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p ä ä k i r j o i t u s

Sananvapaus,  ihmiskontaktit  ja  sosiaal inen media
Olin muutama ilta sitten illallisella, jossa oli paljon ihmisiä kaikkialta Suo-
mesta. Useat olivat toisilleen entuudestaan tuttuja, osa taas aivan uusia 
ihmisiä noissa ympyröissä. Itse olin tyytyväinen illan kulkuun. Pöydäs-
sämme oli leppoisa tunnelma ja sain tutustua lähemmin ihmisiin, joita en 
entuudestaan kovin hyvin tuntenut. Vieressäni istuvan kämppäkaverini 
kanssa en paljonkaan jutellut, koska tunsimme toisemme entuudestaan 
jo varsin hyvin ja muuna aikana oli aikaa jutella riittävästi. Kännykkää ei 
kukaan pöydässämme varsinaisesti käyttänyt koko iltana. 

Läheinen tuttavani istui ystävänsä kanssa aivan toisessa pöydässä. He 
olivat saaneet seuraansa kaksi heille entuudestaan tuntematonta hen-
kilöä ja ajattelivat, että on kiva tutustua uusiin ihmisiin. Näin ei kuiten-
kaan käynyt, vaan kaksi tuntematonta olivat koko illan seurustelleet vain 
kännykköjensä kanssa ja esitelleet toisilleen laitteilleen ilmestyneitä sa-
nomia ja naureskelleet niille. Tuttavani oli hienovaraisesti yrittänyt lä-
hestyä, mutta jäänyt täysin ilman vastakaikua. Vieraat olivat illan lopuk-
sikin täysin vieraita ja ystäväni ilta oli aika lailla pilalla, vaikka hänellä nyt 
olikin seurana oma hyvinkin läheinen ystävä, jonka kanssa seurustelu ei 
kuitenkaan ollut illan varsinainen tarkoitus.

Jos me aikuiset näytämme tällaista esimerkkiä toisillemme ja lapsil-
lemme, miten voimme odottaakaan muunlaista käytöstä tulevaisuudes-
sa? Perheenjäsenet ovat kenties kaikki samassa huoneessa tai samassa 
puistossa hiekkalaatikolla, mutta aikuiset seurustelevat vain omien lait-
teidensa kanssa ja lapset jäävät vaille todellista kontaktia vanhempiinsa. 
Malli taatusti siirtyy lapsille. Heillekin kone on hetken päästä ainoa lä-
heinen ja seuralainen. Kun vielä koulussa yhä useammilla tunneilla op-
pilaat opiskelevat itsenäisesti oman koneensa avulla, kontakti oikeaan 
ihmiseen katoaa minimiin. Tätäkö me oikeasti haluamme? 

Luomme rakkaussuhteetkin koneen välityksellä komeaan kapteeniin 
tai uhkeaan vaaleaverikköön, johon rakastumme sokeasti hänen lirku-
tellessaan suurta lempeään tuiki tuntemattomaan meikäläiseen. Hetken 
päästä lainaamme rahaa tai annamme tilitietomme hänelle. Vastapeluri 
saattaakin todellisuudessa olla ammattimainen huijariporukka jossakin 
epämääräisessä todellisuudessa. On todella vaikeaa myöntää edes it-
selleen tulleensa huijatuksi ja tehtyä emme saa tekemättömäksi, vaikka 
kääntyisimmekin viranomaisten puoleen. Poliisi voi korkeintaan kehitellä 
joitain keinoja vastaisen varalle, mutta petetyksi tulleelle siitä ei juuri 
apua ole. 
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Sananvapauden ja sosiaalisen median maailmassa valehteleminen tai 
toisen loukkaaminen on sallittua, vastuu on sitten kuulijalla ja lukijal-
la, mihin hän uskoo tai mitä sietää. Vaatii aika paljon ihmiseltä, jos hän 
lähtee peräämään oikeuksiaan kokiessaan tulleensa loukatuksi. Siksi jo-
kaisen meistä tulisi miettiä, mitä sanoo, kenelle ja missä. Sivistyneen ai-
kuisen pitäisi osata olla tässä suhteessa esimerkkinä niin lapsille kuin 
heillekin, jotka eivät ole saaneet sellaista kasvatusta, jonka avulla tiedos-
taisi, missä raja kulkee. Hyvä ohje on, että käyttäydyt toista kohtaan siten 
kuin haluat muiden käyttäytyvän sinua kohtaan.

Liian helposti unohdamme myös, että häiritsemme muita tai kerrom-
me salaisiksi tarkoitettuja asioita koko maailmalle, kun puhumme ken-
ties hyvinkin pitkään arkaluontoisista asioista kovaan ääneen bussissa, 
junassa tai jossain muussa julkisessa tilassa. En todellakaan halua kuulla 
tuntikausien lörpötyksiä jonkun kaverin ryyppyilloista, rakkausongelmis-
ta tai tyhmästä pomosta. 

Paljon mukavampi on vaikka vaihtaa muutama sana kanssamatkusta-
jan tai vuoroaan odottelevan kanssa, olla ihan hiljaa lukemalla kirjaa tai 
kuunnella musiikkia kuulokkeiden välityksellä tai hyvin terveellistä olisi 
myös oppia olemaan ihan itsensä kanssa kahden omia ajatuksiaan kuun-
nellen. Usein ihmetyttää myös, että joku on ostanut teatteri- tai konsert-
tilipun ja seurustelee sitten kuitenkin suuren osan esitysajasta kännyk-
känsä kanssa.

Sananvapaus on myös niin arvokas asia, ettei sitä pitäisi käyttää vää-
rin. Asiakriittinen saa olla, mutta turha piikittely, tahallinen väärinym-
märtäminen ja esimerkiksi julkisuuden henkilöiden jatkuva mollaaminen 
ei auta ketään, luo vaan inhottavan ilmapiirin yhteiskuntaan ja antaa vää-
rän mallin esim. lapsille ja nuorille toisten kiusaamiseen. Juuri kuulin, 
miten raaka kiusaaminen oli johtanut nuoren miehen hyppyyn merellä 
yli laidan hyiseen kuolemaan. Kenelläkään meistä ei ole oikeutta edistää 
tällaista käytöstä lähimmäisiämme kohtaan.  

Nauttikaamme siis aidosti toistemme seurasta, kauniista kesäisestä 
luonnostamme ja olkaamme ystävällisiä toisillemme. Todistetaan itse ku-
kin, että täällä aidosti asuu maailman onnellisin kansa! Pelkkä hymy voi 
pelastaa lähimmäisemme päivän.

Sirpa Kumlander
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Martinrantaseura on useita vuosia pitänyt tiivistä yhteyttä lähialueidemme 
Turkuseuran muihin kaupunginosaseuroihin, TPK:n omakotiyhdistyksiin sekä 
Kaupunginosaviikot ry.:een ja moniin muihinkin yhteisöihin. Martinrantaseu-
ra on keskittynyt yhteistyössään ennen kaikkea alueittemme kaavoitukseen 
ja liikennekysymyksiin. Ne ovat kaikille asukasyhdistyksille hyvinkin tärkei-
tä. Myös monenlainen kulttuuriyhteistyö eri yhteisöjen kesken on kehittynyt 
positiiviseen ja monipuoliseen suuntaan ja sitä meidän tulee myös jatkossa 
kehittää.

Suomalaiset ovat tottuneet tekemään monenlaista yhteistyötä keskenään. 
Toisaalta myös joskus hyvinkin herkästi tuomitsemme yhteistyön , mikä-
li kyseinen yhteistyökumppani ei satu olemaan oman mielemme mukainen. 
Kuitenkin juuri silloinhan pitääkin pyrkiä tekemään yhteistyötä ja löytää vas-
tapuolen näkemyksistä sellaisia elementtejä, joiden kanssa voi lähteä raken-
tamaan yhdessä polkua mahdollisimman hyvien tavoitteiden saavuttamisek-
si. 

Kaikki, eri yhteisöissä toimivat, ovat yksilöllisiä ihmisiä ja kaikilla on omat 
näkemyksensä eri asioista ja hyvä niin. On erittäin tärkeää, että yhteisöis-
sä on mukana monin eri tavoin ajattelevia ihmisiä, koska vain siten yhteisö 
voi kehittyä laajemman alueen ja kaikkien ihmisten yhteistyöelimeksi.  On 
luotettava siihen, että jokainen yhteisön toimija pyrkii varmasti aina parhaa-
seen lopputulokseen, mutta aina se ei kuitenkaan kaikille riitä. Silloinkin tulee 
muistaa, että jokaista toimijaa meidän pitää pystyä henkilönä kohtelemaan 
kunnioittavasti, vaikka asioiden hoitotavoista ja lopputuloksistakin voimme 
olla eri mieltä. Yleensä yhdistysten ja yhteisöjen tehtäviin ei valitettavasti ole 
suurta ryntäystä, joten on oltava tyytyväisiä siihen, että edes jotkut haluavat 
toimia yhteisten asioidemme hyväksi.

Martinrantaseura on aina ollut lähtökohtaisesti puoluepoliittisesti sitoutu-
maton ja riippumaton yhdistys. Se onkin ainoa oikea lähtökohta alueellisel-
le asukasyhdistykselle. Tästä huolimatta kaikilla ihmisillä on varmasti myös 
omat näkemyksensä puoluepoliittisista kysymyksistä ja nämä näkemykset 
varmasti heijastuvat itse kunkin ajatuksissa seuran eri tehtävissä, mutta ne 
eivät kuitenkaan saa olla ohjaamassa seuran toimintaa mihinkään erityiseen 
poliittiseen suuntaan ja siksi on myös hyvä, kun mukana on monin eri tavoin 
ajattelevia toimijoita. On inhimillistä, että jokainen ihminen ajattelee asioista 
omalla tavallaan. Jos emme pysty tätä hyväksymään, niin meidän pitäisi valita 
seuramme toimintoja pyörittämään robotteja, joilla ei ole inhimillisiä näke-
myksiä ja tunteita.

Mikä on Martinrantaseura ja millä alueella se toimii? Hyvinkin yleinen kä-

Y H T E I S T Y Ö  L Ä H I A L U E I D E M M E 
I H M I S T E N  J A  Y H T E I S Ö J E N  K E S K E N
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sitys jäsenistön ja suuren yleisön keskuudessa on, että seura on vain ns. 
Martinmäen alueen asukasyhdistys, minkä tehtävänä on olla mukana kehit-
tämässä aluetta entistä asukasystävällisempään suuntaan. Toiminnan perus-
ajatuksen osalta käsitys on oikeaan osunut, mutta alueena ei ole pelkästään 
Martinmäki, vaan moninkertaisesti laajempi alue. 

Martinrantaseuran toiminta-alueeseen kuuluvat Martin kolmen kaupun-
ginosan lisäksi Korppolaismäen, Pihlajanniemen, Puistomäen. Vähä-Heikkilän 
ja Mäntymäen kaupunginosat. Alue on todella laaja ja Martinrantaseura toi-
mii koko tämän alueen, ei siis pelkästään Martinmäen, asukkaiden yhteisenä         
”äänitorvena” ja alueen tasapuolisena kehittäjänä. 

