digikameraa ja
siitä lähtien ovat myös kuvat olleet laadultaan hyviä.

Martinrantagalleria syntyy
Martti jatkaa kertomustaan: - Idea tästä galleriasta lähti liikkeelle 2005 kun
kuvasin melkoisen määrän kuvia Kupittaankadulta ja niistä oli tarkoitus yhdessä muutaman muun henkilön kanssa tehdä oma julkaisu työnimellä Kupittaankatu, kotikatu, koulukatu tavalla tai toisella. Siitä ei sitten kuitenkaan
tullut silloin mitään.
- Hieman myöhemmin samana vuonna sain kuulla Martinrantaseurasta ja
varsin pian liityinkin sen jäseneksi. Samalla alkoi uudet ajatukset omasta kotisivuista itää mielessäni, eikä siinä sitten paljoa aikaa mennytkään, kun olin
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jo rakentamassa sivuja nettiin.
- Vuonna 2011 siirsin sivuston lopultakin omaan nettiosoitteeseen ja kaikki
näytti hyvältä ensialkuun kunnes silloinen palveluntarjoaja alkoi nostaa hintaa melkoisesti vuosittain ja viimeinen lasku oli sitä luokkaa että päätin sulkea koko sivuston.
- Mutta seura tuli hätiin ja halusi ryhtyä sponsoroimaan sivustoani vaikkakin toisessa ja edullisemmassa nettihotellissa. Nyt homma taas toimii, vaikka
ottaa aikansa ennen kuin ihmiset löytävät tämän uuden osoitteen. Jo silloin
kun aloin suunnitella galleriaani halusin sen käsittävän samaa aluetta kuin
Martinrantaseuran toimialue ja siitä syystä tämä sivustoni palvelee mukavasti myös seuran tarpeita.
- Viime aikoina olen skannaillut vanhoja kuvia uudelleen suoraan negatiiveista
ja kuvien laatu on nyt huomattavasti parempi kuin paperikuvista digitoituina. Työ
on ollut melkoinen, mutta
nyt alkavat lähes kaikki kuvat olla päivitettyinä näihin
uudelleen
skannattuihin.
Olen myös ottanut runsaasti panoraamakuvia, joita on
mukava katsella isommassa
koossa.
Martin viimeisin aluevaltaus on maisemien kuvaus
ilmasta käsin. Hän hankki itselleen dronen, kaukoohjattavan lennokin, jonka
avulla hän on aloittanut maisemiemme
tallentamisen
lintuperspektiivistä.
Näitä
kuvia on jo nähty galleriassa
ja lisää tulee. Käykää katsomassa. Galleria löytyy netissä osoitteessa: www.martinranta.org
Jouni Liuke
MW selfie vuodelta 1961
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MARTINRANNAN TEOLLISUUSHISTORIAA:
JUOMATEHTAITA, OSA II

MARTINRANTA SAA OMIA JUOMATEHTAITA
Viime numerossa lukija sai kahlata läpi oluen käytön historiaa
suomalaisessa sääty-yhteiskunnassa. Se antoi aika pöyristyttävän kuvan suomalaisten viinapäästä. Suomalaisten juomatavatkin kiinnostavat, kun meitä suomalaisia on moitittu juopoiksi
jo keskiajalta lähtien. Viinan turmelus oli kauheaa, ja sen kanssa samaan paheiden kasaan kirjattiin kahvin juonti, korttipelit,
tupakka, kiroilu ja yöjuoksut.
Viranomaisten silmätikuiksi joutuivat niin juopottelevat miehet ja alkoholia
nauttivat naiset kuin vallaton nuoriso ja tilaton rahvas. Myös romanit ja saamelaiset saivat tuta viranomaisten päätöksiä ja kohtelua. Alkoholipolitiikka
ajautui siihen kaksinaamaisuuteen, joka on seurannut sitä näihin päiviin asti.
Toisaalta raittiusliike sai pontta aatteensa levittämiseen, ja toisaalta valtio
tarvitsi verorahoja menojensa kattamiseen, joten tarvittiin olut- ja viinatehtaita verojen saamiseksi.

K i e lt o l a k i t o i a j a n u u d e n
Vaikka nykysuomalaisten alkoholinkäyttöä usein paheksutaankin, on se kesyä verrattuna 1800-luvun nautiskeluihin, suomalaisen identiteetin syntyaikoihin, jolloin ihmiset olivat vielä hyvin käyttäytyviä ja teitittelivät toisiaan.
Ruotsista rantautui raittiusaatteen vaikutteita maahamme. Kansallisen eliitin jäsenet perustivatkin 1860 Kohtuuden Ystävät (Raittiusyhdistyksen), jonka sääntöjen laatimiseen osallistui muun muassa J. V. Snellman. Paloviinan
kotipolton kieltäminen oli yksi järjestön tavoitteista. Tosin kohtuuden ystäviä
oli ollut jo aiemminkin Suomessa.
Raittiusyhdistys julkaisi runsaasti kirjasia mm. kuuluisan Turmiolan Tommin vuonna 1858. Sen piirsi nuori taiteilija Alexandra Frosterus-Såltin. Painokuvat kaiversi Ruotsissa syntynyt F.O. Liewendahl, jonka painossa kuvat
painettiin. Tommin tarinan käsikirjoittajasta ei ole varmuutta.
Vähitellen raittiusaate voimistui ja vaikutus ulottui lainsäädäntöön. Keisari
Aleksanteri II vahvistikin 1865 aatelis-, pappis- ja porvarissäädyn tahdosta
lain, joka kielsi paloviinan kotipolton – syntyi kieltolaki. Ja kansa lauloi:
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Vuonna kuusikymmentä kuus’
tuli Suomeen laki uus’,
Viinaa kiellettiin keittämäst’
juomapäiviä viettämäst’.
Se tarkoitus oli keisarill’
jos viinaa ei ois juomarill’,
niin leipää piisais Suomessa,
jok’ainoassa huoneessa.
Samassa laulussa kerrotaan myös oluesta:
”Nyt pottu-oltta paljottain
Juo ämmätkin jo ajoittain;
Mutt’ kurkku siitä kuumenee,
Ja silmäin wäri tummenee.
Jos paljon sitä juodahan,
Niin sairaloisuus saadahan,
Se päätä kovin särkeepi
Ja riitelee pois järkeeki.”

Viinankeittovehkeet Niemelän torpassa Seurasaaressa. Lähde: Museovirasto
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Julkilausutuiksi perusteiksi kotipolton kiellolle kerrottiin 1860-luvun toistuvat katovuodet ja alkoholihaitat. Kumpikaan näistä perusteista ei vaikuttanut kotipolton kieltämiseen. Taustalla oli aatelisten ja porvarien halu perustaa teollisia viinanpolttimoita elinkeinovapauden laajentumisen myötä.
Valtio arvioi puolestaan saavansa enemmän verotuloja teollisesti tuotetusta
alkoholista kuin kotipoltolla tuotetusta. Teollisesti tuotetun viinan myyntiä ja
verotusta saattoi valtio säännellä tehokkaasti.
Laki ei vielä tässä vaiheessa puuttunut tislaukseen tai oluen, sahdin ja viinin myyntiin. Paloviinan käyttö kylläkin väheni lain seurauksena, mutta tislattujen juomien (konjakki, rommi, punssi, likööri, arrakki) ja oluen menekki
kasvoi niiden helpon saatavuuden vuoksi. Syntyi myös erikoisuuksia kuten
”holipompeli”, jolla tarkoitettiin erilaisia viinasekoituksia.
Paloviinalain tarkoituksena oli ohjata ihmiset käyttämään rahansa viinan
sijasta ruokaan. Ongelmana oli, että ruokavilja poltettiin maaseudulla myyntitulojen toivossa viinaksi. Lain uskottiin vähentävän alkoholin käyttöä ja raitistavan kansaa, mutta toisin kävi, todellisuudessa käyttö pikemminkin lisääntyi.
Juopottelun lisääntymisestä valitettiin lehtien palstoilla useaan otteeseen.
Vuonna 1869 eräs työmies kirjoitti: ”Ja jos tahdot maistaa meidän ”kisperiä”
taikka ”waarinkaljaa”, niin näitä saadaksesi ei sinun ollenkaan tarvitse aikaa
valita, ei; sillä vaikka lähtisit sunnuntaina kirkosta keskellä saarnanaikaa, hakemaan olutta, minä vakuutan, ettei sinun tarvitse turhaan itseäsi vaivata,
eikä liioin tarvitse olutpuodissa yksinäsi istua, kyllä siellä kumppania on, joiden kanssa saat lasia kolistaa.” (Tampereen Sanomat 5.10.1869).

