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Pääkirjoitus
vastaamaan Ruissalon ainutlaatuisia arvoja.
Tuloksena oli osayleiskaava, jossa kaikki huvilat säilytetään suojelukohteina, kuten myös
luonnonsuojelullisesti arvokkaat lehdot ja
merenlahdet.

Ruissalo-yhdistyksen kevätseminaarin teemana Marjaniemessä 17.5.2018 oli Ruissalo-yhdistyksen 40-vuotinen taival saaren
luonnon ja kulttuurin parhaaksi. Seminaarin
jälkeen vietettiin juhlatilaisuus, johon valtiovallan tervehdyksen toi valtiovarainministeri
Petteri Orpo.

1990-luvulla Ruissalo-yhdistys teki aloitteen, jonka tavoitteena oli uusia vuokrasopimukset entistä pidemmille vuokra-ajoille.
Vuodesta 1997 alkaen – eli 10 vuotta ennen
vanhojen vuokrasopimusten umpeutumista – vuokrasopimukset on tehty ulottumaan
vuoteen 2047 asti. Samalla vuosikymmenellä innostuttiin tukemaan hanketta perustaa kansallinen kaupunkipuisto Ruissaloon.
Ruissalo-yhdistys teki asiaa koskevia retkiä
Tukholmaan, Hämeenlinnaan ja Heinolaan.
Haave toteutui viimein vuonna 2013, jolloin
perustettu Turun kaupunkipuisto kattaa
Ruissalon lisäksi Aurajoen tienoota läpi keskustan aina Kuralan Kylämäkeen asti.

Ruissalo-yhdistys perustettiin vuonna 1978
ajankohtana, jolloin Ruissalon tulevaisuus
näytti varsin epävarmalta. Saarelle oli laadittu 1950-luvulla asemakaava, jonka toteuttaminen olisi merkinnyt Ruissalon kulttuuri- ja
luontoarvojen tuhoutumista. 1970-luvulla
vallitsi hankala tilanne myös vuokrasopimusten suhteen: ajoittain vuokrasopimuksia
uusittiin vain vuodeksi kerrallaan, kunnes
vuonna 1977 saatiin aikaan uudet vuokrasopimukset 30 vuoden ajalle.
Yhdistyksen toiminta oli aluksi innostunutta ja aktiivista, ja pian alettiin järjestää mm.
kokouksia ja kesäjuhlia. Muutaman vilkkaan
toimintavuoden jälkeen yhdistys kuitenkin
passivoitui, kunnes 1980-luvun loppupuolella ”Ruissalon rouvat” eli aktiivinen naisryhmä
järjesti taas kesäjuhlat. Juhlissa oli paljon
ohjelmaa ja tarjottiin mm. täytekakkua, jonka pituus vaihtelee muistelijasta riippuen
viiden ja kymmenen metrin välillä. Kesäjuhlia pidettiin useina kesinä ja vieraita oli
parhaimmillaan yli 200 ruissalolaista ja Ruissalon ystävää. Kesäjuhlien käynnistymisen
myötä myös yhdistystoiminta sai uutta puhtia; uusina toimintamuotoina tulivat mukaan
pihakahvit ja retket.

Viime vuosien yhdistystoimintaan ovat kuuluneet Ruissalon monet edunvalvonta-asiat,
mm. vesiosuuskunnan toiminnan tukeminen
kunnallistekniikan saamiseksi saarelle. Vastikään on aloitettu muistitiedon keruu yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.
Ruissalon kesäkausi käynnistyy joka vuosi
toukokuun seminaarilla ja päättyy venetsialaisiin elokuun lopussa. Ruissalo-viiri liehuu
saloissa ainakin kesäaikaan, talviasukkailla
pidempäänkin.
Jouko Lehtonen
puheenjohtaja 1988-1998

1980-luvun lopun keskeinen toimintakohde oli myös vanhentuneen asemakaavan
kumoaminen ja uuden kaavan laatiminen
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”Ruissalo on saari, puoli mailia Turusta,
missä kaikki, mitkä luonnossa on ihanaa
ja lumoavaa, näyttää kohdanneen
yhdessä pisteessä.
Suuret, mahtavat tammilehdot herättävät
synkän ja juhlallisen tunnelman. Näyttää siltä,
ikään kuin luonto olisi huvitellut luonnostelemalla
suunnitelmia useihin Englantilaisiin Puutarhoihin,
joita hän ei ole nähnyt hyväksi saattaa loppuun.
Jos joku joka rakastaa kaikkea kaunista,
matkustelee etsimässä maalauksellisia
paikkakuntia isänmaassani ja haluaa
kunnioittaa käynnillään myös Suomea,
ei hänen pidä unohtaa tätä paikkaa.”
Runoilija Michael Choraeus
/ Åbo Tidningar 12.8.1799
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Villa Marjaniemen historiaa
Marjaniemi yhdistysten kesäkotina

kaupunki osallistui kartanon korjauksiin ja
maalautti rakennuksen ulkovuorauksen
sekä eteisaulan. Marjaniemen 100-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin 1965, jolloin paikalla oli noin 150 henkilöä juhlistamassa
“vanhaa rouvaa”. Yhdistysten kesäkausi
aloitettiin huhtikuussa kevättalkoilla ja yhteisen kesänvieton jälkeen päätettiin syystalkoilla.Vähitellen huvilaa kunnostettiin ja
myös kalustettiin,osin lahjoituksilla ja kierrätystavaralla.

Puolustusvoimilta Marjaniemi siirtyi Turun
kaupungin omistukseen vuonna 1958.
Marjaniemi oli kärsinyt ja kulunut puolustusvoimien käytössä, sillä varsinaiseen
kunnossapitoon ei luonnollisesti armeijalta liiennyt aikaa. Puutarhat olivat kasvaneet umpeen ja kivilaiturista oli jäljellä
vain rauniot. Itse päärakennus oli vailla
maalausta, harmaantunut ja monilta osin
hyvin huonossa kunnossa.
Turun kaupunki vuokrasi Marjaniemen
yleishyödylliseen käyttöön Lomakerho
Kankureille sekä Turun Työväen Matkailuyhdistykselle. “Kauhias kunnos” ja “likainen”
olivat ne adjektiivit, joilla lomakerholaiset
kuvailivat kartanon kuntoa. Yhdistykset
ponnistelivat yhteistuumin kartanon ja
sen lähialueiden siivoamiseksi. Vuonna -64

“Siellä oli antiikkihuonekaluja,jotka saatiin
50-luvulla Seurahuoneelta ja Hamburger
Börsin uudistusten jäljiltä. Isoja topattuja
tuoleja ja pöytiä. Hienot kakluunit,joka huoneessa koristekaakelimuurit, niillä lämmitettiin. Tuplaikkunat oli myös, mutta yhtenä
kevättalvena ne kivitettiin rikki”, muistelee
Elmi Lehtonen, Kankureiden jäsen.

