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Kansikuva:  Kadonnutta Martinrantaa. Martinsillan kolmion tontilta 
purettiin kuluneen kesän aikana kolme yli 100 vuotta vanhaa rakennusta. 
Kuvassa on niistä vanhin, vuodelta1881 peräisin oleva kahden perheen 
asuintalo. Puretuiksi tulivat myös 1900-luvun alkuvuosikymmenellä 
rakennettu pumppuhuone ja Martinkatuvarren ”Sininen talo”, sekä vähän 
nuorempi talousrakennus pihan perältä. Vain tontin vanhin rakennus, vuo-
delta 1831 peräisin oleva ”Keltainen talo” jäi yksin murehtimaan tulevaa 
kohtaloaan. 
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p ä ä k i r j o i t u s

VANHAA PURETAAN UUTTA SUUNNITELLAAN
Peruskalliota, rakennuksia ja pankkipalveluja on purettu ja pu-
retaan alueeltamme juuri nyt…

Muistamme, miten Martissa oli ennen vaikka millaisia pankkikonttoreita: 
oli kolme erilaista säästöpankkia, osuuspankki, oli PYP, sittemmin Merita… 
viimeisenä meitä palveli Turun Seudun Osuuspankki. Nyt ei ole jäljellä kuin 
muutama Otto-automaatti.

Sanotaan, että kulutustottumukset ovat muuttuneet, mutta kuka ne on 
muuttanut? Jos pankki asettaa vaihtoehdoiksi parin euron kuukausimaksulla 
itsepalvelun ja usean euron maksun jokaisesta laskusta konttorissa jonotta-
malla ensin parikin tuntia, kaikki kynnelle kykenevät valitsevat itselleen hel-
pomman ja edullisemman vaihtoehdon. 

Entä he, jotka eivät ole koskaan uskaltaneet edes koskea tietokoneeseen, 
pelkäävät huijaamista, joilla ei ole varaa tai muut rajoitteet estävät laitteiden 
käytön iän vuoksi tai siitä riippumatta? Nyt Osuuspankki esimerkiksi tarjoaa 
kassapalveluja enää Kauppatorin palvelupisteessä Aurakadulla. Pahin kuule-
mani asiantuntijan kommentti on: Onneksi aika korjaa nopeasti tilanteen. Toi-
vottavasti sanoja löytää tämän joskus edestään…

Jos et itse pysty laitteiden avulla huolehtimaan asioistasi, et ole enää it-
senäinen yhteiskunnan toimija. Sinun on luovutettava päätösvalta jollekulle 
muulle. Voitko silloin täydellisesti luottaa, että asiat hoituvat haluamallasi 
tavalla? Entä jos tapahtuu virhe tai väärinkäyttö jossakin matkalla? Kuka on 
vastuussa? Olen itse kokenut parikin räikeää virhettä tai katkosta laskutuk-
sen kulussa ja tiedän, miten hankala niitä on oikoa, vaikka koneita osaisikin 
käyttää.    

Rakennusten purkua olemme nähneet Martinkadun ja Itäisen Rantakadun 
kulmassa. Alueelta on loppukesällä purettu neljä erilaista rakennusta. Senaat-
tikiinteistön tontilla nököttää enää suojeltu, empiretyylinen puutalo odottaen 
kunnostamistaan.  Martinrantaseura on lausunut mielipiteensä tontin raken-
tamisesta. 

Haluamme, että suojeltu talo kunnostetaan huolella ja otetaan yleishyödyl-
liseen käyttöön, koska se on liikenteen vuoksi melun ja ilmansaasteiden kes-
kellä eikä siksi sovellu jokapäiväiseen asumiseen. 

Mahdollisimman suuri osa alueesta pitää mielestämme kunnostaa viher-
alueeksi, ei parkkipaikkoja maan pinnalle. Rakennettavat rakennukset eivät 
saa peittää Puistokadun suunnasta avautuvaa näkymää 

Marttiin. Nykyisen kaavan mukaan tontti on julkisen rakentamisen 
aluetta, mutta nyt siihen halutaan paljon kerrostaloasuntoja.   Raken-
tamisessa on ainakin huomioitava alueen suuret melu- ja saastehaitat. 
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 Martinsillan kolmion purettuja taloja; 
pieni pittoreski pumppuhuone ja 
Martinkatuvarren "Sininen talo", 

molemmat 1910-luvulta.

Julkisen liikenteen osalta alue on helposti saavutettavissa.
Erityistoiveena Martinrantaseura esittää, että tontin kulmassa oleva 

vanha kivijalka suojeltaisiin ja säilytettäisiin poikkeuksellisen rajujen so-
danajan pommitusten muistoksi jälkipolville asianmukaisine muistokir-
joituksineen. 

Ja vielä: peruskallion lisälouhintaa tullaan jatkamaan Korppolaismäes-
sä, koska rakentamisessa on ilmennyt ongelmia vanhojen suunnitelmien 
mukaan edettäessä. Ajan tasalla olevaa tietoa aiheesta saa - taas nettisi-
vulta: www.suomeninfrapalvelu.fi

Sirpa Kumlander
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Paikka: Turun Invalidiyhdistyksen kokoushuoneisto, Asesepänkatu 1
Aika:  ke 21.11.2018 kello 18.00. Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.

Tilaisuus alkaa esitelmällä ja jatkuu sen jälkeen 
Martinrantaseuran syyskokouksella. 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

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

 tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Ilmoitusasiat
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019
7. Määrätään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019
8. Määrätään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä 
 toimihenkilöiden palkkiot
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019
10.    Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2019
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

S Y Y S K O K O U S K U T S U
M a r t i n r a n t a s e u r a  r y : n  s y y s k o k o u k s e e n  2 0 1 8
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Kirjaa ahmivat lapset ovat hymyilyttäneet ohikulkijoita Itäisellä Pitkäka-
dulla vuodesta 1975. Toukat ovat jatkaneen taiteilijan työtä ja teos näyttää 
jo vähän repaleiselta. Taitavasti rytmitetyssä veistoksessa lasten asennot 
kertovat mielikuvituksen liikkeestä ja tiedonjanosta. Pienet lapset mahtuvat 
kokonaan kirjan sivuille ja kirjassa on ainesta tutkimusmatkoille ja jännittävil-
le käänteille. Aukotkin jäävät mieleen. Simo Heleniuksen taideteos on avoin, 
puhuttelee jokaista ja jakaa mielihyvää - voiko siltä enempää vaatia?  

Turkua rakennettiin uuteen uskoon vuonna 1960. Kosken Koivukylän Huo-
vintien seisakkeelta nousi junaan 18-vuotias Simo Helenius. Äiti oli saatta-
massa ja veli otti valokuvan. Itäharjun sementtivalimossa olisi ehkä työtä tar-
jolla. Simolla oli sininen jenkkikassi, jossa vähän vaatteita ja evästä. Kesä oli 
lämmin.  

Turun asema oli ennestään 
tuttu nuorelle miehelle, mutta 
Itäharju ei. Itäinen katu on pit-
kä. Sitä myöten pääsee Itähar-
julle. Aseman ohi kolisi raitsik-
ka jonka määränpäästä ei ollut 
selvyyttä. Simo otti taksin. 
Matkakassaan tuli lovi mutta 
mies ja jenkkikassi ehtivät se-
menttivalimolle ajoissa.  

Simoa jännitti, vähän pelot-
tikin, mutta hän sai työtä ja työ 
sujui hyvin. Sementtimassa oli 
kuin elävää materiaalia. Sillä 
oli oma tahto, jota painovoi-
ma ja miesten lapiot ohjailivat.  
Simo oli sitkeä ja vahva mies, 
ohuet raajat täynnä tiukkaa 
lihasta. Sementtisäkki kaina-
lossa ei paljoa ahdistanut. Hän 
piti työstään ja tuli siinä taita-
vaksi. Ahkeran työnteon vas-

tapainona hän harrasti piirtämistä. Sitä hän oli tehnyt koko ikänsä. Ja sitä hän 
jatkaisi loppuun asti.   

Komea otsakiehkura ja kabardiinihousut sopivat hienosti yhteen kukikkaan 
paidan kanssa. Sen hän oli hankkinut ensimmäisellä palkallaan. Aunen kios-

A h k e r a t  l u k u t o u k a t

Lähtö maailmalle.
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kilta hän osti Reader´s Digests lehtiä ja amerikkalaisesta musiikista kertovia 
lehtiä. Niissä oli värikuvia, joitten kirkkaus ja räikeys vaikuttivat häneen jo-
tenkin eri tavalla kuin harmaa betoni. Maailma avautui nuorelle miehelle alati 
muuttuvana esteettisenä oliona. Siinä oli kuitenkin vikoja, suurin niistä sota.   

”Rakkaus ja rauha ohjatkoon kaunista maailmaa!” Simo tunsi pääsevänsä 
oikealle uralle tätä kautta.  

Kukkapaitainen maailmanparantaja pyrki kaverien yllyttämänä Turun ta-
sokkaaseen piirustuskouluun. Hänet hyväksyttiin ensimmäisellä kierroksella. 
Esteetikko oli oikeasti onnellinen. Hänestä tulisi taiteilija. Hän voi luoda ja 
jakaa ihmisille mielihyvää. Hän oli löytänyt elämälleen tarkoituksen ja tunsi 
tehtävänsä tärkeäksi.   

Koulussa hänellä oli mahdollisuus kokeilla kuvataiteen menetelmiä koke-
neitten taiteilijoitten opastuksella. Taitava piirtäjä viehättyi uusista ulottu-
vuuksista. Niitä kuvanveisto tarjosi konkreettisesti. Taiteilijan ulottuvuudet ja 
perspektiivit eivät noudata fysiikan lakeja. Luovan tekijän tajunta käsittelee 
konkretian lisäksi mielikuvituksen ja tunteen hahmoja yhtä luonnollisesti. Il-
maisun rikkaus syntyy moniulotteisuudesta. Simo sisäisti tämän totuuden jo 
opintojensa alkuvaiheessa. Käden taidot kehittyivät, samoin työkalujen käyt-
tötaito ja materiaalien hallinta. Niihin perustuu kätevyys. Taiteilijaksi tullaan 
vasta sisäisen kypsymisen ja elämänkokemusten kautta. Betonimies lähti ke-

Ahkerat lukutoukat.
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 Pieni klovni, puu -85

räämään elämyksiä Itäharjun takaa ja päätyi Pariisiin. Siitä tuli nuoren miehen 
odysseija. Matkan jälkeen maailma sai kosolti uusia ulottuvuuksia.   

Tuon ajan teoksissa tämä näkyi hätkähdyttävästi. Värit ja materiaalit ha-
ettiin mainoksista, rihkamasta, sälästä, jonka keskellä ihmiset elävät. Siitä 
syntyi ristiriitaisia käsityksiä herättäviä teoksia, joissa estetiikka ei aina ollut 
pääroolissa. Suuntausta sanottiin pop-taiteeksi. Se oli kansainvälinen uutuus 
ja kun se ei enää tuntunut ainutlaatuiselta, Simo menetti kiinnostuksensa sii-
hen. Hänen ilmaisunsa hakeutui lähemmäksi perinteistä.   

