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”Jokainen vaikuttaa osaltaan vuoden 2011 sisältöön 

ja tapahtumiin. Symbolisesti tämä tapahtuu kosketuksen 

ja henkilökohtaisen kuvituksen kautta. Kaikki hakemusta 

käsittelevät kuvittavat kirjan kansia eri tavoin: se mitä kirjan 

kansille tapahtuu on minusta lähtevää, se millainen 

kulttuuripääkaupunki Turku on vuonna 2011, 

siihen minäkin voin vaikuttaa.”

 

Kirjan ulkoasun suunnittelija Ilmo Valtonen
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Tahto

Rohkeus
  katsoa eteenpäin ja kehittyä.

uusiutua ja kohdata.
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Voima,
joka syntyy taiteesta, tieteestä, yrittäjyydestä, 
 uskosta ja rajat ylittävästä kumppanuudesta.

Turku
ei jätä kylmäksi. 
  Turku palaa.
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Turku palaa

Turussa käy nyt kihinä. Kädessäsi lepäävää kulttuuripää-
kaupunkihakemusta on ollut tekemässä  ja ideoimassa tu-

hansia ihmisiä kouluikäisistä vanhuksiin ja pyörätuolitanssi-
joista kuvataiteilijoihin. Suomen lounaisrannikolla on Ahvenanmaata 

myöten keskusteltu, väitelty, löydetty ratkaisuja ja innostuttu unelmista. Vii-
meisen vuoden aikana työpaikkojen kahvipöydissä ja kavereiden illanistujai-
sissa on pohdittu kulttuurin merkitystä terveydelle, kasvamiselle, liike-elä-
mälle, kaupunkilaisille ja kaupungille. Emme ole olleet yksin – unelmat ovat 
levinneet myös ulkomaille ja ystävät Pietarista Firenzeen ovat tuoneet ideoita 
ja ehdotuksia yhdessä tekemisestä. Nyt, kun hakemus on Sinulla luettavana, 
meillä Turussa kihistään jännityksestä.  

Olemme liikkeellä leveällä rintamalla – kädessäsi on turkulaisten, ei vain Turun 
kaupungin hakemus. Olemme suunnitelleet hakemukseen hankkeita, joista 
olemme innoissamme. Epävirallisesti raportoimme, että meidän turkulaisten 
silmät pikkuisen kyyneltyvät liikutuksesta kun luemme hakemusta läpi.  

Mistä me sitten olemme innoissamme? Siitäkö, että vuonna 2011 Aurajoki sy-
tytetään tuleen tammikuun yönä, sirkustaiteilijoiden leijuessa kaupungin yllä 
ja jokilaivojen pillien soittaessa sinfoniaa? Vaiko siitä, että viiden vuoden pääs-
tä vuoden jokaisena päivänä on mahdollisuus törmätä uuteen ja yllättävään, 
runoihin ravintolan käsipyyhkeessä, kuoroon arkeologisen kaivauksen äärellä 
tai lasten teksteihin virastotalon ikkunassa? Vaiko siitä, että varsinaissuoma-
laiseen liike-elämään tuovat yllätyksiä, rohkeutta ja luovuutta sataan yrityk-

TURKU EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI 2011

TURKU EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI 2011

"Turussa on enemmän happea. 

Turussa keskitytään olennaiseen, 

katse pidetään pallossa."

 

Teemu Brunila, muusikko, The Crash 
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seen palkattavat taiteilijat? Tai ehkä siitä, että telakka-alue 
muuttuu taiteeksi, hitsauspillin sirinä valoteokseksi? 

Näistäkin, kyllä, mutta ennen kaikkea olemme innoissam-
me siitä, mikä on synnyttänyt nämä ideat: kaksivuotisen 
valmistelutyön tuottamasta uudenlaisesta tavasta ajatella 
ja toimia yhdessä. Turkulaiset kulttuuritoimijat, yritykset 
ja kaupungin väki ovat kokoontuneet yhteen eurooppa-
laisten ja suomalaisten kanssa, kohdanneet ja etsineet yh-
teistä kieltä. Olemme hengittäneet sisään ja ottaneet suun-
taa. Katsoneet, mitä kaikkea kaupungista löytyy ja 
havainneet, mitä kaikkea Turku historiansa lisäksi on: 

Turku on paikka, jota tamperelaiset teekkarit yrittävät 
saada vajoamaan hyppimällä Turun torilla,  paikka, jossa 
underground Suomessa elää ja kukoistaa, ja paikka, jonka 
kautta maahamme ovat tulleet niin valokuva, sirkus, uu-
det ruokalajit kuin suomen kirjakielikin. Turku on kau-
punki, jossa uusi teknologia kehittyy ja kaupunki, jolla on 
voimaa antava entisen pääkaupungin trauma. Turku on 
paikka, josta voi yhden iltapäivän aikana pyöräillä maail-
man kauneimpaan saaristoon. Olemme katsoneet heikko-
uksiamme ja voimavarojamme, törmänneet ja kohdan-
neet. Nyt olemme yhdessä valmiit matkaan. 

Emme halua omia kulttuuripääkaupunkivuotta, vaan 
kutsua kaikki juhliin. Lapset ja taiteilijat tulevat yökylään 
ja savolaiset ja turkulaiset vaihtavat viikon ajaksi kotia. 
Olemme miettineet ohjelmaa myös niille, jotka eivät pää-
se paikalle. Webcastingin välityksellä LIVe Turku-taideta-
pahtumia voi seurata kotitietokoneen ääreltä niin Parka-
nossa kuin Brysselissäkin. Suomalaisuutta olemme 
kuitenkin ajatelleet ennen kaikkea pitkällä tähtäimellä: 
olemme suunnitelleet hankkeita, jotka toimivat suomalai-
sen kulttuuri- ja elinkeinoelämän ennakkoluulottomana 
kärkenä. Sirkusta sairaaloissa ja taiteilijoita yrityksissä – 
virallisemmin sanottuna kulttuurin terveysvaikutukset ja 
luovan talouden sovellutukset ovat kokonaisuuksia, joi-
den uskomme vievän maatamme eteenpäin, kohti kaikille 
parempaa tulevaisuutta. 

Turku on kaupunki, joka on vuosisatojen varrella palanut 
kymmeniä kertoja. Nyt aiomme palaa taas - innosta, ilos-
ta ja kohtaamisesta. 

TURKU EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIKSI 2011
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TURKU 2011 -STRATEGIA

Visio 2016

Tehtävä

Turku 2011 on enemmän kuin vuosi. Se on prosessi, 

jonka tuloksena Turku vuonna 2016 on edelläkävijä, 

Itämeren yhteistyön luova keskus, taiteen ja tieteen 

synnyttäjä ja välittäjä.

Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihankkeen perustana on kulttuurin laaja määri-

telmä, jonka mukaan kulttuuri on tekemisen, oppimisen ja ajattelun jatkuvuutta.

Turku 2011 -strategia perustuu tuhansien hankkeeseen osallistuneiden näkemyk-

siin ja ajatuksiin, jotka valmistelutyöryhmä on kiteyttänyt Turku 2011 -tilaisuuksien 

ja lukuisien keskustelujen pohjalta. Turku 2011 -strategia ja Turun kaupungin 

strategia tukevat ja vahvistavat toisiaan.

Turku tekee kulttuuripääkaupunkivuodesta 2011 

unohtumattoman koko Euroopalle. Turku 2011 luo rajat 

ylittäviä kokemuksia ja kohtaamisia, jotka uudistavat 

arjen ja jäävät elämään. 

TURKU 2001 -STRATEGIA
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Kansainvälisyys

Vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkina Turku kiinnittää 
kulttuurin välityksellä Euroopan huomion Itämeren alu-
eeseen ja yhteisiin tavoitteisiin: hyvinvoinnin ja yhteis-
työn lisäämiseen, luovan talouden edistämiseen ja Itäme-
ren alueen kestävään kehittämiseen. Vuonna 2011 
eurooppalaiset tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja te-
kemisen tapoihin, ja Turku oppii ja välittää uusia virtauk-
sia koko Euroopasta. Kulttuuripääkaupunkiprosessin 
myötävaikutuksella vuonna 2011:
• kansainvälisten yhteistyökontaktien määrä  

Turun alueen luovilla toimialoilla kasvaa 50%.
• ulkomaisten matkailijoiden määrä kasvaa 15%. 
• webcastingin, internetin kautta tapahtuvan ohjelma-

tarjonnan avulla Turkuun ja muuhun Suomeen 
tutustuu miljoonia ihmisiä ympäri maailman. 

Luova talous

Vuonna 2011 Turku on luovan talouden kansallinen edel-
läkävijä ja myös merkittävä eurooppalainen kulttuurituo-
tannon ja luovan talouden keskittymä. Taiteet ja kulttuuri 
ovat luovien alojen ytimessä. Luovan talouden ja luovan 
ympäristön vahvistaminen tukee koko seudun talouskas-
vua. Kulttuuripääkaupunkiprosessin myötävaikutuksella 
vuoteen 2011 mennessä:
• Varsinais-Suomen luovien toimialojen liikevaihto 

kasvaa 6%:n vuosivauhdilla 2,1 miljardista eurosta 
2,9 miljardiin euroon.

• Varsinais-Suomen luovien toimialojen työllistävyys 
kasvaa 7%:n vuosivauhdilla, mikä merkitsee lähes 
10 000 uutta työpaikkaa.

• luovien toimialojen vienti kaksinkertaistuu.

Tavoitteet

Hyvinvointi

Turku 2011 yhdistää hyvinvoinnin ja kulttuurin uuden-
laiseksi kulttuurihyvinvoinniksi: tehtävä työ ja tutkimus 
tukevat hyvinvoinnin kehittämistä koko Suomessa ja Eu-
roopassa. Vuonna 2011 ilmeeltään uusiutunut ja palve-
luiltaan kehittynyt Turku tarjoaa asukkailleen ja vieraili-
joilleen iloa ja monia mahdollisuuksia tehdä ja kokea. 
Vuorovaikutus ja kansainvälisyys kasvattavat lapsista ja 
nuorista avoimia ja rohkeita Euroopan kansalaisia ja li-
säävät monikulttuurista yhteisöllisyyttä.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kulttuuripääkaupunkihankkeen tavoitteiden ja vaiku-
tusten toteutumista mitataan koko prosessin ajan. Arvi-
oinnin suunnittelu käynnistyy keväällä 2006, ja se toteu-
tetaan yhteistyössä Turun korkeakoulujen kanssa. Myös 
Helsinki 2000 -kokemuksia hyödynnetään. Tavoitteiden 
ja vaikutusten seuranta käynnistyy vuonna 2006 ja jatkuu 
vähintään vuoteen 2016. Toimintaa kehitetään arvioinnin 
perusteella jatkuvasti vuoteen 2011 ja sen jälkeen.

TURKU 2001 -STRATEGIA
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Keinot

Kohtaamiset

Ihmiset tekevät ja kokevat kulttuuripääkaupunkia yhteistyössä ja vuoropuhe-
lussa, ja Turku 2011:n ennakkoluulottomat ja yllätykselliset kohtaamiset rik-
kovat myös perinteisiä kulttuurin rajoja. Eri alojen rajapinnoilla tapahtuvat 
ajatusten ja ideoiden kohtaamiset synnyttävät uutta kulttuuria. Kulttuuripää-
kaupunkihankkeessa toimintatavat, ikäryhmät, miljööt ja aikakaudet, amma-
tit, aatteet, tunteet, uskonnot, taiteet, tieteet, kielet ja kulttuurit kohtaavat. 

Uusiutuminen

Historiasta ja kulttuurista rikas Turku haluaa uusiutua jatkuvasti. Turku 2011 
uudistaa kulttuurin toimintaedellytyksiä, rahoitusmalleja ja -kanavia. Kult-
tuuripääkaupunkihanke nostaa näkyville marginaalitaiteita ja uusia, tulevai-
suuden taidemuotoja sekä rakentaa luovaa kaupunkiympäristöä.

Vaikuttavuus

Turku 2011 vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Kulttuuripääkaupunkihanke 
vaikuttaa viihtyvyyden lisääntymiseen, yhteenkuuluvuuden tunteeseen, 
osaamiseen ja ympäristöön. Turku 2011 vaikuttaa kulttuuriyleisön, kulttuurin 
kulutuksen ja rahoituksen sekä luovien toimialojen liikevaihdon kasvuun. 
Kulttuuripääkaupunkihankkeella lisätään työllisyyttä, alueen houkuttele-
vuutta ja kansainvälistä tunnettavuutta. Kulttuuripääkaupunkiprosessin 
osaaminen ja kokemus muokataan käytännöiksi, jotka ovat muun maan ja 
koko Euroopan sovellettavissa.

Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihankkeen keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi ovat kohtaamiset, uusiutuminen ja vaikuttavuus. 

TURKU 2001 -STRATEGIA
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Arvot

Yhteistyö

Turku 2011 syventää ja kasvattaa kotimaista ja kansain-
välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Hanke on jo val-
misteluvaiheessa synnyttänyt uudenlaista yhteistyötä 
talouselämän ja kulttuurin, tieteen ja taiteen, kaupunki-
organisaation ja kaupunkilaisten välillä. Kulttuuripää-
kaupunkiprosessissa kehitettävät palvelut ja toiminta-
mallit ovat yhteistä, kansallista ja eurooppalaista 
tietopääomaa. 

Eurooppalaisuus

Turku on syntymästään asti ollut Euroopan kohtaamis-
paikka, jossa Suomen, Venäjän, Ruotsin ja muun Skan-
dinavian, Baltian ja Saksan kulttuurit elävät rinnakkain. 
Kulttuuripääkaupunkihanke vahvistaa Turun ja koko 
Suomen yhteistyösuhteita Itämeren alueella ja muualle 
Eurooppaan. Eurooppalaisuus ilmenee Turku 2011 -ta-
pahtumissa ja -hankkeissa yhteistyön lisäksi yhteisten 
historiallisten ja ajankohtaisten aihealueiden käsittelynä.

Ennakkoluulottomuus

Turku 2011 rakennetaan avoimesti, ennakkoluulottomas-
ti, uutta oppien, vaihtoehtoja nähden, suvaitsevaisesti ja 
erilaisuutta kunnioittaen. Ennakkoluulottomuus ja inno-
vatiivisuus tekevät kulttuuripääkaupunkiohjelmasta 
uutta luovan, yllättävän ja jännittävän.

Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihankkeen arvoja ovat yhteistyö, eurooppalaisuus, 

ennakkoluulottomuus, kokemuksellisuus, saavutettavuus ja vastuullisuus. 

Kokemuksellisuus

Kulttuuripääkaupunkihanke on mahdollisuus unohtu-
mattomiin kokemuksiin ja uudenlaisten ajatusten ja tun-
teiden herättämiseen, uudenlaiseen kulttuurien vuoro-
puheluun, yhdessä tekemiseen ja jakamiseen. Kulttuuri-
pääkaupunkivuoden kokemukset antavat rakennusainei-
ta ja voimaa tulevaisuutta varten. Turku haluaa jakaa 
kulttuuripääkaupunkikokemuksen yhdessä koko muun 
Euroopan kanssa. 

Saavutettavuus

Saavutettavuus perustuu fyysiseen, henkiseen, kielelli-
seen ja taloudelliseen tasa-arvoon.  Saavutettavuutta tu-
kevat laaja ohjelmatarjonta, avoin viestintä ja uuden 
viestintäteknologian käyttäminen Kulttuuripääkaupunki 
on maanlaajuisesti ja kansainvälisesti yleisön ja yhteis-
työkumppaneiden saavutettavissa. 

Vastuullisuus

Kulttuuripääkaupunkihanke Turku 2011 toteutetaan kes-
tävän kehityksen periaatteella. Otamme vastuuta ihmi-
sistä, tulevaisuudesta ja ympäristön haasteista. Paran-
namme olemassa olevaa, vähennämme ennakkoluuloja ja 
lisäämme hyvinvoinnin edellytyksiä.

TURKU 2001 -STRATEGIA
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TAHTO 2001–2007
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Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihankkeen valmistelu käynnistyi vuonna 2001, aktiivinen hakuprosessi vuonna 
2004. Vuonna 2001 valmistunut Turun kulttuuria ja sen tulevaisuudennäkymiä laajasti kuvannut raportti toimi 
valmisteluiden pohjana. Raportti oli tulosta monialaisen kulttuurikomitean työskentelystä. Maaliskuuhun 2006 
mennessä tuhannet eri alojen, väestö- ja ikäryhmien ihmiset olivat osallistuneet hankkeen valmisteluun, 
Turku 2011-strategian luomiseen, hankkeiden ideointiin ja hakemuksen tekoon. Kriittinen keskustelu toi 
kulttuuripääkaupunkisuunnitelmaan uusia näkökulmia ja turkulaiset taiteilijajärjestöt ja -ryhmät nostivat esille 
haasteita, joihin kulttuuripääkaupunkihankkeen täytyy vastata. Kulttuuripääkaupungin suunnitteluun ja valmiste-
luun oli maaliskuun 2006 alkuun mennessä käytetty runsaasti yli 100 000 pääasiallisesti vapaaehtoista työtuntia.
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Valmistelu- 
ja hakuprosessi

”Turku on johtava ehdokas Suomen 

kulttuuripääkaupungiksi. Turku on matkailullisesti 

sujuva gateway-paikka, joka kykenee niin kuljetus- ja 

majoituskapasiteettien kuin matkailullisen osaamisensa 

puolesta toimimaan kulttuuripääkaupunkina erittäin 

hyvin ja tarjoamaan monipuolisen, syvällisen ja 

viihteellisen kaupunkimatkaelämyksen niin koti- kuin 

ulkomaalaisillekin vieraille.” 

 
Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtaja Jaakko Lehtonen

Laaja kannatus

75 % kaupunkilaisista ja peräti 85 % kaupungin 
yli 40 000 opiskelijasta kannattaa kulttuuripääkau-

punkihanketta (Turun Sanomat 6.1.2006). Varsinais-
Suomen Kauppakamarin selvitykseen vastanneista 

yrityksistä 72% katsoo, että Turun valinta kulttuuripää-
kaupungiksi hyödyttäisi koko Varsinais-Suomen elinkeinoelä-

mää paljon tai erittäin paljon. Kulttuuripääkaupunkihankkeesta vallitsee 
myös poliittinen yhteisymmärrys: kaupunginvaltuusto teki yksimielisen 
päätöksen kulttuuripääkaupunkihausta ensimmäisenä Suomessa, maalis-
kuussa 2004. 

Turku ilmaisi jo vuoden 2001 lopussa toiveensa olla Euroopan kulttuuripää-
kaupunki 2011. Hakuprosessista ja Turun mahdollisuuksista tehtiin laaja 
selvitys kesällä 2003, minkä pohjalta kaupunginjohtajan asettama työryhmä 
valmisteli esityksen kaupunginvaltuustolle. Valmisteluprosessia kaupungin-
valtuuston päätöksellä johtava kaupunginhallitus nimesi 2011-tiimin ohjaa-
maan käytännön valmistelutyötä hakuprosessin aikana. Tiimiin kuuluu 
12 kulttuurin, matkailun, viestinnän ja kaupunkisuunnittelun ammattilaista, 
ja sen puheenjohtaja on Turun apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala. Vuo-
desta 2005 on toiminut myös Turku 2011 -neuvottelukunta, jossa on 52 jäsen-
tä yhteiskunnan eri osa-alueilta ja jota johtaa Turun yliopiston rehtori Keijo 
Virtanen. Hakuprosessia varten perustettiin nelihenkiseksi kasvanut työtii-
mi; hankkeen projektipäällikkö Suvi Innilä aloitti työnsä elokuussa 2004.

Tuhannet ihmiset, sadat ideat

Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihankkeen valmisteluvuosi 2005 jakaantui 
kolmeen vaiheeseen: strategian suunnitteluun, hanke- ja ideahakuun sekä 
hakemuksen valmisteluun. Visiointi- ja strategiasuunnitteluvaiheen rungon 

TAHTO 2001–2007
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muodostivat viisi avointa kulttuuripääkaupunkiseminaaria, kulttuuripää-
kaupunkikonferenssi, neljä visiointipäivää sekä lukuisat yleisötilaisuudet, 
muiden muassa osallistuminen Turun ja Helsingin kirjamessuille syksyllä 
2005. Kulttuuripääkaupunkihanketta myös esiteltiin ja siitä käytiin keskus-
teluja satojen eri ryhmien ja yksityishenkilöiden kanssa, joilta saatiin ajatuk-
sia kulttuuripääkaupungin päämääristä, hankkeista ja hankkeeseen sitoutu-
misesta.

Kulttuuripääkaupungin ensimmäinen yleisötilaisuus VIiSI huOnetta tammi-
kuussa 2005, jossa taiteen ja tieteen tekijät pohtivat vuoden 2011 Turkua, ke-
räsi kaksisataa osallistujaa Turun linnaan. Maaliskuun 2011-konferenssin 
puhujat olivat kansainvälisiä ja kansallisia kulttuuripääkaupunkiasiantunti-
joita ja pääpuhujana oli EU:n kulttuurineuvonantaja Robert Palmer. Asian-
tuntijatyöryhmien valmistelemassa kevään 2005 seminaarisarjassa käsiteltiin 
Turkua 2011 lasten ja nuorten kulttuurikaupunkina, tapahtumatuottamista, 
kulttuurin ja hyvinvoinnin suhdetta, kaupunkimiljöön kehittämistä sekä luo-
vuutta. Seminaareihin kutsuttiin koti- ja ulkomaisia puhujia, ja niihin osallis-
tui kaikkiaan yli viisisataa henkeä. Neljän visiointipäivän kaikkiaan sadan 
osallistujan joukossa oli taiteilijoita, tutkijoita, yrittäjiä, toimittajia, poliitikko-
ja, virkamiehiä, maahanmuuttajia ja opiskelijoita. Visiointipäivinä pohdittiin 
kulttuurin määritelmää Turku 2011 -projektissa, monialaisen yhteistyön 
suuntaviivoja sekä arvopohjaa, jolle kulttuuripääkaupunki ja Turun tulevai-
suus rakennetaan.

Lapsia ja nuoria on innostettu hankkeen ideointiin muun muassa heinäkuun 
2005 Taidelauantai-tapahtumassa, joka järjestettiin kaupungin keskustassa ja 
lähiöissä yhteistyössä Kauppakamarin ja lasten taitotalo ValoAuringon kans-
sa. Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2005  järjestetyssä Lasten happening 
-tapahtumassa perheet kutsuttiin tutustumaan taidemuseoihin satuhahmo-
jen opastuksella. Turun koululaiset saivat syksyllä 2005 laajan kulttuuripää-
kaupunkimateriaalipaketin ja mahdollisuuden ohjattuihin ideapajoihin ja 
ideointitunteihin, minkä tuloksena syntyi monia Turku 2011 -hankkeessa 
hyödynnettäviä ideoita ja toivomuksia. Syksyllä 2005 järjestettiin myös kult-
tuuripääkaupunki-ideapaja, jossa olivat edustettuina kaikkien korkeakoulu-
jen opiskelijajärjestöt. 

Kaikissa Turku 2011 -tilaisuuksissa nousi esiin vahva, yhteinen tahto uusiutua 
ja tehdä yhteistyötä, olla ennakkoluulottomia ja rohkeita, iloisia ja myönteisiä. 
Nämä voimakkaat tunteet haluttiin kanavoida Turku 2011 -hankkeeseen. 
Keskusteluissa nousi esiin myös halu toimialarajat ylittävään yhteistyöhön, 
historian ja nykypäivän, ihmisten ja kulttuurien, tieteen, taiteen ja elinkeino-
elämän kohtaamiseen. Turku 2011 -valmistelutyötä ovat osaltaan tukeneet 
muun muassa monikulttuurisuutta ja hyvinvointia kulttuuripääkaupungin 
näkökulmasta pohtineet työryhmät. Vuoden 2005 seminaarien, konferenssien 
ja visiointipäivien tuloksista kiteytettiin Turku 2011 -strategia.

Syksyllä 2005 käynnistetty avoin hanke- ja ideahaku kulttuuripääkaupunki-
vuodelle ja sen valmisteluajalle toteutettiin kaksikielisesti internetkyselynä. 
Ehdotuksilta toivottiin erityisesti innovatiivisuuden, yhteistyön ja eurooppa-
laisuuden huomioimista. Haku tuotti yli viisisataa ehdotusta, ja niitä ovat ar-
vioineet suomalaiset ja kansainväliset kulttuuripääkaupunkiasiantuntijat. 
Joitain kymmeniä hankehaun ehdotuksista valmisteltiin tähän hakemukseen 
esimerkkinä Turku 2011 -ohjelmasta. Hanke- ja ideahaku jatkuu Turun kult-
tuuripääkaupunkinimityksen varmistuttua.

Valmistelu- ja hakuprosessin kulku

2001 Kaupunginjohtajat esittävät kulttuuri-
ministeri Suvi Lindénille Turun kiinnostuk-
sen toimia Euroopan kulttuuripääkaupun-
kina 2011

2003 kesäkuu Suvi Innilän muistio otetaan 
Turku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 
2011 -hakuprosessin ja järjestelyiden 
käynnistämisen tueksi
 
2003–2004 talvi Turun kaupungin työ-
ryhmä valmistelee esitystä kaupungin-
valtuustolle

2004 maaliskuu Turun kaupunginvaltuusto 
hyväksyy yksimielisesti esityksen siitä, 
että Turku hakee Euroopan kulttuuri-
pääkaupungiksi 2011

2004 elokuu Projektipäällikkö Suvi Innilä 
aloittaa hankkeen valmistelutyön

2004 lokakuu Kaupunginhallitus hyväksyy 
valmisteluvaiheen projektisuunnitelman ja 
nimeää 2011-tiimin

2004 joulukuu Avoimen valmisteluvaiheen 
logosuunnittelukilpailu julkistetaan

18.1.2005 VIiSI huOnetta -tilaisuus Turun 
linnassa. Valmisteluvaiheen, AD Tuire 
Laineen suunnittelema Pääsylippu -logo 
julkistetaan

17.2.2005 Projektisuunnittelija Jukka Talve 
aloittaa Turku 2011 -hankkeessa

1.3.2005 Taiteiden edustajien ja 2011-
tiimin keskustelupäivä

2.3.2005 Ensimmäinen visiointipäivä: 
Poikkisektorisuus

10.3.2005 Kulttuuripääkaupunkikonferens-
si Sigyn-salissa

23.3.2005 Toinen visiointipäivä: Varsinais-
Suomen Taidetoimikunta

4.4.2005 Turku 2011 -seminaari I: Lasten 
ja nuorten kulttuurikaupunki 2005–2011

13.4.2005 Turku 2011 -seminaari II: Yhdes-
sä vai erikseen – tapahtumien tuottamisen 
haasteet

18.4.2005 2011-neuvottelukunnan ensim-
mäinen kokouspäivä

19.4.2005 Turku 2011 -seminaari III: Hyvin-
vointia kulttuurista
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Mittava yhteistyö

Kulttuuripääkaupunki rakennetaan laajassa eurooppalaisessa yhteistyössä. 
Kulttuuripääkaupunkihankkeessa mukana ovat kaupunkilaiset, koko kau-
punkiorganisaatio kulttuuritoimesta satamaan, kiinteistölaitoksesta sosiaali- 
ja nuorisotoimeen sekä alueen kulttuuriorganisaatiot, keskeiset taiteilijaryh-
mät, neljä korkeakoulua, kirkko ja huomattava määrä järjestöjä ja yrityksiä.

Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihanketta tukee koko lounainen Suomi. Var-
sinais-Suomen maakuntaliitto on allekirjoittanut 12 toimijan kanssa yhteistyö-
sopimuksen maakunnan Kulttuurin monet kasvot -kehittämishankkeesta, 
jolla kulttuuripääkaupunkihankkeen rakentajia etsitään koko maakunnan 
alueelta. Hanketta koordinoi kulttuuripääkaupunkiorganisaatio. Varsinais-
Suomen liiton kautta mukana hankkeessa on koko maakunta, muun muassa 
Salo, Uusikaupunki, Naantali ja Raisio. 

Keväällä 2005 järjestettiin Turku 2011 -strategian visiointipäivä lounaisen Suo-
men edustajille. Varsinais-Suomen seutukuntien lisäksi mukana olivat Rau-
man ja Maarianhaminan edustajat. Turku 2011 -ideapajoja, joissa ideoitiin 
kulttuuripääkaupunkihankkeen käytännön yhteistyömuotoja pidettiin syk-
syllä 2005 edellisten lisäksi Porissa. Myös Vaasa ja Kotka tukevat Turkua Suo-
men yhteisenä kulttuuripääkaupunkina, mahdollisuutena matkailulle 
ja koko maalle. Valmisteluvaiheessa yhteistyötä on tehty näiden kaupunkien 
ja seutujen kanssa, mutta nimityksen varmistuttua Turku kutsuu koko Suo-
men mukaan yhteistyöhön.

28.4.2005 Turku 2011 -seminaari IV: Aika, 
elämä, tila – Turku tiloina ja miljöönä

9.5.2005 Turku 2011 -hankkeen Eurooppa-
päivän ohjelmaa

11.5.2005 Kolmas visiointipäivä: 
Poikkisektorisuus

13.5.2005 Sydvästin matkailualan Turku 
2011 -visiointipäivä

18.5.2005 Turku 2011 -seminaari V: 
Luovuuden Turku

19.5.2005 ”Terveyttä taiteesta” – saavutet-
tavuustyöryhmän visiointipäivä

26.5.2005 Neljäs visiointipäivä: 
Seudullisuus

15.6.2005 Turkulaisten taiteilijoiden 
Turku 2011 -kaupunkitaidetapahtuma

2.7.2005 Lasten Taidelauantai-tapahtuma

14.-16.7.2005 Projektipäällikkö Suvi Innilä 
osallistuu Ranskan Avignonissa Les 
Rencontres -verkoston kokoukseen

19.8.2005 2011-neuvottelukunnan toinen 
kokouspäivä

12.9.2005 Varsinais-Suomen liiton ”Kult-
tuurin monet kasvot” -kulttuuriteema 
2011-hankkeen tueksi

14.9.2005 Turku 2011 -monikulttuurisuus-
keskusteluilta

18.9.2005 Turku 2011 -tapahtumakokonai-
suus Turun päivänä

20.9.2005 Turku 2011 -ideapaja: Salo

26.9.2005 Viestintäkoordinaattori Mari 
Jokinen aloittaa Turku 2011 -hankkeessa

29.9.2005 Hankekoordinaattori Niina 
Helander aloittaa Turku 2011 -hankkeessa

5.10.2005 Avoin hanke- ja ideahaku 
käynnistyy

7.–10.10.2005 Turku 2011 -hanke omalla 
osastollaan Turun kirjamessuilla

13.–15.10.2005 Turku 2011 -hanke 
mukana Brysselin Eurocities-verkoston 
kulttuurifoorumissa 

27.-30.10.2005 Turku 2011 -hanke omalla 
osastollaan Helsingin kirjamessuilla

TAHTO 2001–2007
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Kansainvälinen valmistelu 

Turun kulttuuripääkaupunkihankkeen yhteistyöverkosto on rakennettu kan-
sainväliseksi. Tärkeitä yhteistyökumppaneita Itämeren alueella ja muualla 
Euroopassa ovat Tukholma, Göteborg, Bergen, Århus, Pietari, Gdansk, Riika, 
Rostock, Varna, Firenze ja Strasbourg, joiden kanssa on jo sovittu kulttuuri-
pääkaupunkiyhteistyöstä. Tammikuussa 2006 Turussa järjestettyyn kaksipäi-
väiseen Partnership City Workshop -ideapajaan, jossa suunniteltiin Turku 
2011 -hankkeeseen liittyviä yhteistyöprojekteja, osallistui 20 edustajaa Turun 
ystävyys- ja yhteistyökaupungeista. Turku on kerännyt aktiivisesti tietoa ja 
kokemuksia aiemmilta kulttuuripääkaupungeilta. Glasgow’n ja Brysselin 
kulttuuripääkaupunkivuodet koordinoinut kulttuuripääkaupunkiasiantunti-
ja Robert Palmer on osallistunut tiiviisti Turku 2011 -hankkeen valmisteluun. 
Turku on myös Suomen hakijakaupungeista ainoana Euroopan kulttuuripää-
kaupunkien verkoston (ECCM) jäsen.

Yhteistyö Pietarin ja Tukholman kanssa

Pietari ja Turku solmivat ystävyyskaupunkisopimuksen jo vuonna 1953. 
Vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkia varten kaupungit laativat yhteisen oh-
jelman, jolla Pietari osallistuu hankkeeseen. Myös Tukholman kaupunki 
osallistuu  päätöksensä mukaan Turun kulttuuripääkaupunkihankkeen to-
teuttamiseen yhteisesti rakennettavilla hankkeilla. Turun kaksikielisyys ja 
kaupunkien välinen pitkä kanssakäyminen antavat tähän hyvän pohjan.

Yhteistyö Viron kulttuuripääkaupunkiehdokkaiden kanssa

Kulttuuripääkaupunkiyhteistyö on jo käynnistetty Viron vuoden 2011 kult-
tuuripääkaupunkiehdokkaiden Tallinnan ja Tarton kanssa. Tallinnan kanssa 
Turku on tehnyt yhteistyötä vuosisatojen ajan, Viron itsenäisyyden palautuk-
sen jälkeen muun muassa useissa erityyppisissä koulutus- ja kehityshankkeis-
sa. Tallinnan kanssa alustavasti tehtyjä kulttuuripääkaupunkivuotta koskevia 
yhteistyösuunnitelmia ovat muun muassa yhteistyössä kaupallisen laivayhti-
ön kanssa kesällä 2011 toteutettavat säännölliset Itämeren kulttuuripääkau-
punkiristeilyt Turun ja Tallinnan välillä sekä Itämeren ympäri, esimerkiksi 
reitillä Turku–Pietari–Tallinna–Tukholma–Maarianhamina. Laiva toimisi kau-
punkien kulttuuripääkaupunkiohjelman ja kulttuuriyhteistyön areenana. 
Tallinnan kanssa on suunnitteilla yhteistyöhanke, joka käsittelee virolaisten, 
suomalaisten ja venäläisten keskinäisiä suhteita. Tallinnan asukkaista 40 pro-
senttia on venäläisiä, Turussa venäläiset muodostavat suurimman maahan-
muuttajaryhmän. Yhteistyökumppaneita hankkeelle etsitään myös Pietarista.  

Tartossa sijaitseva Turun yliopistosäätiön remontoima ja omistama, Alvar Aal-
lon suunnittelema Villa Tammekann ja rakennuksessa toimiva Granö-keskus 
ovat vuodesta 2000 saakka olleet Turun ja Tarton kaupunkien ja yliopistojen 
yhteistyön keskus ja merkittävä virolais-suomalainen tieteen ja kulttuurin 
kohtaamispaikka. Tarton kaupungin kanssa Turku toteuttaa yhteistyösopi-
mustaan kaksivuotispöytäkirjalla, jossa määritellään selkeät käytännön toi-
menpiteet seuraaville kahdelle vuodelle. Vuosina 2006–2007 korostuu kult-
tuuripääkaupunkiyhteistyö sekä sitä tukeva laajempi kaupunki-imagon 
kehittämisprosessi. Tarton kanssa suunniteltuja kulttuuripääkaupunkivuoden 
yhteistyöhankkeita ovat muiden muassa yliopistoja ja opiskelijoita yhdistävä 
tieteiden festivaali molemmissa kaupungeissa sekä Kalevalaan ja Kalevi-
poegiin, kielten ja kansojen sukulaisuuteen perustuva hanke. Keskusteluita on 
käyty myös yhteisestä kulttuuripääkaupunki-ohjelmaformaatista.

31.10.2005 Turku 2011 -hanke nimeää 
Turun romanttisimmat ja humoristisimmat 
paikat Turun kirjamessujen yleisöpalaut-
teen perusteella

2.11.2005 Turku 2011 -ideapaja: Uusi-
kaupunki, Laitila, Vakka-Suomi

7.11.2005 Turku 2011 -ideapaja: Pori

8.11.2005 Turku 2011 -Ideapaja: Opiskeli-
jajärjestöt 

9.11.2005 Turku 2011 -ideapaja: Rauma

10.11.2005 Turku 2011 -ideapaja: Pargas 
och Åboland

12.11.2005 Turku hyväksytään Euroopan 
kulttuuripääkaupunkiverkoston ECCM:n 
jäseneksi Corkin vuosikokouksessa

14.11.2005 Turku 2011 -ideapaja: Turun 
seutu

15.11.2005 Turku 2011 -ideapaja: Marie-
hamn och Åland

18.11.2005 Turku 2011 -ideapaja: Loimaa

20.11.2005 2011 Lasten Happening Turun 
taidemuseossa ja Wäinö Aaltosen 
museossa

25.11.2005 Avoin hanke- ja ideahaku 
päättyy

14.12.2005 Turku 2011 -ideapaja Nuorten 
foorumin kanssa

19.12.2005 Kulttuurikartoituksen kysely 
julkaistaan

12.-13.1.2006 Kansainvälinen ystävyys-
kaupunki-ideapaja Turussa

14.1.2006 Kulttuurikartoituskysely päättyy

18.1.2006 2011-neuvottelukunnan kolmas 
kokouspäivä

18.–21.1.2006 Turku 2011 Turun matka-
messuilla

30.1.2006 Turun kulttuuripääkaupunki-
hakemus kaupunginhallituksen käsittelyyn

14.2.2006 Kulttuuripääkaupunkihakemus 
painoon

1.3.2006 Turun hakemus luovutetaan 
Opetusministeriölle
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Työ jatkuu

Valmistelutyö jatkuu tiiviisti kulttuuripää-
kaupunkihakemuksen jättämisen jälkeen. 
Vuosien 2006–2007 toiminta keskittyy viestin-
nän ja hakuprosessiin liittyvien tehtävien lisäksi 
toimintaedellytysten kehittämiseen, infrastruktuu-
ri- ja pitkäaikaisten kulttuuripääkaupunkihankkeiden 
käynnistämiseen, Turku 2011 -organisaation valmisteluun ja johtohen-
kilöiden rekrytointiin sekä yritysyhteistyöneuvotteluihin ja rahoitushakuihin. 
Turku 2011 -suunnitelmat esitellään keväällä 2006 laajasti alueellisesti, valta-
kunnallisesti sekä myös kansainvälisesti. Yhteistyöverkostoja laajennetaan, ja 
olemassa olevaa yhteistyötä jatketaan kehittämällä hanke-ehdotuksia eteen-
päin. Kulttuuripääkaupunkiin liittyviä tai sitä tukevia tapahtumia ovat muiden 
muassa Euroopan kulttuuriparlamentin (European Cultural Parliament, ECP) 
kokous Turussa syyskuussa 2006 sekä Mikael Agricolan juhlavuosi 2007. 

Euroopan kulttuuriparlamentin (ECP) vuosittaiseen  kokoukseen osallistuvat 
taiteenalojen edustajat, fi losofi t, historioitsijat ja kulttuurivaikuttajat. Kulttuu-
riparlamentin tavoitteena on vahvistaa kulttuurin ja taiteen asemaa Euroopan 
tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa. Turun kaupungin ohella kokouksen 
järjestäjinä ovat opetusministeriö, Åbo Akademi ja Svenska kulturfondet.

Mikael Agricolan juhlavuotta vietetään vuonna 2007, jolloin tulee kuluneeksi 
450 vuotta Agricolan kuolemasta. Agricolalla on tärkeä asema Turun ja koko 
Suomen historiassa ja kulttuurissa erityisesti Suomen kielen ja kirjallisuuden 
kehittäjänä sekä kirkon uudistajana. Juhlavuonna tehdään monin tavoin tun-
netuksi Agricolan työtä ja elävää vaikutusta kirjallisuuteen, lasten ja nuorten 
kielelliseen kehitykseen, kielen menneisyyteen ja nykyisyyteen, kirkolliseen 
elämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetusministeriö on asettanut juhla-
vuoden valmistelua varten Agricola -työryhmän ja -valtuuskunnan, jota johtaa 
yliopiston rehtori Keijo Virtanen.

TAHTO 2001–2007

”Jokaisella pitäisi olla oikeus saada ostaa 

kaupungin rumimpien talojen seinistä 

pala, jonka voisi itse maalata. Taloyhtiöt 

voisivat nostaa arvokkuuttaan, kun 

tilaisivat 70-luvun harmaaseen 

betonipintaan teoksen suoraan 

taiteilijalta.” 

 

Tiia 15 v.

”Kirkollisen kulttuurimme keskuspaikaksi muodostui alusta 

alkaen Turku ympäristöineen. Kristinuskon itäinen ja läntinen 

perinne kohtasivat täällä jo noin tuhat vuotta sitten. Luterilaisen 

kirkkomme pääkaupunkina Turku vaalii edelleen yhteistä 

perintöä. Siitä kertoo mm. se, että kirkkojen johtavat piispat 

esittävät joka joulu ekumeenisen rauhanvetoomuksen 

kansallispyhäkössämme Turun tuomiokirkossa ja antavat 

esimerkin koko maanosamme kristittyjen ykseydestä.”

 

Jukka Paarma, Turun ja Suomen arkkipiispa
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Lukuisat kulttuuritoimijat, hyvä infrastruktuuri sekä kor-
keatasoinen ja monipuolinen kulttuurialan koulutus ovat 
Turun vahvuuksia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 
2011. Kulttuuripääkaupunkivuosi on haaste kulttuuri- ja 

matkailualalle, infrastruktuurille, taloudellisille resursseil-
le, osaamisen jatkokehittämiselle ja kansainväliselle toimin-

nalle. Useita näihin liittyviä hankkeita on käynnistetty tai vi-
reillä. Toimintaedellytysten kehittämistoimenpiteet ovat osa 

kaupungin ja muiden organisaatioiden toimintaa. Ne eivät sisälly 
hallinnollisesti ja taloudellisesti kulttuuripääkaupunkihankkeeseen, joka 
kuitenkin vauhdittaa niitä. 

Rahoitus

Vuonna 2005 Turun kaupunki rahoitti kulttuuria 30,2 miljoonalla eurolla, 
171 eurolla asukasta kohti. Rahoitus jaettiin kulttuuritoimen ja kaupungin-
hallituksen kautta. Kulttuuritoimen määrärahoja kasvatettiin vuonna 2006 
8,4 prosentilla – huomattavasti enemmän kuin kaupungin muita toimintoja 
keskimäärin. Tavoitteena on kulttuurin rahoituksen kasvattaminen valta-
kunnalliselle kärkitasolle vuoteen 2011 mennessä. Kaupungin avustuksiin 
liittyvää sopimuskäytäntöä laajennetaan niin, että eri toimijoiden pitkäkes-
toinen, kulttuuripääkaupunkitavoitteita tukeva suunnittelu ja toiminnan 
kehittäminen helpottuu. 

”Att koppla dagens verklighet till gårdagen och 

morgondagen, att sammanföra traditioner med det 

oprövade och det utmanande, att skapa ny kunskap, att 

låta människor, erfarenheter och åsikter mötas. Det kan 

man i Åbo. Det är kultur. Här fi nner Du viktiga portar till 

historien, till framtiden och till världen.”

 

Christoffer Taxell

Toiminta-
edellytysten 
kehittäminen 

TAHTO 2001–2007
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Prosentti taiteelle -periaatetta toteutetaan julkisessa ja 
ympäristörakentamisessa. Periaatteen mukaisesti kuva-
taiteen ammattilaiset kutsutaan mukaan uusien raken-
nusten suunnitteluvaiheeseen sekä vanhojen rakennusten 
uudisrakentamiseen, ja rakennus- ja korjauskustannuk-
sista varataan 1–2 prosenttia taidehankintoihin. Periaatet-
ta on sovellettu muun muassa vuonna 2005 Turun yli-
opistollisen keskussairaalan uuden T-siiven sekä vuonna 
2007 valmistuvan uuden pääkirjaston rakentamisessa.

Tilat ja kaupunkimiljöö

Kulttuuripääkaupunkivuoden onnistumiselle tärkeitä 
kaupunkimiljöön, valaistuksen, puistojen ja ympäristö-
taiteen kehittämistä, kaupungin muita rakennushank-
keita sekä prosentti taiteelle -periaatteen noudattamista 
tukevat kesällä 2006 valmistuvat Turun ja Varsinais-Suo-
men arkkitehtuuripoliittiset ohjelmat. Turun arkkiteh-
tuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on kaupungin 
identiteetin ja historian huomioiva, arkkitehtuuriltaan 
korkeatasoinen suunnittelu- ja rakentamiskäytäntö, joka 
tukee myös rohkeiden ja aikaansa edellä olevien ideoi-
den toteuttamista. Ohjelman toteuttamista tukee kesällä 

2006 Turussa ensimmäisen kerran järjestettävä kansainvä-
linen kaupunkisuunnittelun kesäkurssi (Urban Planning 
and Design Summer School). Kurssin järjestää Teknillisen 
korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja kou-
lutuskeskus (YTK) yhteistyössä IFHP-järjestön ja Turun 
kaupungin kanssa. 

Arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien myötä Turkuun pe-
rustetaan Erik Bryggman -instituutti, joka järjestää ra-
kennusalan jatkokoulutusta ja tutkimusta sekä auttaa 
kaupunkimiljöön kehittämisessä laajassa, kansainväli-
sessä yhteistyössä. Turun ja Varsinais-Suomen arkkiteh-
tuuripoliittisten ohjelmien tueksi perustetaan hankkeita 
suunnittelevan kaupunginarkkitehdin virka. Turun ra-
kennustaiteesta laaditaan myös arkkitehtuurikartasto ja 
perusnäyttely kansainvälisten asiantuntijoiden ja mat-
kailun tarpeisiin. 

Kulttuurilaitosten tiloja kehitetään rakenteellisesti ja toimin-
nallisesti. Turkuun perustetaan museoiden palvelukeskus, 
ja muun muassa kaupunginteatteri peruskorjataan. 

TAHTO 2001–2007
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Taiteilijaryhmien, kuten kuvataiteilijoiden työtilaratkai-
suja ja -kokonaisuuksia kehitetään yhteistyössä taiteili-
jajärjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. 

Kansallinen kaupunkipuisto -hanke yhdistää kaupunki-
identiteettiin Aurajokivarren kansallismaiseman, Turun 
kukkulat, meren ja Ruissalon kulttuuri- ja luonnonympä-
ristön. Alueen valtakunnallisesti arvokkaaseen, kulttuuri-
historiallisesti monipuoliseen ja kerrokselliseen ympäris-
töön syntyy merkittävä kansallinen kaupunkipuisto. 

Turun Kakskerran saaressa on käynnissä arkkitehtoni-
sesti arvokkaan Brinkhallin historiallisen kartanon suu-
rimittainen kunnostustyö. Suomen Kulttuuriperinnön 
Säätiö luo kartanosta monipuolisen tieteen, taiteen, kult-
tuurin ja koulutustoiminnan keskuksen. 

Osaaminen ja palvelut

Esittävän taiteen keskus perustetaan yhdistämään ani-
maation, elokuvan, musiikin, nukketeatterin, tanssin, 
teatterin ja sirkuksen ammattilaiset, kouluttajat ja freelan-
cer-toimijat. Keskuksen tavoite on Läntisen tanssin alue-
keskuksen toimivan mallin laajentaminen kaikille esittä-
vän taiteen aloille. Se koordinoi esittävän taiteen 
koulutusta, tuotantoja ja markkinointia sekä tukee työlli-
syyttä, työskentelyedellytyksiä ja elinvoimaisuutta.  

Alueen taidekoulutukselle luodaan kestävät toiminta-
edellytykset, mikä vahvistaa Turun asemaa yhtenä Suo-
men taidekoulutuskeskuksista. 

Länsi-Suomen elokuvakomissio aloittaa toimintansa Tu-
run alueella. Komission tavoite on lisätä koti- ja ulkomai-
sia elokuva- ja av-tuotantoja, parantaa tuotantoyhtiöiden 
toimintaympäristöä, alihankkijayritysten toimintaedelly-
tyksiä ja lisätä alan työllisyyttä. Komissio tekee yhteistyö-
tä Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus Villilän kanssa.

Nobelin talo- ja Kirjan talo -hankkeiden valmistelu jat-
kuu osana Kulttuurikortteli-kokonaisuutta. Kirjan talo 
tukee varsinaissuomalaista kirjallisuuskenttää luomalla 
uudenlaista yhteisöllisyyttä ja kirjallista toimintaa. No-
belin talo kokoaa audiovisuaalisen alan ammattilaisia 
yhteisiin tiloihin ja uusiin yhteistyöprojekteihin. 

Kaupunki- ja yhteisötaiteilijan työ vakinaistetaan jatka-
maan yhdessä asukkaiden kanssa tehtävää lähiöiden 
viihtyvyyden ja elämänlaadun parantamista. Työhön 
kuuluu myös Turun alueen kuvataiteilijoiden työllisyy-
den ja toimintaedellytyksien parantaminen.

Vammaisjärjestöjen yhteistyötä kulttuuritoimijoiden sekä 
kulttuuritoimen kanssa lisätään, ja korkeatasoisen vam-
maiskulttuurin edellytyksiä parannetaan. Yleistä saavu-

tettavuutta parannetaan Turun kaupungin esteettömyys-
ohjelmalla 2005–2012, jossa yksilön mahdollisuus 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen taataan ei yksin 
liikkumisen, vaan myös kuulemisen, näkemisen ja ym-
märrettävyyden esteettömyydellä. 

Kulttuuripääkaupunkihankkeessa hyödynnetään Spark-
netia, maan laajinta langatonta laajakaistaverkkoa, jolla 
on jo lähes 100 000 julkisen tai yksityisen sektorin käyt-
täjää. Langaton laajakaistaverkko on laajentumassa 
myös koko saaristoon. Sparknetia käyttää Turistin Lan-
gaton Turku -hanke. Se on järjestelmäratkaisu, jonka 
avulla matkailijat saavat tietoa nähtävyyksistä, reiteistä, 
majoitusvaihtoehdoista ja ajankohtaisista tapahtumista.  

Turun kaupungin ihminen@turku -tietoyhteiskuntaoh-
jelman ansiosta Turun seudun kouluissa, yhdistyksissä 
ja kirjastoissa on kehitetty ihmisläheistä arjen tietoyh-
teiskuntaa. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään hankeha-
ku, jossa etsitään ensisijaisesti ideoita paikallisen tieto-
yhteiskunnan kehittämiseen. Parhaat ideat rahoitetaan.

Itämerikeskus

Turkuun perustetaan valtakunnallinen Itämerikeskus, 
jonka toiminnasta vastaavat Turun kaupunki, Varsinais-
Suomen liitto, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun 
kauppakorkeakoulu. Keskuksen vastuualueita ovat Itä-
meren kestävä kehitys, Itämeren kaupunki- ja hyvinvoin-
tipolitiikka sekä Itämeri talousalueena. Keskus toimii 
myös kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla.

TAHTO 2001–2007
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”Olen iloinen voidessani virallisesti 

vahvistaa, että Pietarin kaupunki tukee 

Turun ehdokkuutta ja on valmis 

osallistumaan sekä valmistaviin 

tapahtumiin tämän tapahtuman 

tiimoilta, että itse ohjelmaan vuonna 
2011.” 

Valentina Matvienko, kuvernööri, Pietari
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Euroopan Unionin kulttuuripääkaupunkinimitys vahvistetaan virallisesti vuoden 2007 lopulla. Vuoden 2008 
alussa Turku 2011 -säätiö aloittaa täysipainoisen työnsä ja kulttuuripääkaupungin uusi visuaalinen ilme otetaan 
käyttöön. Saman vuoden lopulla varmistuvat pääyhteistyöyritykset. Vuosi 2008 on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätösehdotuksen mukaan Euroopan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuosi. Turku haluaa 
tukea tämän teeman toteutumista järjestämällä vuonna 2008 laajan kansainvälisen konferenssin kansojen ja 
kulttuurien välisistä suhteista. Konferenssi käynnistää Rajojen muisti -nimisen kulttuuripääkaupunkihankkeen.

Turku on hakenut järjestettäväkseen yhtä vuoden 2009 Tall Ships Race -tapahtumista. Kansainvälinen ja mittava 
tapahtuma palvelee samalla kulttuuripääkaupunkihankkeen viestinnän, tuotantorakenteiden ja osaamisen 
kehittämistä.

Toiminta painottuu infrastruktuurihankkeisiin sekä pitkäaikaisten kulttuuripääkaupunkihankkeiden käynnistä-
miseen. Myös Turku 2011 -ohjelman valmistelu jatkuu tiiviisti vuosina 2008–2010. Turku 2011 -ohjelma julkiste-
taan syksyllä 2010.
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 Turku 2011 
-infrastruktuuri hankkeet

"Vanha Turku, joka samaan aikaan lakkasi olemasta maamme pääkaupunkina, kukoisti 

vielä kauppoineen, tuomiokapituleineen ja akatemioineen. Se oli Suomen suurin ja 

parhaiten rakennettu kaupunki, ja sen asukasluku oli 13 000 henkeä silloin, kun hirveä 

tulipalo, 4. päivänä syyskuuta vuonna 1827, näytti aikovan hävittää koko Turun maan 

pinnalta. Oli lauhkea syyspäivä, taivas puoliselkeä, vieno luodetuuli puhalsi. Illalla heti 

kello yhdeksän lyömältä, kun Turun porvarit menivät levolle, alkoivat kellot läpättää 

tuomiokirkon tornissa. Eräs palvelustyttö teurastaja Hellmannilla Aningaistenkadun 

varrella, Aurajoen oikealla puolella, oli puhdistanut talia; – tali syttyi tuleen, ja tämä 

puutalo rupesi palamaan. Tunnin kuluessa oli koko Aningaisten seutu ilmitulessa. Joki on 

meitä suojeleva, arveli Turun parhaiten rakennettu ja rikkain osa joen vasemmalla 

puolella. Sinne vietiin kaikki pelastettu tavara, siellä luulivat kaikki olevansa turvassa, ei 

kukaan ajatellut lentäviä kipinöitä. Ylioppilaat, jotka usein ennen olivat olleet 

reippaimmat tulipalon sammuttajat, eivät olleet vielä kaupungissa näin aikaisin syksyllä. 

Silloin kello kymmenen tienoilla kiihtyi siihen asti hiljaisena pysynyt tuuli vinkuvaksi 

myrskyksi ja viskasi joen yli kipinöitä professori Hallströmin kaksikerroksisen talon 

katolle. Se alkoi palaa, tulenliekit levisivät pian kaupungin keskustaan, ja hetken kuluttua 

kaikki oli yhtenä tulimerenä. Vanhan tuomiokirkon ikkunat kimaltelivat tulen hohteessa. 

Sen tervattu paanukatto syttyi tuleen ja paloi niin kuin tuohi. Liekit luikertelivat alas 

hautaholveihin asti, tuprahtivat tornin ristikon kautta ylös, sulattivat sen kuparikaton, 

ajoivat naakat pesistään ja leimahtivat tornin aukoista sanomattoman korkealle ilmaan. 

 

(Zacharias Topelius: Maamme kirja, 1878)
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Kulttuuripääkaupunkivuoteen valmistaudutaan monilla 
rakennus- ja restaurointihankkeilla, jotka lisäävät luovien 
toimialojen kasvuedellytyksiä sekä kaupungin viihtyisyyt-
tä ja houkuttelevuutta. Vuonna 2005 valmistunut Turun 
taidemuseon peruskorjaus sekä kauppatorin yleisilmeen 
kohentaminen vuoteen 2011 mennessä ovat  esimerkkejä 
hankkeen näkyvyyden ja jatkuvuuden kannalta keskeisis-
tä restaurointihankkeista. Infrastruktuurihankkeet tukevat 
Turku 2011 -visiota ja päätavoitteita, ja niillä on erilliset 
budjettinsa, joihin sisältyy julkista ja yksityistä rahoitusta. 

Kongressi- ja musiikkitalo 

Turun kaupunginvaltuuston ryhmien välisen sopimuksen 
mukaisesti Turku kartoittaa vuosina 2005–2006 parhaat 
vaihtoehdot uudelle kongressi- ja musiikkikeskukselle. Tu-
russa pidettiin Suomen kaupungeista eniten kansainväli-
siä kokouksia vuonna 2005, ja myös tarve kansainvälisen 
kokoluokan musiikkitalolle on suuri. Uusi kongressi- ja 
musiikkitalo lisää kongressivieraiden määrää ja mahdollis-
taa entistäkin monipuolisempien ja korkeatasoisempien 
kulttuuritapahtumien järjestämisen. Turun Filharmoninen 
Orkesteri tuottaa oopperoita ja uudenlaisia suurprodukti-
oita yhteistyössä kuorojen, erityisesti Chorus Cathedralis 
Aboensiksen sekä turkulaisten tanssiteattereiden, taidelai-
tosten ja urheilu- ja liikuntajärjestöjen kanssa. Oopperat, 
konsertit ja eri taiteenaloja edustavat suuret tapahtumat 
pääsevät oikeuksiinsa akustisilta ja teknisiltä ominaisuuk-
siltaan korkeatasoisessa uudessa kongressi- ja musiikkita-
lossa. Talosta tulee kansainvälisesti näkyvä uusi symboli 
Turulle.

Uusi pääkirjasto

Uudessa pääkirjastossa yhdistyvät uudisrakennus, vanha 
maaherran kanslia ja vanha kirjastotalo. Uudisrakennus 
otetaan käyttöön vuonna 2007, ja sen jälkeen peruskorja-
taan vuonna 1903 valmistunut kirjastotalo. Vuonna 2008 
turkulaisten käytössä on uudenlainen kirjasto: toimiva tie-
tokeskus ja elävä taideteos, jossa historia ja tulevaisuus 
sekä tieto ja mielikuvitus kohtaavat. Turun kaupunginkir-
jaston uudistus on kaupungin kirjastokokonaisuuden mer-
kittävin hanke sataan vuoteen. Kirjasto jäsennetään uudel-

la, asiakaslähtöisellä tavalla. Hankkeen myötä pääkirjaston 
tilat kaksinkertaistuvat ja kaikki osastot saadaan samaan 
tilaan ja kokoelmat hyvin esille. Kirjaston käyttäjillä on 
runsaasti tilaa tiedon etsimiseen, lainaamiseen, tutkimi-
seen ja kirjastossa viihtymiseen. Turun kaupunginkirjasto 
johtaa Varsinais-Suomen kirjastojen kehittämistä, jossa yhä 
merkittävämpi osa kirjastopalveluista tuotetaan yli kunta-
rajojen. 

Kulttuurikorttelit 

Pääkirjaston kortteli yhdistetään Pennisillalla Aurajoen 
vastarannalla sijaitsevaan Vanhaan suurtoriin ja Kulttuuri-
keskukseen ja näin muodostetaan entistä vahvempi ja hou-
kuttelevampi kulttuurikeskusta. Kahden kulttuurikortte-
lin kokonaisuus on ajateltu historiallisen kaupungin 
asukkaiden moderniksi, yhteiseksi kohtaamispaikaksi, jos-
sa viihdytään, opitaan ja koetaan elämyksiä. Pääkirjaston 
korttelin muut rakennukset muutetaan monipuoliseen 

ROHKEUS 2008–2010
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mistossa neuvotellaan tulevan kesän sirkustapahtuman 
esiintymisaikatauluista. Taiteilijaresidenssissä yöpynyt 
ulkomainen sarjakuvataiteilija valmistautuu esitelmöi-
mään illalla uudessa pääkirjastossa. Turkulainen design 
on esillä kaupoissa ja näyttelyissä. Vaihtuvat näyttelyt, 
taiteilijavierailut ja avoimien ovien päivät tekevät kult-
tuuria tutuksi ja elävöittävät monipuolista ja aktiivista 
kulttuurikaupunkia. 

Lähikirjastot ja perhepuistoketju

Vuonna 2011 Turun kaksitoista lähikirjastoa ovat asuin-
alueidensa eläviä kulttuurikeskuksia, jotka saavat voi-
mansa ja kasvonsa alueen ihmisten ja kulttuuritoimijoi-
den yhteistyöstä. Keskukset toimivat paikallisen 
kulttuurin säilyttäjinä, välittäjinä, tuottajina ja uuden 
synnyttäjinä. Lähikirjastot tarjoavat tiloja esiintyjäryhmil-
le, asukkaiden omille näyttelyille, lastenseikkailuille, 
nuorisokulttuurille, kummitaiteilijatoiminnalle, yhdis-
tystapaamisille ja kansainvälisille vierailuille. Lähiöiden 
kulttuurikeskusten toimintaa laajentaa perhepuistojen 
ketju, jonka sydämen muodostaa Seikkailupuisto ja Elä-
mysten maa -kokonaisuus. Kaupunkilaiset osallistuvat  
puistojen suunnitteluun ja toteutukseen, ja tavoite on luo-

da ympäristöstä yhdessä tekemällä oma tila, josta myös 
pidetään huolta ja jota kunnioitetaan.

Aurajokivarren kehittäminen

Aurajoen rannat ovat Turun olohuone, 
johon kaupunkilaiset ja matkailijat 
kerääntyvät nauttimaan kesästä. Kyl-
minä talvina joen jää muuttuu kävely-
reiteiksi, luistelu- ja leikkipaikoiksi. 
Aurajokisuuta kehitettiin vuoden 1996 
Tall Ships’ Racea varten muun muassa 

paaluttamalla ja valaisemalla rantoja, 
ympäristötaiteella ja rakentamalla vie-
rasvenesatama. Työllä on ollut merkittä-

”Unelmieni Turussa kaikki vanhat ja 

arvokkaat rakennukset olisivat 

korjattuja ja maalattuja, koska niissä 

on niin upea muotoilu ja ne 
huokuvat vanhaa aikaa.”

  

Sanni 12 v 

kulttuurikäyttöön kulttuuriyrittäjille, taiteilijoille ja yh-
distyksille. Niihin luodaan eri taiteenalojen yhteisiä resi-
denssi-, työ- ja esiintymistiloja. Kortteliin luodaan tiloja 
myös kaupallisille toimijoille, mainos- ja uusmediatoi-
mistoille, taidelainaamolle, pienkustantamoille ja erilai-
sille liikkeille. 

Uudesta Pennisillasta järjestetään kansainvälinen suun-
nittelukilpailu. Kulttuurikeskuksen kehittämistä jatke-
taan, Vanhan suurtorin rakennukset avataan kulttuuri-
yrittäjyydelle ja -osaamiselle, ja ne tarjoavat aktiviteetteja 
lapsille, aikuisille joka päivä. Samaan aikaan kun kuu-
kauden taiteilija pystyttää veistosnäyttelyä sisäpihalle, 
koululaiset tulevat sanataideopetukseen tai tekevät tu-
tustumisvierailun animaatiostudioon. Nuorten valoku-
va-antologian julkistamistilaisuus pidetään iltapäivällä 
ravintolatiloissa samalla kun Kirjakahvilassa asiakkaat 
seuraavat lausuntakerhon ja rocksanoittajien esitystä. Di-
gitaaliset työpisteet ovat ahkerassa käytössä ja kirja ker-
rallaan -palvelussa tulostetaan uunituoreita kirjoja. Toi-
sen kerroksen graafi sessa suunnittelutoimistossa 
viimeistellään runotapahtuman julistetta ja ohjelmatoi-
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vä vaikutus asu-
kasviihtyvyyteen 

ja kaupungin toimin-
nallisiin mahdollisuuksiin. Jokivar-

ren kehitystyötä jatketaan paikallisten ja kansainvä-
listen kaupunkisuunnittelijoiden ja taiteilijoiden kanssa  
kulttuuripääkaupunkiprosessin aikana. Myös Koroisten 
historiallisesti merkittävän alueen kehittämistyötä jat-
ketaan.

Vanha ja uusi Turku

Turussa kehitetään vuoteen 2011 mennessä useita laajoja 
kaupunkialueita, joissa vanha ja uusi kaupunkikulttuuri 
kohtaavat. Teollisuustoiminnan päättyminen tai siirtymi-
nen muihin tiloihin on haastanut muuttamaan vanhat teh-
dasmiljööt luoviksi, viihtyisiksi kokonaisuuksiksi kaikkial-
la Euroopassa. Turusta löytyy tästä useita onnistuneita 
esimerkkejä, kuten vanhan köysitehtaan muuttaminen 
Taideakatemiaksi sekä joen toisella puolella sijaitsevan 
Manillan tehdaskiinteistön kunnostaminen kulttuuritoi-
mijoiden ja -yrittäjien kulttuuritehtaaksi. Vanha Auran Pa-
nimo muuttui eläväksi yritysten, opiskelija-asuntojen ja 
ravintolan kokonaisuudeksi. Littoisten vanha verkateh-
dasalue kehitettiin asumiselle ja yritystoiminnalle sopivak-
si ja Arken, Åbo Akademin humanistisen tiedekunnan kes-
kus syntyi vanhasta terästehdasalueesta. Vuoteen 2011 
mennessä kehitettäviä alueita ovat muun muassa vankila-
toiminnalta vuonna 2007 vapautuva Kakolanmäki sekä 
Kärsämäen kartanon ympäristö teollisuusalueineen. Ka-
kolanmäen kansainvälisen arkkitehtikilpailun tuloksen 
mukaisesti Kakolan alueesta kehitetään arkkitehtonisesti 
korkeatasoinen, vanhoja rakennuksia hyödyntävä ja kes-
kustan vetovoimaisuutta lisäävä asumisen, palvelujen ja 
luovan talouden keskittymä. Aiemmin suljettu alue avau-
tuu kaupunkilaisten vehreäksi olohuoneeksi ja näköala-
paikaksi. Kaikkien alueiden kehittäminen tehdään kult-
tuuripääkaupunkitavoitteiden ja -arvojen mukaisesti, 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. 

Turun aktiivisen keskusta-alueen kasvaessa kohti satamaa 
ja merta, kaupungin uudet alueet suunnitellaan ympäröi-
vää kaupunkirakennetta eheyttäviksi, korkeatasoisiksi, es-
teettisiksi ympäristöiksi. Turun Linnanfältin alueella toteu-
tetaan Moderni puukaupunki -hanke, joka luo uutta 
puutaloasumisen kulttuuria. Alueesta kehitetään arkkiteh-
tonisesti omaleimainen ja korkeatasoinen, pääosin asuin-
rakentamisesta koostuva viihtyisä puutalomiljöö. Alueen 
uudisrakentamisen tulee niveltyä luontevasti jo olemassa 
oleviin asuinrakennuksiin sekä entisiin teollisuusraken-
nuksiin. Hanke on osa laajaa kansallisessa ja kansainväli-
sessä yhteistyössä toteutettavaa tulevaisuuden puutalo-
asumista käsittelevää kulttuuripääkaupunkihanketta.

”Missään ei ole yhtäältä niin 

upeita näkymiä ja toisaalta niin 

järkyttävää DDR:ää kuin 

Turussa.” 

 
Aku Louhimies, elokuvaohjaaja, 

 
20.1.2005 Turun Sanomat

Arkkitehtisuunnitelma Kakolan alueesta
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Pitkäaikaiset 
kulttuuripää kau-
punkihankkeet

Turku käynnistää vuoteen 2011 mennessä 
useita kulttuuripääkaupunkihanketta tu-

kevia, pitkäaikaisia kehittämishankkeita, 
joita voidaan rahoittaa osittain Turku 2011 

-budjetista. Lisäksi valtaosa vuonna 2011 toteutet-
tavista hankkeista edellyttää valmistelu- ja kokeiluvai-

hetta jo ennen kulttuuripääkaupunkivuotta. 
 

Luovien toimialojen ja kulttuuriviennin kehittämiskeskus

Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin vuonna 2000 Lissabonin strategia Euroo-
pan kilpailukyvyn, työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vauhditta-
miseksi. Strategiaa toteuttavat Turun alueella luovat toimialat, jotka kuuluvat 
2 miljardin euron liikevaihdollaan Varsinais-Suomen elinkeinoelämän merkit-
tävimpiin. Luovan talouden haasteita ovat muun muassa immateriaalisiin oi-
keuksiin liittyvän osaamisen ja tekijänoikeusteollisuuden kehittäminen. Tässä 
Turulla on edellytykset olla kansallinen edelläkävijä sekä merkittävä kulttuu-
rin ja luovan talouden tuottaja Euroopassa. Turun alueelta löytyy hyödynnet-
täviä sisältöjä, tarvittavia teknologisia ratkaisuja sekä toimiva tuotteiden levi-
tykseen tarvittava, toimialarajat ylittävä yhteistyöverkosto.

Luovien toimialojen merkitys kasvaa entisestään kohti vuotta 2011: perintei-
nen teollisuus vähenee ja luovien toimialojen työpaikat lisääntyvät rakenne-

”Osoitimme Kansanterveyslaitoksen Väestölaboratoriossa, 

että aikuisten suomalaisten osallistuva kulttuuriharrastus 

liittyy eloonjäämiseen. Paljon harrastavat säilyvät hengissä 

merkittävästi pidempään kuin kohtuullisesti harrastavat, 

jotka puolestaan elivät pidempään kuin passiiviset 

”sohvaperunat” [..] Kulttuurin terveysvaikutus on siis 

tieteellisesti todistettu. Nyt vaan jään odottelemaan 

universumin pimeän aineen kaltaista värinää, jonka löydös 

ansaitsisi.”

 

Markku T. Hyyppä, ylilääkäri, kirjailija, HS 24.1.2006

Animaatioelokuva Yövuoro, tekijät: Simo Koivunen, Samppa Kukkonen 

ja Sara Wahl
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muutoksen myötä. Kulttuuripääkaupunkihanke vahvis-
taa alueen luovaa potentiaalia ja mahdollistaa sen 
määrätietoisen kasvattamisen. Tätä tukee Turun Kaup-
pakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja 
Turku Science Parkin tekemä, alkuvuodesta 2006 valmis-
tunut Varsinais-Suomen Luovien toimialojen strategia, 
joka on pohja tulevalle kehittämiselle. Turku Science Par-
kiin kuuluva Kulttuurituotannon osaamiskeskus Kultu-
ro on toiminut alan liiketoimintaympäristön kehittäjänä 
Varsinais-Suomessa vuodesta 1999 lähtien.

Turkuun perustetaan luovien toimialojen ja kulttuuri-
viennin kehittämiskeskus, joka vastaa Varsinais-Suomen 
luovien toimialojen, kulttuurivaihdon ja kulttuuriviennin 
edistämisestä yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuk-
sen, Science Parkin, Turun seudun kehittämiskeskuksen 
sekä suomalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppa-
nien kanssa. Keskuksen toiminta käynnistetään vuonna 
2007 ja se jatkuu kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen. 

Luovien toimialojen kehittämistä tukee vuonna 2005 
käynnistynyt kolmivuotinen kulttuurikartoitus, joka to-
teutetaan kansainvälisen kulttuuriasiantuntija Robert Pal-
merin luoman mallin mukaisesti. Kulttuurikartoitus tukee 
päätöksentekoa ja toimii alueellisena kehittämistyökalu-
na, jonka avulla analysoidaan kulttuuriverkostoja, kult-
tuurin toimintatapoja sekä kulttuurielämän haasteita ja 
vahvuuksia. Laajan kyselytutkimuksen ensimmäinen osa 
valmistui tammikuussa 2006. Turussa käynnistettyä kult-
tuurikartoitusta on mahdollista laajentaa jatkossa muihin 
suomalaisiin kaupunkeihin, valtakunnallisesti yhteismi-
talliseksi kulttuuriselvitykseksi, mikä tukisi luovien toi-
mialojen kansallista kehittämistä. (Liite 8)

Kulttuurialan työllistämis- ja vientityökaluna Turussa on 
toiminut vuodesta 2001 lähtien  Arsnet Gallery -verkko-

sivusto (www.arsnet.net), ainutlaatuinen palvelu koko 
Euroopassa. Sivustolla esitellään noin tuhat seudun kult-
tuuriammattilaista ja tuhansia näytteitä näiden tuotan-
nosta. Arsnet Gallerya ollaan laajentamassa Itämeren 
alueelle tavoitteena Itämeren kattava virtuaalinen kult-
tuuriverkosto. Vuoteen 2011 mennessä palvelua laajen-
netaan muualle Suomeen ja Manner-Eurooppaan. Arsnet 
Gallery auttaa löytämään parhaat toteuttajat ja yhteis-
työkumppanit kulttuuripääkaupunkihankkeille.