Talkooväkeä Marjaniemen verannalla. Kuva julkaistu aikaisemmin teoksessa ”Työväen oma matka,
Lomakerho Kankurit 1947-2007”, julkaistu kirjassa Kankureiden luvalla. Valokuva yksityisomistuksessa.
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Marjaniemi tarjosi yhdistyksille leppoisan ja yhteisöllisen kesänviettopaikan. Kuva julkaistu aikaisemmin teoksessa "Työväen oma matka, Lomakerho Kankurit1947-2007", julkaistu kirjassa Kankureiden luvalla. Valokuva yksityisomistuksessa.

”Me ruopattii kerran semmoinen väylä sinne vähän matkan päähän, mut ei se oikeen
onnistunu. Siin oli ennen siinä rannas oli näit
rakennuksia, ni siin ol hyvä laituri, se sillon
armeijan aikan se laituri hajos sitte ja, siit
olis kyl voinu käydä uimas. Vettä ympärillä
oli joka puolella, mut ei simmost oikeen kunnon uintipaikkaa. Sit vaan Saaronniemeen
ja yleisee käytävää.”

Yhdistysten aikana Marjaniemen kesät
olivat täynnä elämää. Naiset ompelivat,
kutoivat, neuloivat, leikkasivat matonkuteita tai tekivät muita puhdetöitä minkä
käsistään ehtivät ja lapset puolestaan kirmasivat ja leikkivät pihamaalla. Naisten
talkoovoimin järjestettiin monenlaisia pitoja, tansseista aina häätilaisuuksiin, sillä
kartanossa oli hyvä keittiö ja muutenkin
mainiosti tilaa juhlien viettoon.

Tuolloin myös läheiset teollisuuslaitokset
juoksuttivat jätevetensä mereen, joten
lahdessa oleva vesi ja rannat likaantuivat.
Lahteen laskevat joet juoksuttivat mukanaan saviliejua. Vähitellen merivesi pilaantui niin, että onkiminen oli lopetettava,
eikä vettä voinut käyttää saunan pesuvetenäkään. Niin rantasaunakin jäi vähitellen
vaille käyttöä.

Monelle huvila tarjosi toivotun kesäpaikan.
Huvilan huoneista ei tarvinnut maksaa
vuokraa, vaan jokainen jäsen sai halutessaan oman huoneen käyttöönsä. Alkuvuosina Marjaniemen tilat olivat täynnä mutta
vuosien vieriessäväkikin väheni. Alettiin
kaivata enemmän mukavuuksia kuin mitä
Marjaniemellä oli tarjota; olihan käytössä
pelkkä ulkohuussi ja kesävesi saatiin putkea pitkin. Samaan aikaan Suomessa alaa
vallannut kesämökkikulttuuri verotti kesävieraiden määrää. Ajan ihanteen mukaan
jokaisella suomalaisella perheellä tuli olla
oma mökki niemen nokassa, isännänviiri
ja oma sauna. Marjaniemessä ei myöskään
ollut enää uimamahdollisuutta, sillä ranta
oli ruovikoitunut ja laituria ei enää ollut.
Kankureiden jäsen Kalevi Lehtinen kertoo:

”Se (vesi) huononi äkkiä sitten et ei sitä saunaa...kyl siel joku kävi sitä saunaa lämmittämässä ja ottivat sadevettä”, Elmi Lehtonen
kertoo.
Jossain vaiheessa Marjaniemessä asui
koko kesäkauden talonmiespariskunta
Turun Työväen Matkailuyhdistyksestä. Heidän tarpeisiinsa rakennettiin muun mu7

assa suihku, josta saatiin lämmintä vettä.
Talonmiehet pitivät huolta huvilasta kesäaikana, mutta talvisin yksinään seisonut
huvila ei saanut olla rauhassa. Ikkunoita ja
muita paikkoja rikottiin, tavaraakin varastettiin ja paikkoja sotkettiin.Toisaalta vakituisten talonmiesten oleilu Marjaniemessä
teki mahdolliseksi vierailut ”kesähuvilalle”
myös arki-iltaisin. Ovet kun olivat aina auki
ja paikalla muitakin, niin huvilalle saapuminen oli helppoa. Monet olivat varanneet
Marjaniemestä myös pidempiaikaisesti
oman huoneen.

muksen ja laittoi huvilan myyntiin. Samassa kohdin kiinnostuttiin kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen kunnosta.
Marjaniemeä saapuivat tarkastelemaan
sekä kaupungin , että Museoviraston edustajat. Hirsirakenteiden todettiin olevan
suhteellisen hyvässä kunnossa, lukuunottamatta keittiön päätyä, jossa armeijan
valama betonilattia oli lahottanut kaikki
tukihirret.
Yhdistysten vuokrasopimukseen oli kirjattu ehto, että vuokra-ajan päätyttyä huvila
tulee luovuttaa samassa kunnossa, kuin
se on vuokralle annettukin. Näin ei onneksi tapahtunut, sillä yhdistykset olivat
vuosikymmenten kuluessa korjanneetra-

Yhdistysten aika Marjaniemessä päättyi yli
neljänkymmenen vuoden jälkeen, vuonna
1999. Turun kaupunki irtisanoi vuokrasopi-

Liisa Salmilahti ja Jenny Rintala Marjaniemessä elokuussa 1996 (yhden naisen nimi ei tiedossa).
Kuva julkaistu aikaisemmin teoksessa ”Työväen oma matka, Lomakerho Kankurit 1947-2007”, julkaistu kirjassa Kankureiden luvalla. Valokuva yksityisomistuksessa.
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kennusta talkoovoimin, Museoviraston
ohjeiden mukaan. Ilman näitä korjauksia
Marjaniemen päärakennus olisi mitä todennäköisemmin lahonnut jo kokonaan.
Kankurien jäsen Terttu Hietanen on kirjoittanut runon kesänvietosta Marjaniemessä:

Kesäiset terveiset
Nyt jälleen on koittanut tää loppukesän hetki,
teillä kaikilla kohteena Marjaniemen retki.
Oli kesä tää kaunis ja kuumakin kovin,
moni sateitakin toivoi, muutaman tovin.
Liekö helle, vai mikä, kun kuumensi mielet,
se irrotti turhaan pahatkin kielet.
Meni helteet, ja kielet, sen siliän tien.
Tän kesän muistot mä kauniina muistoihin vien.
Me Kankurit edelleen kuljemme yhtä jalkaa,
kun kerhot Mantymäessä, syyskuussa alkaa.
On elämä usein nousua, laskua, melkein aina,
mut pienimmät murheet sä villaisella paina.
On tänään meillä juhlat, päättäjäiset kesän,
on lintujen poikaset jättäneet pesän.
On emännät hyörineet,
laittaneet koreaksi pöydän.
Mä reilumpaa talkoohenkeä tuskin muualta löydän.
Me Kankurit vietämme päättäjäisiä kesän täällä
voiko parempaa paikkaa olla koko maan päällä?
En enää keksi, mitä kaunista sanoa voisin.
Mä muistorikkaan päivän teille kaikille soisin.
Muistakaan kaikki, me Kankurit kuljemme yhtä jalkaa.
Sillä tämän jälkeenhän, tää juhlamme vasta alkaa.
En piinaa teitä enää, mä lopetan tähän.
Et syödä kerkiätte, edes vähän.
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Ruissalon linnuston seurantatuloksia
Esa Lehikoinen ja Jarmo Laine
Ruissalo on kappale Keski-Eurooppaa
Suomessa. Se kuuluu hemiboreaaliseen
kasvillisuusvyöhykkeeseen, jota Suomen
kasvitieteessä kutsutaan myös tammivyöhykkeeksi. Metsien rakenteen vuoksi monien eteläisten eläin- ja kasvilajien runsaus
on ollut saarella huomattavan korkea. Ruissalo oli kuitenkin pitkään syrjässä Suomen
luonnonmaantieteellisestä kartoituksesta.
Turun akatemian aikana luontoa koskevat
tutkimukset olivat suppeita kuvauksia taloustieteellisissä maisterinväitöskirjoissa.
Petrus Sadelinin Fauna Fennica –väitöskirjasarjassa mainitaan harvojen lajien kohdalla havaintopaikkoja, mutta Ruissalosta
kerrotaan tavatun itäinen harvinaisuus kuhankeittäjä ja pohjoisesta vierailun tehnyt
tunturipöllö.

Ennen Tenovuon aikaa oli ilmestynyt yksi
kiitettävän perusteellinen katsaus ahkeraan retkeilyyn perustuvina yleisyys- ja
runsausarvioineen (Bergroth, Bruun &
Fredriksson 1940). Siinä esitettiin yleisyysluonnehdinnat 65 lajista ja mainittiin
yhteensä 72 lajia. Näiden toista maailmansotaa edeltäneen retkeilykauden jälkeen
Ruissaloon on vakiintunut pesimälajeiksi
ainakin kanahaukka, rautiainen, satakieli,
viitakerttunen, luhtakerttunen, sirittäjä,
korppi, punavarpunen ja nokkavarpunen.
Monet lajeista vasta viimeisen 40 vuodenaikana. Muutaman lajin tapaamattomuus
tuolloin on saattanut johtua harvemmasta
retkeilystä ja epätäydellisestä koko vuosikierron kattamisesta.

Tarvittiin uudet yliopistot Turkuun, jotta
Lounais-Suomea koskeva luontotieto saatiin ajan tasalle. Ruissalon luonnon peruskartoitus tehtiin vasta 1950-luvun alussa,
jolloin Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen
seura teki Ruissalosta monipuoliset kasvitieteelliset ja eläintieteelliset kartoitukset.
Sen tulokset on julkaistu Turun ylioppilas
III:ssa. Ylioppilaskunnan julkaisemassa niteessä oli kahdeksan Ruissaloa koskevaa
artikkelia. Lintututkimukset olivat vuosikymmenen aktiivisimpien turkulaisten
lintututkijoiden Rauno Tenovuon ja Nils
Fritzénin käsialaa. Vuonna 1960 ilmestyneessä kuvakirjassa Ruissalon linnut (Nils
Söderman ja Rauno Tenovuo) julkaistiin
senaikainen käsitys saarella kaikkina aikoina tavatuista lajeista. Vain kerrankin
tavatut satunnaislajit mukaan luettuina
Tenovuo kirjasi saarella tavatuiksi 179 lajia,
joista vakituisesti pesiviksi hän laski 83.

Sirittäjiä kuulee hyvinä vuosina toukokuussa
kaikkialla Ruissalon valoisissa metsissä, esimerkiksi Choraeuksen lähteen takaisella vanhimmalla suojelualueella.

Suuret ikäluokat ottivat Turussakin oppikoulujen luontokerhojen tukemana
1950–1960 luvuilla lintuharrastuksen
omaksi lajikseen. Kun kulkuvälineinä olivat vain omat jalat ja polkupyörä lähialueiden parhaat kohteet tutkittiin tarkasti ja
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Kirjosieppokoiraat esittelevät valtaamiaan koloja pariutumiskumppania etsiville naaraille elein ja
lauluin.

asti tarkimmat arviot lajien pesivistä kannoista saarella sekä Ruissalolle ominaisimpia lajeja muita tarkemmin. Lisäksi kuvattiin Ruissalon suosituimpien kävelyreittien
ja kohteiden linnustoa.

lintutietoa alkoi kertyä kiihtyvästi. Ruissalo
toistuu monissa lintukatsauksissa havaintopaikkana. Laajamittaisempia saaren linnustoselvityksiä alettiin tehdä vuodesta
1969 alkaen. Kirjaa Ruissalo – luontoa ja
kulttuuria varten tehtiin tammilehtojen
ja rantojen lintujen tutkimukset vuosina
1969–72 harrastajavoimin (Tenovuo 1979,
Lehikoinen 1979) sekä päivitettiin havaintoarkistojen pohjalta saaren lajiluettelo,
jossa eriteltiin pesivät ja muuten tavatut.
Kaikkiaan lajeja oli vuoteen 1979 mennessä kirjattu saarelta 233 ja pesiminen
varmistettu ainakin kerran 99 lajilta. Vuosi
1980 oli Ympäristövuosi, johon viitaten Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry. haki ja sai
kaupungilta apurahan Ruissalon linnustoselvityksen tekemiseen. Sen tulokset julkaistiin Turun luonnonsuojeluyhdistyksen
ja TLY:n kustantamana kirjana Ruissalon
linturetkeilyopas (Gustafsson, Lehikoinen
& Mäntylä 1982). Kirjassa esitettiin siihen

