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Kannen kuva: 1827 Infernal Musical, Sanni Sedrani, kuva Perttu Saksa
Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku 2011:n lehti kertoo kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmasisällöistä ja 
niiden tekijöistä sekä esittelee Turkua ja turkulaisuutta laajemminkin.
Viisi kertaa ilmestyvän Turku 2011 -lehden seuraavat numerot: nro 3: 8.2.2011  |  nro 4: 17.5.2011  |  nro 5: 30.8.2011

Nyt se alkaa! 
Kun kaupunkilaiset vuonna 2005 kertoivat toiveis-
taan Turun kulttuuripääkaupunkivuodelle, halusi 
78-vuotias Eini lisää puita ja kukkia kaduille, toimi-
tusjohtaja Matti kansainvälisten huippujen esityk-
siä ja opiskelija Sanna kulttuuriyllätyksiä kotilähi-
ön arkeen. ”Toivoisin, että Turussa olisi enemmän 
trampoliinia”, lausui 10-vuotias Samu. Hyvin sanot-
tu! Nostetta kaupungille sekä lennokkaita kokemuk-
sia ja iloa kaupungissa asuville ja siellä vieraileville 
– siitähän kulttuuripääkaupungissa pitkälti on kyse.

Kulttuuripääkaupunkivuosi on tehty tuhansien 
ihmisten toiveista ja näkemyksistä. Se on tehty ko-
ko Suomeen ja lähes jokaiseen maanosaan ulottuvan 
toteuttajakaartin taiteellisesta inspiraatiosta, kovas-
ta työstä, rohkeista heittäytymisistä, onnistumisen 
ja ajoittaisen turhautumisenkin hetkistä. 

Ja nyt se on tässä. Tuhansien elämysten kulttuu-
ripääkaupunkiohjelma toteuttaa monta hartaasti 
vaalittua unelmaa. Se yllättää uusilla yhdistelmillä 
ja tuomalla kulttuurin arjen keskelle, odottamatta 
kohdattavaksi. Se herättelee tunteita ja koskettaa. 

Taide ja kulttuuri tekevät ihmiselle hyvää mo-
nin eri tavoin. Joskus hyvää tekee hauska ja kepeä 
kulttuurikokemus, toisena päivänä taidesisältö, 
joka liikuttaa, ärsyttää tai jopa vihastuttaa. Hyvä 
kulttuurikaupunki ei ole vain kaunis katsella, vaan 
keskustelukumppani, joka haastaa ajattelemaan ja 
oivaltamaan. Hyvä kulttuuripääkaupunki innostaa 
uusiutumiseen.

Suuria tunteita ja uusia kokemuksia on luvassa 
heti kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisviikonlop-
puna tammikuun puolivälissä, kun Aurajoki muut-
tuu palavaksi näyttämöksi ja päätapahtumapaikka 
Logomo avaa ensi kertaa ovensa. Avajaisten huikea 
pääesitys viestii rakkaudesta kaupunkiin. Toivon-
kin, että viimeistään kun tuo ainutlaatuinen esitys 
Aurajoen rannoilla ja yllä on nähty, jokainen turku-
lainen tuntee ylpeyttä kotikaupungistaan ja jokainen 
eurooppalainen tuntee itsensä uteliaaksi ja tervetul-
leeksi kokemaan kulttuuripääkaupunki Turun. 

Miltä vuosi 2011 näyttää, kuulostaa, maistuu ja 
tuntuu? Miten kulttuuri tekee hyvää sinulle? Nyt on 
aika ottaa siitä selvää. 

Suvi Innilä
ohjelmajohtaja, Turku 2011 -säätiö

PääkirjoitusSisältö

s. 5 
Menossa. 
Tästä puhutaan nyt.

s. 8 
Tähtiä vain parrasvaloissa. 
Sävelsilta-sarjan solistit Monica 
Groop ja Helena Juntunen eivät 
diivaile työssään.

s. 10 
Tulta ja rakkautta Aurajoen yllä. 
Brittiryhmä Walk the Plank vastaa 
kulttuuripääkaupunkivuoden 
avajaisten suuresityksestä.

s. 12 
Turkulaiset. 
Kirjailija Reijo Mäki.

s. 13 
Ilmiö. 
Tom of Finland palaa kotiin.

s. 14 
Teema: 2011 arjen muuttujaa. 
Turku 2011 innostaa kaupunki-
laiset arjen kulttuuritekoihin.

s. 17 
Kalenterissa. 
Nämä merkitään muistiin.

s. 20 
Kaupungilla. 
Klubit liekeissä, luovaa katu-
loikintaa ja sandaalipolkuja. 
Kolmesataa vapaaehtoista 
käsiparia. 2011-liput ja 
-ohjelmapaketit myynnissä. 

Perttu Saksa

Kulttuuri.
Nautitaan päivittäin.

Tästä terveyskeskuksesta 

voit saada kulttuurireseptin. 

Kulttuurinpuuteoireiden 

ilmetessä ota yhteys lääkäriisi.

Kulttuuria on turvallista nauttia myös reseptivapaasti ja suu-
rempinakin annoksina. Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki 
vuonna 2011, tarkempi tuoteseloste osoitteessa turku2011.fi

Resepti_jule_50x70_ropopullo.indd   1 26.10.2010   13.04

Mari Lehtos. 14
Tylsyyden pitkittyessä 
käänny kulttuurin 
puoleen.

s. 12
Reijo Mäki tuntee kansain-
välisen rikollisuuden juoni-
kuviot.

Uran ja arjen välinen tasapainoilu on tuttua 
Helena Juntuselle ja Monica Groopille.

s. 8

LogoMotion Turku 2011 Party päättää avajaislauantain - 
pääesiintyjänä The Brand New Heavies!

s. 11 ©
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nukketeatterin skaala on laa-
ja ja muodot monet. Se voi olla 
lasten satuja tai aikuisten ilta-
ohjelmaa, kuten Turussa näh-
tävä nukketeatterijuhla TIP-
Fest osoittaa tarjotessaan omat 
myöhäisillan näytöksensä vain 
aikuisille. 

Turun taideakatemiassa on 
pohjoismaiden ainoa ammat-
tiin valmistava nukketeatterin 
koulutusohjelma. Koulutus on 
synnyttänyt kaupunkiin usei-
ta nukketeatteriryhmiä, jotka 
ovat yhdistäneet voimansa ja 
tuottaneet nelipäiväisen nuk-
keteatterijuhlan TIP-Festin 
(Turku International Puppet-
ry Festival). Festivaaleilla 
nähdään kaikkiaan 37 esitystä 
turkulaisryhmiltä ja kansain-
välisiltä vierailijoilta.

TIP-Fest on osa Turun kult-
tuuripääkaupunkivuoden oh-
jelmaa nyt ja ensi vuonna, 
jolloin festivaali saa jatkoa. 
Festivaalin suojelijana toimii 

tasavallan presidentti Tarja 
Halonen.

18.– 21.11.2010 
Nukketeatterijuhla TIP-Fest, 
useita esityspaikkoja Turussa. 
www.tip-connection.com

Animaatio 
kohtaa 
kuvataiteen 

                        
turun taidemuseossa on al-
kuvuodesta esillä maailman 
arvostetuimpiin animaatiotai-
teilijoihin kuuluvan virolaisen 
Priit Pärnin näyttely. Näyttely 
on osa Turku 2011 -ohjelmaan 
kuuluvaa Animoi-näyttelysar-
jaa. Sarja tuo Turun ja Porin 
taidemuseoihin animaatioita 
sekä animaatiota ilmaisun vä-
lineenä käyttävää kuvataidetta. 

Absurdeista ja ironisista 
töistään tunnettu Pärn on ollut 
keskeinen voima Turun Tai-
deakatemian animaatiokou-
lutuksen kehittämisessä. Hän 

toimi koulutuslinjalla pitkään 
taiteellisena johtajana ja opet-
tajana. Nykyisin Viron taide-
akatemian professorina työs-
kentelevä Pärn on säilyttänyt 
läheiset kontaktinsa Turkuun. 

Koko vuoden kestoisen Ani-
moi-sarjan toteuttavat yh-
teistyössä Turun taidemuseo, 
Porin taidemuseo ja Turun 
AMK:n Taideakatemian ani-
maatiokoulutus. Pärnin jäl-
keen vuoronsa sarjassa saavat 
muun muassa Turun Anikistit 
ry:n animaattorit sekä kuvatai-
teilijat David Shrigley (UK) ja 
Lars Arrhenius (Ruotsi).

28.1.–27.3.2011
Priit Pärn    
Turun taidemuseo, Pimiö

Siili syksyllä  

Katso Siili syksyllä -animaatio sivuilta www.turku2011.fi/ani2
Pinja Partanen, Turku 2011 -ohjelma: Mobiilianimaatio, Turku AMK / Taideakatemia

näyttely puun ulottuvuudet 
esittelee arkkitehti Alvar Aal-
lon (1898–1976) työtä kaluste-
suunnittelijana. Vuodesta 2008 
maailmaa kiertänyt näyttely 
nähdään nyt ensi kertaa Suo-
messa. Samalla näyttelyn pai-
notus muuttuu arkkitehtuu-
rista muotoiluun. 

Aallon funktionalistinen tyy-
li syntyi Turussa, jossa hänellä 
oli toimisto vuosina 1927–1933. 
Turun kaudellaan Aalto suun-
nitteli esimerkiksi Paimion 
parantolan ja sen sisustuksen. 
Parantola on yksi hänen arvos-
tetuimmista töistään ja koko-
naisuutena ehjä taideteos.

Kalustesuunnittelijan tu-
tustuminen puuhun tuntuu 

vapauttaneen Aallon muo-
tokieltä myös arkkitehtinä. 
Tärkeänä lähtökohtana oli-
vat juuri Paimion parantolaan 
suunnitellut kalusteet, joiden 
teknistä toteutusta Aalto hioi 
yhdessä Huonekalutehdas Kor-
hosen johtajan, puuseppä Otto 
Korhosen kanssa. Kaarinas-
sa sijaitseva Huonekalutehdas 
Korhonen tekee edelleen Alvar 
Aallon huonekalut samalla tek-
niikalla.

Pohjoismaista 
modernismia

Kaarinan kaupungin, Huone-
kalutehdas Korhosen ja Alvar 
Aalto -säätiön toteuttaman 

näyttelyn yhteydessä järjes-
tetään arkkitehtuuri- ja de-
signseminaari Modern Turku. 
Seminaari käsittelee moder-
nismin syntyä Turussa ja Poh-
joismaissa sekä nykysuunnitte-
lijoiden suhdetta Alvar Aallon 
perinteeseen. 

1.12.2010 – 6.2.2011 
Alvar Aalto ja 
puun ulottuvuudet.  
Galleria Maaret Finnberg, 
Turku.

3.2. – 5.2.2011 
Arkkitehtuuri- ja design-
seminaari Modern Turku, 
Educarium, Turun yliopisto.

Puun ulottuvuudet – kuten Alvar Aalto ne näki

Menossa

Valtteri 22 ”40–60-luvut, 
mod-kulttuuri ja klassinen 
pukeutuminen inspiroivat 
tyyliäni. Pidän silkkihuiveista ja 
Chelsea-buutseista, koska ne 
juontavat juurensa 60-luvun 
Brightonista, mistä tulivat The 
Who ja The Beatles. Haen 
suurimman osan vaatteistani 
Englannista. Minulla on 
myös paljon papan vanhoja 
vaatteita.”

Vilma 9 ”Täti toi ponchon 
tuliaisena Madeiralta. Pidän 
näistä kumisaappaista, koska 
ne ovat Marimekon. Vihreä 
on lempivärini ja siksi valitsin 
tämän sateenvarjon. Hatusta 
pidän paljettikoristeen vuoksi. 
Pidän vihreästä, farkuista ja 
topeista. Haaveilen koirasta ja 
akvaariosta. Lindex on kivoin 
vaatekauppa. Anna Abreu on 
suosikkilaulajani.”

Olga 25 ”Ompelin mekon 
äsken viidessä minuutissa. 
Halusin tehdä jotain uutta, 
koska en löytänyt mitään 
päällepantavaa. Kaulakoru 
on Antti Asplundin, jolla on 
itselläänkin hauska tyyli.
Mukavuus on vaatteissa 
ykköskriteeri. Käytän paljon 
yksivärisiä vaatteita. Suurin 
osa on hankittu kirpputoreilta. 
Minun on vaikea löytää kivoja 
vaatteita kaupoista. Kaluste-
muotoilu, jota opiskelen, 
inspiroi pukeutumistani.” 

Turku Looks Nukketeatteria myös aikuisille

mtv3_kylmapohjola_ilmot_260x380.indd   1 8.10.2010   15:43:27

Katumuodin 
kuvaaja ja tyyli-

bloggaaja Liisa Jokisen 
Turku Looks -valokuvat 
on koottu kiertäväksi 
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tuomas parkkinen on kirjoit-
tanut Linnateatterille vuoden 
tolkuttomimman komedian, 
joka lupaa vastata estradielä-
män suuriin kysymyksiin, ku-
ten kauanko kestää oopperan 
pisin kuolinaaria.

Mikko Koukin ohjaama esi-
tys on pintaa raapaiseva syvä-
luotaus oopperamaailmaan. Se 
on anarkistinen koko illan mu-
siikkikomedia, stand-up show 
ja oopperakonsertti samassa 
paketissa.

Kaiken kattava pikakelaus 
tuo lavalle neljä oopperalau-
lajaa, näyttelijän ja pianistin, 
jotka heittäytyvät pilkkakirves 
tanassa ruotimaan kohdettaan. 

Illan aikana kuullaan Mozar-
tia, Puccinia ja Verdiä, maail-
man pakahduttavinta musiik-
kia niin liikuttavasti tulkittuna, 
että komedialla on itkutakuu. 

Liput: 
Oopperan rakastaja 39 €  
Oopperaneutraali 30 € 
Oopperan vihaaja 25 €
www.lippu.fi

26.1. – 31.5.2011
Mieletön oopperan historia 
Linnateatterin teatteri-
ravintola, Turku

nuorena esiseurustelun ai-
kaan Ruisrockiin mennessä 
tietysti satoi ja pysähdyimme 
tavaratalo Wiklundille osta-
maan sadetakkia. Mentiin kas-
salle maksamaan, eikä ymmär-
retty myyjän puheesta mitään. 
Oltiin ihan ulkomailla!

Helmi

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

turun kulttuuripääkaupun-
kivuoden tarjontaan sisältyy 
runsaasti digitaalista kulttuu-
ria. Live 2011 Grand Prix -kil-
pailun kautta Turku 2011 on 
etsinyt mediataideteoksia ja 
uusmediasovelluksia alan par-
hailta osaajilta ja uusilta lu-
pauksilta ympäri maailman. 
Tuloksena on joukko innova-
tiivisia ja oivaltavia töitä, joita 
vuonna 2011 esitellään laajalti 
kaupunki- ja näyttelytiloissa, 
mediatapahtumissa ja netissä.

