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Pää-
kirjoi-
tus.
Korona kiritti Turun asiakaspalvelun 
uuteen aikaan
Korona on edistänyt globaalia muutosta työtavoissa ja palveluissa. Myös 
Turun kaupungin asiakaspalvelu otti hetkessä sellaisen digiloikan, jonka 
harppaamiseen olisi muuten mennyt useampi vuosi. Turkulaiset siirtyivät 
nopeasti käyttämään kaupungin tarjoamia verkko-, puhelin- ja chat-palveluita. 

Erilaisten itsenäisten asiointitapojen mahdollisuuksia on lisätty, ja lisätään 
edelleen voimakkaasti. Samaan aikaan kun haluamme palvella asiakkaita 
entistä paremmin Skanssin Monitorissa ja pian avautuvassa upeassa uudessa 
Kauppatorin Monitorissa, parannamme koko ajan palveluita verkossa. Lisäksi 
panostamme niiden saavutettavuuteen, myös eri kielillä. Poikkeustilanteessa 
tuli esille, miten tärkeää eri kielillä tiedottaminen on.

Poikkeustilan aikana kaupunki synnytti nopeasti uusia palveluja. Näitä ovat 
mm. kauppakassipalvelut ja erilaiset neuvontapuhelimet. Lisäksi kehitettiin 
virtuaalisia kulttuuripalveluita ja vinkkejä liikkumiseen kaupungin monilla 
ulkoilureiteillä. Oli ilahduttavaa huomata, miten innokkaasti ja yhteishengessä 
uusia palveluita kehitettiin. 

Korona jättää jälkensä myös kaupungin palveluiden toteuttamiseen, mutta 
jatkossakin on tarkoitus palvella asiakkaita monikanavaisesti sekä tukea 
asiakkaita digipalveluiden käyttöönotossa. Kaupunki ylläpitää ja kehittää 
entisestään myös koronan myötä syntyneitä palveluita. Pyydämme palautetta 
siitä, mikä toimii ja mikä ei – ja mitä haluaisit lisää.

Coronaviruset utmanade Åbo stads 
kundservice till en ny tid
Coronaviruset har främjat en global förändring i arbetssätt och service. 
Även stadens kundservice tog i en handvändning ett ”digihopp”, som under 
normala omständigheter skulle ha tagit flera år. Åboborna övergick snabbt till 
att använda sig av de nya webb-, telefon- och chattjänsterna som erbjöds

Möjligheterna till flera olika sätt att självständigt uträtta ärenden utökades, 
och kommer att utvidgas ytterligare. Samtidigt som vårt mål är att betjäna våra 
kunder allt bättre via Monitori, både i Skansens köpcentrum och på den nya 
servicepunkten, som snart öppnas vid salutorget, förbättrar vi kontinuerligt 
servicen på nätet. Därtill satsar vi på tjänsternas tillgänglighet, även på flera 
språk. Undantagstillståndet påvisade vikten av flerspråkig information.

Under undantagstillståndet skapade staden snabbt nya tjänster, till exempel 
matkassedistributionen och telefonrådgivningen. Även virtuella kulturtjänster 
och motionstips på stadens mångfaldiga friluftsleder utvecklades. Det var 
glädjande att se med vilken iver och god gemenskap det gjordes. 

Coronaviruset lämnar sina spår även i verkställandet av stadens tjänster, 
men syftet är att fortsättningsvis betjäna kunderna flerkanaligt, samt stöda dem 
i ibruktagandet av den digitala servicen. Staden upprätthåller och vidareutveck-
lar de tjänster som uppstod till följd av epidemin. Vi tar gärna emot respons på 
vad som fungerar bra, eller mindre bra, samt vilka tjänster du önskar lägga till. 

Sari Kinnunen
kehittämispäällikkö, asiakkuudet ja osallisuus
Tehtävä 
Kehittää kaupungin asiakaspalveluita sekä 
edistää osallisuutta ja aluetyötä.
Suosikkipaikkani Turussa
Monipuolinen Aurajokiranta eri vuodenaikoina 
ja Katariinanlaakso.

Seuraa Eurooppa-
foorumia verkossa!

Följa med Europaforum 
via nätet!

Suuri yleisö voi tänä vuonna osallistua 
foorumiin verkon välityksellä 27.–28.8. 
Teemana ”Suomi 25 vuotta EU:ssa”.

Lue lisää s. 10

Kauppatorin Monitori 
avautuu syksyllä, tervetuloa!
Syyskuussa aukeaa KOP-kolmiossa, osoitteessa Aurakatu 8, Kauppatorin 
Monitori, joka on pitkään odotettu Turun kaupungin ja Kelan yhteinen 
asiakaspalvelu.

Kauppatorin Monitorissa on tarjolla laajasti kaupungin palveluita, kuten 
Fölin lipunmyynti ja neuvonta, ikääntyneiden neuvonta ja ohjaus sekä 
matkailuneuvonta. Saatavissa on myös kaikki Kelan palvelut.

• Lisätietoja: turku.fi/kauppatorinmonitori 

Tänään tehdään lisää historiaa. 

Turkuposti • Julkaisija Turun kaupunki, Yliopistonkatu 27, 20100 Turku, viestinta@turku.fi 
• Päätoimittaja Katja Laiho, katja.laiho@turku.fi, p. 050 590 7768 • Kansikuva Heikki Räisänen 

Löydä sähköinen Turun kaupunki  • turku.fi • facebook.com/turunkaupunki 
• twitter.com/turkukaupunki • instagram.com/turkukaupunki • youtube.com/turkukaupunki 
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Muista äänestää 1.–30.9.2020

Miten Asukasbudjetin 
miljoona euroa 
käytetään? 
Turkulaiset tekivät 340 ehdotusta siitä, miten Asukas-
budjetin miljoona euroa pitäisi käyttää. Nyt ehdotuk-
sista on tehty suunnitelmia. Perehdy niihin ja äänestä 
parhaat voittoon osoitteessa asukasbudjetti.turku.fi. 

Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttä-
vät ja sitä vanhemmat turkulaiset. Tuettua äänestämis-
tä on kirjastoissa ja yhteispalvelupiste Monitoreissa.

Eniten ääniä saaneet suunnitelmat toteutetaan 
vuoden 2021 aikana.

• Ajantasaisen tiedon löydät: asukasbudjetti.turku.fi

Terveysasemat 
muuttavat toimintaansa 
jonojen ehkäisemiseksi
Turun terveysasemilla siirryttiin kesällä uudenlaiseen toiminta-
malliin. Jatkossa asiakasta hoitaa moniammatillinen tiimi, ja lää-
käri tulee tarvittaessa nopeammin mukaan asiakkaan hoitoon. 
Hoitoa koordinoi yhteyshenkilö yhdessä asiakkaan kanssa. 

• Lue lisää: turku.fi/terveysasemat

Sisältö

4 Tänään kotona
Tavoitteena finaali SM-
fitnesskisoissa Turussa

6 
• Turun helmi, kauppahalli,

palvelee turvallisesti
• Vielä ehdit hakea yksinyrittäjien

toimintatukea

7  Kahvilla
Uusi sähköinen kirjastoauto 
kääntää päät

8 Kasvava Turku
• Uusi kilpailu nuorille yhdistää

tiedettä ja teknologiaa
• Nuorisotyöntekijät palvelevat

myös verkossa
• Ammattiin valmistuvat saavat

työnhakuoppaan

10  Kansainvälinen Turku
• Hii-o-hoi! Suuret purjelaivat

saapuvat jälleen Turkuun
• Tule mukaan verkkotapahtumaan

keskustelemaan Euroopan 
tulevaisuudesta!

11 
• Terveyskioski tarjoaa tietoa ja

tukea ammattikoululaisille
• Terveyspalveluissa

etävastaanottoja videon
välityksellä

• Jos-kolumni: Jos turkulaiset
liikkuisivat enemmän

12 Kohti vuotta 2029
• Autetaan nuoria siellä missä

nuoret ovat
• Turkuun avautuu aikuisväestölle

suunnattu mielenterveys- ja
päihdepalveluyksikkö

• Näkökulma: Lyhytterapeuttisella
työotteella ikäihmisten
voimavarat käyttöön

14 Kaupunki remontissa
• Kauppatori näyttää uudet

kasvonsa
• Rakenteilla

15 Opiskelijakaupunki Turku
• Pidä paussi ja suuntaa

Kupittaalle liikkumaan
• Turku loistaa

opiskelijakaupunkina

16 Hei, nyt lähdetään
Digituen matkassa

17 Esteettömyysraati on 
kaikkien asialla

18 Verhon takana
Kilpajuoksu koronaa 
vastaan

19
• Kulttuuriperintö esille

jokirannassa
• Parempaa informaatiota

bussipysäkeille

20–23 Turku liikkeelle

24 Svenska sidan
• Åboborna kan påverka

på många olika sätt
• Möt skolcoachen Henna

Strandén
• Hur används en miljon

euro i Asukasbudjetti?

25–31 Tapahtumakalenteri
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Kaikki mukaan 
liikkumaan 

syyskuussa!
• turku.fi/kokoturkuliikkuu

Ks. lisää s. 23

Turkupostin jutut löydät myös netistä: • turku.fi/turkuposti

Lue myös 
alareunat! 
Sieltä löydät lisätietoa ja 
vinkkejä sivun aiheesta.
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Tänään kotona

Kenen kotiin sinä 
haluaisit kurkata? 

Ehdota mielenkiintoista ihmistä 
tai perhettä Tänään kotona 

-palstalle sähköpostilla:
viestinta@turku.fi

Tavoitteena 
finaali SM-
fitnesskisoissa 
Turussa

Fysioterapeutti Toni 
Vekalle valmistautuminen 
fitnessin SM-kisoihin 
ei ole muutaman 
kuukauden rypistys, 
vaan elämäntapa, 
jonka lainalaisuuksia 
noudatetaan ympäri 
vuoden. 

mailto:viestinta@turku.fi


ajan, sillä keho ja mieli eivät kestä kovin 
pitkään tiukkaa dieettiä. Vekan seura 
on Sensei Team, valmentaja Markku 
Tikka suunnittelee Vekan treeniohjel-
man ja ruokavalion. Yhdessä seurataan 
kehitystä. 

– Avainsanat ovat treenin, levon ja
ravinnon balanssi. Ammattini puolesta 
tiedän näiden tärkeyden erityisen hyvin.

Ei fitnessurheilijan elämä pelkkää näl-
käkurkena olemista ole, ja Vekalle kyse 
on kuitenkin harrastuksesta. Hän käy 
kesäisin ystäviensä kanssa festivaaleilla 
ja terasseilla, mökkireissuillakin. Kai-
kista nautinnoista ei tarvitse kieltäytyä, 

mään säännöllisesti. Hänen mielestään 
lajissa menestyminen vaatii ympärivuo-
tisen valmistautumisen. 

– Jos elää niin sanottua normaalia
elämää suurimman osan vuodesta, ja 
sitten tekee kolmen kuukauden tiukan 
treeniohjelman, niin ei se ole terveydelle 
hyväksi. Eikä siinä päästä samanlaiseen 
haluttuun lopputulokseen, mitä pitkällä 
aikavälillä.

Oma pää kasassa
Fitness tunnetaan pitkälti ulkonäkökes-
keisenä lajina, jossa kehoa muokataan 
äärimmilleen. Julkisuudessa on ollut ta-
rinoita muun muassa nuorista naisista, 
joita lajin rankkuus on ajanut syömishäi-
riöihin. 

Vekka tunnistaa ilmiön, mutta uskoo, 
että aikuisille ihmisille, joilla on riittävästi 
itsetuntemusta ja pääkoppa niin sano-
tusti kasassa, laji sopii. 37-vuotiaana 
Vekka alkaa olla lajissa senioripuolella.

– Omassa porukassa, jossa Turussa
treenaan M&M-salilla Kupittaalla, on 
treenikulttuuri terveellä pohjalla. Kaikki 
kannustavat toisiaan, ja lopulta esiinty-
mislavalla kilpaillaan ainoastaan itseään 
vastaan.

Vekan mukaan olisi optimaalista, että 
kisakunnossa oltaisiin vain kisapäivän 
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K
orona pisti uusiksi Toni 
Vekan viime kevään Fit-
ness Classic -kilpailuun 
valmistautumisen. Vekka 
oli jo ehtinyt noudattaa 

tarkkaa kisadieettiä ja treeniohjelmaa 
15 viikon ajan, kun ilmoitettiin, että kisat 
perutaan. Kaikkineen valmistautuminen 
kisoihin on kestänyt useamman vuoden 
ajan, joten pettymys oli suuri.

– Olin ajatellut ottaa kesän ajan
vähän rennommin, sillä alun perin en 
aikonut osallistua Turussa syksyllä jär-
jestettäviin SM-kisoihin. Mutta sinne  
nyt ollaan menossa, Vekka hymyilee.

Itsensä haastaminen 
kiinnostaa
Vekka kiinnostui fitnessistä 2010-luvun 
alkupuolella. Hän työskentelee fysio-
terapeuttina, ja kehon ja anatomian 
tuntemus ja itsestään huolehtiminen 
ovat olleet intresseissä muutenkin. 
Myös vuodet muun muassa jääkiekon, 
jalkapallon ja kartingin parissa ovat 
totuttaneet urheilulliseen elämäntapaan. 

Kurinalaisuudestaan tunnettu fitness, 
jossa kilpaillaan kehon ja lihasten 
atleettisuuden kriteereillä, löytyi lajiksi 
kuntosaliharrastuksen myötä.

– Kilpailin ensimmäisen kerran
vuonna 2017, ja siitä jäi sen verran itselle 
hampaankoloon, että halusin kokeilla 
uudestaan. Haluan haastaa itseäni, ja 
tämä laji on siihen omiaan.

Vekka kilpailee Men’s physique 
-sarjassa, joka on astetta kevyempi kuin
miesten Classic bodybuilding. Vekan
treeniohjelmaan sisältyy voimahar-
joittelua neljä kertaa viikossa ja lisäksi
aerobista liikuntaa, esimerkiksi kävelyä
tai juoksua, kahdesti viikossa. Ras-
vaprosentti kutistetaan lopulta viiteen,
kun se normaalisti miehillä on viiden-
toista kieppeillä.

Tavoitteena Vekalla on SM-kisoissa 
päästä kuuden parhaan joukossa finaa-
liin. Tarkan ruokavalion noudattaminen, 
jatkuva painon tarkkailu ja säännölliset 
elämäntavat ovat välttämättömyyksiä. 

– Energiansaanti pudotetaan ennen
kisoja minimiinsä, jotta lihaserottuvuus 
olisi mahdollisimman selkeä. Lajissa on 
kyse myös illuusiosta, eli siitä, miten 
osaa poseerata ja tuoda tietyt halutut 
kulmat esiin.

Nousiaisista kotoisin olevalla, ny-
kyään Hämeenkadulla asuvalla Vekalla 
todettiin 18-vuotiaana ykköstyypin 
diabetes, joten hän on tottunut seuraa-
maan sokeriarvoja ja muutenkin syö-

Turun kaupunki tarjoaa hyvät mahdollisuudet 
kuntosaliharjoitteluun sekä ulkokuntosaleilla että 
sisätoimipisteissä. Jos saliharjoittelu onkin uutta, 
kaupungin tarjoamien ABC-opastusten avulla voi 
tutustua laitteisiin ja niiden käyttöön ohjatusti ja 
turvallisesti.

– Esimerkiksi ikääntyneiden voi-
maharjoittelun merkityksestä on
puhuttu paljon viime aikoina. Kan-
nustammekin kaikkia nousemaan
ylös sohvalta, sillä hyvä lihaskunto
edesauttaa arjen sujuvuutta monin
tavoin, Turun kaupungin liikunta-
palvelukeskuksen liikuntapalvelu-
vastaava Johanna Friman sanoo.

Jos kuntosalilla käynti tuntuukin 
alkuun vieraalta, sen voi yhdistää 

vaikkapa uimiseen Impivaaran tai 
Petreliuksen halleissa. Tärkeintä 
on aloittaa rauhallisesti. UKK-ins-
tituutin tuore päivitetty suosi-
tus aikuisten liikkumisesta on 
Frimanin mukaan hyvä ohjenuora 
kaikille.

– Tärkeää on liikunnan jat-
kuvuus, ja siihen auttaa tietysti 
itselle mielekkään liikkumisen 
tavan löytäminen.

Fitnessurheilun SM-kisat 10.−11.10. Turun Messukeskuksessa • nordicfitnessexpo.com

kunhan kokonaisuus pysyy hallussa.
– Kaverit naureskelevat, että baari-il-

lan jälkeisenä aamuna syön puuroa, kun 
muut tilaavat pizzaa, Vekka hymähtää.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Kisapäivä on se tiukin rutistus, johon 
kuukausien tiukan ruokavalion ja 
treenin jälkeen tähdätään. 
– Unenlaatu alkaa usein kärsiä, mitä
lähemmäs kisoja tullaan, Toni Vekka
paljastaa.

Toni Vekka on keskittynyt viime 
aikoina etenkin olkapäiden 
treenaamiseen, mutta aina 
löytyy muutakin kehitettävää.
– Esiintymisvarmuus ja tuomareiden
vakuuttaminen on juttu, johon on
pitänyt erityisesti tuleviin kisoihin
valmistautumisessa panostaa.

Kuntosaleja kaikille
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Turun helmi, kauppahalli, 
palvelee turvallisesti
Turun kauppahalli sinnitteli hienosti läpi koronakevään. 
Kauppapaikkana halli onkin mainio: henkilökunta palvelee, 
eikä tuotteisiin tarvitse koskea itse. – Tämä on suuri perhe, 
uusin yrittäjä Angelo Tursi kuvaa kauppahallia.

– Hengissä ollaan, Turun kauppahallin
kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja,
Lihaliike Jokisen kauppias Jari Hei-
nonen sanoo koronakevään ja -kesän
jälkeen.

Turun kaupungin huhti-toukokuuksi 
myöntämät vuokrahelpotukset yrittäjille 
tarkoittivat suurta helpotusta. Kauppa 
alkoi vilkastua heti kesäkuun alussa, 
kun rajoituksia alettiin purkaa.

– Asiakkaat ovat ottaneet vuoronu-
merot ja antavat tilaa toisilleen.

Isosta romahduksesta 
uuteen kiitoon
Hallia isännöivä asiakasvastaava 
Harri Malkki Tilapalvelukeskuksesta 
kertoo, että maaliskuussa kävijä-
määrät romahtivat minimaaliseen liki 
yhdessä päivässä. Kun helmikuun 
kävijämäärä oli vajaat 100 000 hen-
keä, huhtikuussa otettiin pohjakos-
ketus – hieman alle 35 000 kävijällä. 
Nyt ollaan matkalla kohti parempaa 
syksyä. 

Hallin Salin suosittuja lounasasia-
kaspaikkoja jouduttiin vähentämään 
puoleen, mutta vaihtoehtoja on 
löydetty:

– Halliin kujanteelle saatiin ensi
kertaa ulkoterassi, ulkona voi nauttia 
lounaasta ja kahvikupposesta. Teras-
si on auki, kun hallikin on auki, Malkki 
kertoo.

Erikoisin juttu löytyy 
kulissien takaa
– Kauppahallissa on myös toinen

maailma maan alla, josta ei tiedetä, 
eikä käsitetäkään. Täällä esimer-
kiksi liha on melkein paikan päällä 
jalostettu siihen muotoon, mikä 
tiskillä on, Malkki sanoo.

Esimerkiksi Turussa vierailleet 
Tampereen kauppahallin edustajat 
olivat ihastuksissaan nähdessään 
ainutlaatuiset oheistilat: varastot, 
pakastimet, kylmätilat ja pienkeit-
tiöt sekä liha- ja kalajalostamot.

Jos yhden toiveen saisi toteut-
taa, niin Malkin mukaan pisteenä 
iin päälle olisi löytää hallin kokonai-
suuteen vielä idearikas vihannes-
myyjä. 

Viime vuonna aloitti Pizzeria 450 
ja Angelo Tursi sen myötä kauppa-
hallin uusimpana yrittäjänä. 

– Alussa pelkäsin, koska meillä
on niin erikoinen tuote. Mutta suo-
malaiset lukevat, matkustavat ja 
tietävät paljon. Turussa on ihmisiä, 
jotka ovat valmiita maistamaan 
uudenlaista ruokaa ja uudenlaista 
juttua.

