


TURUN PÄIVÄN TOIM IKUNTA 1977 
KIITTÄÄ
ka ikkia  n iitä  eläkeiäis- ja m uita  jä rjestö jä  
sam oinku in  yks ity ishenk ilö itä , jo tka  antoivat 
m erkittävän panoksensa päättym ässä olevan 
vuoden Turun päivän to teuttam isessa  ja 
to ivo ttaa  ka ik ille

HYVÄÄ JOULUA JA 
MENESTYKSEKÄSTÄ VUOTTA 1978 

Turun päivän to im ikun ta  1977

ROMANTIIKKAA
Viim eisim m ät m uotivillitykset 
kukkaiskuv io t j a  m uut 
fan tasia t ovat valloillaan 
R oom assa ja  Pariisissa.

N yt on  täm ä  rom an ttinen  
m uod ikkuus kan tau tu n u t 
m yös S inun  ulottuvillesi.

V oit m yös k o o ta  m uodikkaan  
a sukokonaisuuden  pusero ista , 
ham eista , sam ettihousu ista  jne.

T ule  to team aan  m uod in  ilme.

PS . Juhlam ieli a lkaa 
uusista vaatte ista .

A voinna
m a — pe 9— 19
t i— to 
la

9— 18
9— 14

MUOTITALOR a -K e
K au p p iask a tu  9 

T U R K U

Tee meillä selvä 
KäM päälle 
-sopimus. 

Saavutat helpommin 
tavoitteesi.

A  KANSALLIS OSAKE PANKKI

Anna lahjaksi ase 
kirjoittajan käteen.

PARKER

KANSALLINEN
KIRJAKAUPPA

KANSAINVÄLISET VALIKOIM AT 
L innankatu 16 H äm eenkatu 7 Puh. 29451 tS S I

Perinteistä meijeri- 
toimintaa

60 vuotta

Joulutervehdys turkulaisille!

Kulmalan Maito- ja 
Meijeriliike

A u tis te n a u k io  8, 20300 T u rku  30 
P u he lin  336 151
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Turun vapaavarastosta
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Suomen Turku
N:o 4 -  1977
J u lk a is ija  — U tg iv a re :
T u rk u -s e u ra , Å bo  s a m fu n d e t r .y .

Urpo Levo

K en raa lilu u tn a n tti 
U R P O  LE VO :

”ITSENÄINEN SUOMI — 
YHTEINEN ASIAMME”

KO TISEU TUTUTKIM US ja  sen tu los ten  tunne tuks i tekem inen  pa lve lee  
m onin tavo in  p a tr io o ttis ia  k iinneko h tiam m e. T un ne ttuah an  on, e ttä  m e ille  
ihm is ille  m uodostuu lähe isem m äksi ka ikk i se lla inen  a a tte e llin e n  ta i muu 
e läm ääm m e liittyvä  to im in ta , jo lle  vo im m e antaa h a va inno llisen  m uodon . 
Käsitys e lävö ittyy  ja  tie täm ys syvenee kun as io ita  poh d itta e ssa  vo idaan  
v iita ta  tai ve rra ta  tie ttyyn  tapahtum aan, alueeseen, rakennu kseen  ta i e s i
neeseen, jo ka  liit ty y  aiheeseen. M enneitten  po lv ien  työn ja  a ja tte lu n  e s itte ly  
hahm oittuu  e läväm m äksi kun edessä on näh täv issä uuras tus te n  tu los , jo k a  
jo  pe lkä llä  o lem assao lo llaan  antaa kuvan sen a ikaansaam iseen  vaa 
d itu is ta  ta id o llis is ta  ja  tie d o llis is ta  om ina isuuks is ta . P e reh tym ine n  e ri a ik o 
jen va iku tta ja yks ilö id e n  a ja tu ks iin  antaa sam a lla  tavo in  m a h d o llisu u d e n  
tu tus tua  va llinneeseen a ja tte luun  ja  s iin ä  tapah tunee seen  keh itykse en . 
K ä yttöke lp o is ta  on a ineh is to  tie tys ti m yöskin  s illo in  kun om asta  a jas ta  lu o 
daan kuvaa seuraav ille  po lv ille . Ihm inen m uodostaa  o m a koh ta isen  näke 
m yksensä om akoh ta is ten  kokem uksiensa  p e rus tee lla  ja  täs tä  nä ke m yk
sestä m uodostuu a ina e r ittä in  hen k ilö koh ta inen . O san a ja tte lu tava s tam m e 
om aksum m e to is ilta  —  usein se lla isenaan —  ja  tähän  osaan pys ty tään  
va iku ttam aan, ehkä os itta in  m uuttam aankin , m utta  suu ri osa p e rusnä ke - 
m yksestäm m e keh ittyy  y k s ilö llise s ti om ien hava in to jem m e p e ru s te e lla  s iinä  
m äärin hen k ilö koh ta iseks i e ttä  s iihen ei ju u r i to is illa  o le  v a ik u tu s m a h d o lli
suuksia. A inekse t tähän e lävä t ym päris tössäm m e ja  s iitä  sen a ja tte lu u m m e  
imem me. Usein tie täm ättäm m ekin .

M IN ULLA o li t ila isuus, runsaat v iis ito is ta  vuo tta  s itten  käydä  m ie le n k iin 
to inen  keskuste lu  erään am erikansuom a la isen  rouvan kanssa, jo k a  o li s iir 
tynyt uuteen ko tim aahansa  vuonna  1912 Tu run  kau tta . Hän o li a lku jaa n  
po h jo isp o h ja la is ia  ja  v iip yn y t tä ä llä  m enom atka llaan  p a rise n  v iik k o a  la ivaa
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od o te lle n . Hän tuns i ilm e is tä  ta rve tta  oso ittaa  m enestystään uudessa 
m aassa ja  va rm a sti m yös kä tkeä  sydäm essään yhä se lvästi e läneen h a i
keuden. ” Ja  s itten  kuu lkaa , s iitä  Turusta . Sen kaupung in  tunnen  e rittä in  
hyvin, kun tu lin  a ikanan i s itä  kautta . M uutam a kom ia  k iv ita lo  ky lläk in , 
m utta  ko ko  kaup ung issa  va in  yks i h issi, ei ra d io ita  kene lläkään, jä äkaa 
pe is ta  ei tie toakaan , m uutam an a u to m o b iilin  näin, m utta en a inu ttakaan  
bussia , hevonen ta is i ve tää ra itovaunua . M itenkähän  senkin  kaupung in  on 
käynyt. Jo ko  s ie llä  sähkö llä  va la is taan, sen m inä ym m ärrän  hyvin e tte i 
tie te n kä ä n  te le v is io ita  ole, ja  sen o len ku u llu tk in , m itenkäs on s itten  tuo  
lä m m ityspuo li, ova tkohan  jo  po lttanee t vähä ise t m etsänsä h a lko in a .”

M IN Ä y r it in  p is te llä  vä liin , e ttä  täm ä sa ttu i a ika  m ukavasti, sen kaupungin  
tunnen  k o k o la illa  hyvin ja  tiedän  varm asti e ttä  keskusläm m itys on use im 
m issa  ta lo issa , rad io  on so inu t jo  kauan, pe rhe issä on ky llä  jä ä ka a p it ja 
va rs in  m o n illa  m yös te lev is io . "K u u lka a  nuori m ies”  tu li vastaus "k y llä  
sem m osen kaupung in  o p p ii sentään parissa v iikossa  tuntem aan, n iinku in  
m inä  te in . Ä lkää  m inu lle  tu lko  puhum aan a ivan m ahdottom ia . E ihän se voi 
o lla  sam an la inen  kun täm ä m e idä nk in  kaupunkim m e on. Että jääkaap it, 
ra d io t, te le v is io t ei vo i o lla  to tta " .  Ei s iinä  m ikään auttanut, häne llä  o li hen
k ilö ko h ta in e n  kuva tästä  kaupung is ta , e ikä  s iinä  kuvassa o llu t keh itykse lle  
tila a . Ehkäpä täm ä rouva on m yöhem m in tää llä  käynytk in  ja  hänelle  on 
syn tyny t ko tikau pung is tam m e uusi a jankoh ta in en  kuva. Jos hän tää llä  on 
käynyt, ha rtaas ti to ivon , e ttä  hän ei o lis i pysäh tynyt kauppa to rilla .

TÄ M Ä  vuosi on Itsenä isyytem m e juh lavu os i. A ja tuksem m e ku lkeva t va r
m aank in  m on ia k in  eri te itä  m enne is iin  va ihe is iin , a rv io iva t nyky is iä  o lo 
ja m m e ja  tu tka ile va t tu lev ia . Jo ka ise lla  m eistä on hen k ilö koh ta is ia  koke 
m uks ia  ja  y ks ilö llin e n  näkem ys, jo n ka  perus tee lla  s ijo itte lem m e e läm äs
säm m e va iku ttanee t as ia t ja  asen teet kesk inä iseen jä rjestykseensä . N ä iden 
om ien  ja  om aksum iem m e a rv io in tipe rus te id en  m ukaan me m yös jä r je s 
täm m e m ennee t 60 vuo tta  pa iko illee n . O nnenhe tke t ja  m urheet, y lp e yd e n 
a ihee t ja  pe ttym ykse t saavat kuk in  om an pa ikkansa. M uis to t e lävät ja  tu le 
va t lä he is iks i ym päris tössäm m e ja  n iissä  ihm isissä, jo tk a  ovat m e ille  pa ljon  
m erk innee t. Tuttu  tie , lapsuuden le ikk ip a ikka , r ip p ik irkko , kou lu , en tise t 
työ - ja  to im ip a ika t ovat ka ikk i os ia  m eistä ja  m eidän eläm ästäm m e. N iiden 
vä litykse llä  k iin n itty vä t ju u re m m e ko tiseu tum m e m aaperään ja  s itä  kautta 
k iin n itym m e  om aan m aaham m e, jo n ka  "ys tä vä llise t ä id inka svo t näin ijäks i 
pa inuva t sydäm iim m e" vars in  to d e llise lla  tavalla . S itä kautta  tunnem m e 
o levam m e osa tä tä  m aata ja  tä tä  kansaa. S itä kautta  saam m e m yös om an 
pa ikkam m e ja  om an osuu tem m e kansam m e to im issa. S itä  kautta  tun tuu  
m yös huo li Isänm aam m e tu rva llisuude s ta  ja  sen tu leva isuudesta  henk ilö - 
ko h ta ise s tik in  kou riin tu n tu va lta . Nä in tu le e k in  o lla . K iinn ekoh ta  on vä lt
täm ä tön . Se au ttaa  m eitä tuntem aan sam alla  tavo in  ku in  m uutk in  tuntevat. 
Se auttaa  m eitä  ym m ärtäm ään sekä s isä is iä  e ttä  u lko is ia  kysym yksiä  ja 
a rv io im a an  n iiden  m erk itys tä  suurin  p iir te in  sam alla  tavo in  kuin m uutkin  
tekevä t koska läh tökoh ta , m ittapuu , on yhte inen.

JU H LAV U O TEM M E tunnus "Itse n ä in e n  Suom i —  yh te inen as iam m e" on 
täm ä n laa tu isen  a ja tte lun  kaun is  ilm aisu.

S IS IM M ÄS SÄ M M E e lää ka i
paus, jo ta  em m e ehkä osaa 
lähem m in e rite llä  ja  jo ka  
usein pe ittyy  m uun, m ie les
täm m e s illä  he tke llä  tä rkeäm - 
män a lle . Täm ä s isä inen  halu 
kohd is tuu  jo h o n k in  m uuhun, 
ku in  s iihen , m ikä on tava llis ta  
ja  kä y tännö llis tä  ja  a rk ip ä i
väistä. Se suun tau tuu  se lla i
seen, m itä  ei vo i m ita ta  ra 
hassa ta i m u illa  m ito illa . E lä
mässä on suuria  kysym yksiä, 
jo tka  vo idaan  a inak in  osaksi 
to rju a  ta i unohtaa. Ne e ivät 
ku itenkaan po is tu  näin te ke 
m ällä. M istä  ihm inen lopu lta  
e lää? M itä  varten täm ä ka ikk i 
on? M itä on s itten , kun koh
taam m e kuo lem an?

JO ULUKERTO MUKSESSA, 
-v irs issä  ja  - lau lu issa , m on is 
sa kaun iissa  jo u lu tavo issa  —  
s iinäk in  e ttä  sytytäm m e kyn t
t ilä t om a istem m e hau d o illa  —  
näm ä eläm än perim m äiset 
kysym ykset koske ttava t m eitä 
ja ta juam m e o levam m e jo l
la in la illa  s ido tu t. O nhan 
to tta , e ttä  m eitä ym pärö ivä  
henkinen  ilm asto  on o llu t 
epäsuopea uskon no llise lle  
kysym yksenasette lu lle . M utta 
jo u lun  saapuessa useim m at 
ku iten k in  ovat pa ljon  epävar
m em pia ku in  m uu llo in , jos 
heidän o lis i puo luste ttava  
uskon no llises ti katsoen k ie l
te is tä  kantaa. Jou lu  se lla ise 
naan puhuu m onen ihm isen 
sydäm elle . Pa im enet ja  enke
lit, se im i ja  lapsi —  täm ä 
ka ikk i puh u tte le e  ihm istä  ja 
antaa a inak in  aavistuksen 
uskon no llisen  kysym yksen 
tode llisu udesta . Jo u lu lla  on 
tässä suhteessa m erk illine n  
va iku tusvo im a. M e ille  ei nyt 
puhu ta  Jum a lan  m aailm asta

Elävä sana

Esko Thurén

käsitte in , jo tka  ihm isen o lis i 
y rite ttävä  om aksua ja  hyväk
syä, vaan me saam m e ka tse l
la itse, m itä  on tapahtunut. 
Jou lun  m e ille  tuom a anti ei 
r iipu  kyvystäm m e su la ttaa  
yh teen keskenään vaikeasti 
yh teen sove ltu v ia  as io ita , se l
la is ia  ku in  m iks i hyvyys usein 
jää  ta p p io lle  ja  pahuus näyt
tää anastavan vo iton . M iks i 
to inen  onn is tuu ja  to inen 
epäonn is tuu, m iks i to is ten  
jo u lu  on y ltäky llä inen , kun

taas to ise t ovat va illa  tu rva a  
ja  rauhaa, to is ia  ym pärö i ih 
m isten ystävyys ja  hyvä tahto , 
kun taas to ise t kokeva t m u i
den läsnäo lon  itse lleen  uha k
si.

NÄM Ä ja  m one t m uut ovat 
as io ita , jo id e n  ta jua m inen  
osaksi Jum a lan  ha llitsem aa  
m aailm aa tuo tta a  m e ille  lä 
hes y livo im a is ia  va ikeuks ia . 
M utta jo u lu n  sanom a jä ttä ä  
täm än va iva llo isen  ja  lo p u tto 
man poh d iske lun . M e saam 
me ka tse lla  ja  kuunne lla , ih 
m ete llä  ja  ihaste lla , va ikka  
n iin  m onet kysym ykse t jä ä 
vä tk in  avo im iks i ja  ilm an  vas
tausta .

TÄTÄ ta rko itta va t Jo h a n 
neksen jo u lu e va n ke liu m in  
sanat "m e  ka tse lim m e hänen 
k irkka u tta a n ” . S inun saa ttaa  
o lla  va ikea  su la ttaa  eh jäks i 
kokon a isuud eks i sitä, m itä  
itse  o le t ko ke n u t ja  ken tie s  
on v ie lä  hanka lam paa ta ju ta , 
m itä  tekem is tä  Ju m a la lla  on 
om assa e läm ässä saati s itten  
ihm isten ja  y h te isku n ta ryh 
m ien ja  kanso jen  ja  eri ro tu 
jen  kam ppa ilussa  om asta  
o lem assao lostaan . U skova 
ihm inen ei osaakaan  se littä ä  
ka ikkea , m utta  ka iken  kes
ke llä  —  ka iken e pä va rm uu
den ja  r is t ir iid a n  ja  ta rk o itu k 
se ttom uud en  k e ske llä  hän 
katse lee sitä , m ikä  on ” tä yn 
nä arm oa ja  täynnä  to tu u tta ” . 
Me saam m e ka tse lla  H änen 
k irkka u tta a n , ei va in  jo u lu n a  
vaan ja tku va s ti. Täm ä on 
m ahdo llis ta , koska  ” sana  tu li 
lih a ks i ja  asui m e idän  ke ske l
lä m m e” .

ESKO  THURÉN



Turku -seura 
juhli 20-vuotistaivaltaan
L aa ja t  p i ir i t  an to iva t tunnustuksen seuran työlle

■  Turku -seu ran  20 -vuo tis juh la tap ah tum a a sä
vy tti a ito  ko tiseu tu työ tä  arvostava ilm a p iiri. 
Täm ä o li tode ttav issa  te rve hdys te n  vastaan- 
o tto tila isuudessa  T urku-seuran  a lo itte es ta  pe
ruste tussa  W äinö A a ltosen  m useossa sekä 
il la lla  Turun  ko n se rttita lo ssa  jä rjes te tyssä  20- 
vuo tis juh lassa , jossa  mm. ju lk is te ttiin  seuran 
uud e t kunn ia jäsene t sekä ja e tt iin  K o tiseu tu - 
liito n  p la ke tit, r in ta m e rk it ja  v iir it.

El Y li sata te rve hdystä  ja  n iiden  m ukana tu l
lee t a rvokkaa t raha- ym . la h ja t ova t vakuu ttava 
oso itu s  seuran työ lle  anne tusta  laa jasta  tu n 
nustuksesta . T o isaa lta  nyt saatu tunnustus  ve l
vo ittaa  S 3 u ra a  tehostam aan työ tään, jo tta  tu r
ku la ise t nyky is tä  runsaam m in saa ta is iin  li it ty 
m ään seuran jä sen iks i ja  osa llis tum aan  k o t i
kaupunkim m e Suom en T urun parhaaks i suo 
rite ttavaan  työhön.

•  Tu run  L au s u nta ke rh on  jä s e n e t es ittivä t L ee n a  R iih im ä en  jo h d o lla  v e lk eä n  
ja  o n n is tu n ee n  T u rk u -k ro n ik a n  ru n o in a . —  K uva: K e ijo  H ak an e n .

A R V O K A S  O H J E L M A
K O N S E R T T IT A L O N
JU H L A S S A

Juh lava  tunne lm a va llits i konsert
tita lon  juh lasa lissa , joka  o li Suomen 
lipu in  ja  kukin  koris te ttu . Avara 
ju h la sa li o li m ilte i täynnä seuran 
jäsen iä  ja  ystäviä, kutsuviera ita , 
kaupung in  ja  eri jä r je s tö je n  edus
ta jia .

Turun kaupung ino rkes te rin  es ite t
tyä P ertti P e k k a s e n  jo h d o lla  
A a rre  M erikannon In trada ja  Ilm ari 
H ann ika isen  T a lkoo tanss it, seuran 
puheen joh ta ja , a rkk ite h ti O lli K e s 
t i l ä  käs itte li avauspuheessaan 
ko tiseu tu työn  m erkitystä .

J u h lapuhu jana  o li M useoviraston 
y lijo h ta ja , fil. t r i C. J. G a r d b e r g , 
jo n ka  a iheena o liva t a jankohta ise t 
näkym ät rakennus-suo je lussa . Puhe 
ju lka is ta a n  kokonaisuudessaan to i
saa lla  lehdessäm m e.

T u rku-seuran  to im innan joh ta ja , 
asessori Ilm ari R i n n e  es itti o t
te ita  k irjo ittam astaan  seuran 20- 
v u o tish is to riik is ta . Esityksen tausta 
kuv ina  h e ija s te ttiin  takase inä lle  
ka ikk ie n  tähän asti ilm estyne iden  
S uom en Turun kansilehdet. Kaksi 
lausu jaa  avusti es ittäm ä llä  lue tte lon  
seuran  luku is is ta  a lo itte is ta . Laajas
ta  h is to riik is ta  ju lk a is tiin  lyhenne l
mä Suom en T urun  num erossa 3 / 
1977.

J u h lan  m uu oh je lm a  käs itti vo i
m is te lu -, tanhu-, lausunta- ja  kuoro- 
es ityks iä . Turun N a isvo im is te lija t 
e s ittivä t E lsa K a r a s t in  jo h d o lla  
ke ilavo im is te lua  ja  Kesä illan  valssin. 
T urun  K ansantanss in  Ystävät o liva t 
lu o n e e t uusia  m uoto ja  pe rin te is iin  
kansan tanhu ih in , jo id e n  ko re o g ra fi
asta  ja  oh jaukses ta  vastasi M atti

J u s s i l a . Turun Lausuntakerho
o li koonnut ja  h a rjo ite llu t Irja  Lap
pala isen ja  Leena R i i h i m ä e n  
jo h d o lla  juh laan  erinom aisen  hyvin 
sop ineen oh je lm an. Lyhyehköt, no
peasti to is iaan  seuranneet Turku- 
a ihe ise t runonäkym ät patsaista, k ir
ko ista , Aura joesta , Turun linnasta 
ym. an to iva t ve itikkam aisen  kat
sauksen T urku-m iljööstä .

O hje lm an lom assa m atka ilu joh ta - 
ja  Lars-Å ke S k a g e r  to i te rveh
dyksen Turun ystävyyskaupungista 
G öteborg ista .

M ahtavan ja  va iku ttavan  loppu- 
hu ipen tum an hyväoh je lm a llise lle  
Turku-seuran  20-vuo tis juh la lle  antoi 
M ieskuoro  Laulun Ystävät. Kuoro

e s itti Esko S o l a s a a r e n  jo h 
d o lla  Selim  Pa lm gren in  "V ene lau 
lu ", "M e re n ku lk ija n  ka ipaus" ja 
"H iid e n o rjie n  lau lu ". K uoron tu ke 
mana yle isö  yhty i ju h la n  päätöksek
si lau le ttuun  Vars ina is-suom ala is ten  
lauluun.

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

Turku-seuran  y le isessä kokouk
sessa 28. 9. 1977 hyväksyttiin  h a lli
tuksen ehdotus ko lm en uuden kun
n ia jäsenen ku tsum isesta seura lle . 
Sam oin hyväksyttiin  ha llituksen  eh
do tus, e ttä  kunn ia jäsen iks i kutsu-

taan hovio ikeudenneuvos Olavi 
Santa lahti, vara tuom ari Uuti Palaja 
ja  kaupp ias V iljo  Vanne.

Peuran päätös ju lk is te ttiin  20- 
vuotis juh lassa. K unn ia jäsen ille  pu
hui seuran puheen joh ta ja , a rkk iteh 
ti O lli K estilä , joka  yhdessä to im in 
nan joh ta ja , asessori Ilm ari R inteen 
kanssa o jens i kunn ia jäsen ille  perga
m entille  teksta tun  a is tikkaan kun- 
n ia jäsenk irjan  nahkakansissa. Kun
nia jäsenten k iitoksen  to i ju lk i Olavi 
Santalahti.

U usien kunn ia jäsenten  to im innas
ta  tie to ja  to isaa lla  lehdessämme.

KO TISEUTULIITON
TUNNUSTUKSIA

Suomen K o tiseu tu liiton  te rveh
dyksen ju h liva lle  seura lle  to i liiton  
to im innan joh ta ja  M arkku Tanner.

K a k s k e rta -s e u ra : E ila  K a ra n k o  ja  
R aim o  N arjus . —  K uva: U rh o  T u o -  
m ia lho .

Y L I S A TA  
T E R V E H D Y S T Ä  JA  
R U N S A A S T I L A H J O J A

W äinö A a ltosen  m useon näytte ly
ha llin  ko ro kke e lla  T u rku -seu ran  
puheen joh ta jis to , a rkk ite h ti O lli 
Kestilä , prof. E rkk i A sp ja  in te n 
d en tti E rik Bergh sekä seuran to i
m innan joh ta ja , asessori Ilm a ri R in
ne o liva t te rvehdysten  vas taano tta 
jina . Seuran h a llitu kse n  ja  na is jaos- 
ton  jäsen iä  to im i isän tinä  ka hv ita r
jo ilu n  yhteydessä.

Tervehdysten  m äärä y lit t i sadan 
ja  lisäks i seura  sai vas taano ttaa  ra
h a lah jo ituks ia , kukk ia , v iire jä , k ir 
ja llisu u tta , la h ja e s in e itä  ja  sähke itä .

Tervehdyksen e s ittivä t m m .: T u 
run ka upunk i: kaupung inva ltuu s ton  
p u h e e n joh ta ja  H e ikk i Löyttyn iem i, 
Turun kaupung in  m useo lau takunta :

P a a ttis te n -s e u ra : K a lle  K a ltu ri ja  T a ito  Jussila  —  K uva: U rh o  T u o m la lh o .

•  Turku-seuran  uudet kunn ia jäsenet V iljo  Vanne, O lavi Santa lahti ja  Uutl 
Palaja ovat vastaanottaneet kunn ia jäsenk irjansa . Jaka jina  seuran puheen
joh ta ja  O lli Kestilä  ja  to im innan joh ta ja  Ilm ari R inne. —  Kuva: K e ijo  Hakanen.

(Tervehdys ju lka is tu  to is a a lla  teh
dessäm m e). Puheensa jä lk e e n  to i
m innan joh ta ja  T anne r ja k o i liito n  
p ronss ise t tu n n u s tu sp la ke tit T u rku - 
seuran jä se n ille  Paavo S uom ise lle , 
Helm i Leh tose lle , R eino Le im u lle , 
To ivo K orpe la lle , A rm as O. J o k ise l
le ja  Helm i S ilvo la -M anérukse lle  se
kä liiton  hopeisen rin ta m e rk in  Eero 
N um erla lle , Irm a Jy lhä lle , Lahja 
S a lv iande rille  ja  Tytti L in ds tröm ille .

K o tise u tu liito n  v iir in  sa iva t T o ivo  
T. R inne, O lli K estilä , E ino Leh ti
nen, C. J. G ardberg  ja  Ilm ari R inne.

E rä ille  T u rku-seuran  jä s e n ille  on 
anottu  myös K o tise u tu liito n  ans io 
merkki, jo n ka  ja k o  suo rite taan  l i i
ton  va ltakunna llis ten  ko tise u tu p ä i
v ien yhteydessä. L u ku is ille  seuran 
a n s io itune ille  jä s e n ille  on su u n n it
te illa  jakaa seuran om a v iir i, jo n ka  
va lm is tus on v ie lä  su u n n itte lu va i
heessa.



Matkailulautakunta: Irmeli Torssonen ja Bo Grönholm. —  Kuva: Urho Tuo- 
mlalho.

Haakon Wainio ja Knut Drake, Tu
run kaupungin matkailulautakunta: 
Bo  Grönholm ja Irmeli Torssonen, 
Turun kaupungin koululautakunta: 
Pentti Lahti, Turun Säästöpankki, 
Turun Suomalainen Säästöpankki 
ja Turun Työväen Säästöpankki, yh- 
teistervehdys pankinjohtaja Sven- 
Erik Relantin puhuessa, Turun Seu
dun Osuuspankki: Pauli Komi ja
Aarno Kavanti, Varsinais-Suomen 
Maakuntaliitto: Perttu Koillinen ja
Veikko Laakso. Lounais-Suomen 
Seutukaavaliitto: Raimo Narjus ja
Pentti Lahti, Kesko Oy: Pauli Saa 
rinen, Turun Osuuskauppa: Ilmari 
Sip ilä  ja Pentti Karjula, Turun Suo
malainen Yliopistoseura: Eero Nu- 
merla, Wäinö Aaltosen museo: Os
mo Jä rvi ja Margareta Jokinen, Åbo 
Akademi: B. Qvist, Turun Opasker
ho: Saara Korhonen, Västkustens
Turisttrafikförbund (Göteborg): Lars- 
Äke Skager ja S iv  Falk sekä Turun 
poliisilaitos: Juhan i Salonen.

Lisäksi tervehdyksensä esittivät 
seuraavien kotiseutuseurojen edus
tajat: Helsinki-seura, Raisio-seura,
Vallis-Gratiae-yhdistys, Kakskerta- 
seura, Suikkila-seura, Paattisten 
seura ja Hämeenlinna-seura. Hen
kilökohtaisen onnittelunsa esittivät 
mm. Sylvi Siltanen, C. J .  Gardberg, 
Ester ja Mauno Vanhalinna, Hans 
Othman, Helmi Lehtonen, Allan 
Koskimies ym. Sähkeellä onnitteli- 
vat mm.: KOP, SYP, Runosmäki- 
seura, Torppariyhdistys, Turkulai
nen (Kallio ja Linkosaari) sekä Aija 
ja  Väinö Leino. □

TURUN Kauppakorkeakouluseura 
ry:n Turun kaupungille lahjoittama 
muistolaatta paljastettiin torstaina 
17. 11. 1977 Aurakatu 11:ssa sijait
sevan kiinteistön seinälle. Kauppa
korkeakoulu aloitti toimintansa 
mainitussa kiinteistössä ja toimi 
siellä vv. 1950— 1958. Muistolaatan 
vastaanotti kaupunginjohtaja Väinö 
J .  Leino.

Turku-seuran  
uudet kunnia
jäsenet

SANTALAHTI, Matti Olavi, synt. 
1909 Turussa, hovioikeudenneuvos. 
Turku-seuran perustajajäsen ja pe
rustamiseen johtaneiden aloitteiden 
tekijä. Seuran hallituksen jäsen 
1957— 76.

Seuran hallituksessa Santalahti 
on tehnyt lukuisia aloitteita, joista 
mainittakoon aloitteet Turun mes
sujen järjestämisestä ja Wäinö Aal
tosen museon perustamisesta Tur
kuun. Molemmat aloitteet on seuran 
esityksestä saatu myönteiseen rat

Vallis-Gratlae-yhdIstys: Pentti Takala Ja Helena Punnonen. —  Kuva: Urho 
Tuomialho.

kaisuun. Santalahti oli Turun kau
punginvaltuuston jäsen 1946— 68, 
viimeksi kaupunginvaltuuston II va
rapuheenjohtajana ja kaupunginhal
lituksen jäsen 1948— 68. Näissä 
luottamustoimissa hän vaikutti voi
makkaalla panoksellaan kotikaupun
kinsa Turun kehitykseen. Vaikka 
Santalahti luopui seuran hallituksen 
jäsenyydestä v. 1977 hän on edel
leen seuran sivistysjaoston aktiivi
sesti toimiva jäsen.

PA LA JA , Uuti Alarik, synt. 1912 
Turussa, varatuomari. Turku-seuran 
perustajajäsen ja perustamiseen 
johtaneiden aloitteiden tekijä. Seu 
ran hallituksen jäsen 1957— 67.

Palaja on vuosien varrella tehnyt 
useita aloitteita seurassa sekä tuo
nut esitelmissään ja kirjoituksissaan 
esille keskiaikaisen Turun kaupun
kikuvan säilyttämisen ja vanhan 
Raatihuoneen alkuperäiseen asuun
sa restauroinnin tärkeyden. Apu
laiskaupunginjohtajana hän kaupun
ginjohdon näkökulmasta valotti 
useita kunnallisia kysymyksiä leh
temme Suomen Turun palstoilla ja 
esitelmillään seuran kokouksissa. 
Näitä olivat mm. kaupungin yleis
kaavaan liittyvät kysymykset. Apu
laiskaupunginjohtajana ja sitä en
nen maistraatin sihteerinä toimies
saan hän suhtautui myönteisesti 
Turku-seuran esityksiin.

VANNE, Kaarlo Viljo. synt. 1907 
Turussa, kauppias. Yksi niistä, jot
ka Santalahden ja Palajan kanssa 
olivat perustamassa Turku-seuraa 
ja tekemässä aloitteita seuran pe
rustamiseksi. Seuran hallituksen 
jäsen perustamisesta alkaen.

Seuran hallituksen jäsenenä teh
nyt monia aloitteita kaupunkimme 
kulttuuri- ja kauneusarvojen säilyt
tämiseksi. Seuran retkeilyjaoston 
puheenjohtajana Vanne toimi 1959 
— 74 ja tässä ominaisuudessa suun- 
nitteli ja johti seuran vuosittaiset 
kulttuuriopintoretket. Turku-seuran 
aloitteesta järjestetyt Turun päivät 
ovat Vanteen ehdottamia ja hän on 
alusta alkaen ollut tämän kotiseutu

” Minun T u rku n i”
-piirustuskilpailu
lapsille

Turku-seuran hallitus kiittää!
Seuramme 20-vuotispäivän johdosta saimme arvokasta vapaaehtoista 
apua juhliemme järjestelyissä, lasten kuvaamataitokilpailun toimeen
panemisessa ja ohjelmien suorituksessa.

Niinikään saimme lukuisilta seuroilta, viranomaisilta, pankeilta ja 
yksityisiltä ystävällisten tervehdyskäyntien yhteydessä kukkia ja lah
joja sekä onnittelusähkeitä.

Näistä seuran hallitus lausuu parhaat kiitokset kaikille ystävilleen.

Styrelsen fö r  Åbo-samfundet 
tackar!
Med anlednig av sitt 20-års jubileum erhöll samfundet mångsidig 
och värdefull, frivillig hjälp i samband med festarrangemangen och 
organiserandet av teckningstävlingen för barn. Vårt tack riktar sig 
även till alla medverkande i olika programnummer.

Representanter för myndigheter, föreningar och banker samt 
många privatpersoner ihågkom samfundet med blommor, gåvor 
och lyckönskningstelegram på högtidsdagen.

För dessa uppvaktningar frambär samfundet ett varmt tack till alla 
sina vänner och gynnare.

Turku-seura, Åbo-samfundet r.y.

Hallitus —  Styrelsen

Olli K e s t i l ä  Ilmari R i n n e

Turun tuom iokirkon ovet 
avautuvat ensi kesänä
S Turun tuomiokirkon korjaustyöt ovat pysyneet aikataulussaan. Vauhti on 
ollut niin hyvä, että kansallispyhättö voidaan ottaa käyttöön jo ensi kesänä. 
Korjaustyöt saatetaan kokonaan valmiiksi vuoden 1979 kesään mennessä, 
jolloin vietetään Turun 750-vuotisjuhlallisuuksia. Turussa tiistaina 1. 11. 1977 
pitämässään kokouksessaan korjaustöiden neuvottelukunta päätti luovuttaa 
kirkkomuseolle eteläisen lehterin tilat. Museon on suunnitellut tri Riitta Pylk 
känen. Lisäksi päätettiin korjauttaa kirkon hautaholveissa olevat arkut. Hau- 
takappeleita ei kuitenkaan avata yleisölle. Konservoinnissa työskentelee 
13 henkilöä. Kotimaisen työvoiman puuttuessa avuksi on saatu konservaat- 
toreita Puolasta.

■ Turku-seuran 20-vuotis- 
toiminnan ja seuran kotiseu- 
tuajatuksen tunnetuksitekemi- 
seksi toimeenpantiin Turun 
kansakoulujen alaluokilla pii
rustuskilpailu. Opettajat va
likoivat luokiltaan parhaat 
työt ja lopullisen arvostelun 
suorittivat opettajat Toini 
Grönqvist ja Sisko Tuominen.

Kärkipäähän nimettiin seuraavat 
25 työtä: 1) Saimi Teräntö Uittamon 
koulu, 2) Keijo Lehtola Puolala, 
3) Pekka Liesivuori Puolala, 4) Pia 
Virtanen Pääskyvuoren koulu, 5) Ari 
Mäkilä Pääskyvuori, 6) Hanna Ikä
heimo Hepokulta, 7) Irmeli Renvall 
Uittamo, 8) Risto Kiikko Pääsky- 
vuori, 9) Kai Sibakov Nunnavuori, 
10) Susanna Marin Nunnavuori, 11) 
Timo Roininen Puolala, 12) Minna 
Lintunen Puolala, 13) Kirsi Karhu 
Pansion koulu, 14) Ja ri Heinonen 
Vähä-Heikkilä, 15) Pasi Loukonen 
Kähäri, 16) Sanna Hinkka Puolala,
17) Rami Vainio Kerttulin koulu,
18) Kaike Kaisti Luolavuori, 19) Pia 
Näsänen Pääskyvuori, 20) Heli Hiir- 
salmi Pääskyvuori, 21) Jaana  Nurmi 
Pääskyvuori, 22) Sasu Lindström 
Nunnavuori, 23) Antti Lindstedt 
Snellmannin koulu, 24) Pia Paies 
Martin koulu ja 25) Magnus Enkeli 
Cygnaeuksen koulu.

Lapset saavat Turku-seuran pal
kinnon ja heidän sekä myös muu
tamien muiden lasten töitä asete
taan näytteille Turun eri pankkien 
näyteikkunoihin.

Annetun aiheen pohjalta olivat 
lapset ilmentäneet omaa Turkuaan 
mm. Turun tuomiokirkon ja Turun 
linnan kuvilla. Useasti olivat esillä 
Aurajoki ja sillat, Samppalinnan 
mylly, satama ja Wärtsilän Pernon 
telakan korkea nostorata, Turun 
saaristo, Kauppatori, kuntourheilu 
j.n.e. □

päivän järjestelystä huolehtivan toi
mikunnan jäsen kaupunginhallituk
sen nimeämänä. Kuuluessaan mo
nien vuosien ajan Turun kaupungin
valtuustoon ja kaupunginhallituk
seen Vanne työskenteli näissä eli
missä monin tavoin Turun hyväksi. 
Hänen aloitteestaan mm. perustet
tiin kaupungin matkailutoimet, joi
den kehittämisessä hän on ollut 
mukana 40 vuoden ajan joko mat
kailulautakunnan jäsenenä, puheen
johtajana tai vt. matkailuasiamiehe- 
nä. □

Kirkon väripinnat on puhdistettu 
ja maalaukset konservoitu. Arkkiteh
ti Engelin suunnitteleman saarna- 
tuolin ruskean maalipinnan alta 
löydettiin sen alkuperäinen väri, 
taivaansininen maalipinta. Nyt tuo
lissa oleva maali poistetaan. Nä
kyvä muutos tehdään myös Kan
kaisten kappelissa, jonka katon 
tumma sävytys vaalennetaan. Kun 
kirkon katot ja seinät vaalennetaan 
ja valaistusta lisätään kirkkosalissa, 
kuorissa ja kappeleissa, muuttuu 
kirkon sisäkuva vaaleammaksi.

Suuret lämpölinjat ja sähköpää- 
jakeluverkosto on uusittu. Kirkko 
saa lämpönsä Maaherran maka
siinin tontilla olevasta valtion läm
pökeskuksesta, josta saa lämpönsä 
myös ent. Akatemiantalo. Tuomio
kirkon vanhat urut ja urkuparvi on 
purettu. Uudet urut valm istaa urku- 
rakentaja Veikko Virtanen Espoosta. 
Eteläisen tornin kappeliin saadaan 
mm. kastelasten ja  morsiamen 
huone. □



M arkku Tanner

V a ltio n a rk e o lo g i 

C. J. G A R D B E R G :

Rakennetun miljöön suojelu

■  Juhlaesitelmän Turku-seuran 20-vuotisjuhlassa piti seuran monivuotinen 
jäsen. Museoviraston ylijohtaja C. J. Gardberg. — Kuva: Keijo Hakanen.

KOHTA Turku-seuran perustami
sen jälkeen, eli alkuvuodesta 1958 
seura laati luettelon niistä raken
nuksista Turussa ja sen liitos- 
alueilla. jotka olisi säilytettävä ra- 
kennusmuistomerkkeinä. Ruutukaa
va-alueelta löydettiin 38 kohdetta, 
joissa oli yhteensä 63 rakennusta. 
Näistä on tähän mennessä purettu 
tasan kymmenen kohdetta käsittäen 
yhteensä 24 rakennusta. Jos lähde
tään rakennusten määrästä voidaan 
siis todeta, että 38 %  eli yli 1/3 
niistä Turun rakennuksista, joita
vuonna 1958 pidettiin rakennus-
muistomerkkeinä, on purettu vii
meisten 20 vuoden aikana. Esi
merkkeinä mainittakoon Julmin talo, 
Richterin talo, Nobelin talo, sekä 
Piispankadun ja Porthaninkadun
puurakennukset.

TOISAALTA ihmetyttää, kun kat
selee kahdenkymmenen vuoden ta
kaista luetteloa, että siitä puuttuu 
monta sellaista rakennusta, joita 
tänään pidetään korvaamattomina 
muistomerkkeinä tai joista on käyty 
kovaa kamppailua ennen kuin ne 
on purettu. Esimerkiksi Hamburger 
Börsin kaksi rakennusta puuttuu,
eikä luettelosta löydy myöskään 
Ingmanin taloa. Lyhyesti voi sanoa,

että tämä kuvaa rakennussuojelun 
kehitystä kahden vuosikymmenen 
aikana. Vuoden 1958 lista oli tyypil
linen ajalle, jolloin poimittiin yksit
täisiä monumentteja sieltä täältä. 
Tänään on tähtäimessä laajempi 
miljöö, jossa rakennukset ovat suu
remman kokonaisuuden osia.

TÄÄLLÄ Turussa kohtaamamme 
ongelmat ovat tuttuja myös muualla, 
ei vain Suomessa vaan myös kan
sainvälisesti. Vuotta 1975 vietettiin 
Euroopan rakennussuojeluvuotena 
ja se huipentui suureen Amsterda
missa pidettyyn kongressiin. Suomi 
oli mukana valitettavasti vain tark
kailijana. mutta siitä huolimatta vuo
si antoi meillekin aihetta rakennus
suojelun pääpiirteitten yleiseen tar
kasteluun. Voidaan sanoa linjojen 
selkiytyneen ja keskustelun tulleen 
realistisemmalle tasolle.

SUOMESSA on oltu kiinnostu
neita vanhasta rakennuskulttuurista 
jo 1800-luvun lopulta lähtien. Tun
nettu on esim. taiteilija Louis 
Sparren innoittava esitelmä van
hasta Porvoosta vuonna 1898. To
dellisia yrityksiä konkreettisiksi säi- 
lytystoimenpiteiksi tehtiin kuitenkin 
vasta paljon myöhemmin, ja jos 
ajattelemme nykyisin harjoitettavaa

toimintaa, voimme sanoa sen saa
neen alkunsa vasta 1950-luvun puo
livälissä, eli suunnilleen siihen ai
kaan jolloin Turku-seura lähti liik
keelle. Silloin laadittiin ensimmäiset 
luettelot suojeltavista taloista ja 
silloin alettiin myös valmistella lakia 
kulttuurihistoriallisesti merkittävistä 
rakennuksista, jonka eduskunta hy
väksyi vuonna 1964.

RUNSAAN vuosikymmenen ajan, 
1950-luvun puolivälistä 1960-luvun 
loppuun, oli erilaisten luetteloiden 
laatiminen rakennussuojelun tärkein 
muoto. Kaupungeissa työn tekivät 
museot ja kotiseutuyhdistykset, kun 
taas seutukaavaliitot vastasivat 
usein maaseudun inventoinnista. 
Molemmissa tapauksissa Muinais- 
tieteellinen toimikunta, ts. nykyinen 
museovirasto antoi asiantuntija- 
apua. Talot arvioitiin toisaalta ra
kennushistoriallisin, toisaalta kult
tuurihistoriallisin perustein ja ne 
jaettiin yleensä kolmeen ryhmään, 
eli korvaamattomiin, säilytettäviin ja 
sellaisiin, joita ei saanut purkaa 
tutkimatta.

VIIME vuosina on kuitenkin yhä 
selvemmin alettu havaita, ettei 
yksittäisten talojen säilyttäminen 
riitä. Rakennus on aina suuremman 
kokonaisuuden osa eikä sitä kos
kaan saisi pitää irrallisena yksityis
kohtana, vaan sitä on tarkasteltava 
oman ympäristönsä yhteydessä. 
Amsterdamin kokouksessa osa 
osanottajista kääntyi saksalaista 
terminologiaa vastaan, joka käyttää 
sellaisia sanoja kuten "Denkmal
schutz”  ja ” Denkmalpflege'', siis 
muistomerkkien suojelu ja muisto
merkkien hoito. ” Eiväthän ns. muis
tomerkit tarvitse suojelua ja hoitoa” , 
sanottiin; meidän on paneuduttava 
suuriin kokonaisiin m iljöihin, sellai
siin, jotka kertovat ihmisen elämäs
tä menneisyydessä ja jotka samalla 
voivat tarjota nykypolvelle inhim illi
siä ja paikallisesti erityisleimaisia 
arvoja. Ruotsalaiset korostivat luet- 
telojärjestelmän perustuvan vanhen
tuneeseen ajattelutapaan; se on pe
räisin ajalta, jo llo in vanhojen ta
lojen piti olla kuin ” rusinat kakus
sa". Niitä piti olla vähän siellä 
täällä menneen ajan muistomerk
keinä.

LUETTELOITA on arvosteltu 
myös toisen seikan takia. Tosiasias
sa jokaisella luettelolla on myös 
varjopuolensa; se ei ole vain säily- 
tyssuunnitelma, se on myös purku- 
suunnitelma. Ainakin kunnallisella 
taholla on usein ymmärretty asia 
niin, että kaikki, mitä ei ole luette
lossa, on vapaasti purettavissa. 
Tätä pidän hyvin vakavana ja olen 
välistä ihmetellyt, tajuammeko vas-

K O T IS E U T U T Y Ö  m e n e e  tä n ä ä n  
hyvin e te e n p ä in . N ä y ttö jä  tä s tä  on  
sa a tu  v iim e  a ik o in a  ru n sa in  m ito in . 
H e in ä k u u n  a lu s s a  p id e ty ille  X X IX  
V a lta k u n n a llis ille  ko tis eu tu pä iv ille  
P y h ä jo k ia lu e e lle  ko k o o ntu i väkeä  
e n n ä ty s m ä ä rä , o lih a n  p äiv ie n  eri 
tila is u u k s is s a  yh tee n sä  yli 10 000  
o s a n o tta ja a . T u o n  k e sä is en  v iik o n 
va ih te e n  a ja n  rik as m u o to in e n  ko ti
se u tu työ  le im a s i ko k o  jo k ila a k s o a .  
P ä iv ien  va lm is te lu te h tä v ä t o livat 
p u o le s ta a n  jo  ru n sa an  vuoden  a jan  
ty ö llis tä n e e t s a ta m ä ä rin  v a p a a e h 
to is ia  ko tis eu tu ty ö n  ys täv iä.

O S O IT U K S E N A  ko tiseu tu työn  
m y ö tä m ä e s tä  on  p id e ttäv ä  m yös  
p e rin n e ju h lie n  ja  m u id e n  ko tis eu - 
tu ta p a h tu m ie n  ka svustoa, jo k a  on 
a lk a n u t ve rs oa  lä h es  jo k a  p u o le lla  
m a a ta . J u h la p a ljo u d e n  arvo ste lija t  
vo iva t k e n tie s  pu h ua  liika ka sv u sta , 
jo p a  h arv en n u k se n  ta rp e e s ta , m u t
ta  yhä en e n e v ä s tä  k iin n o stu ks es ta  
p a ik a llis k u lttu u riin  ja  o m ato im ise en  
h a rra s ta m is e e n  ke rto va t t ila is u u k 
s ie n  ja tk u va sti s u u re t e s iin ty jä - ja  
y le is ö m ä ä rä t. K o tiseu tu työ n  k a n 
n a lta  p e r in n e ju h la  on a rvo ka s  aina  
s illo in , kun se koostuu  p a ik a llis 
k u lttu u rin  a in es os is ta , kun  se ta r 
jo a a  e s iin tym is tav o itte en  p a ik k a 
k u n n a n  h a rra s te ry h m ille , kun se  
l is ää  k a ik k ia  k a n s a la is p iire jä  ko 
k o a va a  ko tis eu tu he n ke ä .

IT S E N Ä IS Y Y D E N  60 -vu o tis ju h la n  
tu nn u k se ss a  v e d o ta a n  ka n sa llise en  
yh ten ä is yy te en . T a v o ite  on  hyvin  
a ja n k o h ta in e n  p o liitt is te n  e r im ie li
sy yk sien  ja  m u id e n  etu ris tir iito je n  
re p im ä s s ä  yh te isk u nn a ss am m e. K o 
tise u tu työ n  e rä ä n ä  tä rk e ä n ä  te h tä 
vä n ä  on  e d is tä ä  k a n sa la iss o p ua , 
ta s o itta a  v a s ta ko h ta is u uk s ia  ja  
lu o d a  yh te is to im in taa . P e rin te is en  
ja  o lo is s a m m e  vars in  harv in a ise ks i 
k ä y n e e n  e p ä p o liitt is u u te n s a  vuoksi 
k o tis eu tu ty ö n  jä r je s tö illä  on täh än  
te h tä v ä ä n  m a h d o llis u u d e t, ken ties  
p a re m m a t ku in  m illä ä n  m u illa  yh 
te is ö illä . K iinnostus om an  ka u p u n 
g in , k u n n a n  ta i ky län  k e h ittä m i
s e e n  e n tis tä  m ie ly ttäv äm m äk s i e l in 
ym p ä ris tö k s i, jo ta  m yös m e n n e i
sy yd e n  o m a le im a is e t p iir te e t rik a s 
tu tta v a t, on  v a rm a s ti k a ik ille  yh te i
n en . K o tiseu tu yh d is ty s  vo i ta rjo ta  
p a rh a a n  ka n av an  tä m ä n  tav o ittee n  
to te u tta m is e e n .

V A A T IV A  te h tä v ä  n yk ya ik a is e lla  
k o tis e u tu ty ö llä  on  ih m is ten  ju u rru t
ta m is e s s a  a la t i m u u ttu v aan  ko ti
s e u tu u n . S u u re ss a  ka u p u ng iss a

elin ym p ä ris tö n  u u d istum ine n  on  
n o p e a a  ja  tap ah tu u  u se im m ite n  ta 
lo u d e llis te n  se kä  ku n n a llis p o liittis 
ten  la sk e lm ien  s ä ä te le m ä llä  vä is 
täm ä ttö m y yd e llä . V a p aa eh to ise n  
ko tis eu tu ty ön  vä h e m m ä n  k a d e h d it
tava ve lv o llis u us on ta is te lla  k a u 
pun k ik u va n  p erin te is te n  e le m e n t
tien  ja  k o k o n a is ym p ä ris tö n  v iih ty i
syyden p u o les ta . Ja sa m a lla  sen  
tu le e  e ts iä  ja  o so ittaa  yhtä hyvin  
k a n ta -a s u k k a a lle  ku in  m u u tto liik 
ke e n  m u ka n aa n  tu o m a lle  k iin n e 
ko h tia  ko tis eu tu un , lu o d a  e d e lly 
tyk siä  a id o lle  k o tis eu tu tu n tee lle .