Live 2011 Grand Prix muo-
dostui kahdeksasta sarjasta, 
joissa haettiin muun muassa 
vapaata ilmaisua, vuorovai-
kutteisia teoksia ja pelejä sekä 
verkkoyhteisöihin suunniteltu-
ja uusia palveluja.

Persoonallista ja taiteellista 
näkemystä korostaneen avoi-
men kategorian voiton jakoivat 
videoteokset Synchronisation 

(Rimas Sakalauskas, Liettua) 
ja Westcoast (Ulu Braun, Sak-
sa). Innovatiivisuutta etsineen 
Culture 2.0 -kategorian kärkeen 
nousivat sähköisen sanomaleh-
den sovellus Paper.li (SmallRi-
vers, Sveitsi) ja kannettava vi-
deolähetyspalvelu Mobile Live 
Video Mixer (Bambuser, Ruot-
si/Suomi).

Kilpailuun osallistui kaik-
kiaan yli 300 työtä, joista kan-
sainväliset asiantuntijajuryt 
valitsivat sarjojen voittajat. 
Voittajat julkistettiin Alter-
native Partyssa Helsingissä ja 
Creative Buzz -seminaarissa 
Turussa lokakuussa 2010. 

Tutustu teoksiin sivuilla
www.turku2011.fi/livegrandprix

Menossa
Kulttuurilinjalla

Turun lentokentän ja sata-
man välinen bussiyhteys 
on nimetty Kulttuurilinjaksi. 
Katugallupimme pikahaas-
tatteli linjalla matkaavia.

Kulttuuri tulee,
oletko valmis?

Paras Turku-muistoni

Mieletön 
oopperan historia

Live 2011 Grand Prix 
-mediataidekilpailun satoa  

Marko, opiskelija:
”Olen vapaaehtoisena 
hankkeessa mukana. Kesä-
kuun konsertissa olin jaka-
massa ilmapalloja.”

Tiia Suorsa, opiskelija:
”Toistaiseksi olen löytänyt 
kulttuuria vain vallatuista 
taloista ja puistoista. Vä-
hän pelottaa, että käy ku-
ten Vilnassa, että kulttuuri 
ei tule ihmisen luo.

Lassi Lähteenmäki, 
toimittaja:
”Harmittaa, ettei kaikkeen 
ohjelmaan voi osallistua, 
vaan pitää raa’asti valikoi-
da. Vuodesta tulee takuu-
varmasti hieno!”

Stella Kaunissaari, 
hoitoalan opiskelija:
”Haluaisin valmistautua 
paremmin, mutta en tiedä 
asiasta paljoakaan.”

Reima Salmela, 
työtön varastomies:
”Taitaa olla työssäkäyville 
ja herroille tarkoitettu nä-
mä juhlat. Työttömyys tup-
paa pistämään kulttuurit 
minimiin.”

Teksti ja kuvat: Tuuli Toivanen

Murteella

Casey Pugh (Yhdysvallat): Star Wars: Uncut, 
osallistava media, jaettu 1. sija.

Hsun-Chun Chuang (Taiwan): Magical Eyeball,
avoin kategoria, kunniamaininta.

Rimas Sakalauskas (Liettua): Synchronisation,
avoin kategoria, jaettu 1. sija.
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Hyvä kulttuuritoimitus on ajassa, 
edellä aikaansa ja ajaton.”
Tuomo Karhu, kulttuuriosaston päällikkö

”
www.ts.fi 

Kulttuurissa mukana
Turun Sanomat

- Läheltä osut paremmin

 Turkulainen 
 Aamuposti
 Keski-Uusimaa
 Länsi-Uusimaa
 Uusimaa
 Sipoon Sanomat
 Helsingin Uutiset
 Länsiväylä
 Vantaan Sanomat
 Tamperelainen
 Seinäjoen Sanomat
 Lappeenrannan Uutiset
 Imatralainen
 Tuusulanjärven Viikkouutiset
 Nurmijärven Uutiset
 Hyvinkään Viikkouutiset
 Riihimäen seudun Viikkouutiset
 Mäntsälän Viikkouutiset
 Iltalohja
 Vihdin Uutiset
 Karkkilalainen
 Hämeenlinnan Viikkouutiset
 Jyväskylän Kaupunkilehti
 Kalajokilaakso
 Kokkola-lehti
 Kuopion Kaupunkilehti
 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:

Menossa

pärekatot roihusivat ja myrsky yllytti liekkejä, 
kun Turku paloi tuhkaksi vuonna 1827. Palon ta-
pahtumista kertovan musikaalin tarinaa kuljetta-
vat eteenpäin hevin klassikkobiisit muun muassa 
Iron Maidenilta ja Helloweenilta.

”Jos pidät hevistä, tämän jälkeen halajat sitä vie-
lä enemmän. Jollet vielä pidä, musikaalimme jäl-
keen lankeat varmasti”, hehkuttaa ohjaaja Mikkola. 

Hevin takuuhittien lisäksi esitys sisältää ennen 
julkaisemattoman kappaleen suomalaisen melo-
disen hevin suurnimeltä, Lordilta. Yhtyeen uuden 
biisin Devil’s Crashing the Party saaminen mukaan 
esitykseen on tietenkin tapaus!

Suurproduktiossa esiintyjiä on nelisenkymmen-
tä bändi mukaan lukien.

”Viisihenkisen bändimme kokoonpano ei löyty-
nyt kertaheitolla vaan metsästimme sitä pitkään. 
Se kannatti. Nuoren Infernal Orchestran keski-
näinen kemia ja taidot ovat vertaansa vailla. Se on 
nähty jo syksyn mittaan useilla promokeikoilla”, 
kertoo Mikkola. 

”Esiintyjät ovat monipuolinen jengi eri-ikäisiä 
ja -taustaisia pirulaisia. Joidenkin vahvuus on lau-
lussa, joidenkin liikkeessä, kolmansien näyttele-
misessä, mutta kaikki puhaltavat tässä esityksessä 

sananmukaisesti yhteen hiileen. Lisäksi yhdessä 
roolissa nähdään vaihtuva vieraileva tähti suoma-
laisen metallimusiikin taivaalta”.

Hevin maneerit tulevat lavalle muutenkin kuin 
musiikin muodossa.

”Leveitä haara-asentoja, uhoa, tuhoa ja suku-
puoliroolien kyseenalaistamista suuntaan jos toi-
seen”, listaa Mikkola, jonka henkilökohtainen he-
vinimikin paljastuu. Se on tyyliin sopivasti Shy Boy 
Destructor alias Dr. Bighead. 

Pohjoismaiden suurimpaan kaupunkipaloon 
saadaan myös konkreettisesti kuumaa tunnelmaa, 
sillä pyrotekniikasta ja erikoistehosteista vastaa-
vat alan edelläkävijän Oy Pyromanin huippuam-
mattilaiset. Käsikirjoituksen takaa löytyy varsin-
kin live-roolipeleistään tunnettu Mike Pohjola.

Liput:
25/23/15 €
www.lippu.fi 

1827 Infernal Musical 
21.1.– 5.2. klo 18.27 
Logomo, Turku

Turku palaa 
ja taustalla 

soi hevi

Alkuvuodesta Logomo on liekeissä, kun lavan valtaa Turun Nuo-
ren Teatterin 1827 Infernal Musical. Turun palon ympärille sijoittu-
van hevimusikaalin ohjaa Turkuun näyttelijä Juha-Pekka Mikkola.

Teksti: Susse Määttänen 
Kuva: Mikko Vihervaara
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Helena Juntunen 
ja Monica Groop ovat 

esiintyneet myös yhdessä. 
Richard Straussin Ruusuritarissa 

Groopilla oli niin sanottu 
housurooli, eli hän näytteli 

miestä, joka rakastui palavasti 
Juntusen lavahahmoon.

Perttu Saksa
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Tähtiä vain parrasvaloissa
Solistitähdet avaavat musiikillisen kulttuuripääkaupunkivuoden tammikuussa. 
Helena Juntunen laulaa alkusoiton Gustav Mahlerin 2. sinfonian sävelin ja Monica Groop 
sukeltaa Kuukonsertossa Kaarina Maununtyttären ja Eerik XIV:n maailmaan. 

5.1.2011 Alkusoitto juhlavuodelle, 
Turun konserttitalo
Gustav Mahler: Sinfonia nro 2 ”Ylösnousemus”
Leif Segerstam, kapellimestari  | Janina Baehcle, mezzosopraano 
ja Helena Juntunen sopraano | Chorus Cathedralis Aboensis, 
kuoromestari Timo Lehtovaara | Turun filharmoninen orkesteri

20. ja 21.1.2011 Tunnelmia Euroopan Turusta eilen ja tänään, 
Turun konserttitalo 
Mikko Heiniö: Kuukonsertto,
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 3 ”Eroica”
Petri Sakari, kapellimestari | Monica Groop, mezzo-sopraano | 
Heini Kärkkäinen, piano | Turun filharmoninen orkesteri

Sävelsilta-sarjan kaikki sinfonia- ja kamarikonsertit: 
www.turku2011.fi/savelsilta
Konsertteja voi seurata myös verkossa osoitteessa 
www.e-concerthouse.com

sopraano ja mezzosopraano asennoituvat uusiin 
haasteisiin nöyrin mielin. Laulajana eivät mitkään 
primadonnat pärjää vaan konserttiin valmistaudu-
taan hienostelematta – töihin mennään kuin duunari 
verstaalle.

”Kyllä, sorvi kutsuu! Aina aluksi hankin partituurin 
ja alan kollaamaan nuotteja avoimin mielin. Niinhän 
tämä suurimmalta osaltaan tapahtuu – harjoittele-
malla. Yleisö näkee vain jäävuoren huipun ja pari kor-
keinta lumikidettä siitä”, Helena Juntunen kertoo ja 
nauraa päälle.

Monica Groop luottaa niin ikään uurastukseen, jo-
kaista keikkaa edeltää huolellinen valmistautuminen.

”Se kestää kuukausia, kuten tällaisen modernin 
teoksen kohdalla, tai viikkoja, jos on kyseessä ennes-
tään tuttu kappale. Varsinaista konserttia harjoitel-
laan useita päiviä, jolloin musiikki hallitsee elämää. 
Silloin en ole kovin sosiaalinen vaan vältän puhumis-
ta ääntä säästääkseni ja keskityn musiikkiin”, Groop 
kertoo.

Avausnumeroista Mahler edustaa asemansa vakiin-
nuttanutta ohjelmistoa, aitoa klassikkoa, Mikko Hei-
niöltä tilattu Kuukonsertto taas uusinta uutta.

Tosin senkin juuret ulottuvat syvälle. Teos perustuu 
lauluun Kung Erik, jonka turkulainen Hugo Ingelius 
sävelsi 1800-luvulla ruotsalaisen hovirunoilijan Carl 
Snoilskyn tekstiin. Kuukonsertossa lainataan myös 
Edith Södergranin runoja sekä 1500- ja 1600-luvuilla 
vaikuttaneen John Dowlandin luuttusävellystä.

Laulajalle musiikki on paitsi tekniikkaa, myös tun-
netta – henkilökohtainen suhde materiaaliin helpot-
taa tulkintaa.

”Kuukonserttoon sisältyy kaunis laulu Liten Karin, 
jonka muistan kouluajoiltani. Muuten nykymusiikki 
asettaa paljon haasteita. Kaikki lähdetään luomaan 
alusta, teos syntyy siinä matkalla. Siinä vaiheessa kun 
suostuin tehtävään, en tiennyt mitä on tulossa enkä 
voinut vaatia, että jokainen sävel istuu ääneeni. Työtä 
on kuitenkin helpottanut paljon, kun saatoin keskus-
tella Mikon kanssa yksityiskohdista sävellysvaihees-
sa”, Groop selvittää.

Juntusellekin työ on kokonaisvaltaista, onhan jo-
kainen esitys tekijälle huipentuma, jossa kaikki pun-
nitaan.

”Kun avaan partituurin ekan kerran, se on sakraalinen 
hetki. Joskus olen lupautunut johonkin harvinaisuu-
teen tai kantaesitykseen katsomatta nuottia, joten se 
voi olla myös kauhunsekainen kokemus.” 

Juntunen on kiinnitetty niin ikään marraskuussa 
Turussa ensiesitettävään Heiniön oopperaan Eerik 
XIV. Kaarina Maununtyttären pääroolia hän odottaa 
innostuneena.

”Luotan Mikkoon. Hän tuntee minut ja ääneni, jo-
ten jotain kivaa sieltä on tulossa. Tosin jännittävä hy-
tinähän aina tässä vaiheessa on.”

Tukea läheisistä ja harrastuksista

laulajan työ on liikkuvaista. Juntunen kertookin 
olevansa yli puolet vuodesta reissussa. Virkavapaata 
Sibelius-akatemian laulutaiteen professuurista viet-
tävä Groop sukkuloi myös ruuhkavuosien malliin.

Uran ja siviilielämän yhteensovittaminen on haas-
teellista Groopin mukaan etenkin naiselle.

”Olen ollut onnekas siinä suhteessa, että minulla on 
puoliso, joka on tukenut minua koko ajan. Vaikka ehkä 
kuulostan feministiltä, minusta miehen on kuitenkin 
helpompi tehdä karriääriä kuin naisen vielä tänäänkin. 
Naisen odotetaan samaan aikaan hoitavan myös ko-
din, lapset ja kaiken muun, kun hän tulee kiertueelta.”

”Liikunta on minulle tärkeä tasapainottaja. Mat-
koilla yritän päästä hotelliin, jossa on juoksumatto ja 
tilaa jumpata. Saan siten kropan auki ja pääsen vauh-
tiin. Kotona taas arvostan mökkeilyä. Siellä saa olla 
rauhassa lähellä luontoa, valmistella tulevia juttuja 
ja tehdä välillä fyysistä työtä, vaikka hakata halkoja”, 
Groop kertoo.

Juntunen on sinkku ja saa eniten tukea äidiltään ja 
ystäviltään.

”Kävimme Azoreilla äitini kuusikymppisiä juhli-
massa syyskuussa. Se oli ensimmäinen oikea lomani 
ties kuinka pitkään aikaan”, Juntunen toteaa.

”Tämä on aikamoista jonglööraamista mutta ystä-
vien kanssa välimatka tai -aika ei nouse kynnyskysy-
mykseksi. Aina kun nähdään, päivitetään kuulumisia 
ja jatketaan siitä mihin jäätiin.”

Teatterissa Juntunen irtautuu arjesta tehokkaimmin. 
”Teatterissa käyn riippumatta missä olen. Jos yksikin 
juttu esityksessä tekee vaikutuksen, leijun monta päi-
vää. New Yorkissa näin Oscar Wilden Salomen. Sii-
nä oli Herodeksena Al Pacino. Kun hän käveli lavalle, 
se räjäytti tajunnan – Pacino oli hyytävän hyvä. Myös 
Turun kaupunginteatterin Anna Karenina säilyi mie-
lessä pitkään.”

kun solistit saapuvat turkuun tammikuussa, taka-
huoneissa eivät poksahtele sihipullojen korkit. Vaati-
mukset ovat suorastaan askeettisia.

