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Kuvat: Eija Syrjälä

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

porthanin puisto
Opetuskäyttö
Suomen historian isä ja kansallisuusaatteen tutkija Henrik Gabriel Porthan, Lotta Svärd.

Kuvaus
Porthanin puisto on nimetty Suomen historian isän, Henrik
Gabriel Porthanin (1739-1804) mukaan. Hän syntyi Viitasaarella
tällä paikalla sijainneessa pappilassa. Porthan oli kansallisuusaatteen innoittama tutkija, jota kunnioitettiin Suomen historian isänä. Hän julkaisi tutkimuksia Suomen kansanrunoudesta,
kielestä sekä keskiajan historiasta.
Henrik Gabriel Porthanin isä oli kolmannen polven pappi, Viitasaaren kirkkoherra Sigfrid Porthan, ja äiti tunnettuun länsisuomalaiseen sivistys- ja yliopistosukuun kuulunut Christina Juslenia. Kasvuvuosiin vaikutti ratkaisevasti isän 1744 puhjennut
mielisairaus, joka oli sukupiirre. Poika sai sen vuoksi viiden vuoden iästä alkaen kasvatuksensa enonsa, Kruunupyyn kirkkoherran Gustaf Jusleniuksen kodissa Pohjanmaalla. Porthan kirjoittautui 15-vuotiaana Turun akatemiaan.
Hän oli perustamassa Suomen Talousseuraa ja Aurora-seuraa sekä toimitti Suomen ensimmäistä sanomalehteä. Porthan teki tärkeimmän osan elämäntyöstään Turussa Kuninkaallisen Akatemian palveluksessa kaunopuheisuuden ja runouden
professorina ja oli kirjastonhoitajana monitaitoinen humanisti. Hän ehti 64-vuotisen elämänsä aikana kunnostautua suomalaisen kulttuurin tutkimuksessa niin kansanrunouden, kielitieteen, arkeologian ja kirkkohistorian kuin maantieteenkin alalla.
Porthan kuului Aurora-seuran ja Suomen ensimmäisen, 1770
perustetun ja kotoisasti Åbo Tidningariksi kutsutun, lehden toimittajiin. Hän vaali klassista sivistyksen perinnettä, mutta kehitteli samalla ”suomalaisella metodillaan” uraauurtavaa kansanrunouden tutkimusta. Porthanille on pystytetty näköispatsas
Turkuun Vanhan Suurtorin viereiseen Porthanin puistoon.
Lotta Svärd -yhdistys rakensi Porthanin puistoon Lottamajan
vuonna 1932 kesäkahvilaksi. Se on yhä toiminnassa kesäkahvilana lähes alkuperäisessä, paviljonkimaisessa asussaan. Puistossa sijaitseva Mutkan eli Sisämaan laituri oli ensimmäisiä höyrylaivalaitureita Viitasaarella 1800-luvulla. Se toimii edelleen
keskustan venelaiturina.
Puiston jatkeena on Viitasaaren vanha yhteiskoulu nelostien
ja vanhan Haapasalmen sillan välissä maisemallisesti merkittävällä paikalla. Koulu on rakennettu vuonna 1905 suureksi
kaksipäätyiseksi hirsitaloksi. Rakennus on kookas ja näyttävä,
1900-luvun alun pelkistettyä varhaisklassista koulurakentamista edustava rakennus. Samassa pihapiirissä sijaitsee vuonna
1975 valmistunut kolmikerroksinen, rapattu uusi koulurakennus.

Opasteet ja saavutettavuus
Puisto ja Lottamaja sijaitsevat Porthaninkujalla. Kartta.
Lähteet
Kulttuurin polkuja - Kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen
Keski-Suomeen s. 74
Kansallisbiografia
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