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TURUN HISTORIALLIBEN YHDISTYS 25-VUOTIAS, 

Kirjoittanut ARVO VILJANTI. 

Yhdistyksen perustaminen. 

V. 1922 toimintansa aloittaneessa Turun Yliopistossa 
historiatieteella on alunperin ollut vankka asema. Tama 
onkin luonnollista, kun ottaa huomioon sen historiallisen 
maaperan, jolla vanha Suomen Turku sijaitsee. Nain ollen 
ei liene myoskaan pelkka sattuma, etta Turun Yliopis- 
ton piirissa ltoimivista tieteellisisti seuroista vanhin on 
juuri Clion palvojain yhdyssiteeksi syntynyt Turan His- 
toriallinen Yhdistys. 

Lokak. 17 p:na 1923 kokoontuivat Turun Yliopiston ny- 
kyiseen hallituksen istuntohuoneeseen prof. Artturi H. 



Virakkunen, fil. b h t .  Arvi Korhonen, prof. V. A. Kosken- 
niemi, fil. toht. Knut Svanljung, maisterit Kaarlo Jantere 
ja Kuarlo ~s te rb ladh ,  lehtori Jul. Finnberg ja maisteri K. 
Lindeblom. Perustamistilaisuudessa lasnaolleet kahdeksan 
henkiloa yhtyivat yksimielisesti kokouksen avaajan prof. 
Virkkusen mielipiteeseen, "etta Turun kaupungissa asu- 
vien historianharrasta jien suhteellisen " suuri lukumaara 
tekisi toivottavaksi historiallisen yhdistyksen syntymisen", 
ja paattivat perustaa Turun Historiallisen Yhdistyksen. 

Saantoehdotuksessa, joka hyvaksy'ttiin lokak. 26 p:na, 
yhdistyksen tehtava maariteltiin lahemmin seuraavasti : 

"Turun Historiallisen Yhdistyksen tarkoituksena on historiatie- 
teellisten harrastusten edistamiseksi olla yhdyssiteena Turun Suo- 
malaiseen Yliopistoon kuuluvien ja muiden Turussa asuvien histo- 
rianharrastajien valilla. 

Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. 
Yhdistys pyrkii tarkoitustaan toteuttamaan: 
Kasittelemalla kokouksissaan historiatieteellisia kysymyksia esi- 

telmien, keskustelukysymysten ja kirjaselostusten muodossa; 
kannattamalla historiallisia tutkimust8ita ja niiden julkaisemista; 
ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja; 
muilla sopivilla keinoilla." 

Samassa kokouksessa yhdistyksen ensimmaiseksi pu- 
heenjohtajaksi valittiin prof. Artturi H. Virkkunen, joka 
piti talloin esitelman "Oloista Pohjois-Suomessa Pikku- 
vihan aikana." 

Turun Historiallinen Yhdistys toimi viidetta vuotta re- 
kisteroimiittijmana, kunnes se helmikuun 11 p :na 1928 
merkittiin yhdistysrekisteriin. 
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Yhdistgksen toiminta. 

Yhdistyksen toiminnassa on esitelmatilaisuuksilla ollut 
keskeinen sija, niinkuin jo saannotkin edellyttavat. Yli- 
opistollisten lukukausien aikana yhdistys on tavallisesti 
kerran kuukaudessa kokoontunut kuulemaan esitelmia, 
selostuksia ja lyhyita tiedonantoja ja niiden johdosta kes- 
kustelemaan. Tavalliset kuukausikokoukset on yleensa 
pidetty Turun Yliopiston suojissa, jolloin yliopistotalon 
pohjakerroksessa oleva IV luentosali on ollut tavallisin 
kokoontumispaikka doli vv. 1937-44 4 :nnessa kerrokses- 
sa).  Milloin osanottajia kuitenkin on ollut vahemman, on 
kaytetty kodikkaampaa yliopiston opettajainhuonetta. Esi- 
telmia on toisinaan pidetty myoskin yliopiston ulkopuo- 
lella, kuten Turun vanhassa linnassa, maakunta-arkistossa 
jne. Yhdistyksen juhlatilaisuudet on jarjestetty Turun 
Y liopiston juhlasalissa laajemmalle kuuli j akunnalle. 

Kuluneena 25-vuotiskautena yhdistyksessa on pidetty 
159 esitelmaa, 14 selostusta seka esitetty 35 tiedonantoa 
syyslukukauden alkuun 1948. (Ks. liitetta, s. 324.) 

Varsinais-Suomen lukuisat historialliset muistomerkit 
- lahinna kivikirkot ja herraskartanot - ovat vuosien 
kuluessa tarjonneet yhdistykselle monia mielenkiintoisia 
retkeilykohteita. Turun Historiallisen Yhdistyksen perin- 
naistapoihin onkin yleensa kuulunut, ett5 se varsinkin ke- 
vatlukukauden paatteeksi on jarjestiinyt jasenilleen tal- 
laisia historiallisia r e t k e i l y j a, mutta joskus muul- 
loinkin. Linja-auto on talloin ollut tavallisin kulkuvaline, 
vaikka valiin on myoskin kaytetty hoyrylaivaa. 

Ensimmaisen varsinaisen maakuntaretkensa yhdistys 
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teki lokak. 23 p:na 1927 Maskuun, Nousiaisiin ja Askai- 
siin, joiden pitiijien kirkkoihin ja niiden historiaan \sekii 
kirkkojen lahettyvillii oleviin muinaismuistoihin perehdyt- 
tiin toht. Juhani Rinteen asiantuntevalla ja eloisalla opas- 
tuksella. Nousiaisissa pysahdyttiin myoskin nyk. Moision 
tilan asuinrakennuksen kohdalle, jossa toht. Rinne selosti 
cmia tutkimuksiaan Santamalan vanhan kirkon asemapai- 
kasta ja taman kirkon merkitysta Suomen kirkon varhai- 
semmassa historiassa. Samalla matkalla tutustuttiin myos- 
kin muistorikkaaseen Louhisaaren kartanoon, jota tilan- 
omistaja V. Hannus ystiivallisesti esitteli. 

Seuraava huomattavampi retki tehtiin toukok. 18 p:na 
1930 Maskun Kankaisten kartanoon, jota pieteetilla vaa- 
littua jykevaa kartanolinnaa auliisti esitteli sen omistaja, 
vapaaherra Claes Aminoff. Samalla matkalla tutustuttiin 
myos Maskun keskiaikaiseen harmaakivikirkkoon ja Iahis- 
tcilla sijaitsevaan pakanuudenaikaiseen hautakalmistoon. 

Kolmas varsinaissuomalainen kartano, jossa yhdistys 
vieraili, oli Flemingien kuuluisa Kuitian linna. Retki teh- 
tiin toukokuun 25 p :na 1931 linja-autolla Turusta Parais- 
ten malmille seka sielta moottoriveneella Kuitian karta- 
noon. Kuitiaa esitteli sen vieraanvarainen emanta, maan- 
riljelysneuvoksetar Maggie af Heurlin. Samalla matkalla 
tutustuttiin myoskin Paraisten kauniisti entisoityyn kirk- 
koon. Retkella oli mukana 26 osanottajaa. 

Toukokouun 29 p:na 1932 yhdistys retkeili linja-autolla 
Ylaneen Vanhassakartanossa, jota tilanomistaja Onni 
Rantasalo esitteli. Matka tapahtui Poytyan Riihikosken 
kautta Ylaneelle. Samalla poikettiln Haukkavuoren lepo- 
kotiin, jossa nautittiin yhteinen paivallinen. Useimmat 
osanot'tajat kavivat sita ennen uimassa kirkasvetisessa Py- 
hajarvessa. Paluumatka suoritettiin Mynamaen kautta. 

Toukok. 28 p:na 1933 tehtiin linja-autoretki Halikkoon, 
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jossa tutustulttiin aluksi Joensuun kartanoon nuorten her- 
rojen von Knorringien opastamina. Eritoten Kustaa Mau- 
r i  Armfeltin tyylikas kirjastohuone oli retken osanottajil- 
le mielenkiinltoinen nahtavyys. Viurilan kartanoa esitteli 
sen omistaja, kreivi C.-A. Armfelt ja Vuorentaan linnaa 
kreivi C.-G. Armfelt. Sen jalkeen kun paivallinen oli nau- 
tittu Salon sk-talossa lahdediin paluumatkalle, jolla tu- 
tustuttiin viela Halikon keskiaikaiseen kirkkoon ja Varsi- 
nais-Suomen parantolaan Paimiossa. Viimeksimainittua 
esitteli ylilaakari M. Sukkinen. 

Saman vuoden syksylla yhdistys vieraili viela Naantalin 
vanhassa luostarikaupungissa ja Soinisten kartanossa. 
Naantalissa tutustuttiin kaupungin museoon, minka jal- 
keen jatkettiin linja-autolla Soinisten kartanoon, missa 
dosentti Jantere kertoili matkavaikutelmiaan "Kolmannen 
Saksan oloista" ja nautittiin kartanon vieraanvaraisuutta. 