Tapahtumatuotannon tukipalvelu 

Tapahtumatuotannon tukipalvelu perustetaan vuonna 
2008 osaksi Turku 2011 -säätiötä. Sen tehtävä on tarjota 
tuotannollista tukea, toimitiloja ja -laitteita, tuotantotyö-
voimaa sekä viestinnän ja taloushallinnon osaamista ja 
palveluita kulttuuripääkaupunkihankkeille. Tukipalvelu 
osallistuu myös kulttuuripääkaupunkihankkeiden to-
teuttajille järjestettävien sponsorinhankinta- ja yritysyh-
teistyökoulutuksien järjestämiseen. Palvelu tekee tiivistä 
yhteistyötä muun muassa Arsnet Galleryn, kulttuurialan 
oppilaitosten ja matkailualan toimijoiden kanssa. Tuki-
palvelun toiminta jatkuu vuoden 2011 jälkeen.

Elinkeinoelämän ja kulttuurin yhteistyölaboratorio 

Turku 2011 -säätiön osaksi perustetaan vuonna 2008 elin-
keinoelämän ja kulttuurin yhteistyölaboratorio, joka 
ideoi ja kokeilee uusia kulttuurin ja elinkeinoelämän yh-
teistyömalleja. Keskeinen yhteistyökumppani on Tule-
vaisuuden tutkimuskeskus, joka toteuttaa taiteilijajärjes-
töjen ja -verkostojen kanssa kaksi hanketta: 100 luovaa 
yritystä ja Taide luovan talouden ytimessä. 

Laboratorion työtä tukee vuonna 2006 perustettavaksi 
suunniteltu Euroopan Nomadiyliopisto, Åbo Akademin 
sekä Euroopan Kulttuuriparlamentin (ECP) yhteinen 
aloite. Nomadiyliopisto käy keskustelua eurooppalaisen 
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johtajuuden merkityksestä taiteen ja tieteen välissä sekä 
johtamistaidon nykyhaasteista globalisoituvan maail-
man ja paikallisten ongelmien ristipaineessa. Kulttuuri-
en kaikkien resurssien positiivinen hyödyntäminen, yri-
tyksissä, julkisella ja hyvinvointipalveluja täydentävällä 
kolmannella sektorilla luo edellytyksiä sille, että luovas-
ta potentiaalista syntyy uusia innovaatioita. Samalla 
vahvistetaan mahdollisuuksia ihmisen identiteetin ra-
kentamiselle suurissa muutospaineissa. Nomadiyliopis-
to korostaa Euroopan kulttuuriparlamentin puitteissa 
myös eettisten ja esteettisten arvojen tärkeyttä eurooppa-
laisessa yhteiskunnassa. Åbo Akademi koordinoi Noma-
diyliopiston toimintaa vuosina 2006–2009 eurooppalais-
ten yhteistyökumppanien kanssa.

100 luovaa yritystä -hankkeessa sataan varsinaissuoma-
laiseen yritykseen nimetään taiteellinen johtaja kehittä-
mään yrityksen koko toimintaa, niin suunnittelua, 
tuotantoa, henkilöstön osaamisresursseja kuin markki-
nointia. Yrityksen toimintaa ohjataan taidetapahtuman 
tai -teoksen suuntaan ja samalla innovoidaan uusia työta-
poja ja työkaluja luovuuden johtamiseen ja luovien pro-
sessien kehittämiseen. Hankkeen toteuttajia ovat Turun 
kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 
taiteilijayhdistys Arte ry, Turku Science Park sekä Turun 
seudun kehittämiskeskus TAD. Varsinais-Suomen kärki-
toimialoilta mukaan kutsuttavat yritykset osallistuvat 
hankkeen omarahoitukseen 5000 eurolla yritystä kohti. 
Hanke toteutetaan tulevaisuusverstaissa, joissa yritysten 
edustajat, aluekehittäjät, taiteilijat ja tulevaisuuden tutki-
jat yhdessä pureutuvat kunkin yrityksen haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin. Verstaita järjestetään vuosina 2008–
2010 yhteensä 16, neljä vuodessa. Verstaiden väliaikoina 
tutkijat ja taiteilijat toteuttavat verstaissa kehitettyjä ide-
oita yrityksissä. Tulevaisuusverstaiden yritykset verkos-

toituvat ja oppivat toinen toisiltaan ja kehittävät samalla 
Varsinais-Suomen luovia toimialoja. Tulevaisuusverstas 
antaa taiteilijoille kokemusta yhteistyöprojekteista ja 
poikkitaiteellista erityisosaamista. Osa verstaista järjeste-
tään muualla Euroopassa, millä lisätään toiminnan kan-
sainvälisyyttä.

Taiteellisen toiminnan erityisominaisuuksien vuoksi tai-
dealoilta puuttuu taloudelliselle toiminnalle välttämätön 
riskirahoitus. Koska taiteen johtaminen, työtavat, toi-
mintarakenteet ja tuotokset ovat erilaiset kuin esimerkik-
si bioalalla, bioalan riskirahoitustyökaluja on vaikea tai 
mahdoton soveltaa sellaisenaan taiteeseen tai taidealan 
yrittäjyyteen. Taide luovan talouden ytimessä -hank-
keessa kehitetään uusia, luovia työtapoja ja työkaluja tai-
dealojen yrittäjyyteen, taiteellisen toiminnan johtami-
seen, kulttuurin tuotteistamiseen ja rahoittamiseen. 
Hankkeeseen sitoutetaan 10–20 luovasta taloudesta kiin-
nostunutta kansallista ja/tai kansainvälistä sijoittajaa/si-
joittajaryhmää. Hanke tuottaa valtakunnallisesti ja kan-
sainvälisesti korkeatasoista kulttuurisisältöä, uusia 
kulttuurin rahoitusrakenteita ja yhteistyön malleja sekä 
tuottoa sijoitetulle pääomalle. Riskirahoitus kerätään 
vuosina 2007–2010. Tavoitteena on tuottaa sijoitetulle 
pääomalle normaali liiketaloudellinen tuotto. Hankkeen 
tuloksena syntyy muun muassa taideteoksia, tapahtu-
mia ja kulttuurituotteita. Lisäksi hanke synnyttää uusia, 
erityisesti kulttuurialoille suunniteltuja rahoitusjärjestel-
miä ja kehittämistyökaluja. 

Kulttuurin Tulevaisuuslaboratorio 2020 kokoaa luovaa 
taloutta, taidetta ja kulttuuria eri suunnista lähestyvät, 
vuosina 2008–2010 toteutettavat hankkeet ja esittelee ne 
Turussa vuonna 2011 järjestettävillä luovan talouden 
messuilla. Messuille kutsutaan kansallisia ja kansainvä-
lisiä luovan talouden vaikuttajia ja toimijoita, ja niiden 
yhteydessä järjestetään myös Luova tulevaisuus -konfe-
renssi, jossa kansainväliset asiantuntijat keskustelevat 

Euroopan luovan tulevaisuuden näkymistä vuoteen 
2021. Turun museot, Tulevaisuuden tutkimuskes-

kus, luovan talouden messuihin osallistuvat yri-
tykset ja Turun seudun kehittämiskeskus TAD 
Centre järjestävät samanaikaisesti eurooppalaisen 
taiteen ja luovuuden historiaa, nykypäivää ja tule-
vaisuuskuvia kartoittavan näyttelyn. Kulttuurin 
Tulevaisuuslaboratorion osana dokumentoidaan 
tässä hakemuksessa esiteltyjen luovan talouden ke-
hittämisprojektien tulokset ja työprosessit. Doku-
mentoimisen jälkeen projekteja ja niiden tuloksia 
voidaan hyödyntää ja soveltaa muualla maailmassa.

 

”Täällä on joki keskellä kaupunkia, vanhoja 

kauniita rakennuksia, uusia rumia 

rakennuksia ja erään koulun vieressä kalliolla 

kaupungin vanha teloituspaikka. Täällä on 

opiskelijoita jotka juhlivat aamuneljään ja 

toisia, jotka lukevat itsensä kolmessa 

vuodessa tohtoreiksi, täällä on 

kunnallispoliitikkoja jotka eivät sulata 

kulttuurieroja ja täällä on vaahteroita, joiden 

oksat sojottavat syksyisin kohti taivasta kuin 

rukoukseen nostetut kädet. Täällä on miehiä 

ja naisia jotka lukevat runoja ravintoloissa. 

Tuhatviisisataaluvulla tämä kaupunki paloi 

toistakymmentä kertaa.”
 

Emma Puikkonen, Turkulainen näytelmä 2001 
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Kulttuurihyvinvointi 

Turku on ollut edelläkävijä liikunnan terveysvaikutusten 
tutkimisessa ja tutkimustulosten soveltamisessa. Turku 
haluaa olla edelläkävijä myös kulttuurin terveysvaiku-
tuksia edistävänä kaupunkina. Turkulaisten hyvinvoin-
nin edistäminen on Turku-strategiaan kirjattu, kaikkia 
hallintokuntia sitova tavoite. Toiminnan tulee ensisijai-
sesti keskittyä syiden selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn 
– ei ainoastaan ilmenevien ongelmien hoitamiseen. Kult-
tuuri on tärkeä hyvinvointia ja terveyttä edistävässä toi-
minnassa, ja kulttuuripalveluihin panostaminen on edul-
lista. Kulttuuritoiminnan kehittämisen terveydelliset 
vaikutukset näkyvät kuitenkin pitkän ajan kuluttua, ja 
panostuksen terveyttä edistävien syy-suhteiden osoitta-
minen on haastavaa.

Turku kuuluu Maailman terveysjärjestön, WHO:n Euroo-
pan Terveet Kaupungit -verkostoon, jossa hyvinvointia 
pidetään keskeisenä osana kaupunkien kehittämistä. Ver-
koston kaupungeista Bologna, Dublin, Glasgow, Kööpen-
hamina, Liverpool, Milano, Pécs, Rotterdam ja Tukholma 
ovat olleet tai tulevat olemaan Euroopan kulttuuripääkau-
punkeja. Turussa toimii Itämeren Alueen Terveet kaupun-
git -yhdistys, jonka jäsenorganisaatioin muodostavat Tu-
run kaupunki, korkeakoulut ja Kansaneläkelaitos. Turun 
korkeakoulut ovat myös mukana Itämeren Alueen Baltic 
Health Promotion -koulutusohjelmassa. 
 
Turku koordinoi kulttuuripääkaupunkina laajamittaista 
taiteet, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistävää hankekoko-
naisuutta, johon kuuluvat tutkimus, kansainvälinen yh-

teistyö, eurooppalaisista kokemuksista oppiminen, sovel-
tavien käytännön hankkeiden ja palveluiden kehittämien 
sekä uuden tiedon ja kokemuksen levittäminen.

Turun kaupunki lahjoittaa Turun yliopistolle kulttuuri-
sen terveystutkimuksen professuurin osana kulttuuri-
pääkaupunkihanketta. Kulttuurisen terveystutkimuksen 
koulutusohjelma kouluttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin 
tutkimuksen sekä terveyden edistämisen asiantuntijoita 
moniammatillisiin työyhteisöihin. Koulutusohjelman 
osaaminen pohjautuu Turun yliopiston tutkimuksellisiin 
vahvuusalueisiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä 
kulttuurin ja taiteiden tutkimuksessa. Turun yliopiston 
koordinoima kulttuurisen terveystutkimuksen koulutus-
ohjelma rakennetaan lääketieteellisen, kasvatustieteelli-
sen ja humanistisen tiedekunnan monitieteellisessä yh-
teistyössä, yhdessä muiden kaupungin korkeakoulujen 
kanssa. 

Hankekokonaisuutta tukee Turun yliopistossa jo käyn-
nissä oleva humanistisen ja lääketieteellisen tiedekunnan 
yhteinen opintokokonaisuus ”Ihminen, terveys ja kult-
tuuri”, jonka tavoitteena on vuoropuhelu humanististen 
tieteiden ja lääketieteen välillä. Opintokokonaisuuden 
lähtökohtana on lääketieteellisen ja humanistisen tutki-
muksen omat, toisistaan eroavat ihmiskuvat. Turun am-
mattikorkeakoulussa on syksyllä 2005 aloitettu tervey-
den edistämisen jatkokoulutusohjelma ja Turun 
kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus on 
suuntautunut hyvinvoinnin tutkimukseen. Myös Kan-
santerveyslaitoksen Väestölaboratorio on Turussa toteut-
tanut paljon aiheeseen liittyvää tutkimusta. Yhdessä Tu-
run kansainvälisten yhteistyökaupunkien kanssa 
toteutettava kulttuurisen terveystutkimuksen hanke ke-
hittää kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten suhteiden ar-
viointitutkimusta. Hanke tuottaa kulttuurityön käytän-
nön välineitä terveyden edistämiseksi ja hyvinvoinnin 
lisäämiseksi koulu-, työ- ja kotiympäristöissä, ja sillä on 
laajat työllistämisvaikutukset. 

Kulttuurihyvinvointi -kokonaisuus tukee ja laajentaa 
kansallisen Terveyttä kulttuurista -verkoston tekemää 
työtä. Turku 2011 kokoaa yhteen suomalaiset taiteen ja 
hyvinvoinnin ammattilaiset, auttaa koulutuksessa ja tie-
don ja hyvien käytäntöjen levittämisessä. Toimintaan 
sisältyy kansallisten ja kansainvälisten seminaarien ja 
konferenssien sarja. Ensimmäinen kansainvälinen konfe-
renssi järjestetään Turussa vuonna 2009, ja sen tavoittee-
na on oppia muun maailman kokemuksista. Vuonna 2011 
järjestettävässä kansainvälisessä konferenssissa esitel-
lään Turussa ja muualla Suomessa syntyneitä tuloksia 
muulle Euroopalle

ROHKEUS 2008–2010
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Ohjelman 
valmistelu

Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkiohjelma toteutetaan 
hankkeelle määriteltyjen arvojen ja tavoitteiden mukai-

sesti, kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä alu-
een ja koko maan asukkaille sekä ulkomaalaisille vieraili-

joille. Vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkihankkeista vas-
taavat taiteen ja kulttuurin tekijät, järjestöt ja yritykset sekä 

laaja tutkimus- ja koulutuskenttä. 

Turku 2011 kokeilee uudenlaisia kulttuurihanke- ja tapahtumatyyppejä. 
Kulttuurin pariin innostetaan uusia tekijöitä ja kokijoita viemällä kulttuuri 
ihmisten luo: keskustasta lähiöihin, perinteisistä kulttuuritiloista kauppoihin, 
julkisiin kulkuvälineisiin ja katukuvaan, museoista teollisuushalleihin. Turku 
2011 –hankkeiden toteutukseen osallistuvat ja niissä kohtaavat  eri ikä- ja vä-
estöryhmät. Kulttuuripääkaupunkiohjelman saavutettavuutta edistää vapaa 
pääsy moniin tapahtumiin sekä webcasting, tapahtumien lähettäminen inter-
netin kautta koko maailman ulottuville. Myös ohjelmatarjonnan valintakritee-
rit ja keskeisten vähemmistöryhmien tasa-arvosta huolehtiva organisaatio-
malli lisäävät kulttuuripääkaupunkiohjelman saavutet tavuutta sekä vahvista-
vat avointa ja suvaitsevaa ilmapiiriä. 

”Tuorlan observatorio on ainoa paikka 

Suomessa, jossa voi oikeasti katsella tähtiä.

Turku taas on paikka, jossa näkee uusien 

tähtien syntyvän maan kulttuurielämään.”

Esko Valtaoja, avaruustähtitieteen professori

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011
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Hankkeiden valintakriteerit

Kaikki kulttuuripääkaupunkihankkeet toteuttavat Turku 
2011 -strategiaa, tavoitteita, keinoja ja arvoja painotusten 
vaihdellessa. Kohtaamiset, uusiutuminen ja vaikuttavuus 
ovat strategiassa määritellyt keinot, joiden on näyttävä 
hankkeissa. Jokaista hanketta läpäiseviä arvoja ovat yh-
teistyö, eurooppalaisuus, ennakkoluulottomuus, koke-
muksellisuus, saavutettavuus sekä vastuullisuus.  Kult-
tuuripääkaupunkihankkeet ovat luonteeltaan poikkisek-
torisia: niissä kohtaavat turkulaiselle kulttuurille 
ominaisesti taiteen, tieteen, yrittäjyyden, uskonnon ja lii-
kunnan alueet. Hankkeita valittaessa huomioidaan EU:n 
kulttuuripääkaupunkiohjelman henki ja tavoitteet.

Pääosa kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeista ja ta-
pahtumista tuotetaan Turku 2011 -organisaation ulko-
puolella. Vain joidenkin hankekokonaisuuksien tuotan-
tovastuu pidetään organisaatiolla. Kulttuuripääkaupun-
kiorganisaatio koordinoi ohjelmakokonaisuutta ja tukee 
hankkeiden onnistumista aktiivisesti tapahtumatuotan-
non tukipalvelun sekä osittaisen rahoituksen kautta.

Luonnoksesta ohjelmaksi

Turku 2011 -ohjelma kootaan lopulliseen muotoonsa kult-
tuuripääkaupunkinimityksen varmistuttua ja Turku 2011 
-säätiön perustamisen jälkeen. Ohjelma julkistetaan ko-
konaisuudessaan syksyllä 2010. Syksyn 2005 avoimen 
hanke- ja ideahaun ehdotuksista on koostettu ohjelma-
luonnos, jossa esitellään 35 mahdollista kulttuuripääkau-
punkihanketta. Samankaltaisista ehdotuksista on koottu 
laajempia kokonaisuuksia, ja eri toimijoita on kutsuttu 
kehittämään hankkeita yhdessä eteenpäin. Hankekuva-
usten yhteyteen on koottu esimerkkejä mahdollisista yh-
teistyötahoista, joiden kanssa aloitetaan neuvottelut 
hankkeiden valmistelun jatkuessa.

Virallinen kulttuuripääkaupunkiohjelma tulee olemaan 
tässä esiteltyä laajempi. Vuonna 2011 toteutettavia hank-
keita on lopullisessa ohjelmassa 50-60, ja niihin sisältyviä 
yksittäisiä tapahtumia tai alahankkeita kaikkiaan useita 
satoja. Määrän sijaan ohjelmassa korostetaan laatua. Tu-
run ja seudun vuotuiset tapahtumat, muu kulttuuritoi-
minta ja kulttuuripääkaupunkiohjelma tukevat toisiaan 
muun muassa markkinointiyhteistyössä ja ohjelmasuun-
nittelussa.

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden 

kulttuuripääkaupunki

Lasten ja nuorten kulttuuripääkaupunki -ajatusta toteu-
tetaan läpi kulttuuripääkaupunkiohjelman ja sen val-
mistelun. Koulujen kanssa luodaan onnistuneen Koulut 
liikkeelle -hankkeen mallia käyttäen rakenne, joka mah-
dollistaa kaikkien kouluikäisten osallistumisen kulttuu-
ripääkaupunkivuoden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Työtä on pohjustettu järjestämällä lapsille ja nuorille 
syksyllä 2005 avoin ideahaku, jonka tuloksena kerättiin 
lähes sata unelmaa Turusta. Ideointia ja ideoiden jatko-
kehittämistä jatketaan vuosina 2006–2008. Tavoitteena 
on löytää hankkeita, joissa kulttuuri ja taide puhuttele-
vat erityisesti lapsia ja nuoria, ja valita niistä joitakin 
Turku 2011 -hankkeiksi. Lapset ja nuoret suunnittelevat 
ja toteuttavat itse valitut hankkeet. Ala- ja yläasteille se-
kä lukioihin perustetaan omat valmisteluryhmänsä ja 
-rakenteensa. Ryhmät aloittavat toimintansa vuonna 
2008. Ammattilaisista koottu tuotantoryhmä tukee val-
mistelua ja toteutusta.

Opiskelijat ovat tärkeä ryhmä kulttuuripääkaupunki-
ohjelman valmistelussa ja toteutuksessa. Kulttuuri pää-
kaupunkivuoden  ideointi aloitettiin turkulaisten korkea-
koulujen opiskelijajärjestöjen kanssa jo syksyllä 2005 jär-
jestetyissä työpajoissa. Ammatti- ja korkeakouluopiskelijat 
kutsutaan mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden teki-
jöiksi ja heille annetaan vastuu yhdessä sovittavista hank-
keista tai niiden osista. Turku 2011 -arviointiohjelman 

osana tilataan myös useita opinnäytetöitä kulttuuri-
pääkaupunkihankkeen aikana ja sen jälkeen. 

 

”[..] we would like to express our strong 

support to the candidacy of the City of Turku to 

the honour of the European Capital of Culture 

for the year 2011. [..] having also well 

established partnership contacts with the City 

of Turku in many fi elds of municipal activities, 

we are sure that the City of Turku meets all 

the criteria to become a very successful 

organizer of this European level event in 2011.”
Aivars Aksenoks, Chairman of the Riga City Council

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011
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Turku 2011
-ohjelma

Kohtaamiset Uusiutuminen

”Oli turkulainen pähkähullu 

yritys tehdä oopperaa kahden 

oikean laivan kannella ja 

oikeasti joessa. Mutta ilman 

tämäntyyppistä ajatusmaailmaa 

ei koskaan synny mitään uutta.” 

Matti Salminen, oopperalaulaja

Turun vuosittaisia tapahtumia

Turku 2011 -tapahtumia
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Kulttuuripääkaupunkiohjelman ajoitus ja teemat

Kulttuuripääkaupunkivuosi jaetaan kolmeen aika- ja teemajaksoon: kohtaa-
misiin (tammi–huhtikuu), uusiutumiseen (touko–elokuu) ja vaikuttavuuteen 
(syys–joulukuu). Turku 2011 -ohjelma käynnistyy 15. tammikuuta Turku palaa 
-avajaisseremonialla ja päättyy 28. joulukuuta viattomien lasten päivänä tule-
vaisuus-teemaiseen 2011 uutta alkua -tapahtumaan. Kesään painottuvia mat-
kailijavirtoja tasoitetaan keskittämällä suuria, yleisöä houkuttelevia tapahtu-
mia kevät-, syys- ja talvikauteen. 

Kulttuuripääkaupunkiohjelma jakaantuu neljään teemaan: 2011 muistijälkeä, 
2011 arjen muuttujaa, 2011 sukellusta saaristoon sekä 2011 lähtee lentoon. 
Jokaisen teemakokonaisuuden alla toteutetaan useita hankkeita läpi vuoden.  
Hankkeilla tavoitellaan laajoja ja pysyviä vaikutuksia. Monet niistä kestävät 
kuukausia tai alkavat jo ennen vuotta 2011 ja jatkuvat sen jälkeen. Hankkeisiin 
liittyy pääsääntöisesti jokin huipennus, näyttely tai tapahtuma, joiden ajoittu-
minen on kuvattu seuraavassa aikajanassa. 

Vaikuttavuus

 

LUCIA
N PÄIVÄ

 SYYS LOKA MARRAS JOULU
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Avajaiset: 
Turku palaa 
lauantai 15.1.2011 Eld och Lågor

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turkulaiset sekä ystävät ja vieraat Suomesta ja maailmalta kutsutaan Aurajoen 
rantaan, Turun ja sen kulttuurin sydämeen. Kaikille on jaettu lyhdyt, sillä kel-
lo 20.11. koko Turku pimenee. Aurajoki-sinfonia käynnistyy satamasta – laivat 
aloittavat oman osuutensa sävelletystä merkinantolaitemusiikista, johon kir-
konkellot yhtyvät. Sinfonia etenee jokivartta ylöspäin ja kun se saavuttaa Tuo-
miokirkon kellot, joiden äänen koko Suomi tuntee, Aurajoki syttyy palamaan. 
Tuli juoksee yläjuoksulta satamaa kohti ja samanaikaisesti sirkustaiteilijat, 
näyttelijät ja tanssijat levittäytyvät kaupungin esiintymislavoille ja -tasanteille 
esittäen omaa osaansa Turku palaa -teemasta. Kun tuli saavuttaa sataman, 
satamaan rakennetun valotaideteoksen, symbolisen portin valo syttyy mer-
kiksi Turun ystäväsatamille Itämerellä: Maarianhaminalle, Suomen rannikko-
kaupungeille, Tukholmaan, Pietariin, Tallinnaan, Gdanskiin, Riikaan ja Ros-
tockiin. Näiden satamissa sytytetään samanaikaisesti samaa teemaa toteutta-
vat valotaideteokset. Illalla ja seuraavana päivänä pidetään Turussa 
Talvipuutarhajuhlat: terasseilla tarjoillaan kuumaa juomaa ja vilttejä, jokiran-
nassa tanssitaan tangoa, grillataan ruokaa ja puistossa luistellaan. Samalla 
käynnistyy Turku 2011 -ohjelman Pimeyden 876 sävyä.

Avajaisjuhlallisuudet jatkuvat sunnuntai-iltana, jolloin uusi kongressi- ja mu-
siikkitalo vihitään käyttöön. Vihkijäiskonsertissa esiintyvät maailman valloit-
taneet turkulaiset, sopraano Karita Mattila ja basso Matti Salminen ystäviensä 
ja Turun Filharmonisen Orkesterin sekä CCA-kuoron kanssa. Konsertti nau-
hoitetaan eurooppalaiseen levitykseen yhdessä avajaisviikonlopusta tehtävän 
koosteen kanssa.

Aikataulu: Työryhmän perustaminen 2008, suunnittelu, kiinnitykset, Aurajoki-sinfonian sävel-

lys ja harjoittaminen 2009–2010, esitys 15. – 16.1.2011

Valmistelussa olleet mukana: Aurajoki-sinfonia: äänitaiteilija Simo Alitalo, tuottaja-toimittaja 

Tuike Alitalo

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: St. John’s Sound Symposium (Kanada), Paul Steffl er 

ja Joe Carter, Turun satama, Turun seurakunnat, turkulaiset veneen- ja laivanomistajat. 

Tulitaide: Group F (Ranska), Els Comediennes (Espanja), suomalaiset tulitaiteilijat, Turun kau-

punginteatteri, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, lukuisat tanssi- ja teatteriryhmät, Viron 

kulttuuripääkaupunki

Kulttuurin alueet: Musiikki, äänitaide, yhteisö- ja ympäristötaide, tulitaide, sirkus, tanssi, 

teatteri, performanssi, valotaide, kuva- ja mediataide, kaupunkikulttuuri



41



42

2011 minnesspår

2011 
muisti-
jälkeä

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku 2011 yhdistää ihmisiä, luo muistoja ja kaikuu tule-
vaisuuteen. Yksilöllinen muisti elää kollektiivisen rinnal-
la. Muisti kertoo, keitä me olemme ja mistä tulemme. 
Muisti tekee mahdolliseksi muutoksen, uuden ja uusiu-
tumisen. Turku rakentaa tulevaisuutta kysymällä, mitä 
muisti on? Mitä Euroopan muistiin sisältyy? Mikä yhdis-
tää Euroopan kansojen muisteja, ja mikä ne erottaa toisis-
taan? Miten voimme parantaa muistin kipupisteitä? 

Muistiin, tarinoihin ja identiteetteihin liittyvät ehdotukset 
olivat yleisimpiä syksyn 2005 avoimessa Turku 2011 -han-
kehaussa. Muisti-teemaa tukee kesällä 2005 alkanut mo-
nivuotinen taiteiden ja tieteiden välinen Memento-pro-
jekti, jonka teemana on muistin ja identiteetin merkitys 
tässä päivässä. Aihetta lähestytään teatterin, tanssin, elo-
kuvan, tieteen ja teknologian keinoin. Vireillä on laajoja 
muistiin liittyviä projekteja, kuten Turun kaupunginkir-
jaston hanke Varsinais-Suomen Muistiportaali, jonka ta-
voitteena on koota yhteen kulttuurihistoriallisia ja uusia 
tietoresursseja sekä tuoda ne internetin kautta saavutetta-
viksi. Portaalin avulla kirjastojen kokoelmat ja digitaaliset 
tietokannat yhdistyvät museoiden, arkistojen ja medioi-
den kokoelmiin sekä tutkimukseen.
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Tuli on irti! 
Elden är lös!

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Vuonna 2011 Turku ja Eurooppa palavat kulttuurihistori-
allisessa tulen ja tulipalojen suurnäyttelyssä. Tuli yhdistää 
kaikkia Euroopan vanhoja kaupunkeja – tulipalot olivat 
keskiaikaisten kaupunkien säännöllisiä vieraita. Turun 
kaupungin historia tuntee yli kolmekymmentä pienem-
pää ja suurempaa kaupunkipaloa. Vuoden 1827 palo oli 
Pohjoismaiden suurin ja tuhoisin. Tuli on tuhonnut, mut-
ta myös pakottanut rakentamaan ja luomaan uutta.

Vuoden 2011 tulen ja tulipalojen suurnäyttely kertoo pa-
laneen Euroopan tarinan, esittelee tulipalojen jälkeistä 
jälleenrakentamista ja yhdessä rakentamisen kulttuuria, 
tutkii tulta fyysisenä ja myyttejä synnyttävänä ilmiönä. 
Näyttely on kokoelma tulipalojen tarinoita, syntyjä, syitä 
ja sammutuksia, palomiehen arkea ja tulen kesyttämistä.

Suurnäyttelyssä voi kokea, miten oikea tulipalo syttyy ja 
sammuu ja millaista on palomiehen työ ja savusukeltami-
nen. Mitä Turun suurpalossa tapahtui, ja miten siitä sel-
viydyttiin? Missä tuli on tuhonnut eniten? Millaista oli 
Euroopan suurpalojen kaupungeissa ennen ja jälkeen pa-
lon? Miltä tuntui kävellä palaneen Turun kaduilla rauni-

oiden ja hävityksen, noen, tuhkan ja savun keskellä? Tu-
run palo simuloidaan erillisessä katsomossa päivittäin, 
jotta yleisö voi kokea, miltä se näytti ja tuntui Turun Kas-
kenmäen päältä. Korkean mäen takana sijaitsee Luosta-
rinmäen puutaloalue, nykyinen käsityöläismuseo, joka 
säästyi Turun palolta juuri syrjäisen sijaintinsa ansiosta.

Näyttelyssä kerrotaan henkilökohtaisia tarinoita ja koke-
muksia paloista, ja sen aikana kerätään kuvauksia, piirrok-
sia, muistoja ja kuvia tulesta. Näyttely antaa kokonaisval-
taisen kokemuksen primitiivisen, hypnoottisen, arvaamat-
toman ja vaarallisen tulen ja ihmisen kohtaamisista.

Aikataulu: Näyttelyn valmistelu alkaa 2008, se avataan keväällä 2011

Valmistelussa olleet mukana: Kulttuuritoimenjohtaja Minna Sartes 

(Turun kaupunki), kulttuurijohtaja Pekka Timonen (Helsingin kau-

punki), Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Mahdollisia yhteistyökumppaneita:  Vapaapalokunnat, Turun maa-

kuntamuseo, Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turun yliopisto ja  Åbo 

Akademi (esimerkiksi kemia, psykologia, kulttuurihistoria, sosiologia 

ja kansatiede), kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit

Kulttuurin alueet: Kulttuurihistoria, arkkitehtuuri, kaupunkihistoria, 

taidehistoria, tutkimus 
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Engelin aikakone 
Engels tidsmaskin

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Vuonna 2011 Turun kauppatori kokee muodonmuutok-
sen. Kaupunkilaiset ja vierailijat pääsevät matkalle Turun 
ruutukaavan ja kauppatorin luoneen arkkitehti C. L. En-
gelin aikakoneella kaupungin menneisyyteen ja tulevai-
suuteen. Engelin aikakone tuo 1910- ja 2110-lukujen Turun 
jokaisen koettavaksi. Keltainen raitiovaunu ajaa kauppa-
torin sivuitse kaupungissa, jossa ei ollut raitiovaunuja 
1970-luvun jälkeen. Yliopiston rehtori huutaa ikkunasta 
vossikkakuskille, Aurakadun kulman sumppijunan tytöt 
kiikuttavat kahvia Vanumamman puotiin. Hotelli Phoenix 
ja vanha hotelli Hamburger Börs koristavat torin laitoja. 
Engelin aikakone on matkustanut 1910-luvun Turkuun. 

Aikakoneen seuraava pysäkki tuo matkaajat valtavien vi-
herkasvien, kiemurtelevien juurakoiden ja kiiltävien kro-
mitalojen aikaan. Torikauppiaat vilkuttavat lentävässä rai-
tiovaunussa matkustavalle yliopiston rehtorille, kyborgit 
vaihtavat vauvoille vaippoja ja digitaalitaitelijat luovat ani-
maatioilluusioita lasten iloksi. Tervetuloa vuoteen 2110.

Engelin aikakone -hankkeessa osa kauppatoria reunusta-
vien rakennusten julkisivuista peitetään kahden viikon 
ajaksi pressuilla ja valokuvakankailla projisointipinnoiksi, 
joille heijastetaan muunnelmia menneisyyden ja tulevai-
suuden torista. Valkokangaskentällä nähdään valokuvia, 
mediataidetta sekä animaatiota ja muuta liikkuvaa kuvaa, 
jota täydentävät lukuisat esitykset ja näytelmät. Henkilöt, 
tarinat, muistot ja tulevaisuuskuvat elävät julkisivujen 
mukana. Ohjelmakokonaisuus rakennetaan arkkitehtuu-
rin, valokuvan, kulttuurihistorian ja taiteen tutkimuksen 
sekä taiteen ammattilaisten yhteistyönä.

Esityskollaasin historiallinen näkymä herättää eloon 1910-
luvun torin, sen elämän, ihmiset ja rakennukset. Miljöö 
rekonstruoidaan vanhojen valokuvien ja rakennuspiirus-
tusten avulla oikeaan mittakaavaan. Kissat leikkivät talo-
jen ikkunalaudoilla, nuohooja kiipeää tikapuita katolle, 
murtovaras tasapainoilee rännillä, ullakkohuoneen vesi-
vahingon valuva vesi muuttaa julkisivun vesiputoukseksi 
ja villiintyvä köynnös peittää nopeasti alleen toria ympä-
röivät julkisivut. Kokijat ja osallistujat voivat vaikuttaa ti-
lateoksen kulkuun matkapuhelimen ja digitaalisten pal-
veluiden avulla. Teos on esittävän taiteen, arkkitehtonisen 

rekonstruktioinnin ja visioinnin sekä kokevan yleisön in-
teraktiivinen kollaasi.

Kauppatorin nykyisyyden näkymässä tehdään vierailu 
virolaisen kulttuuripääkaupungin torille, kun Tarton tai 
Tallinnan tori tarinoineen ja esityksineen tuodaan Tur-
kuun. Tulevaisuuden näkymiä varten arkkitehdit, taiteili-
jat, kaupunkisuunnittelijat ja -tutkijat luovat omat näke-
myksensä tulevaisuuden torista, sen mahdollisuuksista ja 
mahdottomuuksista. 

Kauppatori ja sitä ympäröivät Turun ydinkeskustan ra-
kennukset herättävät kaupunkilaisissa ja matkailijoissa 
ristiriitaisia tunteita. Engelin aikakone tuo ajan ennen 
kauppatorin vanhojen rakennusten purkamista kaupun-
kilaisten arkeen ja jatkaa keskustelua kaupungin kohtaa-
mispaikan tulevasta kehittämisestä. Aikakone avaa uusia 
näkökulmia kaupunkinostalgiaan ja on yhteisöllinen tapa 
kokea ajan ja kaupunkitilan suhdetta. Aikakone on arkki-
tehtuurin ja mikrohistorian uudenlainen tutkimusprojek-
ti, retki kaupungin identiteetteihin ja elämään sekä kau-
punkisuunnittelun uusiin visioihin. Se on myös haaste 
uusmediatuotannolle, ja tarjoaa mahdollisuuden uuden 
kansainvälisen vientituotteen kehittämiselle.
  
Aikataulu: Suunnittelu 2008–2010, toteutus syksyllä 2011. 

Teos jää elämään yli pimeän vuodenajan yhden rakennuksen seinään 

heijastettavana fragmenttina

Valmistelussa olleet mukana:  Esitys- ja mediataiteilija Meiju Niska-

la, valokuvataiteen ja uusmedian läänintaiteilija Milla Järvipetäjä, 

pääsihteeri Maria Merikanto (Varsinais-Suomen taidetoimikunta), 

Reetta Neittaanmäki, Richard Widerberg

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Turun yliopiston ja Åbo Akade-

min kuva-arkistot, kulttuurihistorian ja rakennusperinteen tutkimus, 

Turun maakuntamuseo, Turku SAFA, Turun Sanomat, paikallisseu-

rat, Turun kaupunginteatteri, lukuisat taiteilijat ja taiteilijaryhmät 

Suomessa ja Euroopassa, Viron kulttuuripääkaupunki, kansainväliset 

yhteistyökumppanit, Kauppatorin alueen yritykset, interaktiiviset mo-

biilisovellukset: DI/M. Sc. (Techn) Jürgen Scheible (Taideteollinen 

korkeakoulu)

Kulttuurin alueet: Rakennustaide, arkkitehtuuri, valokuva, animaa-

tio, mediataide, elokuva- ja videotaide, kulttuurihistoria, taiteen tutki-

mus, tanssi, teatteri, performanssi
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Tarinamatot 
Mattornas berättelser

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku 2011 kutoo muistot ja kokemukset räsymatoiksi. 
Perinteiset räsymatot ovat koosteita aikansa ihmisten ar-
jesta ja elämästä: keltainen raita kihlajaiskesän olkainme-
kosta, sininen vaarin syyshousuista ja vihreä esikoispojan 
potkuhousuista. Joukkoon jääneet nepparit ja solmut ovat 
aarteita, jotka muistuttavat kuteiden alkuperästä. Riepu- 
eli räsymatto on osa varsinaissuomalaista käsityöläiskult-
tuuria, arkea ja juhlaa. Se on osoitus kekseliäisyydestä, 
säästäväisyydestä, luovuudesta, taidosta sekä kyvystä 
tehdä työtä yhdessä. Saaristossa mattoja kudottiin van-
hoista kalaverkoista; vanhin tieto räsymatosta on vuodel-
ta 1798 varsinaissuomalaisesta Dragsfjärdin pitäjästä. 

Tarinamatot-hankkeessa jokainen voi tuoda itselleen tär-
keät vaatekappaleet ja kutoa ne osaksi yhteistä tarinoiden 
ja muistojen räsymattoa. Räsymaton kuteiden leikkuu- ja 
kudontatapahtumiin osallistuu ihmisiä eri väestö- ja ikä-
ryhmistä. Tarinamatot tekevät näkyväksi jokaisen suo-
malaisen tuntemaa perinnettä, josta nuoremmilla suku-
polvilla ja uusilla asukkailla ei juuri enää ole omakohtaisia 
kokemuksia. Samalla Tarinamatot-hanke ylläpitää yhtei-
söllisen käsityön kulttuuria ja tallentaa aineellista ja hen-
kistä perinnettä. Mattoja kutovat kaikki maailman kansat 
ja räsymattoperinne elää maailmalla. Esimerkiksi Iranissa 
mopojen tavaratelineitä on kudottu räsyistä. Mitä annet-
tavaa maailmalla on suomalaisille räsymatoille, entä suo-
malaisilla räsymatoilla muiden kulttuurien matonkuto-
misperinteille? 

Nuoria muotoilijoita Suomesta ja muista Euroopan mais-
ta kutsutaan suunnittelemaan räsymattojen tulevaisuutta, 
uusia käyttötapoja ja -kohteita. Älykäs ja funktionaalinen 
voi olla myös viestimistä, hoivaa ja hyvää oloa. Tulevai-
suuden älyräsymatto voi viestittää omaisille, ettei yksin 
asuva vanhus ole kävellyt  keittiöön ottamaan iltalääket-
tä. Maton värit voivat vaihtua sillä kävelevän tunnetilojen 
myötä ja välittää tärkeitä viestejä läheisille. Mitä kaikkea 
räsymatoissa voitaisiin kierrättää – käytöstä poistettuja 
sähköjohtoja, kuplamuovia, autonrenkaita? Millaisista 
materiaaleista syntyy tulevaisuuden tarinamattoja?

Tarinamatto-teemaan kuuluu laaja koulutus- ja opetus-
projekti Mattorenessanssi, joka opettaa käsityötaitoja 
muun muassa koululaisille. Käsin tekeminen yhdessä on 
elämyksellistä ja opettavaista ja tuottaa onnistumisen ko-
kemuksia. Perinteiseen räsymattoon kudotaan elämän 
muisto, samalla matot ovat muistoja yhdessä tekemisestä 
ja omista kädentaidoista. 

Tarinamatot-hankkeen matot ja niihin liittyvät tarinat 
kootaan näyttelyyn ja suureen ympäristötaideteokseen 
syksyllä 2011. Tarinat kootaan myös kirjaksi. Osa matois-
ta lahjoitetaan ja osa myydään huutokaupassa, jonka tulot 
jaetaan stipendeinä tekstiilisuunnittelun opiskelijoille, 
käsi- ja taideteollisuusyhdistysten käsityökoululaisille ja 
peruskoulujen tekstiiliopetukseen. Hanke kohottaa räsy-
maton imagoa suomalaisena kulttuurituotteena ja kan-
nustaa alan tutkimusta ja tuotekehittelyä. 

Aikataulu: Suunnittelu 2008, koulutusprojekti alkaa 2009, kuteiden ja 

tarinoiden keruu alkaa 2010, kudonta 2011. 

Projekti huipentuu syksyllä 2011

Valmistelussa olleet mukana: Toiminnanjohtaja Anne Paloheimo 

ja erikoisneuvoja Elina Helminen (Varsinais-Suomen käsi- ja taide-

teollisuus ry), käsityökeskukset ympäri Varsinais-Suomea, Eliisa 

Riikonen (Åbolands Hantverk rf ja sen käsityökeskukset Paraisilla ja 

Kemiössä sekä galleria Turussa), Päivi Katajamäki (Turun ammatti-

korkeakoulu), Eeva Mäkinen (Yrkehögskolan Sydväst), Leena Lehti-

nen-Vanhala (Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitos), professori 

Helena Hyvönen (Taideteollinen korkeakoulu)

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Lounais-Suomen käsi- ja taide-

teollisuusoppilaitos, Loimaan ammatti-instituutti, kansalais- ja työ-

väenopistojen kudontapiirit, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Lou-

nais-Suomen 4H-yhdistys, peruskoulujen käsityönopetus, Satakun-

nan käsi- ja taideteollisuus ry, Rauman käsi- ja taideteollisuuskeskus, 

maahanmuuttajayhdistykset, Taideteollinen korkeakoulu, Hannele 

Köngäs, Mervi Vuolas, Minna Tammi, Sirkka Ilvo, Agneta Hobin, Kaa-

rina Kellomäki, Raija Jokinen, Li Edelkoort, Saskia van Gelder, Ulf 

Moritz, Gunnar Frank

Kulttuurin alueet: Käsityö, yhteisötaide, muotoilu, tekstiilitaide, tut-

kimus, teollinen tekstiilisuunnittelu
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”Onhan Helsinki itseriittoinen 
niin kuin pääkaupungit aina, 
mutta pahimpia ovat entiset 

pääkaupungit. Sitä traumaa ei 
paikata millään.” Helsinkiläisen kirjoittajan kommentti 

internetin keskustelupalstalla

Toinen kaupunki 
Den andra staden

Åbo Akademis bildsamlingar

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Toinen kaupunki tutkii Eurooppaa ja eurooppalaisuutta 
entisten pääkaupunkien historian ja muistitiedon kautta. 
Vuonna 2012 tulee kuluneeksi 200 vuotta siitä, kun Suo-
men pääkaupunki siirrettiin Turusta Helsinkiin. Virallise-
na Suomen pääkaupunkina Turku ehti olla kolme vuotta. 
Entinen pääkaupunki on edelleen käsitteenä tunnettu ja 
käytetty koko Suomessa. Eurooppalaisia entisiä pääkau-
punkeja ovat muiden muassa Saksan Bonn, Italian Firen-
ze, Norjan Trondheim, Irlannin Cork, Puolan Krakova, 
Liettuan Kaunas ja Sveitsin Luzern.

Minkälaiset olivat Turun kolme pääkaupunkivuotta? Mik-
si ja miten Helsingistä tehtiin uusi pääkaupunki? Millainen 
Turku olisi, jos se olisi edelleen pääkaupunki? Miksi Eu-
roopan pääkaupungit ovat vaihtuneet, ja miten entisen 
pääkaupungin muisti vaikuttaa kaupunkien nykyisyy-
teen? Miten pääsee entiseksi pääkaupungiksi? Millaista on 
olla toinen, kun on kerran ollut ensimmäinen?

Toinen kaupunki koostuu laajasta näyttelystä ja seminaa-
risarjasta. Hanke tutkii kaupunkien muuttuneita identi-
teettejä sekä avaa pääkaupunkiaseman menettämisestä 

syntyneitä traumo -
ja myös eri taiteenlajien 
keinoin. Osana hankkeen valmistelua 
Turku perustaa Euroopan entisten pääkaupunkien ver-
koston, joka kutsutaan mukaan tähän kaupunkienväli-
seen historia- ja identiteettiprojektiin. Toinen kaupunki 
tutkii kulttuuri-, sosiaali- ja poliittista historiaa, kaupun-
kien imagoja ja rakenteita sekä entisiin pääkaupunkeihin 
liittyvää kansanperinnettä ja -tietoutta. Kokonaisuus hui-
pentuu laajaan Euroopan entisten pääkaupunkien ver-
koston yhteiseen konferenssiin syksyllä 2011. Kulttuuri-
pääkaupunkivuoden jälkeen Toinen kaupunki -näyttely 
kiertää Euroopan entisissä pääkaupungeissa.

Aikataulu: Verkoston kokoaminen ja hankkeen käynnistäminen 2009, 

toteutus 2011

Valmistelussa olleet mukana: Kulttuuritoimenjohtaja Minna Sartes 

(Turku), kulttuurijohtaja Pekka Timonen (Helsinki)

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Euroopan entiset pääkaupungit, 

Turun maakuntamuseo, Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Turun yli-

opisto ja Åbo Akademi (esimerkiksi kansatiede, sosiologia, historia, 

kulttuurihistoria, psykologia)

Kulttuurin alueet: Kulttuurihistoria
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Kehon muisti 
Kroppen minns

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Bodies in Transition on poikkialainen konferenssi ja esit-
tävän taiteen ohjelmasarja, joka kokoaa yhteen eri alojen 
tutkijoita ja taitelijoita. Tapahtuma tutkii esitysten ja pu-
heenvuorojen kautta kehon muistia, aistillisuutta, koke-
mista ja nautintoa. Muodostamme tietoa itsestämme ja 
maailmastamme ruumiin aistillisuudessa ja kokemuksel-
lisuudessa – Bodies in Transition tutkii prosessia ja kes-
kustelee sen lähtökohdista.

Bodies in Transition etsii näkökulmia ihmiskehon maail-
massa olemisen tapoihin sekä merkitysten ja ymmärryk-
sen rakentumiseen. Ohjelmasarja keskustelee tanssin, 
teatterin ja performanssin keinoin kokemuksen aisti-
muksellisuudesta sekä erilaisista tavoista ymmärtää 
mielen ja ruumiin kokonaisuuksia. Käsitykset kehosta 
ovat kulttuuri- ja kielisidonnaisia. Bodies in Transition 
ottaa kantaa eurooppalaisessa ajattelussa antiikista asti 
vallalla olleeseen käsitykseen mielen ja ruumiin vasta-
kohtaisuudesta.

Tiedettä ja taidetta yhdistävän konferenssin teemoja ovat 
ruumiinilot ja nautinto, kehon muisti ja identiteetit, mer-
kityksiä jäsentävä ja esittävä ruumis sekä tarkkaileva 
katse ja ruumiin teknologiat. Ohjelmasarjaan valitaan 
kaksikymmentä teosta kansainvälisesti merkittäviltä ko-
reografeilta, ohjaajilta ja performanssitaiteilijoilta. Esitys-
ten sarjan ja seminaarin ohjelmasisällöt valitsee kansain-
välinen asiantuntijaryhmä, joka koostuu tutkijoista, tai-
teilijoista, kuraattoreista ja tuottajista. 

Aikataulu: Suunnittelu alkaa 2008, toteutus 2011 syksyllä

Valmistelussa olleet mukana: Tanssitaiteen läänintaiteilija PhD Kai 

Lehikoinen (Varsinais-Suomen taidetoimikunta), Läntinen tanssin 

aluekeskus 

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Konferenssi: Turun yliopisto 

(kulttuurihistorian oppiaine, kulttuurien tutkimuksen ja taiteiden tut-

kimuksen laitokset), Eetos ry, Åbo Akademi, Turun taideakatemia, 

Karolinska Institutet ja Danshögskolan (Tukholma), Professori Susan 

Leigh Foster (Department of World Arts and Cultures, UCLA, USA), 

Professori Helen Thomas (London College of Fashion, Iso-Britannia), 

Professori Tiina Rosenberg (Centrum för genusstudier, Stockholms 

universitet, Ruotsi), Johtaja Jaime del Val (Institute REVERSO, Espan-

ja), Filosofi an tohtori Sara Heinämaa (Helsingin yliopisto, Suomi), 

Professori Peeter Torop (Department of Semiotics, Tartu University, 

Eesti). Ohjelmasarja: Emilyn Claid (Iso-Britannia), Jérôme Bel (Rans-

ka), Anne Teresa De Keersmaeker (Rosas, Belgia), Efva Lilja (ELD, 

Ruotsi), Jeromy Wade (USA), Tanya Khabarova (Derevo, Russia), Hans 

Tuerlings (RAZ/Alankomaat), Joäo Lobo (the wrØng cpny / Tanska), 

Rui Horta (Portugali), Jo Strømgren (Jo Strømgren Kompani, Norja), 

Kirsi Monni (Suomi), Sasha Waltz (Saksa), Sigrún Hrólfsdóttir, Jóní 

Jónsdóttir & Eirún Sigurðardóttir (The Icelandic Love Corporation / 

Islanti), Tim Etchells (Forced Entertainment, Iso-Britannia), Ewa Wy-

cichowska (Polski Teatr Tanca, Puola), Alpo Aaltokoski (Suomi), Eli-

zabeth LeCompte (The Wooster Group / USA), Roi Vaara (Suomi), Kim 

Manri (Taihen / Japani)

Kulttuurin alueet: Tanssi, teatteri, performanssi, tutkimus
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Rajojen muisti  
Gränserna minns

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Rajojen muisti on Suomen, Viron ja Venäjän yhteinen 
muistiprojekti, joka avaa taiteen ja tarinoiden keinoin 
keskustelua yhteisestä historiasta ja tulevaisuudesta sekä 
murtaa stereotypioita. Oppikirjat, kansat ja ihmiset muis-
tavat samat asiat eri tavoin. Viralliset historiat voivat 
vaieta sellaisesta, jonka ihmiset muistavat elävästi. Muis-
tin rajat nostaa esiin hiljaisen tiedon näkökulmia Suomen, 
Viron ja Venäjän yhteiseen historiaan.

Eletty muisti kerää naapurikansojen tarinoita ja muistoja 
yhteisistä historian tapahtumista, arjen muutoksista ja 
sukupolvien kohtaamisista. Keskustelua käydään yksi-
löiden muistojen ja elämän näkökulmasta. Ei ole vain 
yhtä totuutta, yhtä muistia, yhtä elettyä historiaa. Totuuk-
sia on monia kuten kokijoitakin. Menneisyyden mikro-
historiaa tutkivan Eletyn muistin tarinat kootaan kirjaksi 
sekä näyttelyksi, joka kiertää Suomen, Viron ja Venäjän 
jälkeen muualla Euroopassa. Nuorilta suomalaisilta, viro-
laisilta ja venäläisiltä elokuvantekijöiltä tilataan yhdeksän 
stereotypioita purkavaa ja uusia näkökulmia avaavaa ly-
hyt- ja dokumenttielokuvaa. Elokuvat esitetään näyttelyn 
yhteydessä järjestettävässä Muistin rajat -tapahtumassa.

Ennakkoluuloja ja stereotypioita puretaan yhdessä lasten 
ja koulujen kanssa Tuleva muisti -projektissa, joka on rin-
nakkainen Eletyn muistin kokonaisuudelle. Tuleva muisti 
vaihtaa ja luo uusia tarinoita muun muassa koulujen välil-
le luotavan sähköposti- ja kirjeystäväverkoston kautta. 
 

Uusi muisti kartoittaa nykypäivän Viron, Venäjän ja Suo-
men keskinäistä vuorovaikutusta ja suhdetta. Mikä yh-
distää kansoja historian ja rajan lisäksi? Mikä muu erottaa 
kuin kieli? Miten kulttuurit voivat lähestyä toisiaan hel-
pommin? Mitä kaikkea kulttuurit voisivat jakaa keske-
nään, ja millainen yhteistyö vahvistaisi eniten kaikkia? 
Millaisia olisivat suomalais-virolais-venäläinen fuusio-
keittiö, kodinsisustusohjelma, muoti, runousoppi, ympä-
ristötaide tai jazz? Mikä on slaavilaisten mollimelodioi-
den perintö uusissa musiikillisissa kohtaamisissa?

Rajojen muisti -hankkeen valmistelun käynnistää syksyllä 
2008 järjestettävä konferenssi, jossa pohditaan kulttuurien 
ja rajanaapurusten kohtaamista laajemmassa, kansainväli-
sessä kontekstissa. Konferenssi tukee EU:n Kulttuurienvä-
linen vuoropuhelu -teemaa ja käynnistää Rajojen muisti -
hankkeen valmistelun.

Aikataulu: Syksyllä 2008 järjestettävän kansainvälisen konferenssin 

valmistelu käynnistyy syksyllä 2007, Rajojen muisti -hankkeen mui-

den kokonaisuuksien valmistelu käynnistyy syksyllä 2008

Valmistelussa olleet mukana: Tallinnan ja Turun kulttuuripääkau-

punkiorganisaatiot

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Viron kulttuuripääkaupunki 2011 

-organisaatio, virolaiset ja pietarilaiset ystävyyskoulut ja taidekoulut, 

ystävyysjärjestöt, suomalaiset, venäläiset ja virolaiset yliopistot 

Kulttuurin alueet: Historia, elokuva, tutkimus, useat taiteen- ja kult-

tuurinlajit, lasten ja nuortenkulttuuri
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Puukaupunki 
Trästaden

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Puukaupunki-hanke on kunnianosoitus suomalaiselle 
puukaupunkirakentamiselle. Sen tavoitteena on vahvis-
taa modernia, urbaania puutalorakentamista Suomessa ja 
Euroopassa kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ja kon-
ferenssin sekä useiden muiden tapahtumien avulla.

Turku kuuluu niihin suomalaisiin kaupunkeihin, joissa 
on vielä useita yhtenäisenä säilyneitä puutaloalueita. 
Kuuluisimmat näistä ovat Luostarinmäen käsityöläismu-
seo sekä Port Arthurin puutalokorttelit. Lounaisessa Suo-
messa ja Ahvenanmaalla yhtenäisiä urbaaneja puutalo-
alueita löytyy Turun lisäksi Naantalista, Uudestakaupun-
gista, Paraisilta, Maarianhaminasta ja Raumalta, jonka 
vanha kaupunki kuuluu Unescon maailmanperintökoh-
teisiin. Laajoja puukaupunkialueita löytyy myös esimer-
kiksi Tallinnasta ja Tartosta.

Vanhat kaupunkipuutalot ovat löytäneet uutta elämää 
koteina, klubeina ja museoina: esimerkiksi merikeskus 
Forum Marinum on toteutettu säilyttäen vanhat makasii-
nirakennuksen puurakenteet. Uuden luominen ei aina 
vaadi rakentamisen aloittamista tyhjästä. 

Puukaupungit ja -kaupunginosat ovat osa Itämeren alu-
een rakennusperintöä, mutta myös modernia kaupunki-
suunnittelua. Turussa toteutetaan vuoteen 2011 mennessä 
useita modernin puurakentamisen kohteita, muun muas-
sa Linnanfältin alue sekä taiteilija Jan-Erik Anderssonin 
suunnittelema Life on a Leaf -puutalo.  

Puukaupunki-hanke kokoaa yhteen Itämeren alueen ja 
muiden Euroopan maiden asiantuntijat keskustelemaan 
puutalorakentamisesta sekä puukaupunkiasumisen vai-
kutuksesta asukkaittensa hyvinvointiin. Kerrostaloasu-
minen on erottanut ihmisiä toisistaan, moderni puutalo-
asuminen on paluuta yhteisöllisyyteen. Turku 2011 ky-
syykin, voivatko ihmiset puutaloissa paremmin?
Uudesta puutalosuunnittelusta järjestetään arkkitehtuu-
rikilpailu. Samalla kehitetään lasten arkkitehtuurikasva-
tusta ja esitellään korjausrakentamista. Vanhoista puuta-
lokaupungeista ja -kohteista muodostetaan lounaiseen 
Suomeen matkailureitti opaskirjoineen, karttoineen ja ta-
pahtumineen. Osana puukaupunkihanketta Turussa he-

rätetään henkiin kaksi vanhaa puutalokohdetta, jotka 
kunnostetaan puukaupunkiteeman kohtaus- ja näyttely-
paikoiksi. Avoimien ovien viikonloppuina yksityisten 
puutalojen ovet ja pihojen portit avataan kulttuuripää-
kaupungin yleisölle.
 
Turku 2011 tuo puukaupungin ja sen urbaanin elämän-
muodon ja yhteisöllisyyden osaksi eurooppalaista kau-
punkisuunnittelua ja kaupunkilaisten arkea ja asumista.

Aikataulu: Suunnittelu alkaa 2008, toteutus 2009–2011

Valmistelussa olleet mukana: Kulttuurimaantieteen professori Harri 

Andersson (Turun yliopisto), kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen 

(Turku), hallintojohtaja Sari Salo ja kirjasto-kulttuurijohtaja Leena 

Ratia (Rauma), kulturchef Ann-Sofi e Isaksson (Parainen), kulturchef 

Tom Eckerman (Maarianhamina), arkkitehti Markku Hyvönen, arkki-

tehtiopiskelija Erling Sommerfeldt (Trondheim), sivistystoimenjohtaja 

Pirkko Hyvönen (Loimaa) 

Mahdollisia yhteistyökumppaneita:  Turku SAFA, Turun kaupungin 

ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Turun kaupungin viherlaitos, Turun 

kaupungin kiinteistölaitos ja tilalaitos, Turun maakuntamuseo, IFHP 

Summer School, Turkuseura, kaupunginosayhdistykset, Maarianha-

minan, Rauman, Paraisten, Uudenkaupungin ja Naantalin kaupungit, 

Viron kulttuuripääkaupunki, puurakennusteollisuus, UBC:n (Union of 

the Baltic Cities) kansainväliset yhteistyötahot, Turun yliopiston maan-

tieteen laitos, arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun oppilaitokset, 

Turku Touring, rakennusklinikat ja korjausrakentamiskeskukset

Kulttuurin alueet: Arkkitehtuuri, kulttuuri ja hyvinvointi, matkailu, 

kaupunkisuunnittelu 
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2011 arjen 
muuttujaa
2011 förändringsfaktorer i vardagen

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku 2011 yllättää kaupungin vaihtaessa ilmeestä toiseen ihmisten ja arjen 
keskellä. Kaupunkitila etsii rajoja ja uusia ulottuvuuksiaan. Näkyvä fyysinen 
muutos, tilan ja paikan kokeminen uudella tavalla mahdollistavat uuden toi-
minnan ja sisällön löytämisen, uudistavat arjen. Turku 2011 madaltaa kynnyk-
siä ja tuo kulttuurin lähelle, sinne missä ihmiset ovat: koulumatkoille, työpai-
koille, kauppoihin ja koteihin. Mikä on yllättävin paikka, jossa kulttuuripää-
kaupunki tapahtuu? Millainen ympäristö tai sattumus pakottaa hymyilemään? 
Miten jonossa seisomisesta saadaan viihtyisää tai mitä tarkoittaa kulttuuri-
kuntoilu? Miltä tuntuu turkulaisen arjen kokeminen esimerkiksi espanjalai-
sesta, ja millaisena se välittyy kameran välityksellä Kiinaan? Taide ja kulttuuri 
ovat lähellä arjessa, kaikkien tehtävänä ja koettavana. 

Kaupunkitilan uusia ulottuvuuksia etsitään viemällä nykytaidetta joutomaal-
le, puutarhoja betonin keskelle ja pystyttämällä Aurajokirannalle uudenlaisia 
saunoja. 2011 arjen muuttujaa -teema ulottuu lähiöiden yhteisöhankkeista 
kulttuurin ja liikunnan kohtaamiseen, telakkataiteesta suomalaisen olohuo-
neen Euroopan kiertueeseen. Taide ja kulttuuri valtaavat kaupungin ja luovat 
tilaa ilolle, mielen levolle ja luovuudelle.
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Pimeyden 876 sävyä 
876 nyanser av mörker

”På kvällen tystnar det mesta 
så ta en titt ut 

för det är det bästa när båtlampor tänds 

och dagsljuset tar slut.” 

Julia 12 år

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku 2011 lähestyy pitkää, pimeää vuodenaikaa ja hiljai-
suutta myönteisinä, innovaatioita ja yhteisöllisyyttä luo-
vina tekijöinä. Kulttuuripääkaupunkivuonna pimeyden 
saapumista odotetaan ja tervehditään innolla, sillä se 
avaa tullessaan uusia kaupungin kokemisen tapoja, toi-
saalta antaa mahdollisuuden rauhoittua. Suurin kokemus 
saadaan pienestä ja läheisestä. 

Ennen kaasu- ja sähkölamppuja kaupungit olivat pimeitä, 
Turku on kasvanut pimeydestä. Nykyään kaupunkitilas-
sa on harvoin täysin pimeää tai äänetöntä. Pimeyden 876 
sävyä tuo hiljaisuuden kulttuurit ja pimeyden eri vivah-
teet takaisin urbaaniin ympäristöön. Pimeyden 876 sävyä 
tutkii pimeyteen liittyviä myyttejä, valottomuuden me-
lankoliaa sekä hämärän kauneutta. Pimeästä ajasta löyde-
tään mieli ja ilo. Pimeä ja hiljainen vievät lähelle olennais-
ta. Pimeys jalostaa. 

Euroopan taiteilijoita pyydetään etsimään pimeyden sä-
vyjä ja hiljaisuuden ainetta. Pimeyden sävyt lisääntyvät 
kuljettaessa kohti vuotta 2011 samoin kuin silmät tottuvat 
vähitellen näkemään hämärässä. Kulttuuripääkaupunki-
vuosi alkaa pimeänä vuodenaikana.

Tuli pimeä. Syys- ja kevätpäiväntasausten välissä on noin 
1900 pimeää tuntia. Kevät- ja syyspäiväntasauksina pide-
tään tervetulo- ja läksiäisjuhlat pimeälle. Juhlissa esitel-
lään eurooppalaisten taiteilijoiden tulkintoja hämärästä ja 
pimeydestä sekä eurooppalaista pimeään liittyvää kult-
tuuria. Muinaistulien yönä elokuun lopussa tuli leviää 
koko lounaiseen Suomeen ja Itämeren rannoille: tulta 
soudetaan jokia ja merta pitkin paikkakunnalta toiselle. 
Suurten muinaisten varoitus- ja viestitulien ympärille 
kerääntyvät ihmiset tuovat omat soihtunsa suureen Lyh-
tyjen yöhön vastaanottamaan alkavaa syksyn pimeyttä. 
Taiteilijat sytyttävät 2010-luvun tuliteoksensa muinaisille 
huomiokukkuloille.

Pimeän maantiede. Kun pimeys on syvimmillään lumet-
tomana aikana syksyllä ja syystalvella, Pimeän maantiede 
tuo elämää väestönsuojiin, jokirantaan ja puistoihin. Ru-
noja luetaan tähtien valossa ja taidenäyttelyyn tutustu-
taan kynttilänvalossa. Hämärän tilan äänitaide herkistää 

aistit, ja videotaide toi-
mii valona pimeässä. 
Konsertteja, elokuva-
näytöksiä ja kulttuurita-
pahtumia järjestetään pelottaviksi 
mielletyissä paikoissa kuten metsissä, varjoisilla po-
luilla ja kaupungin vanhoilla kujilla. Pelottavasta tulee 
turvallinen. Tuttuja paikkoja muutetaan äänellä ja valolla 
tutkimattomiksi ja jännittäviksi. Pimeässä kaupungissa 
valolla voidaan osoittaa paljon sellaista, joka jää muuten 
näkemättä. Pimeys voidaan tuoda myös kesäisen Aura-
joen rannalle camera obscura -konteissa. Pimeään liittyviä 
näyttelyitä, konsertteja ja esityksiä järjestetään Turussa 
sekä yhteistyökaupungeissa Euroopassa.

Urbaani pimeä. Urbaani pimeä houkuttelee ihmiset kans-
sakäymiseen kaupunkitilassa myös pimeänä aikana. Ur-
baani pimeä on syy lähteä kotoa, viipyä työmatkalla, poi-
keta käymään. Kahviloiden ja ravintoloiden terassikautta 
pidennetään lämmittimillä, huovilla ja kuumilla juomilla. 
Pimeänä aikana lämpöpesiä, joissa voi käydä pysähty-
mässä, lämmittelemässä ja hiljentymässä, pystytetään 
Kauppatorille, Tuomiokirkkoaukealle ja jokirantaan.  
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Winter Beach, kaupunkilaisille avoin, lämmitetty hiekka-
ranta on auki läpi pimeimmän vuodenajan marraskuusta 
helmikuuhun höyrylaiva Ukkopekan ja Vaakahuoneen 
terassialueella. Hiekkarannalla loikoillen voi katsella 
Aurajokea, pimeyttä ja talvimaisemaa. Viikonloppuisin 
järjestetään rantajuhlia ja hiekkarantaan kuuluu ulkoil-
makaupunkikylpylä puilla lämmitettävine vesialtaineen. 
Pimeyttä, avaruutta ja tähtiä voi katsella myös kuumave-
sipaljussa istuen.

Vuonna 2011 kaupungin keskustan Samppalinnan maa-
uimala avataan ilta-, yö- ja talvikäyttöön, ja kuutamouin-
nilla voi käydä ympäri vuoden. Pimeässä harrastetaan 
myös yön urheilulajeja, kuten yö-kaupunkisuunnistusta, 
yö-golfi a, -jalkapalloa ja hohtokeilailua.

Aikataulu: Valmistelu 2008–2010. Toteutus 2011 erityisesti tammi-

maaliskuu sekä syys-joulukuu

Valmistelussa olleet mukana: Reino Koivula ja Sanna Syvänen (Arte 

ry), museonjohtaja Päivi Kiiski (Wäinö Aaltosen Museo), kulttuuritoi-

menjohtaja Minna Sartes, projektisuunnittelijat Heta Mulari ja Pame-

la Andersson (Turun kaupungin kulttuuritoimi ), teatterisihteeri Elina 

Salmi (Turun kaupunginteatteri), animaatiotaiteilija Niina Suominen, 

Paula Kumpula (Turku Energia), Pentti-Oskari Kangas (Höyrylaiva-

osakeyhtiö s/s Ukkopekka), Turun kaupunginteatteri, Åbo Akademi, 

Turun taidemuseo. Tuli pimeä: Varsinais-Suomen kyläasiamies Tau-

no Linkoranta, kirjastosihteeri Armi Jaakkola (Lemun kirjasto), toi-

minnanjohtaja Rauno Melos (Crusell-viikko)

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Turun yliopiston kulttuurimaan-

tieteen laitos, Turun kaupungin ympäristö ja kaavoitusvirasto sekä 

kiinteistölaitos, paikallisseurat, kahvilayritykset, parkkihallit, mui-

naistulien yö -tapahtumat, Crusell-viikon Lyhtyjen yö, taiteilijajärjes-

töt, tanssiteatterit, Turun kaupungin maauimalat, kansalliset ja kan-

sainväliset yhteistyökumppanit

Kulttuurin alueet: Kuvataiteet, animaatio, tulitaide, äänitaide, ympä-

ristötaide, musiikki, runous, kaupunkisuunnittelu, valotaide, tanssi, 

teatteri, performanssi, liikuntakulttuuri, hyvinvointi
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Saunalab
Bastulab

Domesauna: Jan-Erik Andersson
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KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Taiteilijan muotoilemassa äänimaisemasaunassa 
nautitaan löylyistä kerrostalon katolla ja ponttoni-
saunassa hikoillaan Aurajoen aaltojen keinuttamana 
– Turku 2011 etsii saunan uusia ulottuvuuksia, missä 
kulkevat urbaanin saunan ja saunomisen rajat. 

Sauna on suomalaisuuden vuosisatoja säilynyt kivi-
jalka. Saunominen on suomalaista elämää ja hyvin-
vointia vuosisadasta toiseen. Se on osa arkea sekä 
siitä irrottautumisen keino. Sauna on puhdistautu-
mista, rentoutumista ja pysähtymistä. Sauna voi olla 
yksityinen tai julkinen tila, saunominen yksin tai 

yhdessä nautittava tapahtuma. Saunominen on 
seremoniallista olematta jäykkää. 

 Sauna on vuosisatoja säilynyt hyvin 
samanlaisena. Minkälainen ja mil-

laisessa paikassa sauna voi olla? 
Mihin kaikkeen muuhun 

kuin saunomiseen sauna 
on kuin luotu? Mitä 

välillä sukupuut-
toon kuolemai-

sillaan olleet 
yleiset sau-

nat tuo-

vat katukuvaan, kaupunkikulttuuriin ja ihmisten vuoro-
vaikutukseen? Arkkitehdit haluavat etsiä saunan uusia 
muotoja, ja taiteilijat käyttää saunaa yhteisöllisen taiteen 
välineenä. Kaupunkisaunan uudet ulottuvuudet innoit-
tavat myös perinteisestä saunakulttuuria.

Kulttuuripääkaupunkivuodeksi Turkuun rakennetaan 
uutta muotoilua edustavia site-spesifi c-saunoja, joiden 
suunnittelijoiksi ja rakentajiksi kutsutaan suomalaisia ja 
ulkomaisia taitelijoita. Turussa on lukuisia inspiroivia 
paikkoja yksilöllisten ja paikan henkeen sopivien sauno-
jen pystyttämiseen. Kukkuloille rakennetaan maisema-
saunoja, turvesauna Aurajoen yläjuoksun rautakautiselle 
asutusalueelle tai lasikattoinen sauna hyvälle tähtienkat-
selupaikalle. Osa saunoista rakennetaan pysyviksi, osa 
toteutetaan väliaikaisina saunalaboratorioina. Saunalab 
esittelee suomalaista sauna- ja kylpykulttuuria koko Eu-
roopalle.

Saunalabissa yhdistyvät huvi ja hyöty, perinne ja inno-
vatiivisuus, suomalaisuus ja maailmankulttuurit, yksilöl-
lisyys ja yhteisöllisyys. Saunominen ja kylpeminen edis-
tävät fyysistä hyvinvointia sekä mielen vireyttä. Sau-
nalab-hanke tukee kulttuurin, liikunnan ja terveyden 
kolmikantaa sekä matkailualaa ja kasvussa olevaa hyvin-
vointimatkailun trendiä.