Seuran toiminta-alueella toimii lisäksi asukasyhdistyksinä myös kol-
me omakotiyhdistystä, Vähä-Heikkilän Mäkitupalaisyhdistys, Puistomäen 
Omakotiyhdistys ja Turun Asemiesomakotiyhdistys. Siksi on erittäin tär-
keää, että Martinrantaseura tekee myös tiivistä yhteistyötä ainakin näiden                             
oma-kotiyhdistysten kanssa, mutta myöskin ns. rajanaapuriyhdistysten 
kanssa, kuten Ispoisten Omakotiyhdistyksen, Meripuistoseuran, Uittamon 
Huvilanomistajain yhdistyksen, Hirvensaloseuran ja Hirvensalon Omakotiyh-
distyksen sekä Tälpual jokke -seuran kanssa.

Näiden yhdistysten kesken on jo myös vuosia pidetty ns. Naapuripalaverei-
ta, joissa on pyritty yhdessä ratkomaan kulloinkin ajankohtaisia alueen yhtei-
siä kysymyksiä. Kun asioista on päästy yhdessä jonkinlaiseen kompromissiin, 
niin tällöin yhdistysten on ollut helppo lähestyä päättäjiä ja virkailijoita. Näin 
myös yhteisen näkemyksen eteneminen on ollut huomattavasti realistisem-
paa, kuin jokaisen yhdistyksen mahdollisten erilaisten näkemysten. Yhteis-
työllä rakennettu kompromissi on aina parempi, kuin eri suuntiin vetävät eril-
liset esitykset.

T u r k u s e u r a n  y h t e i s t y ö

Martinrantaseuran edustajat ovat olleet jo vuosia mukana Turkuseuran 
hallituksessa sekä kaupunginosajaoston toiminnassa. Tämän jaoston toimin-
nassa ovat mukana kaikkien Turun kaupunginosaseurojen edustajat. Jaosto 
on pääosin keskittynyt Turun alueen kaavoitus- ja liikennekysymyksiin ja sitä 
kautta eri seurojen laatimien mielipidelausuntojen pohjustamiseen. 

Jaoston kokouksissa on usein myös kaupungin virkailijoita esittelemässä 
ja luennoimassa ajankohtaisista suunnitelmista, jolloin jaoston jäsenet ovat 
saaneet hyvinkin perusteellista informaatiota jo ennakkoon monista kehitys-
suunnitelmista. Kaupunginosajaosto puolestaan esittää vuosittain Turkuseu-
ran hallitukselle nimitettäväksi 5-henkisen kaupunginosatoimikunnan jäsenet 
ja siinä Martinrantaseuran  edustaja on myös ollut mukana monia vuosia. 

Kaupunginosatoimikunta valmistelee kaikki kaupunginosajaostolle tulevat 
asiat sekä valmistelee myös usein Turkuseuran hallituksen laatimia lausuntoja 
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kaupungille. Kaupunginosatoimikunnan tehtävänä on myös pitää säännöllistä 
ja rakentavaa vuoropuheluyhteyttä kaupunkisuunnittelun, kaupunkiympäris-
tö-toimialan virkailijoihin, kaavoittajiin, liikennesuunnittelijoihin sekä päättä-
jiin eli kaupunginvaltuuston luottamushenkilöihin ja eri lautakuntien jäseniin. 

Monipuolinen Turkuseuran kautta tapahtuva yhteistyö on ollut erittäin an-
toisaa Martinrantaseuran toiminta-alueen kannalta. Yhteistyökanavia käyttä-
en seura on saanut esitettyä omia näkemyksiään niin päättäjille kuin virkaili-
joillekin. Joissakin jäseniltä tulleissa näkemyksissä on myös hieman kritisoitu   
seuran edustajan mukana oloa näissä eri puolueiden luottamushenkilöiden 
välisissä keskusteluissa. Tässä yhteydessä on huomioitava, että edustaja on 
siinä tilanteessa Turkuseuran edustaja ja saahan Martinrantaseura tätä kaut-
ta myös arvokkaan kontaktin eri päättäjiin. Mielestäni on seuralle vain eduk-
si olla mukana kaikissa niissä pöydissä, joissa pystyy asioihin vaikuttamaan. 
Näin muistaakseni lausui EU:sta jo entinen pitkäaikainen pääministeri Lip-
ponenkin. Siitä, ketkä henkilöt kulloinkin ovat edustamassa seuraa missäkin 
tehtävässä, päättävät yhdistyksen jäsenet vuosikokouksissa.

A l u e y h t e i s t y ö

Melko uutena yhteistyömuotona on tullut mukaan pari vuotta sitten aloi-
tettu Turun kaupungin, Turkuseuran (kaupunginosajäsenseuroineen), TPK:n 
(Turun Pientalojen Keskusjärjestö omakotiyhdistyksineen) ja Kaupunginosa-
viikkojen yhteistyö aluetyöstä.

Tämän yhteistyön tavoitteena on kehittää Turkua siten, että kaupungin 
eri asuinalueet kehittyvät entistä elinvoimaisemmiksi, vetovoimaisemmiksi 
ja viihtyisämmiksi. Yhteistyö perustuu osapuolten yhdessä sopiman Turun 
mallin strategisen perusrungon mukaiseen toimintaan. Yhteistyössä pyritään  
kehittämään eri alueita eri yhdistysten, yhteisöjen ja kaupungin toimijoiden 
kesken mm. pitämällä eri alueilla jo edellä mainittuja Naapuripalavereita. Nii-
hin kutsutaan ajankohtaisten kysymysten käsittelemiseen ko. alueiden kaikki 
toimijat ja asukkaat. Tilaisuuksiin kutsutaan myös käsiteltäviin asioihin liitty-
vät kaupungin virkailijat, jotta esiin tulleisiin seikkoihin saadaan heti selven-
nyksiä ja että myös alueen toimijoiden ja asukkaiden näkemykset menevät 
perille oikeille henkilöille. 

Naapuripalavereissa kaupungin on mahdollisuus myös esitellä eri alueilla 
suunniteltavia kaavoituksia ja liikenneratkaisuja ns. asukaskuulemistilaisuuk-
sina yhteistyössä sopimusosapuolten kanssa. 

Aluetyön tarkoituksena on myös kehittää ns. kolmannen sektorin (yhdis-
tysten ja erilaisten yhteisöjen) osallisuusosaamista sekä kehittää alueellista 
monensuuntaista tiedonkulkua mahdollisimman laajalle   alueiden asukkaille 
ja toimijoille. 

Jatkuu sivulla 21...
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Miten 1940-luvulla vietettiin Turussa vappua, juhannusta ja joulua? Millai-
set olivat tunnelmat pula-ajan kauppatorilla? Minne turkulaiset kokoontuivat 
tanssimaan ja huvittelemaan? Miltä tuntui, kun lähes kymmenen vuotta saa-
vuttamattomissa olleet tuotteet saapuivat jälleen kauppoihin?

Näistä asioista kertoi meille FT, kulttuurihistorian dosentti Rauno Lahtinen 
kevätkokouksessamme maaliskuussa. Esitys perustui häneen kirjaansa Elä-
mää 1940-luvun Turussa.

Uutuuskirjassaan hän kertoo miten 1940-luku mullisti turkulaisten elä-
mää. Vuosikymmenen alkupuolelta muistetaan sota, pommitukset ja pula-
aika. 1940-luvun lopulla elämä palaili hiljalleen ennalleen, mutta sota-aika 
oli muuttanut ihmisiä ja yhteiskuntaa peruuttamattomasti. Kirja kertoo Turun 
tapahtumista kuukausi kuukaudelta esitellen arjen tapahtumia, kulttuurielä-
män ilmiöitä, uutisotsikoita ja erikoisia tapauksia erityisesti aikakauden sano-
malehtikirjoittelun näkökulmasta.

FT Rauno Lahtinen tunnetaan tutkijana ja palkittuna tietokirjailijana, joka 
on julkaissut useita teoksia Turun historiasta. Turkuseura valitsi hänet vuoden 
2016 kulttuuriturkulaiseksi ja hänen kunniakseen istutettiin puu Samppalin-
nan puistoon.

Elämää 1940-luvun Turussa on Turkuseuran julkaisu nro 48.

E l ä m ä ä  1 9 4 0 - l u v u n  T u r u s s a

Kuva Elämää 1940-luvun Turussa -teoksesta;. uusi Martinsilta on saatu käyttöön. Kuva 
on Aino-Maija Savelan kokoelmista.



9Mar t i n r an ta

M a r t i n  k o t i h o i d o s s a
A m m a t t i n a  a u t t a m i n e n

- Parasta  on saada tehdä työtäni ihmisten kanssa. Saan toteuttaa omaa kut-
sumustani eli auttaa. Koen kuinka ihmiset ovat kiitollisia ja jopa piristyvät 
puolisen tuntia kestävästä käynnistäni, kertoo  23 -vuotias turkulainen lähi-
hoitaja Emilia Salmela. 
    - Menen ihmisen - aika usein yksinäisen ihmisen - kotiin. Minulla on ennal-
ta tiedossa konkreettinen terveyden- tai sairaudenhoidollinen tehtävä, mutta 
voin itsenäisesti päättää miten toimin niin, että tekemiseni on ihmisen koko-
naisvaltaista auttamista ja usein myös kuntouttavaa, keittiöni pöydän toisella 
puolen istuva minuakin monesti auttanut nuori, työtään kypsästi arvostava 
nainen jatkaa.

Jatkamme keskustelua kotihoidon ajankohtaista teemoista - kiireestä, 
stressistä, julkisesta kritiikistä, työvoimapulasta, sairaslomista, alan vaati-
mattomasta palkkauksesta. Emilia Salmelaa ei saa turhista valittamaan. - Mi-
nua ei saisi tällä hetkellä hevin lähtemään pois kotisairaanhoidosta, hän vielä 
toteaa, pakkaa reppunsa ja toivottaa lähtiessään hyvää viikonloppua. Minä 
puolestani odotan, että hän tulee taas pian minua virkistämään.
   Läntisen Afrikan Beninin pääkaupungista Porto-Novosta saapui Turkuun ja 
Marttiin nyt 35 -vuotias Faride Lala noin kahdeksan vuotta sitten. Kokin töitä 
kotimaassaan tehnyt mies halusi opetella uuden työn, ja niinpä hän istuu nyt 
keittiössäni kolme vuotta kestäneen lähihoitajakoulutuksen saaneena.
   Faridellekin on tärkeää tehdä työtä suorassa kontaktissa ihmisten eikä ko-
neitten kanssa. Erityisesti hän pitää vanhuksien auttamisesta. Ehkäpä van-
hempien ihmisten kunnioittaminen on kulttuurista perintöä Saharan etelä-
puolisesta Afrikasta. 
   - Ihon väri on harvoin kompastuskivenä auttamistyössä, mies kertoo, ja jos-
kus jopa asiakas ilahtuu saadessaan tutustua kasvotusten kaukaa Suomeen 
ja kotiinsa tulleeseen avuliaaseen ja luontevaan mustaan miehen.
    Faride asuu Stålarminkadulla ja pitää työssään ulkona liikkumisesta ja pyö-
räilemisestä. Lähihoitajakoulutukseen Kaarinaankin hän kulki vuodet ym-
päriinsä lähinnä polkupyörällä. Iloisen ja luottavaisen oloisena hän kertoo 
perheestään, suomalaisesta vaimostaan ja kuusivuotiaasta Eemu - sekä kak-
sivuotiaasta Eeka -pojistaan ennen kuin jatkaa auttamaan seuraavaa yksin 
asuvaa.

