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Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011. 
Niin? Mitä se tarkoittaa? Turkuhan on kulttuurikau-
punki jo nyt. Kuten on Tampere, ja Mänttäkin, jotka 
molemmat olivat kulttuuripääkaupunkistatusta ha-
keneiden kaupunkien joukossa. 

Mikä siis muuttuu? Euroopan kulttuuripääkau-
punkivuosi ei ole vain iso festivaali tai matkailuta-
pahtuma, vuoden kestoinen show, jossa kulttuuritai-
vaan tähdet yksi toisensa jälkeen antavat parastaan. 
Jotain muuta siinä on. 

Kulttuuripääkaupunkiin on sisäänrakennettu val-
tavasti jännitteitä ja ulottuvuuksia. Kuin olisimme 
huolella pikku hiljaa rakentaneet tulitikuista ja sä-
detikuista jättimäisen hämähäkinverkon, joka kipi-
nän saatuaan palaa joka suuntaan, välillä iloisesti 
räiskyen.

Eihän kulttuuripääkaupunkivuosi oikeasti ole 
edes vuosi. Se on paljon pidempi prosessi, joka al-
koi jo vuonna 2006 EU:lle jätetystä hakemuksesta 
ja joka jatkuu pitkälle vielä vuoden 2011 jälkeenkin. 
Kulttuuripääkaupunkivuosi jättää pysyviä jälkiä 
kaupunkikuvaan, kulttuuriverkostoihin, työtapoi-
hin ja ihmisten mieliin.

Kulttuuripääkaupunki Turku haluaa törmäyttää 
kulttuurin elämän eri osa-alueiden kanssa – välillä 
hellemmin, välillä rajummin. Muodostuu uusia pa-
reja: kulttuuri ja urheilu, kulttuurinen hyvinvointi, 
tiede ja kulttuuri, eri taiteenlajit keskenään, maail-
mantähdet ja seudun omat osaajat, eri uskonnot ja 
aatteet, korkeakulttuuri ja vastakulttuuri.

Euroopan kulttuuripääkaupunki on määritelmän 
mukaan kansainvälinen, mutta sen sisin luonne 
määräytyy paikan hengestä, genius loci. Kun paikan 
hengen tavoittaa, tekeminen on aitoa ja omintakeista, 
meidän näköistämme.

Meille Turku on avoin portti. Uusien ajatusten ja 
näkökulmien väylä Suomeen. Ja toisinpäin: Turusta 
on lähtenyt maailmalle paljon täällä synnytettyä ja 
kasvatettua. Huiskutamme ylpeänä perään – meil-
lähän tätä riittää.

Ja koko ajan syntyy uutta, uusia asioita uudella ta-
valla. 

Se on kulttuuria.

Cay Sevón
toimitusjohtaja, Turku 2011 -säätiö

Turun henkeä 
vapau� amassa

s. 12

Kulttuuria keskiaikaisten 
seinien sisällä

Ruisrock juhlii nelikymppisiään

Kannen kuva: Per� u Saksa
Euroopan kul� uuripääkaupunki Turku 2011:n lehti kertoo kul� uuripää-
kaupunkivuoden ohjelmasisällöistä ja niiden tekijöistä sekä esi� elee Turkua ja 
turkulaisuu� a laajemminkin.
Turku 2011 -lehti ilmestyy viisi kertaa: 
nro 1: 10.6.2010 | nro 2: 16.11.2010 | nro 3: 8.2.2011 | nro 4: 17.5.2011 | nro 5: 30.8.2011
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kimmo� pohjonen on luonut 
esityksen, joka ei pakottamat-
ta asetu perinteisiin luokituk-
siin. Haitaripainia on saman-
aikaisesti sekä vilpittömän 
vakavahenkinen kunnianosoi-
tus Suomen menestyneimmäl-
le olympialajille että hulvatto-
man hauskaa teatteria. 

Se on myös dokumentaarista 
kerrontaa, tanssillista urheilu-
akrobatiaa ja maanista haita-
rilla komentamista. Haitari on 
Pohjosen tunteiden tulkki niin 
ärhentelevän painituomarin 
kuin kannustavan valmenta-
jankin roolissa.

Kimmo Pohjonen on tehnyt 

huikean uran improvisaation, 
rockin, kansanmusiikin, avant-
garden ja klassisen musiikin 
aloilla. Hän on esiintynyt yli 
viidelläsadalla kansainvälisel-
lä festivaalilla ja maailman ar-
vostetuimmissa konserttita-
loissa. Haitaripainia -teokseen 
hänellä on kuitenkin aivan eri-
tyinen suhde.

”Yleensä ryntään juttuihin vä-
littömästi. Tätä olen miettinyt 
ja suunnitellut todella pitkään. 
Välillä on pelottanutkin. Mutta 
nyt olen todella innoissani, työ-
ryhmä on upea.”

Pohjosen lisäksi osaamistaan 
näyttävät ohjaaja, koreografi 

Ari Numminen, äänisuunnit-
telija Heikki Iso-Ahola ja visu-
alisoinnin toteuttanut Mikki 
Kunttu. Painiryhmä Helsingin 
Nelsonit on omaksunut riemul-
lisesti heittäytyen uuden roo-
linsa taiteen tekijöinä. 

Jos haluat hiljentyä konsert-
tiin, tämä ei ole sinulle. Jos tah-
dot elämyksen, kannattaa läh-
teä liikkeelle.

Turussa ja Helsingissä Haita-
ripainin äärellä on jo herkistytty 
ja naurettu. Seuraavaksi on Tam-
pereen ja Tukholman vuoro.

Haitaripainia 
Tampereella 19.–22.8.2010

Turku Looks

Elina 85, ”Pidän yksinker-
taisista ja helposti pestävis-
tä vaa� eista kuten näistä 
Marimekon paidoista. 
Valitsin nämä kengät, koska 
muut puristavat jalkaani. 
En pidä housuista – minulla 
on aina hame. Edesmennyt 
mieheni ei voinut sietää 
housuja naisilla.
 En seuraa muotia. Seu-
raan vain omaa tyyliäni.”

Johnny 24, ”Viime aikoina 
tyylini on aikuistunut. Yritän 
käy� ää farkkuja niin vähän 
kuin mahdollista. Käytän 
lyhyitä, kavenne� uja 
chinos-housuja, kauluspai-
toja ja kävelykenkiä. Tyylini 
perustuu mod- ja skinhead-
kul� uureihin, joista kiinnos-
tuin viisi vuo� a si� en.”

Josefi n 23, ”Jakun löysin 
UFFista, ha� u on Sokos 
Wiklundilta, mekko Gina 
Tricotista, kengät Din Skosta 
ja laukku second handia. 
Rakastan ha� uja, mekkoja 
ja korkoja. Ostan vaa� eeni 
useimmiten pikkuliikkeistä 
Ruotsista. 
  Turussa ihmiset eivät 
seuraa trendejä yhtä 
tarkasti kuin kotimaassani 
Ruotsissa, vaan ihmiset 
pukeutuvat hauskasti ja 
persoonallisesti oman 
tyylinsä mukaan.”

Haitaripainia

Sanni Lahtinen, Turku 2011 -ohjelma: Mobiilianimaatio, Turun AMK / Taideakatemia

Linnunpesä Katso Linnunpesä-animaatio sivuilta www.turku2011.fi /ani1

helsinki-viikolla, perjantaina 
kesäkuun 11. päivä Helsinkiin 
saapuu viesti. Siinä Euroopan 
ensi vuoden kulttuurikaupun-
git Turku ja Tallinna kertovat, 
mitä tulevana juhlavuotena on 
odotettavissa.

Turun viesti tuodaan juosten 
Turusta Helsinkiin. Tallinnan 
viesti saapuu veneellä. 

Kulttuuripääkaupungit Tur-
ku ja Tallinna jäävät Helsinkiin 
kylään koko viikonlopuksi. Mo-
lemmat kaupungit esittelevät 
kaupunkien antia ja vastaval-
mistunutta ohjelmaansa eri ta-
voin, muun muassa konsertein, 
klubikeikoin ja näyttelyin.

Viestinsä kulttuuripääkau-
pungit tuovat Senaatintoril-
le, missä Turun, Tallinnan ja 
Helsingin kaupunginjohtajat 
tapaavat kello 19 alkavan kon-
sertin aluksi. Senaatintorin 
perjantain ohjelmasta vastaa 
Turku ja sunnuntain ohjelmas-
ta Tallinna. Molemmat ovat sil-
ti mukana koko ajan.

Perjantain konsertissa esi-
tykset liittyvät tavalla tai toisel-
la Turkuun. Aino-kuoro esittää 
Ressu Redfordin ja Neon 2:n 
musiikkia, lisäksi lavalle nou-

sevat muun muassa Riku Nie-
mi Orchestra ja Tommi Länti-
nen. Matin ja Tepon musiikkia 
on tietenkin myös tarjolla.

”Sunnuntaina vietämme ilois-
ta perhepäivää. Sää on toivotta-
vasti hyvä. Senaatintorilla on 
luvassa tanssia, soittoa, osia 
musikaaleista ja nuorisosirkus”, 
Tallinnan kulttuuripääkaupun-
kivuotta valmistelevan säätiön 
tiedotuspäällikkö Andri Mai-
mets kertoo.

Senaatintorilla on sunnun-
taina myös ruokatapahtuma 
Culinary Círcus, jossa tallin-
nalaiset, turkulaiset ja helsin-
kiläiset huippukokit tarjoavat 
reseptejä ja maistiaisia. Kesä-
kuun toisena viikonloppuna 
helsinkiläisille tarjoillaan näin 
herkkuja mielelle ja kielelle. 

 Elina Venesmäki

Senaatintori:
pe 11.6. klo 16–18.30 
esimakua Turku 2011 

-ohjelmasta
19–21.30 Turkuun, Turkuun! 

-konser� i 
su 13.6. klo 11–17 
Tallinnan tapahtumapäivä

Kul� uuripääkaupungit 
kyläilevät Helsingissä

”Senaatintorilla 
on luvassa tanssia, 

soi� oa, osia 
musikaaleista ja 
nuorisosirkus.”
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Mikki Kunttu

Kamppailu. Voima. Vääntö. Hiki. Paini.

Haitaripaini on 
pilo� i kul� uuripääkau-

punkivuonna nähtävästä
Taistelu 2011:stä, joka yhdistää 
kamppailulajit Kimmo Pohjosen 

säveltämään suurteokseen. 
Esitykset Turussa 

Paavo Nurmen stadionilla 
31.8., 2.9. ja 3.9.2011.

Liisa Jokisen 
Turku Looks 

-valokuvanäy� ely 
11.6.–8.8.2010 
Korjaamolla, 

Töölönkatu 51 b, 
Helsinki
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pimeyden� ���� sävyä on Tu-
run kulttuuriasiainkeskuksen 
kanslian koordinoima ohjelma-
kokonaisuus, joka lähestyy pi-
meyttä kolmesta näkökulmas-
ta: Miten tuoda valoa pitkään 
ja pimeään vuodenaikaan? Mi-
ten löytää humoristisiakin kei-
noja käsitellä erilaisia pimeiksi 
miellettyjä asioita? Miten tiede 
selittää pimeyttä ja miten sen 
itse koemme?

Pimeyden 876 sävyä on yh-
distelmä taidetta, tiedettä, teat-
teria, yhdessä tekemistä ja yksin 
hiljentymistä. Ohjelman kanta-
vana ajatuksena on keskittymi-
nen kokemukseen, ei kokemuk-
sen katseluun. 

Ensimmäiset pimeyden sä-
vyt koetaan jo tänä syksynä. 

Arte ry:n Pimeyden kodat 
tuodaan Turun keskustaan lo-
kakuussa. Aamu- ja iltapäivä-
ruuhkan aikaan avoinna olevat 
kodat tarjoavat paikan rauhoit-
tua tulen äärellä keskellä hek-

tistä kaupunkitilaa. Suljettuna 
olleessaan kodat toimivat itse-
näisinä taideteoksina. 

Wäinö Aaltosen museon Kuo-
leman monet kasvot -näyttely 
esittelee arkisen kipeää aihet-
taan 1800-luvun loppupuolelta 
nykyaikaan ulottuvien teosten 
kautta. 

Myös Turun pääkirjasto 
täyttyy pimeydestä ammen-
netulla ohjelmalla. Tapahtu-
marikkaana Lukemisen yönä 
pääkirjasto on auki iltamyö-
hään asti. Tapahtumassa poh-
ditaan kuinka esimerkiksi valo 
ja varjot muuttavat lukemisen 
kokemusta ja miten pimeys 
näkyy kirjallisuudessa ja mu-
siikissa.

Kuoleman monet kasvot 
22.10.2010 – 20.3.2011, WAM, 
Itäinen Rantakatu 38, Turku 
Lukemisen yö 12.11.2010, pää-
kirjasto, Linnankatu 2, Turku

Pimeyden 876 sävyä 
väri� ävät Turkua 
syksyllä

Fanny Salonen

Tiina Hurme, 
opintosihteeri, Sauvo:

”Mielestäni kul� uurikou-
lutus kaupungissa kertoo 
siitä.”

Jesse, 
pullanpakkaaja, Turku:

”Bussin kyljestä.”

Khaled, 
bussikuski, Mahabat, 
Kurdistan:

”Kul� uuri on kaikkialla ja 
kaikessa: vaa� eet, uskon-
to, kieli, ruoka. Kul� uuria 
on myös se, miten opetat 
lapsesi. Meille koko perhe 
on kul� uuria.”

Kirsikka Laurikko, 
koululainen, Turku:

”Tunnistan kul� uurin 
kaikista tavoista, joita 
ihmisillä on. Kul� uuria 
on esimerkiksi se, miten 
vie� ää vapaa-aikaansa ja 
mitä elämäntapoja on.”

Taimi Nieminen, 
eläkeläinen, Karjala:

”Kul� uuria ovat kaikenlai-
set vapaa-ajan viihdykkeet, 
kuten esimerkiksi elokuvat 
ja tea� eri. Toisaalta voi 
ajatella, e� ä leipominenkin 
on kul� uuria. Nykyään ihmi-
set eivät enää osaa tehdä 
kunnon pullataikinaa.”

Teksti ja kuvat: Tuuli Toivanen

Kul� uurilinjalla

Turun lentokentän ja sata-
man välinen bussiyhteys 
on nime� y Kul� uurilinjaksi. 
Katugallupimme pikahaas-
ta� eli linjalla matkaavia.

Mistä sen 
kul� uurin oikein 
tunnistaa?

   kesäkuu – marraskuu 2010  TURKU 2011

Pimeydessä 
on voimaa, 

läheisyy� ä ja 
lämpöä.

