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Toim ituskunta - R ed aktio nsråd : T o iv o  T. Rinne, P a a v o  Suom inen ja  Erkki V u o ri

Itsenäisyysaikanamme on Turussa pidetty monia suurjuhlia, 
jotka ovat keränneet väkeä vaiheilleen tuhatmäärin. Lienee
köhän tähän vuoteen mennessä kuitenkaan muuta niin yleis- 
kokoavaa hetkeä ollut kuin olivat Turun Messut v. 1929. Jos 
nuo päivät olisi julistettu Turun-päiviksi, olisi nimitys var
maan ollut paikallaan. Nyt entistä ehompien Turun Messujen 
1961 yhteydessä asia toteutettiin niin, että elokuun 13 päivä, 
messujen viimeistä edellinen päivä, nimettiin Turun-päiväk- 
si. Järjestänä toimi Turun kaupunki Turku-seuran teh
tyä asiasta esityksen viime keväänä. Toivon mukaan Turun- 
päivän tai -päivien perinne on siten luotu. Jäämme odotta
maan kaupungin johdon jatkotoimenpiteitä tämän mainos- 
mielessäkin kelvollisen tradition ylläpitämiseksi vuosittain — 
”päiväthän” tutaan jo Turkua vähäisimmilläkin paikkakun
nilla.

Kello on 12 lyönyt.
Klockan är 12 slagen.
”Guds härliga, milda och mäg- 

tiga Hand,
beware vår stad för eld och 
brand.”

Jumalan ihana, lempeä ja voi
mallinen käsi varjelkoon kaupun
kiamme valkian vaaralta ja tuli
palolta.

Turun kaupunginhallitus toi
vottaa kaupungin kaikille asuk

kaille ja vieraille, kuin ovat mes
suille koolle tulleet, terveyttä ja 
voimaa ynnä messujen järjestä
jille menestystä.

Turun kaupungin nimessä ju 
listamme Turun-päivän alka
neeksi.

På Åbo stads vägnar förklarar 
vi, att Åbo-dagen har börjat.

Kaupunginhallitus
Stadsstyrelsen

Näin kuuluvan julistuksen luki 
elokuun 13 päivänä 1961 klo 12 
Turun taidemuseon edustalla, vii
me vuosisadan vaihteessa pure
tun palotornin sijoilta, turkulai
sille ja heidän vierailleen 1800- 
luvun virka-asuun pukeutunut 
brandvahti. Asuun kuului har
maa mantteli kiiltävine messin - 
kinappeineen ja korkeine punai
sine verkakauluksineen ja -kal- 
vosimineen, juhlava silinterihat
tu, jonka etuosassa välkehti pu
naisella nauhalla kiinnitetty Tu
run palolaitoksen tunnuskuva, 
suurikokoinen ja  -ääninen jänis
räikkä, jota tarvittiin hälytyk
sissä, sekä palohaka ensikäden 
työaseena. Brand vahtina esiintyi 
turkulainen palomies Olavi  
Ahtikivi, joka suoritti tehtävänsä 
erittäin onnistuneesti ja joka 
päiväsydämen kierteli tässä Tu
run linnan museosta saadussa 
tai historiallisten kuvien mukaan 
valmistetussa asussaan messu- 
väen keskuudessa ja  oli kunnia- 
vieraana samalta vuosisadalta 
olevan vaatetukseen pukeutuneen 
Turun tädin rinnalla iltapäivän 
juhlassa messuteltassa. Historial
linen pohja tälle alkukuulutuk- 
selle oli saatu kuninkaallisen m a
jesteetin v. 1805 vahvistamasta 
ja vuoteen 1837 voimassaolleesta 
Turun kaupungin palojärjestyk- 
sestä, jonka asianomainen kohta 
kuuluu :

"Patrulleringin alla pitä Brand- 
vahtin kaikissa kulmisa ja nijden 
välillä huutaman kellon lyömisen, 
sixi kuin tiima on kulunut ja  sit
ten tekemän samalla tavalla seu- 
ravaisen kanssa, tygöpannen nä- 
mät sanat: Guds härliga, milda 
och mägtiga Hand, beware vàr 
stad för eld och brand.”

Kuulutuksen päätyttyä kypärä
päinen, nykypäivän virka-asussa 
oleva Turun palokunnan soitto
kunta kajahutteli palomestari 
Albin K a r l s s o n i n  johdolla 
Varsinaissuomalaisten laulun, 
jonka sanat alkavat: ”Helky lau
lu Auran rantain” . Messualueella 
tipahteli vettä, kun soittokunta 
yleisön iloksi soitteli marsseja ja 
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TURKU-SEURA 
kutsuu täten jäsenensä

SYYSJUHLAAN
Turun linnassa laua n- «
taina lokakuun 21. pnä '

1961 klo 19.

