
Turun Kansallisseura ry:n historiikin jatko-osa, vuodet 2008-2017 

Arvoisa lukija. Kädessäsi on Turun Kansallisseuran 120-vuotismerkkivuoden kunniaksi julkaistu 
kertomus yhdistyksemme kymmeneltä viime vuodelta. Aiemmin on julkaistu historiikit vuosina 
1997 ja 2007. Ne ovat kiinnostuneiden luettavissa kotisivuillamme osoitteessa 
www.turunkansallisseura.fi/turun_kansallisseura/historiaa. Kertomuksen viimeisimmästä 
vuosikymmenestä lisäksi tähän julkaisuun sisältyy artikkeli Turun Kansallisseuran ensimmäisestä 
puheenjohtajasta Valde Hirvikannasta sekä artikkeli Turun ajankuvasta vuonna 1897. 

Edellinen historiikkimme päättyi ajatuksiin tulevaisuudesta. Nähtiin positiivisempia näkymiä, kun 
1990-luvun lamavuosista oli selvitty. Turun Kansallisseura on ollut Kansallisen Kokoomuksen 
vastuullisen markkinatalouden lipunkantajia. Euroopan, pohjoisen alueen ja koko maailman 
tilanteet nähtiin vaikuttavan Suomen poliittiseen tilanteeseen. Itämeren talousalueen energia- ja 
ympäristökysymysten tärkeys oli jo näkyvissä. Hyvät yhteydet Turun kaupungin päättäjiin, 
kansanedustajiin kuin myös EU-parlamentin EPP-edustajiin. Yhdistyksemme jäsen Ville Itälä on 
tänä kymmenvuotiskautena siirtynyt MEP-tehtävistä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
jäseneksi. Kansallisseuran jäseniä on toiminut kaupunginvaltuustossa, Turun lautakunnissa ja 
muissa poliittisissa tehtävissä. Turun suurin paikallisyhdistys on kantanut kiitettävästi osuutensa 
politiikasta kuten aiemminkin historiansa aikana. 

Vuoden 2007 puheissa ja kirjoituksissa näkyi ilo maan talouden lamasta selviämisestä. Odotukset 
olivat valoisia. Ympäristön suojelu, uudet energiamuodot ja kansallisten resurssien säästäminen 
nähtiin huomionarvoisina. Saariston ja Itämeren suojelua tuli olla edistämässä. Ulkoinen ja 
sisäinen turvallisuus oli jo tuolloin seurannassa. Ikääntyvä väestö, hoivapalvelujen kehittäminen ja 
syrjäytymisen ehkäiseminen nähtiin myös tulevaisuuden haasteina. 

Nyt kymmenen vuotta myöhemmin voidaan sanoa, Turun Kansallisseuran aktiivien jäsenten olleen 
kaukonäköisiä. Kaikesta tuosta huolimatta ei kukaan voinut aavistaa niitä kaikkia levottomuuksia ja 
mullistuksia, jotka vaikuttivat koko Euroopan alueen olosuhteisiin. Suomi sai myös osansa noista 
mullistuksista ja ne vaikuttivat maamme talouden kehitykseen. 

Turun Kansallisseuran vuodet 2008-2017  
Turun Kansallisseura on ollut edelleen Turun suurin paikallisyhdistys. Jäsenmäärä on hieman ollut 
laskemassa, joka on yleistä kaikissa poliittisissa yhdistyksissä. Osin jäsenmäärään on vaikuttanut 
tehostunut jäsenmaksujen seuranta. Aktiivinen joukko yhdistyksen jäsenistä on näkynyt lähes 
kaikissa Kokoomuksen omissa ja yleisissä poliittisissa tilaisuuksissa. Puoluekokouksissa on oltu 
mukana täydellä sääntöjen oikeuttamalla edustajamäärällä. Niissä on vaikutettu kahden 
viimeisimmän puolueen puheenjohtajan vaaliin. Myös aloitteita puoluekokoukselle on edelleen 
tehty. Toimintamme aktiivisuus on huomioitu vuosina 2012 ja 2015 Varsinais-Suomen 
Kokoomuspiirin järjestötoimintakilpailun kiertopalkinnolla. Piiri palkitsi Harri Kiviluotteen 2015 
henkilökohtaisella aktiivisen kokoomuslaisen kiertopalkinnolla. 
 
