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Hyvä juhlaväki,
Tervetuloa Evankeliumijuhlille Turkuun! Tervetuloa myös Kupittaalle, historialliseen ja
turkulaisille rakkaaseen kaupunkipuistoon! Turku on festivaalien ja suurten
yleisötapahtumien kaupunki, joten täällä on hyvä viettää kristillistä kaupunkifestivaalia.
Kupittaan nurmilla loikoillessa ja pilviä katsellessa on helppo samaistua juhlan
vuositeemaan Armo riittää. Toivotaan, että myös aurinkoa riittää, ja kaupunki pääsee
näyttämään juhlaväelle kauneimmat kasvonsa.
Turku lienee monelle ennestään tuttu, ovathan Evankeliumijuhlatkin täällä jo neljättä
kertaa. Turku on ollut Suomeen saapuvien kulttuurien, ajatusten, oppien ja tavaroiden
solmukohta, Suomen historian kehto. Tätä kautta maahan aikoinaan saapui myös
kristinusko. Vuoden 1150 tienoilla Suomeen purjehti Ruotsista kuningas Eerikin johtama
seurue, johon kuului englantilaissyntyinen piispa Henrik. Eerikin tarkoituksena oli laajentaa
valtakuntaa ja kerätä veroja. Piispa Henrikin tehtävänä oli käännyttää pakanalliset
suomalaiset kristinuskoon ja liittää heidät Rooman kirkon vaikutuspiiriin. Perimätiedon
mukaan juuri Kupittaan lähteellä Piispa Henrik kastoi ensimmäiset pakanalliset
suomalaiset kristinuskoon. Täyttä varmuutta asiasta on kuitenkin vaikea saada. Kupittaan
lähteen historia alkaa jo ennen ensimmäisen ristiretken aikaa, sillä lähde on ollut vanha
pakanallinen uhripaikka. 1680-luvulla Kupittaalla otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen
tunnettu terveyslähde, ja onpa Pyhän Henrikin lähteen vettä käytetty aikanaan
kaupunkilaisten juomavesihuollossakin.
Vuosisatojen saatossa Kupittaan puiston alueella on tehty ja tapahtunut. Täällä ovat
opiskelijat juhlineet kevättä ja kaupunkilaiset vappua ja juhannusta. On ollut parantavan
lähteen sairastupaa, vesihoitoja, kylpylaitosta, kaivohuonetta, juhlarakennuksia,
tanssisaleja, maan ensimmäistä puutarhakoulua, sirkustaidetta, keilarataa ja jalkapalloottelua, ylipäätään urheilua vaikka missä muodossa aina ammuntaan ja
hevosurheilurataan saakka. Kupittaalla on käyty myös rajuja taisteluita 1500-luvulla
kuninkaiden Kustaa Vaasa, Sigismund ja Kaarle Herttua aikoihin. Ensimmäiset
jalkapalloharjoitukset pidettiin Kupittaalla jo vuonna 1890, ja vuosikymmenen lopulla
turkulainen voimisteluopettaja August Blomberg alkoi järjestää luokkienvälisiä jalkapallootteluita. Siksi me olemme nyt Blombergin aukiolla.
Vanhat rakennukset ovat pääosin tuhoutuneet tulipaloissa ja pommituksissa tai ne on
purettu. Pyhän Henrikin lähdepaviljonki sijaitsee edelleen keskellä puistoa uuden
ravintolapaviljongin ja urheiluhallin välissä, mutta vettä lähteessä ei nykyisellään virtaa.
Tämän päivän Kupittaanpuistossa kaupunkilaiset käyvät urheilemassa ja katsomassa
urheilua, oleilemassa, leikkimässä, ruokkimassa lintuja, uimassa, syömässä ja
tapaamassa ystäviään. Täältä löytyy jokaiselle jotain mieluista ja kävijöitä on paljon.

Hyvät Evankeliumijuhlien osanottajat,
Turku huokuu historiaansa. Tänä viikonloppuna on käynnissä keskiaikamarkkinat tuossa
lähellä Vanhalla Suurtorilla. Markkinoilla pääsee kokemaan piispa Maunu II Tavastin
aikaa, vuotta 1418. Työ- ja taistelunäytösten sekä musiikinkuuntelun lomassa voi maistella
keskiaikaisia herkkuja ja törmätä lähes aitoon keskiaikaiseen kaupunkielämään.
Historiansa lisäksi Turku on elävä ja eteenpäin menevä eurooppalainen kulttuurikaupunki,
opiskelukaupunki ja seudun työpaikkakeskittymä. Kaupunki panostaa vahvasti
palveluidensa ja elinkeinoelämän kuten metalliosaamisen, bioalan ja luovan talouden
kehittämiseen.
Nyky-Turussa on lähes 179 000 asukasta. Kaupungissa on 30 000 korkeakouluopiskelijaa
ja 14 500 äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvaa asukasta. Turku on
edelleen Suomen kansainvälisimpiä kaupunkeja. Turussa asuu kansalaisia 130 maasta ja
täällä puhutaan yli sataa kieltä. Uskonnoissa ja hengellisyydessä asuu sama kirjo, vaikka
toki Suomen kansallispyhäkkönä tunnettu Turun tuomiokirkko antaa oleellisen leimansa
Turun identiteettiin.
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden jälkimainingeissa tapahtumia on koko kesäajaksi,
ja nähtävää ja koettavaa riittää ympäri vuoden. Toivon, että viihdytte Turussa.