Aikataulu: Suunnittelijoiden valinta ja kutsuminen 2008, suunnittelu 

2009, rakentaminen 2010, saunominen ja tapahtumat 2011

Valmistelussa olleet mukana: museonjohtaja Päivi Kiiski (Wäinö 

Aaltosen Museo) 

Mahdollisia yhteisyökumppaneita: Taiteilijat Hannu Elenius, Papu 

Pirtola, Hans-Christian Berg, Jan-Erik Andersson ja Rosegarden, 

kansainväliset suunnittelijat, joilla on omakohtainen suhde saunaan 

(esimerkiksi Japani ja Turkki), Naantalin Kylpylä, Ruissalon Kylpylä, 

Kylpylä Caribia, Pentti-Oskari Kangas (Höyrylaivaosakeyhtiö Ukko-

pekka), Turun kaupungin maauimalat, Turku Touring

Kulttuurin alueet: Saunakulttuuri, kuvataiteet, arkkitehtuuri, muo-

toilu, kaupunkisuunnittelu, yhteisötaide, hyvinvointi
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Heavy Metal Yards

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Pitkä laivanrakentamisen perinne kohtaa kulttuurin Aker 
Finnyardsin kanssa yhteistyössä toteutettavassa Heavy 
Metal Yards -hankkeessa. Heavy Metal Yards muuttaa 
Turun telakka-alueet, konepajat ja verstaat musiikin, teat-
terin, tanssin, runouden ja elokuvan estradeiksi. Kulttuu-
ripääkaupunkivuonna 2011 Heavy Metal Yardsin pääta-
pahtumapaikkoja ovat Turun Pernon telakka ja laivateol-
lisuuden yritykset Turun seutukunnassa sekä 
Aurajokisuun vanha telakkamiljöö. Heavy Metal Yards 
on tutkimusretki laivanrakentamisen luovaan ja taiteelli-
seen puoleen.

Heavy Metal Yardsin telakkamiljöissä tehdään ja koetaan 
muun muassa sirkusta, sarjakuvaa, pernografi aa (Pernon 
telakan graffi tit) mediataidetta sekä musiikkia keskiajalta 
koneaikaan ja jazzista heavy metaliin. Aurajokisuun nos-
tokurjet valaistaan – ja rautajätit esittävät omia tanssiko-
reografi oitaan. Työn äänet muuttuvat melodiaksi, hitsi-
pillin liekki valotaiteeksi.

Aurajokisuun vanhalle laivanrakennusalustalle, neljän-
nelle lipille pystytetään vuodeksi 2011 ulkoilmakatsomo 
ja tapahtumapaikka eri taiteille. Alakerran varastotila 
muutetaan pysyväksi pernografi an näyttelytilaksi ja sata-
ma-alueen kulttuuritilaksi. Neljännellä lipillä rakenne-
taan virtuaalinen kulttuurilaiva - kölinlaskusta vesillelas-
kuun ja luovutukseen. Valo-, ääni- ja mediataiteesta ra-
kennettu laiva tekee kulttuurivierailuja muun muassa 
Itämeren telakkakaupunkeihin, joista monet ovat Turun 
ystävyyskaupunkeja. 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä laivanrakennusteolli-
suuden ja taiteen ammattilaiset ja harrastajat,  telakkayri-
tykset, taidelaitokset ja merimuseo Forum Marinum. Tu-
run Pernon telakan työhuonekunta toimii hankkeen ko-
koonkutsujana ja valmistelijana. Hankkeella halutaan 
lisätä Turun alueen laivanrakennuksen tunnettavuutta ja 
esitellä laivateollisuuden innovatiivista ja luovaa puolta. 
Kulttuurilaivatuote on samalla esimerkki laivansuunnit-
telun huippuosaamisesta.

Aker Finnyardsin ideatiimi on keskustellut hankkeesta 
työhuonekunnan eri sidosverkkojen kanssa. Hankkee-

seen tavoitellaan mukaan seutukunnan noin 250 laivan-
rakennusyritystä ja näiden henkilöstöjä sekä laajemmin 
laivanrakennusteollisuuden sidosryhmiä.

Aikataulu: Hankkeen valmistelu aloitetaan vuonna 2007. Hanketta 

toteutetaan 2008–2010 tapahtumina yrityksissä ja Aurajokisuulla, 

huipennus vuonna 2011

Valmistelussa olleet mukana: Työsuojeluvaltuutettu Ari Rajamäki, 

pääluottamusmies Jari Aalto ja luottamusmies Kari Pääkkönen Aker 

Finnyardsin Turun telakan työhuonekunnasta. Nostokurjet: valo-

suunnittelija Ainu Palmu, ekonomi Juha Heinonen

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Seutukunnan noin 250 laivanra-

kennusalihankintayritystä ja näiden henkilöstöjä. Laivanrakennuksen 

sidosryhmät, mm. kansainväliset varustamot. Forum Marinum, tai-

delaitokset, taiteen vapaat ryhmät, kulttuuriharrastajat yrityksissä

Kulttuurin alueet: Ääni-, media- ja valotaide, laivanrakennus, teolli-

nen muotoilu,  useat eri taiteen- ja kulttuurinlajit
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Tulevaisuuden puutarhat
Framtidens trädgårdar

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Vuosi 2011 on puistojen ja kasvun aikaa: Turkuun raken-
netaan tuhat tulevaisuuden puutarhaa. Pienimmät niistä 
mahtuvat kukkaruukkuun, suurimmat valtaavat kau-
pungin unohdetut alueet. Jokainen puutarha kätkee si-
säänsä salaisuuden. Keskustassa ja keskustan tuntumassa 
uinuvat joutomaat muuttuvat ihmeellisiksi maisemapuis-
toiksi sekä valo- ja ympäristötaiteen temmellyskentiksi. 
Kulttuuri ja luonto kietoutuvat toisiinsa ja kasvien rinnal-
la puutarhoissa kasvaa nykytaidetta. 

Maamme vanhimmat kaupunkipuistot, historialliset vil-
jely- ja kulttuurimaisemat, vanhat yksityiset puutarhat, 
Ruissalon tammimetsät, suot ja saaristo. Suomalaisen 
puutarhataiteen juuret ovat Turussa. Kulttuuripääkau-
pungin tutkimusmatkalla tulevaisuuden puutarhoja ra-
kennetaan parvekkeille, kauppatorille, jokilaivoille ja 
teollisuusalueille. Vanhustentalon  puutarha luodaan uu-
destaan asukkaiden, taiteilijoiden ja puutarhureiden yh-
dessä suunnittelemaksi elämyspuutarhaksi. Ihmiset voi-
vat pysähtyä hiljaisuuden puutarhaan, ja päiväkotilapset 

toteuttaa leikkipuutarhansa. Maahanmuuttajien yhdessä 
suunnittelemassa muistojen puistossa toteutuvat eri kult-
tuurien puutarhaperinteet ja puutarhan kokemistavat. 
Tunteita herättävien puutarhojen luomistapoja on yhtä 
monta kuin puutarhureita.

Puutarhat avaavat mahdollisuuden osallistumiselle ja 
erilaisten ihmisten kohtaamiselle. Ne ovat leikin, ilon ja 
luovuuden, mutta myös hengellisyyden ja hiljaisuuden 
tyyssijoja. Inspiroiva, yllättäväkin ympäristö tukee luo-
van kaupungin ideaa. Puutarhoissa kohtaavat tehty ja 
koskematon, yksityinen ja julkinen, uusi ja vanha, perin-
ne ja tulevaisuus.

Puutarhanhoito, nykytaide, ympäristötaide sekä maise-
ma- ja ympäristösuunnittelu kasvavat yhteen luoden 
uutta, elävää kulttuuria. Paikallista asiantuntemusta täy-
dennetään puutarhataiteen ja maisema-arkkitehtuurin 
kansainvälisten huippunimien visioilla. Puutarhakau-
punkiseminaari kokoaa Turkuun koti- ja ulkomaiset mai-
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”Minä haluaisin, että Turussa olisi 

kesällä hienoja, kauniita istutuksia. 

Tulppaaneja ja muita kukkia. Kaupunki 

tulisi kauniimmaksi.” 

Markus 12 v

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

sema-arkkitehdit, kaupunki- ja puutarhasuunnittelijat, 
nyky- ja ympäristötaiteilijat sekä kaupunkitilan tutkijat. 
Kulttuuripääkaupunkihankkeen pysyviksi rakennettavi-
en puistojen ja puutarhojen suunnittelussa toteutetaan 
prosentti taiteelle -periaatetta.

Aikataulu: Valmistelevan työryhmän perustaminen 2006, pysyvien 

puutarhojen suunnittelu ja toteutus alkaa 2007, tilapäisten 2008 hui-

pentuen vuoteen 2011

Valmistelussa olleet mukana: Valokuvataiteilija ja puutarhuri Armi 

Laukia, elämyspuutarha: johtaja Heli Nieminen (Kerttulin vanhainko-

ti), johtaja Marja-Liisa Wilenius (Liinahaan vanhainkoti), hiljaisuuden 

puutarha: taiteilija Hilkka Huotari, muistojen puisto: Kaj Kivinen, Pet-

ri Öhman, Kensuke Shimizu, Raya Mudie, Sibel Kantola, Maisoun 

Kanaan, Megumi Hayashi ja Linda Su 

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Turun kaupungin viherlaitos, 

Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitustoimen virasto, Turun kau-

pungin kiinteistölaitos ja tilalaitos, Turun maakuntamuseo, Turun 

yliopiston biologian laitos ja kasvitieteellinen puutarha, Turun biolo-

ginen museo, Turun taidemuseo, Wäinö Aaltosen Museo, Aboa Vetus 

& Ars Nova -museo, Turun taideakatemia, Varsinais-Suomen taide-

toimikunta, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, Kultarannan 

puutarha (Naantali), 

Paddaisten kartano 

(Sauvo), Källskär – 

Kreivin saari (Kökar), 

Suomen kotiseutuliit-

to, Ympäristötaiteen 

säätiö, Aura Yhdistys/Flux 

Aura, Halikonlahti Green Art: 

Salon taidemuseo Veturitalli ja Aurinkoinen tule-

vaisuus -työryhmä, Eva Rosengren (The National Public Art Coun-

cil, Sweden), Tuorlan maatalous, puutarha- ja luontokoulutus, muut 

puutarha- ja taidealan oppilaitokset, alueyhdistykset, puutarhayhdis-

tykset, viheralan toimijat, taidejärjestöt. Taiteilijoita ja luennoitsijoita 

esimerkiksi Martha Schwartz (Iso-Britannia), Lucien den Arend (Suo-

mi, Hollanti), Rosemary Laing (Australia), Anya Gallaccio (Iso-Britan-

nia), Gillian Carnegie (Iso-Britannia), Darren Almond (Iso-Britannia), 

Agnes Denes (USA), Andre Geller (Saksa), Andy Godsworthy (Iso-Bri-

tannia), Hanna Johansson, Lauri Astala, Olavi Lanu, Eeva Ruoff, Kaisu 

Koivisto, Saara Ekström, Minna Maija Lappalainen, Päivi Maunu, Si-

mo Alitalo, Jan-Erik Andersson

Kulttuurin alueet: Nykytaide, puutarhataide, ympäristötaide, ekotaide
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Kaupunki 365
Staden 365

Kaupunki 365 tuo taiteen ja kulttuurin koettavaksi, koh-
dattavaksi ja osallistuttavaksi kaupungin arkeen. Turussa 
tapahtuu vuoden 2011 jokaisena päivänä ainakin yksi yl-
lättävä taideteko julkisessa tilassa. Mieskuoro laulaa liik-
kuvasta jokilautasta rannalla istuville nuorille, bussi vie 
ilmaiselle kiertoajelulle lähiöihin, ravintolan vessan käsi-
pyyhkeistä voi lukea runoja ja kotimatkan vaahterapuun 
oksiin ripustetuilta lapuilta aforismeja. Syksyisenä iltana 
lähdetään vanhaan vesisäiliöön kokemaan jotakin vielä 
salaisena pysyttelevää tai osallistutaan suureen yhteisö-
taideteokseen. 

Kaupunki 365 luo yllättäviä näkökulmia tutulta tuntunee-
seen kaupunkiin. Hankkeeseen liittyy tehtäväkirja ja in-
ternetsivusto. Taidetekojen tehtäväkirja toimii "itse tehty 
kaupunkitaide" -periaatteella. Kirjaan on kirjoitettu jokai-
selle päivälle pieni ympäristöön suuntautuva taideteko, 

jonka jokainen kaupungissa oleva voi toteuttaa osallistuen 
samalla aina uuteen yhteisötaideteokseen. Kaupunki 365 
-hankkeen internetsivuille tallennetaan Turun psyko-
maantieteellisiä kokemuskarttoja. Sivuille kootaan kau-
punkilaisten ja matkailijoiden henkilökohtaiset nähtävyy-
det ja kaupunkikierrokset sekä kauneimmat äänimaise-
mat. Jokainen voi tallettaa oman Turku-kokemuskarttansa 
ja tutustua muiden kokemuksiin kaupungista.

Kaupunki 365 järjestää taiteen ja kulttuurin, kaupunkilais-
ten ja matkailijoiden yllättäviä yhteentörmäyksiä. Tekemi-
seen osallistuvat sekä taiteen ammattilaiset että harrasta-
jat. Kaupunki 365 tuo kulttuurin uusien kokijoiden lähelle, 
madaltaa kynnystä osallistua ja tekee kulttuuria saavutet-
tavammaksi. Kulttuuri elää kaupungissa luontevasti ih-
misten keskellä, löytää uusia yleisöjä ja houkuttelee teke-
mään ja kokemaan – tutkimaan kaupunkia uudella tapaa.
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Pro arki
Pro vardagen

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Suomalainen olohuone matkustaa. Kesäaikaan järjeste-
tään kaupunkitaiteen festivaali Olohuone. Silloin tutki-
taan paikan ja teoksen kommunikaatiota sekä kysymystä, 
miten käyttää hyväksi kaupunkitilaa ja sen merkityksiä. 
Olohuone säväyttää ja saa aikaan erilaisia kaupungissa 
olemisen ja kaupunkitilan ymmärtämisen tapoja. Kau-
punki on asukkaidensa ja vieraittensa olohuone – paikka, 
jossa viihdytään ja rentoudutaan. 

Vuonna 2011 Olohuone matkustaa. Brysseliläisessä puhe-
linkopissa on kuunneltavissa pätkiä turkulaisesta elämäs-
tä ja Aurajoen virtauksesta, Pariisiin sijoitetusta mainos-
taulusta voidaan lukea turkulaisten suomenkielisiä runoja 
kesälle ja kaupungille – käännökset ovat runojen vieressä. 
Pienet suomalaiset ”olohuoneet” lähtevät maailmalle.

Olohuone-kaupunkitapahtuma toteutuu Turussa ennen 
vuotta 2011 kuusi kertaa. Vuodelle 2011 valitaan aiemmin 
toteutetuista 12 mielenkiintoista teosta – yksi joka kuu-
kaudelle – jotka lähtevät vierailulle 12 Euroopan kaupun-
kiin: esimerkiksi Viron kulttuuripääkaupunkiin ja Turun 
ystävyyskaupunkeihin. Teokset vievät mukanaan olohuo-
neellisen Turkua ja Suomea tutustuttavaksi. Niistä koh-
teista, joihin Olohuoneen vierailut toteutetaan, valitaan 
kustakin toteutettavaksi yksi paikkasidonnainen teos Tur-
kuun. Teosten peruslähtökohta on, että ne tuovat muka-
naan palan omaa kaupunkitilaa tai -kulttuuria. Kahdessa 

eri maassa sijaitsevien teosten välille rakennetaan nettika-
merayhteys, jotta olohuoneista voi kurkistaa toiseen.

Aikataulu: Tapahtumia ennen vuotta 2011 osissa ja ryppäissä muun 

muassa Olohuone-festivaalin aikana. Vuonna 2011 toteutuu joka päivä

Valmistelussa olleet mukana: Esitys- ja mediataiteilija Meiju Niska-

la, kirjallisuuden läänintaiteilija Emma Puikkonen (Varsinais-Suomen 

taidetoimikunta), valokuvaaja Topi Äikäs (Olohuone ry) 

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Aukile-ryhmä, IhOlla ry, IC-98, 

Lounais-Suomen Kirjailijat, Läntinen tanssin aluekeskus, Turun kirja-

kahvila, Turun kaupungin yhteisö- ja kaupunkitaiteilijahanke - Suvi 

Aarnio, Turun kaupunki - ympäristö- ja kaavoitusviraston kevyen lii-

kenteen asiamies Mikko Laaksonen, Turun yliopiston maantieteen 

laitos, Valokuvakeskus Peri, Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Tu-

run maakuntamuseo, Ympäristötaiteen säätiö, Turun kaupunki (viher- 

ja kiinteistölaitokset), Senaatti-kiinteistöt, paikalliset yritykset, Turun 

taideakatemia, harrastajaryhmät, kansalliset ja kansainväliset yhteis-

työkumppanit. Mahdollisia paikallisia taiteilijoita esimerkiksi Marja 

Kangas (esitystaide), Maija Hirvanen (tanssi ja multimedia), Niina 

Suominen (animaatio), Mike Pohjola (roolipelitaide), Reija Palo-Oja ja 

Kimmo Ylönen (kuvataide), Linda Priha (tanssi), Tatu Hiltunen (ääni ja 

kuva), Tellervo Kalleinen (Helsinki, video ja performanssi). Kansainvä-

lisesti 12 eurooppalaisesta yhteistyökaupungista kustakin ainakin yksi 

taiteilija. Muita esim. Ange Taggart (Iso-Britannia), Mike Pearson (Iso-

Britannia), Ben Russel (Iso-Britannia), Alexei Shulgin (Venäjä), Mauri-

ce O’Connel (Skotlanti), Norman Denzin (USA), Marti Guixe (Espanja), 

Lone Twin (Iso-Britannia), Junge Hunde -verkosto (mm. Århus), Mot-

herboard (Bergen), Perfect Performance (Tukholma)

Kulttuurin alueet: Tanssi, performanssitaide, teatteri, animaatio, 

äänitaide, yhteisötaide, kuvataiteet, ympäristötaide, musiikki, valoku-

va, mediataide, kirjallisuus

Pro Arki avaa varsinaissuomalaiset kodit ja arjen maail-
man ihmisille. Millainen on turkulaisen perheen arki, 
millaista ruokaa tarjotaan päivällisellä, kuka tekee koti-
työt ja mitä perhe harrastaa? Millaisia ihmisiä lopulta 
ovat turkulaiset ja varsinaissuomalaiset, joita ainakin 
muualla Suomessa moititaan sisäänpäinlämpiäviksi? Pro 
Arki on mahdollisuus tutustua kaupungin kulttuuritar-
jonnan lisäksi myös alueen ihmisiin, heidän elämänta-
paansa ja arkeensa. 

Pro Arki avaa varsinaissuomalaiset ovet kaikille kävijöille 
kolmessa eri muodossa:

Vaihda kotia – Switch Homes. 500 turkulaista tai varsi-
naissuomalaista vaihtaa kulttuuripääkaupunkivuoden 
aikana kotia viikon ajaksi muualta saapuvan perheen tai 
vieraan kanssa.

Käy kylässä – Lodge Families. 500 turkulaista ja varsi-
naissuomalaista perhettä majoittaa kulttuuripääkaupun-
kivuoden aikana muualta saapuvan perheen kotiinsa 
viikonlopuksi tai viikoksi.

Pysy kaukana – Web Homes. Neljä erilaista varsinais-
suomalaista kotia varustetaan web-kameroilla kulttuuri-
pääkaupunkivuodeksi, ja kuvaa lähetetään ympärivuo-
rokautisesti internetiin.

Aikataulu: Suunnittelu 2008–2009, toteutus 2010–2011

Hankkeen valmisteluun osallistuneet: varatoimitusjohtaja Leevi 

Parsama, GoodMood Productions Oy

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Matkailualan yritykset, verkkolii-

ketoiminnan osaajat, aluekumppanuus, Turku Touring

Kulttuurin alueet: Matkailu, arjen kulttuuri
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Lähellä
Nära

Turku 2011 nimeää vuoden jokaiselle kuukaudelle nimik-
kolähiön. Koko kaupunki ja sen vieraat kutsutaan nimik-
kolähiöön esimerkiksi  asuinalueen omaan kulttuurifesti-
vaaliin, monikulttuuriseen basaariin, pihat yhdistäviin 
puutarhakutsuihin, kunnostettujen autojen paraatiin, 
suureen kadunmaalaustapahtumaan, lähiöbussikierrok-
selle, skeittaamaan käyttötaideteoksilla tai osallistumaan 
yhteiseen ympäristöprojektiin. Projektit ovat kunkin lähi-
ön ja sen asukkaiden näköisiä. Niiden toteuttajia ovat 
asukkaat ja aluetyöryhmät yhteistyössä yhteisö- ja kau-
punkitaiteilijoiden kanssa. Projektien keskuksina toimi-
vat lähikirjastot, jotka ovat uuden toimintamallin mukai-
sesti alueensa kulttuurikeskuksia.

Lähellä-projektien kulkua voi seurata Turku 2011 -inter-
netsivustolta, jossa jokaisella mukana olevalla lähiöllä on 
omat sivunsa. Kansainvälistä vaihtoa yhteistyölähiöiden 
kanssa tehdään virtuaalisen kulttuuri- ja taiteilijavaihdon, 
verkkotaiteen sekä tapahtumista lähetettävien suorien 
internet-lähetysten kautta. 

Lähellä tekee lähiökulttuureita tutuksi, lähentää keskus-
taa ja lähiöitä sekä tuo esille kaupungin monimuotoisuu-
den.  Lähellä on avoin asukkaiden ehdotuksille määritte-
lemättä etukäteen kulttuurin tai taiteen rajoja. Lähellä-
hanketta jatketaan vuoden 2011 jälkeen vuosittaisella 
Lähiöviikko-tapahtumalla, jossa lähiöt  esittelevät  omia 
kulttuuriprojektejaan ja -tapahtumiaan. 

Aikataulu: Lähiöiden valinta 2008, työryhmien kokoaminen, projekti-

ideoitten kerääminen ja projektien suunnittelu 2009, toteutus 2010–

2011

Hankkeen valmisteluun osallistuneet: Työryhmä: kaupunki- ja yhtei-

sötaiteilija Suvi Aarnio, Jari Kaulio ja Leena Aho (nuorisoasiainkes-

kus), Kristiina Seppänen ja Marianne Vuokko, (Turun kaupungin 

nuorisotoimi), Merja Marjamäki, Kimmo Pöllänen ja Tarja Nikander 

(Turun kaupunginkirjasto), Katri Motuste (Turun maakuntamuseo), 

Heta Mulari ja Pamela Andersson (Turun kaupungin kulttuuritoimi). 

Projekti-ideoita myös Hirvensalo-seura, Eija Lappalainen, Petri Öh-

man ja Kensuke Shimizu, Turun lasten ja nuorten hyvinvointijohto-

ryhmä, ValoAurinko – lastenkulttuurin taitotalo osuuskunta

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Nuorisojärjestöt, aluekumppa-

nuus, lähikirjastot, koululaitos, Turun ystävyys- ja yhteistyökaupungit, 

paikallisradiot ja -lehdet, paikallistelevisio, maahanmuuttajajärjes-

töt, sosiaalitoimi, Lasten taitotalo Valoaurinko osuuskunta

Kulttuurin alueet: Eri taiteen- ja kulttuurinalat, kaupunkisuunnittelu, 

yhteisötaide, nuorten kulttuuri
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Kulttuuri-
kuntoilun 
keskuspuisto
Kulturidrottens centralpark

 

”Unelmieni Turussa haluaisin 

että siellä olisi keijukaismaailma, 

jossa voisi kiipeillä keijukaisissa 

ja mennä keijukaistaloihin sekä 
kiipeillä erilaisiin kukkiin. 

Tietenkin kaikki nämä olisivat 
patsaita.”

Reetta 10 v KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Arki- ja tavoitteellinen liikunta, virkistystoiminta, taide ja 
historia yhdistävät voimansa Aurajoen varsille rakentu-
vassa Kulttuurikuntoilun keskuspuistossa. Aurajokiym-
päristöä kehitetään entistä elävämmäksi, toimivammaksi 
ja viihtyisämmäksi kulttuurin ja liikunnan keitaaksi, ta-
voitteena kaupunkilaisten fyysisen, henkisen ja sosiaali-
sen hyvinvoinnin edistäminen. Hanke toteutetaan raken-
tamalla uudenlaisia kumppanuuksia eri hallintokuntien, 
kulttuurilaitosten, yritysmaailman ja yksityisten toimijoi-
den välille.

Aurajoen varrelle suunnitellaan taiteilijoiden ja liikunnan 
harrastajien yhteistyönä käyttöteoksia kiipeilyä ja skeitta-
usta, kuntourheilua ja venyttelyä varten. Teoksissa yhdis-
tyy esteettisyys ja käytettävyys, ja ne ovat kaupungin 
uusia, toiminnallisia kohtaamispaikkoja. Samalla periaat-
teella toteutetaan lasten ja nuorten uusi lähiliikuntapaik-
ka Urheilupuistoon. Taidetta ja liikuntaa yhdistävät myös 
valotaideteoskentät öisille rantalentopallo- ja katukori-
palloturnauksille. Valoteosten valaisema lenkkipolku 
vaihtaa paikkaa kuukausittain.

Kaupungissa jo olevat tai suunnitteilla olevat itsenäiset ja 
opastetut teemakierrokset esimerkiksi arkkitehtuuri- ja 
ympäristötaidekohteista kootaan yhtenäiseksi kokonai-
suudeksi internetiin. Kulttuurikuntoilureitin voi suunni-
tella myös itse niin, että sopivat nähtävyydet, maisemat ja 
kuntoiluun sopivat puistotiet muodostavat halutunlaisen 
kokonaisuuden. Taiteilijoiden kanssa yhteistyössä suun-
nitellut opasteet ja kilometripylväät toimivat kaupunki-
kierrosten viitoittajina. 

Kilot historiaan -kierros Turun linnassa yhdistää historian 
ja liikunnan ilot. Kuntoilu- ja kulttuurioppaan perässä saa 
itse kokea, millaista oli työskennellä piikana keskiaikaisen 
linnan keittiössä jyrkkien portaiden ja pitkien käytävien 
päässä. 

Kulttuurikuntoilun keskuspuisto -hankkeen toteuttami-
seksi Turun Aurajoen suuntaisia kevyen liikenteen väyliä 
parannetaan. Keväästä syksyyn Aurajoelta kulkee Ruis-
saloon, ehkä myös Naantaliin, asti laivayhteys, joka yh-
distää ulkoilualueita toisiinsa. Kuuden kunnan läpi kul-
keva Aurajoen melontareitti kunnostetaan. 

Kulttuurikuntoilun keskuspuisto on valmis vuonna 2011. 
Se vihitään käyttöön kansainvälisellä kuntoilutapahtu-
malla sekä Turun ja sen ystävyys- ja yhteistyökaupungit 
yhdistävällä kulttuurin ja liikunnan teemaviikolla. 

Aikataulu: Suunnittelu ja rakennustyöt aloitetaan 2007. Muutostyöt 

valmiit 2011

Valmistelussa olleet mukana: Maarit Talamo-Kemiläinen ja Katri 

Motuste (Turun maakuntamuseo), Päivi Kiiski-Finel (Wäinö Aaltosen 

Museo), Ritva Nummiora, Mikko Jokinen ja Mikko Laaksonen (Turun 

kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto), Aarni Mertala (Turun kau-

pungin liikuntapalvelukeskus), urheiluasiamies Pertti Perko (Turun 

kaupungin liikuntapalvelukeskus), Minna Sartes, Heta Mulari ja Pa-

mela Andersson (Turun kaupungin kulttuuritoimi), Turun Latu ry, 

Toispual jokke ry, Turun suunnistajat ry:n nuorisojaosto, pääsihteeri 

Maria Merikanto (Varsinais-Suomen taidetoimikunta), turismstude-

rande Annie Wikström. Kansainvälinen kuntoilutapahtuma: ystävyys-

kaupunkiworkshop – Bo Andér (Tukholma), Encho Chakarov (Varna), 

Külli Hansen (Tarto), Peter Hee (Kolding), Kurt Lilja (Tukholma), He-

len Lykke-Møller (Århus), Olga Milovidova (Pietari), Ardo-Jako Olev 

(Tallinna), Sasho Popov (Varna), Peeter Rebane (Tallinna), Agata Ro-

gos (Gdansk), István Roboz (Szeged), Helve Russak (Tarto), Lennart 

Sundja (Tallinna), Plamena Tsoneva (Varna), Berk Vaher (Tarto), Tho-

mas Werner (Rostock)

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Museot, Turun kaupungin nuori-

soasiainkeskus, Turun kaupunginteatteri, Turun kaupungin ympäris-

tö- ja kaavoitusvirasto, Turun kaupungin kiinteistö- ja viherlaitokset, 

Turku Touring, Turun kaupunginkirjasto, Turun kaupungin liikunta-

palvelukeskus, liikunta-, urheilu- ja virkistystoimintaseurat, liikunta-

välineitä tuottavat yritykset, paikallismedia, Turun yliopisto, Åbo 

Akademi, Turun taideakatemia, Salon kaupunki/Kirkosta kirkkoon – 

kulttuuria kuntoillen -hanke

Kulttuurin alueet: Liikuntakulttuuri, hyvinvointi, kulttuurihistoria, 

kaupunkisuunnittelu, muotoilu, kuvataiteet
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2011 sukellusta 
saaristoon

2011 dykningar i skärgården

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku 2011 ulottuu maailman kauneimpaan saaristoon ja sitä ympäröivälle Itä-
merelle. Karut kalliot, hitaasti kasvaneet männyt, veden sileiksi hiomat, kesäau-
ringon kuumentamat luodot. Myrsky tai jää pitää venettä laiturissa. Merestä 
heijastuu erityinen valo. Mitä siitä kaikesta tallentuu suomalaiseen ja eurooppa-
laiseen kulttuuriin ja taiteeseen? Mitä saaristoluonnon läheisyys merkitsee sen 
ääressä eläville, mitä vieraille? Mitä kaikkea saaristo oikein on? 

2011 sukellusta saaristoon -teemassa kohdataan Turun saariston,  luonnon, 
veneilyn ja vapaa-ajan mahdollisuudet sekä Itämeren ainutlaatuisuus. Ma-
jakkasaarissa järjestetään konsertteja, ja taiteilijoita muualta Euroopasta kut-
sutaan työskentelemään Turun saaristoon. Suuri nykytaiteen katselmus kes-
kustelee saaristolaiselämän ja luonnon kanssa. Itämeren perinnealukset ja 
veneilijät yhdistetään suurella meritapahtumalla, satamat koristellaan tai-
teella. Teemakokonaisuus tukee saariston matkailua ja pysyvää asutusta. 
Samalla nostetaan esille koko Eurooppaa koskettava huolenaihe, Itämeren 
saastuminen.
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Archipelago 
Art EXPO 2011
Arkipelag konst-EXPO 2011

Archipelago Art EXPO 2011 on nykytaiteen näyttely Tu-
runmaan  kauniissa saaristossa kesällä 2011. Taiteen väylä 
kulkee merta pitkin Turusta Paraisille ja Nauvon läpi 
Korppooseen. Archipelago Art EXPO tuo valotaidetta 
saaria yhdistävälle sillalle, installaation yksinäiselle luo-
dolle, valokuvanäyttelyn saaristolaistorppaan, taidetta 
kalastajan verkkovajaan, saaristolaiskartanon puutarhaan 
ja purjehtijoiden kesäkahvilaan. Nykytaide siirtyy galle-
rioista saaristoon keskustelemaan, inspiroitumaan, ra-
kentamaan kontrasteja ja vuoropuhelua. Saaristossa se 
kohtaa ainutlaatuisen luonnon, valon, veden ja saariston 
ihmiset.

Näyttelyyn kutsuttavat taiteilijat edustavat laajasti nyky-
taiteen eri muotoja, kuten kuvanveistoa, valokuvausta, 
installaatio-, video-, media- ja äänitaidetta. Osa teoksista 
tilataan näyttelykokonaisuutta varten. Archipelago Art 
EXPO 2011 koetaan kokonaisuutena meriteitse. Näyttelyn 
tavoitettavuutta lisätään yhteysalusvuorojen lisäksi eri-
tyisillä vesibussi- ja venekuljetuksilla. Osaan näyttelyko-
konaisuudesta voi tutustua myös omalla veneellä tai 
maateitse. Archipelago Art EXPO 2011 toteutetaan saaris-
ton herkkää luontoa kunnioittaen.

Vuoden 2011 aikana kutsutaan 10 valtakunnallista ja kan-
sainvälistä taiteilijaa työskentelemään saariston taiteilija-
residensseihin. Tavoitteena on saariston erityisen luon-
non, valon ja elinolosuhteiden kokeminen ja niiden välit-
tyminen taiteeseen. Residenssien vieraiden tekemistä 

töistä järjestetään oma näyttely, ja osa niistä liitetään Ar-
chipelago Art EXPOon. Näyttelyn yhteydessä toteutetaan 
myös saaristoelokuvafestivaali. 

Archipelago Art EXPO 2011 tuo Turunmaan saaristoon 
parasta eurooppalaista nykytaidetta ja nostaa saariston 
erityisyyden esille kansallisessa ja kansainvälisessä medi-
assa. Archipelago Art EXPO 2011 luo tilaisuuksia erilais-
ten eurooppalaisten näkökulmien kohtaamiselle sekä 
niiden ja saariston dialogille.

Aikataulu: Reittien ja paikkojen valinta 2007–2008, taiteilijoiden kut-

suminen 2008–2009. Residenssit 2010–2011. Tapahtuma kesällä 

2011

Valmistelussa olleet mukana: Taiteilija ja elokuvaohjaaja Lotta Pet-

ronella, kuraattori Taru Elfi ng, Vtm yhteyspäällikkö Kitti Uro, johtaja 

John T. Spike (Firenzen Biennaali)

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: MUU ry, AV-Arkki, Skärgårds-

centret i Korpoström, Wäinö Aaltosen Museo, Turun taidemuseo, Tu-

run taideakatemia, Aboa Vetus & Ars Nova ja Turku biennale 2011, 

intendentti Maaretta Jaukkuri (Kiasma), Galleria Anhava, Frame. Tai-

teilijoita esimerkiksi Eija-Liisa Ahtila, Mari Sunna, Gun Holmström, 

Minna Haukka, Elina Brotherus, Heli Kutchka, Liisa Lounila, Saara 

Ekström, Salla Tykkä, Johanna Lecklin, Renja Leino, Axel Antas, Hen-

rietta Lehtonen, Veli Granö, Elin Wikström (Ruotsi), Olafur Eliasson 

(Tanska), Kristina Leko (Kroatia), Rineke Dijkstra (Hollanti), Simon 

Starling (Skotlanti), Jesper Just (Tanska), Rosalind Nashashibi (Skot-

lanti), Francis Uptrichtard (Uusi Seelanti), Gregor Schneider (Saksa), 

Pippilotti Rist (Sveitsi), Cecilia Westerberg (Tanska), Michelangelo 

Pistoletto (Italia), Christian Boltanski (Ranska), Igor Mitoraj (Italia), 

Magdalena Abakanowicz (Puola), Anne ja Patrick Poirier (Ranska)

Kulttuurin alueet: Nykytaide, saaristolaiskulttuuri, matkailu
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Loisto
Fyren

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Saariston luonto ja koruttomat saaret jylhine majakoi-
neen tarjoavat sykähdyttävän ympäristön ikimuistoisille 
konserteille. Kulttuuripääkaupunkivuoden Loisto-kon-
serttisarjassa kansainväliset huiput ja nousevat tähdet 
vievät musiikkinsa historiallisille majakkasaarille, saa-
riston idyllisiin kirkkoihin ja rantojen silokallioille. Kesä-
kuun alusta elokuun loppuun jatkuva 12 konsertin sarja 
toteutetaan länsirannikon suomen- ja ruotsinkielisten 
musiikkitapahtumien yhteistyönä. Kukin järjestää yhden 
unohtumattoman Loisto-konsertin osana omaa tapahtu-
maansa. Konserttisarja tuo kamarimusiikkia Utön ma-
jakkakirkkoon, nuoret jazz-muusikot pohjoismaiden 
vanhimpaan majakkaan Bengtskärissä, auringon nousun 
ja laskun konsertit rantakallioille. Sarja huipentuu suu-
reen ulkoilmakonserttiin Ahvenanmaan Bomarsundin 
linnanraunioilla. Esityspaikoille kuljetaan joko vesibus-
seilla tai muilla yhteisaluksilla tai omilla veneillä.

Osa konserteista tuotetaan kansalliseen ja kansainväli-
seen levitykseen television ja internetin välityksellä. 
Loisto-konsertteja varten tilataan teokset suomalaiselta, 
pohjoiseurooppalaiselta ja keskieurooppalaiselta sävel-
täjältä.

Konserttisarja yhdistää länsirannikon musiikkitapahtu-
mat, luo yhteistyömuotoja sekä tiivistää jo olemassa ole-
via. Se nostaa saaristoa esille kansallisesti ja kansainväli-
sesti kiinnostavana matkailukohteena. Itämeri liittää 
saariston mantereeseen ja Suomen muuhun Eurooppaan: 
konsertteihin voi tulla omalla veneellä yhtä hyvin 
Suomesta kuin Tukholmasta, Pietarista, Tallinnasta tai 
Rostockista.
 
Aikataulu: Suunnittelu, kiinnitykset ja pilotointi 2008–2010, toteutus 

2011 kesä-elokuussa

Valmistelussa olleet mukana: toiminnanjohtaja Rauno Melos (Cru-

sell-viikko), toiminnanjohtaja Alarik Repo (Turun musiikkijuhlat), toi-

minnanjohtaja Tiina Tunturi (Naantalin Musiikkijuhlat), taiteellinen 

johtaja Jyrki Kangas (Pori Jazz)

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Paraisten Urkupäivät, Kemiön 

musiikkijuhlat, Korpo Sea Jazz, Baltic Jazz, Nauvon Kamarimusiikki-

päivät, Rauma Festivo, Inkoon meri ja musiikki, Maarianhamina, 

Hanko, Kotka

Kulttuurin alueet: Musiikki, tanssi ja näyttämötaide
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Merikatedraali
Havskatedralen

sulamisen ja jäätymisen, kukkien kukkimisen ja lakastu-
misen, valon lisääntymisen ja vähentymisen. Merikated-
raali muistuttaa meitä jatkuvasti myös Itämeren ja luon-
non suojelun tärkeydestä. 

Merikatedraali leviää laajalle saaristoalueelle ja samalla 
yhdistää sen uudella tavalla. Kesäaikaan katedraalin kap-
peleissa voi vierailla veneellä. Talvella Merikatedraalin 
voi palata internetin välityksellä. 

Aikataulu: Suunnittelu ja toteutus 2008–2011 

Valmistelussa olleet mukana: säveltäjä Peter Lång

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Arkkitehti Mikael Donalds (Ah-

venanmaa), valosuunnittelun professori Markku Uimonen (Helsinki), 

merikapteeni Henrik Karlsson (Ahvenanmaa), taiteilija Juha Pykäläi-

nen (Ahvenanmaa), internetsuunnittelija Markku Alikoski (Turku), 

elokuvaohjaaja Jonas Tuominen (Ahvenanmaa / Helsinki), elokuvaoh-

jaaja Eva Janikova (Turku), valosuunnittelija Patrik Isaksson (Ahve-

nanmaa), Gabriella Nordlund (Kökar), muotoilija Peter Mustelin 

(Turku), kuvataiteilija Peter Snejbjerg (Tanska), webdesigner Henric 

Mattsson (Ruotsi), Ilmatieteen laitos, Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut, Ålands Folkhögskola, Åbo Akademi, Turun yli-

opisto, AKAD (Akademin för konstnärlig forskning inom arkitektur 

och design), Taideteollinen korkeakoulu, puutarha-alan oppilaitokset, 

matkailusektori, saariston kunnat

Kulttuurin alueet: Kuvataiteet, valotaide, fi losofi a, psykologia, puu-

tarhataide, arkkitehtuuri

Merikatedraali on luonnon, fi losofi an ja taiteen yhdistävä 
rakennelma, jonka holvit ulottuvat yli Ahvenanmaan ja 
Turun saariston. Merikatedraali koostuu useista saariston 
ainutlaatuisille paikoille tehtävistä hiljentymisen paikois-
ta, luonnon ja taiteen kappeleista. Kappeleiksi valitaan 
luonnontilassa olevia paikkoja sellaisenaan ja sellaisia, 
joita taiteilijat muokkaavat työllään. Pelkistetyimmillään 
luonnon kappeli voi olla vaikka käkkärämäntyjen holvi, 
joka kuvastuu veden pinnasta.

Jokainen kappeli on oma taiteellinen ja arkkitehtuurinen 
projektinsa, oma erityinen tilansa saaristossa tai rannikol-
la. Joitakin merenlahtia erityisen muotoisine karikkoineen 
voidaan rakentaa mietiskelylle varatuiksi vesipuutar-
hoiksi. Merikatedraalin kappeleilla on kullakin oma tee-
mansa, joita valmistelevat Turun yliopiston ja Åbo Aka-
demin fi losofi an ja psykologian laitokset.

Merikatedraali on luonnon ja taiteen pyhättö, jossa metsä-
lammet, lehtipuiden salit, luonnon muovaamat veistokset, 
siirtolohkareiden rajaamat varjoiset lehdot, venesatamien 
puutarhat ja saarien kappelit yhdistyvät virtuaaliseksi 
katedraaliksi. Kappeleihin sijoitettavien web-kameroiden 
kautta ne näkyvät kaikki samaan aikaan internetissä. Me-
rikatedraalin kautta voi elää luonnon kiertokulun, veden 
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Turku Baltic 
Sea Event 

Marssi onnellinen poika Turun 

kaupunkiin: soi airiston tuuli, 

purjeita reivattiin, soi huilu ja laulu, 

priki laski laituriin.

P. Mustapää: Tuuli Airistolta 1969

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku Baltic Sea Event on kaupunkilaisten, matkailijoi-
den, perinnealusharrastajien, nuorisopurjehtijoiden ja 
perheveneilijöiden kansainvälinen meritapahtuma, joka 
kokoaa Itämeren laivat ja veneilijät Turkuun elokuisen 
viikon ajaksi. Aurajoki tuo meritapahtuman kaupungin 
keskustaan asti. Turun voimakkaasti kehittyvä merikes-
kus Forum Marinum näyttelyineen, museolaivoineen ja 
monipuolisine tiloineen toimii tapahtumien keskuksena.

Turku Baltic Sea Event rakentuu samalle periaatteelle 
kuin Rostockin kaupungin koordinoima eteläisen Itäme-
ren meritapahtuma Hanse Sail. Turku kokoaa jokakesäis-
tä meritapahtumaa varten yhteistyökumppaneita pohjoi-
selta Itämereltä ja ottaa myös päävastuun tapahtuman 
järjestämisestä.

Turku Baltic Sea Eventiä kehitetään vuosittain. Vuonna 
2011 se toteutuu ensimmäistä kertaa täysimittaisena poh-
joisen Itämeren tapahtumana. Tällöin alukset kulkevat 
satamasta toiseen, esimerkiksi Turusta Maarianhaminaan, 
Tukholmaan, Tallinnaan, Pietariin ja Kotkaan. Jokaisessa 
satamassa odottaa monipuolinen kulttuuriohjelma, ja 
aluksia haastetaan osallistumaan esimerkiksi merimies-
laulu- tai -runokilpailuihin. Turun rantatapahtuman Ve-
dellisiä kokemuksia -kulttuuriohjelmaan liittyvät myös  
Aurajoen rannan uudet saunat, Wäinö Aaltosen Museon 

Vesi kaikilla aisteilla -näyttely, vesielokuvia, vesinukkete-
atteria, musiikkia, tanssia ja teatteria. Vuonna 2011 aluk-
silla on mahdollisuus kiertää myös koko Itämeri Turku 
Sea Eventin yhdistyessä Hanse Sailin kanssa. Neuvottelut 
suurtapahtumasta on jo aloitettu Rostockin ja Tukholman 
kanssa.

Turku on toiminut Tall Ships’ Race -tapahtuman isäntäsa-
tamana vuosina 1996 ja 2003. Suurten purjealusten kum-
paankin juhlaan on osallistunut noin 400 000 kävijää. 
Turku on anonut Tall Ships’ Race -isännyyttä jälleen vuo-
delle 2009. Menestyksellisten tapahtumien myötä sekä 
veneilijät että kaupunkilaiset ovat oppineet odottamaan 
merellistä elämää ja tapahtumia Aurajoen rannoille.

Aikataulu: Tapahtumaa kehitetään vuodesta 2006 eteenpäin vuoteen 

2011. Tapahtuma-aika on elokuussa.

Valmistelussa olleet mukana: Projektipäällikkö Pekka Paasio (Fo-

rum Marinum), Roland Methling (Rostock), Andrey Brezkin ja Igor 

Lonsky (Pietari), Robert Mann (Maarianhamina), Ugis Kalmadis (Rii-

ka), Hendy Lindelöf (Kotka), Olli Koskinen (Suomen Purjelaivasäätiö), 

Kurt Lilja (Tukholma)

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Turun musiikkijuhlat, Wäinö Aal-

tosen Museo, TIP-Connection ry, teatterit, tanssiteatterit, SEA – Suo-

men elokuva-arkisto, Turun yliopiston ympäristötutkimuksen keskus 

– Saaristomeren tutkimuslaitos (Seili), Suomalaisen elokuvan festivaa-

li / Varsinais-Suomen elokuvakeskus, Region Åboland, Turku Touring, 

TanssiteatteriERI, Aurinkobaletti, kansalliset ja kansainväliset yhteis-

työkumppanit

Kulttuurin alueet: Meri-, purjehdus- ja veneilykulttuuri, useat tai-

teen- ja kulttuurinlajit
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Satamataide
Hamnkonst

 

”Åbos ansökan om att utnämnas till 

europeisk kulturhuvudstad år 2011. [..] Jag är 

mycket glad över att idag, på Finlands 

självständighetsdag, kunna berätta att vi i 

Stockholms stad ger vårt fulla stöd till er 

strävan att erhålla denna hedervärda titel.”

 
Annika Billström, Finansborgarråd, Stockholms stadKULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Taide yhdistää Itämeren satamat vuonna 2011. Turun 
kulttuuripääkaupunkivuonna toteutetaan useita satami-
envälisiä taidehankkeita. Turun satamaan toteutettavalla 
valo- tai mediataideteoksella Taiteen majakka on vastapa-
rit Itämeren ystävyys- ja yhteistyösatamissa. Turusta Tal-
linnaan, Pietariin, Rostockiin, Maarianhaminaan tai Tuk-
holmaan matkustettaessa satamien yhteistaideteokset 
muistuttavat Itämeren kulttuurien yhteydestä ja symbo-
loivat niiden avoimuutta. Kuusi kansainvälistä taiteilijaa 
ja kuusi Itämeren satamaa työskentelevät yhdessä taide-
teosten luomiseksi.

Taide valloittaa satamat myös liikuteltavassa, väliaikai-
sessa ja satamaliikenteen myötä muuttuvassa muodossa: 
satamakaupunkien taiteilijoiden yhteistyönä luodaan 
installaatio, jota voidaan liikutella satamasta toiseen. 
Installaatio liikkuu konteissa satamien välillä muodosta-
en erilaisia kokonaisuuksia riippuen konttien määrästä ja 
valikoimasta. 

Taide tuodaan myös satamarakennuksiin matkustajien ja 
aikataulujen keskelle. Matkustajasatamia yhdistävät pit-
kät käytävät, jotka johdattavat matkustajat laivoihin. 
Vuonna 2011 Turun satamassa toteutetaan sataman käy-
tävillä taidenäyttely, joka kiertää vuoden 2011 jälkeen 
yhteistyökaupunkien satamissa.

Aikataulu: Projektin suunnittelu ja neuvottelut yhteistyökumppanien 

kanssa 2007, taiteilijoiden valinta 2008-2009, teosten valmistaminen 

2010, julkistaminen ja tapahtumat 2011

Valmistelussa olleet mukana: Kulturchef Tom Eckerman ja kultur-

sekreterare Mervi Appel (Maarianhamina), Jan Sundström (Maarian-

haminan satama), Marita Anstead (Turun satama), Kurt Lilja (Tukhol-

man satama), Portit: tekn. lis. Kaj Kivinen, läänintaiteilija Kai Lehikoi-

nen

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Tallinnan satama, Pietarin sata-

ma, Gdanskin satama, Rostockin satama, Wäinö Aaltosen Museo

Kulttuurin alueet: Kuvataiteet, valo- ja mediataide, installaatiot
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Jatulintarhat
Jungfrudanserna

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku 2011 kutsuu kaikki rakentamaan jatulintarhoja, 
leikkimään tarhoille suunniteltuja jatulileikkejä ja pelaa-
maan jatulipelejä. Jatulintarhat ovat rannikoiden ja saa-
ristoalueiden historiallisia rakennelmia. Ne ovat matalia 
ja laakeita, halkaisijaltaan 10–14-metrisiä kivilabyrinttejä, 
jotka muodostuvat useista sisäkkäin ladotuista kivikehis-
tä. Niissä  ei yleensä ole umpikujia, vaan mutkittelevat 
polut johtavat esteettä kuvion keskustaan. Turku 2011 
tarkastelee jatulintarhoja nykyajan näkökulmasta, yhdes-
säolon, luovan toiminnallisuuden ja kulttuurihistorian 
kohtaamiskenttinä.

Kansanperinne on pitänyt jatulintarhoja pohjolan mui-
naisen jättiläiskansan, jatulien, tekeminä, mutta niiden 
merkitystä tai käyttötarkoitusta ei tunneta. Tarhat ovat 
voineet liittyä kalastus- tai metsästysriitteihin,  hedelmäl-
lisyys- tai kosiomenoihin, mutta niitä on pidetty myös 
suotuisia tuulia odottavien merenkulkijoiden rakentami-
na leikki- tai  pelipaikkoina. Suomessa on eniten jatulin-
tarhoja Euroopassa. Turunmaan ja Ahvenanmaan saaris-
tossa niitä on satakunta. Tarhoja on löydetty Itämeren 
rantojen lisäksi Barentsin- ja Vienanmeren rannikoilta. 
Suurin osa niistä lienee rakennettu 1500- ja 1800-luvuilla, 
mutta vanhimmat ovat tiettävästi kivikaudelta. Jatulin-
tarhan kivikehän kuvio tunnetaan ympäri maailmaa, 
muun muassa antiikin ruukkujen kuvioinneista. 

Turku haastaa kulttuuripääkaupunkivuonna ystävyys- ja 
yhteistyökunnat ja -kaupungit Suomesta ja muualta Eu-
roopasta rakentamaan asukkaiden kanssa yhdessä omat 
jatulintarhansa. Rakentajat pienistä lapsista vanhuksiin 
tuovat omat kivensä yhteiseen rakennelmaan. Rakentajat 
voivat maalata omat kivensä, piirtää tai kirjoittaa vieste-
jään niihin. Valmis jatulintarha on jokaisen tekijänsä nä-
köinen. 

Jatulintarhat-kokonaisuus innostaa uudenlaiseen yhtei-
söllisyyteen: jatulintarhoille luodaan toimintaa siten, että 
ne ovat kohtaamispaikkoja kaikenikäisille. Jatulintarha-
leikeistä julistetaan lapsille ja kouluille kilpailu, jonka 
voittoehdotuksesta kehitetään taskuun mahtuva Jatulin-
tarha-peli. Yhdessä pelisuunnittelijoiden kanssa jatulin-
tarhojen pelikonseptista kehitetään lastentarhoihin ja 
kouluihin toteutettava ulkoleikki, jota viedään koko Eu-
rooppaan. Parhaat jatulintarhaleikit ja -pelit kootaan kir-
jaksi ja internetsivustoksi.

Uudet jatulintarhat ovat historiallisista esikuvistaan mal-
lia ottavia yhteisöllisiä ympäristötaideteoksia, jotka teh-
dään käyttöä varten. Ne luovat mahdollisuuksia uusille 
kokemuksille ja ystävyyksille. Samalla ne tuovat pohjoi-
sen Euroopan kulttuurihistoriaa kaikkien saavutettavak-
si. Jatulintarhat-hanke opettaa lapsille paikallishistoriaa 
elämyksen kautta ja kannustaa etsimään vastausta jatu-
lintarhojen arvoitukseen.

Aikataulu: Projektin markkinointi ja yhteistyökumppanien etsiminen 

2008-2009, suunnittelu 2009-2010. Leikki- ja pelikilpailu 2010–2011, 

jatulintarhojen rakentaminen 2011 elo-syyskuussa

Valmistelussa olleet mukana:  Viestintäpäällikkö Satu Haapala, kir-

jastosihteeri Armi Jaakkola, työryhmä Eeva Aaltonen, Kari Ahtiainen, 

Martti Heikkilä, Tiina Hyvönen, Maija Knuutila, Roope Lehtinen, Tau-

no Linkoranta, Ann-Marie Molin, Salla Mäki, Jatta Suvanto, Aki Tap-

per, Ritva Tiainen, Jorma A. Viljanen, Aino Verainen

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Varsinais-Suomen alueen kun-

nat, Suomen kunnat, ystävyys- ja yhteistyökaupungit, kirjastot, koulut 

ja päiväkodit, Turun maakuntamuseo, Turun yliopiston arkeologian 

laitos, Lääninhallituksen sivistysosasto, partiolippukunnat

Kulttuurin alueet: Yhteisötaide, ympäristötaide, kulttuurihistoria, 

peli- ja leikkiperinteet, paikallishistoria, arkeologia, vapaa-aika ja 

liikunta
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2011 lähtee 
lentoon
2011 lättar på vingen

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku 2011 mahdollistaa uuden ja erilaisen, pienen ja jännittävän nähdyksi ja 
kuulluksi tulemisen sekä tuo esille sitä, mikä on uniikkia ja erityistä. Miltä 
maistuu syötävän hyvä kaupunki? Mitä tapahtuu surrealistisessa kaupungis-
sa? Millaista on Turku 2011 -muotoilu? Miten vammaiskulttuuri näkyy osana 
kulttuuripääkaupunkivuotta? Mitä syntyy eurooppalaisten nuorten taiteente-
kijöiden kohtaamisessa tai siitä, kun koululaiset kutsuvat suomalaiset ja eu-
rooppalaiset ystävänsä yökylään?  2011 lähtee lentoon muun muassa lume-
bussissa, eurooppalaisten sirkuskoulujen Tulevaisuuden sirkusfestivaalissa ja 
taidejunissa.

Turku on Suomen undergroundin kaupunki, jossa marginaaliset taiteenlajit ja 
marginaalikulttuurit ovat viihtyneet aina. Opiskelijoiden kaupungissa on paljon 
nuorta voimaa ja intoa. 2011 lähtee lentoon -teemalla etsitään ja vahvistetaan 
sitä, missä on voimaa ja halua kasvaa. 2011 lähtee lentoon -teema siirtää katseen 
pois itsestäänselvyyksistä ja luo hyväksyntää ja suvaitsevaisuutta.
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Tulevaisuuden 
sirkusfestivaali
Future Circus Festival

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku palaa. Klovnit nielevät tulen. Joen savesta syntyy 
animaatiota. Nuket valtaavat  kaupungin kukkulat. Ku-
pittaan puiston kenttä muuttuu ihmemaaksi, kun kult-
tuuripääkaupunki tuo 2000-luvun sirkukset taiteilijoineen 
kaupunkiin. Aurajokisuun suuret nostokurjet  keinuttele-
vat akrobaatteja ja kannattelevat nuorallakävelijöitä. Tai-
demuseon mäki peittyy animaatioihin.

Tulevaisuuden sirkusfestivaali houkuttelee kaupunkiin 
akrobatiaa ja animaatiota, tanssia ja taikuutta, tulta ja tek-
niikkaa, kyborgeja ja nukkeja, visioita ja virtuaalisia maa-
ilmoja. Kaupunki on tulvillaan jännitystä, eksotiikkaa ja 
naurua. Kaupungin porteilla on tungosta, kukaan ei ha-
lua jäädä paitsi tulevaisuuden sirkuksesta. 

Eurooppalaisten sirkuskoulujen FEDECin (Fédération 
Européenne des Écoles de Cirque Professionelles) vuosi-
kokous Brysselissä 14.1.2006 päätti myöntää Turulle oike-
uden järjestää vuoden 2011 Sirkuksen Kiertävä Festivaali 
(Circle Cirkus). Festivaaliin liittyy myös sirkustaiteen 
mestarikursseja ja koulutusta Turun Taideakatemiassa 
sekä yhteisötaideprojekteja.

Aikataulu: Suunnittelu 2008–2010, toteutus 2011

Valmistelussa olleet mukana: Koulutusjohtaja Risto Hyppönen, Tu-

run taideakatemia

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Turun taideakatemia, TIP-Con-

nection, Marionettiteatteri Mundo, Turun Anikistit, Nukketeatteri 

Taiga-Matto, Wolf Trap Theatre, Animaation kärkihanke, TAIK/ELO, 

Teatterikorkeakoulu, Turun kaupunginteatteri, FEDEC (Fédération, 

Européenne des Écoles de Cirque Professionelles), Cirque du Soleil 

(Kanada), Cirque Éloize (Kanada), kansalliset ja kansainväliset yh-

teistyökumppanit

Kulttuurin alueet: Sirkus, nukketeatteri, animaatio, elokuva, musiik-

ki, yhteisötaide, teatteri

”Toivoisin, että Turussa olisi enemmän 
tramboliinia.”

Samu 10 v
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Muoto
Form

Turku 2011 haluaa vahvistaa Turun asemaa muotoilun 
kaupunkina ja esitellä suomalaista muotoilua Euroopalle. 
Kaupungissa on vahva muotoilualan perinne ja se on 
myös nuorten muotoilijoiden ja suunnittelijoiden kau-
punki. Turun taideakatemia ja Yrkehögskolan Sydväst 
kouluttavat tulevaisuuden muotoilijoita antamalla eu-
rooppalaisittain korkeatasoista koulutusta. 

Vuonna 2011 Turku järjestää yhdessä muotoilu- ja suun-
nittelualan oppilaitosten kanssa laajan, valtakunnallisen 
muotoilu- ja suunnittelukilpailun sisustus- ja tekstiilialan 
suunnittelijoille, arkkitehtuurin, graafi sen ja esinemuo-
toilun opiskelijoille sekä alojen nuorille ammattilaisille. 

Turun kaupunki varaa uuteen kulttuurikortteliin raken-
nusvaiheessa tyhjän tilan, joka saa kokonaisilmeensä 
pinnoista ja esineistä lähtien muotoilu- ja suunnittelukil-
pailun voittaneista töistä. Lopputuloksena syntyy uuden-
lainen kahvilan, uuden musiikin klubin ja nuoren muo-
toilun myymälän konsepti, joka valmistuu vuoden 2011 
aikana. Kilpailun juryyn kutsutaan muotoilun kärkinimiä 
Suomesta ja Euroopasta. Laajan yritysyhteistyön kautta 
mahdollisimman moni kilpailun palkituista töistä pääsee 
myös teolliseen tuotantoon.

Vuonna 2011 Turkuun kootaan myös laaja näyttely, johon 
kutsutaan kiinnostavimpia nuoria turkulaisen, suomalai-
sen ja eurooppalaisen nuoren muotoilun ja suunnittelun 
edustajia. Näyttely tuodaan julkisiin tiloihin sekä mielen-
kiintoisiin puitteisiin: mahdollisia järjestämispaikkoja voi-
vat olla Manillan kulttuuritehdas tai vankeinhoitotoimin-
nasta vapautuva Kakolan vankila Aurajoen rannalla. Sekä 

kilpailua että näyttelyä koordinoivat kokeneet muotoilu-
alan ammattilaiset parhaiden toiminta- ja tuotantotapojen 
sekä kontaktien löytämiseksi. Kaikki projektien suunnitte-
lusta, ilmeestä ja toteutuksesta lähtien tehdään yhteistyös-
sä opiskelijoiden ja nuorten ammattilaisten kanssa. 

Turku 2011 nostaa nuorta ja innovatiivista muotoilua 
kansalliseen ja kansainväliseen tietoisuuteen. Samalla se 
parantaa nuorten muotoilijoiden edellytyksiä toimia koti-
kaupungissaan ammattiopintojen jälkeen. Uudella muo-
toilulla on vientiarvoa – suomalainen muotoilu on kan-
sainvälisesti kiinnostavaa. 

Muoto-hanke kiinnittää myös kaupungin huomion muo-
toilualoihin ja nuorta muotoilua tukevan ohjelmaan. Val-
tion muotoilutoimikunta kokoontuu Turussa 6.–7.6.2006 
ja pohtii yhdessä kaupungin ja sidosryhmien kanssa tur-
kulaisen nuoren muotoilun tulevaisuutta sekä Turku 2011 
Muoto -hankkeen toteutusta.
 
Aikataulu: Näyttelyn ja kilpailun suunnittelu 2008–2009, kilpailu 

2010, näyttelyn ja kahvilan toteutus 2011

Valmistelussa olleet mukana: Muotoilija Markus Viiperi, sisustus-

suunnittelija Jaana Hautakorpi, suunnittelutoimisto Creamente, 

projektisuunnittelija Pamela Andersson, opettaja Inga Grönlund

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Turun taideakatemia, Yrkehög-

skolan Sydväst, Taideteollinen korkeakoulu, muut Suomen muotoilu- 

ja suunnittelualan oppilaitokset. Nuoren polven muotoilijat ja suunnit-

telijat, esimerkiksi Nolla Nolla, Kopla, Konna Design, Kaani, Kaisa 

Kaapo, Noora Aalto, Antti-Jussi Silvennoinen, Sakari Männistö, Ulla-

Maija Pitkänen, tekstiilisuunnittelijaryhmä Siskos, Tenhola (Antti Jus-

sila ja Teemu Raudaskoski) ja Heidi Koski. Muotoilu- ja suunnittelualan 

yritykset 

Kulttuurin alueet: Muotoilu, sisustus- ja tekstiilialan suunnittelu, 

arkkitehtuuri, graafi nen muotoilu ja esinemuotoilu
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”Kaikki ympärillämme 
on luontoa ja sisällämme 

on luontoa, pelkkää luontoa.”
 – Otto Mäkilä 
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Odottamaton kaupunki 
Staden överraskar

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Odottamaton kaupunki yllättää tuomalla esiin arjen 
odottamattomat, lumoavat ja surrealistiset puolet. Turun 
kulttuuripääkaupunkivuonna arkielämää ja sen rutiineja 
ja esineitä tarkastellaan surrealismin suurennuslasin läpi. 
Yksinkertaisetkin asiat voivat olla arvoituksellisia, kun 
niitä tarkastellaan yllättävästä näkökulmasta. Odottama-
ton kaupunki huokuu salaperäisyyttä, se on kaupunki, 
jossa ihmiset kävelevät tuomiokirkon kellon viisarilla, 
sukeltavat kaupungin syvyyksiin. 

Tärkeä osa Odottamaton kaupunki -kokonaisuutta on 
Wäinö Aaltosen Museon ja Turun taidemuseon laajamit-
tainen yhteisnäyttely, joka esittelee turkulaista ja pohjois-
maista surrealismia osana eurooppalaista taidetraditiota 
Otto Mäkilästä Max Ernstiin, Man Rayhin ja Paul Del-
vauxiin.

Suomen kuvataiteeseen surrealismin toi niin kutsuttu 
Turun koulukunta, taiteilija Otto Mäkilä (1904–1955) sekä 
hänen ympärilleen kerääntynyt taiteilijaryhmä. Turun 
koulukunnan surrealistinen tapa maalata poikkesi muu-
alla Suomessa vallalla olleista traditioista ja jatkoi osal-
taan jo 1920-luvulla kaupungissa näkyvästi esiin noussut-
ta modernia suuntausta.

Näyttelyn osana museotilassa voi tapahtua yllättäviä tai 
outoja, jopa surrealistisia asioita. Näyttely leviää myös 
kaupungille tuomaan esille huomaamatonta, näkymättö-

missä olevaa ja kyseenalaistamaan rutiinien kahlit-
semaa todellisuuskäsitystä. Jonakin päivänä Aurajoki 
virtaa turkoosin värisenä ja kietoutuu unensävyisenä 
kankaana Manillan kulttuuritehtaan ympärille. 

Odottamattomaan kaupunkiin kuuluu myös luentosarja 
sekä Turun kaupungin taidekokoelmasta koottava kierto-
näyttely, jolla taidetta viedään kohderyhmille, jotka eivät 
itse pysty lähtemään näyttelyyn esimerkiksi rajallisen 
liikkumismahdollisuuden vuoksi.

Aikataulu: Suunnittelu 2008–2010, toteutus 2011

Valmistelussa olleet mukana: Näyttelyamanuenssi Joanna Kurth ja 

museonjohtaja Päivi Kiiski, museolehtori Satu Reinikka (Wäinö Aalto-

sen Museo), kuraattori Susanna Luojus (Turun taidemuseo), Inkeri 

Näätsaari (Turun kaupunginkirjasto), esiintymistaiteilija Kati Jelekäi-

nen (IhOlla ry), tuottaja Jere Pensikkala (TEHDAS teatteri), tutkija 

Lasse Kekki (Turun yliopisto, queer-tutkimus), kulttuuritoimenjohta-

ja Minna Sartes, projektisuunnittelijat Heta Mulari ja Pamela Anders-

son (Turun kaupungin kulttuuritoimi),Turun sosiaalikeskus/ikäänty-

vien palvelut 

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Turun Science Fiction Seura ry, 

Turun yliopisto/yleinen kirjallisuustiede, taidehistoria ja kulttuurihis-

toria, tähtitieteen ja fysiikan laitokset, Antti Revonsuo (Turun yliopisto, 

psykologian laitos) Turun taideakatemia, Åbo Akademi, kirjailijat ja 

kirjallisuuden tutkijat, tanssiteatterit, Varsinais-Suomen kirjastot, 

vanhainkodit ja palvelu- ja päivätoimintakeskukset, larppaajajärjestöt 

(Turussa esim. Vohvelin ritarikunta, Turun Elävä Ilmaisu ry, Tyrmä)

Kulttuurin alueet: Kuvataiteet, taiteentutkimus, kulttuurintutki-

mus, teatteri, ympäristötaide, kirjallisuus, science fi ction, live-

roolipelaaminen 



77

Marginaalista valtavirtaan
Från marginalitet till main-streaming
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KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Vammaiskulttuuri näkyy Turussa myös kulttuuripää-
kaupunkivuonna. Sitä tuodaan esille muun muassa näyt-
telyiden, viittomakielisten esitysten, korkeatasoisten ko-
timaisten ja kansainvälisten esiintyjävieraiden sekä vam-
maistaiteilijoiden residenssivaihdon kautta. Kulttuuri-
pääkaupunkivuoden ohjelmassa huomioidaan kaupungin 
laaja esteettömyysohjelma, ja suuri osa vuoden 2011 oh-
jelmasta toteuttaa integroidun kulttuurin periaatetta.

Vuonna 2011 kulttuuripääkaupunki koordinoi työpai-
koille laajan TYKY-toimintakokonaisuuden. Yrityksille ja 
organisaatioille tarjotaan työkyvyn ylläpitoon mallia, jos-
sa hyvinvointia lisätään kulttuuripainotteisella ohjelmal-
la perinteisen liikunnan, ravitsemuksen ja psyykkisten 
tekijöiden huomioimisen rinnalla. Kokonaisuudesta vas-
taa oma koordinaattori ja sen osia tuottavat paikalliset 
kulttuuritoimijat sekä valtakunnalliset ja kansainväliset 

asiantuntijat. Vammaisjärjestöt edustajineen osallistuvat 
laajan kokonaisuuden valmisteluun. Periaatteena on tar-
jota monenlaisia mahdollisuuksia ylittää kokeilemisen ja 
osallistumisen kynnys.

Integroidun TYKYn kokonaisuuteen kuuluu toiminnalli-
sia päiviä syventäviä eri taiteen- ja kulttuurialojen työpa-
joja, joissa toteutetaan pitkäjänteisempää kulttuuriprojek-
tia. Työryhmät kokoavat eri ihmisiä toimimaan tasaver-
taisina ja yhdessä. Työpajoissa syntyy muun muassa 
teatteria, kirjallisuutta, elokuvaa, kuvataidetta, luovaa 
tanssi-ilmaisua ja liikeimprovisaatiota. Kulttuurin ja tai-
teen ammattilaiset ohjaavat työskentelyä ja eri pajojen 
työstä tuotetaan suuri yhteisproduktio, joka esitetään 
syksyllä 2011.

Eurooppalaisia poikkitaiteellisia ryhmiä kutsutaan Tur-
kuun vetämään työpajoja ja periodimaista koulutusta 
kulttuurialan toimijoille. Lisäksi Marginaalista valtavir-
taan kutsuu valtakunnallisia ja kansainvälisiä integroi-
tuun kulttuuriin ja vammaisten taiteeseen perehtyneitä 
tutkijoita ja -taiteilijoita luennoimaan kulttuuripääkau-
punkiin.

Aikataulu: TYKY-kokonaisuuden suunnittelu ja organisointi 2008–

2009, toteutus 2010–2011

Valmistelussa olleet mukana: Työryhmä Jaana Arvisto, Mari Savolai-

nen, Heidi Fredriksson, Hanna Väätäinen, Hilkka Huotari, Christina 

Grönholm, Rami Lehtinen. Toimitusjohtaja Jari Hlavaty (Kelan kun-

toutusyhtymä Petrea)

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Eri taiteilija- ja kulttuurijärjestöt, 

vammaisjärjestöt ja niiden kansainväliset yhteistyökumppanit, Kyn-

nys ry, yhteisötanssiryhmä Taika-tanssi, Kårkulla Vårdhem, Turun 

Seudun Vammaisjärjestöt ry TVJ/Happy House, Turun yliopiston kult-

tuurin ja hyvinvoinnin tutkimus, Henrik Grönroos (Åbolands folkhög-

skola), sirkustaiteilija ja akrobatiakouluttaja Tanja Sjööroos, näyttelijä 

Henrik Heselius, Petrea, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kulttuuriyhdis-

tys Suomen EUCREA ry, Blue Eyed Soul Dance Company (Iso-Britan-

nia), Salamanda Tandem (Iso-Britannia), esitystutkimuksen apulais-

professori Petra Kuppers (Bryant University, USA), Capodarco (Italia), 

Alexei Svetlov (Venäjä), teatteriryhmä Piano (Venäjä), Helga Stevens 

(Belgia), Carol Padden (USA), Harlan Lane (USA), Paddy Ladd (Iso-

Britannia)

Kulttuurin alueet: Vammaiskulttuuri, integroitu kulttuuri ja taide, 

useat taiteen- ja kulttuurinlajit
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Syö se! 
Ät den!

”Lapsiin panostaminen pelastaa 

suomalaisen gastronomian huonon 
syömisen katastrofi lta.”

– Visa Nurmi
KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Turku 2011 kehittää yhteistyössä Suomen nimekkäimpien 
kokkien kanssa oman konseptin suomalais-skandinaavi-
sesta keittiöstä ja luo sillä pohjan uudelle eurooppalaiselle 
gastronomialle. Kulttuuripääkaupunki haluaa edistää ja 
esitellä suomalaista ja skandinaavista ruokakulttuuria ja 
huippugastronomiaa Euroopassa ja tehdä Turusta skan-
dinaavisen keittiön edelläkävijän.

