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K U T S U  s y y s k o k o u k s e e n  2 0 1 9

KUTSU
Martinrantaseura ry:n syyskokoukseen 2019

Paikka: Palvelutalo Esikko, Uittamontie 7
Aika:  Tiistaina 26.11.2019, kello 17.30 alkaen kahvitarjoilu ja  

  palvelutalo Esikon esittely, kello 18.00 esitelmä, jonka 
  jälkeen seuran syyskokous n. klo 18.40.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi 
 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Ilmoitusasiat
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020
7. Määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
8. Määrätään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä 
 toimihenkilöiden palkkiot
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020
10.   Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2020
11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
12. Valitaan seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan 
 kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja 
 kaksi varatoiminnantarkastajaa   
13. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta 
 sääntöjen 9. pykälän rajoissa  
14. Käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen hallituksen 
 laatima sääntömuutosehdotus.
15. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa      

Hallitus
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Martinrantaseura ry. on tänä vuonna päässyt teini-ikään. Yhdistyksen ensim-
mäinen virallinen vuosikokous järjestettiin 5. lokakuuta 2004. Kokous oli jat-
kumoa vuosia kyteneelle ajatukselle 

Martin kaupunginosaseuran perustamisesta. Ajatus syntyi Turkuseuran 
aloitteesta. 

Martin kaupunginosa ja sen lähialueet oli merkittävä osa Turun ruutukaa-
va-aluetta, jolla ei vielä ollut omaa yhdistystä. 2000-luvun alkuvuosina jär-
jestettiin Förituvassa useita valmistelevia kokouksia, joihin oli kutsuttu myös 
joitakin Martin alueen asukkaita. Yhdistyksen toimialue hahmoteltiin ulottu-
van Majakkarantaan ja Heikkilän kasarmille asti.

Turun Sanomissa oli keskiviikkona 25.2.2004 yhdistyspalstalla pieni ilmoi-
tus:

 
”Asukasyhdistys perusteilla Martinmäkeen ja Majakkarantaan. 
Asiasta kiinnostuneita pyydetään saapumaan perustamista 
valmistelevaan kokoukseen Martin kouluun to 26.2. klo 18.00. 
Lisätietoja puh. 233 1073/ Turkuseura.”

Kutsua noudatti puolisensataa kansalaista Martin alueelta ja Majakkaran-
nasta. Kokouksessa valittiin kymmenhenkinen työryhmä, jonka puheenjohta-
jaksi nimettiin Myllymäentiellä asunut kokenut yhdistysmies Martti Simola. 
Työryhmä sai valtuutuksenyhdistyksen sääntöjen laatimiseen ja yhdistyksen 
perustamiseen. Ryhmä toimi ripeästi ja jo 22.4. koolle kutsutussa kokoukses-
sa kirjattiin Martinrantaseura ry:n perustaminen. Samaan aikaan lähetettiin 
yhdistyksen säännöt yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi. 

Joskus on kysytty, miksi Martinrantaseura, eikö Martti ry. tai Martinmä-
kiseura ry olisi ollut parempi? Nimeen päädyttiin, koska Turkuseuran toivo-
muksesta uuteen seuraan haluttiin liittää myös Korppolaismäen, Pihlajanie-
men, Vähä-Heikkilän ja Mäntymäen sekä osan Puistomäen alueiden asukkaat. 
Heikkilän kasarmin alueitten asukkaat. Näin uudelle seuralle siunaantui ran-
taviivaa Aurajoelta Volter Kilven kadun päästä aina Pitkänsalmelta Heikkilän 
kasarmin rantamille saakka.  

Pienestä alusta lähtenyt yhdistys on kasvanut menestyneeksi ja arvoste-
tuksi kaupunginosaseuraksi. Turkuseuran jokavuotisissa yhdistyksien toimin-
taa punnitsevissa toimintakilpailuissa Martinrantaseura on noussut ”suurten 
ja kauniitten” joukkoon. Jäsenmäärä on kasvanut alun muutamasta kymme-
nestä noin neljäänsataan. 

Huhtikuussa – perustamispäivän aikoihin – järjestetään vuosijuhla, muis-
tellaan yhdistyksen alkutaivalta ja kunnioitetaan sen kehityksen aikaansaa-
neita sitkeitä puurtajia. Juhlasta tullaan tiedottamaan kevään aikana jäsen-
postilla ja lehti-ilmoituksilla.

V I I S I T O I S T A  V U O T T A  K O T I S E U T U T Y Ö T Ä
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U u s i a  t o i m i j o i t a  j a  u u s i a  t u u l i a

Yhdistyksen ensimmäisessä virallisessa kokouksessa syksyllä 2004 valit-
tiin ensimmäinen johtokunta. Ryhmä oli aktiivinen ja asiaansa paneutunut. 
Merkille pantavaa on, että jokainen tästä kymmenpäisestä ryhmästä on vielä 
tänäkin päivänä tavalla tai toisella mukana yhdistyksen toiminnassa.

Syyskokous marraskuussa 2013 muutti melkoisesti yhdistyksen hallituk-
sen nimilistaa. Monelta yhdistyksen alusta asti vastuutehtävissä olleelta 
sääntöjen rajaama yhdeksän vuoden toimiaika on tullut täyteen. Puheen-
johtajaksi valittiin yhden välivuoden jälkeen uudelleen yhdistystä alusta asti 
luotsannut Jouni Liuke.

Uusi tuore hallitus on starttiviivoilla. Tehtävänsä eteen joutunut kymme-
nikkö saa johdettavakseen paikkansa vakiinnuttaneen vahvan yhdistyksen ja 
heillä on käytössään aikaisempien hallitusten kokeneiden konkarien tuki. Toi-
minta tulee jatkumaan entisessä laajuudessaan ja entisissä hyviksi koetuissa 
muodoissaan. Hallitus uusine tulokkaineen tuonee toimintaan myös raikkaita 
tuulia, tuoreita ajatuksia ja uutta sisältöä.

Yhdistys järjestää jäsenilleen edelleen esitelmätilaisuuksia, opastettu-
ja retkiä, tutustumiskäyntejä ja muita yhdessäolotilaisuuksia; viihdettäkään 
unohtamatta. Martinrantalehti ilmestyy tänäkin vuonna tutussa kuosissaan. 
Lehden sisältö ehkä monipuolistuu, kun uusia tekijöitä saadaan mukaan.

Sääntöjensä velvoittamana yhdistys pyrkii edelleen edistämään alueensa 
asukkaiden hyvinvointia ja puolustamaan elinympäristön viihtyisyyttä nyky-
päivän uhkia vastaan. Yhdistys haluaa säilyttää alueen valoisan ja väljän eri-
koisluonteen, vaalia sen kauneusarvoja ja kulttuuriperinteitä. Tärkeänä näh-
dään alueen historian tunnetuksi tekeminen ja tallentaminen. 

Toiminnalla pyritään syventämään asukkaiden kotiseututuntemusta ja sa-
malla kiintymystä asuinpaikkaansa. Meidänkin kaupunginosaamme liittyy tu-
hansia mielenkiintoisia ja tutustumisen arvoisia tarinoita: rikasta rakennus-
perintöä, vanhaa arvokasta kulttuuriympäristöä ja myös vaalimisen arvoista 
luonnonmaisemaa. Martti on synnyttänyt myös omaleimaisia, kiinnostavia 
ihmisiä laidasta laitaan – työläisiä, pienyrittäjiä ja puurtajia, taiteilijoita, ur-
heilijoita sekä värikkäitä persoonallisuuksia.

Vahva tietämys omista juurista tekee ihmisistä ehjän. Kotiseuturakkaus 
kasvaa muistoista ja asuinympäristön - sen ihmisten, perinteen ja historian 
- tuntemisesta.

Jouni Liuke
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M U I S T I K U V I A  M A R T I N M Ä E S T Ä  J A  L Ä H I S E U D U L T A
O S A  1

P u i s t o m ä e l t ä  k a i k k i  a l k o i
Synnyin sydäntalvella 1942 Heidekenin synnytyssairaalassa kuten siihen 
aikaan käytiin syntymässä. Sota-aika - sitähän Suomessa ja koko Euroopas-
sa elettiin - oli Heidekenillä luonnollisesti vaikeata aikaa: kellariin jouduttiin 
rakentamaan tilapäinen pommisuoja, ja kellarin päädyssä oleva sauna toimi 
pommitusten aikaisena synnytyshuoneena. Vuoratut pyykkikorit toimivat ka-
paloitujen vauvojen vuoteina. Hälytysten sattuessa hoitajat kantoivat vauvat 
kellariin pommisuojaan. Äidit saivat kävellä itse.

Tuo vuoden 1942 talvi oli ankara: pakkaslukemat kävivät rintamalla 40 as-
teen paremmalla puolella ja kotirintamallakin palelluttiin. Asuin äitini kans-
sa - isä oli rintamalla - Puistomäessä Eteläkatu 3:ssa, jossa kummitätini piti 
sekatavarakauppaa. 

Sodan aikana Heidekenillä järjestettiin joukkokastajaisia. Kuva kastetilaisuudestani, jossa 
oli mukana Turun Sanomien kuvaaja. 
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Asunto Oy Koulumäki sai pommiosuman 25.12.1939. Kuvassa vahinkojen tarkastusta. 
Henkilövahinkoja ei sattunut.

Eteläkatu 3 nykyasussaan
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Pitkänmallisesta, lastuista punotusta, pyykkikorista oli minulle rakennettu 
ensimmäinen vuode, joka oli verhoiltu kankaalla. Korin laidat oli somistettu 
”frilloilla”. Kori seisoi omilla isän tekemillä jaloilla. En ole varma siitä, oliko 
minulla oikea patja vai oliko pyykkikorissa sanomalehtipatja, jollaisten val-
mistamisesta oli lehdissä ohjeita.  Kauaa kori ei riittänyt ja sain oikean lasten 
koivuisen ”pinnasängyn”.

Sota-aika vaikutti myös puheen oppimiseen. Sanat syntyivät pommitusten 
vaikutuksista ja eritoten hälytyksistä. Saatoin nousta seisomaan pinnasän-
gyssäni hälytyksen äänen kuultuani ja sanoa: ”Taa uu” eli taas huutaa.  

Vartuin ja opin sisäsiistiksi jo ennen kuin täytin vuoden. Kun sitten pysyin 
omilla jaloillani tukevasti, pääsin ulos pihalle leikkimään. Kerran taas äitini 
ja naapurin täti päättivät lähteä kaupungille ja ottaa lapset mukaan. Lapset 
puettiin ensin puhtoisiin asuihin ja päästettiin pihalle odottamaan. Pahaksi 
onneksi pihalle oli tuotu kasa kivihiiltä lämmitystä varten. Ja niin siinä kävi, 
että naapurin kaksospojat olivat mustia päästä jalkoihin, mutta minä seisoin 
valkoisissa vaatteissani putipuhtaana. Ei siinä mikään auttanut, naapurin po-
jat piti ”kuurata” puhtaiksi ja pukea uudelleen naapurin tädin puhutellessa 
poikiaan: ”…kun teitä saamarin heplantereita pitää olla vielä kaksi”.

