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pääkirjoitus
MI K Ä ON I H M I S E L L E TÄRKEÄÄ?
Turussa rakennetaan paljon, mutta miten saisimme parempaa laatua ja
kustannukset pysymään kurissa? Uusia sairaaloita ja kouluja on rakennettu melko uusien tilalle sisätilaongelmien vuoksi, uusi mahtava elämyskeskus on suunnitteilla, funikulaari ja erikoishankalasti rakennettava
silta rautatien yli ovat valmistumassa, raideliikennettä tai superbussia
kaavaillaan, samoin suuria vanhusten taloja ja päiväkoteja pienten yksikköjen tilalle, uusia teitä pohditaan jäljellä olevien metsien ja viheralueiden halki, paljon uusia, pieniä asuntoja yksinäisille ihmisille… puretaan
myös muutaman kymmenen vuoden takaisia, terveitä rakennuksia, koska
niille ei enää ole sitä käyttöä, mihin ne on rakennettu…ja juuri esim. betonin valmistus, rakentaminen ja purkaminen ovat hyvin voimakkaasti
ilmastoon negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Mihin unohtui ihminen ja
hänen jokapäiväinen elämänsä arjen ja voimia antavan elävän luonnon
keskellä? Ihminen tarvitsee lähimmäisiä lähelleen, mutta ei suuria massoja ihmisiä heti vauvasta alkaen. Masennus ja loppuun palaminen ovat
tämän päivän sairauksia. Ja kuka maksaa tämän kaiken: kaikki uudet rakennelmat ja rikki menneet ihmiset?
Olemme viimein tulleet hyvin tietoisiksi ilmastonmuutoksen nopeasta
etenemisestä. Eikö meidän pitäisi siis lähteä ihmisestä, hänen elinympäristönsä ja elämänolosuhteidensa parantamisesta? Luodaan lapsille
enemmän henkilökohtaisia ihmiskontakteja seinien ja koneiden sijasta
niin kodeissa, päiväkodeissa kuin kouluissakin. Käytännössä tiedän, että
kaikki oppilaat eivät suoriudu koulutehtävistään itseohjautuvasti ja muutaman vuoden haahuilun jälkeen on aivan liian myöhäistä, ei ole voimia
ottaa kiinni taaksejäänyttä. Eikä kaikkea elämässä tärkeää opita koneiden avulla. Tarvitaan toinen ihminen, johon turvautua, kun elämä potkii
päähän. Juuri uutisissa kerrottiin, että itseohjautuvuus vaatii kodin apua
– ja sitä ei kaikilla ole saatavilla.
Vanhuksille aitoja ihmiskontakteja tarvitaan hoivan ja elämänlaadun
kohentamiseksi. Työikäistenkin kontaktit siirtyvät nykyään yhä enemmän
konevälitteisiksi ja siellä voi sitten lyödä toista seurauksista välittämättä. Ymmärrämme toisiamme yhä useammin tahallaan väärin ja uskomme
huhuihin ja valeuutisiin vähintään yhtä paljon kuin tieteelliseen tutkimustietoon. Tätä menoa emme ole kovinkaan kaukana siitä, että älyrobotit sanelevat tekemisemme ja menemisemme. Sitäkö aidosti haluamme
vai olisivatko lähimmäiset eli elävät ihmiset sittenkin keskeisempiä elämässämme?
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Hyvänä uutisena koen, että Paavo Nurmen puistotien tontille Urheilupuiston yhteydessä kaavaillaan suunnitelmaa, joka sopisi kaikille alueen
yhteistyötahoille, olisi luonto- ja ihmisystävällinen sekä esteetön. Lisäksi
se noudattaisi alueelle kaavailtua kaupungin tulevaisuuden suunnitelmaa. Hyvä ja tervetullut ehdotus.
Herkules-tontille Martinkadun ja Itäisen Rantakadun kulmaan on hahmoteltu laajaa rakentamista asuntoineen ja liike- ja toimistorakennuksineen. Siinä tulee huomioida riittävä puistoalue pihan perälle puineen,
koska betonisen kattorakennelman päälle ei voi istuttaa puita, vain nurmikkoa ja muuta kevytjuurista kasvustoa. Rakentamisessa alueen liikennemäärä saasteineen on myös otettava huomioon. Pitäkäämme huolta,
että alueellamme rakennetaan ihmisystävällisesti.
Keväällä on kahdet vaalit. Muistetaan myös oma alueemme, kun tapaamme ehdokkaita ja heidän tukijoukkojaan kentällä ja vaalitilaisuuksissa.
Sirpa Kumlander

Rantakadun ja Martinkadun kulmassa on jäljellä viime sotien aikana Martin aluetta kohdanneista tuhoisista pommituksista muistuttava jäännös, vanhan sokeritehtaan johtajien tuhoutuneen asuintalon kivisokkeli. Näitä näkyviä sodan kauhuista kertovia jäänteitä ei täällä ole jälleenrakennuksen jäljiltä muita säilynyt.
Martinrantaseura on esittänyt päättäjille tonttia koskevissa kaavalausunnoissaan, että vanha kivijalka suojellaan sota-ajan poikkeuksellisen rajujen pommitusten muistomerkkinä ja että kivijalkaan kiinnitetään asianmukainen muistolaatta.
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KOKOUSKUTSU
M art i nrantas e ura ry:n ke vä t kokouks een 2 0 1 9
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 27.3.2019 klo 18.00, kahvitarjoilua klo 17.30 alkaen.
Yrjänäsali, Itäinen Pitkäkatu 49

Kokouksen aluksi FT, tietokirjailija Rauno Lahtinen kertoo kirjansa ”Elämää
1940-luvun Turussa” pohjalta turkulaisten elämästä 1940-luvun aikana, erityisesti arkipäivästä ja elämästä sodan jälkeen.
Kokouksen esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Hyväksytään työjärjestys
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitellään hallituksen laatima sääntömuutosesitys Martinrantaseuran 		
uusiksi säännöiksi. Tehdään tarvittavat muutokset ja
hyväksytään sääntömuutos.
Hallituksen täydentäminen
Esitellään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto
Vahvistetaan tilinpäätös
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka on jätetty kirjallisina
yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokouspäivää.
Muut mahdolliset asiat
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa 					
Hallitus
SYYSKOKOUS pidettiin 21.11. Turun Seudun Invalidit ry:n tiloissa Asesepänkadulla. Tilaisuuden aluksi Jouni Liuke kertoi sanoin ja kuvin Kastehelmi Karjalaisesta. Hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
Puheenjohtajana jatkaa Sirpa Kumlander ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Auli Talja ja Leo Lindstedt erovuoroisten Arto Siitosen ja Merja Silfverin
tilalle. Jouni Liuke jatkaa hallituksessa uudelle kaudelle. Uusien sääntöjen
käsittely jäi kesken ja sitä jatketaan kevätkokouksessa.
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MArtissa on entistä parempi liikkua
Kun muutimme vuonna 1982 Martissa Kuninkaankartanonkadulta Tiilentekijänkadulle, Vilhonkadulta Vilkkilänmäkeen oli juuri rakennettu uudet puuportaat. Kaiteet eivät olleet vielä yhtään kuluneet eivätkä ainakaan siinä
vaiheessa höylätytkään. Niinpä 2-vuotias poikamme onnistui saamaan kymmeniä tikkuja käteensä tartuttuaan kaiteeseen ja kämmentä kaidetta pitkin
vetäen alas juostessaan. Uudessa kodissa oli asuttu vasta kaksi päivää. Aikamoinen kokemus pikkuiselle heti alkuun. – Nyt on paikalla taas uudet portaat
ja kaiteet mutta painekyllästetystä kestopuusta tehdyt ja hyvin viimeistellyt,
sellaiset, joista ei tikkuja tartu.