Kevaalla 1934 tehtiin vaihteen vuoksi laivaretki Rymat- 
tylan kirkolle toukok. 27 p :na hl. "Akkas 2":lla. Rymatty- 
Ian kauniiseen, runsain keskiaikaisin seinamaalauksin ko- 
ristettuun harmaakivikirkkoon tutustuttiin maanviljelija 
Terho Koisaaren opastuksella. Retkelaiset kaviva; myos 
Rymattylan Kirkkojarvella. 

Syksylla 1935 yhdistys teki retken Vakka-Suomeen lin- 
ja-autolla. Retkeilypaiva - sunnuntai syysk. 22 p. - val- 
keni aurinkoisena ja kirkkaana muuten sateisena syksyna. 
Matka suunnattiin aluksi Kalannin kirkolle, jonka asket- 
tain entisoidyt v:lta 1471 peraisin olevat Pietari Henri- 
kinpojan tekemat katto- ja seinamaalaukset herattivat 
erityista mielenkiintoa. SamalIa tutustuttiin myoskin kirk- 
komuseoon kirkonisanta J. Aallon opastuksella. Kalannista 
jatkettiin matkaa Uuteenkaupunkiin, jossa aluksi kaytiin 
kaupungin vanhaan kirkkoon sijoitetussa sivistyshistorial- 
lisessa museossa. TalIoin museonjohtaja F. M. Karrakoski 



Tzcrun Historlallinen Yhdistgs U~~dessakaz~pungissa 
v. 1935. Vierailzc "Herzogin Ceciliessa". 

esitteli museon nbhtavyyksia, joista retkikuntaa eniten 
kiinnostivat merenkulun piiriin kuuluvat esineet seka 
Vakka-Suomen kuuluisien puuastioiden valmistukseen 
kaytetyt tyovdineet ja -tarvikkeet. Museosta siirryttiin 
sitten Hotelli Vallilaan, jossa uuskaupunkilaiset isannat 
tarjosivat retkeilijoille kahviaamiaisen. Sen jalkeen kay- 
tiin viela Uudenkaupungin satamassa ja laivaveistamossa, 
jossa oli tilaisuus tutustua myijs kuuluisaan valtamerien 
purjehtijaan "Herzogin Ceci1ie"en. Kun viela oli katseltu 
joitakin kaupungin vanhoja rakennuksia ja koristeellisia 
uuskaupunkilaisia portteja, kaytiin mm. v :n 1721 rauhan- 
teon paikalla, minka jalkeen Iahdettiin paluumatkalle Lo- 
kalahden kirkon kautta. 

Wyohemmin syksvlla (24/11) kaytiin viela Naantalissa, 
jonka Kaivohuoneella tohtori Aarno Maliniemi piti esitel- 
man "Nazlntalin luostarin alkuvaiheista", minka jalkeen 
naantalilaiset tarjosivat kahvit Rantaravintolassa. 

Toukok. 24 p :na 1936 vierailtiin maakunnan toisella lai- 
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dalla, Perniossa, jonka monipuolinen kotiseutumuseo 1a- 
hinna oli retkelaisten mielenkiinnon kohteena. Samalla tu- 
tustuttiin kuitenkin myos Pernion kirkkoon. "Kirkkokah- 
vit" nautittiin tunnetun kotiseutumiehen, kunnallisneuvos 
K. F. Kaarlosen vieraanvaraisessa kodissa,'minka jalkeen 
lcotimatka alkoi halki vauraitten varsinaissuomalaisten 
maisemien. 

Toukok. 16 p:na 1937 retkeiltiin Kuusiston raunioilla, 
jossa kaytiin toistamiseen kymmenen vuotta myohemmin 
eli toukok. 26 p:na 1947 prof. Juhani Rinteen opastuksel- 
la. Viimeksimainitulla matkalla vierailtiin myoskin Turun 
Yliopiston omistamassa Tuorlan kartanossa Piikkiossa. 

Tassa ovatkin mainitut yhdistyksen maakuntaan teke- 
mat retltet, johon tulee kuitenkin lisaksi lukuisat Turun 
tuomiokirkkoon, vanhaan linnaan ym. tehdyt retkeilyt. 

Alkuperaisen ohjelmansa mukaisesti Turun Historialli- 
nen Yhclistys on myoskin harjoittanut j u 1 k a i s u t o i- 
m i n t a a, vaikka sen varat ovatkin koko yhdistyksen 
olemassaoloajan olleet varsin rajoitetut. 

Ensimmaisen julkaisunsa "H i s t  o r i a 11 i s i a t u t k i- 
m u k s i a" yhdistys toimitti jo v. 1924 puheenjohtajansa 
prof. Artturi H. Virkkusen kunniaksi hanen taytthessaiin 
60 vuotta. Sen kymmenesta tutkielmasta kahdeksan on yh- 
distyksen jasenten kirjoittamia i a  vain kaksi ulkopuolis- 
ten. Taman 201-sivuisen niteen sisallys on seuraava: Arvi 
Korhonen, Baltilaisen paivatyo jarjestelman alkupera ;. 
Aurni Pen,ttilir:, Muutamia paleografisia huomioita Pyhan 
Tapanin syrjaanilaisesta kirjaimistosta; Juha.n,i Ein,n.e, 
Korsholman linna; Volter Kilpi, Suomenkielisen kirjalli- 
suuden varhaispainokset vuoteen 1642 : Murtti Rc~~~ola . ,  
Suomenkielisen joulurauhan julistus 1600-luvulta ; Vuino 
Pes.&ld, Muutamia piirteita Eskil Petraeuksen osuudesta 
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Turun akatemian alkuvaiheisiin ; Gunnar Suolahti, Kekri ; 
Santeri Seppala, Laihian kappalainen Israel Reinius; 
Kaarlo Jantere, Vuoden 1760 koululakiehdotus Ruotsissa ; 
J. R. Daniekon-Kalmari, Suomen laki ja Venajan kruunu 
Viipurin laanissf. 

Turun Historiallisen Yhdistyksen julkaisujen I1 osa, 
"T u r u n s i v i s t y s h i s t o r i a a", omistettiin Turun 
Suomalaiselle Yliopistolle sen vihkiaisiin ja ensimmaisiin 
promootioihin v. 1927. Sen nelja tutkielmaa ovat yhdis- 
tyksen jasenten kirjoittamia. Sivuja 258. Niitten sisallys 
on seuraava: Juhani Rinne, Pyhan Henrikin palvonta ja 
Turun tuomiokirkko ; Niilo Ikola, Ensimmaisen suomalai- 
sen raamatun historiaa; Saini Laurikkala, Turun akate- 
mian ylioppilaitten kotipaikat, syntypera ja taloudelliset 
olot 1600-luvulla; Toini ,Welander, Promootioista Turun 
vanhassa akatemiassa. 

Julkaisujen I11 nide, "T u r u n t u o m i o k i r k o n 
h i s t o r i a a", omistettiin Turun kaupungille 18 p:na 
kesakuuta 1929. Niteen sisallys : A. M. Tallgren, Kiin- 
tean asutuksen alku Aurajoen laaksossa; Juhani Rinne, 
Turun tuomiokirkon alttarit; Aarno Malin, Eras piirre 
Turun ~t,uomioliirkon keskiaikaisten erikoisiuhlien aikajar- 
jestvksessa ; Arvi Korhonen, Turun tuomiokirkko vv. 1700 
--1827. Yht. 352 siv. 

Julkaisuien IV osa, "H i s t o r i a 1 1 i s i a t u t k i e l- 
m i a", omistettiin J. R. Danielson-Kalmarille 7/5 1933 ha- 
nen tayttaessaan 80 vuotta. Sen sisallys on seuraava: Einar 
W. Juvelius (Juva), Protocolon pro Anno -99. - Suomes- 
sa kevaalla ja kesalla 1599; Pentti Renvall, Poytyan hal- 
lintopitajan asutus- ja aluesuhteista; Aulis Oia. Halikon 
kihlakunnan keskiaikaisesta asutuksesta ja hallintopita- 
jajaosta; Toivo T. Rime, Kisallien ja heidan veljeskun- 
tiensa asema Turun ammattikuntaelamiissa 1600- ja 1700- 
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luvuilla ; Saini Laurikkala, Varsinais-Suomen suomenkieli- 
sistii talonpoikaiskirjastoista 1700-luvulla; Lempi Neva- 
vuori, Mannaisten ruukki ; Arvo Viklund (Viljanti) , V :n 
1611 vaenotto Vehmaan ja Maskun kihlakunnissa; Kaar- 
lo Jantere, Piirteita Rooman maailmanvalta-aatteen kehi- 
tyksestii. Yht. 385+40 siv. 

Turzin. Historiallinen Arkisto. 

