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tö

Turun vapaa-aikatoimialan viidentenä toimintavuotena 2017 tehtiin kävijäennätyksiä. WAM rikkoi 92 733 
kävijällään kaikkien aikojen ennätyksensä. Kaupungin museoissa ja gallerioissa oli yhteensä liki 442 000 
vierailijaa. TFO ylitti lähes 74 000 kävijällään viime vuosien ennätyksensä. Samppalinnan maauimalan 
avauduttua remontin jälkeen uimalaitosten asiakaskäynnit nousivat yli 778 000 käyntiin. Nuorisopalvelui-
den toimipisteissä ja tapahtumissa vieraili noin 854 000.  
Kaupunginkirjastossa käyntejä oli yli kaksi miljoonaa. 

MINNA SARTES. KUVA: BO STRANDÉN

Hyvän elämän

Turku!

ITSENÄISYYDEN MERKKIVUOSI 
näkyi vahvasti toimialan tapahtuma- ja
palvelutarjonnassa. Turun filharmonisen
orkesterin Change-sarjan luennoissa ja
konserteissa tarkasteltiin erilaisten tee-
mojen kautta, voiko musiikilla muuttaa
maailmaa. TFO ja Turun musiikkijuhlat
tuottivat yhteistyössä Suomi 100 -tuo-
tantona Karl Müller-Berghausin Die Ka-
lewainen in Pochjola -oopperan, jonka
maailman kantaesitys oli 28.2. Logo-
mossa. Suomi 100 -ohjelmaan kuuluivat
myös WAMin näyttelyt Wäinö Aaltonen
ja itsenäisyyden vuosisata sekä Touko
Laaksonen – Tom of Finland / musiikista
ja miehistä. Pääkirjaston luennot, kes-
kustelutilaisuudet, näyttelyt ja tapahtu-
mat värittivät lähes jokaista juhlavuoden
viikkoa.

Turun Kaupunginteatterin juhlavuoden
tuotannot, Tom of Finland -musikaali
sekä Seitsemän veljestä, keräsivät lähes
40 000 katsojan yleisöt. Teatteritalon
peruskorjaus ja laajennustyöt valmistui-
vat, talo avattiin yleisölle 15.9.

Kaupunginvaltuusto päätti huhtikuussa
osana Suomi 100 -juhlapäätöstä uuden
museon toteuttamisesta Turkuun. Ta-
voitteena on avata toistaiseksi työnimel-
lä Historian museo kulkevan elämyskes-
kuksen ensimmäiset osat 2020-luvun
alkupuolella ja kokonaan viimeistään

vuonna 2029. Kaupunkilaisia ja eri yh-
teisöjä on innostettu ajattelemaan mu-
seoita uudella tavalla kysymällä heiltä,
mikä olisi heidän unelmiensa museo,
mitä siellä olisi esillä ja mitä siellä voisi
tehdä.

Wäinö Aaltosen museo täytti 50 vuotta.
Museon toimintakonseptia uusittiin;
tavoitteena tarjota vuorovaikutuksellista
taidemuseotoimintaa erilaisille kohde-
ryhmille. Juhlavuoden näyttelyohjelmisto
oheistapahtumineen houkutteli WAMiin
ennätysyleisön. Kesän yleisömagneetti-
na oli Jacob Hashimoton näyttely.
Kokoelmiin hankittu Wäinö Aaltosen
Kultalilja-veistos toimi Vuosisadan Kult-
tuurigaalan symbolina.

Syyskuussa Koko Turku liikkuu -kam-
panjassa muistutettiin arkiliikunnan mer-
kityksestä ja kannustettiin kaupunkilaisia
aktiivisuuteen. Tavoitteena oli mennä
sata kertaa Suomen ympäri keräämällä
liikuntasuorituksia. Tavoite ylittyi
komeasti; kilometrejä kertyi 417 890,
määrällä yllettiin Suomen ympäri 106
kertaa. Myös kouluissa, päiväkodeissa,
hyvinvointitoimialan yksiköissä ja työpai-
koilla liikuttiin ahkerasti kampanjan
innoittamina.

Turun Liikkuva koulu tarjosi keväällä ala-
ja yläkoulujen oppilaille 180 maksutonta

harrasteliikuntaryhmää viikossa. Kevät-
kaudella niissä liikkui keskimäärin 1 250
lasta viikoittain. Syksyllä harrasteryhmi-
en määrä kasvoi 220 ryhmään ja lapsia
liikkui ryhmissä keskimäärin 2 500 vii-
koittain.

Turku on Suomessa elektronisen urhei-
lun kärkikaupunkeja. Nuorisopalveluissa
e-urheiluun on otettu vahva nuorisotyöl-
linen ote. Turku Game Academy sai
vuonna 2017 peliergonomisesti huippu-
varustellun tilan Jyrkkälästä. TGA:ssa
pelaa tavoitteellisesti useita eri joukku-
eita. Myös avointa toimintaa on kehitetty
ja laajennettu.

Minna Sartes
Toimialajohtaja
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Henkilöstö, 
talous ja 
kehittäminen

KOKO SUOMI TANSSII -KAMPANJA OLI OSA SUOMI 100 -JUHLAVUODEN VIRALLISTA OHJELMAA. VAPAA-AIKATOIMIALA VASTASI HELSINGIN HAASTEESEEN.  

ENSIMMÄISENÄ TANSSIVIDEON NAUHOITTI TOIMIALAN JOHTORYHMIEN VÄKI, PERÄSSÄ SEURASIVAT UUDET TOIMIALAN LAUTAKUNNAT. KUVA: TIIA SUORSA

TURUN KAUPUNKI SAI OPETUS- JA KULT-

TUURIMINISTERIÖN MYÖNTÄMÄN VUODEN 

2017 VALTAKUNNALLISEN LIIKKUVA KOULU 

-PALKINNON ESIMERKILLISESTÄ TYÖSTÄ 

LIIKUNNALLISEN TOIMINTAKULTTUURIN 

RAKENTAMISEKSI KOULUYMPÄRISTÖSSÄ. 

KUVA: MIKA OKKO

Vapaa-aikatoimialalla oli vuonna 2017 
597,2 henkilötyövuotta. Vuonna 2016 
vastaava määrä oli 593,6. Toimialan vah-
vistettu henkilötyövuosimäärä oli 613.

OSAAMINEN OSANA  
KEHITYSKESKUSTELUA
Vuoden 2017 kehityskeskusteluissa 
tavoitteiden kaupunkitasoinen pai-
nopiste oli uudistuminen ja yhteistyö. 
Työntekijöiden osaamisen kartoittamista 
kehityskeskustelun yhteydessä jatkettiin 

Kehittämisen ja projektien hallinnan yhtei-
siä toimintatapoja tuettiin koulutuksilla ja 
palvelualueiden yhteistyöllä. Palvelualuei-
den johtoryhmille järjestettiin helmikuussa 
projektivalmennusta ja projektipäälliköille 
elokuussa projektinhallintakoulutusta. 
Koulutuksia pidettiin erittäin tarpeellisina 
ja niitä jatketaan vuosittain. 

Aktiivisuuden edistäminen kohderyhmä- 
ja aluetyöllä jatkui toimialan tärkeimpänä 
yhteisenä tavoitteena, mutta muutti muo-
toaan, ks. s. 9.

Palvelualueilla toteutettiin useita kehit-
tämishankkeita ja -projekteja: Liikkuva 
koulu -hanke saavutti kaikki peruskou-
luikäiset, nuoret otettiin uudella tavalla 
mukaan suunnitteluun osallistuvan bud-
jetoinnin kehittämisprojektissa (OBU), 

ja osaamisprofiilin tietoja päivitettiin. 
Osaamisen kehittämisen ja jakamisen 
tarpeet huomioitiin henkilökohtaisia ke-
hittymissuunnitelmia ja palvelualueiden 
koulutussuunnitelmia laadittaessa. 

Osaamiskartoitus tehtiin vuoden aikana 
55 %:lle vapaa-aikatoimialan henkilös-
töstä, kun edellisenä vuonna vastaava 
luku oli 16 %.

TYHY-TOIMINTA
Toimialan tyhy-toimikunta järjesti vuo-
den aikana henkilöstölle talvisen liikun-
tariehan, tutustumismahdollisuuden 
erilaisiin sisäliikuntalajeihin, starttipäivän 
Taivassalossa sekä pääsyn kierrokselle 
kaupunginteatterin uudistuneisiin tiloihin. 

Henkilöstön osallistuminen tapahtumiin 
oli aktiivista. Yhteiset tapahtumat onkin 
mitä ilmeisimmin koettu mukavaksi ta-
vaksi tavata eri palvelualueiden ihmisiä.

päätös Historian museon toteuttami-
sesta tehtiin kaupunginvaltuustossa, 
digitaalisuus näkyi kirjastossa E-kirjojen 
ja -lehtien käytön huomattavalla kasvulla 
ja kaupunginorkesteri toteutti useita 
kulttuurisesti merkittäviä suurtuotantoja, 
esimerkiksi Die Kalewainen in Pochjola 
-oopperan. 

Palvelualueet hakivat aktiivisesti ulkoista 
kehittämisrahoitusta, esimerkiksi 6Aika-
strategian yhteistyöllä sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoitushauista. 
Toimiala oli aktiivisesti mukana hallitusoh-
jelman kansallisissa liikunnan ja kulttuurin 
kärkihankkeissa.

Uusi lautakuntakausi alkoi poikkeuksel-
lisesti keskellä vuotta. Uusille kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisolautakunnille järjestet-

tiin syksyllä useita perehdytystilaisuuksia, 
joissa kerrottiin mm. palvelualueiden 
kehittämisprojekteista.

Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä 
ja kokemusten vaihtoa tehtiin Kuopion 
kaupungin sekä Terve Kunta -verkoston 
kanssa. Kansainvälisistä kehittämisen 
yhteistyöfoorumeista osallistuttiin WHO:n 
Healthy Cities -verkoston toimintaan 
esittelemällä siellä vapaa-aikatoimialan 
hyviä käytäntöjä.

Kaupunkipalvelututkimuksen tulosten 
mukaan asukkaiden mielestä kaupungin 
parhaiten hoidettujen asioiden joukkoon 
sisältyi useita kulttuuria ja aktiivista 
vapaa-aikaa tukevia palveluita, kuten ur-
heilu- ja pelikentät, kirjastot ja museot. 

Aktiivisesti liikuntaa harrastavien määrä 
aikuisväestössä kasvoi (41 % > 49 %) 
edelliseen vuoteen verrattuna, mutta ak-
tiivisesti jonkin järjestön tai muiden yhtei-
söjen toimintaan osallistuneiden määrä 
väheni (32 % > 27 %).

TALOUS 2017

HENKILÖSTÖ 2017

KEHITTÄMINEN 2017

https://www.youtube.com/watch?v=9xI7QqmARDY&feature=youtu.be
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NÄKYVÄSTI SOMESSA
Vapaa-aikatoimialalla oli sosiaalisessa 
mediassa yhteensä noin 50 erilaista Fa-
cebook-sivua ja noin 40 Instagram-tiliä. 
Kulttuuripalvelut näkyivät somessa kes-
kitetysti Kulttuuria Turussa -tilin kautta. 
Vuoden aikana seuraajien määrä kasvoi 
Facebookissa yli 8 000 tykkääjään, sivu 
oli yksi Turun kaupungin suosituimmista 
somekanavista. Ruotsinkielinen vastine 
Kultur i Åbo keräsi Facebookissa 1 200 
tykkääjää.

Toimialan suosituimpiin FB-sivuihin 
kuuluivat myös Turun kaupunginkirjasto, 
Seikkailupuisto, Turun linna ja Samppa-
linnan maauimala. Turun museokeskuk-
sella oli toimialan aktiivisin Twitter-tili  
(2 300 seuraajaa). Kulttuuria Turussa -tili 
on kerännyt Instagramissa ja Twitterissä 
kummassakin yli 1 000 seuraajaa. 

Kulttuuriblogi on saanut näkyvyyttä 
kirjoitusten noustessa turku.fi:ssä 
vapaa-ajan etusivulle ja sosiaalisessa 
mediassa. 

VERKKOPALVELUN KEHITYS
Toimialan viestinnän ja markkinoinnin 
työntekijät osallistuivat vuoden aikana 
aktiivisesti verkkopalvelun (ml. tapahtu-
ma- ja harrastuskalenterin) sisällöntuo-
tantoon ja jatkokehittämiseen. Turku.fi 
-sivustoa on rakennettu entistä moder-
nimmaksi ja helppokäyttöisemmäksi 
erilaiset mobiililaitteet huomioon ottaen.

Kaupungin vapaa-ajanpalveluista ker-
rottiin säännöllisesti turku.fi-sivustolla, 
Turun seutukunnallisessa tapahtumaka-
lenterissa ja omilla sivustoilla.

ESITTEITÄ JA JULKAISUJA
Suomi 100 -juhlavuosi sävytti toimialan 
viestintää pitkin vuotta, ja viestintää 
tehtiin myös yhteistyössä Turun ja 
Varsinais-Suomen Suomi 100 -ohjel-
man kanssa. Toimialan juhlavuoden 
kärkituotannot saivat mediassa paljon 
näkyvyyttä. 

Vapaa-aikatoimiala jakoi tietoa tapah-
tumistaan ja palveluistaan kaupungin 
asukaslehti Turkupostissa, joka ilmestyi 
neljästi. Vapaa-ajanpalvelut olivat katta-
vasti esillä myös uusille asukkaille tar-
koitetussa Koti Turussa -lehdessä.

Edullisista opiskelijahinnoista vinkattiin 
keväällä ja syksyllä Vapaalla Turussa – 
Edullista opiskelijoille -esitteellä, jonka 
ilme uudistettiin Opiskelijakaupunki Tur-
ku -kokonaisuuden mukaiseksi. Lasten 

OSAAVA NAINEN -MESSUILLA KULTTUURIKIOSKISSA SANNA WOLSTENHOLME (OIK.) TARJOILI 

MIINA LAIHISELLE JA SANNA KUPILALLE KAUPUNGIN VAPAA-AJAN VINKKEJÄ. 

KUVA: LEENA LEHMUSTO

INSTAGRAMISSA TURKU LIIKKEELLE -TILILLÄ OLI SEURAAJIA RUNSAAT 900.VAPAA-AIKATOIMIALALLA OLI SOSIAALISES-

SA MEDIASSA YHTEENSÄ NOIN 50 ERILAISTA  

FACEBOOK-SIVUA.

ja nuorten tapahtumista kerrottiin Mitä 
tekis? -esitteissä. Vapaa-ajanpalveluiden 
kesätarjonnasta tiedotettiin toimialan 
ja seurakuntayhtymän yhteisessä 
Kivakesä-esitteessä. Matkailijoille infot-
tiin kaupungin vapaa-ajan palveluista 
Turku Touringin Huvia meren rannalla 
-esitteessä. 

Erilaisille kohderyhmille (esim. seniorit, 
ruotsinkieliset, maahanmuuttajat, lapset, 
nuoret ja lapsiperheet) tiedotettiin juuri 
heille suunnatuista tapahtumista ja pal-
veluista monin eri keinoin.

Toimialan laajasta tarjonnasta viestittiin 
myös mm. alueen medioissa, erikoisleh-
dissä, ulkomainostauluissa, Jokke Joki-
junassa ja sähköisissä infotauluissa.

Alueellista viestintää tehtiin aktiivisesti 
eri alueilla, joissa asukkaat saivat tietoa 
alueen vapaa-ajanpalveluista mm. eri-
laisten tapahtumien, suorapostitusten ja 
kausiflyereiden avulla.  