Pohjoinen ruoka, paikalliset, puhtaat raaka-aineet, ter-
veellinen syöminen sekä ruuasta nauttiminen luovat re-
septin, jota viedään kulttuuripääkaupunkivuonna maail-
malle. Kulttuuripääkaupungin ravintolat esittelevät vuo-
den aikana omaleimaisen, suomalaisia ruokasesonkeja 
noudattavan ateriakokonaisuuksien Turku-menun. Kou-
lut ja koululaiset ovat näkyvässä osassa vuoden 2011 
ruokaohjelmassa.

Näyttävät ruokatempaukset lisäävät kiinnostusta gastro-
nomiaan. Turku 2011 -ohjelmaan kuuluu myös ruokaper-
formansseja sekä -tapahtumia. Kulttuuripääkaupunki ja 
sen ystävät ja vieraat nauttivat hyvästä ruuasta, juomasta 
ja seurasta. Syö se! juhlistaa suomalaista ruokakulttuuria 
uusin asein. 
 

Aikataulu: Konseptin luominen käynnistyy syksyllä 2006, hankkeen 

toteutus käynnistyy vuonna 2008–2009, Turku-menu ravintoloissa 

2011

Valmistelussa olleet mukana: Visa Nurmi, Antti Vahtera, Aki Wahl-

man, Jyrki Sukula, Jan-Erik Andersson. Menu- ja ruokaideoita myös 

Turun maakuntamuseo, Heidi Valtari ja Kaija Roiha (Turun yliopiston 

Täydennyskoulutuskeskus), Inkeri Parviainen (Uudenkaupungin kau-

punki)

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Ravitsemusalan oppilaitokset, 

peruskoulut, ravintolayrittäjät, matkailuala, lähiruuan tuottajat, elin-

tarviketeollisuus, gastronomiset järjestöt, Turku Touring

Kulttuurin alueet: Ruokakulttuuri, matkailu
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Yökylään 
Nattligt besök

 

”Kulttuuri on minulle tärkeä osa elämää, 

koska olen siinä hyvä koulussa.”
 Ville 12 v

Yökylään on kulttuuripääkaupunkivuonna toteutettava 
koulujen kulttuurikasvatuksellinen vaihtoprojekti, jolla 
korostetaan luovien aineiden sekä luovan tekemisen mer-
kitystä koulutyöskentelyssä. Yökylään meneminen on 
Suomessa helppoa, mutkatonta ja turvallista. Yökylässä 
on aina hauskaa. Mukaan otetaan maskotti, ja iltaa viete-
tään leikkimällä. Nukkumaanmenoa viivästyttävät tari-
nat ja jutut, joita yökylässä on tapana kertoa ennen kuin 
valot sammutetaan.

Vuonna 2011 Turun seudun koululaiset ja taiteilijat kutsu-
vat yhdessä viikon mittaisille yökylävierailuille lapsia ja 
nuoria koti- ja ulkomaisista ystävyyskouluista. Koska yö-
kylään otetaan aina maskotti mukaan, tuovat  nuoret mu-
kanaan taiteilijan ”maskottina" omalta kotipaikkakunnal-
taan. Turussa ja lähiseudulla nuoret ideoivat ja toteuttavat 
taiteilijoiden ohjauksessa kouluihin ja kaupunkitilaan yh-
teisiä taideprojekteja. 

Projektien ennakkosuunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin 
internetin välityksellä. Niiden teemoina ovat tarinat, joita 
yökylässä kerrotaan. Vierailun aikana lapset, heidän mu-
kanaan tulevat taiteilijat sekä turkulaisten koulujen kum-

mitaiteilijat luovat projekteillaan 
tarinalle visuaalisen ja draamallisen ilmeen. 
Hanke saa jatkoa vuonna 2012, kun koululaiset Turun 
seudulta lähtevät yökylään eri puolille Suomea ja Eu-
rooppaa. Projektissa mukana oleville kouluille valitaan  
kummitaiteilijat, jotka ovat mukana ensimmäisen vaiheen 
toteutuksessa, ja lähtevät toisessa vaiheessa lasten muka-
na vaihtoon. Tuliaisina viedään Turun tarinat kirjaksi ja 
dvd:ksi koottuna, lasten omilla teoksilla kuvitettuna.

Aikataulu: Projektirakenteen luominen ja yhteistyökoulujen etsimi-

nen 2007–2009, taiteilijoiden valinta ja ennakkoprojektien aloitus 

2010, toteutus 2011

Valmistelussa olleet mukana: Valokuvaaja Armi Laukia, läänintaiteili-

ja Kai Lehikoinen. Ideoita myös: Martin koulu, Luostarivuoren koulu ja 

lukio / opettajat Maria Dean, Tuula Luoto, Tea Brunila, Mikko Ranne, 

Heidi Sundholm, Pasi Varjus, Johanna Harju, Jouko Linko, Elina Kou-

ki, Inka Rinne, Ritva Falck. Katariinan koulu, rehtori Esa Haulivuori

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Koulut, koulutoimi, Opetusmi-

nisteriö, Turun kaupunki, Turun kaupungin kulttuuritoimi, Lasten 

kulttuurin neuvottelukunta, Varsinais-Suomen taidetoimikunta, tai-

teilijajärjestöt, Turun taideakatemia, eurooppalaiset ystävyyskaupun-

git ja -koulut

Kulttuurin alueet: Eri taiteenalat, lasten- ja nuortenkulttuuri, taide- 

ja kulttuurikasvatus, folkloristiikka
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Matkalla 
På resa

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Vuonna 2011 kulttuuri valtaa junat, bussit, taksit, laivat ja 
lentokoneet. Kulttuuripääkaupungin lähettiläät risteile-
vät, ajavat, lentävät ja kulkevat kiskoilla Turussa, Suo-
messa, Itämerellä ja Euroopassa. Taidetaksissa saattaa 
kohdata runoilijan lausumassa omia runojaan tai laulajan 
esittämässä serenadin. Turun kaduilla kulkevassa ääni-
maisemabussissa kuulee bussireitin historiallisia ääni-
maisemia eri aikakausilta. Junan ravintolavaunussa  voi 
tavata muotokuvapiirtäjän tai nähdä videotaidetta. Mat-
kalipuissa temmeltävät sarjakuvat ja runot. Junat saapu-
vat Turkuun taidepuiston läpi. Miltä näyttävät teokset, 
jotka on suunniteltu katsottavaksi liikkuvasta kohteesta? 
Rautateille lähetetään erityinen taiteelle omistettu jun-
avaunu, joka yllättää matkustajat ilmestymällä ennalta 
arvaamattomalle reitille.

Lumebussi on Turun kulttuuripääkaupunkilähettiläs 
Euroopassa. Se on julkisilla paikoilla kiertävä näyttelyesi-
ne, jonka kyytiin voi nousta ja katsella ikkunoista ulos 
samaa maisemaa kuin tavallisesta turkulaisesta bussista. 
Bussin ikkunoiden ulkopuolella oleviin kankaisiin tuo-
daan reaaliajassa maisemakuvaa turkulaisesta bussilin-
jasta. Kaiuttimista kuuluu turkulaisbussin oikea ääni-
maailma. Turkulaisen bussin matkustajat ja Euroopassa 
kiertävän lumebussin kävijät  voivat vilkuttaa toisilleen 
tervehdyskameran ja näyttöjen kautta. Lumebussi on yl-
lättävä tilaisuus istua Amsterdamissa turkulaisen paikal-
lisbussin kyydissä sekä katsella ja kuunnella Turkua töi-
hin menijän näkökulmasta. Helteestä lumebussiin nouse-

va barcelonalainen voi nähdä ensilumen putoilevan 
Turun tuomiokirkon maisemaan. Lumebussi toteutetaan 
yhdessä Suomalainen olohuone matkustaa -hankkeen 
kanssa.

Matkustaja- ja rahtilaivat yhdistävät Itämeren maita. 
Vuotta 2011 juhlistavat erityiset Kulttuuripääkaupungit 
2011 -risteilyt maiden välillä sekä Itämeren ympäri. Ris-
teilyt tuovat Turun sekä Viron kulttuuripääkaupungin 
ohjelmat Itämerelle ja tarjoavat puitteet näiden kaupunki-
en taiteilijoiden kohtaamiselle. Risteilyt tarjoavat mah-
dollisuuden myös ajattelun jatkumolle, seminaarien sar-
jalle, jossa tutkijat ja taiteilijat Itämeren maista ja muualta 
Euroopasta pohtivat 2010-luvun taidetta, taiteen johta-
mista ja tuotteistamista.

Aikataulu: Suunnittelu ja yhteistyökumppanien hankinta 2007–2008, 

taiteilijoiden kiinnittäminen 2009, toteutus 2010–2011

Valmistelussa olleet mukana: Äänimaisemabussi: Lassi Lähteen-

mäki. Junaideoita: Salon kulttuuritoimenjohtaja Mirjam Martevo, 

museonjohtaja Laura Luostarinen (Salon taidemuseo Veturitalli), 

Minna Sartes, Pamela Andersson ja Heta Mulari (Turun kaupungin 

kulttuuritoimi). Junaradan taidepuisto: taiteilija Armi Laukia. Laivai-

deat: Tallinnan kulttuuripääkaupunkiorganisaatio, projektijohtaja Olli 

Hietanen (Tulevaisuuden tutkimuskeskus). Lumebussi: mediaopis-

kelija Paavo Valta

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Turun yhteistyö- ja ystävyyskau-

pungit, Viron kulttuuripääkaupunkiorganisaatio, Valtion Rautatiet, 

Turun kauppakorkeakoulu/Tulevaisuuden tutkimuskeskus,  taksiyrit-

täjät, liikenne-, laiva- ja lentoyhtiöt

Kulttuurin alueet: Useat taiteen- ja kulttuurinlajit, matkailu
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Turku Young 
Arts Festival

 

”Kulttuuri on minulle tapa rentoutua, 
nauttia, nauraa ja harrastaa 

yhteiskuntakritiikkiä.”
 

Nuorten Turku -foorumin osallistuja

Turku Young Arts Festival kokoaa Turkuun Euroopan 
lahjakkaimmat nuorisotaiteen tekijät sekä kokeneet, maa-
ilman parhaimmistoa edustavat taiteilijat ja taidepedago-
git. Joka toinen vuosi toteutettava kansainvälinen nuori-
sotaidefestivaali käynnistyy vuonna 2009. Festivaalin en-
sisijaisena kohderyhmänä ovat 16–18-vuotiaat nuoret. 
Kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 juhlitaan festivaalin 
kaksivuotissyntymäpäivää, jolle valitaan yhteinen, ajan-
kohtainen, eurooppalainen teema. Festivaaleilla nähdään 
animaatiota, valokuvaa, elokuvaa, sarjakuvaa, musikaa-
leja, nukketeatteria, graffi ti-, sirkus-, performanssi- ja 
mediataidetta. Muualta Euroopasta Turkuun saapuvat 
nuoret toimivat kulttuuriyhteistyön lähettiläinä. 

Tapahtuman ensimmäisessä vaiheessa nuoret esittelevät 
erityisosaamistaan, toisessa kansainväliset taideammatti-
laiset toteuttavat nuorten kanssa taideprojekteja. Viikko 
huipentuu näyttelyyn ja tapahtumaan kaupunkitilassa. 
Osia tapahtumasta levitetään maailmalle internetin väli-
tyksellä. Tavoitteena on nuorten taiteen esittelyn ja uuden-
laisen mestarikurssin lisäksi tuoda esiin turkulaisen taiteen 
ja taidekoulutuksen erityisosaamista, kuten sirkustaidetta, 
animaatiota, valokuvaa, musiikkia ja draamaa. Tapahtu-
malla vahvistetaan myös nuorten taiteilijoiden vuorovai-
kutusta ja yhteistyöverkostoa. Tapahtuma järjestetään Tu-
run taideakatemian tiloissa kesäkaudella, ja taideakatemia 
isännöi mestarikurssia. Taideakatemian opiskelijat saavat 
mahdollisuuden osallistua nuorten ohjaamiseen.

Aikataulu: Suunnittelu aloitetaan 2006. Ensimmäinen festivaali toteu-

tetaan vuonna 2009, jonka pohjalta toteutetaan laajempi festivaali 

vuonna 2011

Valmistelussa olleet mukana: Koulutusjohtaja Risto Hyppönen (Turun 

taideakatemia), Turun kaupungin kulttuuritoimi, Turun ystävyyskau-

punkiworkshop: Bo Andér (Tukholma), Encho Chakarov (Varna), Külli 

Hansen (Tarto), Peter Hee (Kolding), Kurt Lilja (Tukholma), Helen Lyk-

ke-Møller (Århus), Olga Milovidova (Pietari), Ardo-Jako Olev (Tallinna), 

Sasho Popov (Varna), Peeter Rebane (Tallinna), Agata Rogos (Gdansk), 

István Roboz (Szeged), Helve Russak (Tarto), Lennart Sundja (Tallin-

na), Plamena Tsoneva (Varna), Berk Vaher (Tarto), Thomas Werner 

(Rostock), Metsämarja Aittokoski, Toni Ekroos, Riitta Pouttu, Marja 

Soini, Päivi Tikkanen, Esa Tuomisto, Minna Hautio

Mahdollisia yhteistyökumppaneita: Ystävyys- ja yhteistyökaupunkien 

verkosto

Kulttuurin alueet: Nuorten kulttuuri, nuori taide
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Valmisteilla 
olevat ideat

KULTTUURIPÄÄKAUPUNKIOHJELMA 2011

Lasten taidebussi 

Lasten taidebussi on lasten suunnittelema ja ideoima bus-
si, jonka mukana kulttuuri ja taide kiertävät kouluissa, 
päiväkodeissa ja Varsinais-Suomen kunnissa. Bussi voi 
sisältää kiertävän teatteri- tai sirkusesityksen, musiikkia, 
kuvataiteita tai nukketeatteria, taiteilijoita, jotka työsken-
televät yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Bussin ulkoasun, 
sisällön ja merkkiäänen suunnittelusta julkistetaan kou-
lulaisille kilpailu. 
Idea: Lasten ja nuorten kulttuuripääkaupunkityöryhmä, Nuorisotoimi 

ja Kulttuuripääkaupunkiorganisaatio

Ensimmäinen

Suomen ensimmäinen jalkapallo-ottelu, julkinen konsert-
ti, tivoli, keilarata, linja-autoreitti, purjehduskilpailut, 
valokuva, julkisen joulukuusen pystytys ja ravikilpailut 
Aurajoen jäällä. Monet historiallisesti tärkeät ja hauskat-
kin asiat ovat tapahtuneet Turussa ensimmäistä kertaa 
Suomessa. Ensimmäinen-hanke toteuttaa tapahtumat 
uudelleen teatterin keinoin niiden oikeilla tapahtumapai-
koilla. Se tähtää myös uusiin ensimmäisyyksiin: Vuonna 
2011 tehdään joka kuussa jotain, mikä tapahtuu ensim-
mäistä kertaa Suomessa.
Idea: Turun kaupunginteatteri

Nord Pride / Pervo Pohjola

Hanke on eri yhteistyötahojen ideoima lesbo-, homo- ja 
queer-kulttuuria juhlistava, kartoittava ja tutkiva tapah-
tumien sarja turkulaisessa, pohjoismaisessa ja baltialai-
sessa hengessä. Vuoden juhlahuiput ovat 20 kerran järjes-
tettävän Turun Vinokinon elokuvafestivaalin yhteyteen 
liitettävä Nord Pride -festivaali sekä kansainvälinen tut-
kimuskonferenssi. Toisenlaista Turun vuotta 2011 säväyt-
tää näiden kahden päätapahtuman lisäksi erilaisten tai-
detapahtumien ja näyttelyiden sarja. Hankkeen taustalla 
on Turun valtakunnallisesti tunnustettu asema yhtenä 
Suomen johtavana lhqt-tutkimuksen kaupunkina. Han-
ketta koordinoivat Turun Seudun Seta ry, Vinokino, Tu-
run yliopiston ja Åbo Akademin tutkijayhteisö sekä Nor-
dic (pohjoismainen lesbo- ja homoelokuvafestivaalien 
verkosto).
Idea: Lasse Kekki, Sari Miettinen, Jan Wickman

 

”Kulturhuvudstaden skulle vara jätte 
kul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 Carolina och Julia 12 år
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Nukketeatterikaupunki

Turun taideakatemiassa koulutetaan nukketeatterin am-
mattilaisia. Nukketeatterikaupunki tuo tämän taiteen 
alan näkyväksi osaksi kulttuuripääkaupunkivuotta. Vesi-
nukketeatteri vie nuket ja niiden ohjaajat veteen, kansain-
välisten nukketeattereiden minifestivaali täyttää talojen 
fasadit, ikkunat, puistot ja puut nukeilla ja esityksillä. 
Nuket tulevat mukaan ruokaperformansseihin ja mat-
kustavat kansainvälisessä nukketeatterikaravaanissa 
busseilla historiallista Kuninkaantietä E-18 Tukholmasta 
Turun kautta Pietariin. Metsän luontopolulla lapset koh-
taavat ympäristötaiteen ja nukketeatterin tarinat. Nukke-
teatterin keskuksessa koululaisryhmät voivat tutustua 
historiaan nukketeatterin keinoin.
Ideat: TIP-Connection, Wolf Trap Theatre, Marionettiteatteri Mundo

Tiedekaupunki ja Tieteiden yö

Korkeakoulujen kaupunki juhlistaa kulttuuripääkaupun-
kivuonna tiedettä ja tutkimusta. Tapahtuma tuo näyttä-
västi esille korkeakoulujen huippuosaamista ja erikois-
aloja. Tieteiden yönä kampusalueella tapahtuu, kun yli-

opistot avaavat ovensa kaikille kiinnostuneille. Festivaali 
sekä luo kehykset kansallisesti ja kansainvälisesti kiin-
nostaville tieteen ja tutkimuksen tapahtumille, että tuo 
yliopistoja lähemmäs kaupunkilaisia. Samalla muistetaan 
vuonna 1640 perustettua Turun vanhaa akatemiaa ja sen 
tiedemiehiä.
Ideat: Ville Haaslahti, Jyrki Heino, Tarton kulttuuripääkaupunkiorga-

nisaatio

SpaceArt

Ensimmäinen koko avaruuskunnalle toteutettu taideteos, 
joka näkyy avaruuteen asti. Teos toteutetaan suorana lä-
hetyksenä, missä hyödynnetään uutta teknologiaa, satel-
liitteja ja internetiä. SpaceArt voidaan toteuttaa avoimena 
eurooppalaisena yhteistyönä tai sen toteuttajiksi voidaan 
kutsua alojen huipuista koostuvat työryhmä. Hankkeen 
kehittämistä varten avataan oma internetsivusto. Lopulli-
nen toteutus riippuu yhteistyöverkoston rakenteesta ja 
panoksesta. SpaceArtin asiantuntijaksi on sitoutunut pro-
fessori Esko Valtaoja Turun yliopistosta.
Idea: Olli Hietanen ja Leevi Parsama



84

VOIMA 2012–2016
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Matkalla 
vuoteen 2016

Kulttuuripääkaupunkiprosessin aikana käynnistetyt ja hyviksi todetut toimin-
tamallit ja palvelut vakiinnutetaan ja niitä viedään muualle Suomeen sekä Eu-
rooppaan. Kulttuuripääkaupunkivuosi hankkeineen ja valmisteluineen luo 
uusia kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyösuhteita, parantaa Turun alueen 
kulttuuritoiminnan edellytyksiä sekä kehittää kulttuuriosaamista. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden tuoman kansainvälisen näkyvyyden ansiosta 
matkailijamäärän kasvutavoite vuonna 2011 on 15 prosenttia. Tavoitteena on, 
että matkailijamäärät säilyvät totuttua suurempina myös vuoden 2011 jälkeen. 
Seuraavina vuosina alueelle odotettavat uudet matkailijat huomioidaan vies-
tinnässä ja ohjelmassa. Kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeiseen aikaan varau-
dutaan organisaation tasolla ja kohdistamalla osa kulttuuripääkaupunkibudje-
tista jatkuvuuden ja kestävät vaikutukset varmistavaan työhön vuosina 
2012–2016.

VOIMA – 2012–2016
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ORGANISOINTI
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Kulttuuripääkaupunkinimityksen varmistuttua vuoteen 
2008 mennessä perustetaan Turku 2011 -säätiö, jonka en-
sisijainen tehtävä on vastata kulttuuripääkaupunkivuo-
den valmistelusta ja toteutuksesta sekä hankkeiden koor-
dinoinnista. Säätiö edustaa alueellisia ja valtakunnallisia 
yhteistyötahoja, jotka osallistuvat kulttuuripääkaupunki-
hankkeeseen. Säätiön toiminta jatkuu supistettuna myös 
vuoden 2011 jälkeen. Turku 2011 -säätiö toimii kulttuu-
rialojen ja luovien toimialojen valtakunnallisen ja kan-
sainvälisen verkoston varsinaissuomalaisena ytimenä.

Säätiölle kutsutaan 16-jäseninen, 4–6 kertaa vuodessa ko-
koontuva hallitus. Säätiön puheenjohtaja toimii puheen-
johtajana myös Turku 2011 -valtuuskunnassa, joka on 
prosessia tukeva kattava asiantuntijaryhmä. Operatiivis-
ta toimintaa ohjaamaan perustetaan 12-jäseninen, 4–6 vii-
kon välein kokoontuva johtoryhmä, joka tekee päätökset 
johtotiimin valmiiden esitysten pohjalta. 

Johtotiimissä ovat mukana toiminnanjohtaja, taiteellinen 
johtaja, viestintäpäällikkö, talouspäällikkö sekä pitkäai-
kaisten hankkeiden yhteinen vastuuhenkilö. Säätiön en-
simmäiset työntekijät palkataan vuoden 2007 aikana 

avoimella rekry-
toinnilla. Organi-
saatio kasvaa seu-
raavina vuosina as -
teittain niin, että vuoden 
2011 aikana säätiöllä on noin 40 työnte-
kijää. Vuoden 2011 jälkeen säätiön työntekijämäärää su-
pistetaan asteittain siten, että vuoden 2012 jälkeen organi-
saation palvelukseen jäävät enää vakiinnutettavien pal-
veluiden ja toimintojen työntekijät. Turku 2011 -toimin-
nanjohtaja vastaa yleisestä hallinnosta, toiminnan ja 
tulosten arvioinnista ja henkilöstöstä. Toiminnan ja tulos-
ten arviointi sekä yritysyhteistyöhankinta ulkoistetaan, 
kuten myös mahdollisimman pitkälle alahankkeiden ja 
tapahtumien toteuttaminen. 

Ohjelmakoordinaattorit vastaavat hanke- ja tapahtuma-
kokonaisuuksien valmistelusta, seudullisesta yhteistyös-
tä, vähemmistöryhmien osallistumisesta sekä koordinoi-
vat ja joissain tapauksissa tuottavat laajemmat hankeko-
konaisuudet. Lisäksi perustetaan oma tv- ja webcasting-
tuotantoryhmä, joka vastaa sisäisestä digitaalisesta 
ohjelmatuotannosta.

 

”On the 21th of 
December 2005 the City 
Government of Bergen 

decided to give the City 
of Turku their undivided 
support in Turku’s bid 
for European City of 

Culture 2011.”
 

 
 

 
Hemming Warloe, Commissioner, 

Bergen Commune

Turku 2011 
-säätiö

ORGANISOINTI
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TURKU 2011 
-valtuuskunta

TV- ja webcasting 
tuotantotiimi

PR-, kansainvälisen 
toiminnan jne.  

työntekijät

Elinkeinoelämän ja 
kulttuurin 

yhteistyölaboratorio
Hyvinvointi

Tapahtuma tuotannon 
tukipalvelu

Tekninen tuotantoryhmä 
(tekniset, tila- yms. 

asiantuntijat ja työntekijät

Ohjelma koordinaattorit 
(seudullinen toiminta, 
vähemmistöryhmät, 
laajemmat hanke-

kokonaisuudet sekä 
itse tuotetut hankkeet)  

Toiminnanjohtaja

Talouspäällikkö Taiteellinen johtajaViestintäpäällikkö
Pitkäaikaisten 

kehittämishankkeiden 
vetäjät

Ohjausryhmä

TURKU 2011 
-SÄÄTIÖ
Hallitus

Operatiivinen 
johtotiimi
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 Viestintästrategia
Kotti

PERUNI

mää sanosin torimyyjäl 

ja see anto mul litra hernei

KAKS KAFFET

mää sanosin kaffi laemänäl

ja see kattos munt ko jottan 

kooho FARELMAISSI

mää sanosi mut see ol vitsi 

jo munki mielestän.

Ei sunkka mää ota Hiatase mukka 

ja yhres mee paineta rauttiäkiskoi pisin 

kotti ja syljeskellä helvetim 

pitki sylkki.

 

Heli Laaksonen: Pulu uis, 2000

Turku 2011:n viestintä-, yritysyhteistyö- ja matkailustrate-
giat tukevat toisiaan ja kulttuuripääkaupunkivuoden yh-

teisiä päämääriä. Kulttuuripääkaupunkiviestintää tekevät 
pääasiassa Turku 2011 -organisaatio, hankkeiden ja tapahtu-

mien tuottajat sekä yritys- ja matkailumarkkinointiorganisaatiot. 
Seuraavana esiteltävät strategiat ovat tiivistelmiä, ja niitä täydenne-

tään yksityiskohtaisilla toimenpidesuunnitelmilla vuoden 2007 aikana.

Turku 2011 -hankeorganisaatio koordinoi viestintää vuoteen 2008 asti, jonka 
jälkeen siitä vastaa Turku 2011 -säätiö. Viestinnän koordinoinnissa keskeistä 
on yhteistyö kaikkien alueen viestintää tekevien organisaatioiden kanssa ku-
ten matkailun, TAD Centren, Turun kaupungin viestinnän ja Varsinais-Suo-
men Liiton kanssa.

Turku 2011 -viestintästrategia luo viitekehyksen sille, miten
• viestintää johdetaan
• varmistetaan toteutuksen systemaattisuus
• pääviesti kohdennetaan keskeisille kohderyhmille
• määritellään ensisijaiset mediat ja tukimediat

Viestintää ohjaavat Turku 2011 -strategian visio,  tehtävä, keinot ja arvot. Tur-
ku 2011:n avulla kulttuuri tuodaan osaksi ihmisten elämää, arjen voimavarak-
si ja iloksi. Viestinnällä huolehditaan, että ihmiset kohtaavat Turku 2011 -ohjel-
man. Viestinnän kaksisuuntaisuus on tärkeää valmisteluvaiheesta lähtien: 
kuunteleminen, osallistumiseen kannustaminen ja jatkuva tiedon ja mielipi-
teiden keruu ovat ratkaisevat tekijät kulttuuripääkaupunkihankeen onnistu-
miselle.  Vuorovaikutteisella viestinnällä on jo valmisteluvaiheessa luotu laaja 
sitoutuminen hankkeeseen ja mittava hankkeen puolestapuhujien verkosto.
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Visio 

Kulttuuripääkaupunkihankkeen vision ydinajatus on, 
että Turulla on mahdollisuus kehittyä Itämeren yhteis-
työn luovaksi keskukseksi. Viestintästrategia tukee vision 
toteutumista ja huolehtii, että kohderyhmät saavat ajan-
tasaista tietoa hankkeen etenemisestä. Prosessin ajallinen 
kesto asettaa erityisiä haasteita, jonka vuoksi viestintä 
jaetaan neljään vaihekokonaisuuteen:
• Tietoisuuden kasvattaminen
• Kiinnostuksen herättäminen ja ylläpitäminen
• Osallistumiseen kannustaminen
• Sitouttaminen

Sisällöllisesti viestintä jaetaan visiosta johdettuun neljään 
selkeään tavoitekokonaisuuteen:

• Vahvistaa Turun seudun imagoa innovaatioiden ja Itä-
meren yhteistyön luovana keskuksena ja lisätä tunnet-
tavuutta Euroopassa.

• Kasvattaa Turun seudun houkuttelevuutta asuinpaik-
kana sekä liiketoimintaympäristönä.

• Sitouttaa Turku 2011 -toimijat, -yhteistyökumppanit ja 
alueen asukkaat hankkeeseen.

Viestinnälle asetetut tavoitteet kehittyvät hankkeen jak-
sojen aikana. Prosessi jakautuu neljään jaksoon:

• Tahto 2006–2007
• Rohkeus 2008–2010
• Turku palaa 2011
• Voima 2012–2016 

Tahto 2006–2007

Valmisteluvaiheen tärkein viestinnällinen tavoite on yh-
teisen tahtotilan luominen Turun kehittämiseen kulttuu-
rin edelläkävijäkaupungiksi. Tiedotuksen ja palautekana-
vien kautta taataan jatkuva sidosryhmien välinen 
vuoropuhelu. Viestinnällä rakennetaan yhteistä hanketta, 
joka edistää kaikkien alueen asukkaiden hyvinvointia ja 
muovaa Turusta paremman paikan asua, työskennellä ja 
elää.

Huomioitavaa jakson viestinnässä:
• Innostuksen sytyttäminen ja yhteisen tahtotilan luo-

minen. 
•  Osallistuminen tehdään helpoksi hyödyntämällä uu-

sia teknologioita ja medioita sekä tarjoamalla riittäväs-
ti osallistumismahdollisuuksia kaikille.

• Kahden ensimmäisen kohdan toteuttaminen edellyt-
tää Turku 2011 -ohjelman julkistamista kaikkien ulot-
tuville.

Rohkeus 2008–2010

Euroopan Unioni nimeää vuoden 2011 kulttuuripääkau-
pungit virallisesti vuoden 2007 lopussa, jolloin käynnis-
tyy konkreettinen valmistautuminen kulttuuripääkau-
punkivuoteen, voimien kokoaminen ja kasvattaminen 
yhteistyöverkoston laajentuessa. Suunnitelmien viimeis-
tely, organisaation rakentaminen, yritysyhteistyön ja pro-
jektien käynnistäminen sekä koko kulttuuripääkaupun-
kiohjelman julkistaminen muodostavat viestinnän 
rungon. Valmisteluvaihetta kuvannut matka päättyy ni-
mityksen julkistamiseen, ja sitä symboloinut matkalippu-
logo vaihtuu uuteen Turku 2011 -logoon ja -ilmeeseen.

Huomioitavaa jakson viestinnässä:
• Uuden ilmeen käyttöönottoon panostetaan.
• Tapahtumaviestinnän osuus korostuu, koska jakson 

aikana käynnistetään tapahtumien markkinointi sekä 
konkreettinen varausten ja lipunmyynnin hoitaminen.

• Kehittyvät 4G- ja internet-teknologiat mahdollistavat 
uudenlaiset varaus- ja myyntijärjestelmät. 

Turku palaa 2011

Vuosi 2011 jakautuu kolmeen ajalliseen jaksoon: kohtaa-
miset, uusiutuminen ja vaikuttavuus. Kulttuuripääkau-
punkivuosi on ennen kaikkea matkailumarkkinoinnin 
kannalta mittava hanke. Viestinnän päätavoite on saada 
ihmiset osallistumaan Turku 2011 -hankkeisiin ja yleisök-
si kaikkiin vuoden tapahtumiin. Kulttuuripääkaupunki-
vuoden tapahtumiin odotetaan 2–3 miljoonaa osallistu-
jaa.

Huomioitavaa jakson viestinnässä:
• Tavoitteena on osallistuminen ja kokemusten jakaminen.
• Antaa kaikille mahdollisuus kasvaa kulttuuripääkau-

punkivuoden mukana – yksilönä, yhteisönä, osana 
ympäröivää maailmaa. 

• Kulttuuripääkaupunkivuoden kunnianhimoisen vie-
railijatavoitteen saavuttamiseksi tietoa on jaettava kat-
tavasti.

Voima 2012–2016

Odotukset ovat korkealla: kulttuuripääkaupunkivuosi 
houkuttelee uusia asukkaita, tuo näkyvyyttä, hyvää julki-
suutta, taloudellista hyötyä, turisteja ja työpaikkoja. Kun 
kulttuuripääkaupunkivuosi on ohi, viestinnällisesti kes-
keistä on tulosten julkistaminen: mitä tehtiin ja mitä saa-
vutettiin. Tärkeää on myös tukea työn jatkumista ja hy-
viksi todettujen käytäntöjen levittämistä. Turku 2011 
jatkuu pitkälle varsinaisen kulttuuripääkaupunkivuoden 
jälkeen.
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• Ennakkoluuloton yhteistyö ja yhdessä kokeminen 
mahdollistavat uusiutumisen, jonka vaikutukset jatku-
vat pitkälle tulevaisuuteen.

Turku 2011 -hankkeeseen kuuluu monia vaikuttaja-
tahoja, jotka voidaan jakaa kolmeen maantieteelliseen 
pääryhmään:
• Turun alue: seudullisen tason organisaatiot, yhteistyö-

kaupungit ja -kunnat, järjestöt, alueen korkeakoulut ja 
oppilaitokset – yhteensä 200 henkeä.

• Suomi: valtioneuvosto ja eri ministeriöt, puolueiden 
johdot, opetusministeriön asiaa valmistelevat virka-
miehet, asiantuntijat, kulttuuriorganisaatiot ja -järjes-
töt – yhteensä 300  henkeä.

• Kansainvälinen ulottuvuus: Euroopan Unioni, Turun 
ystävyys- ja yhteistyökaupungit, Eurooppalaiset kult-
tuuripääkaupungit – yhteensä 150 henkeä.

Kulttuuripääkaupunkivuoden laajuus ja infrastruktuuri-
projektien onnistuminen riippuu pitkälti vaikuttajata-
hoista: alueelliset ja kansalliset päättäjät ja mielipidevai-
kuttajat tuovat hankkeelle uusia mahdollisuuksia. 
Yhteistyöverkostojen jatkuva laajentaminen ja kehittämi-
nen ovat keskeinen osa hankketta.

Perusviestit kohderyhmälle:
• Turku 2011 on koko Suomen hanke.
• Turku on vahva eurooppalainen kulttuuripääkaupun-

ki, joka vaikuttaa tieteen ja taiteen virtauksiin ja tuot-
taa tulevaisuuden trendejä sekä on edelläkävijä tuotta-
maan hyviä käytäntöjä ja malleja levitettäväksi 
muualle Suomeen ja Eurooppaan.

• Turun seutu on luovan työn keskus, jossa on hyvät 
edellytykset asua, työskennellä ja viihtyä.

Osallistujat jakaantuvat alueellisesti kolmeen pääryh-
mään: alueelliseen, kansalliseen ja valtakunnalliseen. Näis-
sä osallistumiselle on asetettu selkeästi omat tavoitteet.

Pääpaino on tapahtumaviestinnällä: Turku 2011 -ohjel-
man teemat ja pääproduktiot muodostavat viestinnän 
ytimen. LIVe Turku mahdollistaa osallistumisen eri puo-
lilta maailmaa.

Perusviestit kohderyhmälle:
• Turku Palaa tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia, elä-

myksiä ja osallistumismahdollisuuksia.
• Monet hankkeet ja tapahtumat tarjoavat jokaiselle jota-

kin, ja produktioiden koko vaihtelee paikallisista tuo-
tannoista kansainvälisiin suurproduktioihin.

• Turku 2011 on mahdollisuus tutustua uusiin kulttuu-
rin muotoihin ja olla mukana kulttuurin trendeissä.

Yritysyhteistyöstrategiassa käsitellään yksityiskohtai sesti 
elinkeinoelämän osallistumista Turku 2011 -hankkee-
seen. Viestinnällisesti kohderyhmä segmentoidaan yh-
teistyöyritysten sopimustasojen mukaisesti: pääyhteis-
työyritykset, tavarantoimittajat ja palveluyritykset, kan-

Huomioitavaa jakson viestinnässä:
• Kulttuurin liekin ylläpitäminen
• Tulosten julkistaminen, analysointi ja levittäminen
• Kokemusten hyödyntäminen Turun seudun  
 markkinoinnissa tulevina vuosina

Oikeat viestit oikeille ihmisille

Viestinnällisesti Turku 2011 kohderyhmät jakautuvat nel-
jään segmenttiin:

• Toimijat/järjestäjät
• Vaikuttajatahot
• Osallistujat/tapahtumien yleisö
• Elinkeinoelämä

Eri kohderyhmät kohtaavat Turku 2011 -vision eri paino-
tuksin. Tämä vaikuttaa kohderyhmäkohtaisiin perusvies-
teihin. Samoilla medioilla, kuten internetporatalilla, pys-
tytään palvelemaan samaan aikaan useita kohderyhmiä. 
Myös viestimet vaihtelevat kohderyhmittäin.

Sisäinen viestintä laajenee vuoteen 2011 mennessä mer-
kittävästi organisaation  sekä kulttuuripääkaupunkihank-
keiden toteuttajien ja tekijöiden määrän kasvaessa.

Laajuudeltaan kohderyhmä on arviolta: 

• Turku 2011 -säätiö 40 + 80 henkilöä
• Tapahtumien / hankkeiden vastuuorganisaatiot 200 

henkilöä
• Esiintyjät sekä tapahtumien ja hankkeiden toteuttajat 

7 000 henkilöä

Kulttuuripääkaupunkiohjelman toteuttajille ja järjestäjä-
organisaatiolle on tärkeää antaa riittävän laajasti tietoa 
koko hankkeesta sekä luoda tietoisuus siitä, miten oma 
työ liittyy Turku 2011 -kokonaisuuteen.

Koska kyseessä on ennen kaikkea eurooppalainen yhteis-
työhanke, toimijat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle 
alueelle: Turun seudulle, Suomeen, Itämeren alueelle ja 
muualle Eurooppaan. Ydinjoukon, josta viesti lähtee, 
muodostaa Turku 2011 -tiimi ja -työryhmät.  Lähettiläitä 
ovat myös www.turku2011.fi  -sivuston kautta kootut Tur-
ku 2011 -ystävät, joita on jo nyt yli tuhat. Tavoitteena on 
Lillen mallin mukaisesti koota 20 000 hengen tukijaver-
kosto vuoteen 2011 mennessä.

Perusviestit kohderyhmälle:
• Turku 2011 on käännekohta, jonka tapahtumia ei voi 

jättää väliin
• Turku 2011 rakentaa luovaa ja innovatiivista kulttuuri-

identiteettiä, joka vaikuttaa uusina virtauksina koko 
Eurooppaan.

• Turku 2011 parantaa kulttuurialan toimintaedellytyk-
siä pitkällä aikavälillä ja tarjoaa mahdollisuuden olla 
mukana luomassa Turusta ainutlaatuista, eurooppa-
laista Itämeren keskusta.
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sain väliset yhteistyöyritykset, lisenssiyritykset ja paikal-
lis- ja aluetason tukikampanjaan osallistuvat yritykset. 
Tavoitteet ja sanomat käsitellään yritysyhteistyöstrategi-
assa.

Uusiutuminen näkyy myös viestintämateriaaleissa

Vuoteen 2008 asti Turku 2011 -symbolina toimii vuoden 
2005 alussa avoimen suunnittelukilpailun tuloksena va-
littu pääsylippulogo, jonka pohjalta on suunniteltu hank-
keen visuaalinen yleisilme. Logolla on alueella hyvä tun-
nettuus ja sitä käytetään laajasti myös muiden organi-
saatioiden viestinnässä, kuten kulttuurilaitosten ja 
-tapahtumien markkinoinnissa. Virallisen EU-nimityksen 
jälkeen Turku 2011 -säätiön työn käynnistämisen yhtey-
dessä lanseerataan näyttävästi Turku 2011 -tunnus ja uusi 
ilme. Samalla uudistetaan kaikki viestinnän materiaalit.

Turku 2011 -tunnus on saanut muotonsa osittain Turun 
vaakunasta ja historiasta. Tunnus linkittyy vahvasti tah-
totilaa kuvaavaan kokonaisteemaan ”Turku palaa”. Lo-
gon tyylitellyssä kruunussa kaksi hahmoa toimivat tulen 
kannattelijoina. Liekki muodostaa kruunun keskimmäi-
sen sakaran. Tunnus kuvaa myös yhdessä tekemistä. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden viestintä

Kaupunkinäkyvyys on kokonaisvaltaista: Turku 2011 nä-
kyy koko kaupungissa ja lähialueilla sekä kaupungin si-
sääntuloreiteillä, asemilla ja liikennevälineissä. Jokainen 
kaupunkiin tulija tietää, että Turku on Euroopan kulttuu-
ripääkaupunki. Kun Turku palaa -avajaiset käynnistyvät, 
valtaa Turku 2011 myös internetin. Tapahtumaviikonlop-
puna valjastetaan isot internetportaalit Turku 2011 -mai-

noskäyttöön ostamalla etusivujen mainospaikat ja taus-
tat. Google-mainonta, bannerikampanjat, linkitykset 
muihin kulttuurisivustoihin ovat aktiivisessa käytössä 
koko vuoden. 

Turku 2011 -internetportaali on yksi avainviestimistä: se 
sisältää kaiken Turku 2011 -informaation ja -materiaalin. 
Portaalin rakentamisessa hyödynnetään uusinta teknolo-
giaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia, ja se toteutetaan 
yhteistyössä Turku Touringin kanssa. Portaali on keskei-
nen tiedon lähde kansainvälisessä viestinnässä. Portaali 
toteutetaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä ja sen 
suunnittelussa otetaan huomioon kohderyhmien erityis-
tarpeet, joille luodaan omat selkeät kokonaisuudet. Turku 
on myös virtuaalinen kulttuuripääkaupunki, sillä web-
casting tuo koko kulttuuripääkaupunkiohjelman ja -ta-
pahtumat kaikkien ulottuville.

Vaikka viestinnässä hyödynnetään uusia digitaalisia me-
dioita, myös perinteisillä viestintävälineillä on tärkeä 
paikka tiedon jakajina.  Mediavalinnat vaihtelevat pro-
duktiosta riippuen paikallismedioista valtakunnallisiin ja 
kansainvälisiin sekä kohderyhmäkohtaisiin erityisjulkai-
suihin. Yritysyhteistyö medioiden kanssa suuntaa vies-
tinnän painopisteitä. Hankkeessa tuotetaan kaikkia me-
dioita palvelevaa materiaalia. Viestinnän tavoitteena on 
mahdollisimman laaja kansallinen ja kansainvälinen nä-
kyvyys. Tiedotusvälineet ja toimittajat ovat keskeisiä tun-
nettuuden ja positiivisen asenneilmapiirin luomisessa. 
Taiteellisesti korkeatasoinen, yllättävä ja monipuolinen 
Turku 2011 -ohjelma houkuttelee kansainväliset mediat 
viestimään kulttuuripääkaupunkivuodesta. 

ORGANISOINTI



96

 

”Taide- ja elinkeinoelämä 

Turun luovaksi voimaksi.”

 

- Krister Ahlström, vuorineuvos

Yritysyhteistyö -
strategia

Alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yritysyh-
teistyö on tärkeä osa Turun kulttuuripääkaupunkihan-
ketta. Yhteistyöllä lisätään hankkeen tunnettavuutta ja 
saavutettavuutta yritysten asiakkaille, henkilökunnalle 
sekä muille sidosryhmille. Yhteistyöyritysten toimenpi-
teet täydentävät hankkeen omia viestintä- ja markkinoin-
titoimenpiteitä. 

Yritysyhteistyö on Turku 2011 -hankkeen rahoituksen 
merkittävä osa-alue: alustavassa budjetissa yli 10% noin 
55 miljoonan euron tuloista tulee liike-elämältä. Yhteis-
työyritysten kautta saatavien tuottojen arvioidaan olevan 
6 miljoonaa euroa, mitä kasvattavat yritysten Turku 2011 
-hankkeen toteutusta, viestintää ja markkinointia tehosta-
vat toimenpiteet. 

Yritysyhteistyön merkitys on huomattavasti suurempi 
kuin suora rahoituksellinen tuki Turku 2011 -hankkeelle. 
Yritysyhteistyö ei ole irrallinen, vaan strategisesti keskei-
nen toiminto, joka kehittää hankkeen kaikkien toimijoi-
den taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä.

Yritysyhteistyön päämääriä ovat:

• Luoda yleisölle, kulttuurin tekijöille ja yrityksille ai-
nutlaatuinen, erilainen ja kansainvälinen kohtaamis-
paikka. 

• Luoda taiteen ja kulttuurin tekijöille uudenlainen yh-
teistyöympäristö.

• Luoda Turku 2011 -tuotannoille ja tuottajille edellytyk-
set kehittää taloudellisia, toiminnallisia ja teknisiä re-
sursseja.

• Turku 2011 -hankkeen budjetissa yritysyhteistyölle 
kohdennetun tuotto-odotuksen toteutuminen. 

Yritysyhteistyön tavoitteet jaetaan kolmeen eri osa-aluee-
seen, joista syntyy tavoitteiden kokonaisuus toiminnoille 
ennen kulttuurivuotta, sen aikana ja sen jälkeen. 

I Yritysten, kulttuurihankkeiden ja yleisön kohtaamis-
paikkaan liittyvät tavoitteet:
• Pysyvien kulttuurimyönteisten asenteiden muokkaami-

nen yrityksissä ja kuluttajissa siten, että yritysten kult-
tuuripanostukset lisääntyvät vähintään 10 % ja kuluttaji-
en käynnit kulttuuritapahtumissa vähintään 15 %.

• Kulttuurin toimijoille luodaan pysyviä uusia toiminta- 
ja rahoitusmalleja, joita voidaan hyödyntää ennen 
vuotta 2011, sen aikana ja sen jälkeen.

• Pysyvät uudet kulttuurihankkeet: vähintään viisi uut-
ta säännöllisesti järjestettävää tai pysyvää valtakunnal-
lisesti merkittävää kulttuurihanketta sekä 40 paikallis-
tason uutta pysyvää tai pitkäaikaista hanketta, jotka 
kohtaavat myös kuluttajien ja yritysten odotusarvot.

II Kulttuurituotantojen ja -tuottajien resurssien kehit-
tämistavoitteet:
• Luodaan selkeät pelisäännöt ja toimintamalli Turku 

2011 -hankkeen ja tuotantojen välisiin sopimuksiin. 
Näin saadaan selkeä ja nopean liikkeellelähdön mah-
dollistava kulttuurikohteiden oma varainhankintapro-
sessi.

• Järjestetään yritysyhteistyöhön liittyvää koulutusta 
kulttuurihankkeiden tuottajille vuosina 2007–2009.

• Järjestetään vähintään kaksi vuosittaista ideapajatilai-
suutta, joissa kulttuuriproduktiot esittelevät toimin-
taansa yrityksille.
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III Taloudelliset tavoitteet: 
Yritysyhteistyön tuottotavoite on 6 miljoonaa euroa, joka 
voidaan jakaa yhteistyötason mukaisesti seuraavasti:

• pääyhteistyöyritykset  2.8 milj. €
• tavarantoimittajat ja palveluyritykset  0.8 milj. €
• lisenssituotteet  0.1 milj. €
• kansainvälisen tason yhteistyöyritykset  0.3 milj. €
• pienet ja keskisuuret yritykset  2.0 milj. €

Taloudellisen tuoton pääpaino on pääyhteistyöyrityksis-
sä sekä erillisessä, pienyrityksille ja keskisuurille yrityk-
sille lähinnä paikallisesti ja alueellisesti kohdennettavassa 
kampanjassa. Maantieteellisesti pääpaino on valtakun-
nallisissa ja paikallisissa yrityksissä.

Yritykset

Yritysten tavoitteet Turku 2011 -hankkeeseen liittyen:
• Myynnin lisääntyminen
• Mielikuvatavoitteet
• Tunnettavuustavoitteet
• Turku 2011 -tapahtumien kävijä- ja katsojamäärät
• Sisäisen markkinoinnin tavoitteet
• Kontaktien ylläpito, vahvistaminen ja solmiminen 
• Yrityksen toiminnan ja tuotteiden kehittäminen kohti 

luovaa taloutta

Kulttuurituottajat ja -tuotannot

Kulttuurituottajien ja -tuotantojen tavoitteet yritysyhteis-
työhön liittyen:
• Saada lisäresursseja kulttuurivuoden aikaisiin, sitä 

edeltäviin ja kulttuurivuoden jälkeen toteutettaviin 
produktioihin

• Luoda uusia malleja yritysyhteistyölle ja pysyviä yh-
teistyöyrityksiä kulttuuriproduktioihin.

• Luoda uusia malleja yhteistyölle muiden kulttuurita-
pahtumien kanssa

• Tietotaidon lisääntyminen koulutuksen ja prosessimai-
sen yhteistyön kautta

• Luoda pysyviä suhteita yrityksiin sekä luotettava ja 
kilpailukykyinen alihankinta- ja yhteistyöverkosto

• Luoda uusia pysyviä kulttuurin kuluttajia yritysten 
asiakkaista ja henkilökunnasta.

• Yhteistyöyrityksiin ja yleisöön liittyvät tavoitteet yh-
distyen kulttuurivuoden yleisiin tavoitteisiin

Päästrategia ja toiminnalliset strategiat 

Turku 2011 -projektin yritysmarkkinoinnin strategisena 
päämääränä on luoda ainutlaatuinen, erilainen ja pitkä-
kestoinen yhteistyöympäristö ja kohtaamispaikka yrityk-
sille, yleisölle ja kulttuuriproduktioiden tuottajille sekä 
yhteistyön merkittävä taloudellinen, laadullinen ja luova 

kehittäminen. Päästrategiaksi valitaan kasvuun 
perustuva strategia seuraavasti:

•  Markkinoiden laajentaminen
•  Kehitetään uusia konsepteja ja tuotteita nykyisille ja 

uusille yritys- ja yleisökohderyhmille
•  Kehitetään laajasti ja pitkäjänteisesti yritysten ja kult-

tuurikentän yhteistyömalleja, koulutusta ja vuorovai-
kutusta 

•  Uudet mielikuvat kulttuurin, yritysyhteistyön ja ylei-
sön välisestä, yhteisistä tavoitteista lähtevästä yhteis-
työstä. 

•  Yritysyhteistyön uudistaminen aiemmista hankkeista; 
vertailukohteena ensisijaisesti kulttuurin aiempi ase-
ma ja yhteistyömallit yritysten keskuudessa. 

Yritysyhteistyön sopimustasot ja vastineet 

yhteistyöyrityksille

Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkivuoden ja siihen liitet-
tävien produktioiden vastineet yhteistyöyrityksille vas-
taavat kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti yritysten ta-
voitteisiin ja kohderyhmien saavuttamiseen liittyviin 
haasteisiin. Yrityksen näkökulmasta vastineiden tulee 
palvella seuraavia sponsoroinnin strategisia osa-alueita:

• Mainontaan painottuva strategia ja mainontaan liitty-
vät vastineet

• Muuhun viestintään painottuva strategia ja vastineet
• Suhdetoimintaan painottuva strategia ja vastineet
• Välittömään ja/tai välilliseen myyntiin painottuva 

strategia ja vastineet
• Yhdistelmästrategia ja vastineet

Osa vastineista perustuu yrityksen oikeuteen hyödyntää 
hanketta, mikä edellyttää yrityksen omia toimenpiteitä. 
Ne antavat parhaimmillaan aidosti lisäarvoa myös pro-
duktion tuotantoon ja markkinointiin. Niitä voivat olla 
esimerkiksi yrityksen omat mainoskampanjat, asiakasti-
laisuudet sekä hankkeen hyödyntäminen yrityksen mark-
kinointi- ja viestintämateriaaleissa. 

Pääyhteistyöyritykset ovat lähinnä valtakunnallisia yri-
tyksiä, jotka hakevat yhteistyöltä lisämyyntiä, tunnetta-
vuuden ja/tai imagon kehittämistä sekä mittavaa asia-
kashallinnan pakettia. Pääyhteistyöyritykset ovat 
hankkeen varainhankinnassa erittäin tärkeitä ja niiden 
yrityssopimuksen sisältävien vastineiden on oltava suh-
teessa sijoitukseen. Pääyhteistyöyritysten panos on pää-
sääntöisesti rahaa, mutta myös tuotteita ja palveluja voi 
sisältyä osaan sopimuksista, keskimäärin arviolta 1/3 so-
pimusten kokonaisarvosta. 

ORGANISOINTI
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Turku 2011 on pääyhteistyöyrityksille strateginen yhteis-
työkohde. Useimmille pääyhteistyöyrityksille Turku 2011 
-hankkeeseen liittyy merkittävää liiketoimintaa, ja osa on 
mukana muiden tavoitteiden ohella myös yhteiskunta-
suhteiden kehittämiseksi. Osalla pääyhteistyöyrityksistä 
on keskeinen rooli palvelujen (esimerkiksi lentomatkat, 
operaattoripalvelut) tarjoamisessa. 

Tavarantoimittajat ja palveluyritykset ovat tärkeitä tuot-
teiden ja palvelujen toimittajia. Näiden yritysten panos 
on pääsääntöisesti tuotteita ja palveluja, mutta osa sopi-
muksista sisältää myös rahaa. Tuotteiden ja palveluiden 
osuuden arvioidaan olevan 2/3 sopimusten kokonaisar-
vosta, yrityskohtaisesti vaihdellen.

Tavarantoimittajat ja palveluyritykset hyödyntävät Turku 
2011 -hanketta viestinnällisesti, mutta niiden päähuomio 
on kuitenkin omien tuotteiden ja palvelujen toimittami-
sessa. Useimmilla tämän tason yhteistyöyrityksillä on 
vastuullinen rooli Turku 2011 -hankkeen ja osittain myös 
projektien toteutuksessa. 

Kansainväliset yhteistyöyritykset ovat Turku 2011 
-hankkeessa joko ulkomaisia yrityksiä, jotka osallistuvat 
Turku 2011 -hankkeeseen Suomen markkinoiden vuoksi 
tai kotimaassa toimivia kansainvälisiä yrityksiä, jotka 
hyödyntävät Turku 2011-hanketta kansainvälisesti.

Lisenssiyritykset ovat yrityksiä, jotka saavat oikeuden 
valmistaa ja myydä Turku 2011 -brändillä varustettuja ta-
pahtumatuotteita. Lisenssituotemyynti toteutetaan siten, 
että sitä koordinoimaan nimetään yksi yritys. Toinen yri-
tys nimetään vastamaan keskitetysti myynnistä tapahtu-
mien yhteydessä. Tapahtumatuotteiden rinnalle luodaan   
nuorten muotoilijoiden suunnittelema Turku 2011 Design 
-tuotekonsepti, jonka tuotteet ovat korkealaatuisia ja 
uniikkeja.

Koko hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää saada 
paikallis- ja aluetason yritykset motivoitumaan ja osallis-
tumaan yhteistyöhön. Tämän vuoksi on luotava toiminta-
tapoja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille osal-
listua Turku 2011 -rahoitukseen. Näitä yrityksiä varten 
perustetaan Turku 2011 -yritysklubi. Yritysklubin toimin-
nan johtamiseen, myyntiin ja toteutukseen nimetään eril-
linen organisaatio tai yritys.

”Turun sijainti Itämeren, Aurajoen ja suuren saariston 

kohtaamispaikassa on vuosisatojen ajan antanut puitteet 

ja suunnan ja luonteen kaupungin kasvulle, kehitykselle 

ja kulttuurille. Pitkä historia on muovannut ja 

vahvistanut kaupungin ja kaupunkilaisten kykyä ja 

valmiutta voittaa vaikeat ajat ja tarttua uusien 

aikakausien tuomiin uusiin mahdollisuuksiin. Historia 

on voimavara suunnattaessa tulevaan. Turku on aikojen 

paineissa kasvanut sivistyksen, kaupan ja työn 

kaupungiksi, jolle kulttuuri antaa ilmeen ja väylät 

laajaan rajat ylittävään vuorovaikutukseen.”

 
 

 
 

Pertti Paasio, Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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Turku lähialueineen tarjoaa matkailijalle monipuolisuu-
dessaan ainutlaatuisen läpileikkauksen suomalaisesta kult-

tuurista. Aurajoen yläjuoksulta löytyy perinteistä agraarikult-
tuuria, alajuoksulla puolestaan odottaa vilkas, historiallinen 

yliopistokaupunki. 

Turun alueen vetovoimaisimpia kohteita ovat saaristo, Naantalin Muumimaa-
ilma sekä Turun kaupunki. Kaupungissa ja sen lähialueilla käy vuosittain run-
saasti historiallisista kohteista, luonnosta, merenkulusta, lasten- ja nuorten-
kulttuurista sekä kaupunki- ja kulttuurielämästä kiinnostuneita vieraita. 
Tilastojen mukaan Turussa käy kansainvälisiä vierailijoita toiseksi eniten Hel-
singin jälkeen. 

Vuonna 2005 Brittiläisen The Independent on Sunday -lehden toimittajat ja 
kirjeenvaihtajat kiersivät maailmalla eri teemapuistoissa ja listasivat ne pa-
remmuusjärjestykseen. Naantalin Muumimaailma nostettiin tuhansien eh-
dokkaiden joukosta peräti neljännelle sijalle. Tove Janssonin satuhahmoi     hin ja 
perhearvoihin perustuvassa Muumimaailmassa käy joka kesä noin 220 000 
vierasta, joista ulkomaisten kävijöiden osuus kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä 
jo yli 30 % vieraista saapuu maamme rajojen ulkopuolelta. Suomen matkailu-
toimittajat ry valitsi vuoden 2005 matkakohteesi Naantalin Muumimaailman.

Hyvät liikenneyhteydet 

Turkuun on hyvät tieliikenneyhteydet muualta Suomesta. Liikenneyhteydet 
paranevat entisestään Helsinki-Turku -moottoritien valmistuttua kokonaisuu-
dessaan vuonna 2008. Tampereen ja Helsingin suunnista tulee Turkuun useita 
päivittäisiä junavuoroja, esimerkiksi Helsingistä 17 vuorokaudessa. Linja-au-
tovuoroja ajetaan pääkaupungista Turkuun vuorokaudessa lähes 50. 
Kansainväli selle lentokentälle saapuu päivittäin suorat lennot Tukholmasta ja 

 

Pyöräilevä hirvi

Pyöräilevä hirvi otti minut kyytiin. Sain matkustaa 

sarvikruunussa! Vedet tulvivat silmistä, kun ajoimme niin 

huimaa vauhtia. Hirvi painoi päänsä alas. Pidin tiukasti 

kiinni sarvisakaroista. Katsoin karttaa ja neuvoin. 

Pyöräilimme Utsjoelta Turkuun. Maali oli Ruissalossa. 

Voitimme koko pyöräilykisan. Palkinnoksi saimme pystin. 

Sen minä muistan ikuisesti. Lähetin äidille kortin. Kortissa 

Luki: Turun linna. Linnassa oli muhkeat tornit. Mentiin 

hirven kanssa nakkikioskille, kun tuli niin kauhea nälkä. 

Minä otin ranskikset ja keltaista jaffaa.

Reetta Niemelä: Makkarapiruetti, 2005

Matkailu strategia 

ORGANISOINTI
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Köö penhaminasta. Myös Helsinki-Vantaan lentokentältä 
on Turkuun erinomaiset yhteydet. Tukholman ja Turun 
väliä liikennöi päivittäin useita autolauttoja. Saksalaisten 
matkanjärjestäjien kanssa yhteistyössä toteutettu Hangon 
Superfast Ferries -lauttalinja on merkittävä koko Turun 
alueen matkailulle. 

Syyskuun 2005 tilastoissa Turussa on 1783 hotellihuonet-
ta ja 3686 vuodetta, ja alkuvuodesta 2006 kaupunkiin ava-
taan uusi, korkean tason hotelli. Majoituksen hintataso 
on kohtuullinen, selvästi pääkaupunkiseutua ja jonkin 
verran Tamperetta edullisempi. Alueen retkeilymajat, 
majatalot, ja leirintäalueet tarjoavat runsaasti edullisia 
majoitusmahdollisuuksia. Hostel Turku palkittiin Suo-
men Retkeilymajajärjestön Vuoden Hostelli 2006 -tunnus-
tuksella. 

Matkailun organisointi

Varsinais-Suomen matkailumarkkinoinnista vastaa hallin-
nollisena osana Turun kaupunkia Turku Touring. Maa-
kunnan yhteiseen matkailun markkinointi- ja myyntiorga-
nisaatioon kuuluu 53 kuntaa. Toiminnan ydinalueita ovat 
yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö, kärkituotestrate-
gia, laatu ja jatkuva kehitys. Alueen matkailustrategia pe-
rustuu erilaistumiseen: markkinointivalteiksi on nostettu 
luontaiset edellytykset, jotka erottavat alueen muusta Suo-
mesta, tärkeimpinä merellisyys, historia ja tapahtumat. 

Turun alueorganisaatio- ja apuyhtiömallia kohtaan on 
osoitettu runsaasti mielenkiintoa ja muun muassa Helsin-
ki on ottanut mallin käyttöönsä matkailutoimessaan. 
Vuoden 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön matkailun 
alueorganisaatioita koskevan tutkimuksen mukaan toi-
mintamallissa on erittäin toimivaa se, että strategiat laa-
ditaan yhdessä matkailun todellisten toimijoiden kanssa. 
Turku Touringin asiakaspalvelutoimisto kaupungin kes-
kustassa on auki koko vuoden ja palvelee sesonkiaikoina 
jopa yli 2 500 matkailijaa päivässä.

Turun Science Parkin yhteydessä toimiva valtakunnalli-
nen kulttuurimatkailun osaamiskeskus keskittyy Suomen 
matkailuelinkeinomarkkinoiden kansainvälisen kilpailu-
kyvyn parantamiseen. Valtakunnallisen matkailun kehit-
tämisen osaamiskeskukset on jaettu neljälle suomalaiselle 
kaupungille sen mukaan, millaista matkailun huippu-
osaamista alueella on. Turun huippuosaaminen on arvi-
oinnin mukaan juuri kulttuurimatkailun alueella.

Turku osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin matkailupro-
jekteihin, muun muassa European Cultural Tourism Net-
work -projektiin, jota hyödynnetään myös kulttuuripää-
kaupunkivalmistelussa. Turun alueen matkailuyhteistyön 

keskeisiä projekteja on Cruise Baltic, joka houkuttelee 
kymmenen Itämeren kaupungin satamiin risteilyvieraita 
esimerkiksi Miamin Sea Trade -messuilla. Suomalais-
virolainen Yachting in Archipelago markkinoi Itämerta 
ulkomaisille pienveneilijöille. Turku tekee matkailu-
yhteistyötä myös Ahvenanmaan, Hangon, Naantalin, 
Uudenkaupungin ja Rauman kanssa. 

Kotimarkkina-alueena pidetään Skandinavian maita, 
joissa markkinointiyhteistyötä tehdään Matkailun edistä-
miskeskuksen, kuljetusyhtiöiden ja matkanjärjestäjien 
kanssa. Muina kohdemaina ovat erityisesti Saksa, Hol-
lanti ja Venäjä sekä pelkästään Matkailun edistämiskes-
kuksen koordinoimissa toimenpiteissä huomioitavat Ja-
pani, Kiina, USA ja Etelä-Euroopan maat. 

Turku 2011 -matkailustrategia

Turku 2011 -matkailustrategia tukee kulttuuripääkau-
punkihankkeen visioita ja tavoitteita, ja sen toteuttami-
sesta vastaa Turku Touring. Matkailustrategian pohjalta 
laaditaan erillinen toimintasuunnitelma vuosille 2006–
2016. Turku Touringin tehtävä on toteuttaa Turku 2011 
-matkailun yhteismarkkinointi sekä vastata matkailuun 
liittyvästä yleisestä kulttuuripääkaupunkivuotta tuke-
vasta kehittämisestä ja yhteistyöstä.

Kulttuuripääkaupunkihanke näkyy matkailumarkki-
noinnissa aina vuoteen 2012 asti ja nimitystä aiotaan 
hyödyntää monipuolisesti myös varsinaisen pääkaupun-
kivuoden jälkeen. Käytännössä kulttuuripääkaupunki-
hanke nostetaan näkyvästi esiin kaikessa kansainvälises-
sä ja kansallisessa toiminnassa.

Matkailuun liittyvät tavoitteet:

I Matkailijat

Turussa yöpyvien matkailijoiden määrä kasvaa kulttuuri-
pääkaupunkivuonna 15%. Turussa yöpyviä matkailijoita 
oli vuonna 2005 noin 700 000.

Päivävierailut lisääntyvät merkittävästi. Päätavoitteena 
on läpikulkumatkustajien vierailuaikojen pidentäminen. 
Turun kautta kulkee noin 3,5 miljoonaa risteilymatkusta-
jaa vuosittain.

Turussa järjestetään vuonna 2011 eniten kansainvälisiä 
kokouksia sekä kokousten että osallistujien määrällä mi-
tattuna. Turussa on viime aikoina kehitetty voimakkaasti 
kongressimatkailua vuonna 2002 perustetun Convention 
Bureu -kongressimarkkinointiyksikön tukemana. Talous-
tutkimuksen mukaan alkuvuonna 2005 Turussa järjestet-
tiin kansainvälisiä kokouksia ylivoimaisesti eniten koko 
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maassa. Kansainvälisten kokousten osallistujamäärässä 
kaupunki oli Helsingin jälkeen toisena.

Nuorten matkailijoiden määrä kasvaa vuonna 2011 yli 
30%. Mittarina käytetään nuorisolle suunnattujen tapah-
tumien yleisöjä.

II Yhteydet

Vuoteen 2011 mennessä avataan suorat lentoyhteydet Tu-
run kansainväliseltä lentokentältä muun muassa Pietariin 
ja Müncheniin. Lentokenttää kehitetään yhteistyössä Il-
mailulaitoksen kanssa.

Vuoteen 2011 mennessä avataan suora lauttayhteys Vi-
roon. Suomen ja Ruotsin välisen saariston saavutetta-
vuutta parannetaan island-hopping -matkailutuotteella 
ja ”Skandinavian saaret” kehittyy Alppeihin verrattavak-
si, mielikuvallisesti vahvaksi käsitteeksi. Päämäärää tu-
kee maiden välisenä yhteistyönä toteutettava Scandinavi-
an Archipelago -projekti, jota EU:n Interreg-ohjelma 
rahoittaa.
 
III Palvelut ja osaaminen

Turku Touringin asiakaspalvelutoimisto Turun keskus-
tassa kehitetään kansainväliset vaatimukset täyttäväksi 
Visitors centreksi.
 
Vuodeksi 2011 avataan niin ikään matkailijoita opastavat 
infopisteet matkustajasatamaan, rautatieasemalle ja len-
toasemalle. Lisäksi kaupungille tulee Help-oppaita. 

Avainryhmien informointia ja sitouttamista jatketaan 
aktiivisesti. Avainryhmiä ovat muun muassa hotellien 
vastaanottojen työntekijät, museoiden ja muiden matkai-
lukohteiden lipunmyynti- ja  info-henkilöstö, kaupunki-
oppaat, bussien ja taksien kuljettajat, ravintoloiden ja 
kahviloiden työntekijät sekä muut palveluammateissa 
toimivat keskeiset henkilöt. Kaikki edelliset muodostavat 
tärkeän viestinvälittäjäryhmän, jolle tuotetaan vuonna 
2011 kuukausittain oma tiedotusmateriaalinsa.

Turku Touringin verkkokaupan ja verkkosivujen kautta 
voidaan hoitaa keskitetysti kaikki kulttuuripääkaupun-
gin majoitusvaraukset Turun ja lähialueen yhteensä noin 
5000 vuodepaikkaan. Verkkopalveluun avataan uusia 
kieliversioita viimeistään vuonna 2010. Tällä hetkellä 
verkkopalvelu toimii suomen lisäksi ruotsiksi, englannik-
si, saksaksi, venäjäksi, japaniksi ja viroksi. 

Tarvittavat matkailun työvoimaresurssit ja osaaminen 
varmistetaan pitkäaikaisella matkailualan koulutusyh-
teistyöllä alueen ammatti- ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa. Turku Touring käynnistää kulttuuripääkaupun-
kivuoteen tähtäävän yhteistyön jo vuonna 2006.

IV Matkailuelinkeino

Matkailualan liikevaihto ja työllisyys kasvavat kulttuuri-
pääkaupunkivuoden vaikutuksella merkittävästi. 

Hotellien majoituskapasiteetti nousee vuosina 2007–2010 
jonkin verran. Laatujärjestelmien käyttöönotto nostaa 
majoituspalveluiden tasoa kaikissa majoitusmuodoissa ja 
hintaluokissa. 
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Turku Touringin toteuttama kansainvälinen matkailu-
markkinointi lisääntyy vuonna 2010–2011 30 %  ja se to-
teutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

Turku 2011 -matkailumarkkinoinnin periaatteet, 

kohderyhmät ja päämäärä

Matkailumarkkinoinnin perusviesti vuosina 2006–2011 
on Turku Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Turku 
Touringin markkinointityö vahvistaa Turku 2011 -viestin-
tää ja täydentää sitä erityisesti Itämeren alueen ulkopuo-
listen matkailijoiden kohdalla. Viestintä suunnitellaan 
yhtenäiseksi ja tehdään tiiviissä yhteistyössä Turku 2011 
-organisaation sekä Viron kulttuuripääkaupungin kans-
sa. Markkinoinnille kehitetään valmisteluvuosien aikana 
uusia sisältöjä ja kanavia.

Tällä hetkellä Turkuun saapuvista matkailijoista 75 % saa-
puu Suomesta ja 25 % ulkomailta. Ulkomaisista kävijöistä 
eniten on ruotsalaisia (28 %), saksalaisia (9 %), brittejä 
(7 %),venäläisiä (7 %) ja amerikkalaisia (6 %) sekä norjalai-
sia, italialaisia, hollantilaisia ja ranskalaisia. Kotimaisten 
matkailijoiden osuus on viime aikoina kasvanut huomat-
tavasti. Turku Touringin keskeinen markkinointityökalu 
on koko Varsinais-Suomen yhteinen vuosiesite, joka kään-
netään seitsemälle kielelle ja jaetaan 22 maahan. 

Turku valmistautuu kulttuuripääkaupunkihankkeeseen 
tekemällä kattavan tutkimuksen matkailun kaikista talo-
usvaikutuksista viimeistään vuonna 2008. Tutkimukseen 
tulee sisältymään muun muassa suurtapahtumien, festi-
vaalivieraiden, leirintämatkailijoiden, risteilymatkustaji-
en ja veneilyturistien rahankäyttötutkimus sekä selvitys 
eri kohderyhmien viipymästä.

Kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyy huomattavaa 
matkailuun vaikuttavan infrastruktuurin rakentamista, 
kuten kongressi- ja musiikkitalohanke, Pennisilta-hanke 
sekä Kakolanmäkeen ja Aurajoen rantoihin liittyviä pro-
jekteja, jotka lisäävät alueen matkailun vetovoimaisuutta 
entisestään. Niiden lisäksi pitkäaikaisia vaikutuksia alu-
een matkailulle tuovat kansainvälisen tunnettavuuden ja 
imagon kehittyminen sekä osaamisen ja kokemusten li-
sääntyminen.

Matkailun edistämiskeskuksen ylijohtaja Jaakko Lehto-
sesta Turku on erinomainen, johtava ehdokas Suomesta 
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Tukensa Turun va-
linnalle ovat antaneet myös MEK:n Tukholman toimis-
ton, Finska Turistbyrån, johtaja Kaija Tiainen sekä Mat-
kailun Kehitysyhtiö Nordean toimitusjohtaja, Ritva 
Ohmero luoma.

