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Kirjoittanut ARVI KORHONEN
Turun Historiallisen Yhdistyksen syntyyn ja alkutaipaleeseen liittyy erottamattomasti Artturi H. Virkkusen
nimi. Onnellisempien tiihtien alla turkulainen historiatieteellinen yhdistys tuskin olisi voinut toimintaansa aloittaa.
Samaa voidaan sanoa hanen toiminnastaan Turun Yliopiston ensimmaisena rehtorina, niin lyhyeksi kuin kohtalo
olikin maarannyt hanen rehtorikautensa jaamaan.
Sukuperinteiltiian ja kulttuuripoliittiselta asenteeltaan
han kuului "vanhoihin suomenmielisiin" ja sellaisena han
oli kuin varta vasten luotu ensimmaisen suomalaisen yliopiston keulakuvaksi. Hanella oli takanaan painava tieteellinen tuotanto, johon sisaltyi hanen oman kotimaakuntansa Pohjanmaan ja sen miesten historian ohella itamerensuomalaisten heimojen varhaishistoriaa, mika aiheenvalinta samoin kuin osanotto Muinaismuistoyhdistyksen
jarjestamaan Jenisei-retkikuntaan tietysti on versonut
tuona aikana suomalaista tutkimusta elavoittaneestii kansallisromanttisesta katsomustavasta. Hanen tieteelliset ansionsa riittivat jo suhteellisen varhain nimitykseen Suomen, Venajan ja Pohjoismaiden historian dosentiksi, mutta
mitaan toimeentuloa ei Helsingin yliopisto kyennyt dosentilleen jarjestamaan. Siitii johtui hanen pitka ja monipuolinen palveluksensa oppikoulujen ja kouluhallinnon palveluksessa. Poliittiseenkin elamaan han joutui vedetyksi mukaan, ensin ylioppilasjarjestojen luottamusmiehena, sitten
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eduskunnan pitkaaikaisena jasenena ja lopuksi sanomalehtimiehena. Historiantutkimus jai tiilloin ennen aloitettujen toiden kehittelyksi, jolloin tuntuma tieteeseen sentaan sailyi. Turun-kautenaan han kerran leikillisesti muisteli, etta eipa hanen ole tarvinnut toita hakea, vaan niitii
on tyrkytetty. Se on hyvin ymmarrettavaa : koko hanen
olemuksensa oli omiaan herattiimaan luottamusta. Haneen
voisi melkein sanasta sanaan sovittaa sen luonnekuvan,
jonka eras kriitikko analysoidessaan "Kolmen muskettisoturin" sankareita on piirtanyt kreivi Athoksesta: Han
ei koskaan vallannut ensimmaista penkkia, mutta kun han
valitsi sijansa ja istui siina hiljaisena, hanen paikastaan
tuli heti arvokkain ; han oli kunnianhimon, huomionosoitusten ja ylistyksen ylapuolella; kun jonkun toisen on
aina oltava juuri suorittamassa jotakin urotyota, jotta voisimme uskoa miehen suuruuteen, hanen ei tarvinnut olla
muuta kuin oma itsensa.
Turun Suomalaisen Yliopiston ensimmaista professorikunitaa muodostettaessa sita suunnitteleva Tieteellinen
Valtuuskunta tiettiivasti tahtoi Suomen historian professoriksi tiedemiehen, joka henkisen rakenteensa ja hallinnollisen kokemuksensa perusteella olisi sopiva myos ensimmaiseksi rehtoriksi. Kun silloin vedottiin Virkkuseen kansallisuusaatteen nimissa, tama ei heikentyneesta terveydestaan huolimatta katsonut voivansa kieltiiytya, vaikka hyvin
oivalsi vaikeudet, joita uuden tieteellisen opinahjon kaynnistaminen toisi mukanaan.