TAPAHTUMISSA JA MESSUILLA 
Toimialan kulttuuri- ja taidelaitokset 
esittelivät kausitarjontaansa Turussa 
VisitTurun järjestämissä sidosryhmätilai-
suuksissa. Toimialan palvelutarjonta oli 
mukana tammikuussa Suomen Saaristo 
-yhteisosastolla Helsingissä Matka-
messuilla, jossa kävijöitä oli liki 71 000. 
Educa-messuilla Helsingissä esiteltiin 
opetusalan asiantuntijoille erityisesti 
Turun kaupungin luokkaretkitarjontaa. 
Kävijöitä Educassa oli yli 16 500. 

Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan tar-
jonta oli näyttävästi esillä Turun kansain-
välisillä Kirjamessuilla 6–8.10., kävijöitä 
oli runsaat 21 000. Osaston takaseinällä 
komeili Turun Kaupunginteatterin uusittu 
teatteritalo ja toisella sivulla kuva katso-
mosta. 

Lokakuun lopulla osallistuttiin Osaava 
Nainen -tapahtumaan Kulttuurikioskilla. 
Messujen aulassa tarjoiltiin menovink-
kejä ja tarjouksia syksyn tapahtumiin. 
Kävijöitä tapahtumassa oli n. 7 000. 

Study in Turku -tapahtumassa 31.8. 
Turun ICT-talossa esiteltiin uusille opis-
kelijoille toimialan palveluja. Erityisen 

suosittuja olivat opiskelijoille suunnattu, 
kolmella kielellä toteutettu Vapaalla Tu-
russa -esite ja kirjastokortit, joita kirjas-
tovirkailijat tekivät paikan päällä n. 100 
kappaletta. Kävijöitä tapahtumassa oli 
liki 3 000. 

KULTTUURIKORTTI AKTIVOI
Kulttuurikortti-ominaisuus voidaan 
maksutta liittää kirjastokorttiin. Kulttuuri-
kortilla saa sähköpostitse tietoa eduista 
ja vinkkejä Turun kulttuuritarjonnasta. 
Kulttuurikortti täytti lokakuussa 10 vuot-
ta. Merkkipäivää juhlittiin kakkukahveilla 
yhdessä korttilaisten kanssa uusitun 
teatteritalon lämpiössä 4.10. Korttilaisia 
ja heidän tarinoitaan nostettiin esille 
Kulttuuriblogissa ja muissa kanavissa. 
Vuoden lopussa korttilaisia oli noin  
64 000.

TYÖYHTEISÖVIESTINTÄÄ
Toimialan Turun pualest -uutiskirje lähe-
tettiin henkilöstölle sähköpostitse kah-
deksan kertaa. Kirje sisältää sekä toimi-
alan että konsernin uutisia ja juttuja. 

Kaupungin digitaalinen työpöytä toimii 
sisäisenä viestintäkanavana. Metkus-
sa on mahdollista kohdentaa uutisia, 
ilmoituksia ja tapahtumia toimiala- ja 
yksikkökohtaisesti. Kaikki työntekijät 
voivat julkaista intrassa ilmoituksia ja 
tapahtumia. 

Viestinnällä ja markkinoinnilla

ideoita vapaa-aikaan
KULTTUURIKORTIN 10-VUOTISJUHLISSA KORTTILAISILLE 

ESIINTYIVÄT MM. ANNA VICTORIA ERIKSSON (LAULU) & JUSSI 

VAHVASELKÄ (PIANO) TURUN KAUPUNGINTEATTERISTA.  

KUVA: TIIA SUORSA
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TFO:N CHANGE-SARJA JA  
OOPPERA
Turun filharmonisen orkesterin Change-
sarjan luennoissa ja konserteissa tar-
kasteltiin mm. sananvapauden, rauhan 
ja moniarvoisuuden teemoja.

•  Katso TFO:n Change-sarjan  
 konserttien ja luentojen tallenteet

127 vuotta unohduksissa ollut, Müller-
Berghausin säveltämä Die Kalewainen 
in Pochjola -ooppera sai kantaesityk-
sensä Logomossa 28.2. TFO:n ja Turun 
musiikkijuhlien yhteistyönä.

WAMIN NÄYTTELYT
Tammikuussa avautui kaksi Wäinö 
Aaltosen museon juhlavuoden näytte-
lyä. Wäinö Aaltonen ja itsenäisyyden 
vuosisata -suurnäyttely peilasi Suomen 
itsenäisyyden aikaa museon nimikkotai-
teilijan taiteen kautta. 

Tammikuussa ensi-iltansa saaneen Tu-
run Kaupunginteatterin Tom of Finlandin 
tarinaa taustoitti näyttely Touko Laakso-
sesta ja hänen elämänvaiheistaan.
Lisäksi Turun linnassa avautui 17.2. 
näyttely Valtapeliä – Reformaatio Suo-
messa.

KIRJASTOSSA LUENTOJA,  
NÄYTTELYITÄ, TAPAHTUMIA
Kaupunginkirjaston studia generalia 
-luentosarjan Keskustele ja väittele kir-
jallisuudesta aiheena oli suomalainen 
kauno- ja tietokirjallisuus. Kalevalaa 
juhlittiin 28.2. monikielisellä ääneenluku-
maratonilla. Lasten ja nuorten Lukuseik-
kailu kesti koko vuoden. Merkkivuodet 
teemoittivat myös Lainan päivää, Luku-
viikkoa sekä Mikael Agricolan päivää. 

Toimialan tärkeimpänä yhteisenä stra-
tegisena tavoitteena jatkui aktiivisuuden 
edistäminen. Toimintaa toteutettiin 
kevään 2017 aikana aiempien vuosien 
tapaan kohderyhmä- ja aluetiimeissä, 
mutta uutta organisoitumisen mallia läh-
dettiin työstämään kesällä.

Tiimimalli oli tärkeä ja antoisa vaihe yh-
tenäisen toimialan muodostamisessa ja 
palveluiden yhteisessä kehittämisessä. 
Toisaalta se oli melko raskas organi-
soitumistapa, ja tulosten mitattavuus ja 
arviointi oli vaikeaa.

Syksyllä aloitettiin aktivointityön uudis-
taminen projektimaiseksi siten, että se 
toteuttaa kaupungin kehittämismallia. 

Aktivoinnin ohjausryhmä kannusti tiimejä 

Taiteiden yön teemana elokuussa oli 
suomalainen musiikki. Kaamos-tapah-
tumassa 10.11. pääkirjasto oli auki 
yömyöhään, ohjelmassa tiede ja taide 
löivät kättä.

Kirjasto rikasti TFO:n You must be the 
change you wish to see in the world 
-teemaa huhtikuussa kolmen tilaisuu-
den sarjalla, jossa käsiteltiin venäläistä 
kirjallisuutta. Suomi 100 -sateenvarjon 
alla tuotettuihin tilaisuuksiin osallistui 
pääkirjastossa noin 7 000 ihmistä.

LIIKUNNAN JA URHEILUN  
UNELMAVUOSI
Liikkumisen unelmavuosi oli osa juhla-
vuoden ohjelmaa ja sisälsi mm. Impi-
vaaran uimahallin 5-vuotissynttärit 14.2. 
Unelmien liikuntapäivä ja Liikkuvan kou-
lun toiminnalliset luokkaretket innostivat 
toukokuussa. Urheilupuiston kesäkausi 
avattiin kesäkuussa, heinäkuussa juhlittiin 
remontoidun Samppalinnan maauimalan 
avajaisia. Syyskaudella oli tarjolla mm. la-
jikokeilupäiviä ja Unelmien liikuntavuoden 
aktivointikuukausi. Turkulaiset liikkuivat 
syyskuun Koko Turku liikkuu -kampan-
jassa yli sata kertaa Suomen ympäri. 

NUORISOPALVELUISSA  
100 TAPAHTUMAA
Nuorisopalveluluiden toimipisteissä to-
teutettiin 100 tapahtumaa juhlavuoden 
teemalla. Nuorisopalvelut ja turkulais-
nuoret olivat mukana tuottamassa kau-
pungin suurtapahtumia. Kansainvälinen 
tiimi toteutti Turussa kaksi suurempaa 
kansainvälistä tapahtumaa, joissa käsi-
teltiin nuorisotyön merkitystä. Syksyllä 
Turun nuorisovaltuustolla oli oma juhla-
gaalansa liittyen Suomen juhlavuoteen.

pohtimaan, mitä työmuodoista ja tavoit-
teista on syytä jatkaa ja mahdollisesti 
liittää osaksi tulevia projekteja. 

Tiimimallin aikana syntyneitä palvelu-
alueiden välisiä hyviä yhteistyösuhteita 
pidettiin tärkeänä ja niitä halutaan edel-
leen ylläpitää ja kehittää.

Aktiivisuuden edistäminen toteutuukin 
vuodesta 2018 alkaen kokeiluina ja pro-
jekteina, joita suunnittelemaan ja toteut-
tamaan kootaan laajasti palvelualueiden 
edustajia. Aktiivisuuden edistäminen 
edellyttää jatkossakin palvelualueiden ja 
toimialojen välistä tiivistä yhteistyötä. 

#TURKUTEKEEHYVÄÄ
Turku tekee hyvää -tunnuksen alle on 
koottu kaupungin eri hyvinvointihank-

LÄHIÖSINFONIA SOI
Suomi 100 -vuoden kunniaksi toteute-
tun Sata kohtaamista -hankkeen Lähiö-
sinfonia ensiesitettiin teoksen toteutus-
alueilla Pansiossa ja Lausteella. Pansion 
Lähiösinfonia esitettiin Turun päivän 
17.9. suuressa asukastapahtumassa 
yhdessä Pansion majakanvaloteoksen 
avajaisten kanssa. Lähiösinfonioista tee-
tettiin alueille DVD-tallenne.  

•  Katso näyte Pansion Lähiösinfoniasta  
 Vimeosta

LUMINOUS FINLAND 100
Luminous Finland 100 -valotaidekoko-
naisuus päättyi Turun linnan Luminous-
valoteokseen. 5.12. linnan sisäpihojen ja 
muurien ikkunat hohtivat sini-valkoisissa 
sävyissä. 6.12. Suomen itsenäisyyden 
juhlapäivänä valoteos huipentui usean 
taidemuodon ja kymmenien tekijöiden 
Suomen luonto -taidefuusioon.

keita ja teemaan liittyvää uutisointia. 
Kaupunki käyttää tunnusta kokoavana 
teemana hyvinvointityön viestinnässä ja 
markkinoinnissa.

Turku tekee hyvää tarkoittaa kaikkia niitä 
tapoja, joilla edistetään eri-ikäisten ja 
-taustaisten kaupunkilaisten hyvinvoin-
tia. Tavoitteina ovat mm. pitkäaikais- ja 
nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja 
terveisiin elämäntapoihin kannustami-
nen.  

Kuntalaiset löytävät tapahtumat, palve-
lut ja tempaukset verkkosivulta  
turku.fi/turkutekeehyvaa. Sosiaalisessa 
mediassa viestintä on koottu hashtagin 
#turkutekeehyvää alle, ruotsiksi  
#åbogörgott.

Monipuolinen  
Suomi 100 -juhlavuosi

Muutoksen tuulia  
aktivoinnin  
edistämisessä

Turun vapaa-aikatoimiala tarjosi kaupunkilaisille ja matkailijoille upeita Suomi 100 -juhlavuoteen liittyviä 
tapahtumia ja palveluita koko vuoden ajan. Myös Reformaation merkkivuosi väritti tarjontaa.

Asukkaiden aktiivisuuden edistäminen on toimialan yhteinen strateginen tavoite. Vuonna 2017 aloitetulla 
toimintatavan uudistamisella etsitään uusia tapoja tavoittaa ei-vielä-aktiivisia tai eri tavoin heikommassa 
asemassa olevia kaupunkilaisia aktiivisen vapaa-ajan pariin.

TFO:N  CHANGE-LUENTO- JA KONSERTTI-

SARJASSA POHDITTIIN, VOIKO MUSIIKILLA 

MUUTTAA MAAILMAA.  

KUVA: SEILO RISTIMÄKI

TURUN KOULUJEN YHDEKSÄSLUOKKALAISILLE JAETAAN YSIVIP-KORTIT, JOILLA PÄÄSEE  

MAKSUTTA KULTTUURIKOHTEISIIN. KUVA: TIIA SUORSA

http://www.tfo.fi/fi/change2017
http://www.tfo.fi/fi/change2017
https://vimeo.com/234276263
https://vimeo.com/234276263
https://www.turku.fi/turkutekeehyvaa
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MONIPUOLISTA KULTTUURIA  
LAPSILLE JA NUORILLE
Vauvojen ja taaperoiden keväisen kult-
tuuriviikon aikana tanssittiin, laulettiin, 
tehtiin graffitimaalauksia sekä lumoudut-
tiin vauvateatterista ja vappudiskosta. 
Perheiden taiteiden yön tapahtumaa 
vietettiin elokuussa Suomi 100 -tee-
malla.

Lapset tekivät taidetta lähikirjastojen 
nonstop-taidetyöpajoissa talvi- ja syys-
lomalla sekä askartelivat juhlapyhiin liit-
tyviä koristeita ja kortteja. Lukuseikkailu-
hankkeessa toteutettiin lähikirjastoissa 
ääneenlukukiertue, ohjelmassa oli myös 
kirjailijavierailuja, esityksiä ja työpajoja. 

Lapset kokeilivat monialaisesti taiteen 
tekemistä lähiöalueilla harrastekokeilu-
kerhoissa ja taidetyöpajoissa. Kesällä 
nuorisopalvelujen Nuokkaribiili muuttui 
taidepainotteiseksi Taidebiiliksi, joka 
kannusti lähiöissä lapsia taiteen teke-
miseen. Kesän lähiösirkustoiminnassa 
sirkustaiteilijat kiertelivät asuinalueilla 
innostamassa lapsia ja perheitä.

Koulutaiteilijatoimintaa laajennettiin 
päiväkoteihin. Taidelukkari-kerhot start-
tasivat syksyllä kymmenessä koulussa. 
Kerhoilla vahvistettiin lasten ja nuorten 
luovuutta sekä lisättiin taiteen ja kulttuu-
rin saavutettavuutta. 

Valtakunnallinen Taidetestaajat-hanke 
vei 8.-luokkalaiset testaamaan taidetta 
kahteen taidelaitokseen. Ysivip-kortin 
ansiosta 9.-luokkalaisilla oli mahdolli-
suus tutustua kaupungin kulttuuripalve-
luihin veloituksetta.

YHTEISÖLLISIÄ PALVELUJA  
SENIOREILLE
Kulttuurisia hyvinvointipalveluita senio-
reille toteutettiin asuinalueilla kolmannen 
sektorin kanssa. Runosmäen vanhain-
kodista alkanutta karaoketoimintaa 
laajennettiin kaupungin muihin vanhus-
keskuksiin. Pansion ME-talolla aloitettiin 
säännölliset laulutilaisuudet ikäihmisille. 
Pääkirjaston pihalla järjestettiin yhteis-
laulutilaisuuksia elokuussa. 

Kulttuurikummitoimintaan liittyi mukaan 
uusia kummeja, toiminta jatkui menes-
tyksekkäästi 40 kummiyhdistyksen, 
kuoron ja orkesterin kanssa 22 hoitolai-
toksessa. Kirjaston lukulähettitoimintaan 
osallistui säännöllisesti 51 lukulähettiä 
26 hoitolaitoksessa. Yhteistyö SPR:n 
kulttuuriystävätoiminnan kanssa jatkui 
tuloksekkaasti.

Senioriranneke mahdollisti liikuntapalve-
lujen lisäksi maksuttoman sisäänpääsyn 
iltapäivisin Wäinö Aaltosen museoon 
ja Biologiseen museoon, lisäksi Turun 
linnaan, Luostarinmäen käsityöläismu-
seoon ja Apteekkimuseoon pääsi mak-
sutta hiljaisempina ajankohtina.
 
