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Turun päivää vietetään 
poikkeustilanteessa
Pyydämme tapahtumaosallistujia noudattamaan turvavälejä ja 
pitämään huolen hygieniasta, huomioiden muut Turun päivän 
viettäjät sekä tapahtumia järjestävät tahot.

• Kävijöiden suositellaan käyttävän hengityssuojaimia sisätiloissa ja 
ihmismassoissa.

• Huomioithan tilojen kävijämäärien rajoitukset ja odotat vuoroasi.
• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. 

Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.
• Tapahtumaan ei saa osallistua, jos on vähäisiäkin 

hengitystieinfektion oireita.

Muista käsienpesu
Kom ihåg att tvätta händerna

Remember to wash your 
hands carefully

Desinfioi käsiä
Kom ihåg att desinficera händerna

Yski ja aivasta hihaan
Hosta i armvecket

Cough into your elbow

Pidä turvaväli
Håll 1–2 meters säkerhetsavstånd

Maintain a 1–2 meter distance 
from others

Remember to disinfect 
your hands carefully



Liikkuminen Turun 
päivänä 20.9.
Föli
Joukkoliikenne liikennöi sunnuntaiaikataulujen mukaisesti. 
Katso reitit ja aikataulut: www.foli.fi

Fölin vesibussi
Kauden viimeisenä viikonloppuna liikut kätevästi Jokisatamasta Ruissaloon ja 
takaisin. Katso vesibussin pysäkit ja aikataulu: www.foli.fi/fi/vesibussi

Funikulaari 
Esteettömästi Kakolanmäelle Linnankadulta klo 5.00–24.00 välisenä aikana.

Kaupunkilautta Föri
Kulje joen yli vielä kesäaikataulujen mukaisesti Turun päivän ajan klo 6.15–23.00, 
minkä jälkeen lautta siirtyy talviaikatauluun.

Pikkuföri
Matkusta joen yli Forum Marinumilta Telakkarannalle ja takaisin klo 12.00–18.00.

https://www.foli.fi/
http://https://www.foli.fi/fi/vesibussi


Turun päivän ohjelma

Höyryjuna Ukko-Pekka Turun seudulla
9.00−14.30 Turun päärautatieasema, Ratapihankatu 37

Suomen suurin höyryveturi Ukko-Pekka vanhoine vaunuineen 
kuljettaa matkustajia Turun seudulla viikonloppuna 19.–20.9.2020. 
Lippuhinnat (saa junasta käteisellä): 10–35 €, lapset 4–16 vuotta -50 %, 
alle 4-vuotiaat maksutta.

Kaksi yhden hinnalla Turun kaupungin uimalaitoksiin 
9.00−17.00  Impivaaran Uimahalli, Uimahallinpolku 4

Turun kaupunki tarjoaa edullisemman sisäänpääsyn. Tarjous voimassa 
myös Petreliuksen uimahallissa.

Avoimet ovet Biologisessa museossa 
9.00−17.00  Neitsytpolku 1

Turun päivänä vapaa pääsy Biologiseen museoon, jossa nähtävillä 
13 luontomaisemaa eläimineen sekä Heikki Villamon Myyttinen matka 
-valokuvanäyttely.

Avoimet ovet Luostarinmäen käsityöläismuseossa 
9.00−17.00  Vartiovuorenkatu 2

Talvisodan päättymisen jälkeen vuonna 1940 avattu Luostarimäen 
museoalue juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään.

Turun päivän ehtoollisjumalanpalvelus Turun tuomiokirkossa 
10.00−11.20  Tuomiokirkonkatu 1

Messussa saarnaa tuomiorovasti Heimo Rinne, Sinikka Pietilä avustaa. 
Musiikista vastaavat Jukka Pietilä ja Markku Hietaharju.

Merisunnuntain messu Mikaelinkirkossa 
10.00−11.15  Puistokatu 16

Merisunnuntain teemana on Turun merimieskirkko 110 vuotta. 
Messussa liturgina toimii pastori Timo Hanttu ja saarnaa Jaakko Laasio 
Suomen Merimieskirkosta. Urkurina on Silvia Koski. Mukana lisäksi 
Laivaston soittokunnan vaskikvintetti.

http://kalenteri.turku.fi/events/node/822966
http://kalenteri.turku.fi/events/node/809924
https://www.turku.fi/biologinenmuseo
https://www.turku.fi/luostarinmaki
http://kalenteri.turku.fi/events/node/857158
http://kalenteri.turku.fi/events/node/857178
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Turun päivän ohjelma Tule tutustumaan Lahjan Tyttöjen toimintaan  
10.00−13.30  Yliopistonkatu 31, sisäpiha, 2. kerros

Lahjan Tytöt kutsuu mukaan maksuttomille näytetunneille 
ja temppuradalle. Voit tulla paikan päälle ilman etukäteis-
ilmoittautumista tai varata paikkasi maija.mannerros@lahjantytot.fi. 
Mukaan tunneille mahtuu 15 osallistujaa.

• 10.00–13.00   Temppurata 1–10-vuotiaille lapsille yhdessä 
oman aikuisen kanssa. Temppurata ei vaadi 
etukäteisilmoittautumista.

• 10.00−10.30   Perheliikuntatunti 1–6 v. lapsille yhdessä oman 
aikuisen kanssa

• 10.45−11.30  Seniorijumppa
• 11.45−12.30  DanceMix & Voimistelu 4–6 v. lapsille
• 12.45−13.30  DanceMix & Voimistelu 7–12 v. lapsille

Pyhän Hengen kappelin avoimet ovet 
10.00−14.00  Casagrandentalon kellari, Linnankatu 3

Turun kaupunki kutsuu turkulaiset tutustumaan Pyhän Hengen 
kappeliin, joka on katoliseksi kappeliksi vihitty ekumeeninen 
pyhäkkö. Matkailuopas paikalla kertomassa tilan historiasta 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kaksi yhden hinnalla Turun kaupungin uimalaitoksiin
10.00−14.30  Petreliuksen Uimahalli, Ruiskatu 2

Turun kaupunki tarjoaa edullisemman sisäänpääsyn. 
Tarjous voimassa myös Impivaaran uimahallissa.