ORGANISOINTI
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Turku 2011 edellyttää viestinnän välineistöltä ennakkoluu-
lottomuutta ja uskallusta astua rohkeasti yli perinteisten 
raja-aitojen; mediasta tehdään tapahtuma. LIVe Turku 2011 
on sekä kulttuuripääkaupungin keskeinen viestintäkanava 
että osa sen sisältökokonaisuutta. Se on kulttuuripääkau-
pungin järjestäjien ja yleisön yhteinen, maailmanlaajuinen 
tietopankki ja kohtaamispaikka, jonne voi toimittaa kuvaa, 
tekstiä, omia tuotantoja ja josta saa kulttuuripääkaupunki-
materiaalia.  LIVe Turku 2011:n tavoitteena on luoda mitta-
va, globaali online-yhteisö, joka seuraa internetin, digi-TV:
n, matkapuhelimen  tai muiden päätelaitteiden välityksellä 
Turku 2011 -kulttuuritarjontaa ja osallistuu samalla sen te-
kemiseen. LIVe Turku 2011 on koko Suomen matkailun 
näyteikkuna maailmalle. 

Ohjelmatuotannon päävastuussa on oma ohjelmatuotan-
toryhmä, alueen mediat ja media-alan oppilaitokset sekä 
lisämateriaalin toimittajina kaikki kulttuuripääkaupun-
kiin osallistujat. LIVe Turku 2011 käynnistyy erillislähe-
tyksinä vuonna 2008 ja jatkuu säännöllisesti vuoden 2010 
loppuun asti. Vuonna 2011 lähetyksiä tulee viikko-ohjel-
miston mukaisesti satoja. 

LIVe Turku 2011 on myös vuoden 2011 kulttuuripääkau-
punkien yhteinen hanke. Se on keino nivoa kahdessa 
maassa, Suomessa ja Virossa tapahtuvat hankkeet yhteen. 
Tartto on jo ilmaissut kiinnostuksensa tehdä yhteistyötä 
mediarintamalla hyödyntäen uutta teknologiaa. Kehitet-
tävä mediakokonaisuus annetaan Turun kulttuuripääkau-
punkiperintönä Euroopan seuraavien kulttuuripääkau-
punkien käytettäväksi.

LIVe Turku 2011
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”C’est bien volontiers que nous vous 

faisons part, par le présente, du soutien 

de la Ville et de la Communauté 

Urbaine de Strasbourg à la candidature 

de Turku. [..] souhaitant plein succès 

à la candidature de Turku 2011.” Robert Grossman, Président de la 

Communauté Urbaine de Strasbourg

Fabienne Keller, Maire de Strasbourg
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voimaEnsimmäiset selvitykset kulttuuripääkaupunkivuoden 

pitkäaikaisista vaikutuksista valmistuvat.

Hyvien käytäntöjen ja mallien vakiinnuttaminen sekä levittäminen.

Kulttuuripääkaupunkikokemusten jakaminen.

Raportti kulttuuripääkaupunkivuodesta valmistuu.

28.12.2011: 2011 uutta alkua

VAIKUTTAVUUS (syys-joulukuu)

UUSIUTUMINEN (touko-elokuu)

KOHTAAMISET (tammi-huhtikuu)

Avajaistapahtuma 15.1.2011: Turku palaa 

Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelma julkistetaan.

Turku 2011 -säätiön koko henkilökunta rekrytoitu.

Yritysyhteistyökumppanit varmistuvat.

Kansainvälinen kulttuurihyvinvointi -konferenssi.

Kulttuurisen terveystutkimuksen professuuri ja koulutusohjelma.

Tall Ships’ Race (haettu tapahtumaa).

GENESIS I valmistuu - maailman suurin risteilyalus.

Elinkeinoelämän ja kulttuurin yhteistyölaboratorio perustetaan.

Tapahtumatuotannon tukipalvelu perustetaan.

Kansainvälinen Rajojen muisti -konferenssi syksyllä. 

Useiden kulttuuripääkaupunkihankkeiden valmistelu käynnistyy.

Uusi Turku 2011 -ilme (kruunu) otetaan käyttöön.

Turku 2011 -säätiö perustetaan.

EU nimeää vuoden 2011 kulttuuripääkaupungit.

Uusi pääkirjastorakennus otetaan käyttöön.

Luovien toimialojen kehittämiskeskus aloittaa toimintansa.

Euroopan kulttuuriparlamentin (ECP) kokous Turussa syyskuussa.

Urban Planning and Design Summer School (YTK ja IFHP) kesäkuussa.

Useiden pitkäaikaisten hankkeiden valmistelu käynnistyy.

Turku 2001 Arviointisuunnitelman tekeminen ja toteutuksen aloittaminen.

Hakemus opetusministeriölle 1.3.2006.

Syksy: avoin hanke- ja ideahaku. 

Richard Wagnerin Lentävä Hollantilainen -suurproduktio elokuussa.

Kevät: visiointipäivät, viisi seminaaria ja kansainvälinen konferenssi.

ViiSI huOnetta -yleisötilaisuus Turun linnassa tammikuussa.

Projektipäällikkö Suvi innilä aloittaa työnsä elokuussa.

Turun kaupunginvaltuusto tekee yksimielisen päätöksen hakea 

kulttuuripääkaupungiksi.

Turku 2011 -työryhmä aloittaa työnsä syksyllä.

Tall Ships’ Race

Muistio valmistelujen tueksi (Suvi Innilä) valmistuu kesäkuussa.

Turku esittää kulttuuriministerille toiveensa tulla huomioiduksi kun 

Suomen ehdokasta vuoden 2011 kulttuuripääkaupungiksi valitaan.

Kulttuurikomitean raportti valmistuu.

tahto

rohkeus

turku palaa

voima

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003
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a
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u
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Turku 2011 -budjetti

Operatiiviset kustannukset

 TAHTO  ROHKEUS TURKU PALAA VOIMA
 2001–2007 2008–2010  2011 2012

Palkat, palkkiot, hallinto 420 000 2 400 000 1 800 000 800 000

Viestintä ja markkinointi 420 000 3 400 000  3 200 000 750 000

Ohjelma, hankkeet 100 000 8 100 000  28 000 000  2 500 000

Muut 290 000 1 500 000  1 750 000 800 000

Yhteensä:  1 230 000 15 400 000 34 750 000  4 850 000

Operatiiviset kulut yhteensä vuosina 2008–2012: 55 M €

Tulorahoitus 2001–2007

Turun kaupunki 1 000 000

Maakunta 150 000

Muu rahoitus       80 000

Yhteensä: 1 230 000 €

Infrastruktuurikustannukset

Alustava arvio joidenkin kulttuuripääkaupunkihankkeen kannalta keskeisten, suunnitteilla tai vireillä olevien infra-
struktuurihankkeiden investointikustannuksista on noin 145 miljoonaa euroa. Infrastruktuurihankkeiden rahoitus 
koostuu julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta. Tässä laskelmassa on huomioitu seuraavat hankkeet: kongressi- ja mu-
siikkitalo, uusi pääkirjastorakennus ja kirjastokorttelien kokonaisuus, kauppatorin yleisilmeen kehittäminen, kaupun-
ginteatterin laajennus ja peruskorjaus, museoiden palvelukeskus sekä Koroisten alueen kehittäminen. Muiden infra-
struktuurihankkeiden osalta tehdään tarkemmat laskelmat vuoden 2006 aikana.

Tulorahoitus 2008–2016

Turun kaupunki 18 000 000

Seutu ja yhteistyökaupungit   2 000 000

Valtio 18 000 000

Yritysyhteistyö 6 000 000

Osallistumismaksut, lipputulot, 
myynti jne. 4 000 000

Muu rahoitus 7 000 000

Yhteensä: 55 000 000 €

ORGANISOINTI
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Turku syntyi 1200-luvulla Aurajoen ja Itämeren, kielten 
ja kulttuurien kohtaamispaikaksi. Turusta tuli Itämeren 

ja Suomen kaupankäynnin, hallinnon, uskonnon ja sivistyk-
sen keskus. Sana turku tulee muinaisvenäjän sanasta tûrgû, joka 

tarkoittaa markkinapaikkaa. Turun ruotsinkielinen nimi Åbo tarkoittaa puo-
lestaan asutusta jokivarressa. Turku on Suomen vanhin kaupunki ja maan en-
simmäinen hallinnollinen keskus.

Vuonna 1229 paavi antoi käskyn piispanistuimen siirtoon Nousiaisista Koroi-
siin. Suomen ensimmäiset koulut, dominikaaniluostarin koulu sekä katedraa-
likoulu, perustettiin Turkuun 1200-luvulla. Tuomikirkko vihittiin käyttöön 
vuonna 1300 ja samoina aikoina rakennettiin linna Aurajoen suulle turvalli-
suuden takaajaksi ja maallisen vallan keskukseksi. Turku kehittyi edullisen 
sijaintinsa vuoksi kansainväliseksi kaupan keskukseksi ja kuului myös hansa-
kaupan piiriin.

Kustaa Vaasan annettua pojilleen kuningaskunnasta laajoja alueita herttu-
akunniksi vuonna 1556 asettui pojista toiseksi vanhin, Juhana, Turun linnaan 
hallitsemaan omaa läänitystään. Hän ylläpiti puolisonsa, puolalaisen prinses-
san Katarina Jagellonican kanssa linnassa pienimuotoista renessanssihovia, 
mikä antoi lähtölaukauksen koko Suomen renessanssiajalle. Juhana herttuan 
aikana Turun linna sai osapuilleen nykyiset ulottuvuutensa, ja Turku nousi 
Ruotsin valtakunnan toiseksi merkittävimmäksi kaupungiksi Tukholman jäl-
keen.

Turku oli koko Ruotsin vallan ajan Suomen hallinnollinen keskus. Kenraaliku-
vernööri otti kaupungin asuinpaikakseen 1630-luvulla, lääninhallitus perus-
tettiin kaupunkiin 1634 ja Turun hovioikeus 1623. Ruotsin kuningatar Kristii-
na perusti vuonna 1640 Turun Akatemian Suomen ensimmäiseksi yliopistoksi, 
mikä merkitsi tieteellisen elämän keskittymistä vahvasti Turkuun.

”Turkulaisuus on vaikeasti määriteltävä asia, 

mutta turkulaisuuteen liitetään usein 

sisäänpäin lämpiävä ja omanarvontuntoinen 

mielenlaatu sekä selkeästi erottuva Turun 

murre. Turkulaisen sanonnan mukaan 

turkulaiseksi ei voikaan tulla vaan ainoastaan 

syntyä – ja turkulaiseksi voi syntyä ainoastaan 

Heidekenin synnytyssairaalassa (joka tosin 

lakkautettiin vuonna 1996). Pahiten Turun ja 

turkulaisuuden kanssa törmäyskurssilla ovat 

kansanperinteen mukaan tamperelaiset. 

Molemmin puolin kerrotut vitsit toisista ovat 

tavallisia, mutta kuitenkin leikkimielisiä. 

Tampereella toimii myös Ei-Turkulainen 

Osakunta, joka vuosittain pyrkii lekan ja 

kiilan avulla irrottamaan Turun mantereesta 

tai upottamaan sen hyppimällä. Kaikesta 

huolimatta Turku on kolme kertaa peräkkäin 

sijoittunut kärkikolmikkoon 

Taloustutkimuksen muuttohalukkuutta 

mittaavissa tutkimuksissa.”

Wikipedia 2.2.2006

KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIN PERUSTA
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Turku oli Venäjän vallan aikana aluksi Suomen suuri-
ruhtinaskunnan pääkaupunki. Se oli venäläisestä näkö-
kulmasta liian kaukana Pietarista sekä sijainniltaan että 
perinteiltään, minkä vuoksi pääkaupunki siirrettiin Hel-
sinkiin vuonna 1812. Vuoden 1827 Turun palon jälkeen 
myös Turun Akatemia siirrettiin uuteen pääkaupunkiin. 
Palon jälkeen C. L. Engel laati Turkuun uuden ruutukaa-
van, empiren periaatetta noudattavan asemakaavan. 
Kaavan mukaisesti kaupungin kukkulat jätettiin rakenta-
matta paloturvallisuuden vuoksi. 

1800-luvulla Turku oli Suomen merkittävin käsityöläis-
kaupunki. Teollinen vallankumous käynnistyi vuosisa-
dan alussa. 1800-luvun lopulla syntyneet työväenyhdis-
tykset toivat kaupunkiin vilkasta teatteritoimintaa, 
soittokuntia, kuoroja ja monipuolista liikuntakulttuuria. 
Useat Turussa edelleen toimivat liikunta- ja kulttuuriyh-
distykset ovat saaneet alkunsa työväenyhdistysten yhte-
ydessä. 1918 kaupunkiin perustettiin lahjoitusvaroin uusi 
yliopisto Åbo Akademi ja pari vuotta myöhemmin Turun 
yliopisto laajan kansalaiskeräyksen avulla saaduin va-
roin.  

2000-luvun eurooppalainen

Vuonna 2006 Turun väkiluku on noin 175 000, Turun 
seudun noin 300 000 ja koko Varsinais-Suomen yli 450 
000. Turun seutu muodostaa maan kolmanneksi suurim-
man väestökeskittymän. Turun olemukseen kuuluu 
olennaisesti kaksikielisyys. Turun seudun asukkaista 
noin 5,2 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia. Turus-
sa on maan toiseksi eniten maahanmuuttajia, 6 prosent-
tia asukkaista. Eri kansallisuuksia asukkaiden joukossa 
on 113. 

2000-luvun Turun luovasta potentiaalista, tieteen ja tutki-
muksen innovaatioista nousevat vahvat informaatio- ja 
kommunikaatioteknologia sekä bioteknologia kehittämis- 
ja osaamiskeskuksineen. Turussa on kulttuurituotannon, 
digitaalisen sisältötuotannon sekä kulttuurimatkailun 
osaamiskeskukset, ja luovat toimialat ovat Varsinais-Suo-
men elinkeinoelämän merkittävimpiä yli kahden miljar-
din euron liikevaihdollaan. Turku on maan tärkeimpiä 
satamakaupunkeja ja maan merkittävin laivanrakennus-

kaupunki, jonka telakoilla valmistuvat maailman suurim-
mat risteilyalukset. Turussa käy Helsingin jälkeen maan 
eniten ulkomaisia vierailijoita vuodessa. 

Turun 2000-luvun valtakunnallisesti merkittävää kult-
tuurielämää edustavat elävät pienkustantamot, lavaru-
nous, kuvataide, teatteri, musiikki, elokuva, animaatio, 
sirkus ja nukketeatteri. Turku tunnetaan aktiivisuudes-
taan ja ennakkoluulottomista tapahtumistaan, kuten ke-
sällä 2005 museolaivoilla Sigyn ja Suomen Joutsen esite-
tystä Richard Wagnerin Lentävästä hollantilaisesta. 
Oopperan suurproduktion näki 17 500 oopperan ystä-
vää, ja kokonaisuus sai ylistävät arvostelut kotimaisissa 
ja kansainvälisissä medioissa. Turkulaisen tapahtumaka-
lenterin suuria ja näkyviä yleisötapahtumia ovat muun 
muassa suositut Keskiaikamarkkinat sekä Joulukaupun-
ki-kokonaisuus, johon kuuluvat myös  perinteinen Jou-
lurauhanjulistus ja Ekumeeninen joulu.

Turun kaupunki on asettanut Itämeren etusijalle kan-
sainvälistymisstrategiassaan. Itämeren erityisiä yhteis-
työkaupunkeja ovat Tukholma sekä ystävyyskaupungit 
Pietari, Gdansk, Rostock ja Århus. Turun ystävyyskau-
punkeja ovat myös Bergen, Göteborg, Constanza, Ros-
tock, Varna, Köln, Szeged, Bratislava ja Firenze. Turku on 
kirjoittanut yhteistyösopimuksia Tarton, Tianjinin (Kii-
nan tasavalta) ja Kuressaaren kanssa. Kahdenvälisten 
suhteiden lisäksi erilaiset kaupunkiverkostot ovat tärkei-
tä kaupungin ja kulttuurin kehittämisessä. Turku on 
avainroolissa Itämeren kaupunkien liitossa (Union of the 
Baltic Cities) ja Itämeren alueen kehittämisessä. Turku 
toimii aktiivisesti myös Eurocities-järjestössä, Uudessa 
Hansaliitossa sekä WHO:n Healthy Cities -verkostossa. 
Kaupungin eri yksiköiden rinnalla kulttuurin, matkailun, 
elinkeinoelämän, korkeakoulujen toimijoilla ja instituu-
tioilla on omat kansainväliset yhteistyökumppaninsa ja  
-verkostonsa.

Turku on elinvoimainen eurooppalainen kaupunki, jolla 
on kaikki edellytykset sekä tahto vuoden 2011 Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi.

”Turku on Suomen 
romanttisin kaupunki.” 

 
 

Trevor Harris, professori
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Kirjallisuus 
ja luova 
kirjoittaminen

Turussa on Helsingin jälkeen maan virein ja laajin kirjailijakunta ja 
huomattava määrä kustantamoja, kirjallisia yhdistyksiä ja kirjallisuus-
tapahtumia. Suomen kirjakieli ja kirjallisuus aloitti elämänsä Mikael 
Agricolan vuoden 1542 ABC-kiriasta. Suomen kirjallisuuden merkit-

täviä turkulaisia kirjailijoita ovat muun muassa J. J. Wecksell, V. A. 
Koskenniemi, Volter Kilpi, P. Mustapää sekä 1970-luvun taitteen 
turkulaisen undergroundin kirjallisuushistorioihin runoilleet Jark-

ko Laine ja Markku Into. Turkulainen runous ja 1990-luvun runolii-
ke on lunastanut Turulle maineen runoilijoiden kaupunkina. Muun 

muassa Sammakko, Savukeidas, Enostone sekä Nihil Interit ovat kau-
pungissa toimivia kustantamoja. 2000-luvun kirjallisuuden valtakunnal-

lisesti tunnettuja nimiä ovat lounaismurteella runoileva Heli Laaksonen, dek-
karikirjailija Reijo Mäki, Leena Lander, Juha Ruusuvuori, Zinaida Linden, 
Riku Korhonen, Niina Repo, Emma Puikkonen, Joni Pyysalo, Tommi Parkko, 
Tapani Kinnunen, Markus Jääskeläinen, Seppo Lahtinen, Henry Lehtonen, 
Henrik Jansson ja Sanna Tahvanainen. Valtakunnallisten lasten- ja nuortenkir-
jallisuuden merkittäviä kirjailijoita edustavat Anni Polva, Jukka Parkkinen, 
Kari Levola ja Reetta Niemelä. Turku ja sen naapurikaupunki Kaarina tunne-
taan maanlaajuisesti sarjakuvista: Jussi Juba Tuomolan Viivi ja Wagnerista 
sekä Ilkka Heilän B. Virtasesta. Turun ja sen lähialueiden kirjallisuustapahtu-
miin kuuluvat vuodesta 1992 järjestetyt Turun kansainväliset Kirjamessut, Itä-
meren kirjailijatapahtuma Littera Baltica, Varsinais-Suomen runoviikko sekä 
Kustavin Volter Kilpi -viikot. Joka vuosi järjestetään myös kirjallisuus- ja kan-
sanmusiikkitapahtuma Kumina.  

VESSAKIRJOITUKSET

Seurusteluravintola 

Uusi Apteekki,

Kaskenkatu 1, Turku.

Miesten vessa:

Muistatko tuliliemen siivittämät 

kättentaputukset Jyväskylän 

raastuvanoikeudessa kesällä 1962?

Näinä päivinä runous palaa 

viriiliksi voimaksi

iskeytyy irti henkevän kukan 

imagostaan!

 
Seppo Lahtinen: Hammas, 1998 
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Lounais-Suomen Kirjailijoiden – Sydvästra Finlands För-
fattare ry:n  jäsenmäärä on noin 140, ja aktiivisten kirjaili-
joiden julkaistavien teosten määrä on vuosittain yhteensä 
noin 50–70. Kaksikielisen kaupungin ruotsinkielisen kir-
joittajayhdistyksen Åbolands litteraturföreningenin jäsen-
määrä on noin 130. Alueen aktiivisia kirjoittajayhdistyksiä 
ovat kirjallisuuslehti Lumoojaa julkaiseva Kapustarinta ja 
Tuli & Savu -lehteä julkaiseva Nihil Interit.

Vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö Kyn-
nys ry:n kirjoittajaryhmä TAIKA-piiri on osallistunut ru-
noesityksin Varsinais-Suomen Runoviikolle vuosina 
2002–2004 yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun viit-
tomakielen tulkkiopiskelijoiden kanssa. Tulkkiopiskelijat 
ja turkulaiset runoilijat järjestivät vuoden 2004 Runovii-
kolle myös viitotun runonlausuntaesityksen. 

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaine tarjoaa 
Suomessa harvinaisen mahdollisuuden yliopistotason kir-
joittamisen perus- ja aineopintoihin. Opetussuunnitelma 
sisältää kaunokirjallisuuden perinteiset lajit, tietokirjoitta-
misen sekä lukukausittain vaihtuvia erikoiskursseja. 
Opintojen tavoitteena on monipuolinen kirjoittamisen 
osaaminen ja kirjallisen kulttuurin ymmärtäminen. Oppi-
aineen opettajat ovat kirjallisuuden ja teatterin ammatti-
laisia. Turun Kulttuurikeskus tarjoaa sanataideopetusta 
lapsille suomeksi ja ruotsiksi, Turun suomenkielisen Työ-
väenopiston yhteyteen perustetussa Volter Kilpi -akate-

miassa saavat koulutusta nuoret ja aikuiset harrastaja-
kirjoittajat. Turun Taideakatemiassa voi opiskella 
käsi kirjoittamista. Alueen uusien kirjoittajien debytointi-
kanavia ovat Varsinais-Suomen taidetoimikunnan julkai-
sema Reviiri-antologia ja Kaarinan kaupungin Runo-Kaa-
rina -kilpailu. Åbo Akademissa vuodesta 2001 toiminut 
kirjailijakoulutusyksikkö Littera skapande, maan laajin 
ruotsinkielinen kirjoittajakurssi vahvistaa ruotsinkielistä 
kirjoittajakuntaa. 

Kirjastot

Kirjallisuuden asemaa parantaa entisestään vuonna 2008 
valmistuva uusi pääkirjastokokonaisuus, jonka Kulttuuri-
kortteliin on suunnitteilla Kirjojen talo, residenssi ulko-
maisille kirjailijavierailijoille ja tila kirjallisuuden toimi-
joille. 

Turussa on aktiivisesti toimiva kirjastojen yhteistoiminta-
verkosto, johon kaupunginkirjaston lisäksi kuuluvat Tu-
run yliopiston kirjasto, Åbo Akademis Bibliotek, Turun 
kauppakorkeakoulun kirjasto, Turun ammattikorkeakou-
lun kirjasto sekä sen kirjasto- ja tietopalvelun koulutusoh-
jelma ja Åbo Akademin informaatiotutkimuksen laitos. 
Åbo Akademin kirjasto on maamme ainoa ruotsinkielinen 
yliopistokirjasto, ja sen kokoelmiin kuuluu noin 2,8 mil-
joonaa teosta. Vuonna 2006 valmistuu uusi ICT-kirjasto 
yliopiston, Akademin ja ammattikorkeakoulun kirjastojen 
yhteistyönä.
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Musiikki

Klassinen musiikki

Vuonna 1790 perustetun Turun Soitannollisen Seuran or-
kesterin henkistä perintöä jatkaa 74 päätoimista muusik-
koa työllistävä Turun Filharmoninen Orkesteri jolla oli 
vuonna 2005 noin 70000 kuulijaa. Orkesteri tilaa ja kanta-
esittää säännöllisesti suomalaista ja pohjoismaista uutta 
musiikkia ja on mukana myös suurissa oopperatuotan-
noissa, kuten Wagnerin Lentävä hollantilainen -produkti-
ossa ja 2006 esitettävässä Mozartin Don Giovanni -ooppe-
rassa. 

Klassisen musiikin konsertteja järjestetään konserttitalon 
ohella myös Turun kaksikielisen konservatorion Sigyn-
salissa, Akatemiatalossa, Turun linnassa, VPK:n talon sa-
lissa, Wäinö Aaltosen museossa ja Aboa Vetus & Ars Nova 
-museossa. Sibelius-museossa järjestetään kamarimusiik-
ki- ja soolokonsertteja. Tuomiokirkossa ja Mikaelinkir kos-
sa on toteutettu urku- ja kuorokonsertteja, vanhan musii-
kin esityksiä sekä uutta tanssiteatteria ja kirkko-ooppe raa. 
Vuosina 1965–2005 toimineen Turun Oopperayhdistyksen 
ohjelmistoon kuului oopperoiden lisäksi musiikkinäy-
telmiä, operetteja, tanssiaisia ja konsertteja.

Jokakesäinen Turun musiikkijuhlat on perustettu vuonna 
1960. Turussa järjestetään myös korkeatasoinen valtakun-
nallinen Turun Sellokilpailu sekä kitaramusiikin kansain-
välinen kilpailu ja festivaali Guitaristival. Vuosittainen 
Aboa Musica -festivaali keskittyy moderniin kamari- ja 
orkesterimusiikkiin ja Pianoaura -festivaali pianomusiik-
kiin. Oopperayhdistyksen ohjelmistoon kuuluu oopperoi-
den lisäksi musiikkinäytelmiä, operetteja, tanssiaisia ja 
konsertteja. Turkulaisten ammattimuusikkojen muodos-
tamat kamariyhtyeet, kuten Turku Ensemble ja Plus 
Ensemble järjestävät säännöllisesti kamarimusiikkikon-
sertteja. Turussa toimii myös ammattipuhallinorkesteri 
Laivaston soittokunta.

Turun lähettiläitä maailman oopperalavoilla ovat Matti 
Salminen ja Karita Mattila. Turun ammattikorkeakoulun 
musiikkiakatemia järjestää Vanha Turku Soi -tapahtumaa 
sekä Aboa Nova -konserttisarjaa, jonka säveltäjävieraina 
ovat olleet Per Nørgård, Anders Hillborg, Paavo Heini-

nen, Arne Nordheim, Juhani Nuorvala ja Tapio Nevanlin-
na. Musiikkiakatemian omien orkesteri- ja kamarimusiik-
kikonserttien sekä oopperatuotantojen lisäksi laitos tekee 
tiivistä yhteistyötä Turun konservatorion kanssa. Laitok-
sissa toimii sinfoniaorkesteri Sigyn Sinfonietta, uuteen 
musiikkiin keskittynyt Musiikkiakatemia NYTT -kamari-
orkesteri, puhallinorkesteri Sigyn Brass, Turun konser-
vatorion Kamariorkesteri, Junioriorkesteri, Minijouset, 
Turun konservatorion kamarikuoro, nuorisokuoro, lapsi-
kuoro, lyömäsoitinyhtye Kroustikon sekä useita muita 
kokoonpanoja. Turun musiikkiakatemiassa ja Turun kon-
servatoriossa järjestetään erilaisia konsertteja lähes päivit-
täin.

Klassisen musiikin korkeatasoisesta harrastustoiminnasta 
vastaavat muun muassa lukuisat orkesterit ja kuorot. 
Vuonna 1928 perustettu Åbo Akademin Akademiska 
Orkestern on yksi maamme vanhimmista ja suurimmista 
yliopisto-orkestereista. Turun seurakunnat työllistävät yli 
kaksikymmentä kirkkomuusikkoa, jotka johtavat paria-
kymmentä seurakuntakuoroa. Chorus Cathedralis Aboen-
sis kuuluu maan arvostetuimpiin sinfoniakuoroihin. 
Muita kansallisesti tunnettuja turkulaisia kuoroja ovat 
poikakuoro Chorus Cathedralis Iuniorum, opiskelija-
kuorot Brahe Djäknar, naiskuoro Florakören ja Turun 
yliopiston ylioppilaskunnan kuoro. Turussa toimivat opis-
kelijakuorot muodostavat yhdessä Turun opiskelijamu-
siikkiliiton TOMU-STFÅ. Turussa toimiva Suomen Wag-
ner-Seura kokoaa yhteen maamme Wagner-entusiastit. 

Jazz, rock ja pop

Jazz-musiikin ensimmäiset vaikutukset saapuivat Tur-
kuun 1920-luvulla. 1930-luvun varsinaisen  jazz-virtauk-
sen edelläkävijä maassamme oli turkulainen Ramblers 
-yhtye, jonka pianisti ja sovittaja oli Toivo Kärki. Suomen 
ensimmäinen rock-konsertti järjestettiin Turun konsertti-

We all assume that we rule our 

lives but we can’t even hold our 
breath. Who knows how 

suddenly worlds are turning, 
how suddenly things may 
change? We are so terribly 

unpredictable and wonderful. 

Just turn around and I’ll be gone. 

The Crash: Simple Things
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talolla vuonna 1956. Turku Jazz -festivaali on järjestetty 
vuodesta 1968 lähtien. Maan vanhin, vuonna 1970 perus-
tettu rockfestivaali on Ruisrock, jolla oli vuonna 2005 yli 
70 000 kävijää. Vuonna 1988 perustettu Suomen ensim-
mäinen populaarikulttuurifestivaali Down By The Laitu-
ri kerää vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä Aurajoen 
rantaan. Vuodesta 2004 järjestetty Uuden musiikin festi-
vaali (UMF) kokoaa yhteen maan johtavat uusien musiik-
kityylien edustajat. Turussa järjestetään myös Pohjois-
maiden suurin hengellisen nuorisomusiikin Maata 
Näkyvissä -festivaali. Vuodesta 1999 on järjestetty lasten 
Seikkisrock-festivaali. Turkuun avataan uusi jazz-klubi 
Monk, joka on myös yksi syksyn 2006 uuden kansainväli-
sen jazz-tapahtuman järjestäjistä. Turusta lähtöisin olevia 
jazzmuusikoita ovat muun muassa Niklas Winter, Esa 
Pethman, Severi Pyysalo, Riku Niemi ja Tane Kannisto.
 
Turun 1990-luvun underground rave-tapahtumineen 
sekä ravintoloista, kuten Appelsiini, Funky Kitchen, Ope-
ra, Dynamo, Päiväkoti ja Klubi paikkansa löytänyt klubi-
kulttuuri ovat tukeneet turkulaisen bändikulttuurin vah-
vaa nousua. Euroopan myydyin single-levy vuonna 2000 
oli Turusta ponnistaneen Bomfunk MC’s:n ”Freestyler”. 
Kaupungin pop- ja rockyhtyeistä kansainväliseen mai-
neeseen ovat nousseet trance-musiikillaan Darude, mo-
dernilla poprockillaan The Crash sekä konemusiikilla Jori 
Hulkkonen. Myös JS16 eli tuottaja Jaakko Salovaara, 
Pan Sonic ja Kilpi ovat turkulaislähtöisiä. Kansainvälistä 
menestystä hakevat myös muun muassa Jori Sjöroos 
(Fu-Tourist), Sweatmaster, So Called Plan, Boomhauer ja 
Mr Velcro Fastener. 

Kansanmusiikki

Turussa ja Varsinais-Suomessa kansanmusiikin ammatti-
lais- ja harrastustoiminta on aktiivista. Fispeli on keväällä 
2002 perustettu kansanmusiikkiduo, joka on esiintynyt 

muun muassa Hollannissa, Italiassa, Virossa, Puolassa ja 
Brasiliassa. Kansantanssi-, laulu- ja soitinyhtye Turun Kii-
kurit on vuonna 1957 perustettu kansanperinneseura, joka 
esiintyy aktiivisesti. Otakt on Åbo Akademin yhteydessä 
toimiva kahdenkymmenenviiden tanssijan ja viiden muu-
sikon aktiivinen kansanmusiikkiyhdistys, joka esiintyy 
myös ulkomailla. Alueen muita kansanmusiikkiyhdistyk-
siä ovat Varsinais-Suomen pelimanniyhdistys, Pelimanni-
kilta sekä Varsimus. Kesällä 2006 järjestetään Turun histo-
rian ensimmäinen kansanmusiikkifestivaali Folk Music 
Festival.

Musiikin koulutus ja osaaminen

Pitkä traditio ja aktiivinen musiikkielämä ovat synnyttä-
neet Turkuun musiikin korkeakoulutuksen verkoston ni-
meltä Musicare. Musicaressa turkulaiset musiikkikoulut-
tajat – Turun musiikkiakatemia, Turun yliopiston ja Åbo 
akademin musiikkitieteen laitokset ja OKL sekä Turun 
konservatorio – ovat yhdistäneet voimansa ja luoneet op-
pilaitosrajat ylittävää koulutusta sekä tarjonneet mahdol-
lisuuden uudenlaisille musiikinkoulutuksen avauksille. 
Musiikkikoulutusta Turun alueella tarjoavat myös Puola-
lanmäen musiikkilukio, musiikkiopisto Arkipelag sekä 
Naantalin, Paimion, Ruskon ja Turun seudun musiikki-
opistot. 

Turulla on aina ollut vahva asema suomalaisessa popu-
laarimusiikissa ja sen menestyksessä. Turkulaisen mu-
siikkiosaamisen historiaan kuuluu maan ensimmäisiä 
äänilevyjä valmistanut Sointu-yhtiö. Vuonna 2000 Turun 
alueen yli 500 pop-aloihin liittyvää yritystä työllistivät 
noin 1500 ihmistä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto 
alueelle tulevine tekijänoikeusmaksuineen oli noin 76 
miljoonaa euroa. 2000-luvun osaamista edustavat maan 
suurimpiin ohjelmatoimistoihin kuuluva Auraviihde 
sekä merkittävä musiikin tukku- ja jakeluyritys Musiikki-
jakelu Oy. Turussa toimitetaan myös Suomen laajalevik-
kisintä pop-musiikkialan lehteä, lndierockpunkmetalzine 
Suea. Pitkään toiminut Riverside Studio Oy on yhteis-
työssä kaupungin nuorisotoimen kanssa mahdollistanut 
nuorten bändien ammattitasoisten demonauhojen ja le-
vyjen tuottamisen, joka on poikinut kymmeniä albumeja. 
Vuonna 2004 perustettiin POP-areena, joka luo kaupun-
gin nuorisotoimen ja ICT Turku Oy:n kanssa yhteistyössä 
uusia mahdollisuuksia musiikki-, media- ja tapahtuma-
tuotantoaloille. POP-areena kehittää harrastetoimintaa 
sekä alan liiketoimintaedellytyksiä sekä yhdistää julkis-
ten ja yksityisten alojen pop-ammatilaiset toimimaan yh-
dessä. Turun yli 250 nuorisobändillä on tukenaan vuonna 
2005 perustettu Varsinais-Suomen bändiyhdistys, Auran 
Panimon studio- ja harjoitustilat sekä nuorisokeskus Pa-
latsin tapahtumat.
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Sinä päivänä kun Wäinö Aaltosen museossa

satoi, muistin sinut joka purjehdit 

pehmeillä laineilla, eikä se ollut minun pääni

joka nousi Aurajoen pintaan.

Markku Into, Tuonela Rock 1971

Kuvataide ja valokuva

Turun Taidemuseon 6000 teoksen kokoelma on taidehistorialli-
sesti maan toiseksi merkittävin. Myös näyttelytoiminnallaan 
moderniin taiteeseen painottuvan Wäinö Aaltosen museon ko-

koelmissa on noin 6000 teosta. Turun kaupungin taidemuseon, 
Wäinö Aaltosen museon yli sadan kiinteän ulkoveistoksen kokoel-

ma on ajallisesti suomen laajin alkaen Suomen ensimmäisestä julki-
sesta monumentaaliteoksesta, Porthanin patsaasta vuodelta 1864. 

Aboa Vetus & Ars Nova toimii samanaikaisesti historiallisen ja modernin 
taiteen museona. Taidemuseoiden näyttelytarjontaa täydentävät Kulttuuri-
keskuksen näyttelytilat, taiteilijajärjestöjen galleriat, oppilaitosten galleriat ja 
kaupalliset galleriat. 

Elävä, näkemyksellinen ja kunnianhimoinen turkulainen kuvataide ammen-
taa pitkästä perinteestä, kansainvälisistä kontakteista, ammattitaitoisuudesta 
ja monipuolisten tekijöiden vuorovaikutuksesta. Turun pitkään kuvataidepe-
rinteeseen lukeutuvat Turun taideakatemian yhteydessä toimiva, vuonna 1830 
perustettu maan vanhin taidekoulu, Turun Piirustuskoulu. Turkulaisen kuva-
taiteen suuria nimiä ovat Sam Vanni, Wäinö Aaltonen, Otto Mäkilä ja Harro 
Koskinen. 2000-luvun valtakunnallisesti tunnettuja nimiä ovat muun muassa 
Jan-Erik Andersson, Saara Ekström, Manno Kalliomäki ja Kaj Stenvall. 

Turkulaisen kuvataide-elämän merkittävimpiin tapahtumiin kuuluu Ars 
Nova -museon yhteistyössä Firenzen Biennaalin kanssa järjestämä Turku-
biennaali. Yli 2000 kävijän Kulkulupa on turkulaisten kuvataidejärjestöjen jär-
jestämä yhteinen työhuone- ja galleriakierros, joka avaa työhuoneet yleisölle. 
Turun kaupungin taidemuseon, taiteilijajärjestöjen, Varsinais-Suomen taide-
toimikunnan ja kaupungin terveys- ja sosiaalitoimen yhteistyönä toteutettu 
Terveyttä kulttuurista -toiminta lisääntyy vuosittain. Unescon vuonna 1990 
perustama Terveyttä kulttuurista -verkosto tuo taiteen ja kulttuurin kaiken 
hoitotyön osaksi. Syksyllä 2007 Turun taidemuseo, Varsinais-Suomen taidetoi-
mikunta ja Taideakatemian Digital Arts järjestävät digitaalisen nykytaiteen 
näyttelyn, Digitally Yours. Näyttelyyn osallistuu kansainvälisesti tunnettuja 
digitaalisesti työskenteleviä taiteilijoita. Pääteema on inhimillisyys digitaali-
sessa teknologiassa. Teoksina voi nähdä saasteita haistelevia robottikoiria, si-
jaintiin reagoivia vaatteita ja kadonneita verkkopuutarhoja.

KULTTUURIPÄÄKAUPUNGIN PERUSTA

H
a

rr
o

 K
o

s
k

in
e

n
 S

ik
a

p
e

rh
e

 1
9

6
9

, 
T
u

ru
n

 t
a

id
e

m
u

s
e

o



115

Turussa toimii kuusi taiteilijayhdistystä, jotka edustavat 
yli kahtasataa kuvataiteilijaa. Suomen Kuvataidejärjes-
töön kuuluva, vuonna 1924 perustettu Turun Taiteilija-
seura on luonteeltaan taiteilijapoliittinen ammattijärjestö. 
Taiteilijaseura pitää yllä Just-galleriaa Kulttuurikeskuk-
sessa. Turun taidegraafi kot ylläpitävät yhteistä grafi ikka-
pajaa sekä Joella-galleriaa. Arte ry on vuonna 1960 perus-
tettu, noin sadan ammattikuvataiteilijajäsenen yhdistys, 
jonka galleria on Titanik. Arte ry käynnisti vuonna 2005 
Suomessa ainutlaatuisen mediataiteilijaresidenssin. Kan-
sainväliseen ResArtis -residenssijärjestöön kuuluvan resi-
denssin yhteistyökumppaneita ovat Åbo Akademi ja Tu-
run taidemuseo. Jöötti ry on turkulaisten kuvanveistäjien 
pronssityöskentelyn ja valutekniikoiden käytön mahdol-
listava yhteisvalimo, jonka tilat ovat Jokikadun kiinteis-
tössä.

Uusin taiteilijajärjestö on vasta perustettu animaatioalan 
ammattilaisia yhteen kokoava Anikistit ry, jonka tavoite 
on parantaa animaatiotaiteen toimintaedellytyksiä ja 
työllistävyyttä. Manillan tehdaskiinteistön kulttuurigal-
leria Kraft keskittyy taiteen, monikulttuurisuuden ja kult-
tuurientutkimuksen kysymyksiin. Köysirata-galleria toi-

mii Turun Taideakatemian yhteydessä. Turussa toimii 
vammaisille taiteilijoille suunnattu KynnysGalleria. Kris-
tillisiin aiheisiin keskittyy galleria Hengell, ja ravintola 
Päiväkodin Klubigalleria järjestää kuvataidenäyttelyitä 
musiikkitapahtumien yhteydessä.
 
Kulttuurikeskuksen kuvataideohjelmistossa on myös 
harrastajien ja taidekäsityöläisten tuotantoa. Taidejärjes-
töjen yhteistyön malliesimerkki on Kulttuurikeskuksen 
tiloissa toimiva, suosittu Taidelainaamo. Turkulaisten tai-
teilijoiden yhteistyöhuoneesta on syntynyt Manillan teh-
daskiinteistön taiteilijaryhmä Panika ry.

Saneeratun vanhan köysitehtaan tiloissa toimiva Turun 
taideakatemia antaa korkeatasoista ja maan monipuoli-
sinta taidekoulutusta. Aikuisten kuvataideharrastusta 
tukevat Työväenopiston kuvataideryhmät ja Sunnun-
taimaalarit. Lapsille ja kouluikäisille kuvataiteen harras-
tusmahdollisuuden tarjoavat kaupungin lasten kulttuuri-
keskus ja yksityiset kuvataidekoulut. Vuonna 1979 
perustettu yksityinen Turun Kuvataidekoulu tukee las-
ten, nuorten ja aikuisten kuvataideharrastusta. 
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2000-luvun turkulaiset taiteilijat osallistuvat ja näkyvät 
valtakunnallisissa näyttelyissä. Vuonna 2005 Turun kau-
punki päätti sitovammasta prosenttiperiaatteen sovelta-
misesta julkisessa rakentamisessa, minkä seurauksena 
vuonna 2007 valmistuva Turun uusi pääkirjasto on en-
simmäinen 2000-luvun kohde, jossa prosenttiperiaatetta 
sovelletaan täysimittaisesti. Vuonna 2005 käynnistynyt 
kaupunki- ja yhteisötaiteilijahanke keskittyy Itä-Turun 
alueen viihtyvyyden lisäämisen yhteisöllisillä taidepro-
jekteilla. Kaupunkitaiteilija tehtävään kuuluu myös pro-
senttiperiaatteen edellyttäminen laajemmin yksityisen 
sektorin rakentamisessa. 

Valokuva

Turkulaisella valokuvalla on vahvat juuret. Suomen en-
simmäiset valokuvat otti turkulainen Henrik Cajander 
vuonna 1842. Turun maakuntamuseossa sekä Åbo Aka-
demissa on valtakunnallisesti merkittävät kuva-arkistot.

Valokuvakeskus Peri yhdistää tämän päivän valokuvaa-
jat, tutkijat ja muut alan toimijat yhteen. Se järjestää 
kansainvälisiä ja alueellisia valokuvanäyttelyitä, yllä pitää 
ainutlaatuista kansainvälistä residenssitoimintaa, keskus-
telutilaisuuksia, työpajoja, seminaareja sekä tekee yhtei-
sötaideprojekteja muun muassa maahanmuuttajien, van-
hainkotien ja koulujen kanssa. Peri tekee julkaisusarjaa 
nykyvalokuvasta ja valokuvatutkimuksesta sekä tuottaa 
valtakunnallista taidevalokuvaan keskittyvää internet-
portaalia yhdessä Varsinais-Suomen taidetoimikunnan ja 

Suomen valokuvataiteen museon kanssa. Valokuvan kan-
sainvälisiä ja kotimaisia suurnäyttelyitä alueelle tuottavat 
myös Turun taidemuseo, Salon taidemuseo Veturitalli 
sekä Wäinö Aaltosen museo.

Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa tutkitaan niin his-
toriallista kuin nykyvalokuvaakin: valokuvaan pohjautu-
via graduja on valmistunut viime vuosina noin 15, ja kol-
me väitöskirjaa on parhaillaan tekeillä. Turussa toimii 
myös Euroopan ensimmäinen ja Suomen ainoa valokuva-
terapiayhdistys.

Turun ammattikorkeakoulun taideakatemian valokuva-
osasto kouluttaa osaavia valokuvataiteilijoita, jotka sijoit-
tuvat hyvin niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti-
kin. Esimerkiksi Fotofi nlandia-ehdokkaissa on jo pitkään 
näkynyt vahva varsinaissuomalainen panos. Vuoden 2006 
tapahtuman kärkikymmeniköstä puolet ovat kouluttau-
tuneet Turussa tai lähtöisin Varsinais-Suomesta.

Lämpökeskus on viiden valokuvataiteilijan yhteisö, joka 
tuottaa valokuvataiteellista lämpöä maailmaan. Vaikka se 
pääosin toimii intiiminä työtilana, se myös avautuu tois-
tuvasti yleisölle. Vanhassa pannuhuoneessa järjestetään 
julkisia taidesessioita ja sieltä lähtee maailmalle ajassa 
olevaa ja kiinnostavaa valokuvataidetta. Lämpökeskuk-
sessa työskentelevät muun muassa valtakunnallisesti pal-
kitut Tatu Hiltunen ja Minna Havukainen.
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Sirkustaide
Oikea sirkustaiteilijoiden ryhmä nähtiin Suomessa en-
simmäistä kertaa vuonna 1802 Turun Kupittaalla. Turun 
taideakatemia aloitti vuonna 1995 maan ensimmäisen sir-
kuskoulutuksen, joka on vaikuttanut suuresti sirkushar-
rastuksen uuteen nousuun. Turussa toimii muun muassa 
Taideakatemian sirkustaiteenopiskelijoiden sirkusryhmä 
Sirkus Sorsa, Varietee Kansantaide, lapsi- ja nuorisosir-
kusryhmiä sekä useita yksittäisiä uuden polven sirkustai-
teilijoita.

Taideakatemia ja kaupunginteatteri järjestävät yhteistyö-
nä joulusirkusta, ja yhteistyö Holiday Clubin kanssa tuot-
taa pääsiäissirkuksen Kylpylähotelli Caribiaan. Sirkus-
koulutus on solminut yhteydet Ruotsin sirkusakatemiaan 
ja Pietarin sirkusmuseoon ja se kuuluu eurooppalaiseen 
ammatillisten sirkuskoulujen järjestöön (FEDEC, Fédéra-
tion européenne des écoles de cirque professionelles). 
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 Tanssi

Turusta koordi-
noitu Läntinen 

tanssin aluekeskus 
toimii kaksikielisenä 

tanssin aluekeskuksena ja yhteis-
työverkostona. Se on uusi tanssitaidetta palveleva 

organisaatio, joka edistää tanssitaiteilijoiden työllistymis-
tä, lisäämään tanssitietoutta ja edistämään tanssin saata-
vuutta ja näkyvyyttä. Läntinen tanssin aluekeskus toimii 
yhteistyössä Suomen neljän muun tanssin aluekeskuksen 
kanssa. Aluekeskuksen päärahoittajia ovat Opetusminis-
teriö, Turun ja Porin kaupungit, Varsinais-Suomen liitto ja 
Satakuntaliitto.

Valtionosuuksilla tuettu vuonna 1989 perustettu Tanssite-
atteri ERI on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiite-
tyimpiä suomalaisia tanssiryhmiä. ERI työllistää par-
haimmillaan kuusi tanssijaa, ja näytöksiä on vuosittain 
noin 130. Ulkomaisia vierailuesityksiä ERI on tehnyt noin 
150, 15 eri maassa. ERI kiertää kotimaassa ja esiintyy 
säännöllisesti myös Ruotsissa. ERI on ollut vuosittain 
mukana televisiotuotannossa ja tekee laajaa yhteistyötä 
turkulaisten taidelaitosten kanssa.

Turun toinen valtionosuuksilla tuettu ja valtakunnallista 
ja kansainvälistä kiitosta kerännyt tanssiteatteri Aurinko-
baletti työllistää vakinaisesti 6–7 tanssijaa. Turun vanhim-
malla tanssiteatterilla on vuosittain 120–140 näytöstä se 

Sä seisot siinä vaan, kuin kaunein kukka maan,

jos vielä hetkisen sua tarkkaan katselen

niin varmaan katoat kuin unet ihanat

ja haihtuu lumous, ei jää kuin kaipaus,

  Mutt’ kauas pilvet karkaavat

turhaan niitä tavoitat

kauas pilvet karkaavat

niin minäkin.

 

Kauas Pilvet karkaavat. San. Jarkko Laine

on esiintynyt myös ulkomailla. Aurinkobaletti järjestää 
näytöksiä erityisesti myös koululaisille ja päiväkotilapsil-
le. Aurinkobaletti on perustanut vuodesta 1993 lähtien 
järjestetyn Tehdasfestivaali Manifestin, joka kutsuu ylei-
sön Manillan kiinteistöön taiteilijoiden työhuoneille. 

Freelance-tanssitaiteilijoiden Pikinini Meri ry pitää Turun 
Barker-teatteria, joka antaa mahdollisuuden monenlais-
ten tuotantojen esittämiseen. Turun ja Porin alueella ase-
mansa vakiinnuttaneita tanssialan toimijoita ovat muun 
muassa Pori Dance Company, Esittävän taiteen kannatus-
yhdistys ry, Turku dansart ry ja Jattanssi ry.

Turun alueella on tanssin koulutusta ja tutkimusta sekä 
laajaa tanssikoulu-, yhdistys- ja harrastajatoimintaa suo-
meksi ja ruotsiksi. Turun Ammattikorkeakoulussa on am-
matilliseen korkeakoulututkintoon johtava tanssinopet-
tajakoulutus ja Turun Konservatoriossa toisen asteen 
tanssijakoulutusta. Yksityisissä tanssikouluissa voi har-
rastaa tanssia baletista showtanssiin, kansantanssista fl a-
mencoon. Turun Tanssituvan lapset ja nuoret ovat niittä-
neet mainetta maailmalla disco- ja showtanssissa sekä hip 
hopissa.
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 Teatteri

Perinteikkäällä 
teatterikaupun-

gilla on kolme 
valtionosuuksilla 

tuettua teatteria: Tu-
run kaupunginteatteri, 

ruotsinkielinen Åbo Svenska Teater ja Lin-
nateatteri. Samppalinnan ja Vartiovuoren kesäteatterien 
rinnalla kaupungin teatterielämää rikastuttavat Tehdaste-
atteri, Turun Ylioppilasteatteri, Turun Nuori Teatteri, Teat-
teri Tarmo ja Jojo-Teatteri. Teatterialan ammattikorkea-
koulutusta antaa alueella Turun taideakatemia.

Turun kaupunginteatteri syntyi Turun Työväen teatterin 
ja Turun Teatterin yhdistymisestä vuonna 1946. Se on 
Suomen vanhin täyskunnallinen teatteri. Turun Kaupun-
ginteatterin neljästä näyttämöstä yksi keskittyy lasten-
näytelmiin. Teatteri tuottaa noin 8–10 ensi-iltaa ja 400 esi-
tystä vuodessa. Teatterin toiminta-ajatus noudattaa 
perinteisen repertuaariteatterin mallia. 

Åbo Svenska Teater on maan ensimmäinen ruotsinkieli-
nen teatteri, jota ylläpitää Åbo Svenska Teaterförening r.f. 
Vuonna 1980 alueteatteriksi hyväksytty teatteri tuottaa 
vuosittain kymmenkunta ensi-iltaa ja noin 200 näytäntöä. 
Teatteri kiertää myös Turun alueella, Turunmaalla, Länsi-
Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Yli 40 000 vuosittaises-
ta katsojasta noin kolmasosa on suomenkielisiä ja huo-
mattava osa ruotsalaisia teatterimatkailijoita. 

Linnateatteri on vuonna 2003, Turun Uuden teatterin ja 
TeatteriSuden yhdistymisen myötä perustettu, nopeasti 
asemansa vakiinnuttanut ammattiteatteri. Vuonna 2005 
esityksiä oli reilut 400, ja ensi-iltoja on vuosittain 6–8. Kä-
vijöitä teatterilla oli vuonna 2005  jo yli 73 000. Teatterin 
ohjelmistoon kuuluu lastenteatteria, draamaa, komediaa, 

ravintola- ja kesäteatteria. Linnateatterilla on kaksi koti-
näyttämöä sekä vakituiset kesäteatterinäyttämöt Aboa 
Vetus & Ars Nova -museon pihanäyttämössä sekä Naan-
talin Kailon saaren Teatteri Emmassa. Teatteri kiertää 
myös kouluja ja päiväkoteja ympäri Suomen. Linnateatte-
ri tekee monipuolista teatterienvälistä yhteistyötä ja on 
ollut mukana tuomassa kansallisia elokuvatuotantoja 
Turkuun.

Turun taideakatemiasta valmistuneet teatterintekijät ovat 
perustaneet omaäänisen ja kokeilevan TEHDAS Teatte-
rin. Teatterin taiteelliset työryhmät,  muun muassa ihOlla 
ry, R-työryhmä ja vieraileva Jorma-ryhmä rahoittavat ja 
harjoittelevat esityksensä itsenäisesti. TEHDAS Teatteri 
toimii kokoavana tekijänä, tilojenhoitajana ja markkinoi-
jana. Ensi-iltoja on 2–4 esityskaudessa. 

Turun Nuori Teatteri – Åbo Unga Teater ry on perustettu 
vuonna 1972 edistämään lasten luovaa toimintaa Turun 
alueella. Sittemmin yhdistys on keskittynyt teatteriin ja 
taidekasvatukseen. Teatterin kaksikieliseen toimintaan 
osallistuu vuosittain yli 350 lasta ja nuorta. Linnasmäes-
sä, Turun kristillisen opiston tiloissa toimiva Turun Kuu-
rojen Sateenkaariteatteri on toiminut vuodesta 1989 lähti-
en ja tehnyt esitysvierailuja muun muassa Helsinkiin. 
Nummenmäen Työväen Teatterissa on aktiivista harras-
tustoimintaa.
 
Viime vuosina Samppalinnan kesäteatterin ohjelmisto on 
koostunut musiikkinäytelmistä. Katsojamäärät ovat vaih-
delleet 30 000–63 000 välillä. Teatterin kokonaiskatsoja-
määrästä noin puolet ulkopaikkakuntalaisia. Maamme 
vanhin jatkuvasti toimiva ammattikesäteatteri, Turun Ke-
säteatteri Vartiovuorenmäellä on keskittynyt koko per-
heen teatteriin. 

”Kyllä, Turku, kyllä. 

Yes, yes, yes.”

Mika Terho, Turku-Retkeni, 1996
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Nukketeatteri

Turussa vuonna 1991 aloitettu Suomen ainoa ammatti-
korkeakoulutasoinen nukketeatterikoulutus jatkuu Tu-
run taideakatemiassa. Nukketeatteri-innostus on levinnyt 
ja kaupungissa toimii muutamia nukketeatteriryhmiä ja 
useita yksittäisiä nukketeatteritaiteilijoita. Kaupungin-
teatterin joulusirkus työllistää myös nukketeatteria. 

Marionettiteatteri Mundo on lähes kahdensadan nuken 
teatteri, joka toimii omissa tiloissaan ja järjestää teatteri-
esityksiä koko maassa. Vuonna 2000 toimintansa aloitta-

neella Teatteri Taiga-Matolla on oma esitystilansa, minkä 
lisäksi se kiertää päiväkodeissa, kouluissa ja erilaisissa ti-
laisuuksissa. 

Nukketeatterin edistämiseksi Turkuun perustetun TIP-
Connection (The Turku International Puppetry Connec-
tion) tavoitteita ovat muun muassa Turun kokeilevan 
nukkeateatterin edistäminen, nukketeatteritaiteen esitte-
leminen, vierailuesitysten järjestäminen, kansainvälisen 
nukketeatterifestivaalin perustaminen Turkuun sekä 
maailman nukketeatterikoulujen ja -ammattilaisten yh-
teistyön vahvistaminen.
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Elokuva, 
animaatio 
ja media

”Kaikki on erilaista kuin tavallisesti. Mietteliäs ja 

asiallinen satamakaupunki on lämpimänkultaisen 

epätodellisuuden kyllästämä. Tänään minusta 

tuntuu, että epätodellisuus on jopa todellisempi kuin 

asiallinen arkipäivä.”

 

Salme Raatma, Turku-Retkeni, 1996

Vuonna 1984 Turkuun perustettu Varsinais-Suomen 
elokuvakeskus ja ruotsinkielisen elokuvakulttuurin yh-

distys Åbolands fi lmcentrum tukevat alueen elävän ku-
van kulttuuria, tutkimusta ja harrastusta sekä järjestävät 

elokuvaesityksiä ja -tapahtumia. Elokuvajärjestöjen yhdessä jär-
jestämä valtakunnallisesti merkittävä Suomalaisen elokuvan festivaali on jär-

jestetty yli kymmenen kertaa. Turun lesbo- ja homoelokuvien festivaali Vino-
kinon järjestää Turun seudun Seta ry. Nuorin festivaaleista on Aboa Festivals 
ry:n vuonna 2001 käynnistämä Tough Eye – Turun kansainvälinen animaatio-
elokuvafestivaali.

Elokuvaharrastusta tukevat maan vanhin elokuvakerho, Turun elokuvakerho 
sekä perinteinen Kinokopla. Lasten ja nuorten elokuvakerho Kinokkion esitys-
sarja on syksyisin. Turun Kinopalatsin BabyBio-elokuvanäytökset on tarkoitet-
tu äideille ja isille, jotka voivat tuoda perheen vauvaikäisetkin elokuviin.

Turussa on viime vuosina kuvattu elokuvia ja tv-sarjoja, kuten palkitun ohjaa-
ja Aku Louhimiehen elokuvat Levottomat ja Riisuttu mies. Myös Dome Karu-
kosken kiitetty esikoisohjaus Tyttö sinä olet tähti tehtiin osaksi Turussa. Turun 
taideakatemian opiskelijoiden lyhytelokuva ”99 Years of My Life” palkittiin 
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vuoden 2004 Cannesin elokuvajuhlien Cinéfondation-
palkinnolla ja se esitettiin vielä samana vuonna New Yor-
kin modernin taiteen museossa.

Elokuvatieteen opetus aloitettiin maan ensimmäisenä 
Turun yliopistossa 1980-luvulla. Elokuva- ja animaatio-
taiteen koulutus aloitettiin Turussa 90-luvun alussa ja 
molempien alojen korkeakouluopetus vuonna 1997 
Turun taideakatemiassa. Taideakatemiassa opetetaan 
myös audiovisuaalista ilmaisua ja tuotantoa, uusmediaa 
ja mainonnan suunnittelua. Taideakatemian animaa tio- 
sekä elokuva-alan koulutus on kansainvälisesti tunnet-
tua ja tunnustettua. Animaatioalan koulutuksen ansi osta 
kaupungissa on kokoonsa nähden useita animaatio-
studioita.

Turun yliopistossa on mediatutkimuksen oppiaine ja 
Turun kauppakorkeakoulussa Mediaryhmä. Turkulai-
sesta tiedonvälityksestä vastaavat Yleisradion aluekes-
kus, maan vanhin edelleen ilmestyvä sanomalehti Åbo 

Underrättelser sekä yksi maamme merkittävimmistä 
mediataloista, TS-yhtymä, STT:n ja Helsingin Sanomien 
aluetoimitukset ja monet paikallisradiot. 

Media-alan yritykset ovat järjestäytyneet MediaTurku -
yhdistykseksi,  ja alan yhteistyötä ohjaa vuonna 1999 
perustettu Turun seudun viestintä- ja media-alan neu-
vottelukunta. Suuret informaatio- ja kommunikaatiotek-
nologian (ICT) yritykset ovat perustaneet Turkuun tut-
kimus- ja kehityskeskuksia. Turun kaupunki on 
käynnistänyt vuonna 2001 Varsinais-Suomen digitaali-
sen sisältötuotannon kehittämisohjelman, ja käynnisty-
mässä on myös alueen elokuvahankkeita tukevan Varsi-
nais-Suomen elokuvakomission toiminta.
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Muotoilu

Teollista toimintaa, kuten tekstiilituotantoa on harjoitettu Turussa 1500-lu-
vulta, ja ensimmäiset käsityöalojen ammattikunnat perustettiin 1600-luvulla. 
1750-luvulla perustettu Kupittaan tiilitehdas vei 1700-luvun lopulla tiiltä 
muun muassa Tukholmaan, Tallinnaan ja Riikaan. Toiminnasta 1930-luvulla 
vastannut, erityisesti keramiikastaan tunnettu Kupittaan Savi jatkoi toimin-
taansa aina vuoteen 1969 saakka. 1800-luvun voimakkaan teollistumisen kan-
sainvälisesti merkittäviä yrityksiä olivat huonekalutehdas Oy N. Boman Ab 
ja Barkerin tekstiilitehdas. 

Suomalainen vaatetusteollisuus syntyi turkulaisen Kestilän myötä 1900-lu-
vun alussa, ja 1910 perustettu Huonekalutehdas Korhonen Oy on ollut 1930-
luvulta lähtien Alvar Aallon huonekalujen päävalmistaja. Kaupunkiin on pe-
rustettu maan ensimmäisiä muotoilutoimistoja 1960-luvulla. 1970-luvulla 
perustetut Ergonomiadesign ja Destem yhdistyivät 1990-luvun vaihteessa 
kansainvälisesti merkittäväksi teollisen muotoilun toimisto EdDesigniksi, 
jonka suunnittelu näkyy muun muassa Oraksen hanoissa. Turku oli merkittä-
vä kulutustavarateollisuuden työnantaja monille muotoilijoille 1970-luvulla. 
Finlux tarvitsi teollisia muotoilijoita, Kestilä vaatesuunnittelijoita, Valvilla – 
Barker tekstiilisuunnittelijoita. Kaupungissa toimi nimekkäitä purjevene-
suunnittelijoita ja asuntovaunumuotoilijoita. Turkulaiset mainostoimistot 
ovat olleet merkittäviä toimijoita valtakunnallisestikin: turkulainen muotoilu 
näkyy muun muassa Nokian tuotteissa ja Tunturin kuntovälineissä. 

Muotoilualan koulutus alkoi Turussa ja Varsinais-Suomessa 1800-luvulla, 
2000-luvulla korkeakoulutasoista muotoilun koulutusta antavat Turun Am-
mattikorkeakoulun taideakatemia ja Yrkeshögskola Sydväst. Turun ammatti-
korkeakoulun yhteyteen on suunniteltu muotoilun tekijät ja yleisön yhdistä-
vää Muotoilukeskusta. Alueen muotoiluyrityksistä tunnettuja ovat muun 
muassa Nolla Nolla Oy, Konna design, Muotoilutoimisto Salovaara & Salo-
nen Oy, Kopla, KAS-design ja IrePoint Oy.
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Turussa on Suomen ajallisesti laajin kanta kulttuurihis-
toriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita raken-
nuksia ja määrällisesti eniten arvokkaita kohteita Helsin-

gin jälkeen. Keskiaikainen Tuomiokirkko, Turun linna ja 
1800-luvulta säilytetty Luostarinmäen käsityöläismuseon 

puutaloalue ovat kaupungin arvokkaimpia arkkitehtuurisia 
kohteita. 1800-lukua edustavat Carl Ludvig Engelin suunnittele-

ma tähtitorni ja kaupungin ruutukaava sekä C. Bassin ja F. A. Sjöströ-
min suunnittelema kaupungintalo, P. J. Gylichin käsialaa olevat  rakennukset 
Turun Vanhalla suurtorilla ja Piispankadulla sekä K. V. Reiniuksen piirtämän 
Palokunnantalo. 1900-luvun alun arkkitehtuuria edustajat muun muassa F. 
Strandellin Pantern- ja Albatross -asuintalot, Åbo Underrättelsenin ja vakuu-
tusyhtiö Verdandin talot sekä Gustaf Nyströmin suunnittelema Turun taide-
museo. Alvar Aalto on suunnitellut Turkuun muun muassa Lounais-Suomen 
Maalaistentalon sekä Turun Sanomien toimitalot. Alvar Aallon kansainväli-
sesti kuuluisimpiin töihin lukeutuva funktionalistinen Paimion Tuberkuloosi-
parantola sijaitsee Turun naapurikunnassa. Modernia arkkitehtuuria edusta-
vat Turussa Vijo Revellin suunnittelema KOP-kolmio, Pekka Pitkäsen 
suunnittelema Pyhän ristin kappeli ja krematorio sekä arkkitehtitoimisto Jaak-
ko ja Unto Rantasen suunnittelema Marina Palace.

Poikkeuksellisen monimuotoista kirkkoarkkitehtuuria edustavat Turussa kes-
kiaikaisen katedraalin rinnalla muun muassa 1300-luvulta säilynyt Maarian 
kirkko, Lars Sonckin kansallisromanttinen, vuonna 1905 vihitty Mikaelin kirk-
ko, vuonna 1906 vihitty F. Strandellin Betelin kirkko sekä arkkitehti Totti Soran 
ja Gunnar Wahlroosin vuonna 1933 vihitty funktionalismia edustava Martin 
Kirkko. Turun kansainvälisesti tunnetuimman arkkitehti Erik Bryggmanin 
Ylösnousemuskappeli kuuluu idyllisen jälkifunktionalismin pääteoksiin Eu-
roopassa. Bryggmanin töitä alueella edustaa myös vuonna 1930 valmistunut 
Paraisten siunauskappeli. Vuonna 2005 valmistunut Hirvensalon ekumeeni-
nen taidekappeli on kerännyt laajaa kansainvälistä tunnustusta. 

 

Luminen Kakola

riekkuu korkealla

kuin satujen linna.

Yhtä kaukana on

kesä, lämmin maito.

Kari Levola, Valvon että nukut 1997

Arkkitehtuuri 
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Viime vuosina Turun jokivarren vanhoja teollisuusalueita 
on määrätietoisesti kunnostettu kulttuuritiloiksi. Vanhan 
köysitehtaan muuttaminen Taideakatemian ja konserva-
torion tiloiksi toi kansainvälistä huomiota ja palkintoja 
arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Rauniolle. Manillan 
vanhasta tehdaskiinteistöstä kunnostetaan kulttuuriteh-
dasta, jossa toimii muun muassa kolme teatteria, galleria, 
kuvataiteilijoita, valokuvastudioita ja arkkitehtitoimisto-
ja. Turkulaisia arkkitehtejä on muun muassa Pekka Va-
paavuori, joka on suunnitellut Viron uuden Taidemuseon 
päärakennuksen Kumun.

Kaupunki vaalii arkkitehtuuriaan arkkitehtuuripoliitti-
sella ohjelmalla. Perusteilla oleva Erik Bryggmanin perin-
töä vaaliva ja alan tutkimusta koordinoiva Erik Bryggman 
-instituutti toimii kansainvälisesti, kansallisesti ja alueel-
lisesti arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön, interiööri-
en ja rakentamisen tutkimuksessa ja kehittämistyössä. 
Instituutti on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun 
kauppakorkeakoulun, alueen ammattikorkeakoulujen 
sekä rakennusalan toimijoiden yhteistyöelin. 

Satama- ja telakkateollisuushistoriaa säilytetään Aura-
joen kansallismaisemassa ja eri aikakausilta säilyneitä 
aluekokonaisuuksia suojellaan asemakaavoittamalla ja 
laatimalla ohjeet rakennusten hoitoon sekä täydennysra-
kentamiseen. Perusteilla on Turun Kansallinen kaupunki-
puistohanke, jonka ansiosta Turusta tulee entistä enem-
män joen ja meren kaupunki: jokivarren, kukkuloiden ja 
Ruissalon rajaama merellisen kulttuurin keskus.
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Turulla on pitkä perinne sekä taidemuseoiden että kulttuu-
rihistoriallisten museoiden kaupunkina. Turun maakun-

tamuseon ainutlaatuiset, kansainvälisesti merkittävät 
kohteet ovat Turun linna, Pohjoismaiden suurimmassa 
kaupunkipalossa vuonna 1827 säästynyt, nykyään käsi-

työläismuseona toimiva Luostarinmäen puukaupungin-
osa, Aurajoenrannan porvarisasumista ja elinkeinoa esitte-

levä Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo 
sekä Kuralan Kylämäen Elävän historian kylä. Turun maakunta-

museon kokoelmat ovat Helsingissä sijaitsevan Suomen kansallis-
museon jälkeen maamme merkittävimmät. Kokoelmien lisäksi Turun maa-
kuntamuseon toiminta on profi loitunut voimakkaasti kulttuuriympäristön 
dokumentointiin ja hoitoon, suojelukysymysten valvontaan sekä kaupunkiar-
keologiseen toimintaan.

Yksityinen Aboa Vetus -museo on lyhyessä ajassa saavuttanut merkittävän 
aseman Suomen ja Pohjoismaiden museokentässä sekä yleisön suosiossa. Ar-
keologien maan alta esiin kaivama Turun historiallinen kaupunkikortteli esi-
tellään siellä sellaisena kuin se maan alta esiin paljastui. Keskiaikaisen kau-
pungin rakennuksia, katuja sekä kaupunkilaisten elämää, kaupantekoa ja 
uskontoa havainnollistetaan monin eri tavoin. Lapsille Aboa Vetuksessa on 
tarjolla paljon tietoa sekä konkreettisesti havainnollistavaa vuorovaikutteista 
materiaalia.

Forum Marinum on valtakunnallinen merenkulun ja merivoimien historian 
erikoismuseo sekä toiminnallinen merikeskus, joka kerää, säilyttää ja tutkii 
lounaissuomalaiseen kauppamerenkulkuun ja merivoimien historiaan liitty-
vää perinnettä ja esineistöä. Merikeskus toimii tiiviissä yhteistyössä Museovi-
raston, Sotamuseon, Turun maakuntamuseon sekä Åbo Akademin Merihisto-
rian laitoksen kanssa, ja on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä muun 
muassa Tall Ships Race -tapahtumia. Forum Marinumin museoaluslaivastoon 
kuuluvat parkki Sigyn ja fregatti Suomen Joutsen. Muita merkittäviä kaupun-
gin museokohteita ovat Tuomiokirkkomuseo, Ett hem ja Partiomuseo.

 

J.J.Wecksellin patsaalle viedään kaisloja

Taivaasta satanut tukkaan lunta

patsas kiiltää kuin harakan siipisulat

mukulakivikadut suurisuomuisia kalankylkiä 

kirkon siluetin sisästä pronssin kumu

ja kun tuulee, katot pelkäävät tätä paikkaa.

Joni Pyysalo: Jätän tämän pimeän kalustamatta 2001

Museot
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Turun kulttuurihistoriallisilla museoilla ja taidemuse-
oilla sekä merikeskus Forum Marinumilla on merkit-
tävää säännöllistä ja järjestäytynyttä yhteistoimintaa, 
joka takaa näyttely- ja tapahtumatarjonnan hyvän 
koordinoinnin ja kattavan tarjonnan. Yhteistyötä 
tehdään erityisesti yleisölle suunnatun toiminnan 
suunnittelussa ja markkinoinnissa sekä kehitettäes-
sä kokoelmien hoitoa, lasten ja nuorten toimintaa ja 
näyttelyihin liittyviä aktiviteetteja. Yhteistyötä kehi-
tetään myös päiväkotien, koulujen, kulttuurikeskuksen 
sekä lasten ja nuorten kuvataidekoulujen kanssa. Etenkin 
nuorille kaupunkilaisille ja vierailijoille halutaan tarjota 
mahdollisuus tutustua kulttuuriperintöön kiinnostavalla 
ja elävällä tavalla. Lapset ja nuoret ovat kaikkien museoi-
den keskeinen kohderyhmä. SAAMU eli SAAvutettava 
MUseo -ryhmässä on mukana noin 20 aktiivista kulttuu-
ritoimijaa eri vammaisjärjestöistä. SAAMU kartoittaa Tu-
run alueen museoiden esteettömyyttä ja palveluja sekä 
auttaa niiden kehittämisessä ja kouluttaa museohenkilö-
kuntaa. 

”I would like to endorse, on behalf of the City 

of Florence, the nomination of the City of 

Turku as the European Capital of Culture in 

2011. I am convinced that your city, as the 

most famous cultural centre in Finland, and at 

the same time, as centre for high technology 

and research, can play a major role in promo-

ting cultural initiatives at the European level.”