Toimialan palveluja esiteltiin laajasti mm. 
senioritapahtumissa, eri yhdistysten ti-
laisuuksissa sekä palvelutaloissa. 

MAKSUTTOMIA  
KONSERTTISARJOJA
Wäinö Aaltosen museon konserttisar-
jan tasokkaista esityksistä nautti 2 296 
kuulijaa, kamarimusiikkikonsertteja oli 
27. Musiikkia ja runoa Vanhalla Raati-
huoneella -sarjassa oli konsertti lähes 

joka sunnuntai. Vanhan Suurtorin jou-
lumarkkinoiden yhteydessä järjestettiin 
kahdeksan joulukonserttia. Tilaisuuksia 
oli yhteensä 42 ja kävijämäärä 3 454.  

SUOMI JA TURKU TUTUIKSI
Uusille maahanmuuttajille suunnatun 
Suomi tutuksi -palvelun yhteydessä 
järjestettiin 23 Suomen kulttuuria ja 
historiaa sekä kaupungin kulttuurilai-
toksia esittelevää teemapäivää. Lisäksi 
maahanmuuttajaryhmille järjestettiin 
infotilaisuuksia, joiden aiheet vaihtelivat 
kuntavaaleista, työllisyydestä ja yhteis-
kunnasta vapaa-ajan toimintamahdolli-
suuksiin. 

Turussa ensi kertaa järjestetty pe-
ruskoulujen avoimien ovien päivä 
maahanmuuttajavanhemmille toteutui 
kahdeksassa koulussa. Päivän aikana 
vanhemmat saivat viettää koulupäivää 
lastensa kanssa omakielisesti.

MONIKULTTUURISIA KOHTAAMISIA
Keväällä vietettiin Rasismin vastaista 
viikkoa järjestämällä keskustelutilai-
suuksia ja työpajoja, jotka kannustivat 
ihmisiä erilaisuuden hyväksymiseen 
ja ennakkoluulottomiin kohtaamisiin. 
Samoja teemoja mukailtiin myös 
yksiturku-toiminnoissa, joilla lisättiin 
suomalaisten ja maahanmuuttajataus-
taisten turkulaisten välisiä kohtaamisia ja 
yhteistä tekemistä arjessa. Vuoden ai-
kana järjestettiin tapahtumia, retkiä sekä 
harrastuksia, kuten perhesuunnistusta, 
elokuvanäytöksiä, luontoretkiä sekä jal-
kapalloturnaus. 

Monikulttuurinen päiväkoti, koulu ja koti 

TAIDETESTAAJAT OSALLISTUIVAT WAMISSA VALOKUVATAITEILIJA HERTTA KIISKEN VETÄMÄÄN 

POLAROID-TYÖPAJAAN. KUVA: ANNASTIINA KANKARE

-yhdistys täytti 20 vuotta, sen kunniaksi 
järjestettiin keväällä vuosijuhla musiik-
ki- ja kulttuuriesityksineen. Kansainvä-
linen Iska Warran -konferenssi Nuorten 
taide- ja toimintatalo Vimmassa kokosi 
kahdeksi päiväksi 330 somalikulttuurista 
ja yrittäjyydestä kiinnostunutta ihmistä 
yhteen pohtimaan tulevaisuutta Suo-
messa. 

Vuoden kruunasi Suomi 100- juhlavuo-
den monikulttuurinen itsenäisyyspäivän 
juhla, jota vietettiin Turun Kaupunginte-
atterissa 500 juhlavieraan kanssa.

YHDESSÄ TOTEUTTAEN JA  
NAUTTIEN
Erilaisia sosiaalietuuksia saavien työ-
ikäisten Kimmoke-rannekkeen tarjontaa 
kehitettiin asiakastoiveiden pohjalta. 
Omatoimisen liikkumisen ja kulttuurin 
lisäksi ryhmätoimintaa tarjottiin kevät-, 
kesä- ja syyskausina. Monipuolisia sisäl-
töjä tarjoamassa olivat toimialan palvelu-
alueet ja yhteistyökumppanit. 

Kimmokelaisten toivomia retkiä, ti-
laisuuksia ja tapahtumia toteutettiin 
aiempaa enemmän yhteistyössä. Tär-
keimpiä yhteistyötahoja olivat esim. 
Parempaa työ- ja toimintakykyä -hanke, 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 
diakoniatyö, Turun seudun TST ry, 
Viuhka-hanke, kaupungin sosiaalityö 
sekä monet kolmannen sektorin toimijat. 
Sisältöjä yhdessä tehden luotiin samalla 
mallia asiakkaan palvelunohjaukselle ja 
saatettiin yhteen eri tahojen asiakaskun-
tia. Yhteistyö toimi myös kohdennetun 
markkinoinnin välineenä lisäten tietoa 
Kimmoke-rannekkeesta.   

Kesän kynnyksellä järjestettiin Kulttuu-
rikuntoilun teemaviikko, jonka aikana 
tarjottiin maksuttomia opastuksia kult-
tuurikuntoilun reiteille ja heräteltiin kau-
punkilaisten tietoisuutta omatoimisesta 
reitistöstä. Uutena opastuksena tarjottiin 
turkulaisille näytelmällinen kierros ro-
manttiseen Turkuun.

EVENEMANG, WEBBSYNLIFHET 
OCT NÄTVERKANDE
Under året startades ett nätverk för 
barnkulturaktörer i Åbo som är aktiva på 
svenska. Här samlas såväl förenings-
representanter som museipedagoger, 
freelancers och stadens egna barn-
kulturkrafter. Nätverket träffas 2-3 ggr/
termin, utbyte av idéer, erfarenheter och 
samplanering har visat sig vara mycket 
fruktbart.
 
Träffar för seniorer och dagisgrupper 
piloterades våren 2017, med målet att 
deltagarna umgås över generations-
gränserna. Programmet var pedago-
giskt och motoriskt skräddarsytt inkl. 
musik, hantverk, berättelser, utflykter 
och museibesök. Efterfrågan var stor 
och den nyskapande verksamheten gav 
märkbara effekter både hos seniorer 

och barn. Verksamheten fortsätter.
 
Författarserien nådde ut till dryga 300 
med kvällsprogram, senior- och skolbe-
sök. Lucia-dagens familje-evenemang 
på Hansatorget planerades och verk-
ställdes också i år tillsammans med yr-
keshögskolan Novia och Folkhälsan.
 
Svenska veckan i november har som 
målgrupp alla åbobor intresserade av 
en levande tvåspråkighet. I år satsa-
des speciellt på synlighet på stadens 
webb och personalens intranet. Årets 
programhit blev de informella språk-
badsträffarna för personalen Fika på 
svenska.
 
Under året startade informationssamar-
bete med Åbo Akademis Studentkår.

Aktiivisuus  
elämäntavaksi!
Eri kohderyhmille ja eri alueiden asukkaille tuotiin vapaa-ajan palveluita lähelle ja kannustettiin  
omaehtoisiin aktiviteetteihin. Kulttuurikoordinaattorit olivat vahvasti mukana aktivointityössä.
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Vapaa-aikatoimialan
lautakuntien jäsenet
TURUN KULTTUURILAUTAKUNTA 2017 

1.1.–31.5.2017 

JÄSENET: ............................................................................................VARAJÄSENET:

Maija Perho, pj. (Kok.) ...........................................................................Maija-Leena Kero (Kok.)

Anita Birstolin, varapj. (Vihr.) ..................................................................Rebecca Frilund (Vihr.)

Maija Gerke (Vas.) .................................................................................Mervi Uusitalo (Vas.)

Rainer Grannas (SDP) ...........................................................................Tomi Flemming (SDP)

Mika Lamminpää (Vihr.) .........................................................................Kari Suominen (Vihr.)

Jari Laine (PS) .......................................................................................Mikael Andersson (PS)

Velimatti Lehtonen (Kok.) ......................................................................Jouni Elomaa (Kok.)

Asko Mäki (SDP) ...................................................................................Jukka-Pekka Hiltunen (Vas.)

Jaana Mäki-Tuominen (Kok.) .................................................................Arja von Schöneman (Kok.)

Taru Pätäri (SDP) ..................................................................................Katja Lehmussaari (SDP)

Pertti Perko (Kok.) .................................................................................Lassi Saressalo (Kok.) 

Esa Silander (SDP) ................................................................................Heikki Palmu (SDP)

Terhi Vörlund-Wallenius (RKP) ...............................................................Ann-Helen Berg (RKP)

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA: ..........................................VARAJÄSEN:

Petja Raaska (SDP)  ..............................................................................Mia Ilola (SDP)

12.6.–31.12.2017 

JÄSENET: ............................................................................................VARAJÄSENET:

Janina Andersson, pj. (Vihr.) ..................................................................Mika Lamminpää (Vihr.)

Muhis Azizi, varapj. (Kok.) .....................................................................Velimatti Lehtonen (Kok.)

Jussi Fredriksson (Vihr.) ........................................................................Anja Ukontuli (Vihr.)

Joachim Hesthammer (RKP) .................................................................Terhi Vörlund-Wallenius (RKP)

Pasi Jaakkola (Kok.) .............................................................................Alexis Vartiainen (Kok.)

Mari Kousa-Kuusisto (Vihr.) ...................................................................Vera Välimäki (Vihr.)

Hannele Mustonen (Kok.) ......................................................................Vesa Pihajoki (Kok.)

Pirjo Niinivirta (PS) .................................................................................Tarja Nenn (PS)

Kimmo Nurminen (Vas.) ........................................................................Juri Nummelin (Vas.)

Viivu Seila (SDP) ...................................................................................Annukka Maunula (SDP)

Esa Silander (SDP) ................................................................................Markku Varnila (SDP)

Mervi Uusitalo (Vas.) ..............................................................................Pia Jalkanen (Vas.)

Nora Viikari (Kok.) .................................................................................Jaana Jaakola (Kok.)

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA: ..........................................VARAJÄSEN:

Ulla-Maija Vierimaa (Kok.) .....................................................................Sini Ruohonen (Kok.) 

TURUN LIIKUNTALAUTAKUNTA 2017  

1.1.–31.5.2017

JÄSENET: ............................................................................................VARAJÄSENET:

Janina Andersson, pj. (Vihr.) ..................................................................Heidi Haapala (Vihr.)

Juuso Kallio, varapj. (Kok.) ....................................................................Jani Rusi (Kok.)

Satu Koskinen (Kok.) ............................................................................Merja Jämsäläinen (Kok.)

Mari Lahti (SDP) ....................................................................................Anne-Mari Pollari (SDP)

Ville Lintunen (SDP)...............................................................................Heikki Grönlund (SDP)

Joni Lähteenmäki (Vihr.) ........................................................................Jussi Soro (Vihr.)

Raili Meltovaara (PS) .............................................................................Juha Laine (PS)

Olavi Mäenpää (SKS) ............................................................................Kari Suursuo (SKS)

Liisa Norontaus (Vas.) ...........................................................................Tea Mattila (Vas.)

Pekka Rautee (Vas.) ..............................................................................Mika Raita (Vas.)

Anne Taulu (Kok.) 30.1.2017 saakka .....................................................Sari Ahola (Kok.)

Anna Ojala (Kok.) 30.1.2017 alkaen ......................................................Sari Ahola (Kok.)

Tini Vehviläinen (SDP) ...........................................................................Pentti Sonck (SDP)

Henrik Johansén (Kok.) .........................................................................Saku Lehikoinen (Kok.)

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA: ..........................................VARAJÄSEN:

Marjukka Karttunen (Kok.) ....................................................................Tuomas Viljamaa (Kok.)

12.6.–31.12.2017 

JÄSENET: ............................................................................................VARAJÄSENET:

Mari Lahti, pj. (SDP) ..............................................................................Hanna-Mari Mäkelä (SDP)

Sini Häkkinen, varapj. (Kok.) .................................................................Anna Kaisa Ojala (Kok.)

Sari Grönroos (SDP) .............................................................................Minttu Ojanen (SDP)                  

Kari Jakobsson (Vihr.) ...........................................................................Sampo Rouhiainen (Vihr.)

Henrik Johansén (Kok.) .........................................................................Pertti Perko (Kok.)

Juuso Kallio (Kok.) ................................................................................Mikko Äikäs (Kok.)                     

Satu Koskinen (Kok.) ............................................................................Inna Nurmi (Kok.)

Veijo Lehtonen (SDP) ............................................................................Pentti Sonck (SDP)                                                 

Raili Meltovaara (PS) .............................................................................Anne Rintala (PS)

Joonas Niemi (Vihr.) ..............................................................................Simo Nuuttila (Vihr.)

Liisa Norontaus (Vas.) ...........................................................................Mirja Hovirinta (Vas.)

Veli-Matti Saajala (Vas.) .........................................................................Seppo Blomqvist (Vas.)

Mari Saanisto (Vihr.) ..............................................................................Niina Salonen (Vihr.)

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA: ..........................................VARAJÄSEN:

Muhis Azizi (Kok.) .................................................................................Niko Aaltonen (Kok.)

Vapaa-aikatoimiala
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Vapaa-aikatoimiala

KESÄKUUSSA 2017 ALOITTANEIDEN LAUTAKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT YHTEISPOTRETISSA. VAS. MARI LAHTI, JANINA ANDERSSON JA JANIKA 

TAKATALO. KUVA: TIIA SUORSA

TURUN NUORISOLAUTAKUNTA 2017 

1.1.–31.5.2017 

JÄSENET: ............................................................................................VARAJÄSENET:

Muhis Azizi, pj. (Kok.) ............................................................................Santeri Vuori (kok)

Petra Peltonen, varapj. (SDP) ................................................................Jutta Valkama (SDP)

Matti Niskanen (Kok.) ............................................................................Anton Koponen (Kok.)

Jutta Wirén (Kok.) .................................................................................Veronica Varjonen (Kok.)

Miira Raiskila (Kok.) ...............................................................................Veera Löthman (Kok.)

Kati Saarinen (SDP) ..............................................................................Artturi Jyrkkänen (SDP)

Oussama Yousfi (SDP) 20.3.2017 saakka .............................................Sameli Valkama (SDP) 20.3.2017 saakka

Sameli Valkama (SDP) 21.3.2017 lähtien ..............................................Miika Kemppainen (SDP) 21.3.2017 lähtien

Mirjami Asikainen (Vihr.) .........................................................................Heidi Sanevuori (Vihr.)

Samuli Shintami (Vihr.) ..........................................................................Amro el-Khatib (Vihr.) 26.2.2017 saakka

  ............................................................................................Olli-Pekka Paasivirta (Vihr.) 27.2.2017 lähtien

Eva-Liisa Raekallio (Vas.) .......................................................................Laura Aalto (Vas.)

Saska Heino (Vas.) ................................................................................Tuomas Polo (Vas.)

Tuomas Tähti (PS) .................................................................................Pekka-Juhani Elomaa (PS) 

Matilda Karlsson (RKP) .........................................................................Ellen Söderlund (RKP)

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA: ..........................................VARAJÄSEN:

Roda Hassan (Vihr.) ..............................................................................Jukka Vornanen (Vihr.)

12.6.–31.12.2017 

JÄSENET: ............................................................................................VARAJÄSENET:

Janika Takatalo, pj. (Kok.) .....................................................................Karoliina Siikarla (Kok.)

Neriman Al Take, varapj. (SDP) .............................................................Neea Kähkönen (SDP)

Heidi Lehtonen (Kok.) ...........................................................................Heidi Huldén (Kok.)

Rasmus Rantanen (Kok.) ......................................................................Ilari Sarja (Kok.)

