
Sassit kesäretkellä Turussa ja Naantalissa 8.8.2020 
 

Muutokset mahdollisia aikataulun ja kohteiden suhteen 

 

OHJELMALUONNOS 
 

8.8. Lauantai 
 

7:30 Linja-auto lähtee Mikonkadun turistipysäkiltä Lohjalle E18 ja 25 tietä pitkin 

8:30 Saapuminen ja järjestäytyminen Lohjan Pyhän Laurin kirkon luona 

Klo 10 Saapuminen Turkuun 

 
  Turun hirsipuumäki – muistomerkki 

- kaupungin teloituspaikka sijaitsi Kerttulinmäellä keskiajalta 1700-luvun lopulle saakka 
- Aikaisemmin keskiajalla Kerttulinmäellä toimi Pyhän Kerttulin kiltatalo. Kiltatupa on sijainnut Kuninkaantien 

ja sen osan, Karjakadun, varrella, nykyisen Uudenmaankadun kohdalla. Kiltatuvan yhteydessä toimi 
kestikievari ja kirkko. Kievarissa vahvistettiin Suomen säätyjen osalta Kristian I Ruotsin kuninkaaksi. 

Esim. Karin Eriksdotter Slangin mies Hartvig Henriksson till Voltis mestattiin 10.11.1599 siellä, sitten haudattiin 
Turun tuomiokirkkoon. 

 
Turun keskiaikaiset päätuloväylät Hämeen Härkätie ja Suuri rantatie kulkevat kumpikin mäen juuresta, ja 
kummaltakin on ollut näkymä Hirttomäen laelle. Kukaan kaupunkiin tulija ei ole voinut välttyä näkemästä 
hirttopuuta ja siinä riippuvia rikollisia. Tämä oli ystävällismielinen muistutus siitä, ettei kaupungin ja kuninkaan 
lakia käynyt rikkominen. 

 
Turun Tuomiokirkko / kirkkokortteli 

Samuel Cockburnin marmorinen muistomerkki sekä vaakuna, haudattu mm. Catharina Eriksdotter Slang, Karin 
Eriksdotter Slang, Helena Sass, Patric Ogilwie, Patrik Ogilvy, Elisabeth Ogilwie. 
 

 
Luostarikortteli ja Suurtori 

Suurtori, joka oli keskiajan kaupungin sydän. Suurtorin varrella oli puisia aittoja ja kivitaloja kaupungin parhailla 
tonteilla. Torilla käytiin viikoittain kauppaa toripäivinä. Suuremmat markkinat pidettiin siellä ainakin kahdesti 
vuodessa, talviheikin markkinat tammikuun lopussa ja kesäheikin markkinat kesäkuun jälkipuolella. Torilla 
pantiin toimeen myös teloitukset ja häpeärangaistukset. Vuonna 1599 Kaarle-herttua mestautti torilla 14 
aatelista Turun verilöylyssä. Mukana esi-isiämme. 

 

 

 



Turun linna 

Turun linna rakennettiin kalliosaarelle, joka sijaitsi strategisesti tärkeällä paikalla Aurajoen suulla. Sieltä 
pystyttiin valvomaan joen varren kauppapaikkoja ja Turkuun suuntautuvaa liikennettä. 

- Lounas Turun linna / Juhana Herttuan Kellari 

 

VUOSIKOKOUS 

 

Linja-autolla kohti Naantalia 185 tietä sekä E18 Turun kehätietä pitkin 

 

Naantalin vanha kaupunki 

Katukivet Naantalin vanhassa kaupungissa ovat nähneet – ja kuulleet - monenmoista kulkijaa. Birgittalaisnunnat, 
sukankutojat, kuvernöörit, karvarit ja porvarit, presidentit. 

 

Naantalin luostarikirkko (Armonlaakson luostari, lat. Vallis gratiae) 

Nunnat ja munkit elivät omilla kivimuurien ympäröimillä alueillaan. Luostarikirkkoon oli haudattu keskiajalta 
lähtien, ja suurvaltakaudella kirkosta tuli monen varakkaan säätyläisen viimeinen leposija. 

 

Klo 17:00 Lähtö Naantalista Lohjalle E18 tietä 

Klo 18:30  Lähtö Lohjalta Helsinkiin E18 tietä 

Klo 19:30 Paluu Helsinkiin 

 

Kesäretken hinta: 60 euroa jäsenet, 65 euroa ei-jäsenet; edellyttää vähintään 20 osallistujaa 

 Hintaan sisältyy: 

    * linja-autokuljetus tilausbussilla 
    * opaspalvelut ja sisäänpääsymaksut 
    * lounas ja kahvit 
 

Sitovat ilmoittautumiset 10.7. mennessä: 

Kati Sassi-Vuorinen: kati@vuoriset.fi, tai 050-5640293 

 

Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiasi tms. ilmoittautumisesi yhteydessä. 

Maksut ilmoittautumisen jälkeen yhdistyksen tilille: Osuuspankki   FI58 5780 0720 1468 72, 

Viitteeksi: osallistuja(t) 