Vilkkilänmäelle on aina upeata kiivetä. Nousu korkeimmalle kohdalle sujuu
aivan mainiosti liukkaammallakin kelillä. On mukava käydä katsomassa, milloin Hirvensalon laskettelumäki on käytössä, milloin on lunta ja milloin taas
lumi on jo sulamassa. Syksyllä voi poimia ruusunmarjoja. Niistä voi hyvin tehdä kiisseliä keittämällä marjat kokonaisina ja murskaamalla ne siivilän läpi.
Näin säästytään myös piikikkäiden siemenien työläältä poistamiselta – tosin
siemenet olisivat erityisen terveellisiä. Vilkkilänmäen Muumipuisto on lapsenlapselle erinomainen ilo hauskoine ja tuttuine olentoineen ja monipuolisine liukumäkineen.
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Martinrannan alueelta löytyy monia mainioita ”kuntoporrastelun” reittejä.
Kuvissa kaksi porrasta Vilkkilänmäen rinteiltä.
Vuonna 1982 Vilhonkadun toisesta päästä kiipeäminen kirkonmäelle oli
vielä varsin vaivalloista, kun ei ollut portaita ollenkaan, ei siis edes höyläämättömästä laudasta. Kivien yli taiteilu toki oli nuorelle ihmiselle mahdollista,
mutta talvikelillä kylläkin vaarallista. Asuimme muutaman vuoden ulkomailla.
Kerran palatessamme huomasimme riemuksemme, että Vilhonkadulta oli rakennettu portaat kaiteineen mäelle.
Nyt viime vuosina koluttuamme jo jokaisen kävelyreitin Martin alueella
olemme iloksemme huomanneet, että monet portaat on kunnostettu erinomaisiksi ja kaikkiin on kiinnitetty erittäin kauniit ja toimivat kaiteet – Vilhonkadunkin kirkonmäelle johtaviin portaisiin on saatu aikaisempia paremmat kaiteet. Savenvalajankadulta ylöspäin ovat nyt kaikki raskaat porraskivet
kohdallaan; routako oli kivet pahasti siirrellyt? Myös Sirkankujan portaat ovat
saaneet uuden sijoituksen ja niiden ympärille on istutettu kauniita ruusuja.
Nyt pääsee myös Urheilupuistosta helposti Sirkkalankadulle – puuportaita
on jopa kahdet. Liikkuminen on helpottunut huomattavasti, vaikka itselle ikää
onkin jo kertynyt.
Urheilupuisto on hengittävä kokonaisuus miltei kaupungin keskustassa.
Puiston kautta pääsee kätevästi Teatterisillalle, kunhan Volter Kilven kadun
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korjaustyöt valmistuvat. Puistossa voi kokea metsänkin tunnelmaa. Erilaiset
laitteet ovat hyödyllisiä. Onpa kiinnostavaa kokeilla, miten 67-vuotiaalle helpot tasapainokokeilut vaikeutuvat tulevien vuosien kuluessa vai vaikeutuvatko ylipäänsä, jos jaksaa niissä säännöllisesti harjoitella.
Hieman hämmentävää on ollut viime vuosina seurata, kun kauniit lammikot
aina tyhjennetään syksyn tullen ja kesälläkin viemärinrenkaat näkyvät melko
korkealla. Olisi varmasti kysyttävä Kunteciltä, miksi näin tehdään. Lammikoiden pohjien kaunistukset pyöreillä pikkukivillä taas on ollut positiivinen asia.
Urheilupuiston saunan avaamista tietysti kaivataan.
Myös liikkuminen pyörällä on marttilaisille sujuvaa. Oma työmatkani Tiilentekijältä yliopistolle aikoinaan on ollut pelkkää luksusta kaupungin hienoimmalla pyörätiellä suomalaisessa kulttuurimaisemassa Aurajoen rantaa
myöten. Tällä hetkellä on myös aivan loistava tilanne, kun kaupungin talvipyöräilyn testireitti kulkee Martista rantaa pitkin Turun tärkeisiin kohteisiin.
– Täytyy vielä kertoa, että olen voinut tehdä työmatkaa myös hiihtämällä
ja luistelemalla Aurajoen jääsillalta Tuomiokirkonpuiston rantaan. Venettä en
valitettavasti ole työmatkalla tullut käyttäneeksi.
Martissa on ilo liikkua. Luonto on lähellä, ja mäennyppylät ovat osin ihanasti luonnontilassakin. Näkymät kaikilta kolmelta mäeltä ovat huikeat, samoin
joen rannasta. Erityinen elämys on vielä talvipäivän auringonlasku Föriltä.
Kirsti Siitonen

WÄIN Ö AALTOS EN MUSEO
KEVÄTKAUDEN NÄYTTELY 8.2. - 19.5.2019
SALLA TYKKÄ
WAMissa 8.2. avautunut kokonaisuus on ensimmäinen laaja
retrospektiivinen katsaus kansainvälisesti tunnetun Salla Tykän (s. 1973)
tuotantoon Suomessa. Tykkä työskentelee pääasiassa videon ja valokuvan parissa. Näyttelyn varhaisimmat teokset ovat 1990-luvun lopulta ja
näyttelyssä ensiesityksensä saava teos Untitled (White – Alps)
on vuodelta 2019.
Yleisöopastukset suomeksi sunnuntaisin klo 14.
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martinrannan teollisuushistoriaa:

I ME LÄ KI V EÄ EL I MAKE AA SUOL AA T UR US T A, OS A 2
A u ran sok eri t e hdas 185 6-1961
Turkuun perustettu Suomen ensimmäinen sokeritehdas lopetti
toimintansa vuonna 1824 raaka-aineen saannin ongelmiin, ja
sen myötä tehtaan joutumiseen taloudellisiin vaikeuksiin. Napoleon nimittäin sulki sodankäynnillään raakasokerin saantimahdollisuudet Eurooppaan. Nämä sodat kestivät yli 12 vuotta, vuodesta 1803 Waterloon ratkaisevaan taisteluun vuonna
1815.
Vaikka Suomen ensimmäinen sokeritehdas kärsikin haaksirikon, ajatus turkulaisesta sokeritehtaasta jäi kuitenkin elämään. Vuonna 1853 kauppiaat
Fredrik Spoof ja Gust. A. Lindblom sekä A. Th. Ericsson anoivat lupaa sokeripuhdistamolle. Sen he saivat, mutta Itämainen eli Krimin sota, jota käytiin
1853 – 1856, keskeytti rakennustyöt, ja luvan määräaika meni umpeen. Tässä
vaiheessa Ericsson vetäytyi hankkeesta, mutta uusina yhtiömiehinä aloittivat
Carl Magnus Dahlström, Ernst Petter Thomé ja Abr. Kingelin jr. Osakkaat tekivät uuden anomuksen, ja 2.4.1856 senaatti myönsi Aura Sockerbruks Bolag
–nimiselle yhtiölle rakennusluvan pidennyksen.

SUOMEN TALOUDELLISEN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT VENÄJÄN
VALLAN AIKANA 1809 – 1917
Suomen pitkän aikavälin taloudellisen kehityksen kannalta tärkeä järjestely
oli 1808–1809 käydyn sodan jälkeen solmittu Haminan rauhansopimus, joka
säilytti Suomen ja Ruotsin kauppajärjestelyt ennallaan. Suomen ja Ruotsin
välinen kauppa oli lähes tullitonta. Ulkomaisten tavaroiden tullittoman tuonnin estäminen Ruotsista Suomen kautta Venäjälle edellytti Suomen ja Venäjän välille erillistä tullirajaa.
Suomesta tehtiin oma tullialueensa ja maahan perustettiin tullihallitus
vuonna 1812. Toiminnan alkuvaiheen keskeinen tavoite oli purkaa suuriruhtinaskunnan riippuvuutta Ruotsista ja estää ruotsalaisten tuotteiden halpatuonti Venäjälle. 1800-luvun alkupuoliskon tullipolitiikkaa leimasivat merkantilistinen suojamuuriajattelu, mutta tilanne muuttui 1850-luvulla. Tullista tuli
yksi talouspolitiikan keino suuriruhtinaskunnan kehityksen edistämisessä.
Ulkomailta voitiin tuottaa alhaisin tullein raaka-aineita ja koneita Suomen
kehittyvälle teollisuudelle, ja toisaalta suuriruhtinaskunnasta Venäjälle vietä-
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vien tuotteiden tulli oli alhaisempi kuin Länsi-Euroopasta Venäjälle tuoduilla
tuotteilla. Lisäksi Venäjä saattoi antaa suomalaisille tuotteille kiintiöitä vapaaseen tuontiin sen mukaan kuin ao. tuotteista oli emämaassa pulaa.
Toisaalta vienti Venäjältä Suomeen oli tullivapaata, mutta tämä ei haitannut
suomalaisteollisuutta niin kauan kuin venäläisteollisuus oli kehittymätöntä,
ja tullivapaus osin myös ohjasi suuriruhtinaskunnan teollisuuden rakennetta. Tullien vaikutus näkyi suomalaisessa maataloudessa aiemmin kuvatulla
tavalla. Halpaa viljaa tuotiin vapaasti ilman tullia. Suuriruhtinaskunnassa,
1800-luvun loppupuoliskon voimakkaan talouden kasvun vuoksi tullimaksut
olivat maan keskushallinnon suurin ja kasvava tulonlähde, ja muun muassa
siksi omasta tullihallinnosta pidettiin tiukasti kiinni.
Haminan rauhansopimuksella varmistettiin myös Tukholmaan suuntautuvan talonpoikaispurjehduksen jatkuminen. Suomi vei Ruotsiin maataloustuotteita, ja kotimaisen raaka-aineen niukkuutta potevat suomalaiset ruukit
saivat jatkaa rautamalmin ja takkiraudan tuontia Ruotsista. Ruotsi sai tuoda
teollisuustuotteitaan liki tullittomasti. Vuonna 1822 suuriruhtinaskunnassa
otettiin kuitenkin käyttöön Venäjän ehkäisevä tuontitullitariffi, joka oli voimassa suuntaa-antavana aina 1850-luvulle saakka. Edellisenä vuonna säädettiin viljalle tullimaksut, jotka säilyivät aina 1850-luvun lopulle.
1830-luvulta alkaneen uudistusjakson keskeinen sisältö oli Suomen irrottaminen taloudellisesta riippuvuudesta Ruotsiin – entiseen emämaahansa,
ja maan liittäminen tiiviimmin Venäjän ohjaukseen. Ruotsin kaupallisen erikoisaseman päättyminen vuonna 1844
merkitsi Suomen tullittoman maatalousviennin ja Ruotsin tullittoman teollisuustuotteiden tuonnin loppumista.
Samalla se oli voitto ”hänen hirmuisuudelleen” Lars Gabriel von Haartmanille, joka oli ajanut voimakkaasti
ruotsalaisen sokerin etuoikeutetun
aseman lakkauttamista. Ruotsin erikoisaseman lakkauttamiseen oli vähitellen varauduttu 1830-luvulta lähtien. Porvaristolle ja rannikon asukkaille
annettiin lupa viedä omia tuotteitaan
Itämeren satamiin. Näin houkuteltiin
rannikkoasukkaita etsimään tuotteilleen menekkiä Ruotsin sijasta muualta
Itämeren piiristä.
Lars Gabriel von Haartman
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Ruotsi-riippuvuuden vähentämiseen pyrittiin myös vuonna 1835 solmitulla
Venäjän-kauppasopimuksella sekä Haartmanin 1840-luvulla laatimalla salaisella tullitaksalla. Tullitaksa lopetti salakuljetuksen. Tullimaksuista tuli suuriruhtinaskunnan budjetin tulojen päälähde koko autonomian ajaksi. Näin syntyi pohja Suomen ja Venäjän kauppasuhteille autonomian aikana yli kahdeksi
vuosikymmeneksi.
1840-luvun alkuun mennessä Suomen viennistä Ruotsin osuus oli laskenut
kymmenesosaan ja tuonti kuudesosaan. Venäjästä tuli Suomen tärkein kauppakumppani, jonka vientiosuus oli 1840-luvun alussa kaksi ja puolikertainen
ja tuontiosuus kaksinkertainen Ruotsiin verrattuna.
Vuonna 1856 keisari Aleksanteri II saneli senaatin pöytäkirjaan uudistusohjelman. Kaksi Senaatin komiteaa esittivät sen pohjalta suunnitelmansa
Suomen teollisuuden kehittämisestä. Komiteat ehdottivat useita kymmeniä
toimenpiteitä, joista osa tähtäsi siirtymistä taloudellisen liberalismin järjestelmään ja osa järjestelmästä riippumattomaan taloudelliseen kehittämiseen.
Suomeen saatiin elinkeinovapaus ja ammattitaidon edistämisen ohjelma sekä
asetus osakeyhtiöistä. Venäjän ja Suomen vastavuoroisuuskauppa sai niin
ikään merkittävän jalansijan.
Suomi sai myös oikeuden periä tuontitullia venäläisistä tuotteista. Venäjän
ulkomaantavaroiden tulliton tuonti supistui. Tullitta Venäjälle vietävien tavaroiden lukumäärä sen sijaan kasvoi ja vientikiintiöt kohosivat. Viljatullit lakkautettiin vuonna 1864.

