
	

	

 
P I ISPANKATU-B ISKOPSGATAN RY  T IEDOTTAA 1/2018  

 
Hyvä naapuri! 
 
Asukkaiden ja yliopistoväen yhteiselo Piispankadun alueella juontaa juurensa jo keskiajalta. 1960- ja -70-luvuilla moni 
vanha pihapiiri joutui kuitenkin väistymään uusien yliopistorakennuksien tieltä, ja tämä vastakkainasettelu sai asukkaat 
perustamaan Piispankatu-Biskopsgatan ry:n, jonka tehtäviksi määriteltiin alueen arvokkaan kulttuurihistorian ja –
miljöön sekä sen yhteisöllisen elämäntavan vaaliminen. Nyt kun ollaan tultu tilanteeseen, jossa näitä 60- ja 70- luvun 
yliopistorakennuksia odottaa täyssaneeraus tai purku, yhdistykselle on tärkeää, että niitä koskevat päätökset saadaan 
tehtyä hyvässä yhteishengessä ja Piispankadun ainutlaatuista miljöötä kunnioittaen. 
 
Purkulistalla ensimmäisenä on Juslenia, jonka suunnittelun yhteydessä olemme päässeet vaikuttamaan uuden 
Luonnontieteiden talon paikoitusratkaisujen lisäksi koko Kasarmialueen liikennejärjestelyihin. Luvassa on uusi liittymä 
Helsingintieltä, joka ratkaisee Vatselankadun liikenneongelmat, ja kun samassa yhteydessä katkaistaan 
Arwidsoninkadun ja Caloniankujan ajoyhteys Kasarminkadulle, liikenne rauhoittuu myös Piispankadun alueella. Tästä 
rohkaistuneena pyrimme seuraavaksi neuvottelemaan Piispankatu-Biskopsgatan ry:n, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, 
Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen kannan koko Piispankadun alueen liikennejärjestelyihin, ja toimittamaan sen 
päättäjien tietoon ennen kuin Turun kaupunki tekee keskustaa koskevat liikenneratkaisunsa tämän vuoden lopulla. 
 
Edellisellä purkukierroksella ei kadonnut vain vanhoja rakennuksia vaan monien sukupolvien koteja. Nyt asukasmäärä 
on lähtenyt taas kasvuun Tuomaanpolulle valmistuneen luhtitalon ja Henrikinkadun entisen sairaskodin saneerauksen 
myötä, ja siksi meistä on tärkeää tarjota monenlaisia tilaisuuksia tutustua naapureihin, ja vahvistaa näin alueelle 
leimallista yhteisöllisyyttä. Tämän kevätkauden aloittaa Turku-aiheisista kirjoistaan tunnetun Mikko Laaksosen luento, 
joka valottaa Piispankadun alueen asuin- ja yliopistorakennuksien historiaa keskiajalta tähän hetkeen. Lapsille on 
tarjolla aarteenetsintää ja hyönteishotellikurssi Tuomaanpuistossa, säiden lämmetessä käynnistämme suositut 
kulttuurikävelyt, kirpputoritapahtuma järjestetään sopivasti juuri kevätsiivouksen aikaan, ja kuten aina, kevätkauden 
päättää Tuomaanpuistossa juhannusviikon tiistaina järjestettävät kesäjuhlat! Uusi aluevaltaus on 50-vuotta täyttävän 
Sibelius-museon kanssa syyskauden alkajaisiksi toteutettava kamarimusiikkia, ambient soundia, tanssia, performanssia 
ja valoja yhdistelevä poikkitaiteellinen tapahtuma, joka valtaa museon lisäksi sitä ympäröivän puutarhan. Näistä ja 
muista suunnitteilla olevista tilaisuuksista kerrotaan kaikkiin alueen koteihin jaettavissa tiedotteissa sekä yhdistyksen 
Facebook-sivuilla. Jos olet innostunut osallistumaan toimintaan, jos haluat jakaa Piispankadun aluetta koskevia kuvia ja 
juttuja, tai jos sinulla on muuta asiaa, lähetä sähköpostia osoitteeseen piispankatuyhdistys@gmail.com 
 
