
Kaarinaan ti 20.5.2014 suuntautunut kotiseuturetkemme alkoi tavanmukaisesti              

Turun ortodoksinen kirkon eli Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkon edestä. 



 Tutustumiskohteistamme ensimmäinen oli kaupungintalolla järjestetty tervetulotilaisuus. 





Kaarinan vaakuna vuosina 1955–2008. 

Kaarinan vaakuna oli alun perin Piikkiön kunnan vaakuna, joka valittiin Kaarinan 

kaupungin vaakunaksi Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2009. 

Vaakunan piikit viittaavat suoraan Piikkiön kunnan nimeen ja niiden kärjissä olevat 

apilat maatalouteen. 

Kaarinan nykyinen vaakuna. 



Kaupunginvaltuuston istuntosalissa oleva seinälaatta muistuttaa  

ylikersantti, muurari ja herastuomari Viljo Ilmari Vyyryläisen  

sekä koko veteraanisukupolven isänmaan hyväksi tekemästä työstä ja uhrauksista. 



Retken alkuosan oppaana toimi  Tuukka Alhonen. 



Kaupunginjohtaja Harri Virta esitteli mielenkiintoisesti johtamaansa kaupunkia. 







Kaarinan nimikkokasvi keltavuokko Kaarinan nimikkoeläin tikli 



Turun seutukuntaan kuuluvat seuraavat jäsenkunnat: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, 
Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku. Asukkaita alueella on noin 300 000 ja  yrityksiä 
alueella  noin 17 000. 













Kaarinalaisten painajaisuni  =  kuntaliitos. 





Kaarinan historiaa. 



Kaarinan nykyaikaa. 



Retkeläiset seurasivat kiinnostuneina retkikohteensa esittelyä. 



Esitys sai hymyn nousemaan huulille. 



Kiitokset kiintoisasta ja kivasti esitetystä selostuksesta.  



Matkalla Kuusiston linnanraunioille sivuutettiin Kuusiston saaristolaistyylinen lyhytnurkkainen, 

suorakaiteenmuotoinen vuonna 1792 rakennettu kirkko, johon aikataulun kireydestä johtuen ei 

kuitenkaan ollut tilaisuutta lähemmin tutustua. 



Kuusiston piispanlinna ( Kustö biskopsborg) oli Suomen katolisten piispojen linna 

Piikkiönlahden rannalla Kuusistossa. 



Piispoilla oli Kuusistossa jonkinlainen tukikohta viimeistään 1200-luvun lopulta alkaen.  



Opas Tuukka Alhonen selostaa Kuusiston linnan vaiheita. 



1200-luvun lopulla tai 1300-luvun alussa perustettu linna oli käytössä 

uskonpuhdistukseen asti.  



Selostus jatkui rauniolinnan sisäosissa,... 



…jossa saatiin tuntuma linnan tukevaan rakennustapaan. 



1300-luvun lopulla linna oli jo saavuttanut lähes lopullisen pinta-alansa,  

mutta rakennukset ja varustukset olivat vielä vaatimattomia ja matalia. 



1400-luvulla piispa Maunu Tavast varusti linnaa tukikohdaksi kauppaa ja puolustusta varten. 



Kuusiston viimeinen piispa oli Arvid Kurki. Hän pakeni tanskalaisia Ruotsiin vuonna 1522,  

mutta hukkui pakomatkalla. 



Maaperätutkimusten mukaan linna on rakenteellisesti epäedullisessa paikassa. Sen rakenteet ovat 

kallistuneet ja halkeilleet vedenpinnan vaihteluiden ja huonon maaperän johdosta. 



Linna purettiin Kustaa Vaasan käskystä vuonna 1528. 



Kuusistosta purettua materiaali on ehkä käytetty Turun linnan esilinnan rakennustöissä.  

Lisäksi Piikkiön kirkon rakentamisessa on saatettu käyttää Kuusistosta purettua kiveä. 



Linnan raunioiden välittömässä läheisyydessä on Kuusiston kartanon päärakennus vuodelta 1738; se on 

maamme vanhimpia säilyneitä puisia asuinrakennuksia. Kartano rakennettiin Suomen sotaväen 

päällikön, Turun jalkaväkirykmentin everstin virkataloksi. 