”Haluan juomakelpoista vettä. Suomessa se ei tie-
tenkään ole ongelma, kun voi juoda hanavettä. Sham-
panjaa ei ole ollut ikinä odottamassa pukkarissa – ei 
tämä ole ollenkaan niin glamoröösia hommaa”, Jun-
tunen paljastaa. 

Myös Groopillle riittävät omat eväät.  ”Olen kuullut 
että megastaroilla saattaa olla pitkiä toivelistoja, mut-
ta minä varaan itselleni aina sen mitä haluan, banaania 
kassiin, ja sitten vettä. Se riittää.”

Jos Kuukonsertolta liikenee aikaa, Groop suunnis-
taa kaupungille. Laulajan saattaakin bongata keskus-
tan vilinästä.

”Tykkään kävellä ympäriinsä, ja vapaa-aikana shop-
pailen mielelläni. Vartiovuori tähtitorneineen on myös 
kiva paikka. Kaikkiaan Turku on minulle tärkeä kau-
punki. Aivan urani alusta lähtien olen pitänyt siel-
lä monta lied-konserttia. Resitaali on laulajalle ehkä 
kaikkein haastavin juttu, koska olet siinä pääosassa 
alusta loppuun ilman rekvisiittaa, orkesteria tai mi-
tään muuta.”

Juntunenkin viihtyy Turussa kuin kotonaan. ”Käyn 
Turussa usein Eveliina Kytömäen vieraana. Hän on 
ollut pianistini jo yli kymmenen vuotta. Kun emme asu 
samassa kaupungissa, vietämme kulttuuri- ja ruoka-
painotteisia viikonloppuja toistemme luona.”

”Turussa minulla on pyörä käytössä. Sillä pääsee 
paikkoihin aivan eri tavalla. Aurajoki, puutalokortte-
lit ja Ruissalo ovat ehdottomia suosikkipaikkojani.”

Matti Komulainen

HELENA JUNTUNEN 

- s. 1976 Kiimingissä
- sinkku
- harrastukset teatteri, polku-
 pyöräily, musiikki Maija 
 Vilkkumaasta Rocky Horror 
 Picture Showhun
- läpimurto Savonlinnan 
 oopperajuhlilla 2001
- Turun suosikkipaikkoja 
 Aurajoen maisemat, 
 Portsa, Ruissalo

MONICA GROOP 

- s. 1958 Helsingissä
- puoliso diabetestutkija 
 Per-Henrik Groop, aikuinen poika
- harrastukset juokseminen, 
 jumppa, luonto, mökkeily, kielet, 
 lukeminen, samoilu
- ammatillinen läpimurto Suomen 
 kansallisoopperassa 1987
- Turun suosikkipaikkoja keskusta 
 ja Vartiovuori tähtitorneineen
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kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisilta lauantaina 
15.1.2011 huipentuu Forum Marinumin ja Wärtsilän 
telakan luona järjestettävään suureen ulkoilmateatte-
riesitykseen, joka televisioidaan suorana lähetyksenä. 
H-hetki on kuudelta illalla, jolloin katsojia johdattavat 
esityspaikalle lasten lyhtykulkueet Martinsillalta. 

Avajaisshown takana on brittiläinen ulkoilmateat-
teriryhmä Walk the Plank. Esityksen suunnittelumat-
kalla Turussa, ohjaaja Mark Murphy käytti kiireisestä 
viikosta aikaa myös istuen ja katsellen tapahtumapaik-
kaa.

”Tätä teosta ei voisi esittää missään muualla. Se on 
räätälöity juuri tähän kaupunkiin ja tälle paikalle”, 
Murphy sanoo.

Murphy on käsikirjoittanut This side, the other si-
de -nimeä kantavan avajaisesityksen yhdessä turku-
laisen kirjailija Emma Puikkosen kanssa. Tarina on 
periaatteessa yksinkertainen. Siinä on pääpari, jolla 
on romanttinen suhde toisiinsa ja lisämausteena kyky 
matkustaa ajassa.

Tarinan pääteema on viestintä. Sen voi käsittää hy-
vin laajasti, Mark Murphy sanoo.

”Esimerkiksi joki on ikivanha viestinviejä.”

walk the plankin esityksen mittasuhteet ovat valta-
vat. Showssa esiintyy viisisataa kuorolaista ja noin sata 

muuta esiintyjää. Toteutukseen osallistuu kaikkiaan 
parituhatta turkulaista. Esiintyjiksi on etsitty muun 
muassa telakkatyöläisiä, joilla on kokemusta laivanra-
kennuksessa tarvittavien koneiden käytöstä.

This side, the other side hyödyntää musikaalin ja sir-
kuksen ilmaisukeinoja kuten laulua, tanssia ja ilma-
akrobatiaa. Walk the Plankin erikoisalaa ovat tuli- ja 
ilotulitustehosteet, joita Turun avajaisissakin näh-
dään.

Ilma-akrobatia ja näyttävä pyrotekniikka ovat voi-
makkaita visuaalisia elementtejä, mutta komeat efek-
tit ja suuret puitteet eivät kumoa sitä, että esityksen 
pohjalla on oltava kiinnostava tarina.

”On aivan sama, tehdäänkö tämän kokoluokan teat-
teria vai yhden esiintyjän näytös pienelle salille. Esi-
tys kulkee aina tarinan varassa”, Mark Murphy sanoo.

Murphy ja Puikkonen ovat kirjoittaneet tekstiin yl-
lättäviä käänteitä ja huumoria. Äänimaisema on tärkeä 
tarinan kuljettaja.

”Aina on oltava tilaa myös taialle, joka syntyy esi-
tyshetkessä. Kaikkea ei saa lyödä etukäteen liian luk-
koon.”

ulkoilmaesityksessä sää voi aina yllättää. Avajais-
esitys kuitenkin toteutuu, tuli taivaalta mitä tahansa. 
”Olemme brittejä, joten sade ei haittaa. Kylmyys taas 

hidastaa esitystä, mutta ei ole este”, selittää Walk the 
Plankin tuottaja Liz Pugh.

”Tuuli on vaikein elementti, sillä se vaikuttaa ilma-
akrobatiaan. Kaikkiin tilanteisiin on kuitenkin varau-
duttu.”

Walk the Plankilla on kokemusta suurten ulkoil-
maesitysten järjestämisestä muun muassa Liverpoo-
lin kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisista 2008. 
Mark Murphy sanoo, että vaikeinta suuressa showssa 
on antaa yleisölle se, mitä se haluaa, ja samalla toteut-
taa omat taiteelliset visionsa.

”Tämän kokoluokan teos ei koskaan mene ihan niin 
kuin itse toivoisi. Yleisö ei sitä huomaa, mutta taitei-
lijan on vain kestettävä.”

Tehtäessä esitystä hyvin suurelle yleisömäärälle on 
myös mietittävä, miten kaikki saavat siitä mahdolli-
simman paljon irti. Ilma-akrobatian käyttö on käytän-
nöllinen ratkaisu, sillä ylhäällä tapahtuva esitys näkyy 
laajalle.

”Esityksessä on monta elementtiä, jotka auttavat 
seuraamaan tarinan kulkua. Tärkeimmät käänteet 
huomaavat varmasti kaikki”, Murphy lupaa.

Tekstit: Elina Teerijoki

Tulta ja rakkautta Aurajoen yllä
Avajaisviikonlopun huipentuma, lauantai-illan ulkoilmateatteriesitys, on kulttuuri-
pääkaupunkivuoden suurin yksittäinen tapahtuma. Näyttävää pyrotekniikkaa ja 
ilma-akrobatiaa sisältävä esitys tapahtuu Aurajoen rannoilla ja yläpuolella.

Walk the 
Plankin lyhty-

taiteilija Helen 
Davies opastaa 

Väinö Terhoa ja 
Eve Forsströmia 

paperilyhtyjen 
teossa.
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Aurajoen omat 
äänet tekevät 
sinfonian
Laivojen äänilaitteista ja kirkonkelloista syn-
tyvän Aurajokisinfonian ensimmäinen versio 
esitetään kulttuuripääkaupunkivuoden avajais-
ten yhteydessä.

äänitaiteilija simo alitalo elätti pitkään haavetta 
teoksen säveltämisestä Aurajoen rannan laivoille ja 
muille äänilähteille. Idea syntyi Kanadan Newfound-
landissa, St. Johnin kaupungissa, jossa vuosittain esi-
tetään lounaskonsertti laivojen pilleillä.

”Aurajoen miljöössä tuntui olevan mahdollisuuksia 
samantapaiseen teokseen”, Alitalo sanoo.

”Kulttuuripääkaupunkivuoden avajaispäivänä 
kuullaan siis Aurajokisinfonian ensiesitys, ja se kuul-
laan uudelleen keväällä ja kesällä hieman eri asussa. 
Sinfonia on yksi osa Turku kuuntelee -ohjelmakoko-
naisuutta, joka esittelee kaupunkia akustisena ympä-
ristönä.”

Vanhempi esikuva Aurajokisinfonialle on Arseni 
Avraamovin 1920-luvulla Bakussa toteuttama Sinfo-
nia tehtaiden sireeneille, jossa äänilähteinä käytettiin 
muun muassa Kaspian laivaston sumutorvia, kahta ty-
kistöpatteria ja tehtaiden pillejä.

”Sille jäämme kyllä toiseksi. Mukana on tosin Arma 
Aboan mustaruutikanuuna, mutta koska sen lataami-
nen on hidasta, sitä käytetään merkkinä siirtymälle 
osasta toiseen”, Alitalo selittää.

aurajokisinfonia johdattaa yleisöä jokivartta pit-
kin avajaispaikalle Forum Marinumille, jossa teos 
huipentuu museolaivojen osuuteen. Parhaat paikat 
kuunnella teosta ovat rantakadut, mutta käytännös-
sä luonnonolot vaikuttavat siihen, miten yleisö kokee 
teoksen.

Laivojen omistajat ovat lähteneet mielellään mu-
kaan projektiin, samoin seurakunnat, jotka antavat 
kirkonkellot säveltäjän käyttöön. 

Aurajokisinfoniaa ei kokonaisuutena harjoitella en-
nen avausesitystä. Taiteilija suhtautuu asiaan rauhal-
lisesti.

”Toivon, että Aurajokisinfonia voisi jäädä jokavuoti-
seksi tapahtumaksi, joka vain paranisi vanhetessaan.” 
Aurajokisinfonia taltioidaan ja siitä kuullaan ra-
dioversio YLE Kulttuurin ja Euroradion kansain-
välisessä akustisen taiteen teemaillassa Taiteen 
syntymäpäivä maanantaina 17.1. YLE Radio 1:ssä ja 
Dynamon kuunteluklubissa (Linnankatu 7, Turku).

Ilmiö

Avajaisviikonlopun 
ohjelma

   LAUANTAI 15.1.2011

15.00 Sävelsillan Hiljaisia lauluja 
 -konsertti Pyhän Katariinan 
 kirkossa

16.30  Karin Widnäsin taideteoksen 
 paljastaminen jokirannan 
 vedenpumppaamolla

17.15–17.45 Aurajokisinfonia Aurajoella

17.30–18.15 Lasten lyhtyryhmät Martinsillalta 
 Forum Marinumille

18.15–18.45 THIS SIDE, THE OTHER SIDE 
 -esitys, Forum Marinumin edusta

19.00 LogoMotion Turku 2011 Party 
 Logomossa

   SUNNUNTAI 16.1.2011

11.00-19.oo Logomo avautuu yleisölle

14.00 Kustaa Hiekka -kulttuuriviikon 
 avajaiset Laitilassa

16.00 Härkämäen valotaideteos ja 
 kaupunginosaviikkojen avajaiset

18.00 Kulttuuripääkaupunkivuoden 
 avajaiset Salossa

”On täälki kulttuurii”, avoin valokuvauskilpailu 
Turun ympäryskunnissa.

Koko 
ohjelma sivuilla 

www.turku2011.fi/
avajaiset

Pohjoismaiset vieraat kulttuuri-
pääkaupunkivuoden avajaisiin 
ja muihin tapahtumiin tuo 

Silja Line.

Lue lisää silja.fi

Silja Europa - kulttuurilaiva vuonna 2011 

Logomo soi avajaisiltana – 

pääesiintyjänä The Brand New Heavies

Avajaisviikonlopun lauantai-ilta 15.1.2011 on hyvä 
tilaisuus tutustua Turun uuteen kulttuuriaree-
naan Logomoon. Tuolloin Logomossa järjes-
tetään suuret musiikkipitoiset LogoMotion-
iltabileet, joiden jälkeen paikan kestävyys on 
varmuudella testattu äärimmäisissä lämpö- ja 
ääniolosuhteissa!

logomotion turku 2011 party tuo lavalle turkulaiset 
kiintotähdet Michael Monroen ja Tommi Läntisen. 
Illan tunnelmaa ovat takaamassa myös muun muassa 
Hector, Paleface, Jukka Eskola Quintet, Tuomo vie-
raanaan Emma Salokoski sekä Turku 2011 -ohjelmaan 
kuuluva 1827 Infernal Musical. Energisen illan viimeis-
telee brittiläisen soulfunkin kärkinimi The Brand New 
Heavies, joka tunnetaan etenkin 1990-luvun radiohiteis-
tään Dream Come True, Stay This Way ja Never Stop. 

ratapihan alueella sijaitseva rautateiden vanha kone-
paja Logomo on uudenlainen suuri keikka-areena Tu-
russa. Avajaisissa siihen on tilaisuus tutustua perusteel-
lisesti.

”Avajaisbileissä käytössä oleva Logomon B-halli me-
nee avajaisten jälkeen vielä remonttiin. Avajaisiltana 
siellä esiintyy suuren yleisön suosikkibändejä, kun kon-
serttikäyttöön jatkossakin jäävässä C-hallissa bileet ovat 
pienimuotoisemmat ja tunnelma jatsahtava”, kertoo tuo-
tantokoordinaattori Mette Karlsson 2011-säätiöstä.

Logomo palvelee turkulaisia jatkossakin suurten pro-
duktioiden esiintymistilana, ja se muuntuu sujuvasti 
myös suurten juhlien ja kokousten pitopaikaksi. Kult-
tuuripääkaupunkivuoden aikana se on yksi tapahtumi-
en päänäyttämöistä, jossa voi nähdä esimerkiksi hevi-
musikaalin 1827 Infernal Musical ja hallin korkeata tilaa 
hyödyntävän Tanssiva torni -tanssiteoksen.

Logomon A-hallin puolelle sijoittuvat kuvataidenäyt-
telyt avataan yleisölle sunnuntaina 16.1. Esillä on muun 
muassa suomalaista nykyvalokuvaa ja Eija-Liisa Ahti-
lan videotaidetta.