Pop kauden jälkeen mies oli kehittynyt ja teokset alkoivat kertoa enemmän 
sisällöllään kuin ulkoisella olemuksellaan. Kipsi, savi ja betoni tottelivat tai-
teilijan aivoituksia ja päättäväistä kättä. Työt rupesivat viestittämään väke-
vämmin kuin popkauden hätkähdyttävät ja meluisat teokset. Luonnon kanssa 
kommunikoiminen ilmeni puuveistoksissa, joita hän oli tehnyt lapsuudesta 
alkaen.        

Upea retrospektiivinen otos Heleniuksen tuotannosta oli kuluneena kesänä 
esillä WAM:ssa. Marttilaiset saavat olla ylpeitä ”kirjantekijästään”. Kulttuuri-
kaupungin viskaalitkin ovat hereillä: Lukutoukat kunnostetaan alkuperäiseen 
asuunsa. 

Matti Aaltonen 
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Apteekkimuseo

m a r t i n r a n n a n  t e o l l i s u u s h i s t o r i a a :
I M E L Ä K I V E Ä  E L I  M A K E A A  S U O L A A  T U R U S T A ,  O S A  1

Juho Tassulainen on tuonut maalaisserkkunsa, Koiramäen Kil-
len ja Elsan, Mauri Kunnaksen kuvakirjassa ”Koiramäen lapset 
kaupungissa” ihmettelemään kaupungin apteekkia. Tärkeän nä-
köisenä hän pyytää apteekin myyjältä: ”Iilimato ja truutillinen 
rintasokeria, kiitos”.  Juotikkaan hän pyytää vietäväksi vaarille 
hampaan kolotukseen.  Rintasokeria lapset saavat ostaa vai-
vanpalkaksi. ”Karkkei myytti apteekeis sillai truuteis”, muistel-
laan vieläkin.  

Rinta- tai nykykielellä kandisokeri on Euroopan vanhin makeinen. Sitä on 
ollut Euroopassa saatavilla lähes yhtä kauan kuin sokeria eli noin 900-luvulta 
lähtien. ”Tarkkaan ottaen rintasokerin nimen ansaitsee vain ohrakeitteellä te-
rästetty kandisokeri, jonka parantavat ominaisuudet on liitetty nimenomaan 
ohraan”, kirjoittaa professori Arno Forsius lääketieteen historian nettisivul-
laan.

Juuri rintasokerin ohrakeite eli decoctum hordei on tunnettu lääkevalmis-
teena. Vaikka ohra sittemmin jätettiin reseptistä pois, nimi jäi. Rintasokerina 
myytiin tavallista kandisokeria eli ylikylläisestä sokeriliuoksesta haihdutta-
malla aikaansaatuja kiderypäleitä. Sitä sai Suomen apteekeista 1960-luvulle 
asti. Rintasokeria saa edelleen ostaa Turun apteekkimuseosta.
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Sokeriruokoa

S o k e r i n  k o t i  o n  A r a b i a s s a

Ensimmäinen kasvi, josta otettiin talteen sokeria, oli jalosokeriruoko (Sac-
charum officinarum). Se on kehittynyt Tyynenmeren pikkusaarilta – mm. Po-
lynesiasta ja Melanesiasta – peräisin olevista heinälajeista. Asiantuntijoiden 
mukaan näitä heinälajeja oli olemassa jo 10.000–15. 000 vuotta sitten. Ne 
kulkeutuivat pikkusaarilta Indonesiaan, Intiaan ja Kiinaan noin 8.000 vuotta 
sitten. Ihmiset imeskelivät sitä sellaisenaan, kunnes sokeria opittiin jalosta-
maan. Alkuperäisiä lajeja ei ole enää olemassa. Nykyisin viljeltävä sokeriruoko 
voi kasvaa trooppisessa ja subtrooppisessa ilmastossa jopa kuusimetriseksi. 
Koska sokeriruoko tarvitsee paljon vettä ja lämpöä, sitä kasvaa Euroopassa 
vain etelässä, esimerkiksi Espanjassa, Madeiralla ja Portugalissa. Maailman 
suurimmat ruokosokerin tuottajamaat ovat kuitenkin muualla: Brasilia, Kuu-
ba, Intia, Filippiinit ja Meksiko. Länsi-Intian saaristoon sokeriruoko levisi Ko-
lumbuksen mukana.

Sokerin erottaminen kehittyi Arabian niemimaalla, Intiassa ja Kiinassa. So-
keria ruvettiin käyttämään näissä maissa ruoanlaitossa, etenkin jälkiruokiin. 
Sokeri erotettiin keittämällä sokeriruokoa isoissa vettä täynnä olevissa avo-
kattiloissa sokeriliemeksi. Sokerin valkaisu tapahtui sekoittamalla keittolie-
meen kalkkia. Kalkin sekoittaminen valkaisi sokerin tehokkaasti. Mitä tum-
mempaa ruokosokeri on, sitä vähemmän sitä on puhdistettu ja sitä enemmän 
siinä on jäljellä melassia ja kivennäis- ja hivenaineita.

Erään tarinan mukaan Aleksanteri Suuri toi sokeriruo’on mukanaan Kreik-
kaan Intiasta. Hänen amiraalinsa Nearkhos purjehti noin 300 eKr. Persian-
lahdelta pitkin Indusvirtaa. Joen varrella kasvoi vieri vieressä sokeriruokoja 
huojuen tuulessa. Nearkhos kurotti kohti yhtä niistä, maistoi sitä ja huudahti: 
”Intialaisia ruokoja, jotka tuottavat hunajaa ilman mehiläisiä.” 

Kun sokeriruoko rantautui toista tietä arabisoturien mukana Välimeren mai-
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hin, sitä alettiin viljellä arabien valloittamissa Etelä-Espanjassa ja Sisiliassa. 
Sokeriruon kasvatus ei kuitenkaan tuottanut näillä alueilla kovin hyviä tulok-
sia. Sokerille oli kuitenkin muodostunut kysyntää Euroopassa, ja sen suosio 
oli kasvussa. Sen tuonti Eurooppaan jatkoikin kasvuaan. Raakasokeria tuotiin 
Intiasta Venetsiaan, jossa se jalostettiin ja vietiin muihin Euroopan valtioi-
hin. Sokerista syntyi merkittävä kauppatavara. Venetsia kasvoikin keskiajalla 
Euroopan merkittävimmäksi sokerin kauppakeskukseksi. Ristiretkien aikoihin 
sokerista tuli kysytty ja erittäin kallis artikkeli Keski-Euroopan maiden varak-
kaiden joukossa.  

Markkinat eivät olleet aivan pienet. Keskiajalla sokerin sanottiin olevan 
manteleiden ohella Euroopan suurimpia tuontiartikkeleita. Englannista peräi-
sin oleva tieto vuodelta 1319 väittää paunan (450 g) sokeria maksaneen kaksi 
šillinkiä, joka nykyrahassa vastaisi noin sata euroa kilo. Sokeri olikin herrojen 
herkkua. 

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

Keskiajalla sokeria kutsuttiin Intian suolaksi. Sen sanottiin omaavan pa-
rantavia voimia. Sokerin uskottiin myös tehostavan lääkkeiden vaikutusta. 
Makeus pystyi myös peittämään lääkkeiden karvaan maun. Sokerin käytöstä 
lääkkeiden valmistuksessa antaa viitteitä sen latinankielinen nimi saccha-
rum officinarum. Officinarum tarkoittaa apteekin takahuonetta eli tilaa missä 
apteekkari jauhoi lääkkeet ja pyöritteli pillereiksi (officinarum-sanan toinen 
merkitys suomeksi on laboratorio). Meille tutut karkit syntyivät siis 800-luvun 
tarunhohtoisessa Tuhannen ja yhden yön valtakunnassa. Arabiapteekkarien 
laboratorioista ovat lähtöisin erilaiset imeskeltävät sokerimakeiset, karkki-
tangot, rakeet, pastillit ja kimmoisat kumikarkit, kuten hedelmäsäilykkeet, 
siirapit ja hyytelötkin. 

Nykyajan lääkärit kauhistelevat sokerin käyttöä. Keskiajalla sokeria taas 
pidettiin terveysruokana. Vastoin nykykäsityksiä sen uskottiin lämmittävän 
vatsaa ja parantavan ruoansulatusta. Lääkkeissä sen ajateltiin tehostavan 
varsinaisten lääkeaineiden vaikutusta. Sokeri toimi myös lääkkeiden säilyvyy-
den lisääjänä. Sokeri syrjäytti hunajan lääkkeiden karvaan maun peittäjänä 
ja oli kätevämpää käytössä: siitä sai pillerille kuoren ja arabikumia lisäämällä 
syntyi imeskeltävä, kurkkukipua parantava karamelli. Entisajan apteekista sai, 
kuten Mauri Kunnaksen Juho Tassulainenkin, lääkettä myös makeannälkään. 
Rintasokeri tai kuten nykyisin sanotaan kandisokeri, muuttui yskänlääkkeestä 
lasten herkuksi.

Keskiajan papistokin hetken epäröityään hyväksyi sokerin. Sokeria sai kir-
kon siunauksella nauttia jopa paaston aikana. Euroopan ylhäisön parissa so-
keripäällysteisistä, käsintehdyistä mausterakeista tuli korkeasta hinnasta 
huolimatta erittäin suosittuja. Niitä jopa hamstrattiin. Alankomaiden kreivi 



1 2 M a r t i n r a n t a s e u r a

Vilhelmin kerrotaan pakanneen niitä mukaansa peräti 80 kiloa lähtiessään 
taisteluun pelättyä ja vihattua Alban herttuaa vastaan. Karkit eivät häntä kui-
tenkaan auttaneet.

Suomalaisissa kartanoissa ja kodeissa makeutusaineena käytettiin huna-
jaa 1500-luvulle saakka. Hienompi väki oli saanut maistaa sokeria Euroopan 
matkoillaan. Todennäköisesti he olivat tuoneet tuliaisinakin sokeria, mutta 
vasta 1500-luvulla alkoivat Turun linnan ”konvehtimaakarit” valmistaa soke-
rista aniksella, inkiväärillä, neilikalla ja manteleilla maustettuja konvehteja. 

S u o m e n  e n s i m m ä i s e n  s o k e r i t e h t a a n  p e r u s t a m i s v a i k e u k s i a

Sokerin käyttö yleistyi Suomessa vapauden eli säätyvallan aikana (1719 – 
1772). Tosin 4. lokakuuta 1648 oli annettu asetus ”Ylellisyyden estämisestä 
Turun kaupungissa”, jolla kiellettiin porvaristoa tarjoilemasta sokerista val-
mistettuja makeisia. 1700-luvulla alettiin kuitenkin juoda kahvia, teetä ja 
kaakaota. Siten sokerista tuli varakkaissa kodeissa välttämättömyyshyödyke. 
Niinpä sokeria on laskettu Suomessa kulutetun 1740-luvulla n. 40.000 kiloa 
vuodessa. Turun kauppiaat ilmoittivat 1748 saavansa myytyä sokeria 20.000 
naulaa eli 8.500 kiloa vuodessa. Turku oli tuolloin Suomen suurin kaupunki 
5.000 asukkaallaan.