T U R K U -S E U R A N  p eru s ta m in e n  
liittyy 1950-luvun  ko tis eu tu yh d is ty s 
ten  syn ty aa lto o n , sen  lo p p u v a ih e i
s iin . T u o llo in  ko tiseu tuyön  to im i- 
k e n ttä  o li se lväs ti s u p p e am p i, vas
ta  19 60 -lu ku  oso itti sen  y h tym äk oh 
dat e s im . y h d y sk u nta su u n n itte 
luun . E rä ä n ä  v o im ak ka im m is ta  
m a am m e ru nsaat nelisa ta is es sa  
ko tis eu tu yh d is ty sten  verkostossa  
T u rk u -s e u ra  on  ko k o  to lm in ta -a i-  
kansa ku u lu n u t tie n ra iv a a jiin . S en  
tu lo ks ek as  ko tis eu d u n tu tk im u styö  
ja  la a ja  ju lk a is u to im in ta , po n ne ka s  
p yrk im ys T u ru n  ja  tu rku la isu u d e n  
o le m u ks en  h ah m o ttam is ee n  ja  
te k e m is e e n  tu tuksi tu rku la is ille  
ku in  m yös m a tk a ilijo ille  s e k ä  a k 
tiiv isuus v u o ro v a ik u tu k se en  K oti
se u tu liitto o n  ja  a la n  m u ih in  jä r je s 
tö ih in  ova t es im e rk iks i ke lp a av ia .

T Ä Ä L T Ä  m a a m m e  va n h im m a sta  
k a u p u ng is ta  on aivan  v iim e  vuos il
tak in  lö y dettäv issä huo les tu ttav an  
m o n ta e s im e rk k iä  a rvo kk aa n  k a u 
p un k iy m p äris tö n  tie to is es ta  tu h o a 
m ises ta . H u o lim a tta  m a hdo llis is ta  
tap p io is ta  ta is te lu s sa  ka u p u nk i
kuvan  a ito u d en  ja  o m a le im a is u u 
den  s ä ily ttä m is ek s i p o n n is te lu ja  on 
syytä ja tk a a . A ik a  ja  y le in e n  a s e n 
te id e n  ke h itty m in e n  te k e v ä t työtä 
k o tis eu tu vä en  p u o les ta . E rin o m a i
sen  tu en  täs sä  to im in n as sa  s a a tta i
s iva t T u rk u -s e u ra lle  ta rjo ta  p ie n 
a lu e id e n  ko tis eu tu se ura t, ns. k a u 
p ungin os ay h d is tyk se t. T  u rku la is en  
k o tis eu tu vä en  k o k o am ine n  yh te is 
to im in taa n  on k in  n ä h d ä ks en i e räs  
k iire e ll in e n  teh täv ä . S iinä  sam oin  
ku in  m u u n k in  tu lo k s e k k a a n  työnsä  
ja tk a m is e s s a  to ivo tan  T u rk u -s e u ra l- 
le  m itä  p a rh a in ta  m enestystä .

M A R K K U  T A N N E R
S u o m e n  K o tiseu tu liiton
to im in n a n jo h ta ja

T u rku-seuran  ju l i lapäivänä



KASKUKILPAILU TURKULAISILLE
Turku-seuran hallitus päätti juhlakokouksessaan 18. 10. 1977 julistaa tur

kulaisille kaskukilpailun turkulaisista. Kilpailu alkaa heti ja jatkuu huhtikuun 
16 päivään 1978.

Turku-seuran v. 1967 julistamaan ja keväällä 1968 päättyneeseen kasku- 
kilpailuun osallistui 105 henkilöä, jotka lähettivät yhteensä 1 872 kaskua. 
Kaskutoimikunnan valitsemista kaskuista julkaistiin v. 1968 kaskukirja 
"Klaari o sano föriäijä", josta otettiin kolme painosta yhteismäärältään 7 000 
kpl. Tätä kaskukirjaa ei ole enää saatavissa. Kilpailuun lähetetyistä ja sen 
jälkeen kertyneistä kaskuista julkaistiin uutta kilpailua järjestämättä v. 1970 
toinen kaskukirja "ko Pumpula flikat jokken putos". Tätä kaskukirjaa on 
vielä saatavissa.

Kilpailuohjeet:

— Kaskun on oltava aiheeltaan Turkuun tai turkulaisiin kohdistuva.
— Kasku voi olla kirjoitettu suomen- tai ruotsinkielellä sekä Turun mur

teella.
— Sanomalehdissä, järjestöjen ja liikelaitosten henkilökuntalehdlssä Jul

kaistut kaskut hyväksytään, mutta ei kaskukokoelmissa julkaistuja.
— Paikallisvärin lisäämiseksi kaskun kohteena olevien henkilöiden nimet 

voidaan mainita.
—  Loukkaavia tai kaksimielisiä kaskuja ei huomioida kilpailua ratkais

taessa.
—  Sama henkilö voi lähettää useampia kaskuja ja eri aikoina.
— Kaskut lähetetään nimimerkillä ja suljetussa kirjekuoressa erikseen 

olevalla lähettäjän nimellä ja osoitteella varustettuna osoitteeseen: Turku- 
seura, Ilmari Rinne, Taskulantie 1 G 116, 20 300 Turku 30. Kaskut voi myös 
jättää Kansallisessa Kirjakaupassa Linnankatu 16 ja Tavaratalo Wiklundin 
alakerrassa oleviin kaskulaatikoihin.

—  Kilpailun tulos julkistetaan Turun päivänä 1978. 25 parasta palkitaan.
Turussa, lokakuun 18 p:nä 1977.

TURKU-SEURAN HALLITUS

tuumme tulevaisuudesta. Valites
samme ja hylätessämme vanhan 
rakennuskannan osia meidän on 
aina muistettava, ettemme valitse 
itsellemme vaan myös kaikille jä l
keemme tuleville. Puretut talot ovat 
ainiaaksi poissa.

ON siis muistettava, että juuri 
me tässä ja nyt päätämme, miten 
paljon vanhaa rakennuskulttuuria on 
jä lje llä  viidenkymmenen ja sadan 
vuoden päästä. Onko varmaa, et
temme kaikesta säilyttämisestä huo
limatta ole liian hölläkätisiä? Pel
kään meidän tekevän monia virhei
tä, sillä tiedämme, miten käsitykset 
ovat muuttuneet pelkästään viimeis
ten kymmenen vuoden aikana. 
Usein nähdessämme kuvia 1950- 
luvulla puretusta talosta toteamme: 
oli sääli että se purettiin silloin, 
sillä nykyään se ei kyllä olisi ollut 
mahdollista. Tämä kehitys tulee jat
kumaan, ja olen varma, että 1900- 
luvun lopulla tullaan suojelemaan 
monia sellaisia taloja, jo iden ny
kyään olemme valmiit antamaan 
hävitä. Sellainen saa vastuun tule
vaisuudesta tuntumaan raskaalta.

TJUGO år har snart gått sedan 
Abo-samfundet för första gången 
gjorde upp en lista över sådana 
hus i staden som borde bevaras. 
Listan upptog inom rutplanen 38 
olika objekt med sammanlagt 63 
byggnader.

I DAG föranleder den här listan 
många kommentarer. För det första 
kan man konstatera, att 24 av de 
förtecknade byggnaderna har rivits, 
och det betyder alltså att över 1/3 
av de hus som man för tjugo år 
sedan ansåg värda att bevara inte 
mera finns. Till dem hör Julinska 
gården, Richterska gården, Nobel
huset och trähusen vid Biskops- 
gatan. På den här punkten kan man 
bara beklaga att så har skett.

EN viktigare iakttagelse med 
tanke på framtiden är att listan 
saknar många hus som i dag be
traktas som omistliga, t.e.x den 
Ingmanska gården och kvarteren 
i Port Arthur. Jag förstår bra att 
en och annan fråga hur detta är 
möjligt.

SVARET finner man i den ut
veckling som byggnadsminnes- 
vården har genomgått under de 
senaste tjugo åren. Man har näm
ligen småningom börjat inse, att det 
inte räcker med att man bevarar 
enstaka hus här och där. En bygg
nad är alltid en del av en större 
miljö, och den borde aldrig ses som 
en lösryckt detalj. Man kan t.o.m. 
säga, att listsystemet bygger på 
ett föräldrat tänkesätt. Det här
stammar från den tid då de. gamla 
husen skulle vara som "russin 
i kakan” . De skulle stå lite här och 
där som monument från en gången 
tid.

FÖRTECKNINGARNA har också 
kritiserats för en annan sak. Det är 
nämligen ett faktum, att varje lista 
har en skuggeffekt. Den är inte 
bara en bevaringsplan, den är 
också en rivningsplan. Åtminstone 
på kommunalt håll har man ofta 
trott, att a llt som inte är förtecknat 
år fritt fram för rivning.

MOT bakgrunden av detta måste 
man med bestämdhet poängtera, att 
förteckningarna aldrig får uppfattas 
som definitiva. Både kommunalmän 
och husägare måste förstå, att hus 
som inte fanns i en förteckning av 
år 1958 trots allt kan föreslås att 
bevaras år 1977. Vi måste erkänna, 
att betraktelsesättet har förändrats, 
och att alla förteckningar måste 
justeras så att de motsvarar da
gens anspråk. Ännu för tio år sedan 
dominerade de byggnadshistoriska 
värdena, och många listor upptog 
i huvudsak bara hus som hade 
ritats av kända arkitekter, därtill 
nästan bara under 1800-talet eller 
tidigare. I dag, när man har fått 
upp ögonen för miljöernas värde, 
har en mängd helt anonyma och 
ofta ganska nya hus kommit in i 
bilden. Dessa har kanske inte 
något större värde som enskilda 
objekt, men tillsammans kan de 
bilda en helt unik miljö. Ett bra 
exempel på det är Port Arthur, där 
väl knappast ett enda hus ensamt 
som sådant skulle kunna fredas 
som kulturhistoriskt märkligt. Ändå 
är helheten unik och värd att be
vara.

OLENNAISIN virhe kaikessa so
danjälkeisessä kaupunki- ja kunta- 
suunnittelussa on ollut se. että on 
suunniteltu vain uutta asutusta. 
Kaavoitus on tapahtunut kokonaan 
uuden rakennuskannan ehdoin ja 
usein sen lähtökohtana on ollut se, 
että kaikki nykyisin olemassa oleva 
häviää ennemmin tai myöhemmin.

Me olemme kohtalokkaasti usko
neet, että kaikki pitää uudistaa 
emmekä ennen kaikkea ole huo
manneet, että kulttuurimaisema on 
kuin kudonnainen, jota täydenne
tään vähitellen. Nykyään rakenta
mamme on jonain päivänä vanhen
tunutta; siksi emme koskaan pääse 
siihen, että kaikki olisi uutta ja 
yhteen ainoaan tyyliin rakennettua. 
Tämän tiedon pitäisi kehoittaa mei
tä varovaisuuteen. Sen sijaan, että 
rikkoisimme vanhan rakennustyylin, 
meidän pitäisi mukauttaa uudet 
osat vanhaan tietäen, että vain 
siten voimme luoda yhtenäisen mil
jöön. Yksittäisten rakennusten osal
ta meidän olisi huomattava, että 
arkkitehtonista teosta, oli se sitten 
suuri tai pieni, voidaan harvoin 
pitää eristyneenä taideteoksena. 
Sitä on aina tarkasteltava suhteessa 
ympäristöönsä. Uudessa katsanto
kannassa on olennaisinta kaupunki
kuvan ja maisemakuvan jatkuvuu
den turvaaminen. Ei siis enää "ru
sinoita kakussa", vaan luonnollinen 
yhteys vanhan ja uuden välillä. 
Säilyttäminen on otettava huomioon 
jo kaavoituksen yhteydessä.

VANHAA rakennuskulttuuria kos
keva lainsäädäntömme on valitetta
vasti vanhentunutta ja nykytilan
teessa siitä on hyvin vähän apua. 
Laki kulttuurihistoriallisesti merkit
tävien rakennusten suojelusta ei 
tosin ole erityisen vanha, se säädet
tiin vuonna 1964, mutta se kuvastaa 
täysin vanhentunutta ajattelutapaa. 
Sitä leimaa selvästi muistomerkkei- 
hin suuntautuminen eikä se suojaa

laajempia kokonaisuuksia. Lisäksi 
se on muotoiltu siten, että raken
nuksella pitäisi oikeastaan olla val
takunnallinen merkitys, jotta se voi
taisiin suojata.

NYKYÄÄN, kun yritetään pelastaa 
myös aivan tavallisten kylien pikku
taloja ja kaupunkien laita-alueita, ei 
lakia useinkaan voi käyttää, koska 
kohdetta ei voida pitää sellaisena 
muistomerkkinä, kuin laki edellyttää. 
Monet kentältä tulleet rauhoitus- 
ehdotukset on torjuttu sillä perus
teella, että kohde on arvokas vain 
paikallistasolla. Laki on myös muis
sa suhteissa epäonnistunut, ja on 
kuvaavaa, että sen syntymästä kulu
neiden kolmentoista vuoden aikana 
on rauhoitettu vain kolmisenkym
mentä rakennusta. Kokonaistilanne 
on kuitenkin hieman parempi, sillä 
kaupungeissa on yhä enemmän 
ryhdytty pelastamaan vanhaa raken
nuskulttuuria erityisten kaavoitus- 
määräysten avulla.

ASIASTA vastuussa oleville viran
omaisille tilanne on ollut selvillä jo 
kauan, ja lähitulevaisuudessa voi
daan odottaa uutta lakia. Ongelmaa 
selvitti perusteellisesti komitea, 
joka kaksi vuotta sitten sai valmiik
si työnsä ja luovutti paksun mietin
nön. Yksityiskohdat ovat vielä avoin
na, mutta työ jatkuu lähtökohtana 
suositus, jonka Liinamaan hallitus 
hyväksyi lokakuussa 1975. Niin pal
jon on selvillä, että rakennusten 
hoidosta tullaan puhumaan enem
män kuin rakennusten suojelusta. 
Tulossa on enemmän positiivisia 
asenteita ja enemmän taloudellista 
ja käytännön apua.

RAUHOITUS on luonnollisesti 
aina myös taloudellinen ongelma. 
Tässäkin tapauksessa alkavat linjat 
selkiytyä. Tulossa on lisää rahaa 
suoraan rakennusten hoitoon ja 
osittain tämä tulee tapahtumaan 
ennalta ehkäisevän hoidon muo
dossa. Kulttuurihistoriallisista näkö
kohdista täysin riippumatta on val
tion taholla vähitellen huomattu, 
että vanha rakennuskanta edustaa 
kansantaloudellisesti hyvin merkit
tävää pääomaa. Korjauskelpoisten 
rakennusten kohtuuton purkaminen 
tullaan estämään eri keinoin. Tähän

voidaan sanoa vihdoinkin, sillä tosi
asiassa valtio aikaisemmin oh
jasi asuntotuotantoon myönnetyt 
varat yksistään uudisrakentamiseen. 
19öU-luvulla laskettiin 85 u/o asunto
jen rakentamiseen varatuista ra
hoista myönnetyn uudisrakentami
seen. Muissa maissa tama prosentti 
on yleensä noin 70. Nyt on kuiten
kin tulossa muutos.

KOKEILTAVANA on erilaisia rat
kaisumalleja. Asuntohallitus on vii
me vuosina alkanut antaa lainoja 
peruskorjauksiin, ja vaikka järjes
telmä ei vielä ole toiminut täysin 
tyydyttävästi, on asian periaatteelli
nen puoli tärkein. Noin pari viikkoa 
sitten valmistui asuntohallituksen 
asettaman työryhmän mietintö, jon
ka mukaan erikoinen peruskorjauk
sen kokeilutoiminta ensi vuonna 
käynnistetään 14 eri paikkakunnalla. 
Kun kerran on menty tälle linjalle 
on helppo jatkaa ja laajentaa laino
jen myöntämisperiaatteita.

ERÄS keino, josta muissa maissa 
on tullut yhä suositumpi, ovat eri
laiset verohelpotukset rauhoitettuja 
taloja korjaaville. Katsotaan, että 
jos joku ylläpitää ja korjaa ns. kan
sallisomaisuutta, hänen on saatava 
korvausta yhteiskunnalta. Tärkeintä 
tässä periaatteessa on, ettei kor
vausta aina ole maksettava selvänä 
rahana. On oltava muitakin keinoja.

TÄSSÄ yhteydessä en voi olla 
puuttumatta siihen, että meillä aina 
vedotaan valtion korvausvelvollisuu
teen kun kyseessä on joku säilytet
tävä rakennus. Muualla Euroopassa 
pidetään aivan selvänä asiana, että 
myös kuntien vastuu on suuri. Jos 
esimerkiksi täällä Turussa ajatel
laan Tuomiokirkon ympäristöä, Au
rajoen rantoja tai Port Arthuria, niin 
onhan näiden alueiden säilyttämi
nen ja hoitaminen ennen kaikkea 
Turkua ja turkulaisia kiinnostava 
asia. Kun neljä viikkoa sitten kävin 
Brüggessä näin monen vanhan ra
kennuksen seinällä taulun, jonka 
mukaan kaupunki parastaikaa kun
nostaa rakennusta ja tekee siihen 
niin ja niin monta asuntoa tai toi
mistoa. Tämä voisi olla hyvä esi
merkki Turun kaupungille esimer
kiksi Ingmanin talon tapauksessa.

NÄR det gäller byggnadsvårdens 
ekonomi har man hittills utgått 
ifrån att staten ensam skall stå för 
både ersättningar och lån. Det enda 
undantaget i vårt land torde vara 
Borgå, där både staden och spar
banken har g ivit pengar t ill en fond 
ur vilken gårdsägarna i gamla stan 
kan få lån för sina reparationer. 
I andra länder betonar man numera 
kraftigt kommunernas ekonomiska 
ansvar när det gäller objekt av 
lokalt intresse. Mer och mer börjar 
man indela objekten enligt lokala, 
landskapliga och nationella värden. 
En följd av detta är att också det 
ekonomiska ansvaret borde för
delas mellan staten och kommu
nerna. Det här är naturligtvis en 
svår fråga, men också i det här 
fallet är det säkert så, att allt inte 
behöver betalas i pengar. Redan 
nu finns det t.o.m. här i Åbo exem
pel på att de olägenheter som en 
fredning medför kan kompenseras 
t.ex. genom ökad byggnadsrätt, när
mast i form av en s.k. förtätning 
inne på gårdssidan.

JUURI nyt elämme taloudellista 
kriismautta, joka vaikuttaa valtiolta 
saatavien korvausten mahdollisuuk
siin. Mutta uskon, että juuri kriisi
tilanne voi viedä rakennusten hoitoa 
eteenpäin, toisaalta siksi, että mah
dollisuudet rakentaa uutta ovat ai
kaisempaa pienemmät, toisaalta 
siksi, että juuri tässä tilanteessa 
voi olla tärkeää pontia rakennusten 
hoidon kansantaloudellisia ongelmia. 
Esim. Helsingissä ollaan nyt sitä 
mieltä, että suurin osa kivitalokau- 
pungista on korjattava ja säilytet
tävä. Ainakin asuinkortteleissa on 
purkamisen aika ohi.

KAIKEN sen ytimenä, mitä on 
tapahtumassa Euroopassa on se, 
että muistomerkkiajattelu häviää; 
katsotaan enemmän laajoja koko
naisia miljöitä. Viime aikoina on 
myös opittu, että suojelu on otetta
va huomioon jo kaavoituksen yhtey
dessä eikä vasta silloin kun cater- 
pillarit jo  ajavat tontille. Tässä yh
teydessä on alettu panna merkille 
se anonyymi rakennuskulttuuri, jota 
ei ole missään taidehistoriassa, 
mutta joka usein edustaa todella 
tyypillisiä piirteitä, sitä miljöötä, 
joka on ollut kotoisa tavalliselle 
ihmiselle. Kun on pelastettava tämä 
kulttuuri, on reseptinä säilyttävä 
saneeraus. Sen mukaan vanhat ta
lot peruskorjataan, ja niistä tulee 
uudestaan asuinkelpoisia. Yhä use
ammat ovat huomanneet, mitä puh
taasti inhim illisiä arvoja vanha ra
kennuskulttuuri voi tarjota. Kyseessä 
ovat miljööt, jotka usein ovat pal
jon miellyttävämpiä kuin uudisra
kennukset: suuremmat ja korkeam
mat huoneet sekä valm iit viher
alueet ja leikkipaikat tontilla.

KUN sitäpaitsi tiedetään, että kor
jausmahdollisuudet ovat nykyään 
teknisesti paremmat kuin koskaan 
aikaisemmin, ei voi muuta kuin yh
tyä Euroopan rakennussuojeluvuo- 
den tunnuslauseeseen: antakaa
vanhojen talojen elää! □

ESITELMÄSARJA HELMIKUUSSA
Turku-seura toimeenpanee yhteistoiminnassa Turun työväenopis

ton kanssa esitelmäsarjan helmikuun maanantai-iltoina 1978. Aihe
piiri käsittelee luonnonsuojelua ja esitelmöitsijät ovat Turun yli
opiston suosittelemia asiantuntijoita. Esitelmät ovat seuraavat:

—  Maanantaina 6 .2 . klo 19 prof. Unto S a l o : Kulttuurisuojelu 
ympäristönsuojelun osana.

— Maanantaina 13. 2. klo 19 dos. Kyösti J u m p p a n e n  ja apul. 
prof. Erkki L e p p ä k o s k i : Vesien suojelu Lounais-Suomessa.

—  Maanantaina 20. 2. klo 19 apul. prof. Rauno T e n o v u o  : Luon
nonsuojelualueet, ajankohtaista perustamisesta ja tarpeista.

— Maanantaina 27. 2. klo 19 dos. Sakari Hi n n e r i  : Ilmansuojelu
ongelmia Turun ympäristössä.

Esitelmäpaikkana on Turun työväenopiston luentosali, Kasken
katu 5. .............. . ,  ,

Esitelmiä valaistaan dia-kuvin ja lisäksi esitetään jo itakin luon- 
nonsuojeluelokuvia.



Ikinuorten Turkua vietettiin 
kauniin syyssään vallitessa
Turun päivän tilaisuuksissa yli 126.000 henkeä
■  S ä ä n  h a lt ija t o liva t jä lle e n  m y ö täm ie lis iä  
tu rk u la is te n  ko tise u tu - ja  n im ikk o p ä iv ä lle . 
V iik k o k a u s ia  ja tk u n u t s a te in e n , tu u lin e n  ja  
k o le a h k o  sää  m uuttu i tä y d e llise s ti. Turun  

p ä iv ä ä  ja  T u run  e lä k e lä is te n  pä iv ä ä  18. 9 .—  
19. 9. 1977  saa tiin  v ie ttä ä  aurin k o is es sa  ja  
läm p ö is es s ä  syyssäässä. S e its e m ättä to is ta  
k e rta a  v ie te ty n  Tu ru n  pä iv ä n  te e m a n a  oli ” Ik i
n u o rte n  T u rk u ” . P ä ivän  te e m a s ta  jo h tu e n  p ä i
vän  v ie tto o n  oli yh d is te tty  T u ru n  e lä k e lä is te n  
p ä iv ä , jo ta  a ie m m in  on  v ie te tty  k es ä llä  om ana  
ta p a h tu m a n a , jo n k a  jä rje s te ly s tä  on vas tannut  

k a u p u n g in h a llitu k s e n  n im eä m ä  to im iku n ta . 
T u ru n  pä iv ä n  ja  T u ru n  e lä k e lä is te n  pä ivän  
y h d is tä m ise llä  ei lu o n n o llise s tik a an  ra tka istu  
s itä , e ttä  pä iv ä t vas ta isu u d e s sa k in  v ie te ttä i
s iin  s a m a n a ik a is es ti.

■  Turun  p ä ivän  o h je lm a  oli runsas ja  m o n i
puo lin en . T ila is u u ks ien  ja  ta p a h tu m ien  p ä ä l
le k k ä is yy ttä  e i vo itu  v ä lttä ä . V a lin n a n  vara a  
jo k a  ta p a u ks e ss a  o li. H e ik in m a rk k in a t jä r je s te t
tiin  yks ip ä iv ä is in ä  ja  m uutos to d e ttiin  m y ö n 
te iseks i. T u run  a lu e ra d io ss a  es ite ttiin  p ä ivään  
liittynyttä  o h je lm a a  suom en ja  ruots in  k ie le llä . 
T ä llä  k e rra lla  pä ivän  v ie tossa oli m u k an a  m yös  
kansa invä lisyy ttä , kun N orsam in  kongress in  
jä rje s te ly ss ä  sen o s an o tta jille  v ara ttiin  m a h d o l
lisuus s eu ra ta  tu rk u la is te n  ik in u o rten  pä ivän  
ta p a h tu m ia . P o liis in  ja  T u run  pä ivän  to im ik u n 
nan saam ien  tie to jen  p o h ja lta  laa d ittu  y h te e n 
veto  k erto o  pä ivän  eri tila isuuksiin  ja  ta p a h tu 
m iin  osa llis tu n een  yli 126 000 he n ke ä , jo k a  on  
uusi lo istava  y le isöennätys.

TURUN PÄIVÄN
AVAUS
KAUPPATORILLA

Turun päivän avaustapahtuma al
koi kello 12.00 Turun kauppatorilla, 
jossa neljä tuntia aikaisemmin pyö
rähti käyntiin Heikinmarkkinat. 
Markkinakansaa oli aamusta alkaen 
liikkeellä ja kellon lähestyessä kah-

★

Norsamin kongressi pidettiin Tu
russa 15.— 18. 9. 1977. Turku oli 
valittu kongressikaupungiksi nimen
omaan sen vuoksi, että siihen osal-

 Turun päivän avausmarssin kär
jessä marssi Aarnen tallin ryhdikäs 
ryhmä. Vanhimman marssijan ikä 
on 84 vuotta ja marssijoiden keskl- 
ikä 70 vuotta. Edessä tallin "ohjas- 
ta ja" Aarne Haahtela ja eturivissä 
kuvan oikeassa laidassa tallin pu
heenjohtaja Viljo Vanne. — Kuva: 
Pekka Routamaa.

tatoista, kauppatori oli tupaten 
täynnä yleisöä. Poliisi arvioi avaus- 
tapahtuman yleisömääräksi 18 000 
henkeä, joka on uusi loistava ennä
tys.

Puolalan koululta lähteneen pa- 
raatirivistön kärjessä marssi Turun 
Varuskuntasoittokunta, jota seura- 
sivat Aarnen tallin ikinuoret miehet. 
Lisäksi marssiin osallistuivat Turun

Naisvoimistelijain ikinuorten ryhmä 
ja Turun kaupungin eläkeläiset-jär- 
jestön kuntonaiset.

Avaustapahtuman musiikista huo
lehti varuskuntasoittokunta. Turun 
päivän avauksen suorittivat työn
johtaja Alfons Koskimies Turun mur
teella ja rouva Maud Hasselblatt
ruotsiksi. Kummankin puheet ju l
kaistaan toisaalla lehdessämme.
Turussa kongressiaan pitäneen
Nordisk Samråd för Eldreomsorga- 
nin (Norsamin) tanskalainen pu
heenjohtaja Jorgen Theisler toi Tu
run päiville ja turkulaisille pohjois
maiden tervehdyksen, jonka tulkitsi 
suomeksi rouva Raija

 Turkulaisten eläkeläisjärjestöjen yhtyneet tanhuryhmät esittivät Helena 
Suomisen ohjaamia kansantanhuja Kupittaan urheiluhallin liikuntatapahtu
massa. — Kuva: Pekka Routamaa.

listuvilla oli mahdollisuus seurata 
Turun päivän viettoa. Tätä mahdolli
suutta kongressilaiset käyttivätkin 
ahkerasti hyväkseen. Kiinnostuk
sella seurattiin päivän tapahtumia 
ja erikoisesti oltiin yllättyneitä siitä, 
että Turun päivä oli omistettu elä
keläisille.

Kongressiin osallistui nelisenkym
mentä osanottajaa Suomesta, Ruot
sista, Norjasta, Tanskasta ja Islan
nista. Kongressiväelle järjestettiin 
Turun kaupungin vastaanotto lauan
taina kaupunginvaltuuston istunto
salissa. Isäntien tervehdyksen esitti 
Turun päivän toimikunnan puheen
johtaja Eino Lehtinen ja matkailu- 
päällikkö Irmeli Torssonen kertoi 
Turusta.

LIIKUNTATAPAHTUMA
KUPITTAAN
URHEILUHALLISSA

Reipas ja värikäs ohjelma sävytti 
liikuntatapahtumaa Kupittaan urhei
luhallissa, jonka katsomossa oli 
toistatuhatta henkeä. Ohjelman 
runko muodostui ikinuorten liikun
nallisista esityksistä.

Turun työväenyhdistyksen soitto
kunta musisoi, toimistopäällikkö

Vilho Lehtonen jutusteli Turun mur
teella, Sekakuoro ” Kannel" lauloi, 
Turun Eläkeläiset ry:n liikuntaryhmä 
voimisteli ja  yleisö oli mukana lii
kunnallisessa leikissä. Erikoisesti 
yleisö lämpeni turkulaisten eläke
läisjärjestöjen yhtyneen kansan- 
tanhuryhmän esittämistä kansan- 
tanhuista, ja juhlatansseista sekä 
osallistui loppuvalssiin. Kansantan- 
hut olivat seuraavat: Kolterjolli,
Vanha laukaalainen, Kaunis käly ja 
Lantti sekä juhlatanssit: Pas D’es- 
pagne, Pas de Quate ja Picador eli 
Kikapoo. Kansantanhuihin osallistui 
yli 30 paria ja juhlatansseihin yli 20 
paria. Kaikkien liikunnallisten ohjel
mien ohjauksesta vastasi liikunnan
ohjaaja Helena Suominen.

Tämänkin tilaisuuden aikana oli 
jälleen pakko todeta Kupittaan ur
heiluhallin teknisten laitteiden keh
no kunto.

ASKARTELU- JA 
KÄSITYÖNÄYTTELYSSÄ 
YLI 4 800 TYÖTÄ

Turkulaisten eläkeläisjärjestöjen 
ja vanhainkotien askartelu- ja käsi- 
työnäyttely Konserttitalossa oli 
avoinna sunnuntaina ja maanan

taina. Näyttelyssä oli esillä yli 
4 800 työtä, jotka antoivat vakuut
tavan näytteen turkulaisten eläke
läisten vilkkaasta askartelutoimin- 
nasta ja sen aikaansaannosten 
korkeasta tasosta. Näyttelyyn tu
tustui yli 5 300 henkeä, jotka mie
lenkiinnolla tutustuivat taidokkai
siin töihin.

Näyttelyn avauksen sunnuntaina 
suoritti eläkkeellä oleva opettaja 
Oiva Saari, joka omalla näyttely- 
pöydällään esitteli mm. suunnittele- 
miaan ja rakentamiaan kojeita. 
Avajaistilaisuuden musiikista vas
tasi Maarian VPK:n soittokunta. 
Turun murteisen tervehdyksen esit
ti Turku-seuran murrejaoston pu
heenjohtaja Kaarlo Tamminen.

KAHDEKSANNET
HEIKINMARKKINAT

Suomen Punaisen Ristin Turun 
osasto vastasi jo toisen kerran 
Heikinmarkkinoiden järjestelystä. 
Nämä markkinat olivat kahdeksan
net Turun päivän yhteydessä jä r
jestetyt markkinat. Kaksipäiväisistä 
markkinoista luovuttiin ja markki
nat keskitettiin sunnuntaipäivälle. 
Muutos todettiin myönteiseksi ja 
todennäköistä on, että Heikinmark- 
kinoita jatketaan yksipäiväisinä.

Myyntipisteet olivat varatut ja 
myyntitoiminta oli vilkasta. Turku
laisilla eläkeläisjärjestöillä ja Tur- 
ku-seuralla oli oma myyntipisteen
sä, joista perityn alennetun vuok
ran maksoi Turun päivän toim i
kunta.

 Turun konserttitalon yläaulassa 
sunnuntaina ja maanantaina avoin
na olleeseen eläkeläisten askartelu
ja käsityönäyttelyyn tutustui yli 
5 300 henkeä. Esillä oli yli 4 800 
työtä. —  Kuva: Pekka Routamaa.



Markkinamestarina toimi Jukka 
Virtanen, joka juonsi mm. ohjelman 
"Vanhat kyvyt esiin” . Markkinoilla 
sattui ja tapahtui koko päivän 
aamusta iltaan. Eikä unohdettu 
myöskään SPR:n juhlavuoden tee
maa "SPR 100 vuotta". SPR:n 
naistoimikunnan kahviossa oli 
pannu kuumana, "käntystä" ja 
muusta suuhun pantavasta ei ollut 
pulaa.

Poliisin arvion mukaan Heikin- 
markkinoille osallistui noin 50 000 
henkeä, joka on uusi ennätys.

VANHAINKODEISSA 
AVOIMET OVET JA 
OHJELMALLISIA 
TILAISUUKSIA

Liinahaan, Luolavuoren, Runos- 
mäen, Betanian ja Onnelan vanhain
kodeissa, Mäntyrinteen huoltoko
dissa ja Turun Ukkokodissa pidet
tiin avoimien ovien päivä ja järjes
tettiin ohjelmallisia tilaisuuksia sun
nuntaina. Vastaavat tilaisuudet o li
vat maanantaina Turun ev.lut. seu
rakuntien vanhustentaloissa ja van
husten päiväkoti "llontipassa". Ko
teihin tutustui ja ohjelmallisiin tila i
suuksiin osallistui noin 1 600 hen
keä.

 Turku-seuralla oli Turun päivänä 
Heikinmarkkinoilla kaskuklrjojen, 
äänilevyjen, postikorttien ym. myyn
tiä. Seuran naisjaoston puheenjoh
taja Helmi Silvola-Manérus (oik.) 
ja jaoston jäsen Tytti Lindström 
(vas.) olivat myyntipöytää järjestä
mässä kauppatorilla. Avustajina toi
mivat Lahja Salvianderin "Lahjan 
Tytöt” . —  Kuva: Ilmari Rinne.

Q  Eläkeläisten askartelu- ja käsl- 
työnäyttelyssä opettaja Oiva Saa
rella (vas.) oli oma näyttelypöytä. 
Kuvassa hän esittelee hienoja ko
jeitaan Turku-seuran murrejaoston 
puheenjohtajalle Kaarlo Tammiselle, 
joka pakinoi Turun murteella näyt
telyn avajaistilaisuudessa. —  Kuva: 
Ilmari Rinne.

Kaikissa vanhainkodeissa ohjel
man suoritukseen osallistuivat asuk
kaista ja henkilökunnasta muodos
tetut ohjelmaryhmät. Oli musiikkia, 
tanhuja, lausuntaa jne. "Omin voi
min" esitetyn ohjelman lisäksi oli 
myös "ulkopuolisten”  ohjelmaesi
tyksiä, mm. Turun Lausuntakerhon 
ja "Kyläpelimannien". Luolavuoren 
vanhainkodissa puhui Ke-laitoksen 
pääjohtaja Jaakko Pajula, " llo n ti
passa" seurakuntien vanhustentalo
jen näytelmäryhmä esitti Topeliuk
sen näytelmän "Myrsky ja päivän- 
säde". Turun Ukkokodissa vierail
leita rovasti Werner Louhivuorta ja 
professori Lauri (Tahko) Pihkalaa 
haastateltiin vireytensä salaisuu
desta. Insinööri Pekka Niemi jutus- 
teli Turun murteella ja laulajatar 
Kirsti Kukkonen lauloi. Lisäksi oli 
ohjelmassa Turku-aiheista musiikkia 
ja juustoviesti.

Turun päivän viettoon osallistui 
tänä vuonna myös Turun suomen
kielinen työväenopisto eläkeläis- 
kerhojensa järjestämällä ohjelmalli
sella tilaisuudella ja kerhojen toi
mintaa esittäneellä pienoisnäytte- 
lyllä.

MUSEOISSA YLI
13 500 KÄVIJÄÄ

Maksuton pääsy oli Turun lin
naan, Luostarinmäen Käsityöläis- 
museoon. Biologiseen museoon, 
Apteekkimuseoon, Wäinö Aa'tosen 
museoon, Sibelius-museoon, Taide
museoon ja Partiomuseoon.

Turun taidemuseossa oli nävttely 
"Kultakauden vanhuksia". Esillä oli 
16 taiteilijalta yhteensä 22 työtä 
1890-luvulta ja 1900-luvun alusta. 
Samaan aikaan esillä olleessa iko- 
ninävttelvssä oli 23 työtä.

Museoiden yhteinen kävijämäärä 
oli yli 13 500 henkeä. Turun Opas- 
kerho suoritti maksutonta opastusta

MAAN SUURIN SEINÄ- 
RELIEFI
PALJASTETTIIN

KUKKIA VANHUKSILLE 
JA KUMMILUSIKKA 
PIENOKAISELLE

laitoksen pääjohtaja Jaakko Pajula 
esitteli sanoin ja kuvin kuntoutus
keskusta ja esitelmiä täydennettiin 
diakuvin. Onnistuneeseen ja annil
taan mielenkiintoiseksi muodostu
neeseen tilaisuuteen osallistuneille 
Ke-laitos tarjosi kahvit.

Impivaaran uimahallissa eläke
läisillä oli maksuton saunominen 
ja uiminen kello 10.00— 16.00. Kel
lo 14.00 alkaneessa tilaisuudessa 
suoritettiin maan suurimman sei
näreliefin paljastus. "Meno-paluu" 
reliefin leveys on 12 metriä, kor
keus 5 metriä ja syvyys hiukan 
toista metriä. Lahtelainen taiteilija 
Olavi Lavu voitti tällä työllään Tu
run kaupungin järjestämän kilpai
lun, joka järjestettiin nimenomaan 
Impivaaran uimahallin seinäpinnan 
kaunistamiseksi. Reliefi on valmis
tettu kokonaisuudessaan puumate
riaalista ja se antaa vauhdikkaan 
uimarien menoa kuvaavan sekä sa
malla kertaa lämpimän vaikutelman 
sopien erinomaisesti ympäristöön
sä.

Paljastuspuheen piti kaupungin
sihteeri Paavo Mäkinen turkulais
ten uimaseurojen nuorten uimarien 
toimiessa airueina.

JUMALANPALVELUKSIA 
JA HENGELLINEN YHTEIS- 
LAULUHETKI

Turun päivän juhlajumalanpalve
luksessa Mikaelin kirkossa saarnasi 
kirkkoherra Eeli Vuola ja liturgina 
toimi pastori Veijo Järvinen. Mika
elin seurakunnan kirkkokuoro avus
ti. Jumalanpalveluksia oli myös kai
kissa muissa Turun kirkoissa Tuo
miokirkkoa lukuunottamatta. Ruot-

Turun päivän aattona, lauantaina, 
muistettiin kukkatervehdyksellä yli 
95-vuotiaita turkulaisia, joita oli 
elossa 24. Vanhin Turun asukas 
Maria Kumlander on täyttänyt 103 
vuotta. Kukkatervehdyksen, punaisia 
neilikoita, veivät asianomaisille Tu
run päivän toimikunnan jäsenet esit
täen kaupungin ja toimikunnan ter
vehdyksen kunniavanhuksille. 100- 
vuotiaille ojennettiin lisäksi Turku- 
kuvateos.

Turun päivänä turkulaisista van
hemmista ja turkulaisessa sairaa
lassa ensimmäisenä syntyneelle 
pienokaiselle luovutettiin tänäkin 
vuonna kaupungin vaakunalla so
mistettu hopealusikka. Turun kau-

% Turun päivän toimikunnan jäsen, johtajatar Maj-Lis Niemineva (oik.) ja 
toimikunnan varapuheenjohtaja, asessori Ilmari Rinne tervehtimässä rouva 
Eila Lindiä, jolle ojennettiin kukkia ja pienokaisen kummilusikka. Syntyes
sään 3.850 g painanut tyttö on perheen toinen lapsi.

 Turun Taidemuseon "Kultakauden vanhuksia" -näyttelyssä oli esillä mm. 
Eero Järnefeltin (1863— 1937) työ "Kotimatkalla” . —  Kuva: Welin.

Turun linnassa, Käsityöläismuseos- 
sa, Pyhän Ristin kappelissa ja 
Ylösnousemuskappelissa.

"IKINUORIA" SÄVELIÄ
KONSERTTITALOSSA

Turun kaupunginorkesterin perin
teellinen Turun päivän konsertti 
keräsi konserttisalin tupaten täy
teen yleisöä. Ikinuoria säveliä oli 
kuuntelemassa noin 1 200 henkeä. 
Konsertin johti Porin kaupungin
orkesterin kapellimestari Juhani 
Numminen ja solistina oli ooppera
laulaja Pentti Perksalo.

Turun päivän teema "Ikinuorten 
Turku”  ja kaupunginorkesterin 50- 
vuotisjuhlasyksy näkyivät ohjelmis
tossa, jonka orkesterinumerot oli
vat samoja, jotka useimmin esiin
tyivät orkesterin ensimmäisen soi
tantokauden 1927— 28 ohjelmistos
sa. Säveltäjäniminä olivat mm. Si
belius, Mendelssohn, Dvorak ja 
Tshaikovski. Perksalon ohjelmas
sa oli kaksi Wagnerin ooppera- 
aariaa sekä Kilpisen ja Merikannon 
sävellyksiä.

punginsairaalan synnytysosastolla 
(Heideken) syntyi Lind-aviopuoli- 
soille tyttövauva, joka painoi 3.850 
gr. Lusikan ja kukkia kävivät ojen
tamassa äidille toimikunnan jäsenet 
Maj-Lis Niemineva ja Ilmari Rinne. 
Nyt luovutettu lusikka oli viides 
Turun päivän kummilusikka.

TERVEELLINEN EHTOO- 
PÄIVÄ KE-LAITOKSEN 
KUNTOUTUSKESKUKSESSA

Yli 200 henkeä osallistui Kansan
eläkelaitoksen kuntoutuskeskukses
sa järjestettyyn esitelmä- ja tutus
tumistilaisuuteen, jolla oli teemana 
"Terveellistä ehtoopäivää” . Terveel
lisestä liikunnasta eläkeiässä esi
telmöi tri Ilkka Vuori ja terveelli
sestä ravinnosta eläkeiässä ravinto
terapeutti Marjukka af Heurlin. Ke-



Ikinuorten Turku teemana 
näyteikkunakilpailussa

 Turunmaan Yrittäjät ry:n vähittäiskauppiasjaosto järjesti ajalla 14.— 18. 
9. 1977 näyteikkunakilpailun, jonka teemana oli Turun päivän teema "Ik i
nuorten Turku". Kahdessa sarjassa järjestettyyn kilpailuun osallistui yhteen
sä 39 liikettä. Voittajaksi selviytyi Ansa Oksa, joka sai parhaan palkinnon 
sekä yksityisten liikkeiden kilvassa että yhdessä Raija Randeliin kanssa 
tavaratalojen sarjassa. Kilpailun tulokset julkistettiin ja palkinnot jaettiin 
Turun päivän eläkeläisten tanssiaisissa Ikituurin Arena-salissa. Palkinnot 
jakoivat mainospäällikkö Henry Eklund ja toimitusjohtaja Tapio Holvitie, 
jotka muodostivat tuomariston yhdessä toimitusjohtajien R. Riikosen ja T. 
Lehmuskosken kanssa.

sinkielinen jumalanpalvelus pidettiin 
Martin kirkossa.

Iltapäivällä oli Mikaelin kirkossa 
hengellisten laulujen yhteislaulu- 
tilaisuus, jonka johti dir.cant. Mikko 
Innilä seurakunnan kirkkokuoron 
avustamana.

BUSSEILLA MAKSUTTA 
SEKÄ MAKSULLISIA 
KIERTOAJELUJA

Turun kaupungin liikennelaitoksen 
ja Turun Linja-autoilijain Osuus
kunnan bussit olivat maksutta elä
keläisten käytettävissä sunnuntaina 
ja kaupungin liikennelaitoksen bus
sit lisäksi maanantaina. Maksut
tomaan kuljetukseen oikeutti Ke- 
laitoksen eläkepäätös. Turun Linja- 
autoilijain Osuuskunta oli toisen 
kerran mukana maksuttomassa kul
jetuksessa Turun päivänä. Maksu
tonta kuljetusta käytti hyväkseen 
yhteensä noin 5 500 henkeä.

Turun Opaskerho järjesti noin 
tunnin kestäneitä kiertoajeluja, jo is
ta perittiin eläkeläisiltä ja lapsilta 
7 mk ja muilta aikuisilta 10 mk. 
Lähtö tapahtui Turun tuomiokirkon 
edestä. Koulutetut oppaat toimivat 
selostajina kiertoajelureitin aikana. 
Kiertoajeluihin osallistui noin 300 
henkeä.

KIRJASTOISSA 
AVOIMET OVET

Turun kaupunginkirjaston pääkir
jastossa ja Åbo Akademin kirjas
tossa oli avoimet ovet. Esillä oli 
Turkua esittelevää kirjallisuutta ja 
eläkeläisiä opastettiin kirjaston käy
tössä. Kirjastoihin tutustui yhteensä 
noin 550 henkeä.

TUTUSTUMISTA
TEKNILLISIIN
LAITOKSIIN

Turun päivää seuranneena maa
nantaina järjestettiin tutustumis
käyntejä kaupungin sähkö-, puhelin- 
ja vesilaitoksiin. Kaupungin liikenne
laitoksen bussit kuljettivat maksutta 
eläkeläisiä tutustumiskohteisiin.

MITÄ TOIVOT KOTI
KAUPUNGILTASI?

Konserttitalolla, Kupittaan urheilu
hallissa, Wäinö Aaltosen museossa 
ja Ikituurin kongressikeskuksessa 
oli vastauslaatikot ja kaavakkeita, 
joissa tiedusteltiin "M itä toivot koti
kaupungiltasi?” .

Vastaajien ikätiedustelu oli ajoi
tettu kahdeksaan ryhmään ja kuu
dessa ryhmässä pyydettiin tietoa 
siitä, kuinka kauan vastaaja on asu
nut Turussa. Varsinaiset kysymykset 
olivat seuraavat: Toivon kotikaupun
giltani: "eläkeläisten asuntoja vuok
ra-asunnoiksi", "kodinhoitoapua", 
"m uita sosiaalipalveluja, mitä", " jo 
tain muuta, mitä", "vanhainkotipaik- 
koja lisää” , "kulttuuripalveluja, mi
tä" ja "vanhusten palvelutaloa". 
Rasti pyydettiin merkitsemään kol-

Tavaratalojen sarjassa selviytyi 
ykköseksi Kestilän Myymälät Oy ja 
yksityisten sarjassa Lassen Fark- 
kutalli. Edellisessä oli teemana 
Turun Ukkokodin asukkaiden tau
lujen maalailu ja jälkimmäisessä 
Turun Nappulaliigan poikien "maa
la ilu" kohti palloa tavoittelevaa 
maaherra Paavo Aitiota. Idea oli 
saatu Turkulaisen uutisesta, joka 
kertoi maaherran lupautuneen nap- 
pulaturnauksen suojelijaksi.

Palkinnot jakaantuivat seuraa
vasti:

Tavaratalojen sarja: 1. Kestilän 
myymälät, somistajat Ansa Oksa 
ja Raija Randell, 2. Tavaratalo 
Wiklund, somistajat Arja Hermans
son, Hannu Rytkönen ja Kristiina 
Sara, 3. Turun Suomalainen Sääs-

meen tärkeimpänä pidettyyn kysy
mykseen.

Vastauksia kertyi 753 kappaletta. 
Niistä laadittava yhteenveto toimite
taan käsiteltäväksi kaupungin eri 
päätäntäelimille.

ELÄKELÄISTANSSIT
JA ILOTULITUS

Ikituurin kongressikeskuksen Are- 
na-hallissa järjestetyissä eläkeläis- 
tansseissa ikinuoret pyörähtelivät 
kolmen tunnin ajan Turun VPK:n 
soittokunnan ja Pentti Laineen yh
tyeen sävelten siivittäminä. Tanssi
joita oli lähes 600 henkeä ja tanssi- 
tila oli ahkerassa käytössä. Tanssin 
lomassa jaettiin näyteikkunain so- 
mistuskilpailun palkinnot, josta se
lostus toisaalla lehdessämme.

Turun päivän perinteinen ilotuli
tus keräsi tänäkin vuonna Aurajoen 
rannoille ja muille paikoille tuhan
sia ihmisiä. Poliisin arvio päättyy 
25 000:een henkeen, mutta tästä 
arviosta ilmeisesti puuttuvat ne, 
jotka seurasivat ilotulitusta kaupun
gin keskustan ulkopuolella. Samp- 
palinnanmäeltä ammuttiin yhteensä 
46 erikokoista "pommia” , jotka loi
vat värikkäitä kuvioita syyskuun 
tummalle taivaalle. Turun kauppa
torilta  yleisö siirtyi Aurajoen ran
noille Turun Metsänkävijäin Soitto
kunnan huolehtiessa marssimusii
kista. □

EINO LEHTINEN

töpankki, somistaja Kari Laiho. 4. 
Kaunotar, somistaja A ija Pansio 
ja 5. Turun Työväen Säästöpankki, 
somistaja Kalevi Nerg.

Yksityiset liikkeet: 1. Lassen 
Farkkutalli, somistaja Ansa Oksa, 
2. Käsityöliike Sylvi Salonen, so
mistaja Tuula Järvinen. 3. Ida 
Schütt, somistaja Hannele Säilytä. 
4. Kemikalio Korulla, somistaja Ul
la Härmälä. 5. La Petite, somistaja 
Arja Alajärvi.

1. palkinto oli Asa-Radion lah
joittama televisio, toinen kahden 
hengen luxusmatka Turku— Tuk
holma— Turku Silja Linen laivoilla 
ja muut palkinnot Kultaseppä Erik 
Vesosen sekä Kello- ja kultaliike 
Lasse Lindholmin lahjoittamia ko
ruja. □

VANHOJEN puutalojen maalausta 
koskeva valistustilaisuus järjestet
tiin Turun kaupungin museolauta- 
kunnan toimesta maanantaina 14.
11. 1977 Turun Taidemuseossa.
Museolautakunta on todennut, että 
maalausinnostuksessa Turussa on 
monissa tapauksissa päädytty ou
toihin värivalintoihin, joskin varsin 
monet ovat päätyneet oikeisiin rat
kaisuihin. Koska rakennusten säi
lyttämiseen osana historiallista kau
punkikuvaa kuuluu myös historialli
sesti oikean väriskaalan valitsemi
nen, järjestettiin valistustilaisuus, 
jossa olivat asiantuntijoina arkki
tehti Maija Kairamo museovirastos
ta, oikeusneuvosmies Eero Soikka
nen ja museonjohtaja Knut Drake.

★

TURUN Kakskerran koulun oppi
laat istuttivat 23. 9. 1977 Höyttisten 
salmen rannassa Kakskerrassa me
reen kasvamaan 2 000 meritaimen- 
istukasta, jotka oli kasvatettu kah
den vuoden ikäisiksi Köyliön kalan
viljelylaitoksella. Istutuksen toteu
tuksesta huolehti kalatalousneuvoja 
Seppo Kyllönen Varsinais-Suomen 
Kalastajaliitosta ja kalanviljelystä oli 
seuraamassa opettaja Markus Rau
tio. Istutusta avusti 2 500 markalla 
Kakskerta-seura, koska seura olj 
saanut tuloja mm. Kakskerran alu
etta koskevan kalatalousoppaan 
myynnistä. Istukkaat maksavat 2,5 
mk kappale.

Turun pä ivän  
avau s tapah tum an  puheet  
Turun kauppatoril la

 Turun päivän toimikunnan jäsen, työnjohtaja Alfons Koskimies (kesk.) 
suorittamassa Turun päivän avausta Turun murteella. Rouva Maud Hassel- 
blatt (vas.) suoritti avauksen ruotsin kielellä. Turun päivän toimikunnan 
puheenjohtaja, toimittaja Eino Lehtinen (oik.) toimi avaustapahtuman juon
tajana.