M U U T T O  M A R T I N M Ä K E E N

Taisin olla noin kaksivuotias, kun vel-
jeni syntymän jälkeen muutimme Mar-
tinmäkeen As. Oy. Koulumäkeen. Isäni 
oli saanut vuokrattua asunnon, johon 
ei tarvinnut kantaa vettä sisään ja ulos. 
Asunto – noin 45 neliömetriä - käsit-
ti kaksi huonetta, keittokomeron sekä 
kylpyhuoneen 

Kylpyhuoneessa oli jalallinen amme, 
johon lämmin vesi saatiin kaasukäyt-
töisellä rahakkein eli poletein – kuten 
silloin sanottiin - toimineella Junkers-
vedenlämmittimellä, ”kuparisella töt-
teröllä”.  Keittokomerossa puolestaan 
oli sekä kaasu- että puuliesi.

Tuo Stålarminkadun ja Kuninkaan-
kartanonkadun risteyksessä sijaitseva 
pyöreäkulmainen kerrostalo on oivana 
esimerkkinä siitä, miltä 1920-luvun ki-

Äitini ja minä sekä enoni vaimo tyttärensä 
kansaa Eteläkatu 3:n pihalla yläpihalle 

ja kaupan varaston yläkertaan johtavien 
portaiden juurella.
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vitalokortteli olisi toteutues-
saan näyttänyt. Oli paksuista 
seinistä iloa myös niille, jotka 
halusivat hoitaa huonekasve-
ja.  Ikkunalaudat olivat leveitä.   

Koulumäen ”makkaratalo”, 
kuten me lapset sitä kutsut-
tiin, oli rakennettu 1928 eli 
aikana, jolloin pommitukset 
auki retkottavista seinistä ja 
sortuneista välipohjista olivat 
vielä kuvitelmissa.  Yksitoista 
vuotta myöhemmin - vuonna 
1939 - talo sai kärsiä joulu-
päivänä pommituksen tuho-
ja: koko porttikäytävän pääty 
sortui saadessaan osuman ve-
näläisten pommituksessa. Ta-
lon paksut ja vahvat tiiliseinät 
olivat pommituksen sattuessa 

Veljeni isämme sylissä ja minä tomerana seisomas-
sa Martinpuiston laitamilla (1945). Kuva on  otettu 

siis ennen Stålarminkatu 5 rakentamista.

Kolme Järvisen veljestä Koulumäen asunnon olohuoneessa 1952.
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talon pelastus. Tämän osoituksena sortuma pysähtyi porraskäytävän seinään, 
eikä taloon A-portaan kellariin rakennettu väestönsuojakaan vahingoittunut. 
Talo oli korjattu täysin meidän muuttaessamme talon C-portaaseen.

Vakavimmat pommitukset olivat tapahtuneet Martinmäessä jo ennen syn-
tymääni. Tästä olivat muistoina talojen rauniot Martin kirkon ympärillä. Näis-
sä raunioissa leikimme myöhemmin poikaporukassa.

Kävimme äidin kanssa usein serkkuni ja hänen äitinsä luona Tervahovin-
kadulla. Serkkuni, jonka äiti oli toinen kummitädeistäni, toimi usein lapsen-
vahtinani. Toisinaan hän otti minut mukaansa lähtiessään kaverinsa kanssa 

kaupungille. Joskus näiltä reissuilta palattiin kotiin siten, että minut oli jou-
duttu käärimään sanomalehteen. Vahinko kun oli tullut pikkumiehellä seik-
kailuretkellä.

Koulumäen lapsia juuri rakennetun Martinhuolto Oy:n lämpökeskuksen ja
Ruolan pesulan edessä 1952 
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P I E N E N  S E I K K A I L I J A N  E L Ä M Ä Ä
Kun rauha palasi Suomeen, olin varttunut jo kolmevuotiaaksi ”isoksi” po-

jaksi. Sain mennä yksin pihalle leikkimään.  Sattuipa kerran kevättalvella, että 
Koulumäen piha-aidan takana olleessa ”lätäkössä” jää oli haurasta. Lätäkön 
yli oli tehty vanhoista joulukuusista silta, jota pitkin yritin kielloista huolimat-
ta taapertaa yli. Huonosti siinä kävi: horjahdin ja kaaduin selälleni lätäkköön. 
Pääni alkoi painua muutaman kymmenen sentin syvyisen lätäkön pohjaa koh-
ti. Onneksi pihalla oli silloin leikkimässä ikäiseni alakerran tyttö, joka osasi 
hakea apua. Selvisin onnettomuudesta, enkä ehtinyt edes saada vettä keuh-
koihin.

 Lapsuudesta asti olen ollut melkoinen ”maankiertäjä”. Kansakouluikäisenä 
kiertelin Martinmäkeä ristiin rastiin, ja laajensin ”reviiriäni” vähitellen Kupit-
taan asemalle ja Halisten koskelle. Tätä ”kiertolaisen” elämää avitti melkoi-
sesti polkupyörä, jonka isäni osti Itäisen Pitkäkadun numerossa 90 sijainnees-
ta Grannaksen liikkeestä. Tosin isä ja äiti sanoivat, ettei sitä pyörää ostettu 
sitä varten, että voisin aina olla jossakin teillä tietymättömillä ja vaeltaa kuin 
Jerusalemin suutari. Kuljin minä jalkaisinkin. 

Kulkijan maineeni perheessämme sain ilmeisesti jo varhaisina vuosina. 
Syynä lienee ollut ensimmäinen retkeni siinä kahden ja puolenvuoden iässä. 

Asunto-osakeyhtiö Koulumäkeä rakennetaan. kuva: KuvaLaine.
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Karkasin Koulumäen pihalta Puistomäkeen kummitätiäni katsomaan. Taival-
sin ohi Salosen kaupan ja leipomon Uittamontietä kohti Eteläkatua. Vaarallisin 
paikka lienee tuon ikäiselle poikaviikarille ollut Varsoja Vähäheikkiläntien ja 
Eteläkadun välisellä pellolla. Jotenkin olen sen ylittänyt, ja päässyt yli kuiva-
na. Pahaksi onneksi kummitätini ei ollut kotona. Eräs rouva kummitätini naa-
puritalosta onneksi tunnisti minut vanhana puistomäkeläisenä ja toi minut 
takaisin kotiin ”makkarataloon” polkupyörän tarakalla. Pyörän taakse pääsin 
vasta sen jälkeen, kun minut oli pesty sekä annettu kuivat ja puhtaat vaatteet. 
Kävelymatkan aikana oli tullut vahinko.

Erään kerran olin taas lähtenyt noin kolmivuotiaana alakerrassamme asu-
neen samanikäisen (meillä oli ikäeroa vain pari päivää) tytön kanssa Aurajoen 
rantaan. Istuimme Martinsillan pielessä Aurajoen puisella venelaiturilla ja 
heiluttelimme jalkojamme. Serkkuni näki meidät sattumalta tullessaan kotiin 
kakkosen raitiovaunulla. Hän hyppäsi seuraavalla pysäkillä pois ja tuli aivan 
äänettömästi taaksemme. Hän otti kumpaakin kainaloista kiinni ja veti meidät 
laiturilta ylös. Näin pieni ”seikkailijapoika” oli jälleen kerran pelastunut yhdes-
sä ”tyttöystävänsä” kanssa.

Pisimmän luvattoman retkeni tein, kun päätimme kevättalvella itseäni vä-
hän vanhemman pojan kanssa lähteä potkukelkoilla Kakskertaan hänen suku-
laistensa luo. Silloin Hirvensalon ja Satavan saarten väliä liikennöi lossi - Sa-
tavan lossi. Kuljimme kahdella potkukelkalla kohti Kakskertaa. Mukana olivat 
molemmat veljeni, joista nuorimmainen oli vasta kaksivuotias. Hänet sidoin 
kiinni kelkan istuinosaan. Lähdimme johonkin aikaan iltapäivällä matkaan. 
Kukaan ei tiennyt lähdöstämme eikä matkamme päämäärästä mitään. Olin 
äidille luvannut pitää kuopuksesta huolta ja ulkoiluttaa häntä. Matkaan kului 
aikaa huomattavasti enemmän kuin olimme kuvitelleet.  

Päästessämme perille Kakskertaan – muistaakseni Niemenkulmalle – oli 
jo pimeää. Isäntäväki kehotti meitä palaamaan kotiin, ja isäntä lähti tuomaan 
meitä hevosella Kakskerran tielle asti, josta lähdimme kelkkoinemme kohti 
Turkua. Päästyämme takaisin Satavan lossille huomasimme, että liikennöinti 
oli jo lopetettu kello 22.00. Pyysimme lossivahdilta, että hän veisi meidät yli 
Hirvensalon puolelle, mutta pyyntöömme ei suostuttu. Niinpä meidän oli yli-
tettävä salmi jäitse lossiväylän reunaa pitkin. 

Pääsimme potkukelkkoinemme onnellisesti Hirvensalon puolelle. Lossi-
rannasta emme päässeet pitkääkään matkaa tietä pitkin, kun vastaamme tuli 
auto, joka pysähtyi kohdallamme. Auto osoittautui taksiksi, ja siitä astuivat 
ulos isäni ja kaverimme äiti. He olivat lähteneet taksilla meitä hakemaan saa-
tuaan tietää missä ”pojankoltiaiset” seikkailivat. Pikkuveljeni pääsivät taksil-
la kotiin, mutta me isommat pojat taivalsimme kelkkoinemme perässä. Taksi 
kun ei voinut ottaa kelkkoja kyytiin. 

Luvaton retkemme päätyi onnellisesti myöhäisiltana ja saimme painaa 
päämme tyynyyn lämpimässä kodissa saatuamme iltapalaksi äidin leipomaa 
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lämmintä pullaa ja teetä. Asiasta ei paljoa puhuttu jälkeenpäin. Vanhempam-
me olivat ilmeisesti sitä mieltä, että kylmä talvinen sää oli opettanut minua 
– kyllä ”routa porsaan kotiin ajaa”, sanoo sananlaskukin.

 
K O U L U M Ä E N  L A S T E N  L E I K K E J Ä

Piiloleikit ja hippaleikit olivat varmasti niitä suosituimpia Koulumäen lasten 
keskuudessa. Vaihtelua leikkeihin haettiin muuntelemalla niitä hieman. Yksi 
lapsista valittiin vuorollaan hipaksi ja muut olivat karkulaisia. Kun hippa sai 
kosketettua jotakin toista leikkijää, huusi hän ”seis!”. Silloin täytyi kiinnijou-
tuneen seisahtua ja jäädä paikalleen siksi, kunnes hippa oli saanut toisetkin 
kiinni. Mutta jos joku leikkijöistä sai kosketetuksi kiinnijäänyttä ja huusi ”va-
paa”, sai tämä vapautettu taas lähteä juoksemaan. Joskus leikki loppui, kun 
hippa ei saanut kiinni kaikkia pakoon juoksijoita. 

Kymmenen tikkua laudalla 
oli toinen leikki, joka tempa-
si talon lapset kovaääniseen 
temmellykseen. Joskus mei-
dän leikkivien lasten ääni oli 
niin kovaa, että aikuiset al-
koivat ikkunoista vaatia hiljai-
sempaa ääntä.