”Hei, kelaatko sä koskaan, mis-
sä menet, kun olet jäänyt tuon-
ne kivikauteen? Nyt psykedeeli-
nen on kivikausi.”

Hair-musikaali on mieletön 
määrä innostusta, dramaatti-
sia tilanteita sekä elinvoimaa. 
Joukko turkulaisia keski-ikäi-
siä on lähtenyt mukaan raken-
tamaan omaa osuuttaan kult-
tuuripääkaupunkivuodesta. 

Musikaalin ohjaa Marja-
Leena Kuronen ja koreografi na 
taituroi Mikko Ahti. Uusien te-
atteriharrastajien toteuttama-
na Hairista syntyy versio, jol-
la tuodaan 1960-luvun henkeä 
nykyaikaan.

Monet musikaalin tekoon 
osallistuvista ammentavat 
omakohtaisuutta lapsuusmuis-
toistaan. Näin tekee esimerkik-
si Tuula Rankonen, joka muis-
taa 15-vuotiaana koetun Hairin 
Turun Kaupunginteatterin kat-
somosta.

Tanssista ja liikunnasta 
kiinnostunut Rankonen on ol-
lut seikkailumatkoilla Tiibe-
tissä ja Nepalissa, mutta nyt 
hän löytää lähempääkin uusia 
maailmoja.

”On mukavaa löytää seikkai-
luja myös ihan kotikaupungis-
taan. Katsoin vähän aikaa sit-
ten televisiosta dokumenttia, 
jossa ikäihmiset laitettiin esiin-

tymään ja he olivat innoissaan 
kokemuksesta. Tässä on jota-
kin samaa”, sanoo Rankonen.

Noin 200 musikaalintekijää 
harjoittelee Hairia laulupedago-
gi Marianna Lännen johdolla. 

”Musikaali on läpilaulettu, 
joten tekstien opettelu tuottaa 
paljon työtä”, kertoo Länne.

Hairin esiintyjäkaartiin ei 
ollut pääsyvaatimuksia, tar-
peeksi kova halu riitti mu-
kaanpääsyyn. Länne on ylpeä 
porukastaan, josta löytyy mo-
nenlaisia kykyjä.

Hair-musikaali on osa Kes-
ki-ikäisten hiukset -hanketta, 
jonka on ideoinut Turun sosi-
aali- ja terveystoimen palvelu-
johtaja Maisa Kuusela. Hank-
keeseen liittyy hyvinvointiosio, 
jossa vapaaehtoisilla on mah-
dollisuus osallistua terveys-
tarkastuksiin ja elämänhallin-
taryhmiin. 

Kuusela uskoo vahvasti kult-
tuurin hyvinvointia lisääviin 
vaikutuksiin. Musikaalin te-
ossa näitä vaikutuksia tukevat 
myös runsas liikunta ja yhtei-
söllisyys. 

Katja Kaartinen

Hair-musikaali helmikuussa 
2011 Logomossa, Köydenpuno-
jankatu 14, Turku 

Keski-ikäiset turkulaiset 
musikaalitähtinä

pärekatot�roihusivat ja myrs-
ky yllytti liekkejä, kun Turku 
paloi tuhkaksi pohjoismaiden 
suurimmassa kaupunkipalos-
sa vuonna 1827. 

Mistä kaikki sai alkunsa? 
Onko syy venäläisissä sotilais-
sa, metsien äijissä, lahkolaisis-
sa, arkkipiispassa vai sittenkin 
pahaisessa piika Mariassa? 

Nyt tarinaa Turun palosta 
kerrotaan oikein raskaimman 
kautta, sillä Turun Nuori Teat-
teri tuottaa aiheesta hevimu-
sikaalin. Turkulaisten nuor-
ten äänihuulet ovat kovilla ja 
rumpalinkin hihat palaa, kun 
ilmoille kajautetaan ulkomai-

sen ja kotimaisen heavy metal-
lin infernaalisimpia klassikko-
biisejä kautta aikain. 

1827-hevimusikaalin ohjaa 
Turun Nuoren Teatterin tai-
teellinen johtaja, näyttelijä Ju-
ha-Pekka Mikkola. Rinnalleen 
hän saa saman teatterin kas-
vatin, kirjailijana ja roolipeli-
suunnittelijana tunnetun Mike 
Pohjolan, joka vastaa musikaa-
lin käsikirjoituksesta. 

Ensi-ilta 20.1.2011, 
Logomo, Turku
muut esitykset 22.1. / 25.1. / 
27.1. / 28.1. / 29.1. / 2.2. / 4.2. ja 
5.2.2011

1827 – Infernal Musical 

Hevimusikaali 
tykittää korkealta 
ja kovaa. 

vietin�ensimmäistä palkallista 
kesälomaa 2000-luvun alussa. 
Ostin junalippupaketin, joka 
tarjosi kolme matkaa halki ke-
säisen Suomen. Yksi kohteista-
ni oli kaunis kulttuurikaupunki 
Turku.

Kaupunki antautui itseään 
etsivälle nuorelle aurinkoise-
na ja kauniina. Hostellihuonee-
ni kylpi valossa ja kengät veivät 
pitkin uusia katuja. 

Löysin muuttoa tekevän kirp-
putorin, joka myi kaikki kir-
jansa pois kahden euron kap-
palehintaan. Rinkkani pursuili 
löytöjä ja nuo rakkaat opukset 
kaunistavat hyllyä edelleen. 

Samalla kaupunkikävelyllä 
löysin UFF-myymälästä puoli-
ilmaiseksi Marimekon räisky-
vän pinkin Jokapoika-paidan 

Pinkissä 
Jokapoika-
paidassa 

 Esko Keski-Oja Esko Keski-Oja

ja keikuinkin se päälläni illalla 
paikallisen nuorison suositte-
lemaan keikkapaikkaan. Talo 
oli vanha puutalo pari korttelia 
ydinkeskustasta. Siellä esiin-
tyivät sattumalta jotkin turku-
laiset suuruudet TV-resistori 
ja Wojciech. Muistan nauliin-
tuneeni ihastuneena tunnel-
moimaan taianomaista mu-
siikkia. 

Ilma tuntui hellepäivän jäl-
keen iholla vilpoisalta, kun kä-
velin hymyillen yöpaikkaani.

Mia W.

Radio Helsingin sivuilla kerät-
tiin parhaita Turku-muistoja 
loppuvuodesta 2009. Jaa si-
näkin Turku-muistosi sivuilla 
www.turku2011.fi /muisto

Paras Turku-muistoni

Menossa
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jori�hulkkonen, Esko Routamaa, Dj Fog sekä lee-
gio muita elektronisen musiikin ja dj-taiteen teki-
jöitä luo sykkeen Helsingin Kallion klubeihin Kuu-
des linja ja Siltanen 11. kesäkuuta.
”Kutonen esittelee elektronista tanssimusaa laajal-
ti, Siltanen taas keskittyy indieen ja poppiin”, oh-
jelman koonnut Turku Modern -festivaalin Sampo 
Axelsson eli Dj Anonymous linjaa.

Turkulaisilla on kokemusta moisesta pitkältä 
ajalta – sähköistä ja sähköistävää musiikkia on vie-
ty Auran rannoilta muualle jo 1960-luvun under-
ground-ajoista lähtien.  

Muutenkin Turulla on mistä ammentaa. Moderni 
elektroninen sointi rantautui vanhaan pääkaupun-
kiin kesällä 1989, kun Hyperdelic Housersin Esko 
Routamaa, Tommi Grönlund ja Mika Vainio toi-
vat maahan ensimmäiset varastohallireivit.

Vuosien varrella pulssia ovat määrittäneet muun 
muassa Ruisrockin Typpihappo-bileet, Mika Vaini-
on ja Ilpo Väisäsen Pan Sonic, Pääkkösten ja MC 
Nikke T:n kiihdyttämä hiphop-invaasio, Koneisto-
festivaali sekä dj-visionäärien jatkumo, joka kuu-
luu tänään paitsi klubien monipuolisuutena, myös 
kokeellisessa elektrossa ja maanläheisessä räpissä 
– viimeisimmän mixtape-otannan perusteella alu-
eella vaikuttaa useita kymmeniä alan eksperttejä.

Kallion tehoisku on jatkoa Turun Dynamon hel-

Rytmin 
lähe� iläät

kesäkuu – marraskuu 2010  TURKU 2011

Vilhelm 
Sjöström

Radio Helsingin kuulijamatkalla 
kierrettiin Turun kiinnostavimmissa 
liikkeissä ja baareissa ennen illan 
huipentanutta Dynamon klubia.

mikuiselle biittien ja tyylien katselmukselle, joka 
veti sankasti yleisöä Helsingistäkin. Avausklubin 
linjalla mennään nytkin, joskin esiintyjälistaa täy-
dentävät vielä kulttuuripääkaupunki Tallinnan mu-
kanaan tuomat virolaisnimet. 

Night Moves -klubien ohjelmaan sisältyy esimer-
kiksi Jori Hulkkosen livesetti sekä kouliintuneiden 
levymikkojen vinyylihelmiä, kuriositeetteja kätke-
mättä ja harvinaisuuksista tinkimättä.

”Kaikkea eklektisesti sekaisin Dynamo-saundia 
esitellen – mukana on paikallisia haarukkapaloja 
ja omia levyerikoisuuksia”, paljastaa Dynamo- ja 
Monk-klubien isäntä Jussi Lehtinen alias Dj Fog.

Tuleen ei jäädä makaamaan Helsingin jälkeenkään. 
Turussa tykyttää taas heinäkuussa, jonka jälkeen klu-
bikonsepti on tarkoitus viedä vetten taakse: syyskuus-
sa on vuorossa Lontoo, lokakuussa Tukholma.

Matti Komulainen

Night Moves, Kuudes Linja & Siltanen 11.6.2010 klo 
22–04, Hämeentie 13, Helsinki: Jori Hulkkonen live, 
Ionik, DJ Esko Routamaa, DJ Käki, Tuipe, Sheikki 
Sheikki DJ’s, DJ Fog (tku), Sasse (tku/ber), Mal-
colm Lincoln live, Mustad Noodid live, Plektrum DJ’s, 
Alari Orav (tln), Propaganda & Beige/Harmaa VJ’s. 
Vapaa pääsy.

Night Moves 
-klubit tuovat 
Turun pulssin 

pääkaupunkiin

Menossa



8

Eija-Liisa Ahtilalla 
on takanaan monta 

viikkoa kestänyt,
 intensiivinen Marian 

ilmestyksen kuvaustyö. 
Lavasteita purettaessa 

väsymys alkoi jo 
helpottaa.

”Amerikkalaisen 
viihde-elokuvan kopiota 

en alkaisi tekemään, siinä ei 
olisi mitään mieltä. Aiheen 
pitäisi sopia juuri pitkään 

elokuvaan ja yhdellä 
kuvalla esittämiseen.”

Petri Virtanen
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eija-liisa�ahtilan uudessa työhuoneessa on muuton 
jäljiltä vielä vähän sekaista. Haastattelupäivänä Ahtila 
on onnellinen nainen: työhuoneen vaihto lyhentää työ-
matkaa reippaasti ja, mikä tärkeämpää, taiteilijan seu-
raavan työn kuvausvaihe on juuri saatu päätökseen.

”Työskentelin amatöörinäyttelijäryhmän kanssa. Se 
tuo työhön yllättävyyttä ja spontaaniutta, koskaan ei 
tiedä, miten päivät sujuvat”, Ahtila kertoo.

Tuleva työ on vielä vailla lopullisia raameja, mutta 
Ahtila kertoo siitä mielellään. Kolmen ruudun videote-
os nimeltään Marian ilmestys pohjaa samannimiseen, 
monen vanhan mestarin käsittelemään maalaustai-
teen kristilliseen aiheeseen. Ahtila on jo pitkään tehnyt 
valokuvasarjaa, jossa hän kuvaa kristillistä ikonografi -
aa nykyaikaan sijoitettuna, mutta Marian ilmestykses-
sä oli aineksia liikkuvan kuvan tarinaan.

Alun perin tarinasta piti tulla pieni, mutta Ahtilan 
töillä on taipumus kasvaa.

”Aioin tätä osaksi lyhyemmistä töistä koostuvaa Ety-
dit-sarjaa, johon kuuluu muutaman vuoden takainen 
Kalastajat-teos. Käsikirjoittaessani ymmärsin, ettei 
tämä mikään etydi olekaan.”

etenkin�missä�on�missä? on kaikkea muuta kuin pieni 
työ. Teos koostuu kuudesta videonäytöstä, joista yk-
si johdattaa katsojan tarinaan, yksi siitä pois ja neljä 
kertoo itse tarinaa.

Kiasma osti maailmalla runsaasti kiitosta niittä-
neen teoksen keväällä 2009, mutta tätä ennen sille ei 
ole löytynyt sopivaa näyttelytilaa. Turussa Ahtilan te-
osta seuraa Kiasman toinen Suomessa ennen näkemä-
tön videoteos, brittiläisen Isaac Julienin Small Boats. 
Työt ovat osa ARS2011-näyttelyn Afrikka-teemaa.

Ahtilan ja Julienin töitä yhdistää teema, kolonialis-
mi. Missä on missä? pohjautuu tositapahtumaan Alge-

rian itsenäisyystaisteluiden ajalta 1950-luvun lopulla: 
kaksi algerialaista koulupoikaa reagoi sortoon ja väki-
valtaan tappamalla ranskalaisen toverinsa.

Järkyttävä tarina voi tuntua ensivilkaisulla kaukai-
selta, mutta Ahtila yhdistää sen kolonialismin kautta 
yleiseurooppalaiseen kulttuuriperinteeseen, johon 
Suomikin liittyy.

”Tarinassa on läsnä monia nykyäänkin vaikuttavia 
asioita, kuten arabikulttuurin ja länsimaisen kulttuu-
rin kohtaaminen ja jonkin kulttuurin ylivalta toiseen 
nähden, kulttuurinen kolonialismi. Voi myös miettiä, 
missä olemme nyt: olemmeko eurooppalaisia, mitkä 
ovat meidän rajamme ja miten me tulkitsemme histo-
rian tapahtumia.”

missä�on�missä? on nimeään myöten kysyvä, tulkitse-
maan haastava teos. Installaation katsoja on neljän, sa-
maa tarinaa eri näkökulmista kertovan valkokankaan 
keskellä. Tarinasta jää väkisin jotain näkemättä. Kat-
soja joutuu olemaan aktiivinen ja valitsemaan, kuten 
elämässäkin.

