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Muistiinpanoja reitin varrelta

inFoBoKsi

Koko reitin pituus on n. 10 kilometriä. Reitin voi kulkea 
osissa esimerkiksi teemoittain tai seikkailla alueella oman 
mielen mukaan karttaa apuna käyttäen. Nunnavuoren kun-
torata on talvisin vain hiihtäjien käytössä (pisteet 18 ja 20).

ReiTTivaihToehToja:
esteetön reitti piiparinpolkua pitkin: 
Pisteet 4–11 + 23, reitin pituus edestakaisin n. 2 km.
luonnonläheinen reitti: 
aloita pisteeltä 13 oikaisten pisteelle 17 ja kulje sitten reitin 
loppuun saakka. Reitin pituus yhteensä n. 5 km.

vinkkejä ja tehtäviä alueen tutkiskeluun sekä lisää runoja 
löydät: www.kulttuurikuntoilunkeskuspuisto.fi

Rosoinen Runosmäki                  Kadonnut Runosmäki                  vehreä Runosmäki                  Leikkisä Runosmäki                  Kotona Runosmäessä
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Painettu 2015

Runosmäki
Runosmäki saa nimensä varusmestarintien kupeessa sijaitsevalta mäeltä. ensimmäisen kerran nimi esiintyy jo yli 300 vuotta vanhassa kartassa. Tuolloin alueella on sijainnut 

myös ratsuväen leiri ja harjoituskenttä. Sata vuotta sitten Runosmäki oli osa Maarian pitäjän Kaerlan kylää ja sitä kutsuttiin myös ampumakentän mäeksi. 

ennen kerrostaloja alueella oli kuitenkin enimmäkseen metsää ja peltoa. ensimmäiset kerrostalot alueelle rakennettiin 1970. vuonna 1980 alueella asui jo yli 6000 ihmistä. Silloin 

Runosmäessä kaikki tunsivat toisensa, pihaleikit kukoistivat ja talvisin käytiin lumisotaa Runosmäen ja Kiikun lasten välillä. Nykyään Runosmäki on 10000 asukkaan koti. Pihoilla 

viihdytään edelleen ja niiltä löytyy komeita istutuksia, grillikatoksia ja pihakeinuja. Moni asuu jo kolmannessa tai jopa viidennessä osoitteessaan Runosmäessä.

Kesän 2012 aikana keräsimme kokemuksia, muistoja ja tarinoita Runosmäestä. Turun sanataideyhdistyksen toimesta tarinoista syntyi korvarunoja. Runon aiheita antoivat niin Ru-

nosmäen asukkaat kuin alueella vierailleetkin. osan runoista löydät kartan kääntöpuolelta ja ne on myös sijoitettu kartalle kulttuurikuntoilureitiksi. Runot on jaettu viiteen teemaan.

RUNOSMÄEN kUlttUURikUNtOilUREitti



1. Hylätyn talon paikka

Mä oon kesätöissä täällä
vaikea saada kokonaiskuvaa
Kaikki elävät omissa kuplissaan
Kohtaamisissa tönäistään
jokainen päättää itse

Runosmäki on niissä kohtaamisissa 
vai onko ne törmäämisiä

Runolliset paikannimet kiehtovat
luontokokemukset
hylätty talo hautausmaan takana
Lämpimän keltainen maisema

Runosmäen keskustassa katkonaista
kuin nykivä auto

Sanna (EB) 

2. Kärsämäen hautausmaa

Kadonneet paikat

jos sulkee silmät
ja miettii menneitä
vahvimpana tulee mieleen
kaikki tuoksut
mäntykangas
kanervan tuoksu

lapsena siunauskappelin 
mäntyjen luona
pelattiin neljää maalia
ei ollut kappelia vielä
päättyneet armeijan alokkaiden 
ampumaharjoitukset 

hautausmaa ollut
niin kauan kuin muistan
aurinko paahtanut
männyt tuoksuvat
tuuli oksissa

Inkeri (SL)

3. aurinkolaakso

söpö

Käyn täällä pihalla
eikä mulla oo kiire
Seurailen 

Silmät ummessa haistelen aurinkoa
Loikoilen viileällä hiekalla

on mulla kotonakin omaa reviiriä
Kotona on kanssa Nupu

Söpö (EB)