Napolilainen pizza ja muut piz-
zat ovat Tursin mielestä kaksi aivan 
eri filosofiaa, kuin sähkösauna ja 
puusauna. Napolilaisen pizzan 
erityisyys on siinä, että uuni on 
todella kuuma, pizzaa paistetaan 
vain vähän päälle minuutti 450 
asteessa.

– Kauppahallia rakastan, tämä
on kuin iso perhe. Tuntuu hyvältä 
olla osa kokonaisuutta.

TEKSTI JA KUVAT: SINI SILVÀN

Turun 
kauppahalli
• Suomen toiseksi

vanhin kauppahalli
• avattu vuonna 1896
• rakennuksen

on suunnitellut
arkkitehtiprofessori
Gustaf Nyström

• kattorakenteet
sekä myymälöiden
käytäväseinustojen
puuosat alkuperäisiä.

• kauppahalli.fi

– Kaupunkilaisia pitää kiittää
koronakevään aikaisesta tuesta
ja asioinnista. Toivottavasti
myös liikennejärjestelyt saadaan
kuntoon, että kauppahalliin
pääsee joka suunnasta
kaupunkia, Jari Heinonen (vas.)
toteaa Harri Malkin kanssa
jutellessaan.

Vielä ehdit 
hakea yksin-
yrittäjien 
toimintatukea

T
urun seudun yksin-
yrittäjille suunnatun 
toimintatuen hakuaika 
jatkuu 30.9. saakka. 
Tukea voi hakea 

elinkeinoyhtiö Turku Science 
Park Oy:n ylläpitämällä Turku 
Business Region -verkkosivulla 
turkubusinessregion.com.

Tuki on suuruudeltaan 2 000 
euroa ja se myönnetään yksinyrit-
täjän toiminnan harjoittamisesta 
koituvien menojen kattamiseen. 
Hakemukseen tulee liittää 
viimeisin tilinpäätös tai veroilmoi-
tus, kirjanpidosta tai tiliotteista 
ilmenevä myynnin ja kustannus-
ten kehitys vuodelta 2020 sekä 
todistus verovelkatilanteesta ja 
mahdollisista maksujärjestelyistä.

Kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja 
Jari Heinonen odottelee 
sadonkorjuuajan vilkastuttavan 
kauppaa.

http://kauppahalli.fi
http://turkubusinessregion.com
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Jokaisessa Turkupostin 
numerossa käymme kahvilla 
kaupungin työntekijän kanssa.

Uusi sähköinen 
kirjastoauto kääntää päät
Maailman ensimmäinen sähköinen kirjastoauto Lieke lähti ajoon Turussa kesän 
alussa. Lieke on samalla liikkuva mediataideteos. Kirjastoauton erikoiskirjastovirkailijat 
Teemu Hiltunen ja Jyri Wuoristo sekä Annika Dahlsten, Lauri Järvenpää ja 
Mirka Raasakka mediataideteoksen ja teippauksen suunnitelleista Turun Anikisteista 
keskustelivat kahvin kera viiden vuoden projektista.

Teemu: Asiakkaat ovat olleet innoissaan nyt, 
kun uusi auto on päässyt ajoon. Innokkaimmat 
heistä ovat tiiviisti seuranneet sähköisen kirjas-
toauton vuosien hankintaprosessia. 

Annika: Itsekin olin kesäkuussa innoissani, 
oli huikeaa, että tämä Anikistien puolentoista 
vuoden työ tuli päätökseen. 

Teemu: Kokonaisuudessaan kaikki sujui kyllä 
hyvin, vaikka kilpailutus oli pitkä ja venyi. 

Jyri: Venymisestä oli myös hyötyä, lopulta 
saimme suomalaisen valmistajan autolle.

Lauri: Anikisteille tämä oli ainutlaatuinen pro-
jekti. Emme ole aiemmin suunnitelleet bussien 
teippauksia emmekä käyttäneet leditekniikkaa. 
Aikataulun venyminen oli meille vain hyvä juttu, 
niin Mirka ehti mukaan suunnittelemaan auton 
teippauksen.

Mirka: Auto on varmasti isoin taideteos, mitä 
olen ollut mukana tekemässä. Erityisesti yllät-
tävää oli, että joutui itse mittailemaan bussia ja 
käyttämään matematiikkaa, jotta teippaukset 
saatiin kohdilleen.

Lauri: Liekkeen ikkunoissa oleva teos Näytön-
säästäjä tehtiin alun perin Turun kaupunginte-
atterin Taideseinälle ja julkaistiin kesällä yhtä 
aikaa kirjastoauton kanssa. Teos sopi yllättä-
vän hyvin myös auton ikkunoihin.

Annika: Hienoa, että kirjasto haluaa olla etu-
linjassa kohti kestävämpää ja ekologisempaa 
tulevaisuutta. Lisäksi Lieke tukee julkisen tai-
teen edistämistä ja tuo taidetta julkiseen tilaan 
uudella ja innovatiivisella tavalla. 

Teemu: Onhan tätä taideteosta hieno ajaa. Sitä 
yrittää pitää kuin kukkaa kämmenellä. Mukavaa 

on, kun mediataideteos herättää kysymyksiä 
asiakkaissa, ja voimme tarjota muutakin kuin 
kirjoja.

Annika: Mielestäni kirjastoauton tärkein sisältö 
on kirjat, ja mediataide ja kirjat sopivat upeasti 
samaan autoon.

Mirka: Kirjat on merkittävä sisältö, mutta sekin 
on tärkeää, että auto on visuaalisesti hieno. 

Teemu: Lieke myös houkuttelee uusia asiak-
kaita upealla ulkonäöllään. Autossa on myös 
muuta uutta mm. tosi matala nousu ja esteet-
tömämpi asiointi. Ensimmäistä kertaa löytyy 
myös jääkaappi, mikro, wc, ilmalämpöpumppu 
sekä poistettava tiski, jonka avulla saadaan 
lisää tilaa.

TEKSTI JA KUVA: NOORA YRTTIAHO

Turun sähköisen  
kirjastoauton värikäs teippaus on  

toteutettu prosenttitaiteella ja se on 
suunniteltu Turun Anikistit -taiteilijaryhmän 

yhteistyönä. Taiteilijakollektiivi on 
suunnitellut myös auton ikkunapintoihin 

toteutetun mediataideteoksen 
Näytönsäästäjä. 

• Katso Liekkeen aikataulut:
turku.fi/kirjastoautot

Liekkeen katveessa kahvittelivat (vas.) Teemu 
Hiltunen, Jyri Wuoristo, Lauri Järvenpää, Mirka 

Raasakka ja Annika Dahlsten.

Katso lisätietoja Liekkeestä • turku.fi/lieke 

http://turku.fi/kirjastoautot
http://turku.fi/lieke
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Kasvava Turku

Uusi kilpailu 
nuorille yhdistää 
tiedettä ja teknologiaa
Turun kaupungin ja Bayerin perustama Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailu kannustaa nuoria 
tieteen ja teknologian maailmaan. Lounais-Suomen toisen asteen opiskelijoille suunnatun kilpailun 
kunnianhimoisena tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja, jotka pelastavat planeetan ja ihmisen.

I
dea on peräisin Bayerilta, joka eh-
dotti kaupungille yhteistä tiedekil-
pailua Saksan suurimman tiede-
kilpailun Jugend forschtin mallin 
mukaan. Kaupungin osalta toteu-

tuksesta vastaa STEAM Turku -hanke.
Elokuussa alkava kilpailu järjestetään 

yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja 
yritysten kanssa. Lukiolehtorit Jaani 
Paski ja Kalle Vähä-Heikkilä ovat 
olleet alusta alkaen mukana.

– Opiskelijat saavat mahdollisuuden
keksiä ja kehittää tieteeseen ja teknolo-
giaan perustuvia uusia ideoita, inno-
vaatioita ja sovelluksia, jotka voisivat 
pelastaa planeetan ja ihmisen – nyt 
ja tulevaisuudessa. Ideat voivat liittyä 
ilmastonmuutokseen, kestävään kehi-
tykseen, kiertotalouteen, sosiaaliseen 
ympäristöön tai vaikkapa hyvinvointitek-
nologiaan tai köyhyyden ja sairauksien 
vähentämiseen, Paski ja Vähä-Heikkilä 
kertovat.

Hieno mahdollisuus 
kaikille osapuolille
Turussa ja Lounais-Suomessa on pulaa 
koodareista, insinööreistä ja muista 
tekniikan alan huippuammattilaisista.

– Tiedekilpailu on todella upea pään- 
avaus elinkeinoelämän, korkeakoulujen 
ja kaupungin yhteistyön laajentamiseksi. 
Kiitän Bayeria erinomaisesta yhteis-
työstä ja uskon, että yhteistyö laaje-
nee nopeasti uusiin kumppanuuksiin. 
Kilpailu on hieno mahdollisuus kaikille 
osapuolille - opiskelijoille, jotka etsivät 
tulevaisuuden uramahdollisuuksia, kor-
keakouluille, jotka tarvitsevat omistau-
tuneita opiskelijoita sekä teollisuudelle, 
joka tarvitsee tulevaisuuden ammat-
tilaisia tekniikan aloille, sanoo Turun 
kaupunginjohtaja Minna Arve.

– Teimme aloitteen tiedekilpailusta,
koska se yhdistää kaksi meille erityi-
sen tärkeää painopistettä: tieteen ja 
kestävän kehityksen. Tieteen ja tekno-
logian avulla voidaan synnyttää uusia 

innovaatioita, joiden avulla ratkaistaan 
maapalloa ja ihmiskuntaa uhkaavia 
haasteita. Tulevaisuus luodaan yhdessä 
ja siksi onkin merkittävää, että tiedekil-
pailu kokoaa yhteen nuoren sukupolven 
lisäksi Turun kaupungin, korkeakoulu-
jen, oppilaitosten ja yritysten panok-
sen, iloitsee Bayer Nordicin pääjohtaja 
Miriam Holstein.

Turun tekniikan 
koulutuksen tarjonta 
kiinnostaa
Alan osaajien kasvavan kysynnän vuok-
si Turussa on laajennettu yliopistollista 
tekniikan koulutusta. Kaupungissa voi 
nykyisin opiskella tekniikkaa neljässä 
korkeakoulussa: Turun yliopistossa, 
Åbo Akademissa, Turun ammattikorkea-
koulussa ja Yrkeshögskolan Noviassa. 

– Tämän kevään hakijamäärät olivat
erinomaiset, mikä osoittaa Turun teknii-
kan koulutuksen kasvavan vetovoiman, 
iloitsee Teknologiakampus Turun johtaja 

ja Turun yliopiston vararehtori Mika 
Hannula, joka toimii kilpailun tuomaris-
ton puheenjohtajana.

TEKSTI: TEIJA MURMANN
KUVA: SHUTTERSTOCK 

Kilpailuun voi 
ilmoittautua 11.9. asti. 

Mukaan ilmoitetuista tiede- ja 
teknologiaprojekteista enintään 
30 valitaan toteutettaviksi 
lokakuussa alkavassa 
vaiheessa, jonka parhaimmisto 
kutsutaan esittelemään 
tuloksiaan lopputilaisuuteen 
tammikuussa 2021.

• Lue lisää hankkeesta:
turku.fi/steam

Luvassa 
huippupalkintoja! 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:
• turku.fi/beyond2030

• turku.fi/sv/beyond2030
• turku.fi/en/beyond2030

http://turku.fi/steam
http://turku.fi/beyond2030
http://turku.fi/sv/beyond2030
http://turku.fi/en/beyond2030
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Vimman virtuaalisessa 
Live Präkäämössä on 

poikkeusaikoina jaettu 
helppoja kädentaitovinkkejä. 

Viimeisimmät lähetykset 
katsottavissa Instagramissa 

Vimman IGTV:ssä.

Nuorisotyöntekijät 
palvelevat myös verkossa 
Kevään poikkeusaika muutti tapoja tehdä työtä ja myös Turun kaupungin 
nuorisopalvelujen henkilökunta siirtyi joustavasti ja ennakkoluulottomasti 
työskentelemään erilaisilla verkkoalustoilla. Nyt kevät tuntuu jo kaukaiselta, 
mutta sen opit digitaalisesta nuorisotyöstä kantavat syksyyn ja tästä eteenpäin.

Tutustu nuorisopalveluiden esports- ja pelitoimintaan • turku.fi/tga

K
un nuorisotilat keväällä 
sulkeutuivat koronavirus-
pandemian takia, ohjaajat 
siirtyivät olemaan läsnä ja 
nuoria varten niin someka-

navissa kuin valtakunnallisissa cha-
teissa sekä suunnittelemaan verkkoon 
nuoria kiinnostavaa sisältöä. Kohtaava 
työ, tapahtui se sitten fyysisesti tai ver-
kossa, on yksi nuorisotyön tärkeimmistä 
peruspilareista.

– On ollut hienoa huomata, että
myös verkossa tapahtuva kohtaaminen 
voi olla yhtä lailla merkityksellinen ja 
yhteisöllisyyttä tukeva sekä nuorelle 
että nuorisotyöntekijälle, toteaa nuoriso-
palvelupäällikkö Toni Ekroos nuoriso-
palveluista.

Nuoret mukaan 
digipalvelujen 
kehittämiseen
Kevään aikana kehitettiin mm. Nuorten 
taide- ja toimintatalo Vimman taidepajo-
jen live-lähetykset, Lastenkulttuurikes-
kus Seikkailupuiston yhteiseen teke-
miseen kannustavat YouTube-videot 
sekä Rock Academy Finlandin live-keik-
kastriimit ja -klinikat. 

Nuoret ovat olleet myös mukana 
toteuttamassa tapahtumia verkkoon. 
Esimerkiksi nuorten työpaja Fendarin 
viestintäpajalaiset ovat hoitaneet li-
ve-striimauksissa videotuotannon alusta 
loppuun. 

– Nuoret tarttuivat pelottomasti
uuteen asiaan ja ottivat striimituotannon 
haltuun nopeasti. Heidän omistautumi-
sensa on tärkeässä osassa projektia. 
Stream On! -etäkonserteista saimme 
niin myönteisiä kokemuksia, että strii-
maus jää osaksi Fendarin viestintäpajan 
poikkeustilan jälkeistä arkea, kertoo 
viestintäpajan ohjaaja Anssi Ikonen.

Myös Turku Game Academyn pelitoi-
minta kannustaa yhteiseen tekemiseen, 

jossa nuoret pääsevät suunnittele-
maan ja toteuttamaan toimintaa.

– Näistä hyvistä käytänteis-
tä ammennamme jatkossa, kun 
mietimme, miten voimme par-
haalla mahdollisella tavalla toimia 
verkossa nuorten kanssa. Tärkeää 
on huomioida nuorten toiveet 
sekä ottaa heidät mukaan suun-
nittelemaan toimintaa, sanoo Toni 
Ekroos.

• turku.fi/nuoret
• turku.fi/ungdomar
• turku.fi/youth

TEKSTI: JAANA RANTA-AHO

Melodista rockmusiikkia 
soittava Underclass esiintyi 
Stream on! -etäkonsertissa 

23.4. Konserttitaltioinnit 
YouTubessa: youtube.com/user/

TurkuRockAcademy.

Ammattiin 
valmistuvat 
saavat 
työnhaku-
oppaan 

M
oni nuori on 
aloittanut vii-
meisen opiske-
luvuotensa ja 
mielessä siintää 

jo työnhaku. Kaikille Turun 
ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoille jaetaan työnhaun 
tueksi uusittu Työelämän pelikä-
si -opas. 

Opas auttaa tunnistamaan 
omat vahvuudet sekä valmen-
taa työhakemuksen tekoon ja 
työhaastatteluihin käytännönlä-
heisten vinkkilistojen ja tehtä-
vien avulla. Opasta hyödyn-
netään myös perusopetuksen 
yläluokkien opinto-ohjauksen 
opetusmateriaalina.

Työelämän pelikäsi -opas 
on päivitetty osana nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
tehtävää työtä.

• turku.fi/tyoelaman-pelikasi
• turku.fi/syrjaytymisen-
ehkaiseminen

K
U

VA
:  

P
Ä

IV
I L

E
H

TI
S

A
A

R
I

K
U

VA
:  

M
AT

TI
 P

E
R

K
IÖ

M
Ä

K
I

http://turku.fi/tga
http://turku.fi/nuoret
http://turku.fi/ungdomar
http://turku.fi/youth
http://youtube.com/user/TurkuRockAcademy
http://youtube.com/user/TurkuRockAcademy
http://turku.fi/tyoelaman-pelikasi
http://turku.fi/syrjaytymisen-ehkaiseminen
http://turku.fi/syrjaytymisen-ehkaiseminen
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Tule mukaan 
verkkotapahtumaan 
keskustelemaan 
Euroopan 
tulevaisuudesta!

– Euroopalle haetaan suuntaa kesän
lopulla, kun jo perinteinen Eurooppa- 
foorumi keskustelee politiikan ja
talouden suunnasta Turussa. Euroo-
pan suunta on myös Suomen kehi-
tyksen tärkeä ulottuvuus, ja euroop-
palaisen oikeusvaltion aktiivisina
kansalaisina voimme vaikuttaa. Tule
mukaan! kehottaa Eurooppa-Fooru-
mi Turussa ry:n puheenjohtaja VTT
Anders Blom.

Suurelle yleisölle foorumi toteu-
tuu tänä vuonna verkon välityksellä. 
Kaikki ohjelma striimataan viime 
vuosilta tuttuun tapaan. Live-tilai-
suuksiin voi lähettää kysymyksiä ja 
kommentteja Turun Eurooppa-foo-
rumin mobiilisovelluksen ja Twitterin 
kautta. Keskustelut tallennetaan ja 
ne ovat katseltavissa myöhemmin 
muun muassa YouTubesta. 

Esillä erityisesti 
järjestöt ja nuoret
Myös Eurooppa-tori toteutetaan 
tänä vuonna täysin virtuaalisena. 
Tervetuloa tutustumaan sen 
monipuoliseen sisältöön tapahtuman 
aikana nettisivujen kautta.

Torstain 27.8. ohjelmaan kuuluu 
Green Deal -aiheiden lisäksi muun 
muassa nuorten EU-huippukokous 
ja meppipaneeli. Perjantaina 28.8. 
kohtaavat politiikka ja tiede. Puhujina 
ovat muun muassa komissaari Jutta 
Urpilainen ja valtiovarainministeri 
Matti Vanhanen. 

• Katso koko ohjelma:
www.europeforum.fi/ohjelma
• Se hela Europaforumets program
på www.europeforum.fi/sv/Program

TEKSTI: RONJA KOISTINEN

25 vuotta sitten Suomi liittyi EU:n jäseneksi ja voitti 
kultaa jääkiekossa! Elokuun viimeisellä viikolla 
27.–28.8. Eurooppa-foorumissa keskustellaan 
menneistä vuosista ja suunnataan katse tulevaan.

Hii-o-hoi! Suuret 
purjelaivat saapuvat 
jälleen Turkuun
Kesällä 2021 saadaan Turussa taas nauttia suuren luokan 
meritunnelmasta, kun Tall Ships Races upeine laivoineen 
rantautuu Jokisataman alueelle 5.–8.7. Samalla Turun 
ensimmäisestä Tall Ships Races -isännyydestä tulee 
kuluneeksi 25 vuotta.

P
urjelaivatapahtuman 
saapuminen Turkuun 
varmistui vasta keväällä, 
kun Pietarin vetäytyessä 
Turulle tarjottiin mahdolli-

suutta järjestää tapahtuma jo kuu-
detta kertaa. Järjestelyt ovat täysillä 
käynnissä. 

– Yleensä tämän kokoluokan
tapahtumien järjestämiseen kuluu 
useampi vuosi. Meillä on kuitenkin 
vankka kokemus ja valmiit suunnitel-
mat aiemmilta vuosilta, joten pääsim-
me heti hyvään vauhtiin, kertoo Tall 
Ships Races Turun projektipäällikkö 
Kimmo Hyyppä, joka on mukana ta-
pahtuman toteuttamisessa jo viidettä 
kertaa. 