A lfons  
K O S K IM IE S :

HYVÄT TURKULAISET

MEE ollan kokkonuttu tänne 
Kauppatoril turumpäivä merkeis, ja 
turumpäivän toimikunta o antanu 
mun tehtäväkseni tämä seittämän- 
nentoist turumpäivä avaussanatte 
lausumise ja niinku hyvi ittekki 
ymmärätte se o niin tärkkiä ja 
jännittävä tehtävä, ett se pane täm- 
möse tavalise karummiähem pöksyt 
tutisema. —  Kylmar henkselit senttä 
kestävä —

Kyl ussemat teist o varmaste 
pannu merkil, ett tämäm päivä 
johtoajatuksena o ikinuarten Turku. 
Ei se sunkka sitä meina. ettei tämä 
päivä olis tarkotettu kaikeikkäste 
turkulaiste merkkipäiväks, mut tä- 
näpä tahrota vaa erikoisem painok- 
kast tuara framil vanhemma, jatku- 
vaste kasvava ikäpolve merkitys 
ja osotta heil heijä ansaittemas 
kunjoitust ja arvoantto. Sentähre 
tämänkertase turumpäivä ohjelma 
nii antajina ku vastaottajinaki om 
pääassias varttunempi ikäpolvi.

Täs oliski ny aika houkutteleva 
tilaisus ruveta muistelema muinassi 
ja palautta miäli viis-kuuskymment 
vuat takaperi sattunei tapauksi ja 
siilo elänyi ihmissi, mut siihen ku- 
luis niim pal aikka, ett te tuski 
malttasitte jäärä munt kuuntelema. 
Em mää kumminka malta olla sano
mat, ett täs torilki seikkaili siihe 
aikka vähä monesorttist kaveri, 
joitte jokase elämäst vois piäne 
romanin kirjotta, toisist huvittava ja 
toisist aika surulisenki. Prehti Huki 
ja Hassu Raffu ja Tuusa Ville Mai- 
jas kans oli siilo toril hyvin tavaline 
näky. Plättiposki Erkki oli kans usse 
iotta myymäs ja Kirve Antti klonk- 
kas köppis ja koko mailman pa
lomestari arvomerkkittes kans tavan 
takka tost tori ylitte ja Kissa Kallu 
poikkes tänne ain ku hän oli matkal 
tota halli roskalootta tonkima.

He olivas sen aja julkkiksi ja vai- 
kei viikkolehret he;st mittän kirjot- 
tannu ni kvl kaikki hei jät tunsiva ja 
tiäsivä heijä elämävaihes. He ovas 
senaikasten turkulaiste elämäsaatos 
ollu omalt osaltas rakentamas 
Turkku ja antamas sil tiätty oma- 
leimaisut. tekemäs tätä kaupunki 
simmoseks ku te sen ny eresänne 
näätte. Pitäkä ain miälessänne mim- 
most muistoie aarreaitta te käsi- 
sänne pirätte ja kohrelkka sitä 
hellävarasest ain ku rakenatte uutta 
taik hävitätte vanha ja olkka ylppiöi 
kanounkistanne.

Mää tarkota simmosel hiliasel ja 
arvokkal taval ylppiöi, ei turkulaisel 
sovi simmonem pröystäily, ett mää 
olen suurin ia kaunein, simmose 
vlvästelv me jätetä erelenki tampe- 
relaisil. heil se tuntu passava.

Turumpäivän toimikunta on täks 
päiväks järiestäny eri pualil kau
punki lukuissi tilaisuksi vaihteleval 
ohielmal, ne o yritetty tehrä nii 
monipualisiks, ett iokane sais niist 
halus ia harrastustes mukast huvi 
ja hvättv.

Ku mää ny näil muutamil sanoil 
julistan tämänkertasen turumpäivän



avatuks, ni samal mä kehotan teit 
runsaslukusina tutustuma näihin
tilaisuksi ja tekemä täst päiväst 
miälinpainuvan tapahtuma vuas
vuarelt pirentyväs turumpäivien ket- 
jus. □

Turun päivän kunniaksi
Maud
HASSELBLATT:

BÄSTA ÅBO-PENSIONÄRER

JAG hälsar er välkomna hit i dag, 
till den av Åbo stad anordnade pen- 
sionärsdagen. Jag vet inte om 
staden haft den tanken att då vi 
går mot vår ålders höst så är 
denna dag anordnad på hösten då 
naturen mot sin förvandling skrider. 
Men då vill jag bara säga, att 
hösten kan vara så oändligt vac
ker, den kan skimra i ruskans alla 
brungula nyanser och när solen 
belyser de gula trädens löv ser 
man en sällsam glans av guld. Det 
är naturen själv som går till denna 
förvandling och så skall också vi 
göra. Vi skall göra vår höst till en 
skimrande fest, rik på färger och 
nyanser. Men jag vill poängtera a«t 
vi skall själva vara vår lyckas sme
der och inte vänta att andra skall 
göra det, det är vi som skall ge 
höstens färger åt vårt liv, vi skall 
berika det, göra det innehållsrikt 
och glatt och samtidigt kan vi sä
kert även glädja andra och visa 
våra medsystrar och bröder vägen 
till människans vackraste höst
dag. Vi skall inte stirra oss blinda 
på åren som gått. Minns de tänk
värda ord som den store cellisten, 
Pablo Casais sade innan han, 96 år 
gammal, dog, "inte är vi gamla 
det är bara så länge sen vi var 
unaa” .

Många äldre människor beklagar 
sig över ensamheten, men nu finns 
pensionärsföreningarna där man 
kan knyta kontakter och få vänner.

Vi pensionärer har b livit en fak
tor att räkna med nu då vi ökat i 
antal i så rask takt. Vi kan få vår 
röst hörd i fråqor som anqår oss 
och vi kan med vår livserfarenhet 
berika de yngre i deras strävan här 
i världen, om de bara vill höra oå 
oss. Vi är nog ännu kugghjul i det 
mänskliga maskineriet om vi också 
kanske rullar lite tröqare, men 
tappa vxan i siön det skall vi inte 
om inte sjukdom överraskar oss 
och b'nder oss vid sänqen. Då kan 
vi vänta att andra skall komma ihåg 
oss med en tanke och kanske en 
blomma. Vi är qlada och tackar 
Åbo stad för vad den qör för si
na oensionärer och vi hoopas att 
staden även framdeles minns att en 
stor del av dess invånare är pensio
närer som under sin aktiva arbets
dag arbetat för stadens fromma.

Vad någon annan inte gjort
kan du göra
—  vad någon annan försummat
kan du återställa.
Glöm bara inte, att allt inte är
mynt.

I k i n u o r t e n
T u r k u
Säv. dir.music. Urho 
Koskinen
Sanat Maj-Lis Niemineva

Ikinuorten kunniaksi tää 
Turun päivä vietetään. 
Mielessä tottakai häämöittää 
vuodet eletty, nähty rannalla 

joen
Onnentunteetkin koen, 
Onnentunteetkin koen.

Ikinuorena Suomen Turussa 
yhä uudelleen, yhä taas. 
Vaarina, mummuna, tottakai 
teen kaikkea sitä mistä 

haaveiltiin 
Aikaa mulla on nyt riittämiin, 
aikaa mulla on nyt riittämiin.

Ikinuorten Turku tää tarjoaa 
kukkakimpun säveleitä vaan. 
Onni on silloin kanssamme, 
kun sen aina vain oikein 

oivallamme.
Onni on silloin kanssamme, 
kun sen vain oivallamme.

k o t i 
k a u p u n k i m m e
T u r k u
Säv. kapellimestari
Heikki Kotila
Sanat Kalevi Niemineva

Keskellä näitten seitsemän vuoren 
me vietämme taas päivää ikinuoren. 
Pois siis mielestä surku 
kotikaupunkimme kun on Turku

On täällä Tuomiokirkot ja linnat 
ja meillä on hilpeinä hermojen 
pinnat.
Pois siis mielestä surku 
kotikaupunkimme kun on Turku

Vuorilta pitkin Aurajoen rantaa 
askelemme silloilta Ruissaloon vie. 
Pois siis mielestä surku 
kotikaupunkimme kun on Turku

Sitä tietä turutarkin rakastaapi 
on se kaikkien ikinuorten 
poikien tie.
Pois siis mielestä surku 
kotikaupunkimme kun on Turku

Kärleken är också mynt —  med 
guldglans — och den som får 
kärlek vet att tacka givaren på 
de sällsammaste sätt.
Att tacka är att ge
—  men en gåva är inte alltid 
synlig
—  de värdefullaste gåvorna kan 
ingen se, de gåvor som förvand
lar oss till g ivare...

Turun Ukkokodin "Sointufaarit"- 
yhtye esitti oheiset laulut Turun 
päivänä kodissa järjestetyssä ohjel
mallisessa tilaisuudessa. Ne esitet
tiin myös maaherra Paavo Aition 
vieraillessa Ukkokodissa tiistaina 
4. 10. 1977. Maaherran lausui terve
tulleeksi ukkokodin johtaja Maj-Lis 
Niemineva. Ohjelmassa oli myös 
tiedotussihteeri Raimo Helmisen 
lausuntaa ja Veijarivaarien löyly- 
esitys. Ukkokodin asukas Uuno 
Toukkari lahjoitti maaherralle itse 
tekemänsä sydäntuolin. □

(Helmer Nyberg) □

T urku-scuran naisjaoston
perinteellinen

K y n t t i lä n p ä iv ä n  ju h la
29. 1. 1978 kello 15.00

Ikituurin  Aurora-salissa
Vaihteleva ohjelma. Kahvitarjoilu.

Fil.maisteri 
EERO NUMERLA:

60 vuotta Turun Suomalaisen 
Yliopistoseuran perustamisesta
■  Suomen itsenäisyyden synnyssä oli useita 
tekijöitä. Niihin voidaan yhtenä liittää Turun 
Yliopiston syntyhistoria. Suomenkielisen yli
opiston aikaansaamisesta oli keskusteltu en
nen maamme itsenäistymistä jo kauan. Tähän 
oli syynä suomenkielisen opetuksen vähäisyys 
Helsingin Yliopistossa. Niinpä vuosisadan vaih
teessa oli luentoja vain 30 %  suomeksi.

V. 1915 tämä oli noussut 42 % :iin , mutta oppi
laista oli tällöin suomenkielisiä kuitenkin jo 
75 % . Ei siis ihme, että yksityiset kansalaiset 
heräsivät vaatimaan toimenpiteitä. Samoin oli 
tapahtunut muullakin opetusalalla. Ensimmäi
nen suomenkielinen oppikoulu avattiin v. 1858 
Jyväskylässä ja mm. vasta v. 1879 Turussa. 
Molemmat olivat yksityisiä.

"SUOMALAINEN YLIOPISTO
TURKUUN TAI El OLLENKAAN
SUOMALAISTA YLIOPISTOA"

Jyväskylä näytti edelläkävijän esi
merkkiä myös yliopistoasioissa. Jo 
1860 oli tehty lahjoitus "yliopisto- 
rahastoksi". Tämän vuosisadan en
simmäisillä kymmenluvuilla havah
duttiin myös muissa kaupungeissa 
keskustelemaan yliopiston saami
sesta omalle paikkakunnalle. Tu
russa aloitti toimittaja, maisteri K. 
N. Rantakari 1911 voimakkaan ja 
väsymättömän kampanjan yliopiston 
perustamiseksi kaupunkiin. Vanhat 
kulttuuriperinteet, kaupungin sijain
ti ja historiallinen tausta puolsivat 
Turkua todelliseksi korkeakoulukau
pungiksi. Lounais-Suomi oli aineel
lisesti voimakas ja väestö ahkeraa, 
mutta siltä puuttui sitä lennokkuut
ta, jota ilman kansa "e i kohoa var
sinaiseksi sivistyskansaksi, eikä 
pääse asiain johtoon", kuten Ranta- 
kari sanoi. Vuonna 1914 hänen jyrk
känä kantanaan oli: "Suomalainen 
yliopisto Turkuun tai ei ollenkaan 
suomalaista yliopistoa".

Käytännöllisen toiminnan kohteek
si yliopistoasia tuli vasta vuoden 
1917 huhtikuussa. Tällöin Rantakari 
ja lakit, kand., sittemmin prof. T. M. 
Kivimäki sekä hovioik. pres. Aleksi 
Käpy ryhtyivät asiaa voimaperäises
ti ajamaan. Päätökseksi tuli. "Suo
men kansa kerätköön rahat sen 
oman korkeakoulun ylläpitämisek
si". Suomalaisen yliopiston on olta
va valmiina heinäkuun 15. päivänä 
1940, Turun Akatemian 300-vuotis- 
juhlassa. Parissa päivässä he kerä- 
sivätkin 107.000 silloista markkaa 
(nykyrahassa noin 200.000 markkaa 
tukkuhintaindeksillä arvioituna) poh
jarahastoksi. Huhtikuun 29. päivänä 
kokoontuneet kansalaiset päättivät 
perustaa Turun Suomalaisen Yli- 
opistoseuran.

Eero Numerla

SENAATTI VAHVISTI SÄÄNNÖT
V. 1917

Kevätkauden valmistelujen jäl
keen senaatti vahvisti kesäkuun 2. 
päivänä seuran säännöt. Varsinai
nen järjestäytymiskokous pidettiin 
marraskuun 4. päivänä samana 
vuonna, siis noin kuukausi ennen 
itsenäisyysjulistusta. Tällöin seural
le valittiin ylimmäksi hallintoelimek
si 30-jäseninen hoitokunta, jonka 
jäsenet olivat kotoisin eri puolilta 
Suomea. Ainoa elossa oleva jäsen 
on varatuomari Toivo Piintilä, joka 
on ollut seuran hallinnossa vuoteen 
1969 asti, puheenjohtajana v. 1957 
—63.

Hoitokunta asetti keskuskomite
an, joka mm. hoiti varsinaisen ke
räystoiminnan. Tehokkaimpien ke- 
räysvuosien 1919— 1924 aikana pu
heenjohtajana toimi Aleksi Käpy, 
sekä jäseninä T. M. Kivimäki, vara

tuomari Eino Tulenheimo ja kaup
paneuvos J. G. Nordström. Seuran 
pitkäaikaisena sihteerinä oli prof. 
Kaarlo Jäntere. Hän on mm. kir
joittanut Turun Yliopiston perusta
misen historian.

KERÄYSTAVOITE SAAVUTETTIIN
KOLMESSA KUUKAUDESSA
V. 1918

Vuoden 1918 tapahtumat estivät 
keräystoiminnan aloittamisen. Vasta 
loppuvuodesta lähdettiin tositoim iin. 
Erinomaisen sysäyksen sille antoi 
toinen parin päivän keräys, jonka 
suoritti kauppaneuvos Heikki Kes
tilä. Tällöin saatiin toinen 200 000 
nykymarkan summa, joka oli käy
tettävä keräystyölä varten. Sen 
avulla saatiin keräysverkosto luo
duksi ja mm. prof. U. L. Lehtonen 
yliasiamieheksi. Ja tuloksia syntyi. 
Yliopiston perustamisen edellytyk
seksi oli asetettu 5 milj. markan ke- 
räystavoite. Kaarlo O. Knuutila lu
pasi miljoonan markan lahjoituksen 
mikäli tämä saavutettaisiin. Vajaas
sa kolmessa kuukaudessa se saa
vutetuinkin, itsenäisyyspäivänä 1918 
ja Knuutila hoiti lupauksensa.

Keräystoiminta kohdistui koko 
maahan. Sillä olihan koko Suomen 
kansa ottanut asiakseen yliopiston 
perustamisen —  ei vain Lounais- 
Suomi. Yliopistoseuran vuosikirjois
sa 1919— 1925 on lahjoittajien nimet 
ja lahjoitusmäärät pitäjittäin. Lah
jo ittajia  on 21858 sekä noin 1400 
Amerikan suomalaista eli yhteensä 
yli 23.000. Lahjoitusten määrä nousi 
50—60 milj. markkaan. Monet opis
kelijat löytävät isovanhempiensa ni
met lahjoittajaluetteloista. Mukana 
olivat kaikki yhteiskuntaluokat. Tu
run ja Porin läänin osuus lahjoituk
sista oli 38% , seuraavina olivat 
Häme 22 % :lla ja Uusimaa 16% :lla.



 Yliopiston keskipiha, oikealla päärakennus.

KULTARANTA "LAHJOITUS-
VYÖRYN KAUNEIMPIA
LAINEITA"

"Yliopistoa perustaneen lahjoitus
ten vyöryn kauneimpia laineita",
kuten Jäntere kuvakieltä käyttäen 
kertoo, oli Kultarannan saaminen
1919 lopulla Yliopistoseuralie. Sit
temmin vuonna 1922 se vaihdettiin 
valtion kanssa Iso-Heikkilän tilaan 
Maariassa, joka nykyisin kuuluu Tu
run kaupunkiin. Tämä vaihtokauppa 
koitui myöhemmin yliopiston voi
makkaalle kehityxseile vieläkin
merkittävämmäksi, kun kaupunki
osti Iso-Heikkilän maat. Yliopiston 
rakennuksia oli aikanaan suunnitel
tu Iso-Heikkilään, mutta vuonna
1920 ostettiin Phoenix-hotelli irtai
mistoineen 6,3 milj. markan kauppa
hinnalla eli noin 3,5 milj. nykymar
kalla (tukkuhintaind.). Täällä yliopis
to saattoi aloittaa toimintansa jo 
kesällä 1922 tarvitsematta odottaa 
vuoteen 1940 kuten keräystavoit- 
teeksi oli asetettu. Yliopistolle vah
vistetun järjestysmuodon mukaan 
hallintomiehet vastasivat yliopiston 
talouden hoidosta. Seuran hoitokun
ta valitsi yliopiston korkeimman vi
ranomaisen, kanslerin, jonka tehtä
vänä oli ensisijassa edistää yliopis
ton vaurastumista ja sen tehtävän 
toteuttamista.

SEURA LUOVUTTI YLIOPISTON 
SEN OMAAN HALLINTAAN
V. 1927

Yliopiston toiminnan muotojen 
vakiinnuttua luovutti seura koko 
omaisuutensa Turun Yliopisto -nimi

selle säätiölle v. 1927 eli 50 vuotta 
sitten. Säätiön hallituksen muodosti
vat rehtori, vararehtori sekä neljä 
professorien ja kolme Yliopistoseu- 
ran valitsemaa jäsentä.

Pitkäaikaisimpina hallintomiehinä 
edellämainitun keskuskomitean jä 
senten lisäksi olivat mm. toimitus
johtaja Arvo Ketonen (18 v.), vara
tuomari Ilmari Kataja (16 v.), kun
nallisneuvos Antti Raita (16 v.), va
ratuomari Martti Jaakkola (8 v.) ja 
kauppaneuvos Kalle Toivonen. 
V. 1954 sai yliopisto uuden järjes
tysmuodon. Seura valitsi yliopiston 
ensimmäiseen valtuuskuntaan osan 
jäsenistä luopuen oikeudestaan va
lita edustajiaan taloushallintoon.

SEURA NYT 2500 JÄSENEN 
AATTEELLINEN YHDISTYS

Seura onkin tämän jälkeen muut
tunut luonteeltaan pääasiassa aat
teelliseksi yhdistykseksi, joka edel
leenkin tukee yliopistoa laajan noin 
2500:n suuruisen jäsenkuntansa voi
malla. Seura pitää yhteyttä yliopis
ton ystäviin ja entisiin opiskelijoihin 
ja antaa näin henkistä tukea yli
opiston jatkuvalle kehitykselle. 
Vuonna 1974 tapahtuneen yliopiston 
valtiollistamisen jälkeen perustettu 
Turun Yliopistosäätiö tukee yliopis
ton tutkimustoimintaa taloudellisesti.

SEURA VASTAA MYÖS KESÄ
YLIOPISTOTOIMINNASTA

Vuonna 1974 tapahtuneen yliopis
ton valtiollistamisen yhteydessä tuli 
seuran hoidettavaksi sangen mer

kittävä vapaan kansansivistystyön 
sektori —  kesäyliopistotoiminta. 
Hallinnollisista syistä ei vuodesta 
1936 toimineen Turun Kesäyliopis
ton toiminta ollut enää valtiollista
misen jälkeen mahdollista suoraan 
yliopiston alaisuudessa ja näin pää
dyttiin ratkaisuun, jossa seura otti 
vastatakseen sen toiminnasta. Näin 
seura voi nykyajan oloissa edelleen 
tehokkaasti toteuttaa sille perinteel
lisesti kuulunutta tehtävää —  kor
keimman sivistyksen levittämistä 
mahdollisimman laajalle suomalais
ten pariin.

SEURA LEVITTÄÄ
YLIOPISTOA KOSKEVAA
KIRJALLISUUTTA

Eräänä seuran toimintamuotona 
on aina ollut Turun yliopistoa kos
kevan kirjallisuuden levittäminen. 
Vastikään on ilmestynyt tri Tauno 
Perälän kirjoittamasta Turun Yli
opiston historiasta II osa (1939— 
1974). Ensimmäisen osan (1920— 
1939) kanssa teos kuvaa laajasti 
yksityisen suomenkielisen yliopiston 
kehitystä. Edelleen ovat seuralla 
levitettävänään maisteri Mikko Uo- 
lan toimittama laaja matrikkeli "Tu
run Yliopiston opettajat ja virkamie
het 1920— 1969", lisäpainos prof. 
Kaarlo Jäntereen kirjasta "Turun 
Yliopiston perustaminen" sekä tuo
mari Yrjö Raevuoren kirjoittama
"Klondiken veljekset". Se kertoo
turkulaisveljesten kullankaivuumat 
kasta, jonka lopputuloksena oli K 
F. Joutsenen suurlahjoitus yliopis
tolle. Sen turvin rakennettiin nykyi
nen pääkirjasto □

Tervehdysten vastaanottotilaisuu- 
dessa kymmenien eri yhteisöjen ja 
järjestöjen edustajat kävivät esittä
mässä onnittelunsa. Turku-seuran 
onnittelijoina olivat puheenjohtaja 
Olli Kestilä, varapuheenjohtaja Erkki 
Asp ja toiminnanjohtaja Ilmari Rin
ne. joiden lahjana oli seuran ju l
kaisemat kaskukirjat.

HUOMATTAVA
TESTAMENTTI-
LAHJOITUS

Juhlakokouksen avauksen suoritti 
yliopistoseuran puheenjohtaja, fil. 
maisteri Eero Numerla. jonka pu
heen aiheena oli "Yliopistoseuran 
merkityksestä".

Kokouksessa puheenjohtaja Nu
merla julkisti pitäjäneuvos Valto 
Takalan 1.3 milj. markan testament- 
tilahjoituksen, josta muodostetta
vasta rahastosta jaetaan stipendejä 
lahjakkaille opiskelijoille ja tutki
joille.

HEIKKI ESKELINEN 
JA ANTTI ESKOLA 
KIRJOITUSKILVAN 
KÄRJESSÄ

Päiväjuhlassa piti tervehdyspu
heen yliopistoseuran neuvottelukun
nan puheenjohtaja, prof. Osmo Jär
vi ja juhlaesitelmän aiheesta "Turun 
yliopisto suomalaisessa yhteiskun
nassa" yliopiston kasvatti, alivaltio
sihteeri Keijo Korhonen. Turun yli
opiston tervehdyksen toi rehtori 
Osmo Ikola ja Turun kaupungin ter
vehdyksen kaupunginjohtaja Väinö 
J. Leino. Opetusministeri Kristian 
Gestrin onnitteli sähkeellä.

Musiikkiohjelmasta vastasivat Sa- 
ta-Hämäläisten Osakunnan soitto
kunta, Ilkka Viljanen, Jaana Haan- 
terä, Harri Sippel ja Martti Rousi 
sekä prof. Jouko Tolosen johtama 
musiikkitieteen opiskelijain kuoro, 
joka esitti osia Turun yliopiston 
kolmesta kantaatista. Osat olivat 
"Tämä maa" kantaatista "Erekh- 
teion” , "Teinilaulu" kantaatista

"Soihdunkantajat”  ja ” Sun kasvois 
eessä, Isänmaa”  kantaatista "Isän
maan kasvot” .

Yliopistoseuran 6. 4. 1977 julista
maan kirjoituskilpailuun "Maailma 
muuttuu —  muutummeko sen mu
kana” , jätettiin 93 kirjoitusta, joista 
20 oli Turun seudulta. Kilpailun pal
kinnot jakoivat yliopistoseuran pu
heenjohtaja Eero Numerla ja arvos
telulautakunnan jäsen, päätoimittaja 
Keijo Kulha, jonka lisäksi arvostelu
lautakuntaan kuuluivat professorit 
Urpo Harva ja Kerttu Saarenheimo 
sekä rehtori Jyrki Siura.

Kilpailun tulos tuotti hienoisen 
yllätyksen. I palkinnon 7.500 mk sai 
fil.lis. Heikki Eskelinen Helsingistä, 
II palkinnon 3.000 mk prof. Antti 
Eskola Tampereelta ja III palkinnon
2.000 mk A lli Appelroth Helsingistä 
ja Altti Airo Turusta. Lisäksi lunas
tetaan 500 markalla seuraavien kir
joittajien kirjoitukset: Harto Hako
virta Tampere, Matti Juntunen Tai
valkoski, Marja-Terttu Klemola Muu- 
rola, Matti Leinonen Tampere, Ilkka 
Lindström Turku ja Raimo Rönn
holm Nokia.

Illanvietossa Ikituurin Aurora-sa- 
lissa juontajana oli yliopiston kas
vatti teatterinjohtaja Paavo Liski. 
Esiintyjinä olivat akateemikko Tau
no Nurmela, Turun Ylioppilasteatteri 
ja S-H. Osakunnan soittokunta. □

0  Yliopistonmäki, etualalla ylioppi
laskunta.

Yliopistoseuran ju h la  oli 
arvokas ku lt tuuri tapah tum a
■  Turun Suomalaisen Yliopistoseuran 60-vuotisjuhlallisuuksista 
lauantaina 12. 11. 1977 muodostui arvokas turkulainen kult
tuuritapahtuma, jonka aikana eri yhteyksissä todettiin yli
opistoseuran toiminnan erinomaiset tulokset tieteen ja kult
tuurin tukemiseksi. Juhlapäivän runsasantisessa ohjelmassa 
oli tervehdysten vastaanotto, juhlakokous, päiväjuhla, tutus
tuminen yliopiston eri laitosten toimintaan ja toimitiloihin, yli- 
oppilaskylään sekä illanvietto. Juhlakokouksessa julkistettiin 
1,3 milj. markan testamenttilahjoitus ja päiväjuhlassa jaettiin 
seuran julistaman kirjoituskilpailun palkinnot. Sunnuntaina 
13. 11. 1977 seuran neuvottelukunta kokoontui hotelli Ruissa
lossa.



Professori 
M ATTI A. SAINIO:

Turun
siirtolaisuusinstituutti

■ Suomen Turussa to im ii kansainvälistä m erkitystä  
saanut s iirto la is tu tk im usta  ha rjo ittava  laitos, joka lie 
nee useimmille tu rku la is ille  tuntem aton. Se on perustet
tu  1974 ja  to im ii yhteistyössä Turun yliopiston yleisen 
historian  laitoksen kanssa. Laitoksen joh ta jana  to im ii 
Turun yliopiston yleisen h istorian  professori V ilho V ii
temaa, ja  sen to im in taa  ohjaa f i l .  to h to ri Olavi K oivu- 
kangas.

Siirtolaisuus Suomesta USA:han 
ei ollut yksinomaan suomalainen 
ilmiö, vaan sitä on tapahtunut myös 
Ruotsista ja Norjasta. Suomen siir
tolaisuutta tutkivalla laitoksella on 
laaja tausta: Sen takana ovat ope
tusministeriö, ulkoasiainministeriö, 
työvoimaministeriö sekä maan kaik
ki yliopistot ja 25 kansalaisjärjestöä. 
Laitos toimii yhteistyössä vastaavi
en ulkomaisten laitosten, mm. 
Wäxjössä Ruotsissa toimivan siir- 
tolaistutkimusinstituutin kanssa.

Laitoksessa suoritetusta työstä on 
jo näkynyt hyvää jälkeä. Turun His
toriallisessa Arkistossa ja Turun 
yliopiston historian laitoksen julkai
susarjassa on eräitä tutkimuksia, 
jotka ovat tulosta sen toiminnasta.

Laitoksen uusin saavutus on "F in
land Salutes USA —  Old Friends 
—  Strong Ties”  (Vaasa 1976, 347 
s.) Tämän juhlavan julkaisun ai
heena on ilmeisesti ollut USA:n 
200-vuotisjuhla, mutta se eroaa 
edukseen monista fraasiloistoisista 
juhlajulkaisuista. Teos koostuu 
tunnettujen ja tunnustettujen tutki
jo iden hyvin dokumentoiduista tut
kimuksista. Sekä suomalaiset että 
amerikkalaiset tutkijat ovat antaneet 
panoksensa teokseen. On selvää, 
että tällaisessa kokoomateoksessa 
artikkelit pakostakin ovat varsin ly
hyitä, mutta sitä arvokkaampia vas
taiselle tutkimukselle. Eritvisen 
arvokkaita ovat kirjoituksiin liittyvät 
lähde- ja kirjallisuusviitteet sekä 
kuvitus, joka suurelta osalta on pe
räisin Turun tutkimuslaitoksen ko
koelmista.

Kolme liikettä näyttää olleen val- 
taliikkeitä amerikansuomalaisten 
elämässä: työväenliike, raittiusliike 
ja kirkko. Lähivuosina saataneen 
myös tutkimus amerikansuomalais
ten koulutoimesta.

Siirtolaisuus Yhdysvaltoihin ei 
o llu t yksinomaan suomalainen il

miö, vaan sitä tapahtui, paitsi muis
ta pohjoismaista, myös muualta Eu
roopasta. Vuodet 1865— 1914 olivat 
siirtolaisuuden vilkkainta aikaa. 
Noin kahdesta ja puolesta miljoo
nasta tämän aikakauden siirtolai
sesta oli yli miljoona peräisin Ruot
sista. Suomi on vasta neljännellä 
tila lla pohjoismaiden Amerikan- 
siirtolaisten joukossa hieman yli 
kolmellasadalla tuhannella.

Perin mielenkiintoinen on lääneit
täin laskettu tilasto. Sen mukaan 
Vaasan lääni on ollut johdossa 
162.232 siirtolaisellaan, kun taas 
Turun ja Porin läänistä on lähtenyt 
vain hieman yli 45.000. Tavallisesti 
ajatellaan, että eräs syy olisi ollut 
pyrkimys välttää laittomia asevel- 
vollisuuskutsuntoja sortovuosien ai
kana, mutta tämä selitys ei yksi
nään riitä. Syvempänä selityksenä 
on Pohjanmaan väestön yleinen 
liikkuvuus, joka liittyy tämän väes
tön merenkäynti- ja kauppatoimin- 
taan. Tiedämmehän, että ruotsinkie
lisen Pohjanmaan uskonnolliset liik
keet ovat tulleet juuri merimiesten 
välityksellä. Sen sijaan Varsinais- 
Suomen väestö on ollut enemmän 
paikallaan pysyvää, varakasta ja 
maanviljelykseen sidottua, ehkäpä 
vanhoillisempaakin.

Mihin he sitten asettuivat asu
maan? Vuoden 1922 tilastoa johtaa 
Michiganin valtio 87.000 suomalai
sella ja seuraavalla tila lla on Min
nesota, jossa samana vuonna oli
64.000 suomalaista. Kolmantena on 
Massachusetts, jossa oli 26.000 
suomalaista. Muissa valtioissa on 
jo huomattavasti vähemmän. Näin 
ollen oli varsin luonnollista että 
näistä valtioista tuli Amerikan-suo- 
malaisten henkisiä keskuksia, mo
nessakin mielessä. Hancockissa, 
Michiganissa perustettiin Suomi- 
synodi evankelis-luterilaisen kirkon 
kirkolliskokoukseksi ja  vuonna 1896

Olavi Koivukangas

sen yhteyteen Suomi-opisto. Massa
chusettsin valtiossa. Fitchburgissa 
ilmestyy tunnetuin suomalainen työ- 
väenlehti Raivaaja, jonka kuuluisin 
päätoimittaja on Oskari Tokoi.

Amerikan-suomalaisten uskonnol
linen ja poliittinen kuva on varsin 
kirjava. Mitä kirkolliseen elämään 
tulee, näyttää lestadiolaisuudella 
olevan vanhin ja vahvin sija uskon
nollisista liikkeistä, jotka eivät hy
väksyneet Suomi-synodia. Missouri- 
synodi taas vaalii evankeelisen liik
keen perinteitä tahtoen pysytellä 
jyrkästi tunnustuksellisella pohjalla. 
On nimittäin muistettava, että Yh
dysvalloissa ei ole valtiokirkkoa, 
vaan eri kirkkokunnat ja seurakun
nat ovat lähinnä yhdistyksiin verrat
tavia. Ne yksjn vastaavat myös ta
loudestaan.

Poliittiseen kuvaan ovat Suomen 
kansalaissodan jälkeiset tapahtumat 
tuoneet uutta väriä. Tämä voi pää
tellä siitä, että kun vuoden 1920 
tilastossa on kaikkiaan hieman yli
149.000 suomalaista, vuonna 1922 
heitä on yli 352.000. Tätä lisäystä 
tuskin voi selittää muulla kuin Suo
mesta käsin tapahtuneella siirto
laisuudella. Nämä siirtolaiset tieten
kin toivat mukanaan ne aatteet jo i
ta he olivat "vanhassa maassa” 
kannattaneet.

Tässä kaikessa on eräs vaikeus. 
On helppo päästä niiden jäljille, 
jotka ovat menestyneet elämässä.

TY:n ylioppilas
kunta toim inut 
55 vuotta

■  Maamme toiseksi suurin 
ylioppilaskunta, Turun y li
opiston ylioppilaskunta, juhli 
55-vuotistaivaltaan keskiviik
kona 9. 11. 1977. Henrik Gab
riel Porthanin syntymäpäivänä 
9. 11. perustettuun ylioppi
laskuntaan kuuluu lähes 9 000 
jäsentä ja sen alaisena toimii 
lähes 70 alayhdistystä.

Vuosipäivä aloitettiin seppeleen 
laskulla Porthanin patsaalle ja V. A. 
Koskenniemen haudalle. Tänä 
vuonna sai kukkia myös yliopiston
mäelle pystytetty veistosryhmä Lönn
roth, Runeberg ja Snellman. Edus
tajiston juhlakokouksessa jaettiin 
kunnia- ja ansionauhoja sekä halli- 
tusmerkkejä. Kunnianauhan saivat 
ylioppilaskunnan pitkäaikainen pää
sihteeri Harri Kainulainen ja yliop
pilaskunnan esimiehenä toiminut 
Paavo Pitkänen. Juhlapäivän ta
pahtumiin kuului lisäksi matinea ja 
tanssiaiset.

Ylioppilaskunta ylläpitää Turun 
Ylioppilasteatteria, joka on vireim- 
piä alayhdistyksistä. Ylioppilaskun
nalla on 32-paikkainen päiväkoti, 
jossa useimmille opiskelijoiden lap
sille hoito on maksutonta. Erikois- 
lääkäripalveluja opiskelijat saavat 
terveydenhoitosäätiön välityksellä.

Ylioppilaskunnan pääsihteerinä 
toimii Markku Mäkitalo, hallituksen 
puheenjohtajana Kari Mannerjoki ja 
sosiaalisihteerinä Jukka Niskala. □

Turun  
ylioppilankylän  
päiväkodeissa 
165 hoitopaikkaa

■  Turun Ylioppilaskyläsäätiö 
järjesti keskiviikkona 19. 10. 
1977 päiväkotipäivän, jolloin 
kylän viiden päiväkodin ovet 
olivat avoinna. Ylioppilasky- 
lässä on yhteensä 165 päivä- 
kotipaikkaa ja suunnitelmien 
mukaan ensi vuonna raken
netaan vielä 30-paikkainen 
päiväkoti.

Päiväkotipäivän ohjelma oli moni
puolinen ja niiden toimintaa valai
seva. Ylioppilaskylän Ipanateatteri 
esiintyi, tutustuttiin lasten piirustuk
sista ja maalauksista koottuun tai
denäyttelyyn sekä kuunneltiin mu
siikkia. Luovaa toimintaa olivat 
opastamassa Turun piirustuskoulun 
oppilaat.

Seminaarin teemana oli "Päivä
kodista peruskouluun". Seminaa
rissa puhuivat tutkija Jouko Louhi- 
sola, psykologi Raija Timosaari ja 
kaupungin lastensuojelusihteeri Kirs
ti Lehtinen. Ylioppilaskyläsäätiön 
päiväkotiasioiden hoitajana toimii 
Mauri Kivilaakso ja hallintopäällik
könä Raimo Karhu. □

Sellaisia on paljon. On niitä, joiden 
nimet esiintyvät yhdistysten pöytä
kirjoissa, sanomalehdissä tai jotka 
ovat saaneet nimen hautakiveensä. 
Puhelinluettelotkin antavat tässä 
apuaan. Selostettavana olevan teok
sen tekijäluettelo sisältää useita ni
miä jotka kertovat suomalaisesta 
alkuperästä. Professorit Walfrid 
John Jokinen, Douglas O llila ja 
John I. Kolehmainen ovat sellaisia. 
K. F. Joutsen lähti vuosisadan vaih
teessa kullankaivajaksi menestyen 
erinomaisesti ja testamenttasi suu
ren omaisuutensa Turun yliopistolle. 
Mutta tuskin koskaan saamme tie
tää niistä, jotka sortuivat saamatta 
edes kiveä haudalleen. Epäilemättä 
heitäkin on ollut paljon. Se, että 
emme tiedä heistä mitään, on tie
tenkin yksipuolisuus, jo lle  tutkimus 
ei mahda mitään.

Siirtolaisinstituutilla on hyvä ku
vakokoelma, mutta milloinkaan sel
lainen kokoelma ei voi tulla täy
delliseksi. On oletettavaa, että mo

nessa turkulaiskodissa on kuvia tai 
kirjeitä, jotka liittyvät laitoksen toi
mintaan. On syytä huomauttaa siitä, 
että se ei tutki yksinomaan Ame
rikkaan suuntautunutta siirtolaisuut
ta, vaan siirtolaisuutta yleensä. 
Tunnettuahan on, että suomalaisia 
siirtolaisia on joka puolella maail
maa, aina Australiaa myöten. Kai
kesta tällaisesta aineistosta laitos 
on kiinnostunut.

Lopuksi on syytä huomauttaa sii
tä. että laitoksen tämänhetkinen vt. 
johtaja, vt. professori Reino Kero 
on julkaissut laajemmalle lukijapii- 
rille tarkoitetun teoksen "Suuren 
lännen suomalaisia”  (Otava 1976). 
Kirjoittaja on Turun yliopiston Ame
rikan historian dosentti.

Turun siirtolaisuusinstituutilla on 
mittava, miltei maailmanlaajuinen 
tehtävä suoritettavanaan. Se, että 
laitos on sijoitettu Suomen Turkuun, 
on tavallaan tunnustuksen osoitus 
sille työlle, jota Turun yliopiston 
piirissä suoritetaan. □

M auno K oivisto  
TY:n 
kunniatohtoriksi

■  T u ru n  y liop iston  y h te is 

k u n ta tie te e llis e n  t ie d e k u n n a n  

10 -vuotisj uh lak o ko u k se ss a  

p e rja n ta in a  4 . 11 . 19 77  p ro 
m ovoitiin  ku n n ia to h to rik s i 
S u om en  P a n k in  p ä ä jo h ta ja , 

f il.tr i M a u n o  K o iv isto , jo k a  

vä itte li to h to rik s i T u ru n  y li
o p isto n  h u m an is tise ss a  t ie d e 
ku n n a ss a v u o n n a  19 56  a i

h ee sta  ” S o s ia a lis e t su h te e t  

T u ru n  sa ta m a s s a ” .

Juhlakokouksen avauksen suoritti 
tiedekunnan dekaani, apul.prof. Kari 
Salavuo, joka ojensi kukkia tilaisuu
dessa läsnäolleelle rouva Tellervo 
Koivistolle. Promoottorina toimi 
prof. Erkki Asp. Turun linnassa jä r
jestetyssä tiedekunnan promootio- 
päivällistilaisuudessa kunniatohtori 
Mauno Koivisto puhui aiheesta 
"Tutkimus ja sovelletus".

Tiedekunnan 10-vuotisjuhlallisuuk- 
siin liittyen järjestettiin torstaina 
17. 11. 1977 studia generaiia-tyyp- 
pinen esitelmätilaisuus, jossa esi
telmöivät prof. Jussi Tenkku, apul. 
prof. Erkki Koskela, prof. Yrjö-Paa- 
vo Häyrynen, VTT Vilho Harle ja 
apul.prof. J-P. Roos. Kommentti
puheenvuoron käyttivät prof. Juhani 
Pietarinen, FT Maija-Liisa Rauste- 
von Wright, VTL Esko Antola ja 
apul.prof. Kari Salavuo. □

TURUN Linnan rotarit ovat 25- 
vuotisen toimintansa kunniaksi 
hankkineet ystävyysklubin Turun 
ystävyyskaupungista Göteborgista. 
Kronhusetin klubi kokoontuu Göte
borgin vanhimmassa talossa ja 
Turun Linnan klubi Turun vanhassa 
linnassa.

Mauno Koivisto



K A T A R I I N A N L A A K S O
■  Professori Svante Dahlströmin 
teoksesta Promenader II (Åbo 
1960), luvusta Katrinedal lyhen
täen suomentanut Reino Lento.

Svante Dahlström

VOIDAKSEMME lähestyä Kata- 
riinanlaakson arvoituksia ja sen 
kauniin nimen alkuperää menemme 
suoraan asiaan ja kysymme itsel
tämme: onko siellä mitään laaksoa? 
Tietyllä apeudella meidän on tun
nustettava sekä itsellemme että 
muille, että laaksoa tavallisessa 
merkityksessä siellä tuskin on. On
kohan asian laita sama kuin Naan
talin osalta, joka on saanut nimen
sä (Armonlaakso) siten, että kuu
luisa Vallis gratiae syntyi laaksoon, 
mutta muutti pois kallioniemelle ja 
otti nimen mukaansa? Vaikka usean 
Katariina-nimisen naisen nimet 
ovatkin tavalla tai toisella liittyneet 
paikkaan ja vaikka parin heistä voi
daankin sanoa saaneen muuttaa 
seudulta, vieläpä varsin perusteelli
sestikin, ei tuonkaltainen selitys 
kuitenkaan käy laatuun.

Katariinanlaakso on ranta-alue 
Kaarinan pitäjässä. Ispoisten ta
lon maalla, puoli peninkulmaa Tu
rusta kaakkoon, sen salmen ran
nalla, jota nykyään olympialaisten 
souturadan merkeissä nimitetään 
Pitkäksisalmeksi, vastapäätä Hirven
salon saarta. Rantakaistale, joka

* )  (Ispoisten alue liitettiin v. 1939 Turun 
kaupunkiin.) Suomentajan huom.

vielä puoli vuosisataa sitten oli 
varsin kapea, on maan kohoamisen 
vuoksi levenemässä ja kaislikon 
reuna ulottuu yhä ulommaksi. Ran- 
tojemme tavalliset lehtipuut ovat 
jälje llä  varjostaen rantapolkua. 
Ylöspäin rinnettä, joka paikoittain 
on hyvinkin jyrkkä, voi kavuta melko 
korkealle mäntyä kasvavalle vuo
relle, jonka pinta on halkeillut, reu
nat jyrkät ja jo lta avautuu laaja 
näköala. Alapuolella levittäytyy run- 
saskasvinen maasto, joka satojen 
vuosien aikana on vetänyt puoleen
sa Turun koulupoikia ja ylioppilaita. 
Harrastaja ja huvikseen kävelevä 
löytää sieltä edelleenkin kaikkea 
viehättävää maan antia sinivuokois
ta. orvokeista, hanhikeista ja esi
koista alkaen aina harvinaisempiin 
lajeihin saakka. Maan yrttikasviston 
yllä humisevat monenlaiset lehti
puut. Parasta on paikalla käydes
sään ottaa joku kasvitieteilijä mu
kaan.

Mutta palatkaamme rannalle 
katsomaan, onko kuuluisa kivi vielä 
paikallaan: pyörein luvuin neljä
metriä pitkä, kaksi ja puoli metriä 
leveä ja runsaasti puoli metriä kor
kea sekä tasainen, hyvänlainen 
näytekappale niistä ruokapöydistä, 
joita luonto on järjestänyt sinne

tänne kuninkaiden, kuningattarien 
ja koulupoikien käytettäväksi. Niin, 
muistelemme, että kiveä varmojen 
perimätietojen mukaan nimitetään 
Kuninkaankiveksi.

Mitat esitetään tässä muunnet
tuina siitä kyynäräjärjestelmästä, 
jota tuntematon ja erittäin huvittava 
perinteenkertoja käytti kirjoittaes
saan salanimellä Kuokkamies Kata- 
riinanlaaksosta ja paljosta muusta
kin 1860-luvulla Turun suomenkieli
seen sanomalehteen. Hän on poimi
nut esille kaikkea mahdollista ja on 
monissa kohdin merkillisen täsmäl
linen. hän kertoo tarkoin mitä on 
kuullut ja tekee sen luonnollisella, 
usein humoristisella tavalla.

Muinaismuistoyhdistyksen stipen
diaatti A. Björck ju lkaisi yhdistyk
sen aikakauskirjassa 1887 tuloksia 
tutkimuksistaan mm. Kaarinan pitä
jässä, ja kun hän totesi, että mai
nittu kertoja oli antanut kansan ker
tomalle hyväksyttävän muodon, hän 
otti sen selvitykseensä muutamin 
johdattavin sanoin. Björck aloittaa 
selittämällä, että Katariinanlaakso 
on saanut nimensä Juhana III:n 
puolison Katariina Jagellonican 
muistoksi (toisten arvelun mukaan 
Katariina Maununtyttärestä). Nimen
anto olisi tapahtunut Juhanan hert
tuana ollessa ja isännöidessä Tu
run linnaa.

Kuokkamies antaa asiasta huvit
tavan ja seikkaperäisen kuvauksen 
(seuraava lainaus on otettu suo
mennokseen suoraan Kuokkamie- 
hen kirjoituksesta): "Tämä herttuan 
puoliso oli syntynyt prinsessa Puo
lasta. ynsiä luonnoltansa sekä ko
vin rikas, jonkatähden herttua myös 
Turun linnassa jaksoi kustantaa 
pulskeamman ja suuremman hovin 
kuin kuningas ruotsissa. Tämä oli 
kohta yksi riidanaihe veljein välillä. 
—  Koska linnan kultanahalla ja sil
killä komeasti puetut salit tuntuivat 
Katarinalle aivan ahtailta, teki mie
lensä luonnon avaruudessa huvi
tella. ja silloin läksikin suviaikana 
ritarinsa, seuraneitsyensä ja palve
lijansa  kerällä tälle laaksolle. 
Soitto, hypyt ja laulut kuuluivat 
sitte täältä aina puoliyöhön. Herttua 
kuitenkin harvoin täällä lienee seu
rassa ollut, sillä hänen parain ajan- 
vietteensä lienee ollut metsästämi
nen miestensä joukossa kaupungin 
ympäristössä. Muutoin on tämä 
herttua tuttu siitä, että osasi suo
mea, jota kieltä häntä ennen eikä 
jälkeen kukaan kuninkaallinen ole 
taitanut haastella. Kustaa III sano
taan myös kerran paistettua kanan- 
poikaa syödessä naurusuulla lau
suneen: 'kananpoika, hönans son’

ja 'kuninkaanpoika, konungens son', 
ja siinä oli koko hänen suomen 
kielen taitonsa."

Sitten sukkela kertoja kuvailee 
kiveä, jolle palvelijat kattoivat her
kulliset ruo'at. "Laakson kanssa 
yhdistetyssä puistossa kasvaa suu
ria lehtipuita, usiatkin jalompaa 
lajia kuin meidän metsissä tavalli
sesti nähdään. Luultavasti on osa 
heistä jo Katarinan aikaisia. —  
Merta vastaan on laakso kivillä ja 
mullalla korotettu penkereeksi ja 
luullaan tämän seudun ennen olleen 
kukka-istutuksillakin koristetun. 
Paikka on kuitenkin niin ihana, että 
tunnustaa täytyy Katarinalla olleen 
luonnon kauneudelle avoimen sydä
men, koska hän tämän lempi-suloi- 
sen laakson valitsi huvipaikaksen
sa."

On heti sanottava, että näiden 
lennokkaiden rivien mallina ei ole 
ollut mikään täysin luotettava ku
vaus. Luuttujen soitto ja herttualli- 
sen hovin huvitukset kaikuvat tosin 
elämäkerrastoista ja matkakäsikir- 
joista, alukset kulkevat v iirit liehuen 
pitkin Pitkääsalmea samaan ta
paan kuin Eerikin ja Kaarina Mau- 
nuntyttären kuninkaallinen pursi, 
jonka ylle Mälarin taivas levittää 
iltaruskonsa.

Kohdelkaamme lempeästi näitä 
muinaisia taruja! Mutta emme kui
tenkaan voi olla ajattelematta sitä, 
mitä todella tiedetään. Taskussaan 
panttaussopimus seitsemästä Liivin- 
maan linnasta, jotka lankomies, Puo
lan kuningas, oli luovuttanut saa
mansa lainan vakuudeksi, Juhana 
vastavihittyine puolisoineen nousi 
puoliksi haaksirikkoutuneena maihin 
Suomen rannikolla ja saapui joulu
aattona 1562 perille Turkuun. Lin
nassa äärettömän rikkaan milanotta- 
ren Bona Sforzan tytär asetti esille 
myötäjäisensä, ja ruhtinattaren kun
niaksi järjestettiin kahdeksan päivän 
juhlat. Mutta yhä selvempää jyrinää 
kuului Tukholmasta. Huhtikuussa 
1563 painostava tunnelma sai kon
kreettisen muodon, kun herttua sai 
kutsun saapua kesäkuun 1. päivänä 
Tukholmaan. Juhana ei kutsua nou
dattanut, vaan piti kesäkuun 18. 
päivänä Turun Heikinmarkkinoilla 
tunnetun puheensa, jonka johdosta 
veljesten välinen sotatila kävi ilmei
seksi. Oli rauhatonta maalla ja me
rellä, kuninkaan sotajoukko nousi 
maihin, ja Turun linnan piiritys päät
tyi antautumiseen elokuun 12. päi
vänä, sen jälkeen kun Korppolais- 
tenmäki oli vallattu ja maaliinam- 
munta sieltä alkanut. Juhana ja 
Katariina vietiin vankeina Ruotsiin, 
ja komea asuntoirtaimisto seurasi 
mukana.

