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Kannen kuva: Karita Ma� ila, kuva Per� u Saksa.
Euroopan kul� uuripääkaupunki Turku 2011:n lehti kertoo kul� uuripääkaupunkivuoden ohjelmasisällöistä ja 
niiden tekijöistä sekä esi� elee Turkua ja turkulaisuu� a laajemminkin.
Turku 2011 -lehden viimeinen numero ilmestyy 30.8.2011.

Pääkirjoitus

”Olen kuullut, että Turun kulttuuripää-
kaupunkivuosi on alkanut hyvin, ja nyt 
Turussa käytyäni olen vaikuttunut näke-
mästäni. Uskon, että vuodella on pitkä-
kantoiset vaikutukset koko kaupunkiin 
ja alueeseen.” Nämä kannustavat sanat 
lausui EU-komission puheenjohtaja 
José Manuel Barroso käydessään maa-
liskuun alkupuolella Turussa. 

On helppo olla samaa mieltä. Meillä 
menee hyvin. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden mo-
nimuotoinen ohjelma on käynnistynyt 
suunnitelmien mukaan ja kerännyt kii-
tettävästi yleisöä. 

Vuoden päänäyttämö Logomo on toi-
minut erinomaisesti ja saanut paljon kii-
tosta. Vanhasta konepajasta on loihdittu 
karunkauniit puitteet poikkeuksellisille 
näyttelyille ja esityksille. Musikaalit 1827 
Infernal Musical ja Keski-ikäisten hiuk-
set sekä lukuisat muut ennakkoluulotto-
mat esitykset ovat täyttäneet Logomon 
katsomot äärimmilleen.  

Paljon on jo koettu, mutta vuoden tar-
jontaa on vielä runsaasti jäljellä - itse asi-
assa pääosa vuoden ohjelmasta on edes-
sämme. Nyt kesällä luvassa on paljon 
mielenkiintoista ja vaihtelevaa ohjelmaa 
muun muassa musiikin, tanssin, teatte-
rin, oopperan, sirkuksen ja kuvataiteen 
alalta paitsi Turun kaupungissa myös lä-
hiseudulla ja saaristossa. Elokuussa The 
Culture 2011 Tall Ships Regatta tuo suu-
ret purjelaivat Aurajokeen.

Kesällä esillä on myös saunakulttuuri. 
Eri puolille Turkua on rakentunut taitei-
lijoiden suunnittelemia saunoja, joihin 
yleisö pääsee tutustumaan, myös sau-
noen. Perisuomalaisen hankkeen taka-
na on Turun museokeskus. 

Kulttuuri on todella saanut ihmiset 
liikkeelle. Yleisön, taiteilijoiden ja mui-
den tekijöiden lisäksi mukana on suuri 
vapaaehtoisten joukko, jonka merkitystä 
on syytä korostaa. 

Toivon että turkulaisissa vuoden 2011 
jälkeenkin säilyisi innostunut suhde 
kulttuuriin. Tähänastinen vahva osal-
listuminen antaa uskoa, että siihen on 
hyvät edellytykset. Tai kuten Barroso to-
tesi: ”Kaupunki, joka osaa yhdistää sen 
asukkaat ja kulttuurin hyötyy kulttuuri-
vuodesta pitkällä aikavälillä”. Tämä on 
siis vasta alkua. 

Christoff er Taxell 
hallituksen puheenjohtaja
Turku 2011 -säätiö

Turku 2011 -säätiön hallituksen puheenjohtaja 
Cristoff er Taxell, toimitusjohtaja Cay Sevón ja 
EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barroso 
Turussa 5.3.2011.

Tuulta purjeissa 

s. 14
Suuret purje-
laivat saapuvat 
Turkuun.

Sisältö

s. 5 
Menossa. 
Tästä puhutaan nyt.

s. 8 
Kunniatohtori La Karita
Suomen rakaste� u ääni 
maailmalla, ooppera-
sopraano Karita Ma� ila.

s. 10 
Ilmiö. 
Saunomista ja sirkustelua.

s. 12 
Turkulaiset. 
Jori Hulkkonen.

s. 14 
Teema: 2011
sukellusta saaristoon. 
Kul� uuri viihtyy
veden äärellä.

s. 17 
Kalenterissa. 
Nämä merkitään muistiin.

s. 20 
Kaupungilla. 
Turistina kaupunginosissa,
kul� uurikuntoilua ja 
sarjakuvia.  

s. 16
Paavo Nurmen stadionista
tulee taisteluareena.

s. 11
Ebon Grayman 
muuntuu 
Draculaksi.

Ma� i Vahtera

s. 12
Studio on Jori Hulkkosen
instrumentti. 

Matti Komulainen

Arto Takala
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The Culture 
2011 Tall Ships 

Rega� a



Kaunis vaahtokukka, puhdas tuotemerkkilasi ja sopivan 
viileä tarjoilulämpötila. Niistä syntyy täydellinen tuoppi. 
Katso mistä löytäisit sellaisen Turusta. www.laatutuoppi.fi 



5

toukokuu – elokuu 2011  TURKU 2011

valeri	 gergijevin	 johtama, 
kuulu pietarilainen Mariinski-
teatterin orkesteri esiintyy elo-
kuussa sekä Tallinnan että Tu-
run kulttuuripääkaupungeissa. 
Mariinskilla on Turun mu-
siikkijuhlilla kaksi konserttia 
osana Turku 2011 -ohjelmaa. 
Ensimmäisessä konsertissa 
orkesteri ja laaja solistijoukko 
esittävät Richard Straussin 
oopperan Ariadne auf Naxos 
ja toisessa kuullaan venäläisen 
sinfonian helmiä Tšaikovskilta 
ja Šostakovitšilta.

Jo 1700-luvulla perustettu 
Mariinski-teatterin orkesteri 
kuuluu maailman kysytyimpiin 
sinfoniaorkestereihin. Orkes-
teri on viime vuosina vieraillut 

esimerkiksi New Yorkin Met-
ropolitanissa, Lontoon Covent 
Gardenissa ja Milanon La Sca-
lassa. Omia töitään ovat orkes-
terin edessä johtaneet muun 
muassa Hector Berlioz, Gus-
tav Mahler ja Arnold Schön-
berg.

Turun musiikkijuhlat 
11. ja 12.8. klo 19

Mariinski-tea erin orkesteri 
ja Valeri Gergijev

Turun konser� italo, 
Aninkaistenkatu 9 
Liput Lippupalvelusta: 
60/50/40 € ja 55/45/35 €

Mariinski-tea� erin 
orkesteri vierailee 
kul� uuri-
pääkaupungeissa 

Lyhytelokuvia 
monikieli-
syydestä 

joukko	nuoria, eurooppalaisia 
elokuvantekijöitä matkaa alku-
kesästä Turun saaristossa kar-
toittaen monikielisyyttä Suo-
messa. Kaksiviikkoisen tiiviin 
ryhmätyöskentelyn tuloksena 
syntyy kuusi dokumentaarista 
lyhytelokuvaa, jotka esitetään 
heti tuoreeltaan yleisölle. 

Kansainväliset tekijät va-
littiin mukaan laajan lyhyt-

elokuvakilpailun perusteella. 
Kilpailun järjesti Pariisissa 
päämajaansa pitävä euroop-
palaisten nuorten elokuvaver-
kosto Nisi Masa, joka koostuu 
yli 20 eurooppalaisesta eloku-
vajärjestöstä. 

Elokuvafestivaalin ohjelma 
koostuu saaristossa kuvattujen 
dokumenttien lisäksi Nisi Ma-
san arkistojen aarteista. Ohjel-
massa on myös paneelikeskus-
teluja monikielisyydestä.

Polyglot-elokuvafestivaali 
18.–19.6.
Media LIV AB (vanha Domino)
Humalistonkatu 7 A, Turku

turun	kesäisestä	Aurajokiran-
nasta on totuttu nauttimaan 
joen penkalla istuskellen. Suo-
sittuja ovat myös lukuisat ra-
vintolalaivat, joissa merellistä 
tunnelmaa lisää alusten ajoit-
tainen aaltoja myötäilevä kei-
nunta. 

Nyt tarjolla on harvinainen 
tilaisuus keinutella rannan 
puolella, sillä toukokuun lopul-
la Aurajokirantaan kokoontuu 
kymmenien keinutuolien ka-
valkadi. 

Istahda alas ja anna muis-
toille vauhtia. Keinutuolien ko-
koontumisajot on hyvän tuulen 
tapahtuma, johon kaikki ovat 
tervetulleita - myös omat kei-
nutuolit! 

Keinutuolien kokoontumisajot 
28.5. klo 11–18
Läntinen Rantakatu välillä 
Tea� erisilta–Kauppiaskatu, 
Turku

Kiikutellen kesään 

Valeri Gergijev
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Menossa

Turku Looks

Anna, 29
”Olen huoleton fi ilis-pukeutu-
ja. Käytän usein poikien vaat-
teita. Pidän grunge-tyylistä, 
kirkkaista väreistä, kengistä 
sekä kierrätetyistä ja itse teh-
dyistä vaa� eista. Maalasin t-
paidan itse, kun inspiroiduin 
elävän mallin piirustuksesta. 
Se on eräänlainen tutkielma 
kankaalle.”

Juho, 21
”Käytän laihan miehen vaa� ei-
ta: kapeita. Pidän yksinkertai-
sista asioista ja leikkauksista. 
Pelaan sävyillä, sekä pastelleil-
la e� ä kirkkailla väreillä, mut-
ta niitä pitää osata yhdistellä 
hyvällä maulla. Tavaramerkkini 
on pillifarkkujen päälle vede-
tyt sukat. Keksin tyylin puoli 
vuo� a si� en. Siitä lähtien olen 
käy� änyt yhdistelmää melkein 
joka päivä.”

Pekka, 79, ja 
Irma Kaislaniemi, 86
Pekka: ”Pitää pukeutua tilan-
teen ja ympäristön mukaan. 
Farkkuhousuja en käytä – ne 
ovat työvaa� eita!”
Irma: ”Yhdistän leninkiin aina 
yhteensopivat sukat ja asus-
teet. Suomen tyylikkäin mies 
on Alexander Stubb ja tyylik-
käin nainen Ju� a Zilliacus.”

Kirjaston kissat

Kirjaston kissojen tekijät Antti Hopia ja Niina Laakko ovat mukana Turun Sarjakuvakerho ry:n 
Kohtaa sarja kuvia -hankkeessa, joka on osa Turku 2011 -ohjelmaa (ks. s. 22). 

Katumuodin 
kuvaaja ja tyyli-

bloggaaja Liisa Jokisen 
Turku Looks -valokuvat 
on koo� u kiertäväksi 

näy� elyksi.
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joutomaat ovat kaupunki-
ympäristön viimeisiä villejä ja 
vapaita paikkoja. Maiju Sal-
laksen ohjaamassa Joutomaa-
näytelmässä nämä ilman kont-
rollia ja sidottua tarkoitusta 
olemassa olevat tilat edustavat 
myös mielentilaa.

Joutomaa-näytelmä kokoaa 
yhteen henkilöitä, jotka kerto-
vat tarinaansa Turun Raunis-
tulassa sijaitsevasta joutomaa-
alueesta. Tapahtumia sitoo 
vanha alueelta purettu rehu-
siilo, joka esityksessä näyttäy-
tyy kuvaprojisointeina. 

Moniulotteinen näytelmä 
yhdistää nykyteatteria maan-
tieteelliseen ja alueelliseen 

tutkimukseen. Aihettaan se lä-
hestyy sekä konkreettisesti et-
tä metaforan tasolla. Joutomai-
den avulla tutkitaan yksilön, 
yhteisön ja kaupungin muistia. 

Ulkoilmaesitys nähdään ta-
rinan autenttisessa ympäris-
tössä. Rooleissa ovat Maija 
Paunio, Irina Pulkka ja Mart-
ti Mäkelä. Musiikista vastaa 
kansanmusiikin taitaja Tapa-
ni Varis.

Joutomaa
18.–20.8., 25.–26.8. ja 28.8. 
klo 20
Barkerin kutomon vierusta
Virusmäentie 65, Turku
Liput Lippupisteestä 25/15 €

Menossa

elokuun	illan	pimetessä Tu-
run linnan pihalla nähdään 
1600-luvun noitavainojen ai-
kaan sijoittuva painajaismai-
nen draama. Miten käy ylioppi-
las Henrikin, jolle on langetettu 
kuolemantuomio noituuden 
harjoittamisesta ja paholaisen 
kanssa liittoutumisesta? Syy-
tettyjen piinapenkillä istuvat 
myös professori Martinus Sto-
dius ja Henrikin rakkauden 
kohde Lisen. 

Henrik ja Noitavasara on to-
dellisiin tapahtumiin ja ilmiöi-
hin perustuva kansanooppera. 
Juoni pohjaa Turun Akatemian 
noitavainoista kertoviin pöytä-
kirjoihin, mutta säveltäjä Ulf 
Långbacka ja libretisti Dan 
Henriksson eivät ole tyytyneet 
pelkkään dokumentointiin. He 
haluavat kertoa tarinan, jolla on 
jotain sanottavaa myös omasta 
ajastamme. Yleispäteväksi tee-
maksi nousee toisinajattelijoi-
den vainoaminen.

Yksinäytöksisen oopperan mu-
siikki sisältää piirteitä kansan-
musiikista, kirkkomusiikista, 
jazzista ja taidemusiikista, 
esimerkiksi amerikkalaises-
ta minimalismista ja Mozar-
tin tavasta säveltää joukko-
kohtauksia. Esiintyjinä ovat 
Åbolands Kammarkör ja Bra-
he Djäknar -kuorot, solistei-
na Dan Karlström, Thérèse 
Karlsson, Petter Andersson 
ja Mats Lillhannus. Musiikis-
ta vastaa Åbo Akademin sin-
foniaorkesteri Akademiska 
Orkestern johtajanaan Sauli 
Huhtala. Esityskieli on ruotsi, 
tekstitys on suomeksi.

Henrik ja Noitavasara 
-kansanooppera
Kantaesitys 27.8. klo 20
Muut esitykset 28.8., 3.9. 
ja 4.9. klo 20
Turun linnan piha
Liput Lippupisteestä 45/35 €

Henrik ja 
Noitavasara – 
kansanooppera 
noitavainosta

Matka Turun, Tallinnan 
ja Pietarin muistoihin
raja﹐	 miehitys﹐	 itsenäisyys, 
yhteistyö. Jaettuja muistoja ja 
erilaisia identiteettejä. 

Atelier Limon ranskalais-
arkkitehdit Simon Brunel ja 
Nicolas Pannetier tekivät 
vuonna 2010 pitkän 1960 ki-
lometrin matkan maateitse 
Turusta Pietarin kautta Tal-
linnaan, taltioiden tarinoita, 
paikkoja ja jälkiä sen varrelta. 

Kiertotie-matkareitin haas-

tattelut, videot, kuvat ja tekstit 
on koottu informatiiviseksi  
verkkosivustoksi, jonka avulla 
saman matkan voi tehdä kotoa 
käsin. Suomeksi, viroksi, eng-
lanniksi ja ranskaksi julkaistu 
sivusto on aarre kaikille niille, 
joita kiinnostaa Suomen ja Vi-
ron yhteinen historia elävästi 
tähän päivään sijoitettuna. 

www.detour2011.eu

Tarinoita 
ei kenenkään 
maalta

Kul� uurilinjalla

Turun lentokentän ja sa-
taman välinen bussiyhte-
ys on nime� y Kul� uurilin-
jaksi. Maaliskuussa linjalla 
matkanneet pääsivät osak-
si mobiilia rohdoskauppaa, 
kun Sixfingers Theaterin 
interaktiivinen esitys Lem-
mentauti nousi bussiin. 
Matkustajat saivat kurkis-
taa arvoituksellisiin lem-
menrohtopulloihin, ja roh-
keimmat myös maistoivat 
lemmenjuomaa. 

Maiju Tainion ja Johanna      
Latvalan katuesitys on löy-
tänyt osuvat viisautensa Is-
lannin saagoista sekä omis-
ta ja lainatuista kokemuk-
sista. Lemmentauti on osa 
Turku 2011 -ohjelmaan kuu-
luvaa Mikropatia-festivaalia, 
jonka esityksiin voi törmätä 
kaupungilla pitkin vuo� a.

Kuvat ja teksti: Tuuli Toivanen

Ninni, abiturien� i, Turku:
”Haluaisin saada maailmaan 
rauhan.”

Abdulgean, suomenkielen 
opiskelija, Somalia:
”En tarvitse lemmenrohtoa.”

Teemu, 
autonkulje� aja, Turku:
”Käy� äisin lemmenrohtoa 
vastakkaisen sukupuolen 
viettelemiseen, erityisesti 
omaan ty� öystävään.”