”Alussa esiintyvä runoilijahahmo tuo historiallisen 
tapahtuman nykyaikaan. Lopussa runoilija siirtyy ta-
ka-alalle ja tulkinta jää katsojalle”, Eija-Liisa Ahtila 
selittää.

Ahtila tekee töistään sekä elokuva- että installaatio-
versiot. Ne ovat tarinoina erilaiset.

”Monella kuvalla kertominen tuottaa erilaisen tari-
nan kuin yhden kuvan käyttö. Monen kuvan tarinaan 
mahtuu enemmän näkökulmia ja se on visuaalisesti 
haastavampaa, mutta avaa aivan toisenlaiset mahdol-
lisuudet nähdä ja tehdä.”

Ahtila valitsee elokuviinsa monia ihmisiä kosket-
tavia teemoja: tunteita ja inhimillistä draamaa, joka 
liittyy esimerkiksi eroihin, kuolemaan tai seksuaali-

suuteen. Vaikka Ahtilan elokuvilla on ollut suhteelli-
sen paljon yleisöä, katsojaluvut ovat toista kuin kau-
pallisella elokuvalla.

Silti kaupalliselle puolelle siirtyminen ei olisi enää 
todellinen vaihtoehto.

”Amerikkalaisen viihde-elokuvan kopiota en alkaisi 
tekemään, siinä ei olisi mitään mieltä. Aiheen pitäisi 
sopia juuri pitkään elokuvaan ja yhdellä kuvalla esit-
tämiseen.”

Eija-Liisa Ahtila on avoimen eurooppalainen: länsi-
maisen kulttuurin parhaat puolet näkyvät hänen mie-
lestään Atlantin tällä puolella. Hänen elokuvansa ovat 
suomenkielisiä, lukuun ottamatta alun perin ääniteok-
seksi tehtyä Rukoushetkeä.

”Olen oppinut tämän ammatin englannin kielellä ja 
viihdyin opiskelukaupungissani Los Angelesissa, mutta 
kriittisyys valtakulttuuria kohtaan kasvaa iän myötä. Eu-
rooppalaisuus eri kulttuureineen on kiinnostavampi.”

Eksoottinen pieni kielialue on tavallaan taakka, mut-
ta Ahtila haluaa pitää kiinni suomen kielestä.

”Isojen kielialueiden kulttuurit ovat vain osittain 
kiinnostuneita vieraista kulttuureista. Olen tavallaan 
reunailmiö, mutta matkustaminen monella puolel-
la maailmaa antaa perspektiiviä ja halua pitää kiinni 
omastaan.”

Ahtila sanoutui keväällä irti työstään Kuvataide-
akatemian liikkuvan kuvan professorina. Hän keskit-
tyy nyt taiteeseensa – tulossa on esimerkiksi näyttely 
Tukholman Moderna muséetiin vuodelle 2011 - ja väi-
töskirjaansa, joka käsittelee monikuvaisen kerronnan 
kysymyksiä.

”Vaikka taiteen tekeminen vie eniten aikaa, näistä ky-
symyksistä on myös tärkeää puhua ja tehdä niitä näky-
viksi”, Ahtila sanoo.

Elina Teerijoki

Jae� u kuva, 
jaetut tunteet
Yksi Turun kul� uuripääkaupunkivuoden suurista 
nimistä on mediataiteilija Eija-Liisa Ahtila, jonka video-
installaatio Missä on missä? ei aiemmin ole ollut esillä 
Suomessa. Nykytaiteen museo Kiasman omistama teos 
nähdään Logomon näy� elytilassa keväällä 2011.
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”jumala�on�rakkaus�ja�kuolema”﹐ Smeds tiivistää.
Dostojevskin viimeiseksi jäänyt romaani on hou-

kuttanut kansainvälisestikin tunnettua teatteriohjaa-
jaa jo vuosia. Nyt on sopiva aika kääntää ajattelua ja 
tunteita virittänyt teksti näyttämöteokseksi. Smedsin 
taatusti persoonallinen tulkinta valmistuu syksyllä 
2011. Se on Turun kulttuuripääkaupunkivuoden oh-
jelmistoa. Tulkinta, jonka esityskieli on viro, nähdään 
samana syksynä myös Euroopan toisessa kulttuuripää-
kaupungissa Tallinnassa. 

”Karamazov on järkäle, jota lähestyn isolla lämmöl-
lä. Siinä ovat pyhä ja paha samassa paketissa”, sanoo 
Smeds, joka on jo vuosia rakentanut Suomen ja Viron 
välistä teatterisiltaa.

Kyse on suurimuotoisesta yhteistyöhankkeesta, joka 
käynnistyi Von Krahl -teatterin johtajan Peeter Jala-
kaksen aloitteesta. Tallinnalaisteatterilla on nimik-
koluokkansa Viron toisessa teatterikoulussa Viljandi 
Culture Academyssa. Jalakas pyysi Smedsiä ohjaa-
maan opiskelijoille sopivan tekstin. Hän on aikaisem-
min tehnyt Von Krahl -teatteriin Arto Paasilinnan Jä-

niksen vuoden ja Anton Tsehovin Lokin.   
Kun yhteistyö Smeds Ensemblen kanssa oli varmis-

tunut, mukaan liitettiin myös vuoden 2011 kulttuuri-
pääkaupungit Turku ja Tallinna. Mukana on lisäksi Tu-
run Kaupunginteatteri, josta saatiin mukaan lavastaja 
Jani Uljas ja näyttelijäopiskelijoiden itse säveltämän 
musiikin johtamisesta vastaava Ismo Laakso.

”Ajattelin, että Karamazovin veljekset tarjoaa tar-
peeksi materiaalia niin pedagogisesti kuin taiteellises-
tikin.  Mukana on koko teatterin 
tekemisen apparaatti dialogista 
musiikkiin. Siitä löytyvät ääripäät. 
En ole dramatisoinut romaania, 
mutta teemat on poimittu Dosto-
jevskilta.”

smedsille� työskentely lahjak-
kaiden, jopa kolmea instrumenttia 
soittavien näyttelijäopiskelijoiden kanssa on samalla 
kirkas näyteikkuna eteläisen naapurivaltion nuoriin, 
jotka imevät tietoa ja kokemusta ”kuin sienet”. Myös 

Smeds saa energiasta osansa ja oppii itsekin.
Yhteistyö on jo synnyttänyt ajatuksen karamazo-

vilaisesta näyttelijästä, joka haastaa nykyisen teke-
misen tavat.

”Karamazovilainen näyttelijä on vitaali, henkisesti 
iso ja röyhkeä, mutta silti kohti kauneutta ja pyhyyttä 
pyrkivä”, Smeds painottaa. 

Ohjaajalle näyttelijä on elämäntapansa valinnut 
taiteilija, joka kantaa ammattiaan 7/24-periaatteella. 

Siksi esitysten valmistamiseenkin 
varataan aikaa. Se on tärkeää eten-
kin nuorille tekijöille. Erehtyminen 
on sallittua ja jopa toivottua. Work-
shopeissa näyttelijät kiinnittyvät 
tulevan esityksen maailmaan muu-
tenkin kuin kohtauksia harjoittele-
malla. He askartelevat pahvista esi-
tyksen lavasteita.  

”Teattereissa, joissa tehokkuuden mallit on haettu 
talouselämästä, tehdään mitäänsanomattomia esityk-
siä, jotka köyhdyttävät niin yleisöä kuin tekijöitäkin. 

Kristian Smeds katsoo 
Dostojevskia 
virolaisnuorten silmin

Juho PaavolaVirolaisten Karamazoveissa on mukana 15 opiskelijaa, joista kolme valmistuu ohjaajaksi. Kun Turun ensi-ilta koittaa, 
nuoret ovat jo valmistuneet ammattiinsa. Marion Undusk päätyi laatikkoon pahvihevosta rakennettaessa.

Karamazovi-
lainen näyttelijä 

on vitaali ja röyhkeä, 
mutta kauneuteen 

pyrkivä
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Dostojevskin yli tuhatsivuisen 
Karamazovin veljesten kitey� äminen 
lyhyeen lauseeseen ei ole ihan 
yksinkertainen tehtävä. Klassikoiden 
tyriä aikaisemminkin rysky� änyt 
Kristian Smeds ei epäröi yri� ää. 

Me rakennamme hitaudella kestävän pohjan, joka voi 
kantaa taidetta pitkälle.” 

Smeds sanoo, että Karamazovien tapaisen klassik-
koromaanin lukemiselle pitää antaa aikaa. Iso romaani 
syvenee ja laajenee vain ajan kanssa. Sama koskee sen 
romaanin teatteritulkintaa.  

Kun Smeds ja työryhmä kokoontuivat huhtikuussa 
Tampereelle kolmanteen workshopiin, Teatterimon-
tun salissa seilasi myös vironkielinen Karamazovin 
veljekset -romaani. Smeds arvelee, ettei se ole viljan-
dilaisille kovin tuttu kirja. Nuorten lukeminen on vä-
hentynyt Virossakin. 

”Klassinen romaani ei ole nuoren sukupolven me-
dia, mutta klassikon teemat ovat heillekin tärkeitä. Ne 
kaikki löytyvät internetin sirpaleisesta todellisuudes-
ta.” 

Kristian Smedsin ja viljandilaisten yhteinen matka 
alkoi jo keväällä 2008, kun aiheeseen liittyvä ensim-
mäinen workshop käynnistyi Tallinnassa. Opiskeli-
jat olivat aloittaneet Viljandin näyttelijäakatemias-
sa edellisenä syksynä. Lähtötilanteesta on astuttu jo 

monta askelta kohti Karamazovien ensi-iltaa. 
”Muutos on selkeä. Opiskelijat ovat yhä rohkeampia 

ja matka kohti itsenäistä näyttelijää on alkanut.” 

smeds�ei�ole�ohjannut suomalaisia näyttelijäopis-
kelijoita, mutta tuntee silti kulttuurieron, joka näkyy 
ammatissa työskentelevistä näyttelijöistäkin. Virossa 
näytellään kevyemmin kuin Suomessa, jossa tunteiden 
raskas ilmaiseminen on näyttelijäntyön peruskauraa 
niin hyvässä kuin pahassa. 

Seuraavan kerran joukko kokoontuu yhteen en-
si vuoden huhti-toukokuussa. Lopullisen muotonsa 
draama saa elo-syyskuussa 2011. 

Workshopeissa on rakennettu valmiiksi muutamia 
kohtauksia, joita on esitetty pariviikkoisen työrupea-
man jälkeen myös julkisesti. Se, tulevatko ne mukaan 
lopulliseen Karamazovien esitykseen, on vielä auki.

”Nopeasti yhteen kasatun workshop-esityksen lop-
putulos ei ole tärkeä, vaan se aika, jonka vietämme yh-
dessä.” 

Matti Wacklin

Kristian Smedsin keinorastat 
kertovat, ettei viljandilainen 
Karamazov ole Dostojevskin 

romaanin näköispainos.  

Karamazovin 
veljekset yhdistää

Turun ja Tallinnan 
kulttuuri-

pääkaupungit
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Kaikki tuntemani turkulaiset, 
jotka ovat tavanneet sinut, pi-
tävät sinua erittäin mukavana 
ihmisenä. Miten olet onnistu-
nut välttämään rock-tähtien 
joskus harrastaman diivailun 
ja kiukuttelun?

Kuuluisuus ei oikeuta ketään 
käyttäytymään alentavasti mui-
ta ihmisiä kohtaan, päinvastoin! 
Jos mulla olis noussut kusi pää-
hän, olisin varmaan jo lopetta-
nut nämä hommat. Mielestäni 
julkkiksilla on vastuu ja velvol-
lisuus näyttää hyvää esimerkkiä 
ja kohdella ihmisiä kunnioituk-
sella ja ystävällisyydellä.  

Aivan. Mutta sinä kuiten-
kin pyöräilet ilman kypärää. 
Rock-tähtiä ihailevat nuoret 
voivat saada tästä huonon 
esimerkin. Jos pyöräilijöil-
le säädettäisiin kypäräpakko 
sakkorangaistuksen uhalla, 
noudattaisitko sitä?

En mielelläni noudattaisi, el-
len löytäisi jotain tosi coolia 
kypärämallia. Nykyiset polku-
pyöräkypäräthän ovat idiootti-
maisen mallisia ja näköisiä. 

Cooliudesta puheen ollen: olet 
innokas kissaihminen. Mikä on 
cooleinta kissamusiikkia: Cats-
musikaali, Stray Cats, Cat Ste-
vens, Cat Cat vai joku muu?

Stray Cats, koska se on kunnon 
rock’n’rollia. Edesmennyt Susi-
kissani tykkäsi kyllä kuunnella 
Pink Floydia ja Doorsia.

Amerikkalaisessa eläinko-
keessa vuonna 1957 kissoille 
syötettiin LSD:tä. Aineen vai-
kutuksesta ne saivat raivokoh-
tauksia mutta palautuivat het-
ken kuluttua ennalleen. Onko 
tämä koe sinusta eettinen?

Toi on aivan sairasta ja törke-
ää eläinrääkkäystä! Mikään ei 

oikeuta ihmisiä kohtelemaan 
eläimiä noin. Ottais ihmiset 
vaan itse omia myrkkyjään ja 
kantais siitä vastuun.

Eikä huumeita kai voi ihmisil-
lekään suositella. Esimerkiksi 
eräs Turussa äskettäin tapaa-
mani nuorimies kertoi puhu-
vansa äidinkielenään ”norjaa 
ja eläinten kieltä”. Millaista 
on kissojen kieli? Onko sillä ja 
musiikilla jotain yhteistä? 

Kissat ja muutkin eläimet vai-
kuttavat puhuvan samaa kieltä 
ympäri maailman. Olisi ehkä 
järkevämpää, jos ihmisilläkin 
olisi vain yksi kieli. 

Turkulainen kirjailija Eina-
ri Lankinen väitti aikoinaan, 
että kaikki suomalaiset mu-
siikintekijät Mikko Alataloa 
lukuun ottamatta ovat varas-
taneet musiikkinsa hänel-
tä vakoilulaitteiden avulla. 

Kuinka paljon sinun biiseis-
säsi on varastettua materiaa-
lia Lankisen runoista ja lau-
luista?

En ole ikinä ennen Einari Lan-
kisesta kuullutkaan.

Hmm. Olen kuitenkin nähnyt 
sinun istuvan kesäisin Kupit-
taan puiston penkillä. Samas-
sa paikassa Einari Lankinen 
kävi kirjoittamassa, koska 
sieltä asti vakoilulaitteet ei-
vät ulottuneet kuvaamaan hä-
nen tekstejään. Miten selität 
tämän? 