 



Hallitus on uusiutunut 
Kymmenen viime vuoden aikana hallituksen jäsenistö on lähes kokonaan vaihtunut. 
Puheenjohtajina ovat olleet Jaakko Paatero -2009, Maija Palonheimo 2010-11, Jouko Fossi 2012-
15, Pekka Saarela 2016 - . Maininnan ansaitsee seikka, että Maija Palonheimo on ensimmäinen 
nainen yhdistyksen puheenjohtajana 120 vuoden historiamme ajalla. Hallitus on etsinyt toiminnan 
uusia linjoja voimakkaasti muuttuneessa poliittisessa tilanteessa muistaen Kansallisseuran pitkän, 
merkittävän historian.  

Poliittiset tilaisuudet 
Kansallisseura järjestää vuosittain jäsen- ja yleisötilaisuuksia. Viime aikoina tilaisuudet ovat 
tapahtuneet Kokoomusklubi-nimityksen alla. Tuo nimitys on Turun Kokoomuksen 
kuukausitapahtumien yhteisnimitys. Muutkin Kokoomuksen Turun paikallisyhdistykset ovat olleet 
niiden klubien ohjelman järjestäjinä. 
Keskustelutilaisuudet ovat tärkeä osa yhdistyksemme toimintaa. Ajankohtaiset teemat ja 
kulloisetkin poliittiset vaalit sanelevat yleisötilaisuuksiemme teemat. Ympäristö ja turvallisuus ovat 
toistuvia aiheita. Tietenkin Turun kaupungin kehittyminen ja kulttuuri ovat olleet esillä. 
Lokakuussa 2009 järjestettiin Forum Marinumissa kutsuseminaari arvovaltaisten alustajien läsnä 
ollessa kunniapuheenjohtaja Raimo Narjuksen 80-vuotisjuhlien kunniaksi. Kymmenvuotiskauden 
loppupuolella seniorikysymykset ovat painottuneet. Jaakko Paatero ja Jouko Fossi ovat 
ahkeroineet pitämällä esillä epäoikeudenmukaista eläkepolitiikkaa. Asia on ollut esillä eri 
tilaisuuksissa, kirjelmissä Kokoomusvaikuttajille sekä lehtikirjoituksissa. Presidentinkin tiedetään 
puheessaan siteeranneen erästä näistä kirjoituksista. Viimeisin järjestämämme Suomen 
turvallisuutta käsittelevä yleisötilaisuus vuonna 2016 veti Laulun Ystävien salin täyteen eli noin 
sata kuulijaa. Olimme saaneet paneeliin maan parhaat sotilaalliset ja poliittiset asiantuntijat 
aihetta käsittelemään. 
Kansallisseuran sisäisen keskustelun virittäjinä ovat olleet kevät- ja syyskokouksiin kutsutut 
alustajat. Yhdistys vanhana ja arvostettuna on saanut vieraakseen merkittäviä henkilöitä kuten: 
Petteri Orpo, Ilkka Kanerva, Saara-Sofia Siren, Anne-Mari Virolainen, Minna Arve, Pentti Huovinen, 
Olli A. Manni, Juha Haapakoski, Joonas Suominen ym. Kokoomuksen vaikuttajia. Puheenvuoron 
käyttivät myös Turun talousjohtaja Jukka Laiho ja kiinteistöneuvos Heikki Vaiste. Kulttuurin 
puolelta puhujina ovat olleet kulttuurivaikuttaja Aiju von Schöneman ja kirjailija Harri Raitis. 
Kansallisseuran omillakin seuraavilla jäsenillä on ollut painavaa sanottavaa alustajina: Benito 
Casgrande, Pirkko Keskinen, Jaakko Ossa ja Lauri Kattelus. 
 