Olen usein keskustellut ystävieni, tovereitteni ja tuttujeni kanssa filoso-
fisesta aiheesta, mikä on ihmisen tehtävä. Usein olemme päätyneet lähelle 
käsitettä toisten auttaminen.
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    Viimeisen puolen vuoden aikana olen hyvinvointivaltion etuoikeutettuna 
jäsenenä päässyt nauttimaan auttamisen kohteena elämisestä. Läheisten ja 
ystävien lisäksi olen saanut osakseni apua ammattiauttajilta - lääkäreiltä ja 
muilta terveydenhoidon ammattilaisilta.
   Olemme myös pohtineet, mikä on hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointival-
tion ero. Ensin mainitussa hyvinvointia tuottavat myös vapaaehtoisesti esim. 
sukulaiset, yhteisöt, järjestöt ja ns. kolmas sektori ja yritykset. Ne eivät kui-
tenkaan ole viimekätisessä vastuussa hyvinvointipalveluiden tuottamisessa, 
vaan toimivat eri motiiveista ja syistä - perinteistä, velvollisuuden tunteesta, 
aatteesta ja myös taloudellisista syistä voitontavoittelua myöten. Markkina-
talouden pelisäännöt ovat ottaneet jalansijaa myös sosiaali- ja terveyspalve-
luissa.  
    Hyvinvointivaltiossa, joihin Suomikin on selvästi kuulunut, valtiolla on vii-
mekätinen vastuu toimeentulosta, sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta. 
Perustuslain 19. pykälässä, Oikeus sosiaaliturvaan, säädetään: Julkisen vallan 
on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittä-
vät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.
   Aatehistoriallisesti hyvinvointivaltio voi perustua sosiaaliliberalismiin, kon-
servatismiin tai sosiaalidemokratiaan. Suomessa hyvinvointipalvelut ovat 
suuressa määrin julkisen sektorin ja erityisesti kuntien vastuulla, kuten myös 
Martin kotihoito.

Leo Lindstedt
Kirjoittajalla on tuoretta kokemusta julkisesta ja 
paikallisesta terveydenhuollosta

Esimerkiksi Emilia Salmelan ja  Faride Lalan huolenpidosta saa nauttia 
Martin kotihoidon kautta.
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Fakta 

Tiedot: Palveluesimies Tea Sundin

Martin kotihoito

* Martin kotihoito on osa Turun kaupungin kotihoitoa. Kotihoito jakautuu 
kotisairaanhoitoon ja kotipalveluihin

* Kotisairaanhoitoa tarjoavat terveydenhuollon ammattilaiset ja alan 
opiskelijat, mutta  vain sijaisina

* Kotipalvelua ovat esim. hygienian ja ravitsemuksen hoito ja 
asiointipalvelut.  Ne eivät vaadi terveydenhuollon koulutusta

* Kotihoidon palveluksia pääsee käyttämään palvelutarpeen arvioinnin 
kautta. Tarkempi arviointi tehdään asiakkaan kotona

* Kotihoidon palvelujen hinnat ovat tulosidonnaisia eivätkä ne kerrytä 
asiakkaan henkilökohtaista maksukattoa

* Palvelujen maksuluokat on luokiteltu kuukausittain lasketun 
palvelutuntien määrän perusteella, esim.  0 - 5, 6 - 10, 11 - 25 
tuntia/kk.   Saman palvelumaksun asiakas maksaa esim. tuetusta 
kotisairaanhoidosta, oli palveluun käytetty aika 11 tai 25 tuntia 
kuukaudessa

* Martin kotihoidossa työskentelee kolme sairaanhoitajaa, 19 
lähihoitajaa, yksi kodinhoitaja, yksi kotiavustaja ja palveluesimies. 
Käytössä on myös sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, diabeteshoitaja, 
haavahoidon asiantuntijasairaanhoitaja ja ravitsemushoitaja

* Martin kotihoidon toiminta-alue: Itäisen Rantakadun 
-Tiilentekijänkadun - Stälarminkadun - Betaniankadun - 
Vähäheikkiläntien - Kaskentien/kadun - Vuorikadun sisään jäävä alue
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k o l u m n i
S e n i o r i ,  i k ä i h m i n e n ,  v a n h u s

Eduskuntavaalien jälkeisenä päivänä Martinrantaseuran aktiivit kokoontui-
vat Yrjänään keskustelemaan teemasta seniorina nyky-yhteiskunnassa. Liekö 
ajankohtaiset tapahtumat vanhustenhuollossa ja kenties vaalitkin irrottaneet 
kielen kannat. Vetäjän yhdeksi tehtäväksi tulikin käytännössä rajoittaa pu-
heenvuorojen vuolautta ja pituutta, jotta kaikki pääsisivät vuorollaan ääneen.

Monilla osallistujilla oli omakohtaisia, läheisiä tai ystäviä koskevia koke-
muksia niin hyvästä hoidosta, osallistumismahdollisuuksista ja turvallisuuden 
tunteesta kuin kaltoin kohtelusta tai ihmisarvoa loukkaavista tilanteista.

Keskustelua ei avattu millään ulkopuolisella asiantuntija-alustuksella, vaan 
lähtökohtana olivat omat kokemukset ja tarinat. Tosin on usein niin, että kun 
joku kertoo omista tai läheistensä kokemuksista, on kuvaus joskus liiankin 
subjektiivinen. Ehkä kertoja painottaa omia arvojaan tukevia tapahtumia ja 
kenties vaikenee joistakin muista. 

Varsinkin käsitykset ihmisten persoonallisuuksien ja sairauksien taustoista 
ja syistä tuottavat erilaisia tulkintoja. Toiset selittävät elämänkulkua - niin 
ylä- kuin alamäkiä - geneettisillä ja perinnöllisillä tekijöillä, kun taas toiset 
elämänkokemuksilla ja vallitsevalla kulttuurilla. Onko yksilö oman onnensa 
seppä, lienee edelleen vailla yksiselitteistä vastausta.  

Toisaalta kaikki ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Kun joku tuntee kipua 
tai surua, on se hänelle todellisuutta, vaikka sille ei ulkopuolinen tosiasiallista 
syytä havaitsekaan. Luulosairaaksi ei ole hyvä ketään kutsua, se ei häntä auta 
eikä hänen pahaa oloaan vähennä. Muistamattomuuteen taas liittyy monilla 
piirre, ettei hän huomaa tai myönnä muistamattomuuttaan. Ja miettiä sietää 
myös sitä, muistaako tai tietääkö muistamaton, ettei hän muista.

  T a s a - a r v o s t a 

Keskusteluillassa jokainen sai ensin itsekseen ottaa kantaa vetäjän laatimiin 
väittämiin. Tässä muutama esimerkki 

- Omaisten ja suvun on otettava enemmän vastuuta vanhuksista
- Käytän mieluummin yksityisiä kuin julkisia terveyspalveluja
- Eduskuntavaalien tulos vaikuttaa vanhusten elämänlaatuun ja palveluihin
- Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on laadukasta ja edullista.
- Korotetaan mieluummin veroja kuin supistetaan vanhus- ja vammaispal-

veluja
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Minut keskustelu sai jälleen miettimään laajempia yhteiskunnallisia, esim. 
tasa-arvon kysymyksiä. Yleisesti käytetään jakoa mahdollisuuksien, kohtelun 
ja lopputuloksen tasa-arvo. Mahdollisuuksien tasa-arvossa riittää pelkiste-
tyimmillään, että kansalaisilla on laissa säädetyt yhtäläiset mahdollisuudet 
hankkia esim. toimeentulo tai hyvinvointi. Sitä usein tukee kohtelun tasa-ar-
vo, mikä tarkoittaa että kansalaisia tulee kohdella yhdenvertaisesti esim. tuo-
mioistuimessa, koulutuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja työelämässä.

Toisaalta jo esim. tasa-arvolain mukaan syrjintää eivät ole väliaikaiset, 
suunnitelmaan perustuvat erityistoimet tasa-arvon edistämiseksi, jolla pyri-
tään ko. lain tarkoituksen toteuttamiseen - siis estää sukupuoleen perustu-
va syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten 
asemaa erityisesti työelämässä.  Voidaan siis väliaikaisesti päättää tai sopia 
sellaista toimenpiteistä, joilla kavennetaan selkeitä sukupuolten välisiä palk-
ka- ja muita työehtoja.

-Yhdenvertaisuuslaissa mainitaan puolestaan käsite positiivinen erityis-
kohtelu, mikä määritellään sellaiseksi oikeasuhtaiseksi kohteluksi, jonka tar-
koituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä 
johtuvien haittojen poistaminen. Säädöksellä pyritään torjumaan esim. välil-
listä syrjintää näennäisesti yhdenvertaisen säännön perusteella, joka saattaa 
jonkun tai jotkut epäedullisempaan asemaan.

- Tulkitsenkin niin, että em. poikkeuksilla pyritään kohti lopputuloksen ta-
sa-arvoa kansalaisten välillä, mutta samalla tiedostetaan, että pyrkimyksestä 
huolimatta se on lähinnä päämäärä, jota on ilmeisesti lähes mahdoton saa-
vuttaa. Terveydenhoidossa voi kysyä esim., kuka tai ketkä monesta potilas-
ta tulee ensisijaisesti hoidetuksi, kun henkilöstö- tai muita resursseja ei riitä 
kaikkien hoitamiseksi akuutissa tilanteessa.

   j a   v a p a u d e s t a 

   Ehkäpä vanhustenhuollon järjestämisessä on menty negatiivisen vapauden 
puolelle, vapauteen jostakin, mikä käytännössä tarkoittaa nykyistä taloudel-
lista libertanismia. Ihminen ja se taho, esim. yritys, joka hoitaa vanhuksia ja 
sairaita, on vapaa, kun yhteiskunnalliset instituutiot ja poliittiset päätökset 
eivät rajoita hänen tai yrityksen toimintaa. Hänen omaisuuteensa tai talou-
delliseen voitontavoitteluunsa ei puututa.

Positiivisessa vapaudessa, vapaudessa johonkin, ihminen, niin vanhus kuin 
hänen hoitajansa toteuttaa autenttista, aidosti alkuperäistä ja parasta itse-
ään. Kristinuskon mukaan positiivisesti vapaa ihminen elää Jeesuksen esi-
merkin ohjeistamana, antiikin filosofian mukaan hän osallistuu aktiivisesti 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan ja Kantin mukaan hän nou-
dattaa rationaalista tahtoa.

Leo Lindstedt
Kirjoittajaa kiinnostaa niin Jeesus, Aristoteles kuin Immanuel Kant
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y k s i n ä i n e n  m u i s t o m e r k k i 
p u i s t o m ä e n  k u m p a r e e l l a

Uittamontien varrella Puistomäessä on vehreä lehtipuita kas-
vava kumpare, josta koko kaupunginosa on saanut nimensä. 
Kummulla on piilossa muistokivi. Se on pystytetty kertomaan 
koko Suomea aikanaan järkyttäneestä onnettomuudesta. Tihe-
än kasvuston kätkemä kivipaasi jää ohikulkijoilta huomaamatta 
ja harva enää edes tietää sen olemassaolosta.

