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TUTUN  TAIDEYHDISTYKSEN JUHLAVUOSI

Turun Taideyhdistyksen perustamisen 70-vuotismuisto 
liittyy eräänä renkaana kaupunkimme juhlavuoden tapahtu
mien sarjaan. Yhdistyksen perustamisen varsinainen vuosi
päivä, maaliskuun viides, sivuutettiin kuitenkin ilman juh 
lallisuuksia, koska oli päätetty omistaa yhdistyksen juhla- 
näyttely Wäinö Aaltoselle ja  tämän näyttelyn järjestäm inen 
ei vielä viime keväänä ollut mahdollista.

Asettamalla juhlavuonna kunniajäsenensä, akateemikko 
Wäinö Aaltosen mittavan elämäntyön julkisuuden valokei
laan Turun Taidemuseon puitteissa, yhdistys samalla ikään
kuin valottaa omaa toimintaansa taidekulttuurin vaalijana 
paikkakunnallamme.

Alkoihan Wäinö Aaltosen pitkä taiteilijataival Turun 
Taideyhdistyksen Piirustuskoulusta ja  esimerkiksi laajan 
juhlanäyttelyn eräs keskeisimpiä graniitti veistoksia kuuluu 
pysyvästi yhdistyksen huomattaviin kokoelmiin Taidemuseos
samme. —  Voitaneen siis sanoa, että juhlanäyttely välillisesti 
tuo esiin yhdistyksen tärkeimmät toimintakohteet : piirustus
koulun ja  museokokoelmat.

Itse asiassa Turun Piirustuskoulu on yhdistystä huomat
tavasti vanhempi ja  —  lukuunottamatta Helsingin Y liop is
ton piirustussalia —  koko maamme vanhin taideoppilaitos, 
jonka juuret juontavat vuoteen 1830. Silloin näet C. G. 
Söderstrand, Turun maalariammattikunnan vanhin, perusti 
piirustuskoulun ammattikuntansa jäseniä varten. Opetus
ohjelmaa laajennettiin kuitenkin jo  vuonna 1846 R. W . E k
manin tultua koulun opettajaksi ja  kolme vuotta myöhemmin 
Suomen Taideyhdistys sai oppilaitoksen haltuunsa. Vuonna 
1906, tammikuun 1 päivänä, luovutettiin koulu Turun Taide
yhdistykselle. Johtajaopettajana oli silloin V ictor W ester
holm, jonka ainutlaatuisista opettajankyvyistä on mitä kiit- 
tävimpiä lausuntoja. Esimerkiksi W äinö Aaltonen tunnustaa 
varauksettomasti myöhempien kokemustensa perusteella, että 
hänen Turun Piirustuskoulussa W esterholmilta saamansa 
ohjaus epäilemättä oli tehokkainta ja  parasta m itä siihen 
aikaan tällä alalla oli tarjolla koko Euroopassa.

W esterholmin arvostettu opettajantoim inta oli kuitenkin 
vain osa hänen antaumuksellisesta työstään Turun Taide
yhdistyksen piirissä. Häntä on pidettävä m yös Turun Tai
demuseon kokoelmien varsinaisena luojana. Kokoelmien kul
makiviä ovat edelleen monet Westerholmin hankinnoista,



jotk a  m yöhem m in ovat osoittautuneet suorastaan kansalli
siksi aarteiksi. Mainittakoon ainoana esimerkkinä, museon 
kenties tunnetuin teos, A. Gallen-Kallelan ” Akka ja  kissa” , 
tuo aikanaan kiistanalainen, jopa  pahennusta herättänyt 
maalaus, jonka nuori yhdistys hankki kokoelmiinsa 1895.

Turun Taideyhdistyksen kokoelmat ovat tänä päivänä, 
sekä lukumääräisesti että laadullisesti, toiseksi merkittävim
m ät maassamme Ateneumin kokoelmien jälkeen. Ensimmäi
set ostot kokoelm iin tehtiin jo  yhdistyksen perustamisen jäl
keisenä vuonna ja  siitä lähtien kokoelmia on jatkuvasti kar
tutettu, vuoteen 1910 mm. Turun kaupungin tarkoitukseen 
myöntämän määrärahan turvin. Myöhemmin hankinnat on 
rahoitettu nimenomaan Ellen ja  Magnus Dahlströmin lahja- 
varoin. Vuosien mittaan yhdistys luonnollisesti on saanut 
vastaanottaa lahjoituksina myös taideteoksia, jopa huomat
tavia yksityisiä kokoelmiakin.

Merkkitapaus Turun Taideyhdistyksen aikakirjoissa oli 
museorakennuksen valmistuminen 1904, jolloin yhdistyksen 
kokoelmat ja  koulu saivat avarat ja  asianmukaiset tilat. 
Rakennuksen lahjoittivat Turun kaupungille veljekset Ernst 
ja  Magnus Dahlström. Tämä yksityistä uhrimieltä osoittava 
teko on meille velvoittava perinne. Museon tilat ovat nykyään 
täysin riittämättömät, siitäkin huolimatta että piirustuskou
lun tarpeisiin alkujaan suunniteltu osa jo  on museon käy
tössä näyttelyhuoneistona. Vain osa museon kokoelmista on 
tällä hetkellä mahdollista pitää esillä nykyisten tilojen puit
teissa. Kokoelmista on sen vuoksi jo  melkoinen määrä teoksia 
luovutettu talletuksina mm. Kultarantaan, Arkkipiispan vir
kataloon ja  Turun Hovioikeuteen.

Yhdistyksen suurin ongelma tällä hetkellä onkin museo
rakennuksessa vallitseva tilanahtaus. Tämän pulman pois
taisi rakennukseen liittyvien ajanmukaisten näyttelytilojen 
aikaansaaminen. Lieneekö ratkaisu asiassa odotettavissa 
uuden teatteritalon valmistuttua?

Konstföreningen i Åbo stiftades 1891. Sjuttioårsdagen inföll redan 
den 5 mars i år, men detta i sig  rätt märkliga jubileum förbigicks då 
med tystnad, emedan föreningen hade fö r  avsikt att ägna Wäinö A al
tonen sin jubileum sutställning och denna omfattande expo kunde fås 
till stånd först vid en senare tidpunkt.

Den utställning som Konstföreningen nu i höst har ägnat sin he
dersledamot fram häver osökt också föreningens egen verksamhet och 
bringar fram för allt dess två institutioner, ritskolan och galleriet, 
i åtanke. —  W äinö Aaltonen har ju själv utgått från Konstföreningens 
Ritskola och föreningens galleri räknar bland sina största skatter, en 
av jubileum sexpons yppersta granitskulpturer, enligt konstnärens egen 
utsago måhända hans käraste skapelse.

Ritskolan i Åbo är i själva verket betydligt äldre än den nu 
jubilerande föreningen. Skolan grundlädes som bekant redan 1830 av 
m ålarämbetets ålderman, C. G. Söderstrand. Finska Konstföreningen 
övertog skolan 1849, då Robert Wilhelm Ekman redan i tre års tid 
hade stått fö r  undervisningen. Denna skola, som alltså är en pionjär 
fö r  konstundervisningen i hela vårt land, har sedan 1906 drivits av 
den lokala konstföreningen. Då var Victor Westerholm skolans före- 
ståndare och förste lärare. Genom honom befästes ytterligare det 
ansende som läroanstalten sedan Ekmans dagar åtnjöt. Westerholms 
stora pedagogiska förm åga har m ånga av hans talrika elever vittnat 
om. W äinö Aaltonen t.ex. anser, att den undervisning och handledning 
som han åtnjöt av Westerholm , utan tvivel var den bästa som då stod 
till buds i hela Europa.

Victor Westerholms pedagogiska värv täcker emellertid endast en 
del av hans uppoffrande verksamhet till from m a fö r  Konstföreningen. 
I egenskap av föreningens förste intendent kan han med fo g  betecknas 
som den egentlige skaparen av galleriets samlingar. Många av W ester- 

       holmsfö r v ä r v t i l lm u s e e t ä r n u m e r a r ik s b e k a n t a ,  nationella skatter.
Låt oss nämna ett enda men talande exem pel: A xel Gallen-Kallelas, 
på sin tid livligt debatterade målning ” Gumma med katt” , som K onst
föreningen i Åbo införlivade med sina sam lingar 1895.

Redan året efter föreningens stiftande, alltså 1892, g jordes de första  
föx-värven till galleriet, som nu under sju decennier successivt har kun
nat utbyggas, trots den olägenhet som städse knappa inköpsanslag 
m edför. Samlingarna har under årens lopp riktats också genom  ta l
rika, värdefulla gåvor omfattande såväl enstaka objekt som hela kol
lektioner. Under de två första  decennierna av föreningens verksam het 
uppbars ett anslag fö r  konstinköp av Åbo stad. Numera är det tack 
vare Ellen och Magnus Dahlströms testamentsmedel, som ett årligt 
inköpsanslag kan disponeras. A tt föreningens galleri i dag —  näst 
samlingarna i Ateneum —  kan betecknas som den förnäm sta o ffen tliga  
konstsamlingen i hela landet, är alltså inte minst ett resultat av 

 enskild offervilja .
Ett storslaget uttryck fö r  denna o fferv ilja  är tillika själva m usei- 

byggnaden, Ernst och Magnus Dahlströms skapelse, som stod färd ig  
1904 och då överlämnades som donation till staden. Konstföreningen, 
dess galleri och skola kom då i besittning av rym liga och ändamålsen
liga lokaliteter. Numera är det dock ett faktum , att de på sin tid väl 
tilltagna utrymmena har visat sig  vara otillräckliga fö r  galleriet, 
ehuru den ursprungligen fö r  skolans behov projekterade bottenvåning
en redan har tagits i anspråk som lokal fö r  tillfä lliga  utställningar. —  
Alla museer har en inneboende tendens att expandera i oförutsett 
snabb takt. Så har dett gått också med Konstföreningens samlingar. 
Då endast en del av museets bestånd kan exponeras fö r  allmänheten, 
måste läget betecknas som i längden ohållbart. —  Problem et pockar 
på sin lösning.

De resultat av sin verksamhet som Konstföreningen i dag kan 
redovisa för, borde vara väl ägnade att uppmuntra till en om prövning 
av föreningens behov. Låt oss därvid hoppas på en definitiv  lösning av 
det största problem et just nu —  trångboddheten i museet.
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T U R K U L A I S I S T A

Kun Suom en Turku -leh ti pyysi m inu lta  haasta tte lua  ja asetti sen teem aksi kysy
m yksen, m in k ä la is ia  tu rku la ise t o va t uudesta v irk a tu o lis ta n i ka tse ltu ina , tu li heti m ie 
leen i p a r i va s ta vä itte iks i ke lp a a va a  sa n a n p a rtta : Kukaan ei o le  p ro fe e tta  o m a lla
m a a lla a n "  ja "T o tu u d e n p u h u ja t k iv ite tä ä n  .

M u tta  ei ka i o le  n iin  ta va to n  v a h in k o , jos sitä, m itä  seuraavassa sanon, ei 
o te tta is i ih an  vakava s ti, a in a k a a n  n iin , e ttä  s iitä  lo u kka a n n u tta is iin . N iin p ä  y r itä n .

Ja ka is in  ku n ta la ise t ne ljää n  ryhm ään. M a in itse n  ensim m äisenä ryhm än, jo ka  on 
h a n k a lin  ja onneksi m yös p ien in . S iihen ku u luva t fa k k i- id io o t it .  He n äke vä t a ina  
om an  as iansa tä rk e im p ä n ä  ja jo ka  tapauksessa se lla isena, että ka u p u n g in  on  sitä 
ta lo u d e llise s ti tue ttava . Kun tä m ä n  ryhm ä n  ihm iset e ivä t tunne  m uita  ku in  om at 
as iansa, ei h e idän  kanssaan vo i keskuste lla  as io ide n  tä rkeys jä rjestyksestä  e ikä  h e i
dä n  m ie lip ite is iin sä  v o i v a ik u tta a . M u tta  ilo itse n  s iitä , e tte i tä lla is ia  ih m is iä  o le  Turussa 
ko v in  p a ljo n .

Toisen ryhm ä n  m uodos tava t ne sos iaa lise t ihm iset, jo tka  näke vä t y m p ä r illä ä n  
p a ljo n  puu te tta  ja e p ä ko h tia  ja h a lu a va t saada as io ih in  p ika isen  ko rjauksen . Täm än 
ty y p in  ihm ise t o v a t m aan suo laa. H ekin  v o iv a t  o lla  h a n ka lia , m utta ne itä  ta rv ita a n . 
He v ie v ä t keh itystä  e teenpä in  ja he itä  on pa ljo n . M u tta  va lite tta va s ti use im m at heistä 
h a lu a v a t sam ana ika ise s ti lu keu tua  m yös jä le m p ä n ä  m a in itta va a n  ko lm an tee n  ryhm ä än  
h u o m a a m a tta  s iinä  m itään  e p ä lo o g illis u u tta .

Ko lm as ryhm ä  koostuu v e ro n m a ksa ja m e n ta lite e tin  e lähdy ttäm is tä  ihm isistä. O sa 
he is tä  on jä rje s tä y tyn y t aa tteensa y m p ä r ille ,  suurin osa ei. H ekin  o va t v ä lttä m ä ttö 
m iä , jo tta  d e m o k ra a ttin e n  kone is tom m e h yv in  tä y ttä is i teh tävänsä . U se im m iten he 
o v a t oppos itioasen teessa  k a u p u n g in  v ira n o m a is iin  nähden , m utta  o p p o s it io k in  on 
d e m o kra tia ssa  te rve e llin e n  ja  ta rp e e llin e n . Pa rlam entaarisen  d e m o k ra tia n  syn n y in 
m aassa, Eng lann issa, täm ä  tos ias ia  on tunnuste ttu  siten, e ttä  o p p o s it io n  jo n ta ja lle  
m akse taan  pa rla m en tissa  tästä  " jo h ta m ise s ta  e r ity in e n  p a lkka . A in a k in  Turussa tu lee  
tä m ä  te h tä vä  ilm a n  p a lk k a a k in  hyv in  ho ide tuks i.

N e ljä n n e n  —  suurim m an —  ryhm ä n  m uodostava t sitten ne ta va llise t tu rku la ise t, 
jo tk a  v a ih te le v a lla  m ie le n k iin n o lla  se u ra a va t ko lm en ede llisen ryhm än p uu h ia  kun 
n a llis h a ll in n o n  parissa. H e ih in  nähden o n  tä rke in tä , e tte i he idän  m ie le n k iin to n sa  
sam m uis i. He m uo d o s ta va t sen suuren jo u k o n , jo nka  ka n n a n o to n  v a ra a n  m uodos
tuu  ns. y le in e n  m ie lip id e . Passiiv isuudestaan h u o lim a tta  he o v a t ryh m ä n ä  tä rk e in , s illä  
ilm a n  ku n ta la is te n  va lp a s ta  as io ide n  seuraam ista  ja yle isen m ie lip ite e n  ka u p u n g in  
h a llin n o lle  a n ta m a a  tukea  ei ka u p u n g in  a s io ita  v o id a  k u n n o lla  h o ita a .

O ch  sist och s lu tligen  sku lle  ja g  konsta te ra  "e n  ä r ft lig  be las tn ing  , som to rd e  
b e ro  på  a tt Å b o  ä r  en g a m m a l ku ltu rs tad . Trots de m e n in g ssk ilja k tig h e te r, som 
fra m trä d a  t i l l  exem pe l i s tads fu llm äk tig e , fo rtg å  d iskuss ionerna  d o ck  i en jo v ia lis k , 
h u m o rfy lld  anda .

Harras Kyttä

O S M O  L A I N E :

W Ä IN Ö  AALTONEN
Turku on viettänyt suurta 

kuvataiteellista juhlaa, Turun 
taideyhdistys on liittänyt 70- 
vuotisjuhliinsa W äinö Aaltosen 
taiteen kokonaisesittelyn, jolla 
on mittavat piirteet. Aaltosen 
taiteilijapersoonallisuutta valo
tetaan sekä kuvanveiston ja 
maalauksen taholta. Työt muo
dostavat koko elämäntyön esit
telyn, 50 vuotta taiteilijan elä
mäntaivalta.

W äinö Aaltonen syntyi Kari- 
naisissa maaliskuun 8 :ntena päi
vänä 1894. H än on sekä isän 
että äidin puolelta vanhaa länsi
suomalaista talonpoikaissukua, 
jonka jäsenet ovat olleet m aan
viljelijöitä ja  käsityöläisiä. A a l
tosen isä oli räätäli. Käsitai- 
dollinen kätevyys ja  luonteen 
vilkkaus on ilmeisesti peritty 
isän puolelta, äidin puolelta on 
saatu kestävyyttä ja  kykyä har
taaseen syventymiseen. Perhe 
muutti vuonna 1903 Turun H ir
vensaloon. Turusta tuli näin 
Aaltosen koti- ja  koulukau- 
punki.

Kansakoulunsa suoritettuaan 
opiskeli Aaltonen* Turun taide
yhdistyksen piirustuskoulussa, 
jossa koulun johtaja  V ictor 
Westerholm opetuksellaan ja 
persoonallisella voimallaan jät
ti Aaltoseen lähtemättömät jä l
jet. W esterholmin opetustapaan 
kuului innostaa ja  viljellä op
pilaidensa sisäistä kasvua eikä 
puuttua ulkoisiin yksityiskoh
tiin. Aaltonen kertoi W ester
holmin tavasta suhtautua oppi
laisiin, miten Aaltosen itsensä 
piirtäessä Donatellon muovaile
maa kipsikuvaa täysin abstrak- 
tisesti ilman ulkonaisia yhden- 
näköisyyspiirteitä W esterholm 
ryhtyi selvittelemään taidekou
lun tehtävää ja  piirtämisen 
merkitystä erikoisesti. ”Ahaa” 
kertoi Aaltonen lausahtaneensa 
ja  vähitellen ymmärtäneensä, 
mistä todella oli kysymys. Sit
temmin Aaltonen sai kehittyä 
omassa laadussaan ja  saades
saan vuonna 1915 päästötodis

tuksen koulunsa parhaana op
pilaana hän oli jo  perillä suun
nastaan ja  alkoi toteuttaa aja
tuksiaan. Aaltosen varmaa ja 
selvää näkemystä tulevasta 
urastaan osoittaa se, että hän 
päättää ryhtyä kuvanveistäjäk
si, vaikka taidekoulussa ei tällä 
alalla annettu varsinaista ope
tusta.

Nuorukaisena Aaltosella oli 
henkisiä ja  fyysisiä harrastuk
sia, jotka aikuisiässä tulivat 
hänen taiteessaan esille. H ir
vensalon nuorisoseuran virkeät 
toimintamuodot saivat hänestä 
innokkaan harrastajan ja  työ
väen urheiluseuran painimatol
la Aaltonen paini nimekkäiden 
urheilijoiden kanssa. Näistä 
nuoruuden harrastuksista joh 
tunee Aaltosen miesveistoksien 
vankkaan ja  voimakkaaseen u l
konaiseen puoleen liittyvä herk
kä ja  henkinen ilme.

Niinkuin useiden tunnettu
jen  taiteilijoiden on tapana oli 
myös Aaltonen omalla taval
laan varhaiskypsä. P a ri vuotta 
piirustuskoulun jälkeen A alto
nen valmisti sittemmin kuului
san G raniittipojan. Veistokses
sa ilmenevä kertakaikkinen val
mius ei voinut olla opittua, 
vaan luontaiseen taiteilijaky- 
kvyn liittyvää salaperäistä ta
jua  kauniiseen. Materiaalin 
käytön kehittyneisyys on kas
vanut vaistonvaraisesta oival
luksesta. Suom alaispojan p syy
ke ja  henkinen asenne on otet
tu kivestä esille naiivin humo
ristisena. Veistoksen tasasuhde, 
symmetrisyys tuo mieleen egyp
tiläisen taiteen parhaimmat 
teokset. Sommittelultaan yksi
tyiskohtia myöten harkittuna 
se on Aaltosen varhaistuotan
non jykevä monumentti. A a lto 
sen taito graniitin käsittelyssä
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tu lee esille m uissakin teoksissa. 
N iih in  l i it ty y  vielä pettäm ätön 
ty y lita ju . N ä y tte ly y n  T ukho l
man kansallism useosta lainaksi 
saadussa sankaripatsaan  monu- 
m entaalipäässä on rau h allisu u t
ta  ja  h arta u tta . R unoilija 
A a ro  H ellaakosken kasvon p iir
teet ovat antaneet päälle  y le is
piirteet. Teoksen toteuttam inen 
A altosen  alkuperäisen  suunni
telm an m ukaan olisi antanut 
m aallem m e ain u tlaatu isen  jalon 
j a  kirkastuneen  sankaripatsaan. 
Istu va n  ty tö n , K a h la a ja n  ja  
eräiden m uiden graniittiveis- 
tosten p in tak ä sitte ly  tuo mie
leen veden kuluttam an  vierin - 
kiven  p innan. Täh än haluaa 
A alto n en  itsekin v iita ta  eräässä 
pienessä graniittiteoksessaan, 
jo ssa  kasvon p iirteet ovat kai
v erretu t ju u r i vesikiveen.

P u n ain en  g ra n iitti 011 A a lto 
sen kivim ateriaa leista  k äyte
ty in . H än  osoittaa m estaruu t
taan  m yös m ustan d io riitin  k ä 
sitte lyssä  j a  m arm orin veistä- 
m isessä. K u n in g a ta r  Louisen 
hienostunut p ää ja  p ari m uuta 
m uotokuvaa ovat edustamassa 
tätä  k iv ila atu a, m arm oritaiteen

edustavim m at teokset ovat nuo
ruudenaikaiset tytön päät, S ibe
liuksen m ahtava monumentti- 
pää ja  kreikkalaiseen marmori- 
taiteeseen verratta va H iuksiaan 
suoriva tyttö . H elsingin y l i
opiston teoksesta V apauden ju 
m alatar seppelöi voiton seppe
leellä nuoruuden on n äy tte lys
sä suuri valokuvajäljennös.

W äin ö A altosen toinen pää 
m ateriaali on pronssi. Sa,veen - 
m uovattava perushahm o sallii 
v eistäjän  persoonallisuuden esi!- 
letulon kaikessa voimassaan. 
S aviveistos rakentuu käsin ja 
käsinkosketuksen herkkyys an 
taa veistokselle kauneuden. T ä l
läkin a la lla  A altonen on alusta 
alkaen mestari. H änen vuonna 
1919  m uovaam ansa A aro  H el
laakosken run o ilijapää on kes
tä n y t y li neljänkym m enen vuo
den ankaran kritiik in . Vuosina 
1924— 25  valm istui A altosen sii
hen saakka m erkittävin  prons
siveistos. Paavo Nurm en juok- 
s ijapatsas on ensimmäinen ur- 
h eilijakuva, joka on ylisuurena 
tarkoitettu  ulkoilm aan sijo ite t
tavaksi. Jälkeenpäinkään ei 
Suomen kuvanveistotaiteessa ole

N urm i-patsaan y littä n y ttä . P a t
sas ei ole v a in  ruum iillisen 
kunnon lo istava esitys, siinä 
tu lee esille henkinen p ää ttä- 
v yys, sisukas tarm o ja  esteet 
vo itta va  tahto. A altonen loi 
N urm i-patsaassa kuvan Suomen 
nuorisosta, jossa y h ty y  koko
naisuudeksi henkinen ja  fy y s i
nen ku lttu u ri. Pron ssisarjan  
viim einen suuri teos 011 T uru n  
yliopiston G enius ohjaa nuo
ruu tta, josta n äyttelyssä on 
luonnos.