Lootuksen sydän, buddhalaisen luostarin avoimet ovet 
10.00−15.00  Moisiontie 225

Lootuksen sydän (Liên Tâm) -luostari kutsuu kaupunkilaisia 
vierailemaan ja kokemaan ainutlaatuisia kulttuurielämyksiä 
historiallisessa ja kauniissa miljöössä. Päivän ohjelma on 
maksutonta.
• 10.00  Luostarin ovet avautuvat vierailijoille
• 11.00–12.00   Viikoittainen rauhanretriitti, jonka päätteeksi 

mestari Thich Hanh Bao, luostarin johtava munkki 
vastaa vieraiden kysymyksiin

• 12.00–13.00   Vieraanvarainen vietnamilainen kasvislounas, 
sisältäen nuudelipaistosta, salaattia, kahvia ja 
vietnamilaisia leivoksia

• 13.00–15.00  Vapaata ohjelmaa

https://kalenteri.turku.fi/events/node/865861
mailto:maija.mannerros%40lahjantytot.fi?subject=Ilmoittautuminen%20tutustumisk%C3%A4ynnille
http://kalenteri.turku.fi/events/node/825400
http://kalenteri.turku.fi/events/node/809924
https://kalenteri.turku.fi/events/node/826133


Turun päivä kävelykadulla 
10.00−15.00  Yliopistonkadun kävelykatu

Turun päivänä pääsee tutustumaan kaupungin valtuustopuolueiden 
toiminnan lisäksi kaupungin palveluiden sekä paikallisten yritysten ja 
yhdistysten toimintaan. Kävelykadulla on myös esiintymislava, jolla on 
ohjelmaa päivän aikana.

Lavaohjelma
• 10.00–10.10 Kaupunginjohtaja Minna Arve avaa tapahtuman
• 10.10–10.25 Varsinais-Suomen Viro-Keskus ry
• 10.25–10.40 Chorus Cathedralis Aboensis
• 10.40–10.45 Pyhiinvaellusreitit
• 10.45–11.00 Rockskolan
• 11.00–11.20 Tanssistudio Flama
• 11.20–11.40 Turun yliopisto
• 11.40–11.55 Nach Baliye Kollektiv
• 11.55–12.10 Turun Suzukikoulun oppilaskonsertti
• 12.10–12.30 Lahjan Tytöt
• 12.30–13.00 Laivaston soittokunta
• 13.00–13.20 Kokoomus
• 13.20–13.35 Keskusta
• 13.35–13.50 SDP
• 13.50–14.05 Vasemmistoliitto
• 14.05–14.20 Vihreät
• 14.20–14.30 Kristillisdemokraatit
• 14.30–14.40 Liike Nyt
• 14.40–15.00 Turun naispoliisilaulajat

Avoimet ovet Wäinö Aaltosen Museossa 
10.00−17.00  Itäinen Rantakatu 38

Nähtävillä Hyäryllistä-taiteilijaryhmän Kaikkea hyäryllistä -näyttely ja 
Anneli Nygrenin Fan Academy -näyttely sekä Elina Vainion näyttely 
Reset, WAMx:ssä.

Turun päivän appro 
10.00−17.00  Kartanhakupiste Yliopistonkadun kävelykadulla

Turun kaupunki kutsuu korkeakouluopiskelijat tutustumaan 
kotikaupunkiinsa Turun päivänä maksuttomien approjen muodossa. 
Approilla kierretään eri Turun päivän tapahtumia rastikierroksen 
omaisesti ja kerätään karttaan leimoja. Leimallinen kartta vaihdetaan 
approjen päätteeksi hienoon haalarimerkkiin.

• 9.00–17.45  Infopiste auki
• 9.00–  Karttojen nouto
• 10.00–17.00 Suoritusaika
• 15.00–17.45  Merkkienvaihto

http://kalenteri.turku.fi/events/node/789852
http://wam.fi/
http://kalenteri.turku.fi/events/node/862920
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Avoimet ovet Apteekkimuseossa ja Qwenselin talossa 
10.00−18.00  Läntinen Rantakatu 13b

Ota askel menneisyyteen ja uppoudu apteekkialan mielenkiintoiseen 
maailmaan. Sisäpihalla voi ihastella lähes muuttumattomana säilynyttä 
osaa Turusta parin sadan vuoden takaa.

Turun päivä Turun linnassa 
10.00−18.00  Linnankatu 80

Pohjoinen näyttelyhalli avattu kokonaan uudistetussa asussa ja 
nähtävillä on lähes 800 esinettä Turun museokeskuksen omista 
kokoelmista. Carin Bryggmanin syntymän 100-vuotisjuhlan kunniaksi 
on esillä hänen elämäänsä ja suunnittelutöitään.

Turun päivä Forum Marinumissa
10.00−18.00  Linnankatu 72

Pääsy merikeskuksen kaikkiin näyttelyihin ja museolaivoihin 
tarjoushintaan 2–6 € (norm. 4–12 €). Turun päivän ranneke 10 €/6,50 €. 
Piha-alueella museoalusten kunnostukseen liittyvää maksutonta 
oheisohjelmaa.

Turun päivän pakohuonepelit, Escape Artist Room Escape 
10.00−22.00  Yliopistonkatu 33 / Läntinen Pitkäkatu 21−23

Pelaa The Creepy Circus, The Hunter, Battle Ships tai The Crime Scene 
-pakopelimme tarjoushintaan 60 €/huone. Lisätiedot ja varaukset 
ennakkoon: www.escapeartist.fi

Animaatiotaidetta Turun päivänä 
10.00−20.00  Itäinen Rantakatu 14

Turun Anikistit ry:n animaatioprojisointeja nähtävissä keskustassa 
Turun päivänä. Pink Phantom esitetään Turun kaupunginteatterin 
taideseinällä.

HUB Turun ja Turun Kulttuuriyhdistyksen avoimet ovet 
11.00−15.00  Luostarin Välikatu 4

Astu sisään HUB Turun tiloihin Luostarin välikadulla. HUB Turku on 
Turun keskustassa toimiva, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka 
tarkoituksena on ylläpitää ja tukea yrittäjien, opiskelijoiden ja yhteisöjen 
yhteistyöskentelyä.