Alue kuului jo keskiajalta tunnetun maatilan, 1500-luvulla Vähä-Heikkilän 
kuninkaan latokartanoksi muuttuneen talon maihin. 1820-luvun alkupuolella 
kartanon vuokraajiksi tulivat von Troilit, ensimmäisenä salaneuvos Knut von 
Troil (1760 - 1825), joka oli aikanaan mm. Turun ja Porin läänin maaherra ja 
Suomen asiain komitean puheenjohtaja.
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Sama suku isännöi kartanoa aina vuosien 1956 - 1958 aluevaihtoihin saak-
ka, jolloin Turun kaupunki hankki sen hallintaansa.

Knut von Troil perheineen rakennutti kesänviettoa varten rauhaisaan paik-
kaan matalalle mäenkumpareelle, vanhan Uittamolle johtavan tien viereen, 
komean kaksikerroksisen rakennuksen ja sen viereen toisen palvelusväen 
asunnoksi. Talojen ympärille hän suunnitteli ja rakensi kauniin puiston huvi-
majoineen. Paikalle istutettiin runsaasti jalopuita, mm. lehmuksia, saarnia ja 
lehtikuusia. Sanotaan, että siitä on koko nykyinen Puistomäen kaupunginosa 
saanut nimensä. 

Myöhemmin Knut von Troilin poika, vapaaherra, upseeri, kuvernööri ja 
valtiopäivämies Samuel  Verner von Troil (1798 – 1865) ja hänen vaimonsa 
Johanna Maria von Troil, os. von Kothen asuivat perheineen rakennuksessa 
myös talvella. Von Troilit olivat ensimmäisiä ”Puistomäkeläisiä”. 

   

Uittamontietä kulkeville muistomerkki tuskin näkyy tiheän lehvästön seasta.



1 6 Mar t i n r an ta

Martinrantaseuran retkeläisiä muistomerkillä kesäkuun alussa. Kuvasta erottuu muun 
kasvillisuuden keskeltä kolmen suurikokoisen lehtikuusen runkoa. Ne, kymmenien muiden 

puiden lisäksi, von Troilin suku istutti paikalle lähes 200 vuotta sitten.

K a u h u n  y ö

Sanomia Turusta kertoo maaliskuun 8. päivän 1853 numerossaan:
” Wiime tuorstaina kello 5 – 6 aikana aamulla paloi päärakennus Wähän 

Heikkilän kartanossa, ynnä kaikki siinä olewa kallis irtain omaisuus, tykkä-
nään tuhaksi. Sekä yli- että ali-kerrassa makaawa herraswäki heräsi wasta 
tulen rätisemisestä ympärillänsä. Alastomina pääsivät he osittain akkunoit-
ten läpitse walkian käsistä.”

Tulipalo vaati myös kaksi kuolonuhria. Myöhemmässä numerossaan Uutisia 
Turusta kertoi miten onnettomuudessa: ”Herra kutsui tällä ihmistä kauhis-
tawalla ja hirmuittawalla tawalla iankaikkiseen iloonsa ja rauha-majohinsa” 
leskirouva Mathilda Meurman´in ja tämän pienen tyttären Bertha Marian. 

Mathilda oli Samuel von Troilin vanhempi tytär. Vasta 24-vuotiaan Mat-
hildan aviomies, protokollasihteeri D. U. D. Meurman oli kuollut pari vuotta 
aiemmin.
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Yöllistä onnettomuutta edeltävänä iltana 2.3.1853 oli joukko isäntäväen 
ystäviä ja sukulaisia kokoontunut viettämään talon emännän vapaaherratar 
Johanna von Troilin 46 -vuotissyntymäpäiviä. Oli tuulinen ja kolea maaliskui-
nen keskiviikkoilta. Vieraat poistuivat vähin erin kello 21 - 22 aikoihin. Talon 
isäntäväki ja Hedvig-tytär lähtivät yläkertaan levolle. Vanhempi tytär, leski-
rouva Mathilda Meurman, yöpyi kahden lapsensa kanssa alakerrassa. 

Lehdissä kerrottiin, että pieni, alle 4 -vuotias Bertha Maria pyysi ennen 
nukkumaan menoa äitiään lukemaan Topeliuksen kaunista Koivu ja tähti -sa-
tua, joka kertoo kahdesta eksyneestä lapsesta, jotka etsivät kotiaan. Kotipai-
kan tunnusmerkit olivat koivu ja tähti.

 ”Pääsenkö minäkin tähden luoksi, sanoi lapsi sadun luettua äidillensä. 
Pääset lapseni, pääset sinäkin, lausui äiti”, kertoi Sanomia Turusta ja jatkoi: 
”Lapsi pääsi, ennen kuin luulikaan, tähden luoksi. Herran neuwot ovat tutki-
mattomat!”

Lapset menivät nukkumaan, äiti valvoi vielä jonkin aikaa. ”Kävi wielä toi-
sessa kamarissa sairasta piikaa katsomassa, hoitamassa ja lohduttamassa”. 
Parooni heräsi aamuyöllä kolmen aikoihin ja ihmetteli kuulemaansa merkillis-
tä huminaa, mutta kun ulkona tuuli ja pyrytti kovasti, hän nukahti uudestaan. 
Vasta noin kello neljän aikaan havahduttiin seinän sortumisen ja eteisen sei-
nällä olleen ruutisarven räjähtämisen aiheuttamiin ääniin.

Tuli oli jo niin pitkällä, että yläkerrassa yöpyneet joutuivat pakenemaan lä-
hes alastomina ikkunasta ulos keittiön katolle ja sieltä alas maahan. Isäntä 
loukkaantui tässä koettelemuksessa pahasti ja kärsi vammoistaan koko lop-
puelämänsä ajan. Mathilda yritti mennä yläkertaan auttamaan vanhempiaan, 
mutta ei päässyt perille. Alakerrasta lapsenpiika kantoi nuoremman lapsis-
ta ikkunasta ulos. Bertha ei lähtenyt mukaan, vaan halusi tulla äidin kanssa, 
mutta savu ja kuumuus olivat jo silloin tukahduttaneet äidin. Äiti ja tytär jäivät 
tulen saaliiksi, kun liekit ja savu täyttivät alakerran ja välikatto romahti alas.

Tulipalon syttymissyy ei koskaan selvinnyt. Arveltiin kynttilän tulen tart-
tuneen johonkin verhoon tai vaatteeseen. Äidin ja pikku tyttären jäännökset 
löydettiin seuraavana päivänä talon raunioista, äiti yläkertaan johtavista por-
taista ja tytär äidin sängyn lähettyviltä. Heidät siunattiin Turun Tuomiokirkos-
sa ja lopulliseksi hautapaikaksi tuli Meurmanien sukuhauta Kangasalla.

Tieto onnettomuudesta levisi koko kauheudessaan parin viikon viiveellä 
kansan keskuuteen. Kerrotaan turkulaisten lähteneen monin tavoin autta-
maan von Troilin perhettä heidän onnettomuudessaan ja lievittämään heidän 
suruaan.

Yksi näistä oli Samuel von Troilin ystävä, hovimaalari Robert Wilhelm Ek-
man, joka oli puolisonsa Josefina Pippingsköldin kanssa mukana kohtalokkail-
la syntymäpäiväjuhlilla. Ekman maalasi lahjaksi ystävälleen taulun vuonna 
1857. Maalaus kuvaa talon olohuonetta ja siellä istuvien rauhallista illanviet-
toa ennen vieraiden poistumista. 
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MATHILDA MEURMANNIN MUISTOLLE
SYNTYNYT  VON TROIL  5.8.1828
KUOLI TÄLLÄ PAIKALLA  3.3.1853

OI TUSKA UNOHDA
MITÄ HÄN UNOHTANUT ON

MUISTA HÄNEN RAKKAUTENSA VAIN
KUINKA RAKASTAVANA JA HELLÄSTI RAKASTETTUNA

KODISTA TOISEEN HÄN MENNYT ON.

BERTHA MEURMAN
TÄHÄNKIN SAAKKA TUHO YLSI

JA VIELÄ YHDEN RAKKAAN
KIRKKAAN TÄHDEN SAMMUTTI.

Muistomerkkiin on kaiverrettu vanhahtavalla ruotsinkielellä – osin runomittaisena – 
muistoteksti, joka suomennettuna kuuluu suunnilleen näin:
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Onnettomuuden uhrit

Matilda Johanna Meurman, os. von Troil
Syntynyt  5. syyskuuta 1828 Kaarinassa

Bertha Maria Meurman
Syntynyt  18. heinäkuuta 1849 Kaarinassa

Kuolivat 5. maaliskuuta 1853 tulipalossa 
Kaarinan Vähä-Heikkilässä. 

Sanotaan, että ryhmämuotokuva, Syntymäpäiväjuhla 2. maaliskuuta 1853, 
on Suomen taiteessa harvinainen interiöörikuvaus. Taiteilija maalasi sen ul-
komuistista.

Turmassa pahoin vaurioitunut rakennus purettiin eikä sitä rakennettu uu-
delleen. Talon tyhjälle paikalle pystytettiin myöhemmin punagraniittinen 
muistomerkki muistuttamaan jälkipolville elämän yllätyksellisyydestä. 

1800 -luvun jälkipuoliskolla kuninkaankartanon vuokraaja - omistajalta 
sen kummemmin kysymättä - alkoi vuokrata talon maita rakennustonteiksi. 
Aluksi torppariasutusta syntyi Korppolaismäkeen, myöhemmin myös muualle. 
Myös nykyisen Puistomäen alueelle alkoi syntyä haja-asutusta, joka 2. maa-
ilmansodan jälkeisen rintamamiestalorakentamisen myötä täydentyi nykyi-
seksi laajaksi omakotitaloalueeksi. 

Vain vehreä kumpare Uittamontien varrella jäi asumattomaksi. Sitä koris-
taa kuitenkin vielä tänä päivänäkin Samuel von Troilin liki 200 vuotta sitten is-
tuttamien jalopuiden ja pensaiden muodostama hieno arboretum, josta koko 
Puistomäki on saanut nimensä.

Jouni Liuke

Lähteet: 
- Sanomia Turusta n:o 12 1853
- Tauno Perälä; Ratsutilasta kaupunginosaksi, Suomen Turku 1-1987.



Martinranta on saanut tarjontaa täydentämään uuden aasialaisruoalla 
houkuttelevan ravintolan.

Tammikuun alkupäivinä Stålarminkatu 5. liikesiivestä hävisi sekalainen 
joukko yrityksiä ja koko siiven valtasi uusi MAKU-niminen ravintola.

Aasialaistyyppisen ravintolan avasi Jouko Reijonen ja hänen vaimonsa Cuc 
Thi Vo - Reijonen.

Turussa muuta liiketoimintaa harjoittava Jouko Reijonen kertoi, että ravin-
tola perustettiin nimenomaan vaimolle, joka hoitaa ravintolaa. Cuc – suoma-
laisittain Kukka - muutti 20-vuotiaana 1996 Vietnamista Suomeen. Häät vie-
tettiin vajaat kymmenen vuotta sitten vietnamilaisin ja suomalaisin menoin.

    Kukan apuna ravintolassa on hänen veljensä Hieu Vo ja muu vietnamilai-
nen henkilökunta.