Sen kokemuksen perusteella, jonka Virkkunen oli saanut Helsingin monien tieteellisten seurojen tutkijajasenenii, han alusta alkaen katsoi elavan yliopiston ymparilla
ehdottomasti pitavan olla vapaita tieteellisia seuroja syventamassa ja laajentamassa sen toimintaa. Taman paattelen sen pitkan keskustelun perusteella, joka minulla oli
v:n 1922 lopulla hanen kanssaan ehdotuksesta, e t a ryhtyisin hanen avustajakseen kaikissa historianopetusta kos-
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kevissa tehtavissa. Kun asian kaytannollisesta puolesta oli
sovittu, juteltiin yhta ja toista uuden yliopiston yleisesta
merkityksesta, jolloin han luontevalla vaatimattomuudellaan laskeutui tulevan avustajansa tasolle ja sanoi, etta
kun tulet Turkuun, "me" perustamme sitten historiallisen
yhdistyksen. Tama keskustelu ei tietenkaan sulje pois sita
mahdollisuutta, etta Virkkunen olisi jo tat8 ennen Turussakin keskustellut asiasta esim. silloisen yliopistonsihteerin
Kaarlo Jantereen kanssa.
Turun Historiallisen Yhdistyksen perustamista pidettiin joka tapauksessa niin itsestaan selvana tehtavana,
etta kun Virkkusen avustaja seuraavan vuoden syyskuun
lopulla saapui Turkuun, yhdistyksen perustava kokous
pidettiin 17. 10. 1923. Odotuksenmukaisesti siihen kohta
liittyi kaupungissa olevista historianmiehista uskollinen kantajoukko, joka takasi toiminnan jatkuvuuden ja
kokousten ohjelmien tieteellisen patevyyden. Yksi ja toinen yhdistyksen jasenista ehka on siita saanut viriketta
yksinaisyydessa laimentuneelle historianharrastukselleen.
Virkkunen itse viihtyi erittain hyvin nain syntyneessa
piirissa. Perustavassa kokouksessa han aloitti yhdistyksen
esitelmain sarjan ja halusi olla mukana kokousten jalkeen
jatkuneissa keskusteluissa. Tietysti hanet valittiin yhdistyksen ensimmaiseksi puheen johtajaksi.
Pian perustamisensa jalkeen yhdistys osoitti elinkelpoisuutensa ensimmaisella tieteellisella julkaisullaan.
Vasta marraskuussa 1923 herasi yhdistyksen piirissa ajatus toimittaa puheenjohtajan 60-vuotispaivaksi juhlajulkaisu. Kun seuraavan tammikuun 19. paivaan mennessa
oli kaytettavissa vain pari kuukautta, silloin kun tallaiseen
tehtavaan tavallisesti varataan aikaa sama maara vuosia,
yritys olisi ollut kevytmielisyytta, ellei olisi voitu luottaa
siihen, etta kirjoittajiksi pyydetyistii henkiloista riittavan
suuri joukko tahtoi olla mukana osoittamassa talla tavoin
arvonantoaan pidetylle tutkijalle ja yliopiston rehtorille.
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Nyt vuosien paastii voitaneen todeta, ettii tuo juhlakirja,
jota ei uskallettu merkita jatkuvan sarjan ensirnmaiseksi
osaksi, on kuitenkin paassyt siihen asemaan eika sen toivottavasti tarvitse sisaltonsa puolesta kainostella nain hienoon seuraan joutumistaan.
Turun Historiallisella Yhdistyksella on mieluisa velvollisuus osoittaa kunnioitustaan ja kiitollisuuttaan perustajansa 100-vuotissyntymapaivana tavalla, jota tieteen
maailmassa pidetaan arvokkaimpana : muistoj ulkaisulla.
Silloin tulee toteutetuksi jalkisaados, jonka tallaisen julkaisun kustantamista varten on tehnyt professori Kaarlo
Jantere. Hanenkin nimensa liittyy laheisesti seka Turun
Yliopiston etta Turun Historiallisen Yhdistyksen historiaan. Han on ollut yliopiston ensimmainen sihteeri, Ussa
tapauksessa ehka olisi paikallaan epaakateeminen nimitys
"toimitusjohtaja", joka myohemmin pitkaaikaisena yliopistonopettajana on oppilailleen avannut laajoja aatehistoriallisia nakoaloja ja esittanyt ajatuksensa muistiin j G valla lennokkuudella. Turun Historiallista Yhdistysta han
on ollut mukana perustamassa ja myohemmin sihteerina
ja puheenjohtajana sen toiminnalle suuntaa antamassa.
Hanen monta vuotta sitten tekemansa aloite tiiman teoksen julkaisemiseksi on seka liikuttavaa ettii komeaa juuri niin kuin hanelta on saattanut odottaa.