Turun päivä Kuralan kylämäessä, 
Esihistoria esille -tapahtuma 
11.00−17.00  Jaanintie 45

Ohjelmassa mm. ammattilaisten työnäytöksiä, pienoisnäyttelyitä, 
luentoja ja yhtenä teemana ”Villa – kuidusta kankaaseen”.

https://www.turku.fi/apteekkimuseo
https://www.turku.fi/turunlinna
http://kalenteri.turku.fi/events/node/825286
http://kalenteri.turku.fi/events/node/822519
https://escapeartist.fi/
http://kalenteri.turku.fi/events/node/863107
http://kalenteri.turku.fi/events/node/825925
http://www.turku.fi/tapahtuma/09172020-0000-esihistoria-esille-arkielamaa-ja-selviytymista-kuralan-kylan-alkuaikoina
http://www.turku.fi/tapahtuma/09172020-0000-esihistoria-esille-arkielamaa-ja-selviytymista-kuralan-kylan-alkuaikoina


Turun pääkirjaston poistokirjamarkkinat 
11.00−17.00  Linnankatu 2–4

Turun päivän perinteiset poistokirjamarkkinat. Tervetuloa tekemään 
löytöjä kirjaston poistokirjavalikoimasta. Sään salliessa markkinat 
järjestetään kirjastopihalla, muutoin pääkirjastossa.

Vietä Turun päivä kasvitieteellisessä puutarhassa
11.00−17.00  Ruissalon puistotie 215

Turun päivän kunniaksi alennettu sisäänpääsy kasvihuoneisiin (aikuiset 
5 €, eläkeläiset, opiskelijat ja alle 19-vuotiaat 3 €, Perhelippu 15 €, alle 
7-vuotiaat ilmaiseksi). Puutarhan kokoelmissa on kasveja maapallon 
eri ilmastovyöhykkeiltä ja kasvihuoneissa voi nähdä undulaatteja ja 
koikarppeja.

Turun päivä Taidemuseolla
11.00−17.00  Aurakatu 26

Turun taidemuseossa juhlistetaan Turun päivää uusin näyttelyin ja 
opastuksin. Miniopastuksiin ryhmäkoko on rajoitettu 15 henkeen ja 
ryhmät täytetään saapumisjärjestyksessä.

• 12.00   Maksuttomalla Taiteen talo -arkkitehtuurikierroksella 
museorakennuksen yksityiskohtia ihastellaan 
ulkoapäin.

• 13.00–14.45   Miniopastuksella suomeksi kuulet kaikkein 
oleellisimman Birger Kaipiaisesta 15 minuutissa. 
Osallistuminen museon pääsylipulla.

• 15.00 & 15.30   Miniopastuksella ruotsiksi kuulet kaikkein 
oleellisimman Birger Kaipiaisesta 15 minuutissa. 
Osallistuminen museon pääsylipulla.

Aboa Vetus & Ars Novan avoimet ovet 
11.00−18.00  Itäinen Rantakatu 4

Turun päivä arkeologian ja nykytaiteen parissa. Valokuvataiteilija 
Jorma Purasen yksityisnäyttely Museum Meditations esillä kahdessa 
kerroksessa. Takkahuoneessa nähdään turkulaisen kuvataiteilijan Lilli 
Haapalan uusi installaatio Blues.

• 13.30—14.00   Laulun Ystävien kvartetti Vega Ensemble museon 
sisäpihalla.

KUI Designin Turun päivä
11.00−18.00  Kristiinankatu 6

Turun päivän kunniaksi KUI Design tarjoaa kaikki normaalihintaiset 
tuotteet 20 % alennuksella. Juhlapäivänä putiikkiimme saapuu 
vierailemaan Turun Piirustusseura, joilta halukkaat voivat teettää paikan 
päällä muotokuvapiirustuksen.

http://www.turku.fi/tapahtuma/su-09202020-1200-kirjaston-poistokirjamarkkinat
https://kalenteri.turku.fi/events/node/827254/
http://kalenteri.turku.fi/events/node/825505
https://kalenteri.turku.fi/events/node/827711
http://kalenteri.turku.fi/events/node/826130
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Turun päivän tapahtumat kauppakeskus Skanssissa 
11.00−18.00  Skanssinkatu 10

Kauppakeskus Skanssi juhlii Turun päivää. Turun 
sunnuntaimaalareiden näyttely avautuu ja paikalliset kuorot 
viihdyttävät kauppakeskuskävijöitä. Näyttelytila sijaitsee Skanssin 
kauppakeskuksen läntisessä päädyssä.

Pakopelaamaan Turun päivänä 
11.00−22.00  Aninkaistenkatu 14 b 3

Turun päivänä pakopelit 2–6 pelaajalle vain 60 €/peli. Varaathan 
pelisi ennakkoon. Pako unesta -peli sopii niin aloittelijoille kuin 
kokeneemmillekin pakopelaajille. 
Lisätiedot ja varaukset ennakkoon: www.slyfox.fi

Aurajokea siivotaan sukeltaen 
12.00−14.00  Tuomiokirkkosillan kupeessa, Pinellan edustalla

Aurajokea siivotaan sukeltaen Turun päivänä. Sukeltajaliiton 
ympäristöpalkinnon vuonna 2018 saanutta tempausta on toteutettu 
Turussa jo parinkymmenen vuoden ajan.

100-vuotias Turun yliopisto juhlii Turun päivää: 
Eläinmuseon avoimet ovet 
12.00−15.00  Turun Yliopistonmäki

Tule tutustumaan maksutta Yliopistonmäellä sijaitsevaan eläinmuseoon, 
joka ylläpitää ja kehittää Suomen toiseksi laajimpia luonnontieteellisiä 
kokoelmia, joihin on tallennettu yhteensä lähes neljä miljoonaa näytettä. 
Opastus museoon Yliopistonmäen aukiolta.