Ravintolassa on arkipäivisin tarjolla maistuva lounasbuffet, iltaisin ja vii-
konloppuisin listalta löytyy runsas valikoima niin liha-, kala- kuin kasvisruo-
kiakin. Annokset saa myös mukaan. Sisarukset Cuc ja Hieu ja toinen pääkokki 
Duc Minh Le suunnittelevat ja valmistavat kaikki annokset vuosien kokemuk-
sella hankkimallaan ammattitaidolla ja rakkaudella ruoanlaittoa kohtaan.

Ravintolan toiminta laajenee vielä, kun ravintolaan liitetään vierestä han-
kittu liiketila, josta toivotaan tulevan marttilaisten oleskelupaikka. Siellä voi 
pysähtyä tapaamaan tuttuja ja nauttimaan kahvikupposen, pienen suolaisen 
tai makean purtavan ja vaikkapa lasillisen hyvää viiniä tai olutta.

Jouko Reijonen kertoo; - Ravintolan toiminnan kulmakivi on tarjota aitoja 
aasialaisia makuelämyksiä asiakkailleen. Hyvän ruuan lisäksi olemme halun-
neet tuoda ravintolaamme aasialaista iloa ja aitoa hymyä. 

“Hymyile ja saat ystäviä, väännä naama ruttuun ja saat ryppyjä”

Makun henkilökuntaa, 
vasemmalta Sara, Cuc, 
Hieu, Duc ja Jouko.

u u s i  a a s i a l a i n e n  r a v i n t o l a  M a r t i s s a
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...Jatkoa sivulta 7.
Lähtökohtaisesti aluetyön perimmäinen tarkoitus on saada asukkaiden ääni 

entistä paremmin kuulumaan niin kaupungin virkailijoille kuin päättäjillekin jo 
kunkin kehittämisprojektien alkuvaiheissa. Näin tulevat ratkaisut ottaisivat 
mahdollisimman hyvin huomioon asukkaiden näkemyksiä, jolloin myös teh-
tyjen ratkaisujen toteutukset sujuisivat hyvässä ja rakentavassa hengessä. 
Hyvin toimiakseen aluetyö on saatava asukkaita kiinnostavaksi, jotta mah-
dollisimman monet tulisivat mukaan kehittämään omia alueitaan. Vain siten 
aluetyöllä on riittävä mandaatti alueen asukkailta ja juuri siksi kaikkien sopi-
muksessa mukana olevien yhteisöjen tulee tiedottaa riittävästi aluetyöstä ja 
sen mahdollisuuksista alueiden asukkaille.

Martinrantaseuran edustajat ovat olleet jo pitkään aktiivisesti mukana 
kehittämässä aluetyön toimintamallia. Seura tulee toimimaan myös jatkos-
sa aluetyön tunnettuuden ja kehittämisen edistämiseksi ja siihen kutsutaan 
kaikki Martinrantaseuran jäsenet sekä muutkin alueen asukkaat.

Moninainen Martinrantaseuran tekemä yhteistyö sekä myös kaikkien 
asukkaiden tekemä yhteistyö luo alueelle parhaimmillaan lisää viihtyisyyttä 
ja alueen kiinnostavuus ja arvostus paranee. Myös kaupungin virkailijat sekä 
luottamushenkilöt ovat ilmaisseet, että he kaipaavat enemmän yhteistyötä 
asukkaiden kanssa Ja siksi he myös arvostavat jo tähän mennessä tehtyä yh-
teistyön kehittämistä ja he odottavat myös paljon tältä uudelta aluetyöltä.

Markku Ahti
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Hirvensaloseura järjesti toukokuun alussa viiden uuden puun istutustilai-
suuden Hirvensalon Arboretum- alueelle. Martinrantaseura osallistui tapah-
tumaan istuttamalla alueelle Martin oman nimikkopuun - rusokirsikan. Istu-
tusalue sijaitsee Wäinö Aaltosen koulun viereltä lähtevän kevyenliikenteen 
reitin varrella.

Istutus järjestettiin yhteistyössä Turkuseuran kaupunginosajaoston kans-
sa. Tilaisuuden aluksi Hirvensaloseuran puheenjohtaja Niko Aaltonen kertoi 
lyhyesti arboretumin synnystä ja tulevaisuudesta.

Seuran Suomi 100 - Arboretum hanke käynnistyi osana Suomen 100-vuo-
tistapahtumia 2017. Silloin istutettiin arboretumin ensimmäinen puu – tam-
mi. Sen istuttivat Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen 
ja arboretumin ideoija Markku Hyvönen. Viime vuonna Anni ja Sakari Itähaarla 
istuttivat alueelle metsävaahteran. 

Tämän kevään taphtumassa 2.5.2019 istutettiin Tälpual Jokke -seuran 
puistolehmus, Kakskertseuran tervaleppä, Martinrantaseuran rusokirsikka, 
Tiina ja Juha Variksen lahjoittama hapankirsikka sekä  Seppo Röntysen lah-
joittama valeakaasia.

Martinrantaseuran rusokirsikkaa olivat istuttamassa Sirpa Kumlander (vas.) ja Jouni Liuke 
(oik.). Avuliaana avustajana toimi järjestävän seuran  Pekka Peltomäki. Mukana puuhassa  

myös Timo Turkula, tällä kertaa kameran takana.

H i r v e n s a l o n  A r b o r e t u m i i n  M a r t i n  n i m i k k o p u u
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Talojen asukkaat ovat vuosikymmenten aikana rakentaneet alueensa viihtyisäksi vehre-
äksi puistomaiseksi keitaaksi. Alueesta kerrotaan enemmän seuraavassa lehdessämme. 

M a r t i n r a n t a s e u r a l a i s e t  k e v ä i s i l l ä  r e t k i l l ä

Toukokuussa Martinrantaseuran väen retki ulottui naapuriin ns. ruotsalaistaloalueelle. Tu-
tustuimme mainion oppaamme Kimmo Samulin opastuksella alueeseen, jonne 1940-lu-
vulla pystytettiin Ruotsista saatuja lahjataloja pääasiassa siirtoväelle ja pommituksissa 

kotinsa menettäneille. Kuvassa retkiväkeä, Kimmo Samuli eturivissä 3. vasemmalta.

R U O T S A L A I S T A L O A L U E  
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Toukokuussa ehdimme vielä tutustua Turun vanhaan hautausmaahan. Ensimmäiseksi 
kävimme Matin kuuluisan pojan Jarkko Laineen haudalla. Kuvassa asiantunteva 

oppaamme Seija Somerpalo vetää joukkoamme hautausmaan sokkeloissa.

Erikoista symboliikkaa hautakivessä, alasin, potkuri, hammaspyörä ja porakone. Kiven 
alla lepää insinööri John Cowie vaimonsa Isabelin rinnalla. Cowie perusti kumppaneineen 

1843 Aurajokisuuhun joen itärannalle Ericsson & Cowie -nimisen konepajan, 
jossa rakennettiin höyrykoneita.Vuonna 1866 hän perusti viinatehtaan, 

Oy Aura Ångbränneri Ab:n. Rakennus tunnetaan nykyisin Manillana.

K I E R R O S  V A N H A L L A  H A U T A U S M A A L L A
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K a t o a v a  m a a  v i e  A l z h e i m e r i n  m a a i l m a a n

Martinrantalaiset vierailivat keväällä katsomassa Turun kaupunginteatteris-
sa näytelmää Katoava maa. Se on erään pitkän avioliiton tarina. Se on tarina 
ikääntyvästä avioparista, jonka elämään tunkeutuu muistisairaus, Alzheimer. 

Olen koonnut muutamia mielipiteitä ja muistikuvia siitä. Tosin esityksestä 
oli kulunut jo viikkoja ja moni haastateltava jäi miettimään, mitä siitä muis-
taakaan. ’Mitä muistan’ onkin yksi näytelmän pääteemoista. 

Näytelmä on surumielinen ja hetkittäin rankkaakin seurattavaa, sanottiin. 
Katoava maa keskittyy erään avioliiton muistoihin, mutta lempeästi se tuo 
esille sen, että nyt on viimeinen aika puhua asioista, joista ei aiemmin ol-
lut puhuttu. On aika muistella yhdessä eletyn elämän vaiheita ennen kuin ne 
unohtuvat. Näytelmän Aarne ja Helena elävät yhdessä vanhuuttaan, mutta 
esityksessä näimme heidän elävän myös nuoruuttaan ja keski-ikäänsä. 

’Minun muistini on saari. Minä seison sen korkeimmalla kohdalla ja katselen

merelle. Aaltojen pauhu rauhoittaa minut. Menneet tulevat luokseni aalto 

kerrallaan. Tulevat, yksitellen, vain kadotakseen takaisin unohduksen mereen.’
  
Lopussa näytelmä siirtää muistot sivuun, kuin laatikkoon, jossa ne saavat 

olla sivussa ja rauhassa. ’Se mitä meistä jää’ oli illan teema. Nyt ollaan tässä 
ja pidetään toisesta huolta. 

Todettiin, että näytelmän aihe oli monelle tuttu ja läheinen. Aihe on erittäin 
ajankohtainen. Muistisairaita ihmisiä on Suomessa tällä hetkellä lähes 200 
000, tulevaisuudessa vielä enemmän. 

Satu Rasilan kirjoittamassa ja ohjaamassa näytelmässä päärooleja näytte-
levät Marja-Leena Kouki ja Juha Muje. Molemmilla on takanaan työvuosia Tu-
run Kaupunginteatterissa. Virallisesti eläkkeellä olevien näyttelijöiden paluu 
tutun teatterin Pienelle näyttämölle on odotettu tapaus. 

Haastattelussa Satu Rasila kertoi, että häntä kiehtoo ajatus siitä, miten 
jatkamme elämäämme toisten muistoissa. Siksi hän kirjoitti tämän näytelmän 
vuonna 2011 ja sen jälkeen draama on kiertänyt ympäri Suomea. Nyt Turussa 
se nähdään ensimmäistä kertaa Rasilan omana ohjauksena. 

Raili Kataja



2 6 Mar t i n r an ta

R I E M U J E N  R I K K A U S  J A  S U R U J E N  S U M M A

Tunteiden koko kirjo mahtuu laulun mukaan pieneen ihmissydämeen. Samat 
tunteet liittyvät vanhempaan suomalaiseen iskelmämusiikkiin, jota kuunnel-
tiin Martinrantaseuran nostalgisissa levyraadeissa 25.2. ja 2.5. Laulujen esit-
täjien kohtalot pitävät myös sisällään elämän moninaisuuden.

Surusta ja onnettomasta rakkaudesta kertoo useampikin laulu: Kertokaa se 
hänelle (Mauno Kuusisto), Pikku midinetti (Helena Siltala), Kissankultaa (Matti 
ja Teppo) ja Surujen kitara (Topi Sorsakoski). Mario Lanzan laulama Dicitencel-
lo Vuie sai suomenkieliset sanat Sauvo Puhtilalta nimimerkillä Timjami vuon-
na 1959. Levystä tuli Suomen kaikkien aikojen myydyin single. Kuusisto sai 
siitä kultalevyn ensimmäisenä mieslaulajana. 