Emämaa Ruotsissa oli jo vuonna 1741 toiminnassa kuusi sokeritehdasta 
ja vuonna 1750 jo kymmenen, vaikka Säädyt olivat 1740 – 1741 valtiopäi-
villä päättäneet, ettei Ruotsiin enää saa perustaa uusia sokeripuhdistamoja. 
Suomeen sitä vastoin luvattiin sokeritehdas, mikäli sellaisen perustajaksi joku 
olisi halukas.

Ennen pitkää sokeritehtaasta kiinnostunut yrittäjä löytyi. Hattujen sodan 
ollessa vielä 1741 -1743 käynnissä anoi kauppias G.A. Wittfooth kauppakol-
legiolta oikeutta perustaa Turkuun sokerinpuhdistamo. Anomus lähetettiin 
Turun maistraatin käsittelyyn. Maistraatissa käydyissä neuvotteluissa Turun 
muut kauppiaat vaativat, ettei tarpeellisen sokeripuhdistamon oikeutta saa-
nut antaa yhdelle kauppiaalle. Mitään ratkaisua ei kuitenkaan syntynyt. Asia 
juuttui kauppakollegion rattaisiin.

Muutaman vuoden kuluttua sokeritehtaan perustamislupaa anoi kauppi-
as Anders Baer. Anomus alkoi pyöriä byrokratian rattaissa. Se ajautui eräi-
den vaikeuksien jälkeen 1755 -1756 valtiopäiville, jossa Turun edustajana oli 
Kristian Trapp vanhempi. Siellä esiteltiin anomus Suomeen tulevasta sokeri-
tehtaasta. Trapp ja viisi muuta edustajaa eri kaupungeista olivat anomuksen 
allekirjoittajina.

Esityksessä ei tarkemmin kerrottu mihin kaupunkiin sokeritehdas tulisi. 
Olihan kysymys Suomeen perustettavasta tehtaasta. Allekirjoittajat peruste-
livat anomusta sokerin ja siirapin hintojen korkeudella, ja saannin vaikeudella 
etenkin talvisin Itämeren ollessa jäässä. He totesivat myös, että rakennusma-
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teriaalit, työvoimakustannukset ja polttoaineet olivat Suomessa halvempia 
kuin emämaassa Ruotsissa. Suomeen kannatti siis perustaa tehtaita elvyttä-
mään talouselämää.

Kauppakollegio vastusti edelleen esitystä. Salainen kauppa- ja manufak-
tuurivaliokunta sitä vastoin puolsi suomalaisten esitystä. Olihan Ruotsikin 
saanut neljä tehdasta vastoin vuonna 1741 tehtyä päätöstä. Perusteena oli 
myös epäily, että Suomeen alkaisi virrata laitonta sokeria, jos lupa evätään. 
Valiokunta katsoi, että laiton sokeri saattaisi vahingoittaa koko valtakuntaa – 
myös ruotsalaisia sokeritehtaita.

Säädyt päätyivät tehtaan perustamiseen Suomeen. Niinpä kauppakollegio 
myönsi elokuussa 1756 neljälle kauppiaalle, joiden joukossa olivat Jakob Bre-
mer ja Kristian Trapp, nk. privilegiokirjan (erityisoikeuden). Se oikeutti perus-
tamaan sokeritehtaan Turkuun. Tehtaan johtajaksi nimitettiin Jakob Bremer. 
Turkulaisten suussa tehdas kulki useimmiten Bremerin nimellä.

S o k u r i t e h d a s  s y n t y y  T u r k u u n

Tehtaan osakkaat ryhtyivät heti privilegiokirjan saatuaan toteuttamaan 
suunnitelmiaan. Niinpä kapteeni Reinhold Johan Jägerhornilta ostettiin nk. 
Lillienstiernin talo Etelä kortteli 583:ssa. Tontti ulottui Jokikadulta (nyk. Län-
tinen Rantakatu 7) Kuningattarenkadulle (nyk. Linnankatu). Tontin itälaitaa 
kulki Uudentorin katu ja lännessä naapuritontin erotti lankkuaita. Tontti si-
jaitsi keskeisellä paikalla ja niin lähellä joen rantaa, että raaka- ja polttoaineet 
voitiin kuljettaa ”ruukkiin” Aurajokea myöten. Auransiltaahan ei tuolloin ollut. 

Sokeritehdas nykyasussaan
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Laatta talon seinässä

Jakob Bremer

Suomen ensimmäinen sokeritehdas rakennettiin 1756 – 1758 tiilestä vii-
sikerroksiseksi Jokikadun puolelle. Työtä johti muurimestari, kaupunginarkki-
tehti C. F. Schröder. Rakennus sai katteekseen mansardikaton, joka oli Schrö-
derin tunnusmerkki.

Tehdas oli 19,8 metriä korkea, 35,4 metriä pitkä sekä 12,2 metriä leveä. Ki-
vijalkaan tehtiin 6 metriä korkea holvattu kellari. Kuningattarenkadun puolelle 
nousi puinen tiilikattoinen asuintalo. Tehdas sai lisäksi kaksi raakasokerima-
kasiinia eli varastoa. Toinen oli puinen makasiini, toinen taas kivirakennus. 
Kumpaankin varastoon mahtui 150 tynnyriä. Pihalla oli lisäksi kaksi suurta 
puuvajaa, pesutupa, kolme navettaa ja kaksi tallia, jääkellari vaunuvaja jne. 
Tehdasrakennus on säilynyt nykypäivään, joskin se on saanut uuden ulkomuo-

don. Turun palon jälkeen sokeritehdas 
uudistettiin arkkitehti Bassin johdolla 
saaden nykyisen ulkoasunsa. Useiden 
omistajavaihdosten jälkeen sokeri-
tehtaan talo siirtyi 1960-luvulla ra-
kennusyhtiö Ruolan omistukseen.

Talon seinässä oleva laatta muis-
tuttaa rakennuksessa olleesta van-
hasta sokeritehtaasta 

Tehdas aloitti toimintansa raken-
nuksen valmistuttua vuonna 1758. 
Sokeria ja siirappia saatiin koko val-
takunnan tarpeisiin Länsi-Intiasta 
tuoduista sokeriruo`oista. 
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Rintasokeria

T e h t a a n  m u r h e i t a

Tehtaan perustaminen tuli kalliiksi. Alkupääoma kului tontin hankintaan, 
rakennuksiin ja koneisiin. Lisäksi raaka-aineesta maksettiin melkoinen hinta. 
Tulojen saanti viivästyi, sillä raaka-aineen – raakasokerin – puhdistaminen 
vei aikaa kahdesta kolmeen kuukautta.  Yhtiön osakkaiksi olivat ryhtyneet 
kaupungin varakkaimmat kauppiaat. Tehtaan neljä perustajaa myivät auliisti 
osakkuuksia halukkaille ostajille – niin turkulaisille kuin muillekin. Olihan val-
tiopäivillä sokeritehdas leimattu koko Suomen yhteiseksi yritykseksi. 

Vuonna 1772 omistajia oli jäljellä kolmetoista. Yhtiön perustajista kolme 
oli kuollut. Omistajien joukossa oli yhtiön johtaja Jakob Bremer sekä hänen 
vanhin poikansa Isak. Vähitellen Jakob Bremer lunasti muiden osakkaiden 
osakkeet itselleen. Bremerin kuoleman 1785 jälkeisten perimystapahtumien 
ja vuonna 1803 tapahtuneen myynnin johdosta tehtaan omistajaksi tuli kaup-
pias Johan Kristopher Roos.

Tehtaan pääasiallinen tuote oli nk. kekosokeri eli toppasokeri. Lisäksi val-
mistettiin jonkin verran rinta- eli kandisokeria. Ja ”jätetuotteena” saatiin 
siirappia. Tavallisesti sitä tuotettiin kuitenkin enemmän kuin sokeria! Tästä 
on osoituksena vuoden 1785 tuotantoluvut: puhdistettua sokeria tuotettiin 
29.100 kg, mutta siirappia syntyi peräti 36.000 kiloa.

Sokeritehtaalla oli alusta asti vaikeuksia. Edellä on jo mainittu taloushuolet. 
Suuren vaikeuden tehtaalle tuotti myös Preussin seitsenvuotinen sota (1756 
– 1763). Emämaa Ruotsi liittyi Preussin vastustajiin, ja yhtyi Pommerin so-
taan. Sodan seurauksena syntyi raju talouskriisi. Tehtaan onnistui kuitenkin 
pysymään toiminnassa - jopa lisäämään tuotantoaan. Tämä aikaansai kui-
tenkin uudet vaikeudet: kun tehtaan taitava sokerimestari Kristofer Diedrich 
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Reichardt näki tuotannon kasvun, hänessä heräsi into kokeilla siipiään omas-
sa tehtaassa. Hänellä ei tosin ollut pääomia. Hän onnistui saamaan rahoitta-
jakseen viinikauppias Johan Reinhold Seipellin, jonka taloon uusi tehdas sijoit-
tui 1775. Tehdas menestyi hyvin vain yhden apulaisen turvin. Seipell onnistui 
riitaantumaan tukholmalaisen raakasokerin toimittajan kanssa. Riita johti 
siihen, että Seipell ei enää saanut raaka-ainetta. Reichardtin oli lopetettava 
tehtaansa ja palattava Bremerin palvelukseen.

Bremerin tehtaan vaikeudet eivät kuitenkaan loppuneet kilpailijan poistu-
miseen markkinoilta 1778. Saman vuoden heinäkuussa syttyi tulipalo, joka 
tuhosi suuren määrän sokeria sekä tehtaan sisustuksen. Tuotanto pysähtyi 
tehtaan korjauksen ajaksi. Lokakuussa työt pääsivät jälleen vauhtiin. Breme-
rin laitos, jota nimeä tehdas kansan suussa kantoi, oli Suomen suurin. Pie-
nempiä tehtaita oli Porvoossa ja Helsingissä vuodesta 1806. Nämä eivät kui-
tenkaan pystyneet kilpailemaan Turun tehtaan kanssa. Sokeriruukinpatruuna 
Roos, joka omisti Bremerin tehtaan, ajautui kuitenkin taloudellisiin vaikeuk-
siin. Ne johtivat vähän ennen Suomen sodan syttymistä 1808 tehtaan tuotan-
tomäärien laskuun.

Sokeritehdas toimi vielä sodan päätyttyä, mutta menestys oli heikkoa. Roos 
omisti tehtaan vuoteen 1811 asti. Silloin pietarilainen, Bremenissä syntynyt, 
C.R. Lohman osti sen. Tehdas sai nimekseen ”Chr. Rudolph Lohman & Comp.”. 
Sokerin valmistus kyllä jatkui, mutta tehtaan suojissa harjoitettiin muutakin 
liiketoimintaa, mm. rahanvaihtoa. Lohmanin turkulaisena asiamiehenä toimi 
Christian Graumann.