 

 
Leonardo Domenici, Mayor, City of Florence
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Turun teatterit, museot, yhdistykset, oppilaitokset ja seura-
kunnat tarjoavat lapsille ja nuorille päivittäin satoja erilai-
sia aktiviteetteja, kursseja, tapahtumia ja kerhoja, joista 

suurinta osaa järjestetään vähintään suomeksi ja ruotsik-
si. Kaupungin lapset ja nuoret on huomioitu kaupunki-
suunnittelussa: Turussa on monipuoliset puisto- ja ulkoi-

lualueet. Kupittaan puiston Seikkailupuistolla on 
vuosittain 100 000 kävijää. Naantalin Muumimaailmalla on 

vuodessa yli 200 000 kävijää. 

Turkulaiset lapset ovat aktiivisia kirjastonkäyttäjiä. Turun lastenkirjas-
tossa ja lähikirjastojen lastenosastoilla on lapsille noin 250 000 kappaleen aineis-
to. Kirjastojen sadat lapsille suunnatut tapahtumat ja koululaisvierailut tavoitta-
vat vuosittain lähes 10 000 lasta. Kaikkien lasten kirjasto -projektin tavoite on, 
että jokaisessa alueen lähikirjastossa toimii lastenkirjastotyövastaava, ja että kir-
jastot verkostoituvat palvelualueensa neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja 
kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Turun koulujen painotuksissa on valinnanvaraa taiteesta viestintään tai mu-
siikkiin. Turun koulu- ja kulttuuritoimen vuonna 2004 aloittamassa Kulttuuri-
polku-ohjelmassa jokainen kaupungin peruskoululainen käy kolmesti vuo-
dessa eri kulttuurilaitoksissa, kirjastoissa, teatterissa, museoissa, konserteissa 
tai elokuvissa. Ohjelma perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan, ja 
sen avulla koululaiset tutustuvat monipuolisesti ja -lukuisesti kulttuuriin. Oh-
jelmaan kuuluu erityinen Matkakirja sekä internetsivusto. Kouluilla on Kult-
tuuripolku-yhdyshenkilöt, joita tiedotetaan uusista tai ajankohtaisista ohjel-
mista. Kulttuuripolun tavoitteita ovat kulttuuriperinnön siirtäminen, 
kulttuurin osa-alueiden perustietojen oppiminen, vieraiden kulttuurien tun-
nistaminen ja hyväksyminen sekä erilaisuuden hyväksyminen oman kulttuu-
rin sisällä. Kulttuuri- ja taidekasvatuksella ehkäistään syrjäytymistä ja lisätään 
hyvinvointia. 

Turun kaupungin lasten- ja nuortenkulttuuria kehittävät Nuorisoasiainkeskus 
ja Kulttuurikeskus. Nuorisoasiankeskuksen toimintaa ovat sosiaalinen lapsi- 
ja nuorisotyö, kädentaitojen ja luovan toiminnan edistäminen, alueellinen 
pienryhmätoiminta, kansainvälinen ja monikulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö, 
lähiötoiminta, koululaisten iltapäivätoiminta sekä yhteistyö muiden kaupun-

”Tässä teoksessa esiintyvillä 

eläimillä on todellisuuden kanssa 

täysi tekeminen. – Kalevi Korppi.”

 Jukka Parkkinen: Korppi ja korpin poika 1980

Lasten- ja 
nuortenkulttuuri 
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gin hallintokuntien kanssa turkulaisten lasten hyvinvoin-
nin edistämiseksi. Nuorisoasiainkeskuksen alaisuudessa 
on kaksi lastenkulttuurikeskusta: Seikkailupuisto ja taide- 
ja harrastetalo Kädenjälkikeskus. Vuonna 1993 perustetun 
Kädenjälkikeskuksen vuosittainen kävijämäärä on noin 
12 000. Suurin käyttäjäryhmä ovat 18–30-vuotiaat. Seik-
kailupuisto on lasten ja perheiden toimintakeskus, jonka 
toimintaa ovat vaihtuvat teatteriesitykset, osallistavat ta-
pahtumat sekä työskentely taidepajoissa. Seikkailupuis-
tosta kehitetään kansainvälistä lastenkulttuurikeskusta. 

Turun Kulttuurikeskus ja sen Kulttuuripaja järjestävät 
kulttuuritapahtumia, näyttelyjä ja konsertteja sekä tuotta-
vat kaksikielisiä taidekasvatuspalveluja etupäässä lapsil-
le, nuorille ja lapsiperheille. 

Kulttuurikeskuksen Taidekeskuksen musiikin, kuvatai-
teen, käsityön, lennokinrakennuksen ja tanssin opetusta 
toteutetaan turkulaisilla ala-asteilla. Kulttuurikeskuksen 
Ullakkogalleria on avoin lasten ja nuorten toteuttamille ja 
heille suunnatuille näyttelyille. Kaupungin järjestämän 
toiminnan rinnalla Turku on täynnä mahdollisuuksia 
harrastaa lasten- ja nuortenkulttuuria, ja kaupunki tukee 
kolmannen sektorin laajaa toimintaa avustuksin ja tilajär-
jestelyin. Tanssikoulut, kuvataidekoulut, kuorot, soitto-
kunnat, partiolippukunnat, urheiluseurat, seurakunnat, 
yhdistykset ja monet muut tahot tarjoavat erilaisia har-
rastusmahdollisuuksia. Taitotalo ValoAurinko on vuonna 
2004 perustettu osuuskunta, joka tuottaa laaja-alaisesti 
monipuolista ja laadukasta lastenkulttuuria. Osuuskunta 
yhdistää toiminnassaan uudella tapaa digitaalisen medi-
an osaamista ja lastenkulttuuria. 

Lastenkulttuurin neuvottelukunta yhdistää alan eri toi-
mijat, kuten seurakunnat, Nuoren teatterin ja kulttuuri- ja 
nuorisotoimet yhteistyöverkostoksi. Neuvottelukunnan 
tarkoituksena on kehittää ja koordinoida lapsille suun-
nattuja kulttuuripalveluita.

Turku on elävä nuoriso- ja opiskelijakaupunki. Turkulai-
set nuoret ovat aktiivisia kulttuurintuottajia, -kuluttajia ja 
kulttuuritoimijoita. Turun kaupunki, seurakunnat ja eri-
laiset järjestöt ja yhdistykset tarjoavat yhteistyössä moni-
puolisia mahdollisuuksia nuorille. Nuorisokulttuuritoi-
mintaa järjestetään skeittailusta klassiseen balettiin, 
nuorisotiloista bänditoimintaan, musiikkiteatteriin, kesä-
leireihin ja iltapäiväryhmiin. Turulla on myös vahva pe-
rinne erilaisten nuorten taidetapahtumien järjestäjänä.

Turun asukkaat edustavat yli sataa kansallisuutta, ja maa-
hanmuuttajien ja kieliryhmien määrä lisääntyy jatkuvas-
ti. Maahanmuuttajalasten kulttuurikasvatuksen tavoittei-
na ovat sekä oman kielen ja kulttuurin siirtäminen 
lapsille että uuteen kulttuurin sopeutuminen. Maahan-
muuttajien kulttuurikasvatusta tukevat perheryhmät, us-
konnolliset ryhmät, koululaitos, sosiaalitoimen kotiut-
tamistoiminta sekä kulttuuritoimen Kansainvälisen 
kohtauspaikan toiminta. 
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Turussa on monipuolinen, korkeatasoinen ja kansainvälinen kulttuuri-
koulutus, jota edustavat Turun yliopisto ja Åbo Akademi sekä Turun 

taideakatemia. Turku on maan edelläkävijä muun muassa tulevaisuu-
den, media- ja populaarikulttuurin ja elokuvatieteen tutkimuksessa. 

Kolmen yliopiston ja maan suurimman ammattikorkeakoulun kaupungissa 
on yli 40 000 korkeakouluopiskelijaa, joista lähes kymmenen prosenttia on ul-
komaalaisia. Opiskelijat ovat tärkeä tekijäryhmä Turun kulttuuripääkaupun-
kivuoden 2011 toteuttamisessa. Kulttuuripääkaupunkivuosi avaa opiskelijoil-
le myös ainutlaatuisia oppimis- ja harjoittelumahdollisuuksia. 

Turun yliopisto

Turun yliopiston lähtökohtana on ennakkoluuloton perustutkimus, jossa se 
hyödyntää laaja-alaista monitieteellisyyttä. Turun yliopistossa opiskelee 18 
000 opiskelijaa, ja yliopiston toiminta on alusta lähtien perustunut humanisti-
siin tieteisiin sekä luonnontieteisiin. Humanistinen tiedekunta on yliopiston 
suurin tiedekunta, ja sillä on maan suurin oppiainevalikoima taiteiden tutki-
muksessa. Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma on nimetty valtakunnalli-
seksi yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi vuosiksi 2007–2009. Yliopisto kehit-
tää käytännön sovellutuksia yhteiskunnan ja yrityselämän tarpeisiin ja 
osallistuu Turun alueen kehittämiseen. Turun yliopisto johtaa myös Itämeren 
yliopistojen yhteistyötä ja sillä on laaja yhteistyöverkosto maailman yliopisto-
jen kanssa. Turun yliopisto on kuulunut vuodesta 1995 alkaen Euroopan van-
himpien yliopistojen muodostamaan Coimbra-ryhmään, johon kuuluvat 
muun muassa Upsalan, Bolognan, Cambridgen ja Oxfordin yliopistot. Suo-

 

”Vedin palttooni alta puupampun. Sellaisia urhosauvoja me käytimme 

mittelöissä kisällejä vastaan. Tultuani Uppsalasta Turkuun olin 

havainnut, että teinielämä oli kotimaassa hurjempaa. Tappelut olivat 

toistuvia. Kisällit puhuivat ylimielisesti ja herjasivat meitä teinejä siitä 

ettemme osanneet maan kieltä. Se ei pitänyt paikkaansa, sillä minun 

lisäksi melkein puolet Akatemian pojista haastoi Suomea sujuvasti. En 

tiedä oliko sodalle kunnon syytä, mutta minä olin vasta 

kahdenkymmenenkahden, eikä siinä iässä paljon aiheita tarvittu.”

Juha Ruusuvuori, Majuri Max

Koulutus ja 
tutkimus
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men vanhimmasta yliopistokaupungista ryhmään kuu-
luu myös Åbo Akademi.

Åbo Akademi

Åbo Akademi on maamme suurin ruotsinkielinen työn-
antaja. Sen seitsemässä tiedekunnassa on 8000 opiskeli-
jaa, jotka tulevat maamme kaikilta ruotsinkielisiltä alueil-
ta. Suomen ainoan ruotsinkielisen monitieteellisen yli-
opiston kärkialoja ovat muun muassa kemiantekniikka, 
biologia, materiaalitieteet, teologia, taidehistoria, musiik-
kitiede, ihmisoikeudet ja naistutkimus. Akademi on vah-
van taide- ja kulttuuriaineiden opetuksen lisäksi merkit-
tävä kulttuurielämän vaikuttaja ja mesenaatti. Åbo Aka-
demin säätiön varoilla on kunnostettu Turun arvokkaim-
piin ja hienoimpiin arkkitehtonisiin kohteisiin lukeutuva 
Arken, joka sijaitsee Suomen arkkipiispan virka-asunnon 
lähellä. Entisessä rautatehtaassa toimii nykyään Åbo 
Akademin humanistinen tiedekunta. Akademilla ja sen 
säätiöllä on erinomaiset kansainväliset kontaktit, muun 
muassa opettajia yliopistossa on vuosittain yli 60 maasta. 
Åbo Akademin tutkimusta ja opiskelua tukee lukuisa 
määrä museoita, kokoelmia ja erityislaitoksia, esimerkik-
si Museet Ett Hem, raha- ja mitalikokoelmat, Sibelius-
museon kokoelmat, Judaistiikan instituutin, kirkkohis-
torian kokoelmat, Institutet för folklivsforskning ja 
Svensk-Finlands textilarkiv.

Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulu on korkealaatuista kauppa-
tieteellistä tutkimusta harjoittava ja siihen perustuvaa 
ylintä opetusta antava yliopisto, joka on perustettu yri-
tyselämän aloitteesta vuonna 1950. Turun kauppakor-
keakoulussa opiskelee noin 2000 tutkinto-opiskelijaa. 
Vuonna 1992 Turun kauppakorkeakoulun erillislaitok-
seksi perustettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskus, jonka
toimipisteet sijaitsevat Turussa, Helsingissä ja Tampe-
reella. Vahvasti kansainvälisyyteen painottuneessa kes-
kuksessa työskentelee monitieteinen ja -taitoinen, 40-
henkinen asiantuntijayhteisö professorinaan Markku 
Wilenius. Keskus koordinoi 17 suomalaisen yliopiston 
muodostamaa Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoaka-
temiaa, jonka ansiosta tulevaisuuden tutkimuksen pe-
rusopintoja voi Suomessa opiskella lähes kaikissa yli-
opistoissa. Vuonna 2005 Turun kauppakorkeakoulussa 
käynnistyi Suomen ensimmäinen tulevaisuudentutki-
muksen maisteriohjelma, ja vuonna 2006 Tulevaisuuden 
liiketoimintaosaamisen tutkijakoulu. Ennakointi ja tule-
vaisuuden tutkimus ovat tärkeä osa suomalaista inno-
vaatiojärjestelmää, ja Turun kauppakorkeakoulun Tule-
vaisuuden tutkimuskeskus on ollut kansallinen ja 
kansainvälinen uranuurtaja tällä saralla.

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulussa on 36 koulutusohjelmaa, 
joissa on yhteensä noin 70 suuntautumisvaihtoehtoa – 
tutkintonimikkeitä on 31 tradenomista kätilöön. Varsinai-
sia opiskelijoita on yli 8000 ja täydennyskoulutus- ja pal-
velukeskuksessa vuosittain noin 5500 aikuisopiskelijaa, 
mikä tekee Turku ammattikorkeakoulusta maan suurim-
man ammattikorkeakoulun.

Taideakatemia 

Turun taideakatemia on osa Turun ammattikorkeakoulua, 
johon Turun Piirustuskoulu ja taiteen ja viestinnän oppi-
laitos liitettiin vuonna 1997. Musiikin korkeakouluopetus 
kehitettiin konservatorion opettajien yhteistyöllä osaksi 
taideakatemiaa vuonna 2000. Taideakatemia on monialai-
suudessaan ainutlaatuinen taidekoulutusinstituutio Suo-
messa. Viidessä koulutusohjelmassa on yhteensä 17 suun-
tautumisvaihtoehtoa, maan laajin ja monipuolisin 
taidekoulutustarjonta. Taideakatemialla on yhteensä 900 
opiskelijaa. Esittävän taiteen suuntautumisvaihtoehdot 
ovat nukketeatteri ja sirkus sekä tanssinopettaja ja teatteri-
ilmaisun ohjaaja. Kuvataideopetus on monipuolista, muo-
toilun koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoja käsi-
työ ja muotoilu, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu ja 
vaatetussuunnittelu. Musiikin koulutusohjelma kouluttaa 
musiikkipedagogeja ja muusikkoja. 

Viestinnän koulutusohjelmassa voi opiskella animaatio-
elokuvaa, digitaalista taidetta, elokuvaa, mainontaa, me-
diatuottamista ja valokuvausta. Animaation koulutusoh-
jelma voitti vuonna 2003 Kanadan Ottawassa Student 
Animation Film Festival of Ottawan (SAFO) parhaan ani-
maatiokoulun Best School Award -palkinnon. Animaatio-
koulutuksen taiteellinen johtaja on kansainvälisesti ar-
vostettu Priit Pärn, joka vastaa myös yhteistyöstä 
virolaisen animaatiotuotannon kanssa. 

Muu koulutus

Turussa toimii kaksi avointa valtakunnallista ammatti-
korkeakoulua: Turun humanistinen ammattikorkeakoulu 
(Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Hu-
makin vahvuusalueita ovat kulttuurituotanto, kulttuuri-
kasvatus ja kulttuuriviestintä. Diakin Turun yksikössä 
pääpaino on viestinnässä. Journalismin osaajia ja viitto-
makielentulkkeja kouluttavan yksikön painopisteisiin 
kuuluvat esteetön kommunikaatio, viestintäteknologian 
soveltaminen sekä osallistaminen ja kansalaisvaikuttami-
nen. Ruotsinkielisen ammattikorkeakoulun Yrkeshög-
skolan Sydvästin opiskelijoita on Turussa reilu 600. Eri-
tyisesti muotoilu niin huonekalu- kuin vaatetusalalla on 
tuonut opiskelijoille kansainvälistä tunnustusta.
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Urheilu ja liikunta ovat oleellinen osa turkulaista kau-
punkikulttuuria. Turun keskusta-alueella on lenkkipol-
kuja, melontareittejä, kaksi maauimalaa sekä monenlai-
sen liikunnan mahdollistavia kaupungin ylläpitämiä ja 
yksityisiä urheiluhalleja ja kuntoilusaleja. Kolmannes 
kaupunkilaista osallistuu eri liikuntajärjestöjen toimin-
taan, ja liikuntajärjestöt ovat kaupungin merkittäviä yh-
teistyökumppaneita erityisesti lasten hyvinvoinnin edis-
täjinä. Kansainvälisten verkostojen kuten WHO:n Healthy 
Cities -verkoston kautta saadaan tietoa ja taitoa kansalais-
ten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviin käytäntöi-
hin. 

Turkulaisen urheiluseurat, -järjestöt ja urheilijat ovat me-
nestyneet niin Suomessa kuin maailmallakin. Menestyvät 
urheilijat toimivat Paavo Nurmen tavoin esikuvina nuo-
rille ja tuovat eri urheilulajeja yleisön tietoisuuteen. Tur-
kulaisen jääkiekkokoulun kasvatit ovat jo vuosia olleet 
NHL:n kuumia nimiä, Saku Koivu ja Miikka Kiprusoff 
tämän hetken tunnetuimpia. Maskusta kotoisin oleva 
Jarkko Nieminen on kaikkien aikojen parhaiten menesty-
nyt suomalainen tennispelaaja. Turun alue on tunnettu 
myös MM-tason suunnistajista, käsi- ja jalkapallojoukku-
eista ja yleisurheilijoista. 

Turku on panostanut terveyttä ja hyvinvointia edistävien 
liikunnan aktivointimallien kehittämiseen ja tuottami-
seen, kuten käynnissä olevaan Koulut liikkeelle -hank-
keeseen, jonka takana ovat Turun Kaupunki ja Nuori 
Suomi ry. Koulut liikkeelle lisää koululaisten hyvinvoin-

Liikunta ja 
urheilu

tia liikunnalla: liikkuminen auttaa jaksamaan, keskit-
tymään ja sitä kautta oppimaan helpommin. Hanke 
lisää liikunnan mahdollisuuksia ja muuttaa asenteita po-
sitiivisemmiksi. Kouluja kannustetaan kehittämään en-
nakkoluulottomia ideoita liikunnan lisäämiseksi. Hanke 
järjestää koulutusta, kehittää liikuntaideoita ja tuottaa 
opetusmateriaaleja. Turun liikuntatoimen organisaatio 
on ensimmäisenä maailmassa uusittu asukaslähtöiseksi 
ja kuntalaisten liikkumistarpeista johdetuksi. Turun lii-
kunta-asiantuntijat ovat kysyttyjä esiintyjiä maan liikun-
taseminaareissa.

Turku panostaa Turku-strategian mukaisesti lähivuosina 
erityisesti lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisää-
miseen muun muassa rakentamalla koulujen pihat liik-
kumaan houkutteleviksi. Koulupihojen liikuntapaikat 
ovat iltaisin ja viikonloppuisin avoimia koko kaupungil-
le. Nuorison rento liikuntakulttuuri näkyy Turussa muun 
muassa liitokiekon, beach volleyn, skeittaamisen ja lumi-
lautailun harrastuksen lisääntymisenä. 
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Aito turkulainen on 
omanarvontuntoinen, sulkeutunut 

ja kotikaupunkiinsa syvästi 
kiintynyt. Turkulainen tietää ainakin 

yhden ex-missin (Lola Odusoga), 
iskelmätähden (Matti ja Teppo), 

moottoripyöräilyn 
maailmanmestarin (Jarno Saarinen), 
oopperatähden (Matti Salminen) tai 

valtiomiehen (Mauno Koivisto).

Turkulainen mies 45 v.
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Turkulaisilla on tahto, rohkeus ja voima rakentaa Turusta 
unohtumaton Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 
2011. Turun kulttuuripääkaupunkivuosi suuntaa Euroo-
pan huomion Itämeren alueeseen ja yhteisiin tavoitteisiin: 
hyvinvoinnin ja yhteistyön lisäämiseen, luovan talouden 
kasvattamiseen ja Itämeren alueen kestävään kehittämi-
seen.

Turun kulttuuripääkaupunkisuunnitelmat perustuvat tu-
hansien kulttuuripääkaupunkia valmistelleiden ihmisten 
näkemyksiin ja ajatuksiin, jotka on kiteytetty strategiaksi. 
Turku 2011 -strategian perustana on kulttuurin laaja mää-
ritelmä, jonka mukaan kulttuuri on tekemisen, oppimisen 
ja ajattelun henkistä ja aineellista jatkuvuutta. Strategialle 
on määritelty visio, tehtävä, tavoitteet, keinot ja arvot. 
Päätavoitteet liittyvät hyvinvointiin, luovaan talouteen ja 
kansainvälisyyteen.  Keinoja tavoitteiden toteuttamiseen 
ovat kohtaamiset, uusiutuminen ja vaikuttavuus, ja arvo-
ja ennakkoluulottomuus, eurooppalaisuus, kokemuksel-
lisuus, saavutettavuus, vastuullisuus ja yhteistyö.

Turku 2011 edistää hyvinvointia lisäämällä kulttuurin 
tarjontaa ja saavutettavuutta sekä etsimällä tutkimuksen 
ja kansainvälisen yhteistyön avulla parhaita käytännön 
malleja kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseen. Kulttuuri-
pääkaupunkiprosessi kehittää kaupunkiympäristöä, lisää 
kaupungin viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta. Lapset ja 
nuoret osallistuvat ja vaikuttavat kaupungin ja Turun 
alueen tulevaisuuden suunnitteluun ja rakentamiseen.

Turulla on edellytykset olla luovan talouden kansallinen 
edelläkävijä sekä merkittävä kulttuurin ja luovan talou-
den tuottaja Euroopassa. Turun alueelta löytyy sisältöjä, 
teknologisia ratkaisuja sekä tuotteiden levitykseen tarvit-
tava, toimialarajat ylittävä yhteistyöverkosto, johon kuu-
luvat muun muassa kaupunki, korkeakoulut, elinkeino- 

ja kulttuurielämä. Turku 2011 vahvistaa taidetta, 
kulttuuria ja luovuutta, jotka ovat koko luovan talouden 
ydin. 

Turku on syntymästään asti ollut kansainvälinen kau-
punki, jonka kautta eurooppalaiset kulttuurivaikutteet 
ovat levinneet Suomeen. Turussa asuu maan toiseksi eni-
ten ulkomaalaisia, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Kansainvä-
lisiä matkailijoita käy Turussa Helsingin jälkeen eniten 
Suomessa.  Pitkän yhteisen historian ja maantieteellisen 
sijainnin ansiosta Turulla on erittäin hyvät edellytykset 
yhdistää kulttuuripääkaupunkivuonna voimansa Viron 
vuoden 2011 kulttuuripääkaupungin kanssa. Turku 2011 
on mahdollisuus kansainvälisen yhteistyön laajentami-
seen ja syventämiseen, tunnettavuuden lisäämiseen ja 
matkailijoiden määrän kasvattamiseen. Kulttuuripääkau-
punkiprosessi kasvattaa lapset ja nuoret aitoon kansain-
väliseen vuorovaikutukseen, kulttuurivaihtoon ja eu-
rooppalaiseen yhteisöllisyyteen.

 
Turku 2011 -ohjelma

Euroopan kulttuuripääkaupunkina Turku toteuttaa ylei-
sölleen hankkeista, näyttelyistä ja tapahtumista koostu-
van ohjelman laajassa valtakunnallisessa ja kansainväli-
sessä yhteistyössä. Uutta teknologiaa hyödyntävän LIVe 
Turku -palvelun välityksellä kulttuuripääkaupunkivuosi 
on tavoitettavissa ympäri maailman. Hakemuksessa esi-
teltävät esimerkit Turku 2011 -ohjelmasta ovat tulosta 
kulttuuripääkaupunkihankkeen valmisteluvaiheen laa-
jasta hanke- ja ideahausta, joka tuotti yli 500 ehdotusta. 
Turku 2011 -ohjelmahankkeista vastaavat kotimaiset ja 
kansainväliset taiteen ja kulttuurin ammattilaiset, järjes-
töt, yritykset ja tutkimus- ja koulutuskenttä. Pääosa ohjel-
masta tuotetaan sitä koordinoimaan perustettavan Turku 
2011 -säätiön ulkopuolella. 

Miksi Turku?
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Kulttuuripääkaupunkiohjelma toteuttaa Turku 2011 -stra-
tegian lisäksi EU:n ohjelmalle asettamia päämääriä. Tur-
ku 2011 -ohjelmassa toteutuu turkulaiselle kulttuurille 
luonteenomainen ja historiaan pohjautuva poikkisektori-
suus: hankkeissa yhdistyvät vahvat osaamisen alueet, 
kuten taide, tiede, talouselämä, uskonto, liikunta, hyvin-
voinnin tutkimus ja edistäminen sekä uusi teknologia. 
Turku 2011 -ohjelman lähtökohtana on, että erilaiset, eri 
kulttuureista ja väestöryhmistä tulevat ihmiset kohtaavat 
toisensa. Sen periaatteita ovat myös saavutettavuus sekä 
ohjelmatarjonnan tasa-arvoisuus. Ohjelmassa kokeillaan 
uudenlaisia hanke- ja tapahtumatyyppejä, joilla innoste-
taan uusia tekijöitä ja kokijoita kulttuuriin pariin. 

Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuosi jakautuu kol-
meen aikajaksoon (kohtaamiset tammi-huhtikuu, uusiu-
tuminen touko-elokuu ja vaikuttavuus syys-joulukuu) ja 
ohjelma neljään teemaan, jotka sisältävät laajempia han-
kekokonaisuuksia. Teemat ovat 2011 muistijälkeä, 2011 
arjen muuttujaa, 2011 sukellusta saaristoon ja 2011 lähtee 
lentoon. Turku 2011 -strategian noudattamisen lisäksi 
kulttuuripääkaupunkihankkeilta edellytetään innovatii-
visuutta, eurooppalaisuutta ja yhteistyötä. Lopullinen 
Turku 2011 -ohjelma kootaan kulttuuripääkaupunkinimi-
tyksen varmistuttua ja julkistetaan kokonaisuudessaan 
syksyllä 2010.

Turun kulttuuripääkaupunkihankkeen operatiivinen 
budjetti on 55 miljoonaa euroa, joka ajoittuu ajalle 2008-
2012 Suunnitellusta rahoituksesta kolmannes tulee kau-
pungilta ja seudulta, kolmannes valtiolta ja kolmannes 
muualta, muun muassa yrityksiltä ja myyntituloista. 

Kulttuuripääkaupungin perusta

Turun kansainvälinen historia ja nykyisyys, pitkä koulu-
tus- ja tutkimusperinne sekä laaja kulttuuritoiminta ta-
kaavat monipuolisen ja korkeatasoisen osaamisen ja teki-
jät vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungille. 
Kaksikielinen, suomea ja ruotsia virallisina äidinkielinään 
puhuva, monien maiden ihmisten yhdessä rakentama 
kaupunki on aina synnyttänyt uutta, elävää ja omaperäis-
tä kulttuuria. 

Elävä historia ja kulttuuri yhdistyvät Turussa eurooppa-
laiseen, tarjonnaltaan runsaaseen kaupunkielämään sekä 
ainutkertaiseen luontoon. Turku on Suomen vanhin kau-
punki, jolla on rikas aineellinen ja henkinen kulttuuripe-
rintö. 2000-luvun Turku on elävän kulttuurin, ennakko-
luulottomien pienkustantamoiden, esiintymislavoille 
nousevan runouden, kokeilevan kuvataiteen, kunnianhi-
moisesti perinnettä uudistavien sirkuksen, musiikin, 
tanssin, teatterin ja nukketeatterin kaupunki. Kansainvä-

lisesti tunnettuja tapahtumia ovat muun muassa Euroo-
pan toiseksi vanhin rockfestivaali Ruisrock, DBTL-
kaupunkifestivaali, Keskiaikamarkkinat, Vinokino 
elokuvafestivaali ja Joulukaupungin eri osatapahtumat. 
Turku on korkeakoulujen kaupunki, jonka tieteen ja tut-
kimuksen innovaatioista nousevat vahvat informaatio- ja 
kommunikaatioteknologia sekä bioteknologia kehittä-
mis- ja osaamiskeskuksineen. Laivanrakennusperinteen 
kaupungissa rakennetaan maailman suurimmat risteilya-
lukset.
 
Turulla on upeat ja historiallisesti monikerroksiset arkki-
tehtuuriset nähtävyydet Turun linnasta ja tuomikirkosta 
Erik Bryggmanin suunnittelemaan Ylösnousemuksen 
kappeliin, eurooppalaisen arkkitehtuurin modernismin 
klassikkoon. Turku Aurajokirantoineen on yksi maamme 
kansallismaisemista, ja puistot muodostavat lähes kol-
masosan kaupungin asemakaavoitetusta pinta-alasta. 
Maailman kaunein saaristo tarjoaa kansainvälisesti ainut-
laatuiset puitteet kulttuuripääkaupunkiohjelmalle. 

Kulttuuripääkaupunkihankkeen valmistelutyö jatkuu in-
tensiivisenä ja laajamittaisena kulttuuripääkaupunkiha-
kemuksen jättämisen jälkeen. Turku on käynnistänyt ja 
tulee käynnistämään vuoteen 2011 mennessä lukuisia tär-
keitä infrastruktuuri-, rakennus- ja restaurointihankkeita. 
Kulttuuripääkaupunkivuoteen mennessä käynnistetään 
myös useita kulttuuripääkaupunkihanketta tukevia, pit-
käaikaisia kehittämishankkeita sekä merkittäviä kaupun-
kilaisten hyvinvointiin ja kulttuuritarjontaan liittyviä 
hankkeita. Kulttuuripääkaupungin laaja valmisteluyh-
teistyö yhdessä pitkäaikaisten kehittämisprosessien sekä 
rakennus- ja restaurointihankkeiden kanssa vahvistaa 
kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutuksia pitkälle tule-
vaisuuteen. 

Turku on ollut avoin ja oppinut paljon aiempien kulttuu-
ripääkaupunkien kokemuksista niihin tutustumalla sekä 
Turkua valmistelussa tukeneen kulttuuripääkaupunki-
asiantuntijan Robert Palmerin avulla. Turku jatkaa avoi-
muuttaan ja jakaa kulttuuripääkaupunkivuoden ohjel-
man ja kokemukset koko Suomelle ja Euroopalle vuonna 
2011. Vuoden 2011 jälkeen Turun kulttuuripääkaupun-
kiprosessin tuoma osaaminen ja kokemus on koko Euroo-
pan yhteistä kulttuuripääomaa.

Turku ja sen yhteistyökumppanit rakentavat Euroopan 
kulttuuripääkaupungin vuonna 2011 täydellä sydämellä, 
nöyryydellä, omistautumisella, innolla, ammattitaidolla 
ja päättäväisyydellä.
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Åbo har vilja, mod och kraft att bli en oförglömlig kultur-
huvudstad i Europa år 2011. Åbo vill med kulturens hjälp 
fästa hela Europas uppmärksamhet på Östersjöområdet 
och på den gemensamma målsättningen att öka välstån-
det och samarbetet, att främja tillväxten i nyskapande 
ekonomi och hållbar utveckling i Östersjöområdet.

Planerna på att göra Åbo till kulturhuvudstad har förbe-
retts av tusentals människor som har bidragit med sina 
synpunkter och tankar. Allt detta sammanfattas nu i en 
kulturhuvudstadsstrategi. Åbo 2011-strategin baserar sig 
på kultur i vidsträckt bemärkelse. Med kultur avses här 
att på lång sikt skapa, lära och tänka. Man har gått in för 
en strategi som innefattar en vision, ett uppdrag, målsätt-
ningar, metoder och värden. Välfärd, en kreativ ekonomi 
och internationalism hör till de främsta målen. Målen kan 
uppnås via möten, förnyelse och påverkan. Till värdena 
hör fördomsfrihet, europeisk identitet, upplevelser, till-
gänglighet, ansvar och samarbete.

Åbo 2011 stärker välfärden genom att öka kulturutbudet 
och dess tillgänglighet. Genom att samarbeta internatio-
nellt inom forskningen hittar vi goda förebilder som ökar 
den kulturella välfärden. Arbetet för kulturhuvudstaden 
utvecklar stadsmiljön, ökar trivseln och gör Åbo mera 
lockande. Barn och ungdomar deltar i och påverkar hur 
Åbo stad och dess omgivningar planeras och byggs ut.

Åbo har förutsättningar att bli en föregångare då det gäl-
ler kreativ ekonomi, och staden kan utvecklas till en bety-
dande producent av kultur och skapande ekonomi i Eu-
ropa. I Åbotrakten fi nns innehåll, teknologiska lösningar 
samt ett samarbetsnätverk som sträcker sig över gränser-
na för olika verksamhetsområden. Nätverket, som möj-
liggör en spridning av produkterna, består av bland an-

nat staden, högskolorna, närings- och kulturlivet. Åbo 
2011 stärker konsten, kulturen och kreativiteten som till-
sammans utgör kärnan i en kreativ ekonomi.

Åbo har alltsedan sin födelse varit en internationell stad 
genom vilken den europeiska kulturen spritt sig till det 
övriga Finland. Utlänningarnas andel i Åbo är näststörst i 
landet, och andelen utlänningar växer kontinuerligt. Ef-
ter Helsingfors är Åbo Finlands mest internationellt be-
sökta turiststad. Tack vare en lång gemensam historia och 
Åbos geografi ska läge har staden utomordentliga förut-
sättningar att förena sina krafter med Estlands kulturhu-
vudstad 2011. Åbo 2011 har alla möjligheter att bredda 
och fördjupa det internationella samarbetet, att göra sig 
känt och att locka fl era turister. Kulturhuvudstadsprojek-
tet uppfostrar barn och unga till ett äkta internationellt 
umgänge, till kulturutbyte och europeisk gemenskap.

Åbo 2011-programmet

Som europeisk kulturhuvudstad förverkligar Åbo ett 
programutbud för sin publik som består av projekt, uts-
tällningar och evenemang som förverkligas genom inten-
sivt samarbete med både nationella och internationella 
aktörer. Med hjälp av LIVe Turku tjänsten kan hela värl-
den följa med kulturhuvudstadsårets händelser i Åbo. Då 
uppslag och idéer för kulturhuvudstadsåret efterlystes 
inkom över 500 förslag, och i ansökan presenteras sådana 
exempel ur det kommande programmet för Åbo 2011. För 
Åbo 2011-programprojekten ansvarar nationella och in-
ternationella yrkeskonstnärer, kulturarbetare, organisa-
tioner, företag samt representanter för forskning och ut-
bildning. Största delen av programmet förverkligas 
genom krafter utanför den stiftelse som har grundats för 
Åbo 2011. Stiftelsen har grundats för att koordinera pro-
grammet i Åbo 2011.

Varför Åbo?

SAMMANDRAG



139

Utöver Åbo 2011-strategin förverkligas även EUs målsätt-
ningar för programmet. Åbo 2011-programmet förverkli-
gas genom sektoröverskridande verksamheter som histo-
riskt sett är naturliga för kulturen i Åbo. I projekten 
förenas starkt kunnande från olika sektorer som tex konst, 
vetenskap, näringsliv, religion, motion, forskningen kring 
och befrämjandet av välbefi nnande samt ny teknologi. 
Utgångspunkten är att människor från olika kulturer och 
befolkningsgrupper möter varandra. En princip är även 
att programutbudet skall vara jämlikt och tillgängligt för 
alla. Inom programmet utprövas nya typer av projekt och 
evenemang, och genom det lockas och inspireras nya ak-
törer till kulturella verksamheter.

Kulturhuvudstadsåret indelas i tre tidsperioder (möten 
januari-april, förnyelse maj-augusti och intryck septem-
ber-december). Programmet består av fyra teman som 
innehåller större projekthelheter. Teman under året är 
2011 minnesspår, 2011 förändringsfaktorer i vardagen, 
2011 dykningar i skärgården och 2011 lättar på vingarna. 
Alla projekt förverkligar Åbo 2011-strategin. Det förut-
sätts att projekten präglas av innovation, samarbete och 
att de betonar det gemensamt europeiska. När man fått 
bekräftelse på att Åbo har valts till kulturhuvudstad fasts-
lås programmet slutgiltigt och utges offentligt under hös-
ten 2010.

Den operativa budgeten uppgår till 55 miljoner euro, som 
används under tiden 2008-2012. Enligt planerna fördelas 
fi nansieringen på tre parter: staden och dess omgivning, 
staten samt övriga fi nansiärer.

Grunden för kulturhuvudstaden

Åbos internationella historia och nutid, de långa utbild-
nings- och forskartraditionerna och den breda kultur-
verksamheten garanterar ett mångsidigt och högtstående 
kunnande. Det fi nns gott om människor som kan för-
verkliga kulturhuvudstadsprojektet. Åbo är en offi ciellt 
tvåspråkig stad (fi nska och svenska). Människor från 
många länder har tillsammans byggt upp staden. Därför 
har man i Åbo alltid producerat ny, levande och originell 
kultur.

I Åbo förenas levande historia och kultur. Staden bjuder 
både på ett rikt kontinentalt stadsliv och på en enaståen-
de natur. Åbo är Finlands äldsta stad och staden präglas 
av ett rikt materiellt och andligt kulturarv. 2000-talets Åbo 
bjuder på levande kultur, fördomsfria små förlag, dikt-
ning, experimentell konst, ambitiös ny cirkustradition, 
musik, dans, teater och dockteater. Internationellt kända 
evenemang är t.ex. Europas nästäldsta rockfestival Ruis-
rock, stadsfestivalen DBTL, Medeltidamarknaden, fi lm-

festivalen Vinokino och Julstaden med sina olika pro-
gram. Åbo är också högskolornas stad. Vetenskap och 
forskning bjuder på innovationer som främjar informa-
tions- och kommunikationsteknologin samt bioteknolo-
gin med dess utvecklings- och kunskapscentrer. Med sina 
skeppsbyggnadstraditioner byggs världens största kryss-
ningsfartyg i Åbo.

I Åbo fi nns ståtliga arkitektoniska sevärdheter från olika 
perioder börjande från Åbo slott och domkyrkan till det 
av Erik Bryggman planerade Uppståndelsekapellet, en 
klassiker inom den europeiska modernismen. Åbo vid 
Aura ås stränder är ett av våra nationallandskap. Nästan 
en tredjedel av stadsplanen utgörs av parker. Världens 
vackraste skärgård erbjuder unika ramar för en del av 
kulturhuvudstadsårets program.

Förberedelserna för kulturhuvudstadsprojektet fortgår 
intensivt och i stor skala efter att vi har lämnat in vår an-
sökan. Åbo har initierat och kommer fram till år 2011 att 
inleda många viktiga infrastruktur-, byggnads- och res-
taureringsprojekt. Fram till kulturhuvudstadsåret inleds 
ett fl ertal långsiktiga utvecklingsprojekt som stöder året 
och ökar utbudet av välfärd och kultur för stadens in-
vånare. Förberedelserna för kulturhuvudstadsåret, det 
långsiktiga utvecklingsarbetet samt byggnads- och res-
taureringsprojekten förstärker de positiva effekterna av 
kulturhuvudstadsåret långt in i framtiden.

Under förberedelserna har Åbo intresserat följt med be-
kantat sig med tidigare kulturhuvudstäder och dragit 
nytta av kunskap av tex kulturhuvudstadsexperten Ro-
bert Palmer. Åbo fortsätter att öppet dela med sig av sitt 
kulturhuvudstadsprogram och av sina erfarenheter till 
hela Finland och Europa år 2011. Efter år 2011 överlåter 
Åbo sitt kunnande och sina erfarenheter till det gemen-
samma europeiska kulturkapitalet. 

Åbo och dess samarbetspartners bygger upp Europas 
kulturhuvudstad år 2011 av hela sitt hjärta, med ödmjuk-
het, engagemang, iver, yrkesskicklighet och beslutsam-
het. 
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Reetta Niemelä, Makkarapiruetti, kuvitus Matti Pikkujämsä, Otava 2005
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Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Turku 2011 -neuvottelukunta

Puheenjohtaja Virtanen Keijo, 

rehtori Turun yliopisto

Varapuheenjohtaja Taxell Christoffer, 

ministeri

II varapuheenjohtaja Pukkinen Mikko, 

kaupunginjohtaja (2005 Armas Lahoniitty)

Ahlström Krister, vuorineuvos

Aho Kalevi, säveltäjä

Andersson Jan-Erik, kuvataiteilija

de Anna Pauliina, kaupunginhallituksen 

II varapuheenjohtaja

Antola Esko, johtaja, 

Turun yliopiston Jean Monnet -keskus

Björkstrand Gustav, rehtori, Åbo Akademi

Broo Roger, hallintojohtaja, Åbo Akademi

Casagrande Benito, arkkitehti

Donner Jörn, kirjailija

Hartela Heikki, toimitusjohtaja, Hartela Oy

Hietala Marjatta, professori, 

Suomen Akatemia

Hyssälä Liisa, peruspalveluministeri

Hyvönen Helena, professori, 

Taideteollinen korkeakoulu

Ilmolahti Olli, toimitusjohtaja, GoodMood 

Kallio Ismo, näyttelijä

Kanerva Ilkka, maakuntahallituksen 

puheenjohtaja, eduskunnan varapuhemies

Karhuvaara Pekka, toimitusjohtaja, MTV Oy

Kaskeala Juhani, amiraali, puolustusvoimat

Ketonen Keijo, toimitusjohtaja, TS-yhtymä

Kevin Torbjörn, päätoimittaja, 

Åbo Underrättelser

Kivistö Kalevi, ministeri

Korpelainen Nana, kulttuurilautakunnan 

varapuheenjohtaja

Koski Pirkko, professori

Laine Jarkko, kirjailija

Lappalainen Minna-Maija, kuvataiteilija

Lehtinen Seppo, kaupunginhallituksen I 

varapuheenjohtaja

Louhimies Aku, ohjaaja

Långbacka Ralf, akateemikko

Merimaa Juhani, toimitusjohtaja, Vantaan 

Festivaalit Oy

Niemisvirta Petri, toimitusjohtaja, Henki-

Sampo

Paarma Jukka, arkkipiispa

Paasio Pertti, kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja

Pikala Anna, järjestö- ja tiedotussihteeri, 

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Piri Markku, muotoilija

Pyykkö Riitta, professori, Turun yliopisto

Pärn Priit, animaatiotaiteilija

Randell Aleksi, kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja, Turun kaupunki

Repo Niina, kirjailija

Reponen Tapio, rehtori, Turun kauppakor-

keakoulu

Ruola Pekka, kulttuurilautakunnan 

puheenjohtaja

Saari Rauno, maaherra

Salminen Matti, kamarilaulaja

Salovaara Jaakko, tuottaja

Sevón Cay, ylijohtaja, sisäasiainministeriö

Sinisalo Soili, museonjohtaja, Ateneum

Timonen Pekka, kulttuuritoimenjohtaja, 

Helsinki

Toivanen Erkki, toimittaja

Vepsäläinen Anni, toimitusjohtaja, HRM 

Partners Oy

Wilenius Markku, professori, 

Turun kauppakorkeakoulu

von Zweygbergk Kaisa, opiskelija

Liite 1: Turku Euroopan kulttuuri-

pääkaupungiksi 2011 -organisaatio

Turku 2011 -tiimi (kokoonpano 1.2.2006)

Hartiala Kaija, apulaiskaupunginjohtaja, 

Turun kaupunki (puheenjohtaja)

Euro Kalle, elinkeinojohtaja, Turun seudun 

kehittämiskeskus TAD Centre 

Hietanen Olli, aluepäällikkö, 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Hyppönen Risto, koulutusjohtaja, 

Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia

Lohikoski Mikko, yhteysjohtaja, 

Turun kaupunki

Niemi Anne, matkailujohtaja, Turku Touring

Paasio Pekka, projektipäällikkö, 

Forum Marinum

Palonheimo Maija, viestintäjohtaja, 

Turun yliopisto

Parsama Leevi, varatoimitusjohtaja, 

GoodMood

Repo Niina, kirjailija

Rosenberg Åsa, Svenska kulturfonden

Sartes Minna, kulttuuritoimenjohtaja, 

Turun kaupunki

Toivonen Markku, kaavoitustoimenjohtaja, 

Turun kaupunki

Projektihenkilöstö

Projektipäällikkö Suvi Innilä

Projektisuunnittelija Jukka Talve

Viestintäkoordinaattori Mari Jokinen

Hankekoordinaattori Niina Helander
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Hyvinvointi & saavutettavuus:

Arvisto Jaana, Kynnys ry

Fredriksson Heidi, teatteritaiteen maisteri

Haltia Kaisa, taideterapeutti

Haulisto Heikki, esteettömyysasiamies, vammaisneuvosto

Huotari Hilkka, taiteilija

Larkia Anneli, Taideakatemian täydennyskeskus

Lehtinen Rami, Turun Kuurojenyhdistys ry:n toiminnanjohtaja

Lilja-Viherlampi Liisa-Maria, musiikkiterapeutti, Taideakatemia

Lindholm Kukka, erityisryhmien tanssinopettaja

Ollila-Pettersson Outi, toiminnanjohtaja, 

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

Puikkonen Emma, läänintaiteilija, Varsinais-Suomen 

taidetoimikunta

Rautajärvi Tuija, VOIMA-projekti, Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry

Sänkiniemi Esko, Turun Kuurojenyhdistys ry

Väätäinen Hanna, tutkija, Åbo Akademi

Monikulttuurisuus:

Huovinen Antonina, kulttuurityöntekijä, Raisio

Kallio Helena, toiminnanjohtaja, kansainvälinen kohtauspaikka

Kantola Sibel, graafi kko

Kytö Hissu, hyvän tahdon lähettiläs, ETNO

Maisoun Kanaan, kätilö, kulttuurilautakunnan jäsen

Mudie Raya, päätoimittaja Etnomoi

Mäkelä Matti, projektipäällikkö, Turun ammatti-instituutti

Ruohonen Regina, maahanmuuttokoordinaattori, Turun kaupunki

Sirkel Elvi, toiminnanjohtaja, Turun seudun inkerinsuomalaiset 

paluumuuttajat ry

Sorto Olga, englanninkielen opettaja

Talvinen Päivi, erityissosiaalityöntekijä, Turun kaupunki

Öhman Petri, toimittaja Etnomoi 

Liite 2: Turku 2011 -valmistelua 

tukeneet työryhmät

Turun kaupunki 2011 -työryhmä

Anstead Marita, Turun satama

Boenisch Maiju, suunnittelupäällikkö, talotoimi

Hovirinta Tauno, erityisavustaja, vesilaitos

Kiiski Päivi, museonjohtaja, Wäinö Aaltosen museo

Kumpula Paula, tiedotuspäällikkö, Turku Energia

Kuusento Jari, kulttuuripolkukoordinaattori, Turun koulut 

Laine Lauri, viheraluepäällikkö, kiinteistölaitos

Mertanen Olli, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu

Mikkola Helena, kv-koordinaattori, Turun Ammatti-instituutti

Nihtilä Marianne, sisäinen tarkastus

Perko Pertti, urheiluasiamies, liikuntapalvelukeskus

Rajala Mika, arkkitehti, kiinteistölaitos

Saarinen N. Tapani, kehitysjohtaja, Turku Science Park

Salo Arto, ylihoitaja, terveysvirasto

Tähtinen Eira, tiedotussihteeri, sosiaalikeskus

Lasten ja nuorten kulttuuri:

Campomanes Riikka, tuottaja Lastenkulttuurin taitotalo ValoAurinko

Haapanen Outi, tuotantosuunnittelija, kulttuurikeskus 

(heinäkuuhun 2005 asti)

Roiha Eeva, osastopäällikkö, nuorisoasiainkeskus

Suurhasko Hanna, koreografi , Turun Nuori Teatteri

Tuomi Tuuli, koordinaattori, nuorisoasiainkeskus
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Visiointipäivä 1 3.2.2005

Andersson Jan-Erik, kuvataiteilija

Andersson Harri, professori, Turun yliopisto / kulttuurimaantiede

Campomanes Riikka, osuuskunta ValoAurinko

Hartiala Kaija, apulaiskaupunginjohtaja, Turku (2011-tiimin pj)

Hietanen Olli, aluepäällikkö, Tulevaisuuden tutkimuskeskus 

(2011-tiimi)

Hyyppä Kimmo, projektipäällikkö, Arsmedia

Immonen Kari, professori, Turun yliopisto / kulttuurihistoria

Innilä Suvi, projektipäällikkö, Turku 2011 -hanke

Keva Ursula, tuotepäällikkö, Turku Touring

Kouki Mikko, teatterinjohtaja, Linnateatteri

Laaksonen Markku, toimitusjohtaja, Melodia Oy

Lindfors Tiina, tanssija, koreografi , Tanssiteatteri Eri

Paasi Anne, uutispäällikkö / Turun yliopisto

Paasio Pekka, projektipäällikkö, Forum Marinum (2011-tiimi)

Palonheimo Maija, viestintäpäällikkö, Turun yliopisto (2011-tiimi)

Parkko Tommi, kirjailija / Taiteen taivas

Pohjola Mike, kirjailija, roolipelitaiteilija / Taiteen taivas

Puikkonen Emma, läänintaiteilija

Repo Niina, kirjailija

Sirkel Elvi, toiminnanjohtaja, Turun seudun inkerinsuomalaiset 

paluumuuttajat ry

Svärd Pirjo-Liisa, rehtori, Turun kesäyliopisto

Talve Jukka, projektisuunnittelija, Turku 2011 -hanke

Toivonen Markku, kaavoitustoimenjohtaja, Turun kaupunki 

(2011-tiimi)

Visiointipäivä 2 23.3.2005

Varsinais-Suomen taidetoimikunta 

Vehmas Jukka, puheenjohtaja, FM kulttuurisihteeri

Äikää-Torkkeli Sari, varapuheenjohtaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja 

 

Innilä Suvi, projektipäällikkö, Turku 2011 -hanke

Juva Anu, elokuvamusiikin tutkija, FL

Järvipetäjä Milla, läänintaiteilija 

Kainulainen Siru, tutkija, FL

Laukia Armi, valokuvataiteilija

Lehikoinen Kai, läänintaiteilija 

Merikanto Maria, pääsihteeri

Mustonen Tarmo, arkkitehti, SAFA 

Puikkonen Emma, läänintaiteilija

Räisänen Martti, kanttori

Snickars Ann-Christine, kritiker

Satu Tuittila, MA tanssitaide

Tuomarila Ilpo, teatterinjohtaja

Liite 3: Turku 2011 -visiointipäivät

Visiointipäivä 3 11.5.2005

Euro Kalle, elinkeinoasiamies, TAD Centre

Forssell Tryggve, toimitusjohtaja, Konfer Oy Ab 

Heikkilä Markku, toimittaja, ”Käymälänhoitaja”

Innilä Suvi, projektipäällikkö, Turku 2011 -hanke

Kettula Kari J, kirjailija, ohjelmapäällikkö, Turun kirjamessut

Kivinen Sakari, rehtori, Turun seudun musiikkiopisto

Koskinen Anneliina, laulaja

Luoma Riitta, hallituksen pj / Tehdasteatteri, toiminnanvastaava / 

Kirjakahvila

Mustonen Tarmo, arkkitehti, SAFA

Narvanmaa Taru, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja / Raisio Yhtymä 

Oyj, hallintotiimin pj / Lahjan tytöt

Niskala Meiju, esitys- ja mediataiteilija 

Nummiora Ritva, maisema-arkkitehti, Turun kaupunki

Oksanen Michael, projektiasiamies, Svenska Kulturfonden

Paloheimo Anne, toiminnanjohtaja, 

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry

Pikala Anna, järjestö- ja tiedotussihteeri, TYY

Raninen Teija, erityisasiantuntija, Turun kaupungin kehittämispalvelut

Repo Alarik, toiminnanjohtaja, Turun musiikkijuhlasäätiö

Romppanen Hannele, toiminnanjohtaja, Valokuvakeskus Peri

Ruohonen Regina, maahanmuuttajakoordinaattori, Turun kaupunki

Seeve Erkko, Ravintola Blanko

Visiointipäivä 4 26.5.2005

Seudullista visiointia

Eckerman Tom, kulturchef, Marienhamn

Gestranius Noclas, matkailupäällikkö, Turunseutu

Hartiala Kaija, apulaiskaupunginjohtaja, Turku

Hyvärinen Janne, yksikön päällikkö, Salon seudun kehittämiskeskus

Innilä Suvi, projektipäällikkö, Turku 2011 -hanke

Jaakkola Armi, kirjastonhoitaja, Lemu

Kitola Arja, sivistysjohtaja, Mynämäki

Kylänpää Jorma, seutukehityspäällikkö, TAD

Määttänen Pekka, kunnanjohtaja, Askainen

Pettersson Bjarne, stadssekretare, Marienhamn

Ranne Matti, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Kaarina

Ratia Leena, kirjasto-kulttuurijohtaja, Rauma

Salminen Pauli, toimitusjohtaja, 

Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus

Salo Tiina, kulttuuritoimenjohtaja, Raisio

Sjöström Anne, museonjohtaja, Naantali

Turpeinen Marja, kansalaisopiston rehtori, Paimio

Vehmas Jukka, kulttuurisihteeri/puheenjohtaja, Laitila / V-S:n 

taidetoimikunta
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Seminaari I 4.4.2005: 

Lasten ja nuorten kulttuuripääkaupunki 2005–2011

Seminaarin tuotanto: Turku 2011 -tiimi, Turun kulttuurikeskus, 

Turun nuorisoasiainkeskus, Turun Nuori Teatteri ja ValoAurinko 

lastenkulttuurin taitotalo osk.

Seminaarin suunnittelu: Eeva Roiha, Tuuli Tuomi, Outi Haapanen, 

Hanna Suurhasko, Riikka Campomanes ja Suvi Innilä

Seminaarin puhujat: Marketta Kyttä, Börje Ehrstrand sekä 

Pirjo Viitanen

Seminaari II 13.4.2005: 

Yhdessä vai erikseen – tapahtumien tuottamisen haasteet

Seminaarin tuotanto: Turku 2011 -tiimi, 

Turun AMK:n taideakatemia: Jani Pihlajamaa, Paula Pitkänen

Seminaarin suunnittelutyöryhmä: Maija Palonheimo, 

Risto Hyppönen, Kimmo Hyyppä ja Suvi Innilä

Seminaarin puhujat: Paulina Ahokas, Mikko Lohikoski, 

Neil Butler ja Jari ”Cyde” Hyttinen

Seminaari III 19.4.2005: 

Hyvinvointia kulttuurista

Seminaarin tuotanto: Turku 2011 -tiimi, Fortbildningscentralen 

vid Åbo Akademi

Liite 4: Turku 2011 -seminaarisarja 

keväällä 2005

Seminaarin suunnittelutyöryhmä: Veikko Karskela, 

Mari Savolainen, Pirjo-Liisa Svärd, Heini Parkkunen, 

Pia-Maria Gardberg ja Suvi Innilä

Seminaarin puhujat: Erkki Toivanen, Assi Liikanen, 

Taina Semi, Julia Taylor

Seminaari IV 28.4.2005: 

Aika, elämä ja tila – Turku tiloina ja miljöönä

Seminaarin tuotanto: Turku 2011 -tiimi

Seminaarin suunnittelutyöryhmä: Harri Andersson, Minna-Maija 

Lappalainen, Tarmo Mustonen, Markku Toivonen ja Suvi Innilä

Seminaarin puhujat: Harri Andersson, Pauno Narjus, Jan-Erik 

Andersson, Armi Laukia, Kari Immonen, Jukka-Pekka Flander, 

Trevor Harris, Tarja Nurmi ja Tuula Isohanni

Seminaari V 18.5.2005: 

Luovuuden Turku

Seminaarin tuotanto: Turku 2011 -tiimi ja Turun kesäyliopisto

Seminaarin suunnittelutyöryhmä: Olli Hietanen, Pirjo-Liisa Svärd, 

Anne-Mari Virolainen, Raija Hautaviita ja Suvi Innilä

Seminaarin puhujat: Claes Andersson, Saara Ekström, 

Mertzi Bergman, Markku Wilenius, Jorma Heikkilä

Varsinais-Suomen liiton kunnat

Rauma  •  Maarianhamina  •  Pori  •  Vaasa  •  Kotka

Bergen  •  Firenze  •  Gdansk  •  Göteborg  •  Kolding  •  Pietari  •  Riika  •  Rostock  •  Strasbourg  •  Szedeg  •  Tallinna  •  Tartto  •  

Tukholma  •  Varna  •  Århus

Liite 5: Turun kulttuuripääkaupunki-

valmisteluun osallistuneet ja sitä 

tukevat kaupungit
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Hakemuksen kirjoittamiseen 

ovat osallistuneet muun muassa: 

Viestintästrategia: 

idBBN

Yritysyhteistyöstrategia: 

Infront Sports & Media

Matkailustrategia: 

Turku Touring

Akkanen Mika

Andersson Harri

Andersson Pamela

Aromaa Minna

Asanti Riitta

Eckerman Tom

Elo Juha

Franssila Soilikki

Hartiala Kaija

Heikkilä Markku

Helander Niina

Hietanen Olli 

Hyppönen Risto

Hyyppä Kimmo

Immonen Kari

Innilä Suvi

Jokinen Mari

Jääskeläinen Annukka 

Kaskiluoto Ulla

Kiiski-Finell Päivi

Kirveennummi Anna

Kivi Jan-Kristian

Korte Mikko

Kostet Juhani

Kuosmanen Jaakko

Kuusento Jari

Lemmetyinen Liisa

Linjama Eero

Luostarinen Laura

Lyysaari Pasi

Melos Rauno

Liite 6: Turku 2011 -hakemuksen 

tekemiseen osallistuneet henkilöt

Merikanto Maria

Mulari Heta

Motuste Katri

Niemi Anne-Margit

Niskala Meiju

Nummiora Ritva

Näätsaari Inkeri

Oittinen Anu

Paasio Pertti

Palonheimo Maija

Parkkunen Heini

Parsama Leevi

Parviainen Inkeri

Perälä Keijo

Puikkonen Emma

Pukkinen Mikko

Pulakka Tuomas

Rantanen Christian

Ratia Leena

Repo Niina

Roiha Eeva

Rosenberg Åsa

Sartes Minna

Seppälä-Kaven Ulla

Talve Jukka

Toivonen Markku

Vehmas Jukka

Virtanen Keijo

Valokuvat / kuvitus 

Aalto Minna

Andersson Jan-Erik 

Azinur Finlandino

Berg Hans-Christian

Elo Henrik 

Falck Harri

Fotovisio

Haario Jussi 

Hiltunen Tatu

Ihanus Mika 

Kangas Arto

Keski-Oja Esko

Kivekäs Matti 

Koivula Reino

Konttinen Heli

Lahti Johannes

Lappalainen Markku 

Laurén Erja 

Leppänen Outi 

Linden Anri

Manninen Satu

Mehtonen-Rinne Hanna

Melos Rauno

Mustasaari Tapio 

Nurminen Jukka

Onnismaa Johanna

Pietilä Tertti 

Pirtola Papu

Ristimäki Seilo

Salminen Arvo

Salo Sami 

Santalahti Ville

Uutela Heidi

Vainio Kari

Waher Hannu

Äikäs Topi 

Osa kuvista on Turun kaupungin 

kuvapankista

Liesegang Miia

maskeeraaja / teemakuvat
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Asukasluku (2004) 174 824

Koko pinta-ala 306,4 km2

Asukastiheys 718 asukasta/km2

Asukkaista

ruotsinkielisten osuus 5,18% = 9072 henkeä (lisäksi noin 9000 ruotsinkielistä opiskelijaa)

maahanmuuttajia 6% = 10 500 (lisäksi noin 10 000 ulkomaalaista opiskelijaa)

Eri kansallisuuksia 113 

Turun seudun väkiluku 296 858

Varsinais-Suomen väkiluku 453 745

Turun seudun kunnat 18 

Varsinais-Suomen kunnat 54 

Varsinais-Suomen seutukunnat 5 

Varsinais-Suomen kärkitoimialat ja luovat toimialat vuonna 2004. 

Luovilla toimialoilla tarkoitetaan aloja, joilla on läheinen yhteys tekijänoikeustoimialoihin, 

yleisen kulttuurituotannon pohjalta kehitettävään liiketoimintaan ja digitaaliseen sisältötuotantoon. 

 Liikevaihto 

 (milj. €)  Yrityksiä Työntekijöitä

Bioala 500 60 3 000

ICT-ala 8 700 1 400 14 700

Metalliteollisuus 

(sis. meriteollisuuden)  8 800 1 200 16 300

Luovat toimialat  1 200 1 900 8 800

Matkailutoimialat 870 3000 9800

   

 Lähde: Varsinais-Suomen luovien toimialojen strategia 2013

Liite 7: Avainlukuja Turusta 

ja Varsinais-Suomesta
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Liite 8: Turun ja Varsinais-Suomen 

kulttuurikartoitus 

Turun ja Varsinais-Suomen luovien toimialojen kulttuurikartoitus 

käynnistettiin helmikuussa 2005. Kolmivuotisen kartoituksen avulla 

selvitetään alueen kulttuurityön vahvuudet, haasteet ja mahdolli-

suudet ja luodaan kokonaiskuva Varsinais-Suomen kulttuurikentän 

toiminnasta. Kulttuurikartoitus vaikuttaa pitkäkestoisesti koko 

kulttuurisektorin vahvistamiseen sekä helpottaa poikkisektoristen 

yhteistyöhankkeiden toteuttamista. Kartoituksen yhteyshenkilönä 

on toiminut kulttuuripääkaupunkiasiantuntija Robert Palmer, 

joka on kehittänyt kulttuurikartoituksen tutkimusvälinettä 

vuodesta 1990.

Tammikuussa 2006 päättynyt kartoituksen ensimmäinen vaihe 

selvitti kulttuurin eri toimialojen kuten musiikin, kulttuuriperinnön, 

kuvataiteiden ja median keskinäistä suhdetta esim. toimijoiden 

määrällä ja liikevaihdolla mitattuna. Samalla kysely selvitti 

organisaatioiden ja yksityishenkilöiden vuosittaisia ansiotuloja 

sekä kartoitti, minkälaisiin tuotantoprosessin (ideointi, tuotanto, 

markkinointi, koulutus) vaiheisiin alueen eri kulttuurialat painottu-

vat. Kyselyyn tuli kaikkiaan noin kuusisataa vastausta määräaikaan 

mennessä.

Tilastollisia ja laadullisia tutkimusmenetelmiä yhdistävä kulttuuri-

kartoitus osoittaa, että Turun kulttuurin toimintakenttä on moni-

puolinen yhdistelmä ammattimaista ja harrastelijapohjaista 

toimintaa, joka läpäisee kaikki kulttuurialat. Maantieteellisesti 

Turku on Varsinais-Suomen kulttuurikeskus. 

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Kuva1: Vuositulojen jakaantuminen kulttuurin toimialoittain

architecture and city development

cultural herita
ge

lite
rature

media, m
edia arts

 and advertis
ing

music

perfo
rm

ing arts

visual arts
 and design

unwilling to state amount

don’t know

600.000–999.999 € 

50.000–99.999 € 

300.000–599.999 € 

30.000–49.999 € 

100.000–299.999 €

10.000–29.999 € 

1.000.000 €

1000-9999 € 

1–999 €

0 €

Kuva 1 esittää kulttuurialojen organisaatioiden sekä kulttuurialoilla toimivien 
yksityishenkilöiden (palkatut työntekijät, freelancerit, tutkijat, vapaaehtoiset, 
työttömät) vuosittaiset tulot jaettuna kulttuurin toimialoihin.
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Kuva 2: Kulttuurin tuotantoprosessi

1

2

3

5

6

7

8

9

10

creating
making,
producing, 
reproducing

promoting,
marketing

disseminating,
circulating, 
distributing, 
selling

exhibiting,
receiving,

presenting

archiving, 
preserving

educating,
understanding, 
participating

fi nancing

administration

research

4

Kuva 2 esittää Turun ja Varsinais-Suomen kulttuurialojen tuotantoprosessin profi ilin ensimmäisen kyselyvaiheen perusteella. 
Kyselyn vastaajia pyydettiin luokittelemaan oma kulttuurialojen toimintansa kuvassa mainittuihin tuotantoprosessin vaiheisiin. 
Kuvan laatikoiden koko kuvastaa kunkin prosessivaiheen valinneiden vastaajien lukumäärää.
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Museot:

Turun taidemuseo on kaupungin taide-elämän keskeinen vaikuttaja. 

Taidemuseon kokoelmat ovat kasvaneet noin kuuden tuhannen 

teoksen laajuisiksi museon yli satavuotisen toiminnan aikana. 

Vuosittain museo asettaa esille noin kymmenen näyttelyä. Museon 

kävijämäärä on vuosittain noin 40 000 henkilöä. Henkilökuntaa 

museossa on noin kymmenen. Uudistettu museorakennus avattiin 

vuonna 2005.

Wäinö Aaltosen museo vastaa kaupungin julkisesta taiteesta, sen 

ylläpitämisestä ja kartuttamisesta. Museo on erikoistunut nykyku-

vanveistoon ja tilalliseen taiteeseen, toinen kokoelmien painopiste 

on turkulainen taide. Kokoelmissa on tällä hetkellä noin 5 500 

teosta. Wäinö Aaltosen museossa työskentelee 15 vakinaista 

työntekijää ja museon vuosittainen kävijämäärä on noin 40 000. 

Aboa Vetus & Ars Nova -museo esittelee sekä Turun kaupungin 

keskiaikaista historiaa, arkeologiaa että kotimaista ja kansainvälistä 

nykytaidetta. Museo avattiin vuonna 1995 ja sen kävijämäärä on n. 

200 000 vuodessa. Aboa Vetuksen perusnäyttely uusittiin vuonna 

2005 museon 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Museota ylläpitää Matti 

Koivurinnan säätiö.

 

Turun kaupungin historiallinen museo perustettiin v. 1881 ja se 

sai tilat keskiaikaisesta Turun linnasta. Museoon on liitetty v. 1907 

perustettu Turun biologinen museo, vuonna 1940 perustettu 

Luostarinmäen käsityöläismuseo, vuonna 1958 perustettu Apteekki-

museo ja vuonna 1988 perustettu Kuralan Kylämäen elävän 

historian kylä. Museo on toiminut vuodesta 1981 alkaen Varsinais-

Suomen maakuntamuseona ja se on Suomen suurin museo. 

Toiminta keskittyy varsinaissuomalaisen aineellisen kulttuurin 

tallentamiseen, näyttelytoimintaan ja kulttuuriympäristön 

dokumentointiin.

Turun linna on ollut museona yli sadan vuoden ajan. Linna on 

kaksiosainen kokonaisuus. Päälinna toimii rakennushistoriallisena 

muistomerkkinä ja esilinnassa on Turun kaupungin 1800-luvulla 

perustettu historiallinen museo. Perusnäyttelyiden lisäksi linnassa 

on vaihtuvia näyttelyitä. Turun linna on Suomen suosituimpia 

matkailukohteita. 

Luostarinmäen käsityöläismuseo on ainoa Turun palosta 1827 

säilynyt yhtenäinen alue. Museo esittelee kaupunkikäsityön historiaa 

ja käsityöläisten asuntoja. Kesäkaudella museon verstaissa on 

käsityöläisiä työssä päivittäin. Museossa järjestetään useita 

Liite 9: Turun kulttuuri-

infrastruktuuri: toimijoita, 

tapahtumia ja tiloja

perinteikkäitä tapahtumia, joista merkittävin on yhdeksän päivää 

kestävät ”Käsityötaidon päivät” elokuussa. 

Vanhassa Qwenselin talossa sijaitsee Turun apteekkimuseo. 

Qwenselin talo on Turun vanhin omavaraistalouden ajalta säilynyt 

porvaristalo piharakennuksineen. Talo rakennettiin asemakaavassa 

aatelistolle varatulle alueelle noin vuonna 1700. Museo tarjoaa 

apteekkitoiminnan historiakatsauksen lisäksi vuosittain vaihtuvia 

pienoisnäyttelyitä ja ohjelmatoimintaa.

Turun biologinen museo on vuonna 1907 valmistunut luonnonhistori-

allinen museo. Biologinen museo esittelee kaikkiaan noin kolmekym-

mentä Suomessa vakinaisesti tavattavaa nisäkästä ja yli sata 

lintulajia. Vuosittain järjestetään myös vaihtuvia pienoisnäyttelyjä ja 

erilaisia tapahtumia. 

Kuralan Kylämäki, elävän historian kylä, koostuu neljästä alkuperäi-

sestä maatilasta peltoineen. Kylämäen maatilatoimintaa esitellään 

1940- ja 1950-luvun hengessä. Kylämäki vaalii ja esittelee myös 

perinteistä kylämaisemaa.

Merikeskus Forum Marinum on valtakunnallinen merenkulun ja 

merivoimien historian erikoismuseo sekä merikeskus. Sen museo-

aluslaivastoon kuuluvat muun muassa parkki Sigyn, fregatti Suomen 

Joutsen, miinalaiva Keihässalmi ja tykkivene Karjala. Merikeskukses-

sa toimii myös Åbo Akademin Merihistorian laitos, Museoalus Sigynin 

säätiö ja kahvila-ravintola Daphne. Vuonna 1998 perustetussa 

museossa vierailee vuosittain noin 55 000 henkilöä.

Turun tuomiokirkko on Suomen luterilaisen kirkon pääkirkko ja maan 

kansallispyhäkkö, jonka rakentaminen aloitettiin 1200-luvulla. Kirkon 

yhteydessä sijaitseva tuomiokirkkomuseo esittelee kirkollista 

historiaa 1300-luvulta alkaen. Näyttely kertoo kirkollisesta elämästä 

katoliselta keskiajalta uskonpuhdistuksen jälkeiseen aikaan sekä 

tuomiokirkon rakennusvaiheista.

Museo Ett Hem on varakonsuli Alfred ja rouva Hélène Jacobssonin 

yksityiskoti 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta, joka esittelee turkulaista 

säätyläiselämää. Åbo Akademin ylläpitämän museon kokoelmissa on 

mm. Albert Edefeltin, Helene Schjerfbeckin ja Akseli Gallen-Kallelan 

sekä muiden vuosisadan vaihteen tunnettujen taiteilijoiden töitä.

Sibelius-museo on Suomen ainoa varsinainen musiikkimuseo. Museo 

sijaitsee Woldemar Baeckmanin piirtämässä, 1960-luvun modernis-

mia edustavassa rakennuksessa. Sibeliuksen elämäntyön esittelytilan 
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lisäksi museossa on esillä laaja kokoelma perinne- ja taidemusiikki-

soittimia eri puolilta maailmaa. 