Luonnollisesti kysymme itseltäm
me, ajatellessamme näitä valitetta
via tosiseikkoja, jotka varmaan suu
resti synkistivät luonnon kannalta 
ihanaa kevään ja alkukesän aikaa, 
löytyikö todella tilaa senkaltaisille 
huvituksille, kuin millä perintätieto 
on varustanut kultaiset kudoksen
sa? Ja jos arvelemme huoman
neemme, ettei Katariinanlaaksossa 
ole mitään laaksoa, niin ehkä siellä 
ei ole mitään Katariinaakaan?

On syytä mainita, ettei puutu hen
kilöitä, jo illa  on tämä kiehtova

nimi ja jotka voivat tulla kysymyk
seen. Jos etsimme sellaista hert
tuan ajalta, olisi houkutelevaa py
sähtyä Katariina Jagellonican edel
täjään, Juhanan herttuallisen hovin 
renessanssirouvaan 1555— 1560,
Kaarina Hannuntyttäreen, joka to
della vietti onnen ja loistavien juh
lien päiviä ja vuosia, kunnes herttua 
otti itselleen toisen ystävän. Mutta 
useista syistä menemme etsiskelys
sämme ajassa eteenpäin.

Ispoisten kartanon omisti aikoi
naan valtaneuvos ja amiraali Lo
rentz Creutz (s. 1615, k. 1676), ja 
hänellä oli tytär Katariina, joka 
haudattiin vanhaan Kankaisten kuo
riin Turun tuomiokirkossa 1687. 
Mutta jälki näyttää liian heikolta 
ansaitakseen huomiota. Valtaneu- 
voksen leski Elsa Creutz kuoli 1717, 
ja vuodesta 1723 Ispoisten omista
jana esiintyy Pohjois-Suomen laa
manni Simom Lilliegren (s. 1666,

k. 1736), jonka puoliso oli Katariina 
Berg (von Berg). Lilliegrenin kuol
tua laaditussa perukirjassa maini
taan, että hän kuoli Katariinanlaak
sossa 29. päivänä syyskuuta. Yksi 
Lilliegrenin tyttäristä meni naimisiin 
Turun läänin jalkaväen päällikön 
Otto Wilhelm Rosenlewin kanssa, 
joka 1741 suostui vaihtokauppaan, 
jossa Turun Akatemian professori 
Henrik Hassel (s. 1700, k. 1776) sai 
Ispoisten rälssisäterin, "jota sittem
min on nimitetty Katariinajilaak- 
soksi" (Catharinae dal). Professori 
Hasselin ensimmäinen vaimo oli 
Katariina Meurman (k. 1760), jä l
leen Katariina! Toinen rouva Hassel, 
Christina Margareta Palén, myi les
keksi jäätyään tilan vuonna 1783 
kamreeri Arndt Johan Winterille 
(s. 1744, k. 1819), joka samana 
vuonna sai lainhuudon "Ispoisten 
eli Katariinanlaakson rälssisäteriin” .

Kirjallisuudessa on jo aikaisem
min pantu merkille, että nimi Kata

riinanlaakso alkaa esiintyä 1700-lu- 
vun alussa. Tässä on erityisesti kiin
nitettävä huomio laamanni Simon 
Lilliegrenin Katariina-rouvaan mah
dollisena syynä siihen, että Ispois
ten nimi muuttuu Katariinanlaak- 
soksi. Tosin naisten etunimien liit
tämisestä paikannimiin ei puutu 
ritarillisia esimerkkejä varhaisem
maltakaan ajalta, mutta varsinkin 
1700-luvulla tämäntapainen nimen
anto voitti alaa, ja nimien yhdistä
minen sanoihin -laakso, -lehto ja 
-vuori tuli hyvin tavalliseksi, ei aino
astaan Ruotsissa. —  Vanhoja talon- 
nimiä muutettiin yleisesti uuden
tyyppisiksi.

Katariinanlaakson uninäytelmän 
aiheet ovat kutakuinkin haihtuvia. 
Yksi niistä näyttää hieman kiin- 
teämmältä, nimittäin rannalla olevan 
suuren kiven nimi. Tunnettu suo
menkielinen runo Kaarle-herttuan 
sotaretkestä Suomeen kertoo erääs

sä 1700-luvun alussa muistiin mer
kityssä toisinnossa hänen tulostaan 
seuraavaa:

Hyvä Herra Hertu Carle 
Ruotsin Cullanen Cuningas 
Wahva Suomen Waldamies 
Isän Maan Iso Isändä 
Hangiskeli Hahdeians

Suomehen sijt saatuansa 
Papin Luotohon panduansa 
Ruskian Calliohon ruwettuansa 
Linnan alla tulduansa 
Leirins lewitti Kedolle,
Meren rannalle rakensi —

Tämä merkitsee, että Kaarle-hert- 
tua, jo lle  runo itsepäisesti antaa 
kuninkaan nimen, varusti aluksensa 
ja nousi maihin kallioniemekkeellä, 
jota vie läkin nimitetään Ruskeakal- 
lioksi, ja pystytti leirinsä meren ran
nalla olevalle kentälle. Juuri tällä 
rannalla on perimätiedon vaalima

■  Turun luonnonsuojelun historia alkaa Katariinanlaaksosta, missä suurten 
tammien suojassa on kuuluisa Katariinankivi. Tällä kivellä kuninkaallinen 
retkikunta aterioitsi 1500-luvulla ja niin tekee myös nykyinen retkeilijä eväs- 
koreineen ja termospulloineen. — Kuva: Ilmari Rinne.



Pohjoismainen ystävyys- 
kaupunkikokous Turussa
■  Pohjoismaiset kaupungit —  Norjan Bergen, Ruotsin Göte
borg, Tanskan Århus ja Suomen Turku —  ovat kaikki keske
nään ystävyyskaupunkeja. Kaupunkien edustajat kokoontuivat 
12.— 13. 10. 1977 Turkuun vuosittaiseen kontaktikokoukseen 
pohtimaan ajankohtaisia kunnallispoliittisia kysymyksiä. Ko
kouspaikkana oli Ikituurin kongressikeskus.

kivi. Kuten edellä mainittiin, kiveä 
on sanottu Kuninkaankiveksi. Kaar- 
le-herttua on tiettävästi ainoa kunin
kaallinen henkilö, joka on laskenut 
jalkansa rannalle, joten on sallittua 
selittää perimätietoa siten, että ki
vi on hänen mukaansa saanut jalon 
nimityksensä. Perimätieto näyttää 
mielellään suoneen herttua Kaar
lelle hiljaisen aterian kivipöydän 
ääressä. Ja sitten hän kulkee eteen
päin:

Astui sijt Maalle Manderelle,
Istuden Isposten Mäelle
Hengeänsä wetämähän,
Jalcoiansa lewättämän.

Ja niin otamme mekin jäähyväi
set Katariinanlaaksolta tällä kerralla, 
ehkä kevätesikko tai urhea syys- 
kukka napinlävessä. Paluumatkalla 
sivuutamme kauniin lehdon tammi
neen ja rehevine kasvustoineen, ja 
komean tammen juurella näemme 
uuden tasaisen kivipaaden, joka 
hyvin paljon muistuttaa rannalla 
olevaa. Seudun lapset valistavat 
meitä tiedolla, että tammen juurella 
oleva kivi on se oikea Katariina 
Jagellonican kivi! Sikäli tämä on 
helposti ymmärrettävissä, kun Kata- 
riina-aihe liittyy lähinnä Katariinan- 
laaksoon ja kun Kuninkaankivi ny
kyään sijaitsee puoleksi umpeen
kasvaneella, melkein yksityisellä 
alueella, mistä sitä on vaikea löytää.

★ ★ ★

Suomentajan jälkihuomautus. Pro
fessori Dahlström on —  merkillistä 
kyllä —  jättänyt Kuokkamiehen ker
tomusta lainatessaan pois lauseen: 
"Katarinan laaksossa on suuri tasa
nen kivi. 'kuningattaren pöydäksi' 
kutsuttu, jossa palveliat levittivät 
myötä tuodut herkkuruat syötäviksi." 
Björck otti lauseen selontekoonsa, 
ja häneltä ovat peräisin myös kyynä
rissä ilmoitetut kiven mittasuhteet 
(vrt. Sanomia Turusta 1863, n:o 8 — 
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 
aikakauskirja 1887, s. 10). Pinellolla 
kiven nimi esiintyy muodossa 'hert- 
tuattaren pöytä' ('hertiginnans 
bord’ ; Små berättelser och tidsbil
der af Kapten Puff, III, Åbo 1874, 
s. 117). Kyseessä on nähtävästi 
sama kivi, jota Dahlström kertoo 
lasten sanoneen oikeaksi Katariina 
Jagellonican kiveksi ja joka lienee 
tuttu kaikille Katariinanlaaksossa 
käyneille. □

TURUN ev.lut. seurakunnat jär
jestivät torstaina 29. 9. 1977 avoi
mien ovien päivät Pyhän Ristin 
kappelissa ja krematoriossa, jo i
hin tutustuttiin oppaiden johdolla. 
Lauantaina 1. 10. 1977 oli Pyhän 
Ristin kappelissa 10-vuotisjuhla- 
hartaus. jossa puhui tri Yrjö Luo- 
jola. Musiikista huolehti dir.cant. 
Torsten Vasarainen. Avoimien 
ovien päivänä kappeliin ja krema
torioon tutustui neljättäsataa ih
mistä.

Kontaktikokousten sarja käynnis
tyi 1960-luvun alkupuolella ja vii
meksi kokous pidettiin Turussa 
vuonna 1973, jolloin käsiteltiin kun
nalliseen tiedotukseen liittyviä kysy
myksiä. Tällä kertaa ohjelmassa oli 
kuntien jätehuolto ja elinkeinoelä
män elvyttäminen. Kontaktikokous
ten merkitys on vuosi vuodelta li
sääntynyt, sillä kuntien ongelmat 
pohjoismaisissa kaupungeissa ovat 
monilta osiltaan samankaltaisia ja 
ratkaisumallien löytämisessä on 
mielipiteiden vaihto havaittu tär
keäksi.

Bergenin valtuuskuntaa johti kau
punginvaltuuston puheenjohtaja Ei- 
lert Eilertsen. Göteborgin valtuus
kuntaa kaupunginvaltuuston pu
heenjohtaja Olle Jansson, Århusin 
valtuuskuntaa pormestari Oria S. 
Hyllestedt ja Turun valtuuskuntaa 
kaupunginjohtaja Väinö J. Leino, 
joka suoritti kokouksen avauksen. 
Pohjoismaisista ystävyyskaupungeis-

Maanantaina 26. 9. 1977 Kölnin 
ylipormestari John van Nes Ziegler 
avasi kaupungin raatihuoneella tur
kulaisten taiteilijain grafiikkatöiden 
näyttelyn, joka oli avoinna 21. 10. 
1977 asti. Turun kaupungin viralli
sena edustajana avajaisiin osallistui 
kaupunginvaltuutettu ja kaupungin 
hallituksen jäsen Liisa Hilpelä. Kau
punginjohtaja Väinö J. Leino lähetti 
avajaisiin tervehdyssähkeen. Tiis
taina professori Ulrich Groenken 
esitelmöi Mikael Agricolasta ja Köl
nin yliopiston suomenkielenlehtori 
Karl-Heinz Rabe tämän päivän Tu
rusta. Tohtori Fritz Keese näytti 
Turusta ottamiaan valokuvia ja ker
toi matkavaikutelmistaan. Ohjelmas
sa oli lisäksi Turku-filmi. Torstaina

ta oli yhteensä parisenkymmentä 
osanottajaa. Kokouksen turkulai
sena puheenjohtajana oli kaupun
ginhallituksen jäsen Rabbe Lauren 
ja sihteerinä kansliasihteeri Anja 
Sjöstrand. Järjestelyvastaavana oli 
tiedotuspäällikkö Stig Blomqvist.

Turkulaisena esitelmöitsijänä kun
tien jätehuollosta oli dipl.ins. Ilkka 
Leino ja elinkeinoelämän elvyttämi
sestä dipl.ins. Stig Stendahl.

Kokouksen osanottajat tutustuivat 
ensimmäisenä kokouspäivänä jät- 
teenpolttolaitokseen. Impivaaran ui
mahalliin ja Runosmäen vanhain
kotiin niistä kunnallisista laitoksista, 
jotka ovat syntyneet edellisen Turun 
kontaktikokouksen jälkeen. Turun 
linnan päivällistilaisuuden isäntänä 
oli kaupunginvaltuuston puheenjoh
taja Heikki Löyttyniemi. Toisena ko
kouspäivänä oli tutustumiskohteena 
Åbo Akademi, jota esitteli rehtori 
Kurt Nyholm. □

Suomen suurlähettiläs Pentti Talvi
tie avasi suomalaisen modernin mi
talitaiteen näyttelyn.

KÖLNILÄISVALTUUSKUNTA
TURUSSA

Turussa vieraili lokakuussa Köl
nin kaupunginvaltuuston jäsenistä 
sekä museo-, suunnittelu- ja raken
nusviranomaisista koostunut 16-jä- 
seninen valtuuskunta johtajanaan 
kaupunginvaltuutettu Fried Mörs- 
dörfer. Vieraat tutustuivat Wäinö 
Aaltosen museoon ja Ikituurin 
kongressikeskukseen. Turun kau
punki tarjosi päivälliset Turun lin
nassa. O

Turun ja K ölnin
ystävyyskaupunkitoim innan
m erkkivuosi
■ Turun ja Saksan Liittotasavallan Kölnin ystävyyskaupunkitoiminnan alka
misesta on kulunut kymmenen vuotta. Tämä antoi Kölnin saksalais-suoma- 
laiselle yhdistykselle aiheen järjestää syyskuun viimeisellä viikolla Kölnissä 
Turun päivät, joiden onnistumista tukivat Turun ja Kölnin kaupungit, Suomen 
Bonnin suurlähetystö, Turun Goethe-instituutti ja paikallinen Dresdner Bank.

Turun päivillä lukuisia 
tapahtumia Göteborgissa
■  Turun ystävyyskaupungissa Göteborgissa järjestettiin 29. 
9.— 9. 10. 1977 ” Finland igen”-kampanja tavoitteenaan suoma
laisten tuotteiden tunnetuksi tekeminen ja myynnin edistämi
nen. Kampanjaan liittyvänä Göteborgissa vietettiin Turun ni- 
mikkopäiviä 5. ja 6. lokakuuta. Päivien aikana Turku oli monel
la tavalla esillä mm. matkailu- ja kongressipalveluja esitellees- 
sä näyttelyssä, Turku-symposiumissa ja eri tilaisuuksissa yli
opistossa ja kouluissa. Päiville osallistui Turun kaupungin 
sekä turkulaisen talous-, kulttuuri- ja yhdistystoiminnan edus
tajia.

Turku
voitti
G öteborgin
a  Turun ruotsalainen ystävyys
kaupunki Göteborg haastoi Tu
run kunto-otteluun, jossa jokai
sesta kävellen, hölkäten tai 
juosten suoritetusta 2,5 kilomet
rin matkasta Turku sai 2 pistettä 
ja Göteborg vastaavasti yhden 
pisteen kaksi kertaa suuremman 
asukaslukunsa tähden. Lokakuun 
1.—9. päivien aikana järjestetyn 
kunto-ottelun järjestelystä Tu
russa vastasivat kaupungin ur- 
heiiutoimiston kanssa SVUL:n, 
TUL:n ja TUK:n Varsinais-Suo- 
men piirijärjestöt.

Lähtölaukauksen ampui Turun 
kauppatorilla sunnuntaina 1. 10. 
kaupunginjohtaja Väinö J. Leino. 
Ennen lähtölaukausta puhalteli 
Turun seurakuntien nuoriso-or
kesteri puolen tunnin ajan tah
distaen askeleita. Kauppatorilla 
oliut "lämpömittari”  kertoi päivit
täisen tilanteen.

Kunto-ottelun voitti Turku 
31 380 pisteellä Göteborgin pis
temäärän ollessa 16196. Kun 
Turku sai "tuplapisteet" jokai
sesta osanottajasta, sen osan
ottajamäärä oli 15 690. Turun 
kahdentoista suoritusaseman 
pisteet olivat seuraavat: Pansio 
7 268, Nunnavuori 5 016, Ruis
salo 4 076, Urheilupuisto 2 766, 
Kupittaa 2 460, Ispoinen 2 256, 
Suikkila 1 926, Lauste 1 758, Yli- 
oppilaskylä (Halinen) 1 468, Hir
vensalo 854, Maaria 800 ja Paat- 
tinen 732.

Kurt Bengtsson Göteborgista 
on lähettänyt kirjeen, jossa k iit
tää yhteistyöstä ja onnittelee 
turkulaisia otteluvoitosta.

Ensimmäinen Turku— Göte- 
borg-kunto-ottelu liitty i Götebor
gissa syys-lokakuun vaihteessa 
toteutettuun ” Finland igen” - 
kampanjaan. □

Suomea matkailumaana esitel- 
leessä näyttelyssä Göteborgin kau
punginkirjastossa oli Turun kau
pungilla noin kolmanneksen näytte
lytilasta käsittävä osasto, joka esit
teli Turkua kokous- ja kongressi- 
kaupunkina. Turun kaupungin näyt- 
telyarkiston rakentamaan näyttelyyn 
tutustui viiden päivän aikana noin 
450 henkilöä. Lisäksi näyttely esit
teli Turkua Göteborgin ystävyys
kaupunkina.

Länssparbankenin tiloissa järjes
tetyssä symposiumissa olivat esillä 
Turun ja Göteborgin kauppaan, 
teollisuuteen, työllisyystilanteeseen 
ja matkailuun liittyvät kysymykset. 
Tilaisuuteen osallistui toistasataa 
henkilöä.

Turkulaisista esitelmöivät sata
malautakunnan puheenjohtaja, toi
mitusjohtaja Lars Tiusanen Turun 
satamasta, konsuli Bengt Pet
tersson Turusta messu- ja kongres
sikaupunkina, pankinjohtaja Stig 
Winter elinkeinoelämästä ja mat
kailulautakunnan puheenjohtaja, fil. 
lis. Bo Grönholm turismista. Göte
borgin edustajista käyttivät puheen
vuoroja johtajat Louis Campanello, 
Lennart Bergfält ja Eric Ehrengren 
sekä aluepäällikkö P. O. Wahrberg 
ja ins. Ulf Gustavsson.

Tilaisuudessa jaettiin kyselylo
makkeita. joissa mm. tiedusteltiin 
Turun ja Göteborgin välisen kau
pan lisäämismahdollisuuksia.

Turun yliopiston kansleri, prof. 
Kaarlo Hartiala luennoi Göteborgin 
yliopistossa aiheesta "Elimistön 
mukautumisesta kemiallisesti muut
tuvaan ympäristöön" ja Åbo Aka
demin rehtori, prof. Caj-Gunnar 
Lindström yritystalouden rakenne
muutoksista. Toisen luennon prof. 
Lindström piti Göteborgin kauppa
korkeakoulussa käsitellen taloudel
lista koulutusta ja tutkimusta Åbo 
Akademissa.

Turun Kauppakamarin kongressi- 
matkailuvaliokunnan Göteborgin 
kaupunginteatterin lämpiössä järjes
tämässä matkailupalvelujen myynti- 
tilaisuudessa esiintyi trio  Saludon

jäsen Arto Rintamäki soittaen ja 
laulaen.

Turun kaupungin kansakoululai
toksen 8-jäseninen torvisoittokunta 
johtajanaan dir.cant. Yrjö Rostamo 
esiintyi Göteborgin kouluissa, jois
sa järjestetyissä tilaisuuksissa ope- 
tustoimenjohtaja Jaakko Lavaste 
esitti Turun tervehdyksen.

Göteborgin Turun päiville osallis
tui Turun kaupungin viisijäseninen 
virallinen valtuuskunta, johon kuu
luivat erityisopettaja Tapio Holvitie, 
pääluottamusmies Hellevi Aunela, 
opiskelija Pekka Helminen, suun
nittelusihteeri Heli Piiroinen ja toi
mitusjohtaja Lars Tiusanen.

Päiville osallistuivat myös mat- 
kailupäällikkö Irmeli Torssonen ja 
tiedotuspäällikkö Stig Blomqvist.

Turun osuudesta "Finland igen” 
-kampanjassa vastasivat Turun kau
punki, Turun Kauppakamari ja Tu
run Göteborg-seura. □

Turku taitoluisteli 
voiton
Göteborgista

■  Ystävyyskaupungit Turku 
ja Göteborg kilpailivat pa
remmuudesta taitoluistelussa. 
Kilpailujen yhteydessä suori
tettiin myös seuraottelu Tu
run Riennon, helsinkiläisen 
HSK:n ja tukholmalaisen 
Djurkodens IF:n kesken. K il
pailut pidettiin 29.— 30. 10. 
1977 Turun jäähallissa.

Kaupunkiottelu Turku— Göteborg 
päättyi turkulaisten niukkaan voit
toon 19— 18. Turun Sanomat on 
lahjoittanut kaupunkiotteluun Tapio 
Wirkkala-maljan. Seuraottelun voitto

meni Tukholmaan. Pisteet ja järjes
tys olivat seuraavat: DIF 32 p., 2) 
Turun Riento 28 p. ja 3) HSK 18 p. 
Taitoluistelussa Turun Riennon Liisa 
Seitsonen voitti alle 12-vuotiaitten 
sarjan ja saman seuran Marja Tuo
minen juniorityttöjen sarjan. □



Leninin rintakuvan paljastus 
Turussa Leningradin päivänä
■  P e r in te e llis tä  Len in g rad in  pä iv ä ä  v ie te ttiin  Turussa 13. 11. 
1977. P ä ivän  p ä ä tap a h tu m a t k eskitty ivät V. I. L en in in  r in ta 
kuvan p a lja s tu s tila isu u tee n  Turun  ta idem useon  m ä ellä  ja  Turun  
k o n se rttita lo s sa  jä rje s te ttyy n  p ä ä ju h la an . L isäksi Le n in g rad in  
p ä iv ien  o h je lm a ss a  sunnunta ina  ja  m a an a n ta in a  o li n e ljä  n äyt
te lyä , vo im is te lu - ja  nyrkk e ily k ilp a ilu t, S N S :n  Turun  p iir ijä r je s 
tön  p iir ito im ik u n n a n  juh lak o k o u s  ja  lehd is tö tila isuus.

Leningradin kaupungin Turun 
kaupungille lahjoittaman V. I. Leni
nin rintakuvan paljastustilaisuuteen 
osallistui sateisesta säästä huoli
matta satoja henkilöitä. Tilaisuutta 
kunnioittivat läsnäolollaan mm. 
suurlähettiläs V. S. Stepanov, pää
konsuli V. A. Bondar, Suomen Le
ningradissa oleva pääkonsuli Antti 
Karppinen, maaherra Paavo Aitio ja 
kenraaliluutnantti Urpo Levo.

Rintakuvan paljastuspuheen piti 
Leningradin kaupunkineuvoston toi
meenpanevan komitean varapu
heenjohtaja Ivan Popov, joka luo
vutti veistoksen Turun kaupungille. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Heikki Löyttyniemi puhui Turun 
kaupungin edustajana ja lausui kii
tokset lahjoituksesta. Tilaisuudessa 
puhui myös suurlähettiläs V. S. 
Stepanov. Musiikista huolehti Turun 
Varuskuntasoittokunta. Kymmenet 
yhteisöt ja järjestöt laskivat kukka- 
laitteensa veistoksen jalustalle.

Pronssiin valettu rintakuva sijoi
tettiin Taidemuseon mäelle Leninin 
muistolaatan yhteyteen. Rintakuva 
on taiteilija-akateemikko, sosialisti
sen työn sankari, Lenin-kunniamer- 
kin saaneen kansantaiteilija Mihail 
K. Anihuskin käsialaa. Veistoksen 
jalusta on punaista graniittia ja sen 
on valmistanut Loimaan Kiviveistä- 
mö, johon Anihuskin tutustui lauan
taina 12. 11. 1977.

ILTAJUHLA JA
JUHLAILLALLISET

Konserttisalissa järjestetyn ilta
juhlan avasi Turun kaupungin ja 
SN-Seuran puolesta kaupunginjoh
taja Väinö J. Leino. Leningradin 
kaupungin tervehdyksen esitti vara
puheenjohtaja Ivan Popov. Muusta 
ohjelmasta vastasivat Leningradin 
Pienen ooppera- ja balettiteatterin 
taiteilijaryhmä ja Turun kaupungin
orkesteri. Sali oli täynnä yleisöä.

Turun kaupungin peruskoulun ja 
normaalikoulun yläasteen 7—8 
luokkien oppilaille järjestetyssä 
suullisessa tietokilpailussa aiheesta 
"Tunnetko Leningradin” kunkin 
koulun paras pääsi loppukilpailuun 
iltajuhlassa. Pääpalkinnon, Lenin
gradin matkan voitti oppilas Inga 
Toivonen.

Juhla illa llis illa  Turun linnassa pu
huivat pääkonsuli V. A. Bondar,

varapuheenjohtaja Ivan Popov ja 
puheenjohtaja Heikki Löyttyniemi. 
Ohjelmassa oli lisäksi mm. Turun 
kaupungin lyöttämän Turku-Lenin- 
grad-ystävyysmitalin jako.

NELJÄ
NÄYTTELYÄ

Rintakuvan paljastustilaisuuden 
jälkeen avattiin Turun Taidehallissa 
Leningradin taideteollisen korkea
koulun oppilaiden diplomitöiden 
näyttely, joka käsitteli tekstiilejä, 
grafiikkaa sekä taidekeramiikkaa ja 
-lasia. Näyttelyn avasi sen suojelija 
maaherra Paavo Aitio.

Kaupunginjohtaja Väinö J. Leino 
avasi sunnuntaina Konserttitalossa 
"Leningrad tänään '-näyttelyn. Näh
tävillä oli valokuvia Turun ystävyys
kaupungista tiede-, teollisuus- ja 
kulttuurikaupunkina sekä kaupun
gin muistomerkeistä.

Maanantaina avattiin Kupittaan 
urheiluhallissa "Urheileva Lenin- 
grad"-näyttely, jossa oli esillä 15 
valokuvaa leningradilaisesta urhei
lusta. Maanantaiksi ajoittui myös 
Kansallisen Kirjakaupan Linnanka
dun toimipisteeseensä järjestämän 
neuvostokirjallisuuden laaja näytte
ly, jonka avauksen suoritti pääkon
suli V. A. Bondar.

NYRKKEILYKILPAILUT  
JA KAUPUNKIOTTELU  
VOIMISTELUSSA

T-talolla Nummenmäellä järjes
tettiin sunnuntaina kansainväliset 
nyrkkeilykilpailut Turun Jyryn, Tu
run Weikkojen ja Turun Teräksen 
hoitaessa järjestelyt. Sali oli täyn
nä yleisöä ja monet jäivät ovien 
ulkopuolelle. Kilpailuihin osallistui 
suomalaisten lisäksi kaksi leningra
dilaista ja viisi ruotsalaista nyrkkei
lijää. "Avausiskun" suoritti apulais
kaupunginjohtaja Johannes Koikka
lainen.

Turun Urheiluliiton toimiessa 
järjestäjänä Kupittaan urheiluhal
lissa käytiin maanantaina ja tiistai
na Turun ja Leningradin välinen 
kaupunkiottelu voimistelussa. Kil
pailuihin osallistui kymmenen le- 
ningradilaisvoimistelijaa. Maanan
taina oli joukkuekilpailu ja tiistaina 
henkilökohtainen kilpailu telineillä.

Leningradilaiset veivät voiton sekä 
tyttöjen että poikien joukkuekilpai
lussa. Pisteet: Tytöt: Leningrad
143,95 ja Turku 132,25. Pojat: Le
ningrad 211,20 ja Turku 181,80.

Henkilökohtaisissa telinekilpai- 
luissa leningradilaistytöt ja pojat 
olivat ylivoimaisia. Ainoan turku- 
laisvoiton saavutti Kari Samsten 
rekillä.

LENINGRADIN VALTUUS
KUNTA

Leningradin kaupungin viralliseen 
valtuuskuntaan kuuluivat kaupunki
neuvoston toimeenpanevan komi
tean varapuheenjohtaja Ivan Popov, 
NKP:n kaupunkikomitean tieteelli
sen osaston osastopäällikkö Niko
lai M. Tihonov, kuvanveistäjä Mihail 
K. Anikushin, kaupunkineuvoston 
jäsen, sorvaaja Boris Tugeev sekä 
eri näyttelyistä vastanneet taide
teollisen korkeakoulun museon joh
taja S. I. Dmitrijev ja Leningradin 
kaupungin historiallisen museon 
työntekijä B. P. lonov. Valtuuskunta 
osallistui mm. kaupunginvaltuuston 
istuntosalissa maanantaina järjes
tettyyn lehdistötilaisuuteen.

Turun vierailunsa aikana valtuus
kunta tutustui mm. museoihin, Ru- 
nosmäen kouluun ja vanhainkotiin, 
Turun kaupungin laitoksiin ja Turun 
yliopistoon, sekä turkulaisiin teolli
suuslaitoksiin ym. □

KORPPOLAISMÄESSÄ ja Wärtsi- 
län telakan läheisyydessä olevien 
V kaupunginosan kortteleissa jär
jestetyssä kotipihan hoitokilpailussa 
arvosteltiin 118 omakotipihaa vah
vistettujen sääntöjen mukaisesti. 
Ensimmäinen arvostelu suoritettiin 
kesäkuussa ja toinen elokuussa. 
Ensin valitusta 25 parhaasta pihas
ta suoritettiin loppuarvostelu syys
kuussa.

Kilpailun I palkinnon jakavat 
Erik Berghäll (Ojarinne 10) ja Aini 
ja Kustaa Lempinen (Pontuksentie 
3). Kolmanneksi sijoittuivat Sylvi ja 
Heikki Salminen sekä neljännelle 
sijalle Saara ja Kaino Virtanen. Li
säksi jaetaan viisi kehoituspalkintoa 
ja kunniakirja, joka annetaan Lem
pi ja V iljo Aaltoselle pihallaan kas
vavista erittäin hienoista hopea- 
kuusista. Palkintolautakuntaan kuu
luivat puheenjohtajana kaupungin
puutarhuri Heimo Hietala, varapu
heenjohtajana maatilaintarkastaja 
Matti Soini sekä jäseninä lämmit
täjä Pauli Peltonen, palomies Ponsi 
Freiander ja puutarhaneuvoja Aimo 
Virtanen.

Insinööri 
H E IK K I V U O R I:

Varissuon liikekeskus — 
alueen tuleva sydän

H e ik k i Vuori

■  Varissuon liikekeskuksen pienoismalli kuvattuna alueen pohjoispuolelta. 
Etualalla vasemmalla urheiluhalli, oikealla seurakuntakeskus. Varsinainen 
liikekeskus keskellä, jossa lasikaton kohdalla kävelykatu Littoistentien poikki. 
Littoistentie kulkee rakennuksen ali oikealta vasemmalle. Taustalla vasem
malla kirjasto- ja terveyskeskusrakennukset, korkea rakennus oikealla toi
mistotalo, jonka ylimpään kerrokseen sijoittuu näköalaravintola.

Varissuon asuntoalueen asukkai
den määrän ylittäessä nykyisin 
3.000 henkilöä ja kasvaessa vuosit
tain n. 2.000 uudella asukkaalla on 
palveluiden aikaansaaminen alueel
le yksi asumisviihtyisyyden tärkeim
mistä tekijöistä. Jo alusta alkaen 
toimineen tilapäismyymälän lisäksi 
onkin jo rakenteilla liiketilaa toista 
myymälää, postia sekä lääkäriase
maa varten. Turun seurakuntien 
käyttöön tuleva kerhokeskus val
mistuu ensi talvena ja Turun kau
punki puolestaan aloittaa ensim
mäisen lasten päiväkodin rakennus
työt vielä ennen kuluvan vuoden 
loppua. Turun yliopiston opettajain- 
valmistuslaitoksen käytettäväksi tar
koitetut peruskoulun ala- ja ylä
asteen sekä lukion vaatimat tilat 
ovat myöskin suunnitteilla.

Varissuon keskeisimmäksi pal
velutilaksi tulee kuitenkin muodos
tumaan alueen liikekeskus, jonka 
suunnittelu on jo viety varsin pit
källe. Jo alueen asemakaavakilpai- 
lua aikanaan ratkaistaessa kiin
nitettiin huomiota voittaneen ehdo
tuksen olennaisimpaan ajatukseen,

jossa liike- ja palvelutoimintojen 
pääosa oli koottu yhdeksi aino
aksi, tavallisuudesta poikkeavasti 
kannelle Littoistentien yläpuolelle 
alueen sydämeen sijoitetuksi moni
toimiseksi liikekeskukseksi. Tämän 
kaavallisen idean pohjalta on nyt 
valmistumassa kokonaissuunnitelma, 
jossa Varissuon pohjois- ja etelä
osat yhdistävä katettu jalankulku- 
väylä johdetaan Littoistentien yli 
siten, että sen molemmin puolin 
voidaan sijoittaa tähän väylään 
aukeavat erilaiset suur- ja pienem
mät myymälät, pankkien toimitilat, 
baari tai kahvila, parturi-kampaamot 
j.n.e. Kansirakenteen alle sijoite
taan osa myymälätiloista sekä nii
den varastoja. Littoistentie kulkee 
poikkisuunnassa kannen ali ja bus
sipysäkit sijoitetaan sinne siten, että 
niiltä vaivattomasti voidaan siirtyä 
joko samassa tasossa sijaitseviin 
liiketiloihin tai liukuportaita käyt 
täen seuraavassa tasossa olevalle 
kävelykadulle. Tämä kävelykatu tu
lee puolestaan olemaan n. 10 met
riä leveä ja runsaat 80 metriä pitkä. 
Varsinaisia liiketiloja tulee keskuk

seen runsaat 5.500 m2 ja  varasto
tilo ja n. 1.500 m2.

Varsinaisen liikekeskuksen toim i
vuuden lisäämiseksi sen välittömään 
läheisyyteen on sijoitettu tilat eräitä 
asukkaiden palvelun kannalta mer
kittäviä rakennuskohteita varten. 
Näitä ovat urheiluhalli, seurakunta- 
keskus, toimistorakennus näköala- 
ravintoloineen sekä Turun kaupun
gin käyttöön tarkoitetut terveys
keskus- ja kirjastorakennus.

Koska on ilmeistä, että suunni
teltu liikekeskus aikanaan tulee 
palvelemaan paitsi Varissuon omia, 
n. 13.000 henkilöön nousevia asuk
kaita, myös Littoistentien sekä sitä 
risteäväksi myöhemmin rakennetta
van Itäkaaren varrella olevia asuk
kaita Pääskyvuori, Littoinen, Lauste 
ja Kurala mukaanluettuna, on asian
mukaisten pysäköintitilojen varaami
nen liikekeskuksen käyttöön otettu 
huomioon ja sijoitetaan ne kahteen, 
tarvittaessa jopa kolmeen tasoon 
rakennusryhmän molemmin puolin.

Liikekeskussuunnitelma on siis 
pääpiirteissään valmis, vain raken
tamisen aikataulu on olosuhteiden 
pakosta toistaiseksi avoin. Neuvot
telut rakennustyön rahoittamisesta 
ovat käynnissä ja niiden ratkettua 
myönteisesti voidaan suunnittelutyö 
saattaa toteuttamista varten tarvitta
vaan vaiheeseen. Kuinka läheisessä 
tulevaisuudessa tämä tapahtuu, sen 
ennustaminen onkin jo vaikeam
paa. □

LOUNAIS-Suomen Syöpäyhdis
tykselle Oy Afor Ab on lahjoittanut 
10 000 mk käytettäväksi yhdistyksen 
suorittaman naisten rintojen jouk
kotarkastuksen jälkiseurantaan Po
liklinikka Karinassa. Lahjoituksen 
luovuttivat yhtiön toimitusjohtaja 
Elis Forsström ja sen johtokunnan 
varapuheenjohtaja, apteekkari Lars 
Molin. Lahjoituksen vastaanottivat 
yhdistyksen puheenjohtaja, varatuo
mari Jukka Mikkola, Karinan y li
lääkäri Matti Grönroos ja yhdistyk
sen toiminnanjohtaja Kari Ojala.



R e d a ktö r  

H A N S  O T H M A N :

Är Åbo tråkigt?
Vad betyder stadsbilden  
f ö r  invånarnas trivsel?

V A R F Ö R  upplever vi vissa stä- 
der som intressanta, givande, in
spirerande —  och andra som trå
kiga, fula. enformiga, ansiktslösa?

Varför är dessa intryck ibland så 
starka och allmängiltiga att de blir 
till begrepp och ger städerna rykte 
om att vara just sådana, på gott 
eller ont?

Vilka krav ställer vi, medvetet 
eller omedvetet, på en stadsmiljö 
för att vi skall uppleva den som an
genäm och omväxlande? Om vi 
fritt kunde välja en stad att slå oss 
ner i, enligt vilka principer skulle 
vi då välja just den staden, stads
delen, gatbilden?

Detta är frågor som har värde 
inte endast för turisten och fla
nören. De angår i högsta grad 
också vardagsmänskan som skall 
bo i staden och kanske ännu mer 
dem som planerar för oss. De visar 
ju att endel har lyckats skapa triv
samma och mänskliga miljöer och 
att ännu fler har misslyckats — 
särskilt i våra dagar. Och hur är 
det möjligt att dessa trivsamma 
städer alldeles uppenbart också 
har kunnat växa fram helt spontant?

En som allvarligt har sökt ana
lysera fenomenet är amerikanen 
K e v in  L y n c h  i en bok som på 
svenska kunde kallas S ta d e n s  
a n s i k t e  (The Image of the City. 
1959). Vi har läst den i tysk över
sättning (Das Bild der Stadt, Verlag 
Ullstein, 1965).

Lynch tillämpar sin metod på tre 
städer —  Boston, Los Angeles och 
Jersey City. Först låter han fack
män göra en grundlig analys, sedan 
intervjuas utförligt något tiotal rela
tivt högutbildade utomstående. De 
tillfrågade får bl a på ett tomt 
papper skissa upp staden i huvud
drag och sätta ut de viktigaste sär- 
draaen, de får i detalj beskriva sin 
dagliqa väg till arbetet och skall 
försöka tala om hur de upplever 
sin stad som helhet. Slutligen snabb
intervjuas ett stort antal stadsbor 
på gatan. Dessa tre sätt att mäta 
stadsbilden ger högeligen sam
stämmiga resultat!

Vad kan vi lära oss av Lynch? Kan 
han verkligen hjälpa oss att i kon
kreta termer förklara v a r f ö r  vi 
trivs med och uppskattar en viss stad 
och tvcker h järtligt illa om en 
annan? Kan vi t ex komma under
fund med varför Åbo har fått rykte 
om sig att vara en tråkig stad (all
deles oberoende av eventuella syn
punkter på åboborna själva?).

 Domkyrkans torn, Slottet, Samp- 
palinna kvarn, Konstmuseet på sin 
höga kulle som perspektivisk fond 
för Auragatan är alla typiska 
"kännetecken" enligt Kevin Lynchs 
definition. Men man kan också 
plocka ut detaljer, som detta hörn
torn på Verdandis hus vid Aura
gatan. Vår tids arkitektur förser 
sällan sina hus med något karak
teristiskt och identifierbart. —  Foto: 
Hans Othman.

#  FEM MATTSTOCKAR

Låt oss nu se på de måttstockar 
Kevin Lynch har valt! Han skiljer 
mellan v ä g a r ,  g r ä n s l i n j e r ,  
b r ä n n p u n k t e r ,  k ä n n e 
t e c k e n  och o m r å d e n .  Ju 
fler man finner efter att ha fått 
dessa begrepp klarlagda, desto tyd
ligare b lir den bild man gör sig av 
staden, desto mer meningsfull upp
levs den, desto högre kommer den 
på skalan. Och omvänt, ju svårare 
det är att finna exempel, desto dif
fusare och fattigare är bilden av 
stadens ansikte.

 V ä g a r  eller leder är just 
vad benämningen utsäger —  vägar, 
gator, trafikleder, passager. Sådana 
man upplever som viktiga och be
tydelsefulla. som man självklart 
anvisar främlingen. En "väg" har 
en tydlig och lätt funnen utgångs
punkt och slutpunkt, den skall 
"leda någonstans".

 G r ä n s l i n j e r n a  skiljer 
olika delar av staden från varandra. 
Gränslinjen kan vara en gata mellan 
områden av olika stämning och 
karaktär, ett vattendrag, "sömmen" 
mellan två gatnät som bildar en 
vinkel med varandra, en kaj där 
staden möter vattnet, den yttersta 
gränsen där stadsbebyggelsen tar 
slut.

 B r ä n n p u n k t e r n a  är 
platser där vägar skär varandra och 
mänskor kommer samman — ofta 
en gatkorsning eller en öppen 
plats. Men vilken gatkorsning som

 Aura å är gränslinje mellan de 
båda stadshalvorna och väg för 
båtarna. Broarna är vägar som 
korsar en väg, och kring ån finner 
man många kännetecken —  Åbo- 
varvets lyftkranar, Sigyn och Suo
men Joutsen, elverkets höga skor
sten, Samppalinna kvarn —  och 
varför inte båtarna? —  Foto: Hans 
Othman.

helst är inte en brännpunkt! Bränn
punkten skall ha ett värde därut
över, den skall vara en samlings
punkt, ett vardagsrum ute dit det 
känns naturligt att gå och där man 
osökt möts.

f  K ä n n e t e c k e n  är något 
som skiljer sig från omgivningen 
och drar uppmärksamheten till 
sig. Kännetecknet kan bli ett karak
teristikum för just den platsen, eller 
för hela staden. Det kan vara en 
ärggrön kupol, ett högt torn, en 
institution eller bara en detalj, som 
en staty eller en gammal vacker 
skylt, en butik man har blivit för
trogen med. Det finns inga bestäm
da gränser för vad man kan räkna 
som ett kännetecken, valet är en 
högst personlig fråga, och varje tid 
har sina kännetecken.

#  O m r å d e t  är en del av 
staden man uppfattar som något 
särpräglat och som kanske har ett 
namn, officiellt eller inofficiellt. Om
rådet har vanligen ett arkitektoniskt

särdrag som gör att man lätt
känner igen sig där, eller kan
känna igen det på bild utan att
kanske ha sett exakt den vyn. I en
stad med ett omväxlande gatnät är 
det lättare att skilja ut områden än 
i en stad med schackbrädsnät.

#  FLYTANDE GRÄNSER

Naturligtvis kan man inte hålla 
dessa begrepp strikt åtskilda. En 
viss del av en "väg”  kan upplevas 
som brännpunkt, brännpunkten kan 
uppvisa många enskilda känne
tecken, ett mindre område kan på 
längre håll uppfattas som en bränn
punkt, en väg kan samtidigt vara 
en gränslinje o s v .

I sina intervjuer kom Lynch till 
att Boston och dess ganska "euro
peiska”  stadsplan upplevs som 
intressant, meningsfullt och mång
facetterat. Staden stimulerar fanta
sin, och ju längre man har bott där 
desto fler känneteken kommer man 
på och kan rita in på skissen.

Den andra ytterligheten är Jersey 
City —  den del av New York som 
ligger väster om Manhattan. Invå
narna beklagar sig över sin stads 
fullständiga brist på struktur och 
intressanta detaljer —  det bästa är 
rentav utsikten mot Manhattans 
skyline! Också den tredje staden, 
Los Angeles, är en stad utan an
sikte —  det vore underbart med 
verkligt karakteristiska områden, 
säger en av de intervjuade.



 Nylandsgatan-Dombron-Anlngaisgatan är den viktigaste leden genom 
staden, en led som har funnits där sedan medeltiden. Stadsbilden upplevs 
inte bara med synsinnet —  här dånar trafiken och här luktar avgaserna. 
Korsningen Aningaisgatan-Universitetsgatan —  i bildens mitt —  är stadens 
svårast nedsmutsade. —  Foto: Hans Othman.

 OCH HUR TOLKA ÅBO?

Vad finns det nu i Åbo för vägar, 
gränslinjer, brännpunkter, känne
tecken och områden? Om vi för 
enkelhetens skull väljer att be
trakta endast rutstaden är också 
området som helhet tydligt av
gränsat —  Bangårdsgatan i norr 
och Kuppisgatan i söder, Karis
banan i öster och hamnen i väster. 
Också Lynch studerade stads
kärnan, och den var i alla de fall 
han redovisar för av ungefär samma 
storlek som Engels Åbo.

#  ÅN AR GRANS —  OCH VAG!

En tydlig gränslinje är självfallet 
Aura å som delar staden i två 
hälfter, men samtidigt är "väg” för 
motorbåtstrafiken och sjöbussarna. 
Långt in på 1930-talet gick skär
gårdsbåtarna ända upp till Samppa-

linna. De grönskande kullarna på 
östra sidan bildar också ett slags 
gränslinje liksom Puolalabacken på 
den västra. Och naturligtvis kan 
man anse hamnen som ett gräns
område mellan stad och skärgård.

•  VIKTIGA GATOR . . .

Fråga en åbobo vilka stadens 
viktigaste gator är, och svaret blir 
kanske Slottsgatan och Nylands- 
gatan-Aningaisgatan. Slottsgatan 
har ända sedan 1600-talet funnits 
i stadsplanen som förbindelselänk 
mellan det gamla centrum och 
Slottet med hamnen. Vägen över 
Dombron är en utveckling av en 
ännu äldre led —  Åbo började 
under medeltiden växa upp där 
vägarna från Satakunda, Tavastland 
och Nyland mötte Aura å —  som 
då var Åbos verkliga livsnerv. Där 
kommer också Tavastgatan in i

bilden som huvudled. Och just nu 
understryks Nylandsgatans och 
Tavastgatans betydelse av att de 
b lir de första trafiklederna i Åbo 
med egen fil för buss och taxi.

#  . . . MEN INGEN HUVUDGATA!

Åbo har dock, i motsats till 
många andra städer, ingen gata 
som självskrivet kunde uppfattas 
som och utnämnas till huvudgata. 
Engel ville göra Allégatan till affärs- 
gata och huvudled, men stadens 
resurser räckte aldrig så långt. En 
bro över ån byggdes på det stället 
först år 1940. och det var Aura- 
gatan som blev ett slags paradgata.

Nu diskuterar planerarna om 
Eriksgatan eller Universitetsgatan 
skall bli den nya ramplanens gå- 
och bussgata. och då får väl den 
som väljs spela en ny roll. Åbo 
har ju i dag ingenting som kan jäm
föras med t ex Västerlånggatan i 
Stockholm eller Ströget i Köpen
hamn, kanske också därför att En
gel aldrig gjorde tillräckligt stor 
skillnad mellan olika gators roll 
i stadsbilden.

#  BRÄNNPUNKTER?

Det sterila och schematiska rutnät 
Engel ritade upp efter branden ger 
ingen gatkorsning övertaget över 
en annan, de har alla samma geo
metriska form. Inte ens de höga 
kullarna har fått nätet att avvika 
från schackmönstret. Bara Biskops- 
gatan går sin egen väg.

I Åbo är det sålunda svårt att 
finna vad Lynch kallar brännpunkter 
eller skärningspunkter. Kanske 
kunde vi betrakta området kring 
Domkyrkan med dess gamla sten
hus och lummiga parker som ett 
undantag från regeln.

Med början vid Akademins stats
vetenskapliga fakultet kan vi följa 
en rad av hus som kranslikt omger 
parkerna och slutar med Classicum. 
Nästan alla dessa hus har under 
de allra senaste åren rustats upp 
och målats. Rådhusets framtid 
ligger i vågskålen. Restaurera eller 
låta en skjortfabrikörs tillbyggnad 
för alltid representera sista ordet?

I parkerna sitter folk gärna och 
vilar i varma sommarkvällar och 
lyssnar kanske till en hornorkester 
som konkurrerar med trafikbruset 
från Nylandsgatan. I Porthans- 
skvären finns en traditionsrik res
taurang som har utvidgats med en 
trottoarservering, mycket välbesökt 
när vädret är vänligt. Pinellan är en 
brännpunkt i den brännpunkt som 
parkerna utgör.

#  TORG ET SJÄLVKLAR 
BRÄNNPUNKT

Salutorget är naturligtvis en 
brännpunkt, kanske den mest själv
klara av alla i Åbo. Där pågår 
kommersen alla vardagar, där sam
manstrålar busslinjerna, kring torget

är varuhus, affärer och biografer 
samlade —  för att inte tala om 
saluhallen. Men torgets form som 
sådan gör det inte till en bränn
punkt. En från rutnätet avvikande 
korsning finns där Stålarmsgatan 
börjar, men den har endast lokal 
betydelse.

TURKU-SEURA, 
ÅBO-SAMFUNDET r.y

#  DOMEN OCH SLOTTET

Kännetecken? Domen reser sig 
högt över sin omgivning, som den 
har g jort i sekler. Domen är vår 
nationalhelgedom och en symbol 
för både vår kyrka och för själva 
staden. I rutstadens andra ända 
tävlar Slottet med Domkyrkan om 
rollen som symbol för Åbo.

Ett kännetecken behöver inte 
synas över hela staden, det kan 
lika gärna vara en intressant detalj. 
Man kan t ex fråga: vilka statyer 
i Åbo kommer ni först att tänka på 
— räkna upp dem på rak arm!

Väljer ni Per Brahe, Porthan och 
Agricola? Eller lejonet vid Stads
biblioteket, svanarna vid Konst
museet och hästarna på Trätorget?

Medelålders åbobor kanske med 
saknad minns Lehtinens kafé. 
Konstmuseet är ett kännetecken, 
mera monumentalt än praktiskt 
placerat. Samppalinna kvarn ett 
annat. Ett sorglustigt kännetecken 
är Julinska ruinen och den tomma 
bergväggen vid Stadsteatern. Varje 
åbobo har förmodligen sina egna 
kännetecken.
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•  PORT ARTHUR - 
OMRÅDE

Med område menar vi ju i detta 
sammanhang en del av staden som 
har en egen prägel, kanske ett eget 
namn, med en bebyggelse som är 
lätt att känna igen på platsen eller 
på bild. Området skall vara lätt att 
avgränsa, man skall veta när man 
passerar in i och ut ur det.

Rutnätet i Åbo gör det svårt att 
klart skilja olika områden från 
varandra. I jämförelse med t ex 
Helsingfors, där redan naturen har 
bidragit till att dela upp innerstaden 
i bestämda och lätt igenkännbara 
områden som Eira, Rödbergen, 
Kronohagen och Främre Tölö måste 
Åbo sägas vara fattigt på särpräg
lade stadsdelar.

Kvarteren kring Biskopsgatan 
bildar dock en avskild helhet och 
har även fått en egen kvartersföre- 
ning som ivrigt kämpar för sin 
miljö.

Port Arthur har ett eget ansikte 
och ses som en individ bland de 
numrerade stadsdelarna. Också 
kvarteren kring Mästaregatan har 
sin prägel, men de representerar 
inte Engels rut-Åbo, utan är ritade 
100 år senare. Planerarna siktar på 
att bevara både Port Arthur och 
Mästaregatsmiljön.

 TURIST SER MERA?

Det finns naturligtvis många möj
ligheter att tolka en stads ansikte, 
och ju längre man har bott på en 
ort, desto bättre lär man känna den. 
Men kanske det också uppträder en 
moteffekt: man blir van vid och
immun mot de värden som finns 
och som främlingen kanske ser 
med nya och färska ägon.