LogoMotion Turku 2011 Party
Liput: ennakko 35 €, ovelta 40 €, 
www.lippu.fi
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Monipuolista ja luotettavaa muutto- ja logistiikkapalvelua 

HELSINKI  |  JYVÄSKYLÄ  |  LAHTI  |  OULU  |  TAMPERE  |  TURKU 

* Taloustutkimus Oy 9435 ST/le, Muuttopalvelu Niemi, jatkuva asiakaspalaute, kesäkuu 2009 
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Turun yliopiston pääkirjas-
to suljettiin kesällä muuta-
maksi tunniksi uuden Va-
res-elokuvan kuvauksien 
tähden. Mihin instanssiin 
huippuopiskelijat voivat 
valittaa?

Ne, jotka kuluttavat kesänsä 
kirjastossa, eivät todellakaan 
ole mitään huippuja. Ikuisina 
itkupilleinä he tietänevät pa-
remmin kuin minä, minne va-
littaa erinäisistä kokemistaan 
vääryyksistä.

Paljonko Vares-tuotannois-
sa liikkuu Venäjän mafian 
rahaa?

Kysymys osui nappiin. Solar 
Films näet ulkoisti tällä ker-
taa poikkeuksellisesti rahoi-

tuskuviot minulle, olenhan 
entinen pankkimies. 
 Turvallisuussyistä en ha-
luaisi yksilöidä Venäjän ma-
fian osuutta. Kuuden Vares-
elokuvan tuotannon vaatima 
rahamäärä oli kuitenkin sitä 
luokkaa, että pietarilaisten 
rahat eivät riittäneet. Muka-
na rahoituskonsortiossa ovat 
myös Sisilian Cosa Nostra, 
napolilaiset ja ’Ndranghe-
ta, joka hoitaa hommat siellä 
saapasmaan kantapäässä, ja 
kantapään kautta.
 Medellínin pojatkin olisi-
vat halunneet mukaan, mutta 
heidän mielestään Vareksen 
olisi pitänyt heilua yökerhois-
sa nenä valkoisena. Ohjaaja ei 
innostunut. Se kuivui siihen.

Ja onhan teillä omakin asia-

mies, kummisedäksi kut-
suttu elokuvatuottaja Mar-
kus Selin...

 Käytän Markuksesta mie-
luummin nimitystä ”tycoon”. 
Se on ainoa miehelle sopiva 
ammatti. Esimerkiksi radio-
toimittajaksi Markuksesta ei 
ole. Kukaan ei saisi ikinä sel-
vää soitetun levyn nimestä. 
 Tuottaminen hänelle istuu: 
näyttönä on niin monta hyvää 
suomalaista elokuvaa.  

Aikooko järjestäytynyt kan-
sainvälinen rikollisuus jat-
kaa elokuvabisneksessä 
vielä kulttuuripääkaupun-
kivuoden jälkeen?

Mahdollisesti. Kaikkihan on 
elokuvalippuja ostavan ylei-

sön käsissä. Eli edessä on kan-
sanäänestys, joka ei ole tyyliä 
mies-ja-ääni, vaan  kymme-
nen-euroa-ja-ääni. 
 Hyvässä lykyssä seuraavis-
sa Vareksissa joskus vuon-
na 2015  saattaa olla sellai-
nen  budjetti, jonka turvin 
voidaan posauttaa  ilmaan 
muutama silta Tampereelta.
 Huonommassa vaihto-
ehdossa tehdään halpis-
versio, jonka leikkaavat ja 
liimaavat kasaan  ne jos-
tain  tšekkiläisestä vanhain-
kodista esiin kaivetut sosia-
listisen animaation sankarit, 
jotka kiusasivat ikäluokkaani 
joka ainoa jouluaatto kanke-
asti liikkuvilla pahvinpalasil-
laan. 

Kun Pahan suudelma tulee 
teattereihin, ei siis kannata 

jäädä kotisohvalle makaa-
maan.

Missä Jussi Vares aikoo 
juhlia kulttuuripääkaupun-
kivuotta 2011?

Turussa on vanha sanonta, 
että Taiteiden yötä seuraa ar-
von taiteilijoilla niin sanottu 
taiteellinen viikko, joskus jo-
pa kaksikin. Toivon hartaasti, 
että Jussi ottaa juhlavuoden 
iisimmin. Vareksen hieman 
kulttuurellimmasta kaveris-
ta – novellikirjailija Luusal-
mesta – en kyllä uskalla men-
nä takuuseen.

Jaakko Yli-Juonikas

Turkulaiset Palstalla jututetaan tunnettuja turkulaisia.

Dekkarivelho 
Reijo Mäki paljastaa 
Vares-elokuvasarjan rahoituskuviot

Turkulainen olutravintola 
Uusi Apteekki on sekä 
kirjailija Mäen että 
yksityisetsivä Vareksen 
kantapaikka.

REIJO MÄKI 

- s. 1958
- julkaissut vuodesta 1985 
 alkaen 30 teosta, joista 
 21 kertoo turkulaisen
 yksityisetsivä Jussi Varek-
 sen edesottamuksista 
- Vares-kirjoista on tehty 
 kaksi elokuvaa
- Solar Filmsin tuottaman 
 uuden kuusiosaisen 
 Vares-elokuvien sarjan 
 aloittaa tammikuussa 2011 
 ensi-iltansa saava 
 Pahan suudelma.

Serlachius-museoiden hyväntahtoisen ilkikurinen näyttely Turkulaiset kiersi Suomea vuonna 2010 ja nähdään Turussa kesällä 2011.

Mari Lehto
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Ilmiö

touko laaksonen syntyi Turun naapurikunnas-
sa Kaarinassa vuonna 1920. Hän muutti Helsinkiin 
19-vuotiaana opiskelemaan mainontaa. Opiskeluai-
kana Laaksonen piirsi omaksi ilokseen ensimmäiset 
homoeroottiset kuvansa. Hän säilytti piirroksia aluk-
si piilotettuna, mutta tuhosi ne kokonaan joutuessaan 
armeijaan sotimaan. 

Sodan jälkeen Touko, nyt jo Tom of Finland, sai piir-
rostöitä Physique Pictorial -lehdestä. Tähän hetero-
lehdeksi naamioituun mutta homoseksuaalien voi-
min toimitettuun lehteen Tom piirsi puolialastomia 
miehiä, joista sittemmin tuli hänen tavaramerkkinsä. 
Tomin selkeä tavoite oli jo tuolloin 1950-luvun alussa 
antaa homomiehille vahvoja, positiivisia ja maskulii-
nisia roolimalleja – ylpeiden miehiä rakastavien mies-
ten kuvia. 

aluksi kaupallisissa yhteyksissä – lehtien, julisteiden 
ja mainosten kuvituksissa – käytetyillä Tom of Finlan-
din piirroksilla oli merkittävä rooli siinä, miten homo-
seksuaalit miehet koettiin, ja erityisesti siinä miten he 
itse kokivat itsensä. Tomin vaikutus homokulttuuriin 
oli mullistava, sillä hän oli ensimmäinen joka yhdisti 
maskuliinisuuden ja homoseksuaalisuuden toisiinsa. 
Homomiehiä pidettiin yleisesti ”neiteinä”, joten kuva-
tessaan heidät itsevarmoina ja machoina Tom loi ai-
emmin mahdottomana pidetyn ja monia hämmentä-
neen yhdistelmän. 

tom of finland foundationin kokoelmista Los Ange-
lesista on saatu Logomon näyttelyyn yli 60 alkuperäis-
piirrosta vuosilta 1944-1989.  Osa näyttelyn varhaisista 
piirroksista on hyvin harvoin nähtävillä. Kuraattori-
na toiminut englantilainen Homotopia-festivaali on 
rakentanut näyttelyyn kokonaiskuvaa  Tomin töiden 
ajallisesta kehityksestä: alkaen Turun ja Helsingin 
40-luvun piilotellusta alakulttuurista ja jatkuen hä-
nen klassisiin Amerikan ajan kuviinsa ja realistisiin 
80-luvun töihinsä saakka.

Laaksonen eli sekä Helsingissä että Los Angelesis-
sa, Yhdysvalloissa. Viimeiset vuotensa hän vietti koko-
naan Helsingissä ja kuoli siellä vuonna 1991. Kuluneen 
40 vuoden aikana Tomin tuotannolla on ollut laaja vai-
kutus sekä homo- että valtavirtakulttuuriin. Se on jät-
tänyt jälkensä elämäntyylien ja ajattelutapojen lisäksi 
muotiin, taiteeseen ja populaarikulttuuriin. 

Tom of Finlandin vaikutus on ollut maailmanlaajui-
nen ja homokulttuurissa ehkä suurempi kuin kenen-
kään muun taiteilijan. Kotimaataan kansainvälisesti 
tunnetuksi tehneen taiteilijan paluu Turkuun antaa ti-
laisuuden tutustua tarkemmin ”Tomin miehiin” – näi-
hin lihaksikkaisiin, itsevarmoihin ja ylpeisiin miehiin, 
joita taiteilija piirsi rakkaudella mutta myös itseironi-
alla ja huumorilla.

Gary Everett

Tom of Finland retrospektiivi 1944–1991 
16.1.–18.12.2011 Logomo, Turku

Tom palaa 
kotiin! 
Homoeroottisista teoksis-
taan tunnettu taiteilija Touko 
Laaksonen “Tom of Finland” 
(1920 –1991) palaa kotiseudul-
leen, kun hänen piirroksistaan 
koottu näyttely on esillä 
Turussa osana kulttuuripää-
kaupunkivuoden ohjelmaa.
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                             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

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

Kolumni

En usko jumaliin mutta joskus turvaudun maa-
giseen ajatteluun.

Oli lämmin alkusyksyn lauantai. Vaimoni naa-
puripihan lintulaudalla räpisteli talitiainen. Se 
pyristeli oudosti pyrstöllään ja pieksi siipiään.

Kiipesin aidan yli katsomaan. Tiainen oli työn-
tänyt päänsä lintulaudan ahtaaseen siemenauk-
koon ja jäänyt niskasta kiinni karheaan sahaus-
jälkeen.

Koputin naapureiden ikkunaan. Asunnossa ei 
ollut ketään.

Laskin lintulaudan terassin laatoitukselle. Ir-
rotin sen kannen. Siemensäiliön sisällä tiaisen 
säikähtänyt pää piti raivokasta särinää. En ole 
ennen kuullut tiaisen nokasta sellaista ääntä. 
Koskin sormella linnun selkää ja yritin rauhoittaa 
sitä. Sen vimma yltyi. Kuulosti kuin se olisi uhkail-
lut väkivallalla ja kironnut ihmissuvun helvettiin.

Vaimoni ojensi aidan läpi ruuviavaimen. Työn-
sin avaimen kärjen puusauman alle. Väänsin va-
rovasti, jotten olisi murtanut linnun niskaa.

Lauta särkyi ja tiainen jäi makaamaan. Otin 
sen käteeni. Tunsin kevyen kehon tärinän ja no-
pean sykkeen. Sen niskahöyhenet olivat hierty-
neet pois ja paljastaneet vaaleanharmaan lin- 
nunihon. Ei ole montaa niin haurasta asiaa kuin 
tiaisen niska.

Avasin sormeni. Lintu pyrähti aidalle ja näytti 
pökertyneeltä. Tuskin se tajusi mitään siitä, mi-
tä oli tapahtunut. Pian se lensi jatkamaan tiai-
sentöitään.

Tunsin hetken oloni laupiaaksi ja hyväksi. Mut-
ta ennen kaikkea tunsin saaneeni vapauttavan 
ennusmerkin. Aistin itseni ja tiaisen välillä sa-
mankaltaisuuden. Romaanityöni oli ollut yhtä 
jumissa kuin lintu ahnaassa ruokahetkessään. 
Olin pyristellyt kuin se, ja minusta oli lähtenyt 
yhtä vihaista ääntä. Nyt se oli vapaa, joten mi-
nunkin täytyi olla.

Pidän itseäni melko rationaalisena ihmisenä. 
Silti kirjaa tehdessä kaikki muuttuu naurettavak-
si. Näen merkkejä ja enteitä ja tunnen tapahtu-
mien kiertyvän työni ympärille. Lietson itseeni 
uskoa ja yritän kumota epäilyä. Kaiken minkä 
voin, vähäisimmän hyvän ja pahan, poimin kar-
tuttumaan rakennustani, ja niinhän tekevät lin-
nutkin, tarttuvat oljenkorsiin.

Jumissa
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turku 2011 päätti alun alkaen, että kulttuuripääkau-
pungissa kulttuuri käsitetään perinteistä ajatteluta-
paa laajemmin.

”Taustalla on ajatus siitä, että kulttuuri koskettaa ja 
tekee hyvää arjessakin, ja kaupunki voi yllättää näyt-
tämällä uudet kasvonsa”, ohjelmajohtaja Suvi Innilä 
sanoo.

Esimerkiksi taiteilijat Kim Simonsson, Karin Wid-
näs ja Pekka Paikkari muokkaavat rumuutta kau-
neudeksi. Keramiikkataiteilijoiden Savi kaupungissa 
kaunistaa teoksillaan ja valaistuksillaan sähkönjakelu-
rakennuksen, ilmastointikonehuoneen ja vedenpump-
paamon kaupunkimaiseman keskeisillä paikoilla.

Boxissa Minna Maija Lappalainen ja Kati Immo-
nen kuvittavat ihmisten mielenvirkistykseksi säh-
könjakokaappeja töhrimistä hylkivillä kuvillaan. Tur-
ku 365 lahjoittaa kaupunkilaisille nimensä mukaisesti 
mahdollisuuden kulttuurin kokemiseen päivittäin mi-
tä yllättävimmissä muodoissa: Taideklinikkana, eläke-
läisten neulegraffiteina tai vaikkapa lakaisukonebalet-
tina torilla.

kulttuuri tekee hyvää -sloganissaan Turku yhdistää 
ensimmäisenä Euroopan kulttuuripääkaupungeista 
hyvinvoinnin kulttuuriin. Ei siis ihme, että monet to-
teutettavista ohjelmista korostavat yhteisöllisyyttä ja 
osallistavuutta.

Turun halu esitellä kulttuurin hyvää tekevä vaikutus 
muulle Euroopalle ei jää vain paperinmakuiseksi kir-
jaukseksi. 2011-ohjelmistossa on runsaasti hyvinvoin-
tiin suoraan liittyviä tai sitä lisääviä hankkeita. Useat 
hankkeet ja niiden vaikutukset ovat yliopistollisen tut-
kimuksen ja seurannan kohteena. Tuloksia on luetta-
vissa muutaman vuoden kuluttua kulttuuripääkaupun-
kivuoden päättymisestä.

kulttuuri kehittää kaupunkia laaja-alaisesti. Monet 
vuoden 2011 ohjelmasisällöistä on tarkoitus juurrut-
taa pysyviksi käytännöiksi ilahduttamaan turkulaisia 
ja kaupungissa vierailevia.