Heidi Sanevuori (Vihr.) ...........................................................................Kati Systä (Vihr.)

Alina Heywood (Vihr.) ............................................................................Isabella Servanto (Vihr.)

Janne Salakka (Vihr.) .............................................................................Olli-Pekka Paasivirta (Vihr.)

Miika Vanne (SDP) ................................................................................Wille Jäntti (SDP)

Minna Sumelius (Vas.) ...........................................................................Annika Karvonen (Vas.)

Sasu Haapanen (Vas.) ...........................................................................Amro El-Khatib (Vas.)

Toni Saarinen (PS) .................................................................................Ossi Pajunen (PS)

Vesa Hanski (RKP) ................................................................................Oskar Lindberg (RKP)

Janina Rosten (KD) ...............................................................................Helena Mannervo (KD)

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA: ..........................................VARAJÄSEN:

Roda Hassan (Vihr.) ..............................................................................Konsta Weber (Vihr.) 

ESITTELIJÄNÄ KAIKISSA EM. LAUTAKUNNISSA:  
Minna Sartes, vapaa-aikatoimialan johtaja

Koko Suomi tanssii -kampanja oli osa Suomi 100 -juhlavuoden virallista ohjelmaa. Myös nelivuotiskautensa aloittaneet toimi-
alan lautakunnat osallistuivat, videot ovat YouTubessa.

Katso kulttuurilautakunnan video
Turun kulttuurilautakunta jammasi Turun linnassa ja haastoi mukaan Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan.

Katso liikuntalautakunnan video
Turun liikuntalautakunta teki tanssivideonsa myös Turun linnassa ja ilahdutti haasteella Tampereen kaupungin liikuntapalveluita.

Katso nuorisolautakunnan video
Turun nuorisolautakunta jorasi Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa ja haastoi kampanjaan Turun nuorisovaltuuston.

https://www.youtube.com/watch?v=E9wn1HDKVRs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l-LBW0svV1c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7FsAGpdOhYU&feature=youtu.be
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VUOSI 2017 oli poikkeuksellinen 
vuosi, sillä vaalien siirtymisen takia lau-
takunta vaihtui vuoden puolivälissä ja 
uusi lautakunta piti ensimmäisen ko- 
kouksensa elokuussa 2017.

Toimintansa päättänyt lautakunta jätti 
puheenjohtajansa Maija Perhon väli-
tyksellä perintönä seuraavat haasteet 
uudelle lautakunnalle: 
• Useamman vuoden tiukan talouden  
 jälkeen ei ole enää pelivaraa uusille  
 säästöille ilman, että toiminta kärsii.
• Vapaan kentän avustusmäärä- 
 rahoihin tarvittaisiin tasokorotus.
• Kaupunginteatterin nousevista  
 vuokrista aiheutuvien kustannusten  
 kompensoiminen. 
• Konserttitalon huono kunto, ja kun  
 tilat sallivat, orkesterin kokoonpanon  
 täydentäminen.
• Turun historian museon etenemisen  
 turvaaminen.
• Yleisöyhteistyön edelleen  
 vahvistaminen ja kulttuuripalvelujen  
 laajempi hyödyntäminen hoivatyössä  
 ja syrjäytymisen ehkäisyssä uudessa  
 Sote-ympäristössä.
• Nykyistä laajempi sivistystoimen   
 sitoutuminen lasten elämyspolun   
 toteutumiseen.

Uusi kulttuurilautakunta haki tämän pe-

rinnön pohjalta rakentavan keskustelun 
kautta seuraavat painopisteet lautakun-
takaudelle 2017–2021:
• Eriarvoistumisen poistaminen –  
 kaikkien yhteinen Turku 
• Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön  
 vahvistaminen
• Vetovoimainen kulttuuri-Turku
• Digitaaliset palvelut - moderni ja  
 historiallinen Turku

Lisäksi kaikessa toiminnassa huomioita-
vat toimintaperiaatteet ovat kriittinen ja 
rohkea oman toiminnan tarkastelu sekä 
työntekijöiden hyvinvointi.

Merkittävimmät lautakunnan keskus-
teluaiheet olivat kulttuurimäärärahojen 
kasvattaminen, jotta seuraavassa bud-
jetissa voitaisiin kasvattaa kulttuurin 
vapaan kentän avustuksia 500 000 
eurolla. Kaupunginvaltuusto antoi mar-
raskuun budjettipäätöksen yhteydessä 
toimialalle toimeksiannon kulttuurin 
vapaan kentän toimintaedellytysten sel-
vittämisestä. Tämä työ tehdään kevään 
2018 aikana ja on hyvä selvitys määrä-
rahan kasvattamisen pohjaksi.

Lisäksi Konserttitalon vaikea tilanne ja 
toive uudesta musiikkitalosta herätti pal-
jon keskustelua. Marraskuussa annettiin 
lausunto peruskorjauksen ja laajennuk-

sen tarveselvitykseen.

Esillä olivat myös Historian museon 
valmistelu, hyvä asiakas- ja asukaspa-
laute sekä kävijämäärien kasvu kaikissa 
palveluissa ja erityisesti omatoimikirjas-
toissa ja menestyksekkäässä WAM:n 
Hashimoto-näyttelyssä. Yhdessä iloittiin 
myös ajallaan valmistuneen peruskor-
jatun teatteritalon onnistuneesta käyt-
töönotosta.

Janina Andersson
Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja

Onnistumisten  
vuosi 2017
Lautakuntakausi vaihtui vuoden puolivälissä, ja uusi lautakunta keskusteli vilkkaasti muun muassa vanhan 
lautakunnan perinnöstä, Konserttitalosta, kävijämäärien kasvusta ja teatterin peruskorjauksesta.

JANINA ANDERSSON.

KUVA: MAARIT SALMINEN

Kulttuurilautakunnan 
avustukset ja apurahat

ELOKUVATAIDE
Lindström Christer 3 000 €

KIRJALLISUUS
Ahti Niko-Matti 1 800 €
Grönholm Jouko 3 850 €
Kaaja Anu 3 800 €
Seppänen Jussi 3 850 €
Vairinen Virpi 3 850 €
Vähämaa Veera 3 200 €

KUVATAIDE
Backman Marko 1 800 €
Ellmén Anna 3 000  €
Könönen Kaari Hilkka 3 850 €

Nampajärvi Erkki 3 850 €
Peterdi André 3 000 €
Ruohonen Elina 3 850 €
Schütt Hans-Peter 2 000 €
Sjöholm Minna 1 500 €
Särkijärvi Sirpa 3 850 €
(hakija ei halunnut nimeään 
julkisuuteen) 3 000 €

MEDIATAIDE
Elovirta Artturi 3 850 €
Jussila Antti 2 000 €

NÄYTTÄMÖTAIDE
Kivistö Henri 1 800 €

Rutanen Jenni 1 000 €
Sallas Maiju 2 000 €
Taussi Mira 1 000 €

SIRKUSTAIDE
Haavisto Janna 2 000 €

SÄVELTAIDE
Sisask Urmas 1 800 €

TANSSITAIDE
Koulu Kaisa 3 000 €

VALOKUVATAIDE
Aaltonen Vesa 3 850 €

TAIDEAPURAHAT VUODELLE 2017

Turun kulttuurilautakunta jakoi avustuksia ja apurahoja taiteen ja kulttuurin tukemiseen vuodelle 2017 
kaikkiaan 1 269 359 euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 291 kappaletta, avustuksia ja apurahoja  
myönnettiin 133 eri taholle.

TURUN KULTTUURILAUTAKUNTA MYÖNSI 

ABOA-APURAHAN SIRKUSTAITEILIJA ANTTI 

KULMALALLE TAITEELLISEEN TYÖSKENTE-

LYYN. ABOA-APURAHA ON VUODEN TYÖS-

KENTELYAPURAHA, JONKA SUURUUS VUO-

DELLE 2017 OLI 20 309,40 EUROA.  

KUVA: KARI VAINIO

VAKIINTUNEILLE, lautakunnan 
kanssa kolmivuotisen sopimuksen teh-
neille instituutioille jaettiin yhteensä  
1 026 900 euroa 34 taholle. Summa si-
sältää taiteen perusopetuksen avustuk-
sia 32 000 euroa. Muiden yhdistysten ja 
työryhmien avustuksia jaettiin 146 800 
euroa ja henkilökohtaisia taideapurahoja 
75 350 euroa. Vuosittain myönnettävän 
Aboa-apurahan suuruus vuodelle 2017 
oli 20 309,40 euroa.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-
avustuksia myönnettiin 65 600 euroa, 
josta animaatiotaiteeseen myönnettiin 
kaksi avustusta, yhteensä 5 500 €, ja 
kirjallisuuteen kolme avustusta, yhteen-
sä 3 500 €. Monitaiteen avustuksia 
myönnettiin neljä, yhteensä 14 000 €. 

Näyttämötaiteen avustuksia myönnettiin 
kolme, yhteensä 14 500 €. Säveltaiteen 
avustuksia myönnettiin kahdeksan, 
yhteensä 19 600 €, ja taideteollisuuden 
avustuksia yksi, 1 000 €. Performanssi-
taiteen avustuksia myönnettiin yksi,  
3 500 €, ja sirkustaiteen avustuksia yksi, 
3 000 €. 

Kulttuurin harrastustoiminta-avustuksia 
myönnettiin 55 300 euroa, josta kir-
jallisuuteen yksi avustus, 500 €, ja 
elokuvataiteeseen neljä avustusta, yh-
teensä 4 600 €. Monitaiteen avustuksia 
myönnettiin kolme, yhteensä 4 800 €. 
Näyttämötaiteen avustuksia myönnet-
tiin yksitoista, yhteensä 34 100 €, ja 
säveltaiteen avustuksia 18, yhteensä 
10 300 €. Valokuvataiteen avustuksia 

myönnettiin yksi, 500 €, ja kuvataiteen 
avustuksia yksi, 500 €. 

Projektiavustuksia myönnettiin yhteensä 
10 900 euroa. Summa jakautui taiteen-
aloittain seuraavasti: tanssitaiteeseen 
yksi avustus, 2 900 €, ja näyttämötai-
teeseen kaksi avustusta, yhteensä  
8 000 €.

Projektiavustuksia osallisuuden, yhtei-
söllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
myönnettiin yhteensä 15 000 euroa. 
Myönnetty summa jakautui taiteenaloit-
tain seuraavasti: monitaiteeseen neljä 
avustusta, yhteensä 10 000 €, ja tans-
sitaiteeseen kaksi avustusta, yhteensä 
5 000 €.

Henkilökohtaisia taideapurahoja kulttuurilautakunta myönsi 27 henkilölle. 
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Liikuntalautakunnan 
avustukset 
Turun liikuntalautakunta jakoi avustuksia urheilu- ja liikuntaseurojen sekä muiden liikuntaa järjestävien 
yhdistysten toiminnan tukemiseen noin 1,4 miljoonaa. Avustuksia sai 206 toimijaa.

TURUN LIIKUNTALAUTAKUNTA TURUN LIIKUNTALAUTAKUNTA

UUSI LIIKUNTALAUTAKUNTA 
pääsi heti toimintaan kiinni eli päättä-
mään vuoden 2018 budjetista. Syksyn 
merkittävin asia olikin vuoden 2018 
budjetin tasapainottaminen 300 000 
eurolla. Tällä päätöksellä turvattiin lasten 
ja nuorten liikunnan maksuttomat olo-
suhteet.

Lasten ja nuorten liikuttaminen on nou-
sut lautakunnalle tärkeäksi kysymyksek-
si ja prioriteetiksi. Turku on tehnyt loista-
vaa työtä opetus- ja kulttuuriministeriön 
Liikkuva koulu -ohjelman kehittämis-
avustuksella. Erityisen huomionarvoista 
on se, että Turun Liikkuva koulu palkit-
tiin valtakunnallisesti parhaana. Tämä 
on osoitus siitä, että priorisointimme on 
ollut oikeansuuntaista ja työtä tulee jat-
kaa eteenpäin.

Toinen hyvin merkittävä huomionositus 
saatiin, kun Turun kaupunki sai Suomen 
perheliikuntamyönteisin kunta -kunnia-
maininnan. Tämäkin nostaa esille pitkä-
jänteisen työn ja satsauksen perheisiin, 
lasten ja nuorten liikuttamiseen, esimer-
kiksi Lasten liikunnan ihmemaan kautta.

Turun kaupungin liikuntapalvelut on 
tehnyt systemaattista työtä eri-ikäisten 
ryhmien liikkumaan aktivoimisessa, 
kuten Kimmoke- ja Senioriranneke-
toiminta osoittavat. Molemmissa toi-
minta on ollut kasvussa. Samoin lasten 

ja nuorten liikkumaan aktivointi on ollut 
nousussa Lapset liikkeelle -lajikokeiluis-
sa ja nuorten matalan kynnyksen Mihi-
toiminnassa. 

Lautakunta on saavuttanut vuonna 
2017 useita onnistumisia, joista varmas-
ti merkittävimpiä ovat olleet Kupittaan 
palloiluhallin valmistuminen ja Samppa-
linnan maauimalan avautuminen perus-
korjauksen jälkeen.

Kaikesta positiivisesta vireestä huoli-
matta meillä on edessämme merkittävät 
talouden haasteet. Liikuntapalveluiden 
sisäiset vuokrat ovat nousseet perus-
korjausten (Impivaaran ja Samppalinnan 
uimalaitokset) ja uudisrakentamisen 
(Kupittaan palloiluhalli) vuoksi. Tulossa 
on myös peruskorjaamiseen tai mah-
dolliseen uudisrakentamiseen liittyviä 
tarveselvityksiä, jotka tulevat johtamaan 
edelleen sisäisten vuokrien nousuun.   

Samaan aikaan Turku on positiivisen 
rakennemuutoksen kaupunki ja seutu-
kunta. Useat yhtiöt investoivat ja luovat 
uutta työtä kaupunkiin. Turku kasvaa 
lähes 2 000 ihmisen vuosivauhtia, ja 
Turun tuleekin olla houkutteleva lapsi-
perheiden kaupunki. Väestöstä vuonna 
2016 lähes 65 prosenttia oli lapsiper-
heitä. Liikuntapalveluiden hyvä toiminta 
luo osaltaan positiivista mielikuvaa lap-
siperheystävällisestä kaupungista sekä 

kannustaa muuttamaan Turkuun.

Turussa tuleekin keskittyä näkemään 
liikkumisen laajamittaiset vaikutukset 
ihmisten ja perheiden hyvinvointiin ja 
terveyden edistämiseen. Toivonkin, että 
kaupungin päättäjät huomioivat tämän 
näkökulman lähtiessään suunnittele-
maan budjettiraamia vuodelle 2019. 

Mari Lahti
Liikuntalautakunnan puheenjohtaja

Lasten ja nuorten  
liikunta ykkösasiana
Turulla on kaikki mahdollisuudet ja lähtökodat olla Suomen urheilun ja liikunnan pääkaupunki.  
Tämän tuleekin olla päätöksentekomme ohjenuorana.

MARI LAHTI. 