Mihin sinä 
käy� äisit 
lemmenrohtoa? 
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Logomossa vilkas 
näy� elykesä
Näy� ely- ja tapahtumakeskukseksi kunnoste� u VR:n entinen konepaja Lo-
gomo on lunastanut paikkansa Turun kul� uuripääkaupunkivuoden pääaree-
nana. Näy� elykeskus on avoinna juhlavuoden asussaan 18.12.2011 asti.

logomon	lavalla on nähty lukuisia ainutlaatuisia esi-
tyksiä ja vuoden mittaan luvassa on vielä muun muas-
sa jazzia, sirkusta ja oopperaa. Kulttuuripääkaupun-
kivuonna Logomon toiminnan kivijalan muodostavat 
kuitenkin sen joka päivä avoinna olevat näyttelyt. Esil-
lä on viisi harvinaista, keskenään hyvin erilaista näyt-
telyä sekä kahvilan tilainstallaatio, jotka kaikki edus-
tavat oman alansa huippuja. 

Näyttelypuolen keskushallin täyttää jalkapallo. Eu-
roopan jalkapalloliiton Uefan Only a Game? -näyttely 
perehdyttää lajiin ja sen harrastajiin sekä tempaa näyt-
telyvieraan mukaan pelikentille. Maksuton näyttely 
toimii koko perheen viihtymispaikkana.

Koko perheelle soveltuu erinomaisesti myös Tiede-
keskus Heurekan ja Turun museokeskuksen kokemuk-
sellinen näyttely Tuli on irti!, joka tutustuttaa liekkien 
maailmaan luonnontieteellisestä ja kulttuurihistorial-
lisesta näkökulmasta. 

Erityisen vaikuttavasti näyttely perehdyttää Turun 
vuoden 1827 tuhoisaan kaupunkipaloon. Paloa havain-
nollistavan usean neliömetrin kokoisen Turun pienois-
mallin avulla palon syttymistä ja etenemistä seurataan 
savun, valon, äänen ja animaatioiden avulla. Näyttelyn 
ohessa järjestetään myös erilaisia tuleen liittyviä tapah-
tumia ja elämyksellisiä Leimahduspiste-työpajoja. 

kuvataidetta	logomossa edustaa kolme näyttelyä: 
Suomen valokuvataiteen museon laaja nykyvaloku-
vanäyttely, Nykytaiteen museo Kiasman ARS11-ko-
konaisuuteen kuuluvat videoinstallaatiot sekä Tom of 
Finlandin homoeroottisten töiden retrospektiivi.  

Liisa ihmemaassa on suurin Suomessa koskaan näh-

ty nykyvalokuvanäyttely, jossa on mukana töitä kaikki-
aan 31 taiteilijalta. Teoksia yhdistävät eri tavalla todek-
si rakennetut mielikuvitusmaailmat, ihmemaat, joissa 
ovat läsnä sekä huumori että kriittiset äänenpainot. 

Liisa ihmemaassa -näyttelyä täydentävät kerran 
kuukaudessa järjestettävät taiteilijatapaamiset ja ku-
raattorikierrokset. Kesällä tavataan muun muassa 
taiteilijat Harri Pälviranta ja Elina Brotherus. Päl-
viranta on valokuvataiteilija ja tutkija, joka käsittelee 
työssään väkivaltaa ja mieheyttä pohtivaa kuvastoa. 
Näyttävän kansainvälisen uran tehnyt Elina Brotherus 
on tunnettu erityisesti kaukolaukaisimella otetuista 
omakuvistaan, joita häneltä on esillä myös Logomossa.  

Kiasma on tuottanut Logomoon kaksi videoinstal-
laatiota, jotka molemmat ovat ensimmäistä kertaa 
esillä Suomessa. Eija-Liisa Ahtilan Where is Where? 
on nähtävillä 29.5. asti. Tämän jälkeen vuorossa on ar-
vostetun brittiläisen Isaac Julienin teos WESTERN 
UNION: Small Boats. 

Isaac Julienin videoteos käsittelee Välimeren alu-
een luvatonta siirtolaisuutta visuaalisella ja runollisel-
la tavalla. Teoksessa venepakolaiset siirtyvät sotien ja 
nälänhädän ajamina Libyasta Sisiliaan paremman elä-
män toivossa. Vuonna 2007 valmistunut teos on kol-
mas osa trilogiasta, jonka kaksi muuta osaa ovat True 
North (2004) ja Fantôme Afrique (2005). Julienia näh-
tiin Suomessa myös syksyllä 2010, jolloin Helsingin 
taidehallissa esitettiin hänen runsaasti kiitetty teok-
sensa Ten Thousand Waves.

Päivi Autere

Liisa ihmemaassa 
taiteilijatapaamiset ja 
kuraa orikierrokset 
lauantaisin klo 14.15
28.5. taiteilija Harri Pälviranta
18.6. kuraa� ori Anna-Kaisa Rastenberger
30.7. taiteilija Elina Brotherus
27.8. taiteilija Sanni Seppo

Kiasma: Isaac Julien
WESTERN UNION: Small Boats
17.6.–18.12.2011
Logomo, joka päivä klo 11–19
Köydenpunojankatu 14, Turku
www.turku2011.fi /logomo

Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku, Finland 
info@logomo.fi | www.logomo.fi

Logomo on kulttuurin ja luovan talou-
den keskus, joka tarjoaa monipuolisen 
valikoiman upeita tiloja isommille ja 
pienemmille tapahtumille.  
 
Vuokrattavissa myös luovia toimitiloja 
vuoden 2013 alusta. Lue lisää: 
www.logomo.fi

Katto 
korkealla 

kynnys matalalla

tapahtumien 
keskipiste
turussa

TURKU 2011 -TAPAHTUMIEN 
   LIPUT HELPOSTI      WWW.LIPPU.FI

1,97 € / MIN + PVM, KLO 7-22
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Saanut parhaan oopperalevytyksen 
Grammyn 1998 ja 2004. 

Kahta levyä on myyty kultalevyn ja 
kolmea platinalevyn verran.

Palkintoja ja huomionosoituksia 
mm. BBC:n Singer of the World 1983, 

Suomi-palkinto 1996, 
Pro Finlandia -mitali 2001, 

Ranskan kul� uurikunniamerkki 
Ordre des Arts et des Le� res 2003,

 kunniatohtori Turun 
yliopistossa 2011.

KARITA�MATTILA

Ooppera- ja konser� ilaulaja, 
ääniala sopraano.

s. Somerolla 5.9.1960. 

Asui lapsuutensa ja nuoruutensa Perniössä. 
Opiskeli yksinlaulua Sibelius-Akatemiassa 

Liisa Linko-Malmion johdolla, diplomitutkinto 1983. 
Myöhemmin ope� ajana Lontoossa Vera Rózsa.

Esi� änyt keskeisiä sopraanorooleja 
oopperataloissa ympäri maailmaa. 

Vakiovierailija mm. New Yorkin Metropolitanissa. 
Vuonna 2010 Ma� ila kantaesi� i Lyonissa

 monologioopperan Émilie, jonka säveltäjä 
Kaija Saariaho omisti hänelle.
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Kunniatohtori 
La Karita
Suomen rakaste� u ääni maailmalla, oopperasopraano Karita 
Ma� ila kii� ää kotikaupunkiaan kolmella suurkonsertilla Turun 
linnan puistossa. Yksi kiitoksen aiheista toteutuu toukokuun lopulla, 
kun Karita promovoidaan Turun yliopiston kunniatohtoriksi.

turun	yliopisto	promovoi 26.–28. toukokuuta 19 toh-
toria honoris causa. Tunnetuimmat kunniatohtoreiksi 
hatutettavat ovat eduskunnan ex-puhemies Sauli Nii-
nistö ja oopperatähti Karita Mattila.

”Tämä kyllä tuli ihan salamana kirkkaalta taivaal-
ta! Erityisen hienoa siinä on se, että kyseessä on Suo-
men kotikaupunkini Turun yliopisto. Kaikkineen juh-
la miekan hionnasta tanssiaisiin kestää neljä päivää ja 
ne kaikki kyllä aion juhlia”, Karita lupaa.

Kaikki on juhlaa varten valmiina, hattu, miekka ja 
kaksi pukua. Karita kiittelee turkulaista Muotikuu-
ompelimoa, joka lyhyellä varoitusajalla venyi upeiden 
pukujen tekoon.

”Eihän minulla tällaista akateemista juhlaa varten 
valmiina pukua ollut, umpinaista ja pitkähihaista”, Ka-
rita nauraa.

Karita kasvoi Perniössä nelilapsisessa maanviljeli-
jäperheessä. Musiikin perintö tulee kotoa, kumpikin 
vanhemmista on pitkän linjan kuoroihmisiä. Lapsesta 
alkaen Karita otti laulu- ja pianotunteja. Myöhemmin 
Salon musiikkiopistossa hän otti pääaineeksi laulun.
Ylioppilaaksi tulon jälkeen Karita aloitti lauluopinnot 
Sibelius-Akatemiassa. Vain 20-vuotiaana hän voitti 
Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut ja pari 
vuotta myöhemmin tuli täyspotti: Cardiffi  n Singer of 
the World –kisan voitto. Tie tähtiin oli auki.  

Maailmalle Karita lähti 23-vuotiaana. Ja on siellä 
pärjännyt.

”Välillä kyllä löin päätä seinään, mutta sekin oli ter-
veellistä kokea. Onneksi minulla oli lähellä viisaita ih-
misiä, jotka auttoivat neuvoillaan. Sain rauhassa ke-
hittyä ja oppia virheistäni”, Karita kertoo.

promootioon	karita	tulee	Floridan kodistaan. Al-
kukesän hän käyttää soolo-ohjelman harjoitteluun ja 
uusien roolien opiskeluun. 

”Teen syksyllä Euroopassa laajan konserttikiertu-
een pianisti Martin Katzin kanssa. Syksyllä on myös 
edessä Fidelio Houstonissa ja sen jälkeen soolokon-
sertteja USA:ssa. Töitä on, mutta hauskaahan se on 
freelancerille, kun on kysyntää”, Karita sanoo.

”Olen siinä onnellisessa asemassa, että uran vakiin-
nuttua aina on duunia riittänyt niin paljon kuin on 
halunnut ja tarvinnut. Joskus 30–40-vuotiaana jätin 
lomatkin vähiin, mutta aika aikaa kutakin. Silloin luo-
tiin perustaa uralle. Neljänkympin jälkeen päätin, että 
lomista en enää tingi. Kun ikää tulee, aikaa tarvitsee 
palautumiseen. Aika hyvin on päätös pitänyt.”

Tänäkin kesänä Karita pitää heinäkuun puolivälistä 
asti viisi viikkoa lomaa.

”Ihan kliseisesti akkuja ladaten, omalla mökillä saa-
ressa Turun edustalla. Saunotaan, kalastetaan, anne-
taan aikaa ystäville.  Ja kummitytön perhe täytyy tava-
ta. Siellä minä olen lapsille ’itotäti’. Oikein sydämestä 
ottaa, kun sillä tavalla sanovat,” Karita hymyilee.

”Kunniatohtorinimityksestä 
olen iloinen ja ylpeä. 

Aion juhlia kaikki 
ne päivät sydämeni 

kyllyydestä!”

karitalla	on	korkealle viritetty työmoraali. Kun on 
työjakso, silloin eletään liki askeesissa. Poljetaan kun-
topyörää ja syödään terveellisesti. Loma merkitsee ir-
tiottoa myös näissä asioissa.

”Vaikka kyllä kunnostaan pitää koko ajan huolehtia. 
Kesällä hoidan sen niin, että soudan mökkisaaren ym-
päri. Tuulesta riippuen siihen menee 35-50 minuuttia. 
Sitten voi ottaa lonkeron, lightin. Tämmöisen luteri-
laisen kasvatuksen kun on saanut, tämäkin nautinto 
pitää ansaita”, Karita nauraa.

Aiemmin kesäjuomiin kuului myös olut, mutta se on 
nyttemmin vaihtunut lonkeroon ja valkoviiniin. Olut 
kun on juoma, joka näkyy kropassa, vaikka kuinka reh-
kisi souturetkillä.

”Makkaraa en sentään kesästä pois jätä. Tykkään 
valtavasti ryynimakkarasta ja Hvitfeltin hevospais-
tinmakkara on mielettömän hyvä”, Karita kehuu.

Työperiodeilla Karita saa juhlista ja festareista sen 
verran täyttävän annoksen, että kesällä häntä ei niissä 
nähdä. Paitsi Härjänmaan saarella Turun saaristossa 
järjestettävällä Turun moottorivenekerhon Kippari-
jazzilla.

”Sinne täytyy päästä”, Karita sanoo. 

kesän	alun harjoitteluperiodilla työstettävänä on kol-
me uutta roolia. Ne ovat Richard Straussin Ariadnes-
ta ja Ruusuritarista sekä Alban Bergin Wozzeckista. 
Aika näyttää, mikä niistä valmistuu ensimmäisenä.
Montako roolia kaikkiaan on jo hallussa?

”Hyvänen aika, en tiedä. En ole aikoihin laskenut. Pi-
tää varmaan katsoa Googlesta”, Karita naureskelee.

”On niitä varmaan  liki 30, mutta aktiivikäytössä 
ehkä toistakymmentä. Monta roolia olen jo jättänyt 
taaksekin. Lyyrisempiä, nuoren naisen rooleja, Mo-
zart-rooleja. Siinä mielessä kyllä olen onnellinen, että 
ääneni sallii varsin laajan ohjelmiston.” 

Jo hallussa olevan roolin palauttaminen esityskun-
toon vie vaihtelevasti aikaa.

 ”Riippuu esimerkiksi kielestä. Venäläiset ja tsek-
kiläiset vievät enemmän aikaa, koska en osaa kieltä. 
Moderni ooppera on toinen, joka vaatii enemmän pa-
lauttamista”, Karita sanoo.

Tässä kohtaa sopiikin kysyä, onko Kaija Saariahol-
ta tulossa jotain juuri Karitalle sävellettyä.

”Ei juuri nyt mitään uutta – hänen musiikkiaan kyl-
lä jatkuvasti pyydetään esittämään. Sen sijaan eräät 
muut modernit säveltäjät ovat ottaneet yhteyttä ja 
jotain uutta ehkä on tulossakin. Lähimpään kolmeen 
vuoteen ei tosin nyt ole tilaa.” 

turun	elokuun	konsertteja	Karita odottaa innol-
la.	Kotikaupungin yleisö sykähdyttää aina erityisellä 
tavalla. Onnellinen Karita on siitä, että sai hyvät ys-
tävänsä ja kollegansa Matti Salmisen ja Jorma Sil-
vastin mukaan projektiin. Kirsikkana kakussa on Su-
sanna Mälkki kapellimestarina.

”Linnan puistossa haluan laulaa ooppera-aarioita, 
mutta yhdistän siihen viihteellisiä paloja klassisesta 
musiikista ja muutamia kuriositeetteja, joita ei ennen 
ole minulta Suomessa kuultu”, Karita paljastaa kon-
serttien ohjelmaa.

”Loppupuolella kevenee ja sitten on hurja loppukiri 
ja suuri huipennus”, Karita nauraa ja vakuuttaa, että 
kevyelläkin osuudella on yllätyksiä luvassa.

Erääksi teemaksi on hahmoteltu Tervetulos tans-
simaan, vaikka tanssiminen katsomossa ei taida käy-
dä päinsä. Mutta tanssisävelmillä mennään, valssista 
tangoihin.

Entä onko encoreita varattu tarpeeksi, jos yleisö val-
lan villiksi aplodeissaan yltyy?

”Jätetään se arvattavaksi. Mutta on niitä, ihan ra-
kennettuna ohjelmaan”, Karita hymyilee.

Markku Haapio

Viva la Diva! -konsertit
19.8. ja 22.8. klo 19.30, 25.8. klo 20
Turun linnan puisto
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www.niemi.fi 

Monipuolista ja luotettavaa 
muutto- ja logistiikkapalvelua 

NIEMI®Kuluttajapalvelut 

NIEMI®Ulkomaanpalvelut 

NIEMI®Messupalvelut 

NIEMI®Yrityspalvelut 

NIEMI®Logistiikkapalvelut 

* Taloustutkimus Oy 9435 ST/le, Muuttopalvelu Niemi, jatkuva asiakaspalaute, kesäkuu 2009 
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Taide tulee iholle
Suomalainen saunahullu� elu pääsee kesäkuussa todella irti Turussa. 
Koko kesän auki olevat taidesaunat eri puolilla kaupunkia pelastavat 
pilvisenkin päivän, sillä ne eivät jätä ketään kylmäksi.

sauna	hellii ja sauna puhdistaa, mutta nyt kaupunki-
laisilla ja turisteilla on mahdollisuus ottaa myös tai-
delöylyt keskenään hyvin erilaisissa löylyhuoneissa. 
Lauteille mielivälle on tarjolla saunaa joessa, uima-
lassa, puistossa ja merellä. Parhaan elämyksen saanee, 
jos onnistuu vierailemaan kaikissa neljässä saunassa. 
Saunat voi kokea yksin tai ryhmässä. Tärkeintä on, että 
mukana on avoin mieli, uima-asu ja pyyhe.