Ideoita musiikkiin voi tulla 
missä tahansa, sisätiloissa ja 
ulkoilmassa. Kun idiksiä tulee,  
pyrin kirjoittamaan ne muis-
tiin niin pian kuin mahdollista. 
Enimmäkseen työstän biisejä 
kyllä kotona.

Jaakko Yli-Juonikas

Vuoden 2010 maailmankiertue 
johda� i rock-legenda Michael 
Monroen esiintymään myös 
kotikulmilleen Turkuun. 

Oikeu� a kissoille
   kesäkuu – marraskuu 2010  TURKU 2011

Mari Lehto

MICHAEL MONROE 
(s. 1962)

- nousi maailman-
 maineeseen vuosina 
 1980-1985 ja 2001-
 2009 toimineen 
 Hanoi Rocksin 
 laulajana.
- nykyisen Michael 
 Monroe -yhtyeen 
 muut jäsenet: 
 Sami Yaff a (basso), 
 Ginger (kitara), 
 Steve Conte (kitara) 
 ja Karl Rockfi st 
 (rummut).
- keikkailee vuonna 
 2010 muun muassa 
 Ruotsissa ja Japanissa.

Turkulaiset kyllä tiedetään. Vai tiedetäänkö? 
Turkulainen identitee� i avataan vihdoin kaikelle kansalle Serlachius-museoiden Turkulaiset-kon� inäy� elyssä. 
Turkulaiset on 15.8.2010 asti esillä Serlachius-museo Gustafi n pihalla Mäntässä. Tämän jälkeen näy� ely lähtee konteissa Suomen-kiertueelle. 
Kiertueaikataulu: vko 34 Helsinki, vko 36 Rovaniemi, vko 37 Oulu, vko 38 Jyväskylä, vko 39 Lahti, vko 40 Tampere, kesä 2011 Turku.

Turkulaiset Palstalla jututetaan tunne� uja turkulaisia.
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Keskiaikaisten 
seinien sisällä

”turun�linna on haasteellinen 
esityspaikka, mutta se on ainoa 
oikea paikka tälle teokselle”, sa-
noo Alvilda in Abo -oopperan 

tuottaja Liisa Mattila.
Paikka on oikea, koska oopperan 
tapahtumista osa sijoittuu Tu-
run linnaan. Kansantarinaan 

Merirosvoprinsessa Alvildan tarina esite-
tään Turun linnassa oopperassa. Tuomio-
kirkossa nähdään tanssiteos pääsiäisen 
tapahtumista. Kaupungin ikoniset vanhat 
rakennukset ovat kul� uuripääkaupunki-
vuonna myös taiteen näy� ämöitä.

pohjautuvasta libretosta on 
useita versioita, joita yhdistää 
tapahtumapaikka, ”Abo, metro-
poli della Finlandia”.

Alvilda-oopperan synty ja 
uudelleen löytyminen on itses-
sään kiehtova tarina. Ensim-
mäinen versio tarinasta, jossa 
Goottian kuninkaan tytär hyl-
kää avioaikeet ja ryhtyy meri-
rosvoksi Itämerellä, on merkit-
ty muistiin jo vuonna 1070.

Pohjolasta tarina kulkeutui 
1500-luvulla Italiaan, jossa 
hurja ja omapäinen Alvilda he-
rätti niin suurta suosiota, että 
hänen tarinastaan tiedetään 
tehdyn kymmenen ooppera-
sovellusta.

”Alvilda on ehkä vastannut 
tuon ajan Italiassa eksotiikan 
tarpeeseen. Vahvasta naisesta 
on tehty monenlaisia tulkintoja. 
Libretossa häntä sanotaan ku-
vankauniiksi, mutta joissain 
kuvituksissa hänet on kuvattu 
karvaiseksi ja miesmäiseksi”, 
Mattila kertoo.

Suurin osa versioista on ka-
donnut; muun muassa Vival-
din Alvildasta tunnetaan vain 
muutama aaria. Turussa kuul-
laan Carlo Agostino Badian 
vuonna 1692 säveltämä versio.

Alvilda in Abo saa ensi-iltan-
sa elokuussa 2011 esilinnan pi-
hassa. Luvassa ei ole nykykä-
sityksen mukaista oopperaa, 
vaan Alvilda in Abo on peräisin 
ajalta, jolloin ooppera oli vielä 
taidemuotona vakiintumaton.

”Alvildaa voisi kuvailla 
1600-luvun musikaaliksi. Se 
on kevyt ja hauska,” Liisa Mat-
tila kuvailee. 

linnaan� sijoittuu toinenkin 
oopperateos, kansanooppera 
Henrik och Häxhammaren. To-
sitapahtumiin perustuva teos, 
jossa ylioppilaan nopean oppi-
misen epäillään olevan paho-
laisen töitä, sijoittuu noitavai-
nojen ajan Turkuun. Teos saa 

Ikuisesti 
yhdessä

kantaesityksensä 27.8.2011.
Linna on myös kuvataide-

näyttelyiden paikka. Vuoden 
2011 ohjelmaan kuuluvat Saa-
ra Ekströmin videotriptyykki 
Maaria ja mestari, joka viittaa 
varhaiskeskiajan veistäjien 
työhön, sekä valokuvanäyttely 
Inner landscapes, joka ammen-
taa turkulaisten muistoista.

turun� tuomiokirkko on mo-
nikerroksinen taideteos jo 
itsessään. Kulttuuripääkau-
punkivuotena se asettuu ku-
vataiteen, tanssin ja musiikin 
areenaksi.

Pääsiäisenä 2011 saa tuomio-
kirkossa Suomen kantaesityk-
sensä Carl Heinrich Grau-
nin  Pääsiäisoratorio. Teos on 
kirjoitettu 1700-luvulla, ja si-
tä ovat toteuttamassa muiden 
muassa Turun tuomiokirkon 
poikakuoro Chorus Cathedra-
lis Iuniorum, Tukholman suur-
kirkon poikakuoro ja Tallinnan 
barokkiorkesteri.

Kirkkomusiikki kuuluu luon-
nollisesti kirkkoihin, mutta 
miten moderni tanssi mahtuu 
kirkkotilaan? Tanssiteatteri ERI 
on saanut vapaat kädet pääsiäi-
senä 2011 tuomiokirkossa ensi-
iltansa saavan teoksen Passio 
toteutukseen, kertoo Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymän 
projektisihteeri Jaana Ranta-
la.

”Teos on nykyihmisten pu-
heenvuoro uskosta. Muualla 
Euroopassa vanhat katedraa-
lit ovat keskellä elämää, eikä se 
vähennä tilojen pyhyyttä.”

ERIn Passio käsittelee pää-
siäisen tapahtumia. Samaan 
teemaan liittyy tuomiokirkon 
kevät- ja kesäkauden näyttely 
Viimeinen ehtoollinen, joka esit-
telee nykykuvataiteen näkemyk-
siä aiheesta. Tunnetuin mukana 
oleva nimi on Andy Warhol.

Elina Teerijoki
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Marika Lamberg

Merirosvo-
prinsessa 
Alvildan 
roolissa näh-
dään sopraano 
Mari Palo. 

unkarilaisessa�pécsin kaupun-
gissa syntyi 80-luvun alussa uu-
si romanttinen perinne: rakas-
tavaiset ripustavat tunteidensa 
vakuudeksi kaupungin keskus-
tassa olevaan porttiin munalu-
kon, johon he ovat kaivertaneet 
nimensä tai nimikirjaimensa.

Lukkojen ripustamisen mal-
li on levinnyt myös Unkarin ul-
kopuolelle. Romantiikka kun 
ei tunne rajoja. Tunnettuja 
lukkokaupunkeja ovat esimer-
kiksi Firenze ja Riika. Ja on 
lukkoja nähty myös Suomessa, 
ainakin Frenckellin patosillal-
la Tampereella. 

Lukkoja on paikoin ilmaantu-
nut kaupunkitiloihin jo haitak-
si asti. Unkarissa ratkaisuksi on 
ehdotettu erikseen pystytettä-
viä lukkoaitoja, samaan tapaan 
kuin aitoja on pystytetty graffi  -
titaiteilijoiden käyttöön. 

Noin 153 000 asukkaan Pécs 
on vuoden 2010 Euroopan kult-
tuuripääkaupunki, kuten ovat 
Turkin Istanbul ja Saksan Es-
senin ja Ruhrin alue. Pécs ra-
kentaa vuottaan tunnuksella 
Rajaton kaupunki, jolla se viit-
taa muun muassa kaupungin 
monikulttuurisiin perinteisiin 
ja laajaan kulttuuritarjontaan. 

Päivi Autere

www.pecs2010.hu
www. istanbul2010.org
www.essen2010.com

Ihmistä ero� aa muusta luomakunnasta 
eräs perusominaisuus. Ihminen on maa-
pallon ainoa eläinlaji, joka osaa epäon-
nistua valokuvissa. Katsokaa kuvaa mis-
tä vain metsäkissasta, maamyyrästä tai 
tukaanista. Ne näy� ävät kuvissa väären-
tämä� ömiltä ja, no, kokonaisilta.

Ja ihminen si� en? Jokainen tietänee, 
e� ä puolet perhealbumien kuvista sä-
teilee teennäisyyden tuskaa. Seistään 
koristellun kuusen vieressä rivissä ja esi-
tetään kuvaelmaa, jossa suku on koossa 
ja suvulla joulu ja lapsilla tontun rooli. 
Isoäidin hautajaisten jälkeen jäykistel-
lään tummassa asussa ja vedetään vat-
saa sisään kuin suru sijaitsisi palleassa ja 
olisi hääde� ävissä sieltä.

Joskus valokuvaaja yri� ää rentou� aa 

kuva� avan sanomalla: Unohda olevasi 
kuvassa. Yhtä mielekästä olisi sanoa: 
Unohda olevasi ihminen.

Eläimet onnistuvat kuvissa siksi, e� -
eivät ne tiedosta valokuvauksen mieltä. 
Valotusajat eivät merkitse niille mitään. 
Ihminen taas paljastaa tietoisuutensa ka-
toavaisuudestaan kameralle kohdistetul-
la heikolla hymyllä: Tämä jää jälkipolville, 
nyt pinnistelen ollakseni luonnollinen.

Samankaltainen ristiriita pätee taiteen 
tekemisessä. Taideteosta synny� äes-
sä on luotava illuusio tekemisen vaivat-
tomuudesta ja samaan aikaan nähtävä 
sietämä� ömästi vaivaa yksityiskohtien, 
rakenteen ja sanoman mielekkyyden 
kanssa. Joskus se onnistuu, usein ei.

Mitä tapahtuu, kun kaupunki ase� uu 

kuvaan, jonka alla lukee Euroopan kult-
tuuripääkaupunki 2011? Vaikka Turun 
maine kul� uuritekojen alalla on viime 
vuosilta melko kyseenalainen, en ole 
erityisen skeptinen tämän tempauksen 
suhteen. Tietenkin me tulemme posee-
raamaan ja esi� ämään. Mu� a joukkoon 
mahtunee myös otoksia, joissa nähdään 
aitoja tilanteita, sitä millaista meillä oi-
keasti on.

Sitä paitsi valokuvan ja kul� uuripää-
kaupungin logiikassa piilee yhtäläinen 
lohtu. Tärkeintä ei ole, mitä tapahtuu 
kuvassa. Tärkeämpää on, mitä tapah-
tuu kuvan o� amisen jälkeen, kun ka-
mera on laske� u ja laite� u pois ja ale-
taan elää niin kuin tavallisena päivänä 
eletään.

“Tämä jää jälkipolville, nyt pinnistelen ollakseni luonnollinen.

Riku Korhonen on turkulainen 
kirjailija, joka kirjoittaa parhaillaan 
viidettä teostaan.

Kolumni

Kuvan jälkeen

Ilmiö

Iloinen Liftari
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Turku 2011 tuo katsojien eteen suurproduktioita, 
joiden kaltaisia nähdään Suomessa harvoin. 
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Trapetsilta 
ihmemaahan

toukokuussa����� yleisö pääsee todistamaan odotet-
tua lentoonlähtöä, kun Suomen tunnetuimpiin tans-
siryhmiin kuuluvan Tero Saarinen Companyn tans-
siteos Borrowed Light aloittaa Euroopan kiertueensa 
Logomon lavalta. Yhteisöllisyydestä ja omistautumi-
sesta kertova teos on nähty Suomessa viimeksi Hel-
singin juhlaviikoilla vuonna 2005.

”Työssäni ja oman ryhmäni kehittämisessä olen 
oppinut yhteisön merkityksen. Nykyaikana hysteri-
soidaan yksilön onnistumista ja ’tähteyttä’, mikä on 
saanut ihmiset entistä enemmän vieraantumaan toi-
sistaan”, tanssija ja koreografi  Tero Saarinen sanoo.

Borrowed Light on koskettanut ihmisiä New Yorkis-
ta Uuteen-Seelantiin. Inspiraationsa teos on saanut 
pasifi smia ja tasa-arvoa noudattaneesta Shakers-us-
konlahkosta ja sen minimalistisesta estetiikasta. Te-
osta kuljettaa Saarisen omintakeinen liikekieli, jota 
täydentää The Boston Cameratan esittämä maaninen 
musiikki.

Logomosta aloittaa matkansa myös Tanssiva torni, 
joka nähdään Turun lisäksi Tallinnassa. Suomalaisen, 
virolaisen ja venäläisen tanssitaiteen yhteisteos juh-
listaa turkulaisen Aurinkobaletin 30-vuotista taival-
ta. Ohjaaja, koreografi  Sasha Pepeljajev vie tanssijat 
kymmenen metrin korkeuteen kohoavaan mielikuvi-
tukselliseen torniin, josta löytyy liikettä aina voima-
pyöristä vesiputouksiin. 

kesällä����� varietee palaa suomalaiselle kulttuuritai-
vaalle. Kansainvälisen uran Cirque du Soleil -sirkuk-
sessa tehneet akrobaatit Pauliina Räsänen ja Slava 
Volkov tuovat yleisön eteen Cirque Dracula -fantasia-
varieteen. 

”Suomessa ei varietee-taidetta ole ollut toisen maail-
mansodan jälkeen. Kulttuuripääkaupunkivuosi antaa 
meille tilaisuuden toteuttaa suuren luokan esityksen 
Suomen maaperällä”, Räsänen sanoo.