Retkeilyoppaan korvasi sittemmin ympäristönsuojelutoimiston julkaisema kaksikielinen ja värillinen versio Ruissalon
lintuopas (Normaja, Karhu, Laine ja Matikainen 1995). Sen lajilista oli paljon mittavampi kuin vuoden 1960 ja myös reilusti
pitempi kuin vuoden 1979 luettelo – lajeja oli tavattu yhteensä 255, säännöllisiä
pesijöitä oli 97, satunnaisia pesijöitä 15.
Lisäksi kirjasessa ilmoitettiin säännöllisiksi
talvehtijoiksi 53 ja talvella tavatuiksi 122
lajia. Kaikista lajeista kirjassa kerrotaan
esiintymistyyppi yleensä ja talvella. Lajilukumäärien kasvun syyt ovat harrastuksen voimakas lisääntyminen, mutta myös
levinneisyysmuutokset.
Luonnollisesti
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lajimäärän kartunta hidastuu vuosien mittaan ja keväällä 2018 saarella tavattujen
lajien kokonaismäärä oli 263 lajia, vain
kahdeksan lajia enemmän kuin 20 vuottai
aikaisemmin. Ennusteiden mukaan Suomi
kuuluu ilmastonmuutoksen seurauksena
tapahtuvien lintujen levinneisyysmuutoksien osalta voittajiin nettotuloksen osalta,
mutta saattaa menettää, joitakin nykyisiä
lintumatkailun houkuttimia. Etelä-Suomi
ja Ruissalo muuttuvat entistä enemmän
Keski-Euroopan kaltaisiksi.

mutta vakioiduin menetelmin tehdyt alkavat vuonna 1969 ja laskenta-alue vakiintui
1980-luvulla sisältämään myös Ruissalon
kylään kuuluvat saaret. Kyhmyjoutsenen,
sinisorsan, tukkasotkan (lähisaarilla), telkän ja isokoskelon parimäärät ovat pysyneet vakaina 1980-luvulta alkaen, mutta
silkkiuikku ja nokikana ovat vähentyneet
selvästi.
Maalintujen laskentaohjelma sisälsi alkuaan kolmella eri menetelmällä tehdyt laskennat: pistelaskennat, linjalaskennat ja
reviirikartoitukset valituissa tammilehdon
metsiköissä. Lisäksi vähälukuisten lajien
reviirit kartoitettiin koko saarelta kaikkien
pesimäaikaisten havaintojen perusteella.
Nykyisin linnuston seuranta on Euroopan
laajuista toimintaa, jonka tuloksia käytetään hyväksi EU:n ympäristöasioiden
päätöksenteossa. Tätä varten on kehitetty myös seuranta-aineistojen tilastollinen
mallinnus, jolla voidaan arvioida kannanmuutosten todellisuus. TLY:n Ukuli-lehden
artikkelissamme on esitetty tällä tavalla
runsaimpien 37 lajin kannanmuutosten
vaihtelutietoa vuosilta 1980–2010 (Laine &
Lehikoinen 2013).

Vuoden 1980 maastotutkimusmallin mukaan linnustoa on seurattu sittemmin
Turun ympäristönsuojelutoimiston järjestämin laskennoin. Laine ja Lehikoinen
(2013) tekivät seuranta-aineistosta kannanmuutoksia kuvaavan tutkimuksen.
Lintukantojen laskeminen on mahdollista
silloin kun linnut ovat reviireillään ja liikkuvat vain rajatulla alueella. Rantojen lintuja
lasketaan kiertolaskennoin, joissa sopivilta
kaikki rannat kattavilta tähystyspaikoilta lasketaan koiraat, naaraat ja parit sekä
mahdolliset poikueet kahtena tai kolmena ajankohtana huhtikuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana. Rantalinnuista
on laskentatietoa vuodesta 1952 alkaen,

Kirjosieppo on Ruissalon runsaimpia kolopesijöitä ja
vilkkaan tutkimuksen kohde.
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Vuonna 2010 Ruissalossa pesineiden lintujen parimäärät. * = lajin
reviirit kartoitettiin koko saarelta. Muiden lajien tiedot perustuvat
linjalaskentaan (maalinnut) ja kiertolaskentaan (rantalinnut).
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Muistojen Ruissalo -haastattelututkimus käynnistynyt
Hannu Salmi, FT, akatemiaprofessori | Turun yliopisto
”Muistan hyvin ensimmäisen retkeni Ruissaloon n. 10-vuotiaana. Yövyimme sukulaisten
luona Patterihaassa ja tulimme saarelle aamuvarhain. Näin tuolloin elämäni ensimmäisen keltavästäräkin, joita tänä päivänä
ei juuri enää tapaakaan. Ehkä linnut ovat
vähän kuin me ihmiset; osa on ympärivuotisia asukkaita ja osa kesäasukkaita täällä
Ruissalossa”, muistelee Hannu Salmi.

le kaupunkilaiselle, esimerkiksi golfaajille
ja rokkaajille, uimareille ja kylpijöillekin.
Ruissalolaisia muistoja ja hetkiä on siis painunut suuren ihmisjoukon mieleen vuosikymmenten aikana.
Muistojen ja muistitiedon kokoaminen on
tärkeää. Sillä on itseisarvo, koska se ei ainoastaan kerro meille menneisyyden tapahtumista, vaan myös niistä tunnesiteistä,
mitä meillä on menneisyyteen. On selvää,
että Ruissalon kohdalla on erityinen tarve
hahmottaa Ruissalon historiaa viime vuosikymmenten aikana. Pysyvämmän asutuksen tulo 70-luvulla muutti saarta, toi
tänne pysyvän väestön, joka kunnioitti ja
kunnosti rappioituneitakin huviloita. Aika
70-luvulta näihin päiviin on ollut erityisen

Ruissalo-yhdistyksen
alkuunpanemana
saarella on käynnistynyt Muistojen Ruissalo -haastattelututkimus, jonka tarkoituksena on hahmottaa ja tallentaa Ruissalon
historiaa viimeisten vuosikymmenten ajalta. Ruissalo on ennen kaikkea asukkaitensa saari, mutta monipuolisuutensa vuoksi
erityisen rakas paikka myös monille muil-
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merkittävä vaihe saaren ja sen miljöön säilymisen kannalta, joten on tärkeää saada
kerättyä muistitietoa ja muistoja talteen
tältä aikakaudelta.