Tytöt leikkivät myös pal-
loilla. He pallottelivat seinään 
useammalla kumipallolla tai 
”kummipal-lolla”, kuten me 
lapset sanoimme, ja hyppi-
vät pihalla ”muskreettaa” tai 
narua. Muskreetta on ollut 
ilmeisesti puhdas turkulainen 
nimitys ruutuhyppelylle, eikä 
muualla tunneta tätä nimeä. 
Tavallisin nimitys lienee ruu-
tuhyppely tai ruudun hyppi-
minen.

Muskreettaa hyppiessään 
tytöt piirsivät pihan santaan 
lentokoneen mallisen ruudu-
kon. 

Siitä talonmies tai talon 

Minä kummitätini sylissä Tervahovinkadun pihalla
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joku pikkumainen asukas otti ”herneen nenäänsä”. Hyppely aloitettiin heittä-
mällä kivi ensimmäiseen ruutuun ja ”klenkattiin” tai hypättiin hajareisin ruu-
tuihin, jotka olivat rinnakkain. Tullessaan takaisin hän otti kiven ruudusta 1 ja 
heitti sen 2. ruutuun ja lähti toiselle kierrokselle. Näin eteni hyppely kierros 
kierrokselta. Mutta jos kivi ei osunutkaan oikeaan ruutuun tai hypätessä jalka 
jäi viivalle, menetti vuoronsa toiselle. Toisinaan syntyi kinastelua siitä, oliko 
kivi jäänyt viivalle, eikä ollut oikeassa ruudussa tai oliko jalka osunut viivalle. 
Tällaisia tilanteita tarkasteltiin hyvinkin tarkasti. 

Tyttöjen narun hyppäämisessä on useita erilaisia leikkejä. Yleisimpiä liene-
vät lorut, joiden mukaan hyppääjä tietää, milloin hänen tulee hypätä sisään ja 
ulos. Tarvitaan siis kaksi pyörittäjää, jotka pyörittäessään narua hokevat lorua 
hyppääjälle. Tavallisimpia hyppynaruloruja ovat komentolorut, esimerkiksi:

Nallekarhu,nallekarhu
Hyppää sisälle,

pyöri  ympäri ,
kumarra,  ni iaa,  potkaise,

istu potalle,
nallekarhu, nallekarhu

HYPPÄÄ POIS. 

Nämä leikit on kuvattu prof. Kalevi Wiikin kirjassa Turu mukulatte leikei, 
Kirjapaino Pika Oy, Turku 2004. Wiik asui siihen aikaan Koulumäen tuntumas-
sa parinsadan metrin päässä Itäiselläkadulla.

Me pojat puolestamme hypimme pituutta tai pelasimme ”nappissi”. Oli 
meillä myös ”leikkejä”, joita vanhemmat eivät oikein ymmärtäneet: keväisin, 
kun aurinko alkoi lämmittää, aloimme ”präkätä” polttolasilla filmin pätkiä ja 
kaikkea mikä alkoi kuumuudesta käryttää. Jopa vanhat kengännauhat kelpasi-
vat tähän tarkoitukseen. Niistä tuli tosi voimakas ”krääsä” eli käry. 

L I I K U N T A K I N  K I I N N O S T I

Talvisin Koulumäen talonmies jäädytti meitä poikia varten pienen kentän 
jääpallo- ja jää-kiekkopelejä varten. Kenttä palveli meitä useita vuosia, kun-
nes kasvoimme ”ulos” ja tarvitsimme isommat areenat. Onneksi lähellä oli 
Urheilupuisto. Siellä hiihdimme Karikon lenkin, ”pururadan”, latua. Isän kanssa 
lähdimme talvisin Ispoisten metsiin hiihtämään joka lauantai iltapäivä, isän 
tultua töistä kotiin. Siihen aikaan lauantaikin oli työpäivä, tosin vähän lyhen-
nettynä. Samoin tehtiin Sunnuntai-aamuisin. Ispoisissa oli ja on vieläkin hiih-
tomaja. 
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Hiihtäminen oli lapsuudessa-
ni suosittu perheen ulkoilumuoto. 
Hiihdon suosion syynä taisi olla 
koko kansan hiihtomaaottelu Ruot-
sia vastaan. Kansanhiihdot alkoivat 
sodan jälkeen vuonna 1946, jol-
loin olin 4-vuotias pojannassikka. 
Tuossa iässä suoritin ensimmäisen 
kansanhiihtoni. Suorituksesta sai 
”prinikan”. Kansanhiihto oli per-
heessämme joka vuotuinen tapah-
tuma. Tosin äitimme joutui jättä-
mään tapahtumat kolmannen pojan 
syntymän vuoksi. 

Ispoisten metsiin lähti latu Mes-
tarinkadun ja Kuninkaankartanon-
kadun kulman pellolta, jonka moni 
muistanee keväisin ja vähän syk-
syisinkin isona vesilätäkkönä. Auki-
olla oli em. katujen kulmassa kioski. 
Sittemmin paikalle kohosi ”Norssin” 
rakennus.

  Talvi-iltaisin kävimme luiste-
lemassa urheilupuistossa ”rinkiä”. 
Kaupunki jäädytti ruohokentän luis-

tinradaksi, jossa musiikin soidessa luisteltiin ympyrää yhdessä tyttöjen kans-
sa. Valitettavasti tämä huvi loppui, kun kaupunki lopetti kentän jäädyttämisen 
ja musiikin soittamisen. 

Urheilupuistossa oli lapsuudessani myös hyppyrimäki, josta hyppäsin mä-
keä 11 – 12 -vuotiaana. Koulumäessä asui tuolloin nuorukainen, joka opetti 
minulle mäkihypyn saloja. Eivät ne pituudet hypyissä olleet mitään nykyisten 
lentomäkien mittaisia. Muistan hypänneeni muutaman kerran alamäen not-
koon, joten pituus lienee ollut n. 25 metriä. 

Kesällä potkimme palloa Urheilupuiston hiekkakentillä miltei päivittäin, tai 
juoksimme hiilimurskalla saavuttaaksemme aikoja. Vähitellen tulokset para-
nivatkin. Paras aikani sadalla metrillä oli 12 sekuntia tasan. Pitkän matkan 
juoksijaksi minusta ei ollut. Kestävyyteni ei riittänyt.

Lopuksi: Niin karttui ikää. Pyhäkoulu ja Kallelankadun lastentarha muut-
tuivat oikeaksi kouluksi. Martinkoulu kutsui. Koko Martinmäki alkoi muuttaa 
muotoaan. Seuraavassa osassa kuvaankin miten Koulumäen ympäristö muut-
tui ja muutti nuoren koulupojan elämää.

Tapani Järvinen 
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Otsikon sanahirviö puhuu paljon. Tehdään hommia yhdessä, ei sooloilla. 
Pelkkä oman menestyksen tai omien tavoitteitten ajaminen ei yhdistyksessä 
sen paremmin kuin joukkuepelissäkään riitä. Tämä koskee erityisesti perusyh-
distyksiä kuten esim. Martinrantaseuraa. 

     Yhdistystoimintaan osallistuvat usein yhteiskunnallisesti aktiiviset ihmi-
set. Ja usein he tulevat valituiksi myös yhdistysten strategisiin johto- ja val-
tatehtäviin. Yhdistyksillä on tietenkin myös yhteiskunnallisia tehtäviä kuten 
Martinrantaseurallakin. Niitä on kirjattu sääntöjen toiseen, yhdistyksen tar-
koituspykälään. Myös täsmennyksiä siitä, mitä yhdistys tekee, miten se toimii 
ja keiden kanssa tehdään yhteistyötä on kirjattu. Viimeksi mainitut kerrotaan 
sääntöjen kolmannessa pykälässä.

Minun käsitykseni mukaan yhteistyössä ja yleensäkin yhteiskunnallisessa 
toiminnassa on kyse yhteistyön suunnasta. Toimitaanko alhaalta ylös eli ruo-
honjuuritason teoista eteenpäin vai ylhäältä alaspäin alistuen tai sopeutuen 
kattojärjestön, Martinrantaseuran tapauksessa vaikkapa Turkuseuran tai Tu-
run kunnallispolitiikan kulloistenkin vallankäyttäjien linjauksiin.

Itse olen kohdannut yhdistystoiminnassa paljon toimintaa, missä yksittäi-
nen toimija on halunnut päästä hierarkiassa ylöspäin ja on päässytkin. Siinä 
monelle on käynyt niin, että hänen omat ja kenties perusyhdistyksenkin alku-
peräiset tavoitteet pikkuhiljaa hämärtyvät. Niistä voi tulla myös kauppatava-
raa. Vähitellen istumisesta tai osallistumisesta suurempaa valtaa käyttävillä 
paikoilla tulee hänelle tärkeämmäksi kuin alkuperäisten tavoitteitten edistä-
minen. 

Kun näin toimitaan, perusyhdistys saa tietoa missä mennään, mitkä linja-
ukset ylemmillä tasoilla näyttävät etenevän. Tällainen toimija voi vähitellen 
myös omaksua samat linjaukset tai sopeutua niihin voidakseen säilyttää paik-
kansa tai päästääkseen vielä ylemmille paikoille nousevalla urallaan.

Toisaalta ko. toimija voi näin ajaa juuri omia henkilökohtaisia tavoitteita ja 
ujuttaa ne myös perusyhdistyksensä päätöksentekoon. Tällöin perusyhdis-
tyskin tulee mukaan pelin politiikkaan, mikä aiheuttaa rivijäsenissä turhau-
tumista ja osallistumattomuutta muuhunkin oman yhdistyksen toimintaan. 

Uraa luovan toimijan ja perusyhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet saat-
tavat olla toki hyvin samansuuntaisia. Mutta uratoimija omaksuu edetessään 
päinvastaisia ajatuksia tai kuvittelee, että kun hän pääsee tarpeeksi korkeaan 
asemaan, niin silloin hän toteuttaa alkuperäiset tavoitteensa. Valitettavasti 
hänen täytyy silloinkin unohtaa ne pysyäkseen vallassa.

Tällöin saattaa syntyä ns. epäpyhä allianssi, missä yhteiskunnalliset ristirii-
dat häivytetään valta-asemien säilyttämiseksi. Valitettavasti perusyhdistys-
kin on silloin osa tuota allianssia.

Y H D I S T Y S Y H T E I S T Y Ö S T Ä
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Itse kannatan reilummin alhaalta ylöspäin tapahtuvaa yhdistystoimintaa, 
missä kunnioitetaan rivijäsenten ja jaostojen toimintaa. Se on minun demo-
kratiakäsitykseni mukaista. Yhdistyksen jäsenten yhteenkuuluvuutta voivat 
lisätä pienimuotoiset yhteiset tekemiset, joilla ei ole suoranaista yhteyt-
tä yhteiskunnallisiin linjauksiin. Keskustelutilaisuudet, tutustumiskäynnit ja 
vaikkapa kulttuurimatkat yhdistävät osallistujiaan. Ne ovat ruohonjuuritason 
yhteistyötä, jotka rakentavat luottamusta ihmisten väliseen yhdessä osallis-
tumiseen.

