
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus 2020-2021 

 

Keskikaupunkiseura Toispual jokke ry perustettiin 10.2. ja rekisteröitiin 15.10.1997. 

Seuran tarkoituksena on toimia Turun läntisen keskikaupunkialueen asukkaiden ja 

yhteisöjen etujärjestönä. 

Toimikauden aikana on tehty yhteistyötä kaupunkimme kunnallishallituksen kanssa 

ja pyritty myönteisellä tavalla vaikuttamaan päätöksentekoon viranomaisille tehdyillä 

aloitteilla, esityksillä ja lausunnoilla. 

 

 

 



1. Hallinto 

Hallitus ja toimihenkilöt toimikautena 2020 – 2021.  Hallituksen toimintakausi on 

sääntömääräisten vuosikokousten välinen aika. 

  

Puheenjohtaja  Pauno Narjus        

Varapuheenjohtaja  Jouni Riekki    

Sihteeri  Olga Seppänen   

Rahastonhoitaja  Tatu Järvinen    

Jäsenet Benito Casagrande   

 Susanna Eerola   

 Jorma Keva   

 Kai Lahtonen   

 Ulla Räikkä  

 Helena Soiri-Snellman 

 Matti Helen 

  

Hallitus piti toimintakautenaan 5 virallista kokousta ja lisäksi muita neuvotteluja 

ajankohtaisista asioista. Kokoukset pidettiin puheenjohtajan toimistolla ja osittain 

etänä Teams-yhteyden avulla. Päätökset ja kaavoituslausunnot tehtiin yksimielisesti. 

Ylimääräisiä seuran kokouksia ei toimintakauden aikana järjestetty. 

Hallituksen kokoonpanossa tapahtui kesken kauden pieniä muutoksia: 

rahastonhoitaja Tatu Järvinen jättäytyi pois hallituksesta vuoden vaihteessa ja 

rahastonhoitajan pestin otti hoitaakseen Matti Helen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Seuran kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.3.2020 Casagranden 

talossa. Puheenjohtajana toimi Pauno Narjus ja sihteerinä Olga Seppänen, 

pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina Kai Lahtonen ja Matti Helen. 

Koronatilanteen vuoksi kokous pidettiin hyvin pienimuotoisena. Kokouksessa 

hyväksyttiin seuran toimintakertomus päättyneeltä kaudelta 2019-2020 

vuosikokousten väliseltä ajalta. Esiteltiin yhdistyksen tilinpäätös kalenterivuodelta 

2019 sekä kuultiin tilintarkastuskertomus. Hyväksyttiin yhdistyksen tilit ja taseet ja 

myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. Tarkastettiin toimintasuunnitelma 

2020-2021 ja talousarvio vuodelle 2020. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti arkkitehti Pauno 

Narjus. Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen alkavaksi kaksivuotiskaudeksi 

Benito Casagrande, Tatu Järvinen, Jorma Keva, Jouni Riekki, Ulla Räikkä ja Kai 

Lahtonen.  

Hallituksessa jatkoivat toista kauttaan Helena Soiri-Snellman, Susanna Eerola, Olga 

Seppänen ja Matti Helen. 

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2019 tilejä ja hallintoa 

valittiin Päivi Nevari ja Erkki Härkönen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Ursula 

Keva ja Sami Pekonen 

 

3. Jäsenistö 

Sääntöjen mukaan seuran jäseniksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttäneet henkilöt 

ja kannatusjäseniksi oikeuskelpoiset yhteisöt. Henkilöjäseniä toimikauden 

päättyessä oli 105 ja yhteisöjäseniä 5.  

 

4. Toiminta 

Seuran sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on Turun keskikaupunkialueen 

kehittäminen ottamalla huomioon ydinkeskustan erityispiirteet, parantamalla 

elinympäristön laatua ja lisäämällä ihmisten viihtymistä. Erityshuomiota kiinnitetään 

liikenteen sujuvuuteen ja ympäristöhaittojen vähentämiseen ja asukkaiden 

turvallisuuteen, edistämällä viheralueiden, jokirannan sekä kaupunginkuvallisesti 

merkittävien rakennusten, kulttuurin ja perinteiden vaalimista. Lisäksi huolehditaan 

Turun murreperinteen ja omaleimaisuuden säilymisestä. 