Retket ja matkat 
Aikaisempien vuosien nimikkolaivamme myytiin ja tuolloin suositut saaristomatkamme loppuivat. 
Siirryttiin bussiretkiin. Suunnattiin Satakunnan ja Uudenmaan kulttuuri- ja yrityskohteisiin. Noina 
vuosina 2008 – 2010 saatiin vielä joukkoa liikkeelle, mutta into oli hiipuvaa. Lokakuussa 2011 
saatiin jälleen Ville Itälän kutsu Brysseliin. Parina seuraavana vuonna osallistuttiin muiden 
yhdistysten kanssa yhteistyössä retkiin eduskuntaan. Elokuussa 2015 suunniteltiin ja toteutettiin 
jälleen oma bussiretki nyt Tuusulan kulttuurikohteisiin. Jälleen piti ottaa muista yhdistyksistä lisää 
väkeä, jotta bussi saatiin täyteen. Matka oli onnistunut. Vuonna 2016 olimme Petri Sarvamaan 



vieraana tutustumassa EU-parlamentin ja -komission toimintoihin sekä vierailimme myös NATO:n 
Euroopan päämajassa. Nyt juhlavuonna 2017 on suunnitelmissa Picnic-risteily. 
Voidaan päätellä kokoomuslaisen retki- ja kulttuuritoiminnan tapahtuvan yhä enemmän 
Kansallisten seniorien toimesta. Paikallisyhdistysten toiminnan painopiste on varsinaisessa 
poliittisessa toiminnassa.  

Juhlaa kulttuuri ja politiikka aiheina 
Kalevalanjuhla on edelleen järjestetty perinteisesti vuosittain. Poikkeuksena oli vuosi 2012, jolloin 
juhlimme Aleksis Kiven päivää. Poikkeuksen syynä oli ajoitus vaalikampanjointiin. Onhan 
juhliemme kulttuuriosuuden lisäksi ohjelmaan sisältynyt ”kalevalaista kilpalaulantaa”, jossa 
kyseisen ajankohdan vaalien ehdokkaat ovat saaneet puheenvuoron runsaslukuisen yleisön 
edessä. Viime vuosina tapahtuman näyttämönä on ollut Mieskuoro Laulun Ystävien laulusali. 
Kuoro on avustanut teemaan sopivan musiikin esittämisestä. Kansallisseura luovutti pöytälippunsa 
kiitokseksi yhteistyöstä Laulun Ystäville kuoron 100-vuotisjuhlissa. 

Aloitteet 
Vuonna 2008 kaupungille ehdotettiin Puutarhakadun auditorion nimeäminen Sampo-saliksi, 
Kalevalan kääntäminen Turun murteelle, Peltolan kaupunginosan kevyen liikenteen väylän 
turvallisuuden parantaminen. Viimeisin on johtanut positiivisiin tuloksiin. Toukokuussa 2009 oltiin 
mukana MEP Ville Itälän vaalikampanjoinnissa. Ville Itälän 50-vuotispäivän merkeissä järjestettiin 
lipaskeräys, jonka tuotto meni TYKS:n veritautiosaston potilaille. Vuonna 2011 TKS:n hallitus laati 
Anders Blomin johdolla ohjelmapaperin ”Hyvä Turku” Kokoomuksen Turun aluejärjestön käyttöön. 
Turun Kokoomus muotoili sen pohjalta 2012 ohjelman ”Uudistuva Turku” vaaliohjelmaksi. Jouko 
Fossi lähetti 2013 kirjelmän Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Kataiselle ”Julkisten sektorin 
menojen pysäyttäminen”. Puoluekokouksessa 2014 Lahdessa yhdistykseltä oli mukana peräti viisi 
aloitetta. Lappeenrannassa 2016 yksi aloite. Mikään näistä ei kuitenkaan kantanut tuloksiin. 
Vuonna 2015 Kansallisseuran hallituksen aktiivit seniori-ikäiset osallistuivat kansanedustaja Sanna 
Lauslahden johtamaan Kokoomuksen valtakunnallisen senioriverkostotoiminnan suunnitteluun ja 
toteuttamiseen. Järjestimme Turussa 2015 marraskuussa ensimmäisen valtakunnallisen 
Kokoomuksen senioripäivän. 