100-vuotias Turun yliopisto juhlii Turun päivää: 
Yliopistonmäen arkkitehtuuri ja taide -kierrokset  
12.00−15.00  Turun Yliopistonmäki

Tule mukaan opastetulle kierrokselle Yliopistonmäen arkkitehtuuri ja 
taide. 1950-luvulla suunnitellun Yliopistonmäen kierroksella kuullaan 
arkkitehti Aarne Ervin ajatuksista, suunnitelmista ja Yliopistonmäen 
taiteesta. Kullekin kierrokselle pääsee mukaan 22 ennakkoon 
ilmoittautunutta, ilmoittautuminen avautuu 1.9. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: www.utu.fi/fi/100/Turun-paiva

http://kalenteri.turku.fi/events/node/862658
https://kalenteri.turku.fi/events/node/828381
https://www.slyfox.fi/
http://kalenteri.turku.fi/events/node/789850
http://kalenteri.turku.fi/events/node/828299
http://kalenteri.turku.fi/events/node/828299
http://kalenteri.turku.fi/events/node/828299
http://kalenteri.turku.fi/events/node/828299
https://www.utu.fi/fi/100/Turun-paiva


100-vuotias Turun yliopisto juhlii Turun päivää: 
Kasvimuseon kierrokset  
12.00−15.00  Turun Yliopistonmäki

Normaaliarkena yleisöltä suljettu yliopiston kasvimuseo avaa ovensa 
Turun päivänä. Kasvimuseon kierroksilla pääset tutustumaan niin 
Yliopistonmäen kasveihin ja sammaliin kuin itse kasvimuseoon. 
Kierroksille pääsee mukaan 8–10 ennakkoon ilmoittautunutta. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.utu.fi/fi/100/Turun-paiva

Turun päivä Kaupungintalolla  
12.00−15.00  Aurakatu 2

Avoimissa ovissa kävijät pääsevät tutustumaan valtuustosaliin ja talon 
näyttävään sisääntuloaulaan. Päivän ohjelmaan kuuluu myös Turun
yliopiston 100-vuotisjuhlavuoden luento. Luento myös verkossa:
http://vod.kepit.tv/turkuyliopisto.html

• 13.00   Poliittisen historian professori Vesa Vares: 
”Mehän emme Varsinais-Suomessa huuda, mutta 
voisimme sivistyneesti korottaa ääntämme”. Turun 
kehityspiirteitä yhteiskunnan, politiikan, kulttuurin ja 
kansainvälisyyden aloilla 1970-luvulta nykypäivään.

• 13.15   Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha 
Kaskinen: ”Täältä Turun tulevaisuuteen.”

Turun päivä Vesilaitosmuseolla  
12.00−15.00  Halistentie 4 

Turun päivänä Vesilaitosmuseossa paikalla olevat oppaat vastaavat 
kävijöiden kysymyksiin. Museossa saa kierrellä vapaasti, mutta 
vierailijoita otetaan vastaan rajallinen määrä. Ilmoittaudu ennakkoon 
tästä: aurajoki.net/kaikki-tapahtumat/

Turun päivä Halistenkoskella 
12.00−15.00  Valkkimyllynkuja 2

Koko perheen tapahtuma Aurajoen opastuskeskus Myllärintalolla ja 
Halistenkoskella. Vapaa pääsy, tervetuloa. Luvassa mm. opastettuja 
kävelyretkiä Virnamäelle, melontaopastusta, kalaporrasesittely ja paljon 
muuta.

Prinsessa Pikkiriikin lätäkköhyppely 
12.00−15.00  Linnankatu 31

Turun Nuori Teatteri kutsuu lapset lätäkköhyppelyradalle. Radalla ei 
kuitenkaan tarvita kumisaappaita, vaan kyseessä on kuivaharjoittelu 
syksyn lätäkkökauteen. Sateen sattuessa hyppely järjestetään teatterin 
yleisölämpiössä, sisäänkäynti Ursininkatu 4. Hyppelijöiden kesken 
arvotaan vapaalippuja Prinsessa Pikkiriikki -näytelmän esityksiin.

http://kalenteri.turku.fi/events/node/828299
http://kalenteri.turku.fi/events/node/828299
https://www.utu.fi/fi/100/Turun-paiva
http://kalenteri.turku.fi/events/node/810139
http://vod.kepit.tv/turkuyliopisto.html
https://kalenteri.turku.fi/events/node/829951/
aurajoki.net/kaikki-tapahtumat/
https://kalenteri.turku.fi/events/node/829836
http://kalenteri.turku.fi/events/node/838588
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Avoimet ovet Turun ortodoksisessa kirkossa 
12.00−16.00  Yliopistonkatu 19

Turun ortodoksinen kirkko on avoinna Turun päivänä. Tervetuloa 
tutustumaan Turun ydinkeskustassa väliaikaisen torin ylälaidalla 
olevaan arkkitehti C. L. Engelin piirustusten pohjalta rakennettuun 
kirkkoon.

Ortodoksisen hautausmaan kappelin historia 
12.00−16.00  Uudenmaantie 76

Tule kurkistamaan Turun ortodoksisen hautausmaan kappeliin. Samalla 
voit tutustua itsenäisesti tai oppaan johdolla hautausmaan ja sen 
kappelin historiaan.

Kiinamyllymäen historiallinen kävelykierros  
12.00−13.00 ja 14.00−15.30 Lasarettimuseo, Kiinamyllynkatu 4-8

Lasarettimuseo järjestää Turun päivänä kaksi opastettua 
kävelykierrosta Turun yliopistollisen sairaalan alueella. Kierroksilla 
tutustutaan sairaalarakennusten ja alueen historiaan. Kierroksille tulee 
ilmoittautua ennakkoon 14.9. mennessä. Yhteen ryhmään mahtuu 
10 hlö. Ilmoittautumiset lasarettimuseo@tyks.fi tai puh. 050 571 4030.

Brinkkalan Outolinnun outlet-myynti 
12.00−16.00  Vanha Suurtori 3

Tee mahtavia käsi- ja taidetyön löytöjä Brinkkalan Outolinnun pihalla. 
Myynnissä myös poistoerä edullisia akryylimaalauksia. Tervetuloa 
tekemään uniikkeja löytöjä.