Yksi sellaisista on suurisuuntainen tapahtumien 
ja teosten ketju Kulttuurikuntoilun keskuspuisto, jo-
ka yhdistää kulttuurin ja liikunnan monin eri tavoin. 
Kaupunkilaiset ovat saaneet Aurajokivarteen ja Urhei-
lupuistoon sijoittuvasta kokonaisuudesta jo esimakua, 
sillä ensimmäinen kulttuurikuntoilureitti ”Suomen sy-
dän” avautui syyskuussa.

”haluamme nostaa arjen framille ja korostaa, että 
kulttuuria on se, mitä ihminen kohtaa kaduilla, mihin 
hän voi itse osallistua tekijänä, tai jota hän voi seurata 
katsojana tai kuulijana”, Suvi Innilä kuvailee.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen eivät ole virka-
miesmietinnän tuloksia, vaan Arjen muuttujat -teema 
nousi esiin jo hankehaun ensivaiheissa. Se kumpusi ai-
dosti tekijöiden toiveista. 

Siksi kulttuuri sieppaa Turussa kainaloonsa puu-
tarhat ja tuo kauneutta kaupunkimaisemaan. Se tar-
koittaa paikallisten neitsytperunoiden nauttimista 
yhdessä tai sukellusta taiteilijan Itämeri-projektiin. 
Kulttuuri viihtyy lähiöissä ja vanhusten luona hoito-
laitoksissa, eikä se arkaile astua liikuntapiireihinkään.

Kulttuuri kohtaa Turussa riemullisesti jokaisen ar-
jen.

Raija Kerttula-Rantanen

Teema 2011 arjen muuttujaa

Kulttuuri liittyy olennaisesti hyvinvointiin, ja kulttuuri on kaikkialla. 
Siinä kaksi Turun kulttuuripääkaupunkivuoden käsikirjoituksen johtotähdistä. 

Iloa, kauneutta 
ja yhteisöllisyyttä. 
Turku 2011 innostaa 
kaupunkilaiset arjen kulttuuritekoihin.

Taiteilijan arkea.  Karin Widnäs työstää teostaan.
Tuukka Paikkari

Perttu Saksa
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2011 arjen muuttujaa Teema
Teemat:

2011 arjen muuttujaa

2011 lentoonlähtöä

2011 sukellusta saaristoon

2011 henkilökohtaista

2011 muistijälkeä

Turku 2011 -ohjelma 
jakautuu viiteen teemaan, 
joista tässä juttusarjassa 

kurkistamme yhteen kerrallaan.

2011 arjen muuttujaa
Juuri kun luulit päivän olevan 

tavallinen, sinut yllätetään.
Sulje silmäsi, avaa ne uudestaan.
Kaikki ympärilläsi on kulttuuria.

Arjen kulttuuria ja kulttuuria 
arjessa. Anna muutokselle 

mahdollisuus ja astu mukaan 
kulttuurijuhliin.

Hyvä olo 
kulttuurireseptillä
vuosi 2011 tarjoaa turkulaisille uudenlaisen terveys-
keskuspalvelun. Se on sairauksia ennaltaehkäisevä 
kulttuuriresepti, jonka voi saada omalta terveyskes-
kuslääkäriltä.

Asian ydin on kulttuurin hyvää tekevässä vaikutuk-
sessa: Lääkäri antaa harkintansa mukaan asiakkaal-
leen ilmaisen etusetelin, jonka asiakas vaihtaa 2011 
Kulman infopisteessä pääsylipuksi haluamaansa kult-
tuuripääkaupunkivuoden tapahtumaan. Ilmaislippuja 
on tarjolla noin kolmen kuukauden jaksoissa 2011-oh-
jelmassa oleviin esityksiin, näyttelyihin, konsertteihin 
ja tapahtumiin.

Turun terveystoimi jakaa kulttuurireseptejä kaikil-
la yhdeksällä alueellisella terveysasemallaan ja kah-
della sivuvastaanotollaan. Terveystoimelle on varattu 
5 500 lippua.

Kulttuuri.
Nautitaan päivittäin.

Tästä terveyskeskuksesta 

voit saada kulttuurireseptin. 

Kulttuurinpuuteoireiden 

ilmetessä ota yhteys lääkäriisi.

Kulttuuria on turvallista nauttia myös reseptivapaasti ja suu-
rempinakin annoksina. Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki 
vuonna 2011, tarkempi tuoteseloste osoitteessa turku2011.fi

Resepti_jule_50x70_ropopullo.indd   1 26.10.2010   13.04

viitisenkymmentä keskimäärin keski-ikäistä orans-
sia toistaa koreografin esitanssimia liikkeitä Klassikon 
koulun jumppasalissa.

Toisen nilkka suoristuu enemmän kuin toisen. Yh-
täällä kädet taipuvat sirosti itämaisiin liikkeisiin, toi-
saalla hakevat vielä oikeaa asentoa. Ulkopuolinenkin 
huomaa, miten kevyen askelluksen tavoittelu pyyhkäi-
see mielistä arkiset asiat ja ylimääräiset kilot.

Oranssit ovat mukana Keski-ikäisten hiukset -hank-
keen musikaalissa Hair, joka on yksi suurimmista Ar-
jen muuttujat -tuotannoista. Siihen osallistuu noin 130 
tavallista keski-ikäistä Turusta ja naapurikunnista.

Tanssilattialla yksilöt muodostavat joukon, jossa on 
voimaa. Vieraat muuttuvat tutuiksi ja musiikki vie aja-
tukset hippikauteen 60-luvulle.
vihreitä saapuu saliin seuraamaan harjoitusta.

”Hare Krishna, Hare Krishna, hare, hare”, he alkavat 
laulaa musiikin mukana.

Siniset puuttuvat, sillä heillä on eri treeni-ilta. Vih-
reät, oranssit ja siniset muodostavat omat ryhmänsä, 
joissa he harjoittelevat tanssi-, laulu- ja draamaosuuk-
siaan. Keskusteluissa selviää, miten ryhmien muodos-
tuminen ja ryhmäytyminen on sujunut luonnostaan. 
Yksi hyvä peruste ryhmävalinnalle on ollut osallistu-
jan arjen kiireet: Kolme harjoitusta viikossa vaatii mel-
koista sitoutumista.

Ryhmien ensimmäinen yhteinen läpimeno loka-
kuun lopulla oli pitkän harjoituskauden ensimmäinen 
suuri etappi. Varsinainen huipennus on helmikuussa 
2011 esiintyminen Logomossa.

 
oranssien tanssiessa vihreillä on muuta tehtävää. 
Minna Hakala piipahtaa jonosta äänialatestissä. Sit-
ten vuorossa on mittojen otto esiintymisasuja varten. 
Asut, joita tarvitaan 150, suunnittelee puvustaja Marjo 
Kallio. Puvut valmistaa Turun kaupungin työkeskus.

- En ole ennen ollut tällaisessa mukana, vaikka tyk-
kään tanssia, laulaa ja esiintyä. Paljon on toisilleen vie-
raita. Meitä äidinkielenopettajia taitaa olla kahdeksan, 
Hakala paljastaa.

Hän kuvailee ensimmäistä musikaalin harjoitus-
vuotta koeajaksi. Se osoitti, kenellä riittää aikaa ja ha-
lua ryhtyä projektiin, joka vaatii vahvaa sitoutumista.

Yksi mieskin odottaa naisten joukossa mittojen ot-
toa. Kaikkiaan 20 miestä on heittäytynyt mukaan ko-
keilemaan uutta harrastusta, laajentamaan sosiaalista 
reviiriään ja tapaamaan uusia ihmisiä.

Keski-ikäisten hiukset on paitsi musikaali, myös 
matka, kuten projektikoordinaattori Tiina Malmisa-
lo sanoo.

- Musikaalin valmistaminen on prosessi, jonka tär-
kein osio ei ole esitys. Tärkeintä on, että jokainen voi 
olla mukana matkalla. 

Raija Kerttula-Rantanen
Hair
13.-20.2.2011,
www.lippu.fi

Hair kajahtaa 
Logomossa

15
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Toivota uusi 
vuosi terve-
tulleeksi 
Tallinnassa!
euroopan kulttuuripääkau-
punkivuoden alku lähestyy 
nopeasti Itämeren molemmin 
puolin. Turun tapaan Tallinna 
2011 valmistautuu kuumeises-
ti suureen avajaiskoitokseen. 
Tallinnassa avajaisia viete-
tään uudenvuodenaattona eri 
puolilla kaupunkia.

Ensimmäinen virallisen Tal-
linna 2011 -ohjelman tapahtu-
ma on kuitenkin käsillä jo jou-
lukuun alussa, kun kaupunki 
saa vieraakseen Euroopan 
elokuvataivaan kirkkaimmat 
tähdet. Tuolloin 4. joulukuu-
ta Tallinnan uudessa Nokia 
Konserttihallissa järjestetään 
Euroopan elokuva-akatemian 
palkintogaala.

Uudenvuodenaattona Tallin-
nan teattereissa ja kaupunkiti-
loissa on luvassa joukko ainut-
laatuisia esityksiä. Yksi niistä 
on tunnetun venäläisen teatte-
ritaiteilija Dmitry Krymovin 
ulkoilmaesitys. Ilta huipentuu 
keskiyöllä merenrannalle si-
joittuvaan kaikille avoimeen 
juhlaan. 

Tallinnassa juhlitaan samal-
la kertaa sekä uutta, alkavaa 
kulttuuripääkaupunkivuotta 
että uutta valuuttaa, kun eu-
ro vuodenvaihteessa korvaa 
Viron kruunun. Juhlaillan ta-
pahtumia voi seurata suorana 
lähetyksenä Viron televisiosta 
koko illan.

www.tallinn2011.ee

tuli on irti! -näyttelyssä lei-
kitään tulella – turvallisesti. 
Interaktiiviseen koko perheen 
näyttelyyn kuljetaan Tulipor-
tin kautta, siellä sytytetään tuli 
tulusten avulla ja leikitään pa-
lomiestä. Toteutuksessa näkyy 
pedagoginen ote, mutta leikki-
sällä tavalla.

”Yleisölle on näyttelyssä an-
nettu mahdollisuus kokeilla 
asioita itse. Tekemisen kautta 
on haluttu paitsi antaa tietoa ja 
edistää oppimista, myös tarjo-
ta hauskaa tekemistä”, hanke-
koordinaattori Maarit Koisti-
nen kiteyttää. 

Tuli on irti! -näyttely on to-
teutettu Vantaan Tiedekeskus 
Heurekan ja Turun Museokes-
kuksen yhteistyönä. Näyttely 
on avoinna Logomossa koko 
kulttuuripääkaupunkivuoden 
ajan. Näyttelyarkkitehtuurista 
vastaa Heurekan tulevaisuus-

johtaja Jouko Koskinen, jolla 
on vuosikymmenien kokemus 
tiedenäyttelyiden toteuttami-
sesta.

”Heureka on yleishyödyl-
linen kansansivistyslaitos, ja 
kulttuuripääkaupunkivuosi 
antoi meille tilaisuuden lisä-
tä tiedekeskuksen näkyvyyttä 
Varsinais-Suomessa”, Koski-
nen sanoo.

Tuli on irti! on Koskisen pit-
kän uran viimeinen näyttely.

”Henkilökohtaisena into-
himonani on ollut tehdä tästä 
niin hyvä näyttely kuin ikinä”, 
hän tiivistää innostuneisuutta 
äänessään.

tuli on irti! esittelee tulta se-
kä luonnontieteellisestä että 
kulttuurihistoriallisesta näkö-
kulmasta. Näyttelyn suurkoh-
teita ovat 1800-luvun tyyliin 
rakennettu Tiirikkalankuja ja 

Teatterihuone. Sen näyttämönä 
on lähes aarin kokoinen Turun 
pienoismalli, jossa vuoden 1827 
palon syttymistä ja etenemistä 
seurataan savun, valon, äänen 
ja animaatioiden avulla. 

Tiirikkalankujalla nykyih-
minen pääsee palaamaan paloa 
edeltäneeseen aikaan. Alkupe-
räistä katua jäljittelevällä ku-
jalla voi jopa kurkistaa ikkunan 
läpi saliin, jonka esineistö ja si-
sustus kertovat aikakauden ih-
misten elämäntavasta. 

Kujan loppupäässä aikamat-
ka saa kuitenkin uuden kään-
teen. Tiirikkalankuja on pala-
nut. Kaikki on mustaa hiiltä. 
Katukiveys on vielä kuuma tuli-
palon jäljiltä. Palosta pelastetut 
tavararöykkiöt vihjaavat, mi-
tä oman kodin tuhoutuminen 
käytännössä merkitsi 1800-lu-
vun ihmisille.

Pitkän uransa aikana Koski-

nen on omien sanojensa mu-
kaan päässyt ”ryömimään näyt-
telyvieraan nahkoihin”.

”Näyttelyä tehdessä on mie-
lenkiintoista aina miettiä, mikä 
on se kysymys, joka oikeasti he-
rää kävijän mielessä. Tärkeintä 
on, että kävijä saa nauttia oival-
tamisesta”, Koskinen sanoo.

Mitä kokenut näyttelyarkki-
tehti sitten toivoisi kuulevan-
sa 10-vuotiaan näyttelyvieraan 
suusta?

”Nyt mennään äkkiä katso-
maan internetistä lisää”, hän 
vastaa hetkeäkään miettimättä.

Riina Mäentausta

16.1.-18.12.2011
Tuli on irti!
Logomo, Turku

Tulta päin – leikisti ja tosissaan

Kalenterissa

Turku 2011 -TapahTumien 
   lipuT helposTi      WWW.lippu.Fi

1,76 € / min + pvm, klo 7-22

H
enri Kangassalo

M
aarit Koistinen
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Pimeyden 876 sävyä: 
Pilkkopimeää-
tapahtumasarja 
Osallistu pilkkopimeiksi eriste-
tyissä tiloissa seikkailuun, jossa 
näköaistin sijaan herkistytään 
käyttämään muita aisteja 
taiteen ja elämysten kokemi-
seen. Neliosaisen sarjan aloit-
tavat osat Pilkkopimeä galleria 
ja Pilkkopimeää yöelämää. 
Ilmoittaudu galleriakierrok-
selle tai kerää porukka 
pimeisiin bileisiin! 
Lisätietoja: www.pimeys.fi.
15.11.2010–30.3.2011

Pimeyden 876 sävyä: 
Kuolema kanssamme 
-luentosarja
16.11. Helena Nuutinen: 
Itkuvirret surun äänenä 
23.11. Tapani Tuovinen: 
Kuolemankulttuurista 
Turunmaan saaristossa
 1000-3000 vuotta sitten
30.11. Terhi Utriainen: 
Elämän ja kuoleman rajalla: 
näkökulmia saattohoitoon
Turun pääkirjasto, Studio, 
Linnankatu 2.
16.11./23.11./30.11. klo 18–20

Pimeyden 876 sävyä: 
Elävää musiikkia ja 
kuoleman kuvia
WAMin konserttisarja 
16.11. Angelika Klas & 
Tanguedia Quintet: 
”La Muerte del Angel” / 
Enkelin kuolema
23.11. RSO:n puhallinkvintetti: 
Kuolleen ystävän muistolle
30.11. Bellman Ensemble: Epis-
toloita elämästä ja 
elämän ehtoosta
Wäinö Aaltosen museo, 
Itäinen Rantakatu 38, Turku
16.11./23.11./30.11. klo 19

Taiteilija naapurina: 
kaupunginosatyöpajat
Varissuon kirjasto, 
Nisse Kavon katu 3, Turku
17. ja 18.11. klo 16–18

Nukketeatterijuhla 
TIP-Fest 
useita esityspaikkoja Turussa 
(ks. s. 5)
18.–21.11.