A leksis K iv i ja  K iven  m aail
ma on kiehtonut A altosen  tai- 
te ilijam ieliku vitu sta  p iiru stu s
koulun ajoista lähtien. S eitse
män veljestä oli Aaltosen mieli 
lukem ista ja  se vei miehen K i
ven ajatusten  pariin. V eistä- 
m issään K iven  päissä A altonen 
on luonut runoilijahahm on, jo 
ka on syvästi painunut Suomen 
kansan tietoisuuteen. Sisäiselle 
m ielikuvalleen A altonen 011 an
tan u t ulkoisen hahmon, joka 
ei ehkä ruum iillisesti p idä paik
kaansa, m utta on henkisesti 
näköinen. Suurenm oisim pia K i 
ven runouden tu lk in to ja  011 
Tam pereen patsas R u n o ilija  ja 
m uusa tai niinku in  sitä kehit
telyvaiheessa m yös on ku tsu ttu  
Perhosen perässä karkelehtiva 
tyttö. N äyttelyssä tästä teok
sesta 011 kullanvärinen  k ip si- 
veistos, liiketutkielm ana vo itta
maton ja  symbolisessa kauneu
dessa vertaansa vailla.

H uolim atta tun n ustusta saa
neesta veistoksellisuudestaan ki
ven ja  pronssin k äsitte lijän ä 
A altonen on aina uskaltanut 
olla m yös kokeilija. 20 -luvun 
ja  30 -luvun vaihteen tienoilla 
A leksis K ivi-suunnitelinien tem 
m eltäessä ta ite ilijan  mielessä 
tulevat esille A altosen kub isti
set m uodonkokeilut. Musica 
(puu ta) ja  F u tu ri (kipsiä) ei
vät ole kaukana K iven  pään 
hahm otuksista, vaikka, ovatkin 
p itkälle  ty y lite lty jä . A lkuluon- 
nokset K iven  patsaasta varten 
ovat myös kubistisia. A iv a n  v ii
me aikoina on sy n ty n y t joukko 
teoksia, joissa on vieläkin  v a 
pautuneem pi ote. V eisto kselli
nen luom isvire ja tk u u  . . .

V icto r  W esterholm in A a lto 
selle aikoinaan lausum at sanat 
siitä, ettei täm ä jä ttä is i maa-
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laam ista veistosten avu lla  saa
dun m aineen vuoksi ovat jä ä 
neet sy v ä sti vaikuttam aan. 
N ä yttelyssä on sa rja  m aalauk
sia eri vuosilta. N e kertaavat 
sitä kehityskuvaa, jonka saam 
me veistoksia tarkastellessam m e. 
K eveäm m än m ateriaalin  vuoksi 
pääsevät A altosen  tilap äiset oi
vallukset j a  ideat helpommin 
esille kuin  veistostaiteessa. M ie
lia la  p u rk a u tu u  m illoin  eks
pressiivisen voim akkaasti v ä ris
sä, m illoin  tyv en en  sävyisesti. 
T y y lit te ly  n ou dattaa a ja n  hen 
keä. M yös m aalauksen viim e
aikaisissa suorituksissa panee 
m erkille vapautum isen ja  ir 
ro tta u tu m isen  tavanom aisesta.

T u ru n  kulttuurie läm än  suuri 
haave: p y s ty ttä ä  A altoselle
om istettu taiteen talo, on astu
nut eteenpäin kohti toteutum is
taan. Sibeliusm useo ja  Aaltos- 
talo  voidaan yh d istää ja  on to
dennäköistä, että aikeesta pääs
tään tositoim iin. W äin ö  A a lto 
sen suuri n ä y tte ly  osoitti, m in
kälaisista arvoista  on kysym ys. 
A alton en  on itse kaikin voi
min tukem assa ajatusta. T u r
kua odottaa kunniatehtävä.

Kuvasto 2013

H iuksiaan suoriva tyttö, 
m arm oria

T a a s k o  k u l t t u u r i a r v o j e n  
l o u k k a u k s e e n  ?

Varm asti m oni, varsinkin vanhem paan p olveen  ku u luvista  tu r

kulaisista koki epäm iellyttävän yllätyksen  lukiessaan h iljatta in  

lehtiuu tisen , jossa kerrottiin  käymäläsuunnitelm asta Itäisen  R anta

kadun doorilaistyyliseen pylväikköön.

Tällaiselle ” sudeettiturkulaisellekin” , joka  jo  p ikkupoikana lähi- 

pitäjästä Turussa käydessään on saanut lähtem ättöm än m u isti

kuvan tästä pylväiköstä, sillo in  vielä  sen edessä A urajoessa  k ein u 

neen saaristolaiskalaveneiden mastometsän tehostamana, se edustaa  

jota in  sellaista kauneus- ja  kulttuuriarvoa, jo ta  ei sallisi h er ja t

tavan. —  M iltä  asia tuntuneekaan synnynnäisestä turkulaisesta, 

jo lle  se oleellisesti liitty y  kotikaupungin ” y stävällisiin  äidinkas- 

voihin” ?

M aalaispojan silloinen pääosaltaan tiedostam aton vaikutelm a  

on sitten vuosikym m enien kuluessa sy venty nyt ja  voim istunut  

näkem ykseksi tämän pylväsrakennelm an arvosta eräänä va ikutta

vana deta ljina  Tuom iokirkon ym päristön kokonaiskuvassa.

Jo aikoinaan, kun pylväikköön sijo itettiin  haiseva ben siin i

asema, se vaikutti arvokkaan m uiston loukkaukselta. K äym älän  

sijoittam inen pylväikköön olisi kauneus- ja  tunnearvoihin kohdis

tuvaa vandalism ia ja  jo  se, että sellaista edes vakavassa m ielessä  

ehdotetaan, osoittaa pieteetin  p uutetta. K u n  Turun linnassakin  

päivittäin  kuulee, m iten kirpeästi su uri yleisö arvostelee esim. 

entistäm istyötä, jossa se vain epäilee tapahtuneenkin jon kin la ista  

alkuperäisen m uutosta tai aitouden tunnun häviäm istä, ei uskoisi 

löytyvän niin rohkeita m iehiä, jotka  uskaltaisivat ottaa vastuulleen  

tämänlaatuisen barbaariteon.

Vanhan Turun siirtyessä nykyisin  nopeassa tempossa autokuor

mina kaatopaikoille toivoisi, että edes Tuom iokirkon lähiym päris

töön jä isi vähän laajem pi keidas, jossa jälkeem m e tulevatkin  voisi

vat vielä tavoittaa tämän kotikaup unkim m e aidon, vuosisatojen- 

takaisen hengen. —  J a  jos P in ella  lahoam isen vuoksi on uu sittava, 

on löydettävä m ahdollisuus tämän pylväikön liittäm iselle sen 

yhteyteen. S e  on kyllä  varsin vaativa työ, koska siinä ei n y ky 

ajalle om inainen ultram oderni erikoisuudentavoittelu  ja  pöyhkei- 

lynhalu saisi näytellä m inkäänlaista osaa.

E h kä  tällä paikalla A urajoen  rannalla aikoinaan vallinnu tta  

Vanhan T urun tunnelm aa olisi omiaan m ieliinpä!auttam aan m uu

taman p urjeilla  varustetun saaristolaisveneen hankkim inen jokeen. 

M ahdollisesti niitä voitaisiin myös käyttää esim. hedelm änm yynti- 

kioskeina tms. Myös pika-ajuriasem an sijoittam inen  kesäku ukau

siksi läheisyyteen ja sen ajettavaksi su u n n iteltu  jonkin la inen  ” A u r a 

joen  kierros”  kum paakin Rantakatua y li  M artin- ja  K irkkosilto jen  

saattaisi käydä retk eily k a u sin a ? -----------

E in o  P en ttilä
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På 18140-talet hade staden redan återuppbyggts efter  den stora branden. Åbo hade blivit en ljus och luftig empirestad, där inan fö r  varjt- 
byggnad både i fråga  om läge, storlek och utseende hade funnit den lösning, som med tanke på helheten var den bästa. Träden var ännu  
små, och grönskan dominerade därför in te på samma sätt som i våra dagar. Lavering, enligt fo to  i Åbo stads historiska museum.

C A R L - R U D O L F  G A R D B E R G :

D E T  F R Ä M M A N D E  Ö G A T  O C H  D E T  E G N A  
I  1 8 4 0 -T A L E T S  Å B O

D e yttre dragen av det 
Åbo, som efter branden år 
1827 hade rest sig enligt 
den nya stadsplanen med 
stora, öppna torg och raka, 
breda gator, kantade av 
merendels låga hus i empi
re, ha för eftervärlden be
varats i bild genom de be
kanta litografiska vyerna 
av Knutson, Cardon och 
Reinberg. Mera ont är det 
däremot om beskrivningar 
i ord av staden från samma 
tid. Det kan därför måhän
da erbjuda ett visst intresse 
att se hur den återupp
byggda staden tedde sig för 
en resande främling, låt 
vara att hans besök var 
kort och hans intryck föga 
nyanserade.

B o r g å  Tidning publicerade i 
augusti 1846 under rubriken 
”E n  Tysk resande i F inland” 
en artikelserie, av vilken ett 
par avsnitt (i nr 60, 61) hän
föra sig till Åbo. Författaren 
var en tysk vetenskapsman och 
litteratör, Eduard Pelz, som 
åren 1841 och 1842 hade be
sökt Petersburg, Estland, F in 
land, Sverige och Danmark för 
att sedermera sammanfatta sina 
intryck i en bok, ”W anderun
gen im N orden” , som han ut
gav 1844 under pseudonymen 
Treumund W elp. Det var ur 
detta arbete redaktören för 
Borgå Tidning hade översatt 
ett par kapitel.

Pelz hade med ångbåten 
F urst M enschikoff rest från 
Reval till Helsingfors och efter

ett kort uppehåll där fortsatt 
färden västerut med samma 
båt. Betecknande för  hans kri
tiska värderingar är att han 
fann skärgårdens skönhet över
skattad. I början kunde denna 
färd  mellan holmar ha sitt eget 
behag, medgav han, men i läng
den blev den enformig; ögat 
vill ej ” låta nöja sig med idel 
granar, tallar och stenhopar, 
sinnet längtar efter någonting 
mer än detta. D erföre helsade 
jag  Åbo slotts murar, som pre
senterade sig för  oss på ett 
temmeligen stort afstånd, så 
mycket mera välkomne, som, 
på det bakom slottet belägna 
berget, alla tecken till en be
folkad nejd  visade sig.”  Han 
omtalar att slottet fordom  be
vakade inloppet till Aura å,
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att det ännu levde människor 
i staden som påminde sig hur 
havsböljorna sköljde slottsmu
rarna, ehuru fasta landet nu
mera sträckte sig betydligt ne
danom slottet, och att man 
nära detta hade grävt en kanal 
för  att göra ån segelbar. När 
ångbåten saktade farten, fick  
han tillfä lle att närmare be
trakta själva slottet, men någon 
beskrivning av detta ger han 
inte, endast några reflexioner 
om Erik X I V  och hans fån 
genskap. Större intresse för  oss 
erbjuder fortsättningen:

”E j långt ifrån Å bo slott, åt 
venster, är skeppsvarfvet be
läget, hvarest årligen en stor 
mängd handelsfartyg gå från 
stapeln. V id högra stranden 
börjar sjelfva staden, bestående 
till större delen a f mycket små 
trädhus. Ett ibland dessa fästa- 
de isynnerhet min uppmärk
samhet, dess tak stod nemligen 
i full blomma, liksom hade det 
varit besått med Sinapis arven- 
sis. Konsul N. förklarade mig, 
att sådana tak ganska ofta  före
komma i Finland och att de 
voro ganska ändamålsenliga.”

” Tre kanonskott från ång
fartyget förökade den redan 
förut vid stranden talrikt för 
samlade folkmassan. Bara lif- 
liga, glädtiga ansigten! Olik
heten emellan den Finska och 
Ryska nationalitén rö jer  sig re
dan i anletsdragen.

Oaktadt den år 1827 gjorda 
bedröfliga erfarenheten, är den 
efter branden åter uppstående 
staden nästan helt och" hållet 
uppbyggd a f träd, förmodligen 
emedan penningbristen ej till- 
låtit något solidare byggnads
sätt. Staden är belägen på och 
emellan en hop backar, och vi 
hastade genast efter vår an
komst till en a f dessa, för  att 
få  en försmak a f den fö rt ju 

sande utsigt, som, enligt mina 
bekantas uppgift, fö ljande m or
gonen väntade oss från ob
servatorium. H vad vi sågo ned
stämde snarare sinnet, än det 
gladde det; uttryöket ” fö rt ju 
sande”  är ej på sitt ställe der, 
hvarest man borde begagna 
uttrycket ”ödslig, steril, ofrukt
bar” . Breda gator, sådana man 
endast finner i de största stä
der, äro bebyggda med små 
envånings hus och sluta van
ligen med ödsliga stenbackor. 
Endast här och der ser man ett 
större stenhus. Stadens stora 
omfång kontrasterar starkt med 
de folktoma gatorna ; endast 
vid Aura-å är något mera l if .” 

Då ingen mat serverades på 
båten så länge den låg i hamn, 
erbjöd sig den förekommande 
kaptenen att hos en handlande 
beställa en god middagsmåltid 
till följande dag, vilket Pelz 
fann så mycket mer berömvärt, 
som värdshuskulturen i Åbo 
ännu stod på en mycket låg 
nivå, hette det. ”Endast på 
Societetshuset (våra dagars 
stadshus), hvarest äfven en 
Klubb finnes, kunna sådane re
sande som i staden sakna alla 
bekantskaper finna ett någor
lunda drägligt qvarter, i annat 
fall skulle innevånarn es gäst
frihet ej tillåta den resande 
att taga in på något värdshus.” 

Följande morgon längtade 
Pelz efter ett bad, och i säll
skap med en reskamrat begav 
han sig därför till brunnsan- 
läggningen i Kuppis, där det 
också fanns ett badhus. ”Mina, 
på Svenska språket gjorda, för 
frågningar om vägen dit be
svarades öfverallt på ett m yc
ket förekommande sätt. Alla, 
som ja g  frågade, och ja g  frå 
gade med god flit ofta  nog, 
hade tid  att underrätta mig 
om vägen, flera till och med 
att fö lja  m ig ett betydligt styc

ke framåt. A lla  förstod o och 
talade Svenska språket, ehuru 
ja g  äfven hörde att man här 
och der begagnade sig a f det 
Finska. Öfverste v. H. ville åt
skilliga gånger göra sig fö r 
stådd på Ryska, men endast en 
Rysk soldat begrep honom ; alla 
andra skakade på hufvudet till 
tecken, att de ej förstodo hvad 
han sade. I  badhuset träffade 
vi ett ungt fruntim m er, a f tem
meligen behagligt utseende, som 
erbjöd  sig ett betjena oss under 
sjelfva badet, hvilket vi, a f 
ovana vid qvin lig betjening, 
på höfligt sätt a fbö jde ; sedan 
erfor  ja g  att qvin lig betjening 
ej vore något ovanligt vid ba
den i Finland, en sak som i 
moraliskt afseende ofta  nog 
torde vara skadligt.”

E fter  badet besökte man dom 
kyrkan och ” stadens öfriga 
märkvärdigheter, som dock i 
allmänhet fö r  icke-Finnar äro 
a f föga  betydelse.”  E tt besök 
på observatoriet och utsikten 
därifrån befäste hos Pelz in 
trycken från  föregående dag: 
"Dagen var lugn och klar samt 
så varm, som man under 69° 
latitud kan önska sig den. Ut- 
sigten är vidsträckt, men ödslig. 
—  Granitberg öfverallt, endast 
här och der lju n g  och nöd växta 
granar, —  ingen fågel, ej en 
gång någon insekt hör man 
upplifva. lu ften ; man känner 
sig ensam och afskild ifrån  
hela den öfriga verlden.”

De negativa omdömena be
rodde utan tvivel delvis på att 
Pelz efter att ha läst den ryske 
litteratören Bulgarins blom ster
rika och starkt överdrivna skild
ringar från  Finland hade vän
tat sig att här möta något slags 
motsvarighet till sin hembygds 
mellaneuropeiska kulturland
skap, kanske också f jä ll  vy  er av 
schweiziska mått. Men det bör 
också erinras om att bergs-



höjderna i Å bo och dess om
n e jd  ännu på 1840-talet fram 
trädde kalare, skrovligare och 
mera dominerande än under en 
senare tid , då de klätts med 
planteringar, och att inte hel
ler de trädgårdar inne på tom
terna, som skulle bli så karak
teristiska fö r  1800-talets Åbo, 
än så länge representerades av 
annat än späda telningar.

Pelz återkommer ännu till 
ödsligheten: ”U nder en efter- 
m iddagspromenad förvånades 
ja g  ö fver den ö fverallt rådande 
tystnaden, inga menniskor, icke 
engång ett träd rördes a f vL 
den. Det låg  någonting dystert, 
hemskt uti denna tystnad; det 
såg ut som om en mäktig för 
trollning hvilat ö fver detta 
land. H är lärde ja g  m ig först 
förstå  de gamla sagoberättarne 
och mycket som ja g  fordom  an
sett fö r  toma phraser, syntes 
m ig nu hemtadt ur naturens 
eget sköte.”

H elt folktom  var staden dock 
inte: ” På den vackra, a f stora 
stenhus prydda, platsen vid 
D om-kvrkan funno vi slutligen 
några menniskogrupper, vän
ligt blickande, öppna, ärliga 
ansigten. Isynnerhet frappe
rade m ig en viss likhet hos 
qvinnorna, hvarigenom  de voro 
svåra att urskilja, deras ut
seende påm inner om Kalmuc- 
kisk härkomst, ehuru anlets- 
dragen redan mycket mildrats, 
men ännu finn er man hos dem 
samma utstående kindben, sam
ma mun- och näsform ation som 
hos de fordna H unnerne.”

Om man i Åbo läste denna 
jäm förelse med blandade käns
lor, uppskattade man säkert 
mera vad Pelz hade att säga 
om arkitekturen : ”Angenämt 
öfverraskades ja g  a f den stora 
m ångfalden som rö jer  sig i hu
sens byggnadssätt; ännu i H el
singfors påminnes man derom,

att polisen föreskrifver en viss 
likhet i af seende å husens bygg
nadssätt och utseende, här rå
der i detta afseende större fr i
het, endast breda och raka 
gator förefinnas, är man be
låten.

De talrika handelsbodame 
voro uppfyllda af utländska 
varor. Endast få Ryska artik
lar finna här, enligt köpmän
nens utsago, afsättning; man 
anser dessa senares qvalitet ej 
stå i något förhållande till de
ras dyrhet.”

När Pelz på aftonen inför 
avresan till Stockholm i tan
karna genomgår allt som han 
sett, hört och upplevat under 
sin vistelse i Ryssland, gör han 
en reflexion, som hundratjugo 
år senare förtjänar att citeras, 
även om den inte här skall 
kommenteras. Det föreföll ho
nom, säger han, som om han 
skildes från ett folk ”det der 
i framtiden kommer att öfva 
öfvervägande inflytande på 
verldshistoriens gång. Ryssland 
framskrider med stora steg på 
civilisationens bana och F in
lands lott torde blifva att bilda 
en förenande länk emellan Ryss
land och det öfriga Europa.”

*

D en tyske resenärens skildring 
visar hur det återuppbyggda 
Åbo tog sig ut för  ett främ 
mande öga vid ett kort besök 
utan personliga kontakter. Det 
ödsliga Stilleben, som här må
lades, hade blott föga att säga 
om den rörelse som pulserade 
under ytan, här liksom annor
städes. F ör stadens egna in
vånare, som här levde sitt dag
liga liv, tedde den sig säkert 
annorlunda. Det finns i själva 
verket en skildring från exakt 
samma tidpunkt, som ger åbo
bons syn på sin stad och där

med lyckligt kompletterar den 
resande främlingens bild. I Åbo 
Underrättelser för  den 16 ju li 
1842 ingick ett litet kåseri, 
"Å bo i Ju li”  av signaturen H.. 
bakom vilken m öjligen dolde 
sig tidningens redaktör, ma
gister Herman Fredrik Sohl- 
berg. Kåsören polemiserar mot 
den redan då spridda föreställ
ningen om Åbos tråkighet. Men 
fram för allt är hans inlägg 
förtjänt av att här citeras i 
sin helhet som en frisk och 
målande skildring av sommar
liv i 1840-talets Åbo, tangeran
de många platser, än i dag väl
bekanta i varje fall för  alla 
äldre åbobor:

”Det har blifvit en nog all
män jargon, att Åbo under 
sommarmånaderna skulle vara 
en tråkig stad. Kan Min Herre, 
som påstår detta, egentligen 
säga hvaruti detta tråkiga be
står, och hvad som fattas oss 
här? ” Gatorna äro så folktoma 
och ödsliga.”  —  Kan väl vara, 
att man just ej behöfver trän
gas och skuffas, men så bör 
M. H. betänka, att vi bo i en 
stor stad, som har mycket bre
dare gator och rymligare torg 
och öppna platser än någon 
annan stad i vårt land. Kanske 
äro också menniskoma hos oss 
icke så förbålt stora, och taga 
så mycket utrymme, som på 
andra orter. —  ”Men här sak
nas alldeles promenader och 
nöjen.” —  Förlåt M. H .! Var 
så god och promenera till en 
början långs Auras strand, på 
Östra och Vest ra sidan kan 
vara likgiltigt. Jag hoppas det 
ej skall ångra er. Dessutom gör 
ju  Solide hvar je  Söndag sina 
lustfärder i vår vackra skär
gård. —  Men M. H. hatar kan
hända Ångbåtsfart, tag då en 
slup och segla ut på den vackra 
Runsala-fjärden. Ä r ni poetisk, 
kan ni landstiga och släcka er
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T O I V O  T.  R I N N E :

M E S S U A J A T U K S I A
Turun Messuilla ”Turun-päivänä”  pidetty puhe

törst ur Choraei källa, har ni 
ett praktiskt sinne, så beundra 
den skog a f master, som reser 
sig vid Beckholmen. Blir det 
er fö r  qvaft och ni behöfver 
låta vädra er, så styr genom 
B ockholmssundet ut på Erstan. 
H ärtill är bäst att välja en 
Söndags eftermiddag, då väd
ret är vackert och fjärden  vim
lar a f en mängd slupar, hvari- 
bla.nd en ” liebhaber” strax med 
hänryckning skall urskilja tven- 
ne, som fördelaktigt sticka af 
mot de öfriga, liknande tvenne 
snöhvita svanor ibland en hop 
anspråkslösa gäss. På återresan 
kan M. H. göra ett besök på 
det förtjusande Bagarla, der 
natur och konst förenat sig att 
skapa ett litet nordiskt paradis, 
eller på det pittoreska Cathri- 
naedal. Skulle hungern på åter 
färden från sistnämnde ställe 
anfalla er, kan M. H. vika in 
på M ojkojs  att äta filbunika 
och derefter styra kosan till 
staden, eller landstiga på Hei- 
kilä-sidan, —  om så behagas. —  
Apropos a f Heikilä ! Kanske 
älskar M. H. promenader till 
fots eller häst. Då råka vi i 
valet och qvalet. Ä r ni krigiskt 
stämd, så vandra till Stor-Hei- 
kilä och bese de gamla batte
rierna.; vill Ni åter mera njuta 
naturens skönhet, bör ni före
draga Lill-Heikilä , som för  när
varande har så mycket vackert, 
icke att förgäta det nya sim- 
huset, som så länge stått på 
torra landet, par verst från 
sjön. —  Nå, nå, det goda kom
mer aldrig för  sent. —  ” Detta 
är väl också allt hvad Ni kan 
förevisa” , hör ja g  er utropa. 
Kör ingen del M. II. Går ni ut 
genom Tavast-Tull, kan ni taga 
(‘ii uppfriskande Dusch vidden  
förträffliga , nya badinrättnin
gen vid Hallis och på återfär
den kasta en pott kägel eller 
taga. någon forfriskning i par

T u ru n  messut ovat päättym äs
sä. Niiden menestys on ollut kiis
taton. Messujen merkitys ulottuu 
pitkälle eteenpäin ja  saaduille ko
kemuksille rakentuu moni talous
elämän ja  henkisen kehityksen 
uusi ajatus.