Lohman myi tehtaan jo 1816 pietarilaiselle tuttavalleen liikemies G. E. 
Pychlaulle (myös Pychlan-nimellä tunnettu). Pychlaulla oli monta rautaa tu-
lessa: hän myi kahvia, luumuja, ja saippuaa. Sokerin valmistus jäi vähäiseksi 
tullipolitiikan vuoksi. Myös huonot taloussuhdanteet rasittivat. 

Suomen ensimmäinen sokeritehdas lopetti toimintansa 1824 lukuisten 
vaikeuksien vuoksi, mutta ajatus turkulaisesta sokeritehtaasta jäi kytemään. 
Sellainen nousikin Itäiselle Rantakadulle, mutta sen vaiheisiin palataan seu-
raavassa numerossa.

Tapani Järvinen

Lähteet: 
1. Isäni kertomaa karamellien ja suklaan historiasta 
 (isäni työpaikka oli Hellas)
2. Arno Forsius: Rintasokerista ja sen nimestä. 
 (http://www.saunalahti.fi/arnoldus/rintasok.html) 
3. Oscar Nikula: Turun kaupungin historia 1721 – 1809. 
 Oy Lounaisrannikko. Turku 1971.
4. Yleisradio: Karamellin makea historia 4.5.2016 J-P. Heiskanen
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Kuluneena kesänä on meille Martin asukkaille tarjottu edullinen ja viehät-
tävä tapa nauttia Aurajoen, Pikisaaren ja Ruissalon kaupungin puoleisen pään 
maisemista. Kävele tai aja fillarilla Cafe Ankan iki-ihania munkkeja nautiskele-
maan, ja pääset nousemaan joka päivä kolmen vartin välein fölikortilla muis-
telemaan kotikaupunkimme historiaa.

Turun ja lähikuntien julkista liikennettä hoitava Föli on tehnyt sekä matkai-
lijoille että turkulaisille upean ja suositun palvelun sopimalla niin Ruissalo- 
kuin Jaarli -laivan kanssa päivittäisen vesibussimatkan järjestämisestä Mar-
tinsillan pielestä Forum Marinumin, Ruissalon telakan ja Pikisaaren ASS:n eli 
entisen ÅSK:n ravintolapaviljongin kautta Ruissalon kansanpuistoon.

Itselläni on vesibussimatkalla monta mieleenpainuvaa kohdetta. Laaduk-
kaan ravintolalaivan Bruno II:n vieressä seilaa föri Turusta Åboon ja takaisin. 
Niin Bruno II kuin föri ovat kohteita, joihin säännöllisesti kiikutan muualta päin 
Suomea tai maailmaa tulevat vieraamme.

Achim Kühnin Harmonian nimen alkuperää mietin matkaseurani kanssa. 
Itse ajattelen sen tarkoittavan vanhan telakan jäänteen ja kauniin taiteen vä-
liseksi yhteiselämäksi ja tasapainoksi, harmoniaksi. Turku Energian piipun lu-
kusarjan logiikkaa ja nimeä on hauska udella keneltä tahansa, samoin kysyä 
mitä tekemistä Merimiesunionin legendaarisella puheenjohtajalla Niilo Wällä-
rillä on sen kanssa, että Suomen Joutsen kelluu Aurajoessa eikä Helsingissä.

Köysitehtailla, Crichton-Vulcanin ja Wärtsilän telakalla ovat elantonsa an-
sainneet ja suomalaisia työehtoja parantaneet isäni lisäksi monet tämän leh-
den lukijan läheiset. Ruissalon telakan restauroinnista saamme puolestaan 
kiittää Forum Marinumia ja Håkanseja.

Pikisaaresta on lähtöisin tämän lehden päätoimittaja kotiseutuekspertti 
Jouni Liuke. Hänelle olen yrittänyt tyrkyttää matkaoppaan kirjoittamista vesi-
bussireitin maisemista ensi kesää varten. Airisto Segelsällsskapin ravintola-
paviljongin Pikisaaressa omisti joskus viime vuosisadan puolessa välissä Åbo 
Segelklubb, alkuperäiseltä nimeltään Arbetets vänner i Åbo Segelklubb. Siellä 
häärivät kesäisin rakkain enoni Edvin ja vaimonsa Florence. Heidän turvissaan 
uin sammakkoa  ja ongin appori ja räkäkiiskei monena kesänä vanhempieni 
painaessa pitkää päivää Vulcanilla ja Kauppahallissa.

En ole varmaankaan ainoa joka on saattanut tai tullut saatetuksi kotiin 
Ruissalon kansanpuiston tanssipaikasta. Silloin ehkä käveltiin tai ajettiin fil-
larilla tyttö rungolla tai takahollarilla pitkin viivasuoraa Yleistä käytävää eli 
Allmänna promenadenia.

M a r t i n r a n n a s t a  R u i s s a l o o n  –  j a  t a k a i s i n
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P a l v e l u  s e n k u n  p a r a n e e 

Kesällä 2017 Martinsillan pielestä pääsi vain vesibussi m/s Ruissalolla kan-
sanpuistoon. Ja moni jäi  rannalle ruikuttamaan. Sinä vuonna matkoja tehtiin 
noin 30.000 ja elokuun 20. päivän tienoilla tänä vuonna jo yli 50.000. Viimei-
set tämän kauden vuorot ajettiin Turun päivänä sunnuntaina 16.9.

Kuluneena kesänä liikennettä hoiti myös Savonlinnassa 1980 valmistunut 
m/s Jaarli, joten vuorotiheydet ovat parantuneet ratkaisevasti. Molempien 
vesibussien palvelut jatkuvat ainakin ensi kesänä, sillä nytkin vuorot ovat ve-
täneet väkeä. Ja mikä upeinta, laivat ovat kulkeneet säännöllisesti aikataulun 
mukaan joka päivä niin juhannuspyhistä kuin säästä riippumatta. Kaiken kaik-
kiaan kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2017 päättänyt, että vesibussilii-
kenteestä tulee pysyvä palvelu.

On myös todettava, että vesibussien henkilökunta tuntuu koostuvan niin 
mies- kuin naisenkeleistä. Avuliasta, ystävällistä, asiallista ja ammattitaitois-
ta väkeä kaikki tyynni. Polkupyörät, lastenrattaat ja invapyörät nousevat ke-
vyesti vesibussiin ja sieltä pois.

Pienempään Ruissalo -vesibussiin on vaikea keksiä sen ihmeempiä pa-
rannuksia, se kun on suunniteltu juuri nykyiseen käyttöön. Jaarliin tulee ensi 
kesäksi alakertaan ehkä lasten leikki- ja askartelutila. Sisätilojen kynnykset 
poistetaan ja joitakin portaita korvaan luiskilla, joten kulkeminen helpottuu. 
Takayläkannelle saataneen lisää istumapaikkoja ja kahvi- yms. tarjoilu siirty-
nee ulkokannelle.

m/s Ruissalo Aurajokirannalla
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Mikkelista saapui m/s Jaarli fölivesibussiksi Martinsillan ja Ruissalon kansanpuiston 
reitille. 

M a r t i n  a s u k k a i t t e n  h e l m i

Aivan liian usein kotikaupungissamme käy niin, että uusia palveluita ja kult-
tuuria suunnitellaan ja toteutetaan tois pual jokke tai lähempänä kaupungin 
liikekeskusta. Vesibussiliikenne Ruissaloon on lähtöpaikkansa ansiosta ilah-
duttava poikkeus. Sen kehittäminen tai säilyminen on aina osin meistä itses-
tämme kiinni. Kun itse käytämme säännöllisesti palveluja, ne vähintäänkin 
säilyvät.

Leo Lindstedt

Kirjoittaja on matkannut vesibussilla Ruissaloon kuluneena kesänä noin 20 kertaa
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Martinrannan keskeinen vanhan puutaloalueen nuorimmatkin 
lähestyvät kunnioitettavaa sadan vuoden ikää. Syyskuussa Tu-
run Työläisten Asunto Osakeyhtiö Martin asukkaat viettivät ta-
lonsa 90-vuotisjuhlaa. Mieleenpainuvan tilaisuuteen rakennus-
ten pihapiirissä osallistui lähes koko talon väki. 

As Oy Martti sijaitsee Martin mäkialueella ennen vanhaan Maijanmäeksikin 
kutsutun mäen etelärinteellä. Aivan tontin naapurissa mäellä seisoi aikoinaan 
Sotalaisten talo. Nyt mäkeä hallitsee Martin kirkko, seurakuntatalo ja Martin-
puiston 1950-luvun alussa rakennettu, arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema 
kerrostaloryhmä. 

Alue kuului aikoinaan Sotalaisten kylään, joka esiintyi vanhoissa asiakir-
joissa ensimmäisen kerran 1556. Kylään kuului kaksi taloa, Sotalainen ja Rä-
tiälä (Rättinen). Sotalaisten maat ja talo olivat keskiajalla Turun Tuomiokirkon 
hallussa, mutta määrättiin kruunulle 1547. Näin kylän maat ovat kuuluneet 
Turun kaupungille jo lähes puoli vuosituhatta.                                            

T U R U N  T Y Ö L Ä I S T E N
A S U N T O - O S A K E Y H T I Ö  M A R T T I 

9 0  V U O T T A
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Alue oli vielä rakennustöiden alkaessa melko aukeata, kallioista, huono-
kulkuista ja lähes viljelyskelvotonta reuna-aluetta. Jossain asiakirjassa on 
aikoinaan sanottu, että mäkialue on vaikeakulkuisuutensa vuoksi kelvotonta 
asuma-alueeksi. ”Sinne ei pystytä rakentamaan edes kunnollista tietä”. Vain 
Aurajoen rantakortteleihin oli teollisuuden myötä ja Turun palon seurauksena 
rakentunut tehtaiden ja telakoiden liepeille puutaloasutusta. Jokirannasta So-
talaistenkadun jatkeelta kulki jonkinlainen kärrytie Sotalaisten talolle, sieltä 
edelleen Kuninkaankartanon maille ja toinen haara Korppolaismäen suuntaan.
M a r t t i  r a k e n t u u

Viime vuosisadan alkupuolella alettiin aluetta kuitenkin kaavoittaa kasva-
van kaupungin tarpeisiin. Aurajokirannan laajeneva teollisuus tarvitsi työvä-
estölleen asuntoja. Vuonna 1923 valmistui arkkitehti Bertel Jungin laatima, 
alueen rakentamista viitoittava kaava. Arkkitehdin toiveissa alueesta piti tulla 
väljä, valoisa ja ilmava rivitalovaltainen asuinalue. 

Jungin hengessä rakentaminen aloitettiin ja myös toteutettiin. Sama väljä 
rakentamistapa toteutui myös Martin sodanjälkeisissä kerrostalokortteleissa. 
Muutaman vuosikymmenen aikana rakentuivat ”Turun Töölöksikin” kutsutut 
kaupunginosat. 