SOKERITEHDAS KOHOAA AURAJOEN RANNALLE

Auran Sokeritehdas v. 1867. Kuva J. Reinberg.
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Auran Sokeritehdas kuusikerroksisena

Edellä kuvattua taustaa vasten on ymmärrettävissä into saada Turkuun sokeritehdas, jollaisesta oli jouduttu luopumaan raaka-ainesaannin vaikeuksien
aiheuttamien taloudellisten ongelmien vuoksi. Nyt näytti elämä taas hymyilevän kannattavalle yritystoiminnalle.
Tehdasta ryhdyttiin saadun luvan perusteella rakentamaan vuonna 1856
Aurajoen rannalle Itäisen Rantakadun ja Sotalaistenkadun kulmatontille –
paikalle, jossa oli aiemmin ollut tiilitehdas. Sokeritehtaan suunnitteli kaupunginarkkitehti Georg Theodor Chiewitz, ja se muodostui neljästä suuresta punatiilisestä rakennuksesta. (KUVA: Kuusikerroksinen sokeritehdas)
Tehdas oli ensimmäinen varta vasten teollisuuslaitokseksi suunniteltu rakennuskokonaisuus Suomessa, ja siitä alkoi punatiilisen teollisuusrakentamisen perinne.
Rakennuspaikan maaperä vaati suuria paalutustöitä perustusten vahvistamiseksi. Sen vuoksi kuusikerroksisen tehdasrakennuksen valmistuminen
viivästyi. Vasta vuonna 1859 tuotanto voitiin aloittaa.
Tehtaan koneet, mm. 12 hevosvoiman höyrykone ja sokerin keittämiseen
tarvittava tyhjiökattila, tilattiin Englannista. Kova kilpailu ulkomaisen, varsinkin saksalaisen sokerin kanssa vaati melko pian teknisiä uudistuksia. Vuonna
1864 hankittiin 4500 uutta kekomuottia ja rakennettiin suuri kivimakasiini.
Tuotantokykynsä parantamista Auran tehdas jatkoi 1880- ja 1890-luvuilla
uudistus- ja lisärakennustöin.

M a r t i n r a n ta

13

Sanomia Turusta kirjoittaa Sokeritehtaan lisärakentamisesta
Uudistusten ansiosta vuosina 1870-1896 Auran tehtaan tuotantokapasiteetti kohosi 3,5 -kertaiseksi. Myös tuottavuus kasvoi, ja raakasokerista
saatiin entistä enemmän valmista tuotetta. Vuonna 1896 Auran sokeritehdas
oli tuotannossaan 36 % ja työntekijämäärässään (131 henkeä) vähän jäljessä
Töölön tehtaasta, joka oli tuolloin toinen Suomessa toimiva sokeritehdas.
Tullimääräysten takia Auran sokeritehdas osti raakasokerinsa siirtomaista,
aluksi Kuubasta ja Brasiliasta, myöhemmin Jaavan saarilta. Venäläinen juurikassokeri saavutti kuitenkin raaka-aineena suurimman osuuden, koska sen
sanottiin olevan laadultaan kaukomailta tuotua raakasokeria parempaa. Kun
venäläinen raakasokeri sai vuoden 1897 tullisopimuksessa erikoisaseman
Suomen markkinoilla, Auran sokeritehdas siirtyi kokonaan käyttämään sitä.
Sokerinsa myyntihintoja määrätessään Auran sokeritehdas seurasi Hampurin noteerauksia ja hinnoitteli sokerinsa hinnan jonkin verran Saksasta tuotua sokeria alhaisemmaksi. Samaa myyntiperiaatetta noudatti Töölön tehdaskin, ja vaikuttaa siltä, että tehtaat välttivät keskinäistä hintakilpailua.
Sokeritehtaan perustajat olivat pitkään yrityksensä johdossa. Kun E.P.
Thomé ja Abraham Klingelin kuolivat, C.M. Dahlström, G.A. Lindblom ja Fr.
Spoof lunastivat heidän osuutensa yrityksestä. Yhtiön ensimmäinen toimitusjohtaja oli Dahlström, hänen jälkeensä Lindblom vuoteen 1871, sitten kah-
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den vuoden ajan Dahlström ja jälleen Lindblom, joka hoiti tehtävää
aina kuolemaansa saakka vuoteen
1889. Vuodesta 1890 toimitusjohtajaksi tuli Ernst Dahlström,
jota vuosisadan vaihteessa seurasi hänen veljensä Magnus Dahlström.
Vuonna 1903 yritys muutettiin Aura Sockersbruks Aktiebolag
-nimiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiö
oli tosin perustettu osakeyhtiöksi
jo 25.11.1858 ja sen säännöt olivat osakeyhtiön mukaiset. Jostain
syystä sääntöjä ei oltu hyväksytty,
koska yhtiö oli merkitty rekisteriin
pyydettyjen selvitysten jälkeenkin avoimeksi yhtiöksi. Olisikohan
syynä ollut vuoden 1864 osakeyhtiöasetus, jonka pykäliä yhtiön
säännöt eivät olisi täysin täyttäneet.
Venäjän kanssa tehty tullisopimus paransi suhdanteita. Markkinat paranivat ja tuotanto kasvoi.
Sokeritehdas kärsi pommituksista
Se loi uudistuksille ja koneiden osjoulupäivänä 1939
toille otolliset olosuhteet. Vuonna
1911 tuotantokapasiteetti oli kohonnut yli 9000 tonniin, mutta jo vuonna 1914 kotimaisen kilpailun kiristyttyä se laski n. 7500 tonniin. Tuli siis vastoinkäymisiä. Työntekijöiden määrää
jouduttiin vähentämään vuosisadan vaihteen 200:sta 166:een vuonna 1914.
Kotimaassa tuotettiin sokeria sellaisia määriä, ettei ollut riittävästi kysyntää. Liikatuotanto kotimaisilla markkinoilla johti Suomen Sokeriyhdistyksen
perustamiseen vuonna 1901. Sen jäseneksi myös Auran sokeritehdas liittyi.
Vuonna 1903 Sokeriyhdistyksessä määriteltiin Auran tehtaan kiintiöksi 24,6 %
maan kokonaisvalmistuksesta, mutta se aleni 22,6 %:iin Kotkan sokeritehtaan
toiminnan alkamisen jälkeen. Valmistuksen mukaan laskettuna Auran tehdas
oli Suomen toiseksi suurin sokeritehdas Töölön tehtaan jälkeen, mutta Vaasan
tehdas oli jo aivan sen kannoilla.
Aura Sockerbruks Aktiebolagin toiminta itsenäisenä yhtiönä päättyi vuonna
1918, jolloin kuusi Suomen sokeritehdasta liittyi Suomen Sokeri Osakeyhtiöksi. Auran tehtaan omistajat saivat uuden yhtiön osakkeista 21,6 %. Kaupparekisteristä Aura Sockerbruks Aktiebolag lakkautettiin itsenäisenä yhtiönä
vuonna 1919.
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S U O M E N S O K E R I O Y, A U R A N T E H D A S 1 9 1 8 - 1 9 6 1
Suomen Sokeri Osakeyhtiö paransi kilpailukykyään markkinoilla keskittämällä tuotantonsa neljään tehtaaseen ja tekemällä teknisiä uudistuksia. Koneistoja siirrettiin lakkautetuista tehtaista jäljelle jääneisiin, mm. Auran tehtaan puristepalasokeriosaston laajennus vuonna 1920 toteutettiin osittain
lopetetuista tehtaista saaduilla koneilla.
Suomen Sokerin 1920-luvun alun teknisessä kehittämistyössä kiireellisimmäksi katsottiin höyrykattiloiden ja voima-asemien uudistaminen. Auran
tehtaalla ongelmana oli se, että kaikki höyrykoneiden lauhdevesi juoksi Aurajokeen. Sitä ei siis otettu hyötykäyttöön. Toisena pulmana Turussa sanottiin olevan makean veden saanti. Tämä seikka tuntuu jotenkin haetulta syyltä,
koska tehtaan alueella oli lähde.