Messut on vietetty Turussa, 
maamme vanhan messulaitoksen 
synnyinkehdossa. Turun kaupunki 
on tämän johdosta halunnut jä r 
jestää Turun päivän huomioidak- 
seen omalla tahollaan nämät m es
sut. Päivän ohjelm asta huolehti
neen toimikunnan puolesta lausun 
läsnäolijat tervetulleiksi tähän t i
laisuuteen.

Tavallaan on liian aikaista läh
teä esittämään messuja koskevia 
ajatuksia, mutta toisaalta jo  en
nen messuporttien sulkeutumista 
saattaa olla paikallaan suorittaa 
joitakin arviointeja, jotka liikku
vat yleisten näkemysten piirissä 
taustanaan välähdykset vanhan 
Turun historiasta.

On tosiaan merkillistä, miten 
aika muuttaa tavan ja  ajatuksen. 
Näille messuille kaikki ovat olleet 
sydämellisesti tervetulleita. Entis
aikojen markkinoiden ilmapiirissä 
sitävastoin monasti kasvoi kiista 
ja  katkeruus. Jo v. 1545 Turku 
yritti käyttää vahvemman oikeut
taan ja  ehdotti, että Naantalin

ken —  om ni tror, att sådant 
"går an” . Men jag  märker, att. 
M. H. vill se vår sköna verid, 
vår egentliga Société samlad. 
Styr då edra steg åt Nvlands- 
tull, till trädgården vid St. 
Henriks hälsokälla. H ärtill bör 
ni välja en vacker Måndags, 
Onsdags eller Fredags-afton, 
då ” Harmoni-musik”  serveras 
för hugade åhörare, och dess
utom, om ni är behagsjuk, göra 
er toilette med liten mera soin 
än van lifTt. Häl- får ja g  nu

markkinat lakkautettaisiin ja 
naantalilaiset siirrettäisiin nykyi
sen Kaskenkadun seutuville. Han
ke epäonnistui. Tänä päivänä 
Naantali ja  m onet muut Turun 
talousalueen paikkakunnat ovat 
erittäin toivottuja  osanottajia näil
lä messuilla.

Näkisin tässä uuden ja  kehitty
neemmän ajattelutavan ilahdutta
van merkin. Ei näet voi olla  to 
teamatta, että talousalueemme 
jokaisen kunnan olisi entistäkin 
enemmän kasvatettava om assa p ii
rissään yhteistunnon piristävää 
elämänkatsomusta. Jokaisella kun
nalla, pienimmästä suurimpaan on 
oma tehtävänsä yhteisen pääm ää
rän toteuttam isessa, liikkuupa se 
sitten aineen tai hengen alalla. 
Tässä suhteessa Turun m essut a i
van ilm eisesti ovat tehneet kiitet
tävän palvelun kotimaakunnalleen.

Turkuun saapui Ruotsista v. 1742 
Carl Lenning tuom iokirkon urku
riksi. Hän oli musiikin ystävä ja 
moninaisten aatteiden mies. Hän 
totesi, että katolisen ajan hartai
den kirkkom essujen kaiku ilmeni 
vielä hänenkin aikanaan siinä, että 
lukemattomat Suomen kaukaisilta 
kulmilta Turkuun saapuneet m ark
kinamiehet varsin mielellään pis
täytyivät tuom iokirkossa saamassa 
harrasta mieltä sen valtavien hol-

präsentera för  E r  grupper af 
herrar och damer, lägrade kr ing 
små gröna bord i det gröna. 
Vi finna en god restauration, 
billard, kägelbana, musik, och 
någonting gladt och trefligt, 
som sprider sig ö fver det hela. 
A lla  arangemanger äro gjorda 
med smak och ospard möda. 
Hvad kan man mera begära? 
E fter  en der, i godt sällskap 
förstås, tillbringad afton vill 
ja g  se om M. H. ännu påstår 
att vi ha tråkigt i Å bo.”



vien suojissa. Lenning alkoi soi
tella rakkaita urkujaan markkina
väelle, joka mielellään pysähtyi 
näitä säveleitä kuuntelemaan. Mut
ta Lenning sai v. 1766 vastaansa 
mahtimiehiä, joiden mielestä urut 
oli rakennettu Jumalan kunniaksi, 
mutta ei suinkaan markkina- ja 
messuväen ratoksi. Tässäkin suh
teessa aika on muuttunut, sillä 
tuomiokirkon suojissa on moni 
messuväkeen kuuluva viime päi
vien aikana voinut hiljentyä vaka
vien asioiden pariin. Pitäisin toi
menpidettä varsin arvokkaana täl
lä hetkellä, jolloin messujen re- 
nesanssi on alkamassa.

Turun Henrikin markkinoiden 
luonne maallistui voimakkaasti 
1800-luvulla. Vuoden 1868 elinkei
novapaus ja  v. 1876 avattu Tu
run— Tampereen rautatie heiken
sivät niiden voimaa ja  alkuperäis
tä tarkoitusta. Mutta traditio ei 
kuole helposti. Markkinat jatkui
vat, ja  niiden menossa alkoi il
metä villiintymistä. Varsin huo
mattava osa turkulaisia tavallaan 
huokaili markkinoiden takia 100 
vuotta sitten.

Kauppaa käytiin luonnollisesti 
vielä paljon ja  runsaasti muuta
kin värikkyyttä oli, mutta myös 
varjopuolet lisääntyivät. Eräässä 
mielessä voi sanoa, että Turku 
Henrikin messumarkkinoita odo
tellessaan eli tulossa olevaa myrs
kyä edeltävässä hiljaisuudessa. 
Esim. 1867 tammikuun 13— 15 päi
vien välisenä aikana ei tapahtu
nut pienintäkään rikettä. Vasta 
16 p:nä myrsky puhkesi, kun 
markkinaväki ja  oman kaupungin 
pahikot pääsivät vauhtiin. Usean 
päivän aikana oli kaikki poliisi
voimat pidettävä liikkeellä ja 
heille hankittava vahvistusta. Var
kautta, taskuvarkautta, hevosvar- 
kautta, juopumusta ja  hurjaa ajoa 
oli kovin runsaasti.

Muutama poiminta. Samana 
aamupäivänä muuan lehtorin rou
va, asessorin rouva ja  pastorin 
rouva menettivät nykyisellä kaup
patorilla kukkaronsa. Suunnilleen 
20 markkaa eli runsaasti 5000 ny
kyistä markkaa oli jokaisella ol
lut mukanaan. Saaristolaisemän 
nän vene puolestaan oli yön ai
kana kadonnut tuntemattomille 
teille ja  saman tien oli hävinnyt 
perunat ja  5 viilipyttyä. Hevosia 
varastettiin yksillä max'kkinoilla

5 ja  jopa 10 kappaletta. Palvelus- 
tytöiltä hävisi vaatevarasto —  
5 hametta ja  yömyssy. Erään por
varin pakarituvassa mies putosi 
kuumaan vesipataan. Lompakko- 
varkaan saalis nousi lähes puo- 
leenmiljoonaan nykymarkkaan. Sa
ta vuotta sitten ei ollut messu- 
pankkia. Rahat oli kuljetettava 
mukana. Eräänä markkina-aamu- 
na laskettiin yli 90 henkilöä juo
puneiden säilytyssuojista.

Luvut ovat korkeita. Turussa 
näet oli tuohon aikaan vain 16.000 
asukasta. Ajatukset kulkeutuvat 
näihin messuihin. Kaikkialla on 
nähty hyvää järjestystä ja liiken
nettä. Varkaudet ja  juopumus- 
tapaukset ovat käytännöllisesti 
katsoen olemattomat, kun tarkas
telemme asioita noin 150.000 mes- 
suvieraan näkökulmasta. Ja va
pautta on kuitenkin ollut enem
män kuin milloinkaan aikaisem
min tämänkaltaisissa puitteissa 
vietetyissä tilaisuuksissa. Messu- 
alueella on ollut myös baari, jossa 
on tarjottu kotimaassa valmistet
tuja viinejä. Vaikka tässäkin 
asiassa saatamme olla eri mieltä.

niin messujen kokemukset ovat 
osoittaneet, että lasillisen tarjoa
minen hyvin hoidetussa baarissa 
ja  tarkkailun alaisena on raittius- 
mielessäkin voitto, kun vertailu
kohteeksi otetaan omia pullojaan 
käyttelevät ainekset ja näiden 
liepeillä liikuskelevat Alkon sala- 
kauppiaskilpailijat. Meidän maas
samme on tästä ikävästä ilmiöstä 
monia, esimerkkejä, jotka nyt on
neksi Turun messuilta ovat koko
naan puuttuneet.

Lopuksi palaamme vielä het
keksi 1600-luvulle. Säätyrajat oli
vat silloin ylipääsemättömän kor
keat. Turun akatemia eli omassa 
eristyneisyydessään. Alkavan teol
lisuuden yrittäjät ja  käsityöpajo
jen mestarit kuuluivat omiin kar
sinoihinsa. Näillä messuilla Turun 
korkeakoulut ovat esittäytyneet 
suuressa tilaisuudessa, jonka pää
teemana on ollut kauppa ja  teol
lisuus. Ajatus on ollut hyvä ja 
se on tavallaan sinetöinyt ne erin 
omaiset suhteet, joiden merkeissä 
aineen ja hengen edustajat ovat 
yhdessä tätä seutua rakentaneet.
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M e r k k ih e n k i lö i tä  T u r u n  A l m u i l l a
Yläkuvassa Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen tutustuu erääseen m essujen  
harvinaisuuteen, vuodelta 1913 olevaan autoon, joka vieläkin on ajokuntoinen ja  
jota  sen omistaja J. Koski Mynämäeltä ohjauspyörän ääreltä esittelee. Heidän 
välissään messujen toimitusjohtaja H eikki Löyttyniem i, vasemmalla m essujen halli
tuksen puheenjohtaja V. Valavaara ja  jäsen Matias Lindstedt.

Alakuvassa vasemmalta lukien kauppa- ja  teollisuusministeri Ilmari Hustich, 
sosiaaliministeri Mauno Jussila ja  kaupallinen neuvos Paavo Aarnio kiertelemässä 
messunäyttelyä toimitusjohtaja Löyttyniem en ja  hallintoneuvoston puheenjohtajan, 
maaherra Esko Kulovaaran saattamina.

Viereisellä sivulla 
” merkkihenkilöt’’ 
messujen viihdelinjalta : 
maan- ja  maailman
kuulut poikatenorit 
suomalainen Sakari Hotti 
ja  italialainen 
Robertino L oreti ovat 
kohteliaita toisilleen 
(ilman kateutta?).



Haudat 
puiden alla

ystäväni
meren

B O N I P E L K O N E N  : saarella
haudat ovat

P H A E T O N hoitamattomia yksinäisiä 
hautoja meren saarella — muistan ystäväni:
legioonan sadat nukkuvat 

kilvet kasvoillaan— poikana tunsin lähdön kukkien juurten välissä
jäiden halki matkasin kohti aurinkoa muurahaisten vieressä . . .— sitruunapuiden alle Kauppiaat

nuoreen Galliaan m yyvät amuletteja
viihdyin siellä : Lapset— rotuni, ihmiset lauloivat päivään vievät seppeleet

kaduilla vetelehtimässä lehtoihin kiven viereen.

kauniit jum alattaret
punatukkaiset

temppeleiden ovilla hymyilevinä Merkit
ja  luona virran — puihin piirretyt
goottein laumat — terävillä veitsillä
likaisin e hevosin een mahlanjuoksuaikaan

unohtuivat: silmujen puhjetessa— kuihduttaneet
nämä puut

Meri varjot ovat terävät
tuulen puhtaus koboltinsiniset
ja  taivaan sini valkoiset käävät— rakastin Adrianm ertä, langusteja oksilla joilla

nuorta viiniä juuri puserrettua ennen
poljettua paljain jaloin vain naavaa rungoissa joihin

virtaa tuhansine rakastuneet nojasiva 1

laivoineen raskaita vaikenevat
hevosia aasia ja talonpoikaa linnut oksille lentäneet

omistan ne kaikki. liikkumattomina taivasta päin

K uin eilisen
muistan pöhjantuulen

tunsin hiljaisuus
henk äyksen poske liani : — paljaat jalkani— näin kohorttien jäisen kiviin haavoittuvat

loistokkuuden tiellä satojen rivit varjot legaattien kotkat levitetyin siivin liikkumattomat silmät tien — kivet mustat tom upilvet — puut laivat kuolleet linnut Britanniaan — ääneti — ja  ensi kerran kuulin Todellisuus on kilven kalinan omasi ku n f  asc et lähtö rytmikkäiden askeleiden lähteminen tahdissa hankasivat haarniskoihin tästä — lähdin:
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E I N A R  W.  J U V A

T URUSSA v. 1775
Turku-Seuran syysjuhlassa pidetty esitelmä

K uvitelkaam m epa tulevamme tän
ne Turkuun v. 1775.

Minkälainen oli tämä kaupunki 
silloin ?

Vieraat matkustajat sanoivat, 
että Turku oli keskinkertainen 
maaseutukaupunki. Se sijaitsi sil
loin, kuten nykyäänkin seitsemän 
kukkulan välissä, kahden puolen 
sen läpi virtaavaa Aura-jokea. Se 
oli hyvin epäsäännöllisesti raken
nettu kapeitten ja  osittain mut- 
kittelevien katujen varsille. Kes
kuspaikkana oli tuomiokirkko ym 
päristöineen. Siellä täällä näki 
joitakin kivirakennuksia, mutta 
etupäästä talot olivat puisia, useas
ti kaksikerroksisia, päädyt kadulle 
päin. Ulompana kaupungin kes
kustasta rakennukset olivat ryh- 
mittyneet, miten sattui, pitkin 
jokirantaa ja  läheisten vuorien 
kupeille. Oli m yös aukioita ja  to 
reja. Yleensä tontit olivat ahtaita 
ja  kapeita. Asutus oli verraten 
laajaa —  aina nykyisen Itäisen- 
kadun seutuvilta Aninkaistenmäel- 
le ja  Piispanpellosta lähelle lin
naa kapeana kiilana joen kum
mallakin puolella.

Asukkaita oli täällä n. 9 000.
Mutta niin mitätön maaseutu

kaupunki kuin mitä monen m ie
lestä näytti, Turku sentään ei o l
lut. Olihan se vanha kaupunki, 
syntynyt jo  historian hämärässä, 
ei perustettu. Se oli iät ja  ajat 
ollut maan pääkaupunkina, jonne 
Suomen hallinnollinen, kirkollinen, 
kaupallinen ja  opillinen elämä oli 
keskittynyt. Täällä asui Turun 
piispa, täällä oli tuomiokapituli, 
täällä maan ainoa hovioikeus ja 
akatemia, joka juuri näinä aikoi
na eli loistonsa päiviä. Turku oli 
m yös alkavan teollisuuden synty
m äsijoja  ja  turkulaisten laivat 
kyntivät maailman meriä.

Mutta oliko se sittenkin hiukan 
unelias ?

Eipä suinkaan! V. 1771 oli tän
ne perustettu seura —  Aurora-

seura —  ” Aamuruskon yhdistys” , 
joka kokosi piiriinsä maan henki
set voimat. Se aloitti maan en
simmäisen sanomalehden —  ruot
sinkielisen —  julkaisemisen. Ja 
v. 1776 alkoivat Suomenkieliset 
Tietosanomat ilmestyä. Täällä oli 
siis erilaisia yleisiä harrastuksia, 
ja  henkinen ilmapiiri oli virkeätä.

T ähän turkulaiseen yhteiskun
taan levisi keväällä 1775 tieto, 
että kuningas aikoi kesän tullen 
tehdä matkan Suomeen ja  käydä 
myös Turussa. Jo edellisenä vuo
tena häntä oli odotettu ja  kut
suttu jo  pari henkirakuunaryk- 
mentin komppaniaa kaupunkiin 
vartiotehtäviin. Akatemiassa oli 
myös jo  ryhdytty valmistuksiin. 
Mutta matkasta ei tullutkaan m i
tään. —  Tällä kertaa asia oli 
varma.

Olikin kulunut jo  23 vuotta sii
tä, kun valtakunnan hallitsija oli 
käynyt Suomessa. V. 1752 oli 
A adolf Fredrik —  nykyisen ku
ninkaan Kustaa III :n isä —  teh
nyt laajan kiertomatkan valtakun
nan itäisessä puolikkaassa ja  sil
loin käynyt m yöskin Turussa. 
Täällä oli hänet otettu loistavasti 
ja  juhlallisesti vastaan. Mutta 
sitä ennen oli kulunut yli 50 vuot
ta siitä, kun Ruotsin valtakunnan 
kuningas oli vieraillut Suomessa 
— Kaarle X I oli v. 1694 ollut 
Peräpohjolassa ja  silloin pistäyty
nyt myös Oulussa. Ja sitä ennen 
saadaan mennä Kustaa II Aadol
fiin  saakka, joka idässä käymien- 
sä sotien takia joutui useasti 
meidän maahamme, m yös Tur
kuun. Hän asui silloin linnassa 
ja  täällä v. 1614 sattuneen tuli
palon aikana osoitti todella kunin
kaallista mielenlaatua. Se tulipalo 
hävitti muuten suuren osan lin
naa, joka sitten jä i asumatto
maksi. Aikaisemmin —  keskiajal
la ja  1500-luvulla sekä 1600-luvun 
alussa oli hallitsijan käyntejä

useammin, mutta sitten ne olivat 
tulleet perin harvinaisiksi.

Mistä tämä johtui ? E ikö sit
tenkään osattu antaa arvoa suo
malaisten uskollisuudelle.

Mutta palatkaamme takaisin 
vuoteen 1775 ja  Kustaa I II :n  m at
kaan. Hänellä oli aivan erikoinen 
syy tulla Suomeen. Suomalaiset 
olivat huom attavalla tavalla avus
taneet häntä, kun hän v. 1772 
pani toimeen vallankaappauksen, 
jolla  lopetti säätyvallan kaikkine 
sen varjopuolineen, ja  seisoneet 
sen jälkeen vakaina hänen puolel
laan. Suomalaiset olivat varm aan
kin tuolloin hänen uskollisim pia 
alamaisiaan. Hän ym m ärsi, että 
tälle uskollisuudelle oli rakennet
tava ja  että Suomi ansaitsi kaik
kea sitä huolenpitoa, m itä kunin
gas ja  valtakunta saattoivat an
taa. Ja tämä aika —  ensimmäiset 
hallitusvuotensa —  olivat hänen 
suurta aikaansa. Silloin hän teoil
laan ja  suunnitelmillaan voitti 
koko valtakuntansa väestön puo
lelleen. Niinpä siis: hän paloi ha
lusta osoittaa kuninkaallista suo
siotaan m yös unohdetuille ja  ikään
kuin taka-alalle jääneille suom a
laisille. Siksi tämä Suomen matka 
oli hänestä niin tärkeä.

M a a lisk u u ssa  1775 alkoi Turkuun 
saapua tietoja  kuninkaan m atkas
ta. Tämän ajan virallisessa ja  
yksityisessä kirjeenvaihdossa pu
hutaan paljon tästä matkasta. 
Hänen piti tulla toukokuussa. Koko 
kevät olivat turkulaiset, sekä v i
ranomaiset että yksityiset, tou 
huissansa. Paljon piti korjata ja 
siivota, jotta  kaupunki m ahdolli
simman hyvin voisi ottaa vastaan 
korkean vieraan. Kaupungin kun
nia oli kysym yksessä.

M aaherra ilm oitti kuninkaan tu
losta kaupungin m aistraatille maa
liskuun 27 p :nä  ja  kehotti kaikkia 
kaupungin kellarim estareita ja 
krouvareita, leipureita ja  teuras-
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ta jia  sekä puutarhureita olemaan 
varuillaan ja  hankkimaan mah
dollisim m an hyviä tuotteita ku
ninkaan keittiöön sekä hänen seu
rueensa tarpeiksi. Saatuaan tä
män ilmoituksen m aistraatti päät
ti kutsua kaikki nämä erilaiset 
elintarvikeporvarinsa m aistraat
tiin 29 p :ksi asiasta neuvottele
maan ja  päättämään. Ja viikkoa 
myöhemmin pidetyssä maistraatin 
kokouksessa, jossa  m yös kaupun
gin vanhimmat olivat läsnä, suun
niteltiin tarkemmin, m iten oli val
mistauduttava ottamaan vastaan 
näin korkeata vierasta. Ja silloin 
hyväksyttiin 13 pykälää:

1. Hämeen, Uudenmaan ja  Anin- 
kaisten tulleissa olevat tulliportit 
oli kunnostettava, niitten katot 
laudoitettava sekä rakennukset si
veltävä punamaalilla.

2. Kuninkaan tulopäivän iltana 
oli toim eenpantava ilotulitus. Kau
punkilaisten oli sitä varten han
kittava kynttilöitä. Samassa py
kälässä velvoitettiin ne, jo illa  oli 
sikoja, olemaan päästämättä niitä 
kaduille ja  kujille.

3. Kadut oli puhdistettava.
4. Linnan silta, jossa  kuningas 

astuisi maihin, oli kunnostettava 
ja  sen peitteeksi hankittava sinis
tä verkaa.

5. Linnan luo oli rakennettava 
kunniaportti.

6. Pikisaaren rannassa, jossa 
kuninkaan eskaaderi laskisi ank
kurinsa, oli siellä olevat kaupun
gin laivat takiloitava ja  varustet
tava juhlalipuilla.