Kaikki alueen puutalokorttelit valmistuivat lyhyessä ajassa vuosina 1924 
– 1928. Mestarin- ja Stålarminkadun varren talot suunnittelivat Alexander 
Nyström ja Johan Edvard Arola. 
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Kirjelmän liitteenä oli yhtiöjärjestysesitys.
Ministeriö hyväksyi esityksen ja rakentaminen alkoi. Rakennuksen piirus-

tukset laati J. E. Arola ja Työläisten Asunto Osakeyhtiö Martti valmistui vuon-
na 1928. Kiinteistön muodostaa kaksi asuinrakennusta suorakaiteen muotoi-
sen sisäpihan kahdella sivulla. Osoitteekseen se sai Stålarminkatu 13.

Talossa neljäkymmentä vuotta asunut Pertti Salo tiesi kertoa: ”Rakenta-
misessa tarvittava puutavara tuotiin Pohjanmaalta; junalla tavara-asemalle 
ja sieltä hevoskyydillä rakennuspaikalle.  Paikallinen puutavara ei kelvannut 
rakentajille”.

Pihamaalta puuttuu muille alueen puutalokortteleille tyypillinen piharaken-
nus käymälöineen ja muine aputiloineen. ”Pikkulaa” ei tarvittu, kun uutuutena 
- alueen muista yhtiöistä poiketen, asuntoihin tuli ”vesiklosetit”, jotka siihen 
aikaan olivat vielä harvinaisuuksia. 

Yksi talon alkuperäisistä asukkaista, 3-vuotiaana 1928 taloon muuttanut 
Kerttu Metsäranta, os. Salmi, kertoi: ”Joihinkin asuntoihin tuli myös kylpyam-
meet, mutta kaikki eivät niitä halunneet. 

Lämmin vesi saatiin keittiön hellan kyljessä olevasta säiliöstä, ”sisteristä”. 
”Pesotupa” sijaitsi ”vinkkelitalon” päädyssä portin pielessä. Saunaa ei ollut ja 
niinpä asukkaat varasivat halutessaan saunavuoroja naapuritalojen pihasau-
noista. Ostoksilla käytiin lähikaupoissa, esimerkiksi lihakauppa sijaitsi kadun 
toisella puolella As Oy Kotimäessä”.

T o i m e l i a a t  t a l o n r a k e n t a j a t  j a  - p i t ä j ä t

Syksyllä 1927 kolme toimeliasta turkulaismiestä, kirjaltajat Niilo Levander 
ja Julius Lundgren sekä rautasorvari Uuno Lehtiranta, lähettivät Kauppa- ja 
Teollisuusministeriölle seuraavan kirjelmän:

”Allekirjoittaneet ovat tänä päivänä päättäneet:   
1:ksi perustaa taloyhtiön toiminimellä ”Turun Työväen Asunto-Osakeyhtiö 
Martti”, jonka tarkoituksena on vuokrata ja hallita Turun kaupungin 
omistaman tontin n:o 3 tämän kaupungin neljännen kaupunginosan 11 
neliössä ja siihen rakentaa talo, jossa huoneistojen yhteenlasketusta lattia-
pinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi 
ja jossa huoneistot on varattu osakkeenomistajille siten, että määrätyt 
osakkeet tuottavat oikeuden hallita määrättyä huoneistoa, Turun 

kaupunki kotipaikkanaan.”
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Y h d e s s ä  t e k e m i s e n  h e n k e ä

”Pihan keskustassa oli nurmikko, sireenipuita ja lasten hiekkalaatikko. Pi-
hamaalle istutettiin koivuja, joiden taimet isä ja naapurin setä hakivat polku-
pyörällä isoisän mailta Kaanaanmaalta. Lisäksi pihalle tuli komea keltakukkai-
nen ruusupensas, jonka hankinta johtui isännöitsijä 

Lehtirannan innostuksesta harvinaisiin puutarhakasveihin”, Kerttu tiesi 
kertoa. ”Pihan perälle laitettiin biojätelaatikko, jonka ”laskikuski” kävi määrä-
ajoin tyhjentämässä.” Laskit vietiin lähiseudun sikaloihin.

Talossa asui paljon lapsiperheitä. Kerttu Metsäranta muisteli: ”Kerran pihan 
lasten vanhemmat huolestuivat, kun lapsia ei näkynyt missään. Lopulta he 
kuulivat läheisen Heikkilän kasarmin sotapoikien laulua kadulta ja kun meni-
vät portille katsomaan, niin joukon jatkonahan pihan lapset marssivat laulaen 
mukana täysin palkein.”

”Kyllä harmitti, kun ei saanut marssia kasarmille saakka, vaan joutui portil-
ta kotiin. Olisikohan osattu kasarmilta kotiinkaan”, Kerttu tuumaili. 

Martin- Stålarminkatua 1928. As Oy Martti (keskellä) rakentuu, oik. alhaalla Maijanmäen 
rinnettä ja sotalaisten talo. Ilmakuva: Stjernvall/Sotamuseo.
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 As Oy Martti säilyi talvi- ja jatkosodan pommituksista kuin ihmeen kau-
palla vain vähin vaurioin. Kadun vastakkaisella puolella olevat Martinkatu 14-
16 talot tuhoutuivat lähes täydellisesti. Samainen pommitus aiheutti tuhoja 
myös As Oy Martissa. 

Kerttu Metsäranta kertoi: ”Meillä ikkunat menivät rikki ja sisäpuolellakin 
tuli pieniä vaurioita. Pihalle osui suuri pommi, joka jätti jälkeensä ison mon-
tun. Kuoppaa täytettiin jonkin aikaa kaikenlaisella jätteellä ja sitten tasoitet-
tiin. Ilmahälytysten tullessa juostiin mäen yli Sokeritehtaan kalliosuojaan. 
Vanhempi väki tyytyi menemään ”pommisuojaan” pesutupaan.”

Rakennukset ovat tuosta ajasta säilyneet hyvässä kunnossa ja ulkonaisesti 
alkuperäisessä asussaan. Julkisivun väri vain on vaihtunut. Julkisivuremontin 
ollessa käsillä 2004 asukkaat äänestivät siitä, säilytetäänkö entinen väri vai 
halutaanko se vaihtaa. Maakuntamuseon antamat vaihtoehdot olivat entinen 
keltainen tai vaaleanpunainen. Värin vaihtaminen voitti äänestyksen ja vaale-
anpunaisiksi talot maalattiin.

Vuosikymmenien varrella on tehty monia korjaustöitä – ikkunat ja ulko-ovet 
on uusittu, peltikatot on korjattu ja vesikatto maalattu, kivijalat slammattu 
jne. Viimeisimpiä korjaus- ja parannustöitä tämän vuosituhannen puolella 
ovat olleet mm. yhteisantennijärjestelmän hankinta sekä pihavalaistuksen, 
lukitusten ja runkoviemärien uusiminen.

Kaksi talon alkuperäisasukasta, Kerttu Salmi (vas) ja Kerttu Jarto. Taustalla ”pesotuvan” 
ovi, rekvisiittana pesusaavi ja saavin kansi. Kuva Kerttu Metsärannan albumista.
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Talon neljästätoista lapsesta ehti sateisena iltapäivänä pieni ryhmä kuvaan. 
Kuva Tuija Mikkonen.

Tontin rakennukset ovat mukana Museokeskuksen suojelutavoitelistalla ja 
ovat myös Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa mainittu suojelun arvoi-
siksi merkittävänä osana Martin puutaloaluekokonaisuutta. 

Talon asukkaat tykkäävät asuinpaikastaan ja viihtyvät siellä. Monet ovat 
viihtyneet talossa kauankin, kymmeniä vuosia. Yksi asukkaista, Tuija Mikko-
nen, kertoo:

”Pihaa kunnostetaan yhdessä keväisin järjestettävillä pihatalkoilla. Viime 
vuosina on taloon muuttanut taas lapsiperheitä. Sen huomaa lasten leikkika-
luista ja iloisista lasten äänistä pihalla. Talo elää”        

Pertti Salo ja Tuija Mikkonen toteavat yhteen ääneen, että taloa on vuosi-
kymmenet hoidettu hyvin ja he toivovat nykysukupolven noudattavan edeltä-
jiensä tarmokkuutta ja hyvää yhteishenkeä niin, että 100-vuotispäivän koit-
taessa asukkaat voisivat olla yhtä ylpeitä talostaan kuin tänään. 

Martinrantaseura onnittelee vireän elämän täyttämää 90-vuotiasta talo-
vanhusta ja sen viihtyisään ympäristöönsä kotiutuneita asukkaita.

Jouni Liuke
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”Voin hyvin, olen onnellinen, nautin elämästä. Minulla on hyvä elämä.”
Hyvinvoinnilla on sekä käsitteellisesti että arkikielessä monta ulottuvuutta. 

Yksilöllinen kokemus liittyy niin fyysiseen hyvinvointiin kuin tunteisiin, elä-
mänkulkuun, onneen ja onnellisuuteen. Mitattavissa olevia tekijöitä kuten 
tuloja, koulutusta, työtä ja terveyttä voi pitää koetun hyvinvoinnin mahdol-
listajina. Riittävä aineellinen elintaso on merkityksellistä, kun puhutaan elä-
mänlaadusta. Tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että elintason paranemi-
nen lisää koettua hyvinvointia tai onnellisuutta vain tiettyyn määrään saakka. 
Elintason nousun kääntöpuolella on ilmastonmuutos, joka muuttaa elämisen 
ehtoja koko maapallolla.   

Hyvinvointi määräytyy historiallisesti: se täytyy määritellä aina uudelleen, 
kun olosuhteet muuttuvat. Fyysisellä ympäristöllä, niin rakennetulla kuin 
luonnon ympäristöllä on suuri merkitys hyvinvoinnin kokemiselle. Puhtaan 
ilman ja veden merkityksen ymmärtää viimeistään, kun pyyhkii liikenteen ai-
heuttamaa mustaa nokikerrosta ikkunalaudoilta tai katsoo levälauttoja Itä-
meressä. Ympäristöön suhtautuminen on kulttuurista eli kyse on niin päätök-
sentekoa ohjaavista arvoista, arvostuksista ja asenteista kuin kansalaisten 
kiinnostuksesta.

S o s i a a l i n e n  h y v i n v o i n t i 

Elinolojen ja elämänlaadun käsitteiden lisäksi hyvinvointi jäsentyy sosiaa-
listen suhteiden, yhteisöön kuulumisen ja osallisuuden kautta. Yhteisöistä 
sivuun jättäminen on ihmiselle kokemus arvottomuudesta ja merkityksettö-
myydestä. 

Ihmiseksi kasvaminen on itsessään sosiaalinen prosessi. Erilaisuutta hy-
väksyvä, arvostava ja kunnioittava ilmapiiri on tärkeä hyvinvoinnin tekijä kai-
kissa ryhmissä, joilla on yhteiset tavoitteet ja tekemisen päämäärä. Ryhmään 
kuuluminen on parhaimmillaan itsessään voimaannuttava kokemus. 