Virkatalon paikalla oli keskiajalla Kuusiston latokartano, joka huolehti piispanlinnan maanviljelystä ja 

karjanhoidosta. Linnan hävittämisen jälkeen latokartanon hallinta siirtyi ensin Turun linnalle, minkä 

jälkeen tila läänitettiin korkeille siviilivirkamiehille, maaherroille ja hovioikeuden presidenteille. 

Nykyisin rakennus toimii taidekartanona. 



. 

Kuusiston kartano on vuosisatoja ollut aikansa kulttuurin kantaja. Kuusiston kartanopuutarhan noin 1,2 

hehtaarin alue on ollut lajistoltaan hyvin monipuolinen.  Se toimii nykyisin museopuutarhana. 

Sittemmin hedelmätarha on muuttunut enemmän puistomaiseksi, kun tammien, saarnien, vuorijalavien, 

lehmusten ja vaahteroiden runkojen ympärysmitat ovat paksuuntuneet. 

  



    Oppaamme Tuukka Alhonen odottelee bussista jalkautuvaa joukkoa vuonna 1755 valmistuneen  

Piikkiön harmaakivikirkon portilla.   



Piikkiö mainitaan asiakirjoissa ensikertaa vuonna 1331. Jo varhain  keskiajalla aluetta leimasivat 

Kuninkaantien valtaväylä ja Kuusiston piispanlinna. 
 



Kirkko on sijainnut 700 vuotta samoilla sijoillaan asutuksen keskellä. Varsinais-Suomen viljaville 

maille perustettiin aikojen kuluessa lukuisia aateliskartanoita. 



Pehr Kalm oli kasvitieteilijä, tutkimusmatkailija, pappi, taloustieteen professori ja Turun yliopiston 

rehtori. Piikkiön kirkkoherrana hän toimi1757–1764.  

 



Kalm oli Carl von Linnén oppilas. Hän teki tutkimusmatkan Pohjois-Amerikkaan ja toimi sittemmin   

Turun Akatemian ensimmäisenä talousopin professorina ja Turun akatemian rehtorina. 

  



 Suurin osa kirkon alkuperäisestä sisustuksesta on säilynyt. 





 Vuonna 2003 kirkon sisätiloja kunnostettiin liki vuoden päivät;                                   

sitä ennen ulkopuoli oli kokenut perusteellisen remontin.   

. 



Vuodelta 1776 peräisin oleva kolmiosainen alttaritaulun alin osa esittää  

pyhää ehtoollista, toinen pitkäperjantaita ja ylin pääsiäisaamua.  

Taulu on mukaelma Turun tuomiokirkon vanhasta alttaritaulusta, joka tuhoutui 1827 Turun palossa. 



Urkuparven kaiteen maalaukset  Jeesuksesta opetuslapsineen on  

Mats Björkegrenin tekemiä vuodelta 1765. 

  



Samoin kuin eteläseinällä olevan harvinaisen sivulehterin kaiteen enkelimaalaukset. 



Kirkon eteläseinällä on neljä hautausvaakunaa. Kahdessa niistä on rukoukseen polvistuva 

linnanpäinen hahmo. Vaakunoita kannettiin Linnunpään kartanon omistajien Fogelhufvudien 

hautajaisissa. 



Kuorin vasemmalla 

seinustan syvennyksessä 

on myös pieni kävelevää 

munkkia esittävä patsas.  

Se muistuttaa vanhan 

kirkon asehuoneessa 

aikoinaan jalkapuun 

yläpuolella seisonutta  

Pyhän Nikolauksen 

patsasta, jonka tuiman 

katseen edessä rikolliset 

taivutettiin tunnustamaan 

tekonsa.  

  

Sittemmin tuo patsas on 

siirretty Turun linnan 

kappeliin. 

Siitä veistoksesta on 

tullut tunnettu sanonta: 

”Seisoo kuin puujumala 

Piikkiön kirkossa.” 

 



Kirkon länsipäädyn yläosa on muurattu tiilestä. Tiilet muodostavat seinään ristikuvion sekä kirjaimet  

S ja N. On arveltu, että kirjaimet tarkoittavat nimeä Sanctus Nicolaus. Pyhä Nikolaus oli ehkä nykyistä 

rakennusta edeltäneen kirkon nimikkopyhimys. 