Brinkhallin kartano Turun Kakskerran saaressa on tiettävästi 

Suomen ensimmäinen puhtaaseen uusantiikin tyyliin rakennettu 

kartano. 1700-luvulla rakennettu kartano on muuttumassa kulttuuri-

keskukseksi: ensimmäinen kulttuuritapahtuma kartanossa järjestet-

tiin vuonna 2005, jolloin toteutettiin kamarimusiikin ja kulttuurihisto-

rian kesäfestivaali Brinkhall soi – Musik i Brinkhall. Brinkhallin 

kartanon kehitystyön takana on Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö.

Suomen Partiomuseo perustettiin Turkuun vuonna 1962. Museon 

painopiste on suomalaisessa partiotoiminnassa, sen historiassa sekä 

nykyisyydessä. Museo sijaitsee uuden partiokeskuksen yhteydessä ja 

sitä hoitaa noin 20 hengen aktiivinen partiojohtajajoukko. 

Turun Terveydenhuoltomuseossa on esillä historiallisia hoitovälinei-

tä, joita käytettiin menneiden aikojen pahojen sairauksien kuten 

koleran, tuberkuloosin ja polion hoidossa. Esillä on myös esimerkik-

si ruumiinavausvälineistö, sähköshokkilaitteet sekä leikkaussali 

varusteineen. Museon Heideken-näyttelyssä on esillä synnytyslai-

toksen kalustoa.

Turun lasarettimuseon tehtävänä on Suomen vanhimman, yhtäjak-

soisesti vuodesta 1756 toimineen sairaalan historian tallentaminen, 

esineistön säilyttäminen ja muistitiedon kerääminen. Turun 

lasarettimuseo sijaitsee TYKS kantasairaalan alueella, Portin-

vartijan talossa ja on maksuton.

Turun Sanomien auto- ja viestintämuseossa on yli 60 auton 

kokoelma. Lisäksi kokoelmiin kuuluu suomalaisen viestinnän 

historiaa, vanhoja leluja ja mekaanisia soittokoneita. Museossa oli 

vuonna 2005 esillä autoja sadan vuoden ajalta.

 

Turun yliopiston eläinmuseo on Turun yliopiston biologian laitokseen 

kuuluva tieteellinen museo, joka ensisijaisesti ylläpitää tutkimustar-

koituksiin tieteellistä kokoelmaa ja suorittaa alan tutkimustyötä. 

Museon kokoelmat käsittävät arviolta 3,5 miljoonaa näytettä, ja 

erityisesti maailmanlaajuiset hämähäkki- ja maaperäeläinkokoelmat 

sekä vanhat Sahlbergin kovakuoriaiskokoelmat ovat ainutlaatuiset.

Turun vesilaitosmuseo on Suomen ensimmäinen vesilaitosmuseo, 

ja se avattiin Turussa vuonna 1984 Aurajoen Halistenkosken 

vesilaitoksen tiloihin. Näyttelyssä kuvataan vesilaitostoiminnan 

historiaa Turussa sekä esitellään vesilaitoksen laboratorio-osaston 

tiloja, välineitä ja toimintaa. 

Teatterit

Turun kaupunginteatteri on Suomen vanhin täyskunnallinen teatteri. 

Teatterissa toimii neljä näyttämöä, päänäyttämö (655 katsojapaik-

kaa), pieni näyttämö eli Sopukka (muunneltavissa - noin 100), 

lastennäyttämö Pikkolo (60) ja Teatteriravintola (150). Vuosittain 

teatteri tuottaa 8–10 ensi-iltaa, n. 20 vierailunäytäntöä ja yhteensä n. 

400 esitystä. Teatterin katsojamäärä on n. 100 000 vuodessa ja henki-

lökuntaa teatterissa on n. 140. 

Åbo Svenska Teater on Turun alueen ruotsinkielinen ammattilais-

teatteri. Se on perustettu vuonna 1839 ja on Suomen vanhin teatteri. 

Teatterissa toimii kaksi varsinaista näyttämöä ja yksi pienempi 

kahvilanäyttämö. ÅST toimii myös kiertävänä teatterina Turun 

alueella, Länsi-Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Vuosittain teat teri 

tuottaa yhteensä noin 10 esitystä. Teatterin katsojamäärä on n. 

42 000 vuodessa ja henkilökuntaa on n. 30.

Linnateatteri on turkulainen ammattilaisteatteri, joka tarjoaa 

monipuolista ohjelmistoa: teatteria, kesäteatteria, ravintolateatteria 

ja lastenteatteria. Teatteri tuottaa vuosittain noin kuusi ensi-iltaa. 

Teatterin katsojamäärä on n. 50.000–70.000 vuodessa. Vakituista 

henkilökuntaa Linnateatterissa on n. 10 ja vuositasolla teatteri 

työllistää yli 100 työntekijää.

TEHDAS Teatteri on vuonna 2000 perustettu Turun ainoa ammatti-

laisten muodostama teatterialan vapaa ryhmä, johon kuuluu noin 

35 jäsentä sekä joukko aktiivisia teatterintekijöitä. TEHDAS Teatteri 

tuottaa aikuisille ja lapsille kokeilevaa ohjelmistoa, jonka tarkoituk-

sena on poiketa valtavirran teatteritarjonnasta.

Turun Nuori Teatteri – Åbo Unga Teater on vuonna 1972 perustettu 

teatteri, jonka tavoitteena on edistää lasten luovaa toimintaa, 

teatteria ja taidekasvatusta Turun alueella. Teatterin toiminta on 

kaksikielistä ja siinä on vuosittain mukana yli 350 jäsentä, joista 

suurin osa on lapsia ja nuoria. Teatteri on tuottanut yhteensä yli 120 

näytelmää ja se valmistaa vuosittain useita produktioita erilaisille 

yleisöille päiväkoti-ikäisistä aikuisiin. 

Studentteatern i Åbo on vuonna 1936 perustettu Åbo Akademin 

Ylioppilaskunnan ylioppilasteatteri, joka on Suomen vanhin 

ylioppilasteatteri. Teatterin toiminta on kaikille avointa. Studenttea-

tern i Åbo tuottaa noin 2–3 produktiota vuodessa.

Turun ylioppilasteatteri on perustettu vuonna 1959 ja siinä on noin 

70 jäsentä. Teatteri järjestää vuodessa 5–7 produktiota ja ohjelmis-

toon kuuluu klassikoita, uusia kotimaisia sekä uusia ulkomaisia 

näytelmiä. Turun ylioppilasteatteri järjestää myös teatterialan 

koulutusta.

Jo-Jo Teatteri on vuonna 1995 perustettu turkulainen harrastajateat-

teri, joka toimii Manillan tehdaskiinteistön tiloissa. Teatterin 

jäsenmäärä on noin 45. Teatteri tuottaa noin 4–5 ensi-iltaa vuodessa 

ja ohjelmistossa on monipuolisesti sekä kotimaista että ulkomaista 

tuotantoa.

Samppalinnan kesäteatteri perustettiin vuonna 1960. Teatteri 

tuottaa kesäkaudella yhden produktion, jota esitetään ulkoilmateat-

terissa Samppalinnan mäellä. Teatterin katsojamäärä oli kesällä 

2005 lähes 40 000.

Turun kesäteatteri on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1954. Tänä 

aikana teatterissa on esitetty 53 näytelmää ja teatterissa on ollut yli 

miljoona katsojaa. Turun kesäteatteri tuottaa vuosittain kesäkaudel-

la yhden produktion ulkoilmateatterissa Vartiovuorenmäellä. 

Teatteri on keskittynyt 1980-luvun lopulta kokoperheen esityksiin.

 

Teatteri Pop on vuonna 1997 perustettu lastenkulttuuriyhdistys. 

Yhdistyksessä toimii lastenteatterin ja sirkuksen ammattilaisia sekä 

muita lastenkulttuurista kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistys tekee 

vuosittain 2–3 lastenesitystä, joita esitetään Turussa ja kiertueella 

muilla paikkakunnilla. 

Taivaanrannan Maalarit ry on Turussa vuonna 1998 perustettu 

monialakulttuuriyhdistys. Tuotantojen pääpaino on ammattijohtoi-

sen teatteriryhmän toteuttamassa teatterissa, jota toteutetaan 

erityisesti lapsille ja nuorille. 
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Turun Elävä Ilmaisu ry on vuonna 2004 perustettu turkulainen yhdis-

tys, jonka tarkoituksena on edistää erityisesti nuorten itseilmaisua 

muun muassa kirjoittamisen, elokuvien ja liveroolipelaamisen 

saralla. Yhdistys toimii alueen harrastajien kontaktiverkkona sekä 

toiminnan järjestäjänä.

Teatteri Tarmo on Turun vanhin suomenkielinen teatteri. Se on 

toiminut perustamisestaan lähtien yli sadan vuoden ajan samassa 

paikassa Raunistulan työväentalossa. Teatterilla on useita ensi-iltoja 

vuodessa. Ohjelmisto käsittää laajan skaalan draamasta komediaan 

ja musikaaleihin.

Nummen työväen näyttämö on vuosikymmenien ajan toiminut 

Nummenmäen kaupunginosassa ja erikoistunut viime vuosina 

turkulaisaiheisiin näytelmiin.

Tanssi

Läntinen tanssin aluekeskus on uusi tanssitaiteen organisaatio, 

joka pyrkii edistämään tanssitaiteilijoiden työllistymistä, lisäämään 

tanssitietoutta ja edistämään tanssin saatavuutta ja näkyvyyttä. 

Aluekeskuksen toiminta-alueita ovat Varsinais-Suomi ja Satakunta 

sekä vuodesta 2007 alkaen mahdollisesti myös Pohjanmaa.

Aurinkobaletti on vuonna 1981 perustettu, nykytanssiin painottuva 

ammattitanssiteatteri. Aurinkobaletti toimii Turussa Manillan 

tehdaskiinteistössä ja kiertävänä teatterina niin kotimaassa kuin 

ulkomaillakin.

Tanssiteatteri ERI on perustettu vuonna 1989. Ryhmä on tunnettu 

sekä Suomessa että ulkomailla omaperäisistä ja vaikuttavista 

tanssiesityksistään. ERI:n monipuoliseen ohjelmistoon kuuluu yli 

40 teosta pienimuotoisista näytöksistä kokoillan tanssiteoksiin. 

Teatterilla on noin 130 esitystä vuodessa, joista kantaesityksiä on 2–3. 

Pikinini Meri on vuonna 1996 perustettu tanssitaiteen tuotantoryh-

mittymä. Se tuottaa vapaiden tanssitaiteilijoiden teoksia. Pikinini 

Meri ylläpitää Turun Raunistulassa, vanhassa Barkerin Tehdaskiin-

teistössä Barker-teatteria, Turun vapaan tanssin näyttämöä.

Jattanssi ry on vuonna 2000 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena 

on edistää ja kehittää tanssitaidetta järjestämällä tanssikoulutusta 

ja -esityksiä. Jattanssi ry:n toiminta keskittyy lähinnä lapsille ja 

nuorille suunnattuihin tanssiesityksiin ja työpajatoimintaan. 

Jattanssi ry:n tila STUDIO on poikki- ja monitaiteellinen kohtaamis-

paikka, joka toimii foorumina useiden taidemuotojen edustajille ja 

tarjoaa näyttely-, harjoitus- ja esiintymistilaa. 

Turun Seudun Tanssioppilaitoksen tavoitteena on antaa ammattitai-

toista ja monipuolista tanssitaiteen perusopetusta kaikenikäisille. 

Baletin, jazztanssin, stepin, breakdancen, lasten tanssin ja modernin 

tanssin lisäksi oppilaitos tarjoaa erityiskursseja tanssitaiteen alalta. 

Turun Kiikurit on vuonna 1957 perustettu kansanmusiikki-, -laulu ja 

-tanssiyhtye, jossa on n. 150 jäsentä. Kiikurit koostuu kolmesta osa-

alueesta: tanssija-, kuoro- ja pelimanniryhmistä. Ryhmät esiintyvät 

sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Nukketeatteri ja sirkus

Marionettiteatteri Mundo on nukketaiteilija Marco Pinton ylläpitämä 

nukketeatteri, joka koostuu lähes 200 nukesta. Kansainvälisyys on 

teatterin tärkeä teema. Teatteri toimii sekä omissa tiloissaan että 

ympäri Suomea kiertävänä teatterina. Teatterin lisäksi Mundon 

toimitiloissa on esillä nukkenäyttely.

Turku International Puppetry Connection (The TIP-connection) on 

kansainvälinen ja monikulttuurinen nukketeatteriyhdistys, jonka 

tavoitteena on tuoda nukketeatteritaide osaksi kaupungin kulttuurista 

kontekstia, kehittää Turusta kokeellisen nukketeatterin keskus Pohjois-

Euroopassa sekä parantaa taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia. 

The Wolf Trap Theatre on norjalaissuomalainen nukketeatteriesityk-

siä tuottava teatteri. The Wolf Trap Theatre yhdistää poikkitaiteelli-

sissa esityksissään animoituja hahmoja, tanssia, teatteria ja 

visuaalisia taiteita.

Teatteri Taiga-Matto on vuonna 2000 toimintansa aloittanut kiertävä 

nukketeatteri. Nukketeatteri Taiga-Matolla on oma esitystila, minkä 

lisäksi teatteri kiertää päiväkodeissa, kouluissa, auditorioissa, 

yrityksissä ja ravintoloissa. Esitykset on suunnattu pääasiassa 

lapsille.

Sirkus Sorsa on Turun taideakatemian sirkustaiteen opiskelijoiden 

sirkusryhmä. Opiskelijaesityksiä toteutetaan koulun lisäksi monissa 

muissakin ympäristöissä opiskelijabileistä kaupunginteatteriin.

Kuvataide

 

Arte ry on vuonna 1960 perustettu ammattikuvataiteilijoiden 

yhdistys, johon kuuluu noin 100 jäsentä. Arte ry toimii paikallisten 

taiteilijoiden etujärjestönä. Toimintaan kuuluvat erilaiset näyttelyt ja 

projektit, uusi mediataiteen residenssitoiminta ja yhteistyö eri alojen 

kanssa. Vuodesta 1988 lähtien Arte ry on ylläpitänyt Turussa Titanik-

galleriaa. Arte ry:n projekteja luonnehtii yhteiskunnallinen kantaaot-

tavuus, rajojen rikkominen ja liittyminen kaupunkitilaan. 

Kelluke – Titanikin kannatusyhdistys ry toimii taiteilijaseura Arten 

ylläpitämän Titanik-gallerian tukena sekä edistää eri tavoin 

nykytaiteen tekemistä ja esittämistä Turussa. Yhdistys on vuokran-

nut Turun kaupungilta vuodesta 2000 alkaen ns. kutomon tilat 

Jokikadulla ja vuokraa niitä edelleen taiteilijoille ateljee- ja 

työtiloiksi.

Turun Taidegraafi kot ry on vuonna 1933 perustettu alueellinen taitei-

lijayhdistys, jonka tarkoituksena on taidegrafi ikan edistäminen. 

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä lähes sata jäsentä. Yhdistyksen 

jäsenillä on mahdollisuus työskennellä yhteistyöhuoneessa. 

Yhdistyksen näyttelytila Galleria Joella sijaitsee Aurajoen rannalla. 

Näyttelytiloissa järjestetään vuosittain noin 16 näyttelyä kuvataiteen 

eri alueilta. Galleriassa on myös Turun Taidegraafi kkojen grafi ikan 

myyntiarkisto. 

Turun Taiteilijaseura on vuonna 1924 perustettu, Suomen Kuvataide-

järjestöön kuuluva taiteilijapoliittinen ammattijärjestö. Taiteilijaseu-

ra pitää yllä Just-galleriaa Kulttuurikeskuksessa.

Valokuvakeskus Peri on toiminut vuodesta 1990 lähtien alueellisena 

valokuvakulttuuria edistävänä ja vaalivana keskuksena Turun 

kulttuurikeskuksessa. Yhdistyksen toiminta perustuu valokuva-

LIITTEET



153

ammattilaisten, opiskelijoiden ja harrastajien yhteistyöhön. Näyttely-

toiminnan lisäksi Peri harjoittaa esimerkiksi residenssi- ja 

julkaisutoimintaa.

Jöötti ry on turkulaisen kuvanveistäjäryhmän perustama yhdistys, 

jonka päätavoitteena on pronssivalutaidon ylläpitäminen ja 

kehittäminen. Yhdistyksen jäsenet voivat esimerkiksi valaa töitään 

pronssiin sekä työstää metallia yhdistyksen omassa valimossa. 

Yhdistyksessä on mukana tällä hetkellä kahdeksan kuvanveistäjää 

ja toiminta tapahtuu talkoohengessä. Yhdistys järjestää myös 

valukursseja.

Taiteilijaryhmä Panika ry:n tehtävänä on edistää korkeatasoisen 

kuvataiteen harjoittamista ja näyttelytoimintaa. Panikan tiloissa 

työskentelee vakituisesti kahdeksan kuvataiteilijaa. Panika on järjes-

tänyt näyttelyitä, taidetapahtumia, taidekoulutusta, taidetyöpajoja 

kaikenikäisille sekä työtiloja nuorille taiteilijoille jo vuodesta 2000. 

Kulttuurigalleria Kraft on monikulttuurisuuteen ja kulttuurientutki-

mukseen keskittyvä galleria Manillan tehdaskiinteistössä. Kraft 

esittelee näyttelyissä ajankohtaisia kulttuurien kohtaamisen sekä 

monitaiteellisuuden kysymyksiä. Kulttuurigallerian taustalla on 

turkulainen kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten Osuuskunta 

Kulttuuriteko. Gallerian yhteistyökumppanina toimii Humanistisen 

ammattikorkeakoulun Turun koulutusyksikkö.

B-galleria on Turun keskustassa toimiva nykykulttuuriyhdistys. B-

gallerian tiloissa on uutta taidetta, nuorta kulttuuritoimintaa sekä 

pienimuotoinen myymälä. B-galleria järjestää poikki- ja monitaiteel-

lisia taidetapahtumia ja työpajoja.

Turun Kuvataidekoulu on vuonna 1979 perustettu yksityinen 

kuvataidekoulu, joka on tarkoitettu kuvataiteen harrastamisesta 

kiinnostuneille lapsille, nuorille ja aikuisille. Opettajina toimivat eri 

taidealojen ammattiopettajat ja taiteilijat. Koulu toimii lukukausit-

tain ja kesäisin järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille opetusta 

täydentäviä kesätapahtumia.

Galleria AMA aloitti toimintansa vuonna 1998, Suomen ensim-

mäisenä vaihtuvien näyttelyiden verkkogalleriana. Turun Galleria 

Ama esittelee lähinnä maalaustaidetta, veistoksia ja installaatioita. 

Verkkogalleria on keskittynyt grafi ikkaan ja valokuvaan. 

Galleria Regina sijaitsee kaupungin keskustassa Aurajoen länsiran-

nalla. Katutasossa sijaitsevissa tiloissa on kolme näyttelytilaa sekä 

tila myyntisopimustauluille. Galleria Regina on ollut toiminnassa 15 

vuoden ajan.

Galleria Inter sijaitsee Turun ydinkeskustassa lähellä Tuomiokirk-

koa. Liike ostaa ja myy taidetta, teettää muotokuvia sekä suorittaa 

ilmaista taidearviointia vuosien kokemuksella. 

Köysirata-galleria toimii Turun Taideakatemian yhteydessä. 

Toimintaa hoitaa kuvataiteen koulutusohjelma (Turun Piirustuskou-

lu), jonka tehtävä on suunnitella näyttelyohjelmisto ja vastata 

näyttelytoiminnan kehittämisestä. Taideakatemian oppilaat voivat 

järjestää galleriassa yksityisnäyttelyitä muulloinkin kuin valmistumi-

sen yhteydessä. Myös koulun ulkopuolelta tulevat näyttelyt ja 

tapahtumat ovat tervetulleita, samoin vaihtonäyttelyt koulujen ja 

gallerioiden kesken ovat suosittuja. 

VINO-galleria on perustettu Turun konserttitaloon ja se on esimerk-

ki poikkitaiteellisesta toiminnasta musiikin ja kuvataiteen välillä. 

Gallerian tarkoituksena on antaa tila Konserttitalosta taideteosten 

näyttämöksi kahdesti vuodessa. Näyttelyt vaihtuvat konserttikausit-

tain.

Klubigalleria tarjoaa nykytaidetta ja musiikkia sekä antaa erityisesti 

nuorille taiteilijoille mahdollisuuden saada töitään esille. Klubigalle-

riassa ovat esillä esimerkiksi graffi tikulttuuriin, skeittikulttuuriin 

liittyvät taiteenmuodot sekä sekatekniikkanäyttelyt. Klubigalleria 

tekee vuorovaikutteista yhteistyötä isäntäravintolan (Bar Päiväkoti) 

kanssa. 

Vienna international apartment tarjoaa esitys- ja kohtaamispaikan 

eri kulttuurien taiteilijoille ja taiteelle. Vienna international 

apartment järjestää kaksi näyttelyä vuodessa ja toteuttaa muita 

taidetapahtumia. Vienna international apartment on voittoa 

tuottamaton rekisteröity taidejärjestö. 

Kulttuurikeskus on osa kaupungin kulttuuripalveluja. Se toimii 

historiallisessa ympäristössä kaikille avoimena ja monipuolisena 

tapahtumapaikkana. Kulttuurikeskuksessa toimii kulttuuripaja, 

taidelainaamo, taidekeskus, kansainvälinen kohtauspaikka sekä 

kolme galleriaa. Kulttuurikeskuksessa työskentelee noin 80 

henkilöä vuoden aikana. Brinkkalan Kesä on kesäinen kaupunkita-

pahtuma, jossa eri taiteenalojen turkulaiset tekijät ja taitajat 

esittelevät osaamistaan turkulaiselle yleisölle. Tapahtuma järjeste-

tään elokuussa Kulttuurikeskuksessa, Brinkkalan sisäpihalla. 

Jokaisella tapahtumapäivällä tai -illalla on oma teemansa, ja 

kohderyhmänä ovat kaikenikäiset kaupunkilaiset.

Kulttuuripaja sijaitsee Turun kulttuurikeskuksessa. Kulttuuripajan 

tiloissa voi toteuttaa kulttuuriharrastuksiaan sekä tavata muita 

samoista asioista kiinnostuneita. Kulttuuripaja tarjoaa tekemisen 

ja kokemisen riemua lapsille, nuorille, perheille ja ryhmille. 

KynnysGalleria on Kynnys ry:n ylläpitämä esteetön kuvataidegalleria.

Taidekeskus tarjoaa mahdollisuuden harrastaa ja opiskella taidetta 

koulupäivän jälkeen omassa tutussa kouluympäristössä. Se 

järjestää noin 20 ala-asteen koululla taidealan opetusta ohjaajien 

johdolla. Pääperiaatteena on, että toiminta viedään lähelle oppilasta 

tuttuihin tiloihin. Työn tuloksia voi nähdä ja kuulla näyttelyissä sekä 

konserteissa.

Turun taidelainaamo toimii Turun kulttuurikeskuksen yhteydessä ja 

se vuokraa taideteoksia yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. 

Lyhin vuokra-aika on kuukausi, mutta teoksen voi myös vähitellen 

lunastaa kokonaan itselleen tai ostaa suoraan ilman vuokrausta. 

Taidelainaamossa on laaja valikoima piirustuksia, grafi ikkaa, 

maalauksia, veistoksia, sekatekniikkatöitä ja valokuvia. 

Ullakkogallerian tuotantoon kuuluu niin lasten ja nuorten itse 

valmistamia kuin ammattilaisten heille toteuttamia näyttelyitä. 

Kohderyhmänä näyttelyissä ovat pääsääntöisesti päiväkoti- ja 

kouluikäiset, mutta näyttelyissä vierailee myös paljon nuoria ja 

aikuisväestöä. 

Brinkkalan galleria sijaitsee Brinkkalan talossa Turun keskustassa. 

Galleriassa on vuosittain n.10-12 näyttelyä. Galleriassa on perinteis-

ten taidenäyttelyiden lisäksi ns. yleisnäyttelyjä ja kulttuurikeskuksen 
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tapahtumiin liittyviä oheisnäyttelyitä. Haku galleriaan on kaksi 

kertaa vuodessa, syyskuussa ja helmikuussa Näyttelytyöryhmä 

valitsee hakemuksista seuraavan kauden näyttelyt.

Vanhan Raatihuoneen galleriaa pyritään pitämään pelkästään 

taidenäyttelytilana. Haku galleriaan on kaksi kertaa vuodessa. 

 

Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat ry on vuonna 1987 perustettu 

turkulainen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää luonnonvalo-

kuvausta, kannustaa harrastustoimintaan ja tukea ympäristön-

suojelua. 

Turun Kamerat ry on vuonna 1929 perustettu turkulainen valoku-

vausyhdistys. Yhdistyksen toiminta keskittyy valokuvaukseen liittyvän 

toiminnan järjestämiseen. Lisäksi yhdistys hankkii, levittää ja 

julkaisee valokuvauskirjallisuutta.

Turun ylioppilaskamerat ry on Turun yliopiston ylioppilaskunnan 

jäsenjärjestö, jonka tarkoituksena on opiskelijoiden valokuvaus-

harrastuksen kehittäminen. Yhdistyksen toimintaan kuuluu kurssien 

ja näyttelyiden järjestäminen sekä kuvausmatkojen organisoiminen. 

Jäsenten käytössä on kaksi pimiötä ja digilabra.

Kirjallisuus

Turun kaupunginkirjasto on perustettu vuonna 1863. Nykyisin siihen 

kuuluu pääkirjaston lisäksi 12 lähikirjastoa, lastenkirjasto, kaksi 

lainausasemaa ja kaksi kirjastoautoa. Vuosittain kirjastossa on 3 

miljoonaa lainaa, 2 miljoonaa käyntiä ja 2 miljoonaa verkkokäyntiä, 

ja siellä järjestetään 1200 lukemiseen, kirjaston käyttöön ja tiedon 

maailmaan liittyvää tapahtumaa ja näyttelyä. Kokoelmiin hankitaan 

joka vuosi lähes 50.000 uutta teosta, ja vakinaista henkilökuntaa on 

139. Vireillä olevan pääkirjastohankkeen yhteydessä kirjaston koko 

toimintakonsepti muuttuu niin, että tieto- ja kulttuurisisällöt 

nousevat entistä paremmin esille ja asiakaspalvelua tehostetaan. 

Uudisosa avataan yleisölle vuoden 2007 alussa ja korjattu vanha 

kirjastotalo vuonna 2008.

Lounais-Suomen Kirjailijat – Sydvästra Finlands Författare ry:n 

valvoo maakunnan kirjailijoiden etuja sekä työskentelee kirjallisuu-

den harrastuksen lisäämiseksi lounaisessa Suomessa. Yhdistykses-

sä on noin 130 jäsentä, joista reilusti yli puolet julkaisee aktiivisesti. 

Lounais-Suomen kirjailijoiden toimintaan kuuluvat kirjallisten 

tapahtumien järjestäminen, julkaisut sekä erilaiset yhteistyöhank-

keet. 

Kirjoittajayhdistys Kapustarinta ry on sitoutumaton kirjoittaja-

yhdistys. Yhdistys edistää nuorta runoa ja proosaa. Kapustarinta 

on järjestänyt lukuisia kirjallisuustapahtumia, joista näkyvin on 

vuosittain järjestettävä kansanmusiikin ja uuden kirjallisuuden 

tapahtuma Kumina. Toukokuusta 2000 lähtien yhdistys on julkaissut 

Lumoojaa, uuden kirjallisuuden lehteä. 

Runoyhdistys Nihil Interit ry perustettiin lokakuussa 1993. Yhdistyk-

sen tarkoituksena on edistää suomalaista runoutta mm. julkaisuin. 

Yhdistys julkaisee Tuli & Savu -runouslehteä sekä järjestää 

runotilaisuuksia. Yhdistys ylläpitää myös arvostelupalvelua ja 

järjestää kursseja. Nihil Interitillä on noin 200 jäsentä.

Turun runoliike nousee kaupungin ainutlaatuisen kapakkarunous-

perinteen elinvoimaisuudesta tämän päivän Turussa. Runoilijat eivät 

varsinaisesti ole järjestäytyneet vaan toimivat mm. kustantamoissa 

ja tapahtumissa sekä vaikuttavat monin tavoin kaupungin kulttuuri-

elämässä. Turun runoliike on rikas ja pelkäämätön uuden kirjalli-

suuden ilmiö, joka testaa ja koettelee runolle asetettuja rajoja ja 

luokituksia jatkuvasti. 

Littera Baltica on joka toinen vuosi Turussa järjestettävä Itä meren 

maiden kirjailijoiden ja kääntäjien tapahtuma. Littera Baltica on 

foorumi, joilla pohjoismainen kirjallisuus voi kohdata muun 

Itämeren alueen kirjallisuuden ja kirjallisen todellisuuden. Sen 

tavoitteena on toimia kohtaamispaikkana, jossa edistetään 

vuorovaikutusta yli kieli- ja kulttuurirajojen.

 

Varsinais-Suomen Runoviikko järjestettiin vuonna 2005 viidettä 

kertaa. Tapahtuman toteuttaa Runoviikko ry yhteistyössä alueen 

toimijoiden kanssa. Runoviikon aikana runo levittäytyy koko 

kaupunkiin ja maakuntaan, kaduille, kirjastoihin, kapakoihin, 

teatteriin, kauppahalliin ja runoilijoiden koteihin. 

Turun kirjamessut järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990 

ja ne ovat Suomen ensimmäiset kirjamessut. Turun kirjamessut 

ovat vuosittain järjestettävä laadukas ja kodikas kirjallisuuden 

kärkitapahtuma. Turussa ovat edustettuina erityisesti pienkustan-

tamot ja antikvariaatit. 

Kirjan Talo on muun muassa Lounais-Suomen kirjailijoiden, 

Åbolands Literaturforeningenin ja Littera Baltican yhteinen hanke, 

jonka tavoitteena on saada kirjallisuudelle, sanataiteen opettamisel-

le sekä kirjallisuusyhdistysten toiminnalle oma keskus Turkuun.

Kustannusosakeyhtiö Sammakko on vuonna 1996 perustettu 

kaunokirjallisuuden kustantamo. Vuoden 2004 loppuun mennessä 

Sammakko oli julkaissut sata teosta. Sammakon vahvoja alueita 

ovat kotimainen runous, kotimainen proosa, amerikkalainen beat 

ja ranskalainen kirjallisuus, sekä uusi brittiproosa. Sammakko on 

kustantanut runomusiikkia, sarjakuvaa ja antologioita, järjestänyt 

kiertueita ja klubeja, sekä tuonut ulkomaisia kirjailijavieraita 

Suomeen. Kustannusosakeyhtiö Sammakolla on myös kirjakauppa 

Turussa.

Kirja-Aurora on Turun yliopiston yhteydessä toimiva kirjakustanta-

mo. Kirja-Aurora julkaisee ajankohtaisia tiedekirjoja. 

Savukeidas ry ja Savukeidas Kustannus perustettiin vuonna 2001 

ja se keskittyy kotimaiseen runouteen. Runouden lisäksi kustanta-

mo julkaisee yhteiskunnallista tietokirjasarjaa Savumerkkiä sekä 

ajoittain myös äänitallenteita. Kulttuurilehti Kerberos on kuulunut 

kustantamon julkaisutoimintaan vuoden 2005 alusta lähtien. 

Savukeidas julkaisee myös yhdessä Nuori Voima -lehden sekä 

Nihil Interit ry:n kanssa uusmediarunon portaalia, Nokturnoa.

Osuuskunta Turun Kirjakahvila on perustettu vuonna 1981. 

Kirjakahvila on mukava paikka kokoontua kirjallisuuden, keskuste-

lujen ja kulttuurin pariin. Kahvilan kirjakaupassa myydään pienkus-

tantamojen tarjontaa ja kulttuurilehtiä ja kahvilassa on kuukausit-

tain vaihtuva taidenäyttely. Kirjakahvila järjestää kulttuuriohjelmaa, 

joka pitää sisällään kirjallisuus-, tutkimus- ja taidekeskusteluja 

sekä ohjelmallisia kulttuuri-iltoja. Toimintaa pidetään yllä suurim-

maksi osaksi vapaaehtoisten voimin ja yhteistyö muiden kulttuuritoi-

mijoiden kanssa on aktiivista. 
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Åbolands litteraturförening r.f. perustettiin vuonna 1977. Sen 

tehtävänä on kerätä kirjoittajia Turun alueelta yhteiseen kirjailijatoi-

mintaan sekä tukea ja edistää kirjallisuuden kehitystä. Yhdistykses-

sä on noin 120 jäsentä. Yhdistys järjestää vuosittain kirjoittamisse-

minaarin Varsinais-Suomessa. 

Föreningen Granskaren rf. on yhdistys, joka julkaisee lehteä Finsk 

Tidskrift. Finsk Tidskrift on pohjoismaiden vanhin julkaisu. Finsk 

Tidskrift käsittelee kysymyksiä kulttuurista, politiikasta ja taloudesta.

Turun Science Fiction Seura ry on vuonna 1976 perustettu, Suomen 

vanhin tieteiskirjallisuuden harrastajien yhdistys. TSFS julkaisee 

neljä kertaa vuodessa Spin-lehteä, myöntää vuosittain tieteiskirjalli-

suuspalkinto Atoroxin, järjestää yhteistyössä Suomen Tieteiskirjoit-

tajat ry:n kanssa NOVA -novellikilpailun uusille kirjoittajille sekä 

ylläpitää laajaa tieteiskirjallisuuden kirjastoa.

Turun Lausuntakerho ry on perustettu vuonna 1947. Koko toimin-

tansa ajan se on aktiivisesti laajentanut ja syventänyt runouden 

harrastusta sekä tuntemusta Turussa ja sen ympäristössä. Turun 

Lausuntakerho kannustaa, kouluttaa ja ohjaa sekä vasta-alkajia että 

jo kokeneempia harrastajia lausunnassa. 

Ikään kuin -yhdistys perustettiin vuonna 2005 ja se tarjoaa julkaisu-

mahdollisuuksia erityisesti varttuneemmille kirjoittajille toimitta-

malla vuosittain yli 50-vuotiaiden kirjoittajien teksteistä koottua 

Ikään kuin – antologiaa. Antologia on ilmestynyt vuodesta 2003 

Pelipeitto-kustantamon alla.

Volter Kilpi -akatemia on Turun työväenopiston alaisuudessa toimiva 

kirjoittamisen ja sanataiteen koulutusohjelma, joka tarjoaa opetusta 

erityisesti kirjoittavalle aikuisväestölle. Ryhmiä on tarjolla kolme: 

proosa, lyriikka sekä antologiaryhmä.

Reviiri-antologia on Varsinais-Suomen taidetoimikunnan ja 

yhteistyötahojen tuottama julkaisu, joka esittelee uusia mielenkiin-

toisia kirjoittajia Varsinais-Suomen alueelta. Antologia ilmestyy 

kerran kahdessa vuodessa. Reviirin tavoitteena on antaa lahjakkaille 

kirjoittajille mahdollisuus debytointiin. Proosan lisäksi Reviiri 

julkaisee muun muassa runoa ja sarjakuvaa. 

Oy Enostone ltd on viestinnän monialayhtiö. Enostone kustantaa 

kirjoja, kouluttaa ja valmentaa hallitsemaan kirjoittamisen, 

julkaisemisen ja tietotyön prosesseja sekä suunnittelee julkaisujen 

ulkoasuja. Enostone järjestää myös runouden elämysmatkoja 

kotimaassa ja ulkomailla.

Turun sarjakuvaseura on perustettu vuonna 1998 jatkamaan 

sarjakuvakerhojen pitkää perinnettä. Seuran tavoitteena on 

edistämää sarjakuvaharrastuksen edellytyksiä. Seura on toistaiseksi 

epävirallinen ja järjestää kaikille avointa toimintaa. 

Cosmic Comic Cafe on Turun keskustassa sijaitseva Suomen ainoa 

sarjakuviin keskittyvä kahvila-ravintola. Cosmic Comic Cafe:ssa 

esitellään vaihtuvia sarjakuvanäyttelyitä ja tiloissa on laaja sarjaku-

vakokoelma, joka on asiakkaiden lainattavissa. 

Musiikki

Turun Filharmoninen orkesteri kunnallistettiin vuonna 1927 ja se 

on Suomen vanhin kunnallinen orkesteri. Orkesterin perinteet ovat 

Turun Soitannollisessa Seurassa, joka aloitti toimintansa vuonna 

1790. Orkesteri on Suomen neljänneksi suurin ja siihen kuuluu 

74 soittajaa.

Chorus Cathedralis Aboensis on vuonna 1982 perustettu sinfonia-

kuoro, jossa on noin 80 laulajaa. Kuoro on erikoistunut orkesterisä-

estyksellisiin suurteoksiin ja se tekee tiivistä yhteistyötä Turun 

fi lharmonisen orkesterin ja Turun tuomiokirkkoseurakunnan 

kanssa.

Akademiska Orkestern on vuonna 1928 perustettu Åbo Akademin 

yhteydessä toimiva sinfoniaorkesteri, jossa on noin 70–80 soittajaa. 

Akademiska Orkesteri on yksi maamme vanhimmista ja suurimmis-

ta yliopisto-orkestereista. Orkesterilla on vuosittain 5–7 sinfoniakon-

serttia. Orkesteri konsertoi myös muilla paikkakunnilla kotimaassa 

ja ulkomailla. 

Turun Kamariorkesteri on perustettu vuonna 1977. Orkesterin 

toimintaideana on muodostaa korkeatasoinen orkesteri, joka soittaa 

pienemmille soitinyhtyeille sävellettyjä mestariteoksia. Ohjelmistoon 

kuuluu mm. klassinen musiikki, kirkkomusiikki sekä viihdemusiikki.

Turku Ensemble on vuonna 1984 perustettu kamarimusiikkiyhtye. 

Yhtyeen toimintaideana on korkeatasoisen kamarimusiikkitarjonnan 

lisääminen Turussa ja Varsinais-Suomessa yhdistämällä monipuoli-

sesti eri soittimia ja soitinryhmiä. 

Laivaston Soittokunta on vuonna 1919 perustettu Suomen merivoi-

mien edustussoittokunta, joka tekee yhteistyötä mm. Turun 

konservatorion ja Turun fi lharmonisen orkesterin kanssa. Laivaston 

Soittokuntaan kuuluu 21 soittajaa ja sen ohjelmisto esittelee 

puhallinorkesterille sävellettyä musiikkia eri vuosikymmeniltä 

perinteisestä sotilasmusiikista klassiseen ja viihdemusiikkiin. 

Sohon Torwet on vuonna 1951 perustettu Turun yliopistolla toimiva 

opiskelijapuhallinorkesteri. Orkesterissa on noin 50 soittajaa 

kaikista Turun yliopistoista ja korkeakouluista.

Kulkuset on vuonna 1918 perustettu sekakuoro, johon kuuluu noin 

viisikymmentä laulajaa. Suurkuoron lisäksi toimintaan kuuluu 

seniorikuoro ja pienyhtyeitä. Kulkusten ohjelmisto koostuu 

monipuolisesta sekakuoromusiikista. 

Studentkören Brahe Djäknar on vuonna 1937 perustettu Åbo 

Akademin mieskuoro, jossa on noin 40 jäsentä. Kuoron useista 

konserteista ja tapahtumista tunnetuimpia ovat adventtikonsertit 

Turun tuomiokirkossa ja vapunaamun ulkoilmakonsertti Vartiovuo-

renmäellä. Kuoron ohjelmisto vaihtelee sakraalista ja klassisesta 

musiikista perinteiseen seka- ja mieskuoromusiikkiin, nykymusiik-

kiin ja jazzsovituksiin.

Florakören vid Åbo Akademi on vuonna 1944 perustettu akateemi-

nen naiskuoro, johon kuuluu noin 70 laulajaa. Kuoron tärkeimpiä 

konsertteja ovat vuosittaiset adventti- ja kevätkonsertit. 

Cantus Mercurialis on vuonna 1982 perustettu Turun kauppakorkea-

koulun ylioppilaskunnan sekakuoro, johon kuuluu noin 25 laulajaa. 

Kuoron johtajana toimii Hannu Wuorela, Turun konservatorion 

rehtori ja Suomen konservatorioiden liiton puheenjohtaja. Kuoron 

ohjelmisto on monipuolinen ja siihen pyritään etsimään musiikkia 

myös valtavirran ja trendien ulkopuolelta. 
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Turun yliopiston ylioppilaskunnan kuoro on vuonna 1987 perustettu 

noin 70-henkinen sekakuoro, jossa on laulajia kaikista yliopiston 

tiedekunnista ja yliopiston ulkopuolelta. Kuoron ohjelmisto on 

monipuolinen nykypäivän kevyestä musiikista renessanssin 

kirkkomusiikkiin. Kuoro pitää vuosittain kaksi pääkonserttia, 

adventtikonsertin kirkossa joulun aikaan ja kevätkonsertin touko-

kuussa.

 

Arrhythmics on vuonna 1987 perustettu Turun yliopiston lääke-

tieteellisen tiedekunnan naiskuoro, johon kuuluu parikymmentä 

opiskelijaa lääketieteellisestä tiedekunnasta ja sen ulkopuolelta. 

Kuoroa johtaa Riitta Sorvola. Arrhythmics-kuoron ohjelma vaihtelee 

monipuolisesti kansanmusiikista klassiseen ja kirkkomusiikkiin. 

Tritonuksen laulajat on joulukuussa 2003 perustettu, noin kolmen-

kymmenen laulajan kamarikuoro. Tritonuksen laulajat tuottavat 

värikkäitä ja kovatasoisia, monipuolista musiikkia esitteleviä 

kamarikuorokonsertteja Turun ja muunkin Suomen musiikki-

tarjontaan. 

Turun opiskelijamusiikkiliitto ry – Studerandemusikförbundet i Åbo 

rf on vuonna 2004 perustettu kaksikielinen musiikkiyhdistys. Liiton 

toimintaan kuuluvat mm. neuvonta, opetus ja valmennustoiminta, 

kurssien ja koulutuksien järjestäminen, uuden ohjelmiston 

hankkiminen, musiikkitilaisuuksien järjestäminen ja yhteistoiminta 

muiden musiikkijärjestöjen kanssa. 

Turun Soitannollinen Seura perustettiin vuonna 1790 ja se on 

Suomen vanhin toimiva yhdistys. Soitannollinen Seura aloitti Turun 

musiikkijuhlien järjestämisen vuonna 1960. Seuran toimintaan 

kuuluvat Turun valtakunnalliset sellokilpailut sekä vuosijuhlan, 

ohjelmailtojen sekä konsertti- ja oopperamatkojen järjestäminen 

kotimaahan ja ulkomaille. Soitannollisella Seuralla on historiallinen 

arkisto, joka sisältää käsikirjoituksia ja useita arvokkaita nuottipai-

natuksia 1700-luvulta.

Turun Kansantanssin Ystävät ry on vuonna 1970 perustettu, 

monipuolinen kansantanssiyhdistys. Seuraan kuuluu 24 tanhuryh-

mää, joista yli puolet on lapsi- ja nuorisoryhmiä. Turun Kansantans-

sin Ystävien toiminta on aktiivista sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Turun Monikulttuurinen musiikkiyhdistys järjestää toimintaa 

aikuisille paluumuuttajille. Toiminnan tavoitteena on osallistujien 

oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisen tukeminen sekä 

yhteyksien luominen suomalaisiin musiikin keinoin. 

Varsinais-Suomen Bändiyhdistys on vuonna 2005 perustettu 

yhdistys, joka ylläpitää ja kehittää musiikkiharrastusta sekä edistää 

musiikkitoiminnan kehitystä Varsinais-Suomessa. Yhdistyksen 

tavoitteena on perustaa harjoittelu-, esiintymis- ja levytystiloja 

tarjoava bändikeskus. 

Oopperakammari järjestää pienimuotoisia oopperaesityksiä, 

konsertteja sekä koulutus- ja juhlatilaisuuksia Turussa ja lähiseu-

duilla. Vuonna 2005 yhdistys tuotti lasten satuoopperan Adalminan 

helmi. 

Fyyrkantti on vuonna 1983 perustettu turkulainen perinneyhdistys. 

Fyyrkantin toiminta koostuu neljästä osasta: kansantansseista, 

kansanmusiikista, kansallispuvuista ja tapaperinteestä. Yhdistys 

järjestää monipuolista ohjelmaa erilaisiin tilaisuuksiin.

Turku Jazz ry on vuonna 1969 perustettu yhdistys, jonka tarkoituk-

sena on jazzmusiikin tuntemuksen ja harrastuksen edistäminen 

Turun alueella. Turku Jazz ry on Suomen Jazzliiton jäsenyhdistys. 

Yhdistys on järjestänyt vuodesta 1969 alkaen Turku Jazz -tapahtu-

maa, joka on Suomen toiseksi vanhin jazztapahtuma. 

Mama Africa on Senegalissa 1980-luvun lopulla perustettu ryhmä. 

Suomen Mama Africassa on viisi jäsentä ja ryhmää voi tilata 

esiintymisiin niin kouluihin, festareille kuin muihinkin tapahtumiin. 

Guitaristival on kansainvälinen kitaramusiikkiin keskittyvä kilpailu ja 

festivaali, joka järjestetään joka neljäs vuosi. Kilpailu pyrkii 

vakiinnuttamaan asemansa maailman vaativimpana ja korkeatasoi-

simpana klassisen kitaran katselmuksena. Festivaali vierailee esim. 

kouluissa, vanhainkodeissa ja sairaaloissa ja sen aikana järjestetään 

kansainvälisiä mestarikursseja.

Seikkisrock on lapsille suunnattu rock-festivaali, jota on järjestetty 

vuodesta 1999 lähtien yhteistyössä Kupittaan seikkailupuiston ja 

Turun kaupungin nuorisotoimen kanssa. Ohjelma jakaantuu kolmeen 

osa-alueeseen: musiikkiin, esittävään taiteeseen ja osallistuvaan 

kokemiseen. Lapsibändien ja lastenrock-yhtyeiden esiintymisten 

lisäksi festivaaleilla järjestetään työpajoja ja teatteritoimintaa.

POP-arena on Turun nuorisotoimen nuorten kulttuurituotannon 

kehittämishanke 2004–2006. Hankkeen tavoitteina on vaikuttaa 

kasvattavasti nuoriso- ja populaarikulttuurin tuotantoon sekä 

julkisen ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön lisäämiseen. Tällä 

hetkellä POP-arena-hankkeen näkyvimmän osan muodostaa web-tv 

-sivusto. Hankkeen puitteissa tehdään kansainvälistä yhteistyötä 

European Youth Observatory -verkoston kautta.

Turku BandStand on Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja 

kulttuurisen nuorisotyön järjestämä nuorille suunnattu alueellinen 

bändikilpailu, jota on järjestetty vuodesta 2000 alkaen. BandStandin 

yhteydessä järjestetään myös nuoremmille suunnattu TBS Junior 

-bändikatselmus.

Turun konservatorio on yksityinen toisen asteen ammatillinen 

oppilaitos, jossa toimii myös musiikkiopisto. Konservatorion toimintaa 

ylläpitää Turun konservatorion kannatusyhdistys. Opiskelijoita 

konservatoriossa on n. 800, joista ammattiin opiskelevien osuus noin 

80. Opettajia on noin 120. Opetusta annetaan jousi-, puupuhallin-, 

vaski-, kosketin-, lyömä- ja kielisoittimista aina lauluun ja sähköisiin 

soittimiin. Turun konservatorio kouluttaa myös tanssijoita.

Turun seudun musiikkiopisto aloitti toimintansa vuonna 1996. 

Musiikkiopistossa on yhteensä noin 1200 oppilasta. Musiikkiopisto 

tarjoaa musiikin laajan oppimäärän opetusta. Opetusta annetaan eri 

soittimissa ja laulussa, musiikin teoriassa, yhteismusisoinnissa ja 

esiintymisessä. Opetettavat musiikkilajit ovat monipuolisia 

klassisesta rockiin.

Turun konserttitalo on Suomen ensimmäinen puhtaasti konsertti-

tarkoituksiin suunniteltu ja rakennettu sali. 1950-luvun rakennuk-

sessa on 1002 istumapaikkaa. Konserttien lisäksi sali soveltuu hyvin 

myös puhetilaisuuksiin ja teatteriesityksiin. 

Sigyn-sali on Turun konservatorion suurin konserttisali. Monitoimi-

salina toimiva tila on suunniteltu akustiikaltaan kamarimusiikkisa-

liksi, jonka tekniset valmiudet mahdollistavat myös oopperan, 

LIITTEET



157

musikaalin ja tanssiproduktioiden toteuttamisen. Salissa järjeste-

tään lisäksi seminaareja ja konferensseja. 

Kenolamusic on turkulainen levy-yhtiö, joka tuottaa omintakeista 

ja monipuolista musiikkia. Kenolamusicin artistit edustavat monia 

erilaisia musiikkityylejä punkista pop-rockiin ja konemusiikkiin. 

Joukossa on useita turkulaisia aktiivisesti esiintyviä yhtyeitä. 

Kenolamusicilla on myös alamerkki Kenno, joka keskittyy elektro-

niseen ja kokeelliseen musiikkiin.

Sue on kerran kuussa ilmestyvä turkulainen indie-, rock-, punk-, 

ja metalmusiikkiin keskittyvä ilmaisjakelulehti, jota jaetaan 

keskeisillä paikoilla ympäri kaupunkia. Sue esittelee kattavasti niin 

turkulaista kuin laajemmin kotimaista ja kansainvälistä musiikkia 

sekä tiedottaa keikkatarjonnasta ja muista ajankohtaisista musiikki-

tapahtumista.

Päiväkoti tarjoaa monipuolista klubikulttuuria live-keikoista 

dj-iltoihin. Päiväkodin tiloissa toimii myös pääasiassa nuorille 

taiteilijoille suunnattu Klubigalleria. Down Town on yökerho, 

jonka tarjonta esittelee kattavasti Turun ja lähialueiden yhtyeiden 

konsertteja. Down Townin musiikkityyli keskittyy pitkälti rockiin ja 

keikkoja on useita kertoja viikossa. Dynamo on turkulainen klubi, 

joka soittaa eklektistä, monityylistä vaihtoehtomusiikkia. Dynamo 

toimii esiintymislavana lukuisille paikallisille, kansallisille ja 

kansainvälisille tiskijukille sekä bändeille. Klubi avasi lokakuussa 

2003 ovensa uudistuneena aktiivisena esiintymisareenana sekä 

monipuolisena musiikkiklubina. Klubi tarjoaa erinomaiset puitteet 

erilaisille konserteille ja tapahtumille. Åbo Akademin ylioppilaskun-

nan Kåren toimii monien rock- ja popbändien esiintymispaikkana. 

Ravintolat Blanko ja Bossa ovat Turun ydinkeskustan ravintoloita, 

jotka toimivat myös bändien esiintymispaikkana.

Elokuva

Varsinais-Suomen elokuvakeskus ry on vuonna 1984 perustettu 

elävän kuvan kulttuuria, tutkimista ja harrastusta edistävä järjestö. 

Elokuvakeskus toimii Turun kaupungin Kulttuurikeskuksen tiloissa. 

Finlandsvenskt fi lmcentrum on vuonna 1989 perustettu, ruotsinkie-

lisen elokuvakulttuurin yhdistys. Yhdistyksen kohdealueena on koko 

ruotsinkielinen Suomi ja sen jäseniin kuuluu yksityishenkilöitä ja 

yhdistyksiä. Keskuksen toimipaikat sijaitsevat Turussa, Vaasassa ja 

Helsingissä. 

Suomalaisen elokuvan festivaali on kotimaista elokuvaa esittelevä 

vuosittainen tapahtuma. Ohjelmisto tarjoaa monipuolisia kotimaisen 

elokuvan esityksiä klassikoista harvinaisuuksiin. Elokuvanäytösten 

lisäksi ohjelmassa on myös keskustelutilaisuuksia, luentoja, 

näyttelyitä ja iltaohjelmaa. 

Etnia-fi lmifestivaali on Etnia ry:n järjestämä eri etnisiä kulttuureita 

edustava elokuvafestivaali, jota on järjestetty vuodesta 2000. 

Festivaaleilla esitetään dokumentteja, lyhytelokuvia ja pitkiä elokuvia 

Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta sekä perehdytään 

kulttuurisen vuorovaikutuksen kysymyksiin. 

Vinokino on vuodesta 1991 alkaen järjestetty Suomen ainoa vain 

lesbo- ja homoelokuvia esittävä elokuvafestivaali. Alunperin Turussa 

järjestetty festivaali on laajentunut myös Tampereelle ja Helsinkiin. 

Vinokinon ohjelmisto koostuu eri maissa tuotetuista lesbo- ja 

homoteemoja käsittelevistä dokumenteista ja fi ktioelokuvista. 

Tough Eye International Turku Animated Film Festival on joka toinen 

vuosi Turussa järjestettävä animaatiofestivaali, jota on järjestetty 

vuodesta 2001. Tapahtuma on lyhyen historiansa aikana muodostu-

nut Pohjois-Euroopan suurimmaksi animaatiotapahtumaksi. 

Festivaalin aikana järjestetään animaatioesityksiä, seminaareja ja 

muuta oheisohjelmaa.

Kino Thalia on vuonna 1985 perustettu kolmisalinen yksityinen 

elokuvateatteri, jonka ohjelmistoon kuuluvat elokuvat saadaan 

enimmäkseen pieniltä maahantuojilta. Kaupallisen ohjelmiston 

lisäksi esitetään paljon maakohtaisia erikoissarjoja sekä festivaali-, 

elokuvakerho-, päiväkoti- ja koululaisnäytöksiä.

Kinopalatsi on vuonna 2001 perustettu elokuvakeskus. Kinopalatsis-

sa on 9 salia, joissa on erityisesti panostettu katsojamukavuuteen ja 

moderniin esitystekniikkaan. Teatterin suurimmassa salissa on 508 

paikkaa ja Suomen suurin valkokangas. 

Julia on Turun kaupungin keskustassa sijaitseva elokuvateatteri, 

jossa on viisi salia. Teatterin ohjelmisto keskittyy enimmäkseen 

uusimpiin valtavirran kotimaisiin ja ulkomaisiin elokuviin.

Kinokopla on Turun yliopiston ylioppilaskunnan ylläpitämä kaikille 

avoin elokuvakerho, joka on toiminut vuodesta 1965. Kinokoplan 

kaksi vuosittaista esityssarjaa esittelevät monipuolisesti elokuvia eri 

vuosikymmeniltä ja maista. Elokuvia esitetään vanhassa Dominon 

elokuvateatterissa. 

Turun elokuvakerho on perustettu vuonna 1952 ja se on Suomen 

vanhin elokuvakerho. Kerhon tavoitteena on vaalia elokuvakulttuuria 

ja -sivistystä, korostaa elokuvan asemaa taiteena kaupallisen 

viihdetarjonnan sijaan, monipuolistaa Turun elokuvatarjontaa ja 

näyttää hyviä elokuvia. Kerhon jäsenmäärä on kaudella 2005–2006 

noin 250. 

Mahorkka ja Siansorkka on Suomi-Venäjä -Seuran elokuvaosasto, 

joka on perustettu vuonna 1999. Mahorkka ja Siansorkka esittää 

säännöllisesti venäläistä elokuvaa, valmistelee festivaaleja sekä 

ylläpitää elokuvakerhoa. 

Kinokkio on lasten ja nuorten elokuvakerho, joka järjestää esityssar-

joja syyskausiksi. Kerho esittää korkeatasoista koti- ja ulkomaista 

lastenelokuvaa kerran viikossa Kino Thalian tiloissa.

Turun Animeseura on vuonna 2000 perustettu yhdistys, jonka 

tarkoituksena on edistää japanilaisen animaation (anime) ja 

sarjakuvan (manga) tuntemusta ja harrastusta sekä lisätä animen 

ja mangan harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta. 

Yhdistys järjestää videoiltoja, muita videoesityksiä, peli-iltoja sekä 

muuta animeen ja mangaan liittyvää toimintaa.

Tapahtumat

Down By The Laituri (DBTL) on Suomen vanhin ja suurin kaupunkifes-

tivaali. DBTL tarjoaa esityksiä sekä vakiintuneilta huippunimiltä että 

ajankohtaisilta kotimaisilta artisteilta. Vuonna 2005 neljän tapahtu-

mapäivän aikana myytiin 12.500 pääsylippua ja arviolta 70.000 henkeä 

vietti heinäkuun päätösviikonloppua Aurajokirannassa. 
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Ruisrock järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1970 Saaronie-

men leirintäalueella Turun Ruissalossa, nykyisin rockfestivaali 

järjestetään Ruissalon kansanpuistossa. Turun Soitannollinen 

Seura, Turun kaupungin musiikkilautakunta ja Turun musiikkijuhla-

säätiö ovat vuoronperään vastanneet Ruisrockin järjestämisestä 

sen historian ensimmäisinä 30 vuotena. Vuonna 2005 juhlavuottaan 

viettäneen Ruisrockin kävijämäärä oli yli 70 000, mikä on 2000-luvun 

korkein lukema. Festivaalien ohjelma tarjoaa sekä kotimaisia 

suosikkiartisteja että kansainvälisiä huippunimiä.

Keskiaikaiset markkinat on osa Keskiajan Turku -tapahtumakoko-

naisuutta. Neljän päivän aikana järjestetään keskiaika-teemaan 

liittyvää ohjelmaa Vanhalla Suurtorilla, Turun Linnassa, Aboa Vetus 

-museossa ja Turun tuomiokirkossa. Turun Kulttuurikeskus tuottaa 

Keskiaikaiset markkinat. Markkinoilla ja myyntikojuilla voi tutustua 

käsityöläisten perinteisiin kädentaitojen tekniikoihin, tarvekaluihin, 

koriste-esineisiin ja keskiaikaiseen ruokaan. Keskiaikaiset 

markkinat järjestettiin kesällä 2005 kymmenettä kertaa.

Turun musiikkijuhlat on järjestetty vuoteen 2006 mennessä 46 

kertaa. Kymmenpäiväinen festivaali kerää musiikinystävät Turun 

historiallisille konserttipaikoille. Festivaalin ohjelmaan kuuluu 

vuosittain teemakonsertteja, iltamia ja monimuotoista oheistoimin-

taa. Vuonna 2005 Turun fi lharmoninen orkesteri tuotti musiikkijuhli-

en aikana Aurajoen rannalla ainutlaatuisen Lentävä Hollantilainen 

-oopperan. 

Turun Taiteiden yö on jokasyksyinen kaupunkitapahtuma taiteen 

ja kulttuurin kunniaksi. Illan ja yön aikana kaupunkia elävöittävät 

erilaiset taide- ja kulttuuritoiminnat, tapahtumat ja esitykset. Turun 

Taiteiden yön järjestää Markkinointitoimisto Happening Oy. 

Osallistujia on vuosittain noin 50.000 kävijää. Tapahtuma on 

pääsääntöisesti ilmaistapahtuma kaupunkilaisille. 

Turun päivää on Turkuseuran aloitteesta vietetty vuodesta 1961. 

Ohjelmatarjonta on vuosien mittaan monipuolistunut ja Turun 

päivästä on tullut tapahtumapäivä, jonka päätavoitteena on saada 

kaupunkilaiset tutustumaan kotipaikkakuntaansa sekä aktivoida eri 

toimijoita järjestämään ohjelmaa. 

Silakkamarkkinat ovat jokasyksyiset suositut kalamarkkinat 

keskellä kaupunkia Aurajoen rannassa. Markkinoiden järjestäjänä 

toimii Turun Kalamarkkinayhdistys ry. Myyntipaikkojen kokonais-

määrä on noin 240. Myytyjen kalatuotteiden määrä on vuosittain 

noin 50 000 kg ja vuonna 2005 tapahtumassa oli kävijöitä n. 90 000 

henkilöä. 

Joulukaupunki on jokavuotinen seitsemän viikon kokonaisuus, joka 

jakaantuu marraskuussa alkavaan joulun odotukseen, joulurauhan 

aikaan 24.–25.12. sekä joulunjälkeiseen ja uuden vuoden aikaan. 

Joulukaupungin tapahtumakalenterissa oli mukana yli 400 jouluista 

tapahtumaa vuonna 2005, jolloin joulukaupunkia juhlittiin kymme-

nettä kertaa. Ekumeeninen joulu sekä joulurauhan julistus ovat 

Joulukaupungin rakastetuimmat ja odotetuimmat tilaisuudet.

Paavo Nurmi Maraton on kuntoilijoiden massatapahtuma Paavo 

Nurmen jalanjäljissä. Kaupungin keskustassa ja luonnonkauniissa 

Ruissalossa kiertävä maratonreitti vaihtelee jokiranta- ja luonnon-

maisemista vilkkaaseen tunnelmaan kaupungin keskustassa. 

Naisten Kuntovitonen on vuosittainen naisten hölkkätapahtuma, 

jossa jokainen kilpailee vain itsensä kanssa. Juostavat tai käveltävät 

matkat (5–15 km) Aurajoen rannoilla ja Turun sydämessä ovat 

Puosun spurtti, Förstin lenkki ja Kipparin kierros ja uusi Exel-kävely. 

Yhdeksästoista Naisten Kuntovitonen järjestetään toukokuussa 2006 

Forum Marinumin edustalla. 

Uuden Musiikin Festivaali (UMF) on syntetisaattorirobottien ja 

orgaanisten dj-persoonien laatupaketti, joka valtaa Turun joka syksy. 

UMF keskittyy musiikillisesti uuteen suomalaiseen elektroniseen 

musiikkiin, älylliseen hip hopiin, Suomen johtaviin mustan musiikin 

tiskijukkiin sekä turkulaiseen kesäpäivään sopiviin reggae- ja dub-

rytmeihin. Ohjelmassa on kulttuurimaisemiin sijoittuvia ulkoilmata-

pahtumia sekä klubitapahtumia.

Kulkulupa-tapahtuma järjestettiin Arte ry:n aloitteesta ensimmäisen 

kerran vuonna 2000. Kulkulupa, Turun taiteilijayhdistysten yhteinen 

työhuone- ja galleriakierros, esittelee laajasti kuvataiteilijoiden 

ammattikuntaa ja kiinnittää huomiota taiteilijoiden tärkeään työtila-

asiaan. Kaikille avoin kaksipäiväinen tapahtuma toteutetaan joka kevät.

Tehdasfestivaali Manifesti on vuodesta 1994 Manillan tehdaskiinteis-

tössä järjestetty poikkitaiteellinen tapahtuma. Tapahtumassa ovat 

vierailleet lukuisat teatteri- ja tanssiryhmät. Festivaalin yhteydessä 

järjestetään myös Manillan taiteilijoiden kuvataidenäyttelyitä sekä 

teollisuushistoriaa esitteleviä näyttelyitä.

Olohuone ry on uusi, eri taiteen- ja tieteenaloja kokoava yhdistys. 

Yhdistys järjestää vuosittain kaupunkitaidetapahtuman nimeltä 

Olohuone 306,4 km2. Yhdistyksen toiminta keskittyy monitaiteellisen 

kaupunkitaidetapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen. Yhdistys 

toteuttaa vuonna 2006 seminaarin yhteistyössä Varsinais-Suomen 

taidetoimikunnan ja Lounais-Suomen tanssin aluekeskuksen 

kanssa.

Puolalanpuiston ilmaiskonsertit ovat tarjonneet kaikille avoimia 

musiikkiesityksiä jo kahdenkymmenen vuoden ajan kaupungin 

ydinkeskustan Puolalanpuistossa. 

Maata Näkyvissä -festivaali, Pohjoismaiden suurin kristillinen 

nuorisotapahtuma, järjestettiin 21. kerran vuonna 2005. Festivaalit 

kokoavat Turkuhalliin vuosittain noin 10 000 kävijää suomigospelin, 

raamattuopetuksen sekä esittävän taiteen pariin. 

Monikulttuurisuus

Kansainvälinen kohtauspaikka on perustettu vuonna 1989 ja sen 

tehtävänä on auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaiseen 

kulttuuriin ja yhteiskuntaan unohtamatta heidän omaa kulttuuripe-

rinnettään. Turun Kulttuurikeskuksen alainen kohtauspaikka on 

avoin kaikille. Kohtauspaikka järjestää yhteistyökumppaniensa 

kanssa erilaisia monikulttuurisia kursseja, seminaareja, vapaa-

ajanviettoa, juhlia ja muita monikulttuurisia tapahtumia sekä 

vaihtuvia näyttelyitä.

 

Yhdessä-yhdistys / Together association ry on vuonna 1998 perustet-

tu suomalaisten ja maahanmuuttajien yhteinen yhdistys, jonka 

tavoitteita ovat moniarvoisuuden edistäminen, kotoutumisen 

tukeminen sekä maahanmuuttajien työllistymisedellytysten 

parantaminen. Yhdistys tarjoaa työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja 

maahanmuuttajille. Monikulttuurinen perhekeskus Vera on osa 

Yhdessä-yhdistyksen toimintaa. 
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Etnia ry on vuonna 1989 Turussa perustettu kansalaisjärjestö, joka 

toimii Turun kulttuurikeskuksessa. Etnia ry edistämää alkuperäis-

kansojen ja etnisten vähemmistöjen kulttuurituntemusta Suomessa 

sekä vaikuttamaan alkuperäiskansoja koskevaan päätöksentekoon. 

Yhdistyksen toimintaan kuuluu tiedottaminen, Ensimmäiset Kansat 

-lehden julkaiseminen sekä Etnia-fi lmifestivaalin, luentotilaisuuksi-

en, esitelmien, näyttelyiden ja konserttien järjestäminen.

Turun seudun inkerinsuomalaiset paluumuuttajat ry on inkerinsuo-

malaisten paluumuuttajien yhdistys. Se ylläpitää Monitoimikeskus 

Temporaa, joka auttaa inkerinsuomalaisia paluumuuttajia ja heidän 

perheitään sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kohenta-

maan asemansa työmarkkinoilla kehittämällä monimuotoista 

toimintaa. 

Lapset ja nuoret

Nuorisokeskus Palatsi on Turun kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen 

ylläpitämä nuorisotila Turun keskustassa. Palatsi tarjoaa avoimen 

ajanviettotilan ja monia tapahtumia nuorille. Palatsissa järjestetään 

konsertteja, luentoja, teatteriesityksiä, messuja ja muita tapahtu-

mia. Tiloissa sijaitsee myös nuorille suunnattu mediapaja. 

Auran panimo on Turun kaupungin nuorisotoimen alaisuudessa oleva 

musiikkitoimintaan keskittyvä nuorisotila. Tiloissa sijaitsee mm. bändi-

en harjoittelutiloja ja studio. Musiikkitoiminnan lisäksi Auran 

panimossa järjestetään esimerkiksi draama- ja teatterikursseja.

Seikkailupuisto on vuodesta 1982 toiminut lasten ja perheiden 

toimintakeskus, joka sijaitsee Kupittaanpuiston laidalla. Seikkailu-

puiston toimintaan osallistuu vuosittain n. 50 000 lasta ja puiston 

kävijämäärä on yli 100 000. Seikkailupuistossa järjestetään 

lastenkulttuuritoimintaa ympäri vuoden arkisin ja viikonloppuisin.

Kädenjälki on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu, vuonna 1993 

perustettu taide- ja harrastekeskus. Talon kolmessa kerroksessa 

sijaitsevat keramiikkapaja, tekstiili- ja huovutuspaja sekä ateljee-

tila. Keskus järjestää monipuolisia taide- ja käsityökursseja sekä 

avoimia pajoja. Keskuksen vuosittainen kävijämäärä on noin 12 000.

Skeittihalli Cube on Turun nuorisokeskuksen ylläpitämä tila 

skeittaukselle ja bmx-pyöräilylle. Cubessa on korkattavana tuhat 

neliötä, ramppi, street ja curb. 

ValoAurinko on lastenkulttuuriin erikoistunut osuuskunta, joka 

tuottaa laaja-alaisesti monipuolista ja laadukasta lastenkulttuuria. 

ValoAurinko on perustettu 2004. Yrityksen osaaminen muodostuu 

lastenkulttuurin tietotaidosta, digitaalisen median osaamisesta ja 

uusista tavoista yhdistää lastenkulttuuria ja digitaalista mediaa.

Tiedotus

Arsmedia on ainutlaatuinen kulttuurialan tukipalvelu, joka parantaa 

Turun ja Turun seudun kulttuurin ammattilaisten työllistymistä ja 

helpottaa osaamisen löytämistä. Arsmedian merkittävin työkalu, 

Arsnet Gallery avattiin keväällä 2001. Tässä ilmaisessa palvelussa 

on mukana jo yli 1000 alueen kulttuuritoimijaa musiikin, kuvatai-

teen, kirjallisuuden, tanssin, teatterin ja sirkuksen, elokuvan ja 

animaation sekä muotoilun ja taidekäsityön aloilta. Arsnet esittelee 

lisäksi alueen taide- ja esiintymistilat. Arsnet-toimisto palvelee 

myös henkilökohtaisesti ja tuottaa itse internet-sivujen esittelyma-

teriaalin, kuvat ja videot. Kaikki palvelut ovat ilmaisia.

Unikankare on turkulainen kulttuurimedia, joka tarjoaa tietoa ja 

keskustelua Turun kulttuuritarjonnasta sähköisessä muodossa. Se 

on ajankohtainen kulttuurimakasiini, joka sisältää kulttuurikalente-

rin lisäksi artikkeleja, arvosteluja, haastatteluja ja menovinkkejä. 

Mobile on viikoittain ilmestyvä turkulainen kaupunkilehti ja 

tapahtumakalenteri. Mobile on ilmestynyt vuodesta 1999 alkaen. 

Mobilen kalenteri tarjoaa tietoa Turun alueen kulttuuri- ja urheiluta-

pahtumista ja palveluhakemisto on opas paikalliseen palvelutarjon-

taan yökerhoista kahviloihin. 

Illan ohjelma on Varsinais-Suomen taidetoimikunnan julkaisema 

turkulainen ilmaisjakelulehti, joka tiedottaa Turun alueen marionet-

titeatteri-, musikaali-, tanssi- ja teatteritarjonnasta. Illan ohjelma 

ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Radio Sata on Turun ja lähialueiden paikallisradiokanava, joka on 

alueensa kuunnelluin kanava ikäryhmässä 25–55-vuotiaat. 

Radio Robin Hood on yhteisöradioasema, joka on toiminut Turussa 

vappuaatosta 1990 asti. Se on osa kansainvälistä yhteisöradioliikettä 

ja kansainvälisen yhteisöradioiden liiton (AMARC) jäsen. 

Turku-TV on Turussa ja sen lähikunnissa näkyvä paikallinen 

kaapelikanava, jonka tärkeimpinä ohjelmina mm. uutiset, paikalliset 

urheiluottelut ja tapahtumat Turussa. Turku-TV tekee yhteistyötä 

MTV3:n kanssa. Kanavan omistaa TS-Yhtymä.

Muut

Varsinais-Suomen taidetoimikunta on opetusministeriön alainen 

valtion alueellinen taiteen ja kulttuuripolitiikan asiantuntijaelin. 

Taidetoimikunta rakentaa yhteistyötä kulttuurielämän toimijoiden 

kesken ja kehittää kansainvälistä toimintaa. Taidetoimikunta 

palkkaa läänintaiteilijat ja on heidän työnantajansa. Taidetoimikun-

talaitoksen yhteisinä tulosalueina ovat yleinen taide- ja kulttuuripo-

litiikka, taiteellisen työskentelyn edistäminen, kulttuuriin osallistu-

misen edistäminen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus ja 

tietopalvelu ja kansainvälinen vuorovaikutus.

Kulttuurituotannon osaamiskeskus Kulturo hakee uudenlaisia 

työllistymismahdollisuuksia humanistisen koulutuksen saaneille 

sekä kulttuuri- ja taidealan osaajille. Hanke kehittää alan yritystoi-

mintaa, yritteliäisyyttä ja erilaisia itsensä työllistämisen keinoja. 