Esityspaikkana on jugend-tyylinen, belgialainen 
tanssisali, jonka värikkäät ikkunaruudut ja sametti-
verhoilut korostavat Draculan traagista rakkaustari-
naa. Esityksessä on mukana useita Cirque du Soleil’n 
artisteja. 

”Draculana esiintyy akrobatian mestari, amerikka-
lainen Ebon Grayman. Tekijäkaartissamme yhdisty-
vät myös skandinaavinen ja venäläinen akrobatiataito”, 
Räsänen kertoo.

Varietee-esityksessä nähdään muun muassa vaativa 
venäläinen aisa -akrobatianumero, jonka harvoja tai-
tajia akrobaatti Slava Volkov on.

Kulttuuripääkaupunkivuoden sirkusteema jatkuu 
elokuussa, kun eurooppalaiset sirkuskoulut kokoontu-
vat Turkuun Future Circus -festivaaliin. Muinaistuli-
en yössä puolestaan nähdään Aurajoen yllä ilma-akro-
batia- ja tulitaideshow The Elements, joka toteutetaan 
helsinkiläisvoimin. 

”Haluamme joen osaksi esitystämme, sillä Aurajoki 
on tärkeä osa Turkua”, Helsingin Sirkusammattilaiset 

-yhdistyksen puheenjohtaja, tanssitaiteilija Kaisa Pe-
sonen kertoo.

vuonna����� yleisön ei tarvitse tyytyä sivustakatsojan 
rooliin. Kulkuenäytelmä Speak No Evil ottaa mukaan-
sa jokaisen, joka haluaa kertoa tarinaa hyvän ja pahan 
päättymättömästä kamppailusta.

”Nykyaika on monelle raskasta ja ahdistavaakin. Tai-
deprojektin kautta voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä 
ja lisätä ihmisten turvallisuudentunnetta. Pienenkin 
roolin tekijä saa tuntea olevansa osa suurempaa, yh-
teisesti luotua kokonaisuutta”, Julian Garner Speak 
No Evil -työryhmästä sanoo. 

Dramatisoitu audiovisuaalinen teos Energo taas 
haastaa testaamaan aistien avoimuutta. Maailman-
kaikkeuden evoluutiota kuvaavassa teoksessa kaasu-
maiset, nestemäiset ja jähmettyneet aineet muuntuvat 
musiikiksi ja visuaalisiksi maailmoiksi.

Esityksestä vastaavat a cappella -kuoro Rajaton ja 
viiden muusikon muodostama yhtye. Näyttävistä efek-
teistä vastaa Ville Hyvönen, jonka aikaisempiin töihin 
kuuluvat muun muassa Kristian Smedsin Tuntemat-

Teema 2011 lentoonlähtöä

ArtTeatro

Cirque Draculan 
sirkusnumeroiden 
valmennus on 
urheiluakrobatian 
maailmanmestarin 
Slava Volkovin 
käsissä.

Turku 2011 -ohjelmassa 
yllättäviä lentoonlähtöjä voi 

kokeilla pitkin vuotta
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Ohjelma 2011 
jakautuu viiteen teeman, 
joista tässä ju� usarjassa 

kurkistamme yhteen kerrallaan.

2011 lentoonlähtöä
Kiitorata kokemuksiin on vapaa. 
Ota kova vauhti, kiihdy ja viihdy. 

Siivet kantavat uusiin ulottuvuuksiin, 
suuriin ja pieniin irtiottoihin. 

Kauas, kohti uutta ja ihmeellistä. 
Pukukoodina avoin mieli.

2011 lentoonlähtöä Teema

H
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Teemat:

2011 arjen muuttujaa

2011 lentoonlähtöä

2011 sukellusta saaristoon

2011 henkilökohtaista

2011 muistijälkeä

toman sotilaan videolavasteet.
”Ideaali tilanne on, jos katsoja antautuu tunnepohjai-

selle kokonaisuudelle ja seuraa esitystä virran muka-
na”, Energon säveltäjä Ilkka Niemeläinen sanoo.
Sama neuvo pätee narratiiviiseen Alice in Wonderland 

- Liisa ihmemaassa nykyvalokuvataiteen näyttelyyn, jo-
ka on suurin Suomessa koskaan nähty valokuvataiteen 
kokonaisuus. Monen näyttelyyn osallistuvan kuvaajan 
taustat ovat Turun Taideakatemiassa tai Lahden muo-
toilu- ja taideinstituutissa. 

”Valokuvien kautta arkinen maailma näyttäytyy 
usein valtavan absurdina. Näyttelyssä yhdistyvät fan-
tasianäkökulma ja yhteiskunnallinen todellisuus. Sa-
malla se kuvaa nykyihmisen tapaa olla internetissä”, 
kuraattori Anna-Kaisa Rastenberger Suomen valo-
kuvataiteen museosta sanoo.

vuosi����� on myös monimuotoisen lastenkulttuurin 
esiinmarssi. Eri taiteenalojen ammattilaiset jalkautui-
vat päiväkoteihin ja kouluihin jo paljon ennen kulttuu-
ripääkaupunkivuotta. 

Esimerkiksi Turun alakouluissa oppilaat ovat val-
mistelleet ammattilaisten ohjauksessa Turku 3011 

-lastenoopperan lavastusta ja librettoa jo vuodesta 
2009. Valmis ooppera nähdään elokuussa 2011 Turun 
musiikkijuhlilla ammattimuusikkojen esittämänä.

Kansallinen Taikalamppu-verkosto valmistautuu 
kulttuuripääkaupunkivuoteen järjestämällä taidetyö-
pajoja ympäri Suomea. 

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on mahdol-
lisuus toteuttaa koko verkoston laajuinen yhteishanke”, 
toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu Lasten- ja nuorten kult-
tuurikeskus Pii Poosta sanoo.

Työpajojen ohjaajina on kansainvälisiä ammattilai-
sia, kuten tanskalainen jonglööri Jens Sigsgaard ja 
norjalainen elokuvaohjaaja Herman Greuel. Taika-
lamppu-lastenkulttuurikeskusten suuri Sytyke-pää-
tapahtuma järjestetään Turussa Lapsen oikeuksien 
päivänä 20.11.2011. 

Riina Mäentausta
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logomoksi nimetystä VR:n 
vanhasta konepajasta tulee Tu-
run kulttuuripääkaupunkivuo-
den keskus. Turun ratapihalla 
sijaitsevaan Logomoon sijoit-
tuvat vuoden 2011 pitkäkestoi-
set näyttelyt ja osa suuren mit-
taluokan esityksistä. 

Logomo on Turku 2011:n käy-
tössä vuoden 2011 ajan. Se on 
avoinna yleisölle viikon jokai-
sena päivänä 15.1.–15.12.2011. 

Hallit, joihin junat on mah-
duttu ajamaan sisään, ovat 
mittasuhteiltaan vaikuttavat. 
Kulttuuripääkaupunkivuodel-
le on varattu tilasta noin 9 000 

neliömetriä. 
–Logomo mahdollistaa sel-

laisten näyttelyiden ja esitys-
ten toteuttamisen, jotka ei-
vät muuten olisi mahdollisia. 
Vaikka Turku 2011 -ohjelma 
levittäytyykin koko kaupun-
kiin ja myös sen olemassa ole-
viin tiloihin, konepaja tarjoaa 
kulttuuripääkaupunkivuodel-
le ainutlaatuisen keskuksen 
kokoamalla näin runsaan oh-
jelmatarjonnan yhteen, sanoo 
kulttuuripääkaupunkivuot-
ta valmistelevan Turku 2011 

-säätiön ohjelmajohtaja Suvi 
Innilä. 

Kulttuuripääkaupungin näytte-
lyt ja esitykset sijoitetaan kone-
pajan kahteen siipeen. Toiseen 
tulee viisi suurnäyttelyä, jotka 
ovat esillä koko kulttuuripää-
kaupunkivuoden ajan. Toiseen 
rakennetaan esitystila ja katso-
mo 1 200 ihmiselle. 

Kulttuuripääkaupunkivuo-
den aikana Logomossa nähdään 
kaikkiaan reilut 50 esitystä. Lä-
pi vuoden on luvassa musikaa-
leja, konsertteja, tanssia, ooppe-
roita ja muita taide-elämyksiä.

Tilojen soveltuvuus esitys-
käyttöön tuli testattua huhti-
kuun lopulla, kun Logomossa 

nähtiin Kimmo Pohjosen Hai-
taripainia-esitykset. Pilottikäyt-
tö osoitti, että kunnostamatto-
minakin karkeat tilat toimivat 
oikein rajattuina ja eristettyinä 
erinomaisesti. Äänentoisto on 
hämmästyttävän hyvä jo nyt.

Vuoden 2011 aikana Logo-
mon näyttelyihin ja esityksiin 
odotetaan noin 150 000 kävijää. 
Matkailijoita palvelee keskuk-
sen hyvä sijainti juna- ja linja-
autoasemien sekä keskustan 
palveluiden välittömässä lä-
heisyydessä. 

Päivi Autere

Logomo on kul� uuripääkaupunki-
vuoden suurtuotantojen näy� ämö 

Aurinkobaletin tanssijat esit-
tivät Logomon käyttöönoton 
julkistustilaisuudessa otteen 
Sasha Pepeljajevin koreografi -
asta Tuoli. 

Mari Lehto

Logomo – Uusi vaihe 
yli satavuotisessa 
historiassa 

VR:n konepaja on 
kul� uurihistoriallisesti, 
kaupunkikuvallisesti ja 
rautatieliikenteen histo-
rian kannalta merki� ävä 
rakennus. 
• rakennusvuosi 1876, 
 yhdeksän laajennusta, 
 joista viimeinen 1979 
• konepajatoimintaa 
 vuosina 1876–2002
• koko 17 500 m2, 
 kaavassa 24 000 m2
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Tuli on irti!  
Kul� uuripääkaupunkivuoden 
kokemuksellinen nimikkonäy� e-
ly tutustu� aa katsojan liekkien 
maailmaan. Turun museokeskus 
ja Heureka Overseas Produc-
tions. 

Only a Game?
uefa:n interaktiivinen koko per-
heen näy� ely tutkii Euroopan in-
tohimoista suhde� a jalkapalloon 
sekä tuo näytille arvostetuimmat 
palkinnot ja historialliset esineet 
50 vuoden ajalta. Album. Vapaa 
pääsy.

Alice in Wonderland – 
Liisa ihmemaassa 

Suurin koskaan Suomessa 
järjeste� y nykyvalokuvataiteen 
näy� ely. Suomen valokuvatai-
teen museo. 

Kiasma: Eija-Liisa Ahtila 
ja Isaac Julien / ARS11 

Nykytaiteen museo Kiasman ja 
Kiasman tukisäätiön tuo� ama 
näy� ely esi� elee yksitellen 
kaksi mediateosta: Eija-Liisa 
Ahtilan videoinstallaatio Where 
is Where – Missä on missä?, 
2008 ja Isaac Julienin video-

installaatio western�union: 
Small Boats, 2007. Suurikokoiset 
installaatiot nähdään Suomessa 
ensimmäistä kertaa. 

Tom of Finland
Tom of Finlandina tunne� u 
kuvataiteilija Touko Laaksonen 
(1920–1991) oli kotoisin Turun 
naapurikunnasta Kaarinasta. 
Liverpoolilainen Homotopia-or-
ganisaatio tuo Turkuun ka� avan 
kokoelman Tom of Finlandin 
töitä. Näy� elyn yhteydessä jär-
jestetään yleisöluentoja queer-
kul� uurista ja kuvataiteesta.

1827 – Infernal Musical

Ennennäkemätön hevimusikaali 
kertoo tarinaa Turun palosta 
raskaimman kau� a. Turun Nuori 
Tea� eri. 
Ensi-ilta 20.1.2011, muut esityk-
set 22.1. / 25.1. / 27.1. / 28.1. / 29.1. 
/ 2.2. / 4.2. ja 5.2.2011. Ks. s. 6.

Hair
Hair-musikaalin lähes 200 
esiintyjää on kerä� y tavallisista, 
keski-ikäisistä Turun seudun 

Logomon näy� elyt ja alkuvuoden 2011 esitykset
asukkaista. Turun kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimi.
Esitykset helmikuussa 2011. 
Ks. s. 6.

Pääsiäisen ilo
J. S. Bachin Ma# eus-
passio 

Passion Mendelssohn-version 
Suomen kantaesityksen toteut-
tavat Maarian kamarikuoro, 
Turun NMKY:n kamarikuoro 
Adastra, Turun tuomiokirkon 
nuorisokuoro, Turun tuomio-
kirkon poikakuoro ja Oratorio-
orkesteri. Solisteina mm. Esa 
Ruu� unen (baritoni) ja Heikki 
Rainio (tenori). 
9.3.2011

ENERGO 
Lauluyhtye Rajaton ja UNI-yhtye 
vievät yleisön huikealle kosmi-
selle matkalle Ilkka Niemeläisen 
säveltämässä dramatisoidus-
sa teoksessa, joka yhdistää 
elämyksellisesti ääntä, valoa ja 
teknologiaa. Tuotanto Kim Kuusi 
ja MusicMakers. 
Ensi-ilta 18.3.2011, kolme esitystä.

Tanssiva torni
Tanssia, fyysistä tea� eria ja 
musiikkia yhdistävä turkulaisen 

Aurinkobaletin 30-vuotisjuh-
lateos tuo yhteen taiteilijoita 
Suomesta, Venäjältä, Virosta 
ja Yhdysvalloista. Teoksen 
konseptista, ohjauksesta ja 
koreo-grafi asta vastaa Sasha 
Pepeljajev. Esiintyjinä ovat 
mukana mm. moskovalainen 
Apparatus Theatre ja pietarilai-
nen Engineering Theatre AKHE. 
Teoksen kiinnekohtana toimivan 
kymmenmetrisen tornin on 
suunnitellut newyorkilaisarkki-
tehti Pavel Pepeljajev. 
Ensi-ilta 14.4.2011, muut esityk-
set 16.4. / 20.4. / 23.4. / 24.4. / 
26.4. / 28.4. ja 30.4.2011.

Tero Saarinen Company: 
Borrowed Light

Ylistävää palaute� a yleisöltä 
ja kriitikoilta ympäri maailman 
saanut tanssiteos tuo lavalle 
tanssijoiden rinnalle The Boston 
Cameratan muusikot. Esitys-
ten lisäksi Tero Saarinen pitää 
workshopin amma� itanssijoille 
2.–5.5.2011. 
Esitykset 6.–7.5.2011, 
Logomo.