Turmiolan Tommi vaatii vaimoltaan rahaa ja tappaa tämän vihapäissään.
Lähde: Museovirasto
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Olutpanimoita ja viinatehtaita Turkuun
Kieltolaki muutti taas viinan ja oluen käytön suhdetta. Olut ja viini olivat pitkään kaikkien valmistus- ja myyntirajoitusten ulkopuolella. 1870-luvun lopulla oluen anniskelu ja vähittäismyynti erotettiin toisistaan, ja anniskelua alettiin rajoittaa myynnin ollessa edelleen vapaata. Oluen vähittäismyyntioikeus
rajoitettiin kauppiaille vuonna 1883, jolloin tuli voimaan erikoislainsäädäntö.
Uusi asetus salli oluen ja portterin anniskelun maaseudulla vain ravintoloissa
ja majataloissa. Vuoden 1859 käsityö- ja kauppa-asetus salli oluen myynnin
maakauppiaiden puodeissa, kunhan sitä ei siellä nautittu. Oluen vapaa käyttö synnytti kuitenkin epäkohtia, joita ryhdyttiin korjaamaan lainsäädännöllä.
Vuonna 1879 määrättiin, ettei kaupoissa enää saanut myydä toisten tekemää
olutta ilman kunnan suostumusta; tehtaat tosin saattoivat tarjota tuotteitaan
vähittäisostajille suoraan panimosta tai omissa myyntipaikoissaan. Vuoden
1892 asetuksessa tehtaille jäi oikeus lähettää tilauksesta maalaisostajille
olutta vähintään 25 pullon koreissa tai viiden kannun astioissa. Maalaiskunnat saivat kuitenkin 1895 oikeuden kieltää anniskelun majataloilta. Kunnat
turvautuivat tähän pikavauhtia. Vuonna 1899 päätettiin, ettei pelkkä elinkeinolupa enää riittänyt. Oluen myynnistä tehtiin luvanvaraista, ja oluen valmistusta ja myyntiä ryhdyttiin sääntelemään verotuksella.
Raittiusväen keräämän adressin myötä vuonna 1903 voimaan astui uusi
olutlaki, joka vähensi olutkauppojen määrää. Tällä lailla ei ollut suurtakaan
merkitystä, sillä 1901-02 enää kuusi kuntaa Suomesa salli oluen käytön.
Edellä kerrottua taustaa vasten ei ole mitenkään ihmeellistä, että Turussa ei
ollut ainuttakaan suurta olutpanimoa vuosien 1809 – 1853 aikana. Panimoita
kyllä perustettiin, mutta myös lakkautettiin. Nk. Surutoin -tontillla Luostarikatu 5:ssä aloitti toimintansa 1818 Firma Kjöllerfeldt & Comp-niminen panimo, jonka perustajiksi mainitaan apteekkari Henrik Kjöllerfeldt ja kauppias
Simon Gröndahl. 24.8.1818 päivätty myyntilupa sisälsi oluen, kaljan, portterin
ja etikan. Oluenpanosta vastasi aluksi Kjöllerfeldt, mutta jo 1819 panimomestari Gustav Ylén. Tehtaasta käytettiin myös nimeä Kjöllerfeldska Bryggeri.
Samana vuonna sai kenttäkamreeri Pehr Magnus Levison luvan perustaa
olut- ja kaljapanimon, mutta heikon taloutensa vuoksi hän ei kyennyt saamaan yritystään toimimaan. Hän siirtyikin Kjöllerfeldtin ja Gröndahlin yhteistyökumppaniksi, mutta irtautui siitäkin jo 1820. Viimeiset oluet valmistuivat
joulukuussa 1821.
Oluenpano ilmeisesti yhdisti Kjöllerfedtin ja Sinebrychoffin suvut, kun Henrik Johan Kjöllerfeldtin poika Emil Armand Kjöllerfeldt meni naimisiin Paul Sinebrychoffin tyttären Anna Sinebrychoffin kanssa vuonna 1872. Sinebrychoffin panimo Helsingissä oli perustettu 1819.
Uuden oluttehtaan perusti ruotsalaissyntyinen oluenpanija Pehr Daniel
Lundberg vuoden 1822 alussa. Tehdas sijoittui samoihin tiloihin, missä Kjöl-
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lerfeldtin tehdas oli vuotta aiemmin lopettanut. Käytössä olivat myös samat
kaksi kuparikattilaa.
Tuotteet iskällar-öl ja iskällar-swagdricka tulivat markkinoille keväällä
1822. Toiminta ajautui kuitenkin konkurssiin jo vuonna 1825.
Pari pienempää panimoa sai Turussa alkunsa 1842. Toisen omisti Erik Johan Ekman ja toisen Jacob Reinhold Langéen. Molemmat panimot valmistivat
portteria ja etikkaa. Vuoden 1842 kesäkuun 29. päivä kauppias Langéen sai
luvan valmistaa ja myydä etikkaa ja olutta Turussa. Laitos rakennettiin ja se
valmistui seuraavana vuonna Wechterin tontille (nyk. Linnankatu 48). Päätuotteena oli etikka, mutta tuotannossa oli toisinaan myös olutta, nimeltään
Iskällar-öl. Langéen kuoli vuonna 1847, jolloin ainakin oluen valmistus lopetettiin. Etikkatehtailua jatkoi leski Gustava Carolina Langéen noin vuoteen
1861.
Kirjanpitäjä E. J. Ekman sai luvan etikkatehtaan perustamiseen Turkuun 21.
joulukuuta 1842. Tehdas toimi Rauhankatu 3 ja Humalistonkatu 16 kulmatalossa. Myynnissä oli etikkaa, mutta myös mallasjuoma nimeltään Swagöl eli
kalja. Toiminta oli pienimuotoista. Se saattoi olla syynä konkurssiin jo seuraavan vuoden kesällä.
Voimmekin siirtyä IV kaupunginosaan, G. E. Malmgren aloitti panimotoiminnan Martinkatu 4:ssä. Panimon tarina on oma lukunsa Turun ja Martinrannan teollisuushistoriassa.

G.E. Malmgrenin ölbryggeri – olutpanimo Marttiin
Vuonna 1843 muutti Turkuun kauppias Gustaf Edward Malmgren. Hän oli syntynyt Viron Wormsin saarella 1810. Gustaf Malmgrenilla oli neljä lasta hänen
muuttaessaan Tallinnasta perheineen Turkuun. Turussa Malmgrenille ja hänen
vaimolleen Lovisa Amalielle o.s. Wechterstein syntyi vielä viisi lasta. Malmgren osti Itäiseltä Puistokadulta (nyk. Martinkatu) tontin asessori J. Julinilta
perustaakseen panimon. Hän rakennutti tontin perälle panimorakennuksen,
jossa oli leivintupa, panimo, pesuhuone, mallashuone varastoineen ja kuivaushuone. Paikka oli sopiva oluttehtaalle, koska tontilla oli oma hyvää vettä
pulppuava kaivo. Rakennus on myöhemmin purettu.
Tuontitavaroiden kauppias Malmgrenille panimo oli uusi toimiala. Hän
aloitti varovasti: panimo oli pieni ja vaatimaton. Hän panosti enemmän tuttuun liiketoimintaansa, jonka hän hallitsi. Oluttehdas pysyi pitkään pienenä
osana Malmgrenin liiketoimintaa. Sitä ei laajennettu edes vastaamaan kysynnän kasvua. Joinakin vuosina olutta oli niin vähän varastossa, että asiakkaille
kerrottiin: ”olutta joudutaan tuomaan Tukholmasta, kun kaikki oluet ovat täällä loppuneet”.
Kaikesta pienuudesta huolimatta 1847 - 48 tehtaassa työskenteli neljä
työntekijää. Tuotannon arvo nousi vuosittain 1.300 hopearuplaan. Malmgren
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halusi parantavan tehtaan
tulosta. Tilanne ei odotuksista huolimatta muuttunut
paremmaksi, vaikka vuonna
1849 oluenpanijaksi saatiin Jungfernhofissa (nyk.
osa Riikaa Latviassa) syntynyt panimomestari Johann
Gottfried Erich. Hänen tuntemuksensa ja kokemuksensa
oluenpanoon oli yksinomaan
Riiasta ja Viron tehtaista.
Panimon koko tuotanto oli
ns. Räävelin metodin mukaista pintahiivaolutta, mikä
ei vastannut Malmgrenin ja
asiakkaiden odotuksia oluen
laadusta. Malmgren etsikin
Erichin paikalle koko ajan
Baijerin oluen taitajaa. Erich
toimi tehtaassa vuoden 1853
loppuun eli uuden mestarin
saapumiseen saakka. Uudeksi olutmestariksi Malmgren
palkkasi baijerilaissyntyisen
Gustaf Edward Malmgren
panimomestari Johan Georg
Eberleinin. Panimo sai hänen
kehittämänään uuden tuotteen, joka kohosi pian arvostetuimmaksi olueksi.
Se ristittiin Baijerin olueksi. Tehdas mainittiinkin usein nimellä Malmgrens
Bajerska Ölbryggeri.
Baijerin oluen osalta syntyi kuitenkin kova kilpailu. Malmgrenin kilpailijaksi
tuli Kingelin & Co:n oluttehdas, jota myös kutsuttiin Baijerin oluttehtaaksi.
Kingelinin tehdas aloitti toimintansa 1851 Itäinen Pitkäkatu 2-4:ssä. Turussa
alkoi oluen hintasota: kun Malmgren ilmoitti olutkorin maksavan 8 kopeekkaa,
ilmoitti Kingelin korin maksavan heillä vain 7 kopeekkaa. Toisinaan Malmgrenin olutta sai halvemmalla ja toisinaan hinnat olivat samat. Hintakilpailu kesti
useita vuosia.
Gustaf Malmgrenin vaimo Lovisa Amelie kuoli 44 vuotiaana 1856. Vuoden
kuluttua eli 15.04.1857 Gustaf vihittiin uuteen avioliittoon Alexandrina Charlotta Schwankin (s. 18.03.1828 Riikassa) kanssa. Samana vuonna Malmgren
joutui laajentamaan olutpanimoaan kilpailun seurauksena. Myös oluenpanija vaihtui. Mestari Eberlein siirtyi vuonna 1859 yllättäen kilpailijan Kingelinin
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Sven Isak Muhr
oluttehtaaseen. Hänen paikalleen tuli pietarsaarelaissyntyinen oluenpanija
Sven Isak Muhr. Silloin Malmgren rekisteröi tehtaansa uudelleen.