Kevin Lynch erbjuder en möjlig
het, men han betonar också att 
metoden kan och bör utvecklas 
(vilket säkerligen även har skett 
sedan boken skrevs). Tillämpad på 
Åbo visar den —  åtminstone enligt 
denna enmansanalys —  att vår stad 
har vissa förtjänster, men att den 
också i hög grad saknar den om
växling i stadsbilfen och den ri
kedom på intressanta detaljer som 
gör så många andra städer sevärda 
och fascinerande. Något för pla
nerarna att tänka på? Kanske ämne 
för en diskussion eller en mera 
omfattande tillämpning av den ame
rikanska metoden här hemma? □

Vanhan
Turun
m iljöötä
kehitettävä

B  Vanhan kaupungin kehit
tämistä palvelemaan matkai
lullisia tarkoituksia pitää 
Turun kaupungin matkailu
lautakunta merkittävänä ke
hittämiskohteena huomioon
ottaen sen, että Turun polii
silaitos on lähivuosina siir
tymässä pois nykyiseltä pai
kaltaan ja tälle alueelle, 
Vanhan Suurtorin ja  Turun 
tuomiokirkon ympäristöön  
on edellytyksiä kehittää ny
kyistä enemmän palveleva 
vanhan kaupungin miljöö.

Keskustelussa uudesta matkailu- 
poliittisesta tavoiteohjelmasta Tu
run kaupungin matkailulautakunta 
kiinnitti huomiota vanhan kaupun
gin kehittämisajatuksen ohella ve- 
sibussiliikenteeseen ja yleensä 
saaristomatkailun kehittämiseen, 
uuden merkittävän matkailukohteen 
aikaansaamiseen Turkuun, majoi- 
tustilanteen selkiinnyttämiseen ja 
osittaiseen kehittämiseen, Turun 
tapahtumaköyhyyteen kesäiltaisin 
sekä sisäiseen liikenteeseen liitty
viin seikkoihin.

Lasten leikkikaupungin rakenta
mista Ruissaloon, Vartiovuoren- 
puistoon, Ikituurin liepeille tai Hir
vensaloon pidetään yhtenä mahdol
lisuutena uuden merkittävän mat
kailukohteen aikaansaamiseksi. 
Tällaista matkailukohdetta ei tois
taiseksi ole maassamme ja se 
saattaisi muodostaa yhden veto
naulan pyrittäessä pysähdyttämään 
matkailijat Turkuun päiväksi tai 
pariksi.

Uuden vesibussiyhtiön perusta
mista joko kunnallisena tai seka- 
yhtiönä pidetään tärkeänä ajatel
taessa saaristomatkailua. Turun 
yhteistoiminta matkailullisissa ky
symyksissä toisaalta Rovaniemen 
ja toisaalta Pohjois-Karjalan kans
sa on tuonut esille sen, että saa- 
ristoretkien järjestämistä tiettyine 
tapahtumineen saaristossa toivo
taan erityisesti ulkomaisten turis
tien keskuudessa. Tässä yhteydes
sä on syytä kuulla myös saaristo- 
kuntien mielipiteitä.

Ajateltaessa Turun sisäistä lii
kennettä on ns. turistikortin puuttu
minen selvästi havaittu vaikeus tu
ristien suunnitellessa kulkuaan 
kaupungissa nähtävyyskohteesta 
toiseen. Majoituspuolen suhteen 
todettiin kapasiteettia olevan riit
tävästi, joskin keskihintaluokan 
majoitustilaa puuttuu ja halpaa 
majoitustilaakin on täysin riittä
mättömästi. Turun kaupungin ret
keilymaja on liian pieni ja sen sekä 
hotellien välimaastossa ei juuri 
löydy majoitustilaa. □



Turun vanha raatihuone olisi 
entistettävä 1700-luvun asuun
T o im ik u n ta  y h t y y  Turku-seuran aloitteeseen
■  T u ru n  k au p u n g in h a llitu s  asetti v iim e vuoden 24. 10. 1977 k au p u n g in jo h ta ja  V ä in ö  J. Leinolle,
lo p u lla  to im iku n n an  laa tim a an  to im e n p id e - L isäksi to im iku n ta  jä tti lau su n to n sa  ns. Ing-
suositu ksen  v anhan  ra a tih u o n ee n  entis täm is - m an in  ta losta  e li S e ip e lin  salin  entistäm isestä ,
kysym yksessä . Jou lukuussa  työsken te lynsä  S am a te n  ku in  ra a tih u o n e , m yös tä m ä  rakennus
a lo itta n u t to im iku n ta  on saan u t valm iiks i m ie- tuho utu i paho in  su u rtu lip a lo s sa  1827. Raati-
tin tö n sä , jo n k a  to im iku n n an  p u h e en jo h ta ja , huoneen e n tis täm is es tä  T u rk u -s e u ra  te k i en-
v ara tu o m a ri Uuti P a la ja  jä tti m a an a n ta in a  s im m äisen  a lo ittee n  jo  vuo n n a  1958.

#  Raatihuoneen pienoismalli. Ruotsin sota-arkistosta v. 1932 löytyneiden 
Samuel Bernerin piirustusten mukaan tehnyt konservaattori Reino Mattila. 
1950-luvulla Turun Kunnallisvirkamieskerho lahjoitti Turun kaupungille pie
noismallin, jota nyt säilytetään Turun kaupungin historiallisessa museossa.

Mietinnössään toimikunta esittää 
toimenpidesuosituksinaan,

—  että Suurtorin laidassa, keski
aikaisella tontilla sijaitseva Samuel 
Bernerin suunnittelema vanha raati
huone entistettäisiin alkuperäiseen 
1700-luvun asuun,

—  että rakennus sisätiloiltaan 
kunnostettaisiin siten, että se —  mi
käli mahdollista —  historialliset pe
rinteensä säilyttäen soveltuisi moni
puoliseen arvokkaaseen päivittäi
seen käyttöön Turun kaupunkia, 
sen kultturi- ja taide-elämää sekä 
kotiseututyötä hyödyntävänä muis
tomerkkinä ja

—  että raatihuoneen ympäristön 
keskiaikaiset kadut avattaisiin.

Tässä tarkoituksessa toimikunta 
esittää valmistelevina käytännöllisi
nä ensisijaisina toimina,

että yhteistyössä ja -ymmärryk
sessä museoviraston kanssa

a) suoritettaisiin Turun kaupungin 
museolautakunnan ehdottamin ta
voin talon rakenteellinen ja tieteelli
nen tutkimus ja

b) jollekin entistämiseen erikois
tuneelle arkkitehtitoimistolle tai ark
kitehdille annettaisiin tehtäväksi 
suorittaa entistämistyötä valmistele
va esisuunnittelu kaksiosaisena si
ten, että rakennus voitaisiin entisöi
dä sekä mahdollisimman tarkoin al
kuperäisiä piirustuksia seuraten et
tä myös väljemmin nykyaikaisia 
käyttövaatimuksia vastaavaksi.

Esisuunnitelman laatijan olisi sa
malla edellytettävä antavan oman 
lausuntonsa kummankin laatuisesta 
sisätilojen uudelleen rakentamisesta 
ja sen tarkoituksenmukaisuudesta 
sekä

ehdotuksen raatihuoneen lähei
syydessä olevien keskiaikaisten ka
tujen järjestelyistä ja avaamisesta.

Vastaanottaessaan mietinnön kau
punginjohtaja Väinö J. Leino totesi 
mm., että nykyisen taloudellisen la
man vallitessa entistämistyötä ei eh
ditä tehdä kaupungin 1979 järjes
tettävään 750-vuotisjuhlaan mennes
sä. Lähiaikoina mietintöä ei myös
kään saada valtuustokäsittelyyn,

koska meneillään on kaupungin en
si vuoden talousarvion käsittely. 
Kaupungin kuluvan vuoden talous
arviossa on 500 000 markan määrä
raha vanhan raatihuoneen suunnit
teluun. Ensi vuoden talousarviossa 
ei ole määrärahaa tarkoiiukseen.

Rastihuonetoimikuntaan kuuluivat 
puheenjohtaja Uuti Palajan lisäksi 
Haakon Wainio, Kalevi Haapala, 
Sylvi Lindholm ja Pekka Aho. Toi

mikunta kuuli asiantuntijana museo
viraston ylijohtaja C. J. Gardbergia 
ja tutustui mm. Rauman raatihuo
neen entistämiseen.

Raatihuoneen entistäminen on 
aiheuttanut myös vastustusta Mu
seonjohtaja Knut Diake mm. pitää 
tärkeimpänä saada varmuus ns. 
Ingmanin talon säilymisestä. Hän on 
jättänyt eriävän mielipiteensa mu
seolautakunnan pöytäkirjaan. □

0  Vanhan raatihuoneen 
rakennus nykyasussaan. 
Tehtailija Carl Fredrik 
Juseliuksen rakennuttama 
kolmas kerros paitateh- 
dasrakennukseen valmis
tui vuonna 1899.

Raatihuoneen
historiaa
pähkinänkuoressa

Turun vanha raatihuone rakennet
tiin muurariammattikunnan olter
manni Samuel Bernerin suunnitel
mien mukaan. Urakkasopimus alle
kirjoitettiin vuonna 1734 ja raken
nus valmistui kahta vuotta myö
hemmin. Railakkaat vihkiäiset jä r
jestettiin 6. 10. 1736 ja samana 
päivänä rakennus otettiin viralli
sesti käyttöön.

Turun suurpalossa 1827 tontin 
rakennukset vaurioituivat pahoin.

Vuonna 1829 rauniot myytiin kaup
pias A. F. Pfalerille, joka tilasi jäl- 
leenrakennuspiirustukset arkkitehti 
P. J. Gylichiltä. Jälleenrakennus
töiden jälkeen rakennuksen omis
tajina olivat kauppias W. A. Hjelt ja 
tehtailija Carl Fr. Juselius, joka 
vuonna 1876 kunnosti rakennuksen 
paitatehtaaksi. Vuonna 1899 taloon 
rakennettiin kolmas kerros, jolloin 
se sai nykyisen asunsa. Vuosina 
1830—31 uudelleen rakennetussa 
rakennuksessa on ollut mm. asuin
huoneistoja, paitatehdas, höyry- 
pesula, panttilainaamon varasto ja 
poliisien asuntola. 1950-luvun alusta 
rakennus on kokonaan ollut poliisi
laitoksen hallussa.

Raatihuoneella kokoontuivat mm. 
maistraatti, raastuvanoikeus, kau-

• Turku-seuran esitykset 
raa tili uoneasiassa

Vuonna 1958 Turku-seura hallituksensa jäsenen Uuti Palajan esi
tyksestä teki Turun kaupungille aloitteen Suurtorin varrella sijaitse
van vanhan raatihuoneen entistämiseksi.

Vuonna 1965 seura valitsi raatihuonetoimikunnan, jonka jäseniksi 
nimettiin arkkitehdit A. S. Sandelin ja Olli Kestilä sekä museonjoh
taja C. J. Gardberg. Lausunnossaan toimikunta ehdotti vain raken
nuksen julkisivun entistämistä ja esitti siitä kustannusarvion.

Turun kaupunginhallitukselle osoitetussa, 25. 3. 1974 päivätyssä 
kirjelmässä Turku-seura esitti mm.:

"Kun kyseessä on Turun vanhassa keskustassa sijaitseva historial
lisesti merkittävä rakennus, joka kirkon ja linnan ohella kuuluu jo
kaisen vähänkin merkittävän kaupungin keskeisiin rakennuksiin, 
Turku-seura toivoo, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin 
raatihuoneen saattamiseksi entiseen asuunsa Turun suureen juhla
vuoteen mennessä".

Raatihuoneen entistämistä on kiirehditty useissa Suomen Turku- 
lehdessä julkaistuissa kirjoituksissa. Tämän vuoden maaliskuussa 
pidetty seuran vuosikokous jälleen määritti puoltavan kantansa raati
huoneen entistämisestä vuoteen 1979 mennessä.

pungin porvaristo ja kämnerioikeus. 
Veronkantokonttori ja  päävartio 
sijaitsivat myös rakennuksessa.

Vuonna 1932 Samuel Bernerin 
piirustukset yllättäen löytyivät Ruot
sin sota-arkistosta. Turun kaupun
gin omistukseen rakennus siirtyi 
28. 11. 1932. Samana päivänä eräis
sä turkulaisissa sanomalehdissä ju l
kaistiin professorien Einar W. Juvan 
ja Gabriel Nikanderin vetoomus 
i/anhan raatihuoneen entistämisestä 
1700-luvun asuunsa.

1950-luvun alussa Turun Kun
nallisvirkamieskerho lahjoitti Tu
run kaupungille Reino Mattilan 
Samuel Bernerin piirustusten mu
kaan rakentaman raatihuoneen 
pienoismallin, jota nyt säilytetään 
Turun kaupungin historiallisessa 
museossa.

Vuonna 1952 valmistui professori 
Eero Järventauksen diplomityö 
"Turun Raatihuone vuodelta 1735 
ja sen arkkitehti Samuel Berner". □

TURUN A-klinikan toiminnan 
aloittamisesta tuli 1. 11. 1977 kulu
neeksi 20 vuotta. Klinikalla merkit
tiin vuonna 1959 kirjoihin 363 asia
kasta. Vuonna 1976 asiakkaita oli 
2 033. Asiakkaista on suurin osa alle 
30-vuotiaita nuoria. Turkuun perus
tettiin vuonna 1970 nuorisoasema. 
Naisasiakkaiden osuus on myös 
kasvanut.

★

TURUN Kansallinen Kirjakauppa 
Oy on lahjoittanut yli 300 nidettä 
Saaristomeren Merivartiostolle. Tä
mä oli viides kirjalahjoitus. Liikkeen 
lahjoittamien niteiden yhteismäärä 
on noin 1 000. Luovuttajana oli 
ekonomi Eero Korte ja vastaan
ottajana merivartioston komentaja 
Erik Wikman.



Turun maakunta-arkiston 
lisärakennus välttämätön

■  T ilan n e  vuonna 1932 p eru stetu ssa  ja  ra ke n n e tu s sa  Turun  
m aak u n ta -a rk is to s sa  on m uodostunu t e rittä in  v a ik ea ks i. Ar- 
k is to tila t ovat täy ttym ässä  ja  s iksi a rk is to a in e is to a  e i voida  
e n ää  o ttaa  vas taan . T y ö sk e n te ly tila t o v at a h ta a t ja  e p ä k ä y tä n 
nölliset. H e n k ilö k u n n a n  s o s ia a litila t p u u ttu v a t k o ko n a a n . Li
säksi ves i- ja  s äh k ö v ah in g o t ovat ja tk u v a n a  u h k an a . Kun vaa 
tim u kset täy ttävää  v u o kra tilaa  e i o le  s aa tav issa , m aaku n ta - 
ark is to  on jo useam m an  vuoden a ja n  y rittä n y t v au h d ittaa  lisä
raken n u ksen  a ik a an s a am is ta . T o iv e e n a  on. e ttä  vä lttäm ätön  
lisä rakennus  valm istu is i vu o te en  1982, jo llo in  Tu ru n  m aaku n ta - 
ark is to  ja  a rk is to rak e n n u s  tä y ttä vä t 50 vu o tta , to te a a  m a ak u n 
ta -a rk is to n h o ita ja  T a in a  V artia in en .

Maakunta-arkistorakennuksessa ei 
pieniä korjaus- ja maalaustöitä lu
kuunottamatta ole suoritettu kor
jauksia. Tilanahtaudesta on selvitty 
jakamalla väliseinillä huoneita kah
tia ja sijoittamalla hyllyjä käytäville. 
Varsinaiset arkistotilat alkavat olla 
asiakirjojen säilymisen kannalta jo
pa vaarallisia, ja jos vahinko tapah
tuu, tuhoutuu sellaista kulttuurihis
toriallista aineistoa, jota rahalla ei 
voida korvata. Turun palo 1827 tu
hosi asiakirjoja siksi paljon, ettei 
enää ole uusiin tuhoihin varaa.

Ensimmäinen maakunta-arkiston
hoitaja, tri Kaarlo österbladh totesi 
vuoden 1933 vuosikertomuksessaan, 
että edellisenä vuonna valmistunut 
talo oli erittäin tarkoituksenmukai
nen arkiston kolmihenkiselle henki
lökunnalle, 1 000 tutkijalle ja 3 500 
asiakirjahyllymetrille. Nykyisin ar
kiston henkilökuntaa on 50, asiakir
joja yhdeksän hyllykilometriä ja 
tutkijoita tulee tänä vuonna käy
mään lähes 12 000. Sukututkimus- 
harrastuksen leviämisen myötä ar
kiston kävijämäärä on noussut no
peasti (v. 1974 5 600 kävijää, v. 1975 
9 900 kävijää ja v. 1976 12 000 kä
vijää). Tutkijain lisääntymisestä 
johtuen mikrofilmien lukulaitteen 
käyttöaikaa on ollut pakko säätää 
kolmeksi tunniksi kerralta ja silti 
syntyy jonotusta. Maakunta-arkisto 
olisi halukas järjestämään myös 
näyttelyjä, mutta tähän ei tilojen 
puutteen takia ole mahdollisuutta.

Nykytilanteen ahtaudesta kerto
vat koruntonta kieltä mm., että osa 
henkilökunnasta työskentelee va- 
rastokerroksien käytävillä. Henkilö
kunnan sosiaalitiloja ei ole, ainoa 
vaatenaulakko henkilökuntaa ja 
yleisöä varten on käytävällä, asia
kirjojen korjaushuoneesta erotet
tuun kahvihuoneeseen mahtuu ker
rallaan kuusi henkilöä, kunnollisia 
peseytymistiloja ei ole ja talossa, 
jossa päivittäin työskentelee 20 
henkilöä ja 40 tutkijaa, on vain 
kolme erittäin heikkokuntoista 
WC:tä.

Asiakirjojen sitomiselle ja kor
jaukselle jääneessä 7,5 neliömetrin 
huoneessa työskentelee päivittäin 
kaksi henkilöä, ja samaan huonee
seen on sijoitettu korjaustyössä tar
vittavat raskaat ja jopa vaaralliset 
laitteet, kuten leikkurit ja kirjan- 
puristimet. Näissä vaikeissa olosuh
teissa maakunta-arkiston kirjansito
ja on korjannut täysin lukukelpoi
seksi esim. Sibeliuksen II sinfonian 
käsikirjoituksen, joka oli palovau- 
rioitunut käyttökelvottomaksi. Äs
kettäin sitomo korjasi Uudenkau
pungin työväenyhdistyksen jostakin 
kuopasta löytyneet kosteuden pa
hasti vaurioittamat vanhimmat pöy
täkirjat vuodesta 1905 alkaen. Ilman

Taina Vartiainen

tätä pelastustyötä nämä historialli
sesti tärkeät asiakirjat olisivat tu
houtuneet täysin.

Opetusministeriölle keväällä 1976 
toimitetussa perustamissuunnitel
massa esitetään, että Turun maa
kunta-arkiston tontille rakennetaan 
lisärakennus, johon sijoitettaisiin 
maakunta-arkiston tarvitsemat työs
kentely- ja tutkijaintilat sekä uusi 
luentosali ja näyttelytilat, yhteensä 
820 neliömetriä. Lisäksi rakennet
taisiin neljään kerrokseen maanalai
sia säilytystiloja noin 2 500 neliö
metriä. Tähän tilaan saataisiin ar- 
kistohyllyjä noin 20 kilometriä, jo l
loin sekä virastojen että maakunta- 
arkiston tilaongelmat tulisivat rat
kaistuiksi pitkälle tulevaisuuteen.

1950-luvulla maakunta-arkiston 
silloinen hoitaja Pentti Renvall otti 
esille lisärakennusasian, mutta asia 
hautautui pariksi vuosikymmeneksi 
ja tuli uudelleen esille 1970-luvulla, 
kun tilanne jatkuvasti paheni. Ra
kennuksen peruskorjausta varten 
oli valtion vuoden 1973 tulo- ja me
noarviossa määräraha, mutta koska

korjaustöiden ajaksi Turusta ei oli
si saatu tilapäistä arkistotilaa perus
korjaus raukesi. Huhtikuussa 1973 
pidetyssä neuvottelussa todettiin, 
että ainoa käyttökelpoinen ratkaisu 
välttämättömän lisätilan hankkimi
seksi on lisärakennuksen rakenta
minen maakunta-arkiston omalle 
tontille.

Yhdeksän Turun eteläisen vaali
piirin kansanedustajaa esittää yh- 
teisaloitteessaan valtion ensi vuo
den menoarvioon 1 milj. markan 
määrärahaa Turun maakunta-arkis- 
ton lisärakennuksen suunniteluun 
ja töiden aloittamiseen. Aloitetta 
perustellaan mm. työllisyysnäkö
kohdilla, kun nyt meneillään olevis
ta valtion rahoittamista rakennus
alan työkohteista Turun vanhan vi
rastotalon. maaherran makasiinin 
ja Tuomiokirkon korjaustyöt saa
daan suunnitelmien mukaan pää
tökseen 1978— 79. Myös Varsinais- 
Suomen Maakuntaliitto on kiirehti
nyt lisärakennuksen rakentamista.

□

VARSIN AIS-SUOM EN partiopiirin 
edustajat luovuttivat valtakunnalli
sen "Ilo itse Suomesta"-kampanjan 
alkamisen merkiksi Turun kaupun
gin johdolle pienoisliput, jotka on 
kiinnitetty luonnonkiveä muistutta
valle jalustalle. Turun kaupungin 
edustajina pienoisliput vastaanotti
vat kaupunginvaltuuston puheenjoh
taja Heikki L ö y t t y n i e m i ,  kau
punginhallituksen puheenjohtaja 
Kullervo L a p p i  ja kaupunginjoh
taja Väinö J. L e i n o .  Luovutus- 
puheessaan totesi Varsinais-Suo- 
men partiopiirin puolesta Jorma 
M ä k i n e n ,  että "Ilo itse Suomes- 
ta"-tempauksella partiolaiset pyrki
vät itsenäisyyden merkityksen ko
rostamiseen ja nuorten harrastus
mahdollisuuksien parantamiseen. 
Luovuttajina olivat kolkkatytöt Tiina 
Lahti, Minna Suominen ja Päivi 
Kransu sekä partiojohtajat Sirkku 
Ajanko, Jorma Mäkinen ja Markku 
Kytönen.

Turun suurpalon muistopäivä
■  Turun  palon  150-vuotism uisto tila isuuksia  v ie te ttiin  sunn u n ta in a  4 . 9. 
1977. P äivän  oh je lm assa  oli pa lo ka luston  oh im arss i ja  k ie rto a je lu , 1 50 -v u o -  
tis ju h lan äytte lyn  ava ja is et ja  m u isto juh la  Turun  linnassa, avo im ien  o v ien  
päivä  Turun  p a lo la itoksen  p a lo asem illa  ja  tu rk u la is te n  v a p a a e h to is te n  
p a lo ku n tie n  to im ita lo illa  sekä  kahvitila isuus p a lo ku n tav äe lle  T u ru n  V P K :n  
ta lossa . Turun  linnassa ja  p a lo kunnanta lossa  järje ste ty is sä  tila isuuksissa  
pro fessori Toivo  T. R inne totesi ju h laes ite lm ässään  m m ., e ttä  H e llm a n in  
" p iik a a  on täysin  a ihee ttom asti syytetty  suurpalon  a ih e u tta ja ks i. P ro fe s 
sori R in teen  m ie lenkiin to ises ta  ja  uutta  tie to a  a n ta n ee s ta  e s ite lm ä s tä  ju l
k a is em m e  o h e isena  o tte ita .

Palokuntien ohimarssiin osallis
tuivat Turun palokunnan lisäksi 
Turun, Maarian, Kaarinan, Jäkärlän, 
Kakskerran, Paattisten ja Ranta- 
kulman sopimuspalokunnat. Ohi
marssia komensi apulaispalopääl- 
likkö Pentti Turjas ja sen ottivat 
vastaan palon alkamispaikalla Maa- 
riankatu 2—4 kaupungin palolauta
kunnan jäsenet puheenjohtajansa, 
myyntimies Lauri Tuomisen johdol
la. Turun kaupunkia edusti apulais-

poliisimestari Eino Perko ja palo
laitosta palopäällikkö Pekka Will- 
man.

Muistotilaisuuden avauksen Turun 
linnassa suoritti museolautakunnan 
puheenjohtaja, rovasti Haakon Wai- 
nio ja juhlanäyttelyn avauksen kau
punginjohtaja Väinö J. Leino. Juh
laesitelmän piti professori Toivo T. 
Rinne. Musiikista huolehti Turun 
VPK:n soittokunta. Palokuntaväen 
kahvitilaisuudessa avaussanat lau

sui palolautakunnan puheenjohtaja 
Lauri Tuominen ja kaupungin ter
vehdyksen esitti apulaiskaupungin
johtaja Pekka Aalto. Lisäksi oli 
ohjelmassa professori Toivo T. 
Rinteen esitelmä ja Turun VPK:n 
soittokunnan musiikkiesityksiä.

Turun kaupungin historiallisen 
museon järjestämässä näyttelyssä 
oli esillä mm. karttoja, argeologisia 
löytöjä, asiakirjoja, talojen pienois
malleja ja kaupunkikuvia. □

Hellmanit eivät syyllisiä 
Turun suurpaloon

Toivo T. R inne

ON luonnollista, että Turun palo 
jo omana ajankohtanaan tarjosi 
ainesta kaikenlaisille huhuille ja 
liioitteluille. Ennen kaikkea palon 
alkamispaikan omistaja, ruoka-
tavarakauppias Carl Gustaf Hell
man oli kiitollinen panettelun koh
de, mutta vielä suurempaan kun
niattomuuteen ja häpeään nostet
tiin "p iika", jota epäiltiin huolimat
tomasta tulen käsittelystä, tosin
täysin aiheettomasti. Talon kol
mesta palvelijattaresta Maria lisa- 
kintytär tosin oli ollut leipomo-
tuvassa taikinaa alustamassa eikä 
ollut käsitellyt tulta. Samoin voitiin 
osoittaa, että Hellmanin tali-, voi
ja tervavarastot sijaitsivat koko
naan toisessa talossa Pohjoiskort-

teli 95 1/2:ssa, jonka Hellman 
myös omisti. Tätä taloaan Hellman 
laajensi ja korjautti juuri palo- 
vuonna. Varmaankin hänen tarkoi
tuksenaan oli siirtyä tälle paikalle, 
koska 125, 126 ja 127 olevat tilat 
olivat peräti ahtaat ja liikenteelli
sesti hyvin vaikeat, totesi profes
sori Toivo T. Rinne juhlaesitelmäs
sään.

TURUN palo joutui perusteelli
sen tutkimuksen kohteeksi vasta 
satakunta vuotta myöhemmin. Pit
kän ja vaivalloisen työn jälkeen 
valmistui vuonna 1929 Svante 
Dahlströmin paloa koskeva väitös
kirja, joka asetti monet kyseen
alaiset asiat oikeaan arvoonsa. Tä
tä tutkimusta on sittemmin jatku
vasti käytetty Turun paloa koske
vien tietojen ehtymättömänä läh
teenä ja näin on menetelty myös 
palon 150-vuotismuistoa koskevan 
ajankohdan lähestyessä.

EDELLÄOLEVASTA on jo kulu
nut lähes puoli vuosisataa. Tämän 
ajan kuluessa on ilmaantunut Tu
run paloa koskevaa uutta tietoa, 
joka eräissä suhteissa oikeuttaa 
meidät näkemään asiat toisessa 
valossa. Nämä tiedot eivät kuiten
kaan olleet Svante Dahlströmin 
käytettävissä.

TURUN palo alkoi Pohjoiskort- 
telin numeroista 125-127, joka oli

yhtenä kokonaisuutena Hellmanin 
omistuksessa ja sijaitsi nykyisten 
Maariankadun 2:n ja 4:n pihamai
den ja osittain varsinaisen katu
maan kohdalla kun 1960-luvun 
alussa tällä alueella rakennustöi
den takia valmisteltiin kallion lou
hintaa, niin irtomaan ja palojättei
den alta paljastui entisen Brahen- 
kadun eli Ison Aninkaistenkadun 
kallioon avattua katupohjaa. Kun 
tämä katuosuus mitattiin ja punnit
tiin, niin tutkimuksen käytettäväksi 
saatiin täysin luotettavaa tietoa pa
lon syttymispaikan sijainnista sekä 
ennen kaikkea palon kannalta tär
keät korkeussuhteet.

NÄITÄ tietoja professori Dahlst- 
römillä ei siis ollut. Hän kertookin, 
että "mitään tarkempaa kertomus
ta talosta 125, 126 ja  127 ei ole 
tavattu ja niistä hajanaisista, joista 
voi löytää kämnärioikeuden tutki- 
muspöytäkirjasta, ei saa minkään
laista kokonaiskuvaa".

ONNELLINEN sattuma ja  asia- 
kirjalöytö kuitenkin muuttavat Hell
manin omistamien tonttien koko
naiskuvaa. Talo ei ole ollut neliö, 
kuten on oletettu, sillä rakennuk
set sijaitsivat siten, että neliön 
yhteen nurkkaan jäi rakentamaton 
pikkuneliö, jonka kaupunki omisti 
ja joka oli merkitty varastoalueeksi. 
Se oli kallioinen kumpare ja koho-



Turun kauppahallin perus
korjauksen I vaihe valmis

 Turun kauppahallin peruskorjaamisen ja uuden huolto
rakennuksen rakentamisen ensimmäinen rakennustyövaihe on 
valmistunut. Työvaihe käsittää hallirakennuksen Linnankadun 
puoleisen osan peruskorjauksen ja uuden huoltorakennuksen. 
Toisessa työvaiheessa korjataan kauppahallin Eerikinkadun 
puoleinen osa ja rakennetaan jalankulkukatu hallirakennuksen 
kauppatorin puoleiselle sivustalle Eerikinkadulta Linnankadulle.

Rakennustyöt aloitettiin  kaupungin talorakennusosaston to i
mesta elokuussa 1976 ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan 
kesäkuussa 1978. Pääsuunnittelijana on toim inut arkkitehti 
Leena Juvonen. Restauroinnin asiantuntijoina ovat olleet ama
nuenssi Hagar Nikander ja konservaattori Reino Mattila.

si korkeam m a lle  ku in  kahde lta  ta 
ho lta  ra jo itta va t p iha-a lueet. Ra
ken tam aton  ka llio a lu e  o li suunn il
leen 170 m2:n suuru inen.

H ELLM AN k iin n itt i varsin  pian
huom ionsa tähän vapaaseen ka l
lioa lueeseen, s illä  hänen ha llus
saan o leva to n ttia lu e  o li ahdas. 
A su inhuone ide n  lukum ääräk in  oli 
21. Palon a lkaessa asukka ita  o li 33, 
jo te n  H e llm an vä lttäm ättä  ta rv its i 
lisä to n ttia  jo  vuonna 1816. U lko
rakennukse than —  kuten le ipom o- 
huone, a itta tila t sekä ta lli ja  na
ve tta  vaa tiva t runsaasti om aa t i
laansa e ikä  o lekaan ihm eteltävää, 
e ttä  kaupan tavara t o li s ijo ite ttava  
to iseen ta loon , jo k a  s ija its i lähellä  
A n inka is ten  tu llia .

M AISTRAATIN  suorittam an m it
tauksen p ö y täk irja  antaa huom atta
vaa lisäva la is tusta  m yös rakenne
tun  osan ah ta ista  o losuhte ista . 
M a is traa tin  päätös o li ku itenkin  
k ie lte inen . H ellm an in  anom us hy
lä ttiin  ja  päätöksessä vedottiin  
kylm ästi s iihen, e ttä  a lue tta  ta rv it
tiin  kaupung in  varasto tilaks i. Hell
m ania va ivasi ku itenk in  aavistuk
senom ainen tunne tu lipa lovaarasta. 
Hän näet py rk i m erk illisen  innok
kaasti saam aan läh iym päristöönsä 
lisä tila a  ja  pa lo tu rva llisuu tta . N iin
pä hän ehdo tti, e ttä  Turun kaupun
ki o lis i os tanu t hänen om istam an
sa rakentam attom an ton tin  129, 
jos ta  o lis i saatu to rikaupan  lisä
tilo ja , m utta  täm änkin  esityksen 
m a is traa tti hylkäsi.

PALO TURVALLISUUTTA silm ä llä 
pitäen Hellm an pyysi, että hänen 
ta lonsa läheisyydessä s ija itseva  ja 
ku jan ero ttam a H arve lin in  lesken 
ta lo  103 o lis i p itäny t hävittää, kos
ka ja tku va t nok iva lkea t o liva t ilm e i
senä vaarana nim enom aan H ellm a
n in  ta lo lle . M a is traa tin  asettam a 
ta rkas ta ja  ky llä  to tesi tilan teen  va
kavuuden, m utta  to s ito im iin  ei s ilti 
ryhdytty. K okona is tilanne pysyi lä
hes en tise llään  ja  pa lovaara kas- 
vo i, kunnes ko itti syyskuun 4. pä i
vän ilta  vuonna 1827 ja  suuri on
ne ttom uus vyöryi y li Turun kau
pungin.

ANINKAISTEN  m äelle  saatiin  il
m eisesti koh ta la isessa  a jassa sekä 
väkeä e ttä  pa loka lustoa . Edellä 
kuvattu  ka llionnyppy lä  o li ku itenk in  
tu lip a lo n  ja  sam m utta jien  välissä 
ja  kun pa lopa ikkaan lähestym inen 
kape iden  ku jien  ja  rakennusten ta 
kia  o li m ahdotonta, n iin  13 raken
nusta o li jo  tu lessa  ennenku in  vesi 
ja  tu li saa tto iva t kohdata  to isensa. 
T ilanne  o lis i o llu t kokonaan to inen, 
jo s  Hellm an vuonna 1816 o lis i 
päässyt to teu ttam aan suunn ite l
m iaan, jo id e n  tu loksena  o lis i o llu t 
va iva ton  pääsy ka llionnyppylä lle . 
P a loka lus to lle  o lis i tää ltä  käsin 
ta rjo u tu n u t ihan tee llinen  sammu- 
tusasem a. Vettä o lis i vo itu  syytää 
tava llaan  y lh ä ä ltä  käsin. Tässä t i
lan teessa o li v ie lä  kysym ys vain 
yhden a inoan rakennuksen sam 
m uttam isesta . □

Peruskorja ttavan ha llirakennuksen 
tilavuus on 13 500 m;l ja  kerrosala 
1 900 m -. Rakennus on korja ttu  
te rveydenho ito la in  vaatim uksia vas
taavaksi sä ily ttäm ällä  ennallaan 
kauppaha llin  pe rin tee llinen  m iljöö. 
Korjausta  on suorite ttu  va ihe itta in , 
jo tta  kaupankäynti on vo inu t ja tkua 
keskeytyksettä. K auppahalli o li su l
je ttu  7. 11.— 12. 11. 1977 kaupp ia i
den E erik inkadun puo le isesta  osas
ta L innankadun puole iseen osaan 
tapahtuneen m uuton a jaksi.

M yym älöiden ju lk is ivu t on p ide tty  
en tise llään , s isäpuo le ise t se inät ja 
katot uusittu , sam oin la ttia , jonka  
päällysteenä on m uovim atto . Myy- 
m ä lä ton tit on varuste ttu  vesi- ja  
v iem ärijohdo illa , kaks ia lta is illa  pe- 
supöyd illä , työpöyd illä , hy lly illä  ja 
osa om illa  ky lm iö illä . M yyntitasot 
tu leva t ruostum attom asta teräs- 
levystä, m utta ovat s iirtym ävaihees
sa vä lia ika iset. Kahvion tilo ja  tu l
laan vä lia ika isesti käyttäm ään 
m yyntitilo ina . Kahvio vo idaan laa
jen taa  ka tukahvilaksi. Hallin  la ttia  
on uusittu  ja  päällyste tty laa to illa .

K e lla rike rrokseen on rakennettu 
jäähdyte ty t vihannes- ja  m akkara- 
varastot, kevyillä  se in illä  varuste ttu 
ja  varasto ja  on 54 kpl, jäähdytys- 
konehuone, s iivousvä linevarasto t ja 
ku lje tuspyörien  ja  - laa tikko jen  sä i
lytys- ja  pesutila t. Kerroksen lattia 
on uus ittu  ja  pää llyste tty kulutusta 
kestävällä  lattiam assalla . H a lliraken 
nuksen ka ikk i vesi-, viem äri-, läm 
pö- ja  sähkö la ittee t on uusittu  ja 
ilm a s to in tila itte is to  on myös koko
naisuudessaan uusi.

Kauppaha llissa  o li ennen korjaus
tö itä  155 myym älää ja  korjaustö iden  
va lm is tu ttua  75, s illä  myym älöiden

kokoa on suurenne ttu . M ainonta 
s iirre tään  m yym älä ton ttien  sisäpuo
le lle .

UUSI HUOLTORAKENNUS
HUOM ATTAVA PARANNUS

H uolto rakennus on tilavuude ltaan  
3 450 m:> ja  yh te isp in ta -a la ltaan
1 040 m'-’ . Rakennuksen ke lla rike r
rokseen on s ijo ite ttu  sosiaa litila t 
200 henge lle  s isä ltäen  ta rpee llise t 
pukuhuoneet pesu- ja  w c-tilo ineen 
erikseen sekä na is ille  e ttä  m iehille. 
Yhte iseen käyttöön  on varattu  ruo
ka ilu tila , ke ittiö , tupakkahuone ja 
ku ivaushuone. L isäks i ke lla rike rrok
seen on s ijo ite ttu  ka lakaupp ia ille  
työ- ja  ky lm äsä ily tys tilo ja  kuutena 
e rillisenä  yks ikkönä, kaukoläm m ön 
läm m önjakohuone, ilm asto in tihuone 
ja  h issin  konehuone.

R akennuksen ensim m äisessä 
kerroksessa s ija itseva t liha jäähdyt- 
täm ö (157 m2, liha n p a lo tte lu - sekä 
vaakahuone (yht. 115 mJ) ja  lastaus- 
la itu ri. Em. tila t on varuste ttu  lihan- 
k u lje tu sk isko illa  konee llis in  nosto
ja  lasku la itte in . M u is ta  tilo is ta  mai
n ittakoon luuvarasto. m e ije rituo t
te iden  jäähdyttäm ö , jä tehuone  sekä 
ku lje tusvaunu jen  pesuhuone. Ra
kennus on varuste ttu  1 000 kg:n 
tava rah iss illä  ja  21 m :l jä tepuris ti- 
m ella, jo h o n  on suora  yhteys las- 
taus la itu rilta .

H uo lto rakennus  on suunnite ltu  
siten, e tte i se ha ittaa  kaupunki
m iljöö tä . Vanha p iharakennus pu
retaan kesä llä  1978, kun ka ikk i pe
rusko rjaus työ t ova t va lm iina .

★

Turun kaupung inha llitu kse lle  vuonna 1973 oso ittam assaan k ir je l
mässä Turku-seura es itti mm., e tte i kauppaha llin  u lkonäköön  kor
jaus- ja  m uutostö iden aikana tu lis i tehdä m uutoks ia , koska kauppa
ha llin  k iin te is tö  on rakennusta itee llisesti arvokas ja  om ale im ainen, 
sekä että kauppaha llin  perin te inen  eriko isuus s isus tuksenk in  osalta 
sä ily te ttä is iin  m ahdollis im m an ta rkasti enna llaan  tekem ä llä  paran 
nukset ja  korjaukse t s isäm iljöö tä  m uuttam atta.

Turku-seuran  es itykset on o te ttu  huom ioon korjaussuunn ite lm ia  
laadittaessa.

Turussa melko hyvä 
matkailukesä

□  Kotim aan m a tka ilija t ovat Turussa kesällä -77 käyneistä 
m a tka ilijo is ta  selvänä enem m istönä. Kokonaisuutena m uodostui 
T urun  m atka ilukesästä  suh tee llisen  hyvä, ko leasta sadesäästä 
ja  lam akaudesta huo lim atta . Kotim aan m atka ilijo iden  runsauden 
ansiosta m uodostu i v iim e kesästä jokseenkin  sam ankaltainen 
ku in  vuosina -75 ja  -76, jo llo in  Turun m atkailussa yle is tilan tee
seen nähden se lv iydy ttiin  keskim äärä istä  parem m in. Sen sijaan, 
s itä  lievää kasvua, jonka  on ilm o ite ttu  m atka ilijam äärissä Suo
messa kesä llä  -77 tapahtuneen, ei o le  todettavissa Turun osalta, 
to teaa m a tka ilu p ä ä llikkö  Irm e li Torssonen.

M a tka ilijo ita  pa lve levissa kau
pungin neuvonta to im ipa iko issa  on 
o llu t v ilske ttä  juhannuksen jä lk e i
sestä a jasta a ina  syyskuun alkuun 
saakka. K auppatorin  m atka iluneu- 
von tak iosk issa  on v ilkka im p in a  pä i
vinä vastaanote ttu  ne lisensataa 
kyselyä, ja  as iakka ita  on ede llis - 
kesään verra ttuna  käynyt selvästi 
runsaam m in. M e rk ille  pantavaa on 
Ita liasta, E spanjasta ja  Ranskasta 
sam oin ku in Puolasta ja  U nkarista  
saapuneiden yks ittä ism a tka ilijo iden  
määrän lisään tym inen. M a tka ilu to i
m iston asiakasneuvonnassa puo
lestaan kävi kesäkuukausina  tie to 
ja kyselem ässä y li 8.000 henkilöä, 
jo is ta  suom ala is ia  o li n. 3.700. 
K akkoss ija lle  se lv iy ty ivä t ruo tsa la i
set, jo ita  to im is tossa  kävi n. 2.200 
henkilöä. Seuraavaksi en iten  tie 
d u s te lijo ita  saapu i Länsi-Saksasta 
ja  USA:sta. V iidennen ja  kuuden
nen s ijan  jakava t tasapä isesti Iso- 
B ritannian ja  Ranskan m atka ilija t. 
—  Edellä  m a in ittu ih in  luku ih in  ei
vät s isä lly  ka u p u n k ik ie rtoa je lu ih in  
osa llis tuneet. —  L isäksi vastaan
o te ttiin  asiakasneuvonnassa yli 
4.700 puhe lin tiedus te lu a , e li v ilk 
ka im p ina  pä iv inä  pa lve ltiin  noin 
ne ljääsataa asiakasta.

O PASTETTUJEN RYHMIEN 
LUKUM ÄÄRÄ JA 
NÄHTÄVYYSKOHTEIDEN  

KÄVIJÄM ÄÄRÄT PIENENTYNEET

M atka ilu to im is ton  vä litykse llä  
opaste ttiin  T urussa kesällä  -77 yh-

K auppias I. W. Rautell ehdotti 
kaupung inva ltuusm iesten  kokouk
sessa 27. 4. 1882, e ttä  Turkuun o li
si rakennettava kauppaha lli. Sa
man vuoden toukokuussa  ase te ttiin  
"ka u p p a h a lliko m ite a ” , joka  työsken
te li 11 vuotta , s illä  sen m ie tin tö  val
m istu i vasta 28. 4. 1893. P iirustuk
set t ila ttiin  he ls in k ilä ise ltä  a rkk iteh 
t i Gustaf N yström iltä  ja  kauppaha l
lin  rakentam isesta  so v ittiin  31. 12. 
1894 rakennusm estari A. J. H idst- 
röm in kanssa. K auppaha llin  p iti 
va lm is tua  1. 8. 1896 mennessä,
m utta  m yöhästyi a ika tau lusta  ja 
va lm is tu i sam an vuoden lokakuussa, 
jo llo in  o te ttiin  käyttöön.

Irm eli Torssonen

teensä 440 ryhmää, eli n. 14.500 
henkilöä. Vähennys edelliseen ke
sään nähden o li 19 ryhmää, e li n.
2.000 henkilöä. Suom alaisia opas
te tu ista  o li n. 5.300 henkilöä, poh
jo ism ais ia  yhteensä n. 3.800 hen
k ilöä  ja  m uualta saapuneita yh
teensä n. 5.400 henkilöä. M atka ilu 
to im is ton  tilas to ih in  eivät s isä lly  ne 
opasvälitykset, jo ita  m atkato im istot 
suorittavat.

Nähtävyyskohteissa kävijö iden 
m ääriä ei suoraan vo ida verrata 
aika isem pien vuosien vastaaviin; 
ovathan sekä Turun tuom iok irkko  
että Turun linna, kaksi perin te ises
ti suos itu in ta  kohdetta , entistäm is- 
tö iden  kohteena. Turun tuom iok irk
ko on o llu t su lje ttuna  koko kesän 
ja  Turun linna  on o llu t os itta in  
y le isö ltä  su lje ttuna  e lokuun alusta. 
Kaikkiaan tu tustu i kesäkuukausina 
e ri koh te is iin  n. 190.000 kävijää, 
jo is ta  Turun linna  sai osakseen 
puolet, e li 80.491 kävijää. Useim 
m issa nähtävyyskohteissa ovat 
kävijäm äärät jonk in  verran laske
neet. Lisäystä k ir ja ttiin  vain Turun 
taidem useossa, B io log isessa mu
seossa ja  M useoapteekissa. Sää
o losuhtee t lienevät tä llä  kertaa ve
ro ttaneet nim enom aan Käsityöläis- 
m useon kävijäm ääriä . Museossa 
k ir ja ttiin  nyt 56.771 kävijää, m ikä 
ede lliskesään nähden on n. 1.700 
vähemmän.

V irk is tys- ja  le ir in tä a lu e id e n  käyt
tö  laski ko le iden  sä iden  seurauk
sena. Vepsän saarta  lu kuuno tta 
m atta vero ttiva t säät käyttä jäm ääriä  
myös kaupungin m u illa  v irk is tys 
a lue illa  ja  u im aranno illa .

YLI 100.000 M AJO ITUS- 
VUOROKAUTTA, —
VÄHENNYSTÄ SATAM ASSA 
JA LENTOASEM ALLA

Eniten yöpy jiä  Turussa  o li he inä
kuussa, jo llo in  m a jo itus liikke issä  
k ir ja ttiin  lähes 37.000 yöpym isvuo
rokautta . Le irin täa lue  m ukaan lu 
kien y lite ttiin  Turussa kesäkuukau
sina 100.000 yöpym isvuorokauden 
raja re ippaasti. K äytetty jen m a jo i
tushuoneiden lukum äärä  e d e llis 
kesään verra ttuna  nousi n. 
2.200:lla kesäho te llit m ukaan lu 
kien.

Kesän -77 a ikana lask iva t e de l
liskesään nähden sekä Turun sa ta 
man että Turun lentoasem an käyt
tä jäm äärät. Turun satam an koko 
na is liikenne pass ito im is ton  ilm o i
tuksen mukaan o li kesäkuukausina 
404.914 henkilöä, kun se vuoden 
-76 vastaavana jaksona  o li 576.771 
henkilöä. Turun len toasem alla  n iin  
ikään vähenivät käyttö luvut. Kesän 
-77 m atkusta jam ääräksi m uodostu i 
Turun lentoasem an ilm o ituksen 
mukaan 47.953 henkilöä, ja  lasku 
ede lliskesästä  o li 18.939 henkilöä.

Turun  
Yrittäjänaiset 
30 vuotta

■  Turun Y rittä jä n a ise t ry. 
v ie tti 30-vuotis juh laansa lau 
anta ina 22. 10. 1977. Juh la 
päivän ohje lm assa o li kunn ia - 
käynti sanka rihaudo illa , juh la - 
vastaanotto  ja  30-vuo tis juh la  
M arina Palacessa.

Juhlassa puhu iva t jo h ta ja  M atti 
Ko ivurin ta  ja  kaupung inva ltuu ston  
puheen joh ta ja  H e ikk i Löyttyn iem i. 
Y rittä jäna is ten  K eskus liiton  puheen
jo h ta ja  Eeva P outia inen o jens i liiton  
ku lta isen ans io levykkeen to im itu s 
joh ta ja  Ir ja  K etose lle  ja  to im in n a n 
jo h ta ja  U lla  W essm an ille . K u lta isen 
ans iom erk in  sa ivat Rakel Ruokonen, 
Rauha Helin  ja  Ir ja  Te räs sekä 
hopeisen P irkko  P ostinen, L iisa  
U ttu la , A ira  Lehtonen, E lli P uro  ja  
Lahja V arjonen.

Turun Y rittä jä n a ise t p e ru s te ttiin  
29. 4. 1947 T urun  Y rittä jäna is ten  
kerhona, jo k a  to im i T u run  Y ks ity is 
y rittä jä in  Y hd is tyksen a laosastona. 
Itsenäiseksi yhd is tykseks i kerho  
m uodos te ttiin  vuonna 1950. Y h d is 
tyksen p u heen joh ta jin a  ova t to im i
neet A ili H alm evaara, M artta  Suo
m inen, E lfrida  L ithén, R akel R uoko
nen ja  nykyinen p u h e en joh ta ja  L iisa  
U ttu la . Y hd is tyksen kunn ia jäsenyy- 
den ovat saaneet M artta  S uom inen, 
A ili Halm evaara, E lfrida  Lithén, 
Senni E riksson ja  La ila  S inervä. □
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G R A A F IK K O  ja K U K K IE N  M AALARI

GR E T A  S C H A L I N

+  Greta S cha lin  ripustaa  näyttelyään Ta ideha lliin  m arraskuun 11. pnä 1975. 
—  Kuva: Hede Foto.

TA ITE IL IJA IN  TALO

P uola lanm äen luo te is-läns irin tee llä  
on ALBATROSS, a rkk ite h ti F ritjo f 
S tra n d e llin  luom us v. 1910. Se o li 
sen a jan  ta loks i huom attavan kor
kea, Läntisenkadun puo le lta  jopa  
kahdeksankerroks inen . R inne on 
jy rkkä , s illä  Puola lanm äen puo le lla  
on va in v iis i kerrosta. Tästä  tu li 
ta ite ilijo ille  m ie lu inen  asuinpaikka, 
s illä  näköa laa  on pu is toon  sekä 
laa ja lle  kaupung in  la itam ille  asti. 
Tää llä  y läke rroksen  a te ljeessa ovat 
työskenne llee t A arre  ja  W äinö A a l
tonen, A li M unste rh je lm , Santeri 
S a lok iv i, E inari W ehmas, Hj. Löfman, 
G re ta  ja  Theodor S cha lin , H ilkka 
To ivo la -K a rpakka  ja  nykyään W lad i
m ir G o ichm an, jo lle  G re ta  S chalin  
on luovu ttanu t ison ate ljeen, tyy
tyen itse pienem pään.

E te isaulassa on suuri Theodor 
S cha lin in  maalaus, jo ka  es ittää  ko l
m ea naista, keskim m äinen te li
neensä ääressä m aalaam assa on 
G re ta  S cha lin  nuorena a lo ite le v a n a  
ta ite ilija n a . Tässä e tuhuoneessa on 
m yös p itkä  sa rja  ta lon  rouvan 
e tsauks ia , jo ita  hän tek i ennenku in  
ryhty i m aalaam aan kukk ia  ö ljy - 
väre illä .