Leo Lindstedt

Yhdistysyhteistyötä. Martinrantaseuralaiset kävivät keväällä Kupittaan Omakotiyhdistys 
ry:n vieraina tutustumassa heidän asuma-alueeseensa. Kuvassa osa osa retkiväkeä. Ns. 
Ruotsalaistaloalueesta löytyy tämän lehden sivuilta 30-35 Kimmo Samulin kirjoittama 

historiikki
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Martinrantaseuran vahvat ja viisaat naiset ansaitsevat tunnustuksen ja 
ison sulan hattuunsa jo perinteisen yhteistyötapahtuman organisoimisesta 
kesäkuun ensimmäiselle kokonaiselle viikolle.

Toki suunnitellun ohjelman joiksikin toteuttajiksi pääsi miehiäkin. Ennen 
kaikkea kaupunginosaviikko edustaa ja edusti tälläkin kertaa paikallisten yh-
distysten ja pienyrittäjien ”kilpailuvapaata” ja valtaa hamuamatonta yhteis-
työtä.

Martinrantaseuran ikioma ohjelma toteutettiin niin sisällä kuin ulkona. Yr-
jänässä ihailtiin isoja mustavalkoisia valokuvia etupäässä enemmän tai vä-
hemmän menneiltä ajoilta. Uudemmat ja pienemmät värivalokuvat taas haas-
toivat katsojansa tunnistamaan kohteet pienen visailun muodossa.

Nostalginen levyraati oli lainannut nimensä Veikko Lavin sanoittamasta ja 
Pentti Viherluodon säveltämästä hitaasta valssista Turun surusilmä. Osanot-
tajien muistot eri iskelmistä olivat sekä kaihoisia että humoristisia.

Ulkoilmassa paseerasimme Kuninkaankartanolta paikallishistorian taitavi-
en oppaitten johdolla muistelemaan Mathilda ja Bertha Meurmanin muisto-
merkkiä koko Turkua järkyttävän tulipalon jäljiltä Puistomäessä. Vuonna 1853 
tapahtuneen tulipalon taustasta kerrotaan tarkemmin Jouni Liuken tekstinä 
seuran lehdessä 2/2019.

G r i l l i m a k k a r a s t a  t r u b a d u u r i m u s i i k k i i n

TSL:n Turun osastolla oli avointen ovien päivä Manillan tehdaskiinteistössä. 
Grillimakkaran lisäksi  saatiin tietoa  mm. kursseista että TSL tulee sanoista 
”Turkulaist Sivistyst Lairast laitta”.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisjärjestö järjesti perhetalo Hei-
dekenissä Mamma Marakatin lastentarvikkeiden lastentarvikkeitten kirppu-
torin ja laululeikkitapahtuman.

Kortteliravintola Hugossa musisoi mm. Martin oma trubaduuripoika Jesse 
sekä henkiin herätetty tribuutti, joka esitti freukkareiden yhteiskuntasatiirisia 
lauluja ajankohtaista teemoista.

Kaupunginosaviikon alennushintoja tarjosivat mm. valokuvaamo Kuvakas, 
ravintola Maku ja hieronta- ja valmennuspalvelu Vireä.

Martinrantaseura kiittää yhteistyökumppaneitaan.

 Leo Lindstedt

K a u p u n g i n o s a v i i k k o  a l o i t t i  M a r t i n  k e s ä n



1 9Mar t i n r an ta

V A N H A N  M Y L L Y N  T A R I N A A

Syyskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Turun keskikaupunkiseurojen kau-
punginosaviikkoa.

Martinrantaseura järjesti omana osuutenaan viikon ohjelmaan tutustu-
miskäynnin Samppalinnan vanhalle myllylle ja myllärintupaan. Asiantuntevi-
na oppainamme olivat Maakuntamuseon tutkija Kaarin Kurri, Martinrannan 
oman historian tutkija Tapani Järvinen ja teatterinjohtaja Heikki Sankari.

 Paikalle kerääntynyt neljäkymmentäpäinen osallistujaryhmä sai kuulla 
kattavan esityksen alueen historiasta. Oman lisänsä retken antiin antoi har-
vinainen tilaisuus päästä tutustumaan alueen rakennusten sisätiloihin ja sa-
malla Samppalinnan Kesäteatterin kulissientakaisiin tiloihin Heikki Sankarin 
opastuksella.

Vanha, vuonna 1853 valmistunut myllärintupa, on saanut uuden, mutta alkuperäisen 
mallin mukaan uusitun pintarappauksen.



Myllyn vanhaa alkuperäistä laitteistoa, jota vain harva turkulainen on päässyt näkemään

1 6 0 - v u o t i a s  m a m s e l l i m y l l y  j a  m y l l ä r i n t u p a

Myllyn rakentaminen aloitettiin merikapteeni J. Anderssonin toimesta 1859 
ja se otettiin käyttöön 1861. Rakentamisessa käytettiin Saksasta hankittuja 
piirustuksia. Rakennuksen pohjakerros on muurattu suurista luonnonkivistä 
ja neljän kerroksen korkuinen yläosa tiilestä. 

Myllyn monimutkainen koneisto rakennuksen sisällä on vielä jäljellä. Lait-
teisto valta-akseleineen, monimutkaisine akseleiden ja hammasrattaiden 
muodostamine voimansiirtokoneistoineen ja jauhinkivineen varmasti kiinnos-
taisivat yleisöä. Sisälle pääsy on turvallisuussyistä mahdollista vain harvoin 
ja silloinkin pienessä ryhmässä ja rajoitetulla alueella. Ryhmämme sai tämän 
tilaisuuden.

Myllärintupa rakennettiin tuulimyllyn hoitajan asuinrakennukseksi lähes 
samaan aikaan itse myllyn kanssa. Talo valmistui 1863 ja se laajennettiin 
nykymittoihinsa 1893. Rakennukseen tuli yhdeksän huonetta ja keittiö sekä 
eteinen ja leivintupa. 

1880-luvun alussa rakennuksen silloinen omistaja, kauppias Klas Ad. Berg-
roth, alkoi harjoittaa talossa myös leipurin tointa. Leipomo aloitti laivaleivän 
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tuottamisella ja sen valikoimiin kuuluivat kyrsät ja laivakorput. Valikoima laa-
jeni vuosien mittaan ja kertoman mukaan valmistettiin mm. piparkakkuja. 

Myllyn viimeinen omistaja - sen ollessa toiminnassa - oli luutnantti Johan 
Thome, jatkoi edeltäjiensä leipurinliikettä. Myllyliike lakkautettiin v.1900, kun 
myllyn siivet olivat mädänneet käyttökelvottomiksi ja uusiminen olisi tullut 
kalliiksi. Leipurintointa kuitenkin jatkui ja monet turkulaiset muistelevat vie-
läkin vesi kielellä Samppalinnan piparkakkuja. Näin mainittiin Turun Sanomis-
sa v.1941.

Vuonna 1905 myllärien tarina lopullisesti päättyi, kun tontti rakennuksi-
neen siirtyi 1905 kauppias Carl Gustaf Eschnerin perintövaroja hallinneelle 
Kauppaseuran Eläkekassalle ja sitä kautta 1919 perustetulle Eschnerin Va-
paasairaalasäätiölle. Säätiön tarkoituksena oli rakentaa tontille sairaala, jos-
sa hoidettaisiin ilmaiseksi köyhiä turkulaisia, (erikseen mainiten merimiehiä ja 
kauppa-apulaisia). Vuonna 1596 alue siirtyi Turun kaupungille Eschner-sääti-
ön suunnitelmien muututtua. 

Rakennuksia on kaupungin toimesta kunnostettu vuosien varrella. Viimeksi 
vuosina 2017-2018 tehtiin mm. Myllärintalon julkisivurappauksen uusiminen, 
vesikaton tiilikaton korvaaminen peltikatolla sekä ikkunoiden ja ovien kun-
nostus. Julkisivut rapattiin kalkkilaastilla ja viimeisteltiin vanhan mallin mu-
kaisiksi lautaan lyödyillä nauloilla ”rokottamalla”. Lopuksi pinnat maalattiin 
kalkkimaalilla keltaiseksi.

Niin, vanha mylly kertoa voi monta tarinaa
Mut niitä kuulla harvan sydän saa
Se kuulla saa, ken vanhan myllyn kieltä tajuaa
Sen kivi kuiskaa, ratas rupattaa

- runoili Repe Helismaa

6 0  v u o t t a  k e s ä t e a t t e r i a  v a n h a n  m y l l y n  s u o j a s s a

Samppalinnan kesäteatteri tarina alkaa, kun 3. huhtikuuta 1960 Turun kau-
punginhallitus päätti luovuttaa Samppalinnan myllyalueen rakennuksineen 
Turun Teatterikerholle ulkoilmanäytäntöjen järjestämistä varten aluksi run-
saan kahdeksan vuoden ajaksi. Teatterin avajaiset järjestettiin samana vuon-
na toukokuun lopussa.

 
”Ajatuksen ja sen ilmaisun vapaus on kaiken tieteellisen ja taiteellisen 
luomisen pohja, koko ihmisten yhteyden ja heidän kultturellisen toimintansa 
perusta. Näyttämötaiteenkin alalla tämä on ainoa hyväksyttävä totuus”. 

-Teatterikerhon puheenjohtaja, asessori Erkki Vuori avajaisissa.
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Uuden kesäteatterin ensimmäiseksi näytelmäksi valittiin Topiaksen kirjoit-
tama Isännän ääni Hemmo Airamon ohjaamana. Se sai ensi-iltansa 17.6.1960. 
Vielä samana kesänä tuli ohjelmaan toinenkin näytelmä, Veikko Uusimäen oh-
jaama Kullervo. Kullervoa näytteli 19-vuotias Esko Salminen.

Teatterin ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi valittiin Veikko Uusimäki. 
Häntä seurasi1961-1967 Heimo Kallio. Pitkän, yli 40-vuotisen, päivätyön 
teatterin johdossa teki turkulaisen teatterin voimahahmo, teatterineuvos Au-
lis Ruostepuro. Hän toimi toiminnanjohtajana 1968 - 1980 ja vuodesta 1981 
alkaen toimitusjohtajana aina vuoteen 2005 asti, jolloin hän 80-vuotiaana 
siirtyi eläkkeelle. Siitä lähtien toimitusjohtajana on toiminut maisteri Heikki 
Sankari.

Tammikuussa 1970 perustettiin taloudellisissa ongelmissa kamppailevaa 
teatteria ylläpitämään Samppalinnan Kesäteatterin Kannatusyhdistys ry. 

Ratkaiseva parannus teatterin toiminnalle saatiin, kun 1994 syksyllä aloi-
tettiin pyörivän katsomon rakennustyö. Se saatiin valmiiksi seuraavaksi ke-
vääksi ja yleisö pääsi tutustumaan siihen The Sound of Musicin ensi-illassa.

Kolme vuotta myöhemmin pyörökatsomo sai ylleen komean katon ja kau-
punki rakennutti teatterialueelle nykyaikaiset WC-tilat. Liekö johtunut teat-
terin uusitusta ulkoisesta ilmeestä, kun vuoden 2000 40-vuotisjulanäytemä 
My Fair Lady keräsi ennätyksellisen yleisömäärän, komeat 63.808 katsokaa. 
Näytelmässä Arja Korisevan esittämä kukkaistyttö Eliza ja Ismo Kallion unoh-
tumaton professori Higgins ihastuttivat loppuunmyytyjä katsomoita koko ke-
sän ajan.

