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TURUN VAPAA-AIKATOIMIALA  
on kaupungin Hyvinvointi ja aktiivisuus 
-ohjelman Aktiivinen kaupunkilainen 
-teeman linjausten päätoteuttaja. Toimi-
alan kaikki palvelualueet tukevat kau-
punkilaisten hyvinvointia edistämällä ak-
tiivista elämäntapaa. Kehittämisen avulla 
on luotu kohderyhmätyön ja alueellisen 
yhteistyön toimintamalli Eviva-hankkeen 
pohjalta. Yhteistyötä ja kumppanuuksia 
kehitetään yhteistyössä kolmannen sek-
torin toimijoiden kanssa. Tällä tavoitel-
laan kaupunkilaisten matalan kynnyksen 
osallistumista.

Valmistelutyöt Historian museon pe-
rustamiseksi Turkuun jatkuivat vuoden 
aikana. Valmistelu on pitänyt sisällään 
vahvasti asukkaita ja sidosryhmiä osal-
listavan otteen. Suomi 100 -juhlavuoden 
aikana on tavoitteena, että museon 
perustamisesta tehtäisiin virallinen pää-
tös. Tarkoituksena on toteuttaa elämys-
keskustyyppinen historian museo, joka 
kertoo Turun ja Suomen historiasta. 

Turun Kupittaalle nousevan uuden 
palloiluhallin peruskivi muurattiin 26.8. 
Loppuvuodesta 2017 valmistuva halli 
parantaa entisestään kaupungin liikun-
taolosuhteita ja antaa mahdollisuuden 
myös isojen urheilutapahtumien järjes-
tämiseen. 

Samppalinnan maauimalan mittava 
peruskorjaus mm. tekniikan uusimisek-
si aloitettiin keväällä, uimala oli kesän 
kiinni. Remontti valmistuu kesään 2017 
mennessä.

Turun Kaupunginteatterin peruskorjaus 
ja laajennustyöt jatkuivat ripeästi vuoden 
aikana, näkyvin muutos on 3-kerrok-
sisen takanäyttämön rakentaminen. 
Uusittu teatteritalo avataan yleisölle 
15.9.2017.

Turun kouluissa käynnistyi lokakuussa 
120 Liikkuva koulu -harrasteryhmää. 
Ne ovat osa Turun Liikkuva koulu -oh-
jelmaa, joka tähtää lasten ja nuorten 
liikunnan harrastusmahdollisuuksien 
lisäämiseen koulupäiviin ja niiden yh-
teyteen. Kaupunki sai opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä Suomen suurimman 
Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisa-
vustuksen lukuvuodelle 2016–2017. 

Digitaalinen nuorisotyö nousi vuonna 
2016 nuorisopalveluiden keskeiseksi 
toimintatavaksi. Teknologia tarjoaa uu-
sia kanavia nuorten medialukutaidon ja 
-osaamisen sekä omaehtoisen toimin-
nan ja ilmaisun lisäämiseen. Ohjaajat 
kohtaavat nuoria heidän elämäänsä 
keskeisesti kuuluvissa medioissa ja väli-
neissä. Turku Game Academyssa nuo-

ret saavat ammattitaitoista valmennusta 
elektronisessa urheilussa.

Turun filharmonisen orkesterin sinfonia-
konserttien täyttöaste oli vuonna 2016 
peräti 96 %. Orkesterin julkisten kon-
serttien kävijätavoite ylittyi viime vuonna 
yli 50 %:lla. Myös yleisötyön saralla vii-
me vuosi oli erityisen onnistunut. 

Kirjastopalveluissa otettiin kuluneen 
vuoden aikana käyttöön Finna-verk-
kokirjastojärjestelmä ensimmäisenä 
Suomessa. Verkkokirjaston käyttö on 
lisääntynyt merkittävästi vuoden aikana, 
ja omatoimikirjastokonsepti onnistui yli 
odotusten. 

Minna Sartes
Toimialajohtaja

Vapaa-aikatoimialalla 
vilkas vuosi 2016
Vuosi 2016 oli vapaa-aikatoimialan neljäs toimintavuosi. Impivaaran uimahallissa ja Kupittaan maauima-
lassa tehtiin kävijäennätykset, yhteensä 625 000 käyntiä. Filharmonisen orkesterin kävijämäärä oli yli  
72 000 hipoen ennätystä. Kaupunginkirjastossa oli yli 1,9 miljoonaa 
käyntiä. Nuorisopalveluiden toimipisteissä ja tapahtumissa kävi  
runsaat puoli miljoonaa asiakasta. Kaupungin museoissa vieraili 
lähes 354 000 kävijää.

MINNA SARTES.