Malmgrenin yritysseikkailu johti ongelmiin, ja vaikeudet kasvoivat
Malmgren perusti vuonna 1865 edesmenneen puolisonsa Lovisa Amelien veljen, isännöitsijä August F. Wechtersteinin kanssa oluttehtaan Uuteenkaupunkiin. Turun tehdas jäi kokonaan oluenpanija Muhrin hoidettavaksi ja vastuulle.
Vastuun luovuttaminen Muhrille oli kuitenkin ilmeinen virhe. Heti seuraavana
vuonna kruunun määräämiä veroja jätettiin maksamatta. Samoin kävi kahtena seuraavanakin vuonna. Koska tehdas oli Malmgrenin omistuksessa, nostettiin häntä vastaan syyte, ja panimon toiminta joutui erityistarkkailuun.
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Oluen valmistus jatkui Turun tehtaalla vaikeuksista huolimatta. Vuoden
1868 alussa tilanne vain paheni. Raaka-aineiden saanti vaikeutui ja kävi miltei
mahdottomaksi. Se johti tuotantomäärien jyrkkään laskuun. Raaka-ainepulan
syynä olivat nälkävuodet 1866 – 1868. Ne olivat seurausta Krimin sodan aikaisesta Oolannin sodasta (1854 – 1856), jolloin Yhdistynyt Kuningaskunta
(Englanti) pommitti tykeillään Suomen länsirannikkoa ja tuhosi viljavarastoja.
Lisäksi sato oli ollut huono jo kauan – vuodesta 1857 asti toistuvien hallavuosien johdosta. Oluen valmistukseen tarvittavat ohrasadot jäivät tuleentumatta kaikkialla Suomessa. Toipuminen tuhoista oli erityisen vaikeaa, koska sadot olivat olleet heikkoja sodasta alkaen seuraavan kymmenen vuoden
ajan. Myöhemmin britit kuitenkin potivat Krimin sodan takia huonoa omaatuntoa, ja he avustivat suomalaisia. Myös Pohjoismaat ja Venäjä keskiluokka
ja aristokraatit tukivat Suomea. Lisäksi unkarilaiset tukivat suomalaisia heimoaatteen hengessä.

Konkurssi kolkutti ovelle
– ja astui sisälle

Malmgrenin olutpanimon sijainti tontilla.
Panimorakennus on purettu jo 1860-luvulla ja tilalle nousi asuinrakennus.

Kun Malmgrenilla ei ollut mitä myydä
panimossaan, myös lukuisten velkojien painostus koveni. Tehtaan sulkeminen ei tullut kysymykseen, joten
Muhr toi, ilmeisesti pakon edessä,
markkinoille oluen, joka oli valmistettu siirapista. Tämä uutuus ”siirappiolut” ei suinkaan parantanut tilannetta. Se ei mennyt kaupaksi, ja tilanne
vain paheni.
Tästä eteenpäin Malmgrenin ja
Muhrin perheiden ajat kovenivat.
Muhrin kotitalo paloi ilmeisesti tuhopolton seurauksena maan tasalle
lokakuussa 1868. Myös Malmgrenin
omistama Monnoisten tilan riihi paloi
Kakskerrassa, joka siihen aikaan kuului Kaarinan kuntaan. Lisäksi tehtaalta varastettiin toistuvasti olutta sekä
muuta omaisuutta. Tehtaalta hävisi
mm. Malmgrenin hopeakello ja velkakirjoja. Kahteen otteeseen vietiin
myös purjeet Aurajoen rannassa olleesta Malmgrenin veneestä.

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

15

Tilanne oli siis oluttehtaan osalta varsin tukala. Malmgren teki poliisille tutkintapyyntöjä, joita poliisi tietysti tutki. Kummallista kyllä näistä rikoksista
ei nostettu ketään vastaan syytteitä, vaan vakuutusyhtiö korvasi vahingot.
Vakuutusyhtiöltä saadut varat oikeus määräsi maksettavaksi velkojille. Apua
antoi myös Malmgrenin silloinen vaimo Charlotta Alexandrina, joka osti mieheltään Monnoisten tilan maineen ja mantuineen 6.000 markalla. Nämäkin
rahat menivät velkojien taskuihin. Tilanne rauhoittui joksikin aikaa, mutta jo
keväällä 1869 tilanne kärjistyi uudelleen. Malmgren päättikin kesäkuun 19
päivä hakea oluttehtaansa konkurssiin. Olutmestari Muhr siirtyi konkurssin
vuoksi Tampereelle Onkiniemen Oluttehtaaseen.
Wormsista Suomeen muuttaneen Gustaf Malmgrenin elämä oli värikästä. Hän koki elämänsä aikana nousuja ja laskuja. Hänet nimitettiin Turussa kunniaporvariksi, jota pidettiin suuressa arvossa. Hänen varallisuutensa
oli melkoinen: hän omisti useita kartanoita ja maatiloja. Mutta kuollessaan
12.10.1884 hän oli rutiköyhä.

Virvoitusjuomatehdas Marttiin
Martin alueelle syntyi myös virvoitusjuomatehdas. Sen tuloa helpotti alueen
kaivoista saatu raikas vesi. John Emil Kavander, turkulainen talonomistaja,
teki kesäkuussa 1897 kaupparekisteriin hakemuksen, millä hän haki lupaa
ruoka- ja siirtomaatavarakaupan harjoittamiseksi Turussa toiminimellä J. E.
Kavander.

Kawanderin Juomatehtaan mainos
Kavander asui siihen aikaan Itäinen Pitkäkatu 52:ssa. Hän myi tämän kiinteistön maaliskuussa 1898 poliisikonstaapeli Lindqvistille 14.000 markalla.
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Kavander etsi jonkin aikaa sopivaa taloa, jossa voi harjoittaa liiketoimia ja samalla asua. Saman vuoden kesäkuussa 1. päivänä osti Martinkatu 3:ssa sijaitsevan kiinteistön. Sen hinta oli huomattavasti korkeampi, 68.500 markkaa.
Kavander oli valmis aloittamaan liiketoimintansa ostamassaan talossa.
Heinäkuussa Sanomia Turusta kertoikin 5.7.1898 lyhyessä uutisessa: ”- Elinkeinoa. Kaupp. J. E Kawander on ilmoittanut alkawansa walmistamaan ja myymään wirvoitusjuomia.”

Kartta, jossa näkyy Martinkadun (entinen Östra Alléegatan) ja Itäisen Rantakadun ( tässä
kohtaa entinen Östra Esplanaden) kulmatontti. Kartta on ajoitettu vuoteen 1880.
Kauppiaasta tuli myös tehtailija. Tehdas alkoi toimia Martinkadulla. Ilmoituksissaan Kavander käytti nimestään myös muotoa Kawander ja vesitehtaasta myös nimeä Turun Uusi Wirwoitusjuomatehdas. Kaupparekisteristä
tällaista nimeä ei ole kuitenkaan löytynyt.
Saadakseen tuotteitaan paremmin kaupaksi Kavander neuvotteli kaupungin
kanssa ja sai aikaan sopimuksen, joka oikeutti hänet pitämään myyntipaikkaa
kaupungintalon puistossa Aurakadun laidalla. Myöhemmin hän sai tarjouskilpailun jälkeen vesikioskin paikan myös Rautatienpuistosta. 1900-luvun alussa hän harjoitti hetken aikaa myös makkaranvalmistusta ja -myyntiä.
Kavander osti 1903 kauppias Edward Åströmiltä liiketalon Itäisenkadun
kulmasta osoitteesta Kaskenkatu 14. Kauppahinta oli 48.500 markkaa. Saatuaan rakennuksen korjaus- ja muutostyöt valmiiksi hän siirsi liikkeensä sinne. Saman aikaan hän perusti haaraosaston Nousiaisten Nummelle. Siten Kawander jätti hyvästit Martin alueelle.
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Viinatehdas Marttiin
Kun 1866 viinan kotipoltto-oikeus kiellettiin, skotlantilaissyntyntyinen konepajamies David Cowie tarttui tilaisuuteen ja perusti Aurajoen rannalle viinatehtaan, Aura Ångbrännerin. Paikka oli otollinen viinanpolttolaitteille maaston
kaltevuuden vuoks i, lisäksi Auran Sokeritehdas ja luonnonlähde sijaitsivat lähellä.
Vanhimmat viinatehtaan aikaiset, yhä pystyssä olevat rakennukset, ovat
polttimo, mallastamo, varasto sekä 1874 valmistunut polttimomestarin
asuintalo. Polttimorakennuksessa toimii nykyisin mm. Aurinkobaletti. Cowien
kuoleman jälkeen viinatehtaasta muodostettiin osakeyhtiö, Aura Nya Ångbränneri Ab. Viinatehdas toimi 1910-luvun lopulle asti, jolloin astui voimaan
tiukka kieltolaki. Se kielsi viinan valmistuksen, myynnin sekä maahantuonnin
muutoin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin.
Jouni Liuke on kirjoittanut jutun Cowien viinatehtaasta lehtemme numerossa 3-2008.
Lopuksi:
Olemme nyt seuranneet suomalaisten alkoholin käyttöä ja sen ympärille
rakentunutta teollisuutta Martinrannan alueelle. Voimme todeta, että kyllä
ennen vanhaan juotiin paljon enemmän kuin tänä päivänä. Voimmekin hyvillä mielin odottaa seuraavaa juttua Martinrannan teollisuudesta. Tarkoitus on
saada aikaan juttua mm. sokeritehtaan vaiheista.
Tapani Järvinen
Lähteet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tampereen sanomat 5.10.1869 (n:o 40) sivu 1/4.
Oscar Nikula: Turun kaupungin historia 1809 – 1853 s.371
Vilkuna, Kustaa H. J.: Juomareiden valtakunta. Suomalaisten känni ja
kulttuuri 1500–1850. Teos, Helsinki 2015.
Mäntylä, Ilkka: Suomalaisen juoppouden juuret. Viinanpoltto
vapau denaikana. SKS, Helsinki 1985
Yleisradio: Aikamatka arkeen, Alkoholin käyttö 2012
Gustaf Edward Malmgrenin sukututkimus Internet.
Sinebrychoffien suku, Internet
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Onnistunut teatterimatka Raumalle