Kaikissa huoneissa on ta ide teok
sia, luonno llises ti pa ljonk in  Theodor 
S cha lin in  m aalauksia, henkilökuvia , 
m aisem ia ja  ve istoksia . T yy lika lus- 
to ja  ja  yks ity is iä  m ie lenk iin to is ia  
esineitä, perin töhuoneka lu ja , lah ja 
esineitä, k ir jo ja  —  ka ikkea m itä 
ku lttu u riko tiin  kuuluu.

80-VUOTTA TÄYTTI 
GRETA SCHALIN

m arraskuun 20 päivänä. M argareta 
(G reta) Ester Ingeborg (o.s. Kegel) 
on syn typerä inen tu rku la inen. Kun 
kyselen hänen lapsuudenm aise- 
m iaan, saan kuulla , että ne ovat 
m e illä  o lle e t yhte iset, tie täm ättäm - 
me, H e ikk ilänkadun ja  Rauhankadun 
seu tuvilla . N iinpä  m uistelem m e 
R auhankadun ka llio ta  ja  vos ikka- 
hevos la idun ta  sekä H e ikkilän  M ylly- 
mäkeä, jossa to de lla  v ie lä  vuosi
sadan a lkaessa o li puusta raken
nettu  tuu lim ylly , m uiste lim m e patte- 
rinrantaa, jossa  kävim m e uimassa, 
R uissaloa ja  M uhkurin  v iidakkoa. 
N äistä a jo is ta  on ku lunu t 70 vuotta.

Jo  koulua ikanaan H eurlin in  ty ttö - 
koulussa o li tu leva kukkam aala-

rim m e k iin n o s tu n u t kasveista, eikä 
tuo  m ie le n k iin to  o le  laskenut, sillä 
tä ä llä  vanhuudenkod issa  on paljon 
kasveja. Luu lis i n iiden  hoitam isen 
o levan työ läs tä  80-vuo tiaa lle , mutta 
e ipä  s iltä  näytä. T a ite ilija n  työ pitää 
ihm isen v irkeänä ja  työkykyisenä. 
O m an osansa tähän to im e lia isuu 
teen on an tanu t m yös työskente ly 
kesäasunno lla  P ara is illa .

KUVATAIDE

o tti ha ltuunsa G re ta  Kegelin . Hän 
kävi T urun  T a ideyhd is tyksen P iirus
tuskou lun  1915— 18. O petta jina  o li
vat S alokiv i, U ngern  ja  Schalin. 
Jou tu ipa  G re ta  o lem aan viim eksi 
m a in itun  s ija isenak in  anatom iassa, 
ja  se o lik in  va ikea ta , kun hänen 
suom enkie len ta iton sa  ei o llu t o ikein 
su juvaa. P iirus tuskou lun  kevätnäyt- 
te lyssä o li häne llä  va in  akvare lle ja , 
jo ita  hän tek i v ie lä  kouluvuosien 
jä lkeenkin .

Kun s itten  tu li av io liitto , ja  lapset 
o liva t p ien iä , a lko i etsaus kiinnos
taa. Se o li o lev inaan se lla is ta  ilta- 
näperte lyä, jo n ka  vo i keskeyttää 
koska vaan. Usein kävi ku itenkin 
n iin , että kun lapse t nukkuivat, nu
kah ti ä itik in  pä ivän va ivo is ta  uupu
neena. M on illa  m iehensä kanssa 
tekem illään  u lkom aanm atko illa  kas- 
voi k iinnos tus  g ra fiikkaan , varsinkin  
etsaukseen, johon  vanhat kadut ja 
rakennukse t an to iva t v irikkeen .

A kva re lle ja  syntyi ku itenk in  ede l
leen ja  kun kuka t a lko iva t k iinnos
taa p iti s iir tyä  ö ljyvä rie n  käyttöön. 
A kva re llis te ja  on vähän, s illä  tek 
n iikka  e i o le  he lppoa. S iirtym inen 
ö ljyvä rien  käyttöön , tuo ttaa  ensin 
va ikeuksia, va ikka  v ie lä  va ikeam paa 
on ö ljym aa la rin  s iirtyä  kevyeen vesi- 
värim aalaukseen. Jatkuvan työs
kente lyn avulla  a lko iva t ku itenkin 
rehevät kukkakuvat syntyä, nuo 
teokset, jo ita  on hyvin  monessa 
tu rku la iskod issa .

M uiden m ukana o tti G reta Scha
lin  osaa yh te isnäv tte lv ih in  vuodesta 
1919 a lkaen. Ensim m äinen vksitv is- 
nävtte lv o li vasta 1975. G raafiko iden 
näytte ly issä  o li hän m ukana M os
kovassa 1934, R iiassa 1935. Pra
hassa ja B ratis lavassa sekä Saksan 
22 kaupuna issa  1936, K ööpenham i
nassa, B udapestissa ja  W ienissä 
1937, Lon toossa  1938 ja  Oslossa 
1946.

M UISSA MAISSA

Kun o li a v io liito ssa  se lla isen  kuvan
ve is tä jän , m aa larin  ja  ta iteen tun tijan  
kanssa ku in  T h eodor S cha lin  oli, 
tu liva t u lkom aanm atka t hänen kans
saan hyvin an to is iks i. O li luonno l

 G reta S cha lin : Ranskala inen
ikkuna, akva tin ta  1936.

lista, e ttä  he ku lk iva t m atko illaan  
m useosta toiseen.

—  E rity isesti jä ivä t m ieleen F iren
zen m useot. M inusta  ne oh ittiva t 
P ariis ink in  h ieno t kokoe lm at. S iena 
jä i m ie leen p ienenä viehättävänä 
kaupunkina, m u is te lee  G reta Scha
lin Ita lian m atkaansa. Saksasta tu le 
vat es ille  K a iser-F riedrich-m useum in  
suuret kokoe lm at. H am purissa  kävi 
Theodor S cha lin  eri kou lu issa  s ti
pend iaa ttina  p iirustuksenopetta ja n  
om inaisuudessa. D resden ja  M ünc
hen kuu lu iva t m yös m atkasuunn ite l
m iin  v. 1929.

S illo in , kuten m yöhem m ink in , o li
vat poh jo ism aat jo  k ie lensäk in  puo
lesta e rittä in  lähe is iä  ja  m ie lly ttäv iä  
kohte ita , va rs ink in  m atka lla  v. 1953, 
jo ka  u lo ttu i K ööpenham inan kautta 
Pariis iin .

G reta S cha lin  ei o le  hakenut 
o p in tom atka-apurah o ja , m utta  on 
saanut ku itenk in  Lö fg ren in  apu ra 
han 1937. T a ite ilija e lä ke  m yönnettiin  
hänelle  1976.

VAIKUTTEITA

anto iva t lu o n n o llise s ti m onet rikkaa t 
ulkom aanm atka t ja  av iopuo lison  lä
heinen suhde ta idem aa ilm aan. Greta 
S chalin  on a ina  rakastanut im pres
s ion is te ja  sekä  m yös h o lla n tila is ia  
m estare ita . V a ikka  abstraktinen

ta ide ei o le  su inkaan ha lveksitta
vaa, koska se saattaa sisä ltää som- 
m itte lu llis ia  kauneuksia, yhtyy haas
ta te ltavani ku itenk in  englantila iseen 
M orris iin , joka  osoittaa, että länsi
m aisessa ta iteessa on vuosisadan 
vaihteen jä lkeen tapahtunut sama 
kehitys kuin lasten taiteessa, m utta 
päinvastaiseen suuntaan: ta ide o li 
vuonna 1900 kuusito istavuotiaan 
tasolla . K lee llä  ja  M iro lla  on ty y lilli
set vastineensa ne li-v iis ivuo tia iden  
parissa, M ondrian in  geom etriset 
kuvio t kuuluvat ko lm en vuoden 
ikään ja  tas istien abs trak tio t m uis
tuttavat kaks ivuo tia itten  töherryksiä .

NÄYTTELY 1975

oli varsina inen yksity isnäytte ly, m o
nien ta iteen  ystävien to ivom a ja  
odottam a. N im im. U 11 i s k irjo ittaa  
s iitä  AU:ssa: B l o m s t e r p r a k t  
i K o n s t h a l l e n :

—  "M en  några problem  har det 
in te  va rit fö r  henne att fy lla  hela 
Konstha llen med sin verk. —  Och 
nästan a lla  har hon m ålat under 
senaste som m ars lopp. —  Greta 
Schalin  började  redan på 1920-talet 
med att måla akvare ller. Sedan 
trö ttnade  hon på de t och gav sig 
i kast med gra fik . Och till s lu t över
g ic k  hon t i l l  o ljem å ln ing .

—  ” Jag steg he llre  å t s idan när 
jag m ärkte att m ina m å ln inga r in te  
r ik tig t passade ihop med de m oder
na m åln inga rna ", fö rk la rade  Greta 
Schalin.

Men på u ts tä lln ingen  är också 
ett t ju g o ta l av G reta S cha lins ets
ningar. De ä r g jo rda  på 40-ta le t." 
Osmo L a i n e  k ir jo itta a  näytte lystä 
TS:ssa:

—  ” Turun Ta ideha llissa  on avo in 
na G reta S cha lin in  kukkakuv ia  
es itte levä  näyttely. G re ta  S cha lin  on 
yksi ahke rim p ia  m aalare itam m e, 
va ikka hänen ensim m äinen yks ity is 
näytte lynsä sa ttuuk in  vasta nyt. 
20- ja  30-luvun va ih e illa  G reta 
S cha lin  harrasti uu tte rasti g ra fiik 
kaa. Hänen työskente lynsä  ko h d is 
tu i e tsaukseen ja  e rity ises ti hän 
syventyi viivaan ja  sen m a h d o lli
suuksiin . Tähän häne llä  o lik in  ka ik 
ki ede lly tykse t, s illä  g ra fiik ka  vaa tii 
y leensäkin hyvän p iirus tus ta idon  ja  
v iivaetsaus, radeeraus, e rittä in k in . 
Näyttelyssä on m ukana m uutam a 
etsaus, pa its i m a in itu ilta  kym m en
luvu ilta , myös 40-luvu lta .

Näyttelyn pääpa ino  on m aa lauk
s illa , jo ita  G reta S cha lin  on ku luvan 
vuoden a ikana tehnyt ahkerasti. 
K ukat ova t in n o itta n e e t hän tä  a ika i
sem m ink in  n iin , e ttä  häntä on sa
nottu  T urun  kukkam aa la riks i, m utta  
v iim e  kesä v ie  luu ltavas ti vo iton  
ka ikesta  ennen nähdystä. Paits i



Turun konserttitalo 
25-vuotias

■  "O lem m e ka ikk i jo  kauan todenneet, että tä lla isen  huone is ton  puute on 
ilm e inen. Jos se ehkä läh ia iko ina  tun tuuk in  liian  suure lta , n iin  on m ain ittava, 
e ttä  sen s u u n n itte lija t ovat v iisaasti o ttaneet huom ioon Turun kasvam isen 
suurkaupung iks i. Täm ä ei saa m uodostua ku itenkaan va in  u ljaaks i kuoreks i, 
s illä  tu le e  o lla  m yös s isä ltö ä ". Näin lausui p ro fessori E inar W. J u v a  pu
huessaan Turun ko n se rttita lon  v ihk iä is issä  neljännesvuosisata s itten, m ar
raskuun 27. pä ivänä 1952. Hänen sanansa ovat to teu tuneet tism alleen tänään 
e ikä  ko n se rttita lon  tilo ja  enää p ide tä  liian  suurina. Sem entin ja  rakennus
a ine iden puutteen  keskellä  rakennettu  konse rttita lo  on ta rjonnu t pu ittee t 
no in  5.000 tila isu u d e lle  ja  n iih in  o sa llis tune ille  y li 3 m iljoona lle  henk ilö lle . 
Täm ä a lkuaan am m attikou lun  juh lasa lin  nim eä kantanut rakennus on o llu t 
m yös m onen la isen  to im innan  tyyssijana pa lve llen m usiikk ia , tea tte ria , työ- 
väenop is to to im in taa , ke ila ilua , sähkö istä  tiedonvä litys tä  sam oinku in  am m atti
kou lu tusta .

lukum äärä isesti on m yös laa d u lli
sesti G re ta  S cha lin in  s ive llin  ku lke 
nu t m enestykse llisesti. Kukkien o le 
mus on tu llu t h ienosti es ille . M aa
laus perustuu  e lävään luonnon ha
va in toon , te rveeseen väritykseen, 
jo ssa  on hava ittavissa h ienovara is
ta  vä rityy litte lyä . E rity isesti voi pan
na m e rk ille  ta itavan harm aan käy
tön . Harm aa to im ii use issa maa
lauks issa  sov itta jana  ja  vä littä jänä , 
n iin ku in  o ikeaopp isen  m aalarin  
teoks issa  tu leek in .

Y le isö  on o tta n u t Greta S cha lin in  
m aa laukse t avosylin  vastaan. Se on 
o so itu kse n a  s iitä , e ttä  on odote ttu

jo ta in  se lla is ta  jo n ka  voi tunnustaa 
kauniiksi, e ikä  se ku itenkaan ole 
he lppoh in ta is ta ."

★

Greta S cha lin in  teoks ia  on A te 
neum issa, M oskovan Kaunotaiteen 
museossa, Turun Taidem useossa 
ja  Turun kaupungin kokoelm issa.

Hän on Suom en T a ite ilijaseuran , 
Suom en T a idegraa fikko jen , Turun 
Ta ite ilijaseu ran  ja  Turun G raafiset 
Ta ite ilija t-yhd is tyksen  jäsen. □

ENSIO HARNI

T urun k o n se rttita lo  o li eräs aika
kau tensa  huom attav im m ista  raken
nuksista , jo n ka  akus tis iin  om inai
suuks iin  k iin n ite ttiin  e rity is tä  huo
m io ta  hyvin  tu loks in , s illä  varsina i
nen ko n se rttita lo  o li avautuessaan 
ja  yhä tänä  pä ivänä pa its i Suomen 
myös P oh jo ism aiden akustiika ltaan 
parhaita , sa le ja . T urun  konsertti
ta lon  rakennustö iden  kestoa ika oli 
va rs in  p itkä, s illä  louh in ta työ t käyn
n is ty ivä t jo  vuoden 1949 alussa 
tam m ikuussa  ja tku e n  sen vuoden 
kevään työ llisyys tö inä  ja  n iitä  ja t
k e ttiin  kevää llä  ja  kesä llä  1950. Ra
kennustö itä  h a ittas i e rity ises ti se
m entin  puu te  vuosien 1950— 51 
va ih teessa  ja  p ien iä  m ääriä  eri pai
ko ista  la inaam alla  v o itiin  rakennus
tö itä  jo te n  kuten ja tkaa . Harjan- 
nosta ja isva iheeseen päästiin  jou 
lukuussa 1951 ja  konserttisa lin  
akustis ten  om ina isuuks ien  koekon- 
se rtti p id e ttiin  lokakuun puolivä lissä
1952. Turun ko n se rttita lon  v ihk iä is- 
ten a ikana o li v ie lä  ilm asto in tikes- 
kus keskenerä inen  koska ta rv itta 
vat koneet saa tiin  vasta vuonna
1953.

TODELLINEN M O NITO IM ITALO
VUOSIEN M ITTAAN

K onse rttita lon  kokona is tilavuus 
on 39.000 m 3 ja  sen s illo ise t raken
nuskustannukse t o liva t 366 m iljoo
naa mk. m ikä  täm än päivän rahan
arvoksi m uunnettuna  o lis i noin 13 
m iljoonaa  mk. K onse rttita lon  tilo ih in  
s ijo ittu iva t ens iks i pa its i Turun kau
pung ino rkes te ri m yös ke ilahalli, 
työväenop is to  sekä  Oy Y le israd io 
A b:n  Turun stud io . Työväenopisto 
pääsi m uuttam aan om aan taloonsa 
vuonna 1963 ja  s iltä  vapautune is iin  
ko n se rttita lon  t ilo ih in  s ijo ittu i Turun 
M u s iikk io p is to  vuos iks i 1964— 67. 
M u s iikk io p is to k in  ta rv its i sitten 
suurem pia  tilo ja  ja  nyt Oy Y le is
rad io  Ab laa jensi om aa to im itilaan 
sa m yös no ih in  a iko inaan  työväen
o p is to lle  kuu lune is iin  tilo ih in  aina 
vuoteen 1974 saakka, jo llo in  rad io 
to im in taa  varten  va lm is tu iva t koko
naan uudet tila t. V iim e in  rad io to i
m innan tila t ku nnos te ttiin  om pelu
ja  ta lousam m attikou lun  vaa ttu rilin - 
jan o p e tu s tilo iks i vuonna 1975. 
Turun ko n se rttita lon  työntäyte is in  
a ika  a jo ittuu  tam m ikuusta  1954 tou 
kokuun 1962 loppuun, jo llo in  myös 
kaupung in tea tte ri käytti konse rtti
sa lia  vak ina isena  es iin tym ispa ikka 
naan.

PARISATAA TILAISU U TTA
VUO SITTAIN

N ykyise llään konse rttita lossa  jä r
jes te tään  vu o s itta in  e rila is ia  tila i
suuks ia  170— 220, jo id e n  kävijäm ää
rä t va ih te leva t 130.000:sta 180.000: 
een henkeen.

V ie lä  tänä päivänä konserttita lo  
kykenee pa lve lem aan erinom aisesti 
n iitä  ta rko itu ks ia , jo ita  varten se 
aikanaan rakenne ttiin . K onserttita 
lon ju h la sa lin  suu ruus on 1.300 m2 
esiin tym is lavo ineen  ja  is tum apa ik
ko jen m äärä on 1.002. E te isha lli on

 G reta S cha lin : K ukkia, ö ljym . —  Kuva: Hede Foto.

TTY:n 
Na iskuoro lla  
juh lakonsertt i

Wäinö Aaltosen museo 
juhli 10-vuotiskauttaan

■  W äinö A a ltosen m useon v ihkim isestä tu li 17. 9. 1977 ku lu 
neeksi 10 vuotta. Museo v ih ittiin  Turun päivänä. Museon 10- 
v u o tis ju h la llisu u d e t liitty ivä t myös tämän vuoden Turun päivään, 
jo lle  ne an to iva t läh tö laukauksen lauanta ina 17. 9. 1977. Museon 
s u o jiin  keräänty i runsas ku tsuvierasjoukko, joka  tu tustu i W äinö 
A a ltosen  tö ih in , va lokuv iin , p iirro ks iin  ja  luom uksiin.

T ila isuuden avaussanat es itti 
apu la iskaupung in joh ta ja  Pekka 
Aalto tuoden sam alla  kaupungin 
tervehdyksen. M usiikk ioh je lm asta  
vastasivat M arke tta  Valve ja  Ve ik
ko Kosonen. A n tti Lam pisuo es itti 
Suomen T a ite ilijaseu ran  ja  Suo
men K uva ta ide jä rjes tö jen  liiton  
onn itte lu t, V ieno O rre  ja  Valle  Kas
ki Turun T a ite ilijaseu ran  o nn itte 
lut, A n tti Leh tinen W äinö Aaltosen 
Seuran ja  W äinö A a ltosen koulun 
on n itte lu t sekä O lli Kestilä  ja  Ilm a
ri R inne Turku-seuran  onn itte lu t. 
Seuran puheen joh ta ja  Kestilä  pa
lautti m ie liin , että Turku-seura  ai
ko inaan tek i a lo itteen  W äinö A a lto 
sen museon perustam isesta  T u r
kuun ja  seuran ha llituksen  jäsen 
Olavi Santa lah ti an to i vo im akkaan 
henkilökoh ta isen  panoksen a lo it
teen m yönte ise lle  ra tka isu lle .

E lisabeth A a ltonen ja  Lempi 
H e llaakoski o n n itte liva t sähkeellä  
ja Elsa Veuro k ir je e llä . Ennen juh 
la tila isuu tta  m useon joh ta ja  Knut 
Drake kävi es ittäm ässä Turun kau
pungin h is to ria llise n  m useon ja 
kaupungin m useo lau takunnan on
n itte lu t. □

LOUNAIS-SUOM EN vesien käy
tön kokona issuunn ite lm aa  es itte le 
vä näytte ly ava ttiin  19. 9. 1977 T u
russa. A va ja is tila isuudessa  puhui 
ves iha llituksen pää joh ta ja  Simo 
Jaatinen. Läsnä tila isuudessa  o li 
mm. p iir i- in s in ö ö ri Eero Laukkanen 
Turun ves ip iiris tä .

suuruude ltaan  950 m2, y läau la
474 m2 sekä to im is to -, harjo itus-, 
varasto- ja sos iaa lise t tila t yhteensä 
576 m2. Eräänä aikanaan eriko isena 
ja tu leva isuu tta  pa ljon  ede llä  o le 
vana ra tka isuna vo idaan p itää  sitä, 
että rakennuksen I ja  II kerroksen 
vä linen nousu on to teu te ttu  v ino - 
lu iskara tka isuna, m ikä  m ahdo llis taa  
liikun tavam m aistenk in  pääsyn va rs i
naiseen konse rttisa liin .

Jonk in la isen  kuvan siitä , m itä 
k o n se rttita lo  p itää  s isä llään, vo inee 
saada, kun tode taan rakennukseen 
kävtetty jen rakennusm ateriaa lien  
määrä. K onse rttita loon  käyte ttiin  mm.
12.000 kg a lu m iin ipe ltiä , 3000 m2 
akustiikka levy jä , 2.600 m2 kahden
la is ia  ko rkk ie ris tvs levy jä , 600 m2 
ko rkk ipa rke ttia , 3.600 m2 k o rkk i- ja 
kum im attoa, 3 000 m2 las iv illam at- 
toa, 21.500 kg lankanau lo ja , 186.850 
kg be ton ite rästä . 382 standarttia  
puutavaraa ja  250.000 kp l tiiliä . □

Turun  
Metsänkävijäin 
so ittokunnalla  
juhlavuosi

■  Tänä vuonna on kulunut 
v iis i vuosikym m entä siitä, kun 
tunnettu  tu rku la inen  nuoriso
työ n te k ijä , d iakon i E inar Hen
riksson huhtikuussa 1907 pe
rusti Turun M etsänkävijä in 
so ittokunnan ja osti om illa  
rahoillaan se its iko lle  torvet, 
jo tka  so ittokun ta  m yöhem m in 
es iin tym istu lo illaan  lunasti It
selleen. Juhlavuoden kunn i
aksi so ittokunta  jä rje s ti 50- 
vuo tiskonsertin  sunnuntaina 
13. 11. 1977 Työväenopiston 
juhlasalissa.

Konsertin  oh je lm assa o li mm. 
Usko Kem pin säveltäm ä Turun M et
sänkävijä in  marssi. Koko so ittokun
nan lisäksi puha llinkvarte tti, k lari- 
ne ttikvarte tti, käyrä to rv ikvarte tti ja  
K arhu-kvin te tti esiin ty ivät. Myös 
nuoret so itta ja t ja  to rv ise its ikko  
o liva t mukana.

1960-luvulla to rv iso ittokun ta  muu
te ttiin  puha llinorkeste riks i, jo llo in  
mukaan tu liva t hu ilu t, k la rine tit, 
saksofonit, käyrätorvet ja  pasuunat. 
Vuosi s itten mukaan tu liva t myös 
ty ttöso itta ja t. S o ittokunnan vahvuus 
on nykyään 38 so itta jaa  ja  lisäksi 
on 18 oppilasta.

S o ittokun ta  on esiin tynyt radiossa 
ja  te levis iossa, antanut useita om ia 
konsertte ja , o llu t vuodesta 1928 
lähtien m ukana partioparaate issa 
sekä es iin tynyt luku is issa tu rku la i
sissa tila isuuksissa , kuten mm. Tu
run päivän tapahtum issa. U lkom aan
m atko ja  so ittokun ta  on tehnyt Tuk
holm aan, G öteborg iin , Osloon, Köö
penham inaan, Len ingrad iin  ja  Ber- 
geniin . Ensim m äinen kapellim estari 
o li Akseli Lehtinen. Hänen jä l
keensä tehtävää ovat ho itaneet 
A. Hj. Pöyhönen ja  vanhan Suomen 
Kaartin  so ittokunnan veteraani K. J. 
Vasama. Nykyinen kape llim esta ri 
Eino Kuusiaho o tti tehtävän vas
taan v. 1956. Johtokunnan puheen
jo h ta ja  A aro  Lehtilä  on o llu t mu
kana soittam assa 49 vuotta. □

■  Turun Työväenyhdistyksen 
N aiskuoron 70 -vuo tis juh lakon- 
se rtti jä r je s te ttiin  lauanta ina  
12. 11. 1977 Turun linnassa, 
jonka  Kun inkaansa li o li täyn 
nä yle isöä. Vuonna 1907 pe 
ruste ttu  kuo ro  on Suom en 
Työväen M u s iikk iliito n  na is
kuoro is ta  vanhin.

Kuoron jo h ta jana  on kym menen 
vuoden a jan to im in u t A rja  Lo im o- 
vuori. A ika isem m in ku o ro lla  o li 
useita m ies joh ta jia . Lau la jia  kuo
rossa on nykyisin 56. A ktiiv isesta  
kuoro to im innasta  luopuneet ja tkava t 
työtä "ku lta m e rkk ike rh o ssa ". Kulta- 
m erkin  saa 15 vuotta  kuorossa  mu
kana o llu t ja  ku lta isen  seppelm er- 
kin 20 vuoden to im innasta . Näitä  
"m e rkk ilä is iä " kuorossa  on useita. 
70-vuotis juh lassa ja e ttiin  useille  
kuoro la is ille  STM:n hopeinen ans io 
m erkki 25-vuotisto im innasta. Kuoron 
puheenjohta jana on Heid i Kankare.

Juhlassa es ittivä t onn itte lunsa  
mm. Turun kaupungin m usiikk ilau ta - 
kunta, Turun Työväenyhdistys ja  
sen m usiikkiryhm ät, Suom en Työ
väen M u s iikk iliitto  ja  sen Vars ina is- 
Suomen p iir i, N a iskuo ro liitto , Sula- 
so lin  Varsinais-Suom en p iir i, seka
kuoro Työn Lau la ja t ym. □

Käsityöta idon 
päivillä 
noin 3000 
kävijää

■  Turun kaupungin histo
riallisen museon järjestämiä 
perinteisiä Käsityötaidon päi
viä vietettiin lauantaina 10. 9. 
ja sunnuntaina 11. 9. 1977 
Luostarlnmäen Käsltyöläls- 
museossa. Kävijämäärä oli 
noin 3 000.

Enem m istö m useon vers ta is ta  o li 
pä iv ien a ikana to im innassa . Y li 30:tä 
e rila is ta  käs ityö lä isam m attia  edusti 
y li puo li sataa käs ityö lä is tä , jo tka  
kerto iva t y le isö lle  a lansa  am m atti
ta itoon  liitty v is tä  as io is ta . Y le isö llä  
o li t ila isu u s  ostaa  käs ityö lä is ten  
va lm is tam ia  tuo tte ita .

P äivien oh je lm assa o li tänäk in  
vuonna ja tkonäy te im ä  ” Lyhty” , jo n 
ka tapahtum at a jo ittu va t vuos isadan 
va ihteeseen. K y lä p e lim a n n it huo
leh tiva t m usiik is ta . □



Unohdettu 
arvokas 
elämäntyö
Tietoja 
akateemikko 
Häiriö Aaltosen 
isästä

VIIS IKYM M EN LU VU LLA ilm estyi 
A u lis  O jan k ir jo itta m a  K arina isten 
p itä jän  h is to ria , joka  käs itte lee  aka
teem ikko  W äinö A a ltosen syntym ä- 
p itä jän  va ihe ita  am m ois is ta  a jo is ta  
lähtien. Tu tustu in  teokseen sen il
m estyttyä  ja  häm m ästyin, e tte i s ii
hen o llu t m ahtunut ta i liite tty  sanaa
kaan rää tä lim esta ri M atti Aa ltoses
ta, aka teem ikko  W äinö Aaltosen 
isästä, jo k a  o li m yös isoisäni.

Ä ske ttä in  ilm estyneessä Eljas 
Va in ion  to im ittam assa m ie lenk iin to - 
sessa k irjassa, joka  sekin  käs itte 
lee K arina is ten  p itä jän  h is toriaa, ja 
tuo  ehkä uus iakin  tie to ja  p itä jän  
o lo is ta  m u ina is is ta  a jo is ta  lähtien, 
on m yös M a tti A a ltonen tyystin 
unohdettu . Ä itin i M artta  A a ltonen- 
Rask, aka teem ikko  A a ltosen vanhin 
sisar, jo k a  korkeasta  iästään (94) 
huo lim a tta  v ie lä  m uistaa pa ljon 
m enne iltä  a jo ilta , ihm ette lee  suu
resti va rs in  m erk itykse llisen  e lä
m äntyön unohtum ista  h is to rian  leh 
d iltä . M a tti A a ltonen to im i no in  20 
vuoden a jan synnyinp itä jässään 
rää tä linä  ku lk ien  ta losta  ta loon  m il
lo in  rää tä liä  ta rv ittiin  sekä myös 
läh iym päris tön  p itä jissä . Tästä as i
asta ei sana llakaan m a in ita  kum 
m assakaan h is to rian teoksessa  El
jas V a in ion  k irjassa  on kv lläkin  
lue tte lo  m u is ta  p itä jän  s illo is is ta  
k ä s ityönam m atinha rio itta jis ta , mm. 
on m a in in ta  eräästä M atti Aaltosen 
opp ipo jas ta , m utta  ei m a in ita  kenen 
luona ta i ans iosta  ko. h enk ilö  o d- 
p insa  sai. R äätä lim esta ri Matti 
A a ltonen  o li tunnuste ttu  op in  kävnyt 
ja  nävttee t su o rittanu t am m atin 
h a rjo itta ja . M yöhem m in asuessaan 
T urun  lähe llä  H irvensalossa, hän 
va lm is ti v irka p u ku ja  esim . va ltion  
v irkam ieh ille .

V ie lä  to in e n  tvvstin  unohdettu  
tos ias ia . M atti A a ltonen  h o iti D er- 
heensä avustukse lla  D 'täiän s ie lu lli
sesti sa ira ita , m ie lenv ika is ia , kuten 
n im itvs  tu o llo in  kuu lu i, sekä m uita 
m one lla  tava lla  h ä iriin tyne itä  p itä iä - 
lä is iä . L isäks i hän ja va im onsa Ida 
kasva ttiva t o m o la o s ia  ta i josta in  
m uusta svvstä kodittom aksi jääne itä  
laD sia . O oetti o o iille  rää tä linam m a- 
t in  ia kasvatti he is tä  ennen ka ikkea 
kunnon kansa la is ia . K a ikesta  tästä 
työstä , iosta  m akse ttiin  aivan m in i
m aa linen  na lkka  ta i pa lkk io , ei m ai
n ita  sana llakaan kum m assakaan 
teoksessa. Ehkä näm ä asia t ovat 
jo te n k in  liian  a rka luon to is ia , m utta

koska vanha ä itin i, M atti Aaltosen 
vanhin tytär, v ie lä  elää, tun tuu  h ie
man oudo lta , e ttä  tos ise ika t aivan 
ku in  vaim ennetaan.

Ä itin i on kertonut, e ttä  iso isäni 
kävi kerran eräässä huutokaupassa, 
jossa  m yytiin s iko ja . Hän huusi s ie l
tä yhden ruhon, koska ruokaa ta r
v itt iin  pa ljon  om alle  kasvavalle  per
heelle  sekä m yös ju u ri ede llä  m ai
n itu ille  ho idoke ille  ja  kasvattilap- 
s ille . Maksu ruhosta p iti maksaa 
m yöhem m in. Raha o li tiukassa  ja 
jonk in  a jan ku lu ttua  ilm estyi M a rtti
lan p iirin  n im ism ies Sjöm an ko tiim 
me kysyen ” M itenkäs on kraa ta ri- 
m estari sen sian maksun la ita ? " 
M atti Aa ltonen se litti, että hänelle  
m aksettiin  ho idoke is ta  vuo rokau 
delta  50— 60 penn iä  s illo is ta  "van 
han a jan ”  rahaa. O ikeam ie linen 
nim ism ies ihm ette li lopu lta , että 
ku inka  sinun, hyvä mies, p itää niin 
väh illä  tu lo illa  ruokk ia  m onta ihm is
tä? Hyvä ja kekseliäs kun o li, n im is 
m ies Siöm an jä rje s ti asian siten, 
ette i "k ra a ta rim e s ta rin ”  ta rv innu t 
maksaa tävttä  h in taa  ruhosta, koska 
h in ta o li hänen tu lo ih insa  nähden 
m elko korkea. M a in ittakoon vie lä , 
e ttä  ka ikk i po lttopuut o li itse han
kittava. Kunta ei n iitä  kustantanut. 
Kun ottaa huom ioon henkisesti sa i
raat, laoset ja om an väen. o li läm 
mön o ltava hyvän ta lve llak in

H o idokk ien  joukossa  o li h w in  
erila is ta  ainesta. Noin 75— 80 vuotta  
s itten o li m ie len te rvevde llisesti häi- 
riin tvne iden  ho ito  aivan to is ta  luok
kaa kuin nvkvisin. Perhe, jossa oli 
hä iriin tyny t jäsen, y r itt i sa la ta asiaa 
v iim eiseen asti. Ne. io tka  su ink in  
voivat, s ijo itt iv a t sa ira itaan kauas 
kotioa ikkakunna ltaan  S iten o li esim 
Kannaksissakin ho idettavana Doti- 
la ita  iooa T urusta ja Karina isten 
läh io itä iis tä . Ä itin i on kertonu t että 
useat o liva t h w in  va ikeaho ito is ia  
Isän lisäks i Dprheen m uut iäsenet 
osa llis tu iva t oä iv ittä in  näiden onne t
tom ien ho itoon , ä itin i perheen van- 
him oana lapsena luonno llisesti 
eniten.

Käsiin i sattu i M atti A a ltosen kuo
leman iä lkeen vuonna 1995 Turun 
S anom issa iu lka is tu  In m em oriam - 
k irio itus . S "nä  kirio 'tta *a  kaun iis ti 
va la isee M atti Aaltosen eläm äntyötä 
m ain iten mm., että hänet lähe te ttiin  
kunnan to im esta  Jw ä skv lään  ku rs 
seille. io ilia  annettiin  noe tusta  hä i
riin tyne iden  henkilö iden  hoidossa. 
V arm asti täm ä kurssi sekä M atti 
Aaltosen hvx/ä rehti ia ka ikk ia  ihm i
siä vm m ärtävä luonne autto i häntä 
selviytym ään ioskus huvinkin va i- 
kpissq tilan te issa  Tähän ka ikkeen 
tu li lisäks i säkenöivä ilo inen  huu
m ori. inka  ku ltas i hankaluudetkin , 
jo ita  e läm ässä a ina sattuu joka isen 
kohdalle .

O len tässä vähäise ltä  osa ltan i 
ha lunnut k irkastaa  vanhan ä itin i 
isän sekä m inu lle  henk ilökoh ta isesti 
hyv in rakkaan iso isän m uistoa K ir
jo itukse llan i ei Ole ta rU oitiis  loukata 
ketään, e ikä  mvöskään sw ttää . 
T arkn ituksftna  on vain v a llit ta a  asi
o ita  jo tka  me idän , vanhan oolven 
väish/essä, jäävä t auttam attom asti 
unhoon. □

Turku 22. 9. 1977.
AUNE KAARTOVUO

Paavo N u rm en  
juoksijapatsas 
r ik o t t i in

■  W äinö A a ltosen veistämä 
Paavo N urm en juoks ija -pa t
sas ka ade ttiin  1. 10. 1977 
vasta isena yönä Itä isen  Ran
takadun va rre lla  lähe llä  Au- 
rans i ltaa. Ilk iteos ta  po liis i sai 
tie d o n  U la-taks in  keskukselta 
m uutam aa m inuu ttia  ennen 
v iittä  aam ulla . R ikkoontunut 
patsas s iir re ttiin  kaupungin 
varastoon  R u issa lontlen var
re lla .

W ärts ilä -yh tym ä la h jo itt i juoks ija - 
patsaan T urun  ka u p u n g ille  tam m i
kuussa 1955 ja  lah jo ituksen  otti 
vastaan kaupung inva ltuu ston  pu
heen joh ta ja , kunna llisneuvos Arvo 
To ivonen. Tätä ennen pronssinen 
patsas k ie rs i use issa näyttelyissä 
Y hdysvallo issa. Vastaava patsas on 
pysty te tty  H e ls ink iin  o lym p iastad io 
n in  edusta lle .

Patsas pyritään  kunnostam aan. 
Jä lleen  on herännyt keskuste lu  s ii
tä, onko  patsas kunnostuksen jä l
keen s ijo ite ttava  to iseen paikkaan. 
S ija in tip a ika ks i on ehdote ttu  U rhei
lupu is toa . kuten n iin  m onasti a ika i
sem m inkin .

★

T urun kaupung in  kuvata ide lauta- 
kunta ehdo ttaa  Paavo Nurm en pat
saan s iirtäm is tä  no in  50 m etriä 
Itä istä  R antakatua tea tte rita loon  
päin, jo llo in  eh d o te tu lla  pa ika lla  nyt 
o leva v in o p a iko itu sa lu e  o lis i po is
tettava ja  s iitä  tehtävä viheralue. 
Lau takunta  katsoo, e ttä  sen ehdot
tam a s ijo itu sp a ikka  on liikenteen 
kanna lta  huom attavasti nykyistä  tu r
va llisem pi.

★

Vuoden 1975 T urun  pä ivänä pal
ja s te ttiin  Paavo N urm en m uisto- 
laatta  Jarrum iehenka tu  4:n se inus
ta lle . Ennen tila isu u d e n  a lkam ista 
tode ttiin , e ttä  ta lon  se inä o li yön 
a ikana tu h rittu  m usta lla  m aa lilla . □

TURUN kaupung in  Top ino jan  kaa
to p a ika lla  Suom en A u tom ob iilih is to - 
ria llisen  K lub in  Turun kerho  sai 
to rs ta in a  6. 10. 1977 vastaanottaa 
Turun kaupung ilta  lah jo ituksena 
kaksi vuoden 1928 Ford ia , jotka 
ova t o lle e t kaa topa ika lla  kuutisen 
vuotta, ja  s itä  ennen llpo is issa. 
Autovanhukse t s iir re tt iin  kerhon 
N ousia is issa s ija itsevaan autom u 
seoon, jossa  on 24 näytte lykun to is ta  
autoa. V iim e keväänä au to ja  ka t
saste ttiin  ko lm ekym m entä  ja  ensi 
keväänä sam an verran. Auto jen 
s iirro s ta  N ousia is iin  huo leh tiva t 
kerho la ise t Reino K rouv ila  (puheen
joh ta ja ), Eero M alinen, Jukka  L ind
roth ja  M atti Lehtonen.

KAUPUNGINORKESTERILLA 
KAKSI JUHLAKONSERTTIA

■  T u ru n  k a u p u n g in o rk e s te ri juh li 50 -vuo tista iva ltaan  ka hdella  
ju h la k o n s e rt illa . K o n serttita lo n  ju h la sa li o li kum m assakin  ko n s er
tiss a —  27. 10. ja  28. 10. 1977 —  jo  en na lta  loppuunm yyty ja  
s a d a t o rk e s te r in  ys täv ät jä iv ä t  ovien  u lk op u o le lle . T äp ö täy d et 
k a tso m o t ja  v o im a k k a a t suos ionoso itukset o livat e rä ä n ä  tunnus
tu kse n a  ja  k iitok se n a  k a u p u ng ino rk es terin  a rvo kk aa sta  ja  tu lok
se llis e s ta  ku lttu u rian n is ta . Jum iva o rke ste ri pa lk its i yle isön  y li
m ä ä rä is e llä .

Juh lakonse rttien  oh je lm a  o li sama 
kuin ka u pung ino rkes te rin  ens im 
mäisessä s in fon iakonse rtissa  25. 10. 
1927, jo llo in  konse rtin  jo h ti kaupun
g inorkeste rin  jo h ta ja k s i va littu  ka
pellim estari Tauno H annika inen. 50- 
vuo tis juh lakonse rtit jo h ti kaupung in 
o rkesterin  nykyinen jo h ta ja  Pertti 
Pekkanen ja  so lis tin a  o li neuvosto 
liitto la inen  O leg Kagan.

K aupung inorkeste ri sai runsas-
kätisesti vastaanottaa  on n itte lu ja  ja  
tervehdyksiä, n iitä  es ittivä t mm. 
Turun kaupunki, Turun kaupung in 
teatteri, V a ltion  säve lta ide to im ikun - 
ta, Suom en S in fo n ia o rke s te rit ry, 
Turun M uusiko t ry  ja  Suom en M uu
sikko jen L iitto .

★

Turun ka u pung ino rkes te ri on ja t
ko Turun S o itanno llisen  Seuran
vuodesta 1790 y llä p itä m ä lle  to im in 
nalle. Ta loude llis ten  va ikeuksien 
puristuksessa seura v. 1924 lope tti 
o rkesterinsa to im innan . Vasta 9. 12. 
1926 kaupung inva ltuu sto  m yönsi 
m äärärahan o rke s te rito im in ta a  va r
ten syyskaudeksi 1927 ja  m yöhem-

Perjan ta ina  14. 10. ko rkeakou
lussa o li ilta p ä ivä llä  avo im ien  ovien 
päivä sekä illa lla  o p iske lija in , ope t
ta jien ja  v irk a ilija in  ilta juh la . Lauan
taina 15. 10. ko rke a ko u lu lla  o li on 
n itte lu jen  ja  te rvehdysten  vastaan
otto. Ju h la -ak tiin  Ik itu u rin  kong 
ressikeskuksessa to i va ltiova llan  
tervehdyksen op e tu sm in is te ri K ris 
tian G estrin . Juh lan  te rvehdyspu
heen p iti reh to ri C a j-G unnar L ind 
ström  ja  juh lapuheen  vuorineuvos

min myös kevätkaudeksi 1928. Va
littu  m usiikk ilau takunta  puheenjoh
tajanaan V iljo  M ikkola sai kootuksi 
o rkeste rin  ja  va lits i sen joh ta jaks i 
kapellim estari Tauno Hannikaisen. 
K aupunginorkeste ri kokoontu i 29 
so itta jan  vahvuisena ja  ensim m äi
nen s in fon iakonsertti o li 25. 10. 
1927. Tämän jä lkeen ovat kapelli
m estareina o llee t Toivo Haapanen, 
Tauno Hannikainen toistam iseen, 
John Rosas, Eero Selin, Ole Ed
gren, O nni Kelo, Arvo A iraksinen, 
Jorm a Panula, Paavo Rautio ja  
Pertti Pekkanen, joka  ja tkaa  toista 
3-vuotista  sopim uskautta .

Kaupung inorkeste ri on konserto i
nut Turun VPK:n ta lossa ja  A kate
m iata lon juh lasa lissa  sekä vuodesta 
1952 samana vuonna va lm istunees
sa konserttita lossa. Juhlakonserte is
sa o rkeste rin  vahvuus o li 62 m uusik
koa. 1970-luvulla s in fon iakonsertit 
m uuttu ivat kaksoiskonserte iksi. Kau
pung inorkeste ri on konserto inut 
T allinnassa ja  Leningradissa sekä 
vuodesta 1973 lähtien antanut alue- 
o rkeste rito im innan puitte issa Turun 
u lkopuo le lla  yli 50 konserttia . □

Stig H. Hästö. M usiikk ioh je lm aa 
es itti Akadem iska Orkestern G ott
fr id  G räsbeckin  johdo lla . Illa lla  oli 
ku tsuv ie ra ille  ju h la illa llise t Turun 
linnassa.

KOLME KUNNIA
TOHTORIA

Juh la -aktissa  saivat honoris  cau- 
sa-arvon, d ip lom in  ja  toh to rinha tun

N äyttelyn va lokuvat, p iirro kse t ja  
teks tit o liva t Kastun koulun ja  lu 
kion (ent. Raunistulan yhte is lyseo) 
o pp ila iden  tö itä . Kuvaam ata idon
ope tta ja t Erkki Lehm ussaari ja  P irjo  
V iitanen o liva t aktiiv isesti m ukana 
näyttelyn aikaansaam iseksi. Koulun 
kuvaam ataidon opetukseen on 
usean vuoden a jan kuu lunut eräänä 
tä rkeänä tek ijänä  opp ila iden  tu tus
tu ttam inen koulun ym päris töön . 
Näyttelyn tö issä kuvattiin  R aunistu
lan asuKkaitaj ta lo ja , e lä im iä  ja  kas
ve ja  maalauKsin, p iirroks in , va lo 
kuvin ja  tekstien avulla.

täys inpa lve llu t p ro fessori A xel Ran- 
de ll, p rofessori E rik Johnsen (Köö
penham ina) ja  varatuom ari To r-E rik  
Lassenius. P rom ootto rina  to im i p ro 
fessori Heim er B jö rkvist. 50-vuotis- 
juh lam ita lin  ensim m äisen kappaleen 
saa tasavallan p res iden tti U rho 
Kekkonen ja  m uut kahdeksan m ita 
lin saajaa ovat p ro fessorit Lars E rik  
Taxell, Axel Randell, E rkki W änni- 
nen, B ertil Q vist ja  E rik Jonhsen 
sekä varatuom ari T o r-E rik  Lasse
nius, vapaaherra E rik Palmén ja  
varatuom ari T o r Brenning. Lisäksi 
ja e ttiin  Keskuskauppakam arin  an
siom erkk i kahdeksalle  korkeakou lun  
palveluksessa olevalle .

YLI 650 OPISKELIJAA 
JA VIITISENKYM M ENTÄ 
OPETTAJAA

K auppakorkeakou lu a lo itti to im in 
tansa 15. 10. 1927. Ensim m äisenä 
vuonna o p iske lijo ita  o li 34 ja  nyky i
sin he itä  on y li 650. O petta jakun taa  
on v iitisenkym m entä. Ennen 1950- 
lukua vak ina is ia  o p e tta jia  ei o llu t 
la inkaan ja  a lunpe rin  he itä  o li vain
12. 50 vuoden a ikana koulun k ir
jo issa  on o llu t 2 600 op iske lija a  ja  
samaan aikaan opp ila ito s  on kou
lu ttanu t 1 400 d ip lom iekonom ia , 299 
d ip lom ik irjeenva ih ta jaa , 165 kaup
patie te iden  kand itaa ttia , 10 lisen 
s iaa ttia  ja  5 toh to ria .

K auppakorkeakou lun  perustam i
sen tek i m ahdo lliseks i huom attavat 
lah jo itukse t, jo is ta  suu rin  o li kaup 
pias August W ah lroos in  tes tam en tti- 
lah jo itus  1,5 m ilj. mk. N ykyis in  ko r
keakoulua y llä p itä ä  Åbo Akadem in  
säätiö ja  va ltionapu on 75 %  va ltion  
hyväksym istä kustannuks is ta . Kor
keakoulu to im i a luks i nk. R euterin 
ta lossa  H enrik inka tu  9:ssä ja  lu ku i
sissa tilapä is issä  tilo issa . Vuonna 
1963 va lm is tu i H enrik inka tu  7:ään 
a janm ukainen kou lu rakennus. □

Turun ruotsinkielinen 
kauppakorkeakoulu 
toiminut 50 vuotta
H Handelshögskolan vid Äbo Akademi (Hanken) juhli 50-vuo- 
tistoimintaansa 14.— 15. 10. 1977. Juhlallisuuksiin kuului mm. 
kolmen kunniatohtorin promovointi sekä korkeakoulun juhla- 
mitalin 9 ensimmäisen kappaleen saajien nimien julkistaminen. 
Lisäksi julk iste ttiin  lehtori Häkan Sandströmin kirjoittama kor
keakoulun h istoriikk i sekä juhlakirja, jonka tekemiseen on 
osallistunut 21 Hankenin yhteydessä työskentelevää tiede
miestä.

Raunistula- 
kuvia

■  T u ru n  ka u p u ng in  h is to 
ria llise n  m useon  jä r je s tä m ä  
” R a u n is tu la ku v ia ''-n ä y tte ly  o li 
av o in n a  T u ru n  lin n a n  su u re s 
sa lin n a n tu v as sa  14. 10— 6.
11. 1977.



L iik e m ie s , jo k a  te k i  
T u p u ssa  r a d io to im in n a n  
j a  k u n to ilu n  h is to r ia a

■  —  Kotonani oli puukantinen Postilla, Almanakka 
ja Genoveva; tule siinä sitten viisaaksi, sanoo turku
lainen optikkomestari Ivar H e l s ke , 97.

Vaan viisaaksi Ivar Helske kuitenkin tuli. Oma
ehtoisesti. Omatoimisesti. Näppärien sormiensa ja 
notkean ajatuksenjuoksunsa ansiosta. Omasta liik 
keestään käsin Ivar Helske kehitteli alaansa. Hän to i
mi innolla myös Turunmaan Radioyhdistyksen p iiris
sä, oli perustamassa ja kehittämässä Laulun 
Ystävät-kuoroa ja kuntoili yksikseen jo vuosia ennen 
Pihkalaa.

 O ptikkom estari Ivar Helske. Kuva: E rkki Paakki.

Iva r H elske on s iis  o llu t m oni
p uo linen , to im e lias  mies. S ilti a i
van o lenna inen  osa hänestä on yhä 
luonnehtim atta . Hän on n im ittä in  
o llu t ja  on yhäk in  syvällinen as io i
den  pohd iske lija , keskuste lija  ja 
suu ri hum oristi.

—  T urun  tunnetu in  ve liku lta , 
vä ittää  ta lousneuvos N iko S a l o 
n e n .

JYRÄN ALTA

Ivar H elske taas to teaa olevansa 
m ies, jo k a  on jäänyt jy rän  alle.

—  Se tapahtu i ihan k ir ja im e llise s 
ti s illo in , kun o lin  10-vuotias po ika
nen. O nni o li m ukana onnettom uu
dessa. Sain ruh je ita , m utta luut 
sä ily ivä t eh jinä.

E rääksi e läm änsä m erkk itapahtu
m aksi ve liku lta -H e lske  nim eää sen 
parin  kuukauden ajan, jona  hän 
vuoden 1912 tie täm issä asui tila 
pä isesti V anhalla  Y liopp ilasta lo lla .

—  E läm äni korkeakou lu , hän 
kehaisee.

NUMEROMUISTI

—  M inu lla  on aina o llu t e rittä in  
hyvä m u is ti, e rito ten  num erom uisti. 
Se on tehnyt asiat m inu lle  he lpo iksi 
ja  o len  suoriu tunu t teh tävistä  no
peasti. V iim e a iko ina  on m uistin i 
ku itenk in  väsähtänyt. Nyt pa lautu
vat m ieleen lapsuusm uistot, jopa 
jo k in  papin saarna, jonka  kuulin 
lapsena O rim a ttilan  k irkossa. M uis
tin i ta itaa  sam m ua hehkum atta  kuin 
M äntsä län tu lit iku t, ve iste lee Helske.

NUKKUNEET
NURKKAAN

Ivar H elske syntyi 20. 1. vuonna 
1880 O rim a ttilan  Karkkulan kylässä 
to rppaan , jossa  te lm i ka ikkiaan 12 
lasta.