Logomo 
Köydenpunojankatu 14, Turku

NÄYTTELYT 15.1.–15.12.2011
ALKUVUODEN ESITYKSET

Liput:
www.lippu.fi 

Arkkitehtitoimisto Vapaavuori
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2010

2011TURKU

KESÄKUU–HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU–LOKAKUU

MARRASKUU

Kerro# u ja koe# u Turku 

Tutkimuksia, muistitietojen ke-
ruuta, tapahtumia ja näy� elyitä 
teemoilla Aurajoen kul� uuri-
ympäristö ja Naisten kaupunki. 
Turun yliopiston historian, kult-
tuurin ja taiteiden tutkimuksen 
laitos. Turun Myllysiltaan lii� yviä 
muistoja voi lähe� ää osoi� eella 
turku2011@turku2011.fi .

Iki-Auran aikakeikaus

Paikallishistoria herätetään 
henkiin lasten toteu� amissa 
mediasisällöissä, joita työstetään 
mm. kesän 2010 elokuvaleireillä. 
ValoAurinko – lasten ja nuorten 
kul� uurin tukiyhdistys ry 
20.–25.6.2010 Elokuvaleiri, 
Urheiluopisto Kisakeskus, Fiskars, 
30.6.–3.7.2010 Keskiaikapäiväin 
historiallinen elokuvaseikkailu 
-päiväleiri, Keskiaikamarkkinat ja 
seurakunnan tilat, Turku. 
Tiedustelut p. 050 350 2044.

KLAFFI – Minun Turkuni 

Kaikki ovat tervetulleita 
lyhytelokuvantekoon, jossa 
ensi-iltaan päästään jo kahdessa 
tunnissa! Lyhyessä ajassa tutuksi 
tulee koko fi lminteon kaari: 
aiheen ideointi, kuvaukset ja 
kevyt. Muistoksi jää kokemuksen 
lisäksi oma DVD-kopio. Frame 
Graphics Oy.
Ensimmäiset Klaffi  -pajat 
järjestetään Turun keskustaan 
rakentuvassa studiossa 1.7.–31.8. 
ke–su klo 10 ja klo 14.

Haitaripainia

Kamppailu. Voima. Vääntö. Hiki. 
Paini. Kimmo Pohjonen / Popzoo 
Tampere 19.–22.8.2010. 

Olet kaunis!

Ympäristötaideteos kirjoi� aa 
kukkivilla sipulikukilla positiivisia 
viestejä nurmialueille. Kukkasi-
puleita istutetaan syys-lokakuun 
vaihteessa. 

Nordiska röster 
– Pohjoismaisia ääniä

Tarinafestivaaleilla kuullaan 
uu� a ja elävää tarinankerrontaa 
mm. eurooppalaisilta amma� i-
kertojilta. Koulujen ju� utalkoissa 
oppilaat pääsevät kiinni tarinan-
kerrontaan. Kul� uuriosuuskunta 
Koti ja Sydkustens landskapsför-
bund rf. 
Nordic Voices 2010 – Celebrating 
Life! 27.9.–5.10.2010, Katutea� e-
ritapahtuma “Kultainen koskelo” 
1.10.2010, ju� utalkoot kouluissa 
lokakuusta 2010 alkaen.

Turku 2011 Pihakilpailu

Kauneimpia pihoja etsi� äessä 
yksi arviointikriteereistä on Tuli-
pa Aboa Turku -nimiseksi ristityn 
tulppaanilajikkeen käy� ö. Tulipa 
Aboa Turku -tulppaanin istutus-
tempaukset järjestetään loka-
marraskuussa. Turun pientalojen 
keskusjärjestö, Turkuseura ja 
Turun kaupunki.

Pimeyden 876 sävyä 
 

Lukemisen yö 12.11.2010, 
pääkirjasto, Turku. Ks. s. 6.

Taikalampun Sytyke

Yhdentoista Taikalamppu-
keskuksen sekä Turun yhdessä 
tuo� ama laaja lastenkul� uuri-
kokonaisuus. Lasten ja nuorten 
kul� uurikeskus Pii Poo.
Taideprojekti sekä Taikalampun 
Sytyke -lämmi� elytapahtumia 
20.11.2010.

Pimeyden 876 sävyä

 
Pimeyden 876 sävyä leviävät 
kaupungille mm. tiloina, näy� e-
lyinä, tea� erina, animaatioina ja 
luentoina. Turun kul� uuriasiain-
keskus. 
Kuoleman monet kasvot 
-näy� ely 22.10.2010 – 20.3.2011, 
WAM, Turku.

Koko Turku 2011 
-ohjelma sivuilla 
www.turku2011.fi 

Turun alueella 
tapahtuu myös paljon 
muuta. Ajankohtaiset 

tapahtumatiedot 
sivuilta 

www.turkukalenteri.fi 

Kaupunkitapahtumat

Näy� elyt, kuvataide, design

Musiikki ja äänitaide

Lapset

Tea� eri, tanssi ja sirkus

Elokuva ja sanataide

Koulutus ja kehi� äminen

Tutkimus

turku�grand�prix -alamäkiajot 
tuo mäki- ja rinneautot Turun 
keskustassa järjestettävään 
tapahtumaan. Kilpailussa on 
kaksi luokkaa: omavalmisteiset 
mäkiautot ja ammattimaisesti 
rakennetut rinneautot. Autojen 
rakentamisessa kannustetaan 
kierrätysmateriaalien käyttöön 
ja polttoaineettomalla ideologi-
alla liputetaan hauskasti ilmas-
tonmuutoksen ehkäisemistä.

Turku Grand Prix on ekologi-
nen ja vauhdikas koko perheen 
yleisötapahtuma. Vuonna 2010 
tapahtuma esittäytyy yleisölle 
maksuttomana kaupunkirieha-
na oheistapahtumineen. R-Bea-
tin tuottamasta tapahtumasta 
suunnitellaan jokavuotista.

Ensimmäinen Turku Grand Prix 
15.8.2010, Taidemuseonmäki, 
Aurakatu, Turku

Turku Grand Prix 
–alamäkiajot star� aavat

Mäkeä alas rullaavat kylpyammeet, trukki-
lavat, kärryt ja huippuunsa viritetyt vehkeet 
toivotetaan kaikki tervetulleiksi.

Kalenterissa

Pääosin avoimen haun kau� a rakentunut Turku 2011 -ohjelma 
 sisältää noin 130 erilaista ja erikokoista projektia, jotka 
   koostuvat tuhansista yksi� äisistä tilaisuuksista, esityksistä, 
    tapahtumista, näy� elyistä, työpajoista, seminaareista, 
      kehi� ämistoimista ja tutkimuksista. 

          Tähän kalenteriin on lista� u kokonaisuuksista 
              ohjelmaosuuksia,  joihin yleisö voi osallistua 
                   jo vuonna 2010.

                          Monet ohjelmista toteutetaan 
                                usean toimijan yhteistyönä. 
                                       Ohjelmalistaukseen on 
                                              merki� y päävastuutaho.

Susse Määttänen

Koroinen 
– Turun syntysija 

Koroinen on pieni niemi kahden 
kilometrin päässä Turun keskus-
tasta. Tältä niemeltä alkoi Turun 
kaupungin syntyhistoria. Kesällä 
2011 Koroisten komea historia 
herää henkiin näytelmänä, jonka 
pilo� iesityksiä nähdään jo 2010. 
Kotiseutuyhdistys Halinen-
Räntämäki ry. 
14.8. klo 12–22 Koroisten 
kyläjuhlat, LUMO-keskus, 
Koroistentie 2.
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Silja Europasta
kulttuurilaiva vuonna 2011

Silja Europasta tulee vuonna 2011 Turun 
kulttuuripääkaupungin virallinen kult-
tuurilaiva! Nauti kulttuurielämyksistä 
Turun lisäksi maailman kauneimmassa 
saaristossa, merellä leppoisasti seilaten. 
Kerromme kulttuurilaivan ohjelmasta tar-
kemmin syksyn 2010 aikana. Seuraa netti-
sivujamme www.silja.fi.

Turkulaiset 
Vuorovaiku� einen ja elämyksellinen kiertonäy� ely esi� elee suoma-
laisille Turkua ja turkulaisuu� a.  Hyväntahtoisen ilkamoiva näy� ely 
kertoo turkulaisten ”heimosta” tutkivalla o� eella, sen tapoja ja 
kul� uuria esitellen. Näy� ely kasvaa kiertueella, kun näy� elykävijöille 
annetaan mahdollisuus kertoa omia ajatuksiaan Turusta ja turkulai-
sista. Näistä videoiduista kuvauksista turkulaisille selviää kesällä 2011, 
miten muut suomalaiset heidät näkevät.

Turkulaiset-näy� ely 15.8.2010 asti Serlachius-museo Gustafi ssa, 
Män� ä.

SOJIKU – nykytanssiteossarja 
Japanilaista estetiikkaa, kontrasteja ja minimalismia tutkivan Sojikun 
kolmas osa Tanssia kameralle tuo syksyllä 2010 yleisön nähtäville Ja-
panissa kuvatun videoteoksen sekä valokuvasarjan. Niina Airaksinen 
ja Cultural Youth Centre - Kul� uurinen nuorisokeskus ry.

Savi kaupungissa

Savi kaupungissa kaunistaa keramiikalla ilmastointikonehuoneen, 
sähkönjakelurakennuksen ja vedenpumppaamoon. Suunni� elijoina 
taiteilija Pekka Paikkari, kuvanveistäjä Kim Simonsson ja taiteilija 
Karin Widnäs. Taiteilijat tuovat teoksista maistiaisia Turun katuku-
vaan jo vuonna 2010. 

Turkulaiset vierailulla kon� eihin sijoite� una:
vko 34 Helsinki, Kiasman aukio, vko 36 Rovaniemi, Lordin aukio
vko 37 Oulu, Kauppatori, vko 38 Jyväskylä, kävelykatu
vko 39 Lahti, kauppatori, vko 40 Tampere, Keskustori, kesä 2011 Turku

Yksityiskohta Pekka Paikkarin keramiikkatyöstä ”Murtuma”.
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Syksyn 2010 työpajat, yhteisöhankkeet ja 
kilpailukutsut

Tarkemmat tiedot julkaistaan 
niiden vahvistu� ua sivuilla 
www.turku2011.fi 

Taiteilija naapurina

Eri taiteenalojen naapuritai-
teilijat toteu� avat yhdessä 
asukkaiden kanssa teoksia, jotka 
ilahdu� avat ja elävöi� ävät arkis-
ta ympäristöä. Turun kul� uuri-
asiainkeskus

Biisilinna

Biisilinna on kansainvälinen co-
write-workshop, johon osallistuu 
kirjoi� ajia, levy-yhtiöitä sekä 
kustanta-jia eri maista. Suomes-
ta Biisilinnaan valitaan mukaan 
12–14 kirjoi� ajaa. Hakukierros 
Biisilinnan workshopeihin järjes-
tetään Music Export Finlandin 
toimesta syksyllä 2010.

Eurocultured

Katukul� uurikokonaisuus koos-
tuu lasten ja nuorten kanssa to-
teute� avista työpajoista, taiteili-
ja-residensseistä ja toukokuussa 
2011 järjeste� ävästä suuresta 
katukul� uurifestivaalista. Eu-
rooppalaiset taiteilijat vetävät 
lapsille ja nuorille syksystä 2010 

alkaen työpajoja, joissa aiheina 
on mm. animaatio, musiikki ja 
graffi  titaide. Spearfi sh Ltd.

Musicam Video 

Musicam Videossa etsitään 
uusia esi� ämisen tapoja tuo-
malla yhteen musiikkivideoiden 
tekijöitä, video-taiteilijoita ja 
klassisen musiikin esi� äjiä. 
Yhteisissä symposiumeissa 
syksyllä 2010 ja alkuvuonna 
2011 konsertoidaan, tutkitaan, 
projisoidaan ja keskustellaan 
sekä taiteidenvälisesti e� ä 
yleisön kanssa. Poikkitaiteellinen 
yhdistys Poike ry.

Contemporary 
Art Archipelago (CAA) 

Saaristoon vuonna 2011 
sijoi� uvaa nykytaiteen näyt-
telyä pohjustavat jo vuonna 
2010 taiteilijoiden työskentely 
saaristossa ja monitieteiset 
yleisötapahtumat Korppoossa 
ja Turussa. Länsi-Turunmaan 
kaupunki. 

Ekoteko! – nuoret 
Itämeren äärellä

Varsinais-Suomen alueen 
kouluilla ja nuorisotaloilla 
järjestetään Itämeri-teemaisia 

ympäristökasvatustapahtumia 
ja -työpajoja vuosina 2010–2011. 
PerformanceSirkusyhdistys ry. 

Runomuotokuvat 

Kirjoi� ajaryhmä Tapiiri kirjoi� aa 
runomuotokuvia ihmisistä mm. 
Turun vanhainkodeissa ja Sara-
mäen vankilassa. Osa runomuo-
tokuvista julkaistaan yleisölle eri 
tapahtumien yhteyksissä. Kirjoit-
tajayhdistys Kapustarinta ry.

Polyglot
 

Eurooppalaisten nuorten 
elokuvaverkosto NISI MASA 
järjestää syksyllä 2010 lyhyte-
lokuvakilpailun, johon nuoret 
elokuvantekijät voivat osallistua 
dokumentaarisella henkilöku-
valla tai fi ktiivisellä videoru-
nolla. Parhaat tekijät kutsutaan 
kaksiviikkoiseen elokuvatyö-
pajaan, joka järjestetään Turun 
saaristossa 3.-15.6.2011. 

Tarinamatot

Räsymatot voivat kertoa meille 
kuteidensa väri� ämiä tarinoita 
mm. kutojansa kekseliäi-
syydestä, säästäväisyydestä 
ja estee� isestä silmästä. 
Varsinais-Suomen käsi- ja 
taideteollisuus ry:n tuo� amaan 
ohjelmakokonaisuuteen sisältyy 
ma� oaiheisia koulutuksia, näyt-
telyitä ja tarinankerrontailtoja 
käsityökeskuksissa jo vuonna 
2010.

Niina Airaksinen

Tuukka Paikkari
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Turku 2011 -nettikauppa on nyt avattu!

Tervetuloa tutustumaan valikoimaan! Osta muistoksi tai 
anna lahjaksi Turku 2011 -tuote. www.turku2011shop.fi

Puh (09) 6844 9920 • gsm 040 528 9006
Eerikinkatu 4 A 00100 Helsinki • www.moreon.fi

Tiedustelut ja asiakaspalvelu

Only a Game?
Kiva huomata, e� ä myös jalka-
pallo on huomioitu ohjelmassa. 
Näy� elyn kuvauksesta nousee 
vahvana sana intohimo ja se-
hän tähän lajiin todellakin aina 
lii� yy. Valokuvat, palkinnot ja 
historialliset esineet konkre-
tisoivat, mitä vuosien varrella 
eurooppalaisessa jalkapallos-
sa on tapahtunut. Kaiken kuk-
kuraksi näy� elyyn on vapaa 
pääsy!