Yhdiatyksen julkaisujen lisaantyessa oli jo kaytiinnol- 
lisistiikin syista varsin hankalaa, ettei julkaisusarjalla ol- 
lut yhtenaista nimea, josta yhdistyksen julkaisut olisi heti 
voinut tuntea. Lokak. 24 p :na 1933 hyvaksyttiin kuitenkin 
yhdistyksen sihteerin, maist. Viklundin ehdotuksesta jul- 
kaisusarjan nimeksi : TuRuN HISTORIALLINEN ARKISTO 
(THA). Ulkomaita silmalla pitaen oli niin ikaan huomat- 
tava puute, ettei yhdistyksen julkaisuissa ollut siihen asti 
lainkaan vieraskielisia referaatteja, minka vuoksi samalla 
paatettiin johtokunnan esityksesta toimittaa saksankieli- 
set referaatit taannehtivasti alusta alkaen. 

Julkaisujen V:n osan, joka ilmestyi v. 1936 ensi kerran 
uudella nimella T u r u n  H i s t o r i a l l i n e n  A r k i s -  
t o, sisallys on seuraava: Vaino Peralii, Karunan patro- 
naattioikeuden vaiheet ; Kaarlo ~sterbladh, Saatykokous 
Turussa lokakuun 18 p :na 1742 ; Ellen Lehtovaara, Turun 
rtsujamistoon kuuluneet ulkomaalaiset vuoden 1827 palon 
ja itamaisen sodan valisena aikana; Ruokalisan maksami- 
nen Vehmaan, Maskun ja Piikkiijn kihlakunnissa 1500- 
luvulla seka senaikainen hallintopitajajako (6 karttaa) ; 
Saini Laurikkala, Pietari Adrian Gaddin kertomus Turun 
ja Porin laiinin seka Ahvenanmaan maalaiselinkeinoista v. 
1783 ; Arvo Viljnnti, Turun laanin jalkaviikirykmentin 
ruotujakorulla Suuren Pohjan sodan alkuajoilta. Yht. 
266 siv. 
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V. 1937 ilmestyneen VI :n osan sisallys on seuraava: 
Kaarlo Jantere, Turun Historiallinen Yhdistys kymmen- 
vuotias ; s:a, Rooman keisarius maailmanvaltakunta-aat- 
teen kannattajana; s:a, Justus Moserin kb i t y s  valtiosta 
ja historiasta; Einar W. Juva, Suomen puolustuskysymys 
pohjoismaisen kriisin aikana 1700-luvun keskivaiheilla. 
Yht. 471 siv. 

H. G. Porthanin muistolle hanen syntymansa 200-vuo- 
tispaivana v. 1939 omistettu VII nide sisaltiia seuraa- 
vat tutkielmat: J. E.  Salomaa, H. G. Porthanin filosofineri 
maailmankasitgs ; Vhino Perala, Henrik Gabriel Porthanin 
suhde aikansa uskonnolliseen ja kirkolliseen elamaan; 
Kaarlo bsterbladh, Seitsemannen- ja kahdeksannentoista 
vuosisadan mystillis-spiritualististen liikkeitten suhtautu- 
minen uuteen maailmankuvaan ; Kaarlo Jantere, Eahdek- 
sannentoista vuosisadan historiankirjoituksesta ; Einar 
W. Juva, Turun synty ; Uno Harva, Porthan ja kansalliset 
tieteemme; R. A. Muntyla, Huomioita Turun Katedraali- 
koulun op~ilasalueesta ja oppilasaineksesta vv. 1775- 
3 827. I. Turun katedraalikoulun oppilaat 1775-1799 ; 
Helmi Rekola, Huomioita Turun katedraalikoulun oppi- 
lasalueesta ja oppilasaineksesta vv. 1775-1827. 11. Turun 
katedraalikoulun oppilaat 1800-1827; Kaisa Kantola, 
J. V .  Snellmanin elamankulku psykologisesti tutkittuna. 
Yht. 294 siv. 

Turun yliopiston isanmaan puolesta kaatuneille histo- 
rian opiskelijoille ja nuorille tutkijoille omistettiin THA :n 
VIII nide v. 1942. Prof. Kaarlo Jantereen kirjoittamien 
muistosanojen lisaksi osa sisaltiia seuraavat kolme tut- 
kielmaa : Juhani Juva, Suomen puolustuskysymys elokuun 
vallankaappauksesta 1772 sodan puhkeamiseen kesalla 



1788; Pentti Jantti, J. G. Herderin kasitys keskiajasta; 
Tauno Virtanen, Naantalin asukkaat, verotus- ja varalli- 
suusolot 1700-luvulla. XV $- 414 siv. 

Turun Historiallisen Yhdistyksen puheenjohtajalle, prof. 
Kaarlo Jantereelle omistettiin IX nide hanen 6/4 1943 
tayttaessaan 60 vuotta. Osa kasittaa seuraavat kymmenen 
tutkielmaa: A. R. Cederberg, Suomen asema Ruotsin val- 
takunnassa vapauden aikana ; Julmari Jaakkola, Olivier- 
Oliverus-Elaus de Resa? - Henricus-Henricus Tempil? 
Einur W. Juva, Kaarle XI1 :n kuva Suomessa ; Saini Lau- 
rikkala, Varsinaissuomalaisista talonpoikaismyijtajaisista 
1700-luvulla; V. A. Nordman, Keskiaika ja renessanssi; 
Aulis Oja, Varsinaig-Suomen takamaan tarulinnat ; Vaino 
Perhla, Huomioita Kustaa I11 :n kirkkopolitiikasta ; Pentti I 

Renvall, Paikallishistoriantutkimus ja paikallishistorian 
esitys ; Sirkka Salonzaa, J. H. Avellan historioitsijana ; 
Arvo Vilianti, Turun kaupungin maanpuolustusvelvolli- 
suus Kustaa Vaasan Venajan sodan aikana. Yht. 345 siv. 

Turun Historiallisen Yhdistyksen iulltaisujen I-IX si- 
vumaara on 2877, jchon tulee viela lisaksi referaattien si- 
vuluku 233 eli yht. 313 0. 

Yhdistpkserl inlkaisut on v:sLa 1939 lahtien annettu il- 
maiseksi jasenille. 

Yhdistvksev iulkaisuja on alusta alkaen iaettu myi5s se- 
ka koti- etea ulkomaalaisille tieteellisille kirjastoille, arkis- 
toille, aikakauskirjoille vm. P. 1934 osiin I-IV taanneh- 
t i v s t i  toimitetut seba siita lahtien kunkin nitpen lonussa 
julkaistut saksankieliset referaatit ovat ulkomaita silmalla 
pitaen olleet erittiiin tarpeelliset. Leipzigin yliopiston 
Lamprecht-instituutin kanssa on oltu iulkaisuien vaihdos- 
sa v : s t ~  1931 seka v:sta 1933 Greifswaldin yliopiston "In- 
stitut fi;r Finnlandkunde9'n ja Tarton yliopiston kirjaston 
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kanssa. Mutta eritoten Ruotsin kanssa julkaisujen vaihto 
on ollut erittain vilkasta (Upsalan, Tukholman, Goteborgin, 
Lundin yliopistojen kirjastot). Saamansa vaihtokappaleet 
yhdistys on tavallisesti lahjoittanut Turun Yliopiston kir- 
jastolle tai, mikali talla jo on ollut k . ~ .  teokset, Turun 
Maakunta-arkistolle. 

Vaikka tieteellisilla esitelmatilaisuuksilla ja julkaisutoi- 
rninnalla onkin ollut keskeinen sija Turun Historiallisen 
Yhdistyksen ohjelmassa, siihen on kuitenkin neljannes- 
vuosisadan kuluessa sisaltynyt runsaasti myos monen- 
laista m u u t a  t o i m i n t a a .  

Niinpa yhdistys on ollut osaltansa mukana jarjestamassa 
historiallisia muistojuhlia. Joulukuun 10 p:na 1930 yhdis- 

8 tys toimeenpani yhdessa Turun Yliopiston kanssa Yrjo 
Koskisen syntyman 100-vuotismuistojuhlan Turun teat- 
terissa, jossa tilaisuudessa kansleri E. N. Setala piti juhla- 
puheen ja fil. tohtori Kaarlo Jantere juhlaesitelman Yrjo 
Koskisesta historiantutkijana. 

Samoin yhdistys jarjesti yhteistoiminnassa Turun Yli- 
opiston kanssa Liitzenin taistelun 300-vuotismuistojuhlan 
marrask. 6 p:na 1932 yliopiston juhlasalissa. Tilaisuudes- 
sa yhdistyksen puheenjohtaja, prof. Einar W. Juvelius piti 
juhlaesitelman "Miten Suomi valmistautui osallistumaan 
30-vuotiseen sotaan ?" 

"Suomen historiantutkimuksen isan", H. G. Porthanin 
syntyman 200-vuotismuistojuhlan yhdistys niin ikaan toi- 
meenpani yhdessa Turun Yliopiston kanssa marrask. 8 
p:na 1939 ent. Akatemiantalon juhlasalissa. Tilaisuudessa 
phdistvksen puheenjohtaja, prof. Einar W. Juva piti ava- 
jaispuheen, prof. Uno Harva esitelman "Porthan ja kan- 
salliset tieteemme" ja prof. J. E. Salomaa "H. G. Portha- 
nin filosofisesta rnaailmank2~sityksesta7'. 



Turun  Historiallinen Yhdistlys 25-vuotias 315 

Yhdistyksen oma 10-vuotisjuhla pidettiin yliopiston 
juhlasalissa tammik. 19 p:na 1934. Juhlaesitelmoitsijana 
oli prof. J. E. Salomaa, ja yhdistyksen varapuheenjohtaja, 
toht. Kaarlo Jantere loi katsauksen yhdistyksen 10-vuotis- 
taipaleeseen, minka lisaksi kapellimestari Tauno Hanni- 
kainen esitti sellosooloja. Tilaisuuden paatteeksi oli juh- 
laillalliset "Suomalaisella Pohjalla". 

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla vietettiin Turun Yliopiston 
juhlasalissa verraten vaatimattomasti sodan varjossa tam- 
mik. 19 p :na 1944. Yhdistyksen varapuheenjohtajan, prof. 
Kaarlo Jantereen selostettua aluksi yhdistyksen 20-vuo- 
tistoimintaa ja lausuttua muistosanoja manallemenneesta 
perustajajasenesta, arkistonhoitaja, toht. Kaarlo Oster- 
l#ladhista, yhdistyksen puheenjohtaja, prof. Einar W. Juva 
piti juhlaesitelman aiheesta "Taistelu Viaporin linnoitus- 
sb. nnite1mista7'. Tilaisuudessa esittivat tervehdyksia prof. 
ITno Harva Porthan-seuran, prof. Johannes Sundwall sisar- 
yhdisty::sen Historiska Samfundet i Abo, prof. Harry  
TVaris Turun Eliiin- ja Kasvitieteellisen Seuran ja dosent- 
t i  Arvo Viljanti Varsinais-Suomen Historiantutkimusyh- 
distyksen puolesta, minka lisaksi lukuisat yhteisot ja yksi- 
tyiset tutkijat seka yhdistyksen ystavat olivat lahettaneet 
onnittelusahkosanomia. Juhlatilaisuuden jalkeen kokoon- 
nuttiin "Seurahuoneessa" pidetyille yhteisille juhlaillal- 
lisille. 

Turun Faktoriklubin aloitteesta syksylla 1941 asetetus- 
sa Suomen kirjapainotaidon 300-vuotisjuhlien komiteassa 
yhdistyksen edustajana oli toht. Arvo Viljanti, joka samal- 
la toimi juhlien paatoimikunnan sihteerina ja ylitoimitsi- 
jana. Paajuhla pidettiin ent. Akatemiantalon juhlasalis- 
sa lokak. 11 p :na 1942. Juhlatoimikunta toimitti myos eri- 
tyisen juhlajulkaisun "Turun kirjapainotaidon 300-vuo- 



tistaipaleelta", josta ilmestyi ruotsinkielinenkin laitos 
"Boktryckarkonsten i gamla Abo". 

V. 1928 Turun Historiallinen Yhdistys antoi kaupungin 
rahatoimikamarin pyytaman lausunnon Turun Historialli- 
sen Museon johtokunnan kaupunginvaltuustolle tekemasta 
ehdotuksesta suppean, kansantajuisen Turun kaupungin 
historian julkaisemiseksi suomen- ja ruotsin kielella v:n 
1929 kuluessa, jolloin vietettiin Turun kaupungin ja tuo- 
miokirkon 700-vuotisjuhlaa. Yhdistys ei kuitenkaan katso- 
nut voivansa tallaista ehdotusta puoltaa, niin kauan kuin 
Turun kaupungin historian 1700- ja 1800-luku olivat viela 
tieteellisesti tutkimatta. 

Yhdistys on lisaksi antanut asiantuntijalausuntoja mm. 
Vakka-Suomen historiahankkeesta ja asettanut edustajia 
Varsinais-Suomen historiatoimikuntaan, joka on saanut 
huomattavan osan tieteellisista voimistaan yhdistyksen 
piirista. 

V, 1936 yhdistys teki Turun tuomiokirkon isannistolle 
esityksen, etta Turun tuomiokirkon vuosikausia kestaneen 
cusintatyon yhteydessa suoritetut tutkimukset saatettai- 
siin julkisuuteen ehdottaen samalla toimikunnan asetta- 
nlista aineiston jariestelya ia  iulkaisutyota johtamaan se- 
ka varoien mvontamista tarkoitukseen. Asia ratkesikin 
myonteisesti, niin ettii prof. Juhani Rinne on paassyt jat- 
kamaan tutkimustyotaan, jonka nakyvana tuloksena on 
jo ilmestvnvt "Turun tuomiokirkko keskiaikana" 1-11 
(1941, 1948). 

Vuosien mittaan Turun Historiallinen Yhdistys 6n myos 
monin tavoin ollut yhteis'oiminnassa muiden historiallis- 
ten yhdistysten kanssa. Maaliskuun 17-18 p:na 1928 
Suomen Kirkkohistoriallinen Seura oli yhdistyksen vieraa- 
na Turussa. Abo Akademin piirissa toimivan historiallisen 
yhdistyksen - "Historiska Samfundet i bbo" - kanssa 



on niin ikaan oltu kosketuksissa. Niinpa mainittu seura oli 
yhdistyksen vieraana huhtik. 2 p:na 1941 Turun yliopis- 
ton juhlasalissa pidetyssa kokouksessa, jossa toht. Arvo 

. Viljanti piti esitelman "Suomen jalkavakirykmenttien va- 
ruskunta- ja linnoitustyopalveluksesta Baltiassa 1600-lu- 
F un jalkipuoliskolla". Vieraiden puolesta kiitti "Historiska 
Samfundet i Abo"-seuran puheenjohtaja, prof. Johannes 
Sundwall, minka jalkeen siirryttiin kahviptiydan aareen 
Lehtisen kahvilaan, jossa prof. Einar W. Juva alusti kes- 
kustelukysymyksen "Turun historian tutkimisesta ja kir- 
joittamisesta". Vilkkaan keskustelun jalkeen paatettiin 
ryhtya toimenpiteisiin, etta mahdollisimman pian paastai- 
siin jatkamaan Turun historian tutkimista, niin etta saa- 
taisiin 1 )  jatkoa aikaisemmin ilmestyneisiin Turun histo- 
rian esityksiin, 2) mahdollisimman runsaasti erikostutki- 
muksia seka 3) suppea suomenkielinen yleisesitps Turun 
historiasta. 

Maaliskuun 17 p :na 1942 yhdistys puolestaan oli vast?- 
vierailulla "Historiska Samhndet i Abo"-seuran kokou%- 
sessa Abo Akademin teologisen tiedekunnan luentosalissa. 
Dosentti C. M. Schpbergson piti talloin esitelman a'hees- 
i a :  "Johan Kemp, en gestalt frgn motstiindspolitiken mot 
forryskningen i borjan av 1900-talet". Kahvintarjoilun 
jalkeen seurasi vilkas keskustelu Suomen uusimman his- 
torian tutkimusmetodista. 

Yhdistyksen jasenia on osal!ist,unut myos seka pohjois- 
maisiin etta suomalais-virolaisiin historiantutkijain ko- 
kouksiin ja pitanyt niissa esitelmia. Samaten heita on 
osallistunut monien kotimaisten tieteellisten seurain toi- 
mintaan, mm. professorit Rinne, Juva ja Jantere ovat 
olleet vuorollaan Suomen Historiallisen Seuran esimiehia. 

V. 1933 yhdistvs sai hoitoonsa v. 1913 perustetun Kupit- 
taan muistomerkkirahaston. Rahaston varat olivat v :n 
1947 lopussa 105.926 mk. 
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Yhdis tyksen  johto. Jasenisto. Talous. 

Yhdistyksen saantojen mukaisesti silla on 7-henkinen 
j o h t o k u n t a :  puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sih- 
teeri, rahastonhoitaja seka niiden lisaksi viela kolme yh- 
distyksen vakinaisten jasenten keskuudesta vali t tui  edus- 
tajaa. 

Turun Historiallisen Yhdistyksen kokouksessa lokak. 
26 p :na 1923 valittiin yhdistyksen ensimmiiiseen johto- 
kuntaan : puheenjohtajaksi prof. Art tur i  H .  Virkkunen ,  
varapuheenjohtajaksi fil. toht. Knut  Svanljung, sihteerik- 
si fil. toht. A r v i  Korhonen, rahastonhoitajaksi maisteri 
Iiaarlo dsterbladh seka muiksi jaseniksi lehtori Jul. Finn- 
berg, maisteri Kaarlo Jantere ja prof. V .  A .  Koskenniewi. 

Yhdistyksen puheenjohtaj ina ovat kuluneena 25-vuotis- 
kautena toimineet: prof. Art tur i  H .  Virkkunen  vv. 1923- 
24 (kuoli 17/11 1924), fil. tohtori Knut  Svunljung vv. 
1925-26, fil. tohtori (sittemkin prof.) Juhani Rinne vv. 
1927-29, prof. Einar W. Juva (Juvelius) vv. 1930-44 ja 
prof. Iiaarlo Jantere v:sta 1945-. 