Liisa Laitisen kirjoittamassa, SITRAN vuonna 2017 julkaisemassa artikke-
lissa kuvataan tutkimuksia, joissa on selvitetty taiteellisen toiminnan vaiku-
tuksia nuorten sosiaaliseen hyvinvointiin. Voinee ajatella samanlaisten vaiku-
tusten tulevan esiin muissakin yhteisen tekemisen ryhmissä, on sitten kyse 
harrastuksista tai yhteiskunnallisen päätöksenteon ryhmistä. 

Yhteisössä toimiminen on hyvä alusta vuorovaikutustaitojen kehittymi-
selle. Elämässä syntyy väistämättä konfliktitilanteita, joiden ratkaisemiseen 
tarvitaan välineitä. Turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä opitaan toimi-
maan myös vaikeissa tilanteissa. Tarvitaan empatiakykyä, omien arvostusten 
ja ennakkoluulojen tarkastelua - yritystä katsoa asioita toisen tai toisten nä-
kökulmasta. 

H y v i n v o i n t i  j a  k u l t t u u r i
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Yhteisessä toiminnassa syntyy sosiaalisia verkostoja ja sosiaalista pää-
omaa.

E l ä m ä s s ä  s e l v i y t y m i n e n ,  r e s i l i e n s s i

Nuorten taidetoiminnan yhtenä tärkeänä tavoitteena nousee tutkimuksis-
sa esiin syrjäytymisen ehkäisy. Syrjään tai sivuun jääminen tai jättäminen vie 
ihmiseltä luottamusta omiin voimavaroihin ja ylipäätään uskoa kykyyn sel-
viytyä elämässä. Tohtorikoulutettava Paula Kangasniemi nosti Martinranta-
seurassa pitämässään hyvinvointia käsitelleessä luennossa esiin resilienssin 
käsitteen, joka on suomennettu selviytymiskykyisyydeksi. Se on elämän mer-
kityksellisyyden löytämistä ja kokemista, henkistä vahvuutta ja joustavuutta. 
Kaikkinainen yhdistystoiminta vaalii selviytymiskykyisyyttä ja luo sosiaalista 
pääomaa.      

Kulttuurisen moninaisuuden kohtaaminen on mahdollista vain keskinäises-
sä kanssakäymisessä. Eri ikäisten, erilaisista elinoloista tulevien, ihon väril-
tään, tavoiltaan ja asenteiltaan erilaisten ihmisten kanssakäyminen poistaa 
ennakkoluuloja ja osoittaa sen, että ihmisyys on yhteistä. Yhteisyyden tun-
teen kokeminen on usein silta ymmärtämiseen aivan tavallisessa arkisessa 
kanssakäymisessä: ruskean ihon perinyt kiharapää yksivuotias osaa leikkiä 
bussissa kuurupiiloa vieraan ihmisen kanssa ihan samalla tavalla kuin vaalea 
ikätoverinsa.

 
K r i i t t i n e n  a j a t t e l u

Joissakin ryhmissä saattaa olla vaikeaa nostaa kriittiseen tarkasteluun epä-
kohtia ja ongelmia, jotka eivät kaikkien mielestä sitä ole. Voi olla, että omasta 
kuplasta tirkistellen suostuu kuulemaan vain itselle mieluisan mielipiteen tai 
”totuuden”.   Kriittisen ajattelun polttoaineena on aina se, että suostuu kat-
somaan asioita eri puolilta – ja kuuntelemaan myös niitä, jotka ajattelevat 
toisin. Kuuntelun ja kuulemisen taidoissa kehittyminen on tärkeää yhteisten 
asioiden eteenpäin viemiselle ja yhteisen hyvän löytämiselle. Osallistavaan 
toimintaan kuuluu sallivuus ja rohkaisu nostaa silloin tällöin yhteiseen kes-
kusteluun ryhmän tai yhteisön normatiiviset käytännöt.  Rohkaistuminen 
osallistumaan niin harrastuksiin kuin oman asuinalueen ja elinympäristön pa-
rantamiseen on merkityksellistä sekä sosiaalisen, psyykkisen että fyysisen 
hyvinvoinnin kannalta. Yksin tekemisen kulttuuri luo erillisyyttä, kilpailua ja 
kaventaa elinpiiriä. Yhdessä tekeminen ja toiminta erilaisissa ryhmissä avaa 
mahdollisuuksia syventää ja laajentaa ymmärrystä hyvän elämän ja hyvin-
voinnin osa-alueista, niiden rakentumisesta ja merkityksestä. 

Raili Ruuskanen
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Lähteet:
-  Allardt, Erik 1976. Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. WSOY Porvoo.
-  Laitinen. Liisa 2017. Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen 
hyvinvoinnin vaikutuksista, https://www.sitra.fi/artikkelit
-  Kangasniemi, Paula 2018. Hyvinvointi ja kulttuuri. 
Alustus Martinrantaseurassa 26.3. 

Martinrantalaiset retkeilivät toukokuussa Hirvensaloon Pyhän Henrikin eku-
meeniseksi Taidekappeliksi nimettyyn kirkkoon. Kappelissa oli silloin esillä 
taiteilija Hannu Konolan Jälkikuvia -taidenäyttely. Asiantuntevana oppaanam-
me käynnillämme oli meille tuttu Tuuli Tuomi. 

* * * * *
R E T K I  T A I D E K A P P E L I I N
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Kirjallisuuspiirimme on invalidien talon remontin vuoksi kokoontunut vuo-
den aikana siellä sun täällä.

Tammikuussa tutustuimme Ilpoisten esteettömään omatoimikirjastoon. 
Ulko-oven edessä on invapysäköintipaikka ja ovet avautuvat automaattisesti. 
Kirjastossa on myös iso nimenomaan hiljaiseen työskentelyyn tarkoitettu tila. 
Inva-WC on henkilökunnan tiloissa, joten sinne pääsee vain, kun joku henkilö-
kunnasta on paikalla. 

Tammikuun kirjana oli Katja Kallion Yön kantaja. Se kertoo 1800-luvun 
turkulaisesta Amanda Aaltosesta. Henkilö on aidosti ollut olemassa ja elä-
nyt kirjan kertomaa. Levoton ja köyhä Amanda kokee kirjan alussa huiman, 
unenomaisen kuumailmapalloretken halki Euroopan Pariisiin asti. Irtolaisena 
hän joutuu toistuvasti vankilaan ja pian hulluksi leimattuna tyttönä loppuelä-
mäkseen Seilin saarelle, missä eletään hoitajien mielivallan mukaan. Amanda 
ei kuitenkaan ole mikään alistuja eikä sopeutuja, joten Seilin eristetty elämä 
ei ole hänelle ihan helppoa. Kirja tarjoaa paljon tietoa 1800–1900 -luvun tait-
teen elämästä Seilissä.

Helmikuussa vierailimme Cafe Arten kabinetissa, kirjana Anna Kortelaisen 
Siemen. Teos sijoittuu Viipuriin, ja se kertoo kaupungista ennen ja nykypäi-
vänä. Siemenessä on kaksi päähenkilöä: nykypäivän sukututkija Nina tutkii 
jatkosodan aikana kadonneen majuri Asser Luikan tekemisiä 1940-luvun Vii-
purissa ja ennen sitä. Kasvit, erityisesti tulokaslajit luonnossa, ovat Luikan 
intohimo. Kirjailija kuvaa historiantutkijan perusteellisuudella sekä kasveja 
että Viipuria ennen ja nyt. Myös siemen-sanalla on teoksessa monen tasoisia 
merkityksiä. Teksti on sujuvaa, jos jaksaa lukea myös pikkutarkkoja ja tieteel-
lisiä yksityiskohtia. Kahvilan kabinetit ovat hyviä keskustelutiloja, mutta niis-
tä voidaan häätää kesken kaiken pois, jos juttua riittää liian pitkäksi aikaa… 

Maaliskuusta alkaen olemme saaneet kokoontua seurakunnan tiloissa Yrjä-
nässä. Siellä on mahdollisuus keskustella laadukkaan kirjaston keskellä. Maa-
liskuun kirjana oli Tuula Karjalaisen Tove Janssonin elämäkerta: kaunis teos 
upeine kuvituksineen. Tove Jansson eli pitkän ja värikkään elämän, joten teos 
on samalla katsaus 1900-luvun historiaan niin taiteessa kuin eurooppalaisten 
elämässä yleensä. Tove oli koko elämänsä oman tien kulkija, joka ei piitannut 
taiteen muotitrendeistä sen enempää kuin normaaliksi koetun rakkauselä-
mänkään kuvioista. Hänelle tärkeintä oli vapaus kaikilla elämänalueilla. Tove 
halusi elää irrallaan kaikista kahleista niin taiteessa, politiikassa kuin yksi-
tyiselämässäänkin. Perusteellinen ja hyvin kirjoitettu kirja lähdeviitteineen. 
Kesken piirimme palaverin aito kirjailija Kauko Röyhkä pölähti Yrjänään tuoden 
mukanaan kaksi kassillista kirjoja kirjastoon!

Huhtikuun kirjaksi valitsimme edellisen innoittamana Astrid Lindgrenin 

K I R J A L L I S U U S P I I R I N  A N T I A
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elämäkerran, tanskalaisen Jens Andersenin kirjoittaman ”Astrid Lindgren. 
Tämä päivä, yksi elämä”.  Kirja perustuu pitkälti Lindgrenin omaan kirjeenvaih-
toon ja päiväkirjamerkintöihin. Teos luo perusteellisen kuvan maailmankuu-
lusta lastenkirjailijasta, joka jo nuorena oli voimakas ja itsenäinen persoona 
eläen omien periaatteidensa mukaan.  Aloitti lehden toimitusharjoittelijana 
15-vuotiaana, tuli raskaaksi 18-vuotiaana ja koki oman aikansa yksinäisen äi-
din rankat koettelemukset, eli myös avioliitossa perhe-elämää ja sota-aikana 
oli hyvin ajan hermolla kirjeiden sotasensuroijana. Koko maailman tuntemana 
lastenkirjailijana hänestä tuli myös arvostettu yhteiskunnallinen vaikutta-
ja ja keskustelija vaikuttaen jopa vaalituloksiin (Astridin verotus ylitti 100 % 
1970-luvulla – seurauksena vasemmisto hävisi vaalit)) ja toimi myös usean 
tahon hyväntekijänä. Teos on monipuolinen ja paljon henkilökohtaista tietoa 
välittävä.