Tehtaan työntekijöitä 1920-luvulla
Maailmansotien välisellä kaudella palasokeri löi itsensä läpi markkinoilla.
Vuonna 1930 Suomen Sokerin tuotannosta sen osuus oli jo runsaat kaksi kolmannesta ja kekosokerin eli toppasokerin enää vajaa kolmannes. Palasokerin
pakkaamisessa siirryttiin suurista ja työläistä puulaatikoista kuluttajille suoraan myytäviin pakkauksiin.
Pala- ja kekosokerin lisäksi tehtaat valmistivat pieniä eriä jauhettua sirotesokeria sekä fariinisokeria ja siirappia. Lisäksi teollisuudelle tehtiin jonkin
verran granuloitua sokeria. Kidesokerin valmistamisen vähyys johtui siitä,
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että vuoteen 1933 se oli vailla tullisuojaa, ja ko. vuoden jälkeen voimaan tullut tullimaksukin jäi pieneksi. Kidesokerin markkinoita hallitsivat sen maahantuojat, kun taas pala- ja kekosokerin myynti oli Suomen Sokerin käsissä. Tämä
vallinnut markkinatilanne vakiinnutettiin Suomen Sokerin ja sokerin maahantuojien välisellä ”herrasmiessopimuksella”.
Sokeritehtaiden fuusion jälkeen kaikkien tehtaiden tuotanto myytiin Suomen Sokeri Oy:n tuotteina tunnuksella ”Suomen Sokeri”, valmistustehdas kuitenkin merkittiin pakkaukseen. Tehtaiden tuotteet pyrittiin saamaan laadulli-

Naisia sokeritehtaalla 1950-luvulla
sesti toisiaan vastaaviksi ja saman hintaisiksi. Kaikkia tehtaita varten otettiin
käyttöön ulkoasultaan yhtenäiset sokerilaatikot ja –säkit.
Toisen maailmansodan jälkeen Suomen Sokeri aloitti teknisesti jälkeen
jääneiden tehtaittensa uudistamistoimet. Kehittämisohjelmassa pääpaino oli
Vaasan ja Töölön tehtaiden modernisoimisessa.
Auran tehdas oli jo vanhanaikainen ja rakennukset huonossa kunnossa.
Kannattavuuskin oli heikko. Yhtiön muiden tehtaiden tuotantokapasiteetti
olisi pystynyt korvaamaan Auran tehtaan osuuden markkinoilla. Auran tehtaalla olikin enää vain paikallista merkitystä. Taloudelliseksi rasitteeksi muodostuneeseen Auran tehtaaseen Suomen Sokeri ei enää tehnyt merkittäviä
pitkän aikavälin investointeja.

M a r t i n r a n ta

17

Pakkausten etiketti
Vuonna 1949 Suomen Sokerin hallintoneuvosto teki päätöksen Auran tehtaan asteittaisesta lakkauttamisesta, mutta päätöstä ei kuitenkaan pantu
käytäntöön. Osittain tämä johtui Suomen Sokerin kiinnostuksesta juurikassokerin jalostamisprosessista. Auran koneet näet pystyivät käsittelemään juurikassokerista tehtyä ns. paksumehua, minkä vuoksi Turkuun päätettiin perustaa ns. mehuasema. Se jalosti sokeriksi osan Suomen Sokerin tytäryhtiön
Oy Juurikassokeri-Betsocker Ab:n Naantaliin vuosina 1952-1953 rakentaman
juurikassokeritehtaan jälkituoteliuoksesta. Tosin Salossa oli toiminut Suomen
ensimmäinen juurikassokerittehdas Suomen Raakasokeri Oy vuodesta 1918
lähtien.
Vuonna 1956 Auran tehdas tuotti Pulmu-, Siro-, Tomu- ja Fariinisokeria
sekä Taloussiirappia. Juurikassokerin Naantalin tehtaasta kasvoi 1950-luvun
lopulla itsenäinen tuotantolaitos, eikä sillä ollut enää tarvetta kuljettaa
sokeriliuosta tankkiautoilla Turkuun. Jatkojalostamisen päättyminen merkitsi
sitä, että Suomen Sokeri Osakeyhtiö pysäytti Auran tehtaansa koneet kesäkuun alussa 1961. Tontti myytiin Armas Puolimatkan rakennusyhtiölle, joka
rakensi sokeritehtaan paikalle kerrostaloja. Sokerinrantana tunnetun asuntoosakeyhtiön osoite on Itäinen Rantakatu 48–50.
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Sokeritehdasta puretaan 1961
Sokeritehdas katosi joen rannalta, mutta muisto säilyy asunto-osakeyhtiön
nimessä.
Tapani Järvinen
Lähteet:
- Eino Jutikkala: Turun kaupungin historia 1856 - 1917. Turun sanomalehti
ja kirjapaino 1957
- Olli Poropudas: Taloudellinen kehitys ja vahva valtio, Suomen Suuriruhtinaskunta 1809 –
1913. Helsingin yliopisto 2012. Väitöskirja Politiikan ja talouden tutkimuslaitos
- Suomen sokeriteollisuus 1756-1956. 200 vuotta sokeriteollisuutta. Helsinki 1956.
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Ja tilalle nousi As. Oy Sokeriranta

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”.

SisÄllissotaa Wäinö
Aaltosen museossa
Martinrantaseuralaiset olivat marraskuun lopulla mukana opastetulla
kiertokäynnillä Wäinö Aaltosen museon näyttelyssä Sisällissota. Museo oli
tarttunut vakavaan aiheeseen näyttelyssä , jossa nimekkäät kansainväliset ja
suomalaiset nykytaiteilijat käsittelivät sotaa uhrien näkökulmista.
Sisällissodassa sekä uhrit että tappajat ovat tavallisia ihmisiä. Hyvyys on
arvokkainta ihmisessä, mutta historia osoittaa muuta. Arvioidaan, että maailmassa on Suomen sodan jälkeen käyty noin 50 sisällissotaa.
Näyttelyn avaus oli vaikuttava. Museon ulkopuolella oli sodan tuhoama
syyrialaisen kodin rauniot. Anssi Pulkkisen työ Streetview oli vuodelta 2017.
Suomen sisällissota oli vaihtelevasti esillä.
Otsikkokuvassa: Harro Koskisen Tahrainen Suomi vuodelta1972.
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Ismo Kajanderin valokuvaveistos Ämmänristi vuodelta 2002 säväytti.
Näyttely on Turun kaupungin tukema suurtuotanto ja museossa sai nähdä todella vaikuttavia teoksia kierroksen aikana. Opastus avasi tarpeellisia
ja kiinnostavia asioita taustoista. Tämän näyttelyn kohdalla se oli erityisen
tärkeää.
Viesti oli selkeä: Sota on tragedia, joka vaikuttaa yksilön perheen, suvun ja
kansakunnan tasolla.
Näyttelyä olivat tukeneet Plan International Suomi, Suomen Punainen Risti, Amnesty International, Kirkon ulkomaanapu.
Näyttelyesitteessä kerrotaan:
”Turkulaisen Ismo Kajanderin 1960 luvun alussa alkanut taiteilijan ura on
ollut suomalaisen taiteen piirissä poikkeuksellisen laaja-alainen ja kansainvälisesti orientoitunut. Kajander on tullut tunnetuksi mm. esinekoosteista,
kollaaseista, installaatioista ja valokuvista.
Teoksissaan hän käyttää usein esineitä, jotka viittaavat poliittisiin tai yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Ismo Kajander on toiminut taiteilijantyönsä ohella galleristina, opettajana
ja Turun piirustuskoulun rehtorina. Vuonna 2003 hän toteutti Suomen sisällissotaan viittaavan näyttelyn ”1918” Helsingissä. Valmistellessaan näyttelyä
Kajander perehtyi vanhempiensa jättämään henkiseen perintöön ja samassa
prosessissa muotonsa sai myös teos Ämmänristi.
Teos viittaa Lempäälässä sijaitsevaan punakaartilaisten joukkohautaan, johon mm. Kajanderin isoisä teloitettiin sodan aikana.”
Raili Kataja
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Mart i nrannan käsi t yömestarei ta