4. Baari

Uudet kuviot ja uusi paikka
Muutin työn perässä tänne
ajautumalla

Mustaa jäätä keskikesällä
Karaokea laulan 
ja ihmiset kuuntelevat
Minun on helppo tutustua
Kaikenlaista elämässä

mutta kolmen viikon päästä leikkaukseen
siitä sit eteenpäin

Nimetön (EB)

5. piiparinpolun ja  
Friskinpolun risteys

vihreä Runosmäki
oli harmaa kun muutin
kuin Neuvostoliiton alkua

ajan taksia
kaikki tiet vie kapakkaan
mä en ikinä menis

meen kirjastoon
luontoon lenkkipoluille

paljon erilaisia kansallisuuksia
Runosmäki folkkia, luonto klassista

pientä ehostusta kaipais
julkisivuun

Timo (SL)

6. Kirjasto

Kirjasto on ehdoton!
Se on jokamiehenoikeus, se on koivu.
voi tehdä aikamatkoja, uusia ulottuvuuksia,
ajatuksia, hienoja ajatuksia.
alan filosofoimaan itsekin.

Kirjasto on koivu,
jonka oksat laajentavat,
tajuntaani maailmasta.

Aino (VV)

7. penkit kirjaston vieressä

Metsäbluestreffit

en tiedä onks tää romanttista
mut kirjaston vieressä
on sellasia kivoja penkkejä

tummanvihreä
lempiväri
bluesvalssi
sellasta sekotusta

ei tuu heti mieleen mitään rumaa
paitsi metsän seassa
lasinsiruja
risuja
kaljatölkkejä

Leinikki (SL)

8. Ystävän tupa

olen kahteen otteeseen täällä ollut,
tuli mies siihen rakoon
ja sitten tulin takaisin.
Totesin, täällä on hyvä.

on meillä hilpeä joukko.

niin kuin nytkin kuuluu.
Se on aina ollut niin.

Ystävyys on valo,
kirkas aamuaurinko.
Se kysyy lähdetkö mukaan
ja laulaa sydämen pohjasta.

Sinikka (VV)

9. nuokkari

Harmaata aluetta

harmaa Runosmäki
hyviä ja huonoja asioita
molempia sekaisin

ruohon tuoksu
joka aamu ruohonleikkaajia

jos jossain kävisin
se olis tää nuokkari
mahdollisuus tutustua
uusiin ihmisiin

Runosmäen ääniä
juoppojen örinät
ja linnunlaulu

Donardo (SL)

10. piiparinpolku

“Äiti, sun piti näyttää missä asuit
kun olit pieni!”

Koko ikäni miinus kaksi vuotta.
Tää on koti. Niin.
Kaikki tunsi toisensa,
oli paljon lapsia.

Koti.
Se on se;
tuttu ja turvallinen.
Metsää, taloja, valoja.
Näkyy kauas elämää,
ihmisten ääniä.

Jade (VV)

11. Majoitusmestarinkadun  
bussipysäkki

aurinkoinen hymy bussipysäkillä 
Tykkään käydä täällä Runosmäessä

Tänään ystävän luona

Tämä on paikka kaikenlaisille
Mainettaan parempi

Johanna (EB)

12. entinen parakkikaupan 
paikka

runosmäen 40 vuotta 

oon mä kohta 40 vuotta ollu täällä
-73 joulukuun alussa muutettiin
se oli melkein ensimmäisii taloja
ankeeta oli, ei ollu katuvaloja
yks auto kulki silloin tällöin
kuiteski uus asunto, 

uuteen taloon päästiin
kauppa-auto kävi,
tuolla oli parakkikauppa ja r-kioski
aika äkkiä taloja valmistu
alkuun pidettiin pihajuhlia
lapsiperheitä, kouluja
tääl oli kaikki.
vanhainkodissa töissä: ei puhuttu lamasta
käytiin teatterissa ja laivamatkoilla.

nimetön (JW)

13. parolanpolku

vihreä, kaikki on vihreää
kutsuva, viihtyisä
kiva tulla, ei pois lähdettäis

Runosmäki on tango
nousuja ja laskuja
kohtaamisia

ei heviä
eikä klassista ainakaan

Kaija ja Matti (SL)

14. Majan paikka 

lempipaikka

pitkospuita pitkin lenkkeilypolku
vanhoja bunkkereita
järkyttävän iso pulkkamäki

luontoa paljon ympärillä
sinne lähtee mielellään kävelee
rentouttaa kummasti mieltä

lapsuuden lempipaikka
puuhun rakennettu maja

Toni  (SL)