Pikku midinetti on kaunis, Erik Lindströmin säveltämä ja sanoittama valssi, 
jota on soitettu myös häävalssina, vaikka laulu kertoo ompelijasta, joka tekee 
hääpukuja muille eikä itse saa tilaisuutta sellaista käyttää. Helena Siltalan 
laulama levy julkaistiin vuonna 1958 ja laulaja sai siitä kultalevyn. Matti ja 
Teppo (Ruohonen) ovat Turun ja Martinmäen omia laulajia. Kappale Kissan-
kultaa on Matti Ruohosen säveltämä ja Tuula Valkaman sanoittama. Se nousi 
listaykköseksi vuonna 1970. 

Ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää, kuvaa osuvasti pettymystä rakkaudes-
sa. Elokuva Johnny Guitar on mukana suomalaiskriitikoiden kokoamalla sa-
dan tärkeimmän elokuvan listalla. Sen samannimisen tunnussävelmän sovitti 
kansansävelmästä Victor Young ja sanoitti Peggy Lee, joka myös esitti sen. 
Suomenkielinen versio Surujen kitara on Orvokki Idän (Reino Helismaa ja Toivo 
Kärki) käsialaa. Topi Sorsakoski on yksi monista laulun esittäjistä.

Topi Sorsakoski ja Agents ovat myös esittäneet venäläiseen kansansävel-
mään perustuvan Reino Helismaan sovituksen Kaksi kitaraa. Kuulimme sen 
kuitenkin vanhempana Eila Pellisen vuonna 1958 levyttämänä versiona. Esi-
tys oli monelle meistä tuttu, mutta vuosien jälkeen kuultuna voimme vain to-
deta, kuinka taitava ja puhtaasti laulava nuori esittäjä oli. Ura jäi kuitenkin 
lyhyeksi ja hän kuoli alle 40-vuotiaana.

Kuultaviksi oli valikoitu suomenkielisiä lauluja, jolloin sanoihin ja sisältöön 
kiinnitettiin erityistä huomiota. Kahden laulun huomattiin selvästi viittaavan 
maailman vanhimpaan ammattiin. Eihän se meissä paheksuntaa herättänyt. 
Kotkan ruusu (Pauli Räsänen) toi mieleen Kairo-ravintolan Kotkassa. Jotkut 
meistä muistivat Turussa toimineen Mosel-ravintolan, jossa tämä ala oli sel-
västi havaittavissa. Laulun kerrotaan pohjautuvan Rosalia Mäkiseen, joka piti 
Kotkassa parturiliikettä 1940 - 1960 -luvulla. Laulun on säveltänyt Helvi Mä-
kinen ja sanoittanut Leo Anttila.  Kotkan ruususta ovat laulaneet myös Eino 
Grön ja Arja Saijonmaa, joka tiettävästi oli Urho Kekkosen lempilaulaja. 

Omakohtainen näkemys ko. ammattiin tulee Tamara Lundin esittämässä 
laulussa Mä oon mikä oon (Olen mikä olen). Laulu kilpaili Suomen ehdokkuu-
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desta Eurovision laulukilpailuun kilpailujen alkuaikoina vuonna 1963. Laulun 
on säveltänyt Jorma Panula ja tuolloin uskaliaat sanat olivat Sauvo Puhtilan 
käsialaa. Nuori turkulaistyttö liikehti esityksessä vartalonmyötäisessä ko-
telomekossa niin seksikkäästi, että maallikkoraati ei tohtinut äänestää niin 
paheellista laulua. Tamara Lund teki pitkän ja monipuolisen uran teatterin ja 
oopperan parissa. Me vanhemmat turkulaiset muistamme hänet Kaupungin-
teatterin lavalta West Side Storyn Anitana ja Lepakon Adelena.

Iskelmätaivaan kiintotähtiin kuulu epäilemättä Katri-Helena, jonka levy-
tyksistä kuultiin Lintu ja lapsi. Laulu on Ranskan voittajakappale (L’oiseau et 
l’enfant) Eurovision vuoden 1977 laulukilpailussa. Elämänmyönteisyys ja toi-
veikkuus soivat myös Katri-Helenan äänessä.

Vanhin kuunneltu laulu oli Georg Malmstenin ja hänen sisarensa Greta 
Pitkäsen esittämä Mikkihiiri merihädässä. Lapsena sitä kuunnellessa valta-
si usein pelko, että jos Suomen Joutsen ei tällä kertaa tulekaan auttamaan. 
Aikuisena kaksi live-konserttia, jossa laulu on esitetty, ovat jääneet mieleen. 
Suomen Joutsenen kannella turkulaislähtöiset oopperalaulajat Matti Salmi-
nen ja Päivi Nisula esittivät sen ja lopuksi jopa vaihtoivat osia. Seikkisrockissa 
uusi Dallapé, Juha Hostikka ja Maria Ylipää tekivät ikimuistoisen vaikutuksen 
tämän kirjoittajaan.

Jälkimmäinen tarkasteltavista levyraadeista osui vapun jälkeiseen päivään. 
On tietysti luonnollista ottaa mukaan työväen-, yhteiskunnallisia tai poliittisia 
lauluja, mitä nimeä nyt niistä halutaankaan käyttää. Veli, sisko (Reijo Frank, 
1969) ja Jos rakastat (Kristiina Halkola, 1973) käsittelevät kuitenkin rauhaa 
ja rakkautta, joiden ei pitäisi tuntea mitään rajoja. Toisaalta voidaan ajatella, 
että kaikki laulut ovat tavallaan poliittisia. 

Reijo Frank on työväenlaulujen pioneeri. Lauluista tunnetuin on Elsa Rau-
teen suomentama traditionaalinen rauhanlaulu Veli, sisko. Kerrotaan, että 
siinä viitataan Mussolinin käymään Abessinian sotaan 1935 - 1936. Vali-
tettavasti laulun sanoma on nykyäänkin ajankohtainen. Kristiina Halkola tuli 
nuorena näyttelijänä tunnetuksi elokuvasta Käpy selän alla, jossa hän esittää 
Laulun rakastamisen vaikeudesta. Samaan genreen kuuluu Kai Chydeniuk-
sen Matti Rossin runoon säveltämä Jos rakastat LP-levyltä Täytyy uskaltaa. 
Kumpikin laulu ihannoi rakkautta ilman suuria ulkoisia merkkejä ja näyttävää 
käyttäytymistä. Kristiina Halkola uskalsi heittäytyä politiikkaan niin, että hän 
toimi kolme vuotta Demokraattinen vaihtoehto -puolueen puheenjohtajana.

Pitkän uran tehneiltä iskelmälaulajilta kuunneltiin kappaleet: Suklaasydän 
(Brita Koivunen, 1956), Tipi-tii (Marion Rung, 1962), Erottamattomat (Esko 
Rahkonen, 1966) ja Mambo Italiano (Olavi Virta, 1954). Suklaasydän oli monen 
mielestä ensimmäinen suomalainen iskelmä, joka svengasi. Sen myynti ylsi 
kultalevyyn toisena Suomessa. Suklaasydämestä sai nimensä myös vuosina 
1997 - 2005 esitetty viihdeohjelma Bumtsi-Bum. Marion Rung edusti Suo-
mea Eurovision laulukilpailuissa vuonna 1962 Kari Tuomisaaren säveltämällä 
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ja sanoittamalla kappaleella Tipi-Tii.  Se sijoittui 
seitsemänneksi ja nousi Suomen singlelistan yk-
köseksi useiksi kuukausiksi.

Suomalaisten rakastamaa tango-genreä edus-
taa Esko Rahkosen esittämä Unto Monosen sä-
veltämä ja sanoittama Erottamattomat. Laulu on 
koskettavan omakohtainen, sillä se koskee hänen 
pelkoaan menettää rakastettunsa. Erottamatto-
mat on mukana Mika Kaurismäen elokuvassa Ar-
vottomat.

Olavi Virran esittämä Mambo Italiano on mo-
nelle 1950-luvun teini-ikäiselle iskelmämusiikin 
seuraamisen tärkeimpiä avauksia. Sitä käytettiin 
usein opettajista tehtyjen pilkkalaulujen pohjana 
(italiano –> luuranko). Sen on säveltänyt ja sa-
noittanut amerikkalainen Bob Merril. Mambo on 
kuubalainen musiikkilaji, joka yhdistettynä cha-cha-chahan tuo tulokseksi 
salsan. Ensimmäisen tunnetun version kappaleesta esitti Rosemary Clooney. 
Myöhemmin sen ovat esittäneet mm. Dean Martin ja Sophia Loren.

Olavi Virran ansiokas ura hiipui lopulta liiallisen alkoholin käytön seurauk-
sena niin kuin monella muullakin taiteilijalla. Mielestäni Suomen parhaan nai-
siskelmälaulajan, Laila Kinnusen, ura jäi turhan lyhyeksi samasta syystä. Ly-
hyeksi jäi myös Rauli Badding Somerjoen ura. Hänen tuotantonsa jäi kuitenkin 
elämään ja siitä tehdään jatkuvasti uusia versioita. Kuunneltavaksemme tuli 
Ikkunaprinsessa vuodelta 1982. Kappaleen alkuperäinen nimi on Glendora ja 
sen on säveltänyt ja sanoittanut Stanley Ray. Sauvo Puhtila on kirjoittanut 
suomenkieliset sanat. Moniselitteiset sanat sopivat erinomaisesti Mika Kau-
rismäen elokuvaan Arvottomat, missä Badding sen esittää. Laulussa ikkuna 
on toteutumattoman rakkauden, elämättömän elämän symboli. 

Kuunneltavana oli myös uudempia lauluja: Kotiviini (Anna Hanski, 1989), 
Aja hiljaa, isi (Mari Laurila, 3 v, 1966), Autiotalo (Dingo, 1984) ja Tequila (Paula 
Vesala, 2015). 

Viimeiseksi tarkastelen tämän joukon vanhinta laulua, joka poikkeuksel-
lisesti esitettiin molemmilla kotimaisilla kielillä. Kielon jäähyväiset (Teppo 
Raikko, oik. Teemu Grönberg, 1944) ja Konvaljens avsked (Harmony Sisters, 
Raija, Maire ja Vera Valtonen) esitettiin Ruotsissa ensimmäisen kerran vuonna 
1904. Sävellys on Otto Lindvallin ja sanat hänen isänsä Davidin. Suomenkie-
liset sanat ovat Kerttu Mustosen käsialaa. Sanat ovat surumieliset jopa jär-
kyttävät. Kauniin sävelmän tahdissa on kuitenkin tanssittu häävalssia. Häät 
ovat nykyisin niin yleisten avioerojen primaarinen lähtökohta, joten käyttö 
häämusiikkina on perusteltua. Muistotilaisuuksiin se on luonnon kiertokulkua 
kuvaavana mitä soveliain.

Markku Lahti
Kirjoittaja on kaiken maailman dosentti.
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k i r j a l l i s u u s p i i r i n  k u u l u m i s e t  k e v ä ä l t ä  2 0 1 9

Olemme kokoontuneet koko kevään ahkerasti kerran kuukaudessa Turun Seu-
dun Invalidit ry:n kerhohuoneella Asesepänkadulla ja käyneet välillä kiivaita-
kin keskusteluja valitsemistamme kirjoista. Tässä kirjoituksessa Karhun keit-
to ja Kuin surmaisi satakielen ovat Raili Ruuskasen (RR) käsialaa.

