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T

urun Ruissalon sydämessä seisoo suuri, komea
hirsirakennus, joka on toivottanut ulkoilijat tervetulleiksi sisään lämpöön jo vuodesta 1944.
Perisuomalainen Honkapirtti ei ylpeile vaihtuvilla trendiruokalajeilla – tarjolla on alusta asti ollut samaa:
hernekeittoa ja jälkiruoaksi pannukakkua.
-Tämä on perinne, jota ei voi muuttaa. Sama pätee Honkapirtin vastapaistettuihin munkkeihin,
sanoo Leena Tätilä, joka on työskennellyt pirtissä kymmenen vuotta.

Maakunnan
mansikkapaikka

Turkulaisten sotilaiden suunnittelema

Honkapirtti on perisuomalainen kohde, jonka juuret johtavat jatkosotaan ja turkulaiseen rykmenttiin JR 14. Ajatus Honkapirtin rakentamisesta syntyi sotilaiden huolesta kaatuneiden
omaisista ja vammautuneiden tulevaisuudesta.
Turun kaupunki osoitti rakennukselle arvokkaan paikan, jonne se pystytettiin 1944, vienankarjalaisen hirsipirtin mallin mukaan. Honkapirtti on sisustusta myöten JR 14:n miesten käsialaa. Kun
aseveljien tukiyhdistys sodan jälkeen lopetti toimintansa, Honkapirtti luovutettiin Turun kaupungille. Tästä lähtien se on palvellut kaupunkilaisia levähdyspaikkana.
Ulkoilureittien keskipisteessä

ANTTI VAALIKIVI

Kevät ja syksy ovat Honkapirtissä vilkkainta aikaa. Silloin turkulaiset kävelevät Ruissalon luonnossa, minkä keskipisteessä Honkapirtti sijaitsee. Pirtissä on mukava levätä, syödä ja seurustella reippailun jälkeen. Vilskettä riittää myös talvella, varsinkin viikonloppuisin.

HONKAPIRTTI
Missä sijaitsee: Albert Ravinlanraitti 12,
Ruissalo, n. 9 km Turun keskustasta.
Avoinna: arkisin klo 11-17, lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 10-17.
Ruoka, juoma: Ravintolasta saa hernekeittoa, pannukakkua, kahvia, pientä suolaista ja
makeaa.
Huomaa myös tämä: Honkapirtin läheisessä
metsässä sijaitsee idyllinen metsäkirkko.

Honkapirtissä on puiden latvojen korkeudella pieni kokoustila, Katariinan vinttikamari.

Juhlia ei enää järjestetä kovin usein, sanoo Leena Tätilä.
- Asiakkaamme ovat tottuneet, että Honkapirtti on viikonloppuisin auki. He pettyvät pahasti,
jos Honkapirtti on viikonloppuna suljettu.

I Honkapirtti får motionären vila
I hjärtat av Runsala står en ståtlig stockbyggnad, som har välkomnat motionär in i värmen
sedan år 1944.
Honkapirtti stoltserar inte med varierande trendmaträtter – på menyn har alltid funnits samma rätter: ärtsoppa och pannkaka.
- Det är en tradition som inte får brytas. Detsamma gäller våra nygräddade munkar, säger
Leena Tätilä, som jobbat här i tio år.
Honkapirttis rötter hänför sig till fortsättningskriget och Åboregementet JR 14. Tanken att
bygga Honkapirtti föddes ur soldaternas oro för anhöriga till de skadade och de sårades framtid. Åbo stad överlät den värdefulla tomten, där huset byggdes enligt karelsk modell år 1944,
planerad av männen i JR 14. Efter krigen överläts huset till Åbo stad och började tjäna som
stadsbornas rastplats.
Vår och höst är livligast. Människor promenerar längs Runsalas vandringsrutter, i vars mitt
Honkapirtti står. Där kan man vila, äta och umgås.
Vid trädtopparna finns ett litet mötesrum. Fester ordnas numera sällan, säger Leena Tätilä.
- Våra kunder blir så besvikna om Honkapirtti är stängd under veckosluten.