Ja lopuksi jo tuttu vetoomus: Vaikka tilaisuutemme ovat avoimia kaikille niistä kiinnostuneille, laaja jäsenpohja antaa 
yhdistykselle mahdollisuuden ajaa alueen asioita. Maksa siis jäsenmaksu, ja tartu samalla hallituksen haasteeseen 
hankkimalla yhdistykselle vähintään yksi uusi jäsen! Voitte sitten käydä yhdessä Fabbes Caféssa, joka tarjoaa kupillisen 
kaikille jäsenmaksunsa maksaneille, tai hankkia Maaherran makasiinin kortteliin avatun pilates- ja joogastudio Oasiksen 
10 käyntikerran kortin hintaan 115 € (norm. 125 €). Piispankatu-Biskopsgatan ry:n jäsenyys ei myöskään edellytä 
alueella asumista, vaan mukaan voivat liittyä kaikki Piispankadun alueesta ja yhdistyksen toiminasta kiinnostuneet.  
 
Jäsenmaksut 2018: 10€/henkilöjäsen, 20€/kannatusjäsen, 30€/yritykset ja muut yhteisöt. (0€ alle 18 vuotiailta jäseniltä) 
Maksut voi suorittaa tilille Liedon Osuuspankki FI21 4713 3020 0061 89. Viestiksi jäsenmaksu 2018 
 
Toivottavasti nähdään jo ensi viikolla Mikon luennolla, tervetuloa! 
 
Leena Saarto, puheenjohtaja & Terhi Arell, Ralf Degerth, Ada Halonen, Eva Liuksila, Harri Myllylä, Paula Pehkonen, Jussi 
Ruohonen, Sam Silfvenius, Tuula Stenberg ja Leena Westerback, Piispankatu-Biskopsgatan ry:n hallitus 
 

https://piispankatu.wordpress.com    https://www.facebook.com/Piispankatu/                    
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21.3. FM Mikko Laaksonen: Piispankadun ja yliopistoalueen arkkitehtuurista 
 Klo 18 alkaen Fabbes Caféssa, Tehtaankatu 6 

Brygmannsäätiön asiamiehenä toimivan Mikko Laaksosen luento käsittelee Piispankadun ja yliopistoalueen 
arkkitehtuuria keskiajalta nykypäivään, ja se perustuu hänen kirjoihinsa: Turun puutalot, Erik Bryggmanin 
arkkitehtuuri, Arjen rakentamista Turussa - 1940-50-lukujen arkkitehtuuri, Turun seudun arkkitehtuuriopas 
(kirjoja on ostettavissa luennoitsijalta). 

  
 
17.4. 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 Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön edustaja kertoo meille 
luonnon monimuotoisuuden merkityksestä kaupunkimiljöölle, ja pohjustaa myöhemmin 
keväällä Tuomaanpuistossa Kuupuun ympärillä järjestettävää lasten perhoshotellikurssia. 
Mukaan saa myös listan vanhoihin pihapiireihin sopivista perhoskasveista sekä vinkkejä 
pihojen kevätsiivoukseen.   

 
24.4. Azalea-puistikon siivoustalkoot, klo 18.00 alkaen Dahlströmin puistikossa (säävaraus) 
 
25.4.  Koko perheen Aarrejahti Tuomaanpuistossa  

Tuomaanpuisto täyttyy iltaisin iloisista eri ikäisistä lapsista ja monista leikeistä. Piispankatuyhdistys järjestää 
nyt ensimmäistä kertaa puiston alueella koko perheen Aarrejahdin, jossa on luvassa kivaa seikkailuhenkistä 
tekemistä koko perheelle. Tarkempia tietoja saat yhdistyksen fb-sivuilta ja puistosta lähempänä ko. tilaisuutta. 

 
Myöhemmin keväällä järjestettävien tilaisuuksien valmisteluja voi seurata yhdistyksen fb-sivuilla, ja niistä 
kerrotaan tarkemmin kevään toisessa tiedotteessa.  
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