Toukokuun kirjaksi halusimme valita jotain kansainvälistä. Päädyimme 
amerikkalaiseen Paul Austeriin, presidenttimmekin lempikirjailijaan. Yrjänän 
kirjastosta löytyi teos nimeltä Oraakkeliyö ja valitsimme sen. Teos on ohut, 
mutta ei todellakaan helppo lukukokemus: Oraakkeliyö perustuu romaaniin 
romaanissa, joka on romaanissa ja antaa nimenkin sille! Päähenkilö on juuri 
sairaalasta päässyt kirjailija, jolla on valkoisen paperin syndrooma. Hän ostaa 
oudosta paperikaupasta sinisen muistikirjan ja alkaa intohimoisesti kirjoittaa 
mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen umpikujaan päättyvää tarinaa. Kirjapiirille 
teos jäi liian vaikeaselkoiseksi. Teoksen analysoijat sanovat kirjan ilmentävän 
elämän sattumanvaraisuutta ja umpimähkäisyyttä. Elämä voidaan yhtäkkiä 
temmata pois missä ja milloin vain. Elämme nykyisyyttä, mutta kannamme 
mukanamme myös menneisyyttämme. Sisimmässämme ajattelemme ja pel-
käämme tulevaisuuttamme, joka saattaa toteutua juuri sellaisena kuin olem-
me sen kuvitelleet – sekä hyvässä että pahassa. Kaikessa mielessä moniker-
roksinen teos, joka vaatii lukijalta seikkaperäistä paneutumista. 

Kesäkuussa kokoonnuimme aikaisempien kesien tapaan Kuusiston Koivu-
kankareella. Sää oli hieno ja lämmin, joten uudessa ulkoteltassa oli viihtyisää 
mutustella suussa sulavia munkkeja kahvin kera. Luettavaksi olimme sopi-
neet jonkun Leena Lehtolaisen teoksen. Lukukokemukset olivat monenlaisia: 
joku oli lukenut novellikokoelman, joku Tappavan säteen tai jonkun muun kuin 
Maria Kallio – dekkarin. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että Lehtolainen kirjoit-
taa sujuvaa, elävää kieltä. Hän elää myös ajan hermolla kertoen tämän päi-
vän suomalaisesta elämästä ruokailuineen, elämäntapoineen ja mahdollisine 
ongelmineen. Monen mielestä kirjat ovat liiankin arkipäiväisiä ja siksi vähän 
tylsiä.

Itse luin uusimman Maria Kallion eli Turmanluodin.  Se kertoo tämän päivän 
hyvin toimeentulevasta, omakotitalossa Uudenmaan maaseudulla asuvasta 
nelihenkisestä perheestä kissoineen. Kirjailija haluaa ottaa puheeksi itse ny-
kypäivässä ongelmaksi kokemansa asiat, joten Maria Kallio on tässä lasten ja 
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nuorten yksikön johtava poliisi ja aviomies aloittaa metsästysharrastuksen. 
Liian suureksi paisunut peura- ja hirvikanta vaativat harvennusta, humanis-
tisten alojen syrjiminen yliopistojen rahanjaossa ja nuorisorikollisuuden ny-
kyongelmat huolestuttavat selvästi Lehtolaista. Nuorisopoliisina Maria Kallio 
joutuu käsittelemään alle 15-vuotiaiden tekemiä törkeyksiä, jotka eivät johda 
mihinkään, vaikka ajaisivat esim. kiusatun itsemurhaan. Erityisesti nettikiu-
saaminen ja nuuskan käytön raju lisääntyminen harmittavat kirjailijaa. Selke-
ästi Lehtolainen tuomitsee myös aikuisten toiminnan alaikäisten häikäilemät-
töminä hyväksikäyttäjinä.

Elokuussa aloitimme jo uuden kauden, mutta siitä myöhemmin. 
                      
Sirpa Kumlander  

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

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

Galleria Forum, jonka tarkoituksena on toimia kaikkien martinrantalaisten 
omana ”foorumina”. 
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1. Monet pohtivat onko ekologisesti oikein rakentaa kallis parkkiluola kaup-
patorin savikerroksen alle. Olisiko oikein siirtää satamatoiminta Pansioon ja 
näin säästää lähisalmia ja saaria tulevalta, entistäkin laajemmalta kulutuk-
selta. Kysymys ei ole vain tunteista ja fiiliksistä, vaan kysymyksillä mikä olisi 
´oikein´ ja ´oikeudenmukaista´ kysytään myös mikä on laillista ja sallittua. 

Yleispätevien, ihmisestä ja kulttuurista riippumattomien normien olemas-
saoloa puoltavia moraali- ja oikeusteorioita kutsutaan luonnonoikeudeksi. 
Sen mukaan ihmisen luoman lainsäädännön ja oikeuden, ollakseen moraa-
lisesti oikeutettua, tulee olla sopusoinnussa luonnonoikeudellisten normien 
kanssa. Tällaisina normeina pidetään esimerkiksi yksilön oikeutta elämään, 
vapauteen ja omaisuuteen.  Tosiasiassa ihmiset eivät kuitenkaan aina kunni-
oita edes toistensa henkeä ja terveyttä saati ympäristön laatua ja sen vaiku-
tusta ihmisten arkipäivään. Luonnonoikeus ikäänkuin ”muottina” ei näyttäisi 
toimivan.

2. Muotti on määritelmän mukaan kovera tai ontto kappale, joka antaa sii-
hen valetulle sulalle tms. aineelle sen kovettuessa tietyn muodon. Näin syn-
tynyt valos on rakenneyhtäläinen muotin kanssa. Kyse on kappaleiden tilal-
lisista suhteista, jotka pysyvät vakioina. Kappaleet täyttävät samat annetut 
strandardit, kuten kuvanveistäjän yhdestä ja samasta muotista tekemät va-
lokset. Muotti on Sirkku Hellstenin – tarkemmin kuvailematta - oiva analo-
gia yhteiskuntafilosofi John Rawlsin teorialle yhteiskunnallisesta oikeuden-
mukaisuudesta. Se on tavoite, jolle kaikkien ajatellaan löytävän yleispätevän 
normin rationaalisen päättelyn avulla. Tämä ideaalinen oikeudenmukaisuus 
olisi reilua peliä. (Sirkku Hellsten; 2001.)

Rawlsin teoria ei edellytä ihmisiltä alustavia omakohtaisia pohdintoja ja si-
toumuksia hyvän elämän luonteesta. Tuon teorian mukaan yhteiskuntasopi-
muksen osapuolten on jokaisen omista erilaisista arvo- ja moraalikäsityksistä 
lähtien valittava oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta, yleiset oikeuden-
mukaisuuden vaatimukset. Mitä nämä kaikkien etuja palveleviksi käsitetyt 
vaatimukset ovat eli millainen on järjestyneen yhteiskunnan moraalinen pe-
rusta, on Rawlsille poliittisen sopimuksen asia.

3.  Hellsten näkee Rawlsin kehittelevän oikeudenmukaisuuden vain yhtä yh-
teisöllistä mallia, esittävän liberalismin (suvaitsevaisuuden) poliittisena teori-
ana. Pyrkimyksistään huolimatta Rawlsin teoria ei muodosta kaikkien muiden 
oikeudenmukaisuuskäsityksistä luotujen teorioitten ja käsitysten rationaalis-
ta konsensusta, sopimusta.  Kyseessä ei ole yleispätevä normatiivinen teoria, 
vaan todellisuudelle vieras kehitelmä siitä, kuinka intellektuaalisesti laillistaa 
länsimainen perustuslaillinen hyvinvointidemokratia. Rakennelma sisältää 

O i k e u d e n m u k a i s u u s  m u o t t i n a
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aristotelisen käsityksen ihmisestä rationaalisena poliittisena eläimenä, jonka 
päämäärä on täysivaltainen jäsenyys yhteisössä. Ihminen siis täydellistyisi eli 
hänen lopullinen päämääränsä olisi riippumattomuus ja autonomia poliittisen 
ryhmän sisällä.

4. Aristoteleensä lukenut ymmärtää, että Rawlsin ratkaisun taustalla vai-
kuttaa aristotelinen hyve-etiikka ja arvo-objektivismi, ajatus, että arvot ovat 
ihmisestä riippumatta objektiivisesti olemassa. Se on: hyveet, ansiot ja me-
riitti ovat aristotelisen valmiina annetun lajiolemuksen eli rationaalisuuden ja 
sosiaalisuuden, hyvän ja täydellisen ihmisen objektiivisesti annetun esikuvan 
toteuttamista. Aristotelelle tämä on mahdollista vain valtiossa. Politiikan tie-
de tulee ennen etiikkaa, ja tarkastellessaan hyvää valtiota, politiikan tiede kä-
sittelee hyvän yksityisen elämän välttämättömiä edellytyksiä. On tunnettua, 
että Aristotelen mielestä käytännöllistä ymmärrystä, teoreettista viisautta ja 
järkeä tottelevaa hyvää luonnetta on vain vapailla miehillä. Valtio on näiden 
etuoikeutettujen hyvää palveleva poliittinen yhteisö.  (Esim. L. Alanen, 1986.)

5. Rawlsin muotoilema, arjesta etääntynyt teoria luo harhan puolueet-
tomuudesta ja siitä, että sen normit olisivat universaalisti hyväksyttävissä. 
Tämä teoria oikeuttaa demokratian vain täysin rationaalisten ja autonomisten 
miesten itsehallintona. Kuitenkin lainmukaisen ja tasa-arvoisen demokratian 
tulee edistää kaikkien ihmisten autonomiaa. Rawlsin lähtökohta, em. luon-
nonoikeuteen perustuva ajatus luonnollisesta tasa-arvosta ja luonnollisesta 
autonomiasta, ei ole realistinen  yhteiskunnassa, joka tosiasiassa ei ole tasa-
arvoinen.

Hellsten siis perustelee Rawlsin esittävän pitkän ajan kuluessa omaksu-
mamme käsityksen oikeudenmukaisuudesta teoriana, joka on kuin muottiin 
puristettu järjestelmä. Se esittää samat valmiit ratkaisut ongelmaan kuin on-
gelmaan. 

6. Hellstenin käyttämä vertaus ”oikeudenmukaisuuden muotti” näyttäisi 
epäsuorasti tarkoittavan, että Rawls ajattelee myös todellisuuden, siis maail-
man sekä puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteiden vastaavan toisiaan, olevan 
rakenneyhtäläisiä. Paitsi aristotelinen hyve-etiikka ja arvo-objektivismi, myös 
Wittgensteinin ”kielellistä mieltä” koskeva kuvateoria, käsitys, että kielelli-
set kuvaukset ovat todellisuuden tosia tai epätosia loogisia kuvia näyttäisi 
siintävän Rawlsin mielessä. Hellsten mainitseekin (2001) erityisesti Norman 
Malcolmin Rawlsin filosofisen kiinnostuksen herättäjänä. Malcom edusti ar-
kikielen filosofiaa, jonka mukaan yhteytemme todellisuuteen on mahdollista 
vain kielen kautta. Mielen mentaali eli psyykkinen, henkinen/sielullinen taso 
on hänen mielestään turha olettamus, josta paranemme kun tutkimme sanan 
´mieli` käyttöä arkikielessä. Tämän käsityksen mukaan emme siis voisi nousta 
kielen ulkopuolelle, metatasolle, tutkiaksemme kielellisten kuvausten oikeel-
lisuutta suhteessa erilaisiin kokemuksiin ja yhteiskunnallisiin mahdollisuuk-
siin. Arkikielestäkin muodostuisi näin normi ja vallankäytön väline. Kyse on 



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

kielellisestä idealismista. Esimerkiksi taiteiden edustamat luokittelun (maa-
ilman jäsentämisen) ja käsitteellistämisen muodot ovat arkikielen filosofeille  
primitiivisiä tai irrationaalisia, liian ongelmallisia tai kokonaan tuntemattomia 
kuten luovuus ja keksiminen. (Ks. kohta 9.)

