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VARSINAIS-SUOMEN PUISTO
– MIKÄ PIKNIKPAIKKA!

EGENTLIGA FINLANDS PARK
– VILKET PICKNICKSTÄLLE!

Tiesitkö, että Varsinais-Suomella on oma puisto loistavalla paikalla Aurajoen varressa, ylioppilaskylän kupeessa? Puistoa sivuavat
kaupungin parhaat lenkkeily- ja kävelyreitit. Sinne on helppo
kävellä tai pyöräillä Turun keskustasta.
Puisto perustettiin vuonna 1979, kun silloinen Maakuntaliitto
luovutti puiston Turun kaupungille 750-vuotislahjaksi. Puistoon
istutettiin 57 tammea - yhtä monta kuin Varsinais-Suomessa
oli silloin kuntia. Reunaan sijoitettiin muistokivi ja laatta, jossa
mainitaan mm. lahjoittajakuntien nimet.
Laatta, kivi ja monet tammista ovat edelleen jäljellä, mutta
puisto kaipaa profiilin nostoa. Siksi Varsinais-Suomen liitto ryhtyy
nyt tuumasta toimeen: Liiton väki haluaa kunnostaa puiston, jotta
monet löytäisivät tämän loistavan piknik-paikan jokimaisemassa, komeiden tammien varjossa, koripallo- ja minigolfkenttien
vieressä.
Varsinais-Suomen puiston kunnostus alkaa torstaina 21.5.
iltapäivällä, kun Varsinais-Suomen liiton ja Turun yliopiston varsinaissuomalaisen osakunnan väki ryhtyvät talkootyöhön. Turun
ylioppilaskyläsäätiö hoitaa tarjoilut.
Turun kaupunki on nostanut puiston hoitoluokitusta mm.
siten, että nurmikot leikataan jatkossa kuukausittain. Kaupunki
tekee myös alustan kahdelle piknikpöytäryhmälle. Kalusteiden rahoitus yritetään hoitaa sponsorihengessä – haluaako sinun kuntasi
ostaa vaikka penkin ja saada nimensä laattaan?
Tervetuloa piknikille Varsinais-Suomen omaan puistoon!

Visste du att Egentliga Finland har en egen park på ett ypperligt
ställe vid Aura å, intill Studentbyn? Förbi parken leder stadens
bästa promenad- och cykelleder och man kan lätt gå dit från Åbo
centrum.
Parken grundades år 1979 när dåvarande Landskapsförbundet
donerade parken till Åbo stad i 750-årsgåva. Då planterades 57
ekar i parken – lika många som antalet kommuner då i Egentliga
Finland. I parken placerades en minnessten med en plakett, där
bl.a. namnen på donator-kommunerna står.
Plaketten, stenen och många av ekarna finns kvar i parken,
men den behöver en profilhöjning. Därför tänker Egentliga
Finland nu rusta upp parken! Vi vill att många människor hittar
denna fina picknick-plats vid Aura å under ekarnas skugga, intill
korgbolls- och minigolfplaner.
Arbetet inleds med ett talko på eftermiddagen 21.5., också
Egentliga Finlands nation vid Åbo universitet deltar och TYS står
för trakteringen.
Åbo stad har höjt parkens skötselgrad så att gräsmattorna
nu klipps varje månad. Staden bygger också grunden för två
picknick-bordsgrupper. Möblerna är tänkta att finansieras med
sponsorer – kanske din kommun vill köpa t.ex. en bänk och få sitt
namn på en plakett?
Välkommen på picknick till Egentliga Finlands egen park!
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