”Lippuja voi ostaa ennakkoon Lippupisteen kautta 
tai Turun museokeskuksen museoista lippukassojen 
aukioloaikoina. Saunomisvuorot alkavat tasatunneil-
ta”, kertoo projektikoordinaattori Tarja Eskelinen 
Turun museokeskuksesta, joka tuottaa sekä löylyt et-
tä muun SaunaLab-kokonaisuuden ohjelman.

wäinö	aaltosen	museon (wam) päänäyttely on ke-
sällä saunateemaan liittyvä Vesi – tunteita ja aisti-
muksia. Näyttelyvieras voi kävellä saunomaan vain 
kivenheiton päähän museosta: kuvanveistäjä Harri 
Markkula rakentaa Aurajokeen kuutiosaunan, Hot 
Cuben. Kuvanveistäjä Hans-Christian Berg ja teol-
linen muotoilija Mika Ihanus pystyttävät saunansa 
museon viereiseen taidepuistoon. Läpinäkyvä Solaris 
antaa vieraalle mahdollisuuden katsella saunomisen 
aikana ohilipuvaa kaupunkielämää.

”Luonto valon vaihteluineen, sateineen ja myrskyi-
neen on voimakkaasti läsnä. Sauna koettelee myös 
yksityisen ja julkisen tilan rajoja”, Berg ja Ihanus mää-
rittelevät.

Hot Cubeen saunoja kävelee pientä siltaa ja päätyy 
alas saunatilaan katon kautta. Lauteilla istujaa odottaa 
keskellä kaupunkia mukava yllätys, sillä kuutiossa on 
olennaista kokea tervan tuoksun ja valaisevan tulipe-
sän ohella jalkojen alla liplattava Aurajoki.

”Odotan innostuneena ja kiinnostuneena, miten 
yleisö reagoi kuutioon, jossa yhdistyvät valo, tuoksu 
ja vedenalainen maailma”, sanoo Markkula, jonka sau-
nateos on esillä 12 vuoden tauon jälkeen. 

”soiva	keltainen	sipuli” on herättänyt jo ennakkoon 
paljon kansainvälistä huomiota. Se on taiteilija Jan-
Erik Anderssonin mielikuvituksen tuote. Sipulin 
muotoinen The Sounding Dome Sauna pääsee paraa-
tipaikalle Kupittaan maauimalaan, Suomen vanhim-
man ja laajimman kaupunkipuiston vesikeitaalle. Si-
pulin löylyjä elävöittää yhdysvaltalaisen äänitaiteilija 
Shawn Deckerin luoma äänimaailma, joka muuttuu 
saunan lämpötilan ja ilmankosteuden mukaan.

Heidi Lunabban kamera obscuran periaatteella 
toimiva maisemasauna kelluu Ruissalon Saaronnie-

messä meren aalloilla. Löylytilassa saa saunoa ympä-
röivässä maisemassa, joka heijastuu seinissä olevien 
aukkojen kautta ylösalaisin saunaan. Matka Obscu-
raan tarjoaa monelle varmasti uuden kokemuksen se-
kin: saunaan pääsee idyllisesti soutuveneellä.

Urbaanissa saunakokemuksessa Solariksen ja Hot 
Cuben saunojat peseytyvät taidepuistoon sijoitetuis-
sa ulkosuihkuissa, The Sounding Domen jälkeen maa-
uimalan suihkussa ja Obscuran jälkeen uimarannan 
suihkussa.

”vesi-näyttely tutkailee veden tuntua eri aistien 
kautta”, kuraattori Joanna Kurth kertoo.

Näyttelyn parikymmentä taiteilijaa tulevat Suomes-
ta, Ruotsista ja Virosta. Pääpaino on nuoremman pol-
ven taiteilijoiden valokuvissa ja videoteoksissa, mutta 
mukana on valokuvia myös esimerkiksi suomalaisen 
maisemakuvauksen konkarilta, Yhdysvaltoihin aset-
tuneelta Arno Rafael Minkkiseltä. Ruotsalaistaitei-
lijoista mukana ovat muun muassa Tina Eskilsson ja 
Marcus Eek, Virosta Peter Lauritz.

”Kokoelmateosten rinnalle saimme myös aivan uu-
sia töitä Renja Leinolta, Marja Pirilältä ja Susanna 
Majurilta”, Kurth iloitsee.

Turkulainen Olohuone ry on saunateemassa muka-
na saunaan, peseytymiseen ja uusiutumiseen liittyväl-
lä teossarjalla. Nykytaiteen rinnalla Turun saunake-
sässä muistetaan myös arjen perinteitä, kun elävän 
historian kylässä Kuralan Kylämäessä esitellään sau-
nomista eri aikakausilta. 

Raija Kerttula-Rantanen

The Sounding Dome Sauna, 1.6.–21.8. 
ma–su klo 10–18.30. Kupi� aan maauimala.
Sauna + uimalalippu 9/6,50/6 € 
(ei ennakkolippuja)

Hot Cube, 1.6.–31.8. ti–su klo 12–18
Aurajoki, WAMin edessä. Koko saunan vuokraus
(50 min.) 60 €, max. 2–4 hlöä/vuoro

Sauna Solaris, 1.6.–31.8. ti–su klo 12–18
Taidepuisto WAMin vieressä. 
Yhteissaunavuorot ti–su klo 12–12.50 ja 
16–16.50, lippu 10/6 €. Koko saunan vuokraus 
(50 min.) 100 €, max. 10 hlöä/vuoro

Sauna Obscura, 1.6.–28.8. ma–su klo 13–18
Ruissalo, Saaronniemen uimarannan edusta.
Yhteissaunavuorot ma–su klo 13–13.50 ja 
15–15.50, lippu 10/6 €.
Koko saunan vuokraus (50 min.) 100 €, 
max. 10 hlöä/vuoro

Kaikki saunat ovat kiinni juhannuksena 24.–26.6., 
Sauna Obscura myös 8.–10.7.
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Käy kulttuurielämyksissä. Vaihda tuulisähköön.

NÄIN VAIHDAT

Turku Energian tuulivoima syntyy raikkaista merituulista 
Porissa, Raahessa ja Högsårassa

Lue lisää ja tee tuulisähkösopimus: www.turkuenergia.fi

1 2

HUONON TUULEN HYVÄKSI:

Kesä avaa Turussa esiripun sirkuksen maailmaan, kun kansainväliset 
Cirque Dracula ja Future Circus sekä The Elements tarjoavat uusinta 
uu� a ja perinteistä taituruu� a. 

sirkuskauden	aloittaa suurtuotanto Cirque Dracu-
la. Siinä konkretisoituu pariakrobatian mestareiden 
Pauliina Räsäsen ja Slava Volkovin unelma: Suo-
messa nähdään pitkän tauon jälkeen sirkusvarietee. 
Mukana on joukko kansainvälisiä artisteja, joita yh-
distävä tekijä on kanadalainen sirkusryhmä Cirque 
du Soleil. Vampyyrin roolissa nähdään amerikkalais-
akrobaatti Ebon Grayman. Turkulaisosaamisen kär-
keä edustaa Keski-Euroopassa palkittu venäläisen ai-
san ryhmä. Ranskalaisen Corinne Kuzman esittämä 
aistillinen musiikki luo esityksen vahvan tunnelman. 

Belgiasta saapuu Draculaa varten Turun Mannerhei-
minpuistoon koko kesäksi aito varieteeteltta, jollaista 
ei Suomessa liene ennen nähty.

”Jo 240 hengen Spiegeltent-teatteri on nähtävyys. 
Esityksissämme on myös ravintolapalvelut”, tuottaja 
Teresa Termonen kertoo, ja vinkkaa, että esitysten 
ulkopuolella teltta on vuokrattavissa muillekin.

elokuussa	saapuu turun ammattikorkeakoulun Tai-
deakatemian sirkuslinjan kasvatti, maineikas tulitai-
teilija Antti Suniala näyttämään uusimmat temp-
punsa sekä Future Circuksen että The Elementsin 
loppugaaloissa.

”Turussa esiinnyn oman pienen ryhmäni kanssa. 

Mukana on kaksi kaveria Berliinistä.” 
Myös nuorallatanssija Sanja Kosonen palaa opis-

kelukaupunkiinsa Futuren myötä. Hän kuuluu ranska-
laiseen nuorallatanssiryhmään Les Colporteurs, jolta 
nähdään Turussa teokset Tähdet ja Matkalla. 

Kaikkiaan Turun ammattikorkeakoulun sirkuskou-
lutuksen Future Circus -festivaaliin osallistuu sirkus-
ammattilaisia ja sellaisiksi opiskelevia kuudesta Eu-
roopan maasta. Future ei unohda pienimpiäkään, sillä 
Kupittaanpuistossa lapsiperheet voivat osallistua eri-
laisiin työpajoihin ja kokea perinteisen sirkuksen elä-
myksiä Sirkus Finlandiassa.

festivaaliin	 sisältyy myös ainutlaatuinen kokeilu 
Quantum Circus, joka yhdistää sirkuksen liikekielen 
ja kvanttifysiikan matemaattisen kielen, eli fyysisen ja 
tieteellisen luovuuden. Quantumin toteuttavat sirkus-
linjan toinen vuosikurssi ja Turun yliopiston kahdek-
san tohtorikoulutettavaa italialaisen teatterijohtaja 
Daviden Giovanzanan ja yliopiston kvanttifysiikan 
erikoistutkijan Sabrina Maniscalcon johdolla.

Kun Quantum avaa näkyväksi fysiikan teorioiden ja 
kaavojen viestejä, yleisö saa nähdä vaikkapa rakastu-
neiden atomien tarinan nuoralla, tai fotoneja ja ioneja 
villissä liikkeessä trampoliinilla ja liinalla.

”Yes, tarpeeksi hullua”, Maniscalco vastasi teatteri-
johtajan ehdotukseen selittää fysiikan vaikeaa mate-
maattista kieltä sirkuksen keinoin. ”Kvanttifysiikka on 
hämmästyttävää, samoin sirkus - ja molemmat vaati-
vat älykkyyttä.”

Yhteistyössä ovat mukana Taideakatemian ja yli-
opiston lisäksi Heriot-Watt University Edinburghis-
ta ja Turun musiikkijuhlat.

sirkuskesä	päättyy muinaistulien yönä elokuun 
lopussa. Silloin The Elements yhdistää pimenevässä 
illassa tulitaiteen, ilma-akrobatian ja valoshown Aura-
joki-maisemassa. 

”Kahdeksan ilma-akrobaattia taituroi joen yllä. Hei-
dän alapuolellaan esiintyvät kelluvalla lautalla tuli-
tanssijat ja tuliryhmä, joiden koreografi asta vastaa 
Antti Suniala”, tuottaja Kristiina Puukko täsmentää. 

Kaikille avoimen tapahtuman toteuttaa Helsingin 
Sirkusammattilaiset ry:n esiintyjäryhmä Versus Circus.

Raija Kerttula-Rantanen

Cirque Dracula  23.6.–14.8.
Mannerheiminpuisto

Future Circus  17.–26.8
Logomo 
Taideakatemian Köysitea� eri
Barker-tea� eri ja Seikkailupuisto

The Elements 27.8.
Tea� erisillan ympäristö, Aurajoki

Ka
ri 

Va
in
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Tasapainoilun 
ja tanssin lisäksi 

Sanja Kosonen tekee 
nuoralla akrobaat-

tisia temppuja, joihin 
harva maailmassa 

kykenee. 

Ilmiö

Sirkus tuo tähdet – 
ja vie tähtiin
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Olet viime aikoina ahkeroi-
nut Villa Nahin, Sister Flon 
ja Nightsatanin kaltaisten 
palvottujen indie-yhtyeiden 
kanssa. Oletko siirtymässä 
uusiin äänimaailmoihin?

En suinkaan. Tuotantoprojek-
tit ovat antaneet uusia ideoita 
myös omaan musiikkiini. Nyt 
on meneillään koko urani luo-
vin ja samalla tuotteliain kausi 
– tekeminen ruokkii tekemistä.

Tuoreimmista sooloalbu-
meistasi on vierähtänyt jo 
pari, kolme vuotta. Milloin 
on uuden pitkäsoiton vuoro?

Nimikkoalbumi on suunnit-
teilla mutta ilmestyy tuskin en-
nen kesää 2012. Alkuvuodesta 
julkaisin dRUMMAN-nimel-
lä vinyyli-ep:n The Quasar ja 
omalla nimelläni neljän biisin 

ep:n SWOT. Ajankohtaisia ovat 
myös minun ja Jerry Valurin 
Processory-yhtyeen kakkos-
levy Change Is Gradual sekä 
australialais-amerikkalaisen 
Via Tanian ja minun yhteisal-
bumi.

Vartuit maailmassa, jossa 
musiikin perusyksikkö oli 
vinyylilevy. Mikä on oleel-
lisin ero menneen ja tämän 
hetken suhtautumistavassa 
musiikkiin?

Ennen musiikkia oli saatavana 
paljon vähemmän. Jokainen 
hankittu levy tuli kuunneltua 
tarkkaan. Se opetti, että jotkut 
jutut avautuvat heti, mutta toi-
set saattavat vaatia kymmeniä 
toistoja, mikä oli sinänsä pal-
kitsevaa. Mahtaako reaaliaikai-
seen nettiympäristöön tottunut 
malttaa nähdä samaa vaivaa…

Elektro- ja dj-kuviot mielle-
tään paikoin yhä mystisek-
si konevelhoiluksi. Sinä olet 
satsannut rajojenylityksiin 
lavaolemusta myöten. Eikö 
erikoisilla esiintymisasuilla 
ja muulla rekvisiitalla ole-
kaan tarkoitus huvittaa?

Kunnioitan yleisöä pohtimal-
la myös visuaalista puolta. Jos 
se on jonkun mielestä vitsi, ku-
kaan ei estä nauramasta, mutta 
se ei ole homman idea.

Olet dokumentoinut työtäsi 
uutterasti. Oletko kaavaillut 
esimerkiksi valokuvanäyt-
telyä tai vastaavaa ei-soivaa 
projektia?

Olen pyöritellyt ajatusta kirjas-
ta, joka olisi samalla suomalai-
sen klubikulttuurin historiikki. 
Olen jopa puhunut siitä eräiden 

kustantajien kanssa, mutta nyt 
kirjoittamiselle ei juuri liikene 
aikaa.

Moni kollegasi luo uraa Eu-
roopan metropoleista käsin. 
Sinä olet asettunut Turkuun 
Kemin, Oulun ja Helsingin 
jälkeen. Miksi?

Olen aina halunnut asua Suo-
messa, vaikka työn kannal-
ta olisi ehkä ollut fi ksumpaa 
muuttaa Lontooseen, Berliiniin 
tai Pariisiin. Turku on sopivan 
kokoinen. Täältä löytyvät kaik-
ki palvelut, ja kulttuuritarjon-
taa on tarpeeksi, etteivät seinät 
kaadu päälle. 

Olet kuitenkin sukkuloinut 
maailmaa Japania, Uutta-
Seelantia ja Siperiaa myö-
ten. Missä sinua pääsee kuu-
lemaan seuraavaksi?

Kesä on enemmän festari- kuin 
klubipainotteista. Turussa tosin 
vedän Ydintalvipuutarha-klu-
bia joka torstai kesäkuun alus-
ta elokuun loppuun Aboa Vetus 
-museon pihalla jo seitsemät-
tä vuotta. Pori Jazzissa taas on 
kiinnostava keikka Pekka Tup-
puraisen luotsaaman Ilma Re-
cordsin kokeellisessa freejazz-
erikoiskokoonpanossa.

Matti Komulainen

Tilaaaaa viiikkonlopun TTTuurun Sanomat, 2 kkkkk vain 25 eeuuroaa

Soita (02) 269 3400
ma–pe 8.15–16.30. 
Kerro tarjouksen 
kampanjatunnus LASU25.

tilaa.ts.fi /lasu

Lähetä tekstiviesti 
numeroon 16183
(Viestin hinta 0,16 euroa / 160 merkkiä)

Lähetä tekstiviesti:
TS TILAUS LASU25 + yhteystiedot

Esim. TS TILAUS LASU25 Maija 
Mallikas Mallikatu 1 20100 MALLILA

Ulkomaille meneviin tilauksiin lisätään postimaksu. 
Osoitteita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkki-
nointiin henkilötietolain mukaisesti. Sinulla on oikeus 
peruuttaa tilauksesi ilmoittamalla siitä Turun Sanomien 
asiakaspalveluun viimeistään 14 päivän kuluessa 
ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. 
Kuluttajasuojalaki 6. luku 15 §. Kustantaja: TS-Yhtymä 
Oy, PL 95, 20101 TURKU • Kotipaikka: Turku • Y-
tunnus: 01419110 • Krek.nro: 07262

PARHAAT PALAT
KULTTUURISTA.
KOTIIN KANNETTUNA.

oaa..