Syyskuun alussa järjestetyllä tutustumiskäynnillä 40-päinen yleisö seurasi
korva tarkkana oppaiden kertomuksia myllyn historiasta ja nykypäivästä. 
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50-vuotisjuhhlanäytelmänä kesällä 2010 jatkettiin musikaalista linjaa ja 
näyttämöllä nähtiin Bernsteinin West Side Story Tommi Auvisen ohjaamana. 

Jännityksellä odotamme, ensi vuoden 60-vuotisjula tuo nähtäväksemme. 
Kuudenkymmenen vuoden ajan on keräännytty vanhan tuulimyllyn suojiin 
nauttimaan viihteellisestä näyttämötaiteesta. Tänään Samppalinnan Kesäte-
atteri on yksi Suomen suurimmista kesäteattereista, jonka monipuolisessa 
ohjelmistossa olemme vuosien varrella nähneet monien musikaalin ja musiik-
kinäytelmien lisäksi teatteria laidasta laitaan toteutettuna täysin ammatti-
laisten voimin.

 
Jouni Liuke

Lähteet:    
- tutustumisretkellä kuultu ja nähty 
- Johanna Viitaharju: Rakennushistoriallinen selvitys ja dokumentointi,  

1991.
- samppalinnanteatteri.fi, myllyn ja teatterin historiaa

PS. Martinrantalehdessä 2-2012 on Tapani Järvisen monipuolinen kirjoitus, 
jossa kerrotaan Samppalinnan myllyn vaiheista. Se löytyy myös seuran kotisi-
vulta www.martinrantaseura.fi linkistä Lehti.



2 4 Mar t i n r an ta

S y y s p i h l a j a n  a l l a

Punertaa marjat pihlajain
kuin verta ni i l lä ois

Reijo kävelee sekarotuisen koiransa Tessan kanssa tutulle uimapaikalle 
rauhalliseen merenpoukamaan. Hän näkee valkoiset vaahtopäät poukaman 
avautuessa Björknäsin seläksi. Valtavat, tuhansista marjoista notkuvat pihla-
jat reunustavat poukaman suun.

Reijo riisuu vaatteensa, hivelee lämmintä ihoaan suolaisella, virkistävän 
kylmällä vedellä ja pulahtaa vaimeitten maininkien vietäväksi. Hän kääntyy 
selälleen.

 
on kurkiaurat lentäneet
jo yl i  pääni pois

Virkeänä, mutta surullisin mielin Reijo palaa tuttuakin tutumpaa polkua 
Tammitupaansa. Hänen sisarensa ja tämän uusi, komea miesystävä olivat 
suunnitelleet hänen kanssa innostuneina matkaa Gambiaan, mutta pääty-
neetkin lähtemään sinne kahdestaan kuherruskuukautta viettämään.

mukaansa ei  mua ottaneet
ne maihin kaukaisi in

Reijolla on erillinen matkatili, jolla on juuri sen verran rahaa, että hänkin 
olisi voinut nousta siiville aina unelmoimaansa Saharan eteläpuoleiseen Af-
rikkaan.

saa si ivettömät tyytyä
maan kylmiin kahleisi in

Illat pimenevät yhä nopeammin. Tammituvan lamppu tuikkii kutsuen Rei-
joa. Hän ilahtuu, kun tietää mitä se merkitsee. Hänen aikuinen poikansa Pauli 
on piipahtanut käymään. Paulilla on aina kiire eikä hän nytkään viivy kauan, 
temmeltää tummien pilvien ohi kiitäessä Tessan kanssa.

Pauli tuo isälleen pullon bulgarialaista punaviiniä ja pyytää vastalahjaksi 
kaksikymmentä tammenterhoa. Hän aikoo istuttaa ne kerrostaloasuntonsa 
pihalle muistuttamaan lapsuuden leikkihetkistä Karjaluodon ikivanhojen tam-
mien suojassa.

Pauli katsoo lämpimästi ja tutkivasti isäänsä suoraan silmiin.
-  Ei minulla mitään hätää ole, Reijo sanoo hymyillen, astuu lähemmäksi 

poikaansa, syleilee tätä niin ettei Pauli näe hänen kostuvia silmiään.
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– Työttömyyskorvaus riittää jotenkuten ja merestä saa kalaa ja metsästä 
sieniä, Reijo jatkaa.

Ei Pauli tätä tarkoittanut, tietävät sekä isä että poika.

Jää siskokseni tuuli  yön,
se laulaa laulujaan
ja sade kylmin kyynelein
lyö tummaan ikkunaan

Pauli lähtee mukanaan kolme savustettua ahventa, purkillinen suolattuja 
rouskuja ja pussillinen tammenterhoja. Taaskaan Reijo ei saa kysytyksi Paulin 
äidistä Onervasta, jota ei ollut koskaan lakannut rakastamasta.

Reijo avaa television. Kuvaruudussa haastatellaan elämän laitapuolen 
kulkijoita. Reijo sydän sykähtää lämmöstä. Hän voisi olla yksi heistä, mutta 
Onerva auttoi, vaikka oli jo lähtenyt yhteisestä kodista. Reijo ja Onerva eivät 
koskaan asettuneet kylmien asemien yksinäisten miesten yläpuolelle.

Nään monta mieron matkaajaa
ohitse r ientävän,
jotakin kerran odotin
ei saavu koskaan hän
 
Syyspihlajan alla -laulun teksti on Veikko Virmajoen ja sävellys Arvo Koski-

maan. Henry Theelin, Annikki Tähden ja Olavi Virran esittäminä se on säilynyt 
ikivihreänä.

Yleisradion kaikkien aikojen iskelmä -äänestyksessä Syyspihlajan alla esi-
teltiin Radio Suomen iskelmäradiossa sunnuntaina 22.10. kello 9:06 kymme-
nen vuotta sitten.

Leo Lindstedt
Kirjoittaja on ajoittain 
melankoliaan taipuva
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Palvelutalo Esikko. Kuva Martti Walden
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F Ö L I N  R U N K O L I N J A S U U N N I T E L M A T 

P U H U T T I V A T  M Ä K I T U P A T A L O S S A

Martinrantaseura ry ja Turkuseura ry:n aluetyö järjestivät 10. syyskuuta 
2019 Vähä-Heikkilän Mäkitupatalolla kaupungin runkolinjasuunnitelmista 
tiedotus- ja keskustelutilaisuuden.

Mäkitupatalon sali täyttyi ääriään myöten. Paikalle tuli yli 120 henkilöä. 
Asia todella kiinnosti asukkaita. Tilaisuus oli tarkoitettu Aurajoen itärannan, 
Telakkarannan, Korppolaismäen Etelärannan, Majakkarannan, Vähä-Heikki-
län, Uittamon, Ispoisten, Pihlajaniemen, Puistomäen ja Mäntymäen asukkail-
le. 

Tilaisuuden avasi Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsen 
Riina Lumme. Hänen jälkeensä Turun joukkoliikennetoimiston edustajat sel-
vittivät runkolinjauudistuksen tarkoitusta ja muutoksia bussilinjoihin.  

Joukkoliikennetoimistosta paikalla olivat joukkoliikennepalvelujohtaja Sir-
pa Korte, Fölin suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa ja informaatiosuunnitte-
lija Saana Lehtinen.   Tilaisuuteen oli kutsuttu myös Turun kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja Anu Perho, mutta hän ei päässyt 
tilaisuuteen samanaikaisen toisen kokouksen vuoksi. 

Yleisöä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa Mäkitupatalossa. Kuva Timo Turkula
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Jo runkolinjojen esittelyvaiheessa asukkaat kommentoivat suurimpia muu-
toksia. Kun joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte tiedusteli, ollaanko ny-
kyiseen Föliin tyytyväisiä, suurin osa viittasi ja kannatti nykyistä Föliä. 

Tilaisuudessa esitettyjä kommentteja ja parannusehdotuksia painottuen 
Martinrannan ja Uittamon alueelle: 

-  Eniten keskustelua syntyi bussilinjojen 3 ja 30 (Kölikatu-keskusta) lopet-
tamisesta. Bussiyhteyksien heikkeneminen Telakkarannasta, Majakkarannas-
ta ja Korppolaismäen Etelärannasta on merkittävä: Kävelymatkat keskustaan 
usein kulkevien linjojen pysäkeille venyvät pahimmissa tapauksissa monin-
kertaisiksi. esim. Korppolaismäen Eteläranta, Kaarle Knuutinpojan rantatie 1, 
kävelymatka pysäkille on nyt 60 metriä, suunnitellun runkolinjastouudistuk-
sen jälkeen 600 metriä! Kävelymatka kymmenkertaistuu. 

-  Telakkarannan eteläisin osa joen suussa joutuu suunnitellussa uudistuk-
sessa kaikkein pahimpaan mottiin: Alueen eteläisimmästä talosta (Eerik Pom-
merilaisen ranta 22) on matkaa lähimmälle usein kulkevan bussin pysäkille 
nyt 400 metriä, uudistuksen jälkeen jopa 950 metriä. Unioninkadun tunnelin 
suulla olevalle pysäkillekin kävelymatkaa kertyy 650 metriä. 

-  Tunnelin kautta kulkevat tunnin välein linjat T93 ja T94. Bussien vuoroväli 
Martinrannassa Itäisellä rantakadulla tulee pitenemään merkittävästi nykyi-
seen verrattuna. 

-  Runkolinjastoa täydentäväksi suunniteltu uusi palvelulinja V3 ei pysty 
korvaamaan linjojen 3 ja 30 poistumista.  Palvelulinja V3 (Ilpoinen-Westpark, 
Kölikadun kautta) kulkee vain tunnin välein arkisin klo 9 - 14, ei lainkaan iltai-
sin, ei lauantaina eikä sunnuntaina. 

-  Uittamon ja Puistomäen linjojen muutokset, linjojen 9 ja 13 lopettami-
nen puhuttivat myös runsaasti. Uittamon suunnalta on entistä vähemmän 
vaihdottomia yhteyksiä keskustaan. Yleisö toivoi parempia bussiyhteyksiä 
Kunnallissairaalantielle, jotta pääsy Mäntymäen pääterveysasemalle ja sai-
raalaan helpottuisi. 

-  Yhteyksiä Kupittaan suuntaan toivottiin.  Poistuvaksi suunniteltu linja 30 
Kölikadulta kulki Itäistä pitkäkatua aina Uudenmaankadulle, Kupittaanpuiston 
kulmaan asti. 

Joukkoliikennetoimisto perusteli linjojen 3 ja 30 poistumista vähäisellä 
matkustajamäärällä. 

Yleisö ehdotti linjojen säilyttämiseksi muun muassa vuorovälien harventa-
mista tai linjojen pidentämistä alkamaan esimerkiksi Länsi-Uittamolta, jolloin 
linjat parantaisivat myös Länsi-Uittamon, Puistomäen, Pihlajaniemen ja Heik-
kilän kasarmialueelle tulevan uuden asuinalueen bussiyhteyksiä keskustaan 
Kölikadun kautta ja siten linjoille saataisiin lisää väkeä. 
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Linja 30 keskustan suuntaan voisi kulkea lähempänä Mäntymäen pääter-
veysasemaa. 