Taitokeskuksella avoimet ovet Turun päivänä 
12.00−18.00  Vanha Suurtori 3

Tutustu Taitokeskus Turun toimintaan ja tiloihin Turun päivänä. Ihastu ja 
inspiroidu uudistetussa kässästudiossamme, jossa pääset tutustumaan 
monipuolisiin kursseihimme ja pajamahdollisuuksiin.

Turkuseuran avoimet ovet 
12.00−18.00  Vanha Suurtori 3

Mikä Turkuseura, mikä Föripuoti? Tervetuloa fiilistelemään 
toimintaamme Vanhalle Suurtorille Brinkkalan taloon. Tervetuloa 
tutustumaan yhdistyksen tiloihin, toimintaan ja Turku-tuotteita 
tarjoavaan Föripuotiin. Luvassa huikeita tarjouksia ja kilpailuja.

http://kalenteri.turku.fi/events/node/819917
http://kalenteri.turku.fi/events/node/827470
http://kalenteri.turku.fi/events/node/827952
mailto:lasarettimuseo%40tyks.fi?subject=Ilmoittautuminen%20k%C3%A4velykierrokselle
https://kalenteri.turku.fi/events/node/829834
http://kalenteri.turku.fi/events/node/830137
http://kalenteri.turku.fi/events/node/846671


Turun päivä Kakolanmäellä 
12.00−18.00  Kakolanmäki, Graniitinlinnankatu 2

Tervetuloa Kakolanmäelle tutustumaan ensimmäisten joukossa 
syyskuussa avautuvaan Hotel Kakolaan. Päivän aikana järjestetään 
mm. tutustumiskierroksia Hotel Kakolan tiloihin ja päästään 
tutustumaan Kakolanmäen monipuoliseen tarjontaan.

Päivän aikataulut ja aukioloajat
• 10–17  Leipomo bageri Å
• 10–18  Kakolan Myymälä
• 10–18  Kakola Brewing Company
• 12–18  Hotel Kakola tutustumiskierrokset
• 12–18   Ravintola Kakolanruusu Huom. Viimeiset varaukset 

vastaanotetaan klo 16. Tarjolla Sunday Feast ja 
yksittäisiä annoksia.

Tuomiokirkkomuseo avoinna 
12.00−18.00  Tuomiokirkkotori 1

Tule katsomaan kirkkoaarteita kirkon etelälehterille. Museon esineistö 
kertoo tuomiokirkon vaiheista ja kirkollisesta elämästä aina 1300-luvulle 
saakka. Huomioithan että tilaisuuksien ja tapahtumien aikana kirkkoon 
ja museoon ei kuitenkaan pääse kiertelemään.

Laivaston soittokunnan ulkoilmakonsertti 
12.30−13.00  Yliopistonkadun kävelykatu

Laivaston soittokunta esittelee marssitaitojaan kävelykadulla. Tule 
kokemaan ja kuuntelemaan perinteistä marssimusiikkia sekä muuta 
hienoa puhallinmusiikkia. Laivaston soittokunta on vuonna 1919 
perustettu tyylikäs ja säkenöivä Merivoimien edustusorkesteri.

Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuoden luento 
13.00−13.30  Aurakatu 2

Turun kaupungintalon avoimissa ovissa kuultava Turun yliopiston 
100-vuotisjuhlavuoden luento näytetään myös verkossa: 
vod.kepit.tv/turkuyliopisto.html 
Puhujina poliittisen historian professori Vesa Vares: ”Mehän emme 
Varsinais-Suomessa huuda, mutta voisimme sivistyneesti korottaa 
ääntämme” ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha 
Kaskinen: ”Täältä Turun tulevaisuuteen”.

Turku-kimpun julkistustapahtuma 
13.00−13.30  Vanha Suurtori 3

Turkuseura julkistaa Turun päivänä maailman historian ensimmäisen 
Turku-kimpun. Kukkakimppu on saanut innoituksensa Turun väreistä, 
fiiliksistä sekä saariston luonnosta. Turun oma kukkakimppu 
julkistetaan Vanhalla Suurtorilla, Turkuseuran ikkunoiden alla.

http://kalenteri.turku.fi/events/node/802741
http://kalenteri.turku.fi/events/node/857162
http://kalenteri.turku.fi/events/node/860923
http://kalenteri.turku.fi/events/node/810139
http://vod.kepit.tv/turkuyliopisto.html
http://kalenteri.turku.fi/events/node/810139
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Agility harrastukseksi? -tutustumispäivä 
13.00−15.00  Royal Canin Areena, Yrjönalhontie 2

Agility on hauska ja vauhdikas koko perheen urheilulaji, jota 
harrastetaan yhdessä koiran kanssa. Kerromme lisää agilitystä, miten 
harrastuksessa pääsee alkuun ja samalla pääset myös seuraamaan 
agilitykilpailuja. Tutustumispäivänä ei omia koiria mukaan.

Teatteri Akseli: Samanlainen onni, avoimet harjoitukset 
13.00−14.30  Humalistonkatu 8, toinen kerros

Samanlainen onni -näytelmän avoimet harjoitukset. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy ja sisään pääsee 25 katsojaa. Samanlainen onni on 
lämminhenkinen näytelmä autistisesta 17-vuotiaasta Amalia tytöstä, 
hänen yksinhuoltajaisästä, sekä tytön uudesta tukityöllistetystä 
hoitajasta. Ohjaus: Osku Pikander

Romanttinen iltapäivä Laulun ystävien seurassa 
13.00−14.30  Itäinen Rantakatu 4–6

Laulun Ystävien kvartetti Vega Ensemble esiintyy Turun päivänä 
Aboa Vetus & Ars Nova museon sisäpihalla. Iltapäivän ohjelmistossa 
serenadeja ja romanttisia melodioita, jotka sopivat alkusyksyn 
tunnelmiin. Mikäli sää on huono, siirtyy esiintyminen sisätiloihin.