ÅBO -SAMFUNDET 
inbjuder sina medlem

mar till

HÖSTFESTEN
i Åbo slott lördagen den 

21. oktober kl. 19.

Ohjelmaa suorittavat — I programmet medverkar: prof. Einar 
W. Juva —  fil.dr. C. J. Gardberg — Turun ylioppilaskunnan 
soittokunta (Teuvo Aalto) — Turun Työväen Mieskuoro 
• Hemmo Kivilaakso) — Jorma Tengström  — Pertti Vainio — 
Olavi Sarmio yhtyeineen, med sin ensemble — Turun Kisa- 

toverien liikunta joukkue (Vappu Mäkelä).
Filmiesityksiä, arvontaa, kahvitarjoilua — Filmföreställningar, 

lotteri, kaffeservering.
Uusia jäseniä vastaanotetaan —  Nya medlemmar mottagas

KIRJOITUKSIA SUOMEN TURKUUN VASTAANOTETAAN MIELI
HYVIN — MOTTAGAS GÄRNA SKRIVELSER TILL ÅBO. VÅR STAD



Tyytyväisiltä näyttävät m essujen hallituksen jäsenet saatuaan 
kaiken kunnialla päätökseen. Kuvassa vas. osastopäällikkö Ilmari 
Sipilä, toim itusjohtaja Matias Lindstedt, ekonom i Heikki L öy tty
niem i, varatoim itusjohtaja V . Valavaara, kauppaneuvos Aarno Aho, 

konsuli Nils W etterstein  ja  ekonom i Pentti Vuorimaa.

Vaitiot.maist. R. S. Paavola:

M e turkulaiset olem m e to ttu 
neet käyttäm ään kaupungistam 
m e m onia  nurkkapatriotism in ke- 
hystäm iä nim ityksiä kuten m at
kailukeskus, kulttuurikaupunki. 
Suom en sivistyksen kehto jne. 
Elokuussa T urku sai jä lleen  uu
den lem pinim en, messukaupunki, 
jo lle  antoivat väriä Puolalan- 
pu iston ym pärillä  sija innut laaja  
messualue, messukatu, m onet 
im ainostornit, julisteet, viirit, 
näyteikkunasom isteet ym. sym 
bolit sekä toisaalta  kansainväli
nen väenpaljous, joka  liikkui 
kaupungin kaduilla, virtasi m es- 
suportista sisään ja  ulos, täytti 
raitiovaunut, bussit, hotellit, m u
seot, baarit ja  ravintolat.

Viim e kesänä Turku vietti to 
dellista juhlakesää Turun lin 
nan vihkiäisineen, Turun päivi
neen, porilaispäivineen sekä m o-

Turun Messut ei suinkaan o l
lut mikään äkkinäisen päähän
piston tulos vaan niiden jär jes
tämistä oli harkittu jo  monien

todeta, että Turussa oli tähän 
kaupan ja  teollisuuden suurkat
selmukseen valm istauduttu sillä 
huolellisuudella ja  vakavuudella,

Perinteiden Turku — värikäs messukaupunki
nine kongresseineen ja  juhlineen. 
Tunnelm a huipentui elokuussa 
järjestetty ih in  T urun Messuihin, 
jo tka  tem pasivat m ukaansa m el
kein kaikki turkulaiset saaden 
heidät unohtam aan tavanom ai
sen  aristokraattisen ilmeensä, 
vaikka edellisistä messuista o li
kin jo  ehtinyt vierähtää peräti 
32 vuotta.

vuosien ajan. Runsas kaksi vuot
ta sitten perustettu osuuskunta 
ryhtyi todenteolla hanketta to 
teuttamaan luodakseen maamme 
liikelaitoksille tilaisuuden etsiä 
itselleen jalansijaa m aakuntam 
me vilkkailta markkinoilta. Kun 
vihdoin elokuun neljäs päivä 
koitti, saattoi kauppa- ja  teolli
suusministeri avajaispuheessaan

minkä tällaiset kansainvälisyyt
tä tavoittelevat, suuret yleism es- 
sut vaativat osakseen.