Martinrantaseura järjesti teatterimatkan Raumalle 24.03.2017 katsomaan
”Rakastunut Ryti ” näytelmää. Matkalle saatiinkin 36 innostunutta teatterin
ystävää. Ohjelmaan kuului myös lounas, joka nautittiin viehättävässä ravintola Tallbossa. Ystävällinen henkilökunta ja hyvä ruoka virittivät iloiset matkaajat jo illan päätapahtumaan, eli teatteriin.
Esitykseksi oli valikoitunut Tapio Liinojan ja Reidar Palmgrenin käsikirjoittama musiikkinäytelmä ”Rakastunut Ryti”. Esitys oli kokenut dramatiikkaa jo
ennen ensi-iltaa, sillä ohjaaja Antti Majanlahti oli kuollut pari viikkoa ennen
ensimmäistä esitystä. Työryhmä oli kuitenkin päättänyt viedä työn loppuun
kunnianosoituksena ohjaajalle.
Odotukset esitykselle olivat korkealla, koska olimme kuulleet siitä hyviä
arvosteluja jo ennakkoon. Emmekä pettyneetkään. Näytelmä sisälsi sopivassa suhteessa historiaa, huumoria, musiikkia ja politiikkaa. Vähän jäin ehkä
kaipaamaan enemmän sitä rakkautta joka mainittiin esityksen nimessäkin.
Rytihän oli mennyt naimisiin yhtiökumppaninsa Eric Serlachiuksen siskon
Gerdan kanssa 1916.
Gerda tuli aluksi töihin ystävysten lakitoimistoon jossa nuorten rakkaus
ilmeisesti syttyi. Ryti sai asiakkaakseen varakkaan liikemiehen Alfred Kordelinin, josta tulikin hänen paras asiakkaansa ja myös ystävä. Suuri kulttuurin
ja taiteen ystävä menehtyi Mommilan veriteoissa, jossa holtiton venäläinen
matruusijoukko ampui Kordelinin.
Tästä pääsemmekin arvioimaan itse näytelmää. Esitys oli rakennettu kiinnostavasti, jossa eri aikakaudet oli saatu yhdistettyä toisiinsa. Orkesteri soitti
eri aikoihin sopivia kappaleita ja osa näytelijöistä lauloi myös mukana. Erityisesti kiitoksen ansaitsevat Pertti Koivula ja Tiia Ollikainen. Koivulan rooli Kordelinina on aivan loistava. Hän on näyttelijä joka osaa kyllä ottaa yleisönsä.
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Jaakko Tohkanen Rytinä on saatu aivan esikuvansa näköiseksi ja näyttelijä on
saanut rooliinsa sitä kireyttä ja ahdistuneisuutta mitä Ryti ilmeisesti tunsi
tehdessään vaikeita päätöksiä valtakunnan johdossa. Hiukan jä vaisuksi suhde hänen ja Gerdan välillä.
Sitäkin kiinnostavampia olivat keskustelut Rytin ja rouva Salmen välillä kun
Ryti joutui vankilaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnin seurauksena. Rouva Salmi, mainio Mona Lehtola, taisi pitää Rytin järjissään vaikeina vankeusvuosina
keskusteluilla ja mielipiteillään, hänhän oli punakaartilaisen leski.
Gerda Rytistä vielä, aina yhtä tyylikkäänä ja viehättävänä, tuki miestään
koko vaikeiden oikeus-ja vankilavuosien ajan. Ei sovi unohtaa myöskään muita ensemblen jäseniä . Raisa Sorri eri hahmoina on hyvä, varsinkin hänen lauluosuutensa. Juha Kulmala on monissa rooleissa myös vakuuttava.
Kaiken kaikkiaan kirjoittaja ainakin oli näkemäänsä ja kuulemaansa vähintään tyytyväinen.
Pieneen teatteriin oli onnistuttu kokoamaan juuri sopiva kokoonpano jotka mainiosti tukivat toisiaan koko esityksen ajan. Ei sovi unohtaa myöskään
lavastuksen kekseliäisyyttä ja äänitekniikkaa, jotka molemmat toimivat hyvin
tukien esitystä.
Matkalle lähteneet martinrantalaiset ja muut ystävät olivat ainakin tyytyväisiä mikäli kuulin bussissa kaikki kommentit oikein.
Ei muuta kuin ensi kertaan ja hyvää kesää kaikille !
Aimo Mäki

Villa Tallbo
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Samppalinnan uudet setlementti- ja
validia-asunnot