Joukkoliikennetoimiston edustajille oli lähetetty lista katvealueista etukä-
teen. Yhden parannuksen he lupasivat heti tehdä.  Pitkä pysäkinväli Vähäheik-
kiläntiellä suunnitellulla linjalla L71 luvattiin lyhentää, jotta pysäkki saataisiin 
lähelle kouluja, kuten Vähä-Heikkilän koulu, Braheskolan sekä Ammattiopisto 
Spesia. Lisäksi alueella on urheilukenttä  ja lasten päiväkoteja. Välipysäkki ly-
hentäisi myös monien Vähä-Heikkilän asukkaiden kävelymatkaa pysäkille. 

Joukkoliikennetoimiston ja -lautakunnan edustajat saivat yleisöltä run-
saasti palautetta ja tekivät muistiinpanoja. Toivottavasti he ottavat palaut-
teet huomioon joukkoliikenteen hyvän palvelutason säilyttämiseksi alueella.  

Runkolinjauudistuksen on tarkoitus astua voimaan 1.7.2021. Turun kau-
pungin tiukka taloustilanne saattaa siirtää uudistuksen käynnistystä myö-
hemmäksikin? 

Turkuseura ry:n puolesta tilaisuuden muistiinpanot teki aluetyön koordi-
naattori Sanna Saarto.

     Timo Turkula

Fölin päätepysäkki Kölikadulla Korppolaismäen Etelärannassa. Kuva Timo Turkula
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Turku on puistojen kaupunki. Yksi hienoimmista on Kupittaan 
puisto, Suomen vanhin ja suurin kaupunkipuisto. Sen lounais-
puolella puiston jatkeena on alue, jonne on rakennettu kau-
pungin vuokratonteille pieniä, sieviä omakotitaloja kauniine 
puutarhoineen. Talot on aikoinaan pystytetty korvaamaan talvi-
sodan pommituksissa menetettyjä turkulaisten ja Karjalan siir-
toväen koteja.

Taloelementit ovat kolmen toimittajan valmistamia. Yksi niistä oli Ruot-
sin valtio, joka lahjoitti 90 talokokonaisuutta elementteinä Turun kaupungille 
myytäviksi sodan tuhoissa kotinsa menettäneille.

Kaksi muuta olivat suomalaisia, Kodinrakentajat Oy ja Vientihöyläämö Oy.

A l u e e n  h i s t o r i a a

Pientaloalue suunniteltiin Turun eteläiseksi takamaaksi kutsutulle alueelle 
viljavaan laaksoon. Alueen halki virtasi puro, joka sai alkunsa Kupittaan run-
sasvetisistä lähteistä ja päätyi lopulta Aurajokeen Korppolaismäen ja Vilkki-
länmäen välisessä laaksossa. Sittemmin Sikaojan nimellä kulkenut saastunut 
puro virtaa nykyään halkaisijaltaan puolitoistametrisessä putkessa maan alla.

R U O T S A L A I S T A L O J A  R Y S S Ä N P E L L O L L E

Vasta valmistuneitten Ruotsalaistalojen rivistöä vuonna1942. 
Etualalla Jalavatie 1 Saarnitien risteyksessä. Taustalla

Kunnallissairaalan rakennuksia. Kuva Turun Museokeskus
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Ryssänpelloiksi kutsuttuja maita Sikaojan molemmin puolin käytettiin tur-
kulaisten lähiruuan tuotantoon niin kauan kuin muistitietoja riittää.

Autonomian aikana ennen Suomen itsenäistymistä Puropellon viljavaa 
laaksoa viljeli ja hallinnoi puutarhuri ja hevosmies Vladimir Kurjatkin. Oletta-
musten mukaan hänen asuinpaikkanaan ollut kukkula-alue on saanut hänen 
mukaansa nimen Kurjenmäki. Oletettavasti hän oli myös mukana vaikutta-
massa hevosmarkkinapaikan ja myöhemmin Turun Hippoksen syntyyn enti-
sen Tarkk´ampujarykmentin ampumaradan alueelle Kupittaalle.

Ryssänpellon puutarhatuotteille riitti kysyntää. Kasvavan kaupungin tar-
peiden lisäksi myös lähialueen kaksi venäläisvaruskuntaa, Sirkkala ja Vähä-
Heikkilä, olivat Kurjatkinin muonitettavina.

Suomen itsenäistyttyä Turun ensimmäinen asemakaava-arkkitehti Bertel 
Jung suunnitteli jo 1920-luvun alussa aluetta puistomaiseksi pientaloalu-
eeksi. Tässä kaavaluonnoksessa olisi alueelle rakennettu alle sata taloa. Ra-
kennussuunnitelman alkuunpanijat ehtivät lunastaa alueen vuokraoikeuden 
Vladimir Kurjatkinilta, mutta varojen puutteessa suunnitelmaa ei koskaan to-
teutettu.

R u o t s a l a i s t a l o t

Ruotsalaistalojen rakentamiseen päästiin heti talvisodan päätyttyä 1940. 
Alueen uuden kaavan laati Turun silloinen asemakaava-arkkitehti E. Sutinen. 
Tonttien kooksi tuli keskimäärin 600 neliömetriä. Nopean kaavoituksen jäl-
keen alueelle rakennettiin kunnallistekniikka.

Talot suunniteltiin Suomessa, mutta niiden rakennepiirustukset laadittiin 

Osa osoitekartasta vuodelta 1959. R: Kaupungin pystyttämät ruotsalaistalot 76 kpl, K: 
Kodinrakentajat Oy:n pystyttämät talot 20 kpl. Kartasta vasemmalle Sepänkadulle asti 

jatkuvalle alueelle Vientihöyläämö Oy rakensi 42 kpl samanlaista taloa.
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Ruotsissa teollista tuotantoa silmälläpitäen. Turkuun talopaketteja saatiin 90 
ja niistä 76 pystytettiin tuolle Uudenmaankadun, Kunnallissairaalantien, Kas-
kenkadun ja Kupittaankadun rajoittamalle alueelle.  

Ruotsalaistaloalue sai jatkoa, kun Kaskentie ja Sepänkadun välinen alue 
kaavoitettiin samalla periaatteella. Vientihöyläämö Oy ja Kodinrakentajat 
pystyttivät tälle alueelle samantyylisiä pientaloja.

Ruotsista tuodut talot koottiin rakennuspaikalla. Turun kaupunki osallistui 
hankkeeseen rakennuttamalla talojen kellarikerrokset ja perustukset.

Lahjoitus kattoi kivijalasta ylöspäin kaikki rakenteet ikkunoineen, lämmi-
tyslaitteineen ja keittiökalusteineen. Talojen alkuasukkaat sanoivatkin ”talo-
jen olleen asuinkerroksen osalta valmiita hellankoukkuja myöten”.

Viemäröinnissä kuuden rakennuksen rykelmä muodosti saostuskaivoryh-
män, johon talojen jätökset valuivat. Kaivojen täytyttyä ne tyhjennettiin, joko 
itse tai ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tyhjennys tehtiin käsipelillä he-
vosvetoiseen kannelliseen sammioon. Nostimena oli pitkän riu´un päähän 
kiinnitetty sotilaskypärä, sota-aikaa kun elettiin. Ne asukkaat, jotka tyhjensi-
vät kaivoja itse, kaivoivat omenapuittensa ympärille ojat ja nostivat haisevan 
mömmön niihin. Ojat peitettiin sitten mullalla.

Rakennukset olivat runsaan 60 neliömetrin kokoisia ja niiden toisella sivul-

Kaunis alkuperäisessä kuosissaan säilynyt talo Jalavatiellä. 
Tältä näyttivät kaikki Ruotsalaistalot ennen lisärakentamista. 
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la oli noin 10 neliömetrin veranta. Talojen alakerta oli avoin kellaritila, johon 
sijoitetun saunaosaston lattiat, seinät ja katto olivat betonia. Sen ansiosta 
saunoja käytettiin jatkosodan aikana asukkaiden pommisuojina.

Saunassa oli kertalämmitettävä kiuas sekä muuripata, jota käytettiin mo-
nipuolisesti. Pesuveden lisäksi keitettiin padassa pyykki ja jopa siirappia, jota 
valmistettiin omatoimisesti pula-aikana puuttuvan sokerin korvaamiseksi.

Kellarin muussa osassa oli maalattia. Rakennusaikana oli kaikesta materi-
aalista huutava pula, eikä betonia riittänyt kaikkiin tarpeisiin. Aikojen paran-
nuttua jokaisen talon kellariin valettiin toki betonilattia.

Kellaria käytettiin polttopuiden ja koksin varastointiin. Siellä säilytettiin 
myös perunoita ja juurikkaita sekä myöhemmin marjasäilykkeitä ja omenoita, 
joita omalla tontilla kasvatettiin. Lähialueilla oli myös kerhomaita, joita jaet-
tiin lapsiperheille viljeltäviksi. Alueen keskellä oleva nykyinen Saarnipuistokin 
oli kerhomaana. 

1940-luvun alussa monilla perheillä oli kotieläimiä. Oli kanoja, kaneja ja 
joillakin lammas tai pässi. Olipa Jalavatiellä kaksi siankasvattajaakin. Sikojen 
lahtauspäivä teetti paljon töitä, joihin lapsetkin osallistuivat. Eläimistä otet-
tiin kaikki talteen, lihat suolattiin, sisäelimistä tehtiin makkaraa, veri paistet-
tiin paltuksi ja luista keitettiin muuripadassa saippuaa.

Alueen hieno ulkoilukenttä,. rakentamatta, koska sen alla virtaa   Kupittaan Puro suuressa 
putkessa kentän kulmasta kulmaan. Putken päälle ei saanut rakentaa. Alue oli kasvi- ja 

joutomaana 1940-luvun lopuille asti.
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L u k s u s a s u m i s t a

Asuinkerroksen tilat olivat pienet, mutta käytännölliset. Keittiö oli hyvin 
varustettu ja toimiva. Sen sydän oli lieden ja keskuslämmityskattilan yhdis-
telmä. Puuliesi ja paistouuni olivat ruotsalaisen Norrahammarin valmista-
mia valurautatuotteita kuten keskuslämmityskattilakin. Kattilaa lämmitettiin 
puilla tai koksilla. 

Järjestelmä oli ns. vapaakiertoinen, jossa kattilassa lämmennyt vesi nousi 
painovoimaisesti ylös yläpohjassa olleeseen säiliöön. Sieltä kuuma vesi työn-
tyi asuinhuoneitten lämpöpattereihin. Järjestelmä oli nerokas, eikä vaatinut 
toimiakseen minkäänlaista pumppaustekniikkaa. Patteri olivat asuintilan kes-
kiosassa, josta johtuen ulkoseinät olivat talvisin kylmiä ja ikkunat usein jääs-
sä.