7. Oli hankittava veneitä, jo i
hin kuningas seurueineen laivois
tansa laskeutuisi, sekä niitten 
soutajat puettava siisteihin vaat
teisiin.

8. Linnan laiturilla oli porva- 
riskaartin oltava kunniavartiossa.

9. Aurajoelle, maaherran asun
non kohdalle, o li sijoitettava proo
mu ja  siihen tykkejä, jotka saat
toivat ampua kunnialaukauksia.

10. Vastapäiselle Vartiavuorelle 
oli järjestettävä juhlailotulitus.

11. Kuninkaan seurueelle oli 
hankittava kunnolliset asunnot 
vuodevaatteineen ja  kalustoineen.

12. Raatihuoneelle oli hankit
tava kynttilöitä ja  valmistettava 
läpikuultavia kuvia allekirjoituk- 
sineen.

13. Kaupunginvartijain puvut 
o li siistittävä.

Oli siinä monenlaista tehtävää 
—  ja  maksamaan se myös tuli. 
Kaikista kustannuksista vastaisi 
porvaristo, jolta  sitten taksoituk
sen kautta kulut perittäisiin.

Jo vappuna ilmoitettiin mais
traatille, että teurastajat olivat 
lähteneet maaseudulle Porin puo
leen hankkimaan teuraskarjaa. 
Kaupungin arkkitehti Schröder lu
pasi rakentaa kunniaportin sekä 
kunnostaa linnan laiturin, mutta 
vaati siitä 400 t. kr. —  hänelle 
myönnettiin vain 300 t. kr. Kunin
kaan keittiötä varten hankittiin 
72 säkkiä puuhiiliä.

Miten tärkeänä pidettiin jokai
sen porvarin mukanaoloa, kuvaa 
seuraava tapaus. Porvari Mikael 
Wahlström aikoi lähteä jahdillan
sa Tukholmaan. Mutta voiko hän 
lähteä, kun hän kuului porvaris- 
kaartiin? Asia joutui maistraatin 
ratkaistavaksi. Päätettiin silloin, 
että hän oli paitsi porvari, myös 
kippari, ja  kipparina hän sai 
lähteä.

V  arsin pieni ei kuninkaan seu
rue ollut, jos siihen luetaan vielä 
ne 208 kuninkaallisen kaartin 
miestä, jotka upseereineen saapui
vat jo  aikaisemmin ja  jotka ku
ninkaan Suomessa oleskellessa 
m ajoittuivat Turkuun. Heille —  
samoin kuin oman maan henki- 
kaartin rykmentin kahden komp
panian miehille ja  hevosille —  tur
kulaisten oli hankittava majoitus 
ja  muona. Ei se ollutkaan mi
kään pieni tehtävä, sillä minkään
laisia kasarm eja ei tuolloin ollut. 
Mutta hyvin selviydyttiin —  ja  
kun kuninkaan vierailu oli päät
tynyt, annettiin molemmin puolin 
—  sekä maistraatin että sota
väen —  kiittävät lausunnot ma
joituksen ja  muonituksen onnistu
misesta.

Näihin ja  moniin muihin val
mistuksiin ryhdyttiin. Niinpä täy
dennettiin linnan kirkon sisus
tusta. Silloin pystytettiin ne ku- 
ninkaantuolit, jotka monet meistä 
vielä muistavat ja  joitten jä l
jennökset nyt kirkkosalia koris
tavat.

M y ö s  akatemia alkoi varustau
tua. Tukholmassa asuva kansleri 
Ulrik Scheffer ilmoitti varakans
leri, piispa Mennanderille kunin
kaan tulosta. Kokouksessaan tou

kokuun 16 p:nä konsistori päätti 
seurata sitä suunnitelmaa, joka 
oli tehty jo  edellisenä vuonna ku
ninkaan silloin aikomaa matkaa 
varten. Mitä se sisälsi?

Kesäkuun 6 p :n  1774 pöytä
kirjasta me luemme, että silloin 
päätettiin hankkia konsistorin huo
neeseen uudet tapetit, maalata 
valkoisella liimavärillä akatemian 
talo —  se sijaitsi silloin Tuom io
kirkon vieressä, nyk. akatemia- 
taloa ruvettiin rakentamaan vasta 
1802 —  ja  anatomiasali sekä kun
nostaa viimeksimainitun ikkunat. 
Piispa lupasi pitää ruotsinkieli
sen puheen kuninkaalle. K onsisto
rin huoneeseen oli tuotava se val- 
taistuinkoroke, jota  oli käytet
ty A adolf Fredrikin vieraillessa 
v. 1752, asetettava kirjastossa säi
lytettävä Hänen Majesteettinsa 
tuoli sille sekä sen päälle sininen 
katos, joka luultiin voitavan saa
da lainaksi hovioikeuden II osas
tosta. Akatemian rappusille sekä 
lattialle oli levitettävä sininen ver. 
ka, joka vuokrattaisiin kaupungin 
kauppiailta. Kursoreille oli han
kittava uudet puvut, vaaleansini
set kaprokit, joissa valkoiset ka- 
luunat eli nauhakkeet. Musiikkia 
johtamaan pyydettäisiin kaupun
gin musikanttia Jania, joka oli 
taitavampi siihen tehtävään kuin 
akatemian oma musiikin opettaja, 
tirehtööri Lenningh. Tämä asia 
oli kuitenkin hoidettava tahdik
kaasti. Kun varmaankin kaupun
gissa toimeenpantaisiin juhlava- 
laistus, oli akatemian ikkunoihin 
asetettava läpinäkyviä kuultoku
via ja  varustettava ne sopivilla 
ajatelmilla. Tämä annettiin pro
fessori Bilmarkin mietittäväksi. 
Ja mahdollista väitöstilaisuutta 
varten sai professori Gadd tehtä
väksi sopivien teesien laatimisen 
sekä taitavan respondentin hank
kimisen.

Näin akatemia suunnitteli ke
sällä 1774, ja  samaa suunnitel
maa päätettiin noudattaa nytkin. 
Kun toukokuun 27 p:nä konsisto
rissa keskusteltiin tulevasta pro
mootiosta, joka päätettiin pitää 
kesäkuun 28 p :nä, jolloin kunin
gas olisi palannut kiertom atkal
taan, oli akatemian kansleri Schef- 
fe r saapuvilla. Tällöin esitti piispa 
Mennander, että varsinainen pro
m ootioakti toimitettaisiin ruot
siksi. Kanslerin mielestä se kui

tenkin oli outoa. Hän sanoi, ettei 
valtakunnan muista yliopistoista 
tunnettu tapausta, jolloin  tämä 
akti olisi toimitettu äidinkielellä, 
so. ruotsiksi, joten hänestä olisi 
varminta pitää se entiseen tapaan 
latinan kielellä. Mutta hän jätti 
asian kuitenkin konsistorin pää
tettäväksi. Aktista tuli latinan
kielinen.

T u k h olm asta  kuningas lähti hy
vän tuulen saattamana toukokuun 
23 p:nä Hämeenmaa-Odenilla. Tu
run ja  Porin läänin maaherra 
Rappe oli jo  12 p:nä lähtenyt 
Turusta seurueineen häntä vas
taan Ahvenanmaalle. ” Sinä 24 p. 
toukokuusa, joka oli Kristuksen 
taivaaseen astumisen päivä, tuli 
Hänen Kuningallinen M ajestee- 
tins Gustavus se kolmas merta 
myöden tänne Turkuun”  —  me 
luemme virsikirjojem m e ajantie
dosta. Hänen laivansa ankkuroi 
kl. 10 aikaan Pikisaaren redille. 
Satamassa olevat, juhlaliputetut 
laivat ampuivat kunnialaukauksia. 
Vastapäiselle rannalle, linnan sil
lan vaiheille oli kokoontunut vas
taanottajia. Siinä oli hovioikeus, 
eri rykmenttien upseereita, koko 
akateeminen virkakunta sekä por- 
variskaarti ynnä paljon kaupunki
laisia, kaikki juhlavaatteissa. Kello 
neljän vaiheilla kuningas nousi 
häntä vastaan lähetettyyn venee
seen ja  soudatti itsensä seuruei
neen linnan laituriin. Täällä oli 
vastaanotto sydämellinen ja  in
nostunut. Kaikki halusivat nähdä 
nuoren kuninkaan ja  osoittaa hä
nelle ihailua ja  kunnioitusta.

Kun virallinen esittely oli ta 
pahtunut, nousi kuningas satulaan 
ja  ratsasti komeitten kunniaport- 
tien kautta kaupunkiin seurueensa 
saattamana ja  kansanjoukkojen 
osoittaessa hänelle suosiotaan elä- 
köön-huudoin. Näin tultiin maa
herran asunnolle, L. Rantakadulle 
—  talo K irjaston vieressä on vie
läkin pystyssä —  ja  sinne kunin
gas majoittui. Kuten jo  aikai
semmin oli suunniteltu, pantiin 
Turussa toimeen monia juhlia ku
ninkaan kunniaksi ja  kaupunki oli 
iltaisin juhlavalaistu. Suurestiko 
se erottautui kauniina kevätiltana 
ja  -yönä ym päröivästä valosta —  
on eri asia. Mutta ilotulitus oli 
pantava toimeen. Akatem ian sei
nään oli kiinnitetty suitsutusastia

ja  sen yläpuolelle kuninkaan ni
m ikirjaim et sekä latinankielinen, 
suomeksi näin kuuluva kirjoitus: 
” Kiitollisuus tämän uhrin toim it
taa” . Kirjastorakennuksessa oli 
kuvattuna Minerva, kädessään kul
lattu lyhde, ja  sen yläpuolella 
kirjoitus: ” Tästä jumalten salli
muksesta Pallas iloitsee” . Myös 
Raatihuone Suurtorin päässä sekä 
Aurora-seuran huoneisto joen län
sirannalla olivat juhlavalaistut ja 
varustetut kuultokuvilla mietelau. 
seineen. Monen porvarikodinkin 
ikkunoissa oli m yös kynttilöitä 
palamassa.

Seuraavana päivänä kuningas 
lähetti ylihovitallimestarinsa, va 
paaherra Lewenhauptin Mosko
vaan viemään tervehdystään V e
näjän keisarinnalle, serkulleen, 
Katariina II :lle. Kun kuningas 
näin oli saapunut rajamaahan Suo
meen, piti hän tällaisen terveh
dyksen lähettämistä naapurin hal- 
litsijattarelle asiaan kuuluvana ja 
tärkeänä.

” Sinä 29 p. samasa kuusa”  —  
seuraamme jälleen ajantietoa —  
” astui kuningas ylös akademiaan 
kuultelemaan sekä sitä puhetta, 
kuin silloin olevalta pispalta doc- 
tor Carl Fredrik Mennanderilta 
pidettiin, että myös sitä ruotsin
kielistä sanain kamppausta eli 
disputationia —  väitöstilaisuutta 
—  rakkaudesta isänmaata koh
taan, kuin professorin ja  Vaasan 
ordenin riddarin Gaddin ohjaam i
sen alla pidettiin. ” Ja erikoislaa
tuisen lisän tälle tilaisuudelle an
toi se, että eräät kuninkaan seu
rueen jäsenet suvaitsivat osallis
tua väittelyyn. Piispa ja  akate
mian varakansleri Mennander oli 
tätä juhlaa varten julkaissut ruot
sinkielisen kutsukirjeen, jossa hän 
esitteli kaikki Ruotsin ja  Suomen 
hallitsijat, jotka olivat käyneet 
Suomessa. Sellaisia tilaisuuksia oli 
aikakirjoissa toisinaan useammin
kin ollut, mutta enimmäkseen ne 
olivat olleet harvinaisia —  hän 
siinä selitti.

T  urusta kuningas lähti touko
kuun viimeisenä päivänä ” ensin 
Helsinkiin ja  Sveaboriin ja  edes
päin muihin kaupunkeihin hamaan 
Hämeenlinnan asti, josta  palaite- 
sansa hän myös poikkeis Kangan- 
päähän, josa  Turun hevosväki 
koottuna oli, jotka hän siellä lä-

pitse katsoi ja  heidän sotaharjoi
tuksia koetteli, niin kuin hän m uis
sakin paikoissa, kulkeisansa tääl
lä Suomesa, jo isa  sotaväki koot
tuna oli, aina teki.”  K ierrettyänsä 
näin neljättä viikkoa Etelä-Suo
mea, tarkastettuaan H elsingin ja 
Loviisan linnoitukset sekä tutus
tuttuaan maamme puolustuslaitok
seen yleensäkin ja  käytyään itä i
sellä rajalla  saakka, kuningas pa
lasi Turkuun.

Täällä oli jälleen valm istaudut
tu vastaanottam aan häntä se u 
rueineen. Jo kesäkuun 16 p :nä  
m aistraatti totesi, m iten kaupun
gin teurastajat olivat varustautu
neet —  ja  kirjaan saatiin viedä, 
että Voivalinilla oli 10 härkää, 
10 juottovasikkaa ja  2 karitsaa, 
Nym anilla 8 teuraseläintä ja  2 
juottovasikkaa, A hlbergilla  8 teu
raseläintä, 4 juottovasikkaa, 10 
lammasta ja  3 karitsaa, Petrellillä 
6 teuraseläintä, 6 lam m asta ja  
2 karitsaa sekä Röxellillä  8 här
kää, 1 lammas ja  5 sikaa.

Oli siinä m uonaa kuninkaalle ja  
hänen seurueelleen vielä kotim at
kallekin.

"Sinä 26 p. kesäkuuta tuli ku
ningas taas Turkuun”  —  ajan
tieto kertoo —  ” ja  28 p. maini- 
tusa kuusa kunnioitsi hän kor- 
kialla läsnäolemisellansa taas tätä 
Turuun akademiaa, silloin tapah- 
tuvaisesa m agisterein kruunaami- 
sesa —  prom ootiossa —  antain 
itse luvan professorille B ilm arkil- 
le, joka  tätä toim itusta silloin 
täyttäm än piti, niitä 34 silloin 
aivotuita m agistereiksi tehdä; tä 
mä on yksi armo ja  kunnia, jo ta  
ei vielä yhdellekään akatemialle 
Ruotsin valtakunnasa tapahtunut 
ole. Samana päivänä Hänen Ma- 
jestetins m yös kirkosa kuulteli 
saarnaa, kuin siinä tilasa pidet
tiin, ja  ehtopuoleen läksi m erta 
myöden taas Stokholmiin, johon 
hän ensimmäisenä sunnuntaina 
senjälkeen kerkeis” . Matkalle oli 
häntä saattamassa koko Turku.

Kuninkaan matkaseurana oli o l
lut m yös muutamia valtaneuvok- 
sia ja  heidän kanssaan hän piti 
kesäkuun 6 p:nä H elsingissä m er
kittävän istunnon. Siinä hän vah
visti maatamme varten yleisen

Jatkuu siv. 30
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Täm änpäivän T urku  on kuin kerrosvoileipä: alimpana vanha kulttuuri- ja  puistovyöhyke, joki, keskellä kes
kustan kivierämaa, ylempänä pientalo-yhdyskunta ja  päällä maaseutu.

P E K K A  S I V U L A :

T U R K U  K E H I T Y K S E N S Ä  K Ä Ä N N E K O H D A S S A
N yt, kun pahin asuntopula on 

voitettu, on m ahdollista pysähtyä 
katsom aan jo  teh ty ä  työ tä  ja  en
nen kaikkea ajattelem aan, m itä on 
nyt tehtävissä. Tähänastisten li
havien vuosien kuluessa ovat T u 
run kasvot m uuttuneet melko pe
rusteellisesti. E n tisestä  puutalo- 
valta isesta  kantakaupungista on 
tu llu t kerrostalojen  hallitsem a ti- 
hentym ä. Rakennustoim inta on ta 
pahtunut pääasiassa nykyiseen ra 
k ennusjärjestykseen  perustuvien 
m ääräysten  pohjalla, m istä n äk y
vim pänä seurauksena on ollut ra 
kentam isen sattum anvaraisuus yh 
tä  hyvin  asuntojen kuin liiketilo
jenkin sijoituksessa. K a tu ja  on 
levennetty uudisrakennusten koh
dalla ton ttim aata supistam alla. 
H yvityksenä on tä stä  annettu ton
teille  oikeus rakentaa korkeam pia

rakennuksia kuin rakennusjärjes
tys olisi edellyttänyt. Niinikään 
on osittain korvattu katumaan 
luovutus lisättynä kerrosalana. 
K aikki täm ä on ollut tarpeen, 
m utta siitä  on sittenkin jään yt 
puuttumaan yhtenäinen kokonais
suunnittelu.

kaupungin keskusta, jonka luon
nollisesti tulisi olla ennen kaik
k ea liikekeskus, onkin n yt muo
dostunut tiheimmin kansoitetuksi 

asuntoalueeksi kaikkine etuineen 
ja  haittoineen. N äennäisestä elin
tason kohoamisesta huolim atta on 
asuntojen tuotanto niin laatuun 
kuin asuntojen keskimääräiseen 
kokoonkin nähden kulkenut alas
päin. Vain varustelunsa puolesta 

asunnot ovat entisestään parantu
neet, joskin niidenkin osalla näyt

televät huom attavaa osaa pää
asiassa m ainosarvoa om aavat te 
k ijät. Sensijaan esim erkiksi k y l
pyhuone on pienentynyt melkein 
olemattomiin.

M inkälaisia ovat sitten tu levai
suuden näkym ät Turun kehityk
sen suhteen?

K a u p u n g in  elinehtohan on työ ti
laisuuksien luominen, jo ista  avain
asem assa on teollisuus. Sen p ii
rissä tapahtuva kehitys heijastuu 
koko kaupungin rakennustoim in
nassa ja  kasvussa. N ykyaikainen 
teollisuustuotanto on yhä enem
män automatisoitua. Täm ä edel
ly ttää  entisestäänkin laajem pia 
tontteja, jo tta  toim inta voisi ta 
pahtua yhdessä tasossa. Täm än

laatuinen teollisuus edellyttää a li
hankkijoita, pienteollisuutta ja  eri-
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laisia palvelum uotoja, jolloin työ 

tilaisuuksien m äärä ei pienene, 
vaan s iirty y  toisiin muotoihin. 

K aikki m erkit v iitta av at runsaa
seen teollisuustonttitarpeeseen kau
pungin reuna-alueilla, m issä uudet 

tiet p ystyv ät n iitä hyvin palvele
maan. Täm änlaatuinen kehitys 
ed ellyttää kuitenkin laajakatsei- 
suutta yh tä  hyvin m aanom ista

jien kuin teollisuuden taholla.

Y hteiskunnan kehityksen toisena 
tärkeänä edellytyksenä on ja tk u 

va koulutustason kohottaminen. 
Turku onkin tässä suhteessa tule

vaisuuden kaupunki. On erittäin 
onnellista, e ttä  Turun korkeakou
lut e lävät v ilkkainta kukoistus
kauttaan ja tkuvasti monipuolis
tuen. Turkulaisille se m erkitsee 
nuorison koulutuksessa tuntuvaa 
säästöä ja  tuhatlukuinen ulkopuo
listen opiskelijoiden tuoma panos 
vaikuttaa jo  liike-eläm ässä tuntu
vasti. Kaiken lisäksi kaupungilla 

on tilaisuus k orjata  valm ista sa
toa omiin tarpeisiinsa näiden päät
täessä opintonsa. Teknillisen ope
tuksen laajeneminen on käynnissä 
ja  toivoa sopii silläkin alalla kor
keinta m ahdollista tasoa. A lem 
manasteisen koulunkäynnin osalla 
muodostaa am m attikoulutus yhä 
tärkeäm m än sektorin. K aikenkaik
kiaan on todettava, että k iristy
vässä kilpailussa onnistuu parhai
ten se yhteisö, jonka koulutustaso 
on korkein.

M uuttuva liikenne, ennenkaikkea 

moottoriajoneuvoliikenne, tulee en
tistään  näkyväm m in vaikuttam aan 

kaupungin kehitykseen. Jo nyt on 
nähtävissä seurauksia autojen lu

kum äärän räjähdysm äisestä kas
vusta ja  tä llä  vuosikym m enellä 
otaksutaan autokannan kaksinker

taistuvan  nykyisestään, jolloin 
v asta  saavutam m e Ruotsin täm än
hetkisen tason. M aantieverkkoam 
me on k iitettävästi kehitetty. K a u 

pungin kadut eivät nykyisellään 

pysty vastaanottam aan kasvavaa 
liikennettä, ellei ajoissa ryhdytä 
toimenpiteisiin. L a aja a  ja  raken
teeltaan epäm ääräistä keskustaa 
on siten m uutettava, että joko 
houkutuksin tai pakkokeinoin on 
sieltä saatava pois ne toiminnat, 
jotka aiheuttavat tarpeettom asti 
liikennettä. K ysym ys sivu aa jopa 
turkulaisille perin läheistä toim in
taa kuten tori- ja  hallikauppaa, 
jo tka päivittäin  tuovat keskustaan 

runsaasti väkeä aina esikaupun
geista  asti pikkuostoksia su oritta
maan. M oottoriajoneuvoliikentee
seen liittyy  huolto- ja  korjaustoi
mintaa, joka sekin tarvitsee run
saasti tilaa, m utta ei sopeudu 
kaupunkialueelle.

Satam a ja  laivaliikenne k eh itty
vät omien lakiensa mukaan. U utuu
tena ilm estynyt autolauttaliikenne 
m erkitsee huom attavaa m uutosta 
niin henkilö- kuin tavarak uljetu s
tenkin alalla.

Vuosisadan vaihteenaikainen  
rauhallinen pikkukaupunki- 

laisnäkymä.

Tulevaisuuden keskustaratkai.su : 
Aura-, E erikin-, K ristiinan- ja  Y li
opistonkatujen väliin  jäävän kort
telin suunnittelua varten toim een
pannun kilpailun voittanut pro
fessori Antero Pernajan ja  arkki
tehti N .-H . Sandell’ in  ehdotus. 
K ortteli muodostaa yhtenäisen, ma- 
talon kauppakeskuksen, jonka s i
sälle tulee ja lan kulkijoille  rauhoi
tettu ja  kauppapihoja. Ensim m äi
sessä vaiheessa on tarkoituksena  
toteuttaa korttelin poikki Puola- 
lankadulta Eerikinkadulle avatta

va katettu  jalankulkukatu.

K a u p p a  ja  varastointi osoittavat 
keh itystä  niinikään suurem paan 
keskitykseen ja  niinollen m yös 
tonttim aan tarve  on kasvam assa. 
T ukkukauppa ja  varastointi aset
tuu sopivim m in pääteitten tun tu 
maan, jolloin raskaan  kuorm alii- 
kenteen ei tarv itse  lainkaan tu lla 

kaupunkiin, kuten n yt on asian 
laita. V ähittäiskau ppa on niin
ikään kehittym ässä omien kan- 

nattavuusperiaatteidensa m ukaan. 
On syn tyn yt valintam yym älöitä , 
kauppakeskuksia, toim itusm yyntiä 
jne. K a ik illa  näillä  on om at er i

koiset tilantarpeensa, jo ita  ei voida 
järkevästi tyy d y ttä ä  n ykyisin  m e
netelmin: asuinkerrostalojen poh
jakerrokseen p ilarien ja  porras

huoneiden puristukseen jä ä v ä  tila  
m erkitään m y y m ä lä k s i. . .