KUVA: TIIA SUORSA

2016 2017

■  TOIMINTA 601 700 € 602 150 €

Urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta-avustus                  533 200 €                 534 000 € 

Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 40 000 €                   40 000 € 

Vammaisavustaja-avustus                        9 000 €                   11 000 € 

Kansainväliset tapahtumat                      19 500 €                   17 150 € 

■  OLOSUHTEET                    682 676 €                 658 100 € 

Harjoitustila-avustus                    628 036 €                 573 100 € 

Liikuntapaikan rakentaminen                      19 640 €                   50 000 € 

Alueuimahallit                      20 000 €                   20 000 € 

Suunnistuskartat                      15 000 €                   15 000 € 

■  OSAAMINEN                      94 824 € 99 750 €

Koulutus                      80 024 € 68 000 €

Stipendit ja sinettiseurat                      14 800 € 11 750 €

Proper-hanke  20 000 €

■  ERITYISAVUSTUKSET                      30 000 €                   30 000 € 

Paavo Nurmi -keskus                      30 000 €                   30 000 € 

Yhteensä 1 409 200 €      1 390 000 €       
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TURUN NUORISOLAUTAKUNTA TURUN NUORISOLAUTAKUNTA

Nuorisolautakunnan 
avustukset

UUSI NUORISOLAUTAKUNTA  
aloitti kautensa innolla vuoden 2017 
puolivälissä. Loppuvuodesta kokoon-
nuimme tulevaisuusseminaariin pohti-
maan strategisia painopisteitä vuoteen 
2021 asti. Kuulimme johdannoksi muun 
muassa Sitran koostaman esityksen 
nuorten toiveista ja peloista. Ne viestivät 
samaa kuin nuorisobarometrit viime 
vuosilta: valtaosalla nuorista menee hy-
vin, mutta toisaalta on suuri joukko nuo-
ria, joille ongelmat kasaantuvat. Omaan 
tulevaisuuteen esimerkiksi kouluttautu-
misen kautta luotetaan, mutta luotta-
mus valtioihin ja niiden kykyyn ratkaista 
suuria globaaleja kysymyksiä ei luoteta. 
Mielestäni nuorisotyön yksi tärkeä ta-
voite on tulevaisuustoivon luominen. 
Kenenkään tausta ei saa ikinä määrittää 
sitä, mitä hänestä voi tulla.
 
Ensimmäiseksi painopisteeksi lautakun-
ta valitsi yhdenvertaisuuden edistämisen 
ja eriarvoisuuden vähentämisen. Nuo-
risotyön avulla haluamme tarjota jokai-
selle nuorelle jotain sellaista, jota heidän 
elämänpiirinsä ei välttämättä muuten 
tarjoaisi. Se voi olla esimerkiksi harras-
tus tai kesätyöseteli. 

Toiseksi haluamme ymmärtää digitali-
saation osana nuorten elämää. Vaikka 
nuorisotyö tulee tekniikan osalta aut-

tamatta aina hieman nuoria jäljessä, 
emme anna sen häiritä, vaan pyrimme 
olemaan läsnä myös digitaalisessa 
maailmassa.
 
Kolmantena haluamme tukea kestä-
vää hyvinvointia. Se tarkoittaa ennen 
kaikkea ennaltaehkäiseviä toimia ja ko-
konaisvaltaista otetta. Kestävä sanana 
viittaa myös kestävään kehitykseen. 
Osa nuorten hyvinvointia ovat tiedot 
ja taidot, joilla he voivat toimia oman 
ympäristönsä hyvinvoinnin suhteen kes-
tävästi.

Neljäntenä on osallisuus ja usko omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin. Monella 
nuorella olisi halua vaikuttaa, mutta vai-
kutusmahdollisuudet koetaan heikoiksi. 
Esimerkiksi osallistavan budjetoinnin 
avulla voidaan edistää aktiiviseen kan-
salaisuuteen kasvamista.
 
Viidenneksi painopisteeksi lautakunta 
valitsi kansainvälisyyden ja siihen liitty-
vän avarakatseisuuden sekä moninai-
suuden vaalimisen. Kansainvälisyys ja 
eri kulttuurien tuntemus voidaan nähdä 
tärkeänä tulevaisuustaitona, jota on 
mahdollista oppia nuorisotyön kautta. 
Haluamme myös, että jokainen nuori 
saa olla sellainen kuin on. Ei ole tarvetta 
muuttaa ketään tai pakottaa yhteen 

muottiin. Nuoruus on hienoa aikaa löy-
tää omat intohimonsa!
 
Toivomme, että valitut painopisteet saa-
daan mahdollisimman hyvin jalkautettua 
nuorisotyön arkeen ja näin näkymään 
turkulaisille nuorille. Nuorisolautakunta 
on tulevaisuuslautakunta, joka rakentaa 
aktiivista, eteenpäin katsovaa ja mah-
dollisimman hyvinvoivaa sukupolvea 
tulevaisuuden Turulle.

Janika Takatalo
Nuorisolautakunnan puheenjohtaja

Tulevaisuustoivoa 
nuorille
Nuorisolautakunnan painopisteet lautakuntakaudelle 2017–2021 nostavat esiin nuorelle sukupolvelle  
tärkeitä arvoja ja tavoittelevat sitä, että jokainen nuori voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

JANIKA TAKATALO.

KUVA: VEIKKA PARTANEN / V. PARTANEN  

PHOTOGRAPHY

Nuorisolautakunta jakoi avustuksia nuorisotoiminnan tukemiseen vuodelle 2017 yhteensä 310 000  
euroa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 115, ja avustuksia myönnettiin 101 eri taholle.

NUORISOLAUTAKUNTA on teh-
nyt kahdeksan nuorisojärjestön kanssa 
kumppanuussopimuksen. Nuorisojär-
jestöjen kanssa tehtävällä sopimuksella 
tavoitellaan sitä, että nuorisolautakunta 
vahvistaa järjestön nuorisotoiminnan 
pitkäjänteisyyttä sekä nuorisotoiminnan 
kehittymistä laadullisesti ja määrällises-
ti. Järjestön tavoitteet ja toiminta ovat 
yhdensuuntaisia nuorisotoimen strate-
gisen palvelusopimuksen kehittämis-
toimenpiteiden ja nuorisolautakunnan 
toiminta-ajatuksen kanssa. Sopimus-
pohjaista avustusta jaettiin yhteensä 
144 700 euroa.

Toiminta-avustusta myönnettiin tur-
kulaisten nuorisoyhdistysten ja niihin 
rinnastettavien aluejärjestöjen sään-
tömääräisen ja toimintasuunnitelman 
mukaisen yleisen nuorisotoiminnan to-
teuttamiseen yhteensä 35 yhdistykselle 
kaikkiaan 143 300 euroa. Näistä seitse-
män oli poliittisia nuorisojärjestöjä,  
12 partiotoimintaa harrastavaa yhdis-
tystä ja 16 erilaista harrastustoimintaa 
järjestävää nuorisoyhdistystä.

Projektiavustuksia myönnettiin kaksi 
kertaa vuoden aikana yhteensä  
22 000 euroa. Tämä avustus on tar-

koitettu nuorten itsensä järjestämän 
nuorisotoiminnan ja nuorten vapaiden 
toimintaryhmien taloudelliseen tukemi-
seen. Alkuvuoden projektiavustuksia 
myönnettiin 29 toimijalle ja loppuvuonna 
29:lle. Projektiavustuksia myönnettiin 
mm. leiri- ja retkitoimintaan, kurssi- ja 
kerhotoimintaan, tapahtumien järjestä-
miseen, koulutuksiin ja kansainväliseen 
toimintaan.

Vuoden 2017 sopimuspohjaisina avustuksina (nlk 13.12.2016)  
jaettiin yhteensä 144 700 euroa seuraavasti:

Nuorisolautakunnan avustukset,  
vuosi 2017. 

Turun Nuoret Kotkat ry 25 000 €

Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys  
– Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry

28 000 €

Turun Sosialidemokraattiset Nuoret ry 20 000 €

Turun 4H –yhdistys ry 13 000 €

Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbo ry 38 000 €

Nuorten Muslimien Foorumi ry 7 000 €

Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry 4 500 €

ABC Nuorisotoiminta ry 9 200 €

Yhteensä 144 700 €
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NOUSUKAUSI! Turun filharmoni-
sen orkesterin kokonaiskävijämäärä 
oli vuonna 2017 lähes 74 000, joista 
yksistään lastentapahtumiin osallistui yli 
14 000 kävijää. Panostus yleisötyöhön 
ja tinkimättömään taiteelliseen laatuun 
näkyy ja kuuluu.

Suomi 100 -juhlavuoden päätuotanto 
oli koko vuoden kestänyt kuuden kon-
sertin, luentosarjan ja oheistapahtumien 
kokonaisuus ”You must be the change 
you wish to see in the world”. Change-
sarja nosti esille klassisen musiikin kaut-
ta kansainvälisiä humaaneja teemoja, 
jotka kytkeytyvät kansakuntamme his-
toriaan, nykytilanteeseen ja tulevaisuu-
teen. Hanke toteutettiin monitahoisena 
yhteistyönä mm. Turun yliopiston mu-
siikkitieteen laitoksen sekä Turun kau-
punginkirjaston kanssa. Change-sarjan 
materiaaleihin voi edelleen tutustua 
osoitteessa tfo.fi/change2017. 

100-vuotiasta Suomea juhlisti myös 
orkesterin ja Turun musiikkijuhlien yh-
teistuotanto, Karl Müller-Berghausin Die 
Kalewainen in Pochjola -ooppera. Teos 
sai maailman kantaesityksensä Logo-
mossa 28.2. Mittava tuotanto oli en-
simmäinen Kalevala-aiheinen ooppera 
maailmassa ja ylivoimaisesti suurisuun-
taisin Suomessa 1800-luvulla sävelletty 
sävelteos.

Yksi vuoden kohokohdista yhdessä 
yleisömme kanssa oli toukokuun läm-
mössä järjestetty pakahduttavan hieno 
Sing Along -konsertti Hansakorttelissa. 
Se tunteen voima, jolla tuhannet ihmiset 
osallistuivat Beethovenin Oodi ilolle- ja 
Sibeliuksen Finlandia-teosten yhteislau-
luun nosti kyyneleet monien silmiin.

Syyskaudella oltiin isosti uusien yleisö-
jen edessä, kun TFO soitti Vuosisadan 
Kulttuurigaalan orkesterina Ylen suoras-
sa tv-lähetyksessä Logomosta. Ehkä 
vielä jännittävämpää oli vastaanottaa 
Konserttitaloon yli 5 600 kahdeksas-
luokkalaista, jotka osallistuivat orkeste-
rin, Tanssiteatteri ERI:n ja Turun AMK:n 
yhteistyössä toteuttamaan Fantastique!-
konserttielämykseen. Kulttuurirahaston 
Taidetestaajat-hankkeessa nuoret 
pääsivät perinteisten taideinstituutioiden 
vieraiksi ja arvostelivat kokemuksensa 
verkossa. Tämä kiritti tuottajiakin kekse-
liäisyyteen; #tfovirtual-konseptin mobii-
lisovelluksella annetut äänet vaikuttivat 
konsertin visualisointeihin. 

Myös ruokailu on monelle meistä yh-
dessä tekemistä parhaimmillaan. Syk-
syn aikana järjestettiin neljä ruoka- ja 
musiikkikulttuuria yhdistävää Syötävät 
sävelet -iltaa musiikintutkija Susanna 
Välimäen johdolla. Yhdessä koettiin 
myös monia upeita sinfonia- ja teema-

konsertti-iltoja, Varaslähtöjä, avoimia 
kenraaleja, Uteliaat aloittelijat -luentoja 
ja lastentapahtumia - muutamia maini-
taksemme, ja vuoden päätteeksi vielä 
yhdeksän vanhainkotikonserttia eri puo-
lilla Turkua. 

Juhlaa ei ole vain se, mikä kerran sa-
dassa vuodessa nostetaan esiin, vaan 
jokainen päivä, jolloin voimme yhdessä 
kokea musiikin hyvää tekevän vaikutuk-
sen. 

Maati Rehor
Intendentti

KATSO TURUN FILHARMONISEN ORKESTERIN VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Musiikin 
muutosvoima  
TFO juhlisti 100-vuotiasta Suomea monin tavoin musiikin myötä. Juhlavuoden teema ”yhdessä” kulki 
punaisena lankana erilaisten ohjelmistojen ja tapahtumien toteutuksessa, joiden äärelle löysi ennätys-
määrä yleisöä.

MAATI REHOR. 

KUVA: SEILO RISTIMÄKI

TURUN FILHARMONINEN ORKESTERI
WÄINÖ AALTOSEN MUSEON MANSIKKAPAIKKA-KESÄNÄYTTELYSSÄ KATSOTTIIN TURUN KAUPUNGIN  

TAIDEKOKOELMAA UUSISTA NÄKÖKULMISTA. WÄINÖ AALTONEN, SININEN VARJO, 1940-L., 

 ÖLJY JA HIILI KANKAALLE. KUVA: MATTI KIVEKÄS

JACOB HASHIMOTON TUHANNET LEIJAT TÄYTTIVÄT  

WAMIN AVARAT TILAT KESÄLLÄ 2017.

KUVA: © JACOB HASHIMOTO STUDIO

http://www.tfo.fi/fi/change2017
https://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/tfo_vuosikertomus_2016_bf5983e276eee6
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TURKULAISTA SPORTTIKULT-
TUURIA edistettiin Turku Future Sports 
-työllä, jossa pyritään tunnistamaan 
turkulaisen liikunta- ja urheilukulttuurin 
vahvuudet ja edistämään eri toimijoiden 
keskinäistä verkottumista ja vetovoimai-
sia sporttitekijöitä.

Turkulaisten liikunta- ja urheiluolosuhteet 
kohentuivat merkittävästi. Turku sai Ku-
pittaan palloiluhallista kymmenien vuo-
sien odotuksen jälkeen sisäpalloiluun ja 
voimisteluun soveltuvan monitoimiaree-
nan, jossa voidaan järjestää myös kan-
sainvälisiä huippu-urheilutapahtumia.

Merkittävä oli myös Samppalinnan 
maauimalan peruskorjauksen valmis-
tuminen. Olosuhteet vesiliikuntaan 
ja virkistäytymiseen ovat upeat, ja 
tekniikka nykystandardien mukainen. 
Vuoden aikana valmistui myös monia 
ulkoliikuntapaikkojen remontteja, mm. 
Urheilupuiston alavälikentän ja Ekvallan 
uimarannan peruskorjaukset. 

Turun liikuntapaikoilla vuosi oli edellis-
täkin vuotta vilkkaampi. Uimalaitosten 
asiakaskäynnit nousivat yli 778 000 kä-

vijään. Myös urheilutapahtumapuolella 
oli vilkasta. Liikuntapalvelujen henkilöstö 
työskenteli asiantuntijana ja valmisti 
olosuhteita lukuisiin liikunta- ja urheilu-
tapahtumiin, joista merkittävin on Paavo 
Nurmi Games. 

Urheiluseurat ovat tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita kaikille yksiköillemme. 
Järjestöliikuntayksikkö myönsi 206 
urheiluseuralle tai liikuntaa järjestävälle 
yhdistykselle avustuksia yhteensä n. 
1,4 miljoonaa. Vuoden alussa palkit-
tiin menestyneitä nuoria urheilijoita ja 
juhlittiin menestyneitä aikuisurheilijoita. 
Urheiluseurojen harjoittelumahdollisuuk-
sia kehitettiin uudistamalla liikuntatilojen 
käyttöä ohjaavia vuoronjakoperiaatteita.

Kaupunkilaisten liikunnallisen elämän-
tavan edistämiseksi tehtiin ahkerasti 
töitä eri yksiköissämme. Turun Liikkuva 
koulu -hankkeen vakiinnuttaminen eteni. 
Kaikki koulut arvioivat Liikkuva koulu 
-toimintaansa ja valitsivat keskeisimmät 
kehityskohteensa lukuvuodelle 2017–
2018. Liikunnallinen harrastetoiminta 
liikutti keväällä keskimäärin 1 250 lasta 
viikoittain ja syksyllä noin 2 500 lasta 

viikoittain. 