Kulttuurituotannon osaamiskeskuksen palvelutoiminnan ensisijai-

nen kohderyhmä ovat yliopistoista ja ammattikorkeakoulusta 

valmistumassa olevat tai valmistuneet kulttuurialan asiantuntijat. 

Toinen tärkeä kohderyhmä ovat jo toiminnassa olevat kulttuurialan 

yrittäjät ja yhteisöt. Osaamiskeskus kokoaa yhteen korkeakoulujen, 

kulttuurialojen ja liike-elämän edustajat sekä heidän taustallaan 

olevat verkostot.

Matkailun verkosto-osaamiskeskus Moske on matkailun innovatiivi-

nen kehittämisyksikkö. Verkosto-osaamiskeskuksen toimintaa 

koordinoi tarkoitusta varten perustettu Savonlinnan Innovaatiokes-

kus Oy. Mosken tehtävä on tarjota matkailuyrityksille ja niiden 

verkostoille uusia innovatiivisia tapoja ymmärtää toimialan 
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tulevaisuutta ja parhaita käytänteitä. Matkailun verkosto-osaamis-

keskus toimii neljällä paikkakunnalla. Turun toiminnassa keskity-

tään kulttuurimatkailuun.

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry on perustettu vuonna 

1907 ja se on yksi valtakunnallisen Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito 

ry:n 22 jäsenyhdistyksestä. Varsinais-Suomen käsi- ja taideteolli-

suus ry:n tavoitteena on varsinaissuomalaisen käsityöosaamisen 

säilyttäminen ja kehittäminen. Yhdistyksellä on toimintaa sekä 

aikuisille että lapsille. Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry:

llä on toiminta-alueellaan 11 käsityökeskusta, jotka palvelevat 

kaikkia kädentaidoista kiinnostuneita.

Manillan tehdaskiinteistö on sijaitsee Turussa Aurajoen itärannalla. 

Manilla on vilkas kulttuuritehdas, jossa toimii mm. kolme teatteria, 

kuvataiteilijoita, valokuvastudioita, arkkitehtitoimistoja sekä muita 

taide- ja kulttuurialojen pienyrityksistä. Manillassa järjestetään 

vuosittain satoja kulttuuritapahtumia: tanssi- ja teatteriesityksiä, 

konsertteja, näyttelyitä ja festivaaleja. 

Osuuskunta Kulttuuriteko on turkulainen asiantuntija-osuuskunta, 

joka toimii kulttuurin alueella. Kulttuuriteko tarjoaa asiantuntijapal-

veluita opetukseen ja tutkimukseen sekä kulttuurin tuottamiseen 

erilaisille julkisyhteisöille, yrityksille ja yksityisille.

Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli valmistui vuonna 2005. 

Hankkeen takana on jäseniä seitsemästä kirkkokunnasta. Rakennus 

antaa tilaa taiteelle – kuville, sävelille, sanoille. Kappeli on jo 

itsessään taideteos ja sen arkkitehtuuri on kiitelty ympäri maail-

man. Taidekappelia ylläpitää Pyhän Henrikin Kappelin Kannatusyh-

distys.

Ylösnousemuskappeli valmistui vuonna 1941. Erik Bryggmanin 

suunnitelmassa kappelissa korostetaan yhteyttä luontoon. Etelään 

avautuva yhtenäinen lasiseinä ja sen ulkopuolella oleva kevyt 

terassointi liittävät sisätilat ympäröivään maastoon ja metsään. 

Kappeli kuuluu idyllisen jälkifunktionalismin pääteoksiin Euroo-

passa.

Luckan on Turun keskustassa sijaitseva kohtaamispaikka, joka on 

suunnattu erityisesti ruotsinkielisille turkulaisille. Luckan tarjoaa, 

ruotsinkielisiä keskusteluryhmiä ja yleistä neuvontaa liittyen 

erityisesti ruotsinkieliseen Turun seutuun. 

MediaTurku -yhdistys ry. on varsinaissuomalaisten media- ja 

sisältöteollisuuden yritysten ja yhteisöjen yhteistyöverkosto, joka 

vahvistaa alan toimijoiden menestymisen mahdollisuuksia 

alueellaan. Verkosto perustettiin toukokuussa 1999 mediayritysten 

yhteistyöhankkeena. Verkosto tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua 

printistä mainoksiin ja sähköisiin viestintäkanaviin sekä alentaa 

media-alan yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. MediaTurku tiedottaa ja 

julkaisee, osallistuu alan tapahtumiin, messuihin ja kehityshankkei-

siin sekä järjestää kursseja ja seminaareja.

Turun Naiskeskus sijaitsee Turun kulttuurikeskuksessa. Toiminnan 

päämäärinä ovat tasa-arvon ja naisten yhteiskunta-aktiivisuuden 

lisääminen sekä tiedottaminen ja kouluttaminen naisiin kohdistuvan 

väkivallan vähentämiseksi. Naiskeskuksessa toimii vapaaehtoistyö-

hön pohjautuva Naislinja, joka tarjoaa tietoa ja tukea liittyen naisiin 

kohdistuvaan väkivaltaan. Naiskeskus toteuttaa myös maahanmuut-

tajanaisille suunnattua Appelsiinipuu -projektia.

Visual Systeemi on visuaaliseen taiteeseen keskittyvä yhteisö. Sen 

lähtökohtana on VJ-art, jota toteutetaan yhdistelemällä videoita, 

animaatiota ja grafi ikkaa yhteen liveperformanssiksi. Visual 

Systeemi on toteuttanut yli 50 performanssia Suomessa ja ulkomail-

la. Turussa Visual Systeemi on työskennellyt muun muassa 

Koneisto-festivaalin, Uuden Musiikin Festivaalin, Varsinais-Suomen 

Runoviikkojen, Turun Taiteiden Yön ja Wäinö Aaltosen Museon 

kanssa.

Turkuseura-Åbosamfundet ry on vuonna 1957 perustettu kaksikieli-

nen ja poliittisesti sitoutumaton kotiseutuyhdistys, joka vaalii 

turkulaisuutta ja Turun kulttuuriperintöä. Turkuseura julkaisee 

kotiseutulehteä Suomen Turku – Åbo, vår stad, järjestää tapahtumia, 

näyttelyitä ja kilpailuja, tallettaa Turun paikallishistoriaa sekä 

kustantaa Turku -kirjallisuutta.

 

Eetos ry on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on 

ylläpitää, tukea ja edistää monitieteellistä ja kriittistä humanistisen 

alan toimintaa ja tutkimusta. Eetos-yhdistyksen toiminnallisena 

lähtökohtana on asettua tieteen, taiteen ja fi losofi an solmukohtiin. 

Yhdistys myös julkaisee kirjallisuutta sekä järjestää seminaareja ja 

keskustelutilaisuuksia.

Donner-instituutti on kulttuurihistorialliseen tutkimukseen 

erikoistunut Åbo Akademin alaisuudessa toimiva yksityinen 

tutkimuslaitos. Insituutissa toimiva Steinerkirjasto on pohjoismai-

den suurin uskontotieteelliseen kirjallisuuteen erikoistunut kirjasto.

Varsinais-Suomen Viro-keskus edistää Varsinais-Suomen ja Viron 

yhteistyötä, lisää Viro-tietoutta ja viron kielen tuntemusta Suomessa 

sekä tukee jäsentensä keskinäistä yhteistyötä. Keskus vaalii ja 

kehittää Turun ja Tarton keskinäisiä yhteyksiä. 

Bildarvet on Opetusministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi -

ohjelmaan kuuluva hanke, joka tarjoaa internetin käyttäjille vapaan 

pääsyn Åbo Akademin laajoihin kuva-arkistoihin. Bildarvet-projektin 

tietokannat sisältävät 9.000 digitaalista kuvaa. Turun yliopiston 

Kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkistot sisältävät kymmeniä 

tuhansia valokuvia, käsikirjoituksia ja karttoja sekä tuhansia tunteja 

ääninauhoja. Arkistoja on digitoitu vuodesta 2000. Kokoelmat ovat 

kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät.

Kasvitieteellinen puutarha siirtyi nykyiselle paikalleen Ruissaloon. 

Puutarhan kasvikokoelma käsittää noin 6000 eri lajia ja lajiketta. 

Puutarhan 21 hehtaarin alueella on esillä monipuolisesti eri 

ilmastovyöhykkeiden kasveja.

Työväen Sivistysliitto on maamme vanhin sivistysjärjestö. Työväen 

Sivistysliiton Turun Opintojärjestö ry toimii Manillan tehdaskiintiös-

sä. TSL järjestää Turussa monipuolista kurssi-, koulutus- ja kulttuu-

rityötä. Sillä on noin 70 jäsenjärjestöä ja yhteensä yli 20 000 jäsentä. 

Turun Kauppahalli valmistui vuonna 1896. Kauppahallissa toimii 

noin viisikymmentä eri alojen yritystä, esimerkiksi etnisiä ravintoloi-

ta, lahjaesinepuoteja ja kahviloita.
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Kulttuuripääkaupunkisuunnitelmaa on valmisteltu laajassa 

yhteistyössä lounaisen Suomen yhteistyökumppanien kanssa. 

Useissa workshopeissa on suunniteltu muun muassa Turku 2011 

strategiaa ja kulttuuripääkaupunkiohjelmaa. Laaja alueellinen 

yhteistyö Varsinais-Suomen maakunnan sekä rannikkoseudun 

yhteistyökaupunkien kanssa vahvistaa Turkua kulttuuripääkaupun-

kina sekä tuo uusia resursseja ja mahdollisuuksia kulttuuripääkau-

punkivuoden toteutukseen. Kulttuuripääkaupunki on mahdollisuus 

kulttuuri- ja matkailualojen alueellisen yhteistyön lisäämiseen sekä 

uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

Turun seutu

Turun seutu koostuu 18 elinvoimaisesta kunnasta: Askainen, 

Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Mynämäki, Naantali, 

Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Rymättylä, Sauvo, Turku, 

Vahto ja Velkua. Kuntien kulttuuritarjonta on runsasta ja monipuo-

lista. Turun seutu on tunnettu muun muassa teatteritarjonnastaan, 

arkkitehtuurisista kohteista, vilkkaasta museotoiminnasta sekä 

vanhoista kartanoista. Seudun suosittuja kohteita ja tapahtumia ovat 

Naantalin Muumimaailma teattereineen, kamarimusiikkifestivaali 

Naantalin Musiikkijuhlat, Alvar Aallon suunnittelema Paimion 

keuhkoparantola ja Paimion Sähkömuseo, Mannerheimin syntymä-

koti Louhisaaren kartano Askaisissa, Kuninkaantien reitti nähtä-

vyyksineen sekä Liedon Vanhanlinnan museot, kartano ja muinais-

linnake.

 

Åboland – Turunmaa

Turunmaa on Turun läheisyydessä oleva saaristoalue, jossa on noin 

20 000 saarta ja 20 000 asukasta. Dragsfjärdin, Houtskarin, Iniön, 

Kemiön, Korppoon, Nauvon, Paraisten ja Västanfjärdin kuntien 

muodostama Turunmaa on kaksikielinen alue, jossa enemmistön 

kielenä on ruotsi. Turunmaan kulttuurielämässä ammattilaistoimin-

ta yhdistyy aktiiviseen ja laaja-alaiseen yhdistystoimintaan. 

Perinteinen saaristolaiskulttuuri on säilynyt käsityöteollisuudessa, 

veneenrakentamisessa, talonpoikaispurjehduksissa, kotiseututoi-

minnassa ja juhannussalkojen perinteessä. Kesäkuukausina 

Turunmaan väkiluku kymmenkertaistuu vapaa-ajan asukkaiden 

myötä. Turunmaa on lukuisien musiikkifestivaalien aluetta. Lisäksi 

järjestetään muun muassa näyttelyitä, elokuvafestivaaleja, teatteri-

esityksiä ja kulttuuripurjehduksia. Alueen suurin tapahtuma on 

Paraisten avokalkkilouhoksessa vuosittain järjestettävä populaari-

musiikin festivaali Rowlit.

Liite 10: Lounaisen Suomen yhteis-

työalueiden kulttuurivahvuuksia

 Vakka-Suomen seutukunta

Vakka-Suomen muodostavat seitsemän kuntaa: Kustavi, Laitila, 

Mietoinen, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa. Vakka-

Suomi edustaa sekä merellisyyttä että maaseutua. Uusikaupunki 

on suomalaisille tuttu paitsi vierasvenesatamasta ja saariston 

kauneudesta myös puupuhallinmusiikin festivaali Crusell-viikosta. 

Kaupungissa toimivat myös Bonk-museo, satavuotias Uudenkau-

pungin teatteri, Kulttuurikeskus Cruselli ja Automuseo. Kustavissa 

järjestetään vuosittain suosittu Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuus-

viikko. Laitilan valtakunnallisesti merkittävä nähtävyys on Kauppilan 

umpipiha, vauras talonpoikaistalo useine historiallisine rakennuksi-

neen. Laitilan Untamala on elävä raittikylä ja matkailukohde, jonka 

historia ulottuu kahden vuosituhannen taakse. Vehmaan Rautilakes-

kuksessa esillä on kuvanveistäjä Jussi Vikaisen kipsivaloksia. 

Seutua halkoo Suuri Postitie, jota pitkin kuljetettiin postia Turusta 

Tukholmaan lähes 300 vuoden ajan. Tie on rekonstruoitu kulttuuri-

matkailijoita varten. Reitin varrella on paljon kiintoisia kulttuurikoh-

teita ja monipuolisia matkailupalveluita.

Loimaan seutukunta

Loimaan seutukunta on Varsinais-Suomen maaseutumaisin alue, 

johon kuuluu kymmenen kuntaa: Alastaro, Aura, Koski Tl, Loimaa, 

Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki ja Yläne. Seutukunnalle 

ominaisia ovat laajat viljelysaukeat tilakeskuksineen, myös kulttuuri 

pohjaa pitkälti maatalouteen. Saviseudun pelloilla laiduntavat 

strutsit ja Suomen ensimmäiset biisonit. Suomen ensimmäinen 

tilaviinilupa myönnettiin loimaalaiselle marjanviljelijälle. Maaseudun 

tarinat ja kertomukset elävät museoissa, harrastajateattereiden 

näyttämöillä ja vaellusreitistöjen laavuilla kuvittaen arkista 

elämänmenoa. Suomen maatalousmuseo Sarka ja alueen suuret 

viljasiilot kuuluvat alueen tärkeimpiin kulttuurisiin maamerkkeihin. 

Loimaalla ovat myös Taiteilija Alpo Jaakolan patsaspuisto sekä 

Olkigalleria, jonka esittelemän taiteen raaka-aineet muodostuvat 

suurimmalta osin viljapellosta: savesta, oljesta ja kivestä. Loimaan 

kaupungin keskustassa toimii konsertti- ja juhlatila Heimolinna.

 

Salon seutukunta

Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, 

Somero, Suomusjärvi ja Särkisalo ovat Salon seudun kunnat. 

Seudulla asuu suuri määrä osaavia kulttuurin harrastajia ja eri 

alojen ammattitaiteilijoita, jotka takaavat alueen kulttuurin 

elinvoimaisuuden. Seutu on tunnettu Nokian lisäksi kauniista 
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luonnostaan sekä perinnemaisemistaan. Salossa on maakunnan 

kolmanneksi suurin taidemuseo Veturitalli. Vuonna 2005 käyttöön 

otettiin arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelemaan elokuvateatte-

riin kunnostettu kulttuuritila Kiva, joka toimii lähinnä esittävän 

taiteen näyttämönä sekä seminaaritilana. Salon kaupungilla on 

merkittävät elektroniikkakokoelmat, Meritalon museossa on esillä 

vaihtuvia kulttuurihistoriallisia näyttelyitä. Vireän teatterielämän 

kaupunki muuttuu kesäisin lasten laulukaupungiksi, ja seudun 

muut kunnat kaksinkertaistavat asukaslukunsa kesäasukkaiden 

myötä. Vanha Kuninkaantie on kulkenut 1500-luvulta lähtien 

Tukholmasta Turun kautta läpi Salon seudun Helsinkiin ja Pietariin.

 

Ahvenanmaa

Meri ja merenkulku ovat aina olleet keskeisiä Ahvenanmaalle. 

Maarianhaminan länsisatamassa matkustajia tervehtii satavuotias 

nelimastoinen Pommern-laiva ja sen viereinen merimuseo, joka 

tekee yhteistyötä Turun Forum Marinumin kanssa. Ainutlaatuinen 

saaristo yhdistää Ahvenanmaan sekä Turkuun että Tukholmaan. 

Yhteysalukset ja lossit mahdollistavat sen, että Turusta voi pyöräillä 

kesäisin Maarianhaminaan. Ruotsinkielinen Ahvenanmaa on 

säilyttänyt omaleimaisuutensa ja vahvan kulttuurinsa kautta 

vuosisatojen. Se kiinnostaa myös matkailijoita, joita vierailee 

vuosittain saarella kaksi miljoonaa. Ahvenanmaan yhdistys- ja 

kulttuurielämä on vilkasta. Kulttuuritapahtumia ovat muun muassa 

juhannusjuhlat, Kulturnatten-tapahtuma, Mariehamns Litteraturda-

gar sekä Mariehamn Winter Jazz & Blues. Kirjallisuudella ja 

kirjastotoimella on erityisesti lasten ja nuorten kulttuurissa 

keskeinen sija. Maarianhaminassa käytetään prosentti taiteelle 

-periaatetta uudis- ja korjausrakentamisessa.

Rauman seutu

Rauman seudulla on rikas kulttuuripohja ja -historia sekä vahva 

identiteetti. Rauman talousalueella on noin 70 000 asukasta, joista 

Rauman kaupungissa lähes 37 000. Kaupungissa toimii kaksi 

taidemuseota, Rauman taidemuseo ja Lönnströmin taidemuseo. 

Kanaalin rannalle on nousemassa taide- ja kulttuurikeskus, josta 

kaupunginteatteri ja kirjasto ovat jo saaneet uudet tilat. Vuodesta 

1971 asti Raumalla on vietetty Pitsiviikkoa, jonka näyttelyt keräävät 

alan harrastajia ympäri Suomea. Merelliseen ympäristöön pääsee 

tutustumaan Merimuseossa ja kolmella matkailusaarella: Kylmä-

pihlajan majakkasaarella, Kuuskajaskarin linnakesaarella ja 

Reksaaren luontosaarella. Raumanmeren juhannus kerää kaupun-

kiin joka kesä kymmeniätuhansia nuoria, kamarimusiikkijuhlat ja 

Rauman elokuvajuhlat kasvattavat suosiotaan. Rauman omaperäi-

syyden vahvin ilmentymä on oma murre, rauman giäl. Rauman 

seudulla on kaksi UNESCOn maailmanperintökohdetta: Vanhan 

Rauman puukaupunki sekä Lapin kunnassa sijaitseva pronssi-

kautinen hautaröykkiöiden alue.

Pori

Porin kaupunki on vahva kulttuurikaupunki, joka tunnetaan 

parhaiten jokakesäisestä jazz-tapahtumastaan. Porissa toimivat 

tasokkaat nykytaiteen ja kulttuurihistorian museot sekä kamarior-

kesteri Pori Sinfonietta. Keski-Porin kirkko kohoaa keskellä 

kaupunkia. Muun muassa Yyterissä, Reposaaressa, Kirjurinluodolla 

ja keskustan kävelykadulla tapahtuu paljon. Pori Jazzin lisäksi 

kaupungissa järjestetään vuosittain muun muassa Pori Folk ja 

Lainsuojattomat-festivaali. Porissa on alan huippuosaamista muun 

muassa tanssin, teatterin, indie- ja kansanmusiikin saralla. Rock-

musiikkiin liittyen käsite Pori-rock on valtakunnallisesti tunnettu. 

Porilaisten kulttuuritoimijoiden pyrkimyksenä on ollut verkottua 

sekä keskenään että maakunnallisesti. Yhteistyötä tehdään tiiviisti 

julkisen kulttuurihallinnon ja yhdistyspohjaisen kulttuuritoimijoiden 

välillä sekä muun muassa koulujen ja yliopiston kanssa.
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Turku 2011 -hanke www.turku2011.fi 

Turun kaupunki www.turku.fi 

Arsnet Gallery www.arsnet.net

Turun yliopisto www.utu.fi 

Turun kauppakorkeakoulu www.tukkk.fi 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.tukkk.fi /tutu

Åbo Akademi www.abo.fi 

Turun taideakatemia www.taideakatemia.turkuamk.fi 

Turun Ammattikorkeakoulu www.turkuamk.fi 

Turku Touring www.turkutouring.fi 

Turku Science Park www.turkusciencepark.com

Turun kauppakamari www.turku.chamber.fi 

TAD Centre www.intratad.turku.fi 

Kynnys ry www.kynnys.fi 

GoodMood Productions Oy www.goodmood.fi 

Hartela Oy www.hartela.fi 

Turun Messukeskus www.turunmessukeskus.fi 

Elämysten maa www.elamystenmaa.fi 

Palmer-Rae Associates www.palmer-rae.com/culturalcapitals.htm

Arte ry/Titanik Galleria  www.arte.fi 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä www.turunsrk.fi 

The Crash www.thecrash.com

Darude www.darude.com

Uuden musiikin festivaali www.uudenmusiikinfestivaali.org

Ruisrock www.ruisrock.fi 

DBTL www.dbtl.fi 

Taiteiden yö www.turuntaiteidenyo.fi 

Muumimaailma www.muumimaailma.fi 

Turku Jazz www.turkujazz.fi 

Uninkankare www.unikankare.net

Volter Kilpi -viikko www.wakkanet.fi /volterkilpi

Littera Baltica www.litterabaltica.net

Varsinais-Suomen Runoviikko www.nihil.fi /runoviikko2005

Enostone Oy www.enostone.fi 

Sammakko www.sammakko.com

Savukeidas www.savukeidas.com

Liite 11: Linkkejä

Nihil Interit www.nihil.fi 

Lounais-Suomen kirjailijat ry www.personal.inet.fi /yhdistys/

kirjailijat/frameset.htm

Varsinais-Suomen Taidetoimikunta www.maistraatti.fi /varsinais-

suomentaide

Turun kulttuurikeskus www05.turku.fi /kulttuurikeskus

Turun soitannollinen seura ry www.musisoi.net/intro.html

Turun musiikkijuhlat www.turkumusicfestival.fi /suomi

Turun fi lharmoninen orkesteri www.tfo.fi 

Turun konservatorio www.turunkonservatorio.fi 

Turun maakuntamuseo www.turku.fi /museo

Sibeliusmuseo www.sibeliusmuseum.abo.fi 

Turun taidemuseo www.turuntaidemuseo.fi 

Wäinö Aaltosen museo www.wam.fi 

Aboa Vetus & Ars Nova www.aboavetusarsnova.fi 

Forum Marinum www.forum-marinum.fi 

Suomen Partiomuseo www.lilja.partio.fi /museo

Lentävä Hollantilainen www.fl yingdutchman.fi 

Turun Taiteilijaseura www.turuntaiteilijaseura.fi 

Turun Taidegraafi kot www.turun-taidegraafi kot.fi 

Jöötti ry www.saunalahti.fi /arttur1/jootti/index.htm

Turun Kuvataidekoulu www.turunkuvataidekoulu.fi 

Manilla www.manillantehdas.fi 

Linnateatteri www.linnateatteri.fi 

Mobile-kustannus www.mobilekustannus.fi 

Åbo Svenska Teater www.abosvenskateater.fi 

Tehdas Teatteri www.tehdasteatteri.com

Turun Nuori Teatteri www.nuoriteatteri.com

Turun Ylioppilasteatteri www.turunylioppilasteatteri.fi 

Samppalinnan kesäteatteri www.samppalinna.netti.fi 

Vartiovuoren kesäteatteri www.vartiovuori.netti.fi /naytelma.htm

Aurinkobaletti www.aurinkobaletti.com

Tanssiteatteri ERI www.eridance.net

Läntinen tanssin alukeskus www.l-tanssi.fi 

Pikinini Meri/Barker www.pikininimeri.fi 

Suomen Joulukaupunki www.joulukaupunki.fi 
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Juhani Jokinen, kapt. evp.: Kulttuurisilta 2011 • Armi Laukia, valo-
kuvataiteilija ja puutarhuri: Nature / culture • Tarja Strandén, opet-
taja: Draamaprosessi kulttuuriperintökasvatukseen • Marco Pinto, 
nukketaiteilija: Marionettiteatteri Mundon uudistaminen • Leo 
Kolm, eläkeläinen: Kuvaelmakulkue • Ann-Christin Antell, FM ar-
keologi, Auran kulttuurisihteeri: Halisten opastetut muinaisjään-
nöskierrokset koululaisille • Katri Nirhamo, km, luokanopettaja: 
Tanssi kouluihin • Auran kulttuuritoimi: Aurankukka • Auran kult-
tuuritoimi: Vauvataidetapahtuma • Auran kulttuuritoimi: Savitera-
piaa vanhainkodeissa • Topi Äikäs, valokuvaaja: Paikka paikan 
päällä • My My Art Ky: Lasten luovuuskirja • Pentti Salminen, leh-
tori: Katapultti • Patrik Drake: Katettu joki • Turun kansantanssin 
ystävät ry: Europeade-juhlat • Kari J. Kettula, ohjelmapäällikkö: 
Uralin pojat • Turun kauppakorkeakoulu, tulevaisuuden tutkimus-
keskus (Olli Hietanen, Leena Jokinen, Titi Heikkilä): Ikääntyminen 
ja asumisratkaisut Turussa • Jaana Hautakorpi, sisustussuunnitteli-
ja: Lounge • Kulttuuriyhdistys Taivaanrannan Maalarit ry: Turku 
Folk Music Festival • Kristiina Seppänen, kuvataiteilija ja toimittaja: 
Nuorisoradio • Aura yhdistys: Flux Aura • Ossi Tuusvuori, pääsih-
teeri: Agricola • Turun ylioppilasteatteri ry: Kansainväliset ylioppi-
lasteatterifestivaalit • Armi Laukia, valokuvataiteilija ja puutarhuri: 
Art Goes School • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, opettaja: Musiikki 
kuuluu kaikille • Antti Haapalainen, lehtori ja säveltäjä: Kirkko-
ooppera • Tina Salminen, ylioppilas ja kahvilatyöntekijä: Musikaali 
• Turun Latu ry: Year Around 2, Crusell-seura ry: Majakka soi! • 
Kulttuurikeskuksen kansainvälinen kohtauspaikka: Kuka minä olen 
-video • Crusell-seura ry: Lyhtyjen Yö • Julia Uzbjakov, kulttuuri-
tuottajaopiskelija: Monikulttuurinen työpaja • Kristiina Seppänen, 
kuvataiteilija ja toimittaja: Yhteistyön kehittäminen • Kristiina Sep-
pänen: Kuvataiteen ohjauksen kehittäminen ja harrastustoiminnan 
ulottaminen eri ikäryhmiin lähiöissä • Kristiina Seppänen: Julkinen 
teos lähiöön • Varsinais-Suomen taidetoimikunta: Arkkitehtuurin 
perusopetus käyntiin kaikilla seutukunnilla • Varsinais-Suomen tai-
detoimikunta: Arkkitehtuurireitit • Varsinais-Suomen taidetoimi-
kunta: Runoviikosta runovuosi • Varsinais-Suomen taidetoimikun-
ta, Esittävän taiteen aluekeskus • Jussi Fredriksson, opiskelija ja 
jazz-pianisti: Aura Jazz • Veikko Karskela, lääkäri ja kuvanveistäjä: 
Kaupunginosakotisivut • Varsinais-Suomen Bändiyhdistys ry: Bän-
dikeskus • Varsinais-Suomen taidetoimikunta: Jalkojemme alla • 
Turun maakuntamuseo: Turun menu • Turun maakuntamuseo: To-
tuus on tarua ihmeellisempi • Turun maakuntamuseo: Ihmeellinen 
suomalainen Turussa -näyttely • Turun maakuntamuseo: Mistä on 
turkulaiset tehty? • Turun maakuntamuseo: Eurooppalainen, suo-
malainen, turkulainen • Turun maakuntamuseo: Kilot historiaan • 

Liite 12: Turku 2011 

hanke- ja ideahakuun osallistuneet:

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turun koulutusyksikkö, lehto-
ri Miia Leinonen: Kulttuurituotantoa palvelukotien vanhuksille • 
Peace Machine Humans: Rauhankone • Ai Kuis -teatteri (työryhmä 
Pekka Saaristo, Minna-Stiina Saaristo, Kalevi Wiik, Markku Heikki-
lä): Kaupunkikesäteatterit • Varsinais-Suomen käsi- ja taideteolli-
suus ry: Käsityöläisyys Varsinais-Suomessa. Tuotteet identiteetin il-
mentäjinä • Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry: 
Räsymattotarinat • Turun kulttuurikeskus: Turku 2011 -seminaari 
Lasten ja nuorten kulttuurikaupunki • Anna Lehtonen, FM: Turku-
laiset galleriat matkailukohteina • Turku Touring ja yhteistyötahot: 
Mediamaa • Turun lentokerho ry: TIAS 2011 • Turun Suunnistajat 
ry:n nuorisojaosto: Kulttuurisuunnistus Turun helmissä, Uli Korho-
nen, laulaja ja vanhan musiikin opettaja Turun musiikkiakatemiassa: 
Vanhan musiikin suunnitelmallinen konsertti- ja koulutustoiminta 
Turussa • TIP-Connection ry: Nukketeatterikeskus • Kapustarinta 
ry ja Nihil Interit ry: Turku-Tartto-kirjallisuusakseli • Tulevaisuuden 
tutkimuskeskus ja Arte ry: Kehittämisen taide, 100 luovaa yritystä • 
Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus / POP-areena: POP-areena • 
Turun kaupungin Nuorisoasiainkeskus: Oma Reviiri II • Tulevai-
suuden tutkimuskeskus ja Arte ry: Taide luovan talouden ytimessä 
• Turun yliopisto, kulttuurin tutkimuksen laitos (folkloristiikan, 
kansatieteen, uskontotieteen ja museologian oppiaineet): Mistä on 
turkulaiset tehty -studia generalia luentosarja • Digitaalinen kansa-
laismuisti -hanke (Turkuseura – Åbosamfundet ry, Turun maakunta-
museo, Turun yliopiston historia- ja perinneaineet, Turku kaupun-
gin ja yliopiston paikkatietoyhteistyöryhmä, Turun kaupungin 
Ympäristö- ja kaavoitusvirasto): Digitaalinen kansalaismuisti turku-
laisessa paikkatiedossa • Hirvensalo-seura: Lähikulttuurihanke 
Hirvensalon esittävän taiteen triennaali • Turun valtakunnallinen 
lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaari -työryhmä: Nord Pride / 
Pervo Pohjola • ValoAurinko lastenkulttuurin taitotalo osk: Lähi-
kulttuurimalli • WHC (työryhmä Jussi Helenius, Johanna Pajukos-
ki, Johannes Lahti, Susanna Ravander, Kimmo Niukko, Joni Suoden-
järvi, Kim Färm, Anni Salonen, Irina Iljin, Petteri Siltanen, Harri 
Hakala, Pasi Bunda): Metallimusiikkia • Risto Hyppänen, koulutus-
johtaja ja Markku Aulanko: Sirkuksen perinnearkisto • Simo Alitalo, 
äänitaiteilija ja Tuike Alitalo, toimittaja: Aurajoki-sinfonia • Pelasta-
kaa Lapset ry, Turun paikallisyhdistys: Hyväntekeväisyyskonsertti 
• Veepee Lehto, laulaja ja lauluntekijä / Soft Music Oy: A Year in 
Turku • Simo Alitalo, äänitaiteilija ja Tuike Alitalo, toimittaja: Kaksi 
kaupunkia Turku-Tampere • Runoviikko ry: Runoviikko Varsinais-
Suomessa • Risto Hyppönen, Vesa Kankaanpää, Pekka Aine ja Rei-
no Lemmetyinen: Tarinoita telakalta • Turun musiikkijuhlasäätiö: 
Juhlavuosisäveltäjät ***1 • Veepee Lehto/Soft Music Oy: Turku – 
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Pop City • Aboa Vetus & Ars Nova: Taiteen monet ulottuvuudet • 
Turun taideakatemia (työryhmä Anu Tuomi, kuvataiteen koulutus-
ohjelman koulutuspäällikkö, Vesa Kankaanpää, Taideakatemian tut-
kimuspäällikkö, Risto Hyppönen, Taideakatemian johtaja): Taiteen 
sosiaaliset vaikutukset • Forum Marinum -säätiö: Turku merikau-
punkina • Turun musiikkijuhlasäätiö: Konserttilaiva 2011 • Varsi-
nais-Suomen taidetoimikunta: Lastenkulttuurikalenteri • Turun 
musiikkijuhlasäätiö: Musiikin merkitys nykymaailmassa • Turun 
musiikkijuhlasäätiö: Ystävyyskaupunkiorkesterivierailut • IhOlla 
ry: Tyttöjen kaupunki • Kai Lehikoinen, PhD, läänintaiteilija: Bodies 
in Transition • Tommi Vuorinen, opiskelija: Kirjanmerkki • Askais-
ten, Lemun ja Mietoisten Kulma-työryhmä (Eeva Aaltonen, Kari Ah-
tiainen, Satu Haapala, Martti Heikkilä, Tiina Hyvönen, Armi Jaakko-
la, Maija Knuutila, Roope Lehtinen, Tauno Linkoranta, Ann-Marie 
Molin, Salla Mäki, Jatta Suvanto, Aki Tapper, Ritva Tiainen, Jorma A. 
Viljanen, Aino Verainen): Hei tää on sun breikki – runo käy ku leikki 
• Askaisten, Lemun ja Mietoisten Kulma-työryhmä: Kyl mull’ leipä 
kelppa • Askaisten, Lemun ja Mietoisten Kulma-työryhmä: Loikkaa 
leikkiin – juokse jatulintarhaan • Jan-Erik Andersson, kuvataiteilija: 
World Eating • Jan-Erik Andersson, kuvataiteilija: World Wide Cho-
colate Heart • Rosegarden (taiteilija Jan-Erik Andersson ja arkkiteh-
ti Erkki Pitkäranta): TAMM-Mielikuvituksellinen pientaloalue • 
Simo Alitalo, mediataiteilija ja Tuike Alitalo, käsikirjoittaja • Pietari 
Kalmin matkassa • Tuomas Martikainen, Åbo Akademi, Riyad Ben-
dardf, Turun islamilainen yhdistys, Hannele Romppainen, Valoku-
vakeskus PERI: Valokuvaprojekti muslimit Turussa • Varsinais-Suo-
men käsi- ja taideteollisuus ry: Pohjoismainen käsityöleiri • Peter 
Lång, kompositör: Havskatedralen • Pianoaura ry: Pianoaura 2011 • 
Turun taidegraafi kot ry.: Taiteilijatalo • Suvi Aarnio, kaupunki- ja 
yhteisötaiteilija, Päivi Kiiski-Finel, museonjohtaja, Minna Sartes, 
kulttuuritoimenjohtaja, Hannele Hartikainen, Varsinais-Suomen liit-
to, Minna Maija Lappalainen, kuvataiteilija, Outi Laikko, projekti-
päällikkö, Pasi Ristilö, Turun työvoimatoimisto: Kaupunki- ja yhtei-
sötaiteilija • Uusi Tuuli ry: Kulttuuria purjerahtina • Inkeri 
Näätsaari (Turun kaupunginkirjasto), Aulikki Holma (Turun am-
mattikorkeakoulu), Reijo Bäckman (Mansoft Tietotekniikka Oy), 
Ossi Väänänen (Turun ammattikorkeakoulu), Juhani Heimonen (Tu-
run Sanomat): Varsinais-Suomen muistiportaali • Aboa Vetus & Ars 
Nova -museo: Sulattamo • Merja Marjamäki, Kimmo Pöllänen, Min-
na Koivisto ja Tarja Nikander (Turun kaupunginkirjasto), Kirsi Alho, 
Tea Langh, Sandor Toth, Päivi Tikkanen (Turun kulttuurikeskus), 
Elina Salmi (Turun kaupunginteatteri), Tarja-Tuulikki Laaksonen 
(Turun maakuntamuseo), Tuulikki Lehtinen, Elina Syrjänen (Turun 
Filharmoninen Orkesteri): Agricolan lapset • Turun telakan työhuo-
nekunta (Ari Rajamäki, Jari Aalto ja Kari Pääkkönen): Heavy Metal 
Yards • CCI-Poikakuoron Tuki ry (Lauri Tammenniemi, Mika Män-
tyranta, Anja Kuukasjärvi, Anneli Kepponen, Kyösti Meriläinen, 
Simo Nordman, Päivi Mäkinen): Barokinajan kuoroteokset • Anto-
nina Huovinen, kulttuurityöntekijä ja Evgenia Mironova: Estafeta-
tapahtumasarja • Restaurointikeskus-projekti / Turun ammattikor-
keakoulu: Restaurointikeskus • Kristiina Annala, dipl. ins: 
Hankegeneraattori • TPS Juniorijalkapallo ry: Aura Cup • Tanssite-
atteri ERI: Aikamatka Kaasukellossa • Tanssiteatteri ERI: Meren 
Turku tanssien • Turun Pietari-seura ry – St. Petersburg -föreningen 
i Åbo rf (Ulla-Maarit Raitanen ja Marja Soini): Kaksi kulttuuripää-
kaupunkia Turku ja Pietari • Tanssiteatteri ERI: Tuomiokirkko Tu-
lessa • Turku Band Support ry: Bändeille harjoitustiloja • Tanssiteat-
teri ERI: Veden henkien äärellä • Kristiina Annala, dipl. ins: 
Lähimamma • Yhdessä-yhdistys ry (Turun iranilainen kulttuuriseu-
ra ry, Albaaniyhdistys Bashkimi ry, Turun somalialaisten yhteisö/

Safi na ry, Turun kurdiyhdistys ry, Turun vietnamilaisten buddha-
laisten yhteisö, Vietnamilaisten kulttuurikerho ry, Afganistanilaisten 
kulttuuriseura ry, Bosnialainen kulttuurikeskus Suomessa ry, Tem-
pora ry, Turun eteläamerikkalaiset alkuperäiskulttuurit, EkonomTE 
ry): Kulttuurikimppu • Suunnittelutoimisto Creamente: Turku De-
sign • IhOlla ry: Mitä kieltä keho puhuu? • Turun taidemuseo, Wäi-
nö Aaltosen Museo: Surrealismia Turun koulukunnasta nykypäivä-
än • Simo Alitalo, äänitaiteilija, Tuike Alitalo, tuottaja, Barret 
Gregory, professori (Northern Illinois University School of Music): 
August Engelberg • Yhdessä-yhdistys ry: Ethnicum • Kulttuurihis-
toria, Turun yliopisto/Hannu Salmi, professori: Center for Popular 
Culture • Turun kaupungin kiinteistölaitos, tilalaitos, ympäristö- ja 
kaavoitusvirasto, Wäinö Aaltosen Museo ja Turun maakuntamuseo 
– Turun kaupungin kiinteiden julkisten taideteosten neuvottelukun-
ta: 100 vuotta Turun kaupungin kaunistamista • Lasten- ja nuorten-
kulttuuriyhdistys Vilperi ry: Seikkisrock 2011 • Turun Pietari-seura 
ry – St. Petersburg -föreningen i Åbo rf: Turun Pietari-delegaattori • 
Uudenkaupungin valtuuston puolesta Johanna Ruoranen: Uusikau-
punki - Rauhankaupunki • Turun Pietari-seura ry – St. Petersburg -
föreningen i Åbo rf: Kohtaamisia • Turun yliopisto, lääketieteellinen 
ja kasvatustieteellinen tiedekunta: Turun kaupungin lahjoituspro-
fessuuri terveyden edistämisen koulutukseen ja tutkimukseen • Uu-
den Musiikin Festivaali / Parkues Avoin Yhtiö: Uuden Musiikin 
Festivaali/UMF • Kelluke ry Titanik gallerian kannatusyhdistys: 
Tuomastalo, tuomaanrannan taiteilijatalo • Kirjoittajayhdistys Ka-
pustarinta ry: Kumina-festivaali • Turun kesäyliopisto: Taiteen näki-
jästä sen kokijaksi • Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen liitto (Anna 
Savolainen ja Päivi Punta): Varsikamukat • Tarja Hemminki, Näyt-
telijä fi a ja teatteri-ilmaisun ohjaaja: Draama kohtaa kirjan • Pro Ma-
nillasäätiö: Manifesti • Harri Dahlström, konservaattori ja tutkija: 
Kulttuuriperintö - EUCON • Markku Hujala, dipl. ins: Jokirannan 
korttelit • Markku Hujala: William Crichton -seminaari • Memento-
työryhmä (Juha Malmivaara, ohjaaja, Seppo Parkkinen, käsikirjoit-
taja, Eeva Soini ja Lassi Sairela, koreografi t, Tanssiteatteri ERIn tans-
sijat, Lotta Petronella, elokuvaohjaaja, Timo Torikka, näyttelijä, 
Maija Palonheimo, tuottaja): Memento, muistiprojekti • Katja Leh-
mussaari, toiminnanjohtaja: 2011 tanssii • Aurinkobaletin kannatus-
yhdistys ry: Kalevala • Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö: Brinkhall 
eloon • Turun opiskelijamusiikkiliitto ry: Pohjolan opiskelijakuoro-
festivaalit, Nordisk Student Sångor Stämma • Merja Markkula, Dos., 
taiteilija: Turun taidepuisto • Turun kansainvälisen kitarakilpailun 
kannatusyhdistys ry: Guitaristival • Minna Sartes, Heta Mulari ja 
Pamela Andersson (kulttuuritoimi), Maarit Talamo-Kemiläinen ja 
Katri Motuste (maakuntamuseo), Päivi Kiiski-Finel (WAM), Ritva 
Nummiora, Mikko Jokinen ja Mikko Laaksonen (ympäristö- ja kaa-
voitusvirasto) Aarni Mertala (liikuntatoimi): Aurajoesta Voimavir-
taa! – Kulttuurikuntoilun Keskuspuisto • Minna Sartes, Heta Mulari 
ja Pamela Andersson (Turun kaupungin kulttuuritoimi), Maarit Ta-
lamo-Kemiläinen ja Katri Motuste (Turun maakuntamuseo), Päivi 
Kiiski-Finel (WAM), Ritva Nummiora, Mikko Jokinen ja Mikko 
Laaksonen (Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto) Aarni 
Mertala (Turun kaupungin liikuntatoimi): Kuntoilemalla keskelle 
kulttuuria! Teemakierrokset jokirannassa. Liikuntataidetta - käyttö-
teokset. Veneilemällä kaupungin halki. Turku goes kulttuurikuntoi-
lu -tapahtumat. Voimavirtaa kulttuurikävelyistä • Päivi Kiiski-Finel, 
museonjohtaja: Kaupunkisaunomisen uusia ulottuvuuksia • Heta 
Mulari, Pamela Andersson (Turun kaupungin kulttuuritoimi), Katri 
Motuste (Turun maakuntamuseo), Merja Marjamäki, Kimmo Pöllä-
nen, Tarja Nikander (Turun kaupunginkirjasto), Kristiina Seppänen, 
Marianne Vuokko (Turun kaupungin nuorisotoimi), Leena Aho, Jari 

LIITTEET



166

Kaulio (Nuorisoasiainkeskus), Suvi Aarnio (Kaupunki- ja yhteisötai-
teilija): Suburban Nights ja vuoden Hotspot. Kulttuuria kouluun! 
Intoa yhteisöön, innostamalla toimimaan! Nuorison kummitaiteili-
jat• Juhani Kostet (Turun maakuntamuseo), Helena Virtanen (Turun 
kaupunginkirjasto), Aarni Mertala (Turun kaupungin Liikuntapal-
velukeskus), Pamela Andersson (Turun kaupungin kulttuuritoimi), 
Elina Salmi (Turun kaupunginteatteri), Risto Lahtinen (Nuorisoasi-
ainkeskus), Lotta Niemi (Liikuntapalvelukeskus): Code Alpha • 
Minna Sartes ja Heta Mulari (Turun kaupungin kulttuuritoimi), Päi-
vi Kiiski-Finel (Wäinö Aaltosen Museo), Reino Koivula ja Sanna Sy-
vänen (Arte ry), Elina Salmi (Turun kaupunginteatteri), animaatio-
taiteilija Niina Suominen: Pimeyden 876 sävyä • Marja-Rii Jokinen, 
Inkeri Näätsaari, Kaija Valikainen (Turun kaupunginkirjasto), Min-
na Jääskeläinen, Elina Salmi (Turun kaupunginteatteri), Minna Sar-
tes (Turun kaupungin kulttuuritoimi): Turun kulttuurikortti • Varsi-
nais-Suomen Viro-keskus ry (Kari J. Kettula, Aila Harjanne, Reino 
Lemmetyinen, Rica Meronen): Tuttavaksi Tarton kanssa – Tuttavaks 
Turuga. Turku-Tarton kulttuuriviikot 2011 • Kari Korhonen, upseeri: 
Hiljainen tie – viihtyisä tie • Turun kaupunginkirjasto, Ella Musta-
mo: Valitut sanat: Elämää Turussa • Satu Nikki ja Timo Nikki, muu-
sikko: Mieti! Ajattele! • Turun kaupunginteatteri (Ilpo Tuomarila ja 
Minna Sartes): Miksi tänne tultiin ja miten meistä tuli mitä tuli – seit-
semän syväluotausta suomalaiseen identiteettiin teatterin keinoin • 
Turun maailmankauppayhdistys ry ja Etnia ry: Yhteyksiä maail-
maan: alkuperäiskansojen kulttuurit esillä • Turun kaupunginkir-
jasto, Tarja Nikander: Lähikirjastot yhteisönsä kulttuurikeskuksiksi 
• Turun kaupunginkirjaston aluetoimikunta, Kalle Varila: Talli • Tu-
run kaupunginkirjasto, Suomen kirjastoseuran kirjastoautoryhmä 
(Kalle Varila Turku, Ritva Niemeläinen Kuusamo, Jarmo Pulkka 
Suomussalmi, Vesa Sarajärvi Ranua, Erja Vuorisalo Uusikaupunki): 
Kansainväliset kirjastoautopäivät • Turun kaupungin vanhainko-
tien johtajat Heli Nieminen, Marja-Liisa Wilenius, Eeva-Leena Laak-
sonen, Soile Lahtonen-Kiviranta: Kulttuuria ja yhteisötaidetta van-
hainkotien vanhuksille • Kerttulin ja Liinahaan vanhainkotien 
johtajat: Elämyspihojen rakentaminen • Juhani Kostet (Turun maa-
kuntamuseo), Päivi Kiiski-Finel (Wäinö Aaltosen Museo), Seppo Sa-
relius (Forum Marinum), Maija Koskinen ja Kari Immonen (Turun 
taidemuseo), Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova): Var-
rantti – museoiden palvelukeskus • Minna Sartes, Pamela Anders-
son ja Heta Mulari (Turun kaupungin kulttuuritoimi): Ideamatka 
läpi Euroopan – kulttuurijunat ja -laivat 2011 • Minna Sartes, Pame-
la Andersson ja Heta Mulari (Turun kaupungin kulttuuritoimi), Jo-
anna Kurth ja Satu Reinikka (Wäinö Aaltosen Museo), Susanna Luo-
jus (Turun taidemuseo) Inkeri Näätsaari (Turun kaupunginkirjasto: 
Outoja sattumuksia -hankekokonaisuus • Loimaan kaupungin kult-
tuuritoimisto: Kiviveistosymposium • Minna Sartes ja Pamela An-
dersson (Turun kaupungin kulttuuritoimi), Mirjam Martevo (Salon 
kaupungin kulttuuritoimi), Laura Luostarinen (Salon taidemuseo 
Veturitalli), Päivi Kiiski ja Joanna Kurth (Wäinö Aaltosen Museo): 
Hyvän mielen juna • Minna Hautio (Aboa Vetus & Ars Nova), Caro-
lina Casagrande (Pyhän Hengen kappeli), Jouni Elomaa (Pyhän 
Henrikin ekumeeninen taidekappeli), kulttuuritoimija Aiju von 
Schöneman, Pamela Andersson (Turun kaupungin kulttuuritoimi: 
Ekumeeninen taide- ja elämysmaailma Turussa • Joanna Kurth ja 
Päivi Kiiski-Finel (Wäinö Aaltosen Museo), kuvataiteilija Jan-Erik 
Andersson, kaupunki- ja yhteisötaiteilija Suvi Aarnio: Tunnelmia ti-
lasta • Turun kaupungin kulttuuritoimi: Kulttuurikaupunginosa I • 
Wäinö Aaltosen Museo: Vedellisiä kokemuksia • Nuorisoasiainkes-
kuksen projektitoiminta (Eeva Roiha, Topi Parkkari, Toni Ekroos, 
Timo Koljonen, Merja Marjamäki): Kupittaan Tapahtumapuisto • 

Turun kaupunginkirjasto: Sirius syntyy • Valokuvakeskus Peri ry: 
Periaatteessa totta • Palje Klubi ry: Harmonikka kautta aikojen. Suo-
malaisen Soittimen näyttely • Turun kaupungin kulttuuritoimi: 
Kulttuurikaupunginosa II • Salon kulttuuritoimi ja Salon taidemu-
seo Veturitalli: Laurin Alasin kulttuurialasin • Mirjam Martevo (Sa-
lon kaupungin kulttuuritoimenjohtaja), Laura Luostarinen (Salon 
taidemuseo Veturitalli), Liisa Saarinen (museosihteeri), Hilpi Junnila 
(liikuntatoimenjohtaja), Jarmo Heimo (kaupunginarkkitehti), Tapio 
Järvinen (kaupunginpuutarhuri), Pirkko Paranko (ympäristötoi-
menjohtaja), Maija Pirvola (Salon seudun kehittämiskeskus): Kir-
kosta kirkkoon – kulttuuria kuntoillen • Palje Klubi ry. (Katja Tork-
keli, Antti Virta, Veijo Pihlajamäki, Into Niistomäki, Marko 
Pihlajamäki): Maailman pienin harmonikkaristeily Porin Kirjurin-
luodossa • Mirjam Martevo ja Alla Bergen: Lasten laulukaupunki • 
Minna Sartes ja Pamela Andersson (Turun kaupungin kulttuuritoi-
mi): Kontaktitaide – taidetta kaikkien lähelle • Salon taidemuseo 
Veturitalli ja Aurinkoinen tulevaisuus -työryhmä: Kohti puhtaam-
paa vettä • Uusi tuuli ry: Maahanmuuttajat osana Eurooppaa • 
Marko Ek, opiskelija: Ajatusten suihkulähde • Jussi Koiranen: Tuoli 
Tuomaan sillalle • Ali Varfan: Tanssiteatteriesitys • Palje Klubi ry: 
Kansanmusiikin harmonikan soittoleiri lapsille ja nuorille • Palje 
Klubi ry: Harmonikkaviesti soutaen Kokemäenjoella Satakunnassa 
• Turku-seuran Toispual-Jokke ry: Kävely- ja venekierrokset • Tur-
ku-seuran Toispual-Jokke ry: Jugend-taloja esittelevät kierrokset • 
Olli Raimo, opiskelija ja tiedotussihteeri: Suomalaisen opiskelija-
kulttuurin päivä • Porin kaupungin kulttuuritoimisto: Taitavat kä-
det • Taito Talli ry: Nuora •Meiju Niskala, Reetta Neittaanmäki ja 
Richard Widerberg: Turuilla ja toreilla • Pamela Andersson, fi l. yo: 
Kulttuurikanava – toimivan kulttuurialan työkalu • IhOlla ry: Tu-
run ulkoilmaosasto • Meiju Niskala, esitys- ja mediataiteilija: Kartoi-
tettu kaupunki • TEHDAS Teatteri: TEHDAS Teatteri 2011 • Turun 
Anikistit: Turkulainen päiväkirja • Seija Väärä, tutkija: Museo kuu-
luu kaikille • TEHDAS Teatteri: Turun ja sen ystävyyskaupunkien 
ammattiteatterien välinen yhteistyö • Media Comnatel Oy: Doku-
mentti Vanhojen pääkaupunkien vanha historia • Turun Seudun 
Työttömät ry (Minna Leka, Eve Hirvikangas, Meri Virtanen, Anne-
Mari Khatib, Merja Hiilesrinne, Eija Aimonen, Jenni Enqvist): Teatte-
rileikkikoulu • Studentteatern i Åbo: Temasketch • dansare/ko-
reograf Marjan Raar, dansare/musiker Jean-Philippe Barrios, grafi sk 
konstnär Veronika Ringbom, musiker David Lillkvist, producent 
Thierry Calvier, kläddesigner Martin Summerhayes, ljusdesigner 
Boysi Österlund: Building Bridges • Wolf Trap Theatre: Doctor 
Heartless – a deadly street cabarét, Åbo kulturcentrum: Letterära 
evenemang • Lotta Petronella, konstnär och fi lm regissör, Taru El-
fi ng, Kitti Lindqvist: Korpo konst biennal • Peter Lång, kompositör: 
Havsoratoriet • Birgitta Bröckl: Åbo – Egentliga Finlands huvudstad 
• Anna Sundblom, konstnär: Eget rum • Region Åboland: Skärgår-
den i Åbo • Region Åboland: Nätet – ”nete” • Anne Lindgren, pla-
nerare: Taidetta på Tavastgatan • Anne Bergström-Stenbäck, mu-
seiamanuens: Virtuella skärgårdsmuseer och -berättelser • Wolf 
Trap Theatre: Natural creatures • Lars Wingard, BA of performing 
arts, actor and director for puppet theatre: Symphony of the Dino-
saurs • Annie Wikström, turismstuderande: Arkitekturpromena-
der/-båtturer • Tom Eckerman, kulturchef: Hamnkonst • Catherine 
af Hällström, bibliotekarie och forskare: Åbo och dess invånare i bild 
1840–2011 • Paavo Valta, mediaopiskelija: Huonon taiteen näyttely 
• Paavo Valta: Se on totta, koska luin sen lehdestä • Paavo Valta: 
Turku aikakapseli 2305 • Paavo Valta: Rauhankirje • Paula Sjöblom, 
lehtori: Korttelinnimet esiin • Elias Meriläinen, koululainen: BMX-
pyöräily • Teija Kiikko, teollinen muotoilija: Kulttuurikasvatus maa-
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seudulle • Veikki Janhonen, lastenhoitaja: Lisää ilmoitustauluja • 
Daniel Lehtovirta, kuvataiteilija: Uskontojen ykseys erilaisuudessa 
• Salme Kotivuori, tutkija: Kirjalliset helmet • Olavi Jokinen, eläke-
läinen: Ratikat takaisin! • Sari Tirkkonen/Teatteri Taiga-Matto: 
Kulttuuriperinnettä rikastuttamaan tätä päivää • Jukka Syrjänen, 
eläkeläinen: Esiintyjälistat • Tuula Lindberg, työnsuunnittelija: Ro-
manimusiikin ja romaniperinteen arkisto Turkuun • Hanna Suome-
la, kasv. maist: Omatoimituristin bussireitit • Kristiina Saloluoma, 
taideopiskelija: STUNTTI – Suomen Turun Nuorten Taiteilijoiden 
Taidekimara • Teemu Haapaniemi, opiskelija: Musikaali • Arja Ta-
kala, sh: Kuvaillat urheilupuistossa • Eino Palin, FM: Via Crucis -
pääsiäistapahtuma • Kirsti Ellilä, kirjailija: Paikallisen identiteetin 
etsiminen ja vahvistaminen omaelämäkerrallisen kirjoittamisen 
avulla • Esa Haulivuori, rehtori: Katutaidefestivaali • Sarjakuvia 
kaupungilla • Birgitta Huurre, vammaispalvelusuunnittelija: Vam-
maisten henkilöiden näkökulman huomioiminen kulttuuripääkau-
punkihankkeessa • Tapio Hurme: European Gadolin Day • Ville 
Haaslahti, DI: Tieteiden yö • Interaktiivinen valoinstallaatio • Paa-
vo: Bussilla Turussa • Jukka Aihonen, yrittäjä: Puu päivässä – veh-
reä kaupunki • Maria Merikanto, taidetoimikunnan pääsihteeri: 
Comenius-projekteja kouluihin • Ella Alahuhtala, opiskelija ja Piia 
Peltonen, opiskelija: Turun kakkahuone • Markku Huttunen, ajatte-
luttaja: Turun TAMMI • Markku Huttunen: Kulttuuripääkaupunki 
persoonana • Jouko Lehtonen, tekn. lis: Ruissalon arkkitehdit • Tee-
mu Ollikainen, psykologi: Maalatut sähkökaapit • Isät ja pojat -tai-
dehanke • Turun Latu ry/Ritva Lehto: Year Round -tapahtuma • 
Tarinoita menneistä • Maalaten kauniimmaksi • Heta Seikkula, 
kulttuurialan opiskelija: Tekijää elämään • Kulttuuripedagogi • 
Tanja Sjöros, sirkusohjaaja, AMK: Sirkuskonsertti • Nuorten taiteili-
joiden talo • Kustavin kirjallisuusyhdistys: Kirjailijatalo Kustaviin • 
Turku-tanssi • Jukka Vehmas, kulttuurisihteeri: Varsinais-Suomen 
kulttuurimeijerit • Jukka Vehmas: Roomalaisajan kulttuuriyhteydet 
• Inga Grönlund, sv. vastaava/tuntiopettaja: Eurooppalainen Tur-
ku-design • Riikka Varis, kädentaidonohjaaja: Kädentaidon päivät • 
Klaus Silander, jäsenkorjaaja, lääketieteen ja arkkitehtuurin opiskeli-
ja: Ikkunoita historialliseen Suomeen • Arja Yli-Uotila, tuotepäällik-
kö, eläkeläinen: Cow Parade Turkuun 2011 • Timo Saarinen, kalata-
lousneuvoja: Aurajokiketju • Petteri Kinnunen, jalokiviseppä ja 
designer: Suomen Ikonit • Maria Merikanto, Varsinais-Suomen tai-
detoimikunta: Tilaa taiteen ja kulttuurin kohtaamiselle ja tekemiselle 
• Eini Pihlajamäki, projektipäällikkö: Taidepuutarha, Tuula Javanai-
nen, toimistonhoitaja: Rakennuskulttuurikaupunki, Lassi Lähteen-
mäki: äänimaisemabussit • Jani Sipilä, opiskelija: Kävelykatua ja 
kulttuuria • Taika Lindholm, harrastajakirjoittaja ja askarteluohjaa-
ja: Turun taika • Anne-Marie Touru, opiskelija: Kaupunkikierros 
hevoskyydillä • Tuula Walden, rehtori ja Turun Lausuntakerho ry:n 
puheenjohtaja: Runomatka EU-maihin • Päivi Mattila, kulttuurituo-
tannon opiskelija: Katukarnevaalit • Jussa Pekkala, viestintäkon-
sultti ja manageri: Turun historiaa elävästi • Ainu Palmu, valosuun-
nittelija: Kurkiranta • Birgitta Kuronen: Esille • Kulturforum Kimito 
rf: Åboländskt sjöslag • Ulla-Maija Nikko, sisältösuunnittelija: Aika-
matka • Tomi Salminen: Ääni-, musiikki- ja valoesitys Tuomiokir-
kon ja Suurtorin alueella • Eija Lappalainen, musiikinopettaja: Va-
rissuo Meets Arts • Magumi Hayashi, Linda Su: Monikulttuurinen 
Coffee House • Vesa-Pekka Lehto, dosentti: Saariston Turku • Mark-
ku Huttunen: Virtuaali-Turku 2011 • Raija Eeva, diakoni: Yksin elä-
vät kaupungissa • Liisa Mattila, tuottaja: Kulttuurikamari • Liisa 
Mattila: Kulttuuri vanhuksille • Liisa Mattila: Lasten oopperaa • 
Maria Merikanto, Varsinais-Suomen taidetoimikunta: Jokivarsilta • 
Jenni Iivonen, opiskelija: Ajatusseinä • Esa Tuomisto, yhteiskunta-

suhteiden päällikkö: Nuorten 2011 mestariluokat • Riikka Oksanen, 
valt. maist: Laivat • Petri Poikus, FM ja tutkija: Tuomiokirkkoauke-
an opastuspiste • Ritva Pihlava: Luonnollisesti • Marjatta Roth, toi-
mitusjohtaja: Unelmagalleria • Juha Toivonen, yrittäjä ja opiskelija: 
Sivistyneet Seikkailijat • Sini Keränen, opiskelija ja työryhmä: Puu-
pääpäivä • Kulttuurituotannon opiskelijaryhmä Johanna Hakanen, 
Sini Lindholm, Sanna Lintumaa, Hanna Utriainen, Sari Nurminen ja 
Jenny Honka: Uuden eurooppalaisen kauhuelokuvan festivaalit • 
Pepe Gonzales, taiteilija: Maan alla soi • Pepe Gonzales: Merenneito 
• Pepe Gonzales: Uuden ihmisen syntymä • Tutustuminen teatterin 
saloihin • Kuumailmapallo • Valoa ja ääntä • Petri Öhman, Hashim 
Matoyq, Sibel Kantola, Raya Mudie: MoniArkki • Turun lasten ja 
nuorten hyvinvointijohtoryhmä: Yhteistyötä kaupunkitilassa • Tu-
run lasten ja nuorten hyvinvointijohtoryhmä: Perhepuistot ja kirjas-
tot toiminnan lähiökulttuurikeskuksina • Turun lasten ja nuorten 
hyvinvointijohtoryhmä: Vesi elementtinä eri vuodenaikoina • Turun 
lasten ja nuorten hyvinvointijohtoryhmä: Arkkitehtuuri, rakennus-
perintö- ja perinnekeskus • Tanja Jussila, opiskelija: PuskaRadio • 
Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Milla Järvipetäjä ja Maria Meri-
kanto: Belle Epoque Turussa • Alarik Repo, toiminnanjohtaja: Tuot-
tajien neuvontapalvelu • Markku Huttunen: PowerPoint ja ”pähki-
nänkuori” -rajoitus • Alarik Repo: Kirjastot kulttuurikeskuksiksi • 
Heidi Valtari, suunnittelija ja Kaija Roiha, Turun yliopiston Täyden-
nyskoulutuskeskus: Turku-menyy • Tamara Partanen, kotiäiti: Ker-
tomuksia kirkossa • Kai Lehikoinen, PhD, läänintaiteilija: Yökylään! 
• Kai Lehikoinen: Kaupungin portit • Katariina Harteela: Kuka? • 
Twisteriä Hansaan • Johanna Helenius, opettaja: Turusta taiteen 
kaupunki • Johan Gräsbeck, yrittäjä ja opiskelija: Sjungande Servitö-
rerna – Laulavat Tarjoilijat • Johan Gräsbeck: Pelimuseo/näyttely • 
Pekka Ruola, kunnallisneuvos: Turvallinen Turku – kulttuurin pe-
ruskivi • Anna Lehtonen ja Jouko Lehtonen, FM: Ruissalon huvila-
museo • Jaana Arvisto, opiskelija: Kulttuurin saavutettavuushanke 
• Jaana Arvisto: Vammaisten elokuvapajat •Jaana Arvisto: TYKYä 
kulttuurista • Maisoun Kanaan, kätilö, varavaltuutettu ja kulttuuri-
lautakunnan jäsen: Kansainvälinen arabialaisen kulttuurin keskus 
•Jaana Arvisto: Karjalaisuuden vaikutus Turussa • Petri Öhman ja 
Hashim Matouq: Kulttuurien Itämeri -festivaali •Varsinais-Suomen 
käsi- ja taideteollisuus ry, Anne Paloheimo, toiminnanjohtaja: Turun 
käsityöläiskeskus • Anna Ehrström, teatterisihteeri: Ars Electronican 
sisarmuseo Turkuun • Anna Ehrström: Miniteatterifestivaali • Petri 
Öhman ja Kensuke Shimizu: Bussilla parempaan Lähiöön, Bussilla 
parempaan Turkuun • Sakari Himanen, arkkitehti: Yleinen aatekil-
pailu • Kaj Kivinen ja työryhmä: Muistojen puisto, Kaj Kivinen ja 
työryhmä: Kansalaiskeskus • Kristiina Annala, diplomi-insinööri: 
Paikallisraha • Kaj Kivinen, Raya Mudie, Petri Öhman ja Maisoun 
Kanaan: Monikulttuurinen karnevaaliparaati • Kristiina Annala, 
diplomi-insinööri: Mappi Ö • Pirkko Hyvönen, sivistystoimenjohta-
ja: Rakentamisen uudet kulttuurit • Piia Kalliala, opiskelija: Turun 
tapahtumasivusto • Tanja Arasola, lastentarhanopettaja: Päiväkoti-
lasten kulttuuripolku • Aboa Vetus & Ars Nova, Johanna Lehto-
Vahtera: Veistospuisto Vartiovuorenmäelle • Toni Enholm, teatteri-
ilmaisunohjaaja: Keskiaikainen elämä • Varsinais-Suomen 
elokuvakeskus, Pekka Nummelin ja Dag Andersson: Matka läpi elo-
kuvan historian • Raimo Oksa, VTM ja yrittäjä: Mesenaateista yh-
teiskumppaneiksi • Turun Seudun Työttömät TST ry: TST-kulttuuri 
• Joulukaupunki: Baltic Christmas Cities ja Joulukaupungin valais-
tusprojekti • Mikko Leppänen, media-assistentti: Valot ja varjot 
puistoissa ja rakennuksissa • Matti Niemi: Neljä peruselementtiä • 
Turun Reilun kaupan puolesta ry: Turku Reilun kaupan kaupungik-
si • Juhani Kukkonen, fi l. lis: Laulun juhlaa runoin/sadoin • Harri 
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Dahlström, konservaattori ja tutkija: Vammaiskulttuuri • Harri 
Dahlström: Itämeri – Baltic sea • Petri Katajarinne, lehtori: Kulttuu-
riyrittäjyys-koulutus • Eija Salmiosalo, avopalvelujohtaja: ”Kun-
non” kulttuuria • Marjo Tuominen: Ilmoitustaulu kulttuuritapahtu-
mille • Pamela Andersson, fi l. yo ja projektisuunnittelija: 2011 
design-tuoteperhe • Arto Siitonen, ma. professori: Linnasta linnaan 
• Kirsti ja Arto Siitonen: Pirunpelto • Kirsti Siitonen: Turku kansain-
välisten opiskelijoiden silmin • Inkeri Parviainen, opetus- ja kult-
tuuritoimen johtaja: Kiireetön ja nautinnollinen ruokakulttuuri 
kulttuuripääkaupungissa ja sen lähialueilla • Lihastautiliitto ry/
Liisa-Maija Verainen: Inkluusio – väylä osallisuuteen • Tarja Ervas-
ti, valosuunnittelija ja Johanna Hammarberg, taiteen maisteri ja te-
atteriohjaaja: Taiteen tiet • Pamela Andersson: Bussipysäkkitaide • 
Minna Sartes, kulttuuritoimenjohtaja: Kulttuurikaupungit-yhteis-
työ • Minna Sartes, kulttuuritoimenjohtaja: Keskiajalta konemusiik-
kiin – uuden musiikin Turku • Veikko Karskela, lääkäri ja kuvan-
veistäjä: Harrastajagalleria • Martin koulu & Luostarivuoren koulu 
ja lukio (opettajat Maria Dean, Tuula Luoto, Teea Brunila, Mikko 
Ranne, Heidi Sundholm, Pasi Varjus, Johanna Harju, Jouko Linko, 
Elina Kouki, Tomi Norha, Inka Rinne, Ritva Falck): ”AURA” – joki 
virtaa Turusta Eurooppaan • Linda Jokela, opiskelija: Kulttuurikah-
vila • Esko Perälä, toimistovirkailija: Huvipuisto Korkeavuori • 
Moision buddhalainen temppeli • Pamela Andersson: Identiteetit ja 
uskonto • Salme Kotivuori, tutkija: Turku - nimipäiväkaupunki • 
Heli Laaksonen, runoilija: Kulttuurvuaren runo • Olli Raimo, opis-
kelija ja tiedotussihteeri: Kuorokilpailu ja -festivaalit • Turun kuva-
taidekoulu/Lasten ja nuorten kuvataideyhdistys ry., Mirja Kojon-
koski: Turku lasten, nuorten ja perheiden taidekaupunki • Meiju 
Niskala ja työryhmä: Innostava kaupunkikokemus • Meiju Niskala, 
esitys- ja mediataiteilija: Turku 365 • Armi Jaakkola, kirjastosihteeri 
ja Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kyläasiamies: Tulen tie • 
Maria Karjalainen, opiskelija: Kulttuurikohtaamisia • Pirjo Junnila-
Koskinen, eläkeläisäiti: Esiintymislavoja • John Björkman, Kuolleen 

musiikin yhdistys: Kokeellista musiikkia Turussa • Juha Heinonen, 
ekonomi: (Nosto)kurkien Turku • Martti Hänninen, graafi nen suun-
nittelija MJD: Turku pohjolan valon joulukaupunki, Jyrki Heino, 
Lket. tri ja professori: Turku eurooppalainen tiedekaupunki • Mim-
mi Vuoristo, opiskelija: Yhteinen ympäristömme • Johanna Levola-
Lyytinen, lehtori: Turku 1809/2009 • Ilona Lehtinen: Kulttuuri ko-
konaiseksi vammaisnäkökulman avulla • Anneliina Koskinen, 
musiikin maisteri: Oopperan kantaesitys • Heikki Euro, DI: Meri-
mies- ja kalastajalaulufestivaali • Armi Laukia: Turku-postimerkke-
jä • Metsämarja Aittokoski, tuottaja-käsikirjoittaja: Around the 
World in Two Hours • Metsämarja Aittokoski: Media-art in busses 
and mobile phones • Metsämarja Aittokoski: Iki-Auran Aikakeskus 
ympäri Turkua • Katri Penttinen, sairaanhoitaja: Palvelut vammais-
ten saataville • Kansalaisen tietoyhteiskuntaohjelma – 
ihminen@turku.fi : Tietoyhteiskunnan toimistohotelli • Rauman 
kaupungin kulttuuripääkaupunkityöryhmä (Leena Haapio-Lehti, 
Kati Kivimäki, Janne Koski, Anna Nurmi-Nielsen, Pekka Oivanen, 
Meri Pauniaho, Leena Ratia, Riitta Tohkala, Asko Aro-Heinilä, Timo 
Katila, Teemu Ojanne): Maailmanperintökohteet Rauman seudulla. 
Pitsiperinne. Puhallinmusiikki. Sodan, rauhan ja rakkauden Rauma 
2011. Lasten taidekasvatus. Polkupyöräretket ja valmispakettien 
suunnittelu. Kaikkien raumalaisten taideteos • Pori Sinfonietta, Lee-
na Harmaala: Yhteistyö Turun Filharmonisen Orkesterin kanssa • 
Laitilan Oppaat ry, Lea Koskinen: Vakka-Suomen vahvuudet • Kaj 
Kivinen: Turun portti • Olli Raimo, Aapo Rantanen, Terhi Anttila, 
Niina Ahokas, Riikka Kojo, Katja Haapala, Mathias Axelberg: Opis-
kelijakulttuuriviikko • Kai Stahl: Viron ja Suomen taiteen yhteis-
näyttely • Soilikki Franssila, kaavoitusarkkitehti: Arkkitehtuuripo-
liittinen ohjelma Turun kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeeksi • 
Valokuvakeskus Peri: Periaate- yhteisötaidehanke turkulaisissa hoi-
toyksiköissä • Silvio Salgado, artist and independet curator: I Love 
Finland • Lisäksi 91 ehdotusta lapsilta ja nuorilta.
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