Varapuheenjohtajina ovat olleet: fil. toht. K. Svanljunq 
vv. 1923-24, fil. toht. Juhani Rinne vv. 1925-26, fil. 
toht. (nyk. prof.) Arv i  Korhonen v. 1927, prof. Eina,r TV. 
Juva vv. 1928-29, fil. toht. (nyk. prof.) Kaarlo Jantere 
vv. 1930-44 ja fil. toht. Arvo Viljawti v:sta 1945-. 

Yhdistyksen ensimmaisena sihteerina toimi fil. toht. 
Arv i  Korhonen vv. 1923-26, fil. toht. Kaarlo Jlintere vv. 
1927-29, lehtori Heikki  Zmpiwaara vv. 1930-31, maiste- 
r i  Arvo Viklund (sittemmin t r i  Vilianti) vv. 1932-44, 
maisteri Aimo Wuorinen vv. 1945-46, maisteri A .  0. Nar- 
z.ia v. 1947 ja lehtori Heikki  Haavio v:sta 1948-. 



Tccrttn Historiallisen Yhdis tyksen johtokunta kesalla c. 1934. 
op. Santeri Seppala, prof. Niilo Ikola, toht. Kaarlo oster- 
bladh, prof. Einar W. Juvelius, toht. Kaarlo Jantere, toht. 

Vaino Perala ja maist. Arvo Viklund. 

Ensimmaisena rahastonhoitajana oli maisteri (sittem- 
min tri) Kaarlo osterbladh w. 1923-41 ja opettaja San- 
t c r i  Seppalii v :sta 1932-. 

Johtokunnan muina jiisenina ovat olleet kuluneen nel- 
jannesvuosisadan aikana: lehtori Jul. Finnberg vv. 1923 
--28, maisteri Kaarlo Jiintere w. 1923-26, prof. V. A. 
Koskenniemi vv. 1923-25, opettaja Pekka Karnti vv. 1926 
-30, fil. toht. K. Svanljung w. 1927-28, teol. toht. Viiino 
Perala ja fil. toht. (nyk. prof.) Niilo Ikola v:sta 1929 lah- 
tien, opettaja Santcri SeppaEli v. 1931, maakunta-arkiston 
hoitaja, toht. Kaclrlo osterbladh vv. 1932-43 ja prof. 
Eincir W. Juva v:sta 1945-. 
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Tieteellisena seurana, jonka tarkoituksena on koota la- 
hinna aktiivisia historiantutkijoita ja -harrastajia piiriin- 
sa, ei yhdistys j a s e n m a a r a 1 t a a n ole ollut kovin 
suuri.  aha an mennessa on yhdistykseen hyvaksytty kaik- 
kiaan 99 jasenta. Oltuaan perustamisvuonna vain 21 se on 
kuitenkin jo pitkan aikaa ollut 40-50 paikkeilla. Jasen- 
maaran vaihtelu kuluneena 25-vuotiskautena nakyy seu- 
raavasta taulukosta : 

J a s e n m a a r a  vv.  1 9 2 3 - 1 9 4 7  

Turun Historiallisen Yhdistyksen t a 1 o u s on ollut 
melko vaatimaton koko toiminta-ajan, mika luonnollisesti 
on rajoittanut julkaisutoimintaa. Heikoista taloudellisista 
edellytyksista huolimatta toiminta on kuitenkin ollut erit- 
tain vilkasta ja elinvoimaista, silla tyota on tehty yksin- 
omaan aatteellisen innostuksen varassa. Menot ovat nain 
myoskin olleet aivan mitattomat. Niinpa yhdistyksen var- 

-- 

Yuosi Jasenta Vuosi Jasenta 

9 2 3  21 41 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

27 
34 
37 
40 
39 
3 7 
31 
33 

1938 1 

I 1939 I 42 
1940 1 40 

1932 
1933 ' 
1934 
1935 

1941 
1942 
1943 
1944 

43 
40 
42 
40 

36 1945 
39 1946 
40 1 1947 

44 1 

45 
47 
51 



T u r u n  Historiallisen Yhdistyksen retki Ylaneen 
Vanhalcartanoon v. 1952. 

sinaiset virkailijat, sihteeri ja rahastonhoitaja, ovat parin- 
kymmenen vuoden ajan hoitaneet t,ehtaviaan taysin pal- 
kattomina. Vasta muutama vuosi sitten paatettiin heille 
suorittaa vahainen korvaus. 

Yhdistyksen tulot on saatu jasenmaksuislta, avustuksis- 
t a  j a  julkaisujen myynnista. Jasenmaksu oli vv. 1923-38 
20 markkaa vuodessa, mutta korotettiin v:sta 1939 30 
markkaan, jota vastaan jasene: saavat myos yhdistyksen 
julkaisun. V:sta 1946 vuosijasenmaksu on ollut 50 mark- 
kaa. 

Eritoten 1920-luvulla yhdistyksen julkaisutoimintaa oli 
vaikea saada rahoitetuksi. Vain pari turkulaista lahjoibta- 
jaa tuki talloin yhdistysta: Turun Kansallinen Kirjakaup- 
pa Oy. lahjoitti sille vv. 1926-28 6.000 mk ja Lansi-Suo- 
men Osake-Pankki vv. 1927-29 7.000 mk. Julkaisujensa 
kolmatta osaa "Turun tuomiokirkon historiaa" varten yh- 
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distys sai kuitenkin Turun kaupungiilta v. 1929 avustusta 
10.000 mk. Joutuipa yhdistys julkaisutoimintansa vuoksi 
vv. 1929-30 turvautumaan vekseliluottoonkin. 

Lahinna julkaisutoimintaansa varten yhdistys anoi tam- 
mik. 25 p :na 1930 opetusministeriolta 15.000 markan suu- 
ruista apurahaa, joka sille myonnettiinkin. J a  siita lahtien 
onkin valtionapua saatu vuosittain, niin etta yhdistys on 
voinut jatkaa julkaisutoimintaansa. V :sta 1945 alkanut 
tuntuva maararahojen vaheneminen ja jatkunut inflaatio 
ovat kuitenkin vaikuttaneet sen, etta taman valtionavun 
merkitys on viime vuosina mennyt mitattomaksi. 

Seuraav&sta taulukosta nakyy yhdistyksen vv. 1930-47 
nostaman valtionavun maara : 

vuosi  1 mk 1 Vuosi I mk 1 Vuosi I mk 1 

IV. 

Jalkimietteita neljMnnesvuosisadan taipaleelta. 

Historiatieteellisen yhdistyksen vaiheissa ensimmainen 
neljannesvuosisata, josta lisaksi lahes vuosikymmen on 
eletty sodan tai  sen jalkeisen poikkeusajan varjossa, on 
viela monessa suhteessa liian lyhyt ajanjakso osoittamaan 
yhdistyksen toiminnan laatua ja saavutuksia, silla hiljai- 
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sissa tutkimuskammioissa suoritettu tyo kypsyy hitaasti. 
Mutta tarkastellessamme Turun Historiallisen Yhdistyk- 
sen tahanastista 25-vuotistaivalta me saatamme joka ta- 
pauksessa todeta taman Turun Yliopiston piirissa toi- 
rnivan historianharrastajain yhteison elinvoimaisuu- 
den ja aktiivisen vireyden. Itsenaisyysaikamme nuortea 
innostus ja toimintatarmo ovat selvasti viitoittaneet Tu- 
run Historialllisen Yhdistyksenkin viisi'kolmattavuotista 
tieta. Eika yhdistyksen jasenisto ole tyytynyt jannitta- 
miian voimiaan vain Turun ja Varsinais-Suomen rikkaan 
menneisyyden selvittiimiseen, vaan heidan harrastuksensa 
on ulottunut koko maankin, vielapa yleisenkin historian 
tutkimiseen. J a  jo tahan mennessa yhdistyksen jasenet 
ovat rikastuttaneet suomalaista historiantutkimuslta mo- 
nilla arvokkailla teoksilla. 

Mutta viela muitakin esimerkkeja voidaan esibtaa Tu- 
run Historiallisen Yhdistyksen piirissa vallitsevasta vaka- 
vasta historian harrastuksesta. Niinpa kuolemantapauk- 
sista ja paikkakunnalta muutoista huolimatta yhdistyk- 
sessa on viela yhdeksan uskollista jasenta niista 21 :sta,l 
jotka syksylla 1923 liittyivat yhdistykseen ja jotka siis 
ovat olleet mukana viisikolmatta vuotta. 

1 Nam5 ylvltdrikp5n ka,i~t,ajasent,a ovat : Si:<lo i7<ola> Kanrlo ./tintcre, L a t i r i  
Katurrc, P. A .  Kosl;ennieiwi, Viiirtii Pcriilii, 8ar1tc.r.i Stappiilii, 0 .  P. Uot imn,  
Otto Piitunen ja d ~ v o  Viljanli. 
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Esitel~rzat,  selostukset ,  t iedonannot v v .  1923-1948: 

v. 1923: 

Prof. A r t t z ~ r i  H. Virkkzi?zen, Oloista Pohjois-Suomessa Pikkuvihan 
aikana. 

Opettaja San te r i  Seppalii,, Laihian kappalainen Israel Reinius ja 
hanen historialliset mnistiinpanonsa. 