Pimeyden 876 sävyä: 
Pimeyden poikki 
-luentosarja 
22.11. Jari Lyytimäki: Onko 
valosaaste vakava ongelma?
29.11. Kaarina Koski: 
Pimeän pelko ja 
pimeän olennot
Turun pääkirjasto, 
Studio, Linnankatu 2
22.11. ja 29.11. klo 18–19.30

Alvar Aalto ja 
puun ulottuvuudet 
Galleria Maaret Finnberg 
(ks. s. 5)
1.12.2010 - 6.2.2011

Taiteilija naapurina: 
kaupunginosatyöpajat
Runosmäen kirjasto, 
Piiparinpolku 19, Turku
1. ja 2.12. klo 16–18

Koroinen - Turun synty-
sija: Jaakkojen virret 
Ensimmäisen suomalaisen 
virsikirjan tekijä Jaakko Finno, 
arkkipiispa Jakob Tengström ja 
runoilija-rovasti Jaakko Haavio 
palaavat kertomaan virsistään 
draamallisina hahmoina. Esiin-

tyjinä myös Maarian seurakun-
nan kuoroja. Maarian kirkko, 
Maunu Tavastin katu 2, Turku
5.12. klo 16

Pimeyden 876 sävyä: 
Kuolema kanssamme 
-luentosarja
7.12. Elina Hirvonen: 
Kauimpana kuolemasta – 
elämää maailmassa, jossa ajan 
rajallisuus on jatkuvasti läsnä
14.12. Helbe Pajari: 
Viimeisen matkan vaatteet – 
paratiisipuvussa yli rajan
Turun pääkirjasto, Studio, 
Linnankatu 2.
7.12. ja 14.12. klo 18–20

Pimeyden 876 sävyä: 
Elävää musiikkia ja 
kuoleman kuvia
WAMin konserttisarja 
7.12. Turku Ensemble: 
Kansallistunnetta
14.12. Kamarimusiikkia 
Turun musiikkiakatemiasta
Wäinö Aaltosen museo, 
Itäinen Rantakatu 38, Turku
7.12. ja 14.12. klo 19 

Design-myyjäiset
Turku Design Now! -ryhmän 
joulumyyjäisissä on tarjolla 
mm. astioita, kynttilänjalkoja, 
tekstiilejä, koruja ja vaatteita. 
Tonfisk Designin tehtaanmyy-
mälä, Ketarantie 31, Turku 
10.-12.12. klo 10-18

Kalenterissa

turku 365 on taiteilija Meiju 
Niskalan käsikirjoittama kol-
laasimainen kaupunkitaide-
teos, joka yllättää ja ilahduttaa 
kaupunkitiloissa läpi vuoden 
taideklinikan, leikkikaverien 
ja ulkoilmaosaston muodossa.

Taideklinikalla erilaisille yh-
teisöille räätälöidään heille so-
veltuvia kaupunkitaideteoksia. 
Sellainen voi olla esimerkiksi 
eläkeläisten neulegraffiti-isku 
lähiöön tai kuoron tuutulaulu-
kierros yöjunassa.  

Turku 365:n leikkikaverit 
ovat tunnettuja artisteja, jotka 
tuovat kaupunkitaideleikkiin 
oman erikoisosaamisensa. Yl-
lättävä kohtaaminen voi ol-
la vaikka stand up -koomikon 
keikka pitkänmatkan bussissa 
tai runoilijan tekstit julkisen 
vessan käsipyyhepapereissa. 

Ulkoilmaosasto puoles-
taan iskee kaupungin ytimiin 
ja mahdollisuuksiin taiteen ja 

tieteen keinoin. Filosofi raken-
taa vastaanottonsa keskelle 
Aurajokea ja vanhat korttelini-
met ruuvataan takaisin esille, 
osana suomalaisten kuvatai-
teilijoiden nimien pohjalta te-
kemiä teoksia. Lisäksi kolme 
kertaa vuodessa starttaa char-
ter-bussi kohti inspiraatioilta-
mia, jotka järjestetään pitkään 
kaupunkilaisilta suljettuina ol-
leissa paikoissa. 

Turku 365 -kokonaisuuteen 
sisältyy myös taidetyökirja 
Kalenteri arjen löytöretkeili-
jälle 2011. Normaalin päivyrin 
lisäksi kalenterista löytyy vii-
koittainen taustoitettu tehtävä 
maailman uudelleenkeksimi-
seen. Kalenterin herkullisen ul-
koasun ovat toteuttaneet Jenni 
Erkintalo ja Hanna Konola. 

Vuoden 2011 alusta aukeaa 
teosta dokumentoiva ja aihe-
piirejä laajentava nettisivusto 
www.turku365.fi.

Kaupunki voi olla luovuuden 
huvipuisto joka päivä

Kaikkiin 
Pimeyden 876 sävyä 

-ohjelman tapahtuma-, 
luento- ja konsertti-

sarjoihin on 
vapaa pääsy.

Vesa-Pekka 
Rannikko: 
Specimen, 2007 
(yksityiskohta).

Kuolema ja 
sen monet kasvot 

-näyttely 
Wäinö Aaltosen 

museossa 20.3.2011 asti
www.turku.fi/wam

MARRASKUU

JOULUKUU

Turku 2011 -ohjelma sisältää noin 150 erilaista ohjelmakokonaisuutta, jotka koostuvat tuhansista yksittäisistä tapahtumista. Koko Turku 2011 -ohjelma sivuilla www.turku2011.fi
Turun alueella tapahtuu myös paljon muuta. Ajankohtaiset tapahtumatiedot sivuilta www.turkukalenteri.fi

 tapahtuma-
kalenteri
marraskuu–helmikuu

2010-2011

2011TURKU

Jenni Erkintalo, Petri Summanen
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Sävelsilta: Alkusoitto 
juhlavuodelle
Gustav Mahler: Sinfonia nro 2 
”Ylösnousemus”. Turun kon-
serttitalo, Aninkaistenkatu 9 
(ks. s. 8-9)
5.1. klo 19

Vastakertomus: Tähden 
hetki tai Kevyt kyynelei-
nen tarina
Brasilialaisen Clarice Lispecto-
rin kirjaan perustuvan teatte-
riteoksen kantaesitys. Ohjaus 
Juha Malmivaara, rooleissa Lii-
su Mikkonen ja Cecile Orblin. 
Tuotanto Kolmas Tila – Tredje 
Rummet ry. Manilla, Itäinen 
Rantakatu 64, Turku
8.1. klo 19 ensi-ilta / 22 esitys-
tä 3.3. asti 

Tarinamatot: 
Tulevaisuuden tarinat 
Turun AMK:n muotoilualan 
opiskelijoiden suunnittelemia 
moderneja mattoja. 
Taitokeskus Juselius, 
Uudenmaankatu 1, Turku
11.1.-11.2.

Kulttuuripääkaupunki-
vuoden avajaiset 
(ks. s. 10-11)
15.–16.1.

Sävelsilta: 
Hiljaisia lauluja
Dmitri Shostakovitsh: 
Jousikvartetto nro 5 
Aulis Sallinen: Jousikvartetto 
nro 4 op. 25 ”Hiljaisia lauluja”
Arvo Pärt: Jousikvartetto. 
Pyhän Katariinan kirkko, 
Kirkkotie 46, Turku
15.1. klo 15

Kulttuurikeskus Logomo 
ja sen näyttelyt 
avautuvat yleisölle
Köydenpunojankatu 14, Turku 
(ks. s. 19)
16.1. klo 11

Kaupunginosaviikot: 
Härkämäki, Turku
17.–23.1. 

Sävelsilta: Tunnelmia 
Euroopan Turusta eilen 
ja tänään
Mikko Heiniö: Kuukonsertto
Ludwig van Beethoven: 
Sinfonia nro 3 ”Eroica”
Turun konserttitalo, Aninkais-
tenkatu 9 (ks. s. 8-9)
21.1.–5.2. / 9 esitystä

1827 Infernal Musical
Turun Nuoren Teatterin 
hevimusikaali
Logomo, Turku (ks. s. 7)
21.-30.1. klo 18.27 / 6 esitystä

Mieletön oopperan 
historia
Linnateatterin teatteriravintola
(ks. s. 6)
26.1.-31.5. / useita esityksiä

Animoi: 
Priit Pärn 
Turun taidemuseon Pimiö
(ks. s. 5)
28.1.–27.3. 

1827 Infernal Musical
Logomo, Turku
2.-5.2. klo 18.27 / 3 esitystä

Flame-jazzklubi: 
Herd
Suomen jazzliiton tuottamat 
Flame-klubit tarjoavat kattavan 
näyteikkunan Suomi-jazziin. 
(ks. s. 20) 
Aurora, Linnankatu 32, Turku 
4.2. klo 21

Keski-ikäisten hiukset: 
Hair-musikaali 
Logomo, Turku (ks. s. 15) 
13.–20.2. / 7 esitystä

Taiteilija naapurina: 
Naapuriystävänpäivä
Ystävänpäivänä julkistetaan  
omatoimiseen lähimatkailuun 
kannustavat minimatkaoppaat, 
joiden johdattamana Turku 
kaupunginosineen avautuu uu-
sin, oivaltavin tavoin. Opasvih-
kosia voi julkistamisen jälkeen 
myös tulostaa itse osoitteesta 
www.taiteilijanaapurina.fi.
Turun pääkirjasto, Studio, 
Linnankatu 2
14.2.

John – Eleanor
Keskiajalla eläneen ristiinpu-
keutujan huikea elämäntarina. 
Nukketeatteriryhmä HOX 
Companyn ja TEHDAS Teat-
terin yhteistuotanto perustuu 
keskiaikaisiin aineistoihin. 
Ohjaaja Timo Väntsi on tehnyt 
käsikirjoituksen yhdessä tutkija 
Tom Linkisen kanssa. Manilla, 
Itäinen Rantakatu 64, Turku 
18.2.–29.4. klo 19 / 13 esitystä

ERI-Klubi: 
Naurua ja Neurologiaa
Tanssiteatteri Erin ja Turun 
yliopiston kaikille avoimien, 

alustettujen keskusteluklubien 
lähtökohtina ovat muisti ja 
identiteetti sekä niiden hah-
mottaminen taiteen ja tieteen 
keinoin. ERI-Studio, Yliopiston-
katu 7, Turku
19.2. klo 18

Tarinamatot: 
Yhdessä sukkuloidut 
– yhdistysten ja järjestö-
jen tarinamatot
Haastekampanjan innoittama-
na tehtyjen mattojen näyttely. 
Taitokeskus Juselius, Uuden-
maankatu 1, Turku
21.2.-18.3.

Flame-jazzklubi: 
Winter & Viinikainen 
Duo + Mika Kallio Solo
Monk, Humalistonkatu 3, Turku
25.2. klo 21

Sävelsilta: 
Puhaltajat kartano- 
tunnelmissa
Arthur Honegger: 
Concerto da Camera huilulle, 
englannintorvelle ja pianolle 
op. 188 
Bernhard Henrik Crusell: 
Trio Es-duuri op. 2  
Louis Spohr: Kvintetto  
Brinkhallin kartano, 
Brinkhallintie 414, Turku
26.2. klo 15

Flame-jazzklubi:
Emma Salokoski & 
Ilmiliekki Quartet 
sekä Ricky-Tick Big Band
Logomo, 
Köydenpunojankatu 14, Turku
26.2. klo 20

Kalenterissa

TAMMIKUU

Tuli on irti! 
Kulttuuripääkaupunkivuoden 
kokemuksellinen nimikko-
näyttely tutustuttaa katsojan 
liekkien maailmaan. Heureka ja 
Turun museokeskus. 
(ks. s. 16)
Liput 12/8 € 

Only a Game?
UEFAn interaktiivinen koko 
perheen jalkapallonäyttely 
perehdyttää lajiin, sen harras-
tajiin ja intohimoisiin faneihin 
sekä tuo näytille arvostetuim-
mat palkinnot ja historialliset 
esineet 50 vuoden ajalta. 
Album. Vapaa pääsy.

Kuvataidenäyttelyt

Alice in Wonderland – 
Liisa ihmemaassa 
Suurin koskaan Suomessa 
järjestetty nykyvalokuva-
taiteen näyttely. 
Suomen valokuvataiteen 
museo. 

Kiasma: 
Eija-Liisa Ahtila ja 
Isaac Julien / ARS11
Kansainvälisten mediataiteili-
joiden ylistetyt videoinstallaa-
tiot ensimmäistä kertaa esillä 
Suomessa. 
16.1.–29.5. Eija-Liisa Ahtilan 
Where is Where? 
17.6.–18.12. Isaac Julienin WES-
TERN UNION: Small Boats. 

Tom of Finland
Kattava kokoelma Tom of 
Finlandina tunnetun kuvatai-
teilija Touko Laaksosen töitä. 
Homotopia
(ks. s. 13) 

Kuvataidenäyttelyjen yhteis-
lippu 12/8 €, alle 16-vuotiaat 
maksutta.

Yhteislippu kaikkiin 
näyttelyihin 20/12 €.
 
Ryhmäalennus (yli 15 hlöä)
2 € normaalihintaisesta 
lipusta.

www.logomo.fi

MATTORENESSANSSI

Tarinamattojen koulutuksia:

18.1.2011 Neulottu matto

20.1.2011 Palmikoitu matto 
-kurssi

27.1.2011 Kiikkalaisen maton 
kurssi

8.2.2011 Hupsut hapsut 
ja muut matonpäiden 
viimeistelytavat

Taitokeskus Juselius,
Uudenmaankatu 1, Turku

Vielä ehtii! 
Kolmas-yhdeksäsluokka-
laisten Unelmieni matto 
-suunnittelukilpailun kilpailu-
aika päättyy 17.12.2010.
  
Lisätiedot: 
www.taitovarsinaissuomi.fi

Logomon näyttelyt 
16.1.–18.12.2011

Animoi: 
Priit Pärn

©
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Sasha Huber

Henri Kangassalo

Isaac Julien

Henk Cortier, Album

www.turku2011.fi/
kalenteri
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www.clearchannel.fi

lewis carrollin kirjan Lii-
sa päätyy kaninkolon kautta 
kummalliseen maailmaan, jos-
sa normaali logiikka ja tavalli-
nen järki eivät pelaa.  