Tammikuun kirjaksi oli valittu Erno Paasilinnan esseekokoelma Yksinäisyys 
ja uhma: esseitä kirjallisuudesta. Teos voitti ensimmäisen Finlandia-palkinnon 
1984. Aluksi palkinto jaettiin millaiselle kaunokirjalliselle (kyseisenä vuonna 
ilmestyneelle) teokselle tahansa. Vasta 1993 palkinto rajattiin vain romaa-
nimuotoiselle kirjalle annettavaksi. Kysyä tosin voi, ovatko kaikki sen jälkeen 
palkitut teokset olleet rakenteeltaan varsinaisia romaaneja.

Erno Paasilinna pohtii esseissään kirjallisuutta niin kirjailijan, kustantajan 
kuin lukijankin näkökulmasta. Paasilinnan mielestä kirjailijaksi ei synnytä, 
vaan on elettävä sellainen elämä, jonka perustalta syntyy kirjailija. Hyvä kir-
jailija on kapinallinen, joka karttaa laveaa tietä. Paasilinna pohtii myös kir-
jailijan tekstin yksittäisten sanojen merkityksiä ja vaikutuksia lukijaan. Tämä 
jos mikä on tärkeä asia myös tämän päivän maailmassa: mitä ja millä sanoilla 
kirjoittaja asiansa ilmaisee. Kaunokirjallisuudessa kustantaja ratkaisee, mil-
laisia sanoja ja ajatuksia julkaistaan. Kyse on vallasta ja kirjoittajan suhteesta 
siihen. Paasilinna haluaa antaa lukijalle myös täyden vapauden: jokainen saa 
lukea juuri sellaista kirjallisuutta kuin itse haluaa. Hyvin ajankohtainen ja aja-
tuksia herättävä teos myös tänään. 

Seuraavaksi halusimme tutustua johonkin meille tuntemattomaan. Helmi-
kuun kirjaksi valikoitui Nadifa Mohamedin teos Kadotettujen hedelmätarha. 
Kirjailija on somalialais-brittiläinen, syntynyt 1981 ja muuttanut Lontooseen 
5-vuotiaana. Somaliaan hän palasi ensi kertaa vasta 2000-luvulla.

Kadotettujen hedelmätarha sijoittuu kirjailijan kotikaupunkiin Hargeisaan 
vuonna 1987, jolloin Somalia ajautui diktatuurista sisällissotaan. Teos kuvaa 
kolmen eri-ikäisen päähenkilönaisen avulla somalialaisten naisten asemaa ja 
todellisuutta sisällissodan runtelemassa maassa, jossa paahtava kuumuus, 
kuivuus ja kaikkialle tunkeutuva hiekka ovat myös läsnä. Teos on helppolu-
kuista, mutta sisällöltään osin rajua, toisaalta myös kaunista ja toivoa luovaa 
kerrontaa.

Deqo karkaa 9-vuotiaana pakolaisleiriltä: yksinäinen, omista kengistä haa-
veileva pikkutyttö suuressa kaupungissa on yksi päähenkilö. Toinen on nuori 
naissotilas Filsan, joka on muuttanut maalta kaupunkiin ja haluaa edetä soti-
lasurallaan mahdollisimman pitkälle. Pian hän joutuu kohtaamaan todellisuu-
den, mitä armeija häneltä vaatiikaan. Kolmas nainen on yksinäinen leskirouva 
Kawsar, joka joutuu sotilaiden pahoinpitelemäksi ja odottaa kuolemaa luk-
kojen takana salaperäisen hedelmätarhan ympäröimässä talossaan. Naisten 
välille löytyy yhteys tarinan edetessä. Teos avartaa paljon lukijan näkökulmaa 
Somaliasta (ja Somalimaasta) sekä naisen asemasta tuolla alueella Afrikkaa.
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Maaliskuun kirja oli Mikael Niemen Karhun keitto (Like 2018). Kirjan tapahtumat 
sijoittuvat vuoteen 1852 Ruotsin puoleiseen Tornionjokilaaksoon ja pohjoisem-
paankin Lappiin. Kirja on rikostarina, jossa salapoliisina on Köngäksen kirkkoherra, 
rovasti Lars Levi Laestadius. Kirjan toinen minäkertoja on Jussi, alkoholisoituneen 
äidin kanssa kurjissa oloissa elänyt saamelaispoika, joka oli 9-vuotias Laestadiuk-
sen ottaessa hänet asumaan luokseen. Älykkään Jussin kasvulle ja kehitykselle oli 
tärkeää, että rovasti paitsi opetti hänet lukemaan ja kirjoittamaan, myös opetti 
hänet havainnoimaan ja tuntemaan luontoa. Jussin kehityskertomuksessa merki-
tyksellinen etappi oli se, että Laestadius merkitsi hänet virallisesti kirkonkirjoihin 
nimellä Johan Sieppi. Tämän jälkeen Jussikin koki olevansa olemassa. 

Salapoliisikirja – no, sellaisena siitä voi olla monta mieltä. Kirkkoherra kyllä sai 
tutkimustensa avulla selville kylällä tapahtuneisiin murhiin syyllistyneen henkilön. 
Virallisessa nimismies Brahen johtamissa tutkimuksissa syylliseksi epäiltiin kar-
hua.

Sen sijaan historiallisena kansan elämän ja lestadiolaisen herätysliikkeen syn-
nyn kuvauksena kirja on kiinnostava.  

Niemi kuvaa Laestadiuksen humaanina luonnosta ja ihmisistä kiinnostuneena 
tiedemiehenä. Kirkkoherra pohtii sitäkin, voisivatko myös naiset saarnata: muuten 
kyllä, mutta heidän äänensä ei tähän tehtävään riitä. Joka tapauksessa edellä ai-
kaansa hän oli naispappeutta ajatellen.

Kirjan myötä syntyy käsitys, jonka mukaan lestadiolaiseen liikkeeseen liittyvät 
mielikuvat ankarasta ja suvaitsemattomasta suhtautumisesta erilaisiin elämän il-
miöihin, kieltoineen ja rajoituksineen eivät ole Laestadiuksesta, vaan hänen seu-
raajistaan lähtöisin. Poikkeuksena tämän ankara suhtautuminen viinan kiroihin. 

Jussi ja Laestadius käyvät myös kiinnostavan keskustelun siitä, voisiko pahasta 
ja pahuudesta kirjoittaa. Rovasti toteaa ajatelleensa ”… että kirjoittaisin kirjan, jos-
sa kerrotaan, miten paha voitetaan.” Kirjassa paha saakin palkkansa, mutta kirjan 
loppu on hämmentävä.(RR)

Huhtikuussa oli valittavana kaksi kirjaa: Rachel Carsonin Äänetön kevät ja Juha 
Hurmeen Niemi. Äänetön kevät julkaistiin USA:ssa 1962 ja suomennettiin heti 
seuraavana vuonna. Kirjan julkaisemisen voidaan ajatella olevan ympäristöliikkeen 
lähtöhetki. Sitä ennen oli ollut vain maisemansuojelua ja luonnonpuistojen perus-
tamisia. Rachel Carson itse kuoli rintasyöpään 1964. 

Äänetön kevät esittää faktoihin perustuen, miten kemiallisesti valmistetut 
hyönteismyrkyt (erityisesti DDT) kulkeutuvat ravintoketjussa ja millaisia vaikutuk-
sia niillä on luontoon ja ihmisten terveyteen. Teoksen nimi tulee siitä, miten linnut 
kuolevat myrkkyihin ja luonto vaikenee tyystin – ei kuulu enää lintujen laulua. 

DDT kiellettiin USA:ssa 1972 ja Suomessa vaiheittain 1972–76. Kemiallisten ai-
neiden valmistuksen ja käytön valvonta ja varotoimet tehostuivat merkittävästi 
ja samalla turvallisuus parani. Teos antaa paljon tietoa siitä, miten aikaisemmin 
toimittiin ja tiedämme nyt, mitä kaikkea sen jälkeen on tehty, jotta kuulemme yhä 
lintujen laulua ja olemme yleensä elossa. Lukemisen arvoinen teos yhä.

Toinen huhtikuun teoksista oli Juha Hurmeen Finlandia-palkinnon 2017 saanut 
”kronikka” nimeltään Niemi.  Teos on 448 sivua maailmankaikkeuden kulttuuri-
historiaa: lähtölaukaus on 13,9 miljardin vuoden takana ja lopputulema vuodessa 
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1809. Paikkana on pohjoisen pallonpuoliskon niemi, josta mahdollisesti kehkeytyy 
myöhemmin Suomi-niminen valtio. Faktaa on paljon myös tuon niemen ulkopuo-
lella tapahtuneesta.

      Niemi sisältää valtavan määrän tietoa, jota on poimittu erilaisista kirjallisista 
lähteistä, ei mitään googlettamalla. Sivistys, kulttuuri ja aina uuden keksiminen 
elämää helpottamaan ovat tärkeitä asioita kirjan maailmassa. Kansanrunous sekä 
sanojen ja sanontojen historia ovat samoin merkittävässä asemassa. Rytmi, laulu 
ja tanssi ovat helpottaneet raskaan työn raatajaa, keventäneet elämää ja luoneet 
iloa ankeaan arkeen. Myös uskonnon merkitykseen teos ottaa selkeästi kantaa. 
Kieli on tarkkaa ja osuvaa sisältäen myös paljon huumoria. Juha Hurme on tässäkin 
kansankiihottaja, jonka vauhdikkaasta otteesta lukija joko pitää tai sitten ei. Ke-
tään teos ei varmasti jätä kylmäksi.  

Toukokuun kirjana oli klassikko eli Harper Leen Kuin surmaisi satakielen (Gum-
merus 1961). Jean Louise Finch, lempinimeltään Scout on 8-9-vuotias poikatyttö, 
kirjan kertoja. Scout asuu perheessä, johon kuuluvat tuomari-isä Atticus ja muuta-
man vuoden vanhempi veli Jem. Äiti on kuollut. Taloutta hoitaa tummaihoinen, Cal-
purnia, Cal, joka pitää järjestystä talossa tiukasti, mutta oikeudenmukaisesti. Isän 
sisar Aleksandra muuttaa asumaan perheeseen tarkoituksenaan opastaa Scout 
noudattamaan perheen sosiaalisen arvon mukaisia normeja ja tapoja. 

Kirjassa avautuu elämä 1930-luvun Alabamassa, jossa rotusyrjintä on syvällä 
ihmisten arjessa erillisine asuinalueineen, kirkkoineen ja muine yhteisöineen. So-
siaalinen arvojärjestys on selkeä: juopotteleva, riitaa haastava ja väkivaltainen val-
koihoinen on arvoasteikossa työtä tekevää, kunnollista ja kunniallista tummaihois-
ta ihmistä korkeammalla. 

Rotusyrjinnän tuoma tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puuttuminen tulee 
räikeästi esiin oikeudenkäynnissä, jossa Atticus puolustaa valkoihoisen naisen 
raiskauksesta syytettyä mustaa Tomia. Scout, Jem ja heidän ystävänsä Dill seuraa-
vat asian käsittelyä oikeussalissa. Atticus pystyy näyttämään Tomin syyttömäksi, 
mutta valkoinen valamiehistö tuomitsee tämän silti hirtettäväksi. Scoutin ja Jemin 
on vaikea ymmärtää Tomin tuomiota: se on kuin ampuisi satakielen. Satakieli on 
kirjassa viattomuuden ja epäoikeudenmukaisuuden symboli. Atticus on varoittanut 
lapsiaan ampumasta satakieliä, matkijalintuja, jotka tuovat laulullaan pelkkää iloa. 