Maisteri Niilo Ikola,  Antero Vareliuksen nuoruus- ja opiskeluvuodet. 
Fil. toht. A r v i  Korhonen, Selostus J .  W .  Ruuthin Turun kaupungin 

historiasta keskiaikana ja 1500-luvulla. 

v. 1.924 : 

Fil. toht. J u h a n i  Rinne ,  Turun tuomiokirkon kuoreista ja alttareista. 
Prof. U.  L. Lehtonen,  Bismarck uusimman tutkimuksen valossa. 
Prof. A r t t u r i  H. Virkkzcnen, Eras sanomalehtikiista v. 1881. 
Maisteri Kaarlo  J d n t e m ,  Porin koulualueen kehityksesta v:een 1842. 
Fil. toht. Juhan i  R inne ,  Laitilan kirkon keskiaikaisista maalauksista. 
Fil. toht. A r v i  Korhonen, Keskiajan kiltalaitoksesta. 

S e l o s t u k s i a  j a  t i e d o n a n t o j a :  Maist. Kaarlo  bs tey-  
bladh, Selostus Herman von Eckardtsteinin muistelmateoksista 
"Lebenserinnerungen und politische Denkwiirdigkeiten" 1-11 
1920 ja "Die Isolierung Deutschlands" (1921), fil. toht. Juhan i  
Rinne ,  Territoriaalivaakunain alkuperasta seka Turun tuomio- 
kirkon sakaristosta askettain loydetyista pyhainjaannoksista, 
leht. Jul .  Finnberg,  Alustus maakunta-arkiston perustamisesta 
Turkuun, P e k k a  K a m a ,  Selostus S. Nordenstrengin teoksesta 
"Porvarissaadyn historia Suomen valtiopaivilla 1809-1906". 
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V .  1925: 

Fil. toht. Jz*hani Rime,  "Pyhan Henrikin kultti Suomessa" (vuosi- 
juhlaesitelma). 

Leht. Vaino Perala, Turun koulu ennen v. 1630. 
Prof. V .  A.  Koskenniemi, Gundolfin Goethe-monografian metodista. 
Past.  T .  G .  Joutsi, Suomen lukkarien sosiaalisesta asemasta ja  teh- 

tavista vv. 1500-1'700. 
Maist. Kaarlo Osterbladh, Prinsipalaattikysymyksen vaiheista Ruot- 

sissa vapaudenaikana. 
Maist. Volter Kilpi, Turun yliopiston kirjaston bibliografisista apu- 

neuvoista (tutustumiskaynti kirjastossa). 
Maist. Toilti J4elunder, Turun  yliopiston ensimmaisista promotioista. 

T i e d o n a n t o j a ym.: Maist. Niilo Zkola, Valokuvajaljennoksia 
v:n 1642 raamatun erilaisista nimiosivuista, leht. Jul. Finn- 
berg, Varteenotettavia nakokohtia Turun kaupungin historiaa 
jatkettaessa j a  suomenkielista esitysta laadittaessa j a  fil. toht. 
Juhani Rinne, Turun tuomiokirkon rakennushistoriaa (saka- 
risto, kirkon lansipaa j a  ulkopuoli). Kaynti tuomiokirkossa. 

V .  1926: 

Fil. toht. Arvi Korhone~t, Ruotsin edellytykset ensimmaiseen risti- 
retkeen (vuosijuhlaesitelma) . 

Past. A.  V. T o m  (Tola), Kultakannan kaytantoonotto Suomessa 
VV. 1877-78. 

Leht. .Vain0 Perala, Eskil Petraeuksen promovointi teologian toh- 
toriksi. 

Fil. toht. Jukani Rinne, Suomen seurakuntajarjestyksen synty kirk- 
kotutkimuksen valossa. 

Past. V .  Tiitola, Liedon kunnalliselama 1800-luvun alkupuolella. 

S e l o s t u k s i a  j a  t i e d o n a n t o j a :  Maist. Kaarlo Jantere, 
John Landquistin Geijer-elamakerta, fil. toht. Arvi Korhonen, 
Jalmari  Jaakkolan pirkkalaisia ja  kyrolaisia kasittelevista tut-  
kimuksista seka fil. toht. Juhani Rinne, Turun tuomiokirkon 
uusitun paakuorin puoleisen osan esittelya (kaynti tuomio- 
kirkossa) ja  Turun linnan rakennushistoriaa (kaynti linnassa). 
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J'. 1927: 

Maist. Kaarlo Jantere, Teininkulku kaupungeissa (vuosijuhlaesi- 
telma) . 

Fil. toht. Juhaiti Rinne, Turun tuomiokirkon sakaristosta v. 1324 
tavat tu rahaloyto. 

Maist. I. Kronquist, Kaarinan kirkon rakennushistoriaa. 
Maist. Kaarlo iisterbladh, E r a s  valtiollinen asiakirja vapauden- 

ajalta.  

S e l o s t u k s i a  j a  t i e d o n a n t o j a :  Maist. I. Kronquist, Kol- 
me Paraisten kirkossa sijaitsevaa hautaa, maist. Toini IlIelan- 
del-, Tiedonanto hanen loytamastaan Aleksanteri Lauraeuksen 
saarnakokoelmasta vv:lta 1781-1822 ja fil. toht. Juhani Rinne, 
Selostus toht. Aarno Malinin teoksesta "Lisia keskiaikamme 
historiaan". 

Prof. Einar W. Jzivelius, Suomen puolustus yleiseurooppalaisen huo- 
mion esineena 1700-luvun puolimaissa (vuosijuhlaesitelma). 

Opettaja Vaina Oksanen, Suomen verotusolot 1500-luvulla, erityi- 
sesti silmallapitaen Varsinais-Suomea. 

Fil. toht. Juhani Rinne. Pyhimyspalvonta katolisessa kirkossa. 
Piispa Jaakko Gzimnmerus, Mikael Agricolan suhde katolilaisuuteen 

(Suomen kirkkohist. Seuran vierailu Turussa 17/3 1928). 
Fil. toht. Kaarlo Jantere, Venajan kielen asema vv. 1809-28 Tu- 

run  akatemiassa ja  kouluissa. 

S e l o s t u k s i a  j a  t i e d o n a n t o j a :  'Prof. Eilzar W. Juveliz~s, 
Selostus Vakka-Suomen historiahankkeesta ja Mita tietoja tut-  
kija voi saada maakirjoista, yliopp. E.  Sz~ominerz, Tiedonanto 
Mynamaen "Helig varv"ista seka leht. Sulho Rosei?berg, Suo- 
men vanhin suomenkielinen kirkkokurijarjestys. 

Maist. Kaarlo iisterbladh, Juhana  Browalliuksen osuudesta vv:n 
1 7 4 6 4 7  valtiop~ivatyohon (vuosijuhlaesitelma). 

Fil. toht, Niilo Zkola, Antero Wareliuksen osuudesta Elias Lonn- 
rotin sanakirjatyohon. 

Prof. Einar W. Juvelius, Kirkkoherra T. Pacchalenius ja  hantL kos- 
kevan valtiopetosjutun synty. 
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Past.  V .  Tiitola, Havaintoja Liedon kansansivistyksen tilasta 1600- 
luvun lopulla. 

Maist. Kaarlo ~s terb ladh,  Ajatusten vaihtoa veden vahenemisesta 
1700-luvulla. 

Prof. Uno Harva, Kauko-Karjalan haarunot kansankulttuurin ku- 
vastajana. 

Maist. Otto Viitanen, Turun kaupungin esikoulut 1800-luvun puoli- 
maissa. 

Past.  A.  E .  Koskenniemi, Tornion ja Kemin lappalaisten k a a n n y ~ -  
taminen kristinuskoon. 

T i e d o n a n t o j a :  Prof. Einar W. Juvelizis, K. Fr. Molleruksen 
B. Krookista sepittama suomenkielinen run0 seka E r a s  kirje- 
loyto v:lta 1745 ja prof. Martti Rapola, Erik Lencqvistin syn- 
tymaa y.m. koskeva tiedonanto. 

Fjl. toht. K.  I. Karttunen, Puolan kuninkaanvaali v. 1575 (vuosi- 
juhlaesitelma). 

Prof. Topi Kallio, Antti Chydeniuksen metodiopin suhde hanen yh- 
teiskunta-taloudelliseen ohjelmaansa. 

Leht. Heikki Tmpiwaara, Raahen ensimmaiset pormestarit. 
Prof. M. Handelsman, Lainalaisuus historiassa. 
Teol. toht. Vaino Perala, Turun yliopiston professori, tuomiorovasti 

Yrjo Alanus. 
Dosentti Aarno Maliniemi, Suomen keskiaikaisen kirjallisuuden sai- 

lyrninen. 
Prof. Einar W. Juvelius, Muuan sotalaitoksen organisatiokysymys 

Ruotsi-Suomessa 1700-luvun puolimaissa. 
Frof .  A.  M. Tallgren, Varsinais-Suomen asutuksesta pakanuuden 

a jan  paattyessa. 
Turun  yliopiston kansleri, prof. E .  N. Setala, YrjG Koskinen Suo- 

men kansan johtomiehena. 