Fantasiamaailmat ja Liisan 
ihmemaan kaltainen vinksah-
tanut logiikka kiehtovat monia 
kuvataiteen ja visuaalisen kult-
tuurin tekijöitä. Näihin arjen ja 
fantasian kaninkoloihin sukel-
taa myös nykyvalokuvataiteen 
suurkatselmus Alice in Won-
derland.

Näyttely tuo esiin arkisen 
elämän ja fantasiamaailman 
vastakkainasettelun, joka län-
simaisessa maailmankuvassa 
näyttäytyy perusoletuksena. 
Olemme yhteiskuntakelpoisia 
niin kauan kuin ero arjen rutii-
nien ja fantasian maailman vä-
lillä pysyy selkeänä.

Jos ero hämärtyy, on edessä… 
vapaa pudotus? 

Suomen valokuvataiteen mu-
seon tuottama näyttely on suu-
rin Suomessa koskaan nähty 
nykyvalokuvanäyttely. Sen ko-
timaisia taiteilijoita ovat esi-
merkiksi Elina Brotherus, 
Sasha Huber, Ulla Jokisalo, 
Marjaana Kella, Anni Lep-
pälä ja Susanna Majuri. Ul-
komailta mukana ovat muun 
muassa Thorsten Brinkmann 
(Saksa), Melinda Gibson (Iso-
Britannia), Christian Marclay 
(Yhdysvallat) ja Jemima Steh-
li (Iso-Britannia).

Alice in Wonderland – 
Liisa ihmemaassa  
16.1.–18.12.2011
Logomo, Turku

Kuvasta aukenee ihmemaa

jalkapallo. Esine, urheilulaji, 
intohimo, elämäntapa. Jalka-
pallo erottaa ja yhdistää.

euroopan jalkapalloliitto 
UEFA:n tuottama, koko per-
heen näyttely Only a Game? 
tutkii intohimoista suhdettam-
me jalkapalloon ja tuo näytille 
arvostetut palkinnot, histori-
alliset esineet ja upeat kuvat 
Euroopan suurista peleistä.  
Näyttely nostaa esiin ihmiset 
jalkapallon takaa, leikkikentil-
tä ja stadioneilta yhtä lailla.  In-
teraktiivisen näyttelyn hauska 

tunnelma sekä pelit, videot ja 
muu tekniikka tempaavat mu-
kaan myös näyttelykävijän.

brysselissä, liverpoolissa ja 
Istanbulissa aiemmin esillä ol-
leesta näyttelystä nähdään Tu-
russa uusittu versio. Paikallis-
sävyä kokonaisuuteen tuovat 
Turun vahvan nappulaliigatoi-
minnan ja korkeatasoisen ur-
heilukirurgian esittely. 
      
Only a Game?
16.1.–18.12.2011
Logomo, Turku

Avajaiset

Olen odottanut malttamat-
tomasti kulttuurivuoden al-
kamista, ja aion olla paikal-
la koko avajaisviikonlopun. 
Walk the Plank -ryhmän luo-
vuus on hyvä tarkistaa, mutta 
kaikkein tärkeintä on olla mu-
kana, kun koko kaupunki liik-
kuu. Mahtava lataus energiaa 
keskellä tammikuuta! Lisä-
bonuksena käyn vielä katso-
massa, millainen tapahtuma-
keskus Logomosta on tullut.

SaunaLab

Euroopan kulttuuripääkau-
punki, Suomi ja sauna kuu-
luvat yhteen. Turku tarjoaa 
tähän yhtälöön hyvän tulkin-
nan. Luvassa pitäisi olla uu-
denlaisia löylyjä, kun viisi 
taiteilijaa suunnittelee viisi 
erilaista saunaa. Harkitsen jo 
oman saunavuoron varaamis-
ta, mutta sitä ennen pitäisi 
pystyä päättämään, mikä sau-
na on kaikkein kiinnostavin…

Carl Larsson -näyttely 

Uskaltaako tämän valita? Ko-
vin ovat tutun näköisiä, niin 
valoisia ja rauhallisia, joten-
kin niin ruotsalaisia. Carl 
Larssonin kuvamaailma tun-
netaan, mutta itse en ole juuri 
nähnyt hänen alkuperäistöi-
tään tai tutustunut taiteili-
jaan. Haluan nähdä, mitä aja-
tuksia tämä minussa herättää.

© UEFA

Minä menen   valintoja Turku 2011 –ohjelmasta

Pekka Timonen
Helsinki on vuonna 2012 maailman designpääkaupunki 
(World Design Capital). Pekka Timonen on hankkeen joh-
taja. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Helsin-
gin kulttuurijohtajana, ja tuotantopäällikkönä Helsingin 
toimiessa Euroopan kulttuurikaupunkina vuonna 2000.

Melinda Gibson: 
Photomontage IV,
sarjasta 
The Photograph as 
Contemporary Art 
2009-2010

Pelkkää peliäkö vaan?
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sopivien esiintyjien metsäs-
tys on taidetta sinänsä – vainu 
ja yleisönlukutaito ovat yhtä 
hyödyllisiä kuin sammumaton 
uteliaisuus, 2011-estradien Dy-
namon ja Monkin isäntä Jussi 
Lehtinen selvittää.

”Kiinnostavia artisteja ja 
yhtyeitä on valtavasti. Niistä 
buukkaan minua kiinnostavat 
aktit, joihin on taloudelliset re-
surssit”, Lehtinen kertoo.

Kolmessa kerroksessa Hu-
malistonkadulla operoivan 
Klubin vetäjä Seppo Tahva-
nainen hyödyntää vastaavia 
metodeja. Mutu-tutka on paras 
työkalu.

”Kotimaisia tulokkaita seu-
raan tarkkaan. Ulkomaisen 
bändin tai artistin täytyy erot-
tua musiikin ja ulkomuodon pe-
rusteella vahvasti täkäläisistä 
vastaavista, jotta Suomeen tuo-
minen on perusteltua.”

Kumpikaan promoottori ei 
näe lähihorisontissa 1980-lu-
vun lopun reivien kaltais-
ta täysin uutta ilmiötä – alati 
sirpaloituvan musiikkikentän 

genret pikemminkin kertaa-
vat aiemmin kuultua. Silti sekä 
Lehtinen että Tahvanainen us-
kovat, että musiikintekijöiden 
aktiivisuuden perusteella Tu-
run alueelta voi hyvinkin pul-
pahtaa jotain, joka vetoaa nuo-
riin kuulijoihin laajalti.

”Omissa korvissani uudet 
genret kuulostavat lähes jär-
jestään joltain ennen tehdyltä, 
toisaalta parikymppisille jotkut 
jutut voivat toki oikeasti tuntua 
uusilta”, Lehtinen kiteyttää ti-
lanteen.

juhlavuonna dynamossa on 
luvassa tusinan verran 2011-ni-
mikkoiltoja, Klubissa viisi. 

Valikoimaa lisää Flame-klu-
bi, jonka nimissä tarjoillaan 20 
jazzkonserttia Mon-kissa, Lo-
gomossa ja Marina Palacessa. 
Turkulaislähtöisen jazzmuu-
sikon Jussi Fredrikssonin 
kokoaman kattauksen nimiä 
ovat muun muassa Ricky-Tick 
Big Band, Emma Salokoski & 
Ilmiliekki sekä Herd, Pori Jaz-
zin vuoden artistiksi valitun 

vibrafonisti Panu Savolaisen 
johtama trio. 

Muuta ohjelmaa työstetään 
kärppämäisellä asenteella: ide-
oihin isketään sähäkästi, liian 
kauas kurkottamatta. Päälinjat 
ovat kuitenkin jo selvillä. 

”Dynamossa mennään iloi-
sesti tyylilajista toiseen, uskon 
vahvasti hallitun linjattomuu-
den rikkauteen. Eli lavoilla näh-
dään ja kuullaan monenlaisia 
live-esiintyjiä dj- ja vj-nimien 
lomassa”, Lehtinen kartoittaa.

”Klubille tehdään pari isom-
paa konemusiikki-iltaa, joihin 
haetaan nyt dj-nimiä kotimaas-
ta ja ulkomailta. Lisäksi ainakin 
yhteen konserttiin yritämme 
saada ison bändin tai artistin, 
jollaista ei näin pienellä aree-
nalla koettaisi, ellei taustalla 
olisi 2011-hanketta. Tarkoitus 
on myös tehdä muutama tapah-
tuma, joissa esittelemme poh-
joismaisia ja kotimaisia nou-
sevia artisteja”, Tahvanainen 
kertoo tulevasta.

Matti Komulainen

Klubit liekeissä
Kaupungilla

Kaksnolyksyks liekehtii myös Turun klubeilla, kun katukulttuuri, 
underground ja overground juhlivat niissä yllättävin nimin.

FLAME-JAZZKLUBIT
Ensimmäiset klubi-illat:

4.2. Herd
Ravintola Aurora, Marina Palace, 

Linnankatu 23
25.2. Winter & Viinikainen Duo + 

Mika Kallio Solo
Monk, Humalistonkatu 3

26.2. Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet 
sekä Ricky-Tick Big Band

Logomo, Köydenpunojankatu 14

TURKU 2011 
-KLUBIT

Ravintola Klubi 
Humalistonkatu 8 A

Dynamo
Linnankatu 7
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Sandaali-
polkujen pitkä 
tie Turkuun

”tieto ei tunnu riittävän 
muuttamaan maailmaa. Sen 
vuoksi haluan antaa ihmisille 
fyysisiä elämyksiä”, sanoo Pa-
ta, sandaali ja virkattu teltta 
-ohjelmahankkeen vetäjä, elo-
kuvantekijä Kristiina Tuura.

Kulttuuripääkaupunkivuosi 
tuo Turun kaduille kolme ti-
lataideteosta, jotka ovat syn-
tyneet pakolaisten elämän-
tarinoista. Teokset on koottu 
sadoista padoista, sandaaleista, 
virkkuutöistä ja kertomuksista, 
jotka on kerätty pakolaisleireil-
tä ja -keskuksista Suomessa, 
Ugandassa, Kosovossa, Thai-
maassa, Libanonissa ja Soma-
liassa. Mukana on lisäksi maan 
sisäisten pakolaisten tarinoita 
Somaliasta ja Kolumbiasta se-
kä kertomuksia ja esineitä ih-
misiltä, jotka elävät pakolaisina 
leirien ulkopuolella, esimerkik-
si Intiassa ja Yhdysvalloissa.

Pakolaisten padoista ra-
kennettu jättiläisinstrument-
ti kiertää vuoden 2011 aikana 
Suomen kouluissa ja festivaa-

leilla ihmisten soitettavana. 
Ensimmäiset sandaalipolut il-
mestyvät Turun katukuvaan 
helmi-maaliskuussa. Pakolais-
naisten käsitöistä kootussa tel-
tassa pakolaiset kertovat oman 
tarinansa draaman ja runon 
keinoin.

tuura on työskennellyt 
pakolaisleireillä eri puolilla 
maailmaa. Hän halusi tehdä 
kokemuksellista taidetta kään-
tääkseen ihmisten huomion 
pakolaisuuden syihin.

”Toivon, että pakolaisten 
kertomusten kautta ihmisten 
huomio kiinnittyisi esimer-
kiksi köyhyyden vähentämi-
seen, jotta pakolaisia tuottavat 
yhteiskunnat kestäisivät pa-
remmin omia kriisejään”, hän 
sanoo.

Pakolaisuuden ei tarvitse 
merkitä sitä, että ihminen me-
nettäisi mahdollisuutensa vai-
kuttaa omaan elämäänsä.

”Kirjallisuudessa ja eloku-
vassa on lukemattomia esi-
merkkejä siitä, kuinka pako-
laistaustaiset ihmiset ovat 
olleet tekemässä maailmalle 
kulttuuria.”

Riina Mäentausta

Kolumni

Jyrki Lehtola on kolumnisti ja tv-käsi-
kirjoittaja, joka tunnetaan ajankohtaisia 
ilmiöitä ruotivista teksteistään.

Tosi kiva kulttuuri 
meidän jokaisen sisäisen sa-
nakirjan mukaan kulttuuri on 
jotain, mitä tulee harrastaa, 
muuten on ihmisenä puolinai-
nen, mikä on harmillinen tila 
silloin, kun haluaisi olla koko-
nainen.  
Nykyään kulttuurin harrasta-
minen on onneksi helpompaa 
kuin ennen. Kulttuurista on 
tullut kivaa ja se voi olla mitä 
vain, kunhan se on kivaa.
 Seuraavassa kulttuurin har-
rastamisen lyhyt historia: 

mä kuolen tylsyyteen. Noi 
kaksi tyyppiä tuolla näyttämöl-
lä vaan mumisee ja odottaa jo-
tain, oon ihan varma, ettei se 
ees tuu.
 Ai, atonaalista musiikkia. Mä 
tiedän, että niillä on Itä-Euroo-
passa vaikeaa, kun ne ei saa 
sanoa, mitä haluaa, mut  pitää-
kö mun täällä nyt lukea kirjoja, 
joissa ne kieli keskellä suuta 
yrittää sanoa, mitä ne haluais 
sanoa, mut ei voi ja siksi ne 
sanoo sen niin metaforisella 
tavalla, et mä kuooooolen tyl-
syyteen.
 Mitä sanoit, rakas? Näytte-
lyyn? Unkarilaista nykytaidet-
ta? Taas? Ne tekee siellä Un-
karissa sairaasti nykytaidetta. 
No toisaalta, tv:ssä näkyy vain 
kaks kanavaa, ja niillä molem-
milla menee unkarilainen elo-
kuva, niin mennään vaan, saa 
edes raitista ilmaa.

sitten kaikki muuttui kivak-
si, tosi kivaksi. Neuvostoliitto 
romahti, postmodernismi an-
toi luvan nauttia pinnallisuu-
desta, ihmisyyttä koskeville 
vakaville ja jankkaaville kysy-
myksille oli lupa nauraa.

 Ja ne keksivät etuliitteitä 
kulttuuri-sanansa eteen. Enää 
ei tarvitse olla mies, jolla on 
vain yksi asia mielessään, kun 
harrastaa urheilun sijasta ruu-
miinkulttuuria.  Sauna-, viini- ja 
olutkulttuuri antoivat alkoho-
lismille uudet kasvot. Ja kult-
tuuria voi tehdä ihan kuka 
vain: kun mä tässä ulvon kara-
okessa, mä olen osa liikettä, jo-
ka kansanomaistaa kulttuuria, 
eiks oo kivaa.
 On kivaa. Kulttuurista on 
tullut kivaa. Se on kalju mies 
soittamassa haitaria väääähän 
eri tavalla, koska haitarinsoitto 
vääääähän eri tavalla on kivaa 
ja rohkeaa.  Se on afrikkalais-
ta taidetta, joka on kivaa, kun 
ai, ne tekee Afrikassa taidetta-
kin, ihanaa. Se on kirjailija, jo-
ka juuri pukeutui mekkoon, ja 
siitä tuli kivasti erilainen nais-
kirjailija, kun sillä on ihan mek-
kokin, kivaa.
 Kulttuurista on tullut niin ki-
vaa, että yhä useammin haluai-
si upota omaan elitismiinsä ja 
tuijottaa unkarilaisia elokuvia, 
elleivät ne olisi niin tylsiä.