Yhteinen Aurajoen pyhiinvaellus Helenan polkua pitkin  
14.00  Lähtö Turun tuomiokirkolta, Domcafén edestä

Tuomiokirkkoseurakunta, Katariinanseurakunta ja Maarian seurakunta 
yhteistyössä pyhiinvaellushankkeen kanssa kutsuvat turkulaiset 
mukaan opastetulle pyhiinvaellukselle. Matkan varrella viivähdetään 
Pyhän Katariinan kirkolla, Koroistenniemellä ja Maarian kirkolla. Reitin 
pituus n. 8 km ja kesto noin 3–4 tuntia. Vaellukselle tulee ilmoittautua 
ennakkoon 16.9. mennessä. Mukaan mahtuu 30 hlö. Ilmoittautumiset 
katri.lautjarvi@evl.fi tai p. 040 3417 350.

Dirty River Roller Derbyn Open Skate 
14.00–16.15  Ilpoisten palloiluhalli, Lauklähteenkatu 13

Roller derby on vauhdikas rullaluistimilla pelattava joukkuelaji. Tule 
tutustumaan seuraan ja lajiin, avoimelle kokeilukerralle. Mukaan 
tarvitset vain liikuntaan sopivat vaatteet ja vesipullon.

Vaahteramäen Eemelin avoimet harjoitukset 
15.00   Ursininkatu 4

Tervetuloa seuraamaan marraskuussa ensi-iltansa saavan 
Vaahteramäen Eemelin harjoituksia Turun Nuoreen Teatteriin. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja mukaan mahtuu 60 katsojaa. Luvassa 
myös lipputarjouksia.

http://kalenteri.turku.fi/events/node/822755
https://kalenteri.turku.fi/events/node/828097
http://kalenteri.turku.fi/events/node/863270
http://kalenteri.turku.fi/events/node/825396
mailto:katri.lautjarvi%40evl.fi?subject=Ilmoittautuminen%20pyhiinvaellukselle
http://kalenteri.turku.fi/events/node/823068
http://kalenteri.turku.fi/events/node/841047


Turun päivä murrevisa 
15.00–15.30  Vanha Suurtori 3

Kuka on Turun päivän murrekunkku tai -kuningatar? Turkuseuran 
murregurun Esa Laukkasen vetämä murrevisa järjestetään Turkuseuran 
tiloissa Brinkkalan talossa. Visaan osallistutaan älykännykällä, kesto 
20 min. Luvassa upeat Turku-aiheiset palkinnot. Tilassa huomioidaan 
turvavälit, joten visaan mahtuu noin 20 ihmistä.

Kuninkaantien muusikot – A passeggio 
15.00–15.45  Turun tuomiokirkko

Turun päivänä Kuninkaantien muusikot esittävät A passeggio – 
kävelykonsertin Turun tuomiokirkossa. Kävelykonsertissa muusikot 
levittäytyvät ympäri kirkkoa ja kuulijat saavat kulkea tilassa vapaasti. 
Konserttiin on vapaa pääsy.

Turun filharmoninen orkesteri esittää: Steamboat Bill Jr.
15.00–16.00  Turun Linna, Linnankatu 80

Magnus Lindbergin huikea teos perustuu Buster Keatonin kuuluisaan 
mykkäkomediaan. Monia tyylejä ja tekniikoita yhdistelevä teos on 
kuin shakin peluuta, jossa esiintyjät joutuvat tekemään monta siirtoa 
yhtäaikaisesti. Liput alk. 27,50 €.

Turun Naispoliisilaulajat Turun päivänä Kakolanmäellä 
15.30  Graniittilinnankatu 3, Kakolan sisäpiha

Turun Naispoliisilaulajien ohjelmisto sisältää lauluja mm. rockista 
poppiin ja merilauluista joululauluihin. Turun päivänä lisänimeä 
Lauluyhtye Sireenit käyttävä yhtye esiintyy klo 15.30 Kakolanmäen 
sisäpihalla ja klo 14.40 Yliopistonkadun kävelykadulla.

Turun päivä murrevisa 
16.00–16.30  Vanha Suurtori 3

Kuka on Turun päivän murrekunkku tai -kuningatar? Turkuseuran
murregurun Esa Laukkasen vetämä murrevisa järjestetään Turkuseuran
tiloissa Brinkkalan talossa. Visaan osallistutaan älykännykällä, kesto
20 min. Luvassa upeat Turku-aiheiset palkinnot. Tilassa huomioidaan
turvavälit, joten visaan mahtuu noin 20 ihmistä.

Saksalaisten jalanjäljillä Turussa / 
Auf deutschen Spuren in Turku 
16.00–17.00  Lähtö Turun tuomiokirkon portailta

Suomalais-saksalainen yhdistys Turku ry järjestää saksankielisen 
opastuksen Turun päivänä. Kierroksen oppaana toimii Anke Michler-
Janhunen.

http://kalenteri.turku.fi/events/node/846704
http://kalenteri.turku.fi/events/node/860794
http://kalenteri.turku.fi/events/node/787404
https://kalenteri.turku.fi/events/node/825366/
http://kalenteri.turku.fi/events/node/846707
http://kalenteri.turku.fi/events/node/862917
http://kalenteri.turku.fi/events/node/862917
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Tarinoita varjoisilta kujilta
16.00–18.00  Lähtö Itäinen Rantakatu 26, Taivaan vaunujen kohdalta

Elävöitetyllä kieltolakiteemaisella 3 km:n kävelykierroksella kuulet muun 
muassa, mitkä asiat vaikuttivat alkoholin salakuljettajien tuomioon 
ja millainen uusi tapa tutkia rikoksia otettiin ensimmäisenä käyttöön 
Turussa. Mukaan mahtuu 45 hlö. Liput 15 €. Lipunmyynti alkaa 
klo 15.30, kierros klo 16.00.

Betel-kirkon avoimet ovet Turun päivänä 
16.00–19.30  Yliopistonkatu 29a

Turun päivänä on mahdollisuus tutustua historialliseen Hannulan 
herätyksen Betel-kirkkoon. Betel-kirkkoa kutsutaan ajoittain Turun 
parhaiten varjelluksi salaisuudeksi. Kirkko on tänä vuonna jo toista 
kertaa auki yleisölle Turun päivänä.