—  Tupa o li p ien i ja  väkeä paljon. 
M utta  huum ori anto i huoneeseen

väljyyttä . V itsailim m e, että nukku
neet nostetaan yöksi nurkkaan se i
somaan . . .

—  M inu lla  o li onnea, sain käydä 
kansakoulua, sanoo Helske. jonka 
m ielestä nykyajan kou lu la iset o lis i 
ensin opetettava kävelemään, sitten 
tu lis i äänenm uodostuksen, Suomen 
kielen ja  ensim m äisen v ieraan k ie 
len vuoro.

Jo  10-vuotiaana o li torpan pojan 
lähdettävä kotoa pois, le ivän ha
kuun. Ensin hän meni pa im enpo jak
si, sitten u itto tö ih in , sahalle, reng ik 
si. Eräänä päivänä rengin m itta tu li 
sitten täyteen; hakotukin  v ierestä 
hän lähti karku te ille , patikoim aan 
jalan kohti Helsinkiä.

—  S illä  karku tie llä  olen v ie läkin , 
naureskelee Helske kauniissa ko
dissaan Kauppiaskadun varrella.

—  H arhailin  sitten Helsingissä 
v iikon, to is ta  tö itä  etsimässä.

JUOKSUPOJAKSI

—  Juoksupo ikana a lo itin . O lin 
näppärä sorm istan i ja  nopea tö is 
säni. N iinpä jo  parin vuoden ku lu t

tua  te in  sam oja  tö itä  ku in  sä llitk in  
ja  sa in  sam aa palkkaa.

Jo  H e ls ing issä  lau lam inen viehät
ti nuorta  m iestä, jo p a  n iin , että hän 
o tti tun te ja  Em m i A ck té lta . Opettaja 
keho tti H e lske ttä  hakeutum aan am
m a ttiopp iin  a lan  kou lu ih in , mutta 
vara ttom uus pan i su lun nä ille  suun
n ite lm ille .

—  V uosisadan a lussa oleskelin 
m uutam ia vuos ia  V iipurissa . Nuo 
vuodet o liva t käänteentekeviä , s illä 
tö itä  r iit t i tekevä lle  ja  vaurastuin 
n iin , e ttä  vo in  o ttaa  kaksi veljeä 
luokseni. To isen kou lu tin  kellose
päksi, to ises ta  tu li lennätinv irka ili- 
ja , jo k a  to im i s ittem m in  mm. Turus
sa lennättim en pää llikkönä . Yksi 
ve ljis tän i taas jo u tu i Venäjä lle  ja 
työsken te li ke isari N iko la in  koneen
käyttä jänä.

—  Ne o liva t levo ttom ia  vuosia —  
suurten  m uutosten  a iko ja  —  jo ina

m onet ihm ise t o liva t ku in  ir t i juu ril
taan.

VIERASTA
IHM ETELTIIN

Ivar H elske tu li Turkuun vuonna 
1913, V a lpu rin  jä lke isenä  päivänä.

—  Leh to ri V a n a j a  o li ensim
m äinen tu rku la inen , johon  tutustuin, 
va ikka  m ilte i ka ikk i kaupunkila iset 
tun tu iva t ka tse levan p itkään, oudok
suen. kaupunk iin  tu llu tta  vierasta. 
Tu rku  o li s iihen  aikaan vie lä  idylli
nen p ikkukaupunk i, jossa  kaupunki
la iset tuns iva t to isensa.

Ivar H elske va llo itt i turkulaiset 
p uo le lleen  —  oopperan  lavalta kä
sin. Hän m eni m ukaan oopperayh
d is tyksen kuo roon  ja  sai esitettä- 
väkseen p ienen solistitehtävänkin. 
Kun hän, v ie ras, s itten  ilm estyi la
valle, luu li y le isö  häntä oopperan 
v ie ra ilevaks i sanka riks i ja  Helske 
sai va lta isa t ap lod it.

—  Ne läm m ittävä t yhä mieltäni, 
sanoo Ivar H e lske ja  nauraa hil
peästi.

O PTIIKKAA
YLÖSRAKENTAM AAN

Turussa H elske om ien  sanojensa 
mukaan ryhty i rakentam aan o p tiik 
kaa ylös. Hän os ti Ju lin in  k e llo liik 
keen to rin  varre lta , kävi Saksassa 
oppia saam assa ja  rakensi tu tta - 
vuussuhte ita  maan s ilm ä lääkä rikun - 
taan. N iinpä  o p tiik ka  väh ite llen  a l
koi m erkitä  Ivar H e lskee lle  ja  hä
nen perhee lleen  m yös "le ivä n  ään
tä.”

—  Sain ko rtte e rin , au ton , tu lin  it
sellis ten joukkoon . A h ta is ta  o lo is ta  
lähteneenä m inä jo s  kukaan tiedän, 
että kap itaa li on s iv is tyksen k iv i
jalka. O li a inak in  ennen.

LAULUN AIKA

M utta Ivar H elske ei o llu t vain 
liikem ies. Hän o li m yös lau lum ies, 
joka o li vuonna 1914 perustam assa 
Turkuun Laulun Y stävät-m ieskuoroa. 
Kuoron rive issä hän on pysynyt p it
kään, lau lanu t jo p a  ryhm än ve te 
raaneissa.

Laulun ohe lla  on k ir ja llisu u s  —  
filoso fia  ja  t ie to p u o lin e n  —  sekä 
m etsästys o llu t lähe llä  op tikkom es- 
ta rin  sydäntä.

RADIO TO IM INNAN
URANUURTAJA

Kaikki uusi on aina k ieh tonu t ja 
kiinnostanut Ivar H elskettä . Niin 
radiokin  1920-luvulla.

—  R akente lin  ensin  itse koneita 
ja jopa  n iillä  saato in  kuunnella  
Lontoon lähetyksiä , s illä  avaruus 
oli tu o llo in  v ie lä  tyh jä . Vuonna 1925 
kuuntelin om asta koneestan i p res i
dentin  vaa lin  ja  ilm o itin  s itten  Re
landerin va linnan uu tisena p a ika lli
s ille  lehd ille . V a lite ttavaa  va in  o li, 
että kaupung in  isä t e ivä t uskoneet 
tu lokkaaseen. He e ivä t ta junneet 
keksinnön suuruu tta .

Ivar Helske o li in n o lla  mukana 
vuonna 1926 peruste tun  Turunm aan 
Radioyhdistyksen to im innassa.

—  H elske o li yhd is tyksen a k tiiv i
sin jäsen, hän to im i rahastonho ita 
jana, oh je lm apää llikkönä , te kn ikko 
na ja teki ka ikkea m ahdo llis ta , 
muistelee in s in ö ö ri Vä inö  V e h 
m a s .

Turunm aan R adioyhd is tyksen hal
lussa o li p ien i m ökk i Sam ppa- 
linnanm äellä . S ie ltä  käsin a lo ite ttiin  
vakina iset rad io lähe tykse t lä h e tti
mellä, jossa o li tehoa 500 w attia .

Asem alta tu li u los sekä  om aa e t
tä Y le israd ion  oh je lm aa, kertoo  
Ivar Helske. Ved im m e jo h d o t T uo 
m iok irkkoon ja s ie ltä  lä he te ttiin  ju 
m a lanpalve luksia. Lau la ja ta r A ino 
P ietilä inen lau lo i, p ro fesso ri Nevan
linna p iti es ite lm iä . Sääntönä o li, 
että po litiikka a n  ei saanut puuttua.

—  Ensim m äisen suom ala isen  su
ke llusveneen Veteh isen  ves ille las- 
kusta y ritim m e tehdä  h is to riaa  myös 
Turun rad ion  kautta , m utta  ju tusta  
tu li fiasko  siksi, että postin  m ekaa
nikko, joka  o li saanut tehtäväkseen 
lähetyksen kytkennän, o lik in  nukah
tanut v irkapa ika lleen .

So, so, Ivar . . .
—  Ivar Helske on hum oristi, 

joka  osaa nauraa m yös itselleen, 
sanoo ins inööri Antero T a 11 a s, 
joka on Helskeeltä itseltään 
kuu llu t seuraavat ta rina t:

Helske o li kerran palaamassa 
lenkiltään. P läkkikaupungissa 
hän jo u tu i y llätystilanteeseen, 
kun eräästä ta losta juoks i ka
du lle  alaston nainen. Kunto ilija  
läh ti naisen perään, y ritti auttaa 
tätä. Helske pysähtyi ku itenkin 
äkk iä  ja  kertoo  tokaisseen itse l
leen:

—  So, so, Ivar, entä jos tu tta 
vat tämän n ä k is ivä t.. .

N iinpä lenkke ilijä  ja tko ik in  
kävellen m atkaansa koh ti kau
pungin keskustaa.

★

Ivar Helske luopui liikkeestään 
1940-luvulla. Luopum inen perus
tu i varsin om aperäiseen sop i
mukseen, jonka ehto ja  Helske 
on kertonu t pohtineensa kauan.

—  Luovuin liikkeestä  va im o l
len i ja m inu lle  tu levaa, e lin 
ikäistä e läkettä vastaan. Eläke 
o li tavallaan ku in  s ido ttu  ns. 
kultakantaan eli tukku indeks iin .

Monissa ystäväseuroissa Hels
ke on laskenut le ikk iä  asiasta 
toka isem alla :

—  Minä tässä va in  elelen. 
O m aksi iloksen i ja eläkkeen 
m aksajien kiusaksi.

—  Kom m elluksia  s iis  sattu i, m ut
ta onneksi sentään harvemmin. Ke
h ittyvässä rad ioto im innassa olin 
m ukana vuoteen 1936 saakka. Jo 
vuo tta  aika isem m in asema o li ku i
tenk in  oston kautta s iirtynyt Y le is
rad ion hallintaan.

KUN KUNTOILIJAA 
PIDETTIIN PIKKUHASSUNA

Ivar Helskettä voidaan myös p i
tää kun to ilun  uranuurta jana, s illä 
jo  vuosikym m eniä sitten hän teki 
säännöllisesti p itk iä  hö lkkä lenkke- 
jä . Hän kun to ili ypöyksin, aamuyön 
tunte ina.

—  S illo in  ei te iden  va rs illa  o llu t 
ihm ette lijö itä , m utta  ne, jo tka  me
noni sa ttum alta  näkivät, p itivät m i
nua luonno llises tik in  pikkuhassuna. 
K unto ilu  o li näet käsitteenä tu o l
lo in  v ie lä  tuntem aton.

Vuosia, jopa  vuosikym m eniä kä
ve ly ja  hö lkkä  kuulu ivat Ivar Hels- 
keen ohje lm aan kaksi kertaa v ii
kossa.

—  K ilom etri p iti ta ittua  kymme
nessä m inuutissa, sanoo Helske. 
Lenkk in i o li 10 k ilom etriä  pitkä.

—  Harrastin  kun to ilua  s iksi, että 
lenk in  jä lkeen o li hyvä olla, työt 
su ju ivat, eläm ä o li "reerassa".

Yhä v ie lä  Ivar Helskeen pohja- 
kunto pitää. Nyt hän tosin  lenkke i
lee vain h issute llen huoneesta to i-

Turku-aiheis ia 
mitaleja 
näyttelyssä

■  Turun S äästöpankin pää
kon tto rissa  o li m arraskuussa 
es illä  Turkuun ja  tu rku la is iin  
liittyv iä  m ita le ja  110 kappa 
letta. M ita lit asetti näytte ille  
N um ism atiska Föreningen i 
Åbo rf, jo ka  tänä vuonna 
v ie tti 40-vuotis juh laansa. Van
h im m at Turun tapahtum iin  
liitty vä t m ita lit ovat mm. P ie
ta ri Suuren m a ih innousu T u r
kuun vuonna 1713 ja  Turun 
rauha vuonna 1743.

Yhdistyksen lyö ttäm is tä  m ita le is ta  
m a in ittakoon mm. Jose f Ju lius  
W ecksel, Svenska K lassiska Ly- 
ceum, Fredric  von Rettig, Suomen 
urhoo llise lle  a rm e ija lle , Peter W ald, 
Axel Hartman ja  Porkkalan taka is in - 
luovutuksen m u is tom ita li jne. Y hd is
tyksen jäsenet ovat kukin om alla  
ala llaan as ian tun tijo ita . Prof. O scar 
N ikula on käs ite lly t raha- ja  se te li- 
ju lka isua  Suomessa ja  Ruotsissa 
1700-luvulla, prof. P a trick  Bruun 
room ala is ia  ja  an tiik in  rahoja, p ro 
fessorit Lars-lva r R ingbom  ja  S ixten 
Ringbom ovat om istautuneet iko n o 
grafian tu tk im iseen ja  TM Tom 
Bergroth kunniam erkkitie teeseen. 
M erk ittäv in  panos on o llu t yhd is 
tyksen perusta ja jäsen istä  leh to ri 
Johan J. H u ldenilla , joka  o li tu n 
nettu num ism aatikko ja  ke rä ilijä  
ja  k ir jo itt i luku is ia  a rtikke le ita  ja 
k ir jo ja  num ism aatikan alalta.

Jäseniä yhd is tyksessä on 24. Pu
h een joh ta jina  ovat to im ineet konsuli 
E rik Savon, ap teekkari Ju liu s  A n
dersson, prof. O scar N iku la  ja  in 
tendentti E rik Bergh vuodesta 1965 
lähtien. □

VALTAKUNNALLINEN ilm ansuo- 
je lu v iikko  a lko i 19. 9. 1977. Kam
panjan tunnuksena o li "Puhtaan 
ilm an puo lesta ” . V iikon  ava ja is
tila isuudessa  m aaherra Paavo A i
tion  v irkahuoneessa jo h ta ia  Enok 
Raivonen luovu tti m aaherra lle  v ii
kon sym bolina palkeet.

★

TURUN raviradan jo h ta ja ks i on 
24 hak iiasta  va littu  jo h ta ja  Orvo 
R inne Turusta. Hän o tti to im en 
vastaan m arraskuun alussa. Turun 
uudella rav irada lla  M etsäm äessä p i
detään ens im m äise t rav it 12. 3. 
1978. Raviradan rakennustyö t ovat 
su juneet vauhd ikkaasti.

seen m utta  lenkke ilee  ku itenk in  . . .  
Ja sanoo vakaasti:

—  Yksin ei kukaan tu le  to im een, 
e i tu le  v iisaaksi.

RAILI K IIAN LIN N A



V arsinais-Suomen 
Maakuntaliitto 50-vuotias
■  Tu ru s sa  v ie te ttiin  tä n ä  syksynä va ltaku n n allis ta  m e rk k i
ta p a h tu m a a . M a a m m e  vanh in  m aakunta liitto , V ars in a is -S u o - 
m en M a a k u n ta liitto  täytti 50  vuotta . Liiton peru stam in en  
m e rk its i m a a k u n ta liitto to im in n a n  a lkam is ta  m aassam m e. M y ö 
h em m in  liitto ja  on perustettu  runsaasti, n iin  e ttä  nykyisin  to i
m ivien  19  m a ak u n ta liito n  to im in ta  kattaa  koko  m aan . M a a 
k u n ta liitto je n  v a lta k u n n a llise n a  kesku se lim enä  to im ii M a a k u n 
ta liitto je n  K eskusliitto .

V ars ina is-Suom essa o li luonno l
lisesti e rila is ta  m aakunna llis ta  eri 
a lo jen  yh te is to im in taa  jo  varha i
sem pinak in  a iko ina, m utta  maakun- 
tahenkeä luova, kotim aakunnan 
henk is iä  ja  a inee llis ia  pyrin tö jä  
ed is tävä  e lin  puuttu i. A ja tus eri kan
sa la isp iire jä  yhd istävästä  m aakun
na llises ta  yhd istyksestä, m aakunta
liitos ta , osu ik in  s iten  o to lliseen  ilm a
p iiriin .

Ju lk iseen tila isuu teen  hanke tu li 
m a is te ri A rvo  V ik lund in  (m yöhem 
m in prof. Arvo V iljan ti) le h tik ir jo i
tuksesta  27. 8. 1927. Jo kuukautta 
m yöhem m in, 23. 9. p ide ttiin  Turussa 
asian jo h d o s ta  alustava kokous, 
jossa  ase te ttiin  20-henkinen to im i
kun ta  hanketta  edelleen kehitte le
mään.

V ars ina is-Suom en M aakunta liiton 
perustava  kokous p ide ttiin  Turussa 
m arraskuun 5. p :nä 1927. L iito lle  
hyväksyttiin  säännöt sekä va littiin  
12-jäseninen ha llitus  ja  30-jäseninen 
neuvotte lukun ta . Ensim m äiseksi pu
h een joh ta jaks i v a litt iin  prof. Uno 
Harva ja  s ih tee riks i maist. Arvo 
V ik lund . H a llitus  asetti samassa 
kuussa p itäm ässään kokouksessa 
ne ljä  jaos toa : h is to ria llisen , k ie li- 
ja  kansantie tous-yh te iskunna llis - 
ta loude llisen  sekä m atka ilu jaoston.

M aakun ta liiton  to im in ta  käynnis
ty i hyvin  r ipeästi. Jäsenkunta kas- 
vo i ja  e rila is ia  to im in to ia , va ltaosa l
taan ku lttuurikysym yksiä  koskette le- 
via, o li runsaasti. Yhdistysm uoto isen 
liito n  jäsenkunta  koostu i pääasias
sa yks ity ishenk ilö is tä , ja  m ukana 
o liva t m aakunnan ku lttuurie läm än 
tunne tu im m at henk ilö t sekä run
saasti va ltakunnan taso llak in  tun 
ne ttu ja  nim iä.

M uua lla  maassa o li koke iltu  kun
tien  m ahdo llisuu tta  o lla  jäsenenä 
m aakun ta liitossa  ja  käyttää sitä yh
te is ten  hankke idensa edistä jänä. 
Vars ina is-S uom en kun tienk in  taho l
ta ilm en i k iinnostusta  asiaan. Maa
kun ta p ä iv illä  1948 te h tiin  käänteen
tekevä  päätös kuntien ottam isesta 
m ukaan m aakun ta liiton  jäseneksi. 
Luku isas ti kun tia  liitty i mukaan heti 
a lus ta  lähtien. Puo len to is ta  vuos i
kym m enen vä liva iheen jä lkeen 
vuonna  1964 liitto o n  kuuluvien yks i
ty is* ja  yh te isö jäsenten  suostum uk
se lla  Vars ina is-S uom en M aakunta-

Tauno Suom inen

liiton  säännöt m uutettiin  siten, että 
jäseninä tu liva t o lem aan vain l i i t 
toon liittyneet Varsinais-Suom en
kunnat. Uudet säännöt astu ivat vo i
maan v. 1950, jo llo in  jo  40 kuntaa 
o li M aakunta liiton jäsenenä. Nykyi
sin ka ikki m aakuntamme 7 kaupun
kia ja  52 maalaiskuntaa ovat liiton  
jäseniä.

K unnallise lle  poh ja lle  s iirtym inen 
to i M aakunta liito lle  kokonaan uuden 
to im intakentän. Entisten h is to ria - ja 
ku lttuu rip ito is ten  to im in to jen  rin
na lle  nousivat keskeiseen asemaan 
m aakunnan e linke ino- ja  kunna llis 
ta loude llise t kysymykset.

Varsinais-Suom en M aakunta liiton 
to im in ta  sai huom attavasti lisää 
kantavuutta 1972, jo llo in  liiton  uus i
en sääntöjen m ukaisesti sen päät
tävät e lim et m uodostettiin  m aakun
nassa ku llo ink in  v iim eksi p idetyissä 
kunnallisvaale issa todettua p o liit
tis ta  vo im asuhdetta vastaaviksi. 
Käytäntö on osoittanut ratkaisun 
onnistuneeksi, koska nyt liiton  kan
nanotot heijastavat maakunnassa 
va llitsevia  näkemyksiä.

M aakunta liito lla  on varsin huo
mattava ju lka isuto im inta. Varsinais- 
Suomen h istoriaa k irjo ite taan  ja t

kuvasti, ja  s iitä  on va lm iina  jo  huo
m attava osa. Varsinais-Suomen 
M aakun tak irjaa  on ilm estynyt 24 
n ide ttä  ja  M aakun tapo liittis ta  ju lka i
susarjaa  5 n idettä . A lkuvuosinaan 
M a akun ta liitto  ju lk a is i m yös Varsi
na is-Suom en m atkaoppaan sekä 
m uutam ia kuva teoksia . L iiton vuo
s itta in  ilm estyvä  to im intakertom us 
on hyvä ka tsaus tä rke im p iin  maa
ku n n a llis iin  tapahtum iin  ja hank
ke is iin  kunakin  vuotena.

V ars ina is-S uom en Maakuntaliiton 
h a llituksen  puheen joh ta jin a  ovat 
puo len  vuos isadan aikana toim ineet 
p ro fesso ri U no Harva 1927— 48. 
pro fesso ri J. E Salom aa 1949! 
m aaherra E rkk i H ärm ä 1950— 57. 
m aaherra Esko Kulovaara 1958— 71 
sekä m a a n v ilje lijä  Eeri H yrkkö vuo
desta 1972. L iito n  to im innan joh ta ji
na ovat sam ana aikana toim ineet 
pro fesso ri A rvo  V iljan ti 1927—68 
sekä vuoden 1969 a lusta fil.m aiste
ri Perttu  K o illinen .

S ääntö jensä  m ääräyksen mukai
sesti M aaku n ta liito n  tarkoituksena 
on o lla  yh te is to im in tae lim enä  maa
kunnan kunna llis -, ta lous-, sosiaali-, 
ja  ku lttuu rias io issa , syventää maa- 
kuntahenkeä ja  k iin tym ystä  kotiseu
tuun. ed is tää  Varsinais-Suomen 
henkis tä  ja  a in e e llis ta  vaurastum is
ta. va lvoa  m aakunnan ja  sen alueel
la o lev ien  kun tien  yh te is iä  etuja se
kä vaalia  m aakunnan menneisyyden 
ja  nykyisyyden tuntem usta.

Näitä  ta rko itu ks ia  liitto  toteuttaa 
jä rjes täm ä llä  m aakunta- ja  kunnal
lispä iv iä  sekä ko tiseu tu juh lia , har
jo itta m a lla  es ite lm ä- ja  ju lka isu to i
m intaa sekä tekem ällä  Varsinais- 
Suom en henkis tä  ja  a inee llis ta  vau
rastum ista  ta rko itta v ia  a lo itte ita  ja 
to teu ttam a lla  niitä.

M a a ku n ta liito lla  on merkittävä 
asem a kun tien  ja  va ltiova llan  väli
senä e lim enä. L iitto  onk in  tiiviissä 
yhteydessä m aakunnan kansan
e dus ta jiin . eduskunnan valiokuntiin, 
va ltioneuvos ton  jäsen iin  sekä eri 
m in is te riö ih in  ja  h a llituks iin , tuoden 
vo im akkaasti e s ille  maakunnan tar
peita. M yös yh teydet om an maakun
nan ja  lään in  s isä llä  vaikuttaviin 
va ltion  ja  k u n n a llis iin  päätöksen
te ko e lim iin  ovat saum attom at.

Varsinais-Suomen Maakuntaliitto 
on toiminnassaan säilyttänyt ne ar
vokkaat kulttuuritehtävät, jotka sen 
toimintaa alkuvuosikymmeninä sä
vyttivät. Muuttuva yhteiskunta on 
sen lisäksi antanut liitolle runsaasti 
uusia tehtäviä. Maakuntaliiton kes
keinen asema kuntien alueellisena 
yhteiselimenä on voimakkaasti ko
rostunut ja  nykypäivinä sen toimin
takenttä ulottuu maakunnassamme 
harjoitettavien kulttuuri- ja talous
elämän toimintojen kaikille aloille.

TAUNO  SUOMINEN □

T u r k u -s e u r a ,  Åb o-sam fu n d et ry:n  
to im in ta s u u n n ite lm a  v u o d e l le  1978
—  kah deskym m en esen sim m äin en  to im in tavuosi  —

TAVOITTEET JA PERI
AATTEET 1978

Turku-seuran 20-vuo tis juh lien  yh
teydessä 1977 on vo itu  to de ta  seu
ran to im innan pa inop is teen  o lleen 
monissa T urun  ja  sen asu ja in ten  
hyväksi tapahtuneessa a lo ite to im in 
nassa.

N iinpä 1978 on syytä  ja tka a  tä llä  
lin ja lla  ja  asettaa tavo itteeks i jäse
nistön ja  seuran eri ja o s to je n  avul
la tuoda es iin  to ivee t ja  näkem ykset 
Turun m on ipuo lisen  k u lttu u rim iljö ö n  
suojelussa, uuden T urun  keh ittäm i
sessä ja  kansa la is ten  viih tyvyyden 
parantam isessa.

Seuran 20-vuo tiskertom uksen mu
kaan on m onia seuran tekem iä  esi
tyksiä Turussa to teu tunu t, m utta  on 
myös a lo itte ita , jo tka  ovat edelleen 
to teutum atta. N ä ih in  keskenerä is iks i 
jääneihin ja  tu le v iin  uus iin  e h do tuk
siin vo idaan en tis tä  vo im aperä isem - 
min paneutua kun seuran jäsen is 
tön määrä on kasvanut ja  lisäksi 
kaupunkiosaseuro jen kanssa yh te is
työ saadaan käyntiin .

Ko tiseu tuyhd is tykse thän ovat 
myös asukka ittensa  e tu jä rjes tö jä , 
jo iden tehtävänä on huo lenp ito  
asu inym päristönsä viih tyvyydestä. 
Tämän johdos ta  kansa la is ten  m ie li
pite itten saattam inen päättäv ien  ja  
toteuttavien v iranom a is ten  ra tka is
tavaksi on tä rkeä  tehtävä.

Toisaalta  on seuran myös ta r jo t
tava jäsen is tö lleen  sisä is tä  to i
mintaa, joka  vä littöm ästi ta rjoaa  
viihdettä, va lis tusta  ja  t ie to a  heidän 
omasta asu inkaupung is taan . S iinä 
mielessä seuran ku lttu u rire tke ily jä , 
kokousto im intaa ja  ju h lia  ja tke taan  
aikaisem pien vuosien tapaan.

Luonnonsuo je luvuoden johdosta  
seura to im ii tä llä k in  lin ja lla  a k tiiv i
sesti tähdäten v ihe r-T u run  keh ittä 
miseen.

YLEISET KOKOUKSET JA 
JUHLAT

Vuosi 1978 a lkaa N a is jaoston  
Kynttilänpäivän ju h la lla  tam m ikuun 
29 päivänä.

Seuran vuos ikokous  on sääntö jen 
mukaan m aa liskuussa ja  syyskokous 
marraskuussa. Näissä t ila isu u ks is 
sa to ivotaan to im innanha lu is ten  ja  
ko tiseututyöstä k iinnos tune iden  jä 
senten ta rjou tuvan ja o s to ih in  ja  e r i
la is iin  teh täv iin , jo ita  seuran to im in 
nassa runsaasti ta rjou tuu .

Turun linnassa v ie te tään  loka
kuussa pe rin tee lliseen  tapaan syys
juh la  a rvokka in  oh je lm in .

Turun päivän suunnitte luun seura 
osa llis tuu  aikaisem paan tapaan ja 
on m ukana H e ik inm arkk ino illa , m i
kä li n iitä  jatketaan.

M u itak in  kokous- ja  juh la tila isuuk
sia voidaan järjestää, jo s  tarvetta 
ilm aantuu.

ESITELMÄSARJAT

Turun Työväenopiston kanssa to i
m eenpannaan helm ikuussa neljänä  
m aanantaina es ite lm äsarja  luonnon
suoje lun a la lta  s iten e ttä  6. 2. 
luento käs ittää K u lttuu risuo je lua

Turku-seura toimii
TURKU-seuran 20-vuotis juh la t 

ovat takanapäin. Selostus n iis tä  on 
to isaa lla  tässä lehdessä. T ä lläkin  
pa ls ta lla  on syytä lausua m onille  
avusta jille  k iitos  juh lan  onn istum i
sesta. Ensinnäkin juh la to im ikun ta  
va lm is te li huo le lla  oh je lm an ja  
korkeatasoiset kuoro-, lausunta- 
kuoro-, tanhu- ja  vo im iste lu- 
es itykset o liva t kaunista nähtävää 
ja  m ie lu is ta  kuultavaa. Lisäksi nämä 
oh je lm at saatiin  korvauksetta. Myös 
kaupung inorkeste ri ansaitsee k ii
toksen arvokkaasta esityksestään. 
Tätä palve lusten sarjaa voidaan 
ja tkaa , s illä  partio la ise t to im ivat 
airue ina, pank it asettivat M inun 
T u rkun i-p iirus tusk ilpa ilun  työ t esil
le, ope tta ja t To in i G rönqvist ja  
S isko Tuom inen suorittiva t tö iden 
a rvoste lun ja  k ilpa ilu jen  pa lk in to ja  
la h jo itti A rch im edes Oy.

TURKU-seuran juh laan  liittyen 
to im itta ja  Jorm a Vuori haastatte li 
Turun a luerad iossa  lauanta ina 15. 
10. 1977 a rkk iteh ti O lli Kestilää, to i
m is topää llikkö  V ilho  Lehtosta ja  
asessori Ilm ari R innettä  Turku-seu
ran to im in taa  koskevista asioista.

UUSI kaskuk ilpa ilu  on ju lis te ttu  
seuran 20-vuotis juh lan merkeissä. 
K ilpa ilu  päättyy huhtikuussa 1978. 
Nyt va in  ka ikk i tu rku la is ia  koskevat 
ja  m uut Turku-a ihe ise t ju tu t pape
rille . T arkem pia oh je ita  k ilpa ilus ta  
tässä lehdessä to isaalla . A ika isem 
mat kaskuk irja t I ja  II antavat hy
viä  v iitte itä  ja  m a lle ja  kaskuista.

SEURAN syyskokous on lehden 
ilm estyessä p idetty. Tä lläkin

kerra lla  tu tustu im m e jä lleen  uuteen 
kohteeseen ja  lisäsim m e Turun 
tuntem ustam m e. Suomen vanhin 
koulu, K a tedraalikou lu es ite ltiin  n iin  
p iirirakennusa rkk iteh ti O lo f Holm 
berg in esite lm ässä ku in  rehtori 
Barbro Fonte llin  selostuksessa k ie r
tokäynnillä . Rouva M aire S p iik  es itti 
valm istam ansa Turku-a ihe isen  f i l 
min. —  O lo f Holm berg on äsket
tä in  n im ite tty  Pohjo ism aisen m in is 
terineuvoston s ih teeris tön  jäseneksi 
rakennusalan as ian tun tijaks i. Hän 
tu lee  s iirtym ään Osloon, jo ten  sa im 
me kuulla  ku in jäähyväisesite lm än.

Syyskokouksesta ta rkem m in  leh
tem m e seuraavassa num erossa, jo 
ka ilm estyy ensi vuoden m aalis
kuussa.

TURKU-seura on vuosikym m e
nien a ikana tehnyt use ita  a lo tte ita , 
jo is ta  m onet ovat tuo ttanee t kau
n iita  tu loksia . Pari uutta  a lo ite tta  
on näköp iirissä , m utta  n iiden  va l
m iste lu  on käynnissä seuran h a lli
tuksessa.

VUODEN vaihde lähestyy, jäse
n istön ja  lehd is tön  tila u s ta rk is tu k - 
s ia  suorite taan. To ivo ttavasti seu
ran jäsenm äärä yhä kasvaa, jo tta  
saamme uusia jäsen iä  ja  uusia t i
laa jia  Suom en T u rku -lehde lle  vuo
de lle  1978.

Suomen T u rku -le h ti on myös 
kaunis jou lu lah ja , jo n ka  vo itte  t i
la ta  ystäv illenne ko ti- ja  u lko 
m ailla. Näin ko tiseudun te rve ise t 
tu leva t lehden m uodossa ne ljä  ke r
taa vuodessa.

Hyvän jo u lu n  to ivo tuks in  □

ILM ARI RINNE 
to im in n a n jo h ta ja



ym p ä ris tö n  suo je lun  osana, 13. 2. on 
e s illä  V esien suo je lu  Lounais-Suo- 
messa, 20. 2. puhutaan luonnon
su o je lu a lu e is ta  ja  27. 2. es ite lm ö i
dään ilm an saaste isuudesta  ja  puh
taudesta .

S yyspuo le lla  p ide ttänee  es ite lm ä
tila isuuks ia , jo issa  käs ite llään  T u 
run 750-vuo tish is to riaa .

KO TISEUTU ALAN YHTEIS
TO IM IN TA

M ikä li va lta kunna llis ten  K otiseu
tu p ä iv ie n  saam inen Tu rkuun  1979 
va rm is tuu  m uodoste taan  Turku-seu- 
ran, V ars ina is-S uom en M a akun ta lii
ton , kaupung in  M atka ilu lau takunnan 
ja  T urun  kaupung in  yh te inen  to im i
kun ta  pä iv iä  va lm iste lem aan.

V uoden 1978 a ikana to teu te taan 
T u rku-seuran  ja  kaupunkiosaseuro - 
jen  e n tis tä  tiiv iim p i yh te is työ  ja  
m äärite llään  teh tä vä lin ja t ja  työ
m uodot.

M uutak in  pa ika llis ta  yh te is työ tä  
e ri jä r je s tö je n  vä lillä  vo im iste taan 
m a hdo llisuuks ien  ja  to ivom usten 
m ukaan.

KIRJALLINEN JA MUU  
TIEDOTUSTOIM INTA

Suom en T urku-A bo, vå r stad- 
leh teä  to im ite taan  ne ljä  num eroa 
vuodessa a ika isem paa kokoa ja  s i
vum äärää noudattaen. Vuoden 1977 
lopussa ju lis te tu n  kaskuk ilpa ilun  
perus tee lla  säätänee riittävästi a i
ne istoa  m ahdo llisen  ko lm annen 
kaskuk irjan  a ikaansaam iseksi.

M urre jaosto  kerää ede lleen  Tu
run m urte is ia  pak ino ita  jo ita  vo ita - 
nee käyttää  ede lleen  hyväksi k ir ja l
l is iin  ju lka isu ih im m e.

T u rku -k ro n ikka  on ja tkuvan työn 
a lla  T urun  y lio p is to n  suom enkie len 
la ito kse lla  läh innä  seuran siv istys- 
jaos ton  va lvonnassa.

P a ika llis rad ion  kautta  pyritään 
vuoden a ikana lisääm ään ko tiseutu- 
a ihe is ta  Turku-oh je lm is toa .

JAOSTOJEN TOIM INNAT

M urrejaosto pitää ede lleen  kerran 
kuussa kokouksen ta rkaste llen  saa
pune ita  Turun m urteen k ir jo itu ks ia  
ja  pak ino ita , korja ten  e rila is ia  m ur-

re tekste jä  ja  valvoen T urun  m ur
teen ilm entym iä  m ainoksissa, leh
d is tössä  ja  rad iossa sekä ta rpeen 
tu llen  ta rjoaa  apuaan o ika isu issa. 
Retkeilyjaosto jä r je s tä ä  toukokuun 
to rs ta i- ilto in a  ku lttu u rio p in to re tke t 
jä lle e n  uusiin  koh te is iin  ja  jaoston  
jäsenet to im iva t oppa ina  ja  se losta 
jin a  re tk illä . M u itak in  op in to re tk iä  
m ahdo llisesti tehdään. Lehtijaosto 
suunn itte lee  ja  ho itaa  Suom en Tu
run ilm estym iseen liittyvä t asiat. 
Naisjaosto avustaa seuraa juh lien  
jä rjes te ly issä  ja  to im eenpanee 
K ynttilänpä ivä juh lan . Sivistysjaoston 
osa tavo itte ina  ovat mm. erä iden 
Turun h is to riasta  k iinnostava lla  ta 
va lla  kertovien ruo ts ink ie lis ten  k ir
jasten kääntäm inen suom eksi tai 
a inakin  erä iden  kohtien suom enta
m inen ja  ju lka isem inen  Suomen 
Turussa. A lo itte ita  Turun s iv istys
to im en kohda lla  tu llaan  tekemään. 
Historian jaosto to im ittaa  Suomen 
Turkuun h is to riaan  liittyv iä  k ir jo i
tuks ia  Turun tapahtum ista, se lostaa 
Turun tuom iok irkon  ja  Turun lin 
nan ko rjausva ihe ita  sekä harkitsee 
a lan a lo itte iden  tekoa. Ympäristö- 
jaosto harkitsee Turkuun kohd is tu 
via a lo itte ita  luonnonsuo je luvuoden 
johdosta . Talousjaosto tukee seu
ran ta lou tta  e ts im ä llä  ta rv ittavat 
ke ino t ja  to im enp itee t seuran ta lou 
den y lläp itäm iseks i. Työjaosto kä
s itte lee  m u ilta  ja o s to ilta  saapuneet 
a lo ittee t ja  to isaa lta  aktivo i jaos to ja  
tekem ällä  n iille  to im in taehdotuks ia . 
Jaosto  va lm is te lee  asiat ha llitu kse l
le sekä ra tka isee itse p ienem m ät 
tehtävät. Ruotsinkielinen jaosto tu 
lee uutena jaostona  tu tk im aan teh 
täväkenttää ja  karto ittaa  sen vuoden 
1978 aikana, m inkä jä lkeen  jaosto  
tekee m uiden jaos to jen  tapaan 
a lo itte ita  ha llitukse lle .

T ilapä is iä  jaos to ja  ja  to im ikun tia  
asetetaan tarpeen vaatiessa.

M UITA TOIM ENPITEITÄ

Seuran ark is to  on ede lleen  W äinö 
A a ltosen m useolta  käyttöön saadus
sa a rk istohuoneessa. K u itenk in  seu
ra tavo itte lee  se lla is ta  pysyvämpää 
to im itilaa , jo n ka  yhteydessä Turku- 
seuran ha llitus  ja  ja os to t vo is ivat 
kokoontua  ja  jossa jäsen is tö  ja 
muu yle isö  vo is i kätevästi asioida. 
Tä lla inen  vo is i o lla  es im erk iks i jo 
kin Turun h is to ria llinen  rakennus,

K onttori 77- 
näyttelyssä  
5642 kävijää

■  Osuuskunta Turun Messu
jen kolmas konttorialan tuot
teiden ]a palvelusten erikois
näyttely Konttori 77 järjestet
tiin 8.— 11. 9. 1977 Ikituurin 
kongressikeskuksessa. Näyt
teilleasettajia oli 43 ja hei
dän käytössään yhteispinta- 
alaa 850 neliömetriä. Kaikki 
halukkaat eivät päässeet mu
kaan. Näyttelyyn tutustui 
5 642 maksanutta katsojaa.

N ähtävissä o li ka ikkea, m itä  nyky
a ika isessa  ko n tto rissa  vo i kuv ite lla  
ta rv ittavan , mm. tie to je n kä s itte ly - ja 
a tk -pa lve lu jä rjes te lm iä , kop iokone ita  
ja  o ffse tte ja , a rk is to in tijä r je s te lm iä , 
sano jenkäs itte ly la itte ita , kassan- ja 
a ja n ta rkka ilu jä rje s te lm iä , kortis to ja , 
lom akkeen tuhoo jia , laskim ia, k ir jo i
tuskone ita , p o s tinkäs itte ly la itte ita , 
pu tk iposte ja , k ir ja n p ito jä rje s te lm iä , 
pa ino tuo tte ita , k ilp iä , ko n tto rita rv ik - 
keita, ka luste ita  jne.

N äytte lyn avasi va ltio n  tie tokone 
keskuksen y lijo h ta ja  Jukka  I. W alle- 
nius, jo lle  m erenku lkuneuvos Nils 
W ette rs ta in  o jens i om aperä isen 
pöytä lam pun. Tervehdyssanat es itti 
kaupung ins ih tee ri Paavo M äkinen. 
N äytte lypää llikkönä  o li O lli A nttila . 
Seuraava alan näytte ly  jä rjeste tään 
kahden vuoden ku lu ttua . □

joka  kaupung in  taho lta  on suunn i
te ltu  restauro itavaks i täm äntapa i
seen s iv is tysseuro jen  käyttöön.

M uita  tässä m ain itsem attom ia  
to im e n p ite itä  tu llaan  vuoden aikana 
suorittam aan ku llo in k in  ilm enevien 
a lo itte iden  ja  ta rpeen poh ja lta .

Seuran ta lousa rv io  vuode lle  1978 
käs ite llään  m aa liskuun kokouksessa. 

Turussa, m arraskuun 22 päivänä 
1977

Olli KESTILÄ
puheen joh ta ja

Ilmari RINNE
to im innan joh ta ja

SUOMEN
TURKU

ÅBO,
VÅR STAD

P ääto im itta ja  -  C hefredaktö r: O lli Kestilä.

To im ituss ih tee ri -  R edaktionssekre te ra re : E ino Lehtinen , E linan tie  -  E lina- 
vägen 4 A  44, puh. - te l. 371 320.

Ilm o itu sp ä ä llikkö  -  Annonschef: H arri Helin , Be tan ianka tu  - Betan iaga tan  
15 B 38, puh. - te l. 354 457.

T o im ituskunnan m uut jäsenet - R edaktionsrådets  and ra  m ed lem m ar: Ta ina  
H erra la  -  H eim o K a llio  -  Reino Leim u -  Reino L inkosaari -  I lm a ri R inne - 
M eta Torva lds.

Å A :n  A x elia
kouluttaa
insinöörejä

 Kultaa ja hopeaa 77-näyttelyssä oli esillä myös Turun kaupungin historial
lisen museon kalleuksia. Kuvassamme amanuenssi Hagar Nikander ja kon
servaattori Reino Mattila sijoittamassa kalleuksia vitriineihin. —  Kuva: Foto- 
nova.

His to r ia l l is ia  kalleuksia 
Kultaa ja hopeaa 77:ssä

 Osuuskunta Turun Messut järjesti 3 . - 6 .  11. 1977 Wäinö Aaltosen museos
sa Kultaa ja hopeaa 77-näyttelyn, joka nyt järjestettiin viidennen kerran ja 
oli ainoa alan erikoisnäyttely maassamme tänä vuonna. Näyttelytilaa oli käy
tössä noin 1.500 neliömetriä. Neljä päivää avoinna olleeseen näyttelyyn tu
tustui 6.450 maksanutta kävijää. Seuraavan kerran alan näyttely järjestetään 
Turun Messujen yhteydessä 10.— 19. 8. 1979.

Näyttely herä tti v ilkas ta  k iin n o s
tusta myös maan ra jo jen  u lko p u o 
lella a ina Japan ia  m yöden. M ukana 
olivat lähes ka ikk i suure t suom ala i
set ja lom e ta llia lan  va lm is ta ja t. Esil
lä o li ko tim a isen  ku ltasepän teo lli- 
suuden va lm is tam ia  koru ja , pöytä- 
ja korpushopeata, tim a n tte ja  ja  ja 
lokiviä, jo id e n  yh te isarvo  o li noin 
viisi m iljoonaa m arkkaa.

Tämän päivän tunne ttu jen  koru- 
valm ista jien r in n a lla  ta rjo s i m ie len 
k iin to isen ve rta ilum ahdo llisuude n  
Turun kaupung in  h is to ria llise n  mu
seon osasto e s itte lem ä llä  vanhaa 
tu rku la is ta  ku ltasepänperinn e ttä . 
mm. vanhoja koru ja , jo tka  eivät a i
kaisem m in o le  o lle e t es illä  m issään 
näyttelyssä. E s illä  o li mm. rin taneu 
la, jonka su u riruh tinas  —  sittem m in  
keisari —  N iko la i la h jo itti tu rku la i
se lle  rouva Sofia  K a ro liina  D ah lströ - 
m ille vuonna 1855.

Runsaalla ko ris te e llisu u d e lla  he
rättivät huom io ta  kam pa ja  rin ta - 
neula, jo tka  a rkk ite h ti A ugus t K rook 
suunn itte li vuonna 1885 saksa la ise l
le m orsiam elleen M argare ta  S chw a
bille , jos ta  s ittem m in  tu li tu rku la i
nen rouva K rook. K oru t va lm is ti 
ku ltaseppäm estari W ilhe lm  P ette rs
son. 1800-luvulle tyyp illis iä  o liva t 
ku ltaseppäm estari G abrie l H olm in- 
gin va lm is tam at filig ra a n ik o ru t sekä 
ku ltaseppäm estari A j. A rppen käs i
alaa o levat h e lm iko ru t. 1800-luvun 
ku lttu u rih is to ria a  liitty y  kauniiseen

rintaneulaan, jonka  kuu lu isa Tuo
m iok irkon  m aalari Robert W ilhelm  
Ekman la h jo itti m orsiam elleen Jo 
sefin P ipp ingsk iö ld ille . Sulhanen 
osti Roomasta kauniin  kameekiven 
ja  sai s ille  paavin siunauksen.

Museon osasto illa  o li esillä  myös 
sa rja  lus iko ita  vuosilta  1550— 1650. 
N iiden varret ovat lyhyet ja pesät 
suuret. Lyhytvartis ia  o livat myös 
ve itse t ja  haarukat. Haarukassa oli 
vain kaksi p iikk iä , jo tka  o liva t lähes 
yhtä p itk iä  kuin varsiosa. M atkailu- 
ruoka iluvä line itä  o li es illä  pari sar
jaa, jo is ta  kre iv i A rm fe ltin  vuonna 
1841 ku ltaseppäm estari O tto Roland 
M e llin iltä  tilaam a on ku lla lla  pääl
lystettyä hopeaa. V ä line istö  käsittää 
veitsen, haarukan, p ikku- ja  iso lusi- 
kan sekä nuuskarasian. □

TURUN T apaturm a inva liid it ry. 
v ie tti 30-vuo tis juh laansa lauantaina 
10. 9. 1977 T-talossa. Jäseniä jä r
jes tössä  on y li 2 000. Toim innan
jo h ta jana  on Esko Laiho ja  kunn ia 
puheen joh ta jaks i on kutsuttu  Eelis 
Teppala. P uheenjohta jina ovat to i
m ineet mm. V iljo  Lankinen, V iljo  
Leh tisa lo  ja  Y rjö  S illankorva. Ny
ky is in  on puheenjohta jana M atti 
Oksa, varapuheen joh ta jana Jaakko 
S ilvander ja  joh tokunnan muina 
jäsen inä  Eevi Nurm i, Brita  Tokoi 
ja  Esko Laiho.

fl  Piispankadulla, vastapäätä 
arkkipiispan taloa sijaitseva 
Åbo Akademin kemiallis-tek- 
nisen tiedekunnan uusi labo- 
ratoriorakennus on otettu 
käyttöön. Laboratoriotalo 
Axeliaan on siirretty prosessi- 
kemian, prosessitekniikan, 
analyyttisen kemian, epä
orgaanisen kemian ja kemi
allisen reaktiotekniikan ope
tus. Tiedekunnan kemiallisen 
puunjalostustekniikan osas
ton toiminta jatkuu Gado- 
liniassa.

Axelian tilavuus on 35 000 kuu
tio ta  ja kerrosala 6 700 neliöm etriä . 
Eri labora to rio iden  lisäksi rakennuk
sessa on mm. 500 neliön laaja ja 
8— 11 m etriä korkea ko jeha lli, tie to 
konekeskus, iso toopp ilabora to rio , 
jä tevesipuhdistam o sekä opetus-, 
harjo itus- ja  tu tk im ustilo ja . Axelia 
kouluttaa ins inööre jä  kem ia llise lle  
prosessiteo llisuudelle , puunja lostus
teo llisuude lle  ja  pe trokem ia llise lle  
teo llisuude lle  sekä os itta in  myös 
m eta llu rg ise lle  teo llisuude lle  ja  ko
nepajateo llisuuden tehtäviin. T iede
kunnan dekaani on p ro fessori Ran- 
d o lf von Schalien.

Åbo Akadem in II :n ins tituu tti- 
rakennuksen kokonaiskustannukse t 
ovat noin 20 m ilj. m arkkaa, johon 
tu levat lisäksi vä line iden  ja  kaluston 
hankk im iskustannukset noin 2,5 
m ilj. markkaa. Kustannuksista vas
taa va ltio . □

TURUN postiväen ensim m äinen 
verenluovutus SPR:n veripa lve lu lle  
tapahtu i 30. 10. 1955 ja  20. 10. 1976 
jä rjes te ttiin  kahdeskym m enes vas
taava tila isuus. Turun posti- ja  len- 
nä tinväki luovu tti ens im m äise llä  ker
ralla verta  36 pu llo llis ta , m utta  v ii
me vuosina on päästy y li sadan ja  
20 vuoden aikana yhteensä 2 208 
verenluovutuskertaan . Yhteensä ver
ta  on luovutettu  y li 1 000 litraa. 
Postiväen ensim m äiseen veren luo
vutukseen 20 vuotta  s itten osa llis 
tuneet puhe lunvä littä jä  K y llikk i Tou- 
kom etsä ja  postim iesten esim ies 
Esko O ikarinen  ovat 16-kerta is ia  
luovutta jia . K on tto rinho ita ja  W in te 
rin  v irkahuoneessa  jä rjes te tyssä  
tila isuudessa SPR:n veripa lve lu lää- 
käri A llan Rajam äki ja  osaston
ho ita ja  Le ija -L iisa  Dahlgren luovu t
tiva t postiväen e d us ta jille  ta ite ilija  
Essi Renvallin m uoto ilem an SPR:n 
veripa lve lun  m uisto laatan. Posti- 
väkeä edustiva t puhe lunvä littä jä  
K y llikk i Toukom etsä, sa iraanho ita 
ja ta r K y llik k i Haapaniem i, esim ies 
Esko O ikarinen  ja  kon tto rin h o ita ja  
H eikki W in te r, joka  ilm o itti luovu tta 
vansa laatan postin  "k ip u s isko n ”  
to im is toon.



#  A u ra jo k i, S u o m e n  Jo u tse n  ja  S igyn o liv a t la s ten  ko tis eu tu ha va in n o iss a  
tä rk e ä llä  s ija lla . —  K uva: Ilm a ri R inne.

Kotiseutu-
opetusta
päiväkodissa

R ätiä länkadun pä iväko ti B eli 
kokopä iväosasto inen  lasten ta rha  on 
p itänyt ku luneen syyskauden työs- 
ken te lyteem anaan "K o tik a u p u n k in i” . 
Teem an m erkeissä on teh ty  tu tus- 
tu m is re tk iä  yh te isesti ja  ryhm issä 
T urun  nähtävyyksiin  sekä s itten  as
karte luna  rakennettu  p ieno is-T u r- 
kua lasten om an näkem yksen ja  
ilm en täm is ta idon  poh ja lta . Joh ta ja 
ta r K irs ti H äm älä inen sekä opetta 
ja t  R a ija  Jauho, M aria  Pellinen. 
Terttu  Purm a ja  S olve ig Ja rlund - 
Sandström  va lvo iva t ryhm ien työs
kentelyä.

Sain ku tsun  tu lla  tu tustum aan 
lasten rakentam aan p ieno is-Tur- 
kuun. O lihan T u rku-seuran  to im es
ta p a rha illaan  m enossa kou lu la is ten  
p iiru s tu sk ilp a ilu  "M in u n  T u rku n i" .