A s u n to je n  rakentam isesta T uru s

sa on ju lkisuudessa keskusteltu  
runsaasti. Vähem m älle huomiolle
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Vuosi sitten julkaisimme tässä tehdessämme tämän saman kuvan. Tekijä  
on taiteilija H arry Henriksson ja  kuva esittää näkymää Hovioikeuden
kadulta Kerttulinm äeltä päin katsottuna. Taustallahan nähdään ent. 
akatemiantalo ja  tuomiokirkko. Taiteilijan Turku-seuralle lahjoittamaa  
kuvaa käytettiin onnittelukortin kansikuvana, kun seura painatti kort
teja  ilman tekstiä ja' toisen erän suomen- ja  ruotsinkielisin tekstein  
joulu- ja  uudenvuodenonnitteluissa käytettäväksi.
Em m e itsekään olleet tietoisia vuosi sitten, miten ” kreivin aikaan”  lah
joitus saatiin ja  kortit valm istutettiin. Tänä vuonna lyhyen Hovioikeu
denkadun "kasvot" ovat täysin muuttuneet. Oikealla näkyvien rakennus
ten tilalla on n y t uusi kerrostalo, johon kuuluvassa matalassa liike- 
siivessä on jo  liiketoiminta alkanut. Vasemmalla olevat rakennukset on 
purettu  ja  uuden rakentamiseen ryhdytty. Näiden Häm een- ja  H ovi
oikeudenkadun kulmauksissa sijaitsevien tonttien lisäksi on m yös toinen 
Vähä-Hämeen- ja  Hovioikeudenkadun kulmataloista purkamisvaiheessa. 
K uvasta tuli niinmuodoin kahden joulun välillä "historiallinen” . Se esit
tää taustalla näkyvät monumentaalirakennukset kehyksissä, joita  ei enää 
ole. Painos korteista on niin vähissä, että  kannattaa kysyä kirjakaup
pojen paperiosastoilta tätä huokeahintaista korttia, jonka voi joko  jou lu
ja  vuodenvaihdetervelidyksenä tai kirjekorttina käyttää, kun haluaa 
esim. entisille turkulaisille toimittaa erikoislaatuisen viestin vanhasta 
Turusta.

ovat jääneet ne syyt, jotka ovat 
tehneet kaupungin keskustasta 
asuntoalueen. Varakkaan turkulai
sen ihanteena on tilava talvi- 
asunto hissillisen kerrostalon ylim 
m ässä kerroksessa, josta  mielel
lään avautuu näköala puistoon tai 
joelle , lisäksi kesähuvila enintäin 
puolen tunnin automatkan päässä 
m eren rannalla, vieläpä kalasauna 
ulkosaarella. Vähemmän varakas 
turkulainen tyytyy  kaksioon his
sillisessä kerrostalossa sekä kesä
mökkiin. Suomessa ei liene toista 
kaupunkia, jossa ero kesän ja  tal
ven välillä  olisi selvemmin havait
tavissa. Kesäaikana vaikuttaa kau
punkimme suorastaan autiolta. 
P itkän ja  harmaan talvikauden 
haluavat turkulaiset viettää lähel
lä toisiaan nauttien kaupungin 
suom ista mukavuuksista, sen va
loista  ja  hyörinästä. Kesällä kor
vataan maaseudun vapaudessa 
kaikki talven epämukavuudet ja 
kerätään voim ia seuraavaa talvea 
varten.

K e sk u s ta ssa  tullaan aina tarvit
semaan asuntoja lähinnä vanhem
malle polvelle ja  lapsettomille. 
N ykyinen keskustan asuntokanta 
pystyisi tosin m ajoittam aan pal
jon  suuremmankin kaupungin yk
sinäiset ja  lapsettom at, joten on 
jo  aika ryhtyä saattamaan sitä 
oikeaan asemaansa julkisen ja  lii
ke-elämän, kulttuurin ja  ajanviet
teen toimintakenttänä. Kantakau
pungin reuna-alueet ovat luonnol
lisia kerrostaloasuntoalueita. Ol
lakseen sosiaalisesti ja  terveydel
lisesti nykyaikaisia vaatimuksia 
vastaavia, on niiden asukasluku 
m itoitettava nykyisin sallittua ti
heyttä huomattavasti alhaisem
maksi. Vielä on mahdollista ja 
välttäm ätöntäkin laatia suunnitel
m at laajalle alueelle y li tontin- 
ja  korttelinrajojen. Pientalosta 
kaupunkiasuntona on tulemassa 
päivän puheenaihe, vaikka se esi
m erkiksi Englannissa on kautta 
aikojen ollut vallitsevana. Onhan 
om a talo suomalaisellekin ikivan
ha ihanne, joskin sen nyt monelle 
korvaa kesäm ökki iloineen ja  kaik
kine korkotappioineen. Pientalo, 
johon käsitteenä sisältyvät rivi-, 
ketju-, atrium - ja  omakotitalot, 
on kieltäm ättä paras mahdollinen 
perheasunto. Se on ensin saatava 
tutkimuksen, rakennusteollisuuden 
ja  vapaan yritteliäisyyden piiriin

voidakseen menestyksellä kilpail
la kerrostaloasumisen kanssa. Oi
kein suunniteltu pientaloalue, joka 
sopivasti liittyy korkeamman te 
hokkuuden omaaviin kerrostalo- 
ryhmiin, on sekä taloudellisesti 
että sosiaalisesti ihanteellinen asu
mismuoto.

Parhaillaan on uusittavana asun
tojen tuotantoon vaikuttava vero
huojennuslaki. Uusittavana on myös 
Turun rakennusjärjestys, joka 
muodostaa pohjan kantakaupun
gin asemakaavan uusimistyölle. 
Vasta uudella asemakaavalla vo i
daan saada aikaan ne muutokset,

joiden tarve jo  nyt on tunnus
tettu. Valveutunut yleinen mieli
pide vaikuttaa ratkaisevasti nii
den toimenpiteiden onnistumiselle, 
jotka tähtäävät Turun kehittämi
seen menneisyytensä arvon mu
kaiseksi uudenaikaiseksi kaupunki- 
yhdyskunnaksi. Kilpailu kaupun
kien välillä on kovaa todellisuutta. 
On aika Turunkin ottaa kehityk
sensä ohjat omiin käsiinsä, avata 
ovet uusille työmahdollisuuksille, 
tasoittaa tietä koulua käyville, 
varata kehitysmahdollisuudet lii
kenteelle ja  kaupalle sekä ohjata 
asuntojen rakentamista terveem- 
pään suuntaan.
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K A A R L O  I S O T A L O

LUKU ROMAANISTA ” SAARN AAJAN  K IR JA "

S aarnam ies Luimula istui asema- 
kylän kahvilassa. Oli elokuun alun 
hiostavia päiviä: hiukan uneliaita, 
jolloin heinä oli saatu korjuuseen, 
mutta ei vielä ohra ole niin tu
leentunut, että sitä voitaisiin alkaa 
leikata. Ruis nuokkui raskain, 
paikoin vihertävän vivahtavin täh- 
käpäin: se oli kypsynyt hitaasti 
keskikesän sateista johtuen.

Maalaiskylien asukkailla oli 
muutaman viikon odottava tauko. 
Pidettiin vähän runsaampi ruoka- 
lepo päivällä. Katseltiin pihanur
mella selällään maaten poutapil
vien uiskentelua korkeuksissa. 
Valjastettiin iltarupeamalla hevo
nen ja  ajettiin kesantopellon lai
taan: ruiskylvöään odottavia pel
toja  piti karhita.

Luimula oli nähnyt ohi kiitä
vien maisemien kyliä. Hän oli 
seurannut niitä junan ikkunasta. 
Nähnyt pelloillaan kyntävien isän
tien vakavat askeleet, kun he as
telivat sahran aukaisemaa pölläh- 
televää vakoa. Ja saarnamies tuli 
verranneeksi itseään Jumalan kyn- 
tömieheen, joka  joutuu aukaise
maan pahuuden orasta kasvavaa 
ihmispeltoa, sillä kylvää hän ei 
vielä voi. Pelto täytyy avata. 
Särkeä sen ruohottunut pinta, 
avata vako kuivuneeseen sarkaan, 
joka on ollut kesantona. Astella 
siinä Jumalan sanan tuomitsevilla 
askelilla niin että se pöllähtää. 
Sitten vasta kylvö, kun maa on

puhdistunut, synnin ruoho ruven
nut kuivumaan.

Saarnamies ajattelee kylää, jo 
hon hän on menossa. K ylä on 
outo hänelle. Hän tuntee kylän 
vain kuulopuheitten perusteella ja 
sanomalehtien uutisista. Saarna
mies ajattelee: hän suree, mutta 
surun takaa ikään kuin pilkistäs 
jotakin innoittavaa ja  voim ak
kuutta enteilevää toimintatarmoa, 
ja  kaiken taustana on kylä, josta 
hän on kuullut paljon pahaa. On 
kuin Herra olisi alkanut koetella 
juuri sitä kylää. Antanut sen 
asukkaille vitsauksia. Varotuksen 
omasta kiivaudestaan niissä koet
telemuksissa, joita  kylässä oli ta
pahtunut —  tu lipa lot. . .  Saarna- 
miehen pää laskeutuu kahvilapöy- 
dän ääressä nojaamaan käteen. 
Hän muistaa vielä pahempaa: 
Siellä on tehty huorin, ryvetty 
lihan himoissa, surmattu synnissä 
siitetty lapsi. K eitetty viinaa ja 
tapeltu puukoin. Kädet hakeutu
vat ristiin, kun hän näitä kaikkia 
ajattelee. Mutta saarnamies ei voi 
kuin toivoa, että jaksaisi vyöryt
tää Jumalan ankaran tuomion pil
ven peloitukseksi —  ja  pelastuk
seksi . . .

Luimula on juonut kahvinsa. 
Vaipunut ajatuksiinsa. Ajatellut 
kauan: rukouksen tavoin ja  voi
mallisesti. Hänelle on ollut kah
vilan muut asiakkaat kuin elävän 
havainnon ulkopuolisia olijoita,

hän ei ole heitä huomannut. Ei 
oven käyntiä. Ei pöytien ääressä 
istuvia, pois lähteviä ja  tulevia 
asiakkaita. Mutta nyt hän nostaa 
jo  kasvonsa ylös. Kahvila on tyh
jentynyt. Ovensuupöydässä istuu 
vain poika tai nuorukainen m ie
hen ja  pojan väliltä. Nuori mies 
ei ehdi kääntää katsettaan saarna- 
miehestä pois, niin nopeasti ovat 
Luimulan kasvot kohonneet ku- 
maruudesta. Nuori m ies punastuu. 
Äskeinen liikkumattomuus m uut
tuu hänessä levottom uudeksi:

—  Se on hän, nuoren miehen 
aivoissa syntyy varmuus, mutta 
hän ei osaa sanoa mitään. Antaa 
vain pitkien jalkojensa liikahdella 
pöydän alla. Poikaa nolottaa pe
lon sekaisesti.

Luimula nousee kohoten pit
käksi. Hänen hartiansa ikään kuin 
levenevät siinä kun hän seisoo 
suorana pitkä tukka lakittom assa 
päässä melkein hartioitten tasalle 
ulottuvana. Saarnamies ottaa as
kelia ja  on kohta nuoren miehen 
luona. Ojentaa kätensä:

—  Sinä olet Pirttikoskelta?
—  Olen!
Muuta he eivät sano toisilleen. 

Kyytim ies nousee nolona. Hän on 
ojentanut äsken kätensä istual- 
taan. Sen hän huomaa nyt vasta. 
Saarnamies ottaa kahvilan naula
kosta mustan palttoonsa ja  m at
kalaukun, sellaisen ” am erikalais” - 
mallisen, jonka kyytim ies on näh-

Turkulaiskirjailija Kaarlo I s o t a l o  on syn tynyt Pyhäjoella poh- 
jois-Pohjanm aalla 20.1 .1918 . Kotiseudultaan hän siirtyi v. 1946 Tur
kuun. Aikaisem m in hän ansiotyönsä ohella alkoi k irjoitella niin runoja  
kuin proosaakin eri lehtiin. Ensimmäinen oma julkaisu oli runokokoelma  
” Y li karikon" (1950). S itten  kesti kym menisen vuotta, ennen kuin seu- 
raava teos ilm estyi. Sekin oli runokokoelm a "Täm ä m eistä”  (1960). 
Samana vuonna tuli julkisuuteen myös Kaarlo Isotalon esikoisromaani 
"T elakka", joka m erkitsi nyt kokonaan kirjalliseen työhön antautuneelle 
tekijälle varsin huomionarvoista saavutusta, jo ta  vielä viime keväänä  
julkaistu romaani "M aantie" vahvisti. N ykyisin  vireää luomiskautta elä
vällä kirjailijalla on edelleen kustantajalla odottamassa vuoroaan runo
teos ja  romaani, jonka lisäksi lehtemme on häneltä saanut julkaistavak- 
seen luvun uudesta tekeillä olevasta teoksesta. —  Arvostelijain  antaman 
tunnustuksen lisäksi Kaarlo Isotalo on hiljattain saanut m yös Suomen 
Kirjailijaliiton Kariston palkinnon sekä Turun kaupungin ja  N urm ijär
ven Opintokerhorahaston kirjalliset palkinnot.



nyt jokaisessa talossa josta on 
käyty Am erikassa. Ja melkein 
joka  talosta siellä on joku käy
nyt. Tai on nyt parhaillaan: isä, 
veli tai setä. Ja nuori mies alkaa 
ajatella  Am erikkaa astellessaan 
Luim ulan rinnalla hevosen luo. 
Luimula ei puhu mitään. K yyti
m ies ehtii ajatella. Edetä äskei
sestä pois, unohtuu kahvilassa 
noussut levottomuus.

Kun he tulevat hevosen luo, se 
kuopii rauhattomana. On syönyt 
jo  kauransa: pussi heiluu huito
vana hevosen turvassa.

Vieterirattaat keinahtelevat. Ase- 
m akylä liukuu ohi ja  kahden puo
len tietä olevat maalatut kauppa- 
talot —  pankit. Yhden talon oven- 
päältä Luimula lukee: ” Pohjolan 
Osake Pankki” . Ja hän kääntää 
vielä kärryjen ohittaissa päätään 
sivulle, melkein taakse. Se nimi 
pisti hänen silmään, ja  samalla 
se sai yhteyden toiseen asiaan, 
kylään johon hän oli menossa. 
Niin, sekin oli lehdessä: pakko- 
huutokauppakuulutuksessa: ” Poh
jolan Osake Pankin saatavista jos 
ei laillista estettä tai maksua 
satu . .  .”  Miten se nousikin nyt 
mieleen.

Saarnamiehen pää kääntyy en
tiseen asentoon, menosuuntaan. 
Hän istuu takaistuimella ja  kat
soo nyt kyytim iehen niskaan rat
taitten tärinässä. Nuoren miehen 
yläruumis heilahtelee : hartiat ovat 
leveät, melkein kulmikkaat. Lui
mula ajattelee nuoren miehen äi
tiä, jonka kirje hänellä on povi
taskussa. Heränneen äidin huoles
tunut kirje. Luimula muistaa k ir 
jeen kauniit ja  säännölliset kir
jaim et: niistä muodostuneet sanat 
ovat elävinä hänessä. Saarnamies 
kysyy  ajatuksissaan kyytim ieheltä:

—  Ovatko sinun syntisi paina
massa sen piskuisen lauman sy
däntä, jonka hädän tähden äitisi 
kirjoitti.

K ylä  harvenee. Asum ukset jää 
vät kuin uneliaaseen päiväuneen. 
A lkaa peltoaukeita ja  niittyjä. 
Kuuluu enää vain heikkona kai
kuna asem akylän ohi ajavan ju 
nan kolina. Tullaan metsäiselle 
taipaleelle. Molemmat rattailla 
olijat ovat ajatelleet kuin ohi toi
sistaan ensitapaamisen levottomat 
ajatukset. Saarnamiehen ajatuk
sissa on jo  tyhjiä, rauhallisia tuo
kioita. Tien molemmin puolin on

voimakasta pihkan tuoksua. K or
vien kuultavissa melkein äänettö
män metsän yksinäiset risahtelut, 
lintujen lyhyet tirskaukset ja  ka- 
vioitten tasaisen rytmikäs astunta 
tiestä. Mutta ajattelemaan tottu
neen ihmisen mieli ei voi pysyä 
kauan levossa: ei olla sellaisessa 
uneliaassa olemattomuudessa, m i
hin Luimula oli äsken joutunut. 
Ne pohdinnasta vapaat hetket 
tuntuivat hänestä aina jäljestä
päin kuin hukkaan heitetyiltä työ
kaluilta, melkein syntisiltä tuo
kioilta. Saarnamies riistäytyi irti 
toimettomuudestaan. Hän oli kyn- 
tömies. Hänen piti tuntea maan 
laatu osatakseen valita sitä mukaa 
työaseen terävyyden. Luimula al
kaa työn. Sanat toteavat ensin 
ilman hiostavuuden. Etenevät mat
kalla olevaan kylään johon ollaan 
menossa. Vähin erin taloihin: ky
län tapahtumiin.

Kyytimies vastaa. On kuin hän 
puhuisi hevoselle. Heittelisi sano
ja  sen taaksepäin sojottaviin kor
viin.

Tie kaartuu kaltevana. Hevonen 
ottaa muutamia juoksuaskelia. 
Vieterit pompottavat niin että sa
nat jäävät odottamaan tasaista 
käyntiä. Kyytimies katsoo taak
seen: vilkaisee nopeasti ensimmäi
sen kerran koko matkan aikana 
kuin peläten, että saarnamies on 
pudonnut, kun ääntä ei enää kuulu.

Katseet sattuvat, toisen kerran 
ensitapaamisen jälkeen yhteen, 
kyytimiehen ja  Luimulan. K yyti
mies ei enää punastu: kasvoille 
on noussut jo odottavaa ilmettä. 
Luimula sanoo:

—- Siellä on suruttomuutta, Pirt
tikoskella. Ja sanan nälkäisiä on. 
Mutta onko nuorissa?

Nuori mies kuulee yllättyneenä 
muuttuneen puheen aiheen. Hän 
on jo  melkein unohtanut, että 
mies takaistuimella on saarnaaja. 
Noussut hymy vetäytyy nopeasti 
kasvojen kireyteen ja  kädet alka
vat lujittaa suitsia. Mutta hevo
nen puistaa päätään ja  lyö hän
nällään huitaisun vastalauseeksi 
suitsien kiristymiseen: ei ota
juoksuaskelta. Kyytimiehen on 
vastattava :

—  No niin, hän sanoo vanhan 
ihmisen äänellä ja  tavalla. —  Ei 
ole uskovaisia nuorissa.

—  Riettautta vaan ja  sy n ti. . .  
huoruutta !

K yytim ies kuulee Luimulan 
äänen kovana, nuhtelevana. Etu- 
istuimella niska painuu hiukan 
kumaraan kuin lyöntiä odottavaan 
asentoon ja  korvanipukat lehahta
vat punaisiksi.

—  Se alkaa nyt siitä Hiljasta, 
nuori mies ajattelee. Hän näkee 
äitinsä varman käden piirtämässä 
kirjettä. Kuulee itkun sekaiset 
ryöppynä tulevat sanat ja ” herra 
armahda”  hokemiset. Äiti on kir
joittanut, nuori mies tietää nyt. 
Vatsanpohjasta kouraisee ilkeästi, 
ja  samassa äidistä tulee jotakin 
työlästä ja  poistyöntävää mieleen. 
Se tunne kasvaa nuoren m ie
hen sisällä: muodostuu vihaksi, 
laajentuu, tarttuu kiinni moniin 
asioihin aina keväästä alkaen: 
rippiviikkojen jälkeisistä päivistä. 
Silloin oli ensimmäinen kerta, kun 
äiti tuli maidonvalkoisin kasvoin 
kesäksi valjenneen yön halki kas
teen kosteaa yökylmää pihaa pit
kin. Äiti oli paljain jaloin —  aitan 
ovelle tuli. Kyytimiehen kädet pu
ristuvat suitsien ympärille, kun 
hän muistaa sen, ja  hän punas
tuu koko kasvoiltaan. Ja hän al
kaa ajatella. Niin kuin ei saisi —  
olla tyttöjen tykönä, aika mies. 
Aikamiehen työkin on pitänyt 
tehdä jo monta vuotta. Ja ihmi
nen se on piikakin. Pojan ajatuk
set nousevat ärsyttävään kapi
naan. Hän kääntää päätään taakse 
ja  ääni rattaitten tärinästä vä
rähtävänä nakkaa sanat luonnot
toman töykeänä:

—  Ei siellä ole sen kummem
paa kuin muallakaan!

—  Niin, niin! Ei kai! Ei sen 
kummempaa kuin muallakaan.

A jom ies kuulee, kuinka taka
istuimella iso miehen vartalo ryh
dikkäästä istuma-asennosta kuin 
lysähtää velttoon lepoon selkä
nojaa vasten. Nuoresta miehestä 
tuntuu että laukesi jotakin. K ou
rat löystyvät ohjaksien ympäriltä. 
Saarnamiehen viimeiset sanat pa
lautuvat ikään kuin kuultaviksi. 
Kyytimies tajuaa nyt, että ne oli
vat erilaiset, pehmeämmät kuin 
ne mitä hän sanoi ensin. Kun se 
puhuisi vielä jotakin, hän toivoo 
samassa. Ja ehtimättä ajatella 
sanojaan, niitten sisältöä, hän 
kuulee oman äänensä:

—  Nuoret —  yksissä vain iltai
sin kun ei muutakaan.

—  Kuinka sinä olet vanha? 
takaistuimelta ääni kysyy kyyti
miehen sanojen päälle.

—  Seitsemäntoista, täytän syys
kuussa.

—  Seitsemäntoista! toistaa pois
saolevana saarnamiehen ääni t a 
kaistuimelta.

Jonkun aikaa on hiljaisuutta 
kumpaisessakin rattailla olevissa 
miehissä. Se tuntuu raskaalta. 
K yytim ies on huitaisemassa he
vosta ohjaksilla, kun jälleen tule
vat Luimulan sanat kuuluviin:

—  Elämän kevät! Ihana elä
män kevät! Äänessä on haikeutta. 
Jotakin menettäneen ikävää. Sen 
kyytim ies tajuaa etuistuimella.

—  Sinun äitisi on herännyt, 
sureva!

—  Uskovainen se on.
Nuoren miehen kapina äitiä vas

taan hajoaa: tulee haikeutta ti
lalle. Sitä tulee pitkien aikojen 
takaa: kansakouluvuosilta, ilta
rukouksia ja  jouluja  . . .

—  Tuleeko rovasti ? Luimulan 
kysym ys havahduttaa pojan.

—  E i! Pastori vain, ja  K ar
sikko.

