
	

	

PIISPANKATU-BISKOPSGATAN RY TIEDOTTAA 1/2017 
 
Hyvä naapuri! 
 
Nyt kun olemme suurien muutosten edessä, pieni muistutus menneestä. Piispankatu-Biskopsgatan ry 
perustettiin 1974 vaalimaan alueen arvokasta kulttuurihistoriaa ja –miljöötä sekä sen yhteisöllistä 
elämäntapaa. 1960- ja -70-luvuilla täältä ehti kadota monta vanhaa pihapiiriä, kun Turun yliopisto ja Åbo 
Akademi tarvitsivat uusia laitosrakennuksia. Nyt tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi. Vanha 
rakennuskanta on pääosin hyväkuntoista, mutta näitä 60- ja 70- luvun rakennuksia odottaa 
täyssaneeraus tai purku. Onneksi myös asenteissa on tapahtunut täyskäännös, ja yhdistyksen hallitus 
uskookin, että lähivuosina alkamassa olevat rakennushankkeet voidaan toteuttaa hyvässä 
yhteishengessä ja Piispankadun ainutlaatuista miljöötä kunnioittaen.  
 
Epätietoisuus synnyttää kuitenkin huhuja, ja olemme siksi järjestämässä kaikille alueen kehittämisestä 
kiinnostuneille avointa keskustelutilaisuutta, jonne olemme kutsuneet Turun yliopiston ja Åbo Akademin 
edustajia kertomaan tulevista saneeraus- ja uudisrakennushankkeistaan. Lisäksi kuulemme Turun 
kaupungin edustajien näkemyksiä siitä, miten nämä hankkeet asettuvat osaksi Turun kansallista 
kaupunkipuistoa, johon Piispankatukin kuuluu, sekä miten niiden vaikutus huomioidaan haettaessa 
ratkaisuja liikenne- ja paikoitusongelmiin. Tilaisuus pidetään toukokuun lopulla, kunhan Gadoliniaa 
koskevat alustavat suunnitelmat valmistuvat*. 
 
Piispankadun liikenne- ja paikoitusongelmia on käsitelty viime aikoina niin lehdistössä kuin myös Turun 
kaupungin päättävissä elimissä. Kiinteistöliikennelaitoksen 1.3. pidetyssä johtokunnan kokouksessa 
päätettiin laskea nopeusrajoitus 30 km/h, asettaa Getzeliuksenkadulle ja Tuomikirkkokadun Henrikinkatu 
– Piispankatu väliselle osuudelle 2 tunnin pysäköintiaikarajoitus, ja yhdistyksemme uutta aloitetta 
myötäillen ryhtyä mahdollisimman nopeasti alueen liikennejärjestelyjen jatkokehittelyyn yhteistyössä 
Piispankadun toimijoiden kanssa.  
 
Tilanteet muuttuvat nyt nopeasti, ja se vaatii tiedottamisen uudistamista. Tulemme jatkossakin jakamaan 
3-4 perinteistä tiedotetta kaikkiin postilaatikoihin, mutta samalla aktivoimme Facebook-sivujemme 
käyttöä. Yhdistyksen uudet kotisivut ovat myös tekeillä. Jäsenenä voit myös liittyä yhdistyksen 
sähköpostituslistalle. 
 
Ja lopuksi vetoomus: Vaikka tilaisuutemme ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille, laaja jäsenpohja 
antaa yhdistykselle valtuudet ajaa alueen asioita. Maksa siis jäsenmaksu, ja tartu samalla hallituksen 
haasteeseen hankkimalla yhdistykselle vähintään yksi uusi jäsen! Voitte sitten käydä yhdessä kahvilla 
Fabbes Caféssa, joka tarjoaa kupillisen kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Piispankatu-Biskopsgatan 
ry:n jäsenyys ei myöskään edellytä alueella asumista, vaan mukaan voivat liittyä kaikki Piispankadun 
alueesta ja yhdistyksen toiminasta kiinnostuneet ihmiset. 
Jäsenmaksun voit maksaa yhdistyksen tilille Liedon Osuuspankki FI21 4713 3020 0061 89. Viestiksi 
jäsenmaksu 2017. Lisäämällä sähköpostiosoitteen voit myös liittyä sähköpostituslistalle. 
Jäsenmaksut 2017: 8 € täysikäisiltä henkilöiltä (20 € vapaaehtoinen kannatusmaksu), 0 € alle 18 vuotiailta 
henkilöiltä, 30 € yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä. 
 
Kääntöpuolella on lista keväälle ja alkukesälle suunnitelluista tapahtumista. Ensimmäisenä on vuorossa 
yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous, joka pidetään 11.4. klo 18 alkaen Fabbes Caféssa. 
Kokouksen päätteeksi saamme ympäristökouluttaja Susanna Auviselta vinkkejä villivihannesten ja -
yrttien tunnistamisesta ja käytöstä. Nähdään silloin! 
 