Tall Ships Races on ensi kesän 
Suomen suurin yleisötapahtuma, 
johon odotetaan satoja tuhansia 
kävijöitä. Edellinen purjelaivatapah-
tuma vuonna 2017 houkutteli paikalle 
ennätysyleisön, 544 00 kävijää.

– Tapahtuman aluetaloudellinen

vaikutus 2017 oli 36–40 miljoonaa 
euroa ja samaa odotamme ensi 
vuodelle. Hiljaisen koronakevään ja 
-kesän jälkeen Tall Ships Races tulee
olemaan merkittävä piristysruiske,
josta hyötyvät alueen toimijat monilla
eri aloilla, Hyyppä sanoo.

Tall Ships Races liitetään myös 
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 
kymmenvuotisjuhlan ohjelmaan ja 
sen päätapahtumaksi. Kulttuuripää-
kaupunkivuosi 2011 jaettiin Tallinnan 
kanssa, joka toimii myös yhtenä ensi 
vuoden TSR-isäntänä ja ottaa vas-
taan purjelaivat kolmantena satama-
na Turun jälkeen. Muut satamat ovat 
Klaipeda (Liettua), Maarianhamina ja 
Szczecin (Puola). 

TEKSTI: MIIA ALHANEN
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Online tapahtuma:
• www.europeforum.fi

• www.europeforum.fi/sv
• www.europeforum.fi/en

Seuraa foorumia somessa, luvassa kilpailuja sekä keskustelun avauksia!  
twitter #eurooppafoorumi #europeforum #turku   Facebook-square Turun Eurooppa-foorumi

Kansainvälinen Turku

Tall Ships Races 2021 
-tapahtuman rakentumista

voi seurata verkossa:
tallshipsturku.fi tai  

Facebookissa  
@tallshipsturku2021.

http://www.europeforum.fi/ohjelma
http://www.europeforum.fi/sv/Program
http://www.europeforum.fi/
http://www.europeforum.fi/sv
http://www.europeforum.fi/en
http://tallshipsturku.fi
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Harri Helajärvi, LT
Vt. erikoislääkäri
Paavo Nurmi -keskus

Jos 
turkulaiset liikkuisivat 
enemmän
Aktiivinen elämäntapa ylläpitää ja parantaa terveyttä 
ja hyvinvointia. Elintapoja pidetään pitkälti henkilökoh-
taisina valintoina, mutta huonot sellaiset synnyttävät 
kustannuksia meille kaikille. Laiminlyönneistä maksetaan 
henkilökohtaisesti ehkä vasta vuosikymmenien päästä, ja 
silloin sairauksiin voi olla vaikea vaikuttaa. Ihmismieli on 
lyhytnäköinen. Teemme valintoja usein hetken mielialan ja 
välittömien palkintojen perusteella. Olisiko asenteenmuu-
toksen aika?

Liikkumattomuuteen liittyy lisääntynyt ylipainon ja liha-
vuuden, sydän- ja verisuonitautien, tyypin 2 diabeteksen, 
maksan rasvoittumisen ja monien syöpien riski. Vähän 
liikkuvilla monien sairauksien eteneminen on nopeam-
paa tai vaikeusaste on hankalampi. Säännöllinen liikunta 
vahvistaa lihas- ja luumassaa sekä voimaa ja pitää yllä 
kuntoa ja itsenäistä toimintakykyä. Sillä on hyvä vaiku-
tus astmaan ja keuhkoahtaumatautiin, nivelkulumiin ja 
tulehduksellisiin nivelsairauksiin. Säännöllinen liikunta 
parantaa mielialaa ja ehkäisee ikääntyvien kaatumisia 
sekä murtumia.  

Suomessa liikkumattomuuden on laskettu aiheuttavan 
ainakin 3 200 miljoonan euron vuosittaiset kulut. Jos 
liikkuisimme enemmän, säästäisimme terveydenhuollon 
käyntien, lääkekulujen ja muun hoidon suorissa kustan-
nuksissa 600 M€, sairauksien pahenemisten aiheuttamis-
sa kustannuksissa sekä laitoshoidossa ja toimenpiteissä 
150 M€, työstä poissaolojen työnantajien ja yhteiskunnan 
kustannuksissa vähintään 30 M€ ja sairastelusta aiheutu-
neena tuloverojen vähenemisenä vähintään 1 400 M€. 

Jos liikkuisimme enemmän, säästäisimme paremmalla 
työtehokkuudella vähintään 900 M€. Jos liikkuisimme 
enemmän, myös kipu ja sosiaalinen syrjäytyminen vähe-
nisivät, mutta sitä hyvää on vaikea rahassa mitata.

Voisimme lisätä liikettä pienin säästöerin, työssä ja va-
paa-ajalla. Kaikki säännölliset talletukset säästöpossuun 
lasketaan. Monet liikkumisen muodot ovat lisäksi ilmaisia. 

Jos turkulaiset liikkuisivat enemmän, parantaisimme 
hyvinvointia ja terveyttä – ja säästäisimme. Saisimme 
aikaan yhteistä hyvää! ”Liikuntapillerissä” on potentiaalia, 
mutta onko sitä meissä?

Paavo Nurmi -keskus 
on Turun yliopiston 
yhteydessä toimiva 
liikuntalääketieteen 
keskus. PNK on 
Turun kaupungin 
liikuntapalvelukeskuksen 
yhteistyökumppani.

Terveyskioski tarjoaa 
tietoa ja tukea 
ammattikoululaisille
Terveyskioskit toteutuvat Turussa syyskuun 
loppupuolelta alkaen pop-up-kioskeina, joissa 
nuoret vierailevat koulupäivän lomassa ilman 
erillistä ajanvarausta. Kioski tarjoaa elintapaohjausta 
ja tukea päihteiden käytön lopettamiseen ja 
ennaltaehkäisemiseen.

T
erveyskioski on osa 
Turun ammattikorkea-
koulun, Turun kaupungin, 
Turun ammatti-instituu-
tin ja Lounais-Suomen 

Syöpäyhdistyksen yhteistä tervey-
denedistämisen toimintaa.

Tarkoituksena on kartuttaa nuor-
ten terveystietoa, lisätä osallisuutta 

ja tukea nuorten elintapavalintoja. 
– Tällainen matalan kynnyksen

toiminta on tehokas lisäkeino nuorten 
hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja mah-
dollistaa tärkeän kohtaamisen aikui-
sen kanssa, kertoo projektipäällikkö 
Minna Salakari Turun AMK:sta.

TEKSTI: JUHA SOPANEN

Terveyspalveluissa 
etävastaanottoja 
videon välityksellä
Terveyspalveluissa voi varata ajan videovälitteiselle 
etävastaanotolle. Tiedustele etävastaanoton 
mahdollisuutta ajanvarauksen yhteydessä.

E
tävastaanotto sopii 
kiireettömille hoito- ja 
kuntoutusvastaanotoille 
niin uusille kuin jo aiem-
min asiakkaana olleille. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö 
arvioi etävastaanoton sopivuuden 
ajanvarauksen yhteydessä.

Verkkovastaanotto edellyttää, 
että asiakkaalla on voimassa oleva 
sähköpostiosoite sekä kameralla 
varustettu tietokone (esimerkiksi 
kannettava tietokone), matkapuhelin 

tai mobiililaite. Vastaanoton kutsulinkki 
lähetetään asiakkaan sähköpostiin. 

Videovälitteiset vastaanotot muut-
tuvat maksullisiksi ensi vuoden alusta 
alkaen.

Etävastaanotto on tietoturvallinen, 
sillä asiakkaan ja hoitohenkilökunnan 
keskustelut ovat suojattuja.

• turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/
ajanvaraus-ja-neuvonta
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Vinkkejä kaikenikäisille kotijumppaan ja ulkoiluun • turku.fi/liikkeellenetissa • turku.fi/sv/motionerapawebben

http://turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajanvaraus-ja-neuvonta
http://turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajanvaraus-ja-neuvonta
http://turku.fi/liikkeellenetissa
http://turku.fi/sv/motionerapawebben
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Kohti vuotta 2029

Autetaan nuoria 
siellä missä nuoret ovat 
Ensimmäiset psykiatriset sairaanhoitajat aloittivat työnsä Turun kouluissa keväällä 2019. 
Tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytyminen auttamalla heitä tutussa kouluympäristössä 
jo ennen kuin ongelmat kasaantuvat suuriksi. Psykiatristen sairaanhoitajien kaksivuotinen 
sopimus kouluissa on saamassa jatkoa kahdelle seuraavalle vuodelle. 

Y
hteiskunta on hektinen ja 
perheiltä vaaditaan yhä 
enemmän. Nuoren elämässä 
voi olla monenlaisia haasteita: 
masentuneisuus, ahdistunei-

suus, sosiaalisten tilanteiden jännittäminen 
tai ongelmat perhesuhteissa.

– Ammattitaitoani on se, että löydän
nuorelle oikean avun, tarjoaa sen koulu- 
psykologi, kuraattori, psykiatrinen sairaan-
hoitaja tai joku muu taho, Normaalikoulun 
kouluterveydenhoitaja Susan Suomi 
kertoo. 

– Apu kohdennetaan tarpeen mukaan.
Nuoria tavataan perusvastaanottojen 
ohella kävelyllä tai kahvilassa. Olemme 
tehneet yhdessä kouluterveydenhoitajan 
kanssa myös kotikäyntejä, Normaalikoulun 
psykiatrinen sairaanhoitaja Leija Santala 
jatkaa. 

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaan-

otolle ohjaudutaan kouluterveydenhoitajan 
tai -lääkärin lähetteellä. Vastaanotolle 
pääsee nopeasti: parissa viikossa, välillä 
muutamassa päivässäkin lähetteestä. 

Osa saa avun muutaman käyntiker-
ran jälkeen – toiset tarvitsevat 10 käyntiä 
lukuvuoden aikana. Jos nuori tarvitsee 
lisätukea, koululääkäri voi tehdä lähetteen 
psykiatriseen erikoissairaanhoitoon.

Leija ja Turun ammatti-instituutin psy-
kiatrinen sairaanhoitaja Sini Nevantaus 
arvioivat, että suurinta osaa oppilaista on 
pystytty auttamaan niin, ettei lähetettä 
jatkohoitoon ole tarvittu.

Psykiatrisille 
sairaanhoitajan palveluille 
koulu luonteva paikka
Oppilashuollossa tunnetaan oppilaat ja 
perheet 1. luokasta lähtien. Vanhemmat 
luottavat kouluun ja he ovat olleet tyyty-

Psykiatrinen sairaanhoitaja 
Leija Santala (vasemmalla) 
ja kouluterveydenhoitaja 

Susan Suomi tekevät laajaa 
yhteistyötä oppilaiden 

hyvinvoinnin parhaaksi.

Psykiatrinen 
sairaanhoitaja 
Sini Nevantaus.
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Lyhytterapeuttisella 
työotteella ikäihmisten 
voimavarat käyttöön
Turun kaupunki käynnisti huhtikuussa ideakilpailun, jossa 
innostettiin kehittämään toimintaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin 
edistämiseksi poikkeusoloissa ja sen jälkihoidossa.

Koronapandemia osui erityisesti yli 70-vuotiaisiin. Eristäytyminen 
oli erityisen raskasta heille, joiden elämäntilanne oli jo 
entuudestaan vaikea.

Ideamme ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan perustuvalle uudelle 
toiminnalle valittiin kilpailussa toteutettavaksi. Elokuusta alkaen 
tarjoamme yli 60-vuotiaille turkulaisille maksutonta yksilö- ja 
ryhmämuotoista keskustelutukea etäyhteyksin ja tilanteen salliessa 
kasvotusten. Tuemme ihmisiä löytämään itsestään voimavaroja ja 
ratkaisuja elämäntilanteeseen. Lisäksi ryhmät tarjoavat osallistujille 
vertaistukea.

Turku vastasi akuuttiin tarpeeseen ketterästi, 
kiitos tuesta uuteen tukityöhömme!

Katja Suominen 
Toiminnanjohtaja 
Tukenasi.fi – Turun 
Kaupunkilähetys ry

Koulujen 
psykiatriset 
sairaanhoitajat
Kenelle?
13–20-vuotiaille nuorille yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa 
oppilaitoksissa 

Miten?
Vastaanotolle pääsee koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tervey-
denhoitajan tai lääkärin kautta.

10 sairaanhoitajan työpanos suunnattiin varhaisen vaiheen 
psykiatriseen hoitoon yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksis-
sa, ei korvaamaan oppilashuollon työtä. Toiminta on järjestetty 
Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin välisellä 
sopimuksella vuoden 2019 alusta tämän vuoden loppuun.

Turkuun avataan 
aikuisille suunnattu 
mielenterveys- ja 
päihdepalveluyksikkö

Turun kaupungin terveyspalvelut on perustamassa mielenterveys- 
ja päihdepotilaiden hoitoon uutta yksikköä. Palvelussa yhdistyvät 
nykyiset aikuisväestön perustason matalan kynnyksen 
mielenterveys- ja päihdepalvelut. Aiemmin palveluita on tuotettu 
monessa eri yksikössä ja niitä on myös ostettu.

Yksikön uudet työntekijät aloittavat työssään syksyllä. Sen 
jälkeen edetään tarkempaan toiminnan suunnitteluun. Yksikön 
käynnistymisaikataulu tarkentuu syksyllä 2020.

• Lisätiedot: turku.fi/hytokehittaa

Näkökulma

Lue lisää kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluista • turku.fi/mielenterveys • turku.fi/paihdepalvelut

väisiä, että sieltä on saatavilla myös 
psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut. 
Normaalikoulun monikulttuurisessa 
ympäristössä tämä korostuu. Leija 
Santala pitääkin vastaanottoja myös 
englanniksi. 

Ammatti-instituutissa kokemus on 
ollut samanlainen.

– Nuori kokee tilanteen eheyttävänä,
kun hänet kohdataan rauhassa omassa 
ympäristössään, Sini Nevantaus kuvaa. 

Susan ja Leija kertovat esimerkin 
syömishäiriöisestä nuoresta. Susan 
työskenteli perheen ja Leija nuoren 
kanssa, kaikki samalla yhteistyötä 
tehden. Lähetettä syömishäiriöpolille ei 
tarvittu.

– Seurasimme tilannetta tarkasti.
Ratkaisevaa oli, että pystyimme puuttu-
maan ongelmiin ajoissa, Leija toteaa.  

On nuoren etu, jos hän ohjautuu 

oikeaan paikkaan jo arviota tehtäessä. 
Arviot tehdään aina yhteistyössä toisia 
ammattilaisia konsultoiden. 

Ammatti-instituutissa opintopsy-
kologi Katariina Ensomaa ja Sini 
Nevantaus keskustelevat yksittäisten 
opiskelijoiden kohdalla, kumpi heistä 
tarjoaa nuorelle oikeanlaisen avun. 

– Olemme monena päivänä viikos-
sa täällä yhtä aikaa, joten yhteistyö 
sujuu luontevasti. Toimimme opiskeli-
jan parhaaksi emmekä tarpeettomasti 
siirtele opiskelijoita vastaanotolta 
toiselle, Katariina kertoo. 

Lisätiedot:
• turku.fi/opiskeluterveydenhuolto
• turku.fi/kouluterveydenhuolto

TEKSTI: TIIA LAAKSO
KUVAT: TIIA LAAKSO, SINI NEVANTAUS, ISTOCK

http://Tukenasi.fi
http://turku.fi/hytokehittaa
http://turku.fi/mielenterveys
http://turku.fi/paihdepalvelut
http://turku.fi/opiskeluterveydenhuolto
http://turku.fi/kouluterveydenhuolto
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Kaupunki remontissa

Kauppatori näyttää 
uudet kasvonsa
Turun keskustan kiivas rakentaminen on jatkunut koko kesän, ja 
syksyn aikana tapahtuu paljon. Uuden Kauppatorin paviljongit 
ovat hyvää vauhtia valmistumassa.

Turun Kauppatorista 
rakentuu olohuone, jonka 
ihmiset todellakin ansait-
sevat. Toripaviljongeilla on 
avainrooli siinä, että tori 

on viihtyisä, houkutteleva ja mieleenpai-
nuva paikka ihmisten kaikkialta kohdata, 
avaa arkkitehti Ted Schauman Schau-
man & Nordgren Architects toimistosta.

Aurakadulla rakentaminen aloitettiin 
toukokuussa perustusten rakentamisel-
la ja siihen liittyvillä kaivanto- ja paalu-
tustöillä. Myös Eerikinkadulla paviljongin 
rakentaminen on kulkenut muun tekemi-
sen ohessa koko kesän. Elo-syyskuussa 
Eerikinkadun paviljongin osalta tehdään 
vesikattotöitä ja puuverhoilukin pääs-
tään aloittamaan.

Toripaviljongit valmiita 
vuodenvaihteessa
– Toriparkki valmistuu vuodenvaihteessa
2020–2021, joten myös toripaviljongit 
valmistuvat aikataulun mukaan samaan 
aikaan. Sisäänkäynnit kaupallisiin 
kiinteistöihin sekä pysäköintiin 
ovat valmiina vuodenvaihteessa, ja 
torikannen kivetys sekä katuosuuksien 
rakentaminen käynnistyvät myös, 
kertoo Turun uusi Kauppatori -projektin 
johtaja Janne Laine.

Paviljonkien rakentaminen on mer-
kittävä osa Turun uuden Kauppatorin 
rakentamista. Kauppatoria ympäröivien 
katuosuuksien paviljonkirakennuksiin 
sijoittuvat toriparkin ja toria ympäröivien 
liikekiinteistöjen sisäänkäynnit sekä 
liiketiloja. 

– Paviljonkien arkkitehtonisena
ajatuksena on ollut, että paviljongit 
nousevat maasta kuin puut, joiden 
latvat luovat suojattuja oleskelutiloja 
sekä ulko- että sisätiloissa. Paviljonkien 
sisätilat, joihin parkkilaitoksen porras-
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Rakenteilla

Puolalan koulu
Monivuotinen peruskorjaus 
on valmistunut. Peruskorjaus 
toteutettiin yhteistoiminta-
urakkana niin, että tavoit-
teet ja suunnitelmat sovittiin 
alusta alkaen yhteistyössä 
suunnittelijoiden, urakoitsijan 
ja käyttäjien kanssa. Tavoit-
teet saavutettiin taloudelli-
sesti ja laadullisesti. Koulutyö 
rakennuksessa on alkanut 
elokuussa. 

Kallelankadun 
päiväkoti 
Perusparannus- ja muu-
tostyöt ovat käynnissä ja 
valmistuvat lokakuun alkuun 
mennessä. Tilojen pintoja 
uusitaan ja talotekniikkaa päi-
vitetään.  Päiväkotiin raken-
netaan yhteinen ruokailutila, 
joka on yhdistettävissä mo-
nitoimisaliin. Valmistuskeittiö 
muutetaan palvelukeittiöksi ja 
sen käynti siirretään Puro-
kadulle. Katua reunustavat 
aidat uusitaan ja rakennetaan 
tukimuuria. Korjaustyö jatkuu 
kesällä 2021.

Havainnekuva 
Eerikinkadun paviljongista. 

Väliaikainen tori on palvellut 
rakentamisen ajan asiakkaita 
ja kauppiaita parhaalla 
mahdollisella tavalla, myös 
kevään poikkeustilanteessa.

huoneet sijoittuvat, ovat puiden rungot. 
Suuret kattorakenteet toimivat kuten 
puiden latvat, kuvailee Ted Schauman.

Tori muotoutuu 
Saariston sydän 
-suunnitelman mukaan
Paviljonkien suunnittelusta vastaa 
Schauman & Nordgren Architects ja 
Schauman Arkkitehdit, ja toteutuksesta 
Kiinteistö Oy Turun toripaviljongit. 

Kauppatorin jatkosuunnittelun taus-
taksi järjestettiin keväällä suunnittelukil-
pailu, jonka voitti työ nimeltä Saariston 
sydän. Voittajatyön takana on työryhmä 
Sigge-Valoa-Loci.

– Historian esille tuominen oli tärkeä
teema suunnittelussa. Vanhan kaasu-
lyhdyn esiin tuominen keskelle toria 
esimerkkinä. Kaarevat istuskeluportaat 
puolestaan kokoavat ihmiset yhteen, 
ja saaristotaideteos on tunnistettava 
teema kaikenikäisille, sanoo Sigge Ark-
kitehdit Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti 
Pekka Mäki.