Tapio Vainist o, Viulunrakentaja

Monet Tiilentekijänkadulla kulkeneet martinrantalaiset ovat
kiinnittäneet huomionsa pieneen sympaattisen näköiseen liikkeeseen, jonka oven päällä riippuu viulunmallinen kyltti. Sen
teksti, Jousisoitin Tapio Vainisto, kertoo, että oven sisäpuolella
toimii ja työskentelee tunnettu turkulainen viulujen ja muiden
jousisoittimien rakentaja, korjaaja ja restauroija. Liikkeen erikoistoimialan vuoksi satunnaisella ohikulkijalla ei useinkaan
ole asiaa astua liikkeen ovesta sisään - vaikka mieli tekisi.
Tiilentekijänkadun viulumestarin edeltäjät rakensivat vanhimman tiedetyn
viulun jo vuonna 1555 Cremonassa Italiassa. Tämä pikkukaupunki on vielä tänäänkin maailman viulunrakentajien pääkaupunki. Suomeen viulunrakennustaito tuli 1700-luvulla Tukholmasta. Vanhin tunnettu suomalainen viulunrakentaja oli Stradivariuksen aikalainen Petter Johan Roos.
Vanhin tähän päivään asti säilynyt suomalainen viulu on turkulaisen Johan
Lindströmin valmistama vuodelta 1796. Sitä säilytetään Sibelius -museossa
Turussa. Luostarinmäen käsityöläismuseon viulunrakentajan verstaalta löydät samaisen Lindströmin vuonna 1814 rakentaman viulun.
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Viulunrakentaja alkutaipaleellaan.
Turkulaisten viulunrakentajien maineikasta työtä on jatkanut Tiilentekijänkadulla jo 35 vuoden ajan viulunrakentaja Tapio Vainisto. Hän syntyi vuonna
1956 Turussa ja sai kosketuksen viuluun ja viulunsoittoon jo lapsuudenkodissaan. Isä, ammattimuusikko, soitti Turun kaupunginorkesterissa yli 30 vuoden
ajan.

KOULUTUSTA MEILLÄ JA MAAILMALLA
Vainisto aloitti viulunsoiton opinnot 11-vuotiaana. Hän opiskeli seitsemän
vuotta Turun konservatoriossa ja hankki päästötodistuksen opettajankoulutuslinjalta. Viulunrakennuksesta hän kiinnostui 1970-luvun lopulla ja rakensi
ensimmäisen viulunsa Unto Virtasen opissa 1982.
Hän on kertonut olleensa lapsesta saakka kiinnostunut käsillä tekemisestä. Viulunrakentajana hän sai yhdistää kaksi mieliharrastustaan, puutyön ja
musiikin.
Jatkossa hän opiskeli viulunrakennusta ja -korjausta Helsingissä Risto Wainion liikkeessä vuonna 1983. Jo samana vuonna hän perusti oman viululiikkeensä. Liike toimi aluksi vajaan vuoden Raisiossa, kunnes se 1984 keväällä
kotiutui Tiilentekijänkadulle.
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Kunniakirja Sesto Fiorentinon viulunrakennuskilpailusta Italiasta.

Myöhemmin Vainisto on osallistunut useille viulunrakennus- ja restaurointikursseille, joissa opettajina ovat toimineet mm. Jean Bauer, Jan Pawlikowski, Malcolm Siddall, John Dilworth, Simeone Morassi ja Ensio Kelloniemi.
Tapio Vainisto oli aloitteentekijänä, kun Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen perustettiin soitinrakennuslinja ja alettiin järjestää lyhytkestoisia viulunrakennuskursseja. Vainisto hankki tarvittavat kouluttajat ulkomailta myöten ja toimi myös tulkkina.
Vuonna 2001 hän sai 1. palkinnon alttoviululla ja 2. palkinnon viululla Suomen Viulunrakentajat ry:n järjestämässä kilpailussa.
Vuonna 2007 Vainisto opiskeli Firenzessä, jossa sai merkittävää oppia alan
mestarilta Paolo Vettorilta.
- Viulunrakennuksen tieto ja taito on hankittava muruina maailmalta. Hyvät
suhteet ulkomaille ovat tärkeitä. Siksi opiskelin italiankieltä Turun Työväenopistossa ja osaan sitä nyt jo hyvin, kertoo Vainisto.
- Nykyisin kiinnostaa ehkä eniten kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen. Olen ollut kolme kertaa mukana kansainvälisissä, Museo del Violinon
kolmen vuoden välein järjestämissä Cremonan La Triennale –viulunrakennuskilpailuissa. Kilpailuun viedään valmis viulu, se arvostellaan käsityön ja äänen
osalta ja saadut yhteispisteet ratkaisevat. (Cremonan kaupunki on ollut yksi
maailman merkittävimmistä viulunrakennuskeskuksista yli 500 ajan).
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Viuluja, viuluja, viuluja… seinät täynnä viuluja.

Vuonna 2017 Vainisto saavutti Italian viulunrakentajien yhdistyksen järjestämässä kansainvälisessä kilpailussa Sesto Fiorentinossa upean kunniakirjan.
Tänään Tapio Vainisto on yksi maamme huomattavimmista viulunrakentajista. Hän on mm. Suomen Ammattiviulunrakentajat ry:n, Suomen Viulunrakentajat ry:n ja Varsinais-Suomen Viulunrakentajat ry:n puheenjohtaja.

VIULUJEN RAKENNUSTA RESTAUROINTIA TIILENTEKIJÄNKADULLA
Vainiston liike Tiilentekijänkadulla valmistaa tilauksesta uusia jousisoittimia, viuluja, alttoviuluja, selloja ja kontrabassoja sekä tekee niiden huolto-,
korjaus-, ja trimmaustöitä sekä vaativia vanhojen soittimien restaurointitöitä.
Valikoimaan kuuluvat myös jouset. Liikkeessä hoituu jouhitukset, kärkiluun
uusinnat, punoksen uusinnat, puutangon suoristukset, pulituurikiillotukset
jne.
Myynnissä on vanhoja viuluja, alttoviuluja, selloja ja kontrabassoja, sekä
niiden jousia. Saatavana on myös kaikkien jousisoittimien kieliä, tarvikeosia ja
viulukoteloita. Liike tuo maahan ja myy myös viulunrakennuspuuta, työkaluja
ja lakkoja soitinrakentajille.
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Tapio Vainisto esittelee taustallaan olevan hyllyn kymmeniä purkkeja, joissa on soitinlakan valmistamiseen tarvittavia eksoottisia aineita. Kädessä hänellä on purkki, jonka
etiketissä lukee ”Lohikäärmeen veri”!
Viulun puuaines on kuusta, vaahteraa ja ebenholzia. Suomalainen kuusi käy, mutta vaahtera ei, sillä se on liian kovaa. Pitää olla alppivaahteraa.
Ääneen ja sointiin vaikuttavat myös kannen ja pohjan paksuus. Puukaan ei
ole tasalaatuinen materiaali, vaan samassa puussa voi olla pehmeitä ja kovia
alueita. Soittimen ikä vaikuttaa sointiin, aika kypsyttää materiaalin, puu mukautuu värähtelemään.
Soitinlakasta Vainisto kertoo muutamia perusasioita:
- Lakka on olennainen osa soittimen äänenmuodostusta. Kun viulu soi,
se värähtelee yhdessä lakan kanssa. Kun alkuperäinen lakka poistetaan ja
korvataan uudella, se ei ole enää sama soitin.
Lakat valmistetaan liikkeessä itse, viuluhartseja lakan valmistukseen hankitaan ympäri maailmaa, kaikki materiaalit ovat luonnontuotteita.
Viulussa on 72 osaa ja yhden soittimen rakentamiseen kuluu noin 400 työtuntia. Uusia viuluja valmistuu verstaalla nykyisin vain vähän, sillä muiden
vanhojen viulujen huolto ja korjaus vievät suuren osan tekijän ajasta.
Viulunrakentaja Tapio Vainisto kertoo viihtyneensä Martissa Tiilentekijänkadun rauhallisessa ympäristössä. Huoneisto on vuokrattu suoraan taloyhti-
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öltä ja lähistön naapureiden kanssa asiat sujuvat sovussa ja hyvässä yhteistyössä. Mm. sellojen pussit valmistaa kulman takana sijaitseva verhomaakari
Anne-Maria Kuusilehto ja monien kunniakirjojen kehystykset Kullervo ”Konsta” Nevalaisen Kehysliike KonstArt.
Jousisoitin Tapio Vainisto on avoinna vain sopimuksesta, mutta käykää katsomassa, kun huomaatte mestarin olevan paikalla.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ TIILENTEKIJÄNKATU 12