Martinrantaseuran hallitus tutustui 18.4. uuteen vuokrataloon
osoitteessa Kupittaankatu 63. Talo on tarkoitettu kaikenikäisille ja eri elämänvaiheissa asuntoa tarvitseville henkilöille ja
perheille. Asunnon tarpeen kiireellisyys ja valtion korkotukilainoittamille asunnoille asetetut ehdot otetaan huomioon asukkaiden valinnassa. Talossa toimivat Setlementti ja Validia Asuminen yhdessä.
Ensimmäiset asukkaat on valittu, mutta asuntoihin on jatkuva asuntohaku. 6-kerroksisessa hissillisessä talossa on 53 asuntoa: yksiöitä (32,5 – 37,5
m2), kaksioita (46–48 m2) ja kolmioita (57 m2). 15 yksiötä (32,5 m2) on tarkoitettu liikuntavammaisille, joiden ympärivuorokautisen palvelun tuottaa
Validia Asuminen. Kaikki asunnot ovat esteettömiä ja asuntojen parvekkeet
on lasitettu. Talossa on ulkoiluvälinevarasto, saunaosasto, maksuton pesula,
asuntokohtaiset varastokomerot ja 13 autopaikkaa ulkona. Lisäksi sähköauton voi vuokrata edullisesti.
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Yhteiset tilat ovat talon ensimmäisessä kerroksessa. Siellä voi lukea lehtiä,
keittää kahvia, katsoa televisiota, jutella, tavata tuttuja ja osallistua järjestettyyn toimintaan. Talossa on myös harrastushuone ja pihalle tulee viljelylaatikoita. Lemmikit ovat sallittuja, mutta koko talo pihoineen on savuton. Talossa on yhteisökoordinaattori, joka ohjaa, neuvoo ja suunnittelee asukkaiden
kanssa yhteistä tekemistä.
Talon toimijoista Validia Asuminen on osa Invalidiliito-konsernia. Invalidiliitto puolestaan on 1938 perustettu vammaisjärjestö, jonka perustivat kahdeksan paikallista liikuntavammaisten yhdistystä, yhtenä niistä Turun yhdistys – silloinen raajarikkoisten yhdistys.
Entä sitten Setlementti? Setlementtiliike syntyi 1800-luvun lopun Englannissa, kun yliopisto-opiskelijat havahtuivat teollistuneen yhteiskunnan mukanaan tuomiin ongelmiin: slummiutumiseen, kurjuuteen ja syrjäytymiseen. He
perustivat Lontoon köyhien kortteleihin kansalaiskeskuksia eli setlementtejä,
joissa tarjottiin koulutusta ja tukea ongelmiin joutuneille. Setlementtiin asettui asumaan yliopiston opettajia ja opiskelijoita, jotka halusivat tehdä yhteistyötä köyhien parissa. Päätehtävä oli murtaa muureja ihmisten väliltä teemalla: Antakaa itsenne ja työpanoksenne, älkää rahojanne. Ihmiset opetettiin
auttamaan itse itseään.
Suomeen Setlementtiliike tuli jo 1890-luvulla Helsinkiin, mutta tyrehtyi
nopeasti rahoitusongelmiin. Varsinaisen työn käynnisti Suomessa teologian
tohtori Sigfrid Sirenius 1918. Hän oli tutustunut liikkeeseen toimittuaan Lontoossa merimiespappina. Ensimmäinen setlementtitalo perustettiin Helsingin
Kallioon 1919. Tavoitteena oli tarjota ihmisille keinoja oman elämäntilanteensa parantamiseen. Tärkeää on ollut aina sillan rakentaminen eri ryhmittymien
välille ja ihmisten välisen vuoropuhelun edistäminen. Suomessa on 50 setlementtiä ja niissä yli 5000 työntekijää ja tuhansia vapaaehtoisia.
Suomalaisen setlementtiliikkeen perustehtäviin kuuluu edistää yksilön
elämänhallintaa, mahdollistaa elinikäistä oppimista, edistää ihmisten välistä
vuorovaikutusta ja lähimmäisyyttä, toteuttaa yhteisöllisyyttä ja kehittää yhteiskunnallista vaikuttamista edistäviä toimintamuotoja.
Turkuun perustettiin Auralan Setlementti vuonna 1939. Auralan kansalaisopisto ja sen seniorityö, Auralan Kerhokeskuksen lapsi- ja nuorisotyö, päiväkotitoiminta ja Turun Tyttöjen Talo edustavat tämän päivän setlementtitoimintaa Turussa. Samppalinnan vuokratalo osoittaa toiminnan laajentuneen
myös asumiseen.
Sirpa Kumlander
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Setlementtiasuntojen pohjakaavio katutasolla
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Paikallista visailua
Kuten tapahtumakalenterista voi lukea, pidetään maanantaina 10.9. klo 18
alkaen ravintolalaiva Bruno II:ssa paikallisaiheinen joukkuetietokilpailu. Kysymykset siihen laatii ja kisan vetää yhdistyksemme jäsen ja tietokilpailuekspertti Jari ”Ate” Numminen. Sen verran hyvin tunnen miehen, että hän osaa
laatia kysymykset niin, että ne ottavat huomioon oletettavan osanottajakaartin.
Tässä jatkona harjoittelua syyskuun tapahtumaa varten
Martinrantavisa
1) Martinkatua siinä Sotalaistenkadun risteyksen kohdalla ajaa moottoriajoneuvoja arkisin keskimäärin a) noin 18.000 b)28.000 c) 38.000 kpl
2) Harri Etelä, iskelmäsanoittaja on tunnetun, Martissakin asuneen muusikon veljen salanimi, siis kenen a)Matti Salminen b) Pentti Viherluodon c) Kauko Röyhkän
3) Valokuvaamo Vuokko sijaitsi aikoinaan sotien jälkeen a) Kuninkaankartanonkadulla b) Kupittaankadulla c) Tervahovinkadulla
3) Martinrantaseuran kirjallisuuspiiri on kokoontunut ja kokoontuu ahkerasti. Ensimmäisessä istunnossa käsiteltiin kirjaa a) Kjell Wästö: Kangastus
38 b) Fredrik Backman: Mies, joka rakasti järjestystä c) Tommi Kinnunen: Neljäntienristeys
4) Sirkkalan- ja Kivenhakkaajankadun kulman jugendtalo on äänestetty
Turun kauneimmaksi. Taloyhtiön nimi on As. Oy a) Neitsyt b Impilinna c) Viaton
5) Viimeinen raitiovaunu Turussa ajoi 1.10 1972. Se kulki myös Martinkatua. Mutta oliko se a) kakkosen b) kolmosen sisälinjan 3) kolmosen ulkolinjan
raitsikka. Raitiovaunun numerosta lisäpiste.
6) Iki-ihanan veistoksen Ahkerat lukutoukat Samppalinnan koulun edessä
on tehnyt a) Ismo Kajander b) Simo Helenius c) Viljo Mäkinen
7) Palvelutalo Kotikunnaksen, toiminta-alueemme rajamailla sijaitsevan
sosiaalipuolen hoitopaikan tunnettuna poliittisena alullepanijan mainitaan a)
Anna-Liisa Jokinen b) Virpa Puisto c) Irja Ketonen
8) Martin kirkko valmistui vuonna 1933. Kellokoneisto ja viisarit tornissa
alkoivat toimia kuitenkin vasta a) 1939 b) 1947 c) 1952
9) Ympäristötaideteos Mater Marium – Merten äiti on tai oli alunperin
a) valaistu nosturi b) telakan jäänne Aurajoessa c) asuntoalue Telakkarannan
portti Majakkarannan suuntaan
10) Vanha Myllysilta notkahti 6.3 a) 2009 b) 2010 c) 2011. . Lisäpiste siitä
minä vuonna se oli valmistunut
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Muistoja S tålarminkadun
köyhästä päästä