Toimikauden aikana hallitus keskittyi seuraamaan ja kommentoimaan asemakaavan 

muutosesityksiä, antoi lausuntoja käsiteltävistä asioista ja piti yhteyttä eri 



hallintoelimiin ja päättäjiin. Kaavoitusta koskevat lausunnot valmisteltiin hallituksen 

asettamassa kaavatyöryhmässä, johon kuuluivat pj arkkitehti Pauno Narjus, 

arkkitehti Benito Casagrande ja VTM Jorma Keva. Erityistä huomiota hallitus on 

kohdistanut tälläkin toimintakaudella sekä Kauppatorin että Puolalanpuiston 

hankkeiden kehittymiseen. 

 

 

5. Järjestötoiminta  

Turkuseuran kaupunkiosajaoston toimintaan ovat osallistuneet Pauno Narjus ja 

Benito Casagrande. Toispual jokke ry on Suomen Kotiseutuliitto ry:n ja Turkuseura 

– Åbosamfundet ry:n jäsen. 

 

6. Toimintakauden aikana käsitellyistä asioista ja tapahtumista 

Kuluva toimintakausi on ollut yhdistykselle poikkeuksellinen. Koronarajoitukset 

rajoittivat toimintaa suuresti heti toimintakauden alusta. Uuden hallituksen 

järjestäytymiskokous pidettiin poikkeuksellisesti vasta syyskuussa. Tämän jälkeen 

kokouksia pidettiin säännöllisesti, kuitenkin niin, että niihin oli mahdollisuus osallistua 

myös etäyhteydellä. 

Tapahtumia hallitus sai suunniteltua, mutta koronan vuoksi ne jouduttiin siirtämään 

parempaan aikaan. Paljon suunniteltu Puolalanpuiston keskustelutilaisuus sekä 

tutustuminen täysin peruskorjattuun ja uudistettuun Puolalan kouluun pyritään 

järjestämään heti, kun rajoitukset ne sallivat. Joitain tapahtumia saatiin kuitenkin 

tehokkaasti siirrettyä etäyhteyteen: Keskikaupunkiseurat Tälpual Jokke ry ja Toispual 

jokke ry sekä Martinrantaseura Turkuseuran avustuksella järjestivät yhteistyössä 

keskustelutilaisuuden Turun uuden konserttitalosta keskiviikkona 17.3.2021.  

Yksi hallituksessa paljon keskusteluja ja toimia herättänyt asia oli asukkaat yllättänyt 

kaupungin maisemanhoitosuunnitelma 27 vanhan puun kaatamisesta 

Puolalanpuiston keskeiseltä paikalta. Asiaa havainnollistaakseen kaadettavaksi 

aiotut muut merkittiin punaisella nauhalla, valokuvattiin ja laadittiin lausunto. Turun 

sanomat kirjoitti asiasta 20.5.2020. Valitettavasti seuran yhteydenotoista 

viranomaisiin ja rakennuslautakuntaan huolimatta, satavuotiset puut kaadettiin 

kesällä.  

 

 

 



 

Kuvassa puheenjohtaja Pauno Narjus ja Puolalanpuiston kaatouhan alla olleet puut (Kuva TS, Jane Iltanen) 

 

Kauppatorin välillä keskeytynyttä saviprojektia on viritetty uudelleen yhteistyössä 

taiteilija Pia Zettinigin kanssa. Saa nähdä saadaanko torirasiahanke toteutettua tällä 

kaudella.  

Kuten tavallista, on hallitus tarkastellut ja ottanut kantaa moniin kaupunkikuvallisiin 

asioihin. Näistä tärkeimpinä voidaan mainita Kauppatorin uusi ilme ja Ortodoksisen 

kirkon ympärille ehdotetut uudet toimistorakennukset, uuden konserttitalon sijainti, 

nykyisen konserttitalon ja ammattikoulun tontin asemakaavamuutos ja mahdollinen 

uusi toiminta paikalla, Parkin kentän kaavamuutos,  Kristiinankadun Suomenpankin 

tontti, Ruusukortteli, sataman Linnanniemi sekä Aurajokirannan Kulttuurijokilautta. 

Kaupungille lähetettiin muistio koskien sopimattomiin paikkoihin sijoitettuja 

fölläriparkkipaikkoja.  

 

 

 

 

 



7. Talous 

Seuran taloudellinen tila on toimintavuoden ajalta tyydyttävä. Tuotto on perustunut 

pääasiassa jäsenmaksutuloihin ja kulut on pyritty minimoimaan. 

 

8. Tiedotus 

Tiedotus on hoidettu yhdistyksen omilla www-sivuilla toispualjokke.fi ja 

paikallislehtien ”Yhdistyksen toimivat” palstojen sekä kaupungin ylläpitämän 

nettisivuston avulla. 

 