Aineiston työstäminen on vielä kesken, sillä opiskelijoiden kurssi ei ole vielä päättynyt. Jokaisesta haastattelusta on tarkoitus
koostaa sisällysluettelo tai lokikirja, johon
tallennetaan myös tiedot haastattelun
kestosta, haastateltavista ja paikasta. tiedot tallennetaan Turun yliopistossa sijaitsevaan Historian, kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen arkistoon, jossa ne säilyvät
yhdistyksen käyttöön sekä muutenkin tuleville sukupolville ja muiden tutkijoiden
käyttöön.

Ruissalo-yhdistys perusti historiatoimikunnan, jonka tavoitteena on koota historiatietoja julkaistavaksi asti seuraavan kymmenen vuoden kuluessa, eli yhdistyksen
50-vuotisjuhlaan mennessä. Toimikunnan
puheenjohtajana toimii Pirkko Keskinen
ja jäseninä ovat Juhani Andersson, Jouko
Lehtonen, Anne Ruola, Hannu Salmi, Ritva
Sipponen.

Alustavia havaintoja

Toimikunta etsi ja puntaroi vaihtoehtoja
Ruissalon historian kokoamiseksi, ja päätyi tekemään yhteistyötä Turun yliopiston
folkloristiikan ja kansatieteiden oppiaineiden kanssa. Oppiaineissa järjestettiin kenttätyökurssi muistitiedon keräämiseksi.
Kurssin vastuuopettajina toimivat Pasi Enges ja Timo J. Virtanen. Mukaan projektiin
saatiin myös kasvititeteellinen puutarha,
yhteistyötahona siellä toimi Ilari Sääksjärvi
Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä.

Haastatteluaineistoa on paljon ja yhteenveto tässä vaiheessa on vielä aikaista.
Haastattelut toteutettiin puoliavoimena,
joten haastateltavat saivat vapaasti kertoa
tietojaan ja muistojaan Ruissalosta. Haastatteluissa kuitenkin korostettiin tiettyjä
teemoja, kuten asuminen ja sen muutokset, korjausrakentaminen, luontosuhde,
infrastruktuuri (tiet, veneily, laiturit, uimahuoneet, jne.), yhdistystoiminta ja verkostot. Ylipäätään tavoitteena oli saada esiin
”mehukkaita” ja elämänmakuisia tarinoita
arjesta ja juhlasta Ruissalon ainutlaatuisella saarella.

Käytännössä projekti käynnistyi historiatoimikunnan ja opettajiston yhteispalaverista helmikuussa 2018. Projektin alkuvaiheessa toimikunta kävi läpi Ruissalon
palsta palstalta, selvitti palstojen nykyisiä
ja edellisiä asukkaita ja teki samalla listan
haastateltavista. Heti alussa oli selvää, että
kaikkia listalla olevia ei pystyttäisi haastattelemaan tänä vuonna, ko. kurssin yhteydessä. Kurssille ilmoittautui kaikkiaan 13
opiskelijaa, ja huhtikuussa 2018 haastatteluja toteutettiin 26 kpl. Haastatteluihin
osallistui kaikkiaan 36 haastateltavaa.

Folkloristiikan ja kansatieteen kenttäkurssi
on kiinnostunut jatkamaan projektia myös
tulevina vuosina. Yhteistyö Kasvitieteelliseen puutarhan kanssa toimi hienosti:
opiskelijat saivat lounaat, puutarhan laboratoriota voitiin käyttää haastattelutilana.
Haasteina taas olivat pitkät välimatkat,
mikäli opiskelijoilla ei ollut omaa autoa
käytössään. Kaiken kaikkiaan projekti on
kuitenkin ollut mieliinpainuva ja opettavainen, erityinen kiitos Ruissalo-yhdistykselle erinomaisista järjestelyistä!
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Kulttuurikuntoilua tuulisessa säässä
Sanna Kupila, kulttuurikuntoilija | Turun museokeskus
Kansanpuiston reitti on kaikkiaan 8,7 km,
mutta tämä opastettu Huvilakävely kierros
oli siitä noin puolet, 4,5 km. Lähdimme liikkeelle Kansanpuistosta, ja kestävimmät kävelijät jaksoivat Pikku-Pukin promenadin
huviloiden historian kuuntelun jälkeen
vielä piipahtaa Pursiseuran rannassa ihmettelemässä vanhaa lentosatamaa. Sen
jälkeen vielä käytiin promeneerauksen alkulähteellä eli Choraeuksen lähteellä, jossa
opiskelijat olivat nostelleet virkistäviä maljoja ja juhlineet jo 1800-luvun alussa. Lähteen ympärille muodostettiin 1846 kaikille
turkulaisille tarkoitettu Yleinen käytävä,
joka kuitenkin jo vuonna 1860 siirtyi nykyiselle paikalleen ja sai 1900-luvun alkupuo-

Erittäin tuulinen ilta ei pelottanut niitä liki
neljääkymmentä innokasta kulttuurikuntoilijaa, jotka lähtivät mukaan huvilakävelylle 5.6. eli kansallisen kaupunkipuiston
synttäri-iltana. Eikä se tuuli pahemmin
haitannut vaan jäi aina jonnekin mäkien
taakse.
Huvilakävelyllä juhlistettiin ja markkinoitiin uutta kulttuurikuntoilureittiä nimeltä
Ruissalo, joka paperisen kartan lisäksi löytyy netistä osoitteesta www.citynomadi.
com. Uusia reittejä kartalla on kaksi, toinen nimeltä Kansanpuiston reitti ja toinen
Kuuvan reitti. Molemmissa voi tutustua
saaren historiaan sekä luontoon.