Liikkumaan aktivointiyksikkö työskenteli 
kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan 
edistämiseksi rakentamalla yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa erilaisia liikkumaan 
aktivoivia palveluketjuja. Yksikkö myös 
järjesti itse tai oli yhteistyökumppanina 
järjestämässä toimintaa tai tilaisuuksia, 
joihin osallistui yli 90 000 turkulaista. 
Koko Turku liikkuu -arkiliikuntakampan-
jassa päämääränä ollut 100 kertaa Suo-
men ympäri -tavoite ylitettiin. 

Markus Kalmari
Liikuntapalvelujohtaja

KATSO TURUN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Vilkas vuosi  
liikuntapaikoilla
Turulla on pitkät perinteet urheilu- ja huippu-urheilukaupunkina. 
Turku haluaa tulevaisuudessakin olla elinvoimainen, rohkeasti uudis-
tuva, kaikkia liikuttava ja huippu-urheilua mahdollistava eurooppalai-
nen sporttikaupunki. 

MARKUS KALMARI. 

KUVA: TUOMAS TUNNELA

TURUN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

KIRJASTON KÄYTTÖ kasvoi, ja 
asetetut tavoitteet saavutettiin vuonna 
2017. Pääkirjasto säilytti asemansa 
maan suosituimpana kirjastona. Turun 
kirjastoissa tehtiin yli 3 miljoonaa lainaa 
(16,4/asukas). Lainaus kasvoi viime 
vuoteen verrattuna 0,1 % ja käytännös-
sä lainauksen kasvu oli omatoimikir-
jastojen ansiota. Eniten lainaus kasvoi 
Skanssin yhteispalvelupisteessä  
(+23,4 %), Paattisilla (+20,8 %) ja  
Nummen kirjastossa (+18,4 %). 

Kirjastoissa käytiin vuoden aikana hiu-
kan yli 2 miljoonaa kertaa (10,7/asukas). 
Kirjastokäyntien määrä kasvoi edel-
lisvuoteen verrattuna 1,8 %, ja eniten 
kasvua oli Skanssin yhteispalvelupis-
teen (+44,1 %) ja Paattisten (+34,3 %) 
kävijöissä, kolmanneksi eniten kasvua 
kirjastokäynneissä oli Vasaramäen kir-
jastossa (+20,8 %). 

Loppuvuonna toteutetun asiakaskyse-
lyn perusteella asiakkaiden tyytyväisyys 
palveluihin oli 4,4 asteikolla 1–5, ja 94 % 
oli sitä mieltä, että kirjastopalvelut oli 
toteutettu hyvin tai erinomaisesti. Iso ja 
asiakkaiden kannalta hyvä muutos oli 
varausten muuttuminen maksuttomiksi. 
Varausmäärät lähtivät heti reippaaseen 
kasvuun.

Vuoden aikana palveluja tarjottiin 349 
päivänä. Pääkirjasto oli ensimmäistä 
kertaa auki jouluaattona, mikä osoit-
tautui menestykseksi. Aaton aikana kir-
jastossa kävi lapsiperheitä, joulurauhan 
julistuksesta tulijoita, kaveriporukoita 
ja niin tuttuja vakioasiakkaita kuin tun-
temattomampia. Asiakkailta saadun 
palautteen mukaan ”idea oli loistava”. 
Myös henkilökunta piti päivää onnistu-
neena. 

Suomi 100 -juhlavuosi näkyi kirjastos-
sakin runsaana tapahtumatoimintana. 
Vuosi huipentui Kaamos-tapahtumaan 
ja Ismo Alangon konserttiin. Lisäksi 
huomioitiin Reformaation merkkivuosi 
studia generalia -luentosarjalla. 

Kaiken kaikkiaan Turun kaupunginkir-
jastojen järjestämät 1 374 tapahtumaa 
houkuttelivat runsaat 39 000 osan-
ottajaa. Käyttäjäkoulutuksia eli mm. 
kirjavinkkauksia, tiedonhaunopetuksia ja 
mediakasvatusopastuksia pidettiin 984 
kertaa, osallistujia niissä oli yhteensä  
12 751.

Kirjaston hanketoiminta kohdistui erityis-
ten lasten- ja nuorten palveluiden kehit-
tämiseen. Kirjastoutopiat-hankkeessa 
kerättiin lapsilta ja nuorilta eri menetel-

millä palautetta kirjaston palveluista ja 
tiloista. Tunne hahmosi -hankkeessa 
tavoitteena oli kannustaa alakouluikäisiä 
poikia lukemisen pariin. 

Lisäksi vuoden aikana toteutettiin 
Varsinais-Suomen muisti -projekti, jossa 
digitoitiin varsinaissuomalaisten kirjas-
tojen paikalliskokoelmista aineistoja. 
Aineistot löytyvät netistä ja ovat kaikkien 
vapaasti käytettävissä. Vankilakirjasto-
työtä jatkettiin hankerahoituksen turvin 
ja toimintaa laajennettiin myös suljettui-
hin vankiloihin.

Rebekka Pilppula
Kirjastopalvelujohtaja

KATSO TURUN KAUPUNGINKIRJASTON VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Kirjasto kaikkialla
Kirjasto oli vahvasti mukana kaikkien kaupunkilaisten arjessa, sen 
käyttö lisääntyi ja tapahtumia oli runsaasti kattaen kaikki ikäryhmät. 
Kirjaston palvelut koetaan toimiviksi. Erityisesti omatoimikirjastot 
ovat nousseet kaupunkilaisten suosioon.

REBEKKA PILPPULA. 

KUVA: NOORA YRTTIAHO

TURUN KAUPUNGINKIRJASTO

https://issuu.com/turunliikunta/docs/vuosikertomus2017-liikuntapalveluke
https://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/kirjaston_toimintakertomus_2017


26 27

50-VUOTISJUHLAVUOTTAAN  
viettänyt Wäinö Aaltosen museo rikkoi 
92 733 kävijällään kaikkien aikojen 
kävijäennätyksensä. Edellinen ennätys 
on vuodelta 1979, jolloin museossa vie-
raili lähes 75 000 kävijää. Juhlavuoden 
2017 avasi näyttely Wäinö Aaltonen ja 
itsenäisyyden vuosisata. Näyttelyssä oli 
esillä museokeskuksen Wäinö Aalto-
sen tuotannon uushankinta, Ruotsista 
museon kokoelmiin hankittu Kultalilja. 
Kesän suursuosikki oli Jacob Hashi-
moton näyttely Giants and Uncertain 
Atmospheres. Juhlavuoden päätti ko-
timaista nykytaidetta esittelevä näyttely 
Kehonkuva, joka oli esillä 14.1.2018 
asti. 

Suomi 100 -juhlavuosi, Reformaation 
merkkivuosi sekä suurtapahtumat 
Europeade ja The Tall Ships Races sai-
vat ihmiset liikkeelle ja kiinnostumaan 
kaupunkikulttuurista. Museoiden mo-
nipuolinen ja uudistuva tapahtuma- ja 
näyttelytoiminta nostivat kävijämääriä 
Luostarinmäen käsityöläismuseossa  
(45 981; 2016: 36 587), Apteekkimuse-
ossa (12 576; 2016: 9 232), Biologises-
sa museossa (21 126; 2016: 15 671) ja 
Kuralan Kylämäessä (85 095; 2016:  
80 578). Myös Vanhan Suurtorin galleri-

oiden näyttelyt kiinnostivat kävijämäärän 
ollessa 40 980 (2016: 38 654). Turun 
linnassa vieraili 143 326 asiakasta, mikä 
on pieni notkahdus edellisvuoteen ver-
rattuna (2016: 145 493).

Valtakunnallisella museokortilla vierailtiin 
ahkerasti kaupungin museoissa. Turun 
museokeskuksen yksiköihin tehtiin  
33 730 museokorttivierailua, joista lähes 
20 000 suuntautui WAMiin.  

Museopalveluiden toiminnan kehittämis-
tä jatkettiin monin tavoin. Apteekkimu-
seo ja Qwenselin talon uudistamishanke 
eteni hyvin, WAMissa uudistettiin visu-
aalinen ilme ja toimintamallit, ja Luosta-
rinmäen käsityöläismuseon toimintoja 
analysoitiin tulevia toimenpiteitä varten. 
Museokauppatoimintaa ja aktiivista 
asiakaspalvelua parannettiin. 

Keväällä 2017 Unelmien museo -toimin-
taa oli keskustan Kansalaistilassa, jossa 
yhdessä tekemällä toteutettiin Suomi 
100 -juhlavuoden teemaa. Kesäksi toi-
minta jatkui Kauppatorin Kontissa, jossa 
kaupunkilaisilta tiedusteltiin, minkälaista 
toimintaa ja palveluja he haluaisivat 
Historian museoon. Kerättyä materiaalia 
ja ideoita esiteltiin loppuvuodesta näyt-

telyssä ja niitä on hyödynnetty valmis-
telussa.

Olli Immonen
Museopalvelujohtaja

KATSO TURUN MUSEOKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Museokeskuksessa 
kaikkien aikojen  
kävijävuosi 
Turun kaupungin omistamissa ja ylläpitämissä museoissa ja gallerioissa vieraili vuoden aikana yhteensä 
441 817 kulttuurin ja historian ystävää. Vastaava luku vuonna 2016 oli 353 606.

OLLI IMMONEN. 

KUVA: JOONAS MÄKIVIRTA

TURUN MUSEOKESKUS

NUORTEN KÄYNTIKERTOJA 
nuorisopalvelujen omassa toiminnassa 
oli yli 200 000 vuonna 2017. Asiakas-
tyytyväisyyskyselyjen perusteella nuo-
risopalvelujen järjestämiin palveluihin 
ollaan erittäin tyytyväisiä. Erityisesti 
henkilökunta saa nuorilta kiitosta. Nuo-
ret arvostavat ja pitävät tärkeänä sitä, 
että nuorisopalvelujen ohjaajilla on aikaa 
nuorille. 

Nuoret otettiin kuluneena vuotena uu-
della tavalla mukaan nuorisopalvelujen 
suunnitteluun ja päätöksentekoon 
osallistuvan budjetoinnin (OBU) kehittä-
misprojektissa. Aktiivista elämäntapaa 
edistettiin #MäLiikun-projektissa. Sen 
tavoitteena on omaehtoiseen liikuntaan 
innostava ja toiminnallinen elinympä-
ristö, jota varten hankittiin liikuteltavat 
skeitti- ja parkour-välineet. Hankinnat 
tehtiin ja niiden sijoituspaikat valittiin 
nuoria kuunnellen ja osallistaen. Paik-
koja vaihdetaan muutaman kuukauden 
välein.

Alkuvuonna Halisiin avattiin nuorisotila 
Huudi, jonka toimintaa järjestetään 
yhteistyössä kaupungin nuorisopalve-
lujen ja SPR:n kanssa. Kauppakeskus 
Hansassa toimivan Hansan pop up 
-nuorisotilan aukioloa saatiin kesällä laa-
jennettua jokaiseen arkipäivään kump-
panustoiminnalla Turun NMKY ry:n 
kanssa. Kaupungin etsivää nuorisotyötä 

vahvistettiin kumppanuustoiminnalla 
kolmen yhdistyksen kanssa. 

Lasten ja nuorten alueellista taide- ja 
musiikkitoimintaa vahvistettiin eri pal-
velualueiden yhteistyöllä. Luovuuskas-
vatuksessa nuorisopalvelujen henkilö-
kunnalle järjestettiin taidemenetelmien 
koulutusta. Samalla harrastekerhoja ja 
-pajoja vietiin asuinalueille nuoria osal-
listaen. 

Nuorisopalvelujen järjestämä tavoitteelli-
nen digipelaaminen sai omat, e-sports-
toimintaan varustellut tilat Jyrkkälän 
nuorisotalosta, jossa alkoi kuuden 
uuden joukkueen toiminta. Digitaalisten 
medioiden hyödyntäminen nuorisotyös-
sä näkyi mm. uusien sosiaalisen median 
kanavien säännöllisenä käyttämisenä. 
Henkilökunnalle lisäkoulutusta järjes-
tettiin mm. Instagramin käytöstä sekä 
digipelaamisesta. 

Nuorisolautakunnan kokoonpano vaih-
tui kesken vuotta kuntavaalien jälkeen 
kesällä. Nuorisovaltuustovaalit käytiin 
puolestaan syksyllä. Uusi lautakunta 
päätti loppuvuodesta uudet painopis-
teet tulevalle kaudelleen. 

Seinättömässä pajatoiminnassa kehitet-
tiin malli, jossa nuorisopalvelujen eri työ-
muotoihin otetaan nuoria säännöllisesti 
ja systemaattisesti työkokeiluun tms. 

toimenpiteeseen. Seinätön pajatoiminta 
muuttui työllisyyden kuntakokeilu-pro-
jektiksi elokuussa. Kokeilussa nuoriso-
palveluissa oli 446 nuorta.

Nuorten palveluja toteuttavat Turussa 
nuorisopalvelujen koulutetut ammatti-
laiset sekä monipuolinen järjestökenttä 
ja yhteistyökumppanit. Olemme nuoria 
varten ja haluamme, että nuorten on 
hyvä olla ja elää Turussa, nyt ja tulevai-
suudessa. 

Annina Lehtiö-Vainio
Nuorisopalvelujohtaja

KATSO TURUN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Nuoret mukana  
päätöksenteossa
Nuorten asiantuntemusta hyödynnettiin palvelujen suunnittelussa mm. digitaalisen nuorisotyön ja osal-
listuvan budjetoinnin keinoin. Omaehtoiseen liikuntaan innostavia, siirrettäviä välineitä hankittiin nuorten 
toiveita kuullen. Pitkin vuotta järjestettiin monipuolista nuorten toimintaa ja Halisiin avattiin nuorisotila. 

ANNINA LEHTIÖ-VAINIO. 

KUVA: HEIDI PYHÄLAHTI

TURUN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT

https://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/museokeskus_hallinto_vuosikertomus__e352467e535f70
https://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/nuorisopalveluiden_toimintakertomus
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JUBILEUMSÅRET för Finlands 
självständighet präglade starkt sektorns 
evenemangs- och serviceerbjudande. 
Föreläsningarna och konserterna i Åbo 
filharmoniska orkesters Change-serie 
behandlade genom olika teman om 
man kan ändra världen genom musik. 
ÅFO och Åbo musikfestspel produce-
rade i samarbete Karl Müller-Berghaus 
opera Die Kalewainen in Pochjola, som 
fick sitt uruppförande den 28 februari i 
Logomo. Finland 100-programmet om-
fattade även utställningarna Wäinö 
 Aaltonen och självständighetens 
århundrade samt Touko Laaksonen – 
Tom of Finland / om musik och män på 
WAM. Huvudbibliotekets föreläsningar, 
diskussionsmöten, utställningar och 
evenemang satte sin prägel på nästan 
alla veckor under jubileumsåret.

Åbo Stadsteaters jubileumsårproduktio-
ner, musikalen Tom of Finland och Sju 
bröder, samlade en publik på närmare  
40 000 åskådare. Teaterhusets renove-
ring och utbyggnad färdigställdes och 
huset öppnades för allmänheten den 15 
september.

Stadsfullmäktige beslutade som en del 
av Finland 100-jubileumsbeslutet i april 
att skapa ett nytt museum i Åbo. Målet 
är att öppna de första delarna av ett 
upplevelsecentrum, som för närvarande 
har arbetsnamnet Historiska museet, 
i början av 2020-talet och senast år 
2029. Stadsborna och olika organisa-
tioner har uppmuntrats att tänka på 
museer på ett nytt sätt genom att fråga 
dem hur deras drömmuseum skulle se 
ut, vad som skulle ställas ut i det och 
vad man skulle kunna göra i det.