Eikö se sitä tiedä —  muutenko 
vain kysyy, nuori mies ajattelee 
ja  alkaa odottaa että se jotakin 
siitä synnistä . . .  Kaikkihan se on 
syntiä äidin mielestä. Niin kuin 
sekin, että Hilja laulaa lypsäis- 
sään. Ja se että Haapalan Fanni 
pitää hattua päässään: ei pue 
mustiin eikä tilaa ” Kolkuttavan 
Ääntä” .

Viimeisten kysymysten jälkeen 
ajomies on saanut ajatella kym- 
menkilometrisen pihkalta tuoksu
van talottoman taipaleen omiaan. 
Vasta sitten, kun tie sukeltaa 
kylään: alkaa kaartua loivana
lähemmäs jokea ja  hipoo jo  so- 
ratuilla reunoillaan muutamien 
talojen pihan reunoja. Tekee vielä 
uhittelevan jyrkän mutkan ja 
kulkee ärsyttävästi uteliaimpien 
talojen ikkunain ohi niin että 
lasiin painautuneet kasvot katso
vat suoraan takaistuimella istu
van saarnamiehen silmiin, sil
loin rattaat heilahtavat. Luimula 
siirtyy puolelta toiselle, kädet pu
ristuvat kuski-istuimen selkäno
jaan. Kasvot tulevat lähelle kyyti
miehen korvaa:

—  Mikäs talo se tämä oli ? Peu
kalo viittaa tulosuuntaan.

O S M O  J O K I N E N :

RETKI 
HALJENNEEN SAVEN LÄPI
” h istoriallinen  runoelm a”

J a  sorretuilla  suom alaisilla

ei lupaa, ei halua kirjoittaa

ei maata pakanoille, kuninkaat vainioilla

naisia metsästäen kuin riistaa

talonpojan sarkaa kuin riistaa, rahojen kilinää

ilkein  puhein  tarhoja kartoittivat.

O i veneet kum ollaan, kuninkaat rei’istä levisivät 

tuuliin, puihin lipuiksi

R iihet käyttäm ättä, ojankaivajat tiloilla  

rintoja hyväilivät, eikä koom m in niitä  nähty  

perästä kysyivät, ruotokaloja ju lkesiva t hajoittaa  

ei uhkapeliä, järvet um peen saappaat kestävät vasta, 

lähteen mukaan kun kuningas ryyppyhom m issa  

moniaat valtakunnan vanhat rouvat kuninkaan niskaa 

m uistivat: huoli, m urhe idän retken yllä

jo et uu det talot 

sisäkkäin kuin kirkot, naiset

H erttua söi p uita  p elloiltaan

fasaanien kirkuessa vasten yötä, halkesivat

yön ratsasti

talonpoikien ravi nälkiintyneitten  v a rjo jen  halki

ja uhrattiin  luinen ja  varjo, p im ennyt maa

pyhät m iehet torneissa

paaston aikana vannoivat rauhan säilyvän

tulivat takaisin sunnuntaina, p olttivat, raiskasivat,

miesväen ottivat, ripustivat ylös jaloistaan

kantoivat heinät, p o lttivat parrat ja  tukat n y t

K u in  p uu istu tettu  virtaavan veden partaalla

herttua naisilleen, viirit taivaalla, huuto ja  koirien kiim a.

Sotaväki vei ahneet siat ja  k u lu tti portot ja  vaim ot 

ankeaa oli hengen poisotto näiden asiain tähden  

oi luulotautinen Saatana, saarnamiesten jou kko  on suuri 

maailman hapatus yhä voimassa, kun tulevaisuus on ruuakas 

savi halkeaa naurun voimasta, m ieli on surkea lokasäkki

m onisanaisesti kirottiin  hänen vertaan n ielly ttä  maata 

hän oli meidän ainoa toivo niinä vuosina 

hän oli lisätyn juonen uhri, istuvan pedon veli 

ja  peltom iesten vaimot m uistavat hänen vyötään.
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S I H T E E R I N  P A L S T A

P rofessori Svante Dahlström  kutsutaan Turku-seuran kunniajäseneksi 21. 6.1961. Seuran lähetystön muodos
tivat (o ik .) m aistraatinnotaari Uuti Palaja, fil. tohtori Carl-Jacob Gardberg ja  asessori E rkki Vuori.

Uusi kunniajäsen

L e h d e n  numerossa 2/61 julkai
simme lehtori Helmer Winterin 
laatiman selonteon ja  arvioinnin 
professori Svante Dahlströmin  elä
m äntyöstä. Y lipainos kirjoituk
sesta oli siinä kansiossa, jonka 
kanteen oli painettu kunniajäse
neksi kutsuminen seuraavasti: 

Turku-seura, Åbo-sam fundet ry. 
har äran a tt kalla Eder P rofes
sor Svante Dahlström  till sin he
dersmedlem under stadens festår 
1961. Hela Edert rika livsverk 
har kommit Åbo till godo. Åbo 
den 1 maj 1961.

Uuti Palaja  
tf. ordförande 

Carl-Jacob Gardberg E rkk i Vuori 
sekreterare sekreterare

Kutsun allekirjoittajat suoritti
vat luottamustehtävänsä kesäkuun 
21 päivänä 1961 prof. Dahlströmin 
työhuoneessa Åbo Akademissa, jo l
loin tohtori Gardberg puhui ja 
tuom ari Palaja jätti kutsuadres- 
sin kukkineen. Laajahkossa vas-

tauspuheessaan uusi kunniajäsen, 
kiittäen huomionosoituksesta, ker
toi käyttämistään työmuodoista ja 
hahmotti suunnitelmia, joita  Tur- 
ku-tutkimuksessa pitäisi voida to
teuttaa.

Voitaneen katsoa, että Turun 
juhlavuotena 1961 molemmat kun
niajäseneksi kutsumiset —  kun
nallisneuvos Arvo Toivosen ja  pro
fessori Svante Dahlströmin —  
ovat kohdistuneet henkilöihin, jo is 
ta Turku-seura ja  sen mukana 
koko Turun asujamisto voi olla 
ylpeä.

Kotiseutupäivät

K e s ä n  kotiseututapahtumiin kuu
lui seuran toiminnassa myös se, 
että seuran hallitus päätti lähet
tää edustajan valtakunnallisille 
kotiseutupäiville, jotka pidettiin 
Rovaniemellä 8— 10. 7. 61. Seura
han on liiton jäsen toimintansa 
alkuajoista lähtien, mutta ei ole 
aktiivisesti osallistunut liiton työ
hön. Hallitus katsoi asialliseksi, 
että siihen tutustutaan, ja edus

tajaksi valtuutettiin sihteeri Vuori. 
Kun liiton hallitukseen kuuluu 
seuramme hallituksen jäsen, pro
fessori Esko Aaltonen, oli meitä 
siten kaksikin turkulaista päivillä 
mukana.

Ensimmäisenä päivänä oli var 
sinainen vuosikokous, jossa mm 
todettiin puheenjohtajan vaihtu 
minen, kun maanviljelysneuvos 
Jalo Lahdensuo korkean ikänsä 
vuoksi kieltäytyi ehdokkuudesta. 
Uudeksi puheenjohtajaksi valit
tiin rehtori Reino Alakulju. K oti
seututyön ansiomerkkien luovutus 
oli juhlahetki, joka jäi mieleen 
siksi, että kirjailijana tunnettu 
ylimetsänhoitaja A. E. Järvinen 
merkkien saajien puolesta kiit- 
täessään selvitti erityisen sattu
vasti työn valtakunnallista m erki
tystä. Professori Lars Petters
sonin rainakuvin valaistu esitelmä 
Lapin vanhoista kirkoista päätti 
kokouksen, jonka jälkeen tehtiin 
kiertoajelu ” tuhkasta nousseessa” 
uudessa kaupungissa ja  illalla 
vielä kokoonnuttiin yhteisille illa l
lisille Pohjanhoviin, isäntinä Ro-
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vaniemen kaupunki ja  Rovanie
men maalaiskunta.

Pääjuhla oli seuraavana päivänä 
Pöykkölässä, jossa samalla toim i
tettiin asiallisen ja  esineistä rik
kaan ulkomuseon vihkiminen, jota- 
paitsi Rovaniemen kotiseutuyhdis
tys Totto vietti samalla 10-vuoti- 
sen toimintansa juhlaa. Juhlassa 
piti kiintoisan esitelmän Marje- 
tan-päivästä akateemikko Kustaa 
Vilkuna, ja  museon vihkimispu
heen professori N iilo Valonen. Sa
man päivän iltana saivat kokous- 
vieraat osallistua joko Inarin- 
retkeen tai Kemijärven kautta 
Sallaan ulottuvaan, jotka kummat
kin m atkat veivät koko seuraavan 
päivän, Inariin matkanneilta vielä 
sitäkin seuraavaa päivää.

Ja vaikutelm at? Ehdottomasti 
m yönteiset. Osoittautui, että liitto 
on koko toiminta-aikansa ollut 
sanatarkkaan sanoen köyhä. Siitä 
huolimatta viime työvuodeltakin 
saatettiin merkitä useita kotiseu- 
dullisia saavutuksia, muuan niistä 
juuri Rovaniemellä Pöykkölä. Paik
kakunnittain on tehty uhrautuvaa 
työtä, museoita syntyy, muistoja 
kertyy. Sai sen vaikutelman, että 
tämän maan palkattoman aatteel
lisen työn viimeisiä mohikaaneja 
oli koolla pohjoisimmassa kaupun
gissamme heleinä heinäkuun päi
vinä. Tosiaankin, kaunis suvinen 
sää suosi näitä päiviä, joiden eri
koisuuksista vielä mainittakoon 
lohien paistaminen vartaassa (ja  
tietysti maistaminen) ja  yhteinen 
hetki Aavasaksan näköalavuorella. 
Retkeilypäivän yllätysnäkym ät ar
vattaneen sanomattakin.

Ensi vuoden valtakunnalliset ko
tiseutupäivät pidetään aivan naa
purissamme Naantalissa.

” Turku vuosisatojen 
kuvastimessa”

K  olmaskin merkittävä tapahtu
ma seuran näkökulmasta koettiin 
viime kesänä: ensimmäinen viral
lisesti Turun-päiväksi ristitty päi
vä, jonka järjestäjänä oli kau
punki itse ja  sen puolesta toim i
kunta. Kaupunginhallitusta siinä 
edustivat toim ittaja Eino Lehti
nen ja  notaari Uuti Palaja. Muut 
jäsenet, jotka mm. varsinaisesta 
toteutuksesta huolehtivat, olivat 
fil. maist. Toivo T. Rinne puheen
johtajana, liikunnanohjaaja Lahja

Salviander, hankintapäällikkö Paa
vo Suominen ja  asessori Erkki 
Vuori, jo ista  viimemainitut kaksi 
oli kutsuttu nimenomaan aloitteen 
tehneen Turku-seuran edustajina. 
Kuten nimistä näkyy, seuran jä 
seniä ovat kaikki muutkin.

Päivästä oli jo  selostus lehden 
numerossa 3 /61. Siinä luvattu pu
heenjohtaja Rinteen päiväjuhlassa 
käyttämä puheenvuoro on tässä 
numerossa lupauksen mukaan. Toi
nen lupaus täytetään tällä pals
talla. Lahja Salvianderin laaja- 
töisessä kavalkaadissa ” Turku vuo
sisatojen kuvastimessa”  oli esiin
tyjiä  legio. Kohtuullista on, että 
muistiin merkitään heidätkin ja 
samalla lyhyesti selostetaan esi
tystä.

Esilukijana toimi suunnittelija 
itse. Johdannon jälkeen alettiin 
tarujen ajasta —  Kullervorunot- 
han pesiytyivät Suomessa sen lou
naiskolkkaan. Aleksis Kiven Kul- 
lervo-draaman hahmot seppo Ilma
rinen ja  Pohjan neito esittäytyi
vät. Teräsainetta etsimässä ollut
ta Ilmarista esitti Veikko Uusi- 
mäki ja  häntä vastaanottamaan 
tullutta Pohjan neitiä, Ilmarisen 
emäntää, Ritva Valtakoski. K ale
valaista runomittaa käytti seuraa- 
va pari, muinaissuomalainen poika 
ja  tyttö —  Taisto Aho ja  Taina 
Virtanen —  jotka Koroisten Tur
kuun saapuneina pyrkivät nyky- 
Turun sijoille, lähemmä meren
rantaa, jossa perustaisivat per
heen. Historian hämärä jäi taakse, 
kun n. 1220 Suomen piispaksi ni
mitetty englantilainen Tuomas —  
Jukka Niemelä —  piispallisissa 
varustuksissaan julkiluki paavi 
Gregoriuksen kirjeen, jo lla  m yön
netään lupa tuomiokirkon siirtä
miselle K oroisista Unikankareelle, 
nykyiselle paikalleen. Keskiajalla 
viivähdettiin kahdessa seuraavas- 
sakin kohtauksessa. Annikki, Tu
rusen tyttö —  M irja Hellstén —  
neuvoi Turun neitosia varomaan 
petollisia ulkomaan kauppamiehiä 
ja  luki rakkausmanauksensa kes
tille, ja  turkulaisen Pyhän Annan 
luostarin nunna —  Pirkko K ujan
pää —  lauloi ” Ave maris stel- 
lan” . Laululla alettiin m yös uusi 
aika. Kaarina Maununtytär —  T a
mara Lund —  lauloi kehtolaulun 
onnettomalle kruunupääpuolisol- 
leen ja  luki senjälkeen Eerik 
XIV:nnen hänelle, Kaarinalle, k ir

joittam asta kirjeestä palasen. K oh
taus 1600-luvulta oli sekä kom ea 
että humoristinen. Siinä kreivi 
Pietari Brahe —  N iilo Tarvajärvi 
—  saapui puistoon kuuntelemaan 
ylioppilaslaulua seurueineen, j o 
hon kuuluivat hänen v. 1640 pe
rustamansa Turun akatemian pro
fessori —  T oivo Lehto —  ja  
v. 1623 perustetun Turun hovi
oikeuden toisen luokan asessori —  
Paavo Tuominen. V iim em ainittu
jen kesken sukeutui äkkipikaisesti 
riita siitä, kumpi on arvossa kor
keampi, humoristinen kiivailu, jon 
ka Brahe kuitenkin lopetti, kun 
kansallispukuiset Kylän P oja t —  
kvartetti K ansallisoopperan kuo
rosta — alkoi laulaa tuttua Gau
deamus igitur-sävelm ää. Kun M ar
jatta  Raita oli kirkonkellojen pau
hatessa johdattanut m uistot T u
run suureen onnettomuuteen, kau
pungin paloon v. 1827, tulkitse
malla syylliseksi itsensä tunte
van Hellmanin palvelustytön hä
tää, pyrähti vuosisadanvaihdetta 
ilmentämään nuorten parvi, joka 
tanhusi ja  lauloi ” Soutelin, soute- 
lin kultani kanssa A urajoen suul
la” . Tai oikeammin lauloi osaksi, 
sillä varsinaisena laulutukena o li
vat T arja  ja  Terhi Järventö. Tan
huajat olivat aakkosjärjestykses
sä: tytöt Eila Huovinen, P irjo 
Hurmerinta, Salme Koskinen, R iit
ta  Laine, M arjatta Lantee, Ulla- 
M aija Raitala, Saara Sivonen ja 
Riitta Soini, pojat Juhani Arnell, 
Pentti Huttunen, M artti Ilmonen, 
Matti Lehtinen, Jorm a Mäkinen, 
Pentti Raatikainen, Juhani R yt- 
kölä ja  Pertti Veijalainen. Omaa 
vuosisataamme edustivat nuoret 
norjavartiset voim istelijattaret, h e
kin liikunnaniloa ilm entäen: Seija 
Heinonen, Sirpa Lehtonen, Leena 
Levander, L iisa Levander, Orvokki 
Ojala, A rja -R iitta  Salm ikivi, A n 
neli Salo ja  Terttu-L iisa Toukola. 
Heihin liittyivät Katinka-parodioi- 
jat, ” nuorena”  Tuula Reinikainen 
ja  ” vanhana”  M arjut Teräs. Ja 
vihdoin siirryttiin tulevaisuuden
kin Turkuun, jälleen parodioivasti. 
Vanhentunut lättähattupoika T ap
sa —  Esko Mäkelä —  ja  yhtä 
vanhentunut villam yssym issi —  
Valli Raita  —  esittivät hum oristi
sia vuoden 2000 näkymiä. Kuvael- 
m asarja päättyi Varsinaissuom a
laisten lauluun, jonka yleisö yh
dessä viim eksiolleiden nuorten ryh-



m än kanssa  koko päiväjuhlan 
pää tteeksi lauloi. L aulua säesti 
nelim iehinen orkesteri, joka hoiti 
kavalkaadin  m uutkin säestykset 
ja  välisoitot. Sen m uodostivat tu r 
kulaiset m usiikerit M ertsi Lehto
nen, Vilho Roinila ja  Olavi W ik
m an ja  pianossa Keijo Vuorinen, 
joka nykyisin toim ii Vaasan Suo
m alaisen T eatterin  kapellim esta
rina.

M u is to la a ta t tulli- 
a i tau k seen

V iim e in en  jäännös vanhasta  tul- 
l ia itauksesta , joka ym päröi kau
punkia ns. pikku-tullia kannet
taessa  vuosina 1622—1808.”

Täm ä teksti on siinä laatassa  
— ja  ruotsinkielinen toisessa — , 
joka pa ljas te ttiin  lokakuun 1 päi
vänä 1961 klo 13 Yliopistonm äel
lä. Turun kaupunki oli tulliaitauk- 
sen jäännösten  lähiym päristön so- 
m istu ttanu t. Kaunis polku por- 
taikkoineen ja  laattak iv ikäytävi- 
neen oh jaa  kävijän  muistom erkin 
luo, jossa loka— m arraskuun vaih
teessa  kylvöruoho jo viheriöi laa 
ja lla  alalla. Turun kaupungin puo
lesta  o tti la a ta t v astaan  kaupun
ginvaltuuston puheenjohtaja, kun
nallisneuvos Arvo Toivonen. Pal
jas tu s  tapah tu i T urku-seuran toi
m esta, jonka puolesta selostavan 
esitte lyn  ja  luovutuksen toim itti 
työjaoston puheenjohtaja  ja  seu
ran  varapuheenjohtaja , fil. maist. 
Toivo T. Rinne. Hän kertoi, e ttä  
jo 1500-luvulla T urkua alettiin  
ym päröidä m uurilla, m ikä työ kui
tenkin n ä y ttä ä  keskeytyneen al
kuunsa. M utta kun valtiopäivät 
v. 1622 hyväksyivät ns. pikku-tul- 
lin, jo lla  ym m ärrettiin , e ttä  ka i
k ista  m aaseudulta kaupunkiin tuo
tav is ta  syötävistä  ja  kulu tustava
ro is ta  oli kaupungin portilla  suo
rite tta v a  tu llirahaa, tu llia itaus teh 
tiin  kaivantoineen. V. 1638 Pie
ta r i B rahe m ääräsi kaupunkilai
se t yleiseen työhön korjaam aan 
rappeutuvaa a itau s ta  ja  syventä
m ään kaivantoja. Täm ä kum mal
lekin osapuolelle harm illinen ve
rotusm uoto oli voim assa lähes 200 
vuotta. Ennen luovutusta puhuja 
k iitti Turun Työväen S äästöpank
kia, jonka lahjoituksen turvin 
T urku-seura  oli voinut to teu ttaa  
arvokkaan aitausjäännöksen va

rustam isen m uistolaatoin. Pankin 
puolesta puhui toim itusjohtaja, 
fil. m aist. Eero Num erla mainiten, 
e ttä  Turussa talous- ja  ku lttuu ri
eläm ä kulkevat käsikädessä, ja 
kohdistaen lämpimiä sanoja Turku- 
seuralle muistojen vaalijana.

Aurinkoisen päivän juhlatilai
suu tta  oli kertyny t seuraam aan 
runsaanlaisesti turkulaisia, jotka 
lisäksi saivat kuulla Toivo Vasa
man johtam an mieskuoro L aula
vien M estarien tilaisuuden alka
jaisiksi laulaman Suomen lau
lun ja  päätteenä esitetyn Leevi 
M adetojan sävellyksen ”Maa kau
nehin”. T aiteilija  Tauno Torpon 
suunnittelemien laattojen luota 
poistuttaessa lähtijöiden mielissä 
sousivat Turun kunnallisneuvok
sen vastaanottopuheen viime sa
nat: ”Turun kaupunki tulee vaali
maan tä tä  muistomerkkiä samalla 
rakkaudella, m illä se hoivaa mui
takin arvokkaita m uistojaan.”

S yysjuh la

K a u p u n k i oli suonut turkulaisille 
vapaan pääsyn sekä entistettyyn 
Turun linnaan e ttä  esilinnassa si
jaitsevaan historialliseen museoon 
lokakuun 21 ja  22 päivinä 1961, 
lauantaina ja  sunnuntaina. Lauan- 
tai-iltana lähes kolmesataa Turku- 
seuran jäsentä  kerääntyi linnan 
kuninkaansaliin klo 19:ksi omaan 
syysjuhlaansa, jonka ohjelman 
väliajalla linnan turistikahvila myi 
huokeaan hintaan kahvikupposen 
kuningattarensalin  puolella. Juhla 
a lettiin  katsom alla H. Teurin ot
tam a ja  seuran om istam a lyhyt
filmi viime elokuun Turun-päivän 
historiallisesta kulkueesta, jonka 
tukikohta tuona päivänä sijaitsi 
linnassa. Välittöm ästi sihteeri, m u
seonjohtaja, fil. tri C. J. Gardberg 
selosti ääriviivoin linnaa ja  sen 
vaiheita ja  lausui jäsenkunnan 
tervetulleeksi. Turun Yliopiston 
satakuntalais-häm äläisen osakun
nan puhallinorkesteri —  22 soit
ta jaa  lääket. kand. Teuvo Aallon 
johdolla — soitti taustam usiikkina 
filmin aikana 30-vuotisen sodan 
marssin j a  konserttinum eroinaan 
balettim usiikkia Aram  H adsjatur- 
janin ”N aam iaisista” ja  menueton 
Georges Bizet’n ”A rlesitar-sarjas- 
ta  n:o 1”. ”Rytmiä keiloin” oli 
Turun Kisa-Toverien voimisteli -

ja tta rien  esitys nim eltään ja  se 
johdatti M arita Aron ja  Pirjo 
Lehtisen ohjauksen m ukaan mieli
a la t liikunnan iloon ja  suloon edel
tän y ttä  m usiikkia myötäillen. Opis
kelija P ertti Vainion laulam a ja 
opiskelija Raimo Tuomen säes- 
täm ä Merikannon ”M erellä” j a t 
koi kaarta , kunnes toinen sävel
mä, ”Sotamiehen laulu Daniel 
H jo rtista”, vei taas historiallisiin 
muistoihin. N iitä  toi esille kiin
nostuneelle kuulijakunnalle myös 
professori E inar W. Juva. Hänen 
esitelm änsä ”Turussa v. 1775” on 
julkaistuna toisessa paikassa leh
teä.