Valmisteltaessa Turun Messu
ja pidettiin johtotähtenä sitä, 
että järjestä jillä  on velvollisuus 
täytettävänään sekä näytteille
asettajia että messuvieraita k oh 
taan. Tärkeim pinä ongelm ina oli
vat ensimmäiseksi aika ja  paik
ka, m utta niidenkin suhteen ra t
kaisun sanelivat kokemuksiin pe
rustuvat tosiseikat: elokuussa voi 
Turku tarjota  vieraille eniten 
m ajoitustiloja  ylioppilasasunto- 
loiden ollessa tyhjinä kesäyliopis
ton päätyttyä. K im  messuhalli 
puuttui, o li löydettävä keskeinen 
paikka, joka kuitenkin olisi syr
jässä vilkkaimmasta liikennevili- 
nästä. Tällöin päädyttiin P uola - 
lanm äkeen ja  sitä ym päröiviin 
seitsemään kouluun.

K artasta katsoen 50.000 m-’ :n  
messualue näytti hajanaiselta, 
m utta arkkitehdin tekemien ra t
kaisujen avulla siitä saatiin m el
ko yhtenäinen poistam alla a ito
ja, sulkemalla katuja ja  raken
tam alla käytäviä ja  portaita. 
Syntyi "kaupunki kaupungissa” , 
josta  kaikki 420 näytteilleasetta
jaa  löysivät itselleen sopivan 
näyttelypaikan. T äm än alueen 
suurena etuna voitiin pitää sen 
keskeistä sija in tia ; kenenkään

T ungosta oli m yös Ham burger Börsin edustalla, jonne kokoontui 
satam äärin nuorisoa skandinavisen ohjelm aryhm än lähtiessä suo
rittam aan ohjelm aansa ” M essum yllyyn". Auton ohjauspyörää p i
te lee  m essu jen  näyttelypäällikkö, agronom i Pekka Harismaa ja  
hänen  vierellään istuu ruotsalainen kapellim estari Allan Johansson.

Kauniin sään ansiosta riitti m essualueella ja tkuvasti tungosta varsinkin sunnuntaisin, jolloin  eräät 
sisäosastot olivat jopa  niin täynnä, että  niihin syventym inen  oli m elkein  m ahdotonta.

turkulaisen ei tarvinnut 'lähteä” 
messuille, vaan sinne tultiin  it
sestään. Suuri puisto soi m ah
dollisuuden uiko- ja  sisäalueiden 
vuorotteluun ja  poisti messuilla 
usein vallitsevan ahdistavan tun 
nelman. Huolen aiheena oli kui
tenkin —  kuien kaikkialla T u 
russa —  pysäköintiongelm a, eikä 
sitä parhaalla tahdollakaan o n 
nistuttu ratkaisem aan kaikkia 
tyydyttävällä tavalla. Näin ollen, 
vaikka messualue tilapäisratkai
suna oli onnistunut, ei sitä ehkä 
kuitenkaan voida pitää lopulli
sena tulevaisuutta silmällä pi
täen.

Suurin osuus m essujen onnis
tumisesta oli luonnollisesti näyt
teilleasettajien ansiota, sillä he 
yrittivät todella tehdä parhaan
sa täyttääkseen vieraiden odotuk
set, ja  ilmeisesti vain harva ko- 
kikaan tässä suhteessa petty
myksen. M ukana olleet liikelai
tokset eivät tyytyneet yksin
om aan tuom aan tuotteitaan ja 
palveluksiaan esille, vaan paljon  
oli uhrattu aikaa ja  varoja  m yös 
” silm äruokaan” , osastojen arkki
tehtuuriin ja  esteettisiin näkö
kohtiin.

Usein on väitelty siitä, sopiiko 
m essujen yhteyteen huviohjelm a. 
M onilla messuilla sellainen on

ollut, ja  Turussakin sitä p idet
tiin tarpeellisena, koska kaupunki 
sinänsä ei pysty tarjom aan riit
täviä huvittelum ahdollisuuksia 
monille tuhansille vieraille. K un 
ohjelm a kansainvälistä m itta 
puutakin käyttäen oli korkeata
soista viihdettä, se kokosi yhdek
sänä iltana yhteensä noin  25.000 
katsojaa, ja  sam alla kun viihdy
tettiin yleisöä, tarjottiin  näytteil
leasettajille tilaisuus tuotteiden
sa m ainontaan palk intolah joi-

tusten ja  m uiden ” k ikkojen ” 
m uodossa oh jelm anum eroiden  
välipaloina.