Leena Saarto, Piispankatu-Biskopsgatan ry:n hallituksen uusi puheenjohtaja, 
piispankatuyhdistys@gmail.com  
 
Terhi Arell, Ralf Degerth, Teppo Forss, Ada Halonen, Jan Lamberg, Harri Myllylä, Paula Pehkonen, Sam 
Silfvenius, Leena Westerback, Piispankatu-Biskopsgatan ry:n uusi hallitus 
 
https://piispankatu.wordpress.com   https://www.facebook.com/Piispankatu/ 



	

	

PIISPANKADULLA TAPAHTUU 1/2017 
 
11.4. Piispankatu-Biskopsgatan ry:n sääntömääräinen kevätkokous klo 18.00 alkaen 

Fabbes Caféssa, Tehtaankatu 6 
 
Esityslista 
1. Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 
3. Esityslistan hyväksyminen 
4. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen 

ja vahvistaminen 
5. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta 
6. Valitaan hallitukselle uusi jäsen eronneen tilalle 
7. Muut esille tulevat asiat 
8. Kokouksen päättäminen  
 
Kokouksen jälkeen ympäristökouluttaja ja FK biologi Susanna Auvinen esittelee 
tavallisimpia ja ruoanlaitossa käyttökelpoisimpia villivihanneksia ja yrttejä (mm. 
nokkonen, litulaukka, maahumala, poimulehti…) sekä antaa ohjeita kasvien käytöstä 
rohdoksena. Muutama reseptikin on jaossa. Ja jos innostus herää, voimme 
alkukesästä tehdä Susannan opastamana villivihannes- ja yrttikävelyn 
Aurajokivarressa (5 e/osallistuja).  

 
24.4. Azalea-puistikon siivoustalkoot, klo 18.00 alkaen Dahlströmin puistikossa 
 
3.5. Arkkitehti Panu Savolainen: Piispankadun aikakerrokset 

Opastetulla kävelykierroksella tutustutaan kronologisessa järjestyksessä Piispankadun historiaan rakennetun 
ympäristön sisältämien vihjeiden ja piirteiden avulla. Kierros alkaa klo 18.00 tuomiokirkon pääportailta ja päättyy 
Tuomaanpuistoon. Kesto 1-1,5 tuntia. Jäsenille ilmainen, muilta peritään 5€. 
 

v. 20/21 Keskustelutilaisuus Piispankadun alueen lähivuosien saneeraus- ja uudisrakennushankkeista* 
 

27.5. Perhosrinteen istutustalkoot  
Yhdistyksen uusin hanke on Agricolankadulle yhteistyössä Turun yliopiston hyönteistutkijoiden sekä Turun 
kaupungin kanssa perustettava Perhosrinne, jonne istutetaan monipuolisesti hyönteisiä houkuttelevia kasveja. 
Toisin kuin rinteessä nyt lyhyenä pidetty nurmikenttä, korkeampi kasvillisuus, sekä paikalle rakennettavat 
hyönteishotellit ja siilien pesälaatikot tarjoavat hyötyhyönteisille ja siileille myös pesintä- ja talvehtimispaikkoja. 
Perhosrinne-hanke nostaa esille pölyttäjien harvinaistumisen ja kannustaa vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin 
pieni askel kerrallaan. Agricolankadun rinteestä pihapiireihin laajetessaan se myös lähettää vahvan viestin siitä, 
miten toivomme tämän historiallisen alueen kehittyvän osana kaupunkipuistoa. 

 
28.5. Kirpputori yhteistyössä Henrikin pihakirppiksen kanssa 
 Tapahtuman järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin yhdistyksen Facebook-sivuilla 
 
6.6. Arkkitehti Panu Savolainen: Näkymätön Piispankatu 

Opastetulla kävelykierroksilla syvennytään Piispankadun sittemmin hävinneisiin, "näkymättömiin" aikakerroksiin. 
Etenkin 1600- ja 1700-lukuihin keskittyvä kierros valottaa niin kadonnutta rakennuskantaa, viljelee anekdootteja 
kuin limittyy maan ja kaupungin historian laajoihin kehityskaariin. Kierros alkaa klo 18.00 tuomiokirkon 
pääportailta ja päättyy Tuomaanpuistoon. Kesto 1-1,5 tuntia. Jäsenille ilmainen, muilta peritään 5€. 
 

20.6. Piispankadun perinteiset kesäjuhlat klo 18.00-20.00 Tuomaanpuistossa 
 
Nämä kevään ja alkukesän tapahtumatiedot ovat alustavia. Keskustelutilaisuuden ajan ja paikan varmistamme erillisessä 
tiedotteessa, mutta tapahtumatietoja kannattaa seurata myös yhdistyksen koti- ja Facebook-sivuilta. 
 
 
https://piispankatu.wordpress.com    https://www.facebook.com/Piispankatu/ 
        