• turku.fi/kauppatori

TEKSTI: MIKKO GRÖNMAN
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Ajankohtaiset tiedot ja torin tunnelmat Turun Kauppatorin Facebook-sivulta  • facebook.com/turunkauppatori
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Noin kahden kilometrin päässä keskustasta sijaitsee 
Kupittaan liikuntakeskus. Sijaintinsa puolesta Kupittaa 
on opiskelijalle kelpo vaihtoehto lähteä joko yksin 
tai yhdessä harrastamaan, sillä se on lähellä alueen 
korkeakouluja. Harrastusmahdollisuuksia alueella on 
niin vasta-alkajalle kuin himoliikkujallekin. 

L
ista on pitkä, kun Turun 
kaupungin liikuntapalveluvas-
taava Jorma Fisk esittelee 
aurinkoisena kesäpäivänä 
CampusSportin liikuntatuutori 

Jasmin Slimanille Kupittaan liikunta-
mahdollisuuksia. Alueella on runsaasti 
vapaaseen liikkumiseen tarkoitettuja 
paikkoja, kuten katukoriskenttä, ran-
talentopallokentät, luistelumato sekä 
Panna football- ja monitoimiareenat. 
Kupittaan urheiluhallissa voi opis-
kelijaystävälliseen hintaan harrastaa 
yleisurheilua, ammuntaa ja keilailua tai 
käydä kuntosalilla. 

– Vapaata nurmialuetta löytyy myös
ja on mukava nähdä iltaisin ja viikon-
loppuisin ihmisiä heittelemässä siellä 
frisbeetä tai vetämässä puistojumppia. 
Kupittaa on iso liikunnan olohuone, 
kertoo Jorma. 

Åbo Akademissa opiskelevalle 
Jasminille Kupittaan liikuntatarjonta on 
tullut vuosien mittaan tutuksi. Hän on 
toiminut kolmen vuoden ajan Campus-
Sportin liikuntatuutorina. Liikuntatuutorit 
ovat turkulaisten korkeakoulujen opis-
kelijoita ja CampusSportin vapaaehtoi-
sia, jotka tukevat ja kannustavat muita 
opiskelijoita liikunnan pariin.

Pidä paussi 
ja suuntaa 
Kupittaalle 
liikkumaan

– Opiskellessa täytyy pitää taukoja
ja käydä liikkumassa, jotta jaksaa taas 
keskittyä. Haluan auttaa opiskelijoita 
löytämään liikunnan pariin ja voimaan 
hyvin, sanoo Jasmin.  

Jasminin mukaan opiskelijoiden 
keskuudessa kuntosali on suosituin 
liikuntamuoto, koska treenin voi sovittaa 
omaan aikatauluun sopivaksi. Campus-
Sport järjestää myös ohjattua liikuntaa 
ja kursseja niin aloittelijoille kuin jo 
pidemmän aikaa treenanneille. 

– Jos opiskelija pohtii uuden liikun-
taharrastuksen aloittamista, meihin 
liikuntatutoreihin kannattaa olla yhtey-
dessä. Voimme tulla pari kertaa mukaan 
esimerkiksi kuntosalille tai tutustumaan 
Kupittaan liikuntamahdollisuuksiin, kan-
nustaa Jasmin.  

• turku.fi/liikunta
• turku.fi/motion
• turku.fi/sport

TEKSTI JA KUVAT: MIKAELA JALANNE

Fölin yölinja 89 kulkee ke- ja to-öinä 19.8.–17.9. keskustasta Halisiin, Ylioppilaskylään, Uittamolle, 
Harittuun ja Ilpoisiin • reittiopas.foli.fi • reittiopas.foli.fi/sv/ • reittiopas.foli.fi/en/

Tiesitkö, että 
Kupittaalta löytyy… 

• nurmikenttiä ja tekonurmikenttiä
• pesäpallo-, petanque- ja rantalentopallokenttiä
• monitoimikenttä
• katukoriskenttä
• Panna-areena
• BMX-rata
• luistelumato
• skeittiparkki
• velodromi
• 20 kiintorastia
• ulkokuntoilulaitteet
• maauimala
• urheiluhalli
• keilahalli
• ampumarata

Vapaita palloiluvuoroja ja kenttiä voit helposti selata ja varata 
Timmi-kalenterista. Lisätietoa turku.fi/liikuntavuorot tai 
asiakaspalvelusta liikunta.varaukset@turku.fi.

Opiskelijakaupunki Turku

Turku loistaa 
opiskelijakaupunkina
Turku sai kouluarvosanaksi 8,8 kevään 
opiskelijakyselyssä. Turun maine hyvä-
nä opiskelukaupunkina sekä kaupungin 
koko olivat tärkeimmät syyt sille, miksi 
vastaajat valitsivat Turun opiskelukau-
pungikseen.

Kyselyyn vastasi yli 3 400 opiskelijaa 
kaikista Turun kuudesta korkeakoulusta.

• turku.fi/opiskelijakaupunki
• turku.fi/sv/studiestad
• turku.fi/en/study-turku

Jasmin ja Jorma 
testasivat uusia 

vuokrarullaluistimia 
luistelumadolla. 

Myös CampusSport 
tarjoaa liikuntapalveluita 

korkeakoulujen 
opiskelijoille ja 

henkilökunnalle: 
• campussport.fi

Lähde: 
Opiskelijakaupunki Turku 2020 -kysely.

korkeakoulu-
opiskelijoista 
suosittelisi Turkua 
opiskelijakaupungiksi 
ystävälleen.

98 % 

Katso video:  
turku.fi/kupittaanliikuntakeskus

http://turku.fi/liikunta
http://turku.fi/motion
http://turku.fi/sport
http://reittiopas.foli.fi
http://reittiopas.foli.fi/sv/
http://reittiopas.foli.fi/en/
http://turku.fi/liikuntavuorot
mailto:liikunta.varaukset@turku.fi
http://turku.fi/opiskelijakaupunki
http://turku.fi/sv/studiestad
http://turku.fi/en/study-turku
http://campussport.fi
http://turku.fi/kupittaanliikuntakeskus
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Hei, nyt lähdetään

Digituen matkassa
Noora Orvasto toimii Digituki Varsinais-Suomessa -hankkeen 
projektipäällikkönä. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, joten tukea sähköiseen 
asiointiin sekä palveluiden ja laitteiden käyttöön tulisi olla riittävästi saatavilla. 

Digituen valtakunnallisessa koordinaa-
tiossa on mukana 14 eri maakuntaa, 
joita tukee Digi- ja väestötietovirasto. 
Valtiovarainministeriö tukee hankkeita 
valtionavustuksella. Varsinais-Suomen 
hanke käynnistyi marraskuussa 2019 ja 
jatkuu lokakuun 2020 loppuun.

Klo 7
Aamuvirkku Noora aloittaa päivänsä 
kahvilla, sähköpostien tarkastelulla ja 
digituen valtakunnallisen verkoston 
Teams-ryhmän selailulla. 

– Keskustelen lisäksi Skypen avulla
hanketiimiläisten Ulla Strengell-Ander-
sonin ja Julia Innilän kanssa. Käymme 
ajatustenvaihtoa tehdyistä asioista ja 
tulevista suunnitelmista.

Klo 9
Noora aloittaa Teams-kokouksen 
hanketiimin ja Turun seudun digituen 
verkoston kanssa. 

– Olemme hankkeen aikana rakenta-
neet Varsinais-Suomen alueelle digituen 
verkostoa, joka muodostuu viidestä eri 
seutukunnasta: Loimaan seutu, Turun-
maa, Turun seutu, Salon seutu ja Vak-
ka-Suomi. Viestimme verkoston kanssa 

omassa Teams-ryhmässä ja järjestäm-
me verkostotapaamisia.

– Kokouksessa sovimme, kuinka
lähdemme kehittämään Turun seudun 
verkoston toimintaa. Kehittämistoimin-
nat muotoillaan seutukuntien tarpeiden 
mukaan. 

Nooralle on tärkeää, että 
digituen tunnettuus paranee 
Varsinais-Suomessa, sillä 
tukea on paljon tarjolla. 

Klo 12
Noora siirtyy kotitoimistolta syksyllä 
avattavaan Kauppatorin Monitoriin. 
Kauppatorin Monitorissa tulee 
olemaan päivittäin digiopastajia, jotka 
neuvovat kaupungin digitaalisten 
palveluiden käytössä matalalla 
kynnyksellä. 

Uuteen Monitoriin siirtyy myös 
Kelan Eerikinkadun palvelupisteen 
asiakaspalvelu.

Klo 14
– Jatkan matkaani Skanssin
Monitoriin. Tapaan siellä omakielisen 
neuvontapisteen Infotorin neuvojan 
Walid Al-Janabin. 

Digituki kuuluu Walidin päivittäi-
seen työnkuvaan. Tehtäviin kuuluu 
esimerkiksi asiakkaiden neuvonta 
erilaisten sähköisten palveluiden käy-
tössä, ohjaus itsenäiseen palveluiden 
käyttöön sekä tuki laitteiden käytössä.

Infotorilla tarjotaan omakielistä 
tukea 14 eri kielellä. Toiminta siirtyy 
syksyllä pääosin Kauppatorin Moni-
toriin. 

Klo 15
– Nyt on päivä pulkassa. Olemme kar-
toittaneet digituen tarjoajia koko Var-
sinais-Suomen alueella, ja pelkästään 
jo Turussa on monipuolinen digituen 
tarjonta, kertoo Noora.

– Tarkista, missä digitukea on
tarjolla, kurkkaa osoitteesta turku.fi/
digiapu. On tärkeää, että digituen ole-
massaolosta tiedetään ja tukea osataan 
pyytää. Digi kuuluu meille kaikille!

Lue lisää digituesta:
• dvv.fi/digituki
• dvv.fi/sv/digistod

TEKSTI JA KUVAT: JULIA INNILÄ

Digitukea tarjolla pääkirjastossa torstaisin 3.9.–10.12. klo 14–15.30 aulan infopisteessä  • turku.fi/kirjasto

http://turku.fi/digiapu
http://turku.fi/digiapu
http://dvv.fi/digituki
http://dvv.fi/sv/digistod
http://turku.fi/kirjasto


17

Esteettömyysraati 
on kaikkien 
asialla

K
uka tahansa meistä voi 
joutua tilanteeseen, jossa 
tarvitsemme esimerkiksi 
liikkumiseen jotain apuväli-
nettä. Väestön ikääntyessä 

yhä useampi näkee tai kuulee heikosti. 
Kaikki lastenrattaiden kanssa kulkeneet 
tietävät, miten paljon kynnyksiä ja por-
taita ympäristössä on.

Julkisten palveluiden tuottajana 
Turun kaupungin tilojen ja palveluiden 
pitää olla kaikkien käytettävissä.

Parhaita esteettömyysasiantuntijoita 
ovat he, joilla itsellään on joku erityi-
nen piirre. Juuri tästä syystä kaupunki 
kokosi vapaaehtoisuuteen perustuvan 
esteettömyysraadin kehittämään estee-
töntä Turkua.

– Opastamme ja kartoitamme
kohteita, joiden esteettömyyttä ei ole 
huomioitu ja teemme niihin parannuseh-
dotuksia, kuvailee raadin vetäjä, esteet-
tömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen. 

Esteettömyys on 
asiakaslähtöisyyttä ja 
yhdenvertaisuutta
Kesäkuun alussa esteettömyysraati 
kutsuttiin kaupungin ja Kelan upouuteen 
yhteispalvelupiste Kauppatorin 
Monitoriin, joka palvelee syksystä 
alkaen kaupunkilaisia KOP-kolmion 
katutasossa. Ketkä olisivat raatia 
parempia asiantuntijoita tarkistamaan, 
ovatko uudet tilat myös esteettömät? 

Paikalla olivat näkövammaiset 
Merja Jämsäläinen ja Taru Luukkala 
opaskoiransa kanssa sekä liikuntarajoit-
teiset Marja-Liisa Salminen sekä Olli 
Nordberg avustajansa kanssa.

Raadilla oli paljon huomioita heti 
sisäänkäynnin opasteista lähtien. Nä-
kövammaisille on tärkeää, että teks-
tien värikontrastit ovat riittävät ja että 
tekstien koko on mahdollisimman suuri. 
Lisäksi olennaista on opasteiden selkeä 
kieli ja oikeat termit. Myös kalusteissa 
esteettömyys pitää huomioida.

– Monitorissa on hyvä olla erikor-
kuisia istuimia, sillä huonojalkaisen 
on vaikea nousta matalalta tuolilta tai 
sohvalta, erityisesti, jos ei ole käsinojia, 
joista ottaa tukea, Marja-Liisa Salminen 
pyysi huomioimaan.

– Pyörätuolilla kulkevan on päästävä
tuolin kanssa pöydän ääreen niin, että 
pyörätuoli menee pöydän alle. Muuten 
pöytä jää liian kauaksi, huomautti puo-
lestaan Olli Nordberg. 

– Portaiden askelmiin on lisättävä
lisäkontrastiraita. Samoin ovilistat on 
maalattava mustiksi paremman kontras-
tin saavuttamiseksi, kirjasi Jyri Kupari-
nen raporttiinsa.

Esteettömyysraati on tehnyt me-
nestyksekästä yhteistyötä myös muun 
muassa VoiVeljet-ravintoloiden sekä 
Muumimaailman kanssa. 

Tärkein esteettömyyttä 
parantava tekijä on asenne
Jyri Kuparinen on toiminut esteettö-
myyskoordinaattorina kohta kaksi vuot-
ta. Hänen työtehtäviinsä kuuluu ohjata 
eri toimijoita huomioimaan esteettö-
myysasiat sekä valvoa lainsäädännön 
toteutumista.

– Esteettömyydessä ei ole enää kyse
pelkistä kiinteistä esteistä ja työkenttä 

Esteettömyys 

Esteettömyyskoordinaattori 
Jyri Kuparinen (vas.), 
projektipäällikkö Riikka Niemelä ja 
esteettömyysraadin jäsen Marja-
Liisa Salminen olivat mukana 
arvioimassa Kauppatorin Monitorin 
uusien tilojen esteettömyyttä.

kasvaa koko ajan, Kuparinen kertoo.
– Toiveenani on, että ymmärryksen

lisääntyminen liittäisi esteettömyyden 
vielä tukevammin kaupungin tulevai-
suuden visioihin ja samalla tukisi niiden 
tavoitteita.

– Esteettömyyden huomioiminen
hyvissä ajoin jo erilaisten hankkeiden 
suunnitteluvaiheessa on myös kustan-
nustehokasta. Pitää aina muistaa, että 
saavutettavuus ja esteettömyys lisää-
vät jokaisen hyvinvointia joko suoraan 
tai välillisesti!

Esteettömyysraadin tavoittaa 
Jyri Kuparisen kautta 
(jyri.kuparinen@turku.fi).

TEKSTI JA KUVAT: ANRI NISKALA

Taru Luukkala 
tutustumassa 

Monitorin 
opastauluun.

•   liittyy näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen, ymmärrettävyyteen
sekä mahdollisuuteen osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon

•  mahdollistaa kotona asumisen ja sujuvan osallistumisen muun
muassa työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Verkkosivun tai -palvelun saavutettavuus tarkoittaa, että tieto on 
esitetty siten, että käyttäjä pääsee siihen käsiksi. Tieto voidaan 
esimerkiksi esittää tekstinä ja äänimuodossa. Tärkeää on myös 
ymmärrettävyys: onko asia esitetty niin, että sen ymmärtää helposti?

Esteettömyysraadin lisäksi esteetöntä Turkua edistää kaupungin 
virallisiin vaikuttajaryhmiin kuuluva vammaisneuvosto.  
• Lue lisää: turku.fi/vammaisneuvosto

mailto:jyri.kuparinen@turku.fi
http://turku.fi/vammaisneuvosto
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Kiinan toimet virusta 
vastaan olivat massiiviset. 
Siksi aloitimme Turussa jo 
alkuvuodesta varautumi-
sen pandemiaan. Tiesim-

me, että matkustamisen myötä virus 
kulkee tänne hetkessä. 

Maailmanlaajuista pandemiaa on 
virusopin piireissä ennustettu jo vuosia, 
mutta silti Jutta yllättyi, että aiheuttaja 
oli koronavirus.

– Influenssavirukset ovat aiheutta-
neet historian isoimmat pandemiat. Ko-
ronassa isossa roolissa olivat vähäoirei-
set, mutta tartuttavat henkilöt. Kiinasta 
annettiin pitkään sellainen vaikutelma, 
että ihmiset olivat tosi sairaita. Oireetto-
mista puhuttiin vähän.

Tukea työhön 
monelta taholta
Turun kaupungin tartuntataudeista 
vastaava lääkäri. Yleislääketieteen 
erikoislääkäri. Lääketieteen tohtori. 
Kolmen lapsen äiti. Kun korona tuli Tur-
kuun, virkavastuussa oli Jutta. Kevään 

aikana hänelle kertyi satoja ylityötunteja. 
Muutaman kuukauden aikana Jutta teki 
n. 800 karanteeni- ja eristyspäätöstä.
Työnarkomaaniksi hän ei kuitenkaan
suostu itseään kutsumaan. Häntä ajaa
eteenpäin pohjaton kiinnostus ja innos-
tus omaa työtä kohtaan.

– Minulla on onneksi hyvät unen-
lahjat, Jutta naurahtaa. Olen jaksanut 
tätä esimiesten sekä Turun kaupungin 
ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
kollegoiden tuella.

Peltoniemi kiitteleekin, että yhteistyö 
toimi äärimmäisen hyvin Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirin kanssa. Myös 
kaupungin sisäinen työ muiden toimi-
alojen kanssa sujui hienosti. 

Lieväoireisten löytäminen 
nyt avainroolissa
Kevään aikana Suomessa puhuttivat 
suojainhankinnat sekä poikkeusolojen 
rajaustoimenpiteet.

– Mielestäni Suomen ratkaisu oli
oikea. Turussa onnistuimme myös hy-
vin, sillä meillä on tehty tartuntatautien 

Kilpajuoksu 
koronaa vastaan
”Sieltä se nyt sitten tulee”, ajatteli tartuntataudeista vastaava 
lääkäri Jutta Peltoniemi, kun ensimmäiset signaalit Wuhanin 
koronavirusepidemiasta kantautuivat hänen korviinsa. 

ehkäisytyötä jo vuosia. Suomen malli oli 
inhimillinen, moraalisesti hyväksyttävä 
ja sille oli lääketieteelliset perusteet. 

Kevään aikana väestö ymmärsi Pel-
toniemen mukaan asian tärkeyden eikä 
kukaan kyseenalaistanut karanteeni- tai 
eristyspäätöksiä. Mediassa korostuivat 
liikaakin tehohoito ja menehtyneiden 
määrät. 

– Mediassa korona on saanut
vaikean taudin stigman. Lieväoireiset 
eivät välttämättä tunnista oireitaan, 
koska ajattelevat koronan tekevän tosi 
sairaaksi. Lievä taudinkuva on kuitenkin 
yleisin. Siksi on tärkeä löytää sairaat, 
jotta epidemia pysyy kurissa. 

Onko arkemme 
muuttunut pysyvästi?
Kesäksi virukset yleensä lamaantuvat 
UV-säteilyn sekä lämpimän sään vai-
kutuksesta. Virukset kiertävät vuoden 
aikana aina sillä pallonpuoliskolla missä 
on talvi. Jutta Peltoniemi ennustaa uutta 
korona-aaltoa Suomeen syksyksi. Kuin-
ka voimakkaaksi virus aktivoituu, sitä ei 

kukaan vielä tiedä. 
– Riskiryhmään kuuluvat muistavat

tämän epidemian varmasti pitkään ja 
noudattavat hygieniakäytäntöjä. Nyt 
olisi tärkeää noudattaa rajoituksia, jotta 
emme syksyllä tarvitsisi niin voimakasta 
yhteiskunnallista rajaamista. Virus on 
meillä mahdollisesti jäädäkseen, ennen 
kuin saamme rokotteen.