Avaja isjuhlan  kutsuvieraat m u 
kaanluettuna kävi m essuilla yli 
160.000 katsojaa. T ätä  m äärää  
voidaan pitää sangen tyyd yttävä 
nä ja  se ylitti joka  tapauksessa 
järjestä jien  odotukset. L iikela i
tokset lienevät ottaneet tila isuu
desta vaarin m ahdollisim m an 
tarkoin täyttääkseen täm än  jo u 
kon m ainonnallaan. Toisaalta

Nämä m ieh et vastasivat jä rjestyksestä  m essualueella.



TURKU-SEURAN JÄSENILLE!
Seuran jäsenmaksu vuodelta 1961 300:— m arkkaa, on par
haillaan kannettavana. Kaupungin ulkopuolella asuville lä
hetetään postisiirtokortti, joka pyydetään hetimiten suo

rittam aan.
Taloudenhoitaja

TU RUN-PÄIVÄ - - -
Ja tk . 1. sivulta

sikermiä ottaakseen 30-vuotisen 
sodan m arssilla vastaan Kustaa 
II  Adolfin aikuisia rita re ita  ja  
asemiehiä klo 13 ja  saattaakseen 
heidät räm än m arssin sävelten 
kaikuessa läpi Puolalanmäen 
messualueen.

Jo varhain  aam ulla oli Turun 
poliisilaitoksen ratsuosaston yli
konstaapeli Erkki Järvinen ja 
neljä konstaapelia ratsuineen sa
moinkuin vääpelit Arvo Virta ja 
Kauko Paananen m ukanaan 13 
varusmiestä, joista kaksi aliker
santtia , kaikki hekin ratsain, saa
puneet Turun  linnaan, jossa 
näy ttäm önjohtaja H arry Virtanen 

, jonka järjestettäväksi 
historiallinen kulkue oli jätetty , 
huolehti heidän pukeutumises- 
ta an  1600-luvun alkupuoliskon 
pukuihin, jotka oli saatu  Suomi- 
Film istä lainaksi ja  aseistustäy- 
dennystä lisäksi Åbo Svenska 
Teaterista. O hjaaja  Virtasella oli 
kyllin puuhaa antaakseen 18 r a t
sumiehelle myös kaikki ne ohjeet, 
jo ita kulkueeseen osallistuvien 
tuli ”näyttelemisessään” ja  kul
kureitin suhteen varteenottaa. 
Pukeutumisen tarkistus oli myös
kin hänen huolenaan, m utta sen
sijaan  hän  pääsi vähemmällä 
naam iointityössä,. sillä hän oli 
viisaasti ky!lä kutsunut apulai- 
sikseen am m attihenkilöt, rouva 
H ilja Talvion ja  herra  Kalle Rai- 
kusen.

Koska Turun juhlavuoden ta- 
(pahtumista T urun  vanhan lin
nan entistäm istöiden päättym i
sen vuoksi toim eenpannut vih- 
kim isjuhlat toukokuun alussa oli 
m itä ensiarvoisin tapaus, oli Tu- 
run-päivän toim ikunta pitänyt 
ilman m uuta selviönä, e ttä  his
toriallisen kulkueen, joka lähtisi 
Turun linnasta  ja  symbolisoisi 
siten ei vain linnan vaan koko 
kaupungin vuosisataisia vaiheita, 
tuli kaupunkilaisille mainostaa 
tä tä  ensimmäistä Turun-päivää. 
Turussa v. 1626 perustetun Porin

Turku ja  koko m aakunta sai 
osakseen taloudellista hyötyä se
kä melkoisen m äärän  propagan
daa, jo ta  teh tiin  messujen tie
do tusto im innan yhte^#Ssä. 
T untuukin siltä, e ttä  Turun Mes
sut oli suuryritys, johon kannat
ti ryhtyä, eikä enää ilmeisesti 
puutu rohkeutta y rittää  uudel- 
leenkin lähivuosina.

rykmentin ensimmäisen komen
ta jan  Arvid Hornin johdolla — 
hänenä esiintyi vääp. Virta — 
”lum ikuninkaan” rita rit ja  ase- 
miehet lähtivät linnasta ratsas- 
tusmarssilleen samana hetkenä 
klo 12, jolloin päivän aloittamisen 
kuulutuskin luettiin. M utta kul
kueen väellä oli epäonnea. Turun 
satam an seudulle kerääntyi jo 
ennen klo 12 uhkaavia ukkospil- 
viä, jotka valuttivat vettä kul- 
kuelaisten ylle ”kuin saavista 
kaataen”, kun se aikataulunmu- 
kaisesti lähti liikkeelle. Kulkue 
ratsasti Juhana H erttuan tietä 
Puutarhakadun kautta keskikau
pungille, käväisi joen toisella 
puolellakin ja  palasi, osan r a t
sastettua messualueen kautta, 
linnaan takaisin.