Kansanpuiston merikylpylä eli uimalaitos rakennettiin 1908 ja sortumisensa jälkeen se purettiin 1964. Ilmakuva on 1930-luvulta. Kuva Turun museokeskus / Veljekset Karhumäki Oy.
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lella nimen Kansanpuisto. Lähteeltä palattiinkin takaisin Kansanpuistoon ja opittiin
vielä jotakin Jarno Saarisesta.

Villa Gustafsbergin vaaleanpunaisen huvilan puutarhassa pääsimme osaksi huvilakonserttia, sillä Resonus-kuoro esitti meille
huvilan portailta kappaleen Myrskyluodon
Maija, joka sopi hyvin päivän tuuliseen,
suorastaan myrskyiseen säähän. Kuorolla
oli konsertti huvilalla samana iltana.

Rannan huviloiden arkkitehtuurin lisäksi
kerronnan kohteena olivat tällä kierroksella huviloiden ensimmäiset omistajat
– turkulaiset kauppiaat ja tehtailijat kuten rautatehtailija Thalus Ericsson, jonka
perustamasta Ericsson & Cowie nimisestä
konepajasta kasvoi vähitellen yritys nimeltä Chricton-Vulcan, myöhempi Wärtsilä ja
nykyinen Meyer. Viinikauppiaan villana
tunnettu Berghorn taas kuului ”punapää”
Nordforsille, jonka liköörituotanto siirtyi
1946 Marlille.

Huviloiden historian lisäksi tutustuimme
Krimin sodan aikaiseen puolustuspatteriin, jonne kiipesimme oikein ylös katsomaan tykkien paikkoja ja ihailemaan näkymää Airistolle. Illan kierros kesti kaikkiaan
2,5 tuntia, joten historiatiedon lisäksi kävelijät saivat kunnon annoksen kuntoilua. Ja
toinen kierros oli torstaina 7.6, mutta nyt
valitettavasti ilman kuoroesitystä.
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Kansallinen kaupunkipuisto – kansainvälinen menestystarina
Jouko Lehtonen

Turussa vietettiin kansallisen kaupunkipuiston 5-vuotisjuhlia Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2018. Ruissalo-yhdistys teki
matkan Tukholmaan jo 20 vuotta sitten ja
kohteena oli maailman ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto, Ekoparken. Kesti
siis 15 vuotta saada puisto Turkuunkin ja
nyt kansallinen kaupunkipuisto on turkulaisten yhteinen olohuone sekä yksi lupaavimmista matkailun vetonauloista.

Turun kansallinen kaupunkipuisto koostuu Ruissalosta ja Aurajoen myötäisestä
kaupunkipuistojen ketjusta ulottuen aina
Kuralan kylämäkeen asti. Kaupunkipuiston yksi perusidea onkin yhteys kaupunkikeskustasta vapaaseen luontoon. Tämä
toteutuu Turussa hienosti Aurajoen ja
Ruissalon kautta Airistolle, jonka eteläpäässä on Seilin luonnonarvoiltaan rikas ja
laaja saaristo.

Tukholman Ekoparken perustettiin Djurgårdenin kuninkaalliseen metsästyspuistoon, jonka perusti aikanaan kuningas
Juhana III. Hän perusti Ruissaloon metsästyspuiston itse asiassa jo kymmenen
vuotta aikaisemmin asuessaan herttuana
Turun linnassa.

Wikipedian mukaan ”kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä
sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden
laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja
hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut.” Ympäristöministeriö on määritellyt
neljä kriteeriä, joiden tulee täyttyä.
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että alueelle muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia
ekologisia käytäviä ja alue on jatkuva eli
liittyy välittömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai
sitä ympäröivään maaseutuun. Tämä kriteeri täyttyy Ruissalossa helposti.

Kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden
säilyttämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita, kansallisen historian tai kaupungin
omien kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen
sekä puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.
Ruissalo muodostaa merkittävän osan Turun kansallisen kaupunkipuiston luontoja kulttuurikohteista.

Neljäs kriteeri on kaupunkikeskeisyys.
Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla
osa kaupunkirakennetta eli alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen välittömästä
läheisyydestä.

Toinen kriteeri on laajuus ja eheys. Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla puisto- ja viherympäristönä riittävän laaja ja
häiriötön sekä viherrakenteeltaan niin yhtenäinen, että sitä pitkin on mahdollisuus
siirtyä kaupunginosasta toiseen. Ruissalossa laajuus ja eheys korostuvat.

Nyt Suomessa on yhdeksän kansallista
kaupunkipuistoa. Kuopioon perustettiin
uusin puisto juhlistamaan Suomi 100 v
-juhlallisuuksia viime vuoden lopulla. Kansalliset kaupunkipuistot tekevät yhteistyötä ja ylläpitopäällikkö Mari Helin kaupunkiympäristötoimialalta on Turun edustajana
kaupunkipuistoverkostossa.

Kolmas kriteeri on ekologisuus ja jatkuvuus. Ekologiselta kannalta on tärkeää,
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Koti Ruissalossa

Ruissalo 60: Villa Nordfors
Jouko ja Pirkko Lehtonen

Teksti ja kuvat: Tiina Nuortimo.
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Olen kyllä tottunut Ruissalolle ominaisiin
pieniin (ja omalla tavallaan ihastuttaviin)
hiekkateihin, mutta etsiessäni Jouko ja
Pirkko Lehtosen kotia Villa Nordforsia, mietin totisesti eksyneeni. Navigaattori olisi
johdattanut minut kovin mielellään vielä
kilometrejä eteenpäin Ruissalon puistotietä, joten epävarmuus valtaa väkisinkin
mielen. Kun vastaan tulee parkkeerattu
auto, tartun puhelimeen varmistaakseni
olevani edes oikealla tiellä. Ilokseni Jouko
kertoo minun olevan perillä ja tulevansa
minua vastaan. Ja toden totta, puiden ja
pensaiden takaa pilkistääkin pitsikoristeinen, vaalea huvila! Sitä ympäröi suojeleva,
lähes salainen puutarha, jonka sisäpuolelle saapuessa tuntee siirtyneensä lähes toiseen maailmaan.