• Ajankohtaisin tieto aiheesta:
turku.fi/korona

TEKSTI JA KUVAT: KATJA HEINÄMÄKI

Verhon takana

Voit testata oireitasi 
ja hakea tietoa 

koronavirusinfektiosta: 
omaolo.fi

Valoa Turkuun! Uudessa videosarjassa turkulaisten ilon aiheita ja uusia ideoita 
poikkeuksellisina aikoina • turku.fi/valoaturkuun

http://turku.fi/korona
http://omaolo.fi
http://turku.fi/valoaturkuun
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Kulttuuri-
perintö esille 
jokirannassa
– Miten meille on syntynyt käsitys, että
Turussa olisi kulttuuriperintöä, Turun yliopiston
arkeologian professori Visa Immonen
kysyy. Lause voi tuntua tänä päivänä jopa
härnäämiseltä. Puoli vuosisataa sitten olisi
hämmästelty, mitä se kulttuuriperintö on.

I
mmonen kertoo, miten ulko-
maalaiset ihmettelevät Turun 
vahvaa kulttuuriperintöä. 
Aina niin ei ole ollut.

– 1950–1960-luvuilla
Turussa purettiin surutta raken-
nuksia. 1970–1980-luvuilla syntyi 
vastareaktio, ja vuosisadan lo-
pulla ymmärrettiin, ettei kaikkea 
voi purkaa, Immonen sanoo.

Menneen arvostamises-
ta kertoo sekin, että Turussa 
ensimmäiset tieteelliset arkeolo-
giset kaivaukset tehtiin 1980-lu-
vulla. Tieto muutti käsitystämme 
kaupungista, ja arkeologiasta on 
tullut osa kaupunkikuvaa.

– Reilun 40 viime vuoden ai-
kana kulttuuriperinnöstä on tullut 
tärkeää Turulle. Ja sitä tuodaan 
esille, esimerkiksi jokiranta on 
avattu kulkijoille keskustasta 
aina Koroisiin saakka, Immonen 
iloitsee.

Parhaillaan hän miettii asiaa 
myös työkseen. Immonen johtaa 

Turun kaupunkitutkimusoh-
jelman rahoittamaa projektia, 
jossa arkeologit, historioitsijat ja 
tulevaisuudentutkijat selvittävät 
Turun vanhankaupungin kulttuu-
riperintöä unelmina, taistelutan-
tereena ja urbaaniympäristönä.  

Jos Immonen saisi muuttaa 
jotain Turussa, katse kääntyy 
Vanhalle Suurtorille.

– Keskiaikaisen kaupunkimme
ydin on autio. Miten saisimme 
siitä elävämmän paikan, Immo-
nen miettii.

Turun yliopisto käynnistää 
lukuvuotensa jokirannassa 
Tiedemarkkinoilla ja Avajais-
karnevaaleilla perjantaina 4.9. 
klo 12–18, Vanhan Suurtorin 
alalaita ja Itäinen Rantakatu 
(koronavaraus).

• utu.fi/utu100

TEKSTI JA KUVA: ERJA HYYTIÄINEN, 
TURUN YLIOPISTO

Parempaa 
informaatiota 
bussipysäkeille
Turun katukuvaa ovat keväästä lähtien piristäneet Turun 
seudun joukkoliikenne Fölin uudet pysäkkiaikataulut. Isot 
aikataulujulisteet kertovat linja-autojen aikataulut, mutta 
myös esittävät lähiympäristön kartalla – näin julisteista 
on iloa myös kävellen liikkuvalle ja esimerkiksi turistille. 
Karttapohja on Fölin reittioppaasta tuttu, Open Street 
Map -palveluun perustuva kartta.

L
ähialuekartalla näkyvät 
lähistön teiden nimet, kä-
velytiet sekä bussipysäkit. 
Erityisesti bussia vaihtaessa 
kartalta on helppo tarkistaa, 

mistä vaihtobussi lähtee. Kartalla nä-
kyvät ikonein myös lähialueen matka-
kortin latauspisteet, lippuautomaatit 
sekä kaupunkipyöräasemat.

Uutena elementtinä pysäkkiaika-
tauluissa on niin kutsuttu pysäkkipuu, 
joka esittää kyseistä pysäkkiä käyttä-
vien linjojen reitit. Reittiviiva haarautuu 
sitä mukaa, kun linjojen reitit erkanevat 
myöhemmillä pysäkeillä. 

Pysäkkijuliste löytyy noin 400 
katospysäkiltä. Myös pienemmät, 

A3- tai A4-kokoiset aikataulut on 
tuotu samantyyppiseen formaattiin. 
Kaikkiaan pysäkkiaikatauluja on 
noin tuhannella pysäkillä ympäri 
Föli-aluetta.

Föli kehittää pysäkeillä olevaa 
informaatiota, jotta bussin odot-
taminen olisi mahdollisimman 
huoletonta. Seuraavaksi Föli satsaa 
digitaalisiin aikataulunäyttöihin, 
jotka näyttävät bussin saapu-
misajan reaaliajassa. Näyttöjä on 
Föli-alueella nyt noin 250. Tänä 
vuonna uusia tilataan sata kappa-
letta. Näyttöjä asennetaan käyte-
tyimmille pysäkeille sekä yleisimpiin 
vaihtopaikkoihin.

TEKSTI: SAANA LEHTINEN
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Arkeologian professori
 Visa Immonen iloitsee Turun 

tavasta tuoda esille arkeologisia 
kaivauksia. Yksi kurkistuspaikka 
on pääkirjaston takana oleva, 

lasilla peitetty kaivaus. Perjantain 
4.9. Tiedemarkkinoilla pääsee 

keskustelemaan Immosen 
ja muiden Turun yliopiston 

tutkijoiden kanssa.

http://utu.fi/utu100
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Turku liikkeelle

Paikka leikkiä ja 
temmeltää!
Lasten liikunnan ihmemaa tarjoaa 
sunnuntaisin 13.9.–29.11. klo 
17–19 maksutonta liikkumisen 
iloa 1–12-vuotiaille ja heidän 
huoltajilleen Aunelan ja Ilpoisten 
palloiluhalleissa, Haarlan, 
Hepokullan (uusi), Nummenpakan 
ja Varissuon kouluissa, Moision 
liikuntahallissa sekä klo 17–19.30 
Kupittaan urheiluhallissa. Toiminta 
on valvottua, mutta ei ohjattua.

• Lisätiedot ja mahdolliset
peruutukset: turku.fi/ihmemaa ja
Facebookissa: Lasten liikunnan
ihmemaa, liikunta.palvelut@turku.fi,
p. 050 554 6219

Lapsille, nuorille 
ja perheille
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Ihanaiset naiset 
Liikuntakurssi naisille, joiden 
painoindeksi on vähintään 30 ja 
jotka eivät ole liikkuneet pitkään 
aikaan. Tämä toisiaan tsemppaava 
muodokkaiden mimmien porukka 
kokoontuu 1–3 kertaa viikossa ja 
harrastaa hyvin painonhallintaan 
sopivaa perusliikuntaa. Kuntoilu 
aloitetaan aina rauhallisesti, jokaisen 
omiin lähtökohtiin sopivalla tavalla – 
tarkoituksena on löytää säännöllisen 
liikunnan ilo. Tule mukaan!

Kurssi 8.9.–3.12. 
Impivaaran uimahallissa 
(Uimahallinpolku 4): 
• kuntosaliharjoittelua ma

klo 16.30–17.30
• saliliikuntaa ti klo 18.45–19.45
• vesijumppa ti klo 15–15.45

tai to klo 19.45–20.30

Ilmoittautuminen
ma 24.8. klo 9 alkaen 
turku.fi/ihanaisetnaiset

• Lisätiedot: satu.revonsuo@turku.fi,
p. 050 554 6225.

Aikuisille
Raskas sarja
Liikuntakurssi tosimiehille, jotka 
painivat aivan omassa sarjassaan. 
Titteliotteluita ei Raskaassa sarjassa 
käydä, vaan jokainen kohottaa kun-
toaan oman kykynsä mukaan. Tämän 
porukan innostava ilmapiiri tsemppaa 
eteenpäin ja kannustaa liikkumaan 
kurssin jälkeenkin. Voit halutessasi 
liikkua 1–3 kertaa viikossa. Ja mikä 
parasta, hinta on tosi edullinen! 

Kurssi 7.9.–3.12. 
Impivaaran uimahallissa 
(Uimahallinpolku 4): 
• kuntosaliharjoittelua ma klo

17.30–18.30
• saliliikuntaa ti klo 17.30–18.30
• vesijumppa ti klo 15–15.45

tai to klo 19.45–20.30

• Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
toni.pekkola@turku.fi, p. 050 5546228

Ihanaiset naiset ja Raskas sarja, 
hinnat:
• 55 € turkulaiset
• 40 € opiskelijat ja työttömät
• Ulkopaikkakuntalaiset + 50 %
• Kurssimaksu maksetaan

ensimmäisellä kerralla, voit
maksaa myös liikunta- ja
kulttuuriseteleillä

K
U

V
A

: M
IK

A
E

L
A

 J
A

L
A

N
N

E

Onko lapsesi vailla 
liikuntaharrastusta?
Mitä ikinä haluatkin harrastaa, 
Turussa se on mahdollista! Turussa 
toimii yli 300 liikuntaa järjestävää 
seuraa ja yhdistystä. Nämä löydät 
sivulta turku.fi/urheiluseurat. 
Valtaosa seuroista tarjoaa 
maksuttomia kokeilukertoja, lähde 
siis rohkeasti kokeilemaan jotakin 
uutta!

Koe onnistumisen 
riemua – soveltavan 
liikunnan ryhmät 
lapsille ja nuorille 
31.8.–4.12.
Ryhmät on tarkoitettu liikunnassa 
erityistä tukea tarvitseville lapsille 
ja nuorille, jotka etsivät itselleen 
mukavaa harrastusta. Tarjolla on 
joka viikko monia erilaisia liikunta-
ryhmiä, joissa saa kokea onnistu-
misen iloa ja liikunnan riemua. Tule 
mukaan jumppaamaan, tanssi-
maan, pelaamaan ja uimaan!

• Lisätiedot: turku.fi/erityisryhmat,
marianna.ylinampa@ turku. fi,
p. 050 554 6226 tai
p. 050 594 7207 (uintiryhmät)

Liikkuva koulu 
käyntiin 31.8.
Luokkien 1–6 LiiKe-kerhot pyörivät 
31.8.–4.12. Yläkoulujen harraste-
aikaikkuna -toiminta on tiistaisin 
15.9.–24.11. klo 14–16 yhdeksällä 
koululla seuraohjaajien vetäminä. 

Mihi
Nuorten (13–19-v.) harrasteliikunta-
tuote Mihi pitää sisällään n. 30 
maksutonta vuoroa eri puolilla 
Turkua. Voit kokeilla mm. kunto-
salia, taekwondoa, capoeiraa, 
easyhockeyta, baseballia, rugbya, 
lacrossea, judoa, brassijujutsua, 
parkouria, skeittailua, koripalloa ja 
kuntonyrkkeilyä. Mihissä liikutaan 
hyvällä mielellä ja pilke silmä-
kulmassa. Syyskausi: 31.8.–5.12.

• Lisätiedot: jorma.fisk@turku.fi,
p. 050 554 6250, mihi.fi
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Luistelumadon 
rullaluistinvuokraamo 

on avoinna  
30.8. asti. 

Polkujuoksun opastus 
Ke 26.8. klo 17 Mälikkälässä. Reitti noin 5 km vaihtelevaa maastoa. 
Sopii jonkin verran juoksua harrastaneille. Opastuksesta vastaa 
Turun Metsänkävijät. Maksuton.

• Lisätiedot ja ilmoittautuminen: turku.fi/paavonpolut

http://turku.fi/ihmemaa
mailto:liikunta.palvelut@turku.fi
http://turku.fi/ihanaisetnaiset
mailto:satu.revonsuo@turku.fi
mailto:toni.pekkola@turku.fi
http://turku.fi/urheiluseurat
http://turku.fi/erityisryhmat
mailto:marianna.ylinampa%40turku.fi?subject=Lis%C3%A4tietoa%20erityisryhmist%C3%A4
mailto:jorma.fisk@turku.fi
http://mihi.fi
http://turku.fi/paavonpolut


21

Leidit liikkeellä ja 
Kunnon äijät 
Naisten Leidit liikkeellä ja miesten 
Kunnon äijät kuntoilukalentereissa on 
tarjontaa kaikenkuntoisille liikkujille. 
Helpoilla vuoroilla pienistä vaivoistakin 
kärsivät voivat turvallisesti kohottaa 
kuntoa ja edistyneillä vuoroilla meno on 
reippaampaa. Voit kohottaa kuntoasi 
monipuolisesti peleistä lihaskuntohar-
joitteluun ja venyttelyyn. Lähde kokeile-
maan uutta, vaihtele arjen aikataulujen 
mukaan tai keskity sinulle mieluisiin 
lajeihin. Kohtuuhintaisella kausimaksulla 
voit liikkua rajattomasti vuoroilla, joita 
on viikoittain tarjolla yli 30.
• Syyskausi 31.8.–5.12.
• Toimintaa eri puolilla kaupunkia,

pääsääntöisesti koulujen liikunta-
saleissa

• Osa tunneista yhteisvuoroja
• Tarvittavat välineet lainattavissa

paikan päältä
• Maksamalla kausimaksun saat jä-

senkortin, jolla voit vapaasti liikkua
kaikissa viikko-ohjelman tarjoa-
missa ryhmissä. Voit maksaa myös
liikuntaseteleillä tai Turun kaupun-
gin Tyky-rannekkeella.

Hinnat:
• turkulaiset 80 €
• turkulaiset työttömät, työkyvyttö-

myyseläkkeellä olevat (29–65-vuoti-
aat), opiskelijat ja eläkeläiset 40 €

• ulkopaikkakuntalaisille hinnat
+ 50 %

Myyntipaikat:
• Liikuntapalvelukeskuksen

asiakaspalvelu Kupittaalla
(Blomberginaukio 4). 
Avoinna arkisin klo 9–12 ja 13–16

• Impivaaran uimahalli
(Uimahallinpolku 4)

• Yhteispalvelupiste Monitori
Kauppakeskus Skanssi
(Skanssinkatu 10)

• Kupittaan keilahallin kahvila,
(Kupittaankatu 1)

• Lisätiedot:
Leidit liikkeellä, turku.fi/leiditliikkeella,
satu.revonsuo@turku.fi,
p. 050 554 6225
Kunnon äijät, turku.fi/kunnonaijat,
toni.pekkola@turku.fi,
p. 050 554 6228
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Soveltavaa 
liikuntaa
Lasten soveltava 
ihmemaa 
13.9.–29.11. sunnuntaisin klo 17–19 
Aunelan koulu. Tarjolla monipuo-
lisesti välineitä. Paikalla on kaksi 
erityisliikunnanohjaajaa ohjaa-
massa toimintaa ja opastamassa 
välineisiin. Lapsen tulee osallistua 
toimintaan aikuisen kanssa. Mak-
suton, ei ilmoittautumisia. 
• Lisätiedot: p. 050 554 6226

Soveltavat 
kuntosaliharjoittelun 
ABC-kurssit
• tiistaisin klo 12–13.15

Kupittaan urheiluhalli 1.9.–6.10.
tai 13.10.–17.11. tai 24.–1.12. ja
12.1.–2.2.2021

• keskiviikkoisin klo 13.15–14.30
Impivaaran uimahalli 23.9.–
28.10. tai 4.11.–9.12.

Kurssi on tarkoitettu asiakkaille, 
joilla on toimintakyvyn rajoitteita 
sairauden tai muun syyn vuoksi. 
Kurssi soveltuu myös apuvälineen 
käyttäjälle. Kuuden kerran kurssin 
aikana tutustutaan kuntosaliharjoit-
teluun, laitteisiin ja oikeaan suori-
tustekniikkaan, laaditaan oma kun-
tosaliohjelma ja selvitetään, missä 
omatoimista harjoittelua voi jatkaa. 
Hinta: 15 €/kurssi + sisäänpääsy-
maksu (Liikunta-, Senioriranneke 
tai kertamaksu). Kimmoke-ran-
nekkeella osallistuminen kursseille 
maksutta. Ilmoittautuminen: 
p. 050 594 7207.

Soveltava 
kuntosalivuoro 
maanantaisin 31.8.–7.12. klo 
15.15–16 Impivaaran uimahalli, 
tilaus kuntosali Kekkuri. Vuoro 
on tarkoitettu asiakkaille, joiden 
liikkumis- tai toimintakyvyn 
rajoitteet estävät omatoimisen 
harjoittelun kuntosalilla. 
Ryhmässä asiakkaat toteuttavat 
mahdollisimman omatoimisesti 
omaa harjoitteluohjelmaansa 
ohjaajan avustuksella. Paikalla 

yleisavustaja. Osallistuminen 2,5 €/
krt + sisäänpääsymaksu (Liikunta-, 
Seniori-, Kimmokeranneke tai 
kertamaksu). Ilmoittautuminen: 
p. 050 594 7207.

Vire-Lavis 
tiistaisin 1.9.–1.12. klo 15.30–16 
Happy House, Ursininkatu 11. 
Tanssimisesta ja tanssimusiikis-
ta pitäville helppoa ja hauskaa 
tuolitanssia. Mielen virkistymisen 
lisäksi tehostetaan sydän- ja 
veren kiertoelimistöä, alaraajojen ja 
keskivartalon voimaa sekä tehos-
tetaan aivojen toimintaa. Pääosin 
istuen ja/tai tuolia apuna käyttäen 
tapahtuva tunti on tarkoitettu hen-
kilöille, joilla sairauden, vamman 
tai muun syyn vuoksi on toimin-
takyvyn rajoituksia. Tanssiminen 
tapahtuu käsinojattomalla tuolilla. 
Paikalla yleisavustaja. Osallistumi-
nen 5 €/krt (aleryhmät 2,5 €/krt). 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207

Tuolijumppa 
1.9.–1.12. tiistaisin klo 14–14.45, 
Kohtaamispaikka Yrjänä, Itäinen 
Pitkäkatu 49. Iloisen kohtaamisen 
jumppa, jossa harjoitteet tehdään 
pääosin tuolissa istuen. Välineitä 
myös käytössä. Ryhmä soveltuu 
myös asiakkaille, joilla on käytös-
sä liikkumisen apuväline tai esim. 
aistivamma. Yleisavustaja paikalla. 
Osallistuminen 5 €/krt (aleryhmät 
2,5 €/krt).  
• Lisätiedot: p. 050 594 7207

Soveltava vesijumppa 
3.9.–3.12. torstaisin klo 9.30, 
10.15 tai 11 Palvelutalo Esikko, 
Uittamontie 7. 30 minuutin 
vesijumppa asiakkaille, joilla 
sairauden, vamman tai muun syyn 
vuoksi toimintakyvyn rajoituksia. 
Osallistuminen turkulaiset 55 €/
kausi, ulkopaikkakuntalaiset 
83 €/kausi. Ilmoittautuminen: 
p. 050 594 7207.

Leikkipuistojumpat 
aikuisille
Oletko kyllästynyt seisoskelemaan, 
kun lapsesi liikkuu leikkipuistos-
sa? Leikkipuistojumpat sopivat 
leikkipuistoikäisten vanhemmille tai 
kenelle tahansa jumpasta kiinnos-
tuneelle. Tunnille voi tulla lasten 
kanssa tai ilman. Jumpassa hyö-
dynnetään leikkipuiston välineitä ja 
vastuskuminauhaa tehokkaaseen 

lihaskuntoharjoitteluun. Pienten 
lasten vanhemmille jumppa on 
kiva tilaisuus myös tavata muita 
vanhempia ja vaihtaa ajatuksia. 
Jumppa on maksuton, ei ilmoit-
tautumista, välineet saa lainaan 
ohjaajalta.

• Lisätiedot: turku.fi/leikkipuisto-
jumpat, satu.revonsuo@turku.fi,
p. 050 554 6225

Kunto kohenee 
Kimmokkeella
Kimmokkeella voit ottaa vauhtia 
elämään edullisesti. Liikuntaa ja 
kulttuuria rennossa porukassa tai 
itsenäisesti kokeillen! Tarvitset vain 
rannekkeen, jolla pääset sisään lii-
kuntapaikkoihin ja kulttuurikohteisiin 
edullisella kausimaksulla.