Nikolaus vaikutti piispana ja hyväntekijänä 300-luvulla Vähän-Aasian Myrassa. 



Tutustuttuamme Koroisten piispanlinnan historiaan ja sen ympäristöön sekä Piikkiön 

harmaakivikirkkoon jätimme kaupungintalolle palattuamme kiitollisin mielin hyvästit oppaallemme 

Turkka Alhoselle ja saimme hänen tilalleen Lea Heinonen-Eerolan. Hänen johdattamanaan bussimme 

nokka suuntautui kohti lounaspaikkaamme Piispanrantaa, jonka antimia useimmat meistä olivat jo 

alkaneet vesikielellä haikailla. 



Noutopöytä oli katettu entisen navetan tiloihin muokattuun ravintolasaliin. 



Tuota pikaa monipuolisen lounaan hiljaisuuden vallitessa tapahtunut ateriointi muuttui ”paistista 

päästyä” jälkiruoan ja kahvittelun säestämäksi tähän astista matkaa kertaavaksi rupatteluksi. 



Aterian jälkeen siirryttiin ravintolasta pihapiirin vastakkaisella puolella olevaan  

Ala-Lemun kartanon päärakennukseen.  



Ala-Lemun kartano perustettiin 1500-luvulla ja sen historia tunnetaan vuodesta 1567 alkaen. Kartanon 

nykyisen, 1767 valmistuneen päärakennuksen on suunnitellut Christian Friedrich Schröder. Kartanoa on 

laajennettu 1800-luvulla, ja sen ulkoasua on muokattu 1920-luvulla klassiseen tyyliin. Nykyään kartano 

toimii juhla- ja kokouksenviettopaikkana yrityksille ja yksityishenkilöille 



  Kartanon edustalle ryhmityttiin ottamaan obligatorinen kuva retken osanottajista,... 



…jossa yhteydessä oppaamme Lea Heinonen-Eerola kertoi sekä kartanon historiasta että 

lähistöllä 19.-20.6.1808 käydystä Lemun taistelusta. 



Lemun taistelu käytiin kenraalimajuri Ernst von Vegesackin johtamien ruotsalaisjoukkojen maihinnousu 

yrityksellä Kaarinan Lemunniemeen.  Taisteluun osallistui n. 2 500 ruotsalaista ja 3600 Turun tienoilla 

olleista venäläissotilaista. Venäläisiä joukkoja johti kenraaliluutnantti Karl Gustav Baggovut. Kummankin 

puolen miehistötappiot olivat yhtä suuret:  venäläisiä kaatui  217 ja ruotsalaisia 216. 



Ala-Lemun kartanosta retkemme jatkui Kaarina – Teatteriin, jonka toimitilat ovat 1880-luvulla 

rakennetussa kansakoulussa. Rakennus on remontoitu teatterikäyttöön soveltuvaksi 1990-luvulla. 

Teatterissa on kiinteät, pehmustetut istuimet ja nouseva katsomo. Katsomoon mahtuu kerralla 

noin 100 henkilöä. 



Vierailu Kaarina-Teatterissa alkoi kahviossa tapahtuneen kahvittelun yhteydessä tapahtuneella Henna 

Virtasen taidelaitoksen esittelyllä. 



Teatterisalissa saimme esimakua 17.10.2014 ensi-iltansa saavasta musiikkinäytelmästä Takinkääntäjä. Se 

pohjautuu Veikko Lavin (1912 –1996) suomalaisen laulajan, laulun-tekijän ja kirjailijan lauluihin, jotka 

olivat useimmiten kansanlaulupoljentoisia kupletteja.  



Sanoituksissaan Lavi kuvasi usein yhteiskunnan vähäosaisimpia, mutta hänet tunnettiin myös humorististen 

tekstien taitavana nikkarina. Niinpä Takinkääntäjää aikanaan katsomaan tulevat todennäköisesti seuraavat 

esitystä samalla mielenkiinnolla kuin meidän seurueemme.  



Koko päivän kestänyt Kaarinaan suuntautunut historiaa ja nykyisyyttä kartoittaneen sekä osin 

tulevaisuuteenkin tähyilleen kotiseuturetkemme…  



…ja Thalian temppeliin päättyneen matkamme… 



…päätteeksi laskeuduimme arkisten askareittemme pariin… 