Asuin lapsena 17 vuotta osoitteessa Stålarminkatu 36 F 75, heti
sodan jälkeen rakennetuissa, kaupungin omistamissa puisissa
parakeissa, joiden tilalle kymmenisen vuotta sitten rakennettiin palvelutalo Pihlajakoti.
Stålarminkadun asunnon muistan hyvin. Se oli keskimmäisessä, Stålarminkatuun nähden poikittaisessa talossa, pohjoisen puolella neljäs asunto Ojarinteestä laskettuna.
Asuntoon mentiin rappuja jotka olivat kahdelle asunnolle yhteiset, rappujen
alla oli alusta. Rappuja oli seitsemän ja ovet kapeaa paneelia. Ovessa oli pieni
ikkuna. Rappu oli sementtiä ja sitä reunusti kaide. Pienenä putosin kaiteelta
päälleni sementtiin. Siitä alkoi taiteilijanurani.
Huone oli neliömäinen mutta eteinen leikkasi siitä yhden kulman. Eteisessä oli ulkoa tullessa vasemmalla ruokakomero ja oikealla vaatenaulakko.
Sisäoven vastaisella seinällä oli kaksi komeroa, oikean puoleisessa hyllyt,
vasemman puoleinen pitkä ja pimeä, ylhäällä yläkomerot. Oikeanpuoleiseen
vain upotuksen syvyiseen komeroon mahtui sinkkinen tiskipöytä ja kaasuhella. Hellan yläpuolella oli kaappi ja oikealla, sivuseinällä poleteilla toimiva kaasumittari. Keittokomeron eristi huoneesta isän tekemä mäntysäleistä koottu
lakattu sermi.
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Meidän piha Ojarinteen puolelta nähtynä. Asuimme vasemmalla toisen oven takana.
Kuva on 80-luvulta.
Huoneen puolella sermin edessä seisoi liinavaatekaappi, vastakkaisella
seinällä ikkunan edessä kirjakaappi lasisin liukuovin. Molemmat kaapit olivat lakattua koivua, samoin ruokapöytä ja tuolit. Ikkuna oli kuusiruutuinen,
ylhäällä helposti avattava, saranoitu terveysikkuna. Avaamiseen käytettiin
erityistä, aina paikallaan roikkuvaa keppiä.
Eteisestä sisään tullessa vasemmalla oli ruokapöytä ja neljä tuolia ja oikeapuoleisella seinällä vihreä, kuviollisella plyysillä päällystetty sohva. Sen
sai levitettyä vuodesohvaksi. Siinä isä ja äiti nukkuivat. Itse nukuin pukkisängyssä liinavaatekaapin ja sohvan välissä. Säkkikangaspohjainen pukkisänky
pedattiin illalla ja pantiin aamulla komeroon.
Kun pääsin oppikouluun, minulle ostettiin kirjoituslipasto. Se mahtui ruokapöydän taakse nurkkaan komeron oven viereen. Sain myös pöytälampun, jota
käytän vieläkin. Radio oli kirjakaapin päällä ja kun perheeseen hankittiin 1957
televisio, se pantiin nurkkaan kirjakaapin viereen. Petteri-koiramme petikin
oli kirjakaapin vasemmalla puolella.
Lattia oli stragulaa, korkkimaton korviketta. Katto oli lakattua mäntypaneelia ja seinissä tapetit, joita uusittiin muutaman kerran.
Meidän puolella taloa oli kymmenen asuntoa ja viisi rappusta, vastakkaisella puolella taloa saman verran. Pihan toisella puolella oli talo samanlaisine
rappuineen ja asuntoineen. Piha oli 20-30 leveä ja 50-60 metriä pitkä.
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Näkymä pihaltamme alas Perämiehenkadun suuntaan. Viimeisenä alhaalla ollutta taloa
ei kuvassa enää näy; se paloi pahasti ja purettiin. ( 36 F 75 kuva 2)
Talomme erottui muista vain siinä, että talossamme oli savupiippu, koska
pannuhuone oli meidän talossa. Lämmitykseen käytettiin 50-luvulla halkoja.
Niitä lojui pihalla pitkät pinot, joissa oli hauskaa leikkiä, varsinkin kun se oli
kiellettyä. Myöhemmin siirryttiin koksilämmitykseen; koksit heitettiin pannuhuoneeseen talon päädyssä olevasta luukusta.
Vessat sijaitsivat kellarissa pitkän käytävän varrella. Käytävät olivat aina
täynnä isoja seinälukkeja. Käytävän päästä kulki ovi pannuhuoneeseen. Sinne
ei lapsia päästetty. Muiden talojen alla olivat vessojen lisäksi suhteellisen tilavat varastokomerot.
Stålarminkadun varrella pitkittäisten talojen alla säilytettiin pyöriä.
Kaupungin taloja Stålarminkadun varrella oli pitkittäin kolme ja poikittain
viisi, poikittaisissa vain yhden huoneen asuntoja sata, pitkittäisissä kahden
huoneen asuntoja. Talot olivat pystylaudoitettuja ja saumoista rimoitettuja.
Alkujaan väri oli vaaleaa okraa mutta talot maalattiin 60-luvulla vaaleanvihreiksi.
Pihoille istutettiin 50-luvulla riviin neljä saarnea. Pihalla kasvoi ruohikkoa,
pihasauniota, ruohoa ja piharatamoa sekaisin. Sorakäytävät pyykinkuivaustolppineen reunustivat pihaa, jonka Stålarminkadun puolella oli kadun suun-
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tainen talo ja portti ulos kadulle.
Ojarinteen puolella oli pälkkiaita ja portti, jonka pylvääseen törmäsin, kun
olin juuri saanut ensimmäisen polkupyöräni. Kyllä harmitti, kun uuteen pyörään tuli heti naarmu! Keskellä pihaa oli lasten ahkerassa käytössä hiekkalaatikko. Sen yläpuolella riippui talojen välisen vaijerin varassa pihavalo, jonka
talviöinen heiluminen on vahvimpia visuaalisia lapsuudenmuistojani.
En muista, millä Stålarminkatu oli aluksi päällystetty, ehkä katukivillä.
Myöhemmin, kun sitä pitkin vedettiin kakkosen raitiotielinja, katu asvaltoitiin .
Stålarminkadun vastakkaisella puolella, hiukan meistä alaspäin, toimi kaksi kauppaa. Maitokaupassa myytiin maitoa ja kermaa isosta tonkasta omaan
kannuun. Hiukan ylempänä oli Eino Kivelän siirtomaatavarakauppa. Sen toisessa huoneessa myytiin myös lihatuotteita. Kivelän vaimolla Taimilla oli toisessa silmässä harmaakaihi, hän myi siirtomaatavarapuolella. Eino itse seisoi
lihatiskin takana. Lapsille hän pyrki myymään vanhentunutta tavaraa.
Perämiehenkadun kulmassa oli alakioski, Daniel Hjortin kadun kulmassa
yläkioski. Yleensä kävimme alakioskilla. Sinne oli lyhyempi matka ja sieltä sai
kesäisin myös jäätelöä. Vaniljapuikko maksoi 20 penniä, suklaapuikko 25 penniä. Alakioskin vieressä oli puhelinkioski.
Ennen kuin kakkosen raitiotielinja vedettiin pitkin Stålarminkatua, oli käveltävä Martinkadun ja Stålarminkadun kulmaan, josta kulki kolmosen raitsikka. Kolmonen oli ympyräreitti, joka kiersi keskikaupungin, Itäisen Pitkäkadun,
Uudenmaankadun, Kauppatorin, Ratapihankadun, Puistokadun ja Martinkadun kautta. Torilla tai Puistokadulla pääsi vaihtamaan kakkoseen, joka kulki
Nummenmäelle. Ykkönen kulki Linnankatua satamaan ja Aninkaisten sillan yli
Pohjolaan.
Usein ajoimme kakkosella Nummenmäen päätepysäkille ja kävelimme vielä
runsaan kilometrin verran Kuralaan äidinäidin luo. Matka tuntui lapsesta pitkältä ja sen metsäinen osuus pimeässä pelottavaltakin. Pitkä raitsikkamatka
sen sijaan oli mukava ja sen varrella paljon jännittävää katseltavaa.
Pienenä leikittiin hiekkalaatikossa, jossa oli välillä ihan tungosta, eivätkä
kaikki aina sinne mahtuneet. Riitojakin syntyi: minulla on vieläkin arpi silmäkulmassa, johon Lehtisen Markku heitti peltipurkin. En enää muista miksi,
eiköhän se ollut vain vahinko. Silmä kuitenkin meni mustaksi, vaikka minut
lähetettiin heti Kivelän kauppaan ostamaan lihanpalaa, jolla silmää sitten
haudottiin.
Stålarminkadun pihassa olin sikäli erikoinen lapsi, että heti kun opin lukemaan, aloin käydä kirjastossa ja luin paljon. Muuten aika kului samoin kuin
muillakin lapsilla. Olimme melkein aina ulkona, oli sitten kesä tai talvi. Vain
sadeilmat olivat poikkeuksena, mitään kunnollisia sadevaatteita kun ei siihen
aikaan vielä ollut.
Kesällä kuljeskeltiin lähiympäristössä, Lähimmässä eli Tonttumäessä oltiin
paljon, mutta myös Puistomäen kallioilla ja Korppolaismäessä. Hirvensalon
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sillalla käytiin kiipeilemässä ja onkimassa. Ihme, ettei kukaan koskaan pudonnut. Kun löydettiin köysiä, pingotettiin niitä puitten väliin ja leikittiin Tarzania.
Uittamolla käytiin uimassa. Vesi oli vihreää ja haisevaa, en koskaan oikein pitänyt paikasta. Siihen aikaan Uittamolla oli vielä uimalaitoskin, mutta siellä ei
koskaan käyty.
Talviset leikit muistan jostain syystä paremmin. Hiihdettiin, luisteltiin ja
laskettiin kelkoilla mäkeä. Potkukelkoista tehtiin pitkä juna, jolla laskettiin
Tonttumäkeä alas ja käännyttiin lopuksi Kupittaankadulta Merimiehenkadulle.
Minulla oli toiseksi pienin kelkka, ja siksi sain yleensä ohjata junaa, jokainen
kun istui omassa kelkassaan. Junassa saattoi parhaimmillaan olla kymmenenkin kelkkaa ja vauhti hurja.
Hiihtämässä käytiin melkein päivittäin. Matka suuntautui usein Ispoisten
hiihtomajalle, jonne mentiin Puistomäen kallioiden yli. Ispoisissakin hiihdettiin yleensä joku lenkki, välillä viisi, joskus kymmenenkin kilometriä. Viinimarjamehua sai ostaa majalta ja sitä juotiin. Kouluunkin mentiin yleensä suksilla ja välitunnit laskettiin koulun pientä mäkeä alas Vähä-Heikkilän pelloille.
Puistomäkeen teimme usein pienet hyppyrimäet, joista lensi parhaimmillaan
muutaman metrin. Luistelemassa kävimme läheisellä Grabben kentällä. Kierrettiin kenttää tai leikittiin kiinniottoleikkiä, oltiin haukkasilla. Jääkiekkoa ei
siihen aikaan vielä pelattu.
Heti sodan jälkeen rakennetuissa taloissa syntyivät suuret ikäluokat ja lapsia oli paljon, lähes joka perheessä yksi tai useampia. Myös lahjakkaita lapsia siinä ympäristössä asui paljon. Alapihalla asuivat mm. Ruohosen veljekset