JORI HULKKONEN 

S. 1973 Kemissä.

Opiskeli Oulun 
yliopistossa englan-
tilaista fi lologiaa 
mu� a musiikki vei 
mennessään.

Ensimmäinen julkaisu 
1993 omalla LUMI-
levymerkillä.

Julkaissut 10 omaa 
albumia. Esikoisalbumi 
Selkäsaari Tracks 
1996 ranskalaisella 
F Communications 
-merkillä, jonka 
kanssa yhteistyö 
jatkui levy-yhtiön 
sulkemiseen 2008.

Remiksannut José 
Gonzálezia, Robynia, 
Kid Cudia ja noin 
100 muuta artistia.

Hyviä fi iliksiä esimerkiksi 
vinyylisinglejen kuunte-
lusta punaviinilasillisen 
ääressä.

Mäntän Serlachius-
museoiden 
Turkulaiset-näy� ely 
Turun kauppatorilla 
6.–23.6.2011.

 Juurevien sointien tuo� aja

Kansainvälisesti 
arvoste� u elektro-

muusikko, dj ja tuo� aja 
Jori Hulkkonen 

ammentaa 
perinteestä.

Turkulaiset Palstalla jututetaan tunne� uja turkulaisia.
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Valitse itsellesi sopiva sijoitusstrategia, salkun-
 hoitomme hoitaa loput. Mitä nopeammin aloitat, 
sitä enemmän voit hyötyä. Tutustu Sijoitusten 

hoitopalveluun ja aloita vaurastuminen 
osoitteessa www.mandatumlife.fi /

sijoitustenhoitopalvelu

Vaurastuminen 
kuuluu kaikille, oma 

salkunhoitaja jokaiselle.

Sisällä kuplissa
Heinäkuun lopulla Turkuun saapuu jotain ihmeellistä. 
Ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa nähtävä ja koe� ava 
Colourscape tuo Kupi� aan puistoon jä� imäisen väri-
kuplien kennoston. Aurajoessa puolestaan kelluu kuplia, 
joiden sisällä on ihminen. 
 

Englannista Turkuun saapu-
va Colourscape on jotain, mi-
kä täytyy kokea. Sitä ei voi se-
littää, ja kuvatkin antavat vain 

aavistuksen noin sadasta kup-
lasta muodostuvan kennoston 
yltäkylläisestä värimaailmasta. 
Kupittaanpuistoon asettuvan 

labyrinttimaisen väriveistok-
sen sisällä voi oleilla ja nauttia 
siellä järjestettävistä musiikki-
esityksistä. 

Colourscapen vierailun 
aloittaa ja päättää Music of 
the Spheres -esitys. Aurajoes-
sa lipuvan läpinäkyvän kuplan 
sisältä huilisti tarjoilee kon-
serton kruunaten kesäillan 
mystisellä tunnelmalla. Soitto 
kasvaa livemiksauksella koko-
naiseksi huilujen orkesteriksi, 
jonka musiikki aaltoilee pitkin 

rantoja. Colourscape-kokonai-
suudesta vastaa englantilais-
ryhmä Eye Music Trust.

  Susse Määttänen

Colourscape
23.7.-14.8.
Kupi� aanpuisto 

Music of the Spheres 
-esitykset
22.7. klo 18 ja 
Taiteiden yönä 18.8. klo 22
Aurajoki

Riku Korhonen
 on turkulainen 

kirjailija, joka 
kirjoittaa parhaillaan 

viidettä teostaan.

Kolumni

Luin verkosta ihmisten kertomuksia 
edellisistä elämistä. Hämmästyin, mi-
ten kiehtovia tarinoita tavallisten ne-
tinkäy� äjien taustoista löytyi.
 Joukossa oli useita Aleksante-
ri Suuren armeijan sotilaita. Eräs 
1200-luvulla elänyt mayatemppelin 
pappi muisti yhä yksityiskohtia ih-
misuhrien toimi� amisesta. Toinen 
kertoi olleensa Egyptin faaraon va-
rainhoitajan poika, jonka krokotiili 
huku� i Niiliin.
 Tarinat kuvasivat dramaa� isia 
keskitysleirikokemuksia, menneiden 
imperiumien meritaisteluita, sisällis-
sotia ja roviolla pol� amisia kielletyn 
rakkauden takia. Jotkut tiesivät, e� ä 
heillä oli syntymämerkki kohdassa, 
johon oli aiemmin osunut tappava 
luoti.
 Eräs läheiseni kävi kerran tilaisuu-
dessa, jossa selvänäkijä paljasti osal-
listujien astraalihistorian. Läheiseni 
oli ollut 1600-luvulla tupakanpoimi-
jana Hollannin siirtomaassa. Amma-
tin rasitukset aiheu� ivat hänen ny-
kyisen inkarnaationsa selkäkivut.
 Ajallinen, paikallinen ja psykolo-
ginen etäisyys on edellisille elämil-

le tyypillistä. Monet ovat olleet jo-
pa myy� isen Atlantiksen asukkaita. 
Ja yllä� ävän monen taustalta löytyy 
poikkeuksellisia suurmiehiä, kuten 
Julius Caesar tai Tšingis-kaani.
 Tein verkosta löytyvän testin. Sen 
mukaan synnyin edellisen kerran 
noin vuonna 1875 Kreikassa. Am-
ma� ini oli ope� aja, matemaatikko 
tai geologi. Luonteeltani olin utelias 
ja seurasin taiteen, musiikin ja ruoan-
laiton uusia tuulia.
 Kokkaava geologi. Mikä pe� ymys.
Aloin ihmetellä, miksi niin monen 
edellinen elämä oli ollut niin kieh-
tova.
 Miksei kukaan ollut tuhlannut ai-
kaansa rumana, tyhmänä ja ujona 
neitsytpiikana Juupajoella? Tai lais-
kana humppilalaisrenkinä, joka iltai-
sin syljeskeli poikien kanssa kilpaa 
keripukin rikkomalla suulla? Miksei 
kukaan tunnustanut olleensa kun-
nianhimoton perhejuristin sihteeri, 
joka eli niukan ja tapahtumaköyhän 
elämän ja kuoli tyrään kenenkään su-
rema� a?
 Vai onko niin, e� ä vain kiehtovista 
edellisistä elämistä jää muistoja?

Kuka olit 
edellisessä 
elämässä?

www.lehtiyhtyma.fi, puh. 020 770 3329

Tarjoamme lukijoillemme paikallisia uutisia ja paikallisesti kohdistettua mainontaa, 
joka koskettaa lukijan elämää ja helpottaa arjen ostopäätöksiä.
Suomen Lehtiyhtymän KasvuSuomi-paketilla tavoitat 1,5 miljoonaa* lukijaa 
ja 3/4 osaa Suomen ostovoimasta.
Tutustu  lehtiimme osoitteessa www.lehtiyhtyma.fi *TNS Atlas 2009

TAVOITA ASIAKKAASI SIELLÄ MISSÄ ASUTAAN JA KULUTETAAN.

Ilmiö
Ey

e 
M

us
ic

 T
ru

st



14

Kuinka suuria ovat suuret purjelaivat? Miltä tuntuu musiikki vedessä? 
Pysyykö tanssija Aurajoessa uivan haahkaveistoksen selässä? Turun 
kul� uuripääkaupunkivuosi näkyy sekä saaristossa e� ä kaupunkialueen 
rannoilla. 

turun	tiheä	saaristo	on vaikuttava sellaisenaan. Si-
tä on vaikea ylittää taiteen keinoin, mutta taide voi 
antaa siihen uusia näkökulmia, sanoo Contemporary 
Art Archipelago -hankkeen taiteellinen johtaja Taru 
Elfving.

”Teokset antavat avaimia esimerkiksi saaristo-
laisyhteisöön tai Itämeren ekologiaan. Ne päästävät 
ihmisen sisään maisemaan.”

Sekä visuaalisia että äänitaiteen keinoja hyödyntä-
viä hankkeen teoksia voi kesästä alkusyksyyn kohdata 
luodoilla, yhteysaluksilla, majakassa ja radiotaajuuk-
silla. Ruissalon ja Utön välille sijoitettavista parista-
kymmenestä teoksesta osa löytyy parhaiten pienve-
neellä, osan tavoittaa julkisilla kulkuneuvoilla – jopa 
ruotsinlaivalla.

”Jos haluaa nähdä kaikki teokset, aikaa kuluu kolme, 
neljä päivää. Tarkoitus ei kuitenkaan ole vain kulkea 
teokselta toiselle, vaan itse saaristo on yhtä tärkeä. 
Maisema auttaa teosten ymmärtämiseen”, Elfving 
sanoo.

Taiteilijoiden oppaina saaristoon ovat toimineet 
paikalliset: luotsit, kalastajat, armeijan väki.

CAA:n tavoitteena on paitsi ilahduttaa yleisöään, 
myös herättää keskustelemaan saariston tilasta. 
Hankkeeseen kuuluu esimerkiksi monitieteinen Ar-
chipelago Logic -symposium, joka järjestetään yhteis-
työssä Åbo Akademin Saaristoinstituutin kanssa.

”Itämeren ja saariston tulevaisuuden turvaamiseksi 
tarvitaan monien panosta. Nykytaide voi olla siinä ak-
tiivinen keskustelun avaaja”, Elfving sanoo.

saaristossa	 liikkujia	 hellitään myös tasokkailla 
konserteilla. Soivat kirjeet -konserttisarja tuo säve-
liä Ahvenanmaan ja Turun saariston luodoille, kun 
hankkeen tilaamat musiikkiteokset matkaavat Tuk-
holmasta kohti Turkua.

”Vanhan Tukholmasta Turkuun kulkevan postirei-
tin varrella on paljon hienoja tapahtumapaikkoja”, sa-
novat hankkeen taiteelliset suunnittelijat Tiila Kan-
gas ja Laura Kokko.

Soivien kirjeiden toteuttajat ovat paikallisia säveltä-
jiä: ruotsalainen Britta Byström, ahvenanmaalainen 
Ella Grüssner Cromwell-Morgan ja suomalainen 
Sebastian Fagerlund. Jokainen teos saa kantaesityk-
sensä omalla maallaan, ja vasta sarjan päätöskonser-
tissa Turun Sigyn-salissa kuullaan kaikki sävelkirjeet 
samaan aikaan.

Kirjeiden esitykset kytkeytyvät reitin muihin taide-
tapahtumiin: Kustavissa pidettävät konsertit ovat osa 
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa, ja Ahve-
nanmaalla sävelposti soi osana Katrina-kamarimu-
siikkifestivaalia ja Maarianhaminan 150-vuotisjuh-
lallisuuksia.

Musiikkia saaristoon tuo myös Loisto-konsertti-

sarja, jossa muiden muassa Jukka Perko Trio ja Ant-
ti Sarpilan johtama Ooppera Big Band vievät jazzia 
ja klassista musiikkia saariston kappeleihin, Seilin 
saarelle, Taalintehtaan vanhaan ruukkiin ja muihin 
kiinnostaviin esityspaikkoihin. Viidentoista konser-
tin sarjan toteuttaa yhteistyönä yhdeksän Lounais-
Suomessa toimivaa musiikkifestivaalia.

Loistossa saa kantaesityksensä neljä hankkeelle 
tilattua musiikkiteosta. Sekä Loistossa että Soivissa 
kirjeissä osa lipputuloista lahjoitetaan Saaristomeren 
suojelutyöhön.

saaristossa	 on	 perinne päättää kesäkausi juhli-
malla ja polttamalla kokkoja rannoilla. Tänä vuonna 
kulttuuripääkaupunki Turku kutsuu kaikki Itämeren 
rannikon asukkaat ja saaristolaiset eri maissa osallis-
tumaan Muinaistulien yöhön ja kehittämään omaa, 
paikallista ohjelmaa.

Tulet sytytetään rannikkoseuduilla 27.8. klo 21.30 
Suomen aikaa. Kulttuuripääkaupunki Turku on haas-
tanut ihmiset ja yhteisöt tekemään sitoumuksia Itä-
meren hyväksi. Lisäksi levitetään yhteinen viesti, 
jonka kukin voi esittää tulien äärellä lukemalla, lau-
lamalla, tanssien tai muilla keinoin. Tulien sijainnit, 
illan tapahtumat ja annetut lupaukset kootaan kart-
tamuotoon muun muassa Turku 2011 -nettisivuille.

Elina Teerijoki

Contemporary Art Archipelago 18.6.–30.9.
Archipelago Logic -symposium 26.–28.8.
Soivat kirjeet 15.6.–17.8. 
Loisto 28.4.–22.7. 
Muinaistulien yö 27.8.

Kul� uuri viihtyy veden äärellä
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Teema 2011 sukellusta saaristoon

Osa Turussa 
viimeksi vuonna 

2009 vierailleista 
suurista purjealuksista 
saapuu juhlavuoden 

kunniaksi jälleen 
Aurajokeen.
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Teemat:

2011 arjen muuttujaa

2011 lentoonlähtöä

2011 sukellusta saaristoon

2011 henkilökohtaista

2011 muistijälkeä

Turku 2011 –ohjelma 
jakautuu viiteen teemaan, 
joista tässä ju� usarjassa 

kurkistamme yhteen kerrallaan.

2011 sukellusta saaristoon
Aurajoki, saaristo, Itämeri – 
Turussa vesi on aina läsnä. 

Mitä se tekee meille, 
mitä me teemme sille? 

Taide, tiede ja ympäristö 
lipuvat yhteen, 

sulassa sovussa.

Musiikkia kuplissa ja veden alla
aurajoen	itärannan kukkulalla välkehtii vesi. Siel-
lä sijaitsevassa Samppalinnan maauimalassa uidaan 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Alkumeressä. 
Kaikenikäisille suunnattu, päihteetön festivaali tar-
joaa musiikkia kiireettömyyteen ja rentoutumiseen.
Esiintyjiä ovat muun muassa Anna Puu, Tapani Rin-
ne, Tommy Lindgren ja Kauko Röyhkä. Kaikki teok-
set on tehty tai sovitettu uudelleen Alkumerta varten.

”Tulossa on paljon akustista, ambient-vaikutteista 
musiikkia. House-bändinä on jousisektio”, kertoo Al-
kumeren tuottaja Salla Pyykkönen.

Alkumeressä äänentoisto on myös veden alla; mu-
siikin voi tuntea värähtelyinä vedessä. Hidastamaan 
houkutteleva festivaali tarjoaa musiikin lisäksi myös 
ruokaa – ”lähes slow foodia”, sanoo Pyykkönen – peh-
meitä liikuntamuotoja ja aisteja helliviä hoitoja ku-
ten hierontaa. Päivä alkaa leppoisalla vesijumpalla ja 
kääntyy illalla tanssibileiksi näyttävästi valaistussa 
ympäristössä.

toisenlaisia	tunnelmia	tarjoaa elektronisen musii-
kin festivaali Turku Modern. Festivaaliviikonlopun 
edellä yleisölle tarjoillaan läpisävelletty elokuvanäy-
tös, jossa sävellyksen tehnyt Jori Hulkkonen esittää 
musiikkitaustat livenä. 

Turku Modernin ja Turku 2011 -säätiön tuottama 
Night Moves 2011 -klubikiertue on vieraillut kotimaan 
lisäksi Shanghaissa, Lontoossa, Tukholmassa, Parii-
sissa ja Tallinnassa. Turku Modern -festivaalin yhtey-
dessä klubi nousee laivaan: Night Moves -risteilyllä voi 
nauttia yhtä aikaa ajankohtaisesta artistikattauksesta 
ja maailman kauneimmasta saaristosta.

Festivaaliviikonloppuna Turku Modern -ohjelmistoa 
kuullaan myös Kupittaanpuistossa, jossa ainutlaatui-
sen esiintymispaikan tarjoaa kuplakammioista koos-
tuva, väriveistokseksikin luonnehdittu Colourscape.

Alkumeri 6.–7.8. 
Turku Modern 20.–24.7.

Mitä joessa kelluu?
aurajoella	voi	kesän mittaan kohdata yllättäviä asi-
oita. Kesäpäivän jokirannassa saattaa kruunata vaik-
kapa ihmeellinen seurue, joka lipuu joessa vesikirpulla 
matkustaen laahuksenaan turkulaisten lasten tekemiä 
kelluvia veistoksia.