Hinta: 39 € / 6 kk + 8 € ranneke-
maksu ensimmäisellä ostokerralla. 
Olet oikeutettu rannekkeeseen, jos 
olet turkulainen ja saat tiettyjä Kelan 
etuisuuksista. 

• Katso lisää: turku.fi/kimmoke

Kuntosaliharjoittelu 
tutuksi kurssilla
Kuntosaliharjoittelun ABC-kursseilla 
käydään läpi kuntosaliharjoittelun pe-
rusteita ja tutustutaan laitteiden käyt-
töön ja oikeisiin suoritustekniikoihin. 
Kurssin kesto neljä kertaa. Hinta: 15 
€/kurssimaksu + sisäänpääsymaksut 
5,5/3,5 € tai Seniori-/Liikuntaranneke, 
Kimmoke-ranneke ennen klo 15.30. 
Kurssimaksu myös Tyky-rannekkeel-
la. Kurssille otetaan 12 hlöä.

Kurssit Kupittaan urheiluhallissa, 
Tahkonkuja 5
• to 3.–24.9. klo 11–12.30
• ma 7.–28.9. klo 17–18.30
• to 1.–22.10. klo 11–12.30
• ma 5.–26.10. klo 17–18.30
• ma 2.–23.11. klo 17–18.30
• to 1.–26.11. klo 11–12.30

Ilmoittautumiset: 
turku.fi/kuntosaliabc (syyskuun 
kursseille 12.8. klo 12 alkaen, loka-
kuun kursseille 9.9. klo 12 alkaen ja 
marraskuun kursseille 14.10. klo 12 
alkaen)

• Lisätiedot: heli.sihvonen@turku.fi,
p. 050 554 6217

 Uudet 
ohjelmat!
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22 • instagram.com/turkuliikkeelle • facebook.com/turkuliikkeelle • facebook.com/impivaaranuimahalli
• facebook.com/lastenliikunnanihmemaa • facebook.com/samppalinnanmaauimala

Turku ulkoilee 
syksylläkin
Kulttuurikuntoilemaan
Liikuntaa ja kulttuuria yhdistelevät Aurajoen varren kulttuurikun-
toilureitit johdattavat ulkoilijan Turun historiaan. Reittikarttoja voit 
noutaa kirjastosta tai Matkailuinfosta, tulostaa netistä tai seurata 
mobiililaitteellasi Citynomadi-sovelluksella. 

• Kulttuurikuntoilureitit: turku.fi/kulttuurikuntoilu

Puistoon puntille
Ulkokuntosalilaitteissa harjoitellessa saat samalla nauttia raittiista 
ulkoilmasta. Pysähdy esimerkiksi lenkin varrella kuntoilemaan jol-
lekin Turun yli 20 puistokuntosalista. Laitteista löydät QR-koodin 
laitteiden käyttöön opastavaan videoon. 

• Toimipisteet ja ohjeet: turku.fi/ulkokuntoilulaitteet

Ikääntyneille
Voitas-tehoryhmät 
yli 75-vuotiaille 
Maksuttomissa tehoryhmissä 
parannetaan kuntoa voima- ja 
tasapainoharjoittein kuntosalilla. 
Ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa 
viikossa kahden kuukauden ajan. 
Ryhmät sopivat henkilöille, joilla ei vielä 
ole aktiivista liikuntaharrastusta ja jotka

• haluavat lisätä liikuntaa arkeensa,
eivätkä ole löytäneet itselleen
sopivaa ryhmää

• asuvat itsenäisesti kotona ilman
kotihoidon palveluja, mutta kokevat
pieniä liikkumisen haasteita arjessa

• liikkuvat ilman apuvälineitä sisä-
tiloissa (ulkona voi olla käytössä
keppi tai rollaattori)

• haluavat sitoutua tehoharjoittelujak-
soon ja kuntonsa parantamiseen

Kurssi 1: 31.8.  –23.10.
Kurssi 2: 26.10.  –18.12.

Paikat, joissa ryhmiä järjestetään:
Erityisosaamiskeskus Suvituuli,
Impivaaran uimahalli, Iso-Heikin 
palvelutalo, Lehmusvalkaman hyvinvoin-
tikeskus, Pääterveysaseman kuntoutuk-
sen kuntosali, Runosmäen vanhuskes-
kus ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskus. 
Tarkemmat tiedot saa ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Ilmoittaudu p. 044 082 0253

Kauppakeskuskävelyllä 
monipuolista liikuntaa
Tule liikkumaan esteettömästi, 
ohjatusti, mukavassa seurassa 
ja varmasti sateelta turvassa 
kauppakeskus Skanssiin. Maksuttomilla 
kauppakeskuskävelyillä kilometrejä 
kertyy noin kaksi. Kävelyt alkavat ja 
päättyvät verryttelyjumpalla. Kävelyn 
lomassa harjoitetaan tasapainoa sekä 
lihaskuntoa, joten koko keho saa 
monipuolista liikuntaa. Kävelyt sopivat 
erityisesti senioreille. Myös apuvälineen 
käyttäjät voivat osallistua. Ryhmä 
harjoittelee perjantaisin 4.9.–18.12.  
klo 9.30–10.30. Kokoontuminen 
kauppakeskuksen neuvotteluhuoneen 
edessä 1.krs. Itäparkin sisääntulon 
oven vieressä, RAY Pelaamon vieressä 

ja SOL Pesulaa vastapäätä. Osoite: 
Skanssinkatu 10, Turku. 

• Lisätiedot: p. 050 554 6224

Senioriranneke – 
Elämyksiä ja liikuntaa 
yhdellä rannekkeella
Edullinen Senioriranneke on 
tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille 
turkulaisille. Se kannustaa liikkumaan 
oman aikataulun mukaan. Sillä 
pääsee kaupungin uimalaitoksiin, 
kuntosaleihin, vertaisohjattuihin 
ryhmiin ja kulttuuritarjontaan. 
Ranneke on voimassa kuusi kuukautta 
latauspäivästä. Hinta: 40 € / 6 kk. 

• Lisätiedot: p. 050 554 6224

Kuntokonkarit – Hyvän 
mielen hikipisaroita
Kuntokonkarit tarjoaa monipuolista 
ryhmäliikuntaa yli 65-vuotiaille naisille 
ja miehille. Miltä kuulostaisivat 
esimerkiksi senioritanssi, kuntopiiri 
ja jäykkien jooga? Kuntokonkarien 
laajasta ja monipuolisesta valikoimasta 
löydät omat suosikkisi. Edullisella 
kausimaksulla voit liikkua rajattomasti 
kaikissa Kuntokonkarit-ryhmissä, joita 
on viikoittain tarjolla lähes 30. Kokeile 
uutta, vaihtele mielesi mukaan tai 
keskity sinulle sopiviin tuttuihin lajeihin. 
Hinta: 80 € / 40 € alennusryhmät/ kausi. 

Kuntoilukummitoimintaa 
kotona pärjäämisen tueksi
Lähde mukaan vapaaehtoiseksi 
liikuttamaan ikääntyneitä! Turun 
Seudun Vanhustuki ry:n Kuntoilukummi-
toiminnan ansiosta vanhukselle 
tarjoutuu mahdollisuus turvalliseen 
harjoitteluun vapaaehtoisen ollessa 
mukana. Kuntoilukummit käyvät 
joka toinen viikko harjoittelemassa 
yhdessä ikäihmisen kanssa. Toiminnan 
tavoitteena on, että kotona asuva 
ikäihminen saa varmuutta liikkumiseen 
ja toimintakyky pysyy yllä tai 
paranee. Toimintaan mukaan lähtevä 
vapaaehtoinen saa maksuttoman 
koulutuksen. 

• Jos kiinnostuit toiminnasta,
ota yhteyttä p. 050 544 3313,
Kuntoilukummi-toiminnan ohjaaja
Iida Aulas, Turun Seudun Vanhustuki ry.
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Koko Turku 
liikkuu 
syyskuussa

Koko Turku liikkuu -kampanjan tavoitteena on kerätä niin 
liikunnan yhteydessä koettuja hyviä tunteita kuin liikkua 
mahdollisimman paljon. Liikunnan tarkoitus ei ole tuntua 
ylitsepääsemättömän vaikealta, vaan pienetkin suoritukset 
arjessa lasketaan. Mikä tahansa liikunta käy suoritukseksi: 
kävely, siivoaminen, työmatkapyöräily, uinti tai vaikka 
pihaleikit lasten kanssa. Valitse se, mikä saa sinut kokemaan 
onnistumisen, pirteyden tai muuten hyvän olon tunteita.

Syyskuussa nautitaan liikunnan 
aikaansaamista hyvän olon tunteista

Kerää hyviä tunteita 
ja liikuntakilometrejä 
nettisovellukseen tai 
tuloskorttiin
Liikunnan aikaansaamat hyvät tunteet 
tallennetaan liikuntalaskuriin viimeistään 
4.10. Laskuri näyttää kerättyjen hyvien 
tunteiden lukumäärän ja samalla laskee 
kilometrejä liikuntasuorituksista. Tarkoi-
tuksena on kerätä hyviä tunteita Turun 
asukasluvun verran ja siten täyttää 
Turku positiivisuudella. Lisäksi kilomet-
reillä kierrämme Turkua mahdollisimman 
monta kertaa ympäri.

• Nettisovelluksen löydät osoitteesta:
turku.fi/kokoturkuliikkuu.

Tuloskortteja on jaossa esimerkiksi Tur-
ku-pisteessä, Puolalankatu 5, kirjastois-
sa ja Fölin palvelutoimistossa. 

Kaikkien osallistujien kesken arvo-
taan liikuttavia palkintoja. Pääpalkintona 
on vuosijäsenyys Elixialle (arvo n. 900 €). 

Jos aloittaminen tuntuu vaikealta, 

saat vinkkejä liikunnan lisäämiseen 
kampanjan nettisivulla ja somessa.

Jaa liikuntavinkkisi ja 
tunteesi somessa
Syyskuun viimeisellä viikolla (21.–27.9.) 
haastamme sinut jakamaan liikunta-
vinkkisi ja liikunnan aikaansaamat tun-
teesi somessa. Voit julkaista joko kuvan 
tai videon, josta välittyy aito fiiliksesi. 
Voit lisäksi kertoa, mitä liikunta sinulle 
merkitsee. Myös somehaasteessa voit 
voittaa palkintoja.

Kilpailun tarkemmat tiedot ja loput 
palkinnot paljastetaan kampanjan net-
tisivulla. Laita myös seurantaan Turku 
Liikkeelle Facebook ja Instagram sekä 
Turku Vapaa-aika Twitter. Somessa 
kampanjan voi bongata tunnuksella 
#kokoturkuliikkuu.

• turku.fi/kokoturkuliikkuu
• facebook.com/turkuliikkeelle
• instagram.com/turkuliikkeelle
• twitter.com/turkuvapaaaika

Uintikausi 
jatkuu syksyllä
• Samppalinnan maauimala, Volter Kilven katu 2,

kassa avoinna 13.9. saakka ma–ti ja to–pe klo 6–20,
ke 10–20 ja la–su klo 8–19

• Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4,
ma–to klo 6–20, pe klo 11–18 ja la–su klo 9–17

• Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2,
kassa avoinna 24.8. alkaen ma–ke klo 6–10 ja 14–19,
to klo 15–19, pe klo 6–10 ja 14–18 ja la–su klo 10–14.30.
Lisäksi naisten uintivuoro la klo 16–18.30 ja miesten
uintivuoro su klo 16–18.30.

Uinti- ja kuntosaliaikaa puoli tuntia kassan sulkemisen jälkeen.

Ohjattuja tunteja Impivaarassa 
• Jumpat alkavat 31.8.
• Syksyn ensimmäisiin vauvauinti- ja uimakouluryhmiin

ilmoittautuminen alkoi 12.8.

Liikuntapalvelukeskuksen Impivaaran loka-marras-joulukuun 
uimakoulujen ja vauvauintiin ilmoittautuminen alkaa 
turkulaisille ke 23.9. klo 12. 
• Lisätiedot: turku.fi/uimakoulut

Ohjatut tunnit Petreliuksen uimahallissa
• Jumpat alkavat 31.8.

• Lisätietoa uimahallien ja maauimaloiden toiminnasta:
turku.fi/uimahallit

Kuntosaliharjoittelu tutuksi kurssilla
Kuntosaliharjoittelun ABC-kursseilla käydään läpi 
kuntosaliharjoittelun perusteita ja tutustutaan laitteiden 
käyttöön ja oikeisiin suoritustekniikoihin. Kurssin kesto neljä 
kertaa. Hinta: 15 €/kurssimaksu + sisäänpääsymaksut  
5,5/3,5 € tai Seniori-/Liikuntaranneke, Kimmoke-ranneke 
ennen klo 15.30. Kurssimaksu myös Tyky-rannekkeella. 
Kurssille otetaan 12 hlöä. Kursseja järjestetään Impivaaran 
uimahallin ja Kupittaan urheiluhallin kuntosaleissa. 

Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit 
Impivaaran uimahallissa:
• ma 7.–28.9. klo 18.30–20
• ke 9.–30.9. klo 8.30–10
• ma 5.–26.10. klo 18.30–20
• ke 7.–28.10. klo 8.30–10
• ma 2.–23.11. klo 18.30–20
• ke 4.–25.11. klo 8.30–10

Ilmoittaudu osoitteessa turku.fi/kuntosaliabc -> 
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit Impivaarassa (syyskuun 
kursseille 19.8. klo 12 alkaen ja loka-marraskuun kursseille 
16.9. klo 12 alkaen)

• Lisätiedot: uinninvalvonta p. 040 648 5338
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Svenska sidan

Åboborna kan 
påverka på 
många olika sätt
Du har rätt att få information om 
beredningen av ärenden och beslut i din 
hemstad samt att delta och få din röst hörd.

D
u kan följa besluts-
fattandet i staden
genom att komma till
stadshuset och följa
med stadsfullmäktiges

sammanträden eller se på dem 
som direkta videosändningar och 
inspelningar. 

• Videor och stadsfullmäktiges,
-styrelsens och nämndernas
föredragningslistor och
mötesprotokoll:
turku.fi/sv/beslutsfattande

Ge staden feedback!
Du kan skicka ris och ros samt 
frågor till stadens feedbacktjänst. 
Feedbacken hjälper oss utveck-
la Åbo till en ännu bättre stad än 
tidigare. 

• turku.fi/respons

Ladda ner feedbackstjänsten 
mobilapp Trimble Feedback från 
appbutiken.

Påverka i tjänsten 
Säg din åsikt 
Säg din åsikt är en nättjänst där 
åbobor kan dela sina åsikter 

om ärenden som kommer till 
beredning. Andra kan se och 
kommentera åsikterna och över 
dessa utarbetas rapporter och 
sammandrag för beredarna och 
beslutsfattarna. 

• kerrokantasi.turku.fi/?lang=sv

Påverkargrupperna 
bevakar dina intressen 
I Åbo verkar fem påverkargrupper: 
barnens parlament i Åbo, 
ungdomsfullmäktige, handikapp- 
och äldrerådet samt rådet för 
mångkulturalism. Dessa grupper 
har till uppgift att främja frågor 
som gäller stadsbornas välfärd, 
hälsa, boende och rörlighet. 

• Du kan kontakta påverkargrup-
perna: turku.fi/vaikuttajaryhmat

Du kan även påverka genom att 
delta i kundråd, genom att svara 
på enkäter och genom att delta i 
diskussionsmöten i ditt bostads-
område. 

• turku.fi/sv/beslutsfattande/delta-
och-paverka

TEXT: ANRI NISKALA

Kom ihåg att rösta  1–30.9.2020

Hur används en miljon 
euro i Asukasbudjetti?
Åboborna lämnade in sammanlagt 340 
förslag på hur en miljon euro i Asukasbudjetti 
borde användas. 

Nu har vi gjort upp en plan utgående från 
era förslag. Bekanta dig med planerna och 
rösta på de bästa: asukasbudjetti.turku.fi/ 
 ?locale=sv.

Alla som fyller 13 år i år och äldre åbobor 
kan rösta. Assisterad röstning genomförs på 

biblioteken och Samservicekontoren Moni-
tori i köpcentret Skansen och på Eriksgatan. 
Coronapandemin kan inverka på detta.

De planer som får mest röster genomförs 
under år 2021.

• Du hittar aktuell information på webbplat-
sen asukasbudjetti.turku.fi/?locale=sv

Möt skolcoachen 
Henna Strandén
Henna Strandén är socionom med inriktning på barns 
och ungas mentala hälsa. Sedan 2018 är hon anställd 
som skolcoach vid Sirkkala skola.

Vad innebär den 
spännande titeln och hur 
ser arbetsbilden ut?
– Jag jobbar som lärarens arbetspar
i klassen, med allt utöver det
pedagogiska. I vissa fall utgör detta
en mycket stor del av helheten, i
synnerhet i grupper där det finns sociala
utmaningar. Några officiellt inrättade
skolcoachtjänster finns inte inom staden
och mitt arbete finansieras delvis med
utomstående stiftelsemedel, berättar
Strandén.

Strandéns drivkraft är att alla barn 
skall känna sig trygga och sedda i sko-
lan. Hon lyfter fram vikten av att jobba 
nära barnen, i de vardagliga undervis-
ningssituationerna. Då ser hon grupp-
dynamiken, utmaningarna som finns, 
och i vilka situationer de uppstår, eller 
accentueras. Detta möjliggör snabba 
ingripanden, på plats och ställe, då det 
händer. Hon fungerar även som en viktig 
länk i det mångprofessionella samarbe-
tet med läraren, kuratorn och vårdnads-

havarna.
Strandén jobbar även med förebyg-

gande arbete. I årskurserna fyra till sex 
håller hon övningar i smågrupper enligt 
Barnavårdsföreningens certifierade 
#brafiilis koncept, där eleverna får öka 
sin medvetenhet kring, och träna på 
känslor som respekt, empati och själv-
förtroende. 

– Vi vet alla att sociala utmaningar är
ett hinder för inlärning, både på individ- 
och gruppnivå. Därför vågar jag påstå, 
att alla de förebyggande insatser som 
görs, alltid betalar sig tillbaka i läng-
den. Inte bara i form av bättre arbetsro 
i skolan och högre självförtroende hos 
barnen, utan även på längre sikt, ute i 
”livet” och arbetslivet, poängterar hon.

• Läs mer om Henna Strandén och
hennes arbete: turku.fi/sv/skolcoachen-
hennastranden

TEXT: ISA HUDD
BILD: LOTTA SVARTSJÖ

Skolcoachen Henna Strandén, på översta raden, sjätte från höger i svart och 
vinrött. På bilden omringad av Sirkkala skolas d.v. sjätteklassare, numera nyblivna 
högstadieelever.
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Tapah-
tuma-
kalen-
teri Otteita syyskauden 

tapahtumatarjonnasta. 
Lisää menovinkkejä: 
turkukalenteri.fi 
kalenteri.turku.fi/sv 

Muutokset lehden tapahtumatietoihin ovat mahdollisia. 
Tarkista viimeisimmät tiedot verkosta Turkukalenterista / 
tapahtumajärjestäjän sivuilta.

elokuu
20.–23.8. klo 10–18 
Luostarinmäki

Perinteiset käsityö-
taidonpäivät 
Luostarinmäki täyttyy eri 
käsityöalojen taitajista ja perinteiset 
käsityöammatit heräävät eloon 
museon historiallisissa verstaissa.
• turku.fi/luostarinmaki

Turun linnan puisto täyttyy 
ritareista ja ratsukoista, 
jotka saapuvat taistelemaan 
turnajaisten voitosta. Samalla 
ratkaistaan keskiaikaisten 
taistelulajien suomenmestaruudet. 
Näyttävät lajit vaativat voimaa, 
ratsastustaitoa ja kovaa kuntoa; 
ritarin haarniskan sisällä lämpötila 
voi nousta huimiin lukemiin. 
Markkinatunnelmaa riittää myös 
lajien ulkopuolella linnan alueella. 
Koko perheelle sopiva tapahtuma 
on maksuton.