As Oy Tiilentekijänkatu 12. Kuva: Martti Walden
Tiilentekijänkadun varrella Tapulikadun ja Stålarminkadun välisten tyhjien
tonttien rakentaminen aloitettiin heti sodan tauottua ankaran asuntopulan
vallitessa. Tiilentekijänkatu 12 – 14 tonteille nousi vuoteen 1946 mennessä
viisi kaksikerroksista puutaloa. Tuohon aikaan oli pääomasta ja kaikesta rakennusmateriaalista huutava pula ja rakentajat joutuivat turvautumaan hätäratkaisuihin.
Näistä Tiilentekijänkadun 12-14 taloista tulikin saman kadun varteen myöhemmin rakennettuja taloja vaatimattomampia. Ne olivat puurakenteisia ja
kooltaan vain vähän suurempia kuin sodassa tuhoutuneet naapurikorttelien
rakennukset.
Tiilentekijänkadun ja Tapulikadun kulmassa sijaitsevan Asunto-osakeyhtiö
Tiilentekijänkatu 12 kolmen kaksikerroksisen rakennuksen ryhmän suunnitteli arkkitehti Lauri Sipilä 1945-1946. Talon liikehuoneistoissa toimi ennen
Vainistoa mm. vanhempien paikkakuntalaisten muistamat Parturi-Kampaamo Geili ja Siirtomaatavaraliike Hilde.
- Jouni Liuke
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y s tä v ä n i o n a i k a h y v ä i h m i s e k s i
Hän on pelannut koripalloa yli puoli vuosisataa. Hän aloitti yhteisen joukkuepelimme Turun Riennossa. Hän oli jo silloin ”erilainen nuori”. En osa selittää
miten. Ehkä hänellekään ei pakkomielteinen voittaminen ollut hienon harrastuksen pääjuju. Eikä hän myöhemminkään lähtenyt juhlimaan voittoa tai
suremaan tappiota alkoholin
voimalla.
Koripallossa hän taitava
heittäjä. Kaukoheitot hipovat
kattoa ennen kuin ne putoavat sukkana koriin. Niin - tai
sitten hän tekee vartalohämäyksen, ajaa ohi puolustajan
ja vääntää pallon ihmeellisen
kierteen avulla laudan kautta
koriin. Hän on myös taitava,
oikea-aikainen puolustaja, ei
koskaan riko tahallaan – ei
vaikka valmentaja käskisi.
Hän on toiminut Turussa
Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon
piispana 1987 - 93. Piispa
tarkoittaa seurakunnan paimenta. Nykyäänkin hän on
Vanhinten Koorumin jäsen
kirkossa, jonka monet tuntevat Mormonikirkon nimellä.
Tunnen kaksi vuotta nuoremman miehen ja nykyisen pelikaverini sen verran hyvin, että
tiedän hänet lujaksi uskossaan. Hän kertoo minulle elävästi, kun kysyn hänen
arvoistaan ja uskostaan, mutta ei koskaan tyrkytä niitä.
Mutta aiemmin kerrotun lisäksi tuo mies on huikea tenori. Olen käynyt elämänkumppanini ja seuramme jäsenten kanssa kuuntelemassa Betaniankadun päässä sijaitsevassa kirkossa hänen lauluaan. Ne eivät jätä ketään tuntevaa ihmistä kylmäksi.
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Ja kun nykyisen koripalloporukkamme Polunvarren Poikien syyskausi päättyy yhteiseen joulujuhlaan Hirvensalon Suvituulessa, kaikki odottavat, että
lämmin ystävämme laulaa. Ja niin hän tekee. Oiva Paloheimon Ontuva Erikson
tuo mieleen alkuillan harjoitukset, missä me seitsemänkymppiset, kankeat
miehet tavoittelemme palloa, ehkä kuitenkin enemmänkin toistemme sieluja.
Ja sitten
Näitkö vanhan miehen,
Joka kärryjänsä työntää.
Niihin kamaa haalii,
Mikä muilta yli jää.
Silmissään vain menneisyyttä,
Sodat, joihin joutui syyttä.
Eilisiin lehtiin valheet eiliset jää.
Niin kuinka siis voit edes väittää
Sä että yksinäinen oot.
Jos halki kaupunkimme kuljet
Ilman että silmät suljet,
Huomaat, että sentään
Lähes onnellinen oot.
Me pelikaverit ymmärrämme olla taputtamatta. Ystävämme auttaa meitä
pysähtymään - ainakin hetkeksi.
Lopuksi tuo puoliksi kalju, lempeäkatseinen mies laulaa Volga-laulun. Me
karvaiset, vielä ehkä bankettisaunasta hikiset, puolialastomat, osin oluesta
humaltuneet raavaat miehet, keskipituudeltaan noin 185 senttiä, keskipainolta ehkä 95 kiloiset, me vuodatamme salaa kyyneleitä pala kurkussa, kuivaamme silmiämme ja poskiamme. Meistä tulee onnellisia, kun hän laulussa pyytää
yhden enkelin turvaksemme.
Tämä ystävämme on tuttu myös Martinrantaseuran ihmisille. Lokakuussa
olimme kuuntelemassa mihen kuvausta kirkkonsa toiminnasta ja hänen upeata tenoriaan. Viimeksi hän tuli joulukuussa puurojuhlaamme hieman yllättäen
ja toi joulun sanoman jokaisen sydämeen.
Kiitos Jurkka Vuorela lämpimästä ystävyydestä.
Leo Lindstedt
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PUNAISET LEHDET VAAHTERASTA
MAAHAN LEIJAA...
Lokakuun ensimmäisenä maanantai-iltana kokoonnuimme kuuntelemaan
musiikkia eri aikakausilta ja keskustelimme lauluista ja niiden tuomista muistoista. Leo, Auli ja Marja olivat koonneet hienon kokoelman musiikkia, ja niistä
syntyikin paljon keskustelua. Vaikka tilaisuuden nimenä oli Levyraati, emme
suinkaan arvioineet levyjä vaan puhelimme kaikenlaista, mitä itse kullekin tuli
mieleen. Tilaisuuden juontajat olivat hankkineet myös kivasti tietoa esitetyistä kappaleista.
Illan vanhin laulu oli vuodelta 1916: Sulo Vakkarin esittämä viisu Aurajoella,
jossa käydään läpi 1900-luvun alun teollisuushistoriaa Martinrannan alueella.
Laulua kuunnellessa voi nähdä mielessään Aurajokivarren tehdasrakennukset
ja niiden työläisten kovan elämän. Sulo Vakkari oli kommunisti, ja laulu oli siis
tehty vain pari vuotta ennen kansalaissotaa.
Vähän uudempaa musiikkia olivat Kiti Neuvosen esittämä Nuoruustango ja
Hectorin Palkkasoturi. Molemmathan ovat varmaan kaikille tuttuja, ja niinpä
laulujen sisällöt herättivät keskustelua. Palkkasoturi on vuodelta 1965, jolloin
USA soti Vietnamissa ja elettiin kylmän sodan aikaa pahimmillaan. Valitettavasti laulun sanoma ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan.
Kuulimme myös Laila Kinnusta ja Olavi Virtaa – Suomen kenties parhaimpia iskelmälaulajia. Illan lopetti iki-ihana Tove Janssonin kirjoittama Syyslaulu
eli Höstvisa. ”Kotimatka pitkä niin, ei vastaantulijaa. Illat sammuvat kylmään
hämäryyteen.”
Lokakuun viimeisenä maanantai-iltana puhelimmekin pienellä porukalla
siitä, miten vuodenajat vaikuttavat mielialoihimme. Alustajaa tilaisuuteen ei
ollut saatu, mutta eipä tuo haitannut. Pohjustukseksi Leo oli laatinut lyhyen
kyselykaavakkeen, johon jokainen läsnäolija arvioi omia ajatuksiaan eri vuodenajoista. Sen pohjalta olikin helppo käydä aihetta läpi, kun läsnäolijat kertoivat omia tuntemuksiaan.
Mennessäni keskustelutilaisuuteen en osannut ajatella, miten monella
tavalla me suhtaudumme vuodenkulkuun. Kaupungissa lapsuuttaan ja aikuisuuttaan viettäneet näkevät pimeän syystalven eri tavalla kuin ne, jotka ovat
oleskelleet paljon maaseudulla, missä pimeys on täydellistä. Kaikki näkivät
kevään heräämisen upeimpana vuodenaikana, joskin myös alkusyksyn väriloisto sai ihailijoita.
Useimmat keskustelijoista arvostivat aamujen kauneutta, mutta kuulimme
myöskin, miten hieno on alkukesän hidas hämärä. Kuuntelimme keskustelun
lomassa muutaman laulun. Varsinkin Kielon jäähyväiset herätti keskustelua,
miten kauniit ja julmat sanat laulussa on: ”Kun taivas ja maa kesän tuoksuja
on tulvillaan, unohdan silloin mä sen, pian kuolohon käyn kalveten.”
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Totesimme yhteisesti, miten mukava on kaamoksen keskellä kokoontua
yhteen hyvässä seurassa ja tehdä yhdessä jotain tai vaikka keskustella sopuisasti jostain. Molemmissa illoissa oli mielestäni hyvä henki: vaikka välillä
olimme eri mieltä, keskustelu oli rentoa ja toisia osallistujia kunnioittavaa.
Eija Tyystjärvi
Kuuntelimme myös Esa Niemitalon levyttämän Dan Anderssonin runoon sävelletyn
surumielisen laulun Soittoniekka. Niemitalo kuulosti raatilaisten mielestä erehdyttävän
paljon Tapio Rautavaaralta. Hän on asunut pitkään Ruotsissa ja on levyttänyt paljon Dan
Anderssonin tuotantoa. Hän esiintyi muutama vuosi sitten Turussa Rafaelin enkeleitten
konsertissa Manillassa, missä tapahtui juuri Soittoniekan sanojen mukaisesti: ”On kolme
kieltä viulussain, ei neljättä nyt lain, se ystäväni haudalla katkes parahtain.”
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Brunon pikkujoulu
Tihkuisena ja pimeänä tiistaina Brunolla oli mukavaa. Se nautti tavallista
perusteellisemmasta siivouksesta. Pölyimurin suhina muistutti entisistä retkistä suolaisessa vedessä ja vapaissa tuulissa. Bruno nyki hellästi kiinnitysköyttään ja nosti kokkaa kuin ilmaa haistaakseen. Se odotti illan juhlaa. Martinrantaseuran väki oli tulossa kylään.
Kippari Ari Leino haudutti joulupuuroa pienellä lämmöllä tuntikausia. Hieno
tuoksu tuntui joululta. Kynttilöitä sijoitettiin pöytiin ja kaikki alkoi olla valmista vieraita varten. Bruno piti vieraista. Monet olivat ennestään tuttuja. Tuntui
oikein juhlalliselta kun kaikki pöydät täyttyivät ja vilkas sorina peitti rantaliikenteen hälyn.
Juhlailta alkoi Anna-Maria Toivosen jännittävällä tarinalla turkulaisneidosta, jonka nimi oli Annikainen. Se oli kaikille merimiehille tuttu ja Brunokin oli
kuullut siitä tytöstä juttuja. Huisin jännittävän kertomuksen jälkeen laulettiin
vähän ikivanhoja lauluja ajalta jolloin Brunoakaan ei vielä ollut olemassa.
Ohjelma jatkui sketsillä mahavaivaisesta miehestä, joka soitti terveyskeskuksen Call Centeriin saadakseen apua. Poltot olivat jatkuneet jo päiväkausia
ja mies näytti oikeasti surkealta, mutta silti hän joutui neljän viikon pituiseen
jonoon. Mahtaakohan hän pysyä hengissä siihen asti, pohti Bruno, mutta ymmärsi pian että raukka vain näytteli sairasta. Melkein kuollut toipui saadessaan raikuvat aplodit hienosta suorituksestaan.
Keskustelu polveili mukavasti kaiken iltaa eri aiheista. Puhuttiin sormuksesta, jossa oli sormen lisäksi tarina. Bruno mietti että eihän sormuksilla
muuta merkitystä olekaan kuin tarina. Mutta kaikilla sormuksilla se on erilainen.
Pikkujoulun viettoon sopi mukava Auli Taljan jouluaiheinen tietokilpailu.
Kaikki palkittiin hienolla hybridikynällä, jonka käytöstä saatiin havainnollinen
esitys. Hybridillä voi kynäillä tai täppiä läppäriä tai puhelinta kuten seuran
sihteeri Irmeli Mattila.
Puuro oli herkullista ja Brunokin nautti siitä. Se nautti tuoksusta, tunnelmasta ja mukavista vieraista. Välillä puheen rauhallinen sorina vaimeni
kuuntelulle kun Kimmo Samuli riimitteli sadan vuoden takaisista muistoista
väkevän runon. Ilta päättyi Adamin ihanaan ”Oi jouluyö” lauluun. Sen esitti
yllätysvieras Jurkka Vuorela. Brunon laidat vavahtelivat. Joulu oli ovella.
Matti Aaltonen
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KIrjallisuuspiirissä koettua
Elokuun puolivälissä aloitimme syyskauden Yrjänässä. Keskustelujen pohjana
oli Haruki Murakamin Värittömän miehen vaellusvuodet. Japanilainen Murakami on kirjoittanut lähes 40 vuotta ja saavuttanut mainetta kautta maailman. Hän on teoksissaan yhdistänyt länsimaalaisuutta
japanilaisuuden mystiseen maailmaan. Lukemamme kirja on hänen teoksistaan ensimmäinen suoraan japanista suomeksi käännetty, aikaisemmat
ovat englannista käännettyjä. Tekstissä suora käännös näkyy: saamme nauttia japanilaisista piirteistä aidommin.
Päähenkilö on Tsukuru Tazaki, ulkoisesti väritön rautatieasema-arkkitehti.
Hän on nuorena kuulunut tiiviisti kolmen pojan ja kahden tytön porukkaan,
mutta lähdettyään opiskelemaan Tokioon muut nuoret katkaisevat välinsä
hänen kanssaan kokonaan. Syytä ei kerrota eikä hän uskalla kysyä. Asia jäytää
hänen mieltään läpi vuosien. Tazaki on hyvin yksinäinen ja harvat ystävyyssuhteet kariutuvat nopeasti. Uusi naisystävä saa hänet palaamaan menneisyyteensä ja tapaamaan nuoruutensa ystävät. Näin lukija pääsee tutustumaan neljään hyvin erilaiseen japanilaiseen, joista yksi on päätynyt Suomeen
ja Hämeenlinnaan. Saamme lukea katkelman Suomesta japanilaisen silmin
kliseineen kaikkineen. Tazaki saa tietää paljon menneestä, mutta tuleva jää
lukijan pääteltäväksi. Tutustumisen arvoinen teos.
Syyskuussa kokoonnuimme edelleen Yrjänässä. Nyt meillä oli ollut luettavana kaksi kirjaa: Pirkko Saision Spuuki Spaidermän ja raju Nonna sekä
V.S. Naipaulin Joki tekee mutkan. Saision kirja on hauska palanen isoäidin ja
lapsenlasten hellyttävää kommunikointia. Isoäiti-ikäinen löytää siitä paljon
tuttua ja kirjanen välittää sen ehdottoman kiintymyksen, jota Pirkko Saisio
tuntee tyttärensä lapsia kohtaan. Melkein kaikki on toisarvoista, jos se muu
asetetaan vastakkain lapsenlasten edun kanssa. Perheside on ehdoton.
V.S. Naipaul tuli ajankohtaiseksi luettuamme lehdestä hänen kuolleen ja
tiesimme hänen Nobelin kirjallisuuspalkinnostaan vuodelta 2001. Naipaul oli
intialaisen virkamiehen poika, joka syntyi 1932 Trinidad-Tobagossa ja asui
itse Englannissa pakistanilaisen vaimonsa kanssa. Hänet oli aateloitu ja hänelle oli myönnetty lukuisia kansainvälisiä kirjallisuuspalkintoja ennen Nobelia. Tunnetuimmat teokset ovat Vapaassa maassa ja Joki tekee mutkan, joista
valitsimme jälkimmäisen.
Naipaulille on tyypillistä tutkia siirtomaavallan jälkeisiä muutoksia entisissä siirtomaissa ja niistä aiheutuvia ongelmia. Joki tekee mutkan sijoittuu
Afrikkaan, joenmutkan tuhottuun kaupunkiin,kun valkoiset valtaajat ovat lähteneet. Vesi ja joki ovat kaikki kaikessa afrikkalaisille, koska vesi tuo leivän
monessakin mielessä ja toisaalta tulva voi tuhota kaiken. Päähenkilö on intialaistaustainen Salim, jonka suku on asunut Afrikassa jo ennen kuin valkoiset
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ovat saapuneet sinne. Teos tuo lukijan pohdittavaksi hyvin erilaisia ihmisiä ja
ihmiskohtaloita uudessa tilanteessa. Mitä on esimerkiksi olla entinen, säädeltyä mutta turvattua elämää elänyt orja ns. vapaana ns. vapaassa maassa? V.S.
Naipaul antaa lukijalle paljon sellaista ajateltavaa, millaista harvemmin tulee
pohtineeksi. Suosittelen.
Lokakuussa siirryimme Asesepänkadulle, kun invalidien talon peruskorjaus oli saatu valmiiksi. Yrjänän kirjaston pitämistä auki haluamme kuitenkin
jatkaa, jos saamme siihen selkeän luvan. Luettavaksi oli valikoitunut Rosa
Liksomin Everstinna. Teos on kokonaisuudessaan kirjoitettu meän kielellä eli
Suomen ja Ruotsin Lapissa puhuttavalla murteella, jota Ruotsissa pidetään
omana kielenään. Lopussa on sanasto vaikeampien ilmaisujen merkityksestä
yleiskielellä. Lukeminen on aluksi hieman hankalaa, mutta nopeasti murteeseen tottuu.
Everstinnan taustalla on Annikki Kariniemen, myös tunnetun kirjailijan,
elämä ja kokemukset. Kirja antaa uskottavan kuvan 1900-luvun alun suomalaisten saksalaismyönteisyydestä ja sitä myötä kansallissosialismin kannattamisesta monissa piireissä ennen toista maailmansotaa. Everstinna on myös
julma kuvaus perheväkivallasta ja toisaalta hyvin väkevä kuvaus Lapin luonnosta ja siellä asuvista ihmisistä osana luonnon alkukantaista voimaa. Rosa
Liksom on mahtava kotiseutunsa ja kielensä opas!
Marraskuun kirjaksi valitsimme Kjell Westön Rikinkeltaisen taivaan, koska
aikaisemmin lukemamme Kangastus 38 oli todella hyvä. Kokemus oli kuitenkin pettymys: ihan liian paljon henkilöitä ja liian paljon seksiä tämän lukupiirin
makuun. Vaikutelma jäi sekavaksi, joskin hyvin visuaaliseksi.
Niinpä päädyimme joulukuussa johonkin seesteisempään ja valitsimme Anton Tšehovin novellit vapaasti valiten. Anton Tšehov (1860–1904) oli venäläinen novelli- ja näytelmäkirjailija, jonka isoisä oli maaorja ja joka itse sairastui
jo varhain tuberkuloosiin. Hän valmistui lääkäriksi ja tiesi kuolevansa nuorena. Hänen elämänasenteensa oli melko synkkä, samoin teoksien henkilöt
ovat yksinäisiä ja tarpeettomia ihmisiä, joiden on vaikea kommunikoida toisten kanssa.
Tšehovin kieli on konkreettista ja yksinkertaista. Hän kuvaa asioita realistisesti ja puolueettomasti. Välillä lukijalle nousee voimakas tunne, miksi kertoja
ei puutu selvään epäoikeudenmukaisuuteen ja vääryyteen. Kirjailija pysyy kuitenkin tiukan objektiivisena ulkopuolisena kuvaten pikkutarkasti henkilöitään
ja heidän kohtaloaan tai toimimattomuuttaan. Novelleissa tapahtuu hyvin vähän ja eteneminen on verkkaista ja tiivistä. Osa kirjapiiriläisistä ei jaksanut
ymmärtää novellien verkkaisuutta ja tapahtumattomuutta.
Itse pidän Tšehovin novellien ilmaisuvoimasta ja pikkutarkkuudesta. Hitauskaan ei minua haittaa.
Sirpa Kumlander
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VÄHÄHEIKKILÄN MÄKITUPALAISET
TIEDOTTAA
A S U K AS T I L AIS U US HEIKKILÄN KAS ARMIALU EEN J A PI HLA J A N I EMEN
KAAVOITUKS ES TA
torstaina 28. 2. klo 18–20 Braheskolanissa, Valtaojantie 27.
Heikkilän kasarmialueen asemakaavoitus käynnistyy helmikuussa. Alueelle
suunnitellaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen kytkeytyvää uutta kaupunginosaa palveluineen ja virkistysalueineen sekä kasarmirakennusten suojelua ja mahdollista uusiokäyttöä.
Konsulttiyhtiö Urbanity Oy järjestää yhdessä Senaattikiinteistön ja Turun kaupungin kanssa avoimen asukastilaisuuden kaavoituksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) liittyen.
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan Heikkilän kasarmialueen tulevaisuudesta.