Turku-balladeja Vanhalla Suurtorilla 
16.30–17.00  Vanha Suurtori 3

Tunnelmoi Turkua Turun päivänä. Turun Laulelman Ystävät tarjoilevat 
tunnelmallisia Turku-balladeja loistavien esiintyjien tulkitsemina Vanhalla 
Suurtorilla. Juontajana Turkuseuran toiminnanjohtaja Kati Leskinen.

Turun päivä Tanssikoulu Tanssitiimissä  
16.30–18.45  Turun Taidemuseon piha, Aurakatu 26

Tanssikoulu Tanssitiimi juhlistaa Turun päivää ja kutsuu kaikki 
turkulaiset maksutta tanssin pyörteisiin. Tanssikoulu Tanssitiimin 
ohjelma järjestetään Turun Taidemuseon pihalla. Tarjolla on niin 
oppilaiden esityksiä kuin ilmaiset tanssitunnit. Ilmoittaudu mukaan 
ennakkoon viimeistään 19.9., ilmoittautumistiedot verkossa.

• 16.15–17.15  Contemporary Lyrical open level, tunti englanniksi
• 17.20-17.35  Tanssitiimin oppilaiden esitykset
• 17.45–18.45  Rooted Jazz avoin taso

Hippimessu Mikaelinkirkossa 
17.00–18.45  Puistokatu 16

Hippimessu täyttää Mikaelinkirkon rauhalla & rakkaudella. Aboa 
Gospel -kuoro (joht. Silvia Koski) johdattaa aikakauden musiikkiin. 
Saarnavieraana on piispa Teemu Laajasalo.

Turun päivän ilotulitus – kulissien takaa 
18.00–18.30  Samppalinnanmäki, Luostarivuoren kenttä

Turun päivä huipentuu perinteiseen ilotulitukseen Samppalinnanmäeltä 
klo 21. Tänä vuonna kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan 
ilotulituksen järjestelyihin ja ampuma-alueeseen Samppalinnanpuiston 
hiekkakentällä.

http://kalenteri.turku.fi/events/node/823466
http://kalenteri.turku.fi/events/node/822410
http://kalenteri.turku.fi/events/node/846809
https://kalenteri.turku.fi/events/node/830515/
http://kalenteri.turku.fi/events/node/857277
http://kalenteri.turku.fi/events/node/825283


SPR:n Webinaari globaaleista uhkakuvista  
18.00–19.00

SPR Varsinais-Suomen piiri järjestää Turun päivänä maksuttoman 
webinaarin, jossa Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen 
avustustoiminnan vaikuttamistyön suunnittelija Pekka Reinikainen 
piirtää kuvaa globaaleista uhkakuvista sekä miten niihin pyritään 
vaikuttamaan. 
Webinaarilinkin löydät täältä: rednet.punainenristi.fi/node/60516

Turun päivän rakettiristeily
18.00–22.00  Aurajoki

Jo perinteeksi muodostunut Turun päivän rakettiristeily tehdään tänä 
vuonna jokilautta Auralla. Turun päivän kunniaksi Auran risteilyliput 
maksavat 5 € aikuisilta koko päivän ja lapsilta 2 €. Säävaraus. 
Lisätiedot www.jokilautta.fi

Animaatiotaidetta Turun päivänä 
19.30–24.00  Linnankatu 2 

Turun Anikistit ry:n animaatioprojisointeja nähtävissä keskustassa Turun 
päivänä. Näytönsäästäjä-teos esitetään Pääkirjaston kirjastopihan 
sivuseinällä.

Turun päivän 
ilotulitus 

21.00–21.20 Keskusta-alue

Turun päivä huipentuu perinteiseen 
ilotulitukseen Samppalinnanmäeltä. 
Ilotulituksen näkee hyvin Aurajoen 
länsirannalta kaupungintalon ja 
Kristiinankatu 1:n väliseltä alueelta, 
Teatterisillalta ja myös itärannalta.

https://kalenteri.turku.fi/events/node/819913
rednet.punainenristi.fi/node/60516
https://kalenteri.turku.fi/events/node/820142
https://jokilautta.fi/fi/tervetuloa-jokiristeilylle/
http://kalenteri.turku.fi/events/node/863107
http://kalenteri.turku.fi/events/node/812117
http://kalenteri.turku.fi/events/node/812117
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Telmu ry ja Taidelautta esittää: Anniina Auf 
21.00–21.20  Aurajoki

Turun elävän musiikin yhdistys – Telmu ry ja Taidelautta tarjoaa 
elävää musiikkia Turun päivänä Aurajoen aalloilla. Illan esiintyjänä 
on elektroonista utupoppia esittävä Anniina Auf. Taidelautta liikkuu 
Aurajoessa Tuomiokirkkopuiston ja Aurasillan välissä. Visuaalisesta 
toteutuksesta vastaa taidekollektiivi Åbo Lit.

Turku Energian ympäristötaideteokset valaistuna 
21.00–24.00  Kaasukellonaukio, Matruusinpolku 8

Turun päivän kunniaksi Turku Energia valaisee ympäristötaideteoksensa 
Kaasukellonaukiolla, Artukaisissa sekä Härkämäessä. Kaikki teokset 
ovat kuvataitelija Mauri Kososen käsialaa. Kaasupalloon heijastettaan 
valotaideteokset ”Window of the Sun” ja ”Elements”.

Turku Energian ympäristötaideteokset valaistuna 
21.00–24.00  Artukaisten lämpölaitos, Messukentänkatu

Turun päivän kunniaksi Turku Energia valaisee ympäristötaideteoksensa 
Artukaisissa. Artukaisten lämpölaitos, ”Water Memory – Vesimuisti”.

Turku Energian ympäristötaideteokset valaistuna 
21.00–24.00  Härkämäen lämpölaitos, Väinölänkatu

Turun päivän kunniaksi Turku Energia valaisee ympäristötaideteoksensa 
Härkämäessä. Härkämäen lämpölaitos, ”Gone With The Solar Wind – 
Aurinkotuulen Viemää”.