Kaupungilla

SCANDINAVIAN
ELEGANCE
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PUUSTELLI KITCHENFINNISH QUALITY AND STYLE.

Mandatum Life on henkivakuutusyhtiö. 
Ja arvostettu varainhoitaja. 

Rahan ja hengen asiantuntija. 
Ja yksi sijoitustoiminnassaan parhaiten menestyneitä 

finanssiyhtiöitä.

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ WWW.MANDATUMLIFE.FI



22

marraskuu 2010 – helmikuu 2011  TURKU 2011

pöydällä laatikoissa odottaa 
tuhat paperipussillista Aboa 
Tulipa -tulppaanin sipuleita. 
Pöydän ympärillä odottaa kol-
metoista vapaaehtoista valmii-
na liimaamaan pusseihin sisäl-
löstä kertovat tarrat.

Työhön tarttuvat myös Liisa 
Lähteenmäki ja Essi Hautala. 
Tarratalkoot ovat molemmille 
toinen kerta kulttuuripääkau-
punkivuoden vapaaehtoistoi-
minnassa.

”Haluan tukea kotikaupun-
kiani kulttuuripääkaupunki-
vuoden toteuttamisessa. Li-
säksi vapaaehtoistoiminnassa 
tapaa yleensä kivoja ihmisiä 
ja siitä saa hyvää vastapainoa 
työlle”, Liisa Lähteenmäki ker-
too.

Essi Hautala opiskelee kult-
tuurihistoriaa ja kuuli vapaa-
ehtoistoiminnasta opintojen 
kautta. Häntä kiinnostaa työ-
elämäkokemus, jota projektis-
ta saa.

”Mielenkiintoista on myös 
nähdä kulissien takana, miten 
näin suuria tapahtumia järjes-
tetään”, molemmat sanovat.

Väkeä on rekrytoitu esimer-
kiksi oppilaitosten ja järjestö-
jen kautta. Yhteistyötä tehdään 
muun muassa Suomen Punai-
sen Ristin, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton, Avustaja-
keskuksen, Valonian ja ammat-
tikorkeakoulujen kanssa.

Vapaaehtoistoimintaa koor-
dinoiva Pauliina Mäkinen 
kertoo, että 2011-säätiöllä on 
nyt yli 200 koulutettua vapaa-
ehtoista. Tarkoitus on hankkia 
noin kolmensadan joukko.

vapaaehtoiset on jaettu kym-
meneen tiimiin tehtävien mu-
kaan: esimerkiksi ensiavulla, 
roudareilla ja infotyöntekijöil-
lä on omat tiiminsä. Ensiapu-
laiset käyvät Suomen Punaisen 
Ristin ensiapukurssit osana 
koulutustaan; muille riittää ly-
hyempi perehdytys tehtäviin.

Essi Hautala ja Liisa Läh-
teenmäki kuuluvat infotiimiin. 
Liisa jakoi kesän alamäkiajois-
sa ohjelmalehtisiä ja keräsi 
sähköpostiosoitteita infolis-
talle; Essi osallistui ohjelman-
julkistusjuhlaan Turun kaup-

patorilla ja teki yleisökyselyitä 
opinnäytetyön tarpeisiin. 

Osallistujat saavat määritel-
lä itse, mihin tehtäviin halua-
vat ryhtyä ja milloin pääsevät 
mukaan.

”Osallistumisen määrä saa 
vaihdella. Osa väestä on ollut 
hurjan aktiivisia, toisista kuu-
luu vähemmän. Pyrimme sii-
hen, että jokainen saisi jotain 
mielekästä tekemistä”, Paulii-
na Mäkinen sanoo.

Vapaaehtoisia pyydetään ta-
pahtumiin tarpeen mukaan; 
esimerkiksi avajaisiin pääsevät 
mukaan kaikki halukkaat. Ky-
syntää vapaaehtoisille riittää 
monenlaisiin tehtäviin.

”Vastikään SaunaLab-oh-
jelmahankkeeseen toivottiin 
meiltä saunanlämmittäjiä”, 
Mäkinen hymyilee.

Elina Teerijoki

Infotyöntekijöitä, roudareita, ensiapuväkeä… Kulttuuripääkaupunkivuosi tarvitsee 
suuren joukon vapaaehtoisia, jotta tapahtumat sujuvat kaikkien kannalta mukavasti.

Kaupungilla
Kolmesataa käsiparia

Vapaaehtoiset 
Liisa Lähteenmäki ja 
Essi Hautala osallistuivat  
Turun nimikkotulppaanin 
sipulien pussitustalkoisiin. 

Turku 2011 AsiakasOmistajaedut
AsiakasOmistajat pääsevät nauttimaan 
Turku 2011 -vuoden kulttuuritapahtumista 
S-Etuhintaan vuoden jokaisena päivänä.

TURUN OK 1240 123456TURUN OK 1240 123456
MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789
4318

Hotellipaketti varattavissa osoitteessa: 
turku2011.fi/matkailijoille/hotellipaketit

Kulttuurissa mukana:

Liput tapahtumiin: www.lippu.fi
– Lunasta S-Etuhintaiset liput Lippupisteen myyntipisteestä.

Lisätietoja: www.tok.fi

Joulu
alkaalähettämällä.

Mari Lehto
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Liput ja paketit 
2011-ohjelmaan
turku 2011 -ohjelmaosuuksien useimpien maksullis-
ten esitysten liput myy Lippupiste. Esitysten lippuja 
on myynnissä paljon jo nyt ja lisää tulee koko ajan. 

Majoitusta tapahtumalippujen oheen kaipaaville 
matkailijoille Sokos Hotellit tarjoavat erilaisia ho-
tellipaketteja. Paketteja saa lukuisten 2011-ohjelman 
esitysten lisäksi Turun upouuden kulttuurikeskuksen 
Logomon näyttelyihin. 

Kaleva Travel paketoi kauempaa kulttuuripääkau-
punkiin matkaaville, vähintään kymmenen henkilön 
ryhmille toiveiden mukaiset tapahtumat ja matkajär-
jestelyt.

tarjolla on myös vip-paketteja, joihin yleisesti si-
sältyvät tapahtumapaikan VIP-ravintolan palvelut, 
ruokailu, pientä erikoisohjelmaa ja parhaat mahdolli-
set tapahtumaliput. VIP-paketteihin on valittu näyt-
täviä esityksiä kulttuuripääkaupunkivuoden tarjon-
nasta. Ensimmäisten pakettien esitysten mukana 
päästään tutustumaan Logomon uusiin tiloihin. VIP-
paketit myy Infront Finland. 

Liput
puh. 0600 900 900 (1,75 €/min + pvm) 
www.lippu.fi | www.turku2011.fi

Hotellipaketit
puh. +358 (0)2 337 3800
myyntipalvelu.turku@sokoshotels.fi | www.sokoshotels.fi

Ryhmämatkat 
puh. +358 (0)20 561 5578
ryhmat3@kalevatravel.fi | www.kalevatravel.fi

VIP-paketit 
puh. +358 (0)2 2627 600
vip@turku2011.com | www.turku2011.fi

ABOA ROUGE JA ABOA BLANC – VIINIT  

Turun juhlaviineiksi Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 tapahtumiin 
on valittu Le Domain d'Artonin viinit. Ne tulevat Lounais-Ranskasta 
Côtes de Gascognen alueelta.

Aboa Rouge
Tuottaja: Le Domaine d'Arton 
Rypäleet: 60% Merlot, 40% Syrah 
Käyminen terästankeissa 22-26 °C
Keskitäyteläinen, pehmeä; marjainen, mausteinen, aromikas 
Tuotenumero: 929067 
Hinta: 9,95 € 

Aboa Blanc
Tuottaja: Le Domaine d'Arton 
Rypäleet: 78% Colombard, 22% Sauvignon Blanc 
Käyminen terästankeissa 16-18 °C, sakkakypsytys viisi kuukautta 
Kuiva, pirteän hapokas; hedelmäinen, sitruksinen, kukkea 
Tuotenumero: 945147 
Hinta: 9,95 € 

Aboa Rouge ja Blanc viinit tuo maahan Hartwa-Trade Oy Ab 

ABOA ROUGE JA ABOA BLANC – VIINIT  

Turun juhlaviineiksi Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 tapahtumiin 
on valittu Le Domain d'Artonin viinit. Ne tulevat Lounais-Ranskasta 
Côtes de Gascognen alueelta.

Aboa Rouge
Tuottaja: Le Domaine d'Arton 
Rypäleet: 60% Merlot, 40% Syrah 
Käyminen terästankeissa 22-26 °C
Keskitäyteläinen, pehmeä; marjainen, mausteinen, aromikas 
Tuotenumero: 929067 
Hinta: 9,95 € 

Aboa Blanc
Tuottaja: Le Domaine d'Arton 
Rypäleet: 78% Colombard, 22% Sauvignon Blanc 
Käyminen terästankeissa 16-18 °C, sakkakypsytys viisi kuukautta 
Kuiva, pirteän hapokas; hedelmäinen, sitruksinen, kukkea 
Tuotenumero: 945147 
Hinta: 9,95 € 

Aboa Rouge ja Blanc viinit tuo maahan Hartwa-Trade Oy Ab 

Julkaisija: Turku 2011 -säätiö, Läntinen Rantakatu 15, 20100 Turku, puh. (02) 262 2011, turku2011@turku2011.fi, www.turku2011.fi | Päätoimittaja Saara Malila | Toimituspäällikkö 
Päivi Autere | Toimitus Turku 2011 viestintä | Vakituiset avustajat Raija Kerttula-Rantanen, Matti Komulainen, Riku Korhonen, Riina Mäentausta, Meiju Niskala, Elina Teeri-
joki, Tuuli Toivanen, Jaakko Yli-Juonikas | Ulkoasu Dynamo Advertising | Sivunvalmistus Takomo | Painos n. 800 000 kpl | Paino Sanomapaino, Vantaa | Jakelu Helsingin 
Sanomien, Turun Sanomien ja Åbo Underrättelserin liitteenä sekä sovituissa jakelupisteissä | Lehteen ei myydä ilmoitustilaa. Ilmoitustilat on varattu Turku 2011:n yritysyh-
teistyökumppaneille. | Toimitus ei vastaa ohjelmatiedoissa julkaisemisen jälkeen mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. 

Kulttuuriklubilaiset: Karita Mattila, Auran Aallot, Auratum, Felix Abba, Hansaprint, Hesburger, Kansallinen Kirjakauppa, Nitro, PricewaterhouseCoopers, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun 
kauppakamari, Turun Messu- ja Kongressikeskus, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turun Yrittäjät ry, Varsinais-Suomen yrittäjälehti, Åbo Underrättelser

Liity Turku 2011:n Facebook-faniksi: www.facebook.com/Turku2011

Kulttuurissa mukana:

2011TURKU

Tiedustelut ja varaukset: puh. 02-2627 600
vip@turku2011.fi • www.turku2011.fi

VIP-paketit sisältävät yleisesti:  

pöydät, ruokailun, pienimuotoista ohjelmaa ja 
parhaat mahdolliset tapahtumaliput. Pakettien 
sisältö vaihtelee tapahtumakohtaisesti. 

Avajaiset
15.1.2011
Avajaisspektaakkeli on koko vuoden suurin 
yksittäinen tapahtuma.

1827 Infernal Musical 
21.1.-5.2.2011
Maailman ensimmäinen hevimusikaali  
tykittää korkealta ja kovaa. 
Turun Nuori Teatteri & vierailevat tähdet

HAIR-musikaali  
13.-20.2.2011
Kukapa ei haluaisi olla yleisössä, kun lavalla 
kajahtaa ”Kuljen valoon, kuljen aurinkoon”!

Energo
18.-19.3.2011
Valoa, ääntä ja teknologiaa yhdistävä kyber-
ooppera. Lauluyhtye Rajaton.

Tanssiva torni
14.-30.4.2011
Tanssia, fyysistä teatteria ja musiikkia yhdis-
tävä teos korkeuksiin kohoavassa tornissa. 
Aurinkobaletti, Engineering Theatre AKHE, 
apparatus Theatre, Sasha Pepeljajev, Pavel 
Pepelyev.

-PAKETIT-

VIIP-ravintolan tapahtumapaikalla, nimikoidut 

Kaupungilla

Aboa Rouge 
ja Aboa Blanc 

Alkon valikoimista
Hinta: 9,95 €

Matkailijan 
Mitä–Missä–Milloin

turun matkailutoimisto Turku Touring on julkais-
sut uuden Huvia meren rannalla -esitteen, joka toimii 
matkailijan oppaana Turkuun ja Varsinais-Suomeen. 
Julkaisusta löytyvät kattavat tiedot alueen kulttuuri-
tarjonnasta, tapahtumista ja palveluista sekä tarpeel-
liset kartat ja neuvot paikasta toiseen siirtymiseen. 
Esite tarjoaa lähes 150 sivua asiaa, johon voi vuoden 
mittaan palata aina uudestaan.

Turku Touring
Aurakatu 4, Turku 
puh. (02) 262 7444
www.turkutouring.fi

Turku lautasella, 
olkaa hyvä

uusi turku lautasella -kirja tuo pöytään herkkuja 
mielenkiintoisista Turun Aurajokirannassa sijaitse-
vista ravintoloista. 

Jokainen kirjan kymmenestä ravintolasta esit-
telee tyyliinsä mukaisia reseptejä. Jotkut ravin-
tolat paljastavat suosikkiannostensa salat, toi-
set taas ovat luoneet kirjaa varten täysin uusia 
reseptejä. Tarjolla on esimerkiksi parsaa Smörin 
tapaan, punajuuria Mamin malliin, Blankon lam-
maspastaa sekä Teinin omenatorttua. Ruokavuo-
den päättävät jouluiset reseptit Turun linnasta. 
Turun Sanomien julkaisema Turku lautasella -kirja 
on osa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. 

Aboa on Turun 
nimikkoviini
Turun kulttuuripääkaupunkivuotta juhlistavat 
uudet Aboa-viinit ovat ranskalaisia Le Domain 
d’Artonin viinejä.

aromikkaat puna- ja valkoviinit tulevat Lounais-
Ranskasta Côtes de Gascognen alueelta pieneltä, 
paikallisesti tunnetulta viinitilalta, jossa viininval-
mistus on vielä pitkälti käsityötä. Nämä viinit ei-
vät ole aiemmin olleet saatavilla Pohjoismaissa.  
Aboa-viinit ovat tarjolla kulttuuripääkaupunkivuoden 
tilaisuuksissa, 2011 Kulman ja kulttuurikeskus Logo-
mon kahviloissa sekä TOK-ravintoloissa. 
Viinejä saa Alkon tilaus-
valikoimasta ja Varsinais-
Suomen alueella myös 
useista myymälöistä.

Turku Energia
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