AS U K AS T ILAIS UUS ALUEE MME LÄHI TU LEVA I SU U D EN
KAAVOITUS S UUN N IT ELMI STA
Torstaina 7.3 klo 18-20, Mäkitupatalolla, Valtaojantie 7,
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lähialueen asukkaille
Tilaisuuteen ovat lupautuneet tulemaan paikalle mm. kaupunkiympäristölautakunnan pj. Saara Ilvessalo ja vpj. Olli A. Manni sekä myös Turun kaupunkiympäristötoimialan kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari.
Illan keskusteluaiheina ovat lähitulevaisuudessa tulossa olevat
kaavoituskysymykset, mm.:
Korpilahdentie Ispoisten Puistotieltä Rykmentintielle, Pihlajaniemi/kasarmialue, Flemingin puiston (Tonttumäki) alue, Turun yleiskaava 2029,
käsillä olevien alueiden osalta,
Vähäheikkiläntie 37 asemakaavan muutostilanne (mahdollisesti)
sekä mahdollisesti näiden kaavoitusalueiden liikennekysymyksiä (UittamoSorttamäki silta, Vähäheikkiläntie, Stålarminkatu, Ispoisten Puistotie)
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tapahtumakalenteri kevät 2019
N OS TALGIN EN LEV YRA A T I
Maanantaina 25.2. klo 18 Yrjänäsalissa Itäinen Pitkäkatu 49
Kuuntelemme kotimaisia iskelmiä ja lauluja menneiltä vuosikymmeniltä
ja keskustelemme niitten herättämistä muistoista, tunteista ja ajatuksista.