Turun Itämeripäivässä 
27.8. runsaasti ohjelmaa
Teemapäivän tavoitteena on 
kirittää konkreettisia toimia 
Itämeren tilan parantamiseksi 
sekä kiinnittää katseet Itämeren 
rikkaaseen kulttuuriperintöön. 
Päivä tarjoaa monenlaisia 
tapahtumia, tempauksia ja 
luentoja, yleisölle ohjelma 
on pääosin maksutonta. Voit 
osallistua muun muassa 
rantasiivoustalkoisiin tai seurata 
Aurajoen siivoustempausta 
Förin vieressä. Turun linnassa 
voi osallistua opastuksiin 
ja työpajoihin. Historiaa 
Itämeren äärellä -kierroksilla 
kuullaan merellisen ympäristön 
merkityksestä eri vuosisatoina. 
Puuprinttityöpajassa tutustutaan 
puiden vuosilustoihin painamalla 

niistä tauluja ja postikortteja. 
Forum Marinumissa kuullaan 
ajankohtaisia asioita 
Saaristomeren tilasta ja 
ilmastonmuutoksesta. Itämereen 
liittyviä keskustelutilaisuuksia on 
osana kaikille avointa Eurooppa-
foorumia. 
Itämeripäivän ilta huipentuu 
jazzkonserttiin Pidä Saaristo 
Siistinä ry:n huoltoalus M/S 
Roopen kannella. Konsertissa 
kuullaan pianisti Jussi 
Fredrikssonin tuoreita sävellyksiä.

Katso Turun Itämeripäivän koko 
ohjelma Facebookista 
• bit.ly/ItameripaivaTurku2020,
kansallisesti ohjelma on koottu
sivustolle • itameripaiva.fi

20.8. klo 18 Turun Nuori Teatteri

Suuri Avaruusseikkailu
Esitykset 15.9. asti.
• turunnuoriteatteri.fi

21.−22.8. Urheilupuisto

Turun Tuomiopäivä
Toiminnallisen harjoittelun kilpailu. 
• turuntuomiopaiva.com

21.8. 

Aurajoen Yöjuoksu
• juoksuaika.fi

22.8. 

Paavo Nurmi 
Marathon
• paavonurmimarathon.fi

23.8. klo 13 ja 17 Turun Nuori Teatteri

Supermarsu pelastaa 
Itämeren silakat
Esitykset 6.9. asti.
• turunnuoriteatteri.fi

27.−28.8. 

Turun Eurooppa-foorumi 
Osallistu ja seuraa verkossa.
Lue lisää sivulta 10.
• europeforum.fi

28.8. klo 9–13 Liikuntapalvelu- 
keskuksen viereinen hiekkakenttä

Toimintavälineiden 
kokeilupäivä
Mahdollisuus kokeilla maksutta 
soveltavan liikunnan polkupyöriä.

29.8. klo 18 Puolalan 
yläkoulun juhlasali

Key Ensemblen 
Kartanokonsertti: 
Nightingales
• keyensemble.fi
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22.8. klo 9.30 Turun Nuori Teatteri

Prinsessa Pikkiriikki
Esitykset 11.10. asti.
• turunnuoriteatteri.fi
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Huimat turnajaiset linnan 
puistossa 20.–23.8.

• Lue lisää Turun linnan turnajaisista:
tournament.fi
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syyskuu
2.9. Seikkailupuisto

Tarinamuskari
Keskiviikkoisin 11.11. saakka (ei 14.10.). 
Vauvat (0–12 kk) klo 9.30, taaperot 
(1–2,5 v.) klo 10.30, naperot (2,5–6 v.)  
klo 11.30. Ennakkoilmoittautuminen!
• turku.fi/seikkailupuisto

2.9. klo 19 Linnateatteri

Turku Jazz Orchestra & 
Jukka Eskola
• tjo.fi

3.9 kl. 10 Åbo Svenska Teater

När farfar blev ett spöke
• abosvenskateater.fi

3.9. klo 13–14 pääkirjasto, uutistori

E-lehtien lukulaite tutuksi
Lue sanoma- ja aikakauslehtiä 
heti julkaisupäivänä digitaalisina 
näköislehtinä. Myös 1.10. ja 5.11. klo 13.
• turku.fi/kirjasto

3. & 4.9. klo 19 Turun konserttitalo

Wagnerin liedejä
Okko Kamu, kapellimestari, Anna Danik, 
sopraano, Turun filharmoninen orkesteri. 
Wagner–Strauss. 
• tfo.fi

3.–6.9. Eri paikoissa ja verkossa

New Performance Turku 
Festival
• newperformance.fi

4.9. klo 12–18 Itäinen Rantakatu

Turun yliopiston 
Tiedemarkkinat ja 
Avajaiskarnevaalit
• utu.fi/utu100

4.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Cabaret
Rakastettu musikaali uusin  
silmin Päänäyttämöllä.
• teatteri.turku.fi
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5.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Stand up, Teatteri!
Kuukausittainen komiikkaklubi  
starttaa taas!
• teatteri.turku.fi

5.9. Luostarinmäki

Luostarinmäki Folk!
Museon 80-vuotisjuhlinnan kunniaksi 
Luostarinmäki täyttyy kansanmusiikista 
koko lauantaiksi. Iltatapahtumassa 
pääesiintyjänä nykykansanmusiikin 
kärkinimi Antti Paalanen. 
• turku.fi/luostarinmaki
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Antti Paalanen.

Olipa kerran maa, jossa 
lukutaito oli jokaisen oikeus!
ReadHour kutsuu tiistaina 8.9. klo 14–15 kaikki turkulaiset lukemaan. 
Luetaan tunti yhdessä YK:n kansainvälisenä lukutaitopäivänä. 
Kaupunginkirjasto haastaa kaikki turkulaiset kouluissa, päiväkodeissa, 
oppilaitoksissa ja kotona sekä kaupungilla mukaan lukemaan tunnin! 

5.–6.9. klo 10–15 Biologinen museo

Luontoviikonloppu
Työpajassa luontoaiheista ohjelmaa. 
• turku.fi/biologinenmuseo

5.–6.9. klo 10–15 WAM

WAMin lasten viikonloppu
Yhteislipulla myös Biologisen museon 
Luontoviikonloppu-tapahtumaan.
• wam.fi

5.9. Aurajokiranta

Fight Back Run
• fightbackrun.fi

8.9. klo 15–16 pääkirjasto, 
aulan infopiste

OmaKirjasto-infot
OmaKirjasto tarjoaa kulttuuri- ja vapaa-
ajan palveluita maksutta kotiin niille, 
joiden on vaikea päästä palveluiden 
ääreen. Myös 13.10. ja 10.11. klo 15–16.

9.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Rakkaani, Conan Barbaari
Juho Mantereen musta komedia meille, 
jotka emme syntyneet sankareiksi. 
• teatteri.turku.fi
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10.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Mareld
Jokaisella valolla on tarinansa. 
• teatteri.turku.fi

11.9. klo 19 Turun konserttitalo

Sinfonia Concertante
Ryan Bancroft, kapellimestari,  
Matti Koponen, viulu, Ilari Angervo, 
alttoviulu, Turun filharmoninen orkesteri. 
Ligeti–Mozart.
• tfo.fi

12.9. klo 11 Impivaaran uimahalli

Hessun Vinstat 
-uimakilpailut
• aurajoenuinti.fi

12.9 kl. 18 Åbo Svenska Teater

Hemåt över isen
Förest. fram till 31.12. /  
Esityksiä 31.12. asti.
• abosvenskateater.fi
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12.9. klo 19 Logomo

JAF Trio + Kari Ikonen Solo
• flamejazz.fi

13.9. klo 10–15 Biologinen museo

Sienisunnuntai
Sieninäyttelyssä lähes sata eri sienilajia. 
Tuo sienikorisi paikalle, niin asiantuntijat 
tunnistavat sisällön. 
• turku.fi/biologinenmuseo

Mitä sinä haluat 
lukea? #ReadHour 

readhour.fi
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Siina 
Hirvonen.

13.9. klo 15 Turun konserttitalo

Lasten musiikkisalonki
Ohjelmassa Saint-Säensin klassikko 
Eläinten karnevaali. 
• tfo.fi

13.9. klo 15 ja 17 Seikkailupuiston 
teatteri

Pää tyynyyn!
Lastenteatteri Kurnuttavan Sammakon 
hupailussa Karhu ja Ankka yrittävät 
illan tullen löytää yhteisen sävelen 
naapureina.
• turku.fi/seikkailupuisto

15.9. klo 17–19 pääkirjasto,  
nuortenosasto

Stoorin luovan 
kirjoittamisen paja
Myös 6. ja 27.10. klo 17–19. 
• turku.fi/kirjasto

16.9. klo 19 Turun konserttitalo

Perko plays Parker
Jukka Perko, saksofoni, Turun 
filharmoninen orkesteri.
• tfo.fi

Fölin vesibussit liikennöivät Aurajoelta Ruissaloon ja Pikisaareen 5.–6.9., 12.–13.9. ja 19.–20.9. 
• foli.fi/vesibussi  • foli.fi/sv/vattenbussen  • foli.fi/en/waterbus

17.–20.9. to–pe klo 9–15,  
la–su klo 11–17 Kuralan Kylämäki

Esihistoria esille
Muinaistekniikan osaajien työnäytöksiä, 
asiantuntijaluentoja, opastuksia.
• turku.fi/kuralankylamaki 

24.9. klo 19 Turun konserttitalo

Turun kirjamessut 30 
-juhlakonsertti: 
Klecksophonic lieder
Grant Llewellyn, kapellimestari, 
Valentina Coladonato, sopraano, 
Turun filharmoninen orkesteri. 
Beethoven–Telemann–Portera–Sibelius.
• tfo.fi
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Valentina 
Coladonato.

24.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Kultainen vasikka
Tanssiva komedia rahasta ja 
rakkaudesta.
• teatteri.turku.fi
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18.9. klo 10–16 pääkirjasto, Studio

YA2020: Young adult 
-kirjallisuusseminaari
• turku.fi/kirjasto 

20.9. 

Turun päivä / Åbodagen
• turku.fi/turunpaiva

19.9. Ruissalo

Ruissalojuoksut
• ruissalojuoksut.fi

19.9. klo 20.55 Viking Grace

Flame Jazz Cruise 17
• flamejazz.fi

20.9. klo 15 Seikkailupuiston teatteri

Molli
Lastenteatteri Kurnuttavan Sammakon 
esitys ystävyydestä ja yksinäisyydestä, 
kaipauksesta ja sisukkuudesta. 
• turku.fi/seikkailupuisto

20.9. klo 15 Turun linna

Steamboat Bill Jr.
Turun filharmonisen orkesterin 
kamarimusiikkikonsertissa musiikkia 
säveltäjiltä Ravel, Lindberg, Brahms. 
• tfo.fi

20.−21.9. Useita kohteita

Rantasiivoustalkoot
Kerää porukka ja liity tempaukseen 
Itämeren hyväksi. 

21.–26.9. pääkirjasto ja eri kulttuuri-
toimipisteet

Vauvaviikko–Babyveckan
Vauvojen ja taaperoiden kulttuuriviikko 
tarjoaa perheen pienimmille monenlaisia 
kulttuuri- ja taide-elämyksiä. Ikäsuositus 
0–3-vuotiaat. Tapahtumiin vapaa pääsy!
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Posankka Race Aurajoessa 
puhtaiden vesien puolesta
Vaaleanpunaiset posankat ki-
saavat vauhdikkaassa Posankka 
Race -hyväntekeväisyystapahtu-
massa Aurajoessa Turun päivänä 
20.9. kello 14. 
Auransillan ja Kirjastosillan välillä 
kilpailee peräti 4 000 posankkaa. 
Kymmenen euron lahjoituksella 
katsojat voivat adoptoida itsel-
leen numeroidun kilpaposankan. 
Omaa kisatiimiä voi kasvattaa 
useammalla lahjoituksella, sillä 
adoptiomäärää ei ole rajattu. 

Ensimmäisinä maaliin saapuvat 
posankat palkitaan. 
Kertyneet lahjoitukset ohjataan 
Pidä Saaristo Siistinä ry:n työhön 
puhtaampien vesistöjen puolesta. 
Pikkuposankat noukitaan tietysti 
ylös vedestä kilpailun jälkeen.
Oman kilpaposankan voi adoptoi-
da verkossa 20.9. kello 12 asti tai 
paikan päällä ennen kisan alkua. 

• pidasaaristosiistina.fi/
posankkarace2020
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27.9. klo 15 Seikkailupuiston teatteri

Mimi, Kuku & 
Saapassankari
• turku.fi/seikkailupuisto

29.9. klo 17–18 pääkirjasto, 
tieto-osasto

USA:n vuoden 2020 
presidentinvaalit – 
yhteiskunnallisen 
murroksen varjossa
Luennoitsijoina Henna-Riikka Pennanen 
ja Benita Heiskanen.

30.9. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Toinen tuntematon
Naisten tarinoita kotirintamalta. 
• teatteri.turku.fi

Turun 
päivänä 

20.9.
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lokakuu
2.–4.10. Turun Messukeskus

Kirjamessut sekä 
Ruoka- ja viinimessut 
• kirjamessut.fi

2.10. klo 19 Turun konserttitalo

Itävaltalaiset sinfoniat
Clemens Schuldt, kapellimestari, 
Turun filharmoninen orkesteri.  
Mozart–Schubert.
• tfo.fi
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Clemens Schuldt.

2.10. klo 22 Café Tiljan

Antti Lötjönen  
Quintet East
• flamejazz.fi

3.10. Impivaaran uimahalli

ÅSK Games  
-uimakilpailut
• uintiklubiturku.fi

3.10. klo 15 Turun linna

Kolmiodraamaa 
kolmin konstein
Turun filharmonisen orkesterin 
kamarimusiikkikonsertissa 
kirjallisuudesta ammentavia 
musiikkipaloja. 
• tfo.fi

4.10. klo 15 & 17 Seikkailupuiston 
teatteri

Chevalier
Keppihevosilla ratsastava 
sirkustirehtööri johdattaa 
sirkusratsujen maailmaan. Race 
Horse Companyn sanaton esitys 
sopii kaikenkielisille. 
• turku.fi/seikkailupuisto
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Vuoden voimakkain 
viikonloppu
Pohjoismaiden suurin fitness- 
urheilutapahtuma Nordic Fit-
ness Expo juhlii lokakuussa jo 
25-vuotis juhlavuottaan Turussa. 
Myös Euroopan mittakaavassa 
suurimpiin lukeutuvaan tapah-
tumaan odotetaan jopa 20 000 
kilpailijaa ja messuvierasta Suo-
mesta ja ulkomailta. Viikon lopun 
aikana Turun Messukeskuksessa 
ratkotaan fitnessurheilun suo-
menmestaruuksia useissa lajeis-
sa ja eri sarjoissa. 
Niiden lisäksi kisataan Suomen 
Vahvin Mies ja Suomen Vahvin 
Nainen -titteleistä. 

Päätähuimaavien kisasuori-
tusten seuraamisen lisäksi 
yleisölle on tarjolla paljon 
muutakin ohjelmaa: lajikokei-
luita kädenväännöstä penkki-
punnerrukseen, leikkimielisiä 
treenihaasteita, vinkkejä omaan 
treenaamiseen ja sporttivaat-
teiden ja -tarvikkeiden esittelyä. 
Seminaareissa Messukeskuksen 
lavoilla esiintyvät alan huippu-
ammattilaiset. 

10.−11.10. Turun Messukeskus

Nordic Fitness Expo 
• nordicfitnessexpo.com
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Museoissa
10.–18.10. klo 14 Apteekki-
museo ja Qwenselin talo  
Syysloman opastuksia
• turku.fi/apteekkimuseo

10.–25.10. Turun linna
Syysloman opastuksia
• Pikkuritarikierros  

ti–su klo 11 ja 14
• Keskiaikakierros  

ti–su klo 12.15
• Historian kauheuksia 

kouluikäisille K11 -kierros  
ti–su klo 16.30

• turku.fi/turunlinna

13.–16.10. WAM
Syysloman avoimet kuvatai-
detyöpajat ti–pe klo 12–15
• wam.fi

14.–15.10. ke–to klo 11–16 
Kuralan Kylämäki
Syyslomapäivät
Arkisia syysaskareita 1950-luvun 
malliin, ulkoleikkejä ja 
työpajapuuhailua.
• turku.fi/kuralankylamaki

Nuorten taide- 
ja toimintatalo 
Vimmassa
11.10. klo 12–16 
Mimmi Magiaa
Tyttöjen oma tapahtuma 
täynnä toimintaa, kädentaitoja, 
kilpailuja, pelejä, esiintyjiä 
ja näytteilleasettajia. 
9–18-vuotiaille.

13.–15.10. klo 12–16 
Syyslomatapahtuma 
Kädentaitoja, pelitoimintaa 
ja muuta mukavaa tekemistä 
9–18-vuotiaille. 
• turku.fi/vimma

Seikkailupuistossa
14.–16.10. klo 11–16 
Kadonneen aarteen metsäs-
tys – syyslomatapahtuma
• turku.fi/seikkailupuisto

8. & 9.10. klo 19 Turun konserttitalo

Olli Mustonen x 3
Olli Mustonen, kapellimestari ja 
piano, Turun filharmoninen orkesteri. 
Mustonen–Mozart–Beethoven. 
• tfo.fi
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Syysloma-
ohjelmaa

9.10. klo 18.30 Manilla

Kuinka kiivetä kukkulalle 
– ja sieltä alas
Muut esitykset 10.10.–7.11.
• aurinkobaletti.fi 

9.10. klo 19 Bar Ö

Selma Juudit Alessandra
• flamejazz.fi

10.10. 

Elokuvapäivä
• elokuvapaiva.fi

10.10. Impivaaran uimahalli

Uimahyppyjen 
aluemestaruuskilpailut
• aboawatersports.fi

10.−11.10. Metsämäen ravirata

PM-ravit
• turunhippos.fi

15.10. klo 19 Turun konserttitalo

Nuorten solistien konsertti
József Hárs, kapellimestari, Turun 
filharmoninen orkesteri.
• tfo.fi

16.10. klo 19 Sigyn-sali

Turku Jazz Orchestra & 
Kimmo Gröhn
• tjo.fi

22.10. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Leda
Myyttistä nykynukketeatteria.
• teatteri.turku.fi

Osa Fölin linjojen 21 ja 23 vuoroista liikennöi Kuhankuonolle, Kurjenrahkan kansallispuistoon lauantaisin ja 
pyhäpäivinä 1.11. saakka. • foli.fi/kuhankuono • foli.fi/sv/kuhankuono • foli.fi/en/kuhankuono
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Olli Mustonen. 

Kimmo Gröhn.
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marraskuu
1.11. klo 15 Seikkailupuiston teatteri

Kummituskekkerit
Teatteri Hevosenkengän esityksessä 
autiotalon kummitukset valmistautuvat 
synttärijuhliin, kun kutsumaton vieras 
puuttuu peliin.
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3.–8.11. Apteekkimuseo ja  
Qwenselin talo

Svenska veckan
Katso ohjelma verkkosivuilta.
• turku.fi/apteekkimuseo

4.–8.11.

TIP-Fest 2020
• auraofpuppets.com

5.−8.11. Kino Diana

Video Art Festival Turku
• videoartfestivalturku.com

6.11. pääkirjasto

Kaamos 
Lempilaulujani – Vuokko Hovatta avec 
Jarmo Saari & Panu Savolainen 
Laulaja-näyttelijä Vuokko Hovatta 
saapuu muusikkoystävineen 
Kaamos-tapahtuman solistivieraaksi. 
• turku.fi/kirjasto

13.11. klo 19 Turun konserttitalo 

Suite Française
Håkan Hardenberger, kapellimestari 
ja trumpetti, Turun filharmoninen 
orkesteri. Tomasi–Jolivet–Escaich–
Poulenc–Ravel. 
• tfo.fi

Yllätyksiä, ihastusta 
ja pieniä esityksiä 
Edinburgista lähtöisin oleva 
Fringe-festivaalien aalto rantautuu 
Suomeen ja Turkuun nyt toista 
kertaa. Keväältä marraskuulle 
siirretty festivaali tuo Åbo 
Svenska Teaterin lavalle joukon 
pieniä esityksiä Suomesta ja 
ulkomailta. Tarjolla on teatteria, 
sirkusta, nukketeatteria, tanssia, 
livekuunnelmaa ja stand uppia. 
Festivaalin tunnetuin nimi on 
islantilainen sarjakuvapiirtäjä/
koomikko Hugleikur Dagsson, 

joka on esityksellään Hooligan 
naurattanut yleisöjä ympäri 
maailmaa. Ohjelmaan kannattaa 
tutustua rohkeasti, sillä nähdä voi 
vaikkapa islantilaisen My Voices 
Have Tourettes -ryhmän stand uppia 
tai kehitysvammaisten nuorten 
Mosaik-teatterin tanssia. 