Satuhahmot selittää Tanssiteatteri ERIn Fantasia-
Armada, jonka visuaalisesta ilmeestä vastaa taiteilija 
Jan-Erik Andersson. Esityksiä on heinä-elokuussa.

Jättimäinen päivänkakkara antaa uutta mittakaavaa 
jopa Suomen Joutsenelle. Laivan viereen tuleva kukka 
on osa Flux Auraa, Turun Taiteilijaseuran järjestämää 
ympäristötaidetapahtumaa.

Moni Flux Auran teos kommentoi merta, jokea tai 
saaristoa. Jokirannan suositun kävelyreitin varren 
puihin ripustettavat laivat, joessa kelluvat suuret 
haahkaveistokset ja Tuomiokirkkosillan alle tulevat, 
heijastinmateriaalista työstetyt valo-oliot viittaavat 
kaikki omalla tavallaan veteen.

”Tanssiperformanssi haahkojen selässä kuvaa konk-
reettisesti ihmisen ja luonnon tasapainoilua. Tanssi-
jalla on noin neliömetri tilaa käytössään”, kertoo Milla 

Järvipetäjä Turun Taiteilijaseurasta.
Jos joessa näkyy kummallisen monta pudonnutta 

varvastossua, on kohdalle osunut Pata, sandaali ja vir-
kattu teltta -kaupunkitaidetapahtuman sandaalipol-
ku. Pakolaisleireiltä saaduista sandaaleista tehty polku 
viritetään Aurajokeen Maailman pakolaispäivänä 20. 
kesäkuuta. Halistenkoskelle taas toteutetaan loppu-
kesällä useista suurikokoisista installaatioista koos-
tuva näyttely Boat – Vene.

Kulttuuripääkaupungin kesä huipentuu monella ta-
valla elokuun viimeiseen viikonloppuun. Silloin joki-
rantaan odotetaan yli sataa tuhatta ihmistä katsomaan 
suuria purjelaivoja, jotka poikkeavat Turussa osana 
The Culture 2011 Tall Ships Regatta -purjehdusta. Sa-
mana viikonloppuna Suomen Joutsenen edustalla soi 
varusmiessoittokuntien MILjazz-tapahtuma.

Fantasia-Armada 15.7.–27.8.
Flux Aura 20.6.–31.8.
The Culture 2011 Tall Ships Rega� a 26.–28.8.
MILjazz 27.8.
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Taistelu ruotii ajan 
ilmiöitä tanssin, mu-
siikin, valon ja tulen 
spektaakkelina.

turun	urheilupuiston Paavo 
Nurmen stadionille levittyvä 
Taistelu on suurtuotanto, jossa 
vahva tarina ja elävä musiikki 
yhdistyvät teokseen räätälöi-
tyihin visuaalisiin efekteihin.

”Öiselle huoltoasemalle saa-
puu joukko outoja kulkijoi-
ta. He tulevat jonkin pakotta-
mina”, ohjaaja-käsikirjoittaja 
Kari Heiskanen avaa teoksen 
tarinaa.

Taistelun  tapahtumat alka-
vat vesitilkasta, jonka huolto-
asemalla työskentelevä tyttö 
antaa janoiselle. Tilanne saa 
kuitenkin yllättävän käänteen.

”Tulijoita on paljon, eivätkä 
kaikki tyydy vesitilkkaan. Auto-
aan tankkaava mies huomaa pi-
an, ettei voikaan lähteä ja jättää 
ihmisiä oman onnensa nojaan. 
Tulijoissa on uhkaa mutta myös 
voimaa ja kiihottavaa outoutta. 
Mies joutuu osalliseksi tapah-
tumiin, jotka muuttavat hänen 
suhteensa maailmaan ja itseen-
sä”, Heiskanen analysoi juonta.

Heiskanen ei peittele mo-
nenlaisia inhimillisiä kiinne-
kohtia tihkuvan aiheen poliitti-
suutta. Paasaamisen sijaan hän 
kuitenkin ”kaihtaa valmiita 
vastauksia ja agendaa, tulivat-
pa ne miltä suunnalta tahansa”.

päivänpolttavia	teemoja ovat 
mukana työstämässä apulais-
ohjaaja-koreografi  Ari Num-
minen ja säveltäjä-muusikko 
Kimmo Pohjonen. Teoksen 
visuaalisesta puolesta vastaa 
lavastaja-valosuunnittelija Ilk-
ka Paloniemi.

Taiteellisen tiimin jäsenten 

osaamisella on viime vuosi-
na ollut runsaasti tilausta niin 
kotimaassa kuin maailmalla. 
Kari Heiskasen viimeisin suu-
ri ohjaustyö, Jukka Linkolan 
säveltämä koko perheen seik-
kailuooppera Robin Hood, sai 
ensi-iltansa Kansallisooppe-
rassa tammikuussa. Kimmo 
Pohjonen ja Samuli Kosminen 
julkaisivat keväällä ylistetyn 
Uniko-levyn maailmankuulun 
Kronos Quartetin kera. 

Ari Numminen puolestaan 
toimi ohjaajana myös Turun 
kulttuuripääkaupunkivuo-
den ohjelmistoon kuuluneessa 
Kimmo Pohjosen Haitaripai-
nia-produktiossa, jossa uutta 
etsivä musiikki kytkettiin fyy-
siseen performanssiin paini-
molskilla. Haitaripainin myötä 

syntyi idea Taistelu-suurtuo-
tannosta, ja tälläkin kertaa työ-
ryhmä hakee tuoretta lähesty-
mistapaa monella tasolla.     

”Esityksen elementteinä ve-
si, tuli ja puhurit seuraavat ta-
rinaa ja liikekieltä. Mittakaava 
vaihtuu yksittäisen esiintyjän 
pienestä eleestä suuriin jouk-
kokohtauksiin ja fyysiseen 
kamppailuun”, projektipäällik-
kö Vesa Ristimäki Popzoo Pro-
motions Oy:stä selvittää.

Työryhmään kuuluu lisäksi 
10–12 ammattimaista näytteli-
jä-tanssijaa sekä suuri joukko 
paikallisia avustajia, joita hae-
taan muun muassa turkulaisis-
ta urheiluseuroista ja kuoroista. 
Kalustoyhteistyössä on mukana 
myös puolustusvoimat.

Ristimäen mukaan spektaak-

kelin ydin on harkituissa yksi-
tyiskohdissa.

”Kimmo Pohjosen lisäksi mu-
siikkia ovat luomassa perkus-
sionisti Sami Kuoppamäki, ki-
taristi Timo Kämäräinen sekä 
Proton String Quartet. Hessu 
Iso-Ahola rakentaa äänentois-
ton, ja  erilaisten efektilaittei-
den avulla stadionille luodaan 
aivan omanlainen äänimaail-
ma”, Ristimäki hahmottelee.

heiskanen	tähdentää﹐ että en-
semblen työtapa lienee lähim-
pänä nykytanssin ja -teatterin 
käytäntöjä – koska prosessi on 
vielä kesken, kokonaisuus elää 
voimakkaasti.

”Musiikki on ratkaiseva osa 
esitystä. Se kuljettaa tapah-
tumia ja antaa pulssin kaikel-

le. Sävellystyö toteutetaan it-
senäisenä elementtinä ennen 
harjoituksia, sekä harjoitusten 
aikana toimintaan sovittaen.”

Stadionin autiudessa koros-
tuu valojen merkitys.

”Valaistus fokusoi kertomuk-
sen avainkohtia, valitsee henki-
löistä ja tapahtumista sen, mitä 
katsojan on määrä seurata. Mi-
tä tulee juonen seurattavuu-
teen, hyödynnämme teatterin 
ja tanssin keinoja emmekä sul-
je puhettakaan pois”, Heiska-
nen summaa metodeja.

Matti Komulainen

Taistelu 31.8., 2.9. ja 3.9. 
Paavo Nurmen stadion, Turku
Liput Lippupisteestä 
34/30/20 €
www.turku2011.fi /taistelu 

Ihmisyyden ytimessä
Kalenterissa
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Viimeinen ehtoollinen: 
Passio 
Tanssitea� eri Eri tulkitsee 
maailmanhistorian tunnetuinta 
draamaa. Ohjaus ja koreografi a 
Tiina Lindfors, musiikki Arvo 
Pärt, valot Esa Kyllönen. 
Turun tuomiokirkko.
19.5.–22.5. ja 28.7.-31.7. 
Liput 10/7/5 €

Eurocultured–festivaali
Suuri katukul� uurifestivaali 
tuo Aurajoen rannoille yli 300 
taiteilijaa ja esiintyjää Euroopan 
eri maista. Värikäs ohjelmisto 
koostuu mm. taiteesta, katu-
tanssista ja musiikista. Tuotanto 
Spearfi sh Ltd ja Soul Production 
Oy. Aurajokiranta, Turku. 
21.–22.5. Vapaa pääsy

Street Life –seminaari
Katuelämää ja kaupunkitilojen 
haltuuno� oa käsi� elevä semi-
naari. Pääpuhujina professorit 
Tim Cresswell ja Don Mitchell 
sekä emeritusprofessori Gunnar 
Olsson. Turun yliopisto.
20.–21.5. Osallistumismaksu 
80/40 € 

Sävelsilta: Pyhän 
Jaakobin jalanjäljillä
Barokkimusiikkia keskiaikai-
sessa kivikirkossa merellisissä 
maisemissa. Rymä� ylän kirkko, 
Taipaleentie.
21.5. klo 15. Liput 25/20 € 

Integroidun tanssin ja 
tea erin päivät
Kynnys ry:n kansainvälisen 
festivaalin päätapahtumat 
Logomossa: 
Integroidun tanssin iltaesitys 
21.5. klo 17.30–21 
Sateenkaaren värit 
-päätöstapahtuma
22.5. klo 15–17.30 
Liput 15/10 €

Turku kuuntelee: 
äänitaiteen teemaviikot
Taiteilijatapaamisia, keskustelu-
tilaisuuksia sekä teosesi� elyjä. 
Lisäksi Aurajokisinfonian esitys 
27.5. sekä äänitaide� a käsi� ele-
vä symposium. 
22.5.–4.6.  

Taiteilija naapurina: 
thud! moving 
endangered spaces
Norjalaisen taiteilijaryhmän 
päiväkoti-ikäisille lapsille suun-
na� u esitys.
25.5. Maarian kirjasto, 
Arkeologinkatu 5, Turku
26.-27.5. Pansion kirjasto
Pernontie 29, Turku 

Performanssi 2011 
MUU ry:n ja sen kumppaneiden 
kansainvälinen performanssitai-
teen festivaali tarjoaa esityksiä 
suunnitellusti ja sa� umalta – 
sisällä, ulkona sekä maailmanlaa-
juisesti netissä.
27.–29.5.

KESÄKUU

Kohtaa sarja kuvia
Sarjakuvia kaupunkitilassa. 
(ks. s. 22) 1.6.-4.9. 

International Science 
Day –seminaari
Kansainvälisenä yliopistoyhteis-
työnä järjeste� ävä englanninkie-
linen tieteen ja taiteen seminaari 
yhdistää kvan� ifysiikan tutkimuk-
sen taiteeseen. Puhujina mm. 
professorit Kari Enqvist ja Wolf-
gang Lange (UK) sekä Kvan� iva-
ras-romaanin kirjoi� anut tohtori 
Hannu Rajaniemi.
Lisätiedot: www.isd2011.fi . 
Sigyn-sali, Linnankatu 60, Turku
5.6. klo 9.30–16. Vapaa pääsy

Koroisten viikko
Koroisten ja alueen historiallis-
ten maamerkkien esi� elyä sekä 
työnäytöksiä. 6.–13.6.
Ihmisen jälki 
Koroisten historiaa näytelmässä, 
jossa pääosassa ovat kirkkoherra 
Ivar Tallgren ja hänen kul� uuri-
perheensä. Tuotanto Kotiseutu-

yhdistys Halinen-Räntämäki ry. 
Maarian pappila, Sorolaisenkatu 
4, Turku.
10.6.–28.8. / 14 esitystä. 
Liput 15/10/5 €

Loisto: Voimasta 
voimaan – Pyhiin-
vaeltajan lauluja
Olli Kortekankaan barokki-
musiikkikantaatin kantaesitys 
Naantalin musiikkijuhlilla. 
Esiintyjinä mm. sopraano 
Hanna-Leena Haapamäki, 
mezzosopraano Melis Jaatinen, 
tenori Tuomas Katajala ja 
basso Nicholas Söderlund. 
Naantalin kirkko, Nunnakatu 2.
7.6. klo 19. 
Liput 50/27 €

Kylämatka 
Yhdeksässä varsinaissuoma-
laisessa kylässä kerätyt muistot 
ja tarinat on koo� u amma� i-
ohjaajien johdolla esityksiksi, 
jotka kyläläiset itse esi� ävät. 
Esitykset 11.6.–28.8. 
Raisio, Kaarina, Sauvo, 
Merimasku, Muurla, 
Särkisalo, Mynämäki, 
Leinmäki ja Rymä� ylä. 
www.turku2011.fi /kylamatka 

Pata, sandaali ja 
virka u tel a
Suuri tel� a virkatuista, 
kudotuista ja kirjotuista tilkuista, 
joita ovat tehneet pakolais-
naiset ympäri maailman. 
Turun pääkirjaston piha, 
Linnankatu 2.
13.–19.6. 
ma, ke-pe 10-19, 
la 11-15, su 13-17
Yleisöesi� elyt tasatunnein. 
Pakolaisten tarinoihin 
perustuvia draamaesityksiä ja 
tapahtumia arkisin klo 17 
ja viikonloppuna klo 14.

Loisto: Jazzia 
Aurajoen rannalla
Pori Jazzin konsertissa esiintyvät 
Laivaston Soi� okunta, Pori Jazz 
All Stars, Laura Sippola & Tuki 
sekä Suvanne. Kaljaasi Ihanan 
neitsytpurjehdus Turkuun tuo 
paikalle myös SuomiAreenan 
kesän ensimmäisen keskuste-
lutilaisuuden. Vaakahuoneen 
Paviljonki, Linnankatu 38, Turku.
15.6. klo 14. Vapaa pääsy

Soivat kirjeet 
Tukholmasta Ahvenanmaan ja 
Kustavin kau� a Turkuun saapu-
van konser� isarjan runkona ovat 
kolmen säveltäjän tilausteokset. 
Säveltäjät ovat Bri� a Byström 
(Ruotsi), Ella Grüssner Crom-
well-Morgan(Ahvenanmaa) sekä 
Sebastian Fagerlund (Suomi). 
Oman tunnelmansa konser� iin 
luovat ääneen lue� avat, posti-
rei� iä kulkeneet vanhat kirjeet.
15.6.–7.8. / 13 konser� ia 
7.8. klo 18 Sigyn-sali, 
Linnankatu 60, Turku
Liput 25/20/15 € 
www.turku2011.fi /
soivat-kirjeet-konser� isarja

Neitsytperunafestivaali
Aitojen makujen ja lähiruoan 
oma kul� uurijuhla. (ks. s. 23)
16.6. Torilla kokataan, 
kauppatori 
18.–19.6. Neitsytperuna-
festivaali, Varvintori

Polyglot: 
Elokuvafestivaali
Kuusi saaristossa kuva� ua 
dokumen� ia sekä eurooppalais-
ten nuorten elokuvaverkosto 
Nisi Masan muuta tuotantoa. 
Media LIV AB, Humalistonkatu 
7 A, Turku. (ks. s. 5) 18.–19.6. 

Turku365: 
Sunnuntaimaalarit
Taideklinikkaan osallistuneet 
Turun seudun sunnuntaimaalarit 
piirtävät esiin kaupungin rumien 
yksityiskohtien kauneuden. 
Kuvajamien jälkeen teokset 
jätetään paikalleen löyde� äväksi 
– hae siis kotiisi pala ”ruminta” 
Turkua! 18.6. klo 11 

Pata, sandaali ja 
virka u tel a
Maailman pakolaispäivänä Aura-
joella lipuu verkkaan sata paria 
kaukaa tulleita sandaaleita. 20.6. 

Loisto: 
Kamarimusiikkia Utössä
Naantalin Musiikkijuhlien 
kamarimusiikkikonserteissa 
Utön majakkasaarella esiintyvät: 
viulistit Jaakko Kuusisto, Regis 
Pasquier ja Bruno Pasquier 
sekä Arto Noras (sello) ja 
Michel Lethiec (klarine� i).