” E LÄMÄÄ 1 94 0 -LU V UN TURUS SA ” -ESI T ELM Ä
Keskiviikkona 27.3. klo 18 Yrjänäsalissa It. Pitkäkatu 49
Kulttuurihistorian dosentti ja tietokirjailija, FT Rauno Lahtinen
esitelmöi aiheesta
elämää 1940-luvun Turussa. Esitys perustuu hänen
samannimiseen uutuusteoksensa.
Esityksen jälkeen yhdistyksen kevätkokous.
Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.

T E AT T ERIKÄYN T I TURUN KAUPUNG I NT EA TT ER I SSA
Lauantaina 30.3. klo 14
Olemme varanneet lippuja teatterin pienellä näyttämöllä nähtävään,
Satu Rasilan kirjoittamaan ja ohjaamaan näytelmään
Katoava maa.
Näytelmä tuo pohdittavaksi, mitä me tallennamme elämän varrella muistojen
joukkoon ja millaisena jäämme muiden mieliin: ”Se mitä meistä jää”.
Päärooleissa Juha Muje ja Marja-Leena Kouki.
Sitovat ilmoittautumiset 27.2. mennessä Raili Katajalle,
puh. 0400 308 482 tai sähköpostiin raili.i.kataja@gmail.com.
Lippujen hinta 35 €/kpl. Maksut yhdistyksen tilille FI63 5710 9720 0523 24
Liput jaetaan puoli tuntia ennen esityksen alkua teatterin aulassa.
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KES KUS T ELUPIIRI
Maanantaina 15.4. klo 18 Yrjänäsalissa Itäinen Pitkäkatu 49.
Avoin keskustelutilaisuus aiheesta ”Seniori-ikäisenä nyky-yhteiskunnassa”.
Alustajana Leo Lindstedt.

T U T US TUMIN EN PYHÄN HEN GEN K A PPELI I N
Torstaina 25.4. klo 18 Casagrandentalolla Linnankatu 3
Arkkitehti Benito Casagrande kertoilee purkutöiltä
pelastamastaan hienosta 1300-luvulta
peräisin olevasta nähtävyydestä Pyhän Hengen kappelista.
Nähtävyys sijaitsee Pyhän Hengen kirkon raunioissa Casagrandentalon
piharakennuksen uumenissa.
Kokoontuminen Casagranden talon edustalla Vähätorilla klo 17.45 alkaen.

T U T US T UMI S KÄYN T I KUPITTAAN RUOTS A LA I STA LO J EN A LU EELLE
toukokuussa ”silloin, kun omenapuut kukkivat”.
Tutustumme Kimmo Samulin opastamana ns. ruotsalaistaloalueeseen ja
sen historiaan.
Tapahtuman ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

K ÄV ELYKIERROS TURUN HAUT A U SM A A LLA
Tiistaina 28.5. kello 17
Tutustumme turkuopas Seija Somerpalon opastuksella
Turun hautausmaahan teemalla
”Koskettavia ihmiskohtaloita”. Kierroksella poikkeamme muutamalle Martinrannan alueella vaikuttaneiden merkkihenkilöiden haudoilla. Retken osanottajat voivat matkan varrella kertoa omakohtaisia muisteloitaan.
Kokoontuminen Vanhan hautausmaan portin viereisellä parkkipaikalla.
* * * * * * *

KIRJALLIS UUS PII R I
kokoontuu edelleen joka kuukauden toisena maanantaina
(18.2. - 11.3. - 8.4. - 13.5. ja 10.5.) kello 18 Invaliditalon tiloissa Asesepänkatu 1.
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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.

M a r t i n r a n ta
Martinrantaseura ry. (kaupunginosaseura)
perustettu: 22.4.2004
jäseniä 31.1.2019: 377 kpl
kotisivut: www.martinrantaseura.fi
tilinumero: FI63 5710 9720 0523 24

Leo Lindstedt,
ohjelmajaoston vetäjä
leo.lindstedt@gmail.com
045 807 1930

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

Auli Talja, viestintävastaava
auli.talja@gmail.com
puh. 050 326 26 28

Jäsenmaksut:
henkilöjäsenet 20 euroa
perhejäsenet 5 euroa
yhteisöjäsenet 60 euroa

Tapani Järvinen,
historiajaosto
htapsa.jarvinen@gmail.com
puh. 040 817 7248

Martinrantaseuran hallitus 2019
Sirpa Kumlander,
puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja
vastaava päätoimittaja
sirpa.kumlander@outlook.com
puh. 050 592 8360

Raili Kataja,
ohjelma-ja kulttuurijaosto
raili.i.kataja@gmail.com
puh. 0400 308 482

Markku Ahti, varapuheenjohtaja,
ympäristöjaoston vetäjä
markku.a.ahti@gmail.com
puh. 050 514 1890
Raili Ruuskanen, sihteeri
railiruuskanen@gmail.com
puh. 040 197 2252
Irmeli Mattila, varasihteeri
s.irmelimattila@gmail.com
puh. 050 086 9022
Anne Heickell
anne.heikell-laine@gmail.com
puh. 045 121 8138
Jouni Liuke, päätoimittaja
jouni.liuke@pp.inet.fi
puh. 0400 930 304
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Toimihenkilöt 2019

Heimo Kumlander,
jäsenkirjuri ja postitus
heimo.kumlander@gmail.com
puh. 040 593 4021
Olli Mäki,
lehden taitto ja kotisivut
olli@ollimaki.com
Martinranta Galleria
www.martinranta.org
Martinranta Galleria myös Facebookissa
Martti Waldén
Yrittäjä!
Käytä mahdollisuutta hyväksesi ja
ilmoita lehdessämme!
Ilmoitushinnat:
Mustavalkoinen
Väri
koko sivu 150 euroa
250 euroa
puoli sivua 80 euroa
150 euroa
neljäsosa
50 euroa
80 euroa

KUN RUOKA
EI MAITA

MUISTIHÄIRIÖN JA
MUISTILÄÄKITYKSEN TUEKSI

SOUVENAID

NUTRIDRINK
PROTEIN

4 plo

4 plo

12€

3,00 €/plo,
norm. 3,75 €/plo

9€

24 plo

2,25 €/plo,
norm. 2,75 €/plo

65€
2,71 €/plo,
norm. 3,75 €/plo

0 tabl

15
BETHOVER
B12+
FOOLIHAPPO

22€

HINNAT VOIMASSA TOISTAISEKSI.

Kupittaankatu 146

Rätiälänkatu 24

www.martinapteekki.fi