Wäinö Aaltonens museum fyllde 50 år. 
Museets verksamhetskoncept sågs 
över och målet är att erbjuda interaktiv 
konstmuseiverksamhet för olika mål-
grupper. Jubileumsårets utställnings-
repertoar och kringprogram lockade 
en rekordpublik till WAM. Sommarens 
publikmagnet var Jacob Hashimotos 
utställning. Wäinö Aaltonens skulptur 
Guldliljan, som museet anskaffat till sina 
kollektioner, var symbol för Århundra-
dets kulturgala. 

I september påminde man om bety-

delsen av vardagsmotion och upp-
muntrade stadsborna att vara aktiva i 
kampanjen Hela Åbo motionerar. Målet 
var att stadsborna skulle röra sig hund-
ra gånger runt Finland genom att samla 
idrottsprestationer. Målet nåddes med 
råge: kilometerantalet blev 417 890, 
106 gånger runt Finland. Även i skolor, 
daghem, enheter inom välfärdssektorn 
och på arbetsplatser motionerade man 
flitigt inspirerade av kampanjen.

Skolan i rörelse i Åbo erbjöd i våras 
låg- och högstadieskolornas elever 180 
avgiftsfria hobbymotionsgrupper per 
vecka. Under vårsäsongen rörde i ge-
nomsnitt 1 250 barn varje vecka på sig 
i dessa. På hösten ökade antalet hob-
bygrupper till 220 och antalet barn som 
i genomsnitt rörde på sig i grupperna 
varje vecka uppgick till 2 500.

Åbo är en av föregångarna inom e-sport 
i Finland. Ungdomstjänsterna har ett 
starkt, ungdomsarbetsmässigt grepp 
om e-sport. Turku Game Academy fick 
under 2017 en spelergonomiskt topput-
rustad lokal i Jyrkkälä. Inom TGA spelar 
flera olika målorienterade lag. Även den 
öppna verksamheten har utvecklats och 
utvidgats.

Minna Sartes
Direktör för fritidssektorn

Fritidssektorn  
aktiverade  
i Finland  
100-anda 

ÅBO STADS FRITIDSSEKTOR

LUMINOUS FINLAND 100 -VALOTAIDETEOS VALAISI TURUN LINNAN PUISTOINEEN 5.12.   

VALOTAIDEKOKONAISUUS HUIPENTUI ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ USEITA ERI TAIDEMUOTOJA YHDISTÄVÄÄN  

SUOMEN LUONTO -TEOKSEEN. LUMINOUS TOTEUTETTIIN YHTEISTYÖSSÄ TURUN VAPAA-AIKATOIMIALAN KANSSA.

LUMINOUS FINLAND 100 -LJUSINSTALLATIONEN LYSTE UPP ÅBO SLOTT OCH OMGIVANDE PARKER DEN  

5 DECEMBER. PÅ SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN KULMINERADE HELHETEN AV LJUSINSTALLATIONER MED  

VERKET FINLANDS NATUR, SOM KOMBINERADE FLERA KONSTFORMER. LUMINOUS UPPFÖRDES I  

SAMARBETE MED ÅBO STADS FRITIDSSEKTOR.

KUVA/FOTO: RAMI SAARIKORPI

Svensk  
resumé 
s. 28–37

Åbo fritidssektor slog besökarrekord under sitt femte verksamhetsår. 
WAM slog med 92 733 besökare alla tiders rekord. Stadens museer 
och gallerier hade sammanlagt närmare 442 000 besökare. ÅFO slog 
de senaste årens rekord med närmare 74 000 besökare. När Samppa-
linna utebad åter öppnade efter renoveringen ökade siminrättningar-
nas kundbesök till över 778 000. Ungdomstjänsternas verksamhets-
ställen och evenemang hade cirka 854 000 besökare. Stadsbiblioteket 
hade över två miljoner besök. 

MINNA SARTES.

FOTO: BO STRANDÉN
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DEN NYA IDROTTSNÄMNDEN 
fick genast ta tag i arbetet, dvs. besluta 
om budgeten för 2018. Det viktigaste 
under hösten var att balansera bud-
geten för 2018 med 300 000 euro. 
Genom detta beslut tryggades avgifts-
fria förhållanden för barns och ungas 
motion.

Att få barn och unga att röra på sig har 
blivit en viktig fråga och en prioritering 
för idrottsnämnden. Åbo har utfört ett 
lysande arbete med hjälp av utveck-
lingsbidrag från undervisnings- och kul-
turministeriets program Skolan i rörelse. 
Det är särskilt anmärkningsvärt att Sko-
lan i rörelse i Åbo tilldelades ett pris som 
den bästa i landet. Detta är ett bevis på 
att vår prioritering har varit rätt och att 
arbetet ska fortsätta vidare.

En annan, mycket betydande heders-
betygelse var att Åbo stad tilldelades ett 
hedersomnämnande som den kommun 
som är bäst på att främja familjemotion 
i Finland. Även detta lyfter fram det 
långsiktiga arbetet och satsningarna på 
att få familjer, barn och unga i rörelse, 
till exempel genom Barnmotionens un-
derland.

Åbo stads idrottstjänster har arbetat 
systematiskt för att aktivera olika ålders-

grupper att röra på sig, något som Kim-
moke- och Seniorarmbandsverksam-
heten är ett bevis på. Aktiviteten har 
ökat i båda verksamheterna. Likaså har 
aktiveringen av barn och unga att röra 
på sig ökat i Barn i farten-grenförsöken 
och Mihi-verksamheten med låg tröskel 
för ungdomar. 

Nämnden har nått flera framgångar 
under 2017. De viktigaste av dessa är 
färdigställandet av Kuppis bollhall och 
att Samppalinna utebad åter öppnade 
efter renovering.

Trots alla positiva stämningar står vi in-
för betydande ekonomiska utmaningar. 
Idrottstjänsternas interna hyror har ökat 
på grund av ombyggnader (Impivaara 
och Samppalinna siminrättningar) och 
nybyggnad (Kuppis bollhall). Även be-
hovsutredningar som har samband med 
ombyggnad eller eventuell nybyggnad 
är på kommande. Dessa kommer att 
leda till ytterligare ökningar i de interna 
hyrorna.   

Samtidigt är Åbo en stad och eko-
nomisk region för positiv strukturom-
vandling. Många företag investerar 
och skapar nya arbetstillfällen i staden. 
Åbo växer med en takt av cirka 2 000 
människor per år, och Åbo ska vara 

en attraktiv stad för barnfamiljer. År 
2016 utgjorde barnfamiljer närmare 65 
procent av befolkningen. En bra verk-
samhet inom idrottstjänsterna skapar 
för sin del en positiv uppfattning om en 
familjevänlig stad samt uppmuntrar att 
flytta till Åbo.

Åbo bör fokusera på att se de vittgå-
ende konsekvenserna av motion när 
det gäller att främja människors och 
familjers välbefinnande och hälsa. Jag 
önskar att stadens beslutsfattare ska ta 
hänsyn till detta perspektiv när de börjar 
planera budgetramen för 2019. 

Mari Lahti
Ordförande för idrottsnämnden

Åbo har alla möjligheter och utgångspunkter att bli Finlands  
idrotts- och motionshuvudstad. Detta bör vara ett rättesnöre i vår 
beslutsprocess.

ÅBO IDROTTSNÄMND

2017 VAR ETT EXCEPTIONELLT 
ÅR, eftersom nämnden byttes i mitten 
av året på grund av att valet flyttades, 
och den nya nämnden hade sitt första 
sammanträde i augusti 2017.

Via sin ordförande Maija Perho lämnade 
den tidigare nämnden följande utma-
ningar som ett arv till den nya nämnden:
• Efter flera år av stram ekonomi finns  
 det inte längre utrymme för nya   
 besparingar utan att verksamheten  
 blir lidande.
• En nivåhöjning behövs i  
 bidragsanslagen för det fria fältet.
• Kompensering av kostnaderna som  
 förorsakas av stadsteaterns högre  
 hyror. 
• Konserthusets dåliga skick, och då  
 utrymmet tillåter det, en  
 komplettering av orkesterns  
 sammansättning.
• Tryggande av att Åbo historiska  
 museum framskrider.
• Stärkande av publiksamarbetet och  
 ett större utnyttjande av  
 kulturtjänster inom omsorgsarbete  
 och förebyggande av  
 marginalisering i den nya  
 social- och hälsovårdsmiljön.
• Ett större engagemang av  
 bildningsväsendet i att förverkliga  
 barnens upplevelsestig.

Utifrån detta arv tog den nya kultur-
nämnden via en konstruktiv diskussion 
fram följande prioriteringar för verksam-
hetsperioden 2017–2021:
• Avlägsnande av ojämlikhet – ett  
 gemensamt Åbo för alla 
• Förstärkning av internt och externt  
 samarbete
• Ett attraktivt kultur-Åbo
• Digitala tjänster – det moderna och  
 historiska Åbo

Därutöver är de verksamhetsprinciper 
som ska beaktas i all verksamhet en 
kritisk och djärv granskning av den 
egna verksamheten samt de anställdas 
välbefinnande.

De viktigaste diskussionsämnena i 
nämnden var en ökning av kulturan-
slagen så, att bidragen för det fria kul-
turfältet ska kunna ökas med 500 000 
euro i nästa budget. Stadsfullmäktige 
gav i samband med budgetbeslutet i 
november sektorn i uppdrag att utreda 
verksamhetsförutsättningarna för det 
fria kulturfältet. Detta arbete utförs våren 
2018 och utgör en god grund för att 
öka anslaget.

Utöver detta väckte även Konserthusets 
svåra situation och önskemålet om 
ett nytt musikhus mycket diskussion. I 

november gavs ett utlåtande gällande 
behovsutredningen av ombyggnad och 
utbyggnad.

Förberedelserna för Historiska museet, 
positiv feedback från kunder och invå-
nare samt en ökning av besökarantalet i 
samtliga tjänster och särskilt i självbetjä-
ningsbiblioteken och den framgångsrika 
Hashimoto-utställningen i WAM togs 
också upp. Vi gladde oss tillsammans 
även över det lyckade ibruktagandet av 
det ombyggda teaterhuset.

Janina Andersson 
Ordförande för kulturnämnden

2017 – ett år  
av framgångar
Nämndeperioden byttes i mitten av året, och den nya nämnden  
diskuterade livligt bland annat arvet efter den förra nämnden,  
Konserthuset, ökningen i besökarantalet och ombyggnaden  
av teatern.

ÅBO KULTURNÄMND

Barns och  
ungdomars motion  
är nummer ett

JANINA ANDERSSON.
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UPPSVING! År 2017 var Åbo filhar-
moniska orkesters totala besökarantal 
närmare 74 000, varav bara barneve-
nemangen hade över 14 000 besökare. 
Satsningar på publiksamarbete och 
kompromisslös konstnärlig kvalitet både 
hörs och syns.

Huvudproduktionen under Finland 
100-jubileumsåret var helheten ”You 
must be the change you wish to see 
in the world”, med sex konserter, en 
föreläsningsserie och olika kringevene-
mang. Change-serien lyfte genom klas-
sisk musik fram internationella humana 
teman som kopplas till vår nations 
historia, nuläge och framtid. Projektet 
genomfördes som ett mångfacetterat 
samarbete med bl.a. institutionen för 
musikvetenskap vid Åbo universitet 
samt Åbo stadsbibliotek. Det går fort-
farande att ta del av Change-seriens 
material via tfo.fi/change2017. 

Även en samproduktion mellan orkes-
tern och Åbo musikfestspel, Karl Mül-
ler-Berghaus opera Die Kalewainen in 
Pochjola, firade det 100-åriga Finland. 
Verket fick sitt uruppförande på Logo-
mo den 28 februari. Den omfattande 
produktionen var världens första opera 

med Kalevala-tema och den överlägset 
mest vidlyftiga verket som komponera-
des i Finland på 1800-talet.

En av årets höjdpunkter tillsammans 
med vår publik var den otroligt fina Sing 
Along-konserten i majvärmen i Hansa- 
kvarteret. Den känslokraft som tu-
sentals människor stämde upp med i 
Beethovens Ode till glädjen och Sibelius 
Finlandia fick många ögonpar att tåras.

Under höstsäsongen ställdes vi inför en 
ny, stor publik, då ÅFO spelade som 
orkester i Århundradets kulturgala i Yles 
direkta tv-sändning från Logomo. Det 
var kanske ännu mer spännande att i 
Konserthuset ta emot över 5 600 åtton-
deklassare som deltog konsertupplevel-
sen Fantastique! med orkestern, Dans-
teatern ERI och Åbo yrkeshögskola. I 
Svenska kulturfondens och Suomalai-
nen kulttuurirahastos projekt Konsttes-
tarna fick ungdomar besöka traditionella 
konstinstitutioner och utvärdera sina 
erfarenheter på nätet. Detta bidrog ock-
så till påhittigheten hos producenterna. 
Röster givna med mobilappen i  
#tfovirtual-konceptet påverkade hur 
konserterna visualiserades. 

För många av oss är måltider gemen-
samma aktiviteter när de är som bäst. 
Under hösten arrangerades under led-
ning av musikforskare Susanna Välimäki 
fyra Klangsmaker-kvällar som kombine-
rade mat- och musikkultur. Tillsammans 
fick vi också uppleva många fantastiska 
symfoni- och temakonsertkvällar, öppna 
genrep, Nyfikna nybörjare-föreläsningar 
och barnevenemang – för att nämna 
några – och i slutet av året arrangerade 
vi nio konserter på seniorboenden på 
olika håll i Åbo. 

Fester är inte bara det som lyfts fram en 
gång vart hundrade år, utan varje dag 
då vi tillsammans kan uppleva musikens 
välgörande verkan. 

Maati Rehor
Intendent 

En förändringskraft 
inom musik 
ÅFO firade det 100-åriga Finland på många sätt genom musik.  
Jubileumsårets tema Tillsammans gick som en röd tråd genom olika 
repertoarer och evenemang med rekordstora publiker.

DEN NYA UNGDOMSNÄMNDEN  
inledde sin verksamhetsperiod entusi-
astiskt vid mitten av 2017. I slutet av 
året samlades vi till ett framtidssemina-
rium för att diskutera strategiska priori-
teringar fram till 2021. Som en inledning 
fick vi bland annat höra en presentation 
som Sitra sammanställt om ungdomars 
förhoppningar och rädslor. Budskapet 
var det samma som i ungdomsbaro-
metrar på senare år: största delen av 
ungdomarna har det bra, men det finns 
också en stor grupp ungdomar till vilka 
problemen hopar sig. Man litar på den 
egna framtiden till exempel genom 
utbildning, medan förtroendet för sta-
ter och deras förmåga att lösa stora, 
globala problem brister. Jag anser att 
ett av ungdomsarbetets viktigaste mål 
är att skapa framtidshopp. En persons 
bakgrund får aldrig bestämma vad han 
eller hon kan bli.
 
Som den första prioriteringen valde 
nämnden främjande av likvärdighet och 
minskande av ojämlikhet. Med hjälp av 
ungdomsarbete vill vi erbjuda alla ung-
domar något som deras livskrets inte 
nödvändigtvis annars skulle erbjuda. 
Det kan till exempel vara en hobby eller 
en sommarjobbssedel. 

För det andra vill vi förstå digitalisering-
en som en del av ungdomars liv. Även 
om ungdomsarbetet alltid hamnar lite 
på efterkälken när det gäller teknik, låter 
vi inte det störa oss, utan vi försöker all-
tid vara närvarande också i den digitala 
världen.
 
För det tredje vill vi stödja en hållbar 
välfärd. Det innebär framför allt förebyg-
gande åtgärder och ett övergripande 
angreppssätt. Ordet ”hållbar” hänvisar 
även till hållbar utveckling. En del av 
ungdomarnas välfärd utgörs av de 
kunskaper och färdigheter med vilka de 
kan handla på ett hållbart sätt gällande 
välfärden i deras egen omgivning.

