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Mutta sehdn on Turso!
ran lisiiksi perustajajiiseniaolivat KvaerIlman toimitusjohtaja Tommy Verttiii ner Masa-Yardsja Suomen Laivahistoriemmetietiiisi Tursostajuuri mitaan.
allinen Yhdistys ry. Niiin Tursostatehtiin
Vertti, entinen merenkulkija-hoyrykone- virallisesti liikkuva kansallinenmuseoalus
mestari, oli liikeneuvotteluissaVeniij?illii ja Hoyrypursiseuran laivaston lippulaiva,
vuonna 2002. Joku siellii mainitsi, ett?i joka soveltuumyciskoulutuskiiyttodn.
heillii on kiil'tdssii vanha suomalainenhiTeknisen kunnostuksen ja entisciinnin
naaja.Vakuudeksi siinii oli yhii Wiirtsil?in Pernajan Isn2isissriotti vastuulleen hciytelakkakilpi, ja Verlti tiesi tehneensiivar- ryasiantuntijaEsko Hiirii. Suomenlinnan
sinaisenlc1ydon,Turson. Samantien alkoi telakalla hoidettiin maalaustyritja pohjan
pohdinta, miten saada alus Suomeenja hiekkapuhallus. Syksyllii 2006 alus siirreniin Hietalahteenliihes alkuperiiiseen
e n t i s o i dsi ii l l eu u s ie l 2 i m 2 i .
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kaan merikapteeniAntero Sala, joka ryh- kuutisen vuotta.
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toon liitt1r,'iii seikkoja.
Turso vieraili Pietarin kaupungin 308-ruoKaiken innostuksen keskellii kohtasi tispiiivillii hdyrypurjelaivastonkeulilla.
hanketta suruviesti, kun Vertti menehtyi
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Mutta hiinen kuluvan syksyn mittaan mukana mm. Heliikilliseen sydiinkohtaukseen.
loistoideansakeriisij atkuvastilisiiii asialle singin Silakkamarkkinoilla,jotta yhii useammilla olisi mahdollisuustutustuatZihlin
vihkifynftii viikeii.
Jiirjestiiytyminen oli seuraava kiil.ttin- laivakonkariin,kertoo PekkaSnellman.
ncin askel 19.5.2004,kun Satamajiiiin- Turson historiaa ja tulevia tapahtumia
siirkijii s/s Turso yhdistys ry. perustettiin. on kirjattu nettiin (turso.fi), jota pZiivitePuheenjohtajanaon siitii liihtien toiminut tiieinkaiken aikaa.
PekkaSnellman,joka toimi tuolloin mycis Turson kiivi siis lopulta hyvin. Mycis
Suomen Hdyrypursiseurary:n kommodo- tiissii piitee kunnian periaate,ettei kaveria
rahoitussaatiinministeri jateld,ei merell2ieikii maalla.
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atamajiiiinsiirkrjiiS/S Turso YhQ
LJdisrys ry on Helsingissii19. toukokuuta 2004 perustettu yhdistys,
jonka tarkoituksenaon edistiiii merenkulkuperinteiden vaalimista seka toimia vanhojenalustenkunnost.amisen
j a siiilyttiimisenpuolesta.
Yhdistyksen perustajajiiseniZiovat
ministeri Aatos Erkko, Kvaerner Masa-YardsOy, Suomen Hdyrypursiseura ry ja Suomen Laivahistoriallinen
Yhdistys ry.
Yhdistyksen tavoitteenaon kunnostaa Turso teknisesti hyviiiin kuntoon
ja entisdidii alus mahdollisimman
huolellisesti. Turso tulee toimimaan
liikkuvana kansallisena museoaluksenasekii SuomenHciyrypursiseuran
laivastonlippulaivana.
Yhdistykseen otetaan kannatusjiiseniksi henkil6- ja yhteisdjiiseniii.Henkildjiisentenliittymismaksu on 20 € ja
vuosimaksu30 €, yhteisdjen liittymismaksuon 500 € ia vuosimaksu250 €.
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