1

JOENSUUN KAUPUNKI

KUNNALLINEN
SÄÄNTÖKOKOELMA

806

Kaupunginkanslia

TURTIAISEN LAHJOITUSRAHASTON SÄÄNTÖ
Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.1998 § 159, että
rahaston sääntöinä noudatetaan soveltuvin osin
apteekkari Olavi Turtiaisen testamenttia.

Testamentti
Minä Olavi Turtiainen ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja
testamenttini olevan, että kuoltuani on omaisuuteni jaettava
seuraavalla tavalla:
Omaisuudestani on päältäpäin suoritettava yksi miljoona
(1.000.000) markkaa Rääkkylän Seurakunnalle vanhempieni
Maria ja Juho Turtiaisen nimeä kantavaksi muistorahastoksi,
jonka vuotuisista koroista puolet käytetään vuosittain
seurakunnan diakoniatoimintaan ja puolet liitetään pääomaan.
Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista
tahansa, on menevä täysin omistusoikeuksin Joensuun
kaupungille seuraavin ehdoin:
Kaupunki perustaa taulu- ja veistoskokoelmastani museon ja
antaa sille käytettäväksi asiantuntijoiden tarpeellisen suureksi
katsoman huoneiston, jota tarvittaessa voidaan laajentaa,
Paitsi edellä mainittuja tauluja ja veistoksia siirretään tähän
museoon myös historialliset ja taiteellisesti arvokkaat huonekaluni
sekä flyygelini, jota voidaan käyttää museossa mahdollisesti
järjestettävissä intiimeissä konserteissa,
Museoon on myös järjestettävä suuri huone aitojen itämaisten
mattojen kokoelmalleni niin, että ne voidaan vapaasti ripustaa
seinille.
Samaan
huoneeseen
on
sijoitettava
myös
hopeakokoelmani, joka on järjestettävä sopiviin ja asianmukaisiin,
sitä varten hankittuihin vitriineihin,
Kirjastostani muodostetaan, tämän museon kirjasto,
Museonhoitajaksi palkataan hyvän museokoulutuksen tai
esteettisen koulutuksen saanut henkilö,
Se osa omaisuudestani, jota edellä ei ole mainittu, kuten asuntoosakkeeni, apteekkini jne. myydään ja saaduista varoista
muodostetaan museolle rahasto, jonka vuotuisista koroista 50 %
käytetään vuosittain uusien taideteosten, suomalaisten,
italialaisten ja ranskalaisten, ostoon, 5 % kirjaston esteettisen ja
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taidekirjallisuuden kartuttamiseen. Loppuosa 45 % liitetään
pääomaan,
Taideostoja suoritettaessa on huomattava, että ainoastaan
taiteelliset arvot on niitä valittaessa otettava huomioon eikä
museo
laajentuessaankaan
saa
saada
esimerkiksi
maakunnallista tendenssiä taiteellisen kustannuksella. Niillä
taiteilijoilla, jotka tulevat kysymykseen ostoja tehtäessä, on oltava
vähintään kaksi teosta Ateneumin taidekokoelmissa, ja
ulkomaalaisista
taiteilioista
tulevat
kysymykseen
vain
maailmanmaineen saavuttaneet nimet. Erikoisesti on pyrittävä
hankkimaan teoksia niiltä taiteilijoilta, joiden teoksia on jo
ennestään kokoelmassani, ja valintoja suoritettaessa on aina
käyttävä Taideakatemian asiantuntija-apua,
Huoneisto museolle on oltava valmiina puolen vuoden kuluessa
siitä, kun tämä testamentti kuolemani jälkeen on saavuttanut
lainvoiman, ja museon oltava toiminnassa vuoden kuluessa edellä
mainitusta ajankohdasta lukien,
Tätä museota ja sen kokoelmia ei saa yhdistää mihinkään muihin
museoihin eikä kokoelmiin eikä sen teoksia saa pitemmäksi aikaa
minnekään lainata. Museon esteettinen karaktääri on säilytettävä.
Ellei Joensuun kaupunki katso voivansa edellä selostetuilla
ehdoilla ottaa vastaan sille nyt testamenttaamaani omaisuutta, on
tämä omaisuus menevä täysin omistusoikeuksin Suomen
Taideakatemialle, jolloin taideteokset liitetään sen kokoelmiin,
huonekalut, hopeaesineet ja matot sijoitetaan Taideakatemian
parhaaksi katsomalla tavalla ja muu omaisuus myydään.
Saaduista varoista Suomen Taideakatemia muodostaa rahaston,
jonka vuotuisista koroista 50 % käytetään vuosittain uusien
taideteosten ostoon, esimerkiksi vuorotellen suomalaisten,
italialaisten ja ranskalaisten, ja 50 % liitetään pääomaan.
Joensuussa lokakuun 2. päivänä 1960
Olavi Turtiainen
apteekkari Joensuun kaupungista
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnäolevina todistamme
täten, että Joensuun kaupungista oleva apteekkari Olavi
Turtiainen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään
terveessä ja täydessä ymmärryksessä sekä vapaasta tahdostaan
ilmoittanut tähän asiakirjaan sisältyvän hänen viimeisen tahtonsa
ja testamenttinsa, jonka sisältö on meille tuntematon.
Joensuussa lokakuun 2. päivänä 1960
Hagar Vaher
Lääket.lis., Joensuu

Impi Palsanen
Talousopettaja, Joensuu