Keittolieden vasemmassa sivussa oli paistinuuni ja näiden alla lämmin säi-
lytystila. Lieden toisella sivulla oli lämminvesivaraaja, josta saatiin tiskivesi. 
Varaajan vieressä oli ruostumattomasta teräksestä tehty kaksialtainen tiski-
pöytä. Samanlaisia tiskipöytiä haettiin Ruotsista vielä 1950-luvun lopullakin 
moniin talouksiin.

Toinen tekninen asuinkerroksen huone oli WC eli ”pikkula”, jossa oli oikea 
pesuallas vesihanoineen ja oikea vesivessa. Se oli luksusta, sillä tuohon ai-
kaan muualle rakennettuihin rintamamies- ym. taloihin tehtiin vielä ulkohuu-
sit. Turun puutalohuoneistoihin rakennettiin huusien tilalle sisävessoja aina 
1960-luvulle asti. 

Asuinkerroksessa oli kaksi varsinaista asuinhuonetta, pienempää käytet-
tiin yleisesti makuuhuoneena ja isompi täytti olohuoneen tehtävää. Perheiden 
koot olivat kuitenkin suuria ja useimmiten molemmat huoneet ja keittiökin 
toimivat makuuhuoneina.

Avoin veranta tai oli rakennuksen sivussa saman katon alla, mutta betoni-
pilareiden varassa. Siitä jotkut asukkaat rakensivat jo 1950-luvulla taloihinsa 
lisähuoneet. Poistamalla maa verannan alta tehtiin myös kellarikerrokseen 
huone lisää. Vuosien varrella monen talon kellareihin sisustettiin työtiloja tai 
jopa asuinhuoneita, jolloin rakennuksista saatiin tilavia kelpo koteja.

Aivan alkuperäisen mukaisia taloja alueella on jäljellä enää yksi.  
 

P a l v e l u t  l ä h e l l ä

Ruotsalaistalot rakennettiin keskelle kaikkea. Liikenneyhteydet kaupunki-
keskustaan olivat toimivia parinsadan metrin päässä Uudenmaankadulla ja 
Itäisellä Pitkäkadulla kulkevien kolmosen raitiovaunujen ja bussilinjojen avul-
la. Helsingin suuntaan menevien bussilinjojen pysäkki oli myös alueen laidas-
sa.
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Samalta suunnalta ja etäisyydeltä löytyivät myös ruokakaupat; Anni Silon 
ja Alli Leppäsen maito- ja sekatavarakaupat. Paikalla palveli myös lehtikioski 
sekä Tenkon nakki- ja Aune Wahlroosin makeiskioskit. Samassa ryppäässä oli 
myös parturi, leipomo, polkupyöräkorjaamo ja Lundenin ruuti- ja dynamiitti-
kauppa. Rakennusalueen toisessa päässä, Kaskenkadun ja Itäisen Pitkäkadun 
kulman tienoilla, oli lähes samanlainen palvelukeskittymä.

Silloinen kunnallissairaala oli aivan naapurustossa. Kerttulin-, Martin- ja 
Sirkkalan koulut olivat kivenheiton päässä, samoin Tyttölyseo.

Alueen naapurustossa asuvista tunnetuista naapureista mainittakoon mm. 
viereisen Kupittaankadun varressa asuneet suurmiehet, tuleva presidentti 
Mauno Koivisto ja kenraali Aksel Airo.

Alueen lapsille riitti elintilaa. Vieressä oli laaja Kupittaan puisto maauima-
loineen ja lintulammikoineen. Molemmat toimivat talvisin luistinratoina. Puis-
tossa oli jalkapallokenttiä ja pesäpallokenttä, jossa sirkuskin vieraili joka kesä. 
Lähistön Vartiovuorenmäki oli kuin tehty seikkailuille. Samppalinnan- ja Ur-
heilupuistokin olivat lähituntumassa ja lisäksi Luolavuorenmäki näköaloineen 
sekä Uittamo ja Ispoinen uimaloineen ja hiihtomaastoineen tarjosivat lapsille 
hienoja retkeilykohteita.

Alueen asukkaiden yhdyssiteenä on yli 80 vuoden ajan toiminut Kupittaan 
Omakotiyhdistys ry.

Yhdistyksen 30-vuotishistoriikissa todetaan, että heidän lähes keskikau-
pungin tuntumassa olevalla alueella on elelty kuin herran kukkarossa, kuten 
arkkitehdit aikoinaan olivat kaavailleet. Alueella kaupungin kulttuuri ja muka-
vuudet yhdistyvät maaseudun viihtyisyyteen ja terveellisyyteen. Suuria on-
gelmia ei ole pahemmin ollut ja yhdistys onkin voinut keskittyä asukkaidensa 
yhteishengen ylläpitämiseen ja mukavaan yhteiseloon.

Alue on nyt osa Turun kansallista kaupunkipuistoa ja yhdistää laajan Ku-
pittaanpuiston Puropellon puistoon ja siitä jatkuvaan puistoketjuun aina Pit-
käänsalmeen saakka.

Ruotsalaistalot rakennettiin Turun parhaalle paikalle. Siellä ovat aina asu-
neet kaupungin onnellisimmat ihmiset.  Asukkaat ovat rakentaneet vuosikym-
menten varrella vuokratonteistaan Turun ihanimman puiston omalla työllään 
ja varoillaan. 

Kimmo Samuli

Lähteet:
- omat muistot
- kuullut tarinat
- Kupittaan Omakotiyhdistys ry, 30-v. historiikki 1988. 
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S A I R A A L A K O K E M U K S I A

Kuljin viime syksynä 85-vuotiaan veljeni vuoteen äärellä kolme viikkoa eri 
sairaaloiden osastoilla hänen viimeiselle matkalleen.  Monissa kohdin koin, 
että asiat olisi voinut hoitaa toisinkin. Kylmyys ja kohtaamattomuus olivat 
eniten huomiota herättäneitä huomioita. Oli myös tilanteita, joista kai oli pää-
tetty, että asiat vaan hoituvat näin eikä poikkeuksia sallita. 

Tänä syksynä olin mukavalla ulkomaan matkalla, jonka loppupuolella sain 
niin pahan tulehduksen jalkaani, että oli pakko mennä heti palattuani aamulla 
klo 04 TYKSin päivystykseen. Hetki oli sikäli otollinen, että ei ollut minkään-
laista ruuhkaa, vaan pääsin melkein heti tutkimuksiin. Vastaanotto oli hyvin 
ystävällinen ja potilaan kohtaava. Tulehdusarvoni olivat korkeat, joten sain 
lääkityksen heti suoraan suoneen ja saattajanikin huomioitiin. Hän sai läh-
teä kotiin, koska minä jäin nukkumaan päivystykseen ja meille kerrottiin, että 
pääsen päivällä kotiin.

Nukuin hyvin aina siihen asti, kunnes tultiin herättämään, mittaamaan 
ja tuotiin aamupala. Nukkuessani viereiselle pedille oli tuotu pieni, harmaa 
mummo. Söin ruokani hyvällä ruokahalulla, mutta mummon ruuat tulivat 
kaikki vauhdilla ulos. Melko nopeasti luokseni tuli uusi lääkäri (vuoro oli vaih-
tunut), joka myös oli potilasta kunnioittava ja ystävällinen. Hän kertoi, että 
tulehdusarvoni olivat vaan kohonneet enkä pääsisi kotiin, vaan minulle jär-
jestettäisiin tilaa osastolle. Sitä odotellessani minulla ei ollut muuta tehtävää 
kuin seurata ympäristön tapahtumia. 

Selvisi, että mummo oli löydetty aamulla kotoaan lattialta ja hänet oli tuo-
tu päivystykseen. Ällistyin sitä hurjaa lääkkeiden määrää, mitä hänellä kerto-
mansa mukaan kotonaan oli. Lähes kaikki olivat mieliala- tai nukahtamislääk-
keitä. Hän oli tullut ottaneeksi niitä turhan monta yön aikana ja siksi päätynyt 
lattialle. Hän oli kuitenkin hyvin selkeä kertoessaan, mitä kaikkia lääkkeitä 
hänellä oli ja montako hän oli ottanut. Nyt hänet oli tapahtuneen seurauksena 
yksi lääkäri jo määrännyt pakkohoitoon Kupittaalle ja mummo odotti toisen 
lääkärin lausuntoa. Sen jälkeen ambulanssi veisi hänet Kupittaalle eikä hän 
saanut nyt poistua yhtään mihinkään. Hän oli hädissään kotinsa jääkaapin 
tyhjentämisestä, avaimistaan ja vaatteista sairaalaan. Suurin huoli oli kuiten-
kin, että hänet leimattiin nyt julkihulluksi. Minua järkytti myös, jos tällainen 
pikkumummo nyt piti viedä ambulanssilla pakkohoitoon…kuva sellaisesta ti-
lanteesta on ollut hieman toinen… ja kun sairauden syy selkeästi oli tuo hurja 
lääkkeiden määrä. 

Jonkun ajan kuluttua minua lähdettiin viemään osastolle sängyssäni tippa-
pulloineen päivineen. Matkasin jo viime syksynä tutuksi tulleen kulkuneuvon 
kärryillä sokkeloisia kellarikäytäviä pitkin T-sairaalasta A-sairaalaan. Matka 
on melkoisen pitkä. Kuljettaja oli myös hyvin ystävällinen nuori mies. 

Osastolla minua oli vastassa tervetulotoivotusten vyöry… Varmaan kaik-
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ki osastolla sillä hetkellä olleet työntekijät tulivat tervehtimään. Sängyn eri 
puolille ilmestyi päitä: hei hei ja tervetuloa, minä olen Liisa, minä olen Mai-
ja, minä olen Pertti… hiukan tuntui jo liioittelulta. Aivan erilaista kuin viime 
syksynä. tietysti nyt sain kokemuksen vain yhdeltä osastolta, joten kaikkialla 
ei välttämättä ole samanlaista. Palvelu pelasi päivällä kiitettävästi, ihmiset 
olivat ystävällisiä ja potilaita kohdeltiin yksilöinä. Illalla ja yöllä apu ei tullut 
aivan yhtä ripeästi, mutta tositilanteessa löytyi montakin henkilöä nopeasti 
aina päivystävää lääkäriä myöten.  Huomiota herättävää täälläkin oli erittäin 
runsas lääkkeiden tuputtaminen. Jos joku valitti jostakin kolotuksesta, heti 
tuli lääkettä. Mieleen vaan tuli, katsottiinko, sopiko lääke potilaan muuhun 
lääkitykseen. Tärkeää oli, että kukaan ei tuntenut kipuja sairaalassa.

Minun huoneessani oli kolme petikaveria: bosnialainen mummo, joka ei 
juurikaan puhunut eikä ymmärtänyt suomea, lähes kuuro mummo, joka kuuli 
vain toisella korvalla, jos puhui melkein suoraan korvaan, ja nuorempi täti-
ihminen, joka oli monin tavoin vakavasti sairas ja eri sairaaloissa liikuteltava, 
paljon hoitoa vaativa potilas. Hän kieltäytyi lähes kaikesta, mikä vaati häneltä 
ponnisteluja. Hän olisi halunnut maata vain sängyssä ja katsoa kolmoskana-
vaa aamusta iltaan. Puolison näkeminen avarsi aika paljon, millaisen elämän 
tämä nainen oli todennäköisesti elänyt ja kokenut. Kolme hyvin erilaista poti-
lasta antoivat paljon näkökulmia tämän päivän suomalaiseen elämän menoon. 