Väliajalla kahvinjuonnin ohella 
toim itti seuran naisjaosto a rpa
jaiset, joihin olivat hyviä voit
to ja  lahjoittaneet Hugo Helander 
Oy, Hilkka Im pivaara, Irm a Jy l
hän taideteollisuusliike, Tam pe
reen Rohdos Oy, Turun K ultase
p ä t Oy, Turun Lamppu Oy ja 
Åbo Svenska Teater. Esitämme 
täten  lahjoittajille m itä lämpimim
m ät kiitokset. Ohjelman jälkiosas
sa Hemmo Kivilaakson johtam a 
Turun Työväen Mieskuoro lauloi 
Pesolan ”Meijän rovastin”, Küc
kenin ”Sydämen to iveita” ja  Kuu
lan ”Nuijam iesten m arssin”, vie
railijaksi pyydetty maanviljelijä 
Jorm a Tengström  Taivassalosta 
lausui Valto Saran ”Kevätsere- 
naadin” ja  Vappu Mäkelän ohjaa
ma Turun Kisa-Toverien tanssi
ryhm ä esiintyi kahteen otteeseen, 
”Pustan rytm ein” ja  ”Kisaillen 
Skotlannissa”. Olavi Sarmion yh
tye päätti juhlan Eemil Kaupin 
”Varsinaissuomalaisin sävelin” ja 
säestäm ällä yhteisesti lauletun 
Varsinaissuom alaisten laulun.

L ähinäkym iä

K u n  selonteko tällä  palstalla on 
pysytellyt juhlien ja  yhdessäolo- 
tilaisuuksien vaiheilla, lopetetaan 
samassa hengessä ja  todetaan, 
e ttä  teollistam is- ja  liikejaosto j ä r 
jesti keskustelutilaisuuden joulu
kuun 11 pnä 1961 aiheena: ”Suur
ten ikäluokkien am m attikoulutuk
sen ja  elinkeinoelämän ongelmat 
Turussa” ja  e ttä  naisjaosto on v a
rannut Turun linnan juhlahuoneis
ton Kynttelinpäiväksi, helmikuun 
4:nneksi 1962.

S e c r e t a r i u s
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T ullim uurista  kertova laatta on paljastettu . Kunnallisneuvos Arvo  Toi
vonen (toinen vasem malta) pitäm ässä puhetta. Hänen vieressään m ais

teri Toivo T. Rinne.

Ja tk . siv. 23

—  Hoitola.
—  Ovatko uskossa?
—  Vanha emäntä.
— Onko surevia?
—  Sitä rovastin  uskoa.
Saarnam ies o ttaa  lasit, pyyhkii.

Kun ne ovat tukevasti nenällä, 
hän heilu ttaa  ra tta ita  kääntyil- 
lessään yhtenään. Sanoo pitkän 
tovin päästä:

—  Pellot ovat hyviä, syvämul
taisia. Ei näy paljon poutineen 
ohra.

—  Onhan ne kun vaan saavat 
sontaa tarpeeksi. J a  saavathan ne,

kun täällä  on lehmiä niin paljon.
— M aalliset pellot, saarnaaja  

vastaa.
Kyytimies ei huom aa Luimulan 

tarkoitusta. Hän pääsee yksinäi
syydestään irti: innostuu. Käsi
alkaa viittoilla milloin toiseen m il
loin toiseen suuntaan kylän eri 
taloihin, jo ita  on kuin suuren jä t 
tiläislapsen leikin jälkeen unohtu
nut puoli ym pyröihin jokitörm ille, 
peltojen ja  vainioitten ulommai
siin kulmiin.

Luimulan katse seu raa a ina  kä
den ojennusta: silm ät imee avau
tuvaa m aisemaa. J a  jokaisen ta 
lon ulkomuodon perusteella saar
namies y rittää  a rv a ta  talon asuk
kaitten  hengellistä tilaa.

TU RKU -SEURA —
ÅBO-SAM FUNDET r.y.

Taloudenhoitaja - Ekonomichef
Paavo Suominen, P u u ta rh a t. 
29, puh. - tel. 22 670.

Pääsihteeri ja  toim isto - Gen. 
sek reterare  och byrå
E r kki Vuori, K ellonsoittajank. 
3—7 A 21, puh. - tel. 19 575.

Svenskspråkig sek re terare  - 
Ruotsinkielinen sihteeri
Carl Jacob Gardberg, Träd- 
gårdsg . 46 A, tel. - puh. 10 852

Postisiirtotili Tu 32300

Liity jäseneksi T urku-seuraan  - 
Bliv medlem i Âbo-samfundet



N U O R ET TURUSTA
M a r i a  L a u k k a  - H a n n u  T a a n i l a  - I l p o  T o l v a s

'K oonnut’ : O S M O  J O K I N E N

Suom en Turku o tti tä llä  k e rta a  y h tey ttä  kolmeen ylioppilas- 
nuorison  ed u sta jaan , joiden koti- tai koulukaupunki Turku on. 
P a ljas ja lk a in en  tu rku la inen  uskaltau tu i pyytäm ään heitä ilm aise
m aan  päällim m äiset sym patia t ja  a n tip a tia t T urusta . Lyhytkin 
puheenvuoro oso ittaa , e tte iv ä t he edusta 'v ihaisia  nuoria’ vaan 
'h a rk itsev ia  nu o ria ’, he rak en tav at e ivätkä hajoita.

E rittä in  syvää an tip a tiaa  tu n 
nen kylläkin m ukulakivipäällys- 
te isiä  k a tu ja  kohtaan, sitäk in  vain 
silloin kun m inulla on korkeakor
koiset kengät jaloissa.

M aria Laukka:

Pidän T u ru ssa  siitä , m ikä on 
hyvin vanhaa, ja  siitä , m ikä on 
aiv an  u u tta . Tuom iokirkko, Turun  
lin n a  ja  y leensäkin  v an h a t rak en 
nukset tek ev ät tä s tä  kaupung ista  
pitäm isen  arvoisen . A ura joesta  
tä y ty y  m yöskin p itää , koska se 
on ku lkuväylä  m erelle ja  koska 
A urajoen  ra n n a t  ovat enim m äk
seen  kaun iit. Kun osaa sopivasti 
luovia p itk in  o ikeita  k a tu ja , on 
T u rk u  vars in  v ieh ä ttäv ä  paikka. 
Se m ikä on a ivan  u u tta , on nuori 
j a  inn o stu n u t ylioppilaspolvi. T u
ru n  Y liopisto  a lk aa  vihdoin olla 
ky llin  suuri, jo tta  tu rk u la in en  yli- 
oppilasälym ystö  sanan  positiivi- 
sim m assa  m erk ity k sessä  pystyy  
keh ittym ään . H elsinkiin  v e rra ttu 
na  tu rk u la is illa  ylioppila illa  on se 
e tu , e t tä  ideat ova t tää llä  tu o 
r e i ta ;  n a iv ia  j a  ro m a n ttis ta  innos
tu n e isu u tta  e iv ä t ole perin tee t 
k ah litsem assa , onpa su o rastaan  
m ahdollisuuksia  to im ia u ran u u r ta 
jan  teh täv issä !  O piskelukaupun-

kina Turku on myös tunnetusti 
edullinen paikka, m ikä tie tysti 
kuuluu valopuoliin. Syyt tähän  
kylläk in  lienevät siinä, ette i T u
ru ssa  oikein ole m ahdollisuuksia 
h a jo itta a  in tressejään .

Silm iinpistävin puute Turun 
kaupungissa  on se, e ttä  tää llä  ei 
o sa ta  kunnio ittaa  vanhoja arvoja. 
S iv istyshistoriallisesti ja  es tee tti
sesti arvokkaita  rakennuksia re 
v itään  pois ja  tilalle rakennetaan  
ikäviä paralleelipipedejä, jotka 
m uutam an kym menen vuoden k u 
lu ttu a  epäilem ättä  ovat tä y ttä  
slum mia. Rakennustyylien seka
sorto hä iritsee  kaupungin kau- 
neim piakin osia. P erinteiden lai
minlyömisen puute  taa s  kuvastuu 
kaupungin  kulttuurie läm ässä, e ten
kin taiteiden  harjo ittam isessa . P e
rin te illä  on käy ttö arv o a  enää vain 
juhlapuheiden sisällössä. E sim er
kiksi kuvaam ataiteiden  rappio tila  
T urussa  ei ole suinkaan siitä  joh
tuva, e tteikö kaupungissa  olisi 
kykyjä  ilm ennyt; yleinen suh tau
tu m istap a  vain  a ikaansaa sen, e ttä  
he eivät tää llä  viihdy. K aupungin
tea tte r in  j a  kaupunginorkesterin  
kunnolle a n tav a t sopivia v ertau s
kohtia  y lioppilaitten v astaav a t y ri
tykset.

E n  oikein osaa v a s ta ta  kysy
m ykseen, m itä  T urussa tah to isin  
m uuttaa  —  paitsi siten, e ttä  sil
loin tällöin tah to isin  m uuttaa  i t 
seni tä ä l tä  Helsinkiin. Turku  on 
tä llaisenaan  e rittä in  orgaaninen 
kokonaisuus eikä ole epä ilystä 
kään  etteikö kehitys edelleen olisi 
ihan johdonm ukaista kasvua. — 
M enem ättä henkilökohtaisuuksiin 
en liioin ta id a  v a s ta ta  kysym yk
seen m itä  Turussa  perä ti vihaan.

Hannu T aanila :

Tässä  kaupungissa  pidän eniten 
tä s tä  kaupung ista : tuom iokirkko, 
joki, vanhat rakennukset, kauniit 
talo t. Turku on tarpeeksi pieni ja  
tarpeeksi suuri ainakin minulle, 
miljöö on rak as te ttav a , viihdyn 
tää llä . Täm ä on kuin leikkikau- 
punki.

Paavo Haavikko sanoi e räässä  
haasta tte lussa , e ttä  hän ei tunne 
Suomessa olevansa sy rjässä . ”En 
ole koskaan a ja te llu t e ttä  me 
tää llä  olisimme sivussa ta i jä l 
jessä  jo istak in  keskuksista, olen 
aina  tu n ten u t e ttä  tää llä  on kes
kellä.” — Turku tun tee olevansa 
sivussa ja  tää llä  puhutaan  k u lt
tu u ris ta  ja  ku lttuu rie läm ästä ; 
'k u lttu u ri’ lienee jo tak in  k van ti
ta tiiv ista  —  jo ta  tää llä  p itä isi olla 
yksi neljäsosaa H elsingin 'k u lt
tu u rin ' m äärästä . Toiset v a litta 
vat, e ttä  Turku ei tä y tä  norme- 
jaan , to iset ta a s  tod iste levat k iin 
tiöiden olevan ru n saasti y lite tty 
jäkin.

Turku ei todellakaan  ole avant 
garde, m u tta  s ilti kaupunki ei ole 
se yksikkö jo ta  voi arvostella. 
Voin k ritiko ida vain  itseäni ja
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om aa ikäpolveani. Jos oloni on 
henkisesti ahdas, v ika  on omani. 
(H elsing in ) Y lioppilaslehden Arvo 
Salo sanoi a ivan  oikein todetes
saan , e tte i T u ru ssa  ole p erin teitä. 
Nuorelle ihm iselle ei ole tää llä  
p aikkaa ennen kuin on teh ty  jo 
tak in : leh tiä, k o rporaa tio ita , k ah 
viloita, serem onioita; saa tu  luo t
tam u sta . V anhem m at e iv ä t voi 
ta r jo ta  m eille m u u ta  kuin oman 
m aailm ansa e ikä heidän velvolli- 
suu tensakaan  ole ho ivata  m eitä. 
Siksi tu lee a rvoste lla  itseään , 
meitä.

Ilpo Tolvas:

K oska om a harra s tu sa lan i on 
m usiikki, kohdistan  huomioni t u r 
kulaiseen m usiikkieläm ään. Sen 
vilkkaudestahan  on e s ite tty  u sein
kin k iittäv iä  lausun to ja  —  täm än 
kaupungin ulkopuolella. Niin, on
han m eillä sen tään  kaupunginor
kesteri, joka  toim ii suhteellisen 
vilkkaasti. On parik in  konsertti- 
toim istoa, jo tk a  m ahdollisuuksien
sa  m ukaan jä r je s tä v ä t  v ierailu ja, 
varsinkin  tä n ä  syksynä on hyvän 
m usiikin kuulem iseen ilm ennyt 
y llä ttäv än  paljon m ahdollisuuksia. 
Nuorison keskuudessa on v ireää  
m usiikin h a rra s tu s ta  jne. E tenkin 
olen itse  tä n ä  syksynä m ieltynyt 
Turun  linnassa p idetty ih in  kon
sertte ih in , p idän  s itä  onnistuneena 
aja tuksena.

J a  onhan T u ru ssa  kuoroja, v ä 
hän  joka  laa tua . M utta  onko oi
kein sellainen a ja tu s , e ttä  oma 
kuoro on p ääas ia  eikä p iita ta  
lainkaan  kaupungin  m u u sta  kon- 
se rttie läm ästä , h a rjo itu s ilta  esi
m erkiksi s a a t ta a  olla sam a ilta  
kuin kaupunginorkesterin  konser-

”A t t - M
A sem apäällikkö Kalle P a i -  

j u l a  on täy d en tän y t "A tt- 
M im min” nim ellä täm än  vuo
sisadan alussa  tunnetun  neiti 
Vilhelm ina Holm in lähikuvaa, 
jonka lukijoillem m e jo a lu s ta 
vasti hahm otti kunnallisneu
vos Arvo Toivonen kesällä 
ilm estyneessä lehtem m e num e
rossa 2/61.

te i l lä k in . . .  Jos tä lla ise lla  y lp ey 
dellä olisi edes k a te tta , voisi asian  
ym m ärtää, m u tta  kun tu loksista  
om an h a rra s tu sp iir in  yhteydessä 
on p a ras  puhua perin  vaim eaan 
sävyyn, v a ik u ttaa  tilanne m ieles
tän i hiem an om alaatu iselta . En 
kiistä, ette ikö  T urussa  kaikesta  
h uo lim atta  ole siksi paljon hyviä 
kuorolaulajia, e ttä  todella  hyvän 
sekakuoron a ikaansaam inen ei olisi 
m ahdotonta. H yvällä sekakuorolla 
olisikin paljon teh täv ää  Turun 
h isto ria llisissa  ym päristö issä . Sä- 
velk irjallisuuden suurim m at vo- 
kaaliteokset e ivät ole sen  parem 
m in mies- kuin naiskuoroteoksia, 
e ikä a inu tkaan  kuoro nykyään T u 
russa  n iitä  pysty isi esittäm ään .

Uuden m usiikin esittäm inen ja  
tulk itsem inen tu n tu u  m yös n ukku
van P rinsessa  R uususen u n ta  eikä 
to ista iseksi osoita m itään  h e rä ä 
m isen oireita. M usiikkiyleisön k as
va ttam inen  on jää n y t kesken. K o
vin yksipuolista  tu n tu u  olevan 
konserttiyleisökin : sinfoniakonser
te issa  käydään, m u tta  moniko tu 
lee m usiikin tak ia ?  Sillä todelli
se t m usiikin n a u tt i ja t  tu n tu v a t 
hupenevan vähiin  kun jä r je s te tä ä n  
todellisia m usiikkitapahtum ia. Lie
neekö s itten  niin, e tte i sadankah- 
denkym m enentuhannen asukkaan 
kaupung issa  todellakaan  voi v a a 
t ia  löytyvän kuin m uutam a kym 
m enen sella ista, jo tk a  voi laskea 
kuuluviksi ku lttuurihenkilöihin.

K iittä isin  myös m usiikkiopistoa, 
jos sellainen tää llä  olisi. M usiikki
opiston K annatusyhd istys on sen
tä ä n  to im inu t jo parisen  vuotta , 
k iite ttäköön  siis sitä . Sehän m er
kitsee, e ttä  m eillä to ivo ttavasti 
tu lee m usiikkiopistokin joskus ole
m aan.

• 
I m m i"

O l i  oikein sy d än tä  läm m ittäv ää  
lukea Suom en T u ru s ta  kun n allis 
neuvos Toivosen m y ö tä tu n to isia  
m uiste lm ia  v a n h a s ta  kunnon ko rt-  
tee riem än n ästän i A tt-M im m istä. 
K oska koulupoikana K a ija lan  vel
jes ten  ja  K aukovallan  ohella jo u 
duin m yös hänen huolenpitoonsa, 
sa llittan een  näihin m uisto ih in  li
s ä tä  vielä m uutam a p iirre .

A tt-M im m i, o ikea lta  n im eltään  
V ilhelm ina Holm, oli ko to isin  K e
miön V estan fjä rd istä . U lkom uo
do ltaan  M immi oli ku in  ilm etty  
Åse (K a tri  R au tio ) K a n sa llistea t
te rin  P ee r G yntistä . K estäv ä  ja  
kova työihm inen. M onasti hänen 
työp äiv ään sä  m ah tu i p arikym m en
tä  tu n tia . V ätin  kaivolla  olin m on
ta  k e rta a  v in tta am a ssa  v e ttä  M im 
m ille, kun hän k ire ä n  p a k k a sta l
ven ehtoona oli pyykkiään  v i ru t 
tam assa . M inulla oli v a h v a t van t- 
tu u t kädessä, m u tta  M immi sen 
kuin vain  pa lja in  k äsin  huuhteli 
pyykkiään  jääk y lm ässä  vedessä. 
H änen aam u h eräty k sen sä  oli s ä ä n 
nöllisesti kello 4. P iti  k iireh tiä  
sanom alehden painoon v iikaam aan  
ja  s itten  kan tam aan . Jo s  kaikki 
kävi hyvin, eh ti hän  ko tiin  siinä  
kahdeksan  m aissa, m u tta  p a in o 
koneiden k ro n k la tessa  h äm ärsi jo 
sy y silta  M im min saap u essa  va l
m istam aan  päivän  ensim m äistä  
a te riaan sa .

Joukon nuorim pana sa in  to is i
naan  to im ittaak sen i pien iä ostok
s ia  M im min ohjeiden m ukaan: 
"M ene su  M arjasi j a  tu a  su  yks 
v a rttik ilo  J a v a  k a ff i” j a  v ä lis tä  
taa s , kun M im m in päivä oli veny
n y t k oh tuu ttom an  p itk äk si, neu
voi h än : "M ene su Tam m isi ja  
onks su  ei pääse  tra p p a  k au t, 
m en su  s isän  k a u t j a  tu a  yks 
fu n ttap u lla  a t t  m e s a a  tä n ä p ä  
jo tta  suuhu kans.” (M arja sen  se- 
k a ta v a ra-  j a  T am m isen  leipom o
liike o liva t k o rtte erip a ik a n  läh i
kauppoja.)

M immi oli täyde llinen  a ltru is ti. 
Jo s  häne llä  oli jo tak in  yli sen 
hetken  tarp een , oli hän  sen  v a l
m is luovu ttam aan  sille, jo lla  oli 
v ielä  vähem m än. O saksi t ä s tä  
sy y stä  M im min eläm ä olikin y h tä 
m itta is ta  k äd estä  suuhun huoleh
tim is ta . M u tta  h än  oli v äh ään  ty y 
tyväinen  ja  i ts e ltä ä n  paljon  vaa-
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tiva. Monien muiden tehtäviensä 
ohella toim i hän vahtimestarina 
ja  siivoojana m yös ns. Parkin hu
vilassa Nummenpakan alkupäässä. 
Siellä kanttori Honkakoski, pas
tori Keihäsen toimesta, piti poi
kain lauluharjoituksia parina ilta
na viikossa. Näinä ehtoopuhteina 
saatiin kotona odottaa pikku tee- 
ateriaamme kymmeneenkin saakka. 
Tällaisen päivätyön itse tehneenä 
saattoi hän vielä muistaa hoidetta- 
viaankin kysyen: ” Onks su v e su ?” 
Ja jos joku oli huonovointinen tie
dusteli M immi: ” Kniippa su ?”  

Sekä taiteilija Ilmari Kaijala 
että rehtori K yösti Kaukovalta 
olivat kumpikin piirissään jo  nuo
rina keskeisiä henkilöitä, jonka 
vuoksi vaatimattomassa kamaris
samme kävi paljon sittemmin hy
vin tunnettuja vieraita, mm. ta i
teilijat Edvin Lydèn, Ragnar Un
gern, Santeri Salokivi, Veikko 
Puro, muutamia mainitakseni. Täl
laisessa nuorten joukossa olisi 
seurustelu saattanut joskus ehkä 
hiukan riehaantua, ellei jokainen 
olisi tuntenut muuten leppoisan 
emännän tiukkaa komentoa. Ker
ran illalla sattui Lydèn soitta
maan vanhaa taffeliam m e vähän 
myöhempään. Silloin ilmestyi Mim
mi joukkoon ja  komensi: ” Piano 
fast, Kalle gå  o sova.”  —  ” O fö r
låt” , vastasi soittaja anteeksi pyy
dellen: ” L igger Kalle på p iano?”

Mimmin kuolemaan johtanut 
sairaus kesti täsmälleen viikon. 
Lääkäri totesi potilaassa yhtaikaa 
keuhkokuumeen ja  aivokuumeen 
ennustaen kuoleman hetken päi
välleen.

Mimmi saatettiin viimeiselle 
matkalleen hyvin kunnioittavasti. 
Kahdentoista tupsun ruumisvau
nuja seurasi vainajaa silkkistör- 
märit päässä taiteilijoita, opetta
jia  ja  sanomalehtimiehiä. P itä
mässään hautauspuheessa mainitsi 
pastori Keihänen m m.: ” Tämä on 
harvinainen siunaustilaisuus. K öy 
hää ja  vaatimatonta Raunistulan 
mummoa on saattamassa näin 
arvovaltainen joukko. Ainoatakaan 
naista ei ole täällä suruaan osoit
tamassa, eikä yhtään omaista ole 
saapunut haudan ääreen. Tunnen, 
että suuri kiitollisuus vainajaa 
kohtaan sykähtelee meidän jokai
sen sydämessä peittäessämme tä
män kummun kukkasiin.”

K a l l e  P a i j u l a

T U R U S S A  v. 1 7 7 5

Jatkoa siv. 17

uudistussuunnitelman. Se oli laa
dittu monien mietintöjen, lausun
tojen ja  ehdotusten pohjalle, joita 
Suomen edustajat olivat esittä
neet. Tärkeimmät niistä koskivat 
isojaon toimeenpanoa. Me annam
me ajantiedon kertoa edelleen: 
” oltuansa Suomesa maan asuvai
sille ja  oikeutta etsiväisille lievi
tykseksi asetti Hänen Majestetins 
Suomeen kaksi uutta maaherran 
lääniä, yhden Kuopioon ja toisen 
Ouluun, ja  uuden kuningallisen 
hovioikeuden Vaasan kaupunkiin, 
sääsi myös virtain ja  koskein per- 
kamisen, Hämeenlinnan ylösra- 
kentamisen ja  kaupungin siirtä
misen toiseen paikkaan, paitsi 
monta muuta merkitsevää asiaa, 
kuin Hänen Majestetins Suomesa 
ollesans sääsi ja  toimitti.”