puhelinjohdon laivakonttoristaan Kaskenkadulta Kanavaniemen lastauslaiturille.
Ruissalon ensimmäinen puhelinsentraali
sijaitsi Villa Nordforsin naapurissa, joka
tuolloin kuului vielä samaan palstaan.
Helena Soiri-Snellman kuvaa kirjassaan
”Ruissalon huvilat” Villa Nordforsia mm.
näin: ”Huvllan pohjakaava on karoliininen, keskellä sali ja molemmilla puolilla
kaksi kamaria. Ullakolla on halli ja kolme
huonetta. Huvilassa on uunilämmitys, ja
sitä on käytetty myös talviasuntona.” Ennen Lehtosten tuloa villassa on ollut monenlaista toimintaa, niistä erikoisempana
kenties minkkitarha, joka oli huvilan pihamaalla 50-luvun lopulla. Huvila puolestaan
toimi minkkitarhan työntekijöiden asuntona. Huvilan omisti 40-luvulta lähtien Sally
Teräs (Dahlberg),

Puutarhassa ensimmäisenä huomio kiinnittyy useiden metrien alueelle levittäytyneeseen alppiruusuun, joka on juuri
lopettanut kukintansa. Villa Nordforsin
alkuperäinen muotopuutarha oli puutarha-arkkitehti Bengt Schalinin käsialaa,
ja komea alppiruusukin lienee kasvanut
paikallaan noista ajoista asti. Silloin huvilaa ympäröi myös iso hyötypuutarha: hedelmäpuita ja marjapensaita kasvoi lähes
satamäärin. Näinä päivinä puutarhaa ympäröi aita, joka pitää saarella yleistyneet
metsäkauriit riittävän etäällä pihamaalta
ja istutuksista. Jouko ja Pirkko toivovat
aitauksen vähentävän kauriiden myötä
myös punkkien esiintymistä pihapiirissä.

Kuten monet muutkin saaren huvilat, myös
Villa Nordfors oli päässyt huonoon kuntoon 60/70-lukujen epävarmoina aikoina.
Piha kasvoi miehen korkuista nokkosta ja
muotopuutarhan loisto oli pelkkä muisto.
Ruissalossa oli voimassa vuonna 1956 laadittu asemakaava, jonka myötä palstojen
vuokraus oli mahdollista vain vuosi kerrallaan. Villa Nordforsia ei tuon asemakaavan
mukaan enää ollut edes olemassa, ja pihan
läpi oli kaavoitettu tie.
Huvilan onneksi tuolloin Piispankadulla
asuneet Jouko ja Pirkko Lehtonen iskivät
silmänsä huonokuntoiseen villaan vuonna
1980, ja näkivät sen mahdollisuudet. Huvilan tuolloinen omistaja oli jo luvannut myydä tilan jollekin turkulaiselle yhdistykselle,
mutta päätyi kuitenkin luovuttamaan huvilan samalla hinnalla Lehtosten perheelle.
”Olimme jo sillon tällaisia puutalofaneja.
Piispankadun asunto tuli esikoisen synnyttyä liian pieneksi, joten jouduimme vähän
pakonkin edessä etsimään isompaa asun-

Villa Nordfors on rakennettu vuonna 1897.
Huvilan rakennuttaja, merikapteeni Frans
Nordfors oli edelläkävijä teleteknologiassa: hän toi aikoinaan Suomeen ensimmäisen ”telesentraalin” . Telesentraali tuotiin
Tukholmasta, ja siinä oli kymmenkunta
liittymää. Nordforsin aloitteesta perustettiin myös maamme ensimmäinen puhelinkeskus juurikin Turkuun. Hän myös veti
21

Jouko ja Pirkko Villa Nordforsin piharakennuksen portailla, taustalla siintää Pohjoissalmi. Meren rantaan on 20-luvulla suunniteltu uimahuone, jota ei koskaan rakennettu.
Uimahuoneen on suunnitellut Aino Marsio, myöh. Aino Aalto. Villa Nordforsin pihamaalle Aino Marsio suunnitteli suihkulähteen.
toa.”, Pirkko kertoo. Lehtoset eivät olleet
ainoita ”puutalosta puutaloon” ja Piispankadulta Ruissaloon tuohon aikaan muuttaneita; Piispanpakatuyhdistyksen silloinen
puheenjohtaja Matti Mäkilä osti huvilan
Kuuvasta ja niin ikään Piispankadulla asunut Liisa Sulkakoski muutti samoihin aikoihin Ruissaloon. He olivat molemmat Piispankatuyhdistyksen perustajajäseniä ja
aktiiveja. Myös Ruissalon historiaa tutkinut
ja siitä kirjoittanut Helena Soiri-Snellman
oli Piispankatuyhdistyksen toimijoita ja
hänellä on ollut merkittävä vaikutus huviloiden ja puutalojen arvostuksen nousussa. Myöhemmin Piispankadulta Ruissaloon
muuttaneet ”puutaloaktiivit” olivat mukana myös Ruissalo-yhdistyksen perustami-

sessa. ”Jonkinlainen henkinen silta näiden
asioiden välillä on”, toteaa Jouko. Hän puolestaan on toiminut Ruissalo-yhdistyksen
puheenjohtajana vuosina 1988-1998, ja
Lehtoset ovat muutoinkin olleet aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa.
Heti kaupanteon jälkeen vuonna 1980 Villa Nordforsissa aloitettiin mittava remontti. Korjattavaa riitti: esimerkiksi fasaadiin
myöhemmin rakennettu tasakattoinen
lasikuisti oli lahonnut niin huonoon kuntoon, että katolle korjaustarvetta kartoittamaan kiivennyt sukulaismies putosi
katosta läpi, muistelee Jouko. ”Hän sitten
vannoikin, ettei tälläista röttelöä ottaisi ilmaiseksikaan”, Jouko jatkaa naurahtaen.
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Minkkitarha-ajoilta muistona oli kaikissa
huoneissa öljykamina, ja alkuperäiset uunit oli purettu. Huvilan korjauksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Frank Schauman
ja villasta loihdittiin kahdessa vuodessa
talviasuttava, tuolloin kolmihenkisen perheen toimiva koti. Remonttia tehtiin niin
ammattilaisten kuin osin talkoovoiminkin. Aluksi asumiskäyttöön remontoitiin
alakerta, ja myöhemmin lasten kasvaessa
myös yläkerta tehtiin asuttavaksi.