T i e d o n a n t o j a  j a  s e l o s t u k s i a :  Toht. K. I. Knrttunen, 
Lemun taistelu v. 1808 ja Hannu Hannunpojan v. 1656 laatima 
reduktiokartta ja  opettaja S .  Seppalii, E r a s  Chydenius-suvun 
jasenten hallussa ollut kirjasto. Dosentti Kaarlo Jantereen se- 
lostus eraista askettain ilmestyneista historianfilosofisista teok- 
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sista (Friedell ym.) ja intendentti W. von Konowin Turun 
Hist. Museoon siirretyn Paakarlan herraskartanon paaraken- 
nuksen esittely. 

v. 19.91 : 
Fil. toht. V. A. Nordman, Historiatieteen alku ja kehitys uuden 

a jan  alkuun (vuosijuhlaesitelma). 
S:a, Olavi Yrjonpoika Suomalainen, suomalainen opiskelija Witten- 

bergin yliopistossa, 
Maist. Arvo Viklund, Turun laanin jalkavakirykmentin ruotujako. 
Dosentti Kaarlo Jantere, Huomioita tyoskentelymahdollisuuksista ja 

-tavoista Berlinin ja Leipzigin yliopistojen kirjastoissa. 
Leht. Heikki Zmpiwaara, Vanha jupakka miljoonista. 
Fil. toht. Kaarlo Osteq.bladh, Suomen papiston edustus Ruotsin- 

vallan aikaisilla valtiopaivilla. 
Valtionarkeologi, t r i  Jzihccni Rinne, Turun linnan uusimmista kor- 

jaustiiista ja niiden tuloksista (kaynti linnassa). 
Fil. toht. Svante Dahlstrom, Turun kaupunginarkiston topografi- 

sen rekisterin synty ja laajuus. 

S e l o s t u k s i a  j a  t i e d o n a n t o j a :  Prof. E inar  W. Jzcveliu,~, 
Savonlinnan antautumisen johdosta v. 1742 syntynyt oikeus- 
jut tu;  Suomen asukasluku ja asutus 1600-luvun alulla (maj. 
Sundquistin mukaan) seka leht. Heikki Zmpiwaara, Heickell- 
suvun .alkuperl. 

v. 19.92: 
Dosentti Kaarlo Jantere, Rooman maailmanvalta-ajatuksen synty 

(vuosi juhlaesitelma) . 
Maist. Aulis Oja, Katovuosi 1867 Halikon kihlakunnassa. 
Maist. Sailti Laurikknla, Varsinais-Suomen talonpoikaiskirjastot 

1700-luvulla. 
Maist. Otto Viitanen, Turun kansakoulujen erikoiskouluista vv. 1872 

-1932. 
Dosentti Kccarlo Osterbladh, Ruotsin maakunta-arkistoista. 
Maist. Arvo Viklund, V:n 1681 vaenotto Turun ja Porin laanissa. 
Maist. Aulis Oja, Uskelan kirkkoriidasta 1700-luvun lopulla. 
Prof. E ina r  W. Juvelius, Miten Suomi valmistautui osallistumaan 

30-vuotiseen sotaan (juhlaesitelml Liitzen-juhlassa 6/11 1932)- 
Prof. Uno Harva,  Kartano-oloista Kaakkois-Hameessa ja itaisellI 

Uudellamaalla vv. 1799-1800. 
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T i e d o n a n t o j a  j a  s e l o s t u k s i a :  Toimittaja Eino Suova, 
Eraita huomioita "aviopellosta", prof. Einar W. Juvelius, Va- 
lokuvajaljennos v. 1736 valmistuneen Turun raatihuoneen pii- 
rustuksesta, fil. toht. K. I. Karttunen, hoyrylaiva "Ilmarisen" 
rakentamisvaiheista, valtionarkeologi Juhani Rinne, Turun lin- 
nan lantisen kehamuurin ulkopuolella tehdyista hautaloydoista 
seka Raumalla tavatuista vanhoista kattomaalauksista ja maist. 
Arvo Viklz~nd,  Kakskerran kirkon rakentamisesta. - Leht. 
Heikki Z~npiwaaran selostus H. J .  Bostrom-vainajan teoksesta 
"Suomen muistorahat I". 

V .  1933: 

Teol. toht. Vaino Perala, Suomen papiston sivistystaso eri aikoina 
(vuosijuhlaesitelma). 

Maist. Aulis Oja, Halikon kihlakunnan keskiaikaisesta asutuksesta 
ja pitajajaosta. 

Yliopp. V .  Valavaara, Varsinais-Suomen ruotsalaisen vaeston alku- 
perasta, sen iasta ja asuma-alueista keskiajan alkupuolella. 

Maist. Matti Koskenniemi, Lukiolaiselamaa Turussa 1800-luvulla. 
Dosentti Kaarlo Jantere, Kolmannen Saksan oloista. 
Yliopp. R z ~ t h  Nenye, Kolera Turussa vv. 1831-32. 

T i e d o n a n t o  j a :  Maist. Aulis Oja esittanyt jaljennoksen Uske- 
lan kirkonarkistosta loytamhstaan, maanmittari S. Gronlundin 
huhtik. 1826 tekemasta Uskelan vanhan emakirkon pohjapiir- 
roksesta. 

V .  1934: 
Prof. J. E .  Salomaa, Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen historiaa 

(vuosijuhlaesitelmii). 
Dosentti Kaarlo Jlintere, Katsaus Turun Historiallisen Yhdistyksen 

1 0-vuotistaipaleeseen. 
Arkistonhoitaja, tr i  Kaa7.10 ~s terb ladh,  Saatykokous Turussa loka- 

kuussa 1742. 
Maist. Arvo Viklund, Sotavaen kurinpidosta ja oikeudenkaytiista 

Kaarle X1:n aikana. 
Prof. Einar W. Juvelizis, H. H. von Liewenin matkakertomus v. 1747. 
S:a,  Kaarle-herttuan retki Suomeen v. 1599 (Turun linnan pihalla). 
Arkistonhoitaja, tr i  Kaarlo bsterbladh, Erinaisia valtiopaivapappis- 

saadyn laatupiirteita. 
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Leht. J. 0. Saarinen, Nostovaen, vapaaehtoisen puolustusjarjeston 
asettamisen suunnitelmasta Suomen sodan 180&09 alussa. 

Teol. toht. Vaino Perald, Patronaattioikeuden esiintyminen Suo- 
messa. 

T i e d o n a n t o j a : Leht. Heikki Impiwaara, Vapaudenajan valtio- 
paivamiehen, rovasti Henrik Carlborgin etunimesta ja Hem- 
minki Maskulaisen jalkelaisista seka dos. Kaarlo Jdntere, Kap- 
pelin rakentamisesta Luonnonmaalle v. 1760. 

V .  1935: 

Maist. Arvo Viklund, Vakinaisen sotamiehenpidon sovelluttaniinen 
Suomessa 1600-luvun lopulla (vuosijuhlaesitelma) . 

Dosentti Kaarlo Ja~ztere, Vallankumousaatteesta. 
Prof. Einav W. Juvelius, Erai ta  huomioita Kaarle-herttuan Suomen- 

matkasta v. 1599. 
Teol. toht. Vaino Periilii, Antti Bjorkclvistista. 
Fil. toht. V .  A .  Nordman, Albert Krantzin Chronica regnorum 

aquilonarium, sen tendenssit ja lahteet. 
Prof. Jalmari Jaakkola, Suomen asemasta puolituhatta vuotta sit- 

ten ( yliopiston kutsumana) . 
Dosentti Aarno Malinienzi, Naantalin luostarin alkuvaiheista (Naan- 

talin retkella 24/11 1935). 

S e 1 o s t u k s i a :  Dos. Jdntere esitellyt J. E.  Salomaan Filosofian 
historian I osan. 

V .  1936: 

nlaist. Saini Laurikkala, Varsinais-Suomen talonpoikain asuinra- 
kennuksista 1700-luvulla (vuosijuhlaesitelma) . 

Opettaja Eero Melakoski, Naantalin pedagogiosta 1700-luvulla. 
Prof. Einar W. duva (Juvelius), Fredrik I1 ja Suomen puolustus- 

kysymys 1700-luvun puolivalissa. 
Leht. Heikki Impiwaara, Jussoilan veljeksista. 
Prof. Juhani Riizlze, Muuan aarreloyto. 
Dosentti Kaarlo Jantere, Talonpoika 1700-luvun historiankirjoi- 

tuksessa. 
F'il. toht. Arvo Viljanti (Viklund), Pivistyshistorian asema histo- 

rianopetuksessa. 
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V .  1937: 

Maist. Aulis Oja, Keskiajan uudisasutuksesta Varsinais-Suomessa 
(vuosijuhlaesitelma). 

Teol. toht. Vainb' Perala, Kirkollista ja  hengellista 1700-luvun Tu- 
russa. 