Tutkimusmatka 
Itämerellä
Olen itse Paraisilta kotoisin ja 
meri on olennainen osa Pa-
raista. Itämeren luonnonilmiöt 
ja siihen lii� yvät taideprojektit 
kuulostavat loistavalta idealta. 
Turun ja saariston alueelle ra-
kennetut äänitilat tuntuvat jo-
pa jänni� äviltä. Merinäkymä 
yhdiste� ynä vedenalaiseen 
äänimaisemaan on käytävä 
kokemassa.

Turku – Pietari – 
Köln
Kolme perinteistä euroop-
palaista kaupunkia ovat var-
masti valokuvauksellisia paik-
koja. Paikalliset nuoret ovat 
tallentaneet, millaista on arki 
näissä kaupungeissa. Kiehto-
vaa nähdä, millaisia paikkoja 
he ovat kotikaupungeistaan 
löytäneet. Olen itse lähtenyt 
pienestä kaupungista, mu� a 
asunut ja pelannut esimer-
kiksi Lontoossa, Glasgowssa 
ja Malmössä. Turku, Pietari ja 
Köln ovat kaikki myös menes-
tyksekkäitä futiskaupunkeja.
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Rauno Johansson

Saarten Triennaali

Suomen saaristot ovat kau-
neimpia paikkoja mitä tiedän, 
ja itse olen erityisen ihastunut 
Turun saaristoon. Uskon, e� ä 
ihmisiltä, jotka asuvat niin kau-
niissa ja inspiroivassa ympäris-
tössä tulee myös kaunista ja 
inspiroivaa taide� a.

New Baltic Drama

Tämä on ehdoton. Itämeri on 
hädässä, ja mielestäni on hie-
noa, e� ä juuri se on uusien 
näytelmätekstien aihe. Minua 
kiinnostaa suuresti millaisia 
näytelmiä on syntynyt, ja mi-
käli aikataulu suo, aion nähdä 
nämä kaikki.

Tero Saarinen 
Company: 
Borrowed Light
Olen nähnyt Tero Saarisen 
teoksen Hunt, enkä osaa sii-
tä sanoa muuta kuin e� ä se 
oli valtavan hieno. Suosi� elen 
ehdo� omasti - ja nimenomaan 
niille jotka eivät koskaan ole 
käyneet katsomassa tanssi-
esitystä!

Robert Seger

valintoja Turku 2011 -ohjelmastaMinä menen

Jonatan Johansson
Jalkapallon amma� ilaisena viimeksi Skotlannissa, 
Englannissa ja Ruotsissa pelannut Jonatan Johansson on 
palannut 14 vuoden tauon jälkeen Suomeen ja pelaa 
jälleen TPS:n paidassa. 

Krista Kosonen
Näy� elijä Krista Kosonen on tu� u kasvo niin valkokan-
kaalta, televisiosta kuin tea� erin lavoilta. Hän tulkitsee 
nimiroolin Turun Kaupungintea� erissa syksyllä jatkavassa 
menestysnäytelmässä Anna Karenina.

turku� avaa kulttuuripääkau-
punkivuoden kolmipäiväisellä 
tapahtumaviikonlopulla. Ava-
jaiset ovat koko vuoden suurin 
yksittäinen tapahtuma. Kon-
sertit ja koko perheen ohjelma 
keräävät yleisön keskustaan ja 
sunnuntaina juhlitaan kaupun-
ginosissa ja ympäri maakuntaa.

Turun kulttuuripääkaupunki-
vuoden avajaisviikonlopun pää-
tapahtuman rakentaa englanti-
lainen Walk the Plank -ryhmä 
yhdessä paikallisten taiteilijoi-
den ja vapaaehtoisten kaupunki-
laisten kanssa. Mittavan esityk-
sen tekemiseen osallistuu noin 
2000 turkulaista, ja sitä katso-
maan odotetaan kymmeniä tu-
hansia ihmisiä. 

Walk the Plank valittiin lauan-
taisen avajaisesityksen toteut-
tajaksi, koska sillä on runsaasti 
kokemusta elämyksellisten ul-
koilmaesitysten järjestämisestä 
suurissa kansainvälisissä kult-
tuuri- ja urheilutapahtumissa. 
Ryhmä vastasi myös Liverpoo-
lin kulttuuripääkaupunkivuo-
den avajaisista vuonna 2008.

Turun kulttuuripääkaupunki-
vuoden avajaistapahtuman halu-
taan olevan kaikille avoin. Tämä 
edellyttää tapahtuman järjestä-
mistä ulkotiloissa. Tavoitteena 
on rakentaa esitys, joka näkyy 

ja kuuluu laajalle alueelle. Siinä 
riittää jo haastetta, mutta lisää 
vaikeusastetta järjestelyille tuo 
talvinen ajankohta. 

Hankaliin sääolosuhteisiin 
tottunut brittiryhmä lupaa, että 
esitys toteutuu näyttävänä, oli 
tammikuinen sää mikä tahansa.

”Itse asiassa kylmyys ei ole 
toteutuksen kannalta niin on-
gelmallista kuin kosteus – ja 
siitäkin on selvitty useaan ot-
teeseen”, sanoo Walk the Plan-
kin tuottaja Liz Pugh. 

Avajaisesitys nähdään meri-
keskus Forum Marinumin edus-
talla molemmin puolin Aurajoen 
rantaa sekä joen yllä. Luvassa on 
ilma-akrobatiaa, musiikkia, valo-
ja, pyrotekniikkaa ja ilotulitteita. 

Tarinallisen esityksen tee-
mana on viestintä. Se ammen-
taa sisältönsä Turun historiasta 
tähän päivään, viestitulista ai-
na nykyaikaiseen telekommu-
nikaatioon asti. 

Noin puoli tuntia kestävä esi-
tys taltioidaan myös televisiossa 
esitettäväksi koosteeksi. 

14.–16.1.2011 tapahtumia keskus-
tassa, kaupunginosissa ja maa-
kunnassa. 
15.1.2011 avajaisten päätapahtu-
ma Forum Marinumin edustalla.

Walk the Plank 
huipentaa avajaiset

Haluatko osallistua 
avajaisviikonlopun tapah-
tumien toteu� amiseen? 

Lue osallistumis-
mahdollisuuksista sivuilta 

www.turku2011.fi /
avajaiset

En myöskään aio missata ylioppilastea� erifestivaaleja ja Pimeyden poikki -luentosarjaa.

Kalenterissa
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ruissalossa�on�rokattu vuo-
desta 1970 – festivaali on Suo-
men vanhin ja maailman toi-
seksi vanhin yhtäjaksoisesti 
järjestetty rockjuhla.

Juhani Merimaalta jäivät 
varhaiset karkelot väliin. Pro-
moottori on sittemmin ollut 
mukana sitäkin intensiivisem-
min: 9.–11. heinäkuuta viete-
tään kymmenettä Merimaan 
järjestämää Ruisrockia.

- Ensimmäiset Ruisrockit 
vuosina 1970 ja varsinkin 1971 
olivat jotain aivan uutta ja en-
nen näkemätöntä Suomessa. 
Frendit kertoivat niistä ylistä-
viä kommentteja enkä ole vielä-
kään antanut itselleni anteeksi, 
etten päässyt mukaan. Aktiivi-
sempi Ruisrock-kävijä minusta 
tuli vasta 1980-luvulla, jolloin 
se kuului enemmänkin duuniin, 
Merimaa kertoo.

Ruisrockilla on mittarissa 
kunnioitettava lukema. Aate-
luus velvoittaa, vaikka kiinnos-
tavan ohjelman kokoaminen 
tuntuu vuosi vuodelta haas-
teellisemmalta äärimmilleen 
kilpaillulla alalla.

”Olemme tänä vuonna kiin-
nittäneet hyvin erilaisia artis-
teja, sisältäen Don Huonojen 
monet yllättäneen paluukeikan. 
Mukana on maailman tähtiä ja 
uusia, ensi kertaa Suomessa 
esiintyviä bändejä. Toisin sa-
noen pyrimme olemaan Ruis-
rockin kunniakkaan historian 
arvoisia myös vuonna 2010.

perinteissä� riittääkin ylpeil-
tävää. 1960-luvun idealismista 
ponnistanut festivaali esitte-
li suurelle yleisölle muun mu-
assa nousussa olleet yhtyeet 
Clashin ja U2:n. Kansanpuis-
tossa on esiintynyt niin ikään 
eri genrejen suunnannäyttäjiä 
Nirvanasta Bob Dylaniin, Be-
astie Boysista Björkiin ja Da-
vid Bowiesta Metallicaan.

Kattaukseen kuuluvat luon-
nollisesti kotimaiset avainnimet 
aina avausvuoden Wigwam, 
Tasavallan Presidentti, Rauli 
Badding Somerjoki ja Kalevala 
-ketjusta alkaen.

Ohessa on tarjottu katuteat-
teria, etnoa, skeittiramppeja, 
reggaeta, hiphoppia sekä Typ-

pihappo-bileet vaihtoehtoisine 
ohjelmineen.

Juhlafestivaalilla menneistä 
muistuttavat osaltaan esimer-
kiksi ska-kopla The Specials ja 
bluesrockbändi Canned Heat, 
joilla on ennestään soittokoke-
musta Ruisrockista.

Kiinnostava ohjelma on taan-
nut festivaalin jatkumisen ja 
tuonut Turkuun uusia kävijöi-
tä – monelle Ruisrock onkin en-
sikontakti kaupunkiin.

Miljöö on Ruisrockin valt-
teja. Harva festivaali sijoittuu 
yhtä idylliseen, merelliseen leh-
tomaisemaan. Tämän vahvistaa 
myös Merimaa.

”Ruissalo on mielestäni pa-
ras käytössä oleva festivaali-
alue Suomessa, eikä se häpeä 
ulkomaistenkaan festareiden 
rinnalla.”

Ma� i Komulainen

Ruisrock 9–11.7.2010
www.ruisrock.fi 
Ruisrock 1970–2010 näy� ely 
15.6.–30.9.2010 Sibelius–
museossa Piispankatu 17, Turku
www.sibeliusmuseum.abo.fi Jussi Aalto
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Kuplat haihtuvat, paperit 

jäävät. Ensimmäiset festarit 

järjestettiin vuonna 1970 

nimellä Rock Turku. 

Ruisrock juhlii nelikymppisiään
Indietä ja ikivihreitä Kansanpuistossa

Jussi Aalto
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- Läheltä osut paremmin

 Turkulainen 
 Aamuposti
 Keski-Uusimaa
 Länsi-Uusimaa
 Uusimaa
 Sipoon Sanomat
 Helsingin Uutiset
 Länsiväylä
 Vantaan Sanomat
 Tamperelainen
 Jyväskylän Kaupunkilehti
 Seinäjoen Sanomat
 Kuopion Kaupunkilehti
 Lappeenrannan Uutiset
 Imatralainen
 Tuusulanjärven Viikkouutiset
 Nurmijärven Uutiset
 Hyvinkään Viikkouutiset
 Riihimäen seudun Viikkouutiset
 Mäntsälän Viikkouutiset
 Iltalohja
 Vihdin Uutiset
 Karkkilalainen
 Hämeenlinnan Viikkouutiset
 Kalajokilaakso
 Kokkola-lehti
 Mega
 Mikkelin Kaupunkilehti
 Oulu-Lehti
 Salonjokilaakso
 Satakunnan Viikko
 Savonmaa

 *TNS Atlas 2009 (yli 1,7 milj. bruttolukijaa)

www.lehtiyhtyma.fi

  Suomen Lehtiyhtymä on Turku 2011 
 Euroopan kulttuuripääkaupungin 
 valtakunnallinen mediayhteistyökumppani.

KASVUSUOMI-PAKETTI 

32 LEHTEÄ 

Yli 1,5 miljoonaa* lukijaa

80% Suomen ostovoimasta

 KasvuSuomi-paketin lehdet:
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Kaikkialle ulottuvassa kiireessä on hyvä huomata, 
miten taide kestää aikaa, kulutusta ja tulkintoja.”
Riitta Monto, päätoimittaja

Turun Sanomat on Turku 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungin 
virallinen yhteistyöyritys

”
www.ts.fi 

Aistin maailmaa korvillani. Lähes-
tyn Turkua siis kuin lepakko saalis-
ta, huudan testihuudon ja kuunte-
len kaikua. Miten Turku soi? 

Turun Tuomiokirkko on jumalai-
sen avara, jälkikaiku kestää täältä 
ikuisuuteen. Tila soi samanaikai-
sesti intiimisti ja ääre� ömästi, mu-
siikin yksityiskohdat sumuuntuvat 
kuin muistu� aakseen elämän pit-
kistä linjoista. 

Valtaosa kirkkomusiikista on 

sävelle� y tällaiseen tilaan, hol-
veista haltioituen, pyhyyden ja 
usein ainoan muusikolle mah-
dollisen työsuhteen innoi� ami-
na. Suomen ainoa keskiaikainen 
basilika luo napanuoran keski-
eurooppalaiseen kul� uuriperin-
töön, täällä soivat sekä turkulai-
sen ääni e� ä länsimainen sivistys. 
Kumpi ruokkii kumpaa? 

Kakolan vankilassa kävellessä 
odo� aa vankilakapinaa tai edes 
joukkotappelua ilmestyväksi nur-
kan takaa, joku minussa haluaa 
päästä vapaaksi. 

Philadelphia-salin akustiikka 
sekä puista� aa kolkkoudessaan 
e� ä houku� elee ajatustyöhön. 
Mikä on vangin laulu? Laulu teks-
tien unelmat tai uhma kasvavat 
järky� äviksi, kun ne eivät pää-
se ulos kiven sisästä: ”...sielu le-
vi� i siipensä ja lensi yli hiljaisen 
maan kuin olisi ollut kotimatkalla” 
(Schumann/Eichendorff : Mond-
nacht). Kakola soi kaipuuta ja vai-
keita vastauksia.

Kävely Aurajoen rannalla vaikka-
pa Tuomiokirkkosillan ja Auran-
sillan välissä lämpimänä elokuun 
yönä, se on tamperelaisenkin pa-
ratiisi. 