21.6. klo 15 ja 17, Utön kirkko 
21.6. klo 22, Utön Havshotelli 
Liput 30/15 €

Cirque Dracula
Draculan intohimoista tarinaa 
tulkitsevat varieteessa Cirque 
Du Soleil –taustan omaavat 
kansainväliset taiteilijat Ebon 
Grayman (USA), Kotini Junior 
(Ukraina), Slava Volkov ja Pau-
liina Räsänen sekä Turun omat 
sirkustähdet. Ohjaus Minna 
Vainikainen. Musiikki Corinne 
Kuzma (Ranska). Tuotanto 
ArtTeatro. Spiegeltent-tel� a, 
Mannerheiminpuisto, Turku. 
(ks. s. 11)
23.6.–14.8. / 37 esitystä. 
Liput 39/30 € 

HEINÄKUU

Loisto: Kappelikiertue 
saaristossa
Korpo Jazzin tuo� amassa 
konser� isarjassa Saaristomeren 
kappeleissa ja kirkoissa esiintyy 
Jukka Perko Trio:
Jukka Perko (saksofonit), 
Teemu Viinikainen (kitara) ja 
Jarmo Saari (sähkökitara).
4.7. klo 19 Jurmon kappeli
5.7. klo 19 Aspön kappeli
6.7. klo 19 Hii� isten kirkko
7.7. klo 19 Korppoon kirkko
8.7. klo 19 Hirvensalon
taidekappeli. Liput 15 €

Loisto: The Vanguard 
Jazz Orchestra 
New Yorkin Vanguard Clubin big 
band -amma� iorkesteri aloi� aa 
Euroopan kiertueensa Turusta. 
Konsertin järjestää Turku Jazz 
ry. Logomo, Köydenpunojankatu 
14, Turku. 
9.7. klo 19. Liput 26/22 €.

 kalenteri
  toukokuu – elokuu

2011TURKU

Turku 2011 –ohjelma sisältää noin 160 
erilaista ohjelmakokonaisuu� a, jotka 
koostuvat tuhansista yksi� äisistä 
tapahtumista. Koko Turku 2011 
–ohjelma sivuilla www.turku2011.fi .

Turun alueella tapahtuu 
myös paljon muuta. 
Ajankohtaiset 
tapahtumatiedot 
sivuilta www.turkukalenteri.fi .

www.turku2011.fi /kalenteri
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Loisto: Ooppera 
kohtaa Jazzin
Baltic Jazzin ja Kemiönsaaren 
Musiikkijuhlien konser� i tarjoaa 
oopperan rakastetuimpia aarioi-
ta solisteinaan Helena Juntunen, 
Essi Lu� inen, Petri Bäckström ja 
Riku Pelo, säestäjänä sinfoniaor-
kesteri Vivo kapellimestari Esa 
Heikkilän johdolla. Ooppera Big 
Band esi� ää samat aariat jazz- ja 
swingversioina An� i Sarpilan 
johdolla. Masuuni, Taalintehdas.
7.7.klo 19. Liput 35 €

Loisto: Sukella musiikin 
maisemaan – kamari-
musiikkia Seilin saarella
Nauvon kamarimusiikkipäivien 
tuo� amassa konsertissa saa 
kantaesityksensä Seppo Pohjo-
lan uusi jousitrio. Esiintyjinä mm. 
viulisti Philippe Graffi  n, al� o-
viulisti Georg Hamann ja sellisti 
Erkki Lahesmaa. Seili.
10.7. klo 15. Liput 25 €

Fantasia-Armada
Aurajoella lumpeenkukalla 
lipuvan satumaisen seurueen 
liikkeestä vastaa Tanssitea� eri 
ERI koreografeinaan Eeva Soini 
ja Lassi Sairela. Visualisointi 
Jan-Erik Andersson. Yhteistyös-
sä mukana Kul� uurikeskuksen 
kul� uuripaja ja Turun AMK:n 
Taideakatemia.
15.7.–27.8. to–la klo 12–14, 
pe klo 18–20 

Loisto: Meren ja 
taivaan välissä
Kamarimusiikkikonsertin 
ohjelmassa mm. säveltäjä Jouni 
Hirvelän kirjoi� aman tilauste-
oksen Tatuoitu kivi kantaesitys. 
Tuotanto Turun musiikkijuhlat. 
Kökarin kirkko. 
16.7. klo 19. Liput 20/15/10 €

Turku Modern
Tanssi- ja elektronisen musiikin 
festivaali kokoaa kiinnostavim-
mat artistit Turun keskustan 
klubeille ja lämpimään heinä-
kuun yöhön.  (ks. s. 15)
20.–24.7. 

Elämyspuisto Turku 2011 
Galaktinen kiiltokuvahahmo Don 
Walsh johda� aa dramatisoituun 
kaupunkitapahtumaan, joka 
koostuu esityksistä, retkistä ja 
peleistä. Toteutuksessa hyödyn-
netään mm. (rooli)pelitekniikoita, 
mediaa ja tea� eria. Osallistua 
voi perinteisenä katsojana, netin 
välityksellä tai hei� äytymällä 
rooliin koko viikoksi. Suunni� elu 
Kadonnut Kaupunki Oy.
21.–27.7. 

Loisto: Soiva saari – 
Sound of the Island
Kantaesityksenä tanskalaisen 
Poul Rudersin tilaussävellys 

sopraanolle, klarinetille ja jousi-
kvartetille. Esiintyjinä sopraano 
Helena Juntunen, klarinetisti 
Kari Kriikku ja Uusi Helsinki 
-kvarte� i. Isokarin majakkasaari.
22.7. klo 18. Liput: 24 €. 
Kuljetus Uudestakaupungista 
vesibussilla 15 € tai Brigantiini 
Mary Annilla 40 € 
(sis. ruokailun), 
varaukset p. 02 8451 5301

Colourscape: 
Music of the Spheres
Aurajoella kelluvasta jä� imäises-
tä kuplasta tarjoillaan musiikki-
esitys jokirannan yleisölle. 
(ks. s. 13)
22.7. klo 18 ja Taiteiden yönä 
18.8. klo 22. Vapaa pääsy

Colourscape
Sata värikästä kuplaa, joiden 
sisällä odo� aa elämys. Kupit-
taanpuisto, Turku.
23.7.–14.8. Liput 8/5 €

ELOKUU

Salo 2011: 
Perinnemaisemaretket
Opastetuille kierroksille on 
vapaa pääsy.
2. ja 9.8. klo 17. Halikonjoki, 
lähtö Halikon museosillalta.
16., 23. ja 30.8. klo 17. 
Salonjoki, lähtö Moision-
kosken riippusillalta. 

Contemporary 
Art Archipelago: 
(Est)etiikka: Luonnon 
kohtaamisesta
Keskustelutilaisuudessa poh-
ditaan mm. mikä on maiseman 
arvo ja mitä on luontoon 
assosioituva vapaus ja koske-
ma� omuus. Saaristokeskus 
Korpoström, Korppoo. 
5.8. klo 10–16. Vapaa pääsy

Opera d’Alvilda in Abo 
Ooppera muinaisesta Turusta, 
Pohjolan vahvoista amatsoninai-
sista ja Turun linnaan sijoi� uvas-
ta kuninkaallisesta hääjuhlasta. 
Turun linna, Linnankatu 80. 
5.–17.8. klo 21 / 8 esitystä. 
Liput 65/55/35 €
Linnan vahvat naiset, Turun 
museokeskukset opastetut 
kierrokset Turun linnassa.
19.7.–4.8. klo 15 ja 5.–17.8. 
klo 15 ja 18. Liput 12 €

 
Alkumeri-festivaali
Hyvän olon musiikkifestivaali 
tarjoaa ohjelmaa aamupäivän 
vesijumpasta iltayön tanssibilei-
siin yhdessä Suomen kärki-
artistien kanssa. Samppalinnan 

maauimala, Turku. (ks. s. 15).
6.8. klo 8–03 ja 7.8. klo 8–24. 
Ennakkoliput 1 pv 26/10 €, 
2 pv 42 €, 1 pv perhelippu 50 €

Tulevaisuuden retki – 
Turku 3011
Lastenooppera turkulaisten 
alakoululaisten tulevaisuuden 
tulkinnoista kuullaan osana 
Turun musiikkijuhlia. Lasten 
tuo� amista materiaaleista libre-
ton on koonnut Emma Puikko-
nen. Visuaalisuus Pia Kalenius. 
Sävellys Markku Klami. 
Linnatea� eri, Linnankatu 31. 
6.–9.8. / 4 esitystä. 
Liput 15/10 €

Mariinski-tea erin 
orkesteri ja 
Valeri Gergijev
Odote� u vierailu maailman 
orkesteri- ja oopperaeliitin 
huipulta. Turun konser� italo, 
Aninkaistenkatu 9. (ks. s. 5)
11. ja 12.8. klo 19. 
Liput 60/50/40 € ja 55/45/35 €

Veistos elää
Turku365 tuo kaupungin kaduille 
ja julkisiin tiloihin taide� a joka 
päivä. Leikkikavereikseen se 
kutsuu tunne� uja kotimaisia ja 
kansainvälisiä taiteilijoita, jotka 
antavat kaupunkitaideleikkiin 
oman erikoisosaamisensa tavalli-
sesta poikkeavassa ympäristössä. 

Yksi leikkikavereista on itä-
valtalainen koreografi  Willie 
Dorner. Dornerin Turussa 
elokuussa nähtävä teos Urban-
dri� ing rakentuu hetkistä, joiden 
aikana ryhmä tanssijoita ja par-
kouraajia muuntautuu ihmisveis-
toksiksi käpertyen ja kasaantuen 
paikkoihin, joihin ohikulkijat 
harvoin kiinni� ävät huomiota. 
Willie Dorner: Urbandri� ing 
20.8. klo 13 ja 17
Lähtö pääkirjaston edustalta 
(Linnankatu 2)
www.turku365.fi 

Pimeyden 876 sävyä: 
Pimeä kesätea eri
Tunnelmallinen, valoilla ja 
varjoilla leikkivä yönäytös koko 
perheen näytelmästä Risto 
Räppääjä ja villi kone. Turun 
Kesätea� eri, Vartiovuori.
12.8. klo 21. Liput 25/22/15 €

Aboagora–symposium
Turun musiikkijuhlien ohjelmisto 
tarjoaa pui� eet kohtaamisille 
tieteen ja taiteen välillä. Taitei-
lijat kutsutaan luentosaleihin ja 
tieteentekijät sekä yleisö saavat 
kokea musiikin voiman konser-
teissa. Mm. Turun konser� italo, 
Aninkaistenkatu 9. 15.–18.8.

Future Circus –festivaali
Sirkuksen magiikkaa ja visuaalis-
ta lumoa tarjoilevat vierailevat 

sirkustaiteilijat ja Turun Taideaka-
temian sirkusopiskelijat. Useita 
paikkoja. (ks. s. 11)
17.–26.8. Quantum Circus 
–esitys Logomossa 17.–22.8. / 
8 esitystä. Liput 20/15/10 €

Pimeyden 876 sävyä: 
Lyhtypiknik 
Taiteiden yön piknik kutsuu 
kaupunkilaiset nau� imaan 
pimenevästä illasta, musiikista 
ja muusta ohjelmasta. 
Vartiovuoren puisto, Turku.
18.8.

Joutomaa
Turun Raunistulan joutomaalle 
sijoi� uva näytelmä yhdistää 
muistoja ja henkilöitä vuosi-
kymmenten varrelta. Tuotanto 
Luojakunta ry. Virusmäentie 65, 
Turku. (ks. s. 6) 
18.–20.8., 25.–26.8. ja 28.8. 
klo 20. Liput 25/15 €

Viva la Diva!
Oopperalaulaja, huippusopraa-
no Karita Ma� ila saa seurakseen 
Turun oman kuningasbasson 
Ma� i Salmisen sekä tenori 
Jorma Silvastin. Säestyksestä 
vastaa Turun fi lharmoninen or-
kesteri Susanna Mälkin johdolla. 
Turun linnan puistossa nähtävät 
konsertit ovat osa Linnan Juhlat 
-tapahtumakokonaisuu� a, 
jonka tuo� aa Live Nation 
Finland. (ks. s. 8–9)
19.8. ja 22.8. klo 19.30, 25.8. 
klo 20. Liput www.lippu.fi 

Koroisten kyläjuhlat
Koroisten komea historia herää 
henkiin draamallisissa esityksissä 
ja muissa tapahtumissa. 
Koroisten LUMO-keskus,
Koroistentie 2.
20.8. klo 12–18. Vapaa pääsy

Turku Grand Prix 
–alamäkiajot
Ekologinen ja vauhdikas koko 
perheen yleisötapahtuma tuo 
omavalmisteiset mäkiautot ja 
amma� imaisesti rakennetut 
rinneautot Turun keskustaan. 
Tapahtuman tuo� aa R-Beat Oy. 
Taidemuseonmäki, 
Turku. 20.–21.8. 

Archipelago 
Logic –symposium
Kansainvälinen symposium luo 
tilan poikkitieteelliselle keskuste-
lulle saaristojen tulevaisuudesta 
yhdistäen näkökulmia biologiasta 
fi losofi aan ja arkkitehtuurista 
nykytaiteeseen. Järjestäjinä 
Skärgårdsinstitutet vid Åbo 
Akademi ja CAA. Åbo Akademi, 
Turku ja Saaristokeskus 
Korpoström, Korppoo.
26.–28.8. 

Kalenterissa

Muinaistulia, ilotulitusta, sir-
kusta ja suuria purjealuksia 

Elokuun 
viimeinen 
viikonloppu 
huipentaa 
kesän 
Saaristossa on perinteisesti 
hyvästelty mennyt kesä elokuun 
viimeisenä lauantaina syty� ämäl-
lä suuret tulet ja juhlimalla niiden 
ympärillä. Tänä vuonna perinnet-
tä halutaan laajentaa ja vahvis-
taa. Juhlimiseen liitetään lupaus 
saaristoalueita yhdistävästä 
Itämerestä huolehtimisesta. 
Saariston ohella juhlaa ja upeaa 
ohjelmaa rii� ää myös Aurajoella 
koko viikonlopun ajan. 

The Culture 2011 
Tall Ships Rega a
Tall Ships Races -tapahtuman 
jatkoksi purjehdi� ava rega� a tuo 
suuret purjelaivat Aurajokeen. 
Rega� aviikonloppu oheis-
ohjelmineen on yksi vuoden 
suurimmista yleisötapahtumista. 
Tapahtuman toteutuksesta vas-
taavat Sail Training International 
(STI) ja Turun kaupunki. 
26.–28.8. 26.8. klo 23 ilotulitus 

MILjazz
Museoalus Suomen Joutsenen 
edusta tarjoaa upeat pui� eet 
jazztapahtumalle, jossa jammai-
levat eturivin solistien kanssa 
Laivaston Soi� okunta kapelli-
mestarinaan musiikkikomentaja-  
kapteeni Timo Kotilainen, Ilma-
voimien Big Band musiikkimajuri 
Tomi Väisäsen johdolla sekä 
Puolustusvoimien Varusmiessoit-
tokunta. Tapahtuman taiteelli-
sena johtajana toimii musiikki-
yliluutnan� i Ville Paakkunainen. 
27.8. klo 18. Vapaa pääsy

Muinaistulien sytytys 
saaristossa 27.8. 
klo 21.30

The Elements
Ilma-akrobatian, tulitaiteen, 
musiikin ja valoshown yhdis-
tävä henkeäsalpaava esitys 
Aurajoella ja sen yllä. Helsingin 
Sirkusamma� ilaisten esityksen 
ovat ideoineet sirkustaiteilijat 
Mia Lindholm, Mia Silvennoinen 
ja Kaisa Pesonen. Tea� erisillan 
ympäristö. (ks. s. 11) 
27.8. klo 22. Vapaa pääsy

Henrik ja Noitavasara 
Historiallinen kansanooppera 
kerää Turun linnan pihalle 
yli 100 tekijää ja esiintyjää.
 (ks. s. 6)  
27.–28.8., 3.–4.9. 
klo 20. Liput 45/35 € 
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Bongaa 
muurahaisia 

luontoreitillä tai 
virtuaalisesti! 

www.turku2011.fi /
bongaa-turun-

murkut

Tule 
tekemään 

elokuva kolmessa 
tunnissa! 

www.turku2011.fi /
klaffi  -minun-

turkuni
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Näy� elyt
Wäinö! –kuvanveisto-
näy ely 2011
Kuvanveiston konkarit Maija 
Helasvuo, Villu Jaanisoo, 
Vesa-Pekka Rannikko ja Miina 
Äkkijyrkkä kohtaavat nuoret 
virtuoosit: Mia Hamari, Liisa 
Hietanen, Laura Könönen, 
Pasi Mälkiä ja Jenni Tieaho. 
Galleria Maaret Finnberg ja 
pääkirjaston sisäpiha, Turku. 
26.6. asti. Vapaa pääsy

Viimeinen ehtoollinen 
Maallinen ja hengellinen, nyky-
taide ja kirkkotaide kohtaavat 
Leonardo da Vincin kuuluisan 
seinämaalauksen innoi� amissa 
teostulkinnoissa. Näy� elyn tai-
teilijoina Andy Warhol, Francine 
LeClercq ja Pauno Pohjolainen. 
Turun tuomiokirkko. 
31.7. asti. Vapaa pääsy

Vesi – tunteita ja 
aistimuksia
Suomalaista, virolaista ja ruot-
salaista nykytaide� a esi� elevän 
näy� elyn pääpaino on valoku-
vauksen ja videotekniikan 
keinoin toteutetuilla teoksilla. 
Wäinö Aaltosen museo (WAM), 
Itäinen Rantakatu 38, Turku. 
21.8. asti. Liput 6/4 €, 
alle 7-vuotiaat maksu� a

Saunapolulla-
pienoisnäy ely
Valokuvia ja taide� a Turun mu-
seokeskuksen kokoelmista. 
Cafe Wäinö, WAM.
31.8. asti. Vapaa pääsy

Suomalainen savusauna
Saunan kehitysvaiheita 2000 

vuoden ajalta. Kuralan Kylämäki, 
Jaanintie 45, Turku.
18.9. asti. Liput 4,50/3 € 

Usko, toivo ja rakkaus 
Yhteisnäy� elyssä viisi arvos-
te� ua espanjalaistaiteilijaa: 
Diego Canogar, Rafael Canogar, 
To� e Mannes, Jose Luis San-
chez ja Tomas Vaquero. Pyhän 
Henrikin Ekumeeninen Taide-
kappeli, Seiskarinkatu 35, Turku. 
28.8. asti. Liput 4/2 €

Savi kaupungissa
Keramiikalla kaunistetut veden-
pumppaamo, ilmastointi- ja 
sähkönjakelurakennus:
Karin Widnäs: Kimono, 
Läntinen Rantakatu 37
1.6. alkaen. Pekka Paikkari: 
Iglu, Puutori. 
Kim Simonsson: Temppeli, 
Kupi� aanpuisto

Turkulaiset–näy ely 
Mäntän Serlachius-museoiden 
kon� inäy� ely on kiertänyt 
kesällä 2010 Suomea ja kerännyt 
samalla terveisiä kul� uuripää-
kaupunkilaisille. 
Turun kauppatori.
6.–23.6. Vapaa pääsy

Animoi: David Shrigley 
Bri� iläinen kuvataiteilija David 
Shrigley tunnetaan ensisijaisesti 
humoristisista ja toisinaan myös 
ärhentelevistä sarjakuvistaan. 
Nyt esillä on ka� ava valikoima 
hänen animaatioitaan. 
Turun taidemuseon Pimiö, 
Aurakatu 26. 
10.6.–4.9. 
Liput 8/5 €, 
alle 16-vuotiaat maksu� a

NYT2011 Together - 
Naantalin ja Raision 
nykytaiteen kesä 

Monimuotoisia näy� elyitä ja 
ympäristötaiteen teoksia nyky-
taiteen eri alueilta 52 taiteilijalta 
23 eri kohteessa. Päänäy� ely 
Raision museo Harkossa. 
12.6.–14.8.

ARKturku
Turkulaisen modernin ja nyky-
arkkitehtuurin helmiä kuvin ja 
äänin havainnollistava ARKturku 
nostaa esiin mm. arkkitehti Erik 
Bryggmanin. Toteutus Visual 
Aspect. Turun pääkirjasto, 
Linnankatu 2.
1.6.–31.7. Vapaa pääsy.

Kerro u ja koe u 
Turku –näy elyt
Turun yliopiston Historian, 
kul� uurin ja taiteiden tutkimuk-
sen laitoksen hanke, kokoaa 
naisten historiaa ja muistoja. 
Näy� elyihin on vapaa pääsy.
13.6.–1.7. Kädentaitajia Turussa 
Turkulaista käsityöharrastusta. 
Martin kul� uuriolohuone, 
Stålarminkatu 3.
4.–22.7. Liikkuva Turku 
Turkulaisten naisten liikunta-
muistoja. Nummen kirjasto, 
Töykkälänkatu 22.
15.8.–2.9. Kaupungin ääni 
Turkulaisten naisten musiikki- ja 
kuorolauluharrastusta. Nuorten 
taide- ja toimintatalo Vimma, 
Aurakatu 16.

Sisäiset maisemat
Keramiikka-, video- ja valokuva-
taiteen näy� ely kertoo kaupun-
kilaisten muistojen kau� a tarinaa 
Turusta, ennen ja nyt. Tulkitsijoi-
na japanilaiset keramiikkataitei-
lijat Tomoko Kurahara ja Satoko 
Sai sekä valokuvataiteilija Marja 
Pirilä. Turun linna, Linnankatu 80. 
17.6.-25.9. Liput 8/4,5 €

Contemporary Art 
Archipelago (CAA) 
Kansainvälinen nykytaidenäyt-
tely tuo Turun saaristoon yli 20 
uu� a paikkasidonnaista teosta 
tai tapahtumaa kansainvälisiltä ja 
saaristossa asuvilta taiteilijoilta. 
Mukana ovat mm. Alfredo Jaar 
(US/CL), Renée Green (US) ja 
Minerva Cuevas (MX). (ks. s. 14)
18.6.–30.9.

Tarinamatot-näy elyt
Räsymatot kunniaan! 
Näy� elyihin on vapaa pääsy.
12.7.–27.8. 
Tarinama� ojen Herkkupalat
Mielenkiintoisimmat matot 
ja ma� otarinat. Aula-galleria, 
Taitokeskus Juselius, 
Uudenmaankatu 1.
12.7.–27.8. Saga
Modernia ma� osuunni� elua, 
ma� oihin lii� yviä taideteoksia 
ja käy� öesineitä. Galleria 
Campus/YH Novia, 
Nunnankatu 4.
19.7.–28.8. Ma� oleikki
Lasten ma� omuunnelmia. Brink-
kalan Ullakkogalleria, 
Vanha Suurtori.

Flux Aura 2011
Kansainvälinen ympäristötaide-
tapahtuma tuo taide-elämyksiä 
Aurajoelle ja sen rannoille. Turun 
Taiteilijaseuran koordinoiman 
kokonaisuuden taiteilijoita ovat 

mm. Kari Caven, Candy Chang 
(USA) ja Renja Leino. 
20.6.–31.8.

Dialogue Cities 
Taiteilija naapurina –hankkeen 
taidetapahtuma koostuu näy� e-
lystä ja kaupunkitilaan sijoite-
tuista teoksista, jotka rakentavat 
vuorovaikutusta ystävyyskau-
punkien Turun ja Kölnin välille. 
Pääpaikka Galleria Maaret 
Finnberg, Läntinen Rantakatu 3, 
Turku. 3.–27.8. Vapaa pääsy

 
Maaria ja mestari
Turkulaisen kuvataiteilija Saara 
Ekströmin uusi videotriptryykki 
tulkitsee modernilla tavalla 
suomalaiseen Maaria-myy� iin 
lii� yvää kuvastoa ja symboliikkaa 
sekä nostaa esille naiseuteen ja 
seksuaalisuuteen lii� yviä ver-
tauskuvia ja tabuja. Turun linna, 
Linnankatu 80.
12.8.2011–29.1.2012. Liput 8/4,5 €

Boat – Vene
Vene yhdistää kansoja meren eri 
rannoilla. Seitsemän kansain-
välisen taiteilijan installaatio-
näy� elyn järjestää siirtolais-
taiteilijoiden järjestö EU-MAN. 
Halistenkosken alue, Turku.
15.8.–15.9. 

Turku-Pietari-Köln
Eurooppalaisten nuorten arki-
kuvia ja ohjatuissa työpajoissa 
toteute� uja omakuvia. Valokuva-
taiteilija Vesa Aaltosen johta-
massa yhteisölliseen valoku-
vausprojektiin on osallistu-
nut noin 300 nuorta Turussa, 
Pietarissa ja Kölnissä. Kokooma-
näy� ely Turun pääkirjastossa, 
Linnankatu 2.
18.8.-30.9. Vapaa pääsy

Vesi – tunteita ja aistimuksia 
Olen horoskooppimerkiltäni Vesimies, asun saaressa, haluan suojella Itämerta, 
minulla on pakko olla vesilasi vieressä kirjoi� aessani, pidän uimisesta, kellumises-
ta, jalkojen ui� amisesta vedessä. Olen suojellut Mosambikin kaivokampanjaa ja 
tutustunut Tansanian köyhiin kyliin, joissa ve� ä ei ole. Vesi on minun elemen� ini. 
Ja tämä Wäinö Aaltosen museon näy� ely on nähtävä.

Loisto: Kappelikiertue saaristossa
Olen Hii� isten kirkossa, kotisaarella 6.7. kuuntelemassa Jukka Perkoa. Olen seu-
rannut mieheni kanssa Perkon uraa jo kauan ja käynyt kuuntelemassa häntä 
monta monituista kertaa. Viime kesänäkin Perko soi� i Hii� isissä, vanhassa sir-
kusteltassa. Tänä vuonna saksofoni soi Suomen toiseksi vanhimmassa puisessa 
ristikirkossa. On erityistä saada saarelle jotakin näin hienoa!

Lukulampun valossa: Kaamosviikonloppu kirjastossa
Kesä on vasta tulossa, onneksi! Marraskuu tuntuu kaukaiselta eivätkä ajatukset 
kulje pimeitä polkuja juuri nyt, mu� a koska aion vie� ää kesän autuaasti ulkona 
- saarella, laiturilla, meressä, veneessä, kukkapenkissä, riippumatossa ja polku-
pyörän selässä - aja� elen marraskuun pimeää kuin jotakin mustaan pake� iin 
paka� ua lahjaa. Kun avaa mustan silkkinauhoista solmitun rusetin, löytää jokai-
sen lukutoukan ja kirjoja rakastavan ihmisen muistilapun: Syksyllä luemme taas 
Lukulampun valossa.

valintoja Turku 2011 -ohjelmastaMinä menen

Eppu Nuotio on Hii� isten saarella, syvällä 
Varsinais-Suomen saaristossa asuva näy� elijä, 
ohjaaja ja monipuolinen kirjoi� aja. Hän on ol-
lut Unicefi n hyvän tahdon lähe� iläs vuodesta 
2002. 

Eppu Nuotio
Tuli on irti! 
Tiedekeskus Heurekan ja Turun museo-
keskuksen kokemuksellinen näy� ely 
tutustu� aa katsojan liekkien maailmaan. 
Liput 12/8 €, alle 7-vuotiaat maksu� a.

Only a Game?
UEFAn interaktiivinen koko perheen 
jalkapallonäy� ely perehdy� ää lajiin ja sen 
harrastajiin. Vapaa pääsy.

Kuvataidenäy elyt:

Liisa ihmemaassa 
Suomen valokuvataiteen museon tuot-
tama, suurin Suomessa koskaan nähty 
nykyvalokuvan näy� ely.

Kiasma: 
Eija-Liisa Ahtila ja 
Isaac Julien / ARS11
Kansainvälisten mediataiteilijoiden yliste-
tyt videoinstallaatiot ensimmäistä kertaa 
esillä Suomessa. 
16.1.–29.5. Eija-Liisa Ahtila: 
Where is Where? 
17.6.–18.12. Isaac Julien: 
Western Union: Small Boats. 

Tom of Finland
Ka� ava kokoelma Tom of Finlandina 
tunnetun kuvataiteilija Touko Laaksosen 
homoeroo� isia töitä. 

Nothing happens for a reason 
Tobias Rehbergerin kahvilainstallaatio. 
Vapaa pääsy.

Kuvataidenäy� elyiden yhteislippu 
12/8 €, alle 16-vuotiaat maksu� a.

Kaikkien näy� elyiden 
yhteislippu 20/12 €.

Logomo, Köydenpunojankatu 14, 
Turku, p. 040 553 5860, 
www.turku2011.fi /logomo

Logomon näy� elyt 
16.1.–18.12.2011 klo 11–19

Kalenterissa

Isaac Julien: Western Union: Small Boats

Mari Isotalo: Kasvu



20

toukokuu – elokuu 2011  TURKU 2011

matkailija	näkee kaupungista 
tavallisesti sen ilmeisen: kes-
kustan suuret nähtävyydet, 
kirkot ja museot. Kuitenkin 
vähän sivussa hulinasta voi ol-
la piilossa paljon kiinnostavaa, 
tietää kaupunginosakierrosten 
opas, Turku-oppaanakin toi-
miva Eva Nordström.

”Kierroksia koostaessani 
olen oppinut valtavasti uutta 
Turusta. On niin paljon, mitä 
voisi kertoa!”

Nordström vetää kaupun-
ginosakierroksia Hirvensa-
loon ja Maariaan. Kaikkiaan 
kierroksia järjestetään kym-
meneen eri kaupunginosaan 
silloin, kun kaupunginosa viet-
tää omaa juhlaviikkoaan.

Nordström haluaa lähteä 
liikkeelle asukkaiden koke-
muksesta. Kierrosten pohjak-
si hän on haastatellut alueiden 
asukkaita.

”Haluan tarjota tunnelmia, 

hajuja ja makuja. Monenlaisia 
pieniä kertomuksia, mitä jos-
sain on aiemmin ollut ja mitä 
kiinnostavaa sieltä nykyisin 
voi löytää.”

Vaikka kierrokset tehdään 
bussilla, tunnelmaan pääse-
miseksi Nordström tutustuu 
kuhunkin alueeseen myös lä-
hituntumasta, jalkaisin.

kaupunginosan	 oma	 ilme 
kumpuaa usein historiasta ja 
luonnosta. Eva Nordströmin 
esittelemistä kaupunginosista 
Hirvensalo tunnetaan nykyisin 
suosittuna ja kasvavana asuin-
alueena, mutta Tukholman 
laivaväylän varrella sijaitseva 
saari on vanhastaan ollut luot-
sien ja merimiesten asuttama.

Uudempaa kerrostumaa on 
taide. Kuvanveistäjä Wäinö 
Aaltonen oli hirvensalolai-
nen; nykyisin Hirvensalossa 
asuu taiteilija Jan-Erik An-

dersson, jonka lehden muotoi-
nen omakotitalo on nähtävyys 
itsessään. Saarella sijaitsee 
myös ainutlaatuinen, palkittu 
Pyhän Henrikin ekumeeninen 
taidekappeli.

Kierroksilla pysähdytään 
pari, kolme kertaa esimerkik-
si näköalapaikalle tai muuten 
kiinnostavan kohteen äärelle. 
Liikuntaesteiset saavat kuva-
koosteen siitä, mitä bussista 
nousijat paikalta näkevät.

”Kierroksiin tulee antia sie-
lun kaikille osille: taidetta, 
hengellisyyttä ja historiaa ny-
kypäivässä”, Nordström lupaa.

Elina Teerijoki

Turun keskustasta lähtevien 
kierrosten kesto on n. 1,5 tuntia. 
Nähtävyyskierrokset 
Hirvensalossa 23.–29.5. 
Liput 5 €: www.turkutouring.fi 
www.turku2011.fi /
kaupunginosaviikot 

Kaupungilla

Taide� a ja tunnelmia 
kaupungin laidoilta
Matkoille Hirvensaloon, Varissuolle tai Ui� amolle? 
Mikä e� ei, sillä Turun kaupunginosiin kätkeytyy 
tuntema� omia aarteita.

Kesän 
kaupunginosaviikot:

Pohjola ja Raunistula 30.5.–5.6.
Koroinen 6.–12.6.

Maaria ja Paa� inen 4.–10.7.
Ui� amo ja Ispoinen 18.–24.7.

Portsa 1.–7.8.
Halinen 22.–28.8. 
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Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli
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Piiloleikki 
liiku� aa Aurajoen 
länsirannalla 
ulkoveistokset	 ovat	 perin-
teisesti monumentaalisia ja ar-
vostetun aseman saavuttanei-
den taiteilijoiden tekemiä. Ne 
ovat näkyvillä paikoilla sijait-
sevia teoksia, jotka kuvastavat 
aikuisen arvomaailmaa. Piilo-
leikissä kaikki on toisin.

Taiteilija Oona Tikkaojan 
suunnittelema Piiloleikki-te-
oskokonaisuus nostaa esiin 
pientä, yhdessä tehtyä ja arkis-
ta. Teos koostuu lasten muovai-
lemista pienikokoisista prons-
siin valetuista omakuvista.  

Kolmekymmentä alle 15 sent-
timetrin korkuista omakuva-
patsasta on sijoitettu Aurajoen 
rantamaisemiin erilaisiin piilo-
paikkoihin siten, että niihin voi 
törmätä sattumalta. Käyttötai-
deteoksen ideana onkin tehdä 
taiteen katsojista etsijöitä pii-
loleikkiin. Teoskokonaisuus lii-
kuttaa pihaleikkien tavoin kuin 

itsestään ja tarjoaa pienimuo-
toista, iloista yhdessäoloa lap-
sille ja aikuisille. 