Turun päivä on piispanmunkkipäivä!  
Facebook:  Turun päivä 2020

Leipomo Rostenin kanssa yhteisvoimin toteutettu video Turun oman 
piispanmunkin valmistuksesta julkaistaan Turun päivän Facebook-
sivulla 14.9. Videolla näytetään, miten piispanmunkki tehdään 
Rostenilla ja annetaan vinkkejä siihen, miten munkin valmistus onnistuu 
kotonakin. Jaa oma piispanmunkki-hetkesi somessa tunnisteilla 
#turunpiispis ja @leipomorosten.

Nostetaan yhdessä malja Suomen Turulle!  
Facebook:  Turun päivä 2020

Kristiinankadulla sijaitsevan Bar4 ammattitaitoinen henkilökunta on 
suunnitellut Turun päivälle 2020 oman alkoholittoman mocktailin, 
mikä on helppo valmistaa koko perheen voimin myös kotona. Video 
mocktailin valmistuksesta julkaistaan Turun päivän Facebook-
sivulla 16.9. Jaa oma mocktail-kuvasi somessa tunnisteilla 
#turunmocktail2020 ja @bar4turku.

http://kalenteri.turku.fi/events/node/863397
http://kalenteri.turku.fi/events/node/291230
http://kalenteri.turku.fi/events/node/291230
http://kalenteri.turku.fi/events/node/291230
https://www.facebook.com/events/696654904249206
https://www.facebook.com/events/696654904249206


Visit Turun Salaperäinen Turku -kierroksen videotärppejä  
Facebook:  Turun päivä 2020

Visit Turun matkailuopas Saija Huhtiniemi esittelee Salaperäinen Turku 
-kierroksen tärppejä. Aiheena Turun päivänä julkaistavilla videoilla 
Suomen ainoa noitakoe ja Kirjaston kummitus. Videot julkaistaan Turun 
päivän Facebook-sivulla 20.9.

Koe Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Turun päivänä 
virtuaalisesti  

Turun seudun puhdistamo Oy julkaisee Turun päivänä 20.9. 
Kakolanmäen puhdistamon toimintaa ja maanalaisia tiloja esittelevän 
virtuaalikierroksen. Virtuaalikierrokselle pääset mukaan osoitteessa: 
www.turunseudunpuhdistamo.360tour.fi

WWF:n #WeLoveTurku -somekilpailu  
Osallistu kisaan Turun päivänä ja voita puolen vuoden Föli-matkat. 
Kerro kuvalla mitä rakastat Turussa ja postaa se Twitteriin tai 
Instagramiin käyttäen aihetunnistetta #weloveturku. Föli-matkakortti 
arvotaan Turun päivän 20.9. aikana tehtyjen postausten kesken. 
www.welovecities.org/upgrades/turku/

Teatteria kotisohvalla 
Vimeo -palvelusta edulliseen 2 € hintaan katsottavissa yleisö- ja 
arvostelumenestyksiä vuosien varrelta. Ohjaaja Mikko Rantanen 
työryhmineen haluaa näin omalta osaltaan puhaltaa myönteistä henkeä 
vallitsevaan näyttämötaidetta koskevaan kulttuuritilanteeseen. 
Lisätiedot: www.dramagun.nettisivu.org/?page_id=1012

https://www.facebook.com/events/696654904249206
http://www.turunseudunpuhdistamo.360tour.fi
http://www.turunseudunpuhdistamo.360tour.fi
https://www.turunseudunpuhdistamo.360tour.fi/
https://welovecities.org/upgrades/turku/
http://www.welovecities.org/upgrades/turku/
http://kalenteri.turku.fi/events/node/447049
http://dramagun.nettisivu.org/?page_id=1012


Ravintoloiden ja kahviloiden 
aukioloajat Turun päivänä

Cafe Qwensel
10.00–18.00 Läntinen Rantakatu 13 b

Cafe Sirius
11.00–17.00 Linnankatu 4

Cafe Victor
11.00–17.00 Aurakatu 26
Herkullinen myöhäisaamiainen tarjoiltuna 
pöytiin klo 11.00–14.00. Pöytävaraukset 
osoitteeseen kahvila@ripaus.fi. 

Ravintola Zeytuun
11.00–22.00 Aurakatu 1
Päivän kunniaksi myynnissä Turku-meze annos.

River Bank
11.00–23.00 Aurakatu 3
Keittiö on avoinna klo 11.00–20.00.

Panimoravintola Koulu
11.00–24.00 Eerikinkatu 18
Turun päivän tarjouksena panimolautanen 
(L, G) ja oman panimon olut 0,4 l tai alkoholiton 
olut yhteishintaan 20 €. 
Tarjous voimassa klo 12.00–20.00.

Assarin Ullakko
11.30–16.00 Rehtorinpellonkatu 4A

Göran
12.00–17.00 Linnankatu 72
Kahvileivän ostajille kahvi kaupan päälle.

Fontana
12.00–21.00 Aurakatu 1
Fontanan brunssilautanen ja lasi proseccoa 
yhteensä 20 €.

Tårget
12.00–21.00 Linnankatu 3 A
Tårget kutsuu kilistelemään Turun päivälle, 
prosecco tai rosé 4 € / lasi.

Arvo Kortteliravintola
12.00–0.00 Puutarhakatu 34

diTrevi
15.00–22.00 Aurakatu 1
Treviburger ja limu 20 €. Cava 5 € / lasi.
Keittiö on avoinna klo 15.00–21.00.

Teini
12.00–19.30 Uudenmaankatu 1
3 ruokalajin menu Turun päivän 
tarjoushintaan 42 €. Menu sis. seinikeitto, 
ankanrinta (L, G) ja puolukkapannacotta. 
Keittiö on avoinna klo 12.00–19.00.

Teerenpeli
15.00–02.00 Eerikinkatu 8
Teerenpeli tarjoaa asiakkaille roséviinipullon 
15 € hintaan. Tarjous on voimassa niin kauan 
kuin varastoa riittää.

Bar4
18.00–03.00 Kristiinankatu 4
Tule herkuttelemaan Turun päivä 2020 
virallisella mocktaililla ja muilla juomilla.

Cocoloco Karaokebar
19.00–02.00 Uudenmaankatu 12b
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