Kirjan voisi lukea historiallisena kuvauksena 1930-luvun Alabamasta, USA:n 
”syvästä etelästä”, mutta mustan väestön kohtelussa näyttää uutisten mukaan 
edelleen olevan epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Humaaneja ja oikeu-
denmukaisia ”Atticuksia” ja asioiden tilaa ihmetteleviä ”Scouteja” maailma edel-
leen tarvitsee. Teemoiltaan ajankohtainen kirja edelleen ja todella lukemisen ar-
voinen. (RR)

Sirpa Kumlander ja Raili Ruuskanen
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Martinrantaseura järjesti huhtikuussa tutustumisretken Vähätorilla sijait-
sevaan Casagranden taloon ja sen piharakennuksen kellarissa ohikulkijoilta 
piilossa olevaan Pyhän Hengen kappeliin. Oppaaksemme saimme talon isän-
nän, arkkitehti Benito Casagranden. Hänen esityksensä yhtenä teemana oli 
rakkaus

Casagranden talon seinässä pääoven yläpuolella komeilee teksti Omnia 
vincit amor eli rakkaus voittaa kaiken. Benito Casagrandelle tekstin rakkau-
dessa on kolme tasoa. Talon historiaan liittyy paljon lähimmäisenrakkautta. 
Kotiseuturakkaus tarkoittaa elämäntyötä kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
den talojen pelastamiseksi ja inhimillisen tason rakkaus tarkoittaa rakkautta 
Irma-vaimoon.

Oppaamme aloitti intensiivisen esityksensä kertomalla, että Casagranden 
talo on mieltä kiehtova matka koko Turun historiaan. Kortteli on elänyt keskei-
senä kaupungin kaikissa vaiheissa katoliselta ajalta lähtien.

Talon vanhimmat osat ovat yli 500 vuotta vanhoja. Se sijaitsee vanhan kes-
kiaikaisen Turun sydämessä, Aurajoen rannassa vastapäätä Tuomiokirkkoa ja 
Vanhaa Suurtoria. 

Päärakennuksen historiaan kuuluu mm. hotelli- ja ravintolatoiminnan alku 
Suomessa yli 260 vuotta sitten ravintoloitsija Johan Seipelin toimesta. Aika-
naan turkulaiset tunsivat talon myös Ingmanin talona ja Kirkkopihan talona.

P y h ä n  h e n g e n  k a p p e l i

Kappelin perältä löytyy monia yksityiskohtia. Kuvan keskellä on Benito Casagranden 
tekemä piikkilankakrusifiksi ja oikealla ylhäällä näkyy osa hautakammioista.
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Piharakennuksen kierreportaita laskeuduimme varsinaiseen kohteeseem-
me, kellarin kätkössä olevaan ekumeeniseen Pyhän Hengen kappeliin. Astuim-
me 600 vuotta ajassa taaksepäin. Samalla paikalla on sijainnut 1390-luvulta 
peräisin oleva Pyhän Hengen hospitaali, joka ylläpiti katolista Pyhän Hengen 
taloa. Sen tehtävänä oli kristillisen sanoman levittämisen ohella auttaa köy-
hiä, sairaita ja vanhuksia. 

Talon toiminta lakkasi uskonpuhdistukseen 1500-luvun alkupuolella. Py-
hän hengen talo, sen yhteydessä ollut laaja hautausmaa ja keskeneräinen 
kirkko hävisivät aikakirjoista ja unohtuivat.

Vanhan talon, kirkon ja hautausmaan jäännökset paljastuivat 1986 käyn-
nistyneissä arkeologisissa kaivauksissa ja niiden yhteyteen rakennettiin Be-
nito Casagranden toimesta nykyinen kappeli. Kaivauksissa nostettiin ylös yli 
600 vainajaa, jotka vuonna 2000 saivat uuden hautapaikan uuden kappelin 
suojissa. Koskemattomaksi jätetyn vanhan muurin taakse jäi vielä lukuisia 
vainajia.

Kappelin sisustus on alkuperäiseen aikakauteensa kiinnittyen yksikertainen 
rakenteineen, alttareineen ja esineistöineen. Nurkassa seisova piikkilangasta 
muotoiltu krusifiksi on Benito Casagranden itsensä suunnittelema ja tekemä.

Katolinen kirkko on vihkinyt Pyhän Hengen kappelin ekumeeniseen käyt-
töön.

Mieliin jäävän tutustumiskierroksen jälkeen osanottajat voivat todeta, että 
Benito Casagranden ja hänen perheensä vuosikymmeniä kestäneen sitkeyden 
ansiosta korjattu talo ympäristöineen jatkaa vanhaa historiallista perinnettä 
ja toimii nyt viihtyisänä ja vieraanvaraisena keitaana Turussa.   

Jouni Liuke

Sivuseinän herkkä kynttelikkösyvennys. Kuva Aarreaitta/P. Nyqvist
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Japanissa harrastettiin Tanka-runoutta jo 1500 vuotta sitten. Tankat ylistivät 
hallitsijoita ja muuta esivaltaa. Liturgiset ja aiheet ja monotoninen rytmi lei-
masivat kansanrunoutta, joka oli varsin suosittua. Aikojen kuluessa ilmaisu 
rikastui ja runot saivat uusia muotoja ja sisältöjä. Vähitellen ilmaisu loittoni 
konkretiasta ja alkoi käsitellä tunnesisältöä. Syntyi Haikurunous.  

Mutta mitään ei synny tyhjästä. Haiku keksittiin Suomen Turussa. Suomen 
kansallinen kulttuuriperintö on yhtä vanhaa kuin Japanin sillä Turun murretta 
puhuvat suomalaiset keksivät Haikun jo ennen Turun kaupungin perustamis-
ta. Turkulaisilla oli haiku olo milloin mistäkin syystä ja sen kuvaamiseen, loh-
dutukseen ja sielun hemmotteluun kirjoitettiin sopiva haiku. Japanilaiset ovat 
aina olleet eläviä kopiokoneita, jotka toistavat kaikki hienoudet joita maailman 
eri kolkilla keksitään. He ovat omineet Haikun ja saaneet siitä osin ansiotonta 
kansainvälistä arvotusta. Mutta eihän se ole meiltä pois.  

Ohessa turkulaista haikurunoutta viime vuosisadalta 

M I E L I T E K O

Mää kattosi sillal 
ku noi melos 
kanotei joes 
myähä illal 

M I E H U U S K O E

Pääseek saatol? 
Sää vai, kui? 

Ku noi sanos ei. 
No joo kai 

F E M I N I S T I 

Saak luva, vai 
tuleks tanssima? 

Ol vai, 
mää ole vaa kattomas 

H E R K K Ä  H E T K I

Sää olet mul raaris 
niinku terva haju, 

piän tihkusare 
uures paatis 

H a i k u i  t u r u s t
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N A U T I S K E L I J A

Sunt mää ajatteli 
vaik mää 

likoi katteli 
ja jäätelö söinki 

K E V Ä T

Kumpi  eka, sää vai mää? 
Killataa, killaa sää. 
Kruuna vai klaava? 

Klaava. Siis mää heitä. 
Silitä se santa. 

Kasta kural kans. 
No ni, kumpi o lähempi? 

Mun vähä lähempi ku sun. 
Kui ni. Ttu ku mää mokasi. 

Kaik markak kuras. 
Mun täyty virutta ne, mut misä? 

Viruta tos lätäkös 

O T T E L U

Kupil pelas Makkapee 
ja oopo iiäfkoo. 
Lähretti katto. 

Makkapen molari oli 
pualet Roosi ekist, 

puhus ruatsi 
ja otti rankkarinki kii. 

ei viititty olla koko matsii. 

T O R I L

Tuarei silakoi 
ja halvoi! 

Piisaak kaikil? 
Jos o säkä. 

Mulki! Mulkans! 
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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 9

T u t u s t u m i s k äy n t i  S a m p p a l i n n a n  M y l l y l l e  j a  M y l l ä r i n t a l o l l e

Keskivi ikkona 4.9.  kel lo  18

Samppalinnan vuonna 1860 rakennettu tuulimylly on 
yksi Turun nähtävyyksistä.

Tutustumme vanhan myllyn ja sen vieressä sijaitsevan remontoidun ns. 
Myllärintalon historiaan. Oppaina rakennushistorian tutkija Kaarin Kurri sekä 

Tapani Järvinen.
Kokoontuminen kesäteatterin portilla.

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

Maanantaina 16.9.  kel lo  18 Yr jänässä Itä inen Pitkäkatu 49

Kuuntelemme kotimaisia iskelmiä ja lauluja eri vuosikymmeniltä ja 
keskustelemme niitten herättämistä muistoista, tunteista ja ajatuksista. 

Emme sinänsä arvostele kuulemaamme, mutta ajatuksia niin sanoituksista 
kuin sävellyksistä ja lauluesityksistä voi toki kertoa.

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

Ti istaina 1.10.  kel lo  18 Inval id italon t i lo issa Asesepänkatu 1

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivänä.
Keskustelun aiheena ’Mahdollisuuksien tasa-arvo’.

Miina Sillanpää on esillä 
keskustelupiirin illassa lokakuussa. 
Kuva Miina Sillanpää Seura.
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K äy n t i  T u r u n  K a u p u n g i n t e a t t e r i s s a

keskivi ikkona 16.10.  k lo  19.00

Ohjelmassa musikaali Amélie isolla näyttämöllä.
Eläkeläislippujen hinta 50 euroa, joka sisältää vaaterahan ja fölibussilipun. 

Ilmoittaudu 10.9.19 mennessä Raili Katajalle
puh. 0400 308 482 tai sähköpostiin: raili.i.kataja@gmail.com                                                                                  

Maksut yhdistyksen tilille FI 63 5710 9720 0523 24

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.

Opastusta varten on hyvä tietää osallistujien määrä, joten ilmottaudu Leo 
Lindstedtille,

puh. 045 807 1930 tai sähköpostilla leo.lindstedt@gmail.com

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

Kirjallisuuspiiri kokoontuu edelleen kuukausittain Asesepänkadulla. 
12.8. klo 18 kirjoina ovat Minna Rytisalon Rouva C ja Minna Maijalan Herkkä, 

hellä, hehkuvainen Minna Canth. Seuraavat kokoontumiset 23.9., 14.10., 
11.11. ja 9.12. 

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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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

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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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: 
henkilöjäsenet  20 euroa
perhejäsenet     5 euroa 
yhteisöjäsenet  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
puh. 045 121 8138

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 



SOUVENAID

 9€

 50€

2,25 €/plo, 
norm. 2,75 €/plo

www.martinapteekki.fi

4 plo

24 plo

BETHOVER
B12+
FOOLIHAPPO 

Kupittaankatu 146

HINNAT VOIMASSA TOISTAISEKSI.

2,08 €/plo, 
norm. 2,75 €/plo

MUISTIHÄIRIÖN JA 
MUISTILÄÄKITYKSEN TUEKSI

KUN RUOKA
EI MAITA

Rätiälänkatu 24

NUTRIDRINK
PROTEIN

12€

65€
3,00 €/plo, 

norm. 3,75 €/plo

4 plo

2,71 €/plo, 
norm. 3,75 €/plo

24 plo

150 tabl

22€