H äm m ästyttävää o li tode ta , m i
tenkä  no in  70 cm  korkea  Turun 
tu o m io k irkko  sekä  T urun  linna, 
koko  K äs ityö lä ism useoa lue , Sam p- 
pa linnan m ylly  ja  A u ra joen  ran
nassa u iva t Suom en Jou tsen  ja  
S igyn o liv a t hyvin  tunn is te ttav issa  
m on ine  ta rkko in e  yks ity iskoh tineen  
to te u te ttu in a . Pahvista, paperista , 
m assasta, pu rke is ta  tm s. m ateriaa
lis ta  te h d y t työ t o liva t hyv ink in  esi
kuv iensa  m ukais ia .

K äs ityö lä ism useon kapeat ku ja t 
ja  e ri käs ityöam m attila is ten  m ö k it 
o li rakenne ttu  m a lliensa  m ukaan. 
O li m erim iehen-, suu ta rin -, le ipu rin - 
ja  k ir ja n p a in a ja n  m ökit, jossak in  
m ökissä  tu rveka tto , to isessa  k iv i
tä t puuka tto . S igyn issä  o li tynkä- 
m asto t ja  Suom en Joutsenessa

täydet tak ila t. Tuom iok irkon  ja  Tu
run linnan lisäks i lapset o liva t ra
kentaneet myös K auppatorjn  haus- 
ko ine m yyntik ioskeineen.

Tälla inen  puuhailu  on lapsista  
m ie lenk iin to is ta . Teem an käs itte ly  
on hava inno llisesti ja  lapsenta ju i- 
sesti om iaan kohd istam aan lasten 
m ie lenk iinnon  ko tikaupunkiinsa . 
Tästä a lkaa k iin tym ys ko tikaupun 
kiin , jo n ka  hyväksi näm äkin päivä- 
ko tila ise t aikanaan tekevät par
haansa. Ilo  o li tode ta  näin raken
tavaa ja  lasten tu leva isuuden hy
väksi tähtäävää to im in taa  tu rku la is 
ten lasten keskuudessa. □

ILM ARI RINNE

0  Lu o starinm äe n  kä s ityö lä ism useo  
ja  T u o m io k irkk o  o liv a t usean  la p 
sen  h av a in to je n  ja  työn k o h tee n a . 
—  K uva: Ilm a ri R inne.

Em il Z atopek  
am pui läh tö
laukauksen  
R uissalossa

■  T u ru n  T o v e rit  ja  Turun  

U rh e ilu liitto  jä r je s tiv ä t  yh te is 

to im in n a s s a  k u u d e n n e n  R u is
sa lon  m a ra to n in  (4 2 1 9 5  m ), 
R u isrä äk ln  (21 000 m ) ja  

R u isriik in  (10  000 m ) sunnun

ta in a  25 . 9 . 19 77 . Y li tu ha n 
ne lle  o s a n o tta ja lle  am pu i 

lä h tö la u k a u k s e n  m a a ilm a n 

e n n ä ty s - ja  ku lta m ita lim ie s  

s e k ä  H e ls in g in  o ly m p ia k is o 

je n  k o lm o ls v o itta ja  E m il Z a 
to p e k , jo k a  va im o n s a  D anan  

kan ss a  o li v le ra ilu m a tk a lla  

S uom essa.

M ara ton ille  läh tene is tä  35 juok
s ijas ta  va in v iis i keskeytti. K ilpa ilun  
vo itti V iip u rin  U rh e ilija in  Reino 
Paukkonen a ja lla  2.19.42,0. Ruis- 
rääk in  ju o ks i loppuun 402 osan
o tta jaa. V o itta ja ks i se lv iy ty i Turun 
U rh e ilu liito n  Jukka  T o ivo la  a ja lla  
1.04.45. R u is riik illå  o li 539 osanotta 
jaa  ja  vo itta ja ks i tu li Im atran  V o i
man E rkki R ap ino ja  a ja lla  32.14. 
Kaik issa ko lm essa k ilpa ilussa  juoks i 
loppuun yh teensä 971 osanotta jaa.

Aarnen ta llin  ed u s ta jin a  Aarne 
H aahte la  ja  V iljo  Vanne o jens iva t 
K unto illen  te rvey ttä -m ita lin  innok
kaalle  num ism aa tiko lle  Em il Z ato- 
pek ille . □

Turun k a u p u n g in  n u o r iso 
to im is to  25  v u o tta
■  Turun  k a u p u n g in  nu o ris o to im is to  v ietti tänä  vuonna 25-vuo- 
tis juhlia . P ä ivä  o li s a m a lla  va. nuorisoto im en joh ta ja  Kalevi 
Perhon ju h la p ä iv ä , s illä  ju u ri hän  a lo itti 25 vuotta  s itten Turun  
ensim m äisenä k u n n a llis e n a  nuoris o ty ö n o h jaa jan a . Juh lap ä i
vänä käytiin  n u o ris o to im is to a  ja  sen p itk äa ika is in ta  työn tek i
jää o n n itte le m as sa . O n n itte lijo in a  o liva t tietysti ennen ka ikkea  
eri n u o ris o jä rjes tö je n  e d u sta ja t. N uorisoto im iston  ja  nuoriso
lautakunnan e s im e rk illis iä  kans a in v ä lis iä  suhte ita  kuvaa hyvin 
se, e ttä  o n n itte lijo itte n  jo u k o ss a  o li m yös N euvostoliiton pää- 
konsulaatin  e d u sta ja .

0  Turun  ka u pung in  nuorisoto im is ton 25 -vuo tis juh lassa va s taano ttivat va. 
n u o riso to im e n jo h ta ja  K alevi P erho  ja  n u orisos ih teeri Y rjö  P a a jan en , R iitta  
S k ip p a ri ja  S irkk a  Sa lo n en  on n itte lu ja  eri jä rje s tö iltä  ja  yh te isö iltä . K uvas
sa m m e Turun ev.lu t. se u rakun tien  nuorisoto im is ton  jo h ta ja  pastori Lasse  
U rh o  ja  n u orisos ih teeri H arri R aitis  o n n itte lem a ss a ja  o je n ta m as sa  25 tu lp 
paa n ia .

K U N N A L L IN E N  N U O R IS O T Y Ö
S Y N T Y Y  T U R U S S A

Turun kunna llisen  nuoriso työn  
syntysanojen lausu jana  on p ide ttä 
vä s illo is ta  Turun kaupung in  lasten- 
suo je lu työnjohta jaa rovasti Daniel 
Hedmania, joka  ans io kka a lla  tava lla  
työskenteli las tensuo je lu - ja  nuo ri
so järjestö jen p iir issä  lähes 30 vuo
den ajan Hänen a lo ittees taan  las- 
tensuo je lu lautakunta so tavuosina  
suoritti m onia va lm is te lev ia  to im en
pite itä nykyisen kunna llisen  nuori- 
sotyö järjeste lm än a ikaansaam iseksi. 
N uoriso työ to im ikunnan puheen joh ta 
jina to im ivat las tensuo je lu lau ta kun - 
nan s illo ise t p u heen joh ta ja t las ten
huollon ta rkasta ja  R ichard  Kanerva 
ja k irjanp itä jä  Sylv i S iltanen.

Vuonna 1944 jo u lu ku u n  11. pä i
vänä to im eenpan tiin  neuvo tte luko 
kous nuorisohuo ltoa  ja  las tensuo je 
lua harrastavien jä rje s tö je n  edusta
jille  ja  lastensuo je lu lau ta kunnan  
aloite em. nuoriso työ to im ikunnas ta  
kaupung inha llitu kse lle  syntyi 13. 2. 
-45. E de lläm ain itu t ovat ju u ri n iitä  
valm istelevia to im enp ite itä , jo is ta  
edellä m a in ittiin  ja  jo tka  keh ittivä t 
nuo riso työ to im ikunta -a lo itteen  kau
punginvaltuuston päätökseks i ja 
nuorisoto im iston perustam iseks i.

N U O R IS O T O IM IS T O
P E R U S TE T A A N

Kunnallis ta  n u o riso työ tä  keh ite l
tiin  kaupungin uuden sos iaa lioh je - 
säännön pu itte issa  ta rko itu kse lla  
saada las tensuo je lu lau ta kunnan 
alaisuuteen itsenä isem pi nuoriso- 
työosasto. Näin ta p a h tu ik in  7. pä i
vänä jo u lu ku u ta  1951, jo llo in  em. 
ohjesääntö va hv is te ttiin  ja  jos ta  
kaupunginvaltuusto o li jo  3. 9. teh 
nyt päätöksen. O sasto a lko i to im in 
tansa 1. 1. 1952, m utta  m erk ittävää  
lienee m yöskin se, e ttä  sam an vuo
den alussa p e ru s te ttiin  m yös nuo- 
r iso työ to im is to  las te n su o je lu to im is - 
ton yhteyteen.

N uoriso to im is to  on a ina  p itänyt 
yhteyttä syn tyh is to riansa  m uka ises
ti sos iaa liv iranom a is iin  ja  e rity isesti 
lastensuo je lu lau takunnan nuoriso- 
huoltoon, joka  yhteys tänä vuonna 
on en tis tä  a jankoh ta isem m ak
si työttöm yyden, nuoriso työ ttöm yy

den ja  n iiden heijastusvaikutuksista  
nuorten  maailm assa. Onhan nuori
so lautakunnan kerhokahvilo iden 
as iakkaista  tänä vuonna o llu t y li 
puo le t työttöm änä.

N U O R IS O T Y Ö L A U T A K U N T A  
P E R U S T E T A A N  JA  LA KI 
T U L E E  A V U K S I

N uoriso lau takunta  a lo itti to im in 
tansa v. 1956 alusta lukien liikkeen
ha rjo itta ja  V e ikko Randellin pu
heen johdo lla . Y li 21 vuo tta  on siis 
ku lunu t itsenäisen nuorisotyö lauta- 
kunnan työn  aloittam isesta. Lauta
kunnan puheen joh ta jana  toim i kou- 
lupuuseppä A ntti Suom inen vuosina 
61— 73.

T am m ikuun 21. päivänä 1972 an
ne tu lla  la illa  joka isessa  kunnassa 
on o ltava nuoriso lautakunta , jonka 
tehtävänä on toukokuun 19. päivänä 
annetun asetuksen m ukaisesti huo
leh tia  nuoriso to im innan tukem isesta 
ja  keh ittäm isestä. Uuden polven pu
heen joh ta jina  ovat to im ineet 1970- 
luvu lla  läänin nuorisos ih teeri Jarno

Espola, terveystarkasta ja  Pekka 
Lehtinen ja  nyt va ltio tie teen m ais
te ri Jari Erholm.

S U U R IM M A T  N U O R IS O M Ä Ä R Ä 
RA HA T

Turussa on suurim m at nuoriso- 
määrärahat. Täällä  on onnistu ttu  
luomaan p o liittis iin  pää ttä jiin  kana
voinn it, jo ita  Tam pereen nuoriso
työn tek ijä t tapaavat kerran vuodes
sa tu lla  ihastelemaan. Käytännössä 
täm ä kanavointi to im ii n iin , e ttä  kun 
nuorisolautakunnassa päästään yk
sim ie lisyyteen jonk in  hankkeen a ja
misesta, lautakunnan jäsenet ajavat 
hankkeen läp i ensin oman puo
lueensa kaupunginhallitusryhm ässä

ja  sen jä lkeen  valtuustoryhm ässä. 
Ilahduttavaa on, e ttä  lautakunnan 
jäsenet ovat löytäneet pa ljon yh te i
siä tavo itte ita  p o liittis is ta  m ie li
p ite is tä  riippum atta.

K A N S A IN V Ä L IN E N
T O IM IN T A

Täm än päivän nuorisotyöhön kuu
luvat k iin teästi kansainväliset yh
teydet. Jo  1950 alkoi Turun , Berge
nin, Ärhusin  ja  G öteborg in  nuoriso
yhte istyö. 20 vuo tta  m yöhemmin 
luo tiin  suhteet Len ingrad iin . N uori- 
sova ltuuskuntia  va ihdetaan myös 
Turun ystävyyskaupunkien Kölnin, 
R ostockin ja  Szegedin kanssa.

Tätä yh te is työ tä  ei ho ide ta  es i
m erkiksi n iin, e ttä  nuoriso lau takun 
nan jäsenet m a tkuste lis iva t. V a ltuus
kun tiin  kuuluu a ina  eri nuo riso jä r
jestö jen  edusta jia  ja  jo s  lau takun
nan jäsen iä  on m ukana he ovat 
nuoria. V astavuoro isesti Turkuun 
saapuvat va ltuuskunnat ovat nuori
so lautakunnan lisäks i m yös vuoro-



Turun raittiusviikoii pää- 
teem ana liikennejuoppouden  
vastustam inen
■  V a ltakunna llis ta  ra ittiusv iikkoa  v ie te ttiin  Turussa liikenne juoppou den  
vastustam isen m erkeissä. V iikon  teem ana o li "O le t es im e rkk i —  ku lk ijan  
tu rvan  puolesta liikenne juoppou tta  vastaan". Turun kaupung in  liike n n e p o liit
tisen  to im ikunnan, Turun kaupung in  ra ittius lau takunnan , Turun p o liis ila ito k 
sen, Turun au toka tsastuskontto rin , A u to liiton , L iikenne tu rvan  ja  Turun kau
pungin liikenne la itoksen  yh te inen  liike nne juoppou tta  vastustava vetoom us 
päätty i to team ukseen "Y ks ik in  ryyppy vaarantaa om an ja  to isen  tu rva lli
suuden". V iikon  aikana Turussa jä rje s te ttiin  v iitisenkym m entä  e rila ista  
tila isuu tta .

te lie n  e ri n u o riso jä rje s tö je n  v ie
raana.

NUO RISO TILO JEN
R AKENTAM INEN

K oko kunna llisen  nuoriso työn  o le 
m assaolon a jan on nuo risohuone is- 
tokysym ystä  p ide tty  e rittä in  tä rkeä
nä ja  to im innan  ede lly tyks iä  luo 
vana.

K aupung in  rä jähdysm äinen kasvu 
sen la id o illa  ja  asum aläh iö iden  syn
ty  on luonu t nuo riso lau takunn an ra
kennusoh je lm a lle  m onia tähän 
m ennessä tavo ittam a ttom ia  koh te i
ta . Tänä vuonna va lm is tunu t v iim e i
s in  n u o risosuunn ite lm a  onk in  laa
d ittu  rinnan a su n to tuo tan to -o h je l
man kanssa.

N uoriso työn  kanna lta  ova t tä llä  
he tke llä  kuum im m at a luee t Runos- 
m äki, Lauste, llpo inen , S u ikk ila  ja 
U ittam o. Runosm äestä ja  Laustee lta  
on nuoriso lau takunn an  ja  asema
kaavaosaston hyvä llä  yh te is työ llä  
onn is tu ttu  löytäm ään to n tit  nuoriso
ta lo ille . Runosm äkeen on täm än 
vuoden ta lousa rv iossa  100 000 mk.

V a ikka  nuo riso lau takun ta  on pyr
k iny t o lem aan aktiiv inen , n iin  se on 
jääny t ku itenk in  to iseks i raken ta jien  
kanssa ja  m onista  kaupung inos is ta  
puu ttuva t kokonaan nuoriso tila t.

N UORISOLEIRI ALUEET

H uom attava lla  s ija lla  nuoriso lau
takunnan tila - ja  a luehankin ta to i- 
m innassa on o llu t m yös nuo riso le i- 
ria luee t ja  n iiden  rakentam inen. 
Ta ivassa lon  T ippsund in  ja  Rymätty
län V ieno lan  le iria luee t ovat saa
neet jo  vahv is te tun  rantakaavansa 
ja  sen m ukaisesti hyvän rakennus
oh je lm an . Lau takunnan suu rin ta  le i
ria lue tta , jo ta  myös yhdessä va ltion 
kanssa suunn ite llaan  tehokkaaseen 
kansa invä liseen käyttöön, varten 
laad itaan  parha illaan  rantakaavaa, 
jo k a  va lm is tuu  vuoden vaihteessa.

Inarin  N ukkum a joe lla  s ija itseva 
käm ppä ja  le ir ia lu e  on tänä syksynä 
saanut perusko rjauksen , jo ten  to i
m in ta  poh jo is im m a lla k in  a lueella  
ja tku u  tu leva isuudessa .

M uut a luee t s ija itse va t Taivas- 
salossa, S ä rk isa lossa  ja  Turun 
o m illa  ä ä ria lu e illa  sekä A lasta ro lla .

N U O R ISO TO IM ISTO  JA
SEN HENKILÖ KU N TA

N u o riso to im is to a  h o itiva t a luks i 
om an to im ensa  ohe lla  n uo risonhuo l- 
ta ja t Ja lm ari N iem inen ja  W alfrid  
A h ti. V uoden 1952 a lusta  a lo itt i to i
m in tansa  lastensuo je lu lau ta kunnan  
a la inen nuo riso työosasto . Saman 
vuoden he lm ikuussa astu i osaston 
ens im m äinen työ n te k ijä  o h ja a ja  Ka
levi Perho tila p ä ise n  nuoriso työ- 
o h ja a ja n  v irkaan . To im is tohuoneen  
Perho sa i A p teekk im useon  p iha 
rakennuksesta , joka  rakennus parin  
kym m enen vuoden ajan tu li nuo riso 
jä r je s tö je n  e d u s ta jille  hyvin  tu tuks i 
ja  o li m onen la is ten  yh te isneuvo tte -

Avaja ispä ivänä sunnunta ina  30. 
10. 1977 jä rje s te ttiin  kauppa to rilla  
oh je lm a llinen  tila isuus, jonka  mu
s iik is ta  huo leh ti H e ls ing in  p o liis ila i
toksen so ittokun ta . Kaupungin te r
vehdyksen to i kaupung inva ltuuston  
puheen joh ta ja  H e ikk i Löyttyn iem i 
Juonta jana  o li N iilo  T arva järvi, joka  
mm. jako i pa lk inno t lasten ja  nuor
ten liikennek ilpa ilu jen  osanotta jille . 
Kauppa to rilta  lähteneeseen vä rik 
kääseen au to le tkaan o sa llis tu i lähes 
sata autoa. Letkaan liitty i a joneuvon 
som istusk ilpa , jossa k iin n ite ttiin  
huom io liikenne juoppou tta  vastus
tavaan teksti-, p iirro s - ja  kuvam a
te ria a liin . Letka p is tä ty i Runosm aes- 
sä, Lausteella  ja  U ittam olla , jo issa  
o li a luee llise t tila isuudet.

R a ittiusv iikon  perhe juh lassa  Kon
serttita lossa  kesk iv iikkona  2. 11. 
1977 lausui avaussanat leh to ri Ta is
to  K allion iem i ja  juh lapuhu jana  o li

lu jen  ja  -to im in to jen  keskip isteenä. 
T o im is ton  ho ita jana  o li parin  kym
menen vuoden a jan tu rku la isen  vo i- 
m iste lijape rheen  kasvatta ja  Laura 
Sappinen.

Kun to im is to  1973 m uutti Puutar
hakadun varre lle , sai lautakunta 
kauan odote tu t nuorisos ih teerien  
v ira t, jo tka  kuvaavat n iitä  aloja, 
jo iks i kunna llinen  nuoriso työ  oli 
pääosaltaan keh ittynyt ja  jakaan tu 
nut:

K iin te is töa lan  nuorisos ih tee ri: Y r
jö  Paajanen, kou lutusalan nuoriso
s ih tee ri: R iitta  S k ippari, ha llin toa lan  
n uo risos ih tee ri: Leena Aho ja  e ri- 
ty isnuo riso työa lan  nuorisos ih teeri : 
S irkka  Salonen.

N u o riso tilo issa  työskente lee eri 
teh tävissä 50— 60 henkeä, m utta 
e rity ises ti ta lo ih in  ka iva tta is iin  oh- 
jaa ja to im ia .

N eljännesvuosisadan a ikana ta 
pah tunu t keh itys  kuvastuu Perhon 
sanoissa nuoriso lau takunnan edus
ta jille : T u llessan i nuoriso to im is ton
pa lve lukseen o liva t lau takunnan jä 
senet vanho ja  ihm isiä , kun minä 
a lo in  o lla  yh tä  vanha lautakunnan 
jäsen ten  kanssa, o li yhte istyössä 
va ikeuks ia . Nyt kun lautakunnan 
jäsenet ovat syntyneet n iih in  a iko i
hin , jo llo in  a lo itin  työni, yh te is työ  
su juu m itä  parhaiten. □

liike n n e m in is te ri Veikko  Saarto 
M uusta oh je lm asta  vastas iva t Turun 
VPK:n P uha llino rkeste ri, Turun Po
liis ilau la ja t. Turun Pyrkivän tytöt, 
lau luyhtye Zam pala, Turun Kansan
tanssin  Ystävät ja  K y läpelim annit. 
Juon ta jana  o li H e ikk i H ietam ies.

A uto le tkan  pa rha ille  to te u tta jille  
ra ittius lau takunnan  puheen joh ta ja  
Ta is to  K a llion iem i ja  ra ittius to im en- 
jo h ta ja  Leo A u tio  jako iva t pa lk in 
not. Tu lokse t: 1) T urun  M in it, 2) Tu
run seudun T ube rku lo o s i- ja  Keuh
kovam m aiset ry, 3) K ris tillise n  työ
lä isnuorison  Turun osasto, 4) Laus- 
teen E räpojat, 5) T u rku la ise t Päivän 
N uore t-osastot, 6) Petre liuksen Dem. 
P ioneerit & Kup ittaan  P ioneerik lub i,
7) P e lto la -P etre liuksen Dem. Naiset,
8) V.-S. R a ittiusp iiri, 9) Turun K ris
tillin e n  R a ittiusseura. 10) Oy Teboil 
Ab. L. S. a luekon tto ri. □

Alb in  
L u o s ta r in e n  
t ä y t t i  
1 0 0  v u o t ta

■  L iinahaan vanha inkod in  asu
kas A lb in  Luosta rinen  täy tti 1. 10. 
1977 100 vuotta . K irvesm ies Luos
ta rinen  on ko to is in  R antasalm elta 
ja m uu tti Turkuun p u o li vuosisataa 
sitten. L iinahaan vanha inkod in  asu
kas hän on o llu t ku luvan vuoden 
kesäkuusta lähtien.

Vanha inkod issa  jä rjes te ttyyn  
ju h la tila isuu teen  päivän sankari 
saapui jo h ta ja  K irs ti R ahtu-Ruoho- 
sen ja  kahden a irueen saattam ana. 
T ila isuudessa  o liva t läsnä mm. tyt- 
tä re t A ino Lunden ja  Saima S jö- 
roos, jo tka  enää ovat e lossa kah
deksasta lapsesta. O nn itte lu ja  ke r
ty i runsaasti, mm. T urun  kaupun
g in  ja  seu rakuntien  edusta ja t es it
t ivä t onn itte lunsa .

K unn io ite ttavan  m erkk ipaa lun  s i
vuu ttanu t A lb in  Luosta rinen  on p ir
teä vanhus. □

Turun säästö
pankeissa yli 
miljardin m arkan  
talletukset

 Turun S uom ala isen Sääs
töpankin , T urun  Työväen 
Säästöpankin ja  T urun  Sääs
töpankin  yh teen laske ttu  ta lle - 
tuskanta on  y littä n y t 1 000 
m iljoonan  m arkan rajan. 
Syyskuun päättyessä Turun 
Suom ala isen Säästöpankin  
(to im itus joh ta ja  Jukka  M ik 
kola) ta lte tuskan ta  o li 489,8 
m ilj. mk, T urun  Työväen 
Säästöpankin (to im itu s jo h ta ja  
Atte Varjo ) 321,7 m ilj. m k ja 
Turun S äästöpankin  (to im i
tus joh ta ja  Sven-E rlk  R e lanti)
201,6 m ilj. mk.

Säästöpankkien va iku tusa luee lla  
asuu noin 200 000 ihm istä , ja  jos 
kokonaissum m a ja e tta is iin  tasan 
näiden kesken, o lis i h e illä  jo ka ise lla  
ta lletettuna säästöpankissa  noin 
5 000 mk. A iku isen  väestön  kesk i
määräiset ta lle tukse t ova t huom at
tavasti suurem m at. Noin 70 %  tu r 
kulaisten säästöpankk ien  luo ton 
annosta on suun tau tunu t asunto jen  
tuotantoon ja  hank in taan . T u rku 
laisten sääs töpankk ien  luo tto jen  
määrä on no in  870 m ilj. m k. T o im i
paikkoja n ä illä  p anke illa  on yh teen
sä yli 60. ta lle tu s tile jä  y li 300 000, 
joista pa lkka tile jä  no in  50 000.

Maamme 280 sääs töpank is ta  v. 
1904 perustettu  T u run  Suom ala inen 
Säästöpankki on ko lm anneks i suu
rin, v. 1914 peruste ttu  T urun  Työ
väen S äästöpankki se itsem änneksi 
suurin ja  m aam m e vanh in  säästö
pankki, v. 1823 perus te ttu  Turun 
Säästöpankki ko lm anneks ito is ta  
suurin. □

Happivisailua  
ja  juhlaa  
Turussa

■  V a ltakunnalliseen tupakan
vastaiseen "M ie lu im m in  hap
pea ku in  savua ’-kam panjaan 
liittyen  Turussa jä rjes te ttiin  
sunnuntaina 9. 10. 1977 hap- 
piv isa ilu , johon osa llis tune illa  
o li m ahdollisuus tutustua 
kuntokävely llään kansanter
veys- ja vam m aisjärjestöjen 
to im in tap is te is iin  ja niissä 
suorite ttavaan to im intaan se
kä teemaan liittyneeseen 
näyttelyyn ja  happijuhlaan.

Näyttelyn avauksen suom enkie li
sen työväenopiston aulassa suoritti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
H eikki Löyttyniem i, joka  sam alla 
es itti kaupungin tervehdyksen ja  
katka is i näytte lyportin  sulkeneen 
nauhan. Turun kaupungin ra ittius- 
lautakunnan ja  tupakanvastaista 
työ tä  suorittavien kansa la is jä rjestö 
jen jä rjestäm ä näytte ly o li avoinna 
28. 10. 1977 saakka.

Näyttelyn avauksen jä lkeen työ
väenopiston juh lasa lissa  pidetyssä 
happijuh lassa puhui p rofessori Ilkka 
Vuori. L iikun ta - ja  m usiikkioh je lm an 
ohella  ty ttönukke  "S avu-S irkku” 
es itte li tupako inn in  vaaroja.

Maanantaina 10. 10. 1977 vt. p ro 
fessori Eeva Nordm an luennoi työ 
väenop is to lla  a iheesta "M ite n  irti 
tupakasta". Turku la is issa kouluissa 
o li 10.— 14. 10. 1977 teemaan liitty 
neet päivänavaukset, jo tka  o li laa ti
nut Lounais-Suom en Syöpäyhdistys, 
jonka  a lo itteesta to teu te ttiin  perjan
ta ina  14. 10. 1977 a lueellinen rad io 
lähetys "K o u lu la ise t kysyvät tupa
kasta —  as ian tun tija t vastaavat". □

Toimitus-  
sihteerin 
pöydä ltä

SUNNUNTAINA 25. 9. 1977 a lka
neen ensim m äisen va ltakunna lli
sen ep ilepsia-viikon aikana Turun 
seudun Epilepsiayhdistys jä rjes ti 
tiedotus- ja  va listustila isuuksia . V ii
kon päätösjuh lassa sunnuntaina 
2. 10. 1977 suom enkie lise llä  työ 
väenopisto lla  p iti juh lapuheen yh
distyksen puheenjohtaja , dosentti 
Matti S illanpää. Maaherra Paavo 
A itio  osa llis tu i tila isuu teen. Turun 
yhdistyksessä on jäsen iä  noin 250.

★

TURUN kaupungin ja  Paraisten 
Kalkki Oy:n, Partek, vä lillä  a lle k ir
jo ite tun  sopim uksen mukaan Partek 
luovuttaa kaupungille  yhteensä y li 
40 hehtaarin m aa-alueet ja  saa 
vastavuoro isesti yhtiön Turun Kaa- 
kelitehtaan tuleva isuuden ta rpe ita  
varten nykyisen teo llisuuston tin  v ie
restä noin 4,5 hehtaaria sekä 15.000 
rakennuskerrosneliöm etrin  suuru i
sen rakennusoikeuden mm. Suikki- 
lan kaupunginosasta asuntoraken- 
nustarpeis iin . Sopim uksen a llek ir
jo itt iva t Partekin to im itus joh ta ja , 
m in isteri Sakari T. Lehto sekä kau
pung in joh ta ja  Väinö J. Leino ja 
apula iskaupung in lak im ies Juhani 
Lehtonen. Partekin Turun Kaakeli- 
tehtaan nykyisestä ton tis ta  jää osa

T u r k u - § e u r a ,  Å b o - s a m f u n d e t  r.y.
to ivottaa jäsenilleen ja tillönskar sina m edlenunar
kaikille turkulaisille och alla åbobor

H yvä ä  Joulua j a  
Onnellista U utta Vuotta

God J u l och Gott N y t t  Ar



liike n n e su u n n ite lm ie n  m ukaan katu- 
väy lien  a lle . Vanhan teh taan uusi
m is* ja  m odern iso im issuunn ite lm a t 
vaa tiva t jo  täs täk in  syystä te o lli
su u s to n tin  laa jen tam ista . K o lm ivuo
ro työn  ta k ia  tu lis i työ n tek ijö iden  
v o id a  asua tu o ta n to la ito ks ie n  lä
hellä . Tästä  syystä on va ih tosop i
m uksessa  päädytty  mm. S uikkilaan, 
jo n n e  nyt vo idaan  rakentaa mm. 70 
om ako tita loa . K a upung ille  tu levasta  
m aasta suu rin  yh tenä inen  a lue on 
T e räsrau te la , jo s ta  20 hehtaaria  on 
tu levaa asunto tuo tan to a lue tta .

★

TURUSSA 10.— 14. 1. 1978 p ide t
tävään va ltakunna lliseen  se llon- 
so itto k ilp a ilu u n  ilm o itta u tu i 16. se l
lis tiä . Kolm annen kerran jä rje s te t
tävä  k ilp a ilu  käydään kolm essa 
erässä ja  lo p p u k ilp a ilu ssa  avustaa 
T urun  ka upung ino rkes te ri Pertti 
Pekkasen jo h d o lla . A rvoste lu lau ta 
kun taan kuu luva t Joonas Kokko
nen (puheen joh ta ja ), U lf Söder
b lom , Tuom as Haapanen, W illiam  
P leeth (E ng lan ti), Frans Helm erson 
(R uotsi) ja  N ata lia  Chakovskaja 
(N euvos to liitto ). I p a lk in to  on 
9 000 mk, II 7 000 mk ja  III 5 000 
m arkkaa.

K ilp a ilu to im iku n ta  on päättänyt 
hyväksyä osa n o tta jik s i ka ikk i kuus i
to is ta  ilm o itta u tu n u tta  s e llo ta ite ili
jaa :

Seppo E iro la  (Turku), Tapani 
H e ik inhe im o  (V an taa ), Lauri Heik
k inen (Tam pere), Päivi H irv ikangas 
(H e ls ink i), Anssi Karttunen (H els in
ki), Hannu K iisk i (V irra t), M arkus 
K u ikka  (H e ls ink i), Lauri Laitinen 
(O ulu), Kari L inds ted t (V irkka la), 
Sam po L iukko  (H e ls ink i), E ira O ja
nen (H e ls ink i), M artti Rousi (T u rku ), 
T im o S aarilah ti (Turku), Kati T o i
v ia inen  (Jyväskylä), T im o Törm ä 
(H e ls ink i) ja  Lassi V iljanen  (Turku).

★

TURUN La ivastoasem a on kah
denkym m enen vuoden a ikana luo 
vu ttanu t yhteensä 8 566 pussia ve r
ta  SPR:n ve ripa lve lu lle . Laivasto- 
asem an p ä ä llikö lle , kom enta ja  E rk
ki U osuka ise lle  luovu te ttiin  12. 9. 
1977 varuskunnan esim erk illisyy- 
destä  kuvanve is tä jä  La ila  Pullisen 
suunn itte lem a  SPR:n juh lavuoden 
m ita li "H ädän  ko lm e t kasvo t". 
L u o vu tta jina  o liva t SPR:n valm ius- 
p ä ä llik kö  P entti Louhi ja  tie d o tu s
p ä ä llik kö  E ila S andborg.

★

ÅBO  A kadem i ja  H ande lshög
sko lan  v id  Åbo A kadem i ova t saa
neet B onn issa  to im iva lta  D eutsche 
F o rsch u n g sg e m e in sch a ftilta  k irja - 
la h jo ituksen , jo n ka  luovu tti Åbo 
A kadem in  k ir ja s to lle  ku lttu u ri
a ttasea  G. U rbanek. Å A :n saksan
k ie len  la itos  ja  va ltio tie te e n  la itos 
sa iva t yh te ise s ti y li sata a ja n ko h 
ta is ta  tie te e llis tä  teosta, jo iden  ar
vo on no in  4 500 D-m arkkaa. Han
de lsh ö g sko la n in  saam a la h jo itu s  
k ä s itti ne lisenkym m entä  n ide ttä  ar
vo ltaan  n o in  2 400 D -m arkkaa.

Turun  
kaupunginsairaala 
90-vuotias

■  Turun kaupunginsairaalan 
toiminnan käynnistämisestä 
on kulunut 90 vuotta. Sairaa
lan ala-aulassa tiistaina 1. 11. 
1977 pidetyn juhlatilaisuuden 
avauksen suoritti terveyslau
takunnan sairaalaosaston pu
heenjohtaja, erikoishoitaja 
Leena Kulju. Kaupunginsai
raalan vaiheita kuluneelta 
yhdeksältä vuosikymmenen 
ajalta käsitteli prof. Johan 
Wickström sekä nykypäivää 
ja tulevaisuutta sairaalanjoh
taja Kale Juva. Päätössanat 
lausui apul.kaup.johtaja Ilkka 
Järvinen.

Suruto in-n im isessä ta lossa to im i 
yksity inen kuum esairaala vuodesta 
1833 alkaen. T a loude llis ten  va ikeuk
sien tak ia  sa iraa laa ta rjo ttiin  kau
pung ille  ja  kaupunginvaltuusm iesten 
kokouksessa 24. 5. 1888 to de ttiin  
kuum esairaalasta tu lleen  kunna llis - 
sairaalan. 24. 8. 1889 teh tiin  päätös 
rakentaa uusi sairaala, joka  o te ttiin  
käyttöön v. 1892. Vuosisadan va ih 
teessa o li m äntypuistikon suo jiin  
noussut 14:n yks ikerroks isen  puu
rakennuksen m uodostam a sa iraa la- 
yhdyskunta. Oman joh tokuntansa 
sairaa la  sai v. 1892 ja  samana 
vuonna asetetun to im ikunnan laa ti
masta kehittäm isoh je lm asta  to teu
te ttiin  ensin v. 1907 va lm istunut 
ku lkutautiosasto. Läm pökeskus ja  
ta lousrakennus va lm istu ivat vuoden
vaihteessa 1910— 11. Vuosina 1958 
ja  1971 läm pökeskus uusittiin . K eit
tiö  m odern iso itiin  v. 1971 ja m ie li
sairaa lan rakentam isesta pää tettiin  
v. 1910. Nykyisessä Kupittaan sai
raalassa kahden korjauksen jä lkeen 
pa ikka luku  on 235. V. 1890 von Hei- 
dekenin perustam a synnytysla itos 
s iir ty i Turun kaupung ille  v. 1914. 
Kaupunginsairaa lan uusi a janm uka i
nen sa iraa larakennus va lm istu i 
v. 1970. □

TURUN E läin- ja  Kasvitieteellinen 
Seura sekä Turun S ien iseura jä r
jes tivä t Turun päivänä 18. 9. 1977 
s ien inäytte lyn  Turun y liop iston 
luonnontie te ide n  talossa. Näytte
lyyn, jossa o li es illä  kolm atta sataa 
sientä, tu tus tu i tuhansia tu rku la i
sia. Turun S ien iseura jä rje s ti maa
nanta is in  Turun kauppatorilla  sie- 
n ies itte lyä  elo-syyskuussa. Nämä
kin tila isuude t keräsivät runsaasti 
tu rku la is ia .

★

TURUN E lä insuoje luyhdistys jä r
je s ti sunnunta ina  2. 10. 1977 ku l
kueen, johon osa llis tu i v iitisensataa 
lem m ikk ie lä in tä . Kulkueessa o li k o i
rien  lisäks i k isso ja , kaneja, ankkoja, 
pari hevosta, pari vuohta ja  poro.

K ulkueen häntäpäässä  o li siivous- 
ryhm ä sanko ineen ja  lapio ineen. 
K ulkueen ta rko itu kse n a  o li eläin- 
suo je lua ja tuksen  tunnetuks i tekem i
nen ja  korostaa  m yönte is tä  suhtau
tum is ta  e lä im iä  kohtaan.

★

TURUN p a lo la itoksen  eläke lä iset 
kokoon tu iva t pa loasem a lle  kym m en
vuotisen to im in ta n sa  merkeissä. 
P a lopää llikkö  P ekka W illm an ja 
a pu la isp a lo p ä ä llik kö  Pentti Turjas 
es itte livä t paloasem aa, mm. häly- 
tyskeskusta  ja  uu tta  suurhälytyksiä  
varten perus te ttua  johtokeskusta. 
Kahvia ju o tiin  ja  puhe ita  p idettiin . 
E läke lä is ten  puheen joh ta ju u tta  ho i
taa pa loke rsan tti A rttu ri Lehto.

★

TURUN kaupunki on perustanut 
ko irapu is ton  K eta ran tien  varrelle 
lähe llä  lin ja -au toasem aa. Puiston 
p in ta -a la  on 1 200 ne liöm etriä . Puis
to  on vapaasti ka ikk ien  ko iranom is
ta jien  käyte ttävissä ja  joka isen on 
itse vastattava ko iransa  käyttäyty
m isestä. Kaupunki h u o leh tii puiston 
puhtaanapidosta. S uunn ite lm issa  on 
perustaa k o ir ille  u lko ilua luee t myös 
Iso-H e ikk ilään  ja  P uropellonkadun 
varre lle

★

TURUN K auppakam arin  60-vuotis- 
juh lakokoukseen  to rs ta in a  10. 11. 
1977 o sa llis tu i y li 280 jäsentä. 
V a ltiova llan  tervehdyksen to i m inis
te ri Esko Rekola, joka  p iti juhla- 
esite lm än. K auppakam arin  puheen
jo h ta ja ks i va litt iin  ede lleen  vara
tuom ari A n tti K a ta ja  sekä varapu
heen joh ta jiks i vuorineuvos Teppo 
Korte ja  kauppaneuvos E ino Jylhä. 
Uutena jäsenenä ha llitukseen  va lit
tiin  to im itu s jo h ta ja  M atti Koivu- 
rinta.

★

TURUN kaupung in  tilas to to im is 
ton laa tim is ta  lu e tte lo is ta  ilmenee, 
e ttä  Turun kaupung in  asukkaista 
vuoden 1977 a lussa o li na is ia  12 025 
enem m än ku in m iehiä. Kaupungin 
koko  asukasm äärä o li vastaavana 
a ikana 164.945 Kasvu vuoden 1976 
a ikana o li 392 henkeä. Kuluvan 
vuoden kuuden ensim m äisen kuu
kauden aikana kaupung in  asukas
luku kasvoi 247 hengellä . Luonno lli
nen väestön lisäys o li 542 henkeä, 
jo ta  m uu tto tapp io  vähensi 265 hen
gellä.

★

TURUN kaupung in  terveyslauta
kunnan va lvon taosaston  jä rjes tä 
m illä  kasv ispä iv illä  20. 9. 1977 suo
m enkie lisen  työväenop is ton  tilo issa 
es ite lm ö ivä t e lin ta rv ike ta rkas ta ja  
Raimo Isaksson, osastopää llikkö  
Reijo  Vartia , a g ro lo g i E rkki Risti- 
suo, hortonom i Y rjö  Koivula, koti- 
ta louskonsu len tti A nna -L iisa  Risti- 
suo, y lita rka s ta ja  A im o  Kastinen 
ja  apu l.p ro f. Y rjö  M äkinen.

S I S Ä L L Y S I N N E H Å L L

Urpo Levo:
"Itsenä inen  S uom i —  yh te inen
asiam m e”  .............................  3

Esko Thurén:
Elävä sana .............................  5

Turku-seura  ju h li 20-vuotis-
ta iva ltaan  .............................  4

Turku-seuran  uudet kunn ia 
jäsenet .................................  8

"M inun  T u rkun i ’-p iiru s tu s- 
k ilpa ilu  la p s ille  ................  9

Turun tu o m io k irko n  ovet 
avautuvat ensi kesänä . .  9

Markku Tanner:
Turku-seuran  juh lapä ivänä  10

C. J. Gardberg:
Rakennetun m iljö ö n  suo je lu  11 

Eino Lehtinen:
Ik inuorten  Tu rkua  v ie te ttiin  
kaun iin  syyssään va llitessa  14 

Ik inuorten  Tu rku  teem ana
näyte ikkunak ilpa ilussa  . . . .  18 

Turun päivän avaustapahtu- 
man puheet T urun  kauppa
to rilla  ......................................  19

Turun pä ivän kunn iaks i . . . .  20 

Eero Numerla:
60 vuo tta  Turun S uom ala i
sen Y liop is toseu ran  perus
tam isesta  .............................  21

Y liop is toseu ran  ju h la  o li ar
vokas ku lttuu ritapah tum a  . 23 

Matti A. Sainio:
Turun s iir to la is in s titu u tti . .  24 

TY:n y lio p p ila sku n ta  to im inu t
55 vuo tta  .................................. 25

Turun Y lio p p ila sky lä n  pä ivä
kodeissa 165 h o itopa ikkaa  25 

Mauno K o iv is to  TY :n  kunn ia 
to h to riks i .............................  25

Reino Lento:
Katariinan laakso  ................ 26

P ohjo ism ainen ystävyyskau-
punk ikokous  T urussa  ------ 28

Turun ja  K ö ln in  ystävyys
kaupunk ito im innan  m erkk i
vuosi ......................................  28

Turun p ä iv illä  luku is ia  tapah 
tum ia G ötebo rg issa  ...........  29

Turku  ta ito lu is te li vo iton  Gö
te b o rg is ta  .............................  29

Turku vo itti G öteborg in  . . . .  29 

Lenin in  rintakuvan paljastus 
Turussa Leningradin pä i
vänä .........................................  30

Heikki Vuori:
V arissuon liikekeskus —  
alueen tuleva s y d ä n   31

Hans Othman:
Ä r Åbo tråk ig t ..................... 32

Vanhan Turun m iljöö tä  kehi
tettävä ..................................... 35

Turun vanha raatihuone 
o lis i entiste ttävä 1700-luvun 
asuun .....................................  36

Taina Vartiainen:
Turun m aakunta-arkiston li
särakennus välttäm ätön . .  38 

Turun suurpalon m uistopäivä 39

Toivo T. Rinne:
Hellm anit e ivät syyllis iä  Tu
run suurpaloon .................... 39

Turun kauppaha llin  peruskor
jauksen I vaihe va lm is . .  40

Irmeli Torssonen:
Turussa m elko hyvä mat-
kailukesä ............................  41

Turun Y rittä jäna ise t 30 vuotta  41

Ensio Harni:
G raafikko  ja  kukkien maa
lari G reta S chalin  ...............  42

Turun konserttita lo  25-vuotias 44 

W äinö A a ltosen museo juh li
10-vuotiskauttaan ...............  45

Turun M etsänkävijä in  S oitto
kunnalla  juh lavuosi ...........  45

TTY:n N a iskuoro lla  juh la 
konsertti ................................. 45

K äsityöta idon pä iv illä  noin 
3000 kävijää ........................ 45

Aune Kaartovuo:
U nohdettu  arvokas eläm än
työ .........................................  46

Paavo Nurm en juoksijapatsas 
r iko ttiin  ................................. 46

Kaupunginorkesterilla kaksi
juh la ko n se rttia  .................... 47

T urun ruo ts ink ie linen  kaup
pakorkeakou lu  to im inu t 50
vuotta  .....................................  47

Raunistulakuvia ........................ 47

Raili Kiianlinna:
Liikem ies, jo ka  teki rad io 
to im innan ja  kunto ilun his
to riaa  .....................................  48

Turku-a ihe is ia  m ita le ja  näyt
te lyssä .....................................  49

Tauno Suominen:
Varsinais-Suom en M aakun
ta liitto  50-vuotias ...............  50

Turku-seura, Åbo-sam fundet 
ry:n to im in tasuunn ite lm a 
vuodelle  1978 ........................  51

Ilmari Rinne:
Turku-seura to im ii ...........  51

Konttori 77-näyttelyssä 5642
kävijää .....................................  52

H isto ria llis ia  ka lleuksia Kul
taa ja  hopeaa 77:ssä ------ 53

ÅA:n Axelia  kou lu ttaa  insi
nööre jä  ................................. 53

Ilmari Rinne:
Kotiseutuopetusta päivä
kodissa ................................. 54

Emil Zatopek ampui läh tö lau
kauksen Ruissalossa . . . .  54 

Turun kaupungin nuoriso to i
m isto 25 vuotta  .................... 55

Turun ra ittiusv iikon  päätee
mana liikenne juoppouden
vastustam inen .................... 56

A lb in  Luostarinen täytti 100
vuotta  .....................................  56

Turun säästöpankeissa yli 
m ilja rd in  m arkan ta lle tuk 
set .........................................  57

Happivisa ilua ja  juh laa  Tu
russa .....................................  57

To im ituss ih teerin  pöydä ltä  . .  57 

Turun kaupung insa iraa la  90- 
v u o t ia s .....................................  58

Kansikuva:

Kuvanveistä jä  Terho Sakin 
veistäm ä pronssinen Soih
tu-patsas Itsenäisyyden au
k io lla . Patsas pa ljaste ttiin  
T urun pä ivänä 21. 9. 1975. 
—  Kuva: Pentti Saarinen.



TO IVO TAM M E ASIAKKAILLEM M E

Hyvää Joulua ja 

Menestyksellisiä Vuolta 1978

Turun Suomalainen Säästöpankki
Kauppiaskatu 9 b, 20100 Turku 10

Turun Seudun Osuuspankki
M aarianka tu  4, 20110 Turku  11

Suomen Yhdyspankki Oy
L innankatu  13 a A, 20100 Turku  10

Turun Säästöpankki
L innanka tu  18, 20100 Turku 10

Verdandi Livförsäkringsaktiebolaget
O lofsv. 2, 20100 Åbo 10

TO IVO TA M M E ASIAKKAILLEMME

Hyvää Joulua ja

Menestyksellisiä Vuolla 1978

Turun Osuuskauppa
E e rik inka tu  11, 20100 Turku 10

Oy W ikeström  ja Krogius Ab
L innanka tu  35, 20100 Turku 10

Oy Rönkä Ab Muotitalo
E e rik inka tu  12, 20100 Turku 10

Kamera-Aitta Oy
K aupp iaska tu  3, 20100 Turku 10

Tuote-Valinta Oy
T eo llisuuska tu  34, 20520 Turku 52



TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME

Hyvää Joulua ja
Menestyksellisiä Vuotin 1978

W allac Oy
V ä hähe ikk ilän tie  37, 20810 Turku  81

Martti Kaumi Oy
Y liop is tonka tu  25, 20100 Turku 10

Kalustokeskus Oy
Y liop is tonka tu  14, 20110 Turku 11

Turun Pussi- ja Kirjekuoritehdas Oy
K ä s ityö lä iska tu  5, 20100 Turku 10

Suomen Jalkineliike Oy
H u m alis tonka tu  8 b, 20100 Turku 10

TOIVOTAMME KAIKILLE TURKULAISILLE

Hyvää Joulua jo 
Menestyksellisiä Vuolla 1978

Turun Hopea
T am m itie  5 —  Puh. 371 400

Yliopistokirjakauppa Oy
Y liop is tonka tu  27 —  Puh. 336 511 
M aarianka tu  6 —  Puh. 19 796

Turun Kopiolaitos Oy
S irkka lanka tu  15 —  Puh. 25 228

T:mi Antonoff
Om. R a ija  Heinonen 
Hede lm ä- ja  he rkku liike  
E e rik inka tu  17 —  Puh. 24 776

Hotelli Maakunta
H um alis tonka tu  7 —  Puh. 337 337

Joutsen Apteekki
Turku, K auppiaskatu  11 —  Puh. 336 363

Näköpiste
E e rik inka tu  1 2 —  Puh. 13154

Kelloliike Lasse Svala
E e rik inka tu  38 —  Puh. 14 004

Laukkuliike Marjanen
B rahenkatu  14, Kauppap iha —  Puh. 15 162

Kello- ja Kultaliike Venni Tuomi
H um alis tonka tu  8 b —  Puh. 332 416



SUOSITTU TURKULAINEN 
KENKÄKAUPPA

KAIKILLE TURKULAISILLE 
HYVÄÄ JOULUA

to ivo tta a

AURAKATU 5 B ★
K IIN T E IS T Ö T O IM IS T O 28890 ffÄi
M. LARMASTO l k v

JÄRKUOULU-RflUTIflSTfl

Y lio p is to n k a tu  18. Puh. 307 222

A U T O K O R R O S  K Y
Kytkinkatu 5 Puh. 381 000

UUSI A JA N M U K A IN E N  RUOSTEEN ESTO LAITOS  
TURUSSA

T e rve tu lo a  jo u lu o s to k s ille !  

Le lu je n  e r ik o is li ik e

C A S A G R A N D E
L in n a n ka tu  9 — 11, Y lio p is to n k a tu  15 

Puh. 14 693

BRAHENKATU 12

M aarianka tu  6 
Puh. va ihde  333 300

t e r ä s  o y

TO IVO TAM M E A S IA K K A IL L E M M E  JA  
L IIK ETU TTAV ILLEM M E

H y v ä ä  joulua ja 
mene styk se llistä 
vuotta 1 9 7 8

Lihaliike 
REINO JOKISEN perill.

K a up p a h a lli Puh. 14136
H ä m ee nka tu  9 Puh. 15 314
S o fia n ka tu  1 Puh. 305 668

SAMMOSTA 
SAAT KAIKKI 

TARVITSEMASI 
VAKUUTUS
PALVELUT 

NOPEASTI JA 
TEHOKKAASTI.

MYÖS
KORVAUKSET

yhtä lähellä kuin lähin puhelin

SAMPO

mainospalvelu

malnosvalmlstamo

Hämeenkatu 26 b 20100 tu rku  10 921-533668

H O T E L M A R IN A  PALACE



PERHE-BAARI
MARTINKATU 3 

puh. 3 5 7  9 0 3

TÄHTI-BAARI
PUUTARHAKATU 15 

puh. 19  0 4 6

Baareissam me m aukasta kotiruokaa, 
herku llis ia  vo ile ip iä , 

hyvää kahvia ja  kotona le ivo ttua  pullaa.

Suuremmille ryhmille ryhmäalennus.

Suosittelemme 
Wäinö Aaltosen museon 

kahviota
puh. 3 5 0  5 6 0

T ila tta v is s a  p ikku -ryhm iiie  ilta is in .

Lounais-Suom en K ir jap a ino  Oy
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