Matti, Teppo ja Seppo. Stålarminkadun vastakkaisella puolella asui kansakoulukaverini Matti Salminen. Myös Salosen leipomon perillinen Matti Salonen oli
luokallani.
Muistan, että koulussa Salosen Mattia pidettiin musikaalisempana kuin
Salmisen Mattia.
Isällä oli kellarikomerossamme pieni verstas, jossa hän korjasi ja huolsi
veneen moottoria. Isällä oli hyvä valikoima käsityökaluja, joita minäkin sain
käyttää. Joskus kaksitoistavuotiaana innostuin rakentamaan höyrykoneita.
Ensimmäisen sain jopa toimimaan. Toinen, itse suunnittelemani, ei koskaan
suostunut käymään.
Aurajoen rantaan tuli silloin vielä halkokaljaaseja, ja kävin usein rannoilta
etsimässä parkkia paattien tekoon. Niitä sitten veistelin alustassa, rappujen
alla olevassa säilytystilassa. Isän kanssa yhdessä teimme pari liidokkia, sen
jälkeen osasin tehdä niitä itsekin. Lennokkeja tein useita ja niitä oli hauska
lennättää.
Kun isä 1953 hankki veneen, vietimme kaikki kesäiset viikonloput merellä.
Kun päästiin saareen, sitä lähdettiin heti kiertämään. Rantaan ajelehtinutta
tavaraa oli hauska etsiskellä ja ihmetellä. Myöhemmin otimme mukaan kalastusvälineet ja heitimme uistinta. Uistimella sai haukea, ahventa ja silloin
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tällöin säynävää. Ensimmäisellä veneellä ajettiin yleensä jonnekin Nauvoon,
pisimmillään kerran kesälomalla Korppoon eteläpuolelle Aspön Storlandetiin.
Seuraavan veneemme isä teki itse. Sillä käytiin sitten jo Kökarissa ja Maarianhaminassa asti.
Vapaata lauantaita ei silloin vielä ollut. Merelle lähdettiin, kun isä tuli töistä
ja kun matka saareen kesti 4-5 tuntia, aika saaressa jäi viikonloppuisin varsin
lyhyeksi. Kotiin tultiin vasta iltahämärässä tai pimeässä. Isällä oli hyvä hämäränäkö, ja hän ajoi venettä mielellään säkkipimeässäkin. Muistan erään
elokuisen valtavan ukonilman, jolloin pallosalamat kiisivät pitkin Airistoa. Turusta päin näkyi tulen kajoa ja lähempänä näimme Turun Veneveistämön olevan liekeissä.
Muistan myös Tupavuori-tankkerin räjähdyksen. Olin pihalla ja valtaisa jysäys kuului hyvin Naantalista Turkuun saakka. Parin päivän päästä ajoimme
veneellä katsomaan hylkyä, joka makasi lohduttoman näköisenä Nesteen
rannassa. Vesi oli täynnä öljyä, koska senaikuisilla välineillä ei sitä juuri pystynyt poistamaan.
Muutimme 1962 pois Stålarminkadulta, ensin Sofiankadulle ja aika pian
sen jälkeen Tuureporinkadulle. Silloin olinkin jo aikuinen ja muutin pois vanhempieni luota.
Kasvuympäristönä Stålarminkatu oli mielestäni erinomainen. Oli paljon
lapsia, oli seuraa, ympärillä oli vielä luontoa ja luonnontilaisia mäkiä. Kaupat
olivat lähellä, koulut ja kirjasto olivat kohtuullisen matkan päässä. Ympäristö
oli monipuolinen ja virikkeellinen ja antoi mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan. Turussa liikkuessani tunnen edelleen Martin kaupunginosan itselleni
läheisimmäksi, vaikka lähin lapsuudenympäristöni nykyään onkin jo muuttunut lähes tuntemattomaksi.
Harro Koskinen
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T u r u n l a i m i n ly ö d y t k a d u t
Eräs aikamme ilmiö on välinpitämättömyys ympäristön suhteen. En puhu tällä
kertaa isoista asioista – ilmaston ja muun luonnon saastuttamisesta – vaan
pienemmästä, mutta silti tärkeästä seikasta: katujen ja muun lähiympäristömme huoltamisen laiminlyönneistä.
Talvi on jo takanapäin, mutta ei helposti unohdu, miten huonosti katuja,
puistoja ja muita ulkoalueita hoidettiin. Tämä koskee myös Martin kaupunginosaa. On eletty aikoja, jolloin ajoteiden lisäksi jalkakäytävät ja puistokäytävät
aurattiin heti lumipyryn jälkeen ja hiekoitettiin sekä lumet kuljetettiin kaatopaikalle. Ei tarvinnut jalankulkijoiden liukastella jalkakäytävillä.
Viime talvena ajoradat kyllä puhdistettiin, mutta jalkakäytävien huolto oli
monin paikoin aivan rempallaan. Lunta ei heti aurattu, vaan sen annettiin tallautua tiiviiksi. Hiekoitus oli paikoin viitteellistä tai puuttui kokonaan. Siellä
täällä lunta kasattiin jalkakäytävän ja ajoradan väliin, missä se haittasi pysäköintiä ja esti veden valumisen viemärikaivoihin. Näin muodostui sulamisen ja
jäätymisen jäljiltä luistinratoja ihmisten riesaksi.
Ikävä kyllä, kaupungin vastuualueet, erityisesti koulujen edustan jalkakäytävät olivat paikoin kaikkein kurjimmin hoidetut. Joillekin niistä olisi voinut
syystä kiinnittää kyltin: "Talvikunnossapito sattumanvaraista". Keskeisenä
syynä tähän välinpitämättömyyteen lienee paitsi kaikessa yleistynyt piittaamattomuus kanssaihmisistä, tietenkin talous. Kaupunki haluaa säästää. Ja
taas kerran se tapahtui väärässä paikassa kaupunkilaisten edusta piittaamatta.
Asuntoyhtiöt ovat siirtäneet kunnossapidon huoltoyhtiöille, jotka ovat paikoin haalineet niin paljon asiakkaita, että eivät näköjään pysty hoitamaan
kaikkia kunnolla. Viime talvi oli varmasti ankaruudessaan huoltoyhtiöille yllätys – ne eivät kyenneet hoitamaan katuosuuksia sillä kalustolla, joka riitti
aikaisempina leutoina ja vähälumisina talvina.
Tähän asuntoyhtiöillä on lääke: kilpailuttaminen. Niiden hallitusten ja yhtiökokousten tulisi kannustaa isännöitsijöitä kilpailuttamaan huoltoyhtiöitä
säännöllisesti. Liian pitkät sopimusajat turruttavat huoltoyhtiöt hiljaiseloon.
Jokainen osakas voi tältä osin vaikuttaa yhtiökokouksissa asioihin ja lisätä
näin ympäristönsä viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Kesä tulee ja ympäristöhuolet haihtuivat? Ei aivan, sillä toinen rikka lähiympäristön silmässä on roskaaminen. Keväisenä sunnuntaina saattoi Aurajoen rannassa nähdä – sattumoisin ei Martissa – ylipursuavia roskakoreja,
joiden ympärille oli heitetty kertakäyttöastioita ja muuta pikaruokajätettä,
kun roskikseen ei mahtunut. Valitettavasti moitteet menevät jälleen kaupunkimme – tämän Suomen vanhimman – viranomaisten piikkiin.
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Tarvitaan isommat roska-astiat ja tiheämmät tyhjennysvuorot. Veikkaan,
että kaupungin palkkalistoilta löytyy jätevastaavaa tai -päällikköä, jotka voisivat silloin tällöin jalkautua tai autoistua kiertelemään tarkkailemassa ainakin
Suomen edustavinta kaupunkimiljöötä.
Tässä asiassa jokainen kaupunkilainen voi toimia kaupunkinsa ja kaupunginosansa siisteyden ja viihtyisyyden puolesta. Jos roska-astia on täynnä,
kuivan roskansa voi helposti laittaa taskuunsa odottamaan seuraavaa, johon
mahtuu.
Kesän kynnyksellä tuli julkisuuteen tieto, että Sotalaistenaukiolle puuhataan drive-in-hampurilaiskioskia. Se lisäisi vilinää tällä jo muutenkin liikenteen piinaamalla alueella, ja on odotettavissa, että moni autossa istuva mutustelija tulee heittämään roskansa ikkunasta ulos pulujen viimeisteltäviksi.
Kioski ei todellakaan sovi tähän Martinkirkon hallitsemaan kulttuurimaisemaan – ei ollut bensa-asemankaan sijoittaminen aukiolle mikään kulttuuriteko, mutta lisää tällaista vandalismia ei kaivattaisi.
Tulevaisuutta ajatellen kodeissa ja kouluissa soisi opetettavan lapsille ja
nuorille ympäristön siisteyden merkitystä. Ei riitä, että murehdit jäätiköiden
sulamista ja ilmakehän otsonikerroksen ohenemista. Ajattele maailmanlaajuisesti ja toimi paikallisesti!
Hyvää kesää kaikille lukijoillemme!
Pekka Pihlanto
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Levyraati syksyllä uusiksi
Huhtikuussa seuramme kuusi musiikin ystävää ja minä levysoittimen hoitajana kokoonnuimme Yrjänään kuuntelemaan ja keskustelemaan lähinnä grammarilla soitetuista iskelmistä. Ilta alkoi Tauno Palon laululla Ruusu on punainen ja päättyi Juice Leskisen Norjalaiseen villapaitaan.
Kuuntelimme lauluja eri vuosikymmeniltä. Jokainen sai halutessaan kertoa
lauluun liittyvistä muistoistaan, laulun tai sen esittäjän herättämistä ajatuksista ja mietteistä. Emme niinkään arvostelleet ja pisteyttäneet lauluja – perinteisestä levyraadista poiketen. Taisipa joku liikuttua kyyneliin Anneli Saariston Evakon laulua kuunnellessaan…
Mielenkiintoista lauluja valitessamme oli myös etsiä tietoja laulujen tekijöistä ja laulujen tarinoista. Annikki Tähden Pienen sydämen toinen säveltäjä
oli Valto Tynnilä, joka katosi sodassa vain vuosi sävellyksen jälkeen Metsäpirtillä ja julistettiin myöhemmin kuolleeksi.
Mielestäni ilta oli onnistunut ja mielenkiintoinen. Kuuntelin innostuneena
”vanhempaa” musiikkia, joka oli osin minulle uutta. Syksyllä, lokakuun ensimmäisenä järjestetään toinen levyraati. Tervetuloa mukaan.
Leon laatima iltaan liittyvä ”pähkinä”, Vinyylilevyraati 1.
Yhdistä numeroilla merkitty laulu/iskelmä ja kirjaimilla merkitty kohta laulun sanoista
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Veli Lehto: Sulamith (Matti Jurva)
Anneli Saaristo: Evakon laulu (Veikko Lavi)
Olavi Virta : Sinitaivas (Josef Rixner)
Tuula-Anneli Rantanen : Unhoita menneet (sov. Ossi Malinen)
Juice: Norjalainen villapaita (Juice)
Anna-Riitta Minkkinen: Kurjet ( J. Frenkel )
Kirka: Varrella virran (Hammond - Hazelwood
Tauno Palo: Ruusu on punainen (Natscinski – Saukki – Raninen)
Annikki Tähti: Pieni Sydän (Valto Tynnilä 1939)