Kansallisseuran jäsenet Turun luottamushenkilöinä 
Turun kaupunginvaltuutettuina jäsenistämme ovat olleet Pirkko Keskinen 2008-2011. Hän myös 
kaupunginhallituksen jäsen sekä 2015 kansanedustajaehdokkaana. Lauri Kattelus 2012- edelleen. 
Hän on myös kaupunginhallituksen jäsen ja 2017 sen puheenjohtaja. 2015 Lauri oli 
kansanedustajaehdokas. Pekka Ruola oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2007-2008. Ville 
Valkonen ja Jethro Rostedt ovat kaupunginvaltuuston jäseniä 2017 alkaen. Kaupunginvaltuuston 
varajäsenet: Marjatta Kero 2008-2011 ja Maija Palonheimo 2008-2011, Sadri Beqiri 2012- 
edelleen, Pia Lindell 2012-kevät2017, Martti Oksa 2012-kevät2017. Kaupungin eri lautakuntien, 
liikelaitosten johtokuntien sekä kaupungin laitosten hallitusten jäseninä on edelleen ollut runsaasti 
Kansallisseuran jäseniä. 

 



 

Muuta mainittavaa 
Turun Kansallisseuran kotisivut käynnistettiin 2008 ja niitä on kehitetty aktiivisesti. Vuonna 2012 
sivut uudistettiin ja ne voi löytää osoitteesta www.turunkansallisseura.fi. 
2013 hyväksyttiin Turun Kansallisseuran uudet säännöt. 

Kunniajäsenet: Ajasta ikuisuuteen ovat siirtyneet kunniapuheenjohtaja Raimo Narjus, 
kunniajäsenet kaupunkineuvos Heikki Löyttyniemi sekä kunniajäsen Heikki Euro. Nyt 
kunniatehtävissä ovat: Kunniapuheenjohtaja Jaakko Paatero, kunniajäsenet Juha Hermonen ja 
Torsten Granlund. 

 

Tänään ja huomenna 

Kymmenen vuotta sitten ei olisi voitu ennustaa mullistuksia, joita maailma, Eurooppa ja myös 
Suomi ovat joutuneet näkemään ja vakavasti kokemaan. Sodankäynti useassa meitä suhteellisen 
lähellä olevassa maassa on heijastunut Eurooppaan valtavana pakolaisvyörynä sekä kammottavina 
terrori-iskuina siviilikohteisiin. Suomessa pakolaisten tulosta selvittiin kunnialla. Talouden 
kehitykseen aiheutui häiriö, joka vasta nyt näyttää kääntyneen positiiviseen suuntaan.  
Vanhat tiedotuskanavat ovat saaneet internetistä ja sosiaalisesta mediasta kilpailijan. Tietoa 
maailman uutisista leviää sellaisella nopeudella, ettei tiedon oikeellisuudesta aina voida olla 
varmoja. Tietoa levittämällä yritetään vaikuttaa jopa merkittävien vaalien tuloksiin yli rajojen. 
Pahimmillaan puhutaan kybersodankäynnistä, jossa voidaan häiritä yhteiskunnalle tärkeitten 
laitosten toimintaa kuten sairaaloiden. Mukavasta jokaiselle hyödyllisestä 
kommunikaatiovälineestä on löytynyt ikävä puoli.  
Euroopan kehitys sai kolauksen Britannian päätettyä erota Euroopan yhteisöstä. Nyt seurataan 
muiden Euroopan valtioiden vaalien tuloksia ja pelätään kehityksen jatkoa. Suurvaltojen välinen 
keskustelu on muuttunut Yhdysvaltojen uuden presidentin valinnan jälkeen.  
Suomen talous näyttää kääntyneen nousuun. Puolueemme asema viime vuosikymmenen 
päätöksenteossa on parempi kuin aikoihin. Kokoomuslainen presidentti Sauli Niinistö, kaksi 
kokoomuslaista pääministeriä sekä Kokoomus jatkuvasti hallitusvastuussa ovat ajan positiivisen 
kehityksen jatkumoa. Kokoomuksen vastuullinen markkinatalous saa toivottavasti jatkua. Turun 
Kansallisseura ry. tekee Kokoomuksen paikallisyhdistykselle kuuluvaa perustyötä, joka tukee 
Suomen vakaata tulevaisuutta. 

Pekka Saarela 
Turun Kansallisseura ry:n puheenjohtaja 