15. luontopolku

Minä kuusi ja tyttö viisi vuotta
asuttu Runosmäessä
odotinkin täällä talvella

Mustikat on parasta,
mustikkaposket
Nähtiin puolukanvarpujakin

joo! Sitruunaperhonen

Tykätään tutkia metsää ja ötököitä
Sadepäivänä kirjastossa

Kati ja Silja (EB)

16. Metsä

Naapureilta saa tukea
ja apua
Lapsella on turvallista leikkiä

Lähikalliolle voi mennä kävelylle
Misu kerran sinne kyllä karkasi
sai kalkkunaleikettä ja silityksiä
onneksi lopulta saatiin takasin kotiin
ettei sinne jäänyt

vielä jos horisontin näkisi
voisi katsoa auringonlaskua

ehkä sen kokemuksen  
voisi löytää metsäkirkosta
Metsässä viihdyn

Elina Anneli (EB)

17. vesitorni

värikuva, 80-lukua.
Keskikesä vesitornin juurella,
sinapinkeltaiset vaunut,
siinä keskellä metsää.

Pojat leikki,
eikä maailma ollut paha.
Silloin ei tarvinnut pelätä.
onneksi en tiennyt, mitä kaikkea edessä on.

Polun päässä,
siinä keskellä metsää,
sinapinkeltaiset vaunut.

Helmiorvokki (VV)

18. pururadalla

ihanat polut joita kulkijat ovat tehneet

Runosmäessä jo kymmenen vuotta
ei tällästä luontoa joka paikassa näe

Kettu jahtasi jänistä
Siiliemo hitaasti viimeisillään polun yli

Kun aamuyöllä avaa ikkunan kuulee
lintujen laulun
voi seurata suurta seikkailua
lintujen ensimmäisiä lentoharjoituksia

Matti (EB)

19. Koirapuisto

pablo

Brasilianterrieri Pablo
asunut koko elämäni täällä
syntymän jälkeen muutin
tsunamipäivänä

oma reitti aDhD:lle
7 kilsaa parhaimmillaan
vesitornille

en välitä muista koirista
tai ihmisistä
oma perhe on tärkein

kesäkoira Pablo
ei aluskarvaa

Pablo (SL)

20. pururadalla ii

Pieni aukea,
paljon lehtipuita.
ja pyöreä kivi jolla istun.
Kerran rapina kävi,
orava tuli siihen.

Katseli pää kallellaan.

ajattelin siskoa,
miten hänellä ylhäällä menee.
Toivon, että kaikki on hyvin,
toivon että tavataan jossain.

Kyyhky huutaa,
humisee puiden lehdet.
valo tulee monesta suunnasta.
olen sisukas kuin äitini.

Seija (VV)

21. jukolanpuisto

Runosmäessä on paljon betonia
omaa aikaansa kuvaavaa
Kaerlassa puuta

Raikkaan vihreänä rintamamiestaloineen
Pihat vihreitä keitaita

itsekkin juuri pihatöistä tulin
Tekemisen äänet ympärillä
vilinää ja lapset hiekkalaatikoilla

jukolan puistossa lapset  
leikkivät lohikäärmeellä
Potkivat palloa

Mari (EB)

23. Friskinpolku

Runosmäki mäellä
hyvin valittu talonpaikka

Yksi mun lempipaikoista onkin alue
jossa on ennen ollut talo

Taloa en ole nähnyt
mutta asuinpaikan tuntu siinä on

Kerrostaloissa ihmiset eivät 
muka tunne toisiaan
Se ei ole totta
Kyllä ihmiset ottavat toisistaan vastuutakin
Kohdataan toisiamme

Täältä sateella valuu vesi keskustaan
alas

Kerttu & Välkky (EB)

23. Mustalampi

välillä kutistu niin
sais kaisloja ottaa pois

kallio välissä, sitten huvimaja
järven ympärillä voi istua

vuodesta -77 oon asunut
silloin voi uidakin

Mustalampi ja Pirunpelto ihanimmat
pelto täynnä kiviä ja järvi

Ulkoilija (SL)

Turun sanataideyhdistyksen sanataiteilijoiden nimikirjaimet suluissa tarinoiden kertojien nimien tai nimimerkkien perässä. SL= Sanna Lehtinen, EB = Elina Battarbee, VV = Veera Vähämaa, JW = Jasmine Westerlund