Piiloleikki-teoskokonaisuus 
on yksi kolmesta Kulttuurikun-
toilun keskuspuisto -hankkeen 
käyttötaideteoksesta. Han-
ke tuo Aurajoen rantamille ja 
kaupunkitilaan myös kulttuu-
rikuntoilureittejä, tapahtumia, 
melontaa ja soutua sekä Ur-
heilupuistossa elokuun lopulla 
avautuvan Unelmapuiston. 

www.turku2011.fi /kul� uuri-
kuntoilunkeskuspuisto
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”Arvoisat matkustajat, 
risteilyt ovat kulttuuria parhaimmillaan!”

Viihdettä. Makunautintoja. Shoppailua. 
Ja nyt myös kulttuuria.
Silja Europa on tänä vuonna kulttuurilaiva 
– Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 Turku 
ulottuu kyydissämme merelle asti. 
Lue lisää www.silja.fi

Kulttuuria 

OHOI!

Kaupungilla
Kolumni Saara Taalas toimii viestin-

täliiketoiminnan professo-
rina Turun yliopistossa ja 

IKEA-professorina Linnaeus 
yliopistossa Ruotsissa. Saara 

on fanien isoin fani. 

Kaikkein suosituimpien esitysten liput on 
jo myyty, halutuimpiin ravintoloihin ei pää-
se edes varaamaan pöytää, ja vuoden tär-
keimmästä tapahtumasta saa lukea vasta jäl-
kikäteen lehdestä. Tämä on yksinkertainen 
totuus suurten yleisöjen kul� uurista. 
 Kuitenkin, mikä on kuuminta ho� ia nyt, 
on ollut fanien käsissä jo pitkään. Fanit tie-
tävät jo kuukausia ennen ensimmäistäkään 
markkinointiponnistusta kaiken tärkeim-
män: mihin pitää ilmoi� autua vapaaehtoi-
seksi päästäkseen lähimmäs, kuka tu� avista 
tuntee esiintymispaikan näy� ämömiehen ja 
kuka on kaikkein halutuimman tähden serk-
ku. Tällaisen tietäminen vaatii sitoutumista 
aktiiviseen osallistumiseen vapaaehtoisena 
kul� uuritapahtumien järjestämiseen, luku-
piireihin ja faniyhdistyksiin sekä sinnikkyy� ä. 

Minä opin tämän äidiltäni Saaralta pa-
rikymmentä vuo� a si� en: Suosikkinäy� ä-
mönsä Yövieraiden Nummisuutarit äitini 
näki Beckerin talon puutarhassa yhdeksän 
kertaa. Jos kaatosade yllä� i, äiti kävi hake-
massa kotoa koko yleisölle sadevarustuk-
sen. Esitys jatkui. 

Iso yleisö pitää taiteet ja populaarikul� uu-
rin leivässä, mu� a fanit pitävät sen elossa. 
Hommassa ei ole hohtoa ilman niitä, joil-
le se merkitse pikkuisen enemmän ja jotka 
ovat valmiit tekemään tosi paljon.

Ilmiö toistuu kaikkialla. Yksikään kustanta-
ja ei saa kirjailijaa kirjoi� amaan esikoistaan 
enempää eikä musiikkituo� aja maailman 
tähteä venymään parhaimpaansa. Yksikin 
fani voi sen tehdä. Ei ole kouku� avampaa 
kuin fani kohdatessaan huomionsa koh-
teen: ”Olen lukenut kaiken kirjoi� amasi. 
Se on muu� anut elämäni.” 
 Yhden ihmisen yleisö voi muu� aa aivan 
kaiken. Kun on yksikin fani, joka oikeasti ha-
luaa lukea, kuulla, nähdä ja ymmärtää. Jo-
ku joka antautuu keskusteluun asian läpi-
kotaisin tuntevasti, intohimoisen krii� isesti, 
ja uskoo seuraavalla kerralla vielä huike-
ampaan ju� uun. Sellainen saa yri� ämään 
enemmän ja pidemmälle. Fani on jokaisen 
vavahdu� avan kul� uuriteon lukija, kokija ja 
usein kantaa sen mahdolliseksi tekemises-
säkin ison roolin.

Yhden ihmisen yleisö

Ka
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Sanni Lukka: Omakuva
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Sarjakuva hyppää katukuvaan
kesän	korvalla voi turun ka-
dunvarsilla ja puistoissa näh-
dä erikoisia kylttejä. Ne eivät 
suinkaan kiellä tallaamasta 
nurmikoita, vaan kutsuvat tu-
tustumaan suomalaiseen ny-
kysarjakuvaan.

Turun Sarjakuvakerhon 
Kohtaa sarja kuvia -hanke 
näyttää sarjakuvia uudessa 
ympäristössä. Liikennemerk-
kimäiset kyltit, joista jokaises-
sa on yksi sarjakuvaruutu, ovat 
kesän ajan osa Turun kaupun-
kikuvaa erilaisilla julkisilla 
paikoilla.

”Haluamme tarjota yllätyk-
sen ja ilon hetkiä pienillä koh-
taamisilla. Sarjakuvaan voivat 
tällä tavalla helposti tutustua 
nekin, jotka eivät sitä aktiivi-
sesti seuraa”, sanoo hankkeen 
koordinaattori Aurora Vasara 
Turun Sarjakuvakerhosta.

Taiteenlaji on nyt ajankoh-
tainen, sillä suomalainen sar-
jakuva täyttää tänä vuonna 
sata vuotta. Kohtaa sarja ku-
via -hankkeen tekijöitä ovat 
monet tunnetutkin kotimai-
set sarjakuvataiteilijat kuten 

B.Virtasen tekijä Ilkka Heilä, 
Kiroilevasta Siilistä tunnettu  
Milla Paloniemi ja Fingerpo-
rin luoja Pertti Jarla.

Kylttejä on kaikkiaan viisi-
kymmentä. Kaikki ovat erilai-
sia ja tehty tätä näyttelyä var-
ten. Ne ilmestyvät katukuvaan 
toukokuun viimeisenä päivänä.

”Tekijöillä on ollut vapaat 
kädet, mutta he ovat tienneet 
etukäteen, mihin kyltit sijoi-
tetaan. Monet työt kommen-
toivatkin maisemaa”, Vasara 
kertoo.

kyltit	ovat	vain yksi tapa tuo-
da sarjakuvaa kaupungin ar-
keen. Kohtaa sarja kuvia -ko-
konaisuus alkoi toukokuussa 
Turun pääkirjastossa Kaisa 
Lekan kirjastoaiheisella sar-
jakuvanäyttelyllä. Åbo Aka-
demin Hanken saa kesällä 
Henrikinkadun ikkunoihinsa 
turkulaisen Mika Lietzénin 
sarjakuvateoksen, ja Turun 
puistoihin ilmestyy muovi-
sia, sarjakuvahahmoja esit-
täviä patsaita, joiden tekijät 
ovat turkulaisia sarjakuvatai-

teilijoita. Jokilautta Förillä 
voi seurata Pertti Jarlan vii-
koittain kehittyvää juonellista 
sarjakuvaa  kahdeksan viikon 
ajan. Sarjakuvaan liittyy myös 
yleisökilpailuja, joihin voi vas-
tata sähköpostitse. 

Elina Teerijoki

Sarjakuvakohteiden 
kar� a julkaistaan 
sivuilla 
www.turku2011.fi /
kohtaa-sarja-kuvia.

Tämä ja muut 
Turku 2011 -ohjelman 
kohdetietoa sisältävät 
rei� ikartat ovat 
lada� avissa 
älypuhelimiin 
maksu� omalla 
Nomadi-sovelluksella, 
jonka saa 
osoi� eesta 
m.citynomadi.com. 

Lataus- ja käy� öohjeet: 
www.citynomadi.com. 

SCANDINAVIAN
ELEGANCE
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PUUSTELLI KITCHENFINNISH QUALITY AND STYLE.

TULI ON  IRTI!                 
16.1.–18.12.2011 päivittäin klo 11–19

Kulttuuripääkaupunkivuoden nimikkonäyttely innostaa katsojan liekkien maa-
ilmaan monin aistein. Koe Turun palon lieskat ja rauniot, tunne tulen turva ja 
vaara. Näe lepattavat varjot seinällä, eriväriset liekit, voima ja energia.
Yhdistä tuleen roihuava rakkaus, intohimon polte ja helvetin lieskat. Tutustu 
myös ilmaiseen Euroopan Jalkapalloliiton UEFA:n koko perheen interaktiivi-
seen jalkapallonäyttelyyn!

Alk. 50,50 €/hlö/vrk/2 hh:ssa

(Alkaen-hinta Sokos Hotel Seurahuoneella)
sis. majoituksen, aamiaisen, saunan hotellikohtaisesti sekä lipun Tuli on irti! -näyttelyyn.

 Hinnat ovat alkaen-hintoja vapaa-ajan matkustukseen. Hinnat vaihtelevat   
 valitsemasi hotellin ja päivän mukaan, tarkista hinta varausta tehdessäsi.   
 Hinnat ovat S-ryhmän asiakasomistajahintoja, muille hintoihin lisätään 
 min. 9 €/huone/vrk. Paketteja on rajoitettu määrä. 
Puhelun hinta 020-alkuiseen numeroon: lankapuh. 0,0828 €/puhelu + 0,07 €/min, matkapuh. 0,0828 €/puhelu 
+ 0,17 €/min

www.sokoshotels.fi        
www.radissonblu.fi

Majoitus: Sokos Hotel Caribia, City Börs, Hamburger Börs, Seurahuone tai 
Radisson Blu Marina Palace Hotel, Turku

Tiedustelut ja varaukset: 
Sokos Hotel Caribia, puh. 020 1234 602 
Sokos Hotel City Börs, Hamburger Börs ja Seurahuone puh. 02 337 3800 
Radisson Blu Marina Palace Hotel, puh. 020 1234710

TARTU TIUKASTI
KULTTUURIIN TURUSSA
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MUISTA MYÖS 
HOTELLIPAKETIT

Cirque Dracula 23.6.–14.8.
Alvilda in Abo 5.–17.8.

Eerik XIV –ooppera 
22.–29.11.

LISÄTIETOJA
www.turku2011.fi 

Kysy myös pakettia, joka sisältää kaikki viisi Turku 2011 -näyttelyä Logo-
mossa. www.turku2011.fi /logomo
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Julkaisija: Turku 2011 -säätiö, Läntinen Rantakatu 15, 20100 Turku, puh. (02) 262 2011, turku2011@turku2011.fi , www.turku2011.fi  | Päätoimi� aja Saara Malila | Toimituspäällikkö 
Päivi Autere | Toimitus Turku 2011 viestintä | Vakituiset avustajat Raija Ker� ula-Rantanen, Ma� i Komulainen, Riku Korhonen, Riina Mäentausta, Meiju Niskala, Elina Teerijoki, 
Tuuli Toivanen | Ulkoasu Dynamo Advertising | Sivunvalmistus Takomo | Painos n. 800 000 kpl | Paino Sanomapaino, Vantaa | Jakelu Jakelu Helsingin Sanomien, Turun 
Sanomien ja Åbo Underrä� elserin lii� eenä sekä sovituissa jakelupisteissä | Lehteen ei myydä ilmoitustilaa. Ilmoitustilat on vara� u Turku 2011:n yritysyhteistyökumppaneille. 
| Toimitus ei vastaa ohjelmatiedoissa julkaisemisen jälkeen mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. 

Kul� uuriklubilaiset: Karita Ma� ila, Auran Aallot, Auratum, Felix Abba, Goodmood Innovations Oy, Hansaprint, Hesburger, Kansallinen Kirjakauppa, Kauppakeskus Skanssi, More On Oy, 
Nitro, PC Pinus Oy, PricewaterhouseCoopers, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Turun kauppakamari, Turun Messu- ja Kongressikeskus, Turun Seudun Kehi� ämiskeskus, Turun Seudun OP-
Kiinteistökeskus Oy, Turun Yri� äjät ry, Varsinais-Suomen yri� äjälehti, Åbo Underrä� elser

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

Turku 2011 -shopista löydät 
kul�uuripääkaupungin 

ihanat lahjamuistot. 

Tee ostoksia ja katso 
myyntipisteet:  

www.turku2011shop.fi

Kulttuuri  
tekee aina 
kauppansa.

Kul� uurijunasta lisävuoro 
Turun ja Helsingin välille 
turun	kulttuuririennoista voi 
tänä kesänä palata junalla Hel-
sinkiin tavallista myöhemmin, 
sillä VR on lisännyt perjantai-
illoiksi liikenteeseen kulttuuri-
junan, joka kulkee lokakuun lo-
pulle asti. Kulttuurijuna lähtee 
Turun rautatieasemalta kello 
23.58 ja on perillä Helsingissä 
01.57 lauantaina aamuyöllä.  

Juna on myös muina aikoina 
kätevä tapa tulla Turkuun niin 
Helsingin kuin Tampereenkin 
suunnasta. Sillä pääsee helpos-
ti vaikkapa kulttuuripääkau-
punkivuoden keskukseen Logo-
moon, joka sijaitsee aivan Turun 
rautatieaseman tuntumassa.

www.vr.fi 

Kul� uurissa mukana:

Euroopan kulttuuripääkaupunki

2011TURKU

Turku Energia

turun	saaristossa ensimmäise-
nä kypsyvä uuden sadon peruna, 
neitsytperuna on kulinaarinen 
herkku, joka juhannuksen alla 
nostetaan sille kuuluvaan ase-
maan omalla Neitsytperunafesti-
vaalilla. Kaff eli ry:n järjestämässä 
Aurajoen rannan perunajuhlassa 
on runsaan ohjelman lisäksi suuri 
ruokateltta aurinkoterasseineen. 
Teltassa Turun keittiömestarit 
valmistavat monin tavoin neit-
sytperunaa, jota nautitaan yhdes-
sä omaleimaisten, varsinaissuo-
malaisten kalaherkkujen kanssa.

Festivaaliohjelmaan sisältyy 
lasten oma pottufestari, ravinto-
loitten perunaruokakisa, parhaan 
neitsytperunan etsintä, peruna-
lajikkeitten ja -viljelyn esittelyä, 
ruoanvalmistusnäytöksiä ja lau-
antai-illan perunatanssit ravin-
tola Vaakahuoneella. Tapahtuma-
paikalla Varvintorilla järjestetään 

samaan aikaan lähiruokamarkki-
nat, joilla lähiseudun alkutuotta-
jat myyvät herkkujaan. Festivaalin 
edellä kokit mittelevät taitojaan 
kauppatorilla kokkisotahenkises-
sä ruoanvalmistuskisassa Torilla 
kokataan.

monet	 turkulaiset ravintolat 
ovat lisänneet kulttuuripääkau-
punkivuoden myötä lähiruoan ja 
-juoman osuutta tarjonnassaan. 
Esimerkiksi Pizzeria Dennis tar-
joaa lähiruoasta valmistettuja piz-
zoja ja kokonaisia kulttuurime-
nuita. Panimoravintola Koulussa 
valmistetaan alkuperäisen Aura-
oluen reseptiä kunnioittaen Juh-
la Auraa, joka on luotu Koulun ja 
Hartwallin olutmestareiden yh-
teistyönä. 

Turun kauppatori on lähiruoan 
keidas ja siellä riittää vilinää vielä 
syyskuussa, kun paikalliset tuot-

tajat juhlistavat kaupunkilaisten 
kanssa syksyn satoa. Luvassa on 
maistiaisia ja perinteistä maalais-
markkinatunnelmaa, jota höys-
tävät ohjelmalavan esiintyjät ja 
paikalliset kokit ruoanvalmistus-
neuvoineen. 

Lähellä tuotetun ruoan, paikal-
listen reseptien sekä sosiaalisten 
ja terveellisen ruokailutilanteiden 
puolesta puhuu ja toimii myös Uu-
denkaupungin 2011-ohjelmahan-
ke Yksinkertaisesti hyvää Uudes-
takaupungista, joka muun muassa 
järjestää makumatkoja Turusta 
Uuteenkaupunkiin ja toisinpäin. 

16.6.  Torilla kokataan -tapahtuma, 
kauppatori
18.–19.6. Neitsytperunafestivaali, 
Varvintori
10.9. Syksyn sato -tapahtuma, 
kauppatori

Aitojen 
makujen 
juhlaa

turun	matkailutoimiston Turku 
Touringin perinteinen kotimaan 
matkailun kesäkampanja käyn-
nistyy 1.6. – tällä kertaa otsikolla 
Kiss My Turku. Käy tutustumassa 
kesän menovinkkejä esittelevän 
sivuston tarjontaan ja osallistu sa-
malla 2011 euron loman arvontaan!

www.kissmyturku.fi 
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