Maahanmuuttajamummo oli asunut selvästi jo pitkään maassa, koskapa 
hänen lapsensa puhuivat täydellistä suomea ja olivat kouluttautuneita ihmi-
siä. Merkillepantavaa oli, että joka päivä useat sukulaiset vierailivat mummon 
luona keskustellen lähinnä keskenään. Mummo oli vaan kuuntelijan osassa, ei 
juuri osallistunut keskusteluun eikä häneltä pahemmin kyselty. Hän sai kui-
tenkin olla osana perheen arkipäivää ja sen juttuja. Mummoa myös kunnioi-
tettiin sikäli, että jos hän nukkui, häntä ei herätetty, vaikka perhettä olisikin 
tullut seuraksi. Hoitajat kyllä sitten herättivät. Koomisimpia tilanteita olivat 
lääkärikäynnit, koska kommunikaatiota ei syntynyt lainkaan. Lääkäri yritti 
puhua, mutta mummo ei ymmärtänyt mitään eikä osannut myöskään kysyä 
mitään. Yhtenä päivänä paikalla oli tulkki (hyvin pätevä), jolloin asiat tulivat 
selviksi, mutta mummo oli selvästi ahdistunut, kun intiimejä asioita setvittiin 
kaikkien kuullen (kielsi kaiken). Tulkkaustilanteessa kiinnitti huomiota paperi-
en ja allekirjoitusten määrä. Vaatii paljon paperityötä ja monia allekirjoituksia, 
jotta muutaman minuutin tulkkaustapahtuma voidaan viedä asianmukaisesti 
kaikkien paragrafien mukaan. Mummolla oli myös paljon omia eväitä, joita hän 
mussutteli hiljaa pitkin yötä. 

Lähes kuuro mummo puhui kovalla äänellä, koska hänellä oli itsellä vaike-
uksia kuulla. Hän oli hyvin vilkas ja puhelias, joten henkilöhistoria piirtyi kyllä 
kuulijoille. Hän oli avioitunut alle 20-vuotiaana, ollut aviossa 64 vuotta ja oli 
aivan aviomiehensä näköinen. Hän oli aina huolehtinut linjoistaan ja hänelle 
oli tärkeää, kun sairaalassa punnittiin joka aamu ja paino kuulutettiin isoon 
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ääneen koko huonekunnalle. Hänellä oli myös joitakin pakko-oireiden kaltai-
sia juttuja, joihin oli aluksi hankala tottua.

Nuorempi huoneemme asukas oli hoitohenkilökunnan kekseliäisyyden ko-
etukselle asettava tapaus. Hänelle ensinnäkin sattui ja tapahtui, joten oli teh-
tävä tuon tuosta erilaisia hoitotoimenpiteitä. Niitä kyllä tehtiin nurkumatta. 
Ylös vuoteesta pyörätuoliin saaminen oli joka aamu melkoinen koetus. Hen-
kilökunta sai panna parastaan, jotta hänet saatiin suostuteltua. Pakkoa ei ke-
nenkään kohdalla toteutettu. Aina ei paikalla ollut henkilökunta onnistunut. 
Sitten haettiin joku muu, jolla oli parempia kikkoja. Täytyy myöntää, että hoi-
tajat olivat hyvinkin neuvokkaita hangoittelevien potilaiden kanssa. Missään 
vaiheessa henkilökunta ei luovuttanut, vaan aina homma saatiin jotenkin su-
jumaan vapaaehtoisella pohjalla. Hiusten laittaminen ja letittäminen esim. oli 
hyvä keino saada potilas istumaan tuoliin. Aika lailla keinot kieltämättä ovat 
muuttuneet menneiltä ajoilta ja on tultu todella lähelle potilasta hänet kohda-
ten ja arvostaen, vähintäänkin muodollisesti. 

Olin myös unohtanut sen voimakkaan hierarkian, joka sairaalamaailmassa 
edelleen vallitsee. Lääkäri on jossain paljon tavallisten ihmisten yläpuolella. 
Hän on kuningas, jota varsinkin sairaan-hoitajat pokkuroivat ja liehittelevät. 
Muu henkilökunta väistyy alta pois. Sairaanhoitaja taas on aivan eri maata 
kuin muut hoitajat ja lattianhoitaja tekee itse selväksi, mitä hän hoitaa. Opet-
tajana minun on vaikea arvioida, monellako työpaikalla vallitsee edelleen näin 
voimakas hierarkia.

Tulehdusarvoni laskivat nopeaan tahtiin ja minut luokiteltiin neljäntenä päi-
vänä kotisairaanhoidon potilaaksi. Pääsin kotiin ja luonani vierailtiin kolmesti 
vuorokaudessa annostellen lääkettä suoraan suoneen. Kaikki hoitajat olivat 
hyvin ystävällisiä ja ihmisläheisiä, mutta heitä oli paljon: luonani vierailtiin 
yhdeksän kertaa ja sain tutustua seitsemään hoitajaan. En ihmettele, jos hie-
man iäkkäämmän potilaan pää menee pyörälle tällaisessa ihmispaljoudessa. 
Varsinkaan silloin, jos luottamus vieraaseen ihmiseen on edes jossain määrin 
hakusessa. 

Kaiken kaikkiaan lopputulema oli: tämä oli paras ja mukavin sairaalako-
kemus, jonka olen elämäni aikana kohdannut. Olen ollut aika monta kertaa 
sairaalassa eri syistä, mutta aina ennen olen kokenut olevani toimenpiteiden 
kohde, en niinkään elävä ja tunteva yksilö. Olen tyytyväinen tähän kehityk-
seen ja lämmin kiitos kaikille minua hoitaneille. 

    Sirpa Kumlander 
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Terveydenhuoltomuseo toimii entisessä iho- ja sukupuolitautien poliklinikan rakennukses-
sa eli "Kuppalassa". Kuva Leo Lindstedt

t a p a h t u m a k a l e n t e r i  S Y K S Y  2 0 1 9

T u t u s t u m i n e n  T u r u n  t e r v e y d e n h u o l t o m u s e o o n

maanantaina 21.10.  k lo  18.00

Tutustumme opastetulla kierroksella Turun terveydenhuoltomuseoon eli 
vanhaan ”Kuppalaan” Kunnallissairaalantie 20. Kokoontuminen paikan päällä.

N o s t a l g i n e n  l e v y r a a t i

maanantaina 4.11.  k lo  18 

Yrjänä-salissa It. Pitkäkatu 47.
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.
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M a r t i n  p ä i v ä n ä  M a r t i n  h a n h e a

Isänpäivänä sunnuntaina 10.11.2019 ravintola  Pippurimyl lyssä.

Tarjoa vaikkapa lahjaksi isälle perinteistä Martin hanhea perinteikkäässä 
perheravintolassa.

Hanhea tarjolla pitkin päivää. Muistathan varata pöydän etukäteen!
Puh. 02 277 3350 tai tee varaus netissä.

E s i t e l m ä t i l a i s u u s  j a  y h d i s t y k s e n  s y y s k o k o u s

t i istaina 26.11.  a lkaen klo  17.30

Tilaisuus alkaa klo 17.30 Palvelutalo Esikon tarjoamalla kahvituksella ja 
jatkuu

n. klo 18.00 esitelmällä Martinrannalta maailmalle. Matti Aaltonen kertoo 
Martinrannan suuresta pojasta, bassolaulaja Matti Salmisesta.

.Esityksen jälkeen yhdistyksen syyskokous.

P e r i n t e i n e n  p u u r o j u h l a

t i istaina 3.12.  k lo  18 

viihtyisässä tutussa paatissa ravintolalaiva Bruno II:ssa förin kupeessa.
Nautimme riisipuuroa ja fäskynä- tai väskynäsoppaa oman valinnan mukaan 

hyvässä seurassa. 
Ohjelma perinteinen, suurelta osin seuran jäsenten omaa tuotantoa, 

mukana mm. humoristinen performanssi, joulusatu ja Aulin jouluaiheinen 
tietovisa. 

Mukana aina myös yllätyksiä!

K I R J A L L I S U U S P I I R I

kokoontuu edelleen joka kuukauden toisena maanantaina (14.10., 11.11. ja 
9.12.) kello 18 Invaliditalon tiloissa Asesepänkatu 1.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Ennakkotietoa kevään 2020 ohjemistosta
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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”. 

K e s k u s t e l u p i i r i

t i istaina 26.2.  k lo  18 Inval id italon t i lo issa Asesepänkatu 1.

Keskustelun aiheena Rachel Carlsonin ”Äänetön kevät”. 
Kimmo Samuli alustaa aihetta laajemmankin keskustelun pohjaksi.

Rachel Carsonin kirjaa Silent Spring 
vuodelta 1962 pidetään yhtenä 
nykyaikaisen ympäristöliikkeen 
lähtölaukauksena. Sitä ennen 
luonnonsuojelu oli enemmänkin 
maisemien suojelua ja 
luonnonpuistojen perustamista. 
Keskustelupiirissä helmikuussa on 
ympäristönsuojelu keskeisesti esillä.
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j ä s e n a l e n n u s t a  m yö n tä v ä t  l i i k k e e t  a l u e e l l a m m e
Kevytpyörä
Pyöräliike ja korjaamo
Alennukset tuotekohtaisesti.
Martinkatu 11. Puh. 02 234 2108
www.kevytpyora.fi

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

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

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

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

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

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

KUVAKAS Valokuvaamo
10% alennus passi- ja CV-kuvauksista
Martinkatu 7
Puh. 050 327 3278

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

si. Yrittäjät tai muut toimijat voivat liittyä kannatusjäseneksi.
Tuo mukanasi ystäväsi ja naapurisikin. 

Saat 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.

Suosikaa jäsenalennuksia myöntäviä liik-
keitä. Näin palvelut säilyvät alueellamme.
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Martinrantaseura ry. (kaupunginosaseura)
perustettu: 22.4.2004 
jäseniä 1.1.2019: 377 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: 
jäsenmaksu  20 euroa
perhejäsen      5 euroa 
yhteisöjäsen  60 euroa 

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

Markku Ahti, varapuheenjohtaja, 
ympäristöjaoston vetäjä
markku.a.ahti@gmail.com 
puh. 050 514 1890 

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

Mikko Ahola
mikko@mikkoahola.net
puh. 0400523390

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

Anne Heickell
anne.heikell-laine@gmail.com

Jouni Liuke, päätoimittaja
jouni.liuke@pp.inet.fi 
puh. 0400 930 304 

Arto Siitonen
arto.olavi.siitonen@gmail.com 
041 507 3317

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

Timo Turkula
tjtuavia@gmail.com 
puh. 050 596 7877

Toimihenkilöt 2019

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

Raili Kataja ja Leo Lindstedt
ohjelma-ja kulttuurijaosto
raili.i.kataja@gmail.com
leo.lindstedt@gmail.com

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! 
Ilmoita lehdessämme! Ilmoitushinnat:
 Mustavalkoinen      Väri       
koko sivu    150 euroa       250 euroa
puoli sivua    80 euroa       150 euroa
neljäsosa      50 euroa         80 euroa 