Alkukuulutuksen ja  kulkueen 
tarkoituksena oli kiinnittää kau
punkilaisten huomio messuteltas- 
sa klo 13.30 alkaneeseen Turun 
päivän juhlaan ja  hyvin ne ta r 
koituksensa täyttivätkin päätel
len siitä, e ttä  te ltan n. 4.500 is- 
tum asijaa täyttyivät, vieläpä piti 
poistaa osa te ltan  yhtä sivusei
nää, jo tta m uutam a sata ihmis
tä, jotka eivät te lttaan  m ahtu 
neet voivat seurata juhlan  ohjel
m aa seisaaltaan te ltan  ulkopuo
lelta. Tämä olikin mahdollista, 
sillä te ltta  oli sijoitettu v iettä
vään rinteeseen, esiintymislava 
”rotkossa” salli näkemisen ja  ko
vaäänislaitteet mahdollistivat oh
jelman kuulemisen.

Palokunnan soittokunta oli 
päättäny t kulkuetta johtavan 
marssimisensa telttaan  ja  vanha 
tu ttu  sävelmä ”Palokundalaiste 
veis” avasi virkistävästi tilaisuu
den. Rouva Sikri S a r k k i  ”Tu
run tä tin ä” — seuranaan brand- 
vahti — selosti yleisölle juhlan 
ohjelman. Pari saattoi katsojat 
oikeaan Turku-vireeseen heti a l
kuun, jota Turku-seuran vara
puheenjohtaja ja  Turun-päivän 
komitean puheenjohtaja fil.maist. 
Toivo T. R i n n e  voimallisesti 
tiivisti, esittäessään myötänsävie- 
västi turkulaisia messumietteitä. 
Puheen julkaisemme seuraavassa

numerossamme. Fil. maist. G ott
frid G r ä s b e c k i n  johtam a 
Brahe Djäknar -kuoro oli myös 
valinnut ohjelman, jossa vahva 
keventävä m om entti oli mukana, 
ja  sai varm aan tästäkin  syystä 
yleisöltä yhtä kiittävät suosion
osoitukset kuin puhujakin oli 
saanut. Esitettyään aluksi M art
ti Similän ”Seitsemän miehen 
voiman” ja  turkulaisen säveltä
jän John Rosasin herkän ”Aamu
laulun” kuoro lauloi virkeän kes
kiaikaisen teinilaulun, tanskalai
sen posetiivilaulun ja  turkkilai
sen kalastajasävelmän. Pavi oli 
kirjoittanut Hilma ja  Akseli-sar
jaansa turunm urrepakinan, jon
ka sen tunnetu t esittä jät Senni 
N i e m i n e n  ja  Hemmo Airamo 
   välittivät riemuitsevalle k a t
somolle.

Pyöreästi seitsemäänkymme- 
neen kohosi niiden esiintyjien ja  
avustajien luku, jotka Lahja 
S a l v i a n d e r  tarvitsi läpivie- 
däkseen suunnittelemansa ja  oh
jaam ansa kuvaelmasarjan ”T ur
ku vuosisatojen kuvastimessa”. 
Kuvaelma oli jo kerran esitetty 
edellisenä vuotena Turku-seuran 
naisjaoston järjestäm ässä kynt- 
tilänpäivänjuhlassa kaupungin
talossa, m utta siellä ei ollut eikä 
voinutkaan olla sitä näkemässä 
edes niin monta sataa ihmistä 
kuin tässä juhlassa oli tuhansia. 
Sarjaa oli myös tark istettu  ja  
siihen oli tehty huomattavia li
säyksiäkin, joten kaikella oli uu
tuuden viehätystä. Tässä pienois- 
lehdessä ei ole tilaa tarkem paan 
selostukseen ja  esittelyyn, joka 
tapahtuu seuraavassa lehden nu
merossa. Mainittakoon nyt vain, 
e ttä  kuvaelmasarja sai erittä in  
lämpimän vastaanoton ja  että 
täysin sydämin teltassa yhdyttiin 
laulam aan kuvaelman päätteeksi 
sijoitettua Varsinaissuomalaisten 
laulua. Päivän alku ja  loppu oli
vat siis sam at: Helky laulu Au
ran  ran ta in  — Turun-päivän ke
hystys.

E rk k i Vuo ri

T urku  1961. L ounais Suom en K irjap a in o  Oy.
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