7. Rawlsin teoria oikeudenmukaisuudesta näyttäisi siis noudattavan klas-
sisen logiikan (Aristoteles, Russell, Whitehead) periaatteita. Sen pyrkimyk-
senä on välttää ristiriitoja niin logiikassa kuin ontologiassa (metafysiikassa). 
Tämä merkitsee järjestelmällistä pakottamista. (I. Halonen, 1995.) Olisi siis 
välttämätöntä hyväksyä itsestään selviksi joitain periaatteita eli aksioomia, 
tässä Rawlsin teorian yhteydessä: arvo-objektivismi ja siihen perustuva käsi-
tys ihmisestä (yksilöstä) vain lajinsa edustajana ja poliittisena eläimenä.

8. Hellsten osoittaa, että Rawlsin poliittinen liberalismi lankeaa myös ter-
veen järjen filosofin G. Mooren tunnetuksi tekemään naturalistiseen virhepää-
telmään: siitä kuinka asiat ovat (”muotti”) johdetaan kuinka niiden tulisi olla 
(”valokset”). Toisin sanoen, jos yhteiskuntapoliittinen johtopäätös x on deduk-
tiivinen eli sen ehtojen välttämättä sisältämä totuus säilyy, ei ko. päätöksen 
x mukaan toimittaessa voi korjata yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuut-
ta. Deduktiivistä päättelyä kutsutaankin välttämättä totuuden säilyttäväksi. 
Rawlsin poliittinen liberalismi itse asiassa johtaa harhaan yhteiskunnallista 
todellisuutta koskevat käsitykset ja poliittiset suunnanmuutokset.

9. On siis nähtävissä, että naturalistiseen virhepäätelmään perustuvat, val-
litsevat epäkohdat säilyttämään pyrkivä ajattelu/politiikka ja arkikielen filo-
sofia eivät mahdollista erottelua keksimisen ja oikeaksi todistamisen välillä. 
Keksimistä ja luovuutta saatetaan pitää vain irrationaalisena ja psykologisena 
prosessina. Esimerkiksi H. A. Simon (1977) osaltaan loi pohjaa toisenlaiselle 
ajattelutavalle: syyn siihen miksi jokin prosessi keksiä säännönmukaisuuksia 
on toista tehokkaampi, ei tarvitse piillä sattumassa eikä irrationaalisuudessa. 
Syy ei välttämättä ole psykologisesti selitettävissä. Kyse on tutkimusaineis-
toon sisältyvän informaation (fysikaalisen informaatioteorian mukaan infor-
maatio = aineellisten systeemien järjestyneisyys eli analogisesti: kompositio, 
kokonaisuus, kokonaishahmo) keksimisestä ja sen käyttämisestä tutkimus-
aineiston tehokkaampaan jäsentelyyn. Esimerkiksi klassisessa kuvataiteel-
lisessa havainnointi- ja työskentelyprosessissa  kyse on muodon kasvusta, 
generatiivisen järjestyksen luomisesta. Kyse on aidosti laadukkaasta teo-
reettisesta suuntautumisesta, käsitteellisestä ajattelusta, ilmiöiden taustalla 
olevien abstraktien (käsitteellisten) tilallisten suhteiden luovasta löytämises-
tä, keksimisestä ja tutkimisesta

10. Nykyaikaisessa tieteenfilosofiassa huomio onkin kohdistunut myös ei-
kielellisiin käsitteenmuodostuksen ja keksimisen prosesseihin. (Esim. Nancy 
J. Nersessian; 1999.)  Käsitteelliset rakenteet ja niiden muutokset eivät siis 
ole vain propositionaalisia (kielellisiä), esimerkiksi deduktiivisia ja totuuden 
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säilyttäviä, kuten arkikielen filosofia ja Rawlsin liberalistinen oikeudenmukai-
suusteoria näyttäisivät sanovan. Ne ovat myös generatiivisia, uutta synnyttä-
viä ja luovia, tilallis-ajallisesti rikastuvia. Moniulotteisena käsiterakennelma-
na oikeudenmukaisuudenkin voidaan tulkita olevan hyvin dynaaminen, aivan 
muuta kuin staattinen ”muotti”.

11. Artikkelissaan Sosiaaliset oikeudet ja perustuslaki Maija Sakslin ko-
rostaakin perusoikeuslainsäädännön luonnetta sopimuskokonaisuutena. 
(Sakslin, 1999: 225.) Perusoikeuslainsäädäntö muodostuu siis kokonaisuu-
den ja osien välisistä suhteista. Tämän voidaan nähdä tarkoittavan, että ko. 
lainsäädännön luonne sovelluksissa on dynaaminen, ts. sen osasopimukset 
eivät ole irrallisia vaan saavat merkityksensä tuossa kokonaisuudessa eläen. 
Platonista lähtien tätä kokonaisuuden ja osien välistä suhdetta on tutkittu 
paitsi struktuurin metafysiikassa (ontologiassa) myös hahmoteoriassa sekä 
modernissa matematiikan filosofiassa, matemaattisessa strukturalismissa. 

Perusoikeuslainsäädäntö on siis ohjeellinen muuta lainsäädäntöä uusitta-
essa, sen tarkoitus on turvata kansalaisten asema suhteessa julkiseen val-
taan, ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa on lakien soveltamisessa painotettava 
ensisijaisesti perusoikeuksien toteutumista. (Em. 229.) Kun esimerkiksi so-
siaalisia perusoikeuksia ja tasa-arvolakia syrjinnän kieltoineen sovelletaan, 
on siis pidättäydyttävä vanhojen, lakeja alempiasteisten normien ja tulkin-
tahypoteesien käyttämisestä. Julkishallinnon eri sektoreilleen laatimien toi-
mintaohjeiden tulee noudattaa perusoikeuslainsäädäntöä. Asianmukaiset 
menettelyt unohdettaessa kyse ei välttämättä ole oikeuden (lakien ja niihin 
sisältyvän käsityksen oikeudenmukaisuudesta) heikkoudesta. (Em. 226, 228). 
Kyse on niiden rakenteiden heikkoudesta, jotka oikeutta ja laillisuutta toteut-
tavat ja varmistavat. Heikkouden voi ajatella juontuvan esimerkiksi muodolli-
sesta individualismista, syvemmin ajattelematta omaksutun poliittisen libe-
ralismin mielikuvituksettomuudesta ja joustamattomuudesta. Toisin sanoen 
käsityksestä oikeudenmukaisuudesta valmiina standardeina. 

Kertoisivatko toriparkki-into ja nykyisen satama-alueen laajennushanke 
nimenomaan tästä?

Kristina Holmström
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t a p a h t u m a k a l e n t e r i  s y k s y  2 0 1 8

L a u l u t u n n e l m a i n e n  t u t u s t u m i n e n  M o r m o n i k i r k k o o n

Torstaina 18.10.  k lo  18 Mormonikirkossa Betaniankadun päässä

Pääsemme tutustumaan Mormonikirkkoon ja sen toimintaperiaatteisiin, ehkä 
mormonien uskontoonkin kirkon entisen piispan ja hienon tenorilaulajan Jurk-
ka Vuorelan opastuksella. Kuulemme myös tenorin kauniita ja säväyttäviä 

lauluesityksiä

A v o i n  k e s k u s t e l u t i l a i s u u s

maanantaina 29.10.  k lo  18 Yr jänässä Itä inen Pitkäkatu 49.

Aiheena neljä vuodenaikaa ja niiden vaikutus ihmiseen ja hänen mieleensä.

K a i j a  P e s o s e n  t a l v i s o t a

Maanantaina 5.11.  kel lo  18 Alku-talossa Matinkatu 4 (katutaso)

Martinrantalainen kirjailija Riitta Liede esittelee kuvin ja sanoin uutuuskirjan-
sa Kaija Pesosen talvisota. Kirja perustuu nuoren tytön päiväkirjoihin sodan 

melskeissä Petsamon alueella.

M a r t i n  h a n h e a  M a r t i n  p ä i v ä n ä  P i p p u r i m y l l y s s ä

Martin  päivänä lauantaina 10.11. 

on tilaisuus nauttia perinteistä Martin hanhea 
Pippurimyllyssä pitkin päivää. 

Varaamme oman pöydän klo 18 alkaen. Jos haluat nauttia hanhiherkkua kans-
samme ota yhteyttä Irmeli Mattilaan, puh. 0500 869022. Sitovat varaukset 

31.10 mennessä. 
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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

Keskivi ikkona 21.11.  k lo  18

Invaliditalon kokoushuoneistossa, Asesepänkatu 1
Esitelmän aihe ilmoitetaan myöhemmin. Kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.

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

Ti istaina 4.12.  k lo  18 

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

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

mukana mm. humoristinen performanssi ja Aulin jouluaiheinen tietovisa. 
Vierailijana tarinankertoja Anna-Maria Toivonen musiikki- ja tarinaesityk-

sineen. 
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 (8.10., 12.11. ja 
10.12.) kello 18 Invaliditalon tiloissa Asesepänkatu 1.

E L O K U V A I L T A

Keskivi ikkona 23.1.2019 klo  18.

Invalidiyhdistyksen tiloissa Asesepänkatu 1.
Elokuvana Juho Kuosmasen mustavalkoinen elokuva Hymyilevä mies. 

(Nyrkkeilijä Olli Mäen urasta ja rakkaudesta kertova elokuva).
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j ä s e n a l e n n u s t a  m yö n tä v ä t  l i i k k e e t  a l u e e l l a m m e
Kevytpyörä
Pyöräliike ja korjaamo
Alennukset tuotekohtaisesti.
Martinkatu 11. Puh. 02 234 2108
www.kevytpyora.fi

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

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

Martin Aitta sisustuskauppa 
Desing – Second Hand 
jäsenalennukset tuotekohtaisesti

Martinkatu 7, puh. 040 7530975 

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

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

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

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

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

Saat 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 
liikkeitä. Näin palvelut säilyvät alueilla.
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Martinrantaseuran hallitus 2018
Sirpa Kumlander, puheenjohtaja, talou-
denhoitaja ja vastaava päätoimittaja
sirpa.kumlander@outlook.com 
puh. 050 592 8360

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

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

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

Anne Heickell
anne.heikell-laine@gmail.com
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Jouni Liuke, päätoimittaja
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Toimihenkilöt 2018
Leo Lindstedt, ohjelmajaosto 
puh. 0400 308 482 
Raili Kataja, kulttuurijaosto 
puh. 045 807 1930
Tapani Järvinen, historiajaosto 
puh. 040 817 7248

Heimo Kumlander, jäsenkirjuri ja postitus 
heimo.kumlander@elisanet.fi 
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Olli Mäki, lehden taitto ja kotisivut
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