Kustaa III:n Suomen matka oli 
ollut Suomelle eduksi. Eivät men
neet hukkaan turkulaistenkaan 
suuret uhraukset heidän osoittaes
saan vieraanvaraisuuttaan nuorel
le kuninkaalle. Hänen valloittava 
persoonallisuutensa voitti täällä 
monia ystäviä. Tietenkin oli tuol
loinkin purnaajia, kuten aina on, 
mutta yleisesti katsoen voi sanoa, 
että turkulaiset olivat tyytyväi
siä kuninkaan käyntiin —  ja  pit
kälti riitti puheenaihetta niin ma
talissa majoissa kuin porvariston 
pirteissä ja  säätyläisten saleissa 
ja  kammareissa tästä nuoren ku
ninkaan ensimmäisestä käynnistä 
Turussa. Itse kuningas oli myös 
ylen tyytyväinen matkaansa. Nuori 
kansliavirkamies C. F. Freden- 
heim, joka kuului kuninkaan seu
rueeseen, kirjoitti isälleen, piispa 
Mennanderille: ” Kuningas kiittää 
Suomea ja  suomalaisia kaikille, 
joita H. M:nsa tapaa ja lupaa 
varmasti tulla takaisin ensi vuon
na.”  Hän ei silloin tullut, mutta 
v. 1777 ja  sitten monta kertaa 
myöhemmin.

M u t t a  tähän vuoteen 1775, jo l
loin Kustaa III kävi ensi kerran 
Turussa, liittyy myös ankara isku 
Turulle. Se muutti eläköön-huudot 
valituksiksi ja  itkuiksi. Elokuun 
10 p:nä kello 4 jälkeen iltapäi
vällä pääsi tuli irti Pohjoiskort- 
telissa sijaitsevassa kupariseppä

Nordqistin lesken talossa Iso-Bra- 
henkadun varrella. Siitä on ruot
salaisen seurakunnan kappalainen 
Johan Brunnerus tehnyt merkin
nän rippikirjaan ja  selittää siinä, 
että viikkomääriä kestäneen kui
vuuden takia ja  kovan itätuulen 
puhaltaessa tuli levisi pian lähi
taloihin ja kauemmaksikin. Tur
haan yritettiin sitä sammuttaa, 
kirjoitti piispa Mennander pojal
leen Tukholmaan ja lisäsi, että 
niin meni suurin osa Multavie- 
rua, Aninkaista ja  Puolalaa aina 
Uuteenkaupunkiin saakka. Noin 
‘/s koko kaupungista, 153 taloa 
muuttui muutamassa tunnissa tuh
kaksi. Raunioissa kyti tuli vielä 
monta päivää jälkeenpäin.

Tämä oli ankara isku Turulle. 
Se opetti varovaisuuteen ja  opetti 
kaupungin isät myös vaalimaan 
paloturvallisuutta. Maaherra Rap
pe kielsi heti uutisrakennukset 
paloalueella ja  vaati tonttien uudel
leen järjestelyä, sillä entisten tont
tien ahtauden takia tuli oli saanut 
niin suuren vallan. Kun uutta sit
ten ruvettiin rakentamaan, supis
tettiin tonttien lukumäärä noin 
puoleen. Mutta sittenkin olivat 
nämä varokeinot vain osaratkaisu. 
Tarvittiin uusi suuri tulipalo —  
52 vuotta myöhemmin — ennen 
kuin Turku oppi paloturvallisuu
den vaatimukset.

V  ielä kolmaskin tapaus on muis
tettava tämän kohtalokkaan vuo
den varrelta. Turku menetti piis
pansa: hänestä tuli Ruotsin valta
kunnan arkkipiispa. Tästä vaalis
ta, joka toimitettiin kesällä 1775, 
oli piispa Mennanderin ja  hänen 
poikansa kesken paljon kirjeen
vaihtoa. Upsalan arkkihiippakun
nan papiston ja  kaikkien tuomio
kapitulien äänet —  yhtä tuomio
kapitulia lukuunottamatta —  an
nettiin Turun piispalle, ja  elokuun 
viimeisenä päivänä kuningas ni
mitti hänet. Saadaan mennä aina 
keskiajalle saakka —  aina 1390- 
luvulle —  samanlaisen nimityksen 
etsimisessä. Se oli huomionosoitus 
Suomelle, mutta ensi sijassa kui
tenkin piispa Mennanderille itsel
leen.

J a  niin olemme tarkastaneet eräi
tä merkkitapauksia täällä Turussa 
yhtenä ainoana vuotena, vuonna 
1775.

T u ru n  O suuskaupan  h a llin ton eu voston  ju h la kokou s. V a sem m a lta : leh tor i H eim o  N ik u p e te r i , m a a n v ilje li jä  V iljo  
M a rkola , t ilan om ista ja  K . E . N a u tela , p o liis im esta r i T eu vo  S y r jä lä , a g ron om i E r ic  B . R eim s, k ou lu n eu vos  
E . R . L ev a n to , k irk k oh erra n rou v a  H elm i K iv ilu o to , m a is te r i  E r k k i  J a lasterä , m a is ter i  T o ivo  T . R in n e , to im i
tu s jo h ta ja  K . B . L in d b erg , t ilan om ista ja  M ik a  M a ttila , ta lou sn eu vos V ä in ö  K e s k ik y lä , va ra tu o m a ri R ein o  K o p o 
nen , m etsä n h o ita ja  Ilm ari S ip ilä , ka n san ed u sta ja  M au n o Jussila , m a a n v ilje lijä  M a r tt i  T om ero , m a a n v ilje li jä  
R ein o  M erita lo , p a n k in joh ta ja  K . E . L a akson en , m a ata lou stek n ik k o  T a ito  J u ssila  ja  m a a n v ilje li jä  F r a n s  Iso -  

talo. —  K u va sta  p u u ttu u  p ro fe sso r in ro u v a  M a r tta  V ä isä lä .

TURUN OSUUSKAUPPA
maamme ensimmäinen kaupparekisteriin merkitty osuuskauppa

L ok a k u u ssa  v ie tt i  S O K -la isen  o su u sk a u p p a jä r jes ton  su u rin  ja  m aam 
m e en sim m äin en  ka u p p a rek is ter iin  m erk it ty  osu u skau ppa  to im in tan sa  
6 0-vu otisju h laa . V ä h ä vä k is ten  O su u sliikkeen  nim ellä  s e  p eru ste ttiin  
2 0 .1 0 .1 9 0 1  M a ariassa , väh ä istä  m yöh em m in  sen  ko tipa ik a k si m erk ittiin  
T u rku  ja  sä ä n tö jen m u u tok sella  v. 1918 se  sa i n y k y is en  n im en sä  —  
T u ru n  O suuskauppa.

U lkonaisesti vaatimattomissa puit
teissa pantiin osuustoiminnallinen 
kaupankäynti alkuun Turussa. 
Kaupallisesta kokemuksesta ja  toi-

T oivo  T. R inne, 
h a llin ton eu voston  p u h een jo h ta ja

mihenkilöiden ammattitaidosta tus
kin voitiin puhua, mutta innos
tusta ja  tarmoa oli sitäkin run
saammin. Jäsenkunta koostui lä
hinnä ruumiillisen työn tekijöistä, 
mikä olikin ymmärrettävää, koska 
osuustoiminnan tarkoituksena oli 
juuri ” vähäväkisen”  kansanosan 
taloudellisten olojen parantami
nen. Tähän oli pyritty hyvin me
nestyneillä yhteisostoilla ja  sa
maan päämäärään tähtäsi myös 
varsinainen osuuskauppakin to i
minnassaan. Tämän päivän Turun 
Osuuskaupan jäsenistö käsittää 
kaikki yhteiskuntaryhmät, niin 
että sitä tosiaankin voidaan pitää 
kaikkien kansankerrosten kaup
pana.

Ensimmäisen toimintavuoden tu
lokset olivat varsin kunnioitetta
vat. Viisi myymälää ja  kaksi lei
pomoa perustettiin, vuosimyynti 
nousi 94,5 miljoonaan nykymark
kaan, toimihenkilöitä oli 20 ja

T  oim itu s jo h ta ja  
K . B . L in d b erg

jäseniä 132. Kun kokemukset oli
vat myönteisiä, tehtiin runsaasti 
suunnitelmia toiminnan kehittä
miseksi ja  laajentamiseksi. Yksis
tään hallituksen kokouksia oli 
v. 1902 yht. 65. Neljännesvuosit
tain pidettiin osuuskunnan ko
koukset ja  niissä ruodittiin usein 
ankarastikin osuuskaupan hoitoa 
ja  siihen liittyviä toimenpiteitä.

S euraavaan  kahteen vuosikym 
meneen sisältyneet 1. maailman
sota sekä pula- ja  inflatiokaudet 
jarruttivat ja  vaikeuttivat myös
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kaupallista toimintaa. Lukuunot
tam atta Väinö Tannerin kaupan- 
hoitajakautta vv. 1903— 05 osuus
kauppa ei onnistunut saamaan 
am m attim iestä liikkeen johtajaksi 
ennenkuin vasta v. 1914. Osuus
kaupalla oli v. 1918 toim ipaikkoja 
yht. 16 ja  henkilökunnan määrä 
35, m itkä luvut selvästi osoitta
vat kehityksen olleen hitaanpuo
leista  ripeään alkuvuoteen verrat
tuna.

Turun Osuuskauppa oli alunpe
rin perustettu kuluttajaosuuskun- 
naksi ja  sellaisena se toim i parin
kym m enen vuoden ajan. 1920-lu- 
vulla ryhdyttiin kuitenkin harkit
sem aan m yös maataloustavara- 
kaupan harjoittam ista ja  toim in
nan laajentam ista maaseudulla. 
Liikkeen yhteyteen perustettiin
kin m aatalousosasto näitä asioita 
hoitamaan. Eräät ym päristökun
tien osuuskaupat taas —  Hirven
salon Ok, Raision 01, Piikkiön Ok 
ja  Rym ättylän Ok —  yhtyivät 
joko vapaaehtoisen liittym isen tai 
oston kautta Turun Osuuskaup
paan samaan aikaan kun itsekin 
ryhdyttiin maaseudulle avaamaan 
m yym älöitä. Tällä hetkellä osuus
kaupalla on maaseutumyym älöitä 
yht. 30. Maataloustavarakaupan 
osuus koko liikevaihdosta on ny
kyisin noin viidennes.

Rinnan toim ialueen laajenem i
sen kanssa alettiin m äärätietoi
sesti kehittää m yös liiketoiminnan 
monipuolisuutta, jo ta  nykyään 
edustavat mm. sellaiset erikois
osastot kuin kala- ja  puutavara- 
osastot, ravintolat ja  baarit, kan
gas-, pukine- ja  jalkineosastot, säh
kö- ja  kotitalouskoneosastot, kemi- 
kaalim yym älät, kirjakauppa, kuk- 
kam yym älä, pikam yym älät, huol
toasem a sekä tavaratalo Wiklund, 
joka 1 .1 . 59 tuli osuuskaupan hal
lintaan ja  jonka laajentaminen 
parhaillaan on käynnissä.

Erikoisesti viim eisen kymmen
vuotiskauden aikana on osuuskau
pan toim inta ollut ripeästi kehit
tyvää. Liikevaihto on tänä aikana 
kohonnut lähes 4-kertaiseksi ja 
vaikka rahanarvon huononeminen- 
kin otetaan huom ioon, yli 2,5-ker- 
taiseksi. Henkilökunnan määrä oli 
v. 1950 719 ja  tänä vuonna se 
nousi jo  y li 1500. Toim ipaikkoja 
on nyt 167 ja  on tämäkin luku 
lähes 2-kertainen verrattuna vuo
teen 1950. Jäsenkunta on aktiivi-

R E S U M É
Ledaren ägnas Konstföreningen 

i Åbo, som detta år fy llde 70 
år. Konstmuseets intendent, mag. 
E rik  Bergh, behandlar olika sidor 
av föreningens verksamhet och 
tecknar perspektiv in för fram 
tiden. Vår nyt stadsdirektör H ar
ras K yttä  sänder genom tid
skriftens försorg  sin hälsning till 
alla åbobor. Konstnären Osmo 
Laine skriver om Wäinö Aaltonen, 
vars stora utställning i Åbo just 
har stängts. Han ger samtidigt 
en syntes av sin syn på Aaltonens 
konst. Dessutom vädjar han till 
åboborna om att de måtte verka 
därhän, att Åbo få r  ett Wäinö 
Aaltonen-museum. Eino Penttilä, 
som ofta  har medverkat i vår 
tidskrift, väd jar till åboborna i 
ett annat ärende: han önskar i 
orört skick bevara den vackra 
doriska kolonnaden under Pinellan, 
och han polemiserar därför mot 
dem, som bl.a. i offentligheten har 
föreslagit en ombyggnad av de 
bakomliggande utrymmena. Över-

sesti antanut tukensa osuuskau
palle ja  nyt juhlavuotena on uusia 
jäseniä liittynyt tähän mennessä 
yli 1500. Vuoden 1960 kokonais
myynti oli 5,3 m iljardia mk ja 
tällä myyntituloksellaan Turun 
Osuuskauppa ohitti helsinkiläisen 
kaimansa sijoittuen SOK-laisen 
osuuskauppajärjestön tilastoissa 
ensimmäiseksi ja  koko maassa toi
seksi OI Elannon jälkeen.

Turun Osuuskaupalla on neljä 
tytäryhtiötä, joista  vanhin on Oy 
Vähäväkiset. Sen v. 1907 tar
koitukseensa vihitty pääkiinteistö 
Puutorin kulmassa oli aikanaan 
silloisen osuuskauppaväen merkit
tävä voimanosoitus. Suurleipomo 
Oy Nisu Ab jatkaa puolestaan jo 
perustamisvuonna aloitetun leipo- 
motoiminnan perinteitä. Ravin- 
tola-hotelliyhtiö Oy Hamburger 
Börs A b siirtyi osuuskaupalle os
ton kautta v. 1947 ja  osuuskaupan 
toimesta perustetun Oy Uuden- 
maanlinnan 105 huoneistoa käsit
tävät uudisrakennukset valmistui
vat v. 1952.

Toiminnassaan Turun Osuuskaup
pa on aina pyrkinyt ylläpitämään 
mahdollisimman korkeata palve
lutasoa ajanmukaisen myymälä-

bibliotekarien dr C. R. Gardberg 
berättar i sin artikel om hur 1840- 
talets Åbo tedde sig i dels främ 
lingarnas, dels åbobornas egna 
ögon. Mag. Toivo T. Rinne publi
cerar det föredrag om mässidén, 
som han höll på Åbo-dagen under 
mässan i somras. Han berättar 
samtidigt om äldre mässor och 
marknader i Åbo. Även professor 
E inar W. Juva publicerar ett 
föredrag, nämligen det om Åbo 
år 1775, som han höll vid sam
fundets höstfest. På ett färgrikt 
sätt berättar han om det som 
hände detta år, då bl.a. Gustav III 
besökte staden. Stadsplanearki- 
tekten i Åbo, Pekka Sivula, pre
senterar på ett personligt och 
mångsidigt sätt de riktlinjer som 
dikterar dagens byggnadsverksam
het. Numret innehåller även en 
intressant enkät, i vilken studen
ter vid Turun Yliopisto säger sin 
mening om Åbo och dess kultur- 
liv. 

I sekreterarens spalt behandlas 
samfundets verksamhet under den

verkostonsa ja  erikoisosastojensa 
välityksellä. Sen lisäksi, että 
osuuskauppa on ostanut tai vuok
rannut liiketarkoituksiin sopivia 
kiinteistöjä ja  osakehuoneistoja, 
se on joutunut itse myös paljon 
rakentamaan. Sotavuosien jälkeen 
Turun Osuuskauppa on rakenta
nut lämmintä tilaa n. 78 000 m3 ja 
kylmää varastotilaa n. 27 000 m3. 
Myymälöiden, ravintoloiden ja  baa
rien kalustaminen on vaatinut ja 
vaatii edelleen melkoisia pääomia, 
varsinkin kun vanhojakin kalus
toja  on jatkuvasti uusittava. Pal
velua silmälläpitäen on mm. elin
tarvikemyymälät jouduttu varus
tamaan erilaisilla kylmäkoneilla 
ja  -laitteilla, jo ita  niitäkin on jo 
tällä hetkellä useita satoja ja  jo i
den huoltaminen yksistään sitoo 
kahden sähkömiehen työn.

U  uden vuosikymmenen aikana 
on vaatimattomasti kaupungin lie
peillä toimintansa aloittaneesta 
Turun Osuuskaupasta kehittynyt 
sekä kaupunki- että maaseutu- 
väestöä palveleva ajanmukainen 
suurliike. Liikkeen perustajien 
alulle panema työ on tuottanut 
tuloksia, jotka  loivat todella m it
tavat puitteet merkkipäiväänsä 
viettäneelle Turun Osuuskaupalle.

senaste tiden, samt sådana idéer 
och uppslag, som just nu är ak
tuella. Närm ast förestod en av 
sam fundets industrialiserings- och 
affärsutskott planerad diskussion, 
som gällde problem i anslutning 
till de stora årsklassernas yrkes
utbildning i Åbo. I Tidskriftens 
serie presentationer av fabriker 
och a ffärsföretag  i Åbo har turen 
nu kommit till Åbo handelslag, 
som i tiden antecknades i handels
registret såsom det första  handels
laget. Det fy llde i år 60 år.

I den skönlitterära avdelningen 
publicerar den kände åboförfatta- 
ren Kaarlo Isotalo  ett kapitel ur 
en ännu inte publicerad roman, 
” Saarnaajan k irja”  (Predikan
tens bok). Som lyriker av moder
nistiskt snitt fram träder två per
soner med anknytning till den 
unga generationen vid Turun Y li
opisto, Boni P elkonen  och Osmo 
Jokinen. Stationsinspektor Kalle 
Paijula  berättar om sina egna er
farenheter av ” Att-M im m i” , d.v.s. 
fröken Vilhelmina Holm, de abo- 
eniska skolpojkarnas säregna in- 
ternatsföreståndarinna, om vilken 
även kommunalrådet Arvo Toivo
nen i tidskriftens andra nummer 
fö r  detta år berättade personliga 
minnen.

T U R U N  M IC S  T U R U N  M IE S

TURUN MIES
AATAMIN JA EEVAN OSASTOT

Toiminnan periaatteena on:

• Asiakkaan etu
•  Hyvät laatutuotteet
•  Asiantuntemus
•  Hyvä palvelu
•  Oikeat hinnat

TURUN MIEHEEN LUOTETAAN

K I R J A P A I N O  R O T A T I O P A I N O

K O H O P A I N O  K U V A K E L A I T O S

o s a s t o m m e  p a l v e l e v a t  T e i t ä  

p a i n a t u s a s i o i s s a n n e  n y k y a i 

k a i s i n  k o n e i n ,  n y k y a i k a i s i n  

t u l o k s i n

K IR JA P A IN O  Polytypos

T u r k u  . K a u p p i a s k a t u  5 . P u h  2 6  0 0 0

T U R U N  M IE S  T U R U N  M IE S

TAID ETEO LLISU U S- 

JA  KO D IN S ISU ST U S LIIK E

Valittuja taideteoksia, taideteollisuutta, 

kauniita huonekaluja, valaisim ia ja teks

tiilejä, yksilö llisiä  lahja- ja käyttöesineitä 

ka ikkea hintaluokkaa. N euvontaa sisus- 

tuspulmissanne. M yös iltaisin sopimuksen 

mukaan.
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TELEVIS IO
mieluisin koko perheen 

J O U L U L A H J A

K otika luste ita

K eittiö ka lu ste ita

K o tita lo u sk o n e ita

P u u ta rh aka lu ste ita

K ou luka lu ste ita

T o im isto kalu ste ita

La ito sk a lu ste ita

S a ira a la k a !u ste ita

Pa n k k ik a lu ste ita

H o te llik a lu ste ita

R a vinto la kalu ste ita

B aa rika luste ita

M yymälä kalusteita

La iv a k a lu ste ita

V e rh o ja

M attoja

K oko lattiam atto ja

V a la is im ia

P a lje o via

H u o n e k a lu k a n k a ita

N äitä  ka ikk ia  toimittaa kodinsisustajien 
tavaratalo

23" Loewe Optan ehditte vielä hankkia 
jouluksi

L 0 E W E  0 P T A

länsisaksalainen korkealuokkainen tele
visio, jonka loistava kuva ja puhdas 
äänentoisto tunnetaan kautta maailm an.

Lajirikas valikoim am m e on juuri nyt 
parhaim m illaan.

KALUSTOKESKUS Oy
Turku
Yliopiston- ja Brahenkadun kulma 
Puhelin 20 466 
Parainen - Uusikaupunki

A in a  jotain  uutta

TV - L I I K E
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Lounais-Suomen vanhojen 
kartanoiden juustonvalmis
tus-perinteitä seuraa

TURUNMAA
KERMAJUUSTO

— maultaan hienon pehmeä 
ja täyteläinen. Ravitseva 
herkkujuusto voileipäpöytään 
tai aterian täydentäjäksi.

VALIO"

A rv o k a s  la h ja  

on a jato n

P A R A S
J O U L U L A H J A

K oru ja

So rm u ksia

R a n n e re n k a ita

H o p e a a



T U R U N  S Ä Ä S T Ö P A N K K I  
S P A R B A N K E N  I Å B O

M aam m e v a n h in  
—  silti u u d e n a ika in e n

palvelee Teitä uudessa 
ajanm ukaisessa huoneistossa

1 8 2 2

Landets ä ldsta  
—  m odernare än nå gonsin

betjänar Er i nya 
tidsenliga lokaliteter

A SA v is io
kotinne näkyvin joululahja
Joulun sanoma kuvaruudussa . . . lasten riemua satu
jen parissa . .  . Toteuttakaa nyt toiveenne ja hankki
kaa  jouluksi kotiinne A S A V IS IO . Se tulee olemaan 
kotinne näkyvin  joululahja, josta koko perhe saa iloa 
vuosiksi eteenpäin.

A JA T T E L E V A  A S A V IS IO  on täydellisen automatiikan 
tv —  siksi kymmenettuhannet tyytyväiset katsojat 
ovat jo valinneet sen omaksi toivevisiokseen. Upeasta 
mallistosta löydätte varm asti juuri Teidän kotiinne 
sopivan vastaanottimen.

Valitkaa Tekin A S A V I S I O  

—  parem paa ette löydä

ASA Turussa:
Kauppiaskatu 10

Eräs suosikkim alleistam m e: 
A S A V IS IO  2012 
su o jaavalla  säleovella 
Hinta 120.000:—
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Wärtsilä-yhtymä 0/Y
C R I C H T O N - V U L C A N  

T u r k u

Laivau ud israke nn uksia

L a iv a k o rja u ksia

D ieselm oottoreita

Nostureita

Wärtsilä-koncernen A/B
C R I C H T O N - V U L C A N

Å b o

F a rtygsn y  b y g g n a d e r  

F a rtyg srep a ra tio n e r  

D ieselm otorer  

K ra n a r
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