Fil. toht. K. I. Karttunen, Turun papiston palkkausolot 1500-luvulla. 
Fil. toht. Arvo Viljanti, Suomen rykmenttien marssi Liivinmaalle 

v. 1766. 
Maist. Lauri Katara, Piirteita Tyrvaan talouselaman kehityksesta 

viimeisen sadan vuoden aikana. 
Prof. Einar W. Jziwa, Pohjalaisen ylioppilaan kirjeita 1800-luvun 

puolimailta. 
Fil. toht. Arvo Viljanti, Mita komissiosotamiehet olivat? 
Prof. Juhani Riane, Viimeaikaisista kirkkotutkimuksista. 

Arkistonhoitaja Toiwo T. Rinne, Varsinais-Suomen talonpoikais- 
kauppa j a  luottosuhteet 1500-luvulla (vuosijuhlaesitelma). 

Fil.  toht. Kustaa V i l k~ i~ ta ,  Muinaisrunojemme "kastari". 
Prof. Kaarlo Juntere, Saksan aatehistoriallinen tutkimussuunta 

19:nnen ja  20:nnen vuosisadan vaihteessa. 
Prof. Paawo Ravila, Merjalaiset, sukupuuttoon ltuollut suomalais- 

ugrilainen kansa. 
Fil. toht. K. I. Karttunen, Saimaan merenmittausretkikunnan toi- 

mintaa 1850- ja  70-luvuilla. 
Fil .  toht. Arvo Viljanti, E r a s  1600-luvun jalkavaen rekrytointikeino 

(ns. lapsirulla). 
Prof. Kaarlo Jantere, Vanhan koulun ensimmaisista valtakunnan- 

historian oppikirjoista. 
Yliopp. nlikko Juva, Augustinuksen valtiokasitteesta. 

S e 1 o s t u k s i a :  ~Pkis tonhoi ta ja  Kaarlo bsterbladh'in esittely 
Gottfried Arnoldin teoksesta "Unparteyische Kirchen- und 
Ketzerhistorie". 

Maist. Pentti Renvall, Suomen laskukamarit 1500-luvulla (vuosi- 
juhlaesitelma). 



332 Arvo Viljanti 

Leht. Helmer Winter, Eras  turkulainen Eestin ystava (Sulho Ro- 
sengren). 

Maist. Keijo Loimu, Venajan historiatiede Neuvostovallan aikana. 
Leht. U.  Harkola, Historianopetuksen ainesvalinnasta. 
Leht. Heikki Zmpizoaara, Antti Thuronius kirjeittensa valossa. 

T i e d o n a n t o j a  j a  s e l o s t u k s i a :  Prof. Einar W .  Juva, 
Eraita tietoja K. P. Mazerin J. V. Snellmania esittavasta piir- 
roksesta v:lta 1837 seka siihen liittyvaa kirjeenvaihtoa. Fil. 
toht. Arvo Viljanti esitellyt Birger Steckzenin teoksen "Krigs- 
kollegii historia 1-111". 

Prof. V .  A. Koskenniewzi, Vanrikki Stoolin runoilija ja paattynyt 
sotamme (24/4 1940). 

Fil. toht. Arvo Viljanti, Yrjana Keikeli, Turun laanin suurmes- 
taaja 1700-luvun alkupuolella. 

S:a, Mikael Choraeuksen Turun kausi vv. 1799-1802. 
Prof. Einar W .  Jz~va, Hovijunkkari Kaarle Kustaa Melartopaeus. 
Arkistonhoitaja, toht. Kaarlo osterbladh, Piirteita Etela-Pohjan- 

maan papiston henkisesta asenteesta 1700-luvulla. 
Maist. Juhani Juva, Suomen puolustus sodan puhjetessa kesalla 

1788. 

T i e d o n a n t o j a : Leht. Heikki Zmpiwaara, Torsten StPhlhand- 
sken valitseminen v. 1635 "Die fruchtbringende Gesellschaftin" 
jaseneksi ja Levonius-Lev6n-suvun tahanastisista vaiheista. 

Maist. Alli Rytkonen, Nuoresta Suomesta nuorsuomalaiseen puo- 
lueeseen (vuosijuhlaesitelma). 

Maist. Aimo Halda, Suomen porvarien kunnallishallinnolliset kor- 
poraatiot 1600-luvulla. 

Fil. toht. Arvo viljanti, Suomen jalkavakirykmenttien varuskunta- 
ja linnoitustyopalvelus Baltiassa 1600-luvun lopulla. 

Prof. Einar W .  Juva, Suomen puolustuslinjat ja sotavoimien keski- 
tyssuunnitelmat vv. 1721-1808. 

Leht. Jul. Finnberg, Tur l~u  ja v:n 1942 suuret kulttuurimuistot. 



V .  1942: 
Dosentti Heikki Lehmusto, Mita Snellman ajatteli Suomen itsenai- 

syydesta? (vuosijuhlaesitelm5i). 
Prof. Juhani Rinne, Turun linnan historiaa. 

V .  1943: 

Fil. toht. Arvo Viljaizti, Uusia nakokohtia vv:n 1554-1557 Venajan 
sodasta (vuosijuhlaesitelma). 

Prof. Einar W .  Juva, Ehrensvard ja v. Rosen - Viaporin raken- 
taja ja Suomen kenraalikuvernoori. 

Intendentti I. Kronquist, Turun linna keskiajalla. 
Dosentti Arvo Viljanti, Kustaa Vaasan murrostaktiikka vv:n 1554 

-57 Venajan sodassa. 
Fil. toht. K. I. Karttunen, Kuopion laivaliikenteen alku 100 vuotta 

sitten. 

Prof. Einar W .  Juva, Taistelua Viaporin linnoitussuunnitelmasta 
(vuosijuhlaesitelma). 

Lehtori Heikki Impiwaara, H. G. Porthanin sukujuurista. 
Teol. toht. Viiino Periila, Kustaa 1II:n kirkkopolitiikasta. 
Kouluneuvos Otto Viitanen, Kreivi Torsten Rudenschold Ruotsin 

kansakoulun uudistajana. 
Maist. Sirkka Salomaa, J. H. Avellan historioitsijana. 

S e 1 o s t u k s i a :  Prof. Kaarlo Jantere, Jalmari Jsakkolan teos 
"Suomen sydankeskiaika". 

Maist. Aimo Wuorinen, Turun maakunta-arkiston synty ja perus- 
tamisvaiheet (vuosijuhlaesitelma). 

Dosentti Arvo Viljnnti, Suomen sotavaen komentokieli Ruotsi-Suo- 
men suurvaltakaudella. 

Maist. Juhani Paasivirta, Venajan valiaikaisen hallituksen suhtau- 
tuminen Suomen kysylnykseen Kerenskin maaliskuussa V. 1917 
tekeman Helsingin-matkan valottamana. 

Dosentti Arvo Viljanti, Turun kaupungin n~aanpuolustusvelvolli- 
suus Kustaa Vaasan Venajan sodan aikana. 



Tohtori Pentti Renvall, Varsinais-Suomen tuomarit ja  heidan viran- 
hoitonsa 1500-luvulla. 

Dosentti Arvo Viljanti,  Lahdekritiikki historiantutkimuksessa. 
Prof. Einar W. Juva, Suomenkielen translaattoreista 1700-luvulla. 

V .  1 9 4 6 :  

Maist. Juhani Paasivirta, Poliitikkohahmoja itsenaistymisvuodelta 
1917 (vuosijnhlaesitelma). 

Dosentti Arvo Viljanti, Suomen ja  Baltian kirjakauppatoimen uran- 
uurtaja  1600-luvulla. 

Teol. toht. Vaino Perala, Roomalaista kristillisessa seurakuntajar- 
jestyksessa. 

Leht. Heikki Haavio, Mathias Calonius vanhempi, Saarijarven pappi. 
Prof. Einai. W. Juz:a, J c h a n a  Mathesius. 

Maist. Saini Laurikkala, Varsinais-Suomen talonpoikaistalojen sisus- 
tuksesta 1700-lavulla (vuosijuhlaesitelma) . 

Dosentti Pentti Renvall, 1500-luvun oikeuskasityksesta. 
Prof. Einar W. Juva, Vaasan kapinasta syyskuussa 1742. 
Prof. Kaarlo Jantere, Naantalin seudun asutushistoriaa. 
Leht. Heikki Haavio, E r a s  Isonvihan aikainen tar ina historiallisten 

asiakirjojen valossa. 
Dosentti Pentti Renvall, Jaakko Ilkka. 

V .  1 9 4 8  (syyslukukauden alkuun 1948) : 

Maist. Unto Livola, Maaseudun kunnallishallinnon kehittyinisesta 
ja  varsinaissuomalaisten suhtautumisesta v:n 1865 kunnallis- 
asetukseen (\~uosijuhlaesitelma) . 

Komentaja A.  Saulckone?~: Merisotatoimista Suomen vesilla vv. 1941 
-44. 

Dosentti ATSO Viljanti. Ruotsi-Suomen ja Venajan rauhanneuvot- 
telut v. 1557. 

Maist. Kerttu Znnanzaa, Vuoden 1734 valtiopaivamiehen vaali Piik- 
kion ja Halikon kihlakunnissa. 