Öinen kirjaston piha, Vähätori, 
hauskan matalat ja tuhdit Pinel-
lan doorilaiset pylväät, kutsuvan 
kodikas CaféArt ja mikä tahansa 
jokirannan penkki kutsuvat mu-
sisoimaan maagisen yön pime-
ydessä. Tuntuu kuin pusikosta 
voisi hypätä koska vain antiikin 
nymfi  jalostamaan jaloa villiä Tu-
run murteella. 

Vastarannalle huhuiluun vastaa 
pyytämä� ä yksinäisyydestään in-
nostunut saksofoni, satyyri tietys-
ti, ääni kantaa molempiin suuntiin 
hyvin, joki assosioituu viestinvie-
jäksi, rajaksi, jonka yli voi ja pitää 
päästä, Åbosta Turkuun, yliopis-
tolta torille, lavalta yleisön jouk-
koon, pankista kouluun ja tietysti 
päinvastoin. Niin Turku soi. 

Topi Lehtipuu

”Tuntuu kuin pusikosta voisi hypätä koska vain antiikin 
nymfi  jalostamaan jaloa villiä Turun murteella.” 

Pelkkänä korvana
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syyskuussa����� raivosi Turussa tulipalo, jollaista ei 
aiemmin ollut koettu. Lähes koko kaupunki katosi liek-
keihin. Luostarinmäen puutaloalue, jossa asui pääasi-
assa käsityöläisiä, säästyi onneksi ahnaalta tulelta.

Tänä päivänäkin yli 200 vuotta vanhat talot sijait-
sevat Luostarinmäellä alkuperäisillä paikoillaan. Ke-
säkuussa tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun tällä 
ainutlaatuisella alueella aloitti toimintansa käsityö-
läisyydestä kertova ulkoilmamuseo, Luostarinmäen 
käsityöläismuseo.

Luostarinmäellä juhlitaan koko kesän ajan. Pääosas-
sa ovat käsityöläiset ja käden taidot. Juhlaohjelmaa 
valmistelleen tutkija Leena Vuorion mukaan kesällä 
on mahdollista tutustua aiempia kausia useampiin kä-
sityöammatteihin ja -tekniikoihin.   

”Koko kesän paikalla ovat muun muassa kirjanpai-
naja, savenvalaja, puuseppä ja kankuri. Perinnekorjaa-
ja tekee työtään talojen parissa, asiakkaat voivat nähdä 
vaikkapa roiskemaalausta.” 

Tekijän torstaisin kävijöillä on mahdollisuus itse ko-
keilla eri tekniikoita ja materiaaleja. Tutuiksi tulevat 

esimerkiksi villan karstaus, kaarnalaivan veistäminen 
ja haarukkavirkkaus. Musiikilla on tärkeä rooli juhla-
ohjelmassa. Sunnuntaisin kuullaan perinteistä ja vä-
hän uudempaakin kansanmusiikkia, luvassa on myös 
kansantanssiesityksiä.

Leena Vuorio muistuttaa, kuinka vivahteikas käyn-
tikohde Luostarinmäki on. 

”Kun kurkistelee pikkuruisiin mökkeihin ja näkee 
käsityöläisiä verstaissaan, tuntee olevansa todellisella 
aikamatkalla. Museosta voi myös nauttia kaikilla ais-
teillaan. Täällä voi kuunnella kangaspuiden kolketta 
tai tuohitorven törähdyksiä, maistella truutista makei-
ta mansikkakaramelleja ja nuuhkia kesäkukkien huu-
maavaa tuoksua.”

Taina Pietikäinen

Luostarinmäen käsityöläismuseo 
Vartiovuorenkatu 2, Turku
4.5.–5.9. ja 18.9.–19.9. ti–su klo 10–18
www.turunmuseokeskus.fi 

Luostarinmäen juhlakesä kutsuu 
aikamatkalle kädentaitajien pariin

Kolumni

Kaupungilla

Topi Lehtipuu on tenori ja Turun 
Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja.
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kulmasta�sisään ja ollaan kulttuuripääkaupunkitie-
touden ytimessä. Turku 2011 on keskittänyt kaupun-
kilaisille ja turisteille jaettavan kulttuuripääkaupun-
kivuoden materiaalinsa ja informaationsa Turun 
keskustassa sijaitsevaan näyttävään, kaari-ikkunalli-
seen jugendrakennukseen.

Kun ovesta astuu sisään, katse hakeutuu infon ja 
konvehtitiskin kautta Design Shopiin, jossa esittäy-
tyy turkulainen, suomalainen ja kansainvälinen nyky-
muotoilu.

Designkaupan konseptin on suunnitellut muotoili-
ja Elina Aalto. Moni saattaa tunnistaa suunnittelijan 
hänen kaupunkisilhuetteja sisältävistä pimennysver-
hoistaan, jotka tunnetaan maailmallakin. Aalto on yh-
teistyössä Turku 2011:n kanssa etsinyt ja valinnut yri-
tykset ja tekijät, joiden tuotteita Design Shop myy.

”Olen tehnyt oman Imu Designin kautta monta vuotta 
kuratoinnin kaltaista työtä. Tunnen paljon muotoilijoi-
ta ja itsekin muotoilijana pystyn hahmottamaan, millai-
set kokonaisuudet olisivat yleisölle kiinnostavia.”

Aaltoa ilahduttaa se, miten projektikaupan idea tar-
joaa mahdollisuuden vaihtuviin tuotevalikoimiin, joi-
ta Turussa ei ole aiemmin nähty. Kolmen kuukauden 
myyntijaksot rakentuvat tiettyjen teemojen ympärille.

Parhaillaan kaupassa on hypisteltävänä oivaltaviin 
keksintöihin perustuvia kierrätyksen ja ekologisuu-
den jalostamia tuotteita. Teemaa toteuttavat Globe 
Hope, MUM’s, Mifuko ja turkulainen osuuskunta 
Kiertääkö Design. 

Heinäkuussa hyllyt valtaa Turku Design Now. Kaupan 
loppuvuosi on varattu lapsiteemalle.

kulma�����﹕n ikkunoista näkyy Aurajoki, kaupungin sy-
dän. Voisi kuvitella, että  jyhkeä asuinrakennus kohosi 
1901 vartioimaan jokimaisemaa ja vastapuolen Samppa-
linnan mäkeä. ”Linna” on osa Turun rakennushistoriaa, 
samoin kuin naapuruston kauppahalli, entinen Suomen 
Pankin konttori ja kokonainen kivitalokortteli.

Kulma on luotu ystävien tapaamisiin, pieniin neu-
votteluihin tai hengähdyshetkiin. Siellä on mahdollista 
bongata myös tulevan merkkivuoden esiintyjiä: vuoden 
2011 ohjelmasisältöjen tekijät saavat Kulmasta tilojen 
ohella neuvoja ja tukea tuotantojen toteuttamiseen.

Tärkeä osa Kulma-konseptia on ravintola Herman-
nin ja Konvehteria Oy:n Cafe 2011, jossa voi nauttia 
lounaan tai varta vasten kahvilavieraille valmistettu-
ja suklaaleivonnaisia. 

Kahvilassa tarjotin kannetaan Alvar Aallon suun-
nitteleman klassikkopöydän ääreen, jonka jälkeen 
istahdetaan Aallon muotoilemalle tuolille. Aalto on 
muutenkin läsnä Artekin suunnittelemassa sisus-
tuksessa. 

Sään salliessa kahvila jatkuu katuterassille. Silloin 
tunnelma on kansainvälinen ja viimeistellyn kulttu-
relli.

Raija Ker� ula-Rantanen

2011 Kulma
Kristiinankatu 1, Turku

Kulma viri� ää 2011-tunnelmaan

                             Älä hoe vanhoja luulotietoja, vaan tarkista ajantasaiset faktat 
tuulisähkön suhteen nettisivuiltamme. Siellä voit muun muassa laskea, paljonko sinun kotisi 
sähkö tulisi maksamaan, jos vaihtaisit tuulisähköön. 

”EI MINULLA OLE VARAA TUULISÄHKÖÖN.”

Myös 
Turku 2011 
pyörii Turku 

Energian 
tuulisähkön 

avulla.

                         HÖPÖHÖPÖ!

Lue lisää ja tee tuulisähkösopimus: www.turkuenergia.fi
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Raija Kerttula-Rantanen

ELINA AALTO 
(s. 1976)

- sisustusarkkitehti
- 2002 perusti 
 Imu Designin
- 2007 vuoden 
 ympäristötaide-
 kohde -palkinto 
- 2009 Bryggman-
 apuraha 
- suunnitellut 
 Turkuun mm. 
 Ruisrockin VIP-
 paviljongin

Tartu kulttuuriin ja anna sen tarttua sinuun!

Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku 2011 
–yhteistyöhotellit, Turun Sokos Hotellit tarjoa-
vat valmiit ja helposti varattavat hotellipaketit

• Suosittu Sokos Hotel Hamburger Börs 

• Edullinen Sokos Hotel City Börs 

• Kodikas Sokos Hotel Seurahuone 

Tule Turkuun. Koe ja kokeile itse, tapahtuma-
paikalla. Luvassa on kansainvälisiä huippuja 
ja paikallisia tähtiä, suurtapahtumia ja pieniä 
kohtaamisia, yhden illan juttuja ja pysyviä 
kulttuurisuhteita.

Voit myös varata majoituksen, 
joka sisältää Turku 2011
-näyttelyt Logomossa 
erikoishintaan.

Hotelli-paketit varattavissa nyt!

Varaukset ja lisätiedot: 
Turun Sokos Hotellien myyntipalvelu
puh. 02 337 3800, www.sokoshotels.fi 
myyntipalvelu.turku@sokoshotels.fi 

Yhteistyössä myös Kaleva Travel ja Tallink Silja.

VUONNA 2011 
JOKAISELLE 
PÄIVÄLLE RIITTÄÄ
SYY TULLA TURKUUN

Kaupungilla

”Projektikaupassa 
valikoima vaihtuu usein, 

joten turkulaisetkin 
saavat syyn vierailla 

kaupassa aina 
uudestaan”, kertoo 

Elina Aalto.
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houkutteleville�esitteille on ottajia 
Turku Touringin palvelupisteessä pit-
kin vuotta. Erityisesti ulkomaiset tu-
ristit yllättyvät ja ilahtuvat infopistees-
sä materiaalin maksuttomuudesta.

Matkailuinfon tarjonta ei kuitenkaan 
rajoitu esitteisiin, vaan asiakkaalle jär-
jestyy koko paletti tarpeen mukaan. 

Jos Ruisrockin majoituspaketti lip-
puineen on Turku Touringin verkko-
kaupan kysytyin tuote, niin asiakas-
palvelun tiskillä suosikkituotteita ovat 
polkupyörien ja ulkoilumökkien vuok-
raus, kiertoajelut sekä matkailuneu-
vonta yleensä koko Varsinais-Suomen 
alueella.

Asiakaspalvelussa sesonki alkaa lop-
pukeväästä ja kiihtyy huippuunsa hei-

nä-elokuussa. Silloin asiakaspalvelu-
toimiston matkailuneuvojat palvelevat 
asiakkaita liki tauotta noin kymmenellä 
kielellä.  

Vastoin ennakko-odotuksia palvelu-
tiskin asiakkaana piipahtaa hyvin usein 
turkulaisia.

”Meidät koetaan vähän kuin kaupun-
gin infopisteeksi”, matkailuneuvoja Je-
ni Valtakoski kertoo.

Paikallisia kiinnostavat teatteri, tapah-
tumat ja konsertit sekä retkeily- ja liikun-
takohteet. Tietoa haetaan myös muualta 
tulevia ystäviä tai sukulaisia varten.

”Esimerkiksi pyöräilykarttoja kysy-
tään usein.”

Saaristo on noussut Valtakosken mu-
kaan erityissuosioon Saariston rengas-

tien ansiosta. Sana on kiirinyt kiitettä-
västi ulkomaillekin.

Yksi alkaneen kesän ehdoton suosikki 
asiakaspalvelun listalla on edelleen retki 
entiseen Kakolan vankilaan. 

Kesän toiseksi suosikiksi veikataan 
pari vuotta sitten kehitettyä Telakkaris-
teilyä:  Aurajoen laineilla saa veneessä 
kuulla tarinaa suomalaisesta laivateol-
lisuudesta, katsella merelle avautuvaa 
saaristomaisemaa ja nähdä rakenteilla 
olevan Allure of the Seas -risteilyaluk-
sen Pansion telakalla. 

turku�touringin�idea on, että asiakas 
saa samasta talosta kaiken tarvitseman-
sa, olipa sitten kyseessä festarivieras, 
ostosmatkailija tai kongressijärjestäjä. 

Touringin kongressipalvelujen myötä 
kongressien järjestäminen Turussa on 
lisääntynyt voimakkaasti, ja kulttuuri-
pääkaupunkivuosi on lisännyt Turun 
kiinnostavuutta kongressikaupunkina 
entisestään.

Turku Touringissa on jo varauduttu 
palvelemaan kulttuuripääkaupunkivuo-
den vieraita. Ja palveluhan talossa on 
viiden tähden luokkaa. Tähdet myönsi 
Suomen Matkailuorganisaatioiden yh-
distys Suoma ry asiakaspalvelutoimis-
tolle vuonna 2008 ensimmäisenä mat-
kailutoimistona Suomessa. 

Raija Ker� ula-Rantanen

Matkailuneuvonta 
tarjoaa tähtipalvelua

kesäkuu – marraskuu 2010  TURKU 2011

Kul� uurissa mukana:

Kaupungilla

Turku Energia

Suomen kansan 
rakastetuin kotileipuri, 

vuoden sketsihahmo 
Marja Tyrni, esittelee 

Turun alueen vierailukohteita 
omalla hersyvällä 

tavallaan Turku Touringin 
kesäkampanjan sivuilla 

www.lomaturussa.fi  The   culture
is out there.

RYHMÄ- JA 
OPASPALVELUT 

Turku Touring väli� ää 
ryhmille valmiita teema-
retkiä sekä yksilöllisesti 
räätälöityjä ohjelmia Turussa 
ja Varsinais-Suomessa. 

KOKOUS-JA
KONGRESSIPALVELUT

Turku Touring Congress 
tarjoaa kongressijärjestäjille 
kokonaispake� eja kongres-
sien järjestämiseen. 

TURKUTOURING

Matkailu- ja kongressi-
toimisto 
Aurakatu 4, Turku
puh. (02) 262 7444
www.turkutouring.fi 

2011TURKU



Nauti uusista elämyksistä.
Finnairilla on kunnia toimia kulttuuripääkaupungin yhteistyökumppanina.

Tervetuloa – me teemme matkastasi kulttuurin pariin elämyksen. 