Den fjärde prioriteringen är delaktighet 
och en tro på de egna påverkansmöjlig-
heterna. Många ungdomar har en vilja 
att påverka, men påverkansmöjlighe-
terna upplevs som svaga. Till exempel 
med hjälp av delaktighet i budgetering 
kan vi främja fostran till ett aktivt med-
borgarskap.
 
Som den femte prioriteringen valde 
nämnden internationalism och tillhöran-
de tolerans samt att värna om mång-
fald. Internationalism och kännedom 

om olika kulturer kan ses som en viktig 
framtidsfärdighet som det är möjligt att 
lära sig genom ungdomsarbete. Vi vill 
också att alla ungdomar ska få vara så-
dana som de är. Det finns inget behov 
av att ändra någon eller tvinga någon i 
samma form. Ungdomen är en bra tid 
att hitta sina passioner!
 
Vi hoppas att de valda prioriteringarna 
ska kunna förankras så väl som möjligt 
i ungdomsarbetets vardag och på detta 
sätt synas för ungdomarna i Åbo. Ung-
domsnämnden är en framtidsnämnd 
som bygger upp en aktiv, framåtblick-
ande generation som mår så bra som 
möjligt i framtidens Åbo.

Janika Takatalo
Ordförande för ungdomsnämnden

Framtidshopp för  
ungdomar
Ungdomsnämndens prioriteringar för perioden 2017–2021 lyfter fram 
värderingar som är viktiga för den unga generationen och strävar efter 
att alla ungdomar ska kunna nå sin fulla potential.

ÅBO UNGDOMSNÄMND ÅBO FILHARMONISKA ORKESTER

JANIKA TAKATALO.
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ÅBO STADS IDROTTSTJÄNSTERÅBO STADSBIBLIOTEK

SPORTKULTUREN I ÅBO främja-
des genom Turku Future Sports-arbe-
tet, där man försöker identifiera styrkor-
na i motions- och idrottskulturen i Åbo 
samt främja nätverkandet mellan olika 
aktörer och attraktiva sportfaktorer.

Åbobornas motions- och idrottsförhål-
landen förbättrades avsevärt. Efter en 
väntan som pågått i tiotals år fick Åbo 
i Kuppis bollhall en multifunktionsarena 
som lämpar sig för inomhusbollsporter 
och gymnastik, där även internationella 
elitidrottsevenemang kan anordnas. 

Slutförandet av renoveringen av Samp-
palinna utebad var också betydande. 
Förhållandena för vattenmotion och 
rekreation är ypperliga, och tekniken 
följer moderna standarder. Under året 
färdigställdes även många renoveringar 
av utomhusidrottsplatser, bl.a. reno-
veringen av den nedre mellanplanen i 
Idrottsparken och Ekvalla badstrand. 

På idrottsplatserna i Åbo var året till 
och med livligare än året innan. Simin-
rättningarna hade över 778 000 be-
sökare. Det var livligt också i fråga om 
idrottsevenemang. Idrottstjänsternas 
personal arbetade som sakkunniga och 
förberedde förhållanden på ett flertal 

motions- och idrottsevenemang, av 
vilka det mest betydande var Paavo 
Nurmi Games. 

Idrottsföreningarna är en viktig samar-
betspartner för alla våra enheter. En-
heten för föreningsidrott beviljade 206 
idrottsföreningar eller föreningar som 
anordnar motion bidrag för sammanlagt 
ca 1,4 miljoner euro. I början av året 
belönades framgångsrika unga idrottare 
och vuxenidrottare som nått framgång 
firades. Idrottsföreningarnas tränings-
möjligheter utvecklades genom att se 
över principerna för tilldelning av turer i 
motionslokaler.

Våra enheter arbetade flitigt för att främ-
ja en aktiv livsstil hos stadsborna. För-
ankringen av projektet Skolan i rörelse 
fortsatte i Åbo. Alla skolor utvärderade 
sin Skolan i rörelse-verksamhet och val-
de sina viktigaste utvecklingsområden 
för läsåret 2017–2018. Idrottshobby-
verksamheten rörde i genomsnitt på 
cirka 1 250 barn per vecka under våren 
och cirka 2 500 barn per vecka under 
hösten. 

Enheten för motionsaktivering arbetade 
för att främja ett motionspräglat lev-
nadssätt för kommuninvånarna genom 

att i samarbete med intressegrupper 
bygga upp olika servicekedjor som 
aktiverar till att röra på sig. Enheten 
anordnade även själv eller deltog som 
samarbetspartner i verksamhet eller 
evenemang, där över 90 000 Åbobor 
deltog. Vardagsmotionskampanjen Hela 
Åbo motionerar överskred målet om 
100 gånger Finland runt. 

Markus Kalmari
Direktör för idrottstjänsterna 

Ett livligt år på  
idrottsplatserna
Åbo har långa anor som en idrotts- och elitidrottsstad. Åbo vill även i framtiden vara en livskraftig,  
europeisk sportstad som förnyar sig modigt, rör på alla och skapar möjligheter för elitidrott. 

BIBLIOTEKEN ANVÄNDES allt 
mer och de uppsatta målen för 2017 
nåddes. Huvudbiblioteket bibehöll sin 
plats som landets populäraste biblio-
tek. I Åbo lånades över 3 miljoner lån 
(16,4 lån/invånare). Utlåningen ökade 
med 0,1 % i jämförelse med 2016 och 
i praktiken är ökningen en följd av de 
meröppna biblioteken. Mest ökade 
utlåningen i Skanssis samservicepunkt 
(+23,4 %), Patis (+20,8 %) och Nummis 
bibliotek (+18,4 %). 

Under året hade biblioteken samman-
lagt strax över 2 miljoner besök (10,7 
besök/invånare). Biblioteksbesökens 
antal ökade med 1,8 % i jämförelse 
med 2016 och de ökade mest i Skans-
sis samservicepunkt (+44,1 %), Patis 
(+34,3 %) och i Hammarbacka  
(+20,8 %). Enligt en kundundersökning, 
som genomfördes i slutet av året, be-
dömde kunderna bibliotekets tjänster 
med vitsordet 4,4 på en skala av 1-5. 
94 % av respondenterna ansåg att bib-
liotekstjänsterna är bra eller utmärkta. 
Antalet reserveringar har ökat kraftigt 
sedan reserveringsavgifterna avlägsna-
des, vilket har varit en positiv förändring 
för kunderna. 

Biblioteket erbjöd service under 349 

dagar förra året. Huvudbiblioteket var 
för första gången öppet på julafton, 
vilket visade sig vara en succé. Under 
julaftonen besöktes biblioteket flitigt av 
barnfamiljer, kompisgrupper, folk som 
deltagit i utlysning av julfreden, stam-
kunder och nya ansikten. Enligt kunder-
nas respons var idén lysande. Också 
bibliotekets personal tyckte dagen var 
lyckad. 

Jubileumsåret Finland 100 syntes 
även i biblioteket i form av flera olika 
evenemang. Årets höjdpunkt var Kaa-
mos-evenemanget och Ismo Alankos 
konsert. Också reformationens märkes-
år uppmärksammades med en studia 
generalia-föreläsningsserie. Allt som 
allt ordnade Åbo stadsbibliotek 1 374 
evenemang med drygt 39 000 deltaga-
re. Användarutbildningar, bl.a. bokprat, 
informationssökningskurser och kurser 
i mediefostran, ordnades 984 gånger 
och hade 12 751 besökare. 

Bibliotekets projektverksamhet strävade 
efter att utveckla barn- och ungdoms-
tjänster. Barns och ungdomars tankar 
om bibliotekets tjänster och utrymmen 
kartlagdes med hjälp av olika metoder i 
projektet Bibliotektsutopier. Tunne hah-
mosi-projektets mål var att uppmana 

pojkar i lågstadieålder att läsa. 

Utöver dessa arrangerades också pro-
jektet Varsinais-Suomen muisti, i vilket 
material ur lokalsamlingarna i Egentliga 
Finlands bibliotek digitaliserades. Fäng-
elsebiblioteksverksamheten fortsatte 
tack vare projektmedel och verksam-
heten utvidgades att också omfatta 
slutna anstalter. 

Rebekka Pilppula
Direktör för bibliotekstjänsterna 

Biblioteket finns  
överallt
Biblioteket är en viktig del av invånarnas vardag. Användningen av biblioteken ökade och evenemangspro-
duktionen var riklig för alla åldersgrupper. Invånarna upplever att bibliotekstjänsterna är fungerande och 
framför allt de meröppna biblioteken är populära bland stadsborna. 
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ÅBO MUSEICENTRALÅBO STADS UNGDOMSTJÄNSTER
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WÄINÖ AALTONENS MUSEUM   
som firade sitt 50-årsjubileum slog med 
92 733 besökare alla tiders besökar-
rekord. Det föregående rekordet var 
från år 1979, då museet hade närmare 
75 000 besökare. Jubileumsåret 2017 
inleddes med utställningen Wäinö Aalto-
nen och självständighetens århundrade. 
På utställningen visades en nyanskaff-
ning inom Wäinö Aaltonens produktion, 
Guldliljan. Verket skaffades till museets 
samlingar från Sverige. Sommarens 
stora favorit var Jacob Hashimotos ut-
ställning Giants and Uncertain Atmos- 
pheres. Jubileumsåret avslutades med 
utställningen Kroppsbild, som fanns ut-
ställd fram till 14.1.2018. 

Även Finland 100-jubileumsåret, Refor-
mationens märkesår samt storevene- 
mangen Europeade och The Tall Ships 
Races fick människorna i gång och 
väckte intresset för stadskulturen. Mu-
seernas mångsidiga och förnyade eve-
nemangs- och utställningsverksamhet 
ökade besökarantalet även för Kloster-
backens hantverksmuseum (45 981; 
2016: 36 587), Apoteksmuseet (12 576; 
2016: 9 232), Biologiska museet  
(21 126; 2016: 15 671) och Kurala By-
backe (85 095; 2016: 80 578). Intresset 
var även stort för utställningarna i Gam-

la Stortorgets gallerier, där besökaranta-
let var 40 980 (2016: 38 654). Åbo slott 
hade 143 326 besökare, en liten ned-
gång från året innan (2016: 145 493).

Det riksomfattande museikortet använ-
des flitigt för besök i stadens museer. 
Åbo museicentral hade 33 730 musei-
kortsbesök, varav nästan 20 000 rikta-
des mot WAM.  

Utvecklingen av museitjänsternas verk-
samhet fortsatte på många olika sätt. 
Projektet för att förnya Apoteksmuseet 
och gården Qwensel framskred väl, 
WAM fick ett nytt visuellt uttryck och 
verksamhetsmodeller, och verksam-
heten i Hantverksmuseet på Kloster-
backen analyserades med tanke på 
kommande åtgärder.  Museibutiksverk-
samheten och den aktiva kundservicen 
förbättrades. 

Våren 2017 ordnades Drömmarnas 
museum-verksamhet i Medborgarrum-
met i centrum, där temat för Finland 
100-jubileumsåret förverkligades genom 
gemensamma aktiviteter. Under som-
maren fortsatte verksamheten i Contai-
nern på salutorget, där stadsborna ef-
terfrågades vilken slags verksamhet och 
service de önskar i Historiska museet. 

Det insamlade materialet och idéerna 
visades på en utställning i slutet av året 
och de har utnyttjats vid förberedelser.

Olli Immonen
Direktör för museitjänsterna

Museicentralen  
slog alla tiders  
besökarrekord
Museerna och gallerierna som ägs av Åbo stad besöktes av sammanlagt 441 817 vänner 
av kultur och historia under 2017. Motsvarande siffra 2016 var 353 606.

UNGDOMSTJÄNSTERNAS 
EGEN VERKSAMHET hade över 200 
000 besök av ungdomar under 2017. 
Enligt kundnöjdhetsenkäterna är man 
mycket nöjda med de tjänster som 
ungdomstjänsterna arrangerar. Särskilt 
personalen fick beröm av ungdomarna. 
Ungdomarna uppskattar och anser 
det vara viktigt att ungdomstjänsternas 
handledare har tid för ungdomarna. 

Under året involverades ungdomarna 
på ett nytt sätt i planeringen av ung-
domstjänsterna och i beslutsprocessen 
i utvecklingsprojektet för delaktiggöran-
de budgetering (OBU). En aktiv livsstil 
främjades genom projektet #MäLiikun 
(#JagTränar). Projektets mål är en funk-
tionell livsmiljö som inspirerar till motion 
på eget initiativ. För projektet skapades 
flyttbara skateboard- och parkourred-
skap. Anskaffningarna gjordes och 
redskapen placerades genom att höra 
och delaktiggöra ungdomar. Redska-
pen byter plats med några månaders 
mellanrum.

I början av året öppnades ungdomsgår-
den Huudi i Hallis, där verksamheten 
anordnas som ett samarbete mellan 
stadens ungdomstjänster och FRK. 
Öppettiderna i ungdomslokalen Hansa 
Pop Up i köpcentret Hansa kunde un-

der sommaren utvidgas till alla vardagar 
med hjälp av en partnerverksamhet 
med KFUM i Åbo ry. Stadens uppsö-
kande ungdomsarbete stärktes med 
hjälp av partnerverksamhet med tre 
föreningar. 

Regional konst- och musikverksamhet 
för barn och ungdomar stärktes genom 
samarbete mellan olika serviceområ-
den. Inom kreativitetsfostran anordna-
des utbildning i konstmetoder för ung-
domstjänsternas personal. Samtidigt 
togs hobbyklubbar och -verkstäder till 
bostadsområdena så att ungdomarna 
gjordes delaktiga. 

Det målorienterade digitala spelandet 
som ungdomstjänsterna anordnade 
fick egna lokaler, utrustade för e-sport-
verksamhet, i Jyrkkälä ungdomsgård 
där sex nya lag inledde sin verksamhet. 
Utnyttjandet av digitala medier i ung-
domsarbetet syntes bl.a. i regelbunden 
användning av nya sociala medier. 
Fortbildning anordnades för personalen 
bl.a. i användning av Instagram och di-
gitalt spelande. 

Ungdomsnämndens sammansättning 
ändrades under året efter kommunal-
valet på sommaren. Ungdomsfullmäk-
tigevalet hölls under hösten. Den nya 

nämnden beslutade om nya prioritering-
ar för den kommande perioden i slutet 
av året. 

I den vägglösa verkstadsverksamheten 
utvecklades en modell där ungdomar 
regelbundet och systematiskt tas med i 
ungdomstjänsternas olika arbetsformer, 
som arbetsförsök och liknande åtgär-
der. Den vägglösa verkstadsverksam-
heten ändrades till ett kommunförsöks-
projekt i augusti. I försöket deltog 446 
ungdomar inom ungdomstjänsterna.

Tjänster för ungdomar utförs i Åbo av 
utbildade yrkespersoner inom ungdoms-
tjänsterna samt av ett mångsidigt organi-
sationsfält och samarbetspartner. Vi finns 
till för ungdomarna och vi vill att det ska 
vara bra för ungdomarna att vara och att 
leva i Åbo, nu och i framtiden. 

Annina Lehtiö-Vainio
Direktör för ungdomstjänsterna

Ungdomar deltar i 
beslutsprocessen
Ungdomars expertis utnyttjades vid planeringen av tjänster med 
hjälp av bl.a. digitalt ungdomsarbete och en delaktiggörande bud-
getering. Flyttbara redskap som inspirerar till motion på eget initiativ 
anskaffades genom att höra ungdomarnas önskemål. Under året ar-
rangerades mångsidig verksamhet för ungdomar och en ungdoms-
gård öppnades i Hallis. 

OLLI IMMONEN. 
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