FinFringe 19.–21.11. 
Åbo Svenska Teaterissa
• finfringe.fi

22.10. klo 18 pääkirjasto, 
musiikkiosasto

Konsertti: 
Topias Tiheäsalo ja 
Tuomas Kourula 
Barokkimusiikkia.

22.10. klo 19 Turun konserttitalo

Alttoviulun kertomaa
Tomas Djupsjöbacka, kapellimestari, 
Jasmine Beams, alttoviulu, Turun 
filharmoninen orkesteri. Tower–
Beamish–Mozart. 
• tfo.fi

22.10. klo 19 Turun Kaupunginteatteri

Berliinistä Broadwaylle
Saaristo-oopperan musiikillinen revyy.
Esitykset myös 23.10. klo 19 ja 24.10. 
klo 14.
• saaristo-ooppera.fi 

23.−25.10. Turun Messukeskus

Grail 2020 Turku -pelifestarit
• grailquest.fi
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Espanjalaisen elokuvan 
päivät
Elokuvissa englanninkielinen tekstitys.
• turku.fi/kirjasto 

27.−28.10. Vierailukeskus Joki

The Shift
Turun businessfestarin lisäohjelmassa 
virtuaalista ohjelmaa pitkin syksyä. 
• theshift.fi

29.10. klo 19 Turun konserttitalo

SAGAS – Orchestral 
Fantasy Music
Emil Eliasson, kapellimestari, Sabina 
Zweiacker, sopraano, Orvar Säfström, 
juontaja, Turun filharmoninen orkesteri. 
Konsertit vievät kuulijan huikealle 
seikkailulle fantasian maailmaan.
• tfo.fi

29.10. klo 17–19 pääkirjasto, 
nuortenosasto

Stoorin Sarjispaja
Kauhusarjakuvaa.
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30.10. klo 17–20 Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma

Halloween-tapahtuma
Hurjia haamuja, ratkottavia mysteereitä, 
kauhujen kädentaitoja sekä horror-disko. 
Maksuton, suunnattu 9–13-vuotiaille.
• turku.fi/vimma

23.10. klo 19 Logomo

Kaisa's Machine
• flamejazz.fi

13.11. klo 19 Turun Raatihuone

Key Ensemblen 
Kartanokonsertti:  
Saima & Aale
• keyensemble.fi

14.11 kl. 18 Åbo Svenska Teater

Hundarnas historiepjäs
• abosvenskateater.fi

3.11. klo 10 & 18 Turun 
Kaupunginteatteri

Maukan ja Väykän paras 
maailmankiertue
Hilpeä lastenkonsertti saa puntit 
väpättämään.
• teatteri.turku.fi

1.11. klo 15 Turun Nuori Teatteri

Vaahteramäen Eemeli
Esitykset 20.3.2021 asti.
• turunnuoriteatteri.fi

6.–15.11. Useita tapahtumapaikkoja

20. Runoviikko-festivaali
• vsrunoviikko.net  

13.11. klo 19 Bar Ö

Harri Kuusijärvi Koutus
• flamejazz.fi

Vuokko Hovatta.
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Konsertit, näyttelyt, kurssit

Konsertti-
sarjat 
kutsuvat taas

Näyttelyitä
Biologinen museo
• 23.8. asti Otavaisen 

olkapäillä, Tuonelan rajamailla 
Näyttely kertoo suomalaisista 
eläinuskomuksista.

• 1.9. alkaen Myyttinen  
matka -valokuvanäyttely Heikki 
Willamon luola- ja kalliotaiteesta 
ammentava näyttely kertoo 
vuosituhansia vanhoista siteistä ja 
merkityksistä ihmisten ja eläinten 
välillä.

• turku.fi/biologinenmuseo

Turun linna 
• Pohjoinen näyttelyhalli 

Kokonaan uudistuneessa 
kokoelmanäyttelyssä on esillä 
yli 600 esinettä ja lähes 200 
vaatetta ja asustetta, joiden kautta 
kurkistetaan 1600–1800-lukujen 
säätyläiskulttuuriin.
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Heikki Willamo.
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Carin Bryggman.

• 7.3.2021 asti Sisustusarkkitehti 
Carin Bryggman 100 vuotta 
Näyttelyssä kerrotaan Carin 
Bryggmanin elämästä ja esitellään 
hänen suunnittelutöitään. 
Nähtävillä on mm. valokuvia, 
sisustussuunnitelmia, 
huonekalupiirustuksia ja 
esimerkkejä Bryggmanin 
suunnittelemista huonekaluista. 
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• 21.8.–18.10. Patina – Jöötti 
ry 30 vuotta Turkulaisten 
kuvanveistäjien yhdistyksen 
30-vuotisjuhlanäyttely levittäytyy 
keskiaikaisen päälinnan osiin ja 
sisäpihalle.

• turku.fi/turunlinna

WAM
• 20.9. asti Anneli Nygren – Fan 

Academy Retrospektiivinen katsaus 
suomalaisen mediataiteen pioneerin 
tuotantoon lähes viidenkymmenen 
vuoden ajalta.

• 20.9. asti Hyäryllistä – Kaikkea 
hyäryllistä Taiteilijaryhmä Hyäryllisen 
tuotannossa yhdistyvät kollektiivinen 
ajattelu ja leikittely muodoilla, 
materiaaleilla ja kuvilla.

• 9.10.–10.1. Rosa Barba Berliinissä 
asuva ja työskentelevä italialainen 
Rosa Barba yhdistelee teoksissaan 
aineettomuutta ja materiaalisuutta. 
Aineettomuudesta huolimatta niissä 
korostuu tilallisuus ja voimakas 
fyysinen läsnäolo.

• wam.fi

Turun pääkirjasto
• 2.10–1.11 Stämningar vid havet 

till texter av Tove Jansson 
Fotoutställning | Eva Roos

• 2.10.–1.11. Kirjallisia paikkoja 
Valokuvanäyttely | Ville-Juhani 
Sutinen

Galleria Joella
• 20.8.–13.9. Liili Mõtuste 
• 17.9.–11.10 Juha Kärki
• 15.10.–8.11. Matti Helenius
• 12.11.–6.12. Jarkko Rantanen

• turun-taidegraafikot.fi
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Rosa Barba:  
Blind Volumes, 2016. 

Opastuksia Turun linnassa
Suljetut ovet -kierrokset 
la ja su 5.–27.9. (ei 20.9.) klo 11, 12, 13, 14 ja 15
Tutustutaan paikkoihin, joihin ei normaalisti pääse. 

• Ilmoittautumiset turku.fi/turunlinna

Keskiaikakierrokset 
la ja su 5.–27.9. (ei 20.9.) klo 16.30
la ja su 3.–4.10. ja 31.10.–29.11. klo 12.15 ja 16.30 (7.11. vain klo 12.15)
Kurkataan vankilaan ja kuullaan mm. Kustaa Vaasasta ja Jaakko Ilkasta. 
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2.9.–9.12. klo 19 
Sibelius-museo

Sibbe Live 
-konserttisarja 
Keskiviikkoisin.
• sibeliusmuseum.fi

4.10.–15.11. klo 15 
Turun linna

Musiikkia ja runoa 
Turun linnassa
Sunnuntaisin. Vapaa pääsy. 
Järj. Turun kaupunginkirjasto 
ja Turun museokeskus.

1.9.–17.11. klo 19 
Wäinö Aaltosen museo 

WAMin
tiistaikonsertit
Vapaa pääsy, ilmainen käsiohjelma. 
Järj. Turun kaupunginkirjasto ja 
Turun museokeskus.

Kidutusta, kuolemaa 
ja kummituksia 
K15 -kierrokset 
pe 16.10.–27.11.  
klo 19.45, 20 ja 20.15 
Kierros vie kävijät linnan synkkään 
menneisyyteen. Liput myyntiin 
syyskuussa, lisätiedot  
turku.fi/turunlinna.

Tyylihuoneopastus 
la ja su 7.–29.11. klo 14
Tutustutaan esilinnan sisustettuihin 
tyylihuoneisiin, jotka esittelevät 
museokokoelmien aarteita. 

Opastus Pohjoisen 
näyttelyhallin kokoelmanäyttelyyn 
la ja su 7.–29.11. klo 15. 
Em. opastuksiin sisäänpääsymaksu + opastusmaksu 3 €
(ei koske kauhukierroksia, K15-kierroksille erilliset lippuhinnat).

Turun Taidehalli
• 30.8. asti Eeva Karhu/  Surrounded 

by, Milla Talassalo/ 3
• 4.9.–4.10. Karoliina Paatos / 

Cowboy Girls, Teemu Korpela 
/ Kuten tavallista, ainoa mihin 
kykenin oli runous, Mari Mäkiö/ 
Kagekiyodo

• 9.10.–8.11. James Prevett ja Berit 
Talpsepp-Jaanisoo / Ding Ting Ting, 
Riikka Gröndahl / Absent Referent

• 13.11. alkaen Turun Taiteilijaseuran 
Talvinäyttely (3.1.2021 asti), Essi 
Orpana/ Such Is the Silence (20.12. 
asti) 

• turuntaidehalli.fi 

Titanik
• 23.8. asti Camille Auer 
• 28.8.–20.9. Kristin Wiking 
• 21.9.–4.10. Hanna Ahti  

ja työryhmä
• 9.10.–1.11. Lasse Juuti 
• 6.–29.11. Olli Keränen 

& Niina Tervo

• titanik.fi
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Luentosarjoja Turun 
pääkirjaston Studiossa
Historia nyt! klo 18–19.30
• 1.9. Talonpojat isojaon päätöksentekijöinä Lounais-Suomessa 

Ruotsin ajan lopulla.
• 6.10. Lönnrot, Kalevala ja kulttuurin modernisoiminen 1800-luvulla.
• 3.11. Kirjoitettu vaino – nuorten juutalaisnaisten päiväkirjat ja 

selviytyminen toisen maailmansodan aikaisessa Ranskassa ja 
Alankomaissa. 

Virkeä vanhuus klo 13–14.30
• 8.9. Mikä merkitys on ryhmätoiminnalla ja miten se vaikuttaa 

ikäihmisten koettuun elämänlaatuun? 
• 13.10. Kipu ja sen kanssa elämään oppiminen. 
• 10.11. Toimiva muisti - mitä itse voin tehdä?

Näkökulmia pitkäjänteisempään  
politiikkaan klo 18–19
• 8.10. Ratkaistaanko ilmastonmuutos järjellä vai tunteella? 
• 15.10. Kansalaisten ja päättäjien poliittiset aikakäsitykset.
• 22.10. Miten tulevat sukupolvet voidaan huomioida 

demokraattisessa päätöksenteossa?
• 29.10. Osallistamisesta yhteisluomiseen: Kohti pitkäjänteisempää 

luonnonvara- ja ympäristöpolitiikkaa. 
• 5.11. EU:n pitkät tähtäimet.
• 12.11. Yhteisluominen luonnonarvojen ja -varojen 

vaihemaakuntakaavassa.  

• turku.fi/kirjasto

Kursseja ja 
työpajoja
Turun suomenkielinen 
työväenopisto 
Ilmoittautuminen syksyn kursseille 
on käynnissä!
• www.turuntyovaenopisto.fi

Åbo svenska arbetarinstitut 
”Arbis”
Anmälningstiden till höstens 
kurser har börjat! 
• www.aboarbis.fi

Seikkailupuisto
Avoimet taidepajat sunnuntaisin 
6.9.–8.11. (ei 18.10.) klo 11–16 
Pikku sirkus ma 24.8.–21.9. 
ja 28.9.–2.11. (ei 12.10.) 
ryhmät klo 16, 17 ja 18. Vauvoille ja 
taaperoille. Ennakkoilmoittautuminen!
Värikylpytyöpajat vauvoille ja 
taaperoille 6.9., 13.9., 27.9., 11.10., 
25.10. ja 1.11. klo 10.30 ja 12.30.  
Ennakkoilmoittautuminen!
Sirkustelupaja sunnuntaisin 
6.9. alkaen klo 11–13. Maksuton.
• turku.fi/seikkailupuisto

Kuralan Kylämäki
Taitotiistai tiistaisin 22.9.–8.12.  
klo 13–17.30. Kädentaitoja ja kokeiluja 
kaikenikäisille. Vapaa pääsy!
Avoimet viikonloput klo 13–17
Työpajatoiminnassa voi valita ilmaisen 
kokeiluvaihtoehdon tai laajemman 
vaihtoehdon hintaan 6 €.
• 26.–27.9. Valokuvausta
• 24.–25.10. Teemana villa
• 28.–29.11. Kynttiläpaja
Pikkumusta - pukeudu tyylikkäästi 
arkeen ja juhliin 21.9.–30.11 klo 17.30–
20 (parittomien viikkojen maanantaisin)
Ompeluseura 28.9.–7.12. klo 17.30–20 
(parittomien viikkojen maanantaisin)
• Lisätiedot, hinnat ja ilmoittautumiset: 
turku.fi/kuralankylamaki

Turun linna
Puunkantotelineen valmistuskurssi 
4.10. klo 11–16
Piparkakkumuotin kaiverruskurssi 
21.11. klo 12–16 ja 28.11. klo 11–16 
(alaikäraja 12 vuotta)
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WÄINÖ junior -kuvataidekurssit 
kouluikäisille
Kurssi 1 lauantaisin 17.10.–14.11.  
klo 11–12.30 (ei 31.10.)
Kurssi 2 lauantaisin 21.11.–12.12.  
klo 11–12.30
• Lisätiedot, hinnat ja ilmoittautumiset 
kursseille: wam.fi

Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma
Keskiviikon avoimet pajat 
kaikenikäisille (alle 13-v. 
aikuisen seurassa):
Avoin kankaanpaino ja värjäys 
26.8.–7.10. klo 13.30–19.30
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Akryylimaalauskurssi eläinteemalla 
torstaisin 12.–26.11.
Linokaiverruskurssi perjantaisin 
6.–13.11.
Ompelukurssi torstaisin 8.10.–5.11.
• turku.fi/vimma

KONSTa Turun Seudun 
Kuvataidekoulu 
Taiteen perusopetusta ja lyhytkursseja:
Maanantaisin 7.9.–5.10. ja 26.10.–
23.11.:
• Värikylvyt vauvoille klo 10.30
• Värikylvyt taaperoille klo 13.30 
• Lapsi (3–5v) ja aikuinen yhdessä 

klo 17

Petruksen piparkakkukurssi 29.11.  
klo 12–15 ja 13.12. klo 12–15
Himmelikurssi 12.12. klo 12–16
• Lisätiedot, hinnat ja ilmoittautumiset: 
turku.fi/turunlinna

WAM
Avoimet kuvataidetyöpajat 
kaikenikäisille
lauantaisin 10.10.–19.12. klo 13–16
sunnuntaisin 11.10.–20.12. klo 11–16

Avoin huovutus 14.10.–18.11.  
klo 13.30–19.30 (ei 14. & 28.10.)
Avoin keramiikka 2.9.–18.11.  
klo 13.30–19.30 (ei 14. & 28.10.)

Torstain avoimet pajat 
(13–28-vuotiaille):
Avoin keramiikka 27.8.–19.11.
klo 13.30–19.30 (ei 15. & 29.10.)
Präkäämö 10–18-vuotiaille 24.8.–16.11. 
klo 14–19 (ei 21.9., 12.10., 2.11.)
Peliluola 12–20-vuotiaille 26.8.–18.11. 
klo 16–19

Taidepajojen teemaillat klo 17–20 
(13–28-vuotiaille):
Saippuaa ja kylpysuolaa I 3.9. 
Saippuaa ja kylpysuolaa II 10.9. 
Keraamiset lusikat 7.9. 
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Levytekniikoita ja engobe- 
koristeluita 5.10. 
Keraamiset joulukuuset ja 
joulukoristeet 2.11.

Kursseja klo 17–20:
Dreijauskurssi 1  
perjantaisin 11.9., 18.9. ja 2.10. 
Dreijauskurssi 2  
perjantaisin 6.11., 13.11. ja 27.11. 
Akryylimaalauskurssi  
torstaisin 17.9.–1.10. 
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Turun kuvataidekeskus 
Taiteen perusopetusta:
• Värikaruselli 4–7-vuotiaille 24.8. 

lähtien
• Ateljeeopinnot 7–17-vuotiaille ja 

aikuisille 24.8. lähtien
• Maalaus, muotoilu, piirtäminen, 

grafiikka
• Taidekeskus koulussasi – 

taideohjausta iltapäivisin Turun 
alakouluissa syyslukukautena.

• kuvataidekeskus.fi

Pääkirjasto
Kirjallisuus kohtaa musiikin -työpajat
Luovan kirjoittamisen työpajojen ryhmiä 
ohjaavat Turun yliopiston Luovan 
kirjoittamisen oppiaineen opiskelijat. 
• Ryhmä 1 (aikuiset): tiistaisin  

15.9.–10.11. klo 14–16
• Ryhmä 2 (aikuiset): perjantaisin  

18.9.–13.11. klo 17–19 
• Ilmoittautumiset turku.fi/kirjasto
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Varpu Gustavsson maalaa 
syksyn sieniä.

Aikaa taiteelle  
perjantaisin 4.9.–9.10. klo 12.30
Flow, rentouttava taide sunnuntaisin 
6.9.–4.10. klo 16
Naamio Workshop 11.–13.9. pe 
klo 17–20, la klo 15–19, su klo 10–16 
Taidehetket taitamattomille 
torstaisin 22.10.–19.11. klo 17.30
• konstakuvataidekoulu.fi
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http://turku.fi/kirjasto
http://www.turuntyovaenopisto.fi
http://aboarbis.fi
http://turku.fi/seikkailupuisto
http://turku.fi/kuralankylamaki
http://wam.fi
http://turku.fi/vimma
http://turku.fi/turunlinna
http://kuvataidekeskus.fi
http://turku.fi/kirjasto
http://konstakuvataidekoulu.fi


Julkinen tiedote

Turun Kaupunginteatterin, Turun 
filharmonisen orkesterin, Linnateatterin 
ja Åbo Svenska Teaterin liput sisältävät 
Föli-lipun. Erillistä lippua ei tarvita. 

Lue lisää: 
• foli.fi/yhteisliput
• foli.fi/sv/gemensamma-biljetter
• foli.fi/en/joint-tickets

Föli vie 
elämyksiin

Turun päivä – 
Åbodagen 20.9.

Turun ja turkulaisten omana päivänä 
kaikki ovet ovat avoinna! 

Katso koko ohjelma: 
•  turku.fi/turunpaiva  •  turku.fi/abodagen

 

WAM:  
Rosa Barba 

 
Berliinissä asuva ja työskentelevä Barba yhdistelee teoksissaan 
aineettomuutta ja materiaalisuutta. WAMissa 9.10. alkaen esillä 

Barban filmi- ja videoinstallaatioita sekä veistoksia. 

• wam.fi

Rosa Barba, Blind Volumes, 2016. 
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ELÄMYSTEN 
KOTI. 
Turun Kaupunginteatterin syyskausi on 
täynnä elämyksiä musikaalista draamaan 
ja komiikasta konsertteihin. 

Tervetuloa teatteriisi!

• turku.teatteri.fi
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Ilotulitus 
Samppalinnan-
mäeltä klo 21!

Sytytä Turku
keskustan kehittämiskilpailu

Keskustan 
kehittämiskilpailu 

Sytytä Turku 
starttaa n y t. 

Onko sinulla idea, jolla Turun keskusta 
saisi uutta eloa? Kerro se meille.  

Tehdään yhdessä kaupunkilaisten 
unelmista totta!

Lisätiedot:  • turku.fi/sytytaturku

http://foli.fi/yhteisliput
http://foli.fi/sv/gemensamma-biljetter
http://foli.fi/en/joint-tickets
http://turku.fi/turunpaiva
http://turku.fi/abodagen
http://wam.fi
http://turku.teatteri.fi
http://turku.fi/sytytaturku
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