A) mutta tunnustakaa, nyt miekalla ei oikeutta saa
B) mua älä tuomitse jos väärin tein
C) lauloimme tuttuja, uusia juttuja, joissa on sydän ja pää
D) aatosta jaloa ja alhaista mieltä
E) kohta jälleen sun silmät nähdä saan
F) en silloin koskaan jää yksinäin
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G) mun ota unelmat ja kätke ne niin, ettei löytää voi niitä kenkään sellainen
ken usko ei ihmeisiin
H) aamuyönä pieni veli syntyi junassa
I) yöllä outoon tunteeseen sitten herättiin
Auli Talja

Iskelmälaulaja ja pappi, Veli Lehto, oik. Viljo
Lehtinen, on mm. ”pähkinän” laatijan Leon
ja ja ehkä monen muunkin tämän lehden
lukijan ikimuistoinen rippipappi.

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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tapahtumakalenteri syksy 2018
Paikallis aihei n en t iet o vi sa b y A t e
Maanantaina 10.9. klo 18 ravintolalaiva Bruno II:ssa
Tuore jäsenemme ja ravintolatietokilpailujen ammattilainen Jari ”Ate” Numminen pitää lähinnä Martti- ja Turku -aiheisen joukkuetietokilpailun tutussa
ravintolassa förin vieressä. Tulee testaamaan niin historiaa kuin nykypäivää
koskevaa paikallistieto ja ota kaverisi mukaan

N os talgi n en lev y r a a t i
Maanantaina 1.10. klo 18 Yrjänässä Itäinen Pitkäkatu 49
Kuuntelemme kotimaisia iskelmiä ja lauluja eri vuosikymmeniltä ja keskustelemme niitten herättämistä muistoista, tunteista ja ajatuksista. Emme
sinänsä arvostele kuulemaamme, mutta ajatuksia niin sanoituksista kuin sävellyksistä lauluesityksistä voi toki kertoa

Lau l ut u nn elmai n en t ut us t um i n en Mo r mo ni k i r k k o o n
Torstaina 18.10. klo 18 Mormonikirkossa Betaniankadun päässä
Pääsemme tutustumaan Mormonikirkkoon ja sen toimintaperiaatteisiin,
ehkä mormonien uskontoonkin kirkon entisen piispan ja hienon tenorilaulajan
Jurkka Vuorelan opastuksella. Kuulemme myös tenorin kauniita ja säväyttäviä
lauluesityksiä

M ar t i n han hea Mart i n päivän ä Pi ppu r i m y lly ssä
Martin päivänä lauantaina 10.11.
Tilaisuus nauttia perinteistä Martin hanhea Pippurimyllyssä pitkin päivää.
Varaamme oman pöydän klo 18 alkaen. Jos haluat nauttia hanhiherkkua
kanssamme ota yhteyttä Irmeli Mattilaan, puh. 0500 869022. Sitovat varaukset 31.10 mennessä.

Peri n t ei n en puuro j u h la
Viihtyisässä ravintolalaiva Bruno II:ssa tiistaina 3.12. klo 18 förin
kupeessa
Nautimme riisipuuroa, fäskynä- tai väskynäsoppaa oman valinnan mukaan
viihtyisässä. Ohjelma vielä avoin. Erityisesti toivotaan ohjelmaa seuran omilta
jäseniltä.
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KIRJALLIS UUS PI I R I
kokoontuu joka kuukauden toisena maanantaina klo 18
Elokuussa kokoonnumme 13.8. klo 18 ja kirjana on Haruki Murakamin
Värittömän miehen vaellusvuodet.
Jo-Jo Teatteri esittää kesällä
Sinikka ja Tiina Nopolan

H e i n ä hat t u, Vilt t i t os s u ja Li t t o i st en R i i vi ö
Vepsän saaressa, 16 esitystä, ensi-ilta 14.7.2018
”Heinähattu, Vilttitossu ja Littoisten Riiviö” on näytelmä Kattilakosken perheen kesästä ja kaikista
kesään mahtuvista metkuista. Vauhdikkaan seikkailun voit käydä näkemässä ja kokemassa Vepsässä Jo-Jo Teatterin kokeneiden näyttelijöiden tulkitsemana.
Tiedustelut ja lippuvaraukset jojoteatteri@gmail.com / puh: 040 513 4215

S amppali n n an Kes ät eat t er i esi t tä ä
Naimakaupat Vegasissa - Honeymoon in Vegas
Naimakaupat Vegasissa on hauska ja säkenöivä Broadway -musikaali joka
perustuu samannimiseen elokuvaan -Honeymoon in Vegas.
Esityskausi 14.6.-17.8.2018, tiedustelut ja lippuvaraukset puh. 02 232
9050
Riitta Liede
KAIJA PESOSEN TALVISOTA
16-vuotiaan tytön päiväkirjat Petsamon etulinjalta
Martinrantalaisen kirjailijan Riitta Lieden uutuuskirja Kaija Pesosen talvisota ilmestyy syyskuussa.
Se perustuu Petsamossa etulinjoilla toimineen
nuoren tytön päiväkirjoihin ja kuvaa joukkosidontapaikan toimintaa ja sotatoimia maan pohjoisimmassa kolkassa. Päiväkirjan tekstejä on
taustoitettu otteilla virallisista sotapäiväkirjoista,
oheisjutuilla ja runsaalla kuvituksella.
Riitta Liedeon toimittaja, kuvataiteilija ja kirjailija,
jonka aikaisempi, ALKU-talon historiasta kertova
teos Haloo 976; kertomuksia kivenhakkaajien talosta on meille martinrantalaisille jo tuttu.
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Tutustuminen kaupunginteatteriin

Talvella päästiin tutustumaan juuri vast´ikään saneerattuihin teatteritiloihin. Kuvissa
osanottajia yleensä yleisöltä salatuissa teatterin takatiloissa.

M a r t i n r a n ta s e u r a
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Oike i ta va s ta u ksia
Oikeita vastauksia tämän lehden sivuilta löytyviin kilpailukysymyksiin
Tietokilpailu:
1. C. 38.000 2. B. Pentti Vherluodon veli Aimo 3. A. Kuninkaankartanonkadulla 4. A. Neitsyt 5. C. Kolmosen ulkolinja (38) 6. B. Simo Helenius 7. B. Virpa
Puisto 8. C. 1952 9. A. Valaistu nosturi 10. B. 2010 (1975)
Levyraati:
1E , 2H, 3G, 4B, 5C, 6F, 7I, 8A, 9D

S e lo s te j ä s e n r ek ist erin k ä sit t elyt oim ista 24.5.2018
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (“GDPR”)
Rekisterin pitäjä: Kaupunginosaseura Martinrantaseura ry.
• Martinrantaseura kerää jäsenistään seuraavat tiedot jäsenrekisteriin: nimi ja/tai yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
jäsenmuoto: varsinainen jäsen, perhe- ja kunniajäsen sekä kannatusja yhteisöjäsen. Vapaaehtoisia tietoja voivat olla ammatti / yritys ja
syntymäaika
• Yhdistys käyttää tietoja jäsenasioiden hoitamiseen: tiedotteiden ja
oman jäsenlehden jakeluun, lehden vapaajakeluun, jäsenkorttiin jäsenmaksun perintään, jäsenyyden tarkistamiseen.
• Jäsentiedot siirtyvät rekisteriin henkilön itsensä antamina (jäsenhakemus) tai suoraan hallituksen jäsenen kautta jäsenkirjurille hallituksen
hyväksynnän kautta.
• Tietojen luovutuksesta ulkopuolisille sovitaan hallituksen erillisellä
luvalla. Tietoja luovutetaan myös jäsenkortin ja lehden postittamista
varten kirjapainoon.
• Sähköpostirekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.
• Henkilötietoja käsitellään sähköisesti.
• Rekisterin käyttö on suojattu salasanoilla. Jäsenrekisteriä hoitavat valitut henkilöt. Tiedot säilytetään jäsenrekisterin hoitajien tietokoneella
sekä varmuuskopiona. Manuaalinen jäsenrekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Tarpeettomat jäsenrekisterit ajetaan silppurissa.
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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.
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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

KUN RUOKA
EI MAITA

MUISTIHÄIRIÖN JA
MUISTILÄÄKITYKSEN TUEKSI

SOUVENAID
NUTRIDRINK
PROTEIN

4 plo

12€

4+1 plo

11€

2,20 €/plo, norm. 2,75 €/plo

3,00 €/plo, norm. 3,75 €/plo

24 plo

67€
2,79 €/plo, norm. 3,75 €/plo

HINNAT VOIMASSA TOISTAISEKSI.
Kupittaankatu 146

Rätiälänkatu 24

www.martinapteekki.fi