Lehtoset kertovat Villa Nordforsin liittyvän myös turkulaisen säveltäjä-muusikko
Pentti Viherluodon lapsuuden maisemaan.
Viherluotojen perheen mökki oli Nordforsin naapurissa, ja pienenä poikana Pentti
kirmasi päivittäin polkua pitkin Nordforsin
huvilan navettaan maitotinkiä hakemaan.
Navetassa asui tuohon aikaan mummo
yhden lehmänsä kanssa. ”Pieni polku metsän halki vie, alle vanhain lehmusten. Mulle ollut on se onnen tie, kesäöisten retkien”,
lauletaan Pentin säveltämässä ja veljensä
Aimon sanoittamassa kappaleessa Pieni
polku, jonka tekijät ovat kertoneetkin sijoittuvan lapsuutensa Ruissaloon. Tänä
päivänä huvilan vanhassa navetassa ei
enää ole lehmiä, mutta elämää kyllä: Jouko ja Pirkko ovat laajentaneet ja remontoineet ulkorakennuksen vierasmökiksi
saunoineen.

Lapsiperheen elämä Ruissalon perukoilla
sujui kuten monissa muissakin perheissä:
koulu- ja harrastuskuljetusten huiskeessa.
Ruuhkavuosina hätiin tuli Pirkon äiti, joka
jäi pois työelämästä ja auttoi lasten hoidossa ja kuljetuksissa. Matkaa Turun keskustaan Lehtosilta kertyy seitsemän kilometriä, mutta paikallisbussin kyydissä on
aina päässyt suht hyvin liikkumaan kodin
ja kaupungin väliä. Muun muassa Pirkko
on taittanut työmatkansa lähes yksinomaan bussilla, aivan viimeisiä työvuosia
lukuunottamatta.

Elämä vanhassa talossa vaatii jatkuvaa
puuhailua niin pihalla kuin sisätiloissakin.
Siitä huolimatta Joukolla ja Pirkolla jää
aikaa harrastuksille ja jopa mökkeilylle.
Vapaa-aika kuluu mm. lintubongauksen
merkeissä, joka on alunperin Joukon harrastus, mutta sittemmin hän on saanut innostettua Pirkonkin mukaan. Ruissalossa
on Suomen tihein metsälintukanta, jotenlintubongausta voi pitkälle harrastaa ihan
omassa pihassakin. Tämän kesän harvinaisuuksista Jouko mainitsee viitasirkkalinnun, joka bongattiin melko läheltä Villa
Nordforsia. Kesäisin Lehtoset rentoutuvat
myös mökillä Nauvossa, johon matka taittuu mukavasti veneellä.

Ruissalo-yhdistyksen toiminta saa Lehtosilta kiitosta. Huvila sijaitsee etäällä naapureista, eikä iltaisinkaan ulkona pilkahda
ulkovaloja tai muitakaan merkkejä ympäröivästä elämänmenosta. Yhdistyksen toiminnan mukana Lehtoset ovat päässeet
tutustumaan muihin saaren asukkaisiin
ja yhdistystoiminta on muutenkin tuonut
mukavaa sisältöä elämään. Pitkän uran yhdistyksen puheenjohtajana tehnyt Jouko
on nykyään yhdistyksen kunniajäsen.
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Ruissalo-yhdistys, johtokunta 2018
Pirkko Keskinen, puheenjohtaja 			
puh. 050 5590 158
Ruissalo 34 					pirkko.keskinen@turku.fi
						pirkkokeskinen6@gmail.com
Juhani Andersson 				
Ruissalo 15 					

puh. 0400 180 052
juhani.andersson at pp.inet.fi

Oskari Huiskala 					puh. 040 5952 735
Ruissalo 87 					
oskari.huiskala at iki.fi
Lars Ingman 					puh. 040 7742 898
Ruissalo 76 					lars.ingman@pp.inet.fi
Jenni Jalava, rahastonhoitaja			
puh. 050 5226 643
Ruissalo 35 					jennim@martinex.fi
Leena Laihonen, sihteeri 			
puh. 02-44540, 044 5566 141
Ruissalon Kylpylä					vapaa-aika@sunbornhotels.com
Raimo Levonmaa 				
puh. 040 5148 849
Ruissalo 80 					raimo.levonmaa@gmail.com
Aleksi Lunden 					puh. 040 5125 424
Ruissalo 91 					aleksi.lunden@gmail.com
Ritva Niemi 			
Ruissalo Kylpylä					ritva.niemi@sunbornhotels.com
Jukka Nikkanen 				
puh. 0500 536 463
Ruissalo 84 					jukka.nikkanen@gmail.com
Gina Suomi 			
Kuuvantie 180 					gina.suomi@jet-lines.fi
Teuvo Tikkanen 					
puh. 040 7548 825
Saaronniemen Saukot 				tevo101@hotmail.com
Turkka Tunturi, varapuheenjohtaja		
puh. 040 8342 620
Ruissalo 40 					turkka.tunturi@fimnet.fi
Turun Aikuiskoulutussäätiö r.s. 			
puh. 050 5590 151
Aila Harjanne 					aila.harjanne@turku.fi
Kunniajäsenet:
Jouko Lehtonen 				
puh. 0400 243 689
Ruissalo 60 					jouko.lehtonen@turkuamk.fi
Arno Kasvi 					puh. 0400 829 696
Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha
uolevikasvi@gmail.com
Juhani Heikkilä 				puh. 040 5580 959
Ruissalo 95 					juhani1941@gmail.com
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Yhdistys tiedottaa
Facebook
Ruissalo-yhdistyksellä on Facebookissa
oma ryhmä nimellä Ruissalo Yhdistys, liity
jäseneksi!

Ruissalo-yhdistyksen kesäkahvitilaisuudet kesällä 2018 seuraavasti:
12.7. klo 18 Turun seudun hengitysyhdistys, Toivonniemi, Iso-Pukintie 23

Jäsenmaksu
Lehden ohessa on Ruissalo-yhdistyksen
jäsenmaksulomake, jäsenmaksu on 50 €/
talous, eräpäivä on 20.7.2018.

5.8. klo 18 Turkka Tunturi ja Mervi Liutu,
Villa Berghorn, Ruissalo 40 A,
Pikku-Pukinpromenadi 28

Ruissalon Kylpylä
Ruissalon Kylpylän allasosaston käyttö on
Ruissalo-yhdistyksen jäsenille 8 €, lapset
4-12 v. 4 €, 10 kerran kortti 60 €.
www.ruissalo-yhdistys.com

Ruissalon kylpylä
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