KUVA: BO STRANDÉN
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Henkilöstö, 
talous ja 
kehittäminen

Vapaa-aikatoimialan henkilötyövuodet 
vuonna 2016 oli 593,6. Vuonna 2015 
vastaava luku oli 603,1. Luonnollisen 
poistumisen yhteydessä tehtäviä jär-
jesteltiin uudelleen ja sijaisia palkattiin 
vähemmän kuin vuonna 2015.

OSAAMINEN OSANA KEHITYSKES-
KUSTELUA
Vuoden 2016 kehityskeskustelujen käy-
misessä uutena elementtinä oli osaami-
sen kartoittaminen. Vapaa-aikatoimialan 
vakansseille laadittiin osaamisprofiilit 
ja niille kussakin tehtävässä vaadittava 

osaamistaso. Kehityskeskustelussa 
peilattiin työntekijän osaamista tehtävän 
osaamisvaatimuksiin.

Osaamisen kehittämisen ja jakamisen 
tarpeet huomioitiin tehtäessä henki-
lökohtaisia kehittymissuunnitelmia ja 
palvelualueiden koulutussuunnitelmia. 
Osaamisen kartoittaminen jatkuu vuon-
na 2017.

TYKY-TOIMINTA
Toimialan tyky-toimikunta järjesti vuo-
den aikana henkilöstölle ystävänpäivän-

luistelut Kupittaalla, tutustumiskierroksia 
kirjastopalveluiden tiloihin, starttipäivän 
Vepsään ja pääsyn klassisen musiikin 
konsertin kenraaliharjoitukseen.

Henkilöstö osallistui näihin kiitettävästi, 
ja tapahtumat on koettu mukavaksi ta-
vata työntekijöitä eri palvelualueilta. 

KUNTA 10
Kunta 10 kysely järjestettiin loppuvuo-
desta 2016. Kyselyn tulokset tulevat 
alkuvuodesta 2017.

TALOUS 2016

HENKILÖSTÖ 2016
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VAPAA-AIKATOIMIALAN HENKILÖSTÖ VIETTI ELOKUUSSA SYYSKAUDEN STARTTIPÄIVIÄ  

SAARISTOMAISEMISSA VEPSÄN ULKOILUSAARESSA. KUVA: MERJA MÄKELÄ

NIINA HELANDER, TATU MOISIO, JOANNA 

KURTH, RITVA JYKELÄ JA MATS SJÖSTRÖM 

KÄYVÄT LÄPI TOIMINTAVAIHTOEHTOJA 

PAREMMAN JOHTAMISEN PELISSÄ. SARI 

KINNUNEN TOIMI PÖYDÄN TOISENA PELIN-

JOHTAJANA TOIMIALAJOHTAJA MINNA SAR-

TEKSEN KANSSA. KUVA: HEIDI PYHÄLAHTI

Kaupungin kehittämismallin ja Thinking 
portfolio -salkunhallintavälineen käyt-
töönottoa laajennettiin strategisiin ja 
operatiivisiin sopimuksiin sisältyvien pro-
jektien suunnitteluun, toteutukseen ja 
seurantaan. Kehittämisen ja projektien 
hallinnan yhteisiä toimintatapoja tiivis-
tettiin koulutuksilla ja palvelualueiden 
yhteistyöllä. Aktiivisuuden edistäminen 
kohderyhmä- ja aluetyöllä jatkui Eviva-
hankkeen jälkeen osana toimialan pe-
rustyötä ja edelleen tärkeänä kehittämi-
sen kärkenä (lue lisää s. 8–9). 

Toimialan kaikille johtoryhmille järjestet-
tiin kaksi yhteistä kehittämisseminaaria. 
Ensimmäisen tapaamisen aiheina olivat 
saavutettavuus ja kokemukset palvelu-
muotoilun käytöstä. Toisella tapaamis-

kerralla johtoryhmien jäsenet pelasivat 
innostuneesti johtamisen periaatteita 
konkretisoivaa Paremman johtamisen 
peliä. Johtoryhmien yhteisiä tapaamisia 
pidetään tärkeinä yhteisen kehittämisen 
foorumeina ja ne saivat keväällä teh-
dyssä kyselyssä hyvää palautetta sekä 
järjestelyistä että sisällöstä.

Kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä 
ja kokemusten vaihtoa tehtiin Kuopion 
kaupungin sekä Terve Kunta -verkoston 
kanssa. Toimialajohtaja Minna Sartes 
toimi Terve Kunta -verkoston varapu-
heenjohtajana. Kansainvälisistä kehittä-
misen yhteistyöfoorumeista osallistuttiin 
Nordisk Fritidskonferenssiin Bergenissä 
ja European Capitals of Culture -ver-
kostokokoukseen Pafoksella. Niissä 

esiteltiin toimialan hyviä käytäntöjä, 
kuten Kimmoke-ranneketta ja kulttuu-
rikuntoilureittejä. WHO:n Healthy Cities 
-verkoston koordinaattorit kokoontuivat 
Turussa koulutustapahtumaan, jossa 
yhtenä teemana oli kulttuurihyvinvointi.

Hallituksen kärkihankkeina edistetään 
sekä liikuntaa että kulttuuria, ja toimiala 
oli aktiivisesti mukana kärkihankkeille 
suunnatussa toiminnassa sekä rahoi-
tushauissa. Palvelualueet hakivat aktii-
visesti myös muuta ulkoista kehittämis-
rahoitusta, esimerkiksi 6Aika-strategian 
EAKR- ja ESR-rahoituslähteistä ja ope-
tus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kaupunkipalvelututkimuksen tulosten 
mukaan asukkaiden mielestä 25 kau-
pungin parhaiten hoidetun asian jouk-
koon sisältyi 11 kulttuuria ja aktiivista 
vapaa-aikaa tukevaa palvelua, mm. 
urheilu- ja pelikentät, kirjastot, museot, 
uimahallit, teatterit, konsertit sekä kun-
toradat ja ulkoilureitit.

KEHITTÄMINEN 2016
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VERKKOPALVELUN KEHITYS JA  
DIGITAALINEN TYÖPÖYTÄ
Toimialan viestinnän ja markkinoinnin 
työntekijät osallistuivat vuoden aikana 
aktiivisesti verkkopalvelun, ja varsinkin 
tapahtumakalenterin sekä digitaali-
sen työpöydän sisällöntuotantoon ja 
jatkokehittämiseen. Turku.fi-sivustoa 
on rakennettu entistä asiakasystäväl-
lisemmäksi ja erilaiset mobiililaitteet 
huomioon ottavaksi. Jatkokehitystä on 
tehty sekä asiakkailta että työntekijöiltä 
saadun palautteen perusteella. Digitaa-
linen työpöytä, Metku, tuo henkilöstölle 
yhteen näkymään kohdennetut sisäisen 
viestinnän osiot.

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

NÄKYVÄSTI SOMESSA
Sosiaalisessa mediassa toimialalla oli 
yhteensä noin 50 erilaista Facebook-
sivua ja noin 40 Instagram-tiliä. 

Kulttuuripalvelut näkyivät somessa kes-
kitetysti Kulttuuria Turussa -tilin kautta. 
Vuoden aikana seuraajien määrä kasvoi 
Facebookissa yli 7 000 tykkääjään, sivu 
oli yksi Turun kaupungin suosituimmista 
somekanavista. 

Ruotsinkielinen vastine Kultur i Åbo 
keräsi 1 100 tykkääjää ja aloitti myös 
Twitter-tilinä sekä yhdistyi Kulttuuria Tu-
russa -Instagram-tiliin.

Kulttuuria Turussa -sivun lisäksi toimi-
alan suosituimpiin FB-sivuihin kuuluivat 
Turun kaupunginkirjasto, Seikkailupuis-
to, Impivaaran uimahalli ja Turun filhar-
moninen orkesteri. 

Turun museokeskuksella oli toimialan 
aktiivisin Twitter-tili (1 800 seuraajaa). 
Kulttuuria Turussa -tili on kerännyt Insta-
gramissa ja Twitterissä kummassakin 
900 seuraajaa.

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

ESITTEITÄ JA JULKAISUJA
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.

Toimialan edullisista opiskelijahinnoista 
vinkattiin keväällä ja syksyllä Vapaalla 
Turussa – Edullista opiskelijoille -esit-

ideoita vapaa-aikaan
Viestinnällä ja markkinoinnilla
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OSAAVA NAINEN -MESSUILLA LEENA LEHMUSTO, MARIKA PAAJANEN JA SANNA WOLSTENHOL-

ME TARJOILIVAT VAPAA-AIKATOIMIALAN KULTTUURIKIOSKISSA MENOVINKKEJÄ.  

KUVA: KIRSI STORCKOVIUS

ALUEELLISEN VIESTINNÄN KEHITTÄMISTÄ 

JATKETTIIN. USEASSA LÄHIÖSSÄ ASUKKAITA 

INFOTTIIN ALUEIDEN VAPAA-AJAN PALVE-

LUISTA MUUN MUASSA KOTIIN JAETULLA 

KAUSIESITTEELLÄ. 

teellä. Lasten ja nuorten tapahtumista 
kerrottiin Mitä tekis? -kausiesitteissä. 
Kaupungin vapaa-ajanpalveluiden ke-
sätarjonnasta tiedotettiin toimialan ja 
seurakuntayhtymän yhteisessä Kiva-
kesä-esitteessä. Matkailijoille infottiin 
kaupungin vapaa-ajan palveluista Turku 
Touringin Huvia meren rannalla -esit-
teessä. 

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 sanomalehdissä ja 
muissa medioissa, erikoislehdissä, ulko-
mainostauluissa, Jokke Jokijunassa ja 
kaupungin sähköisissä infotauluissa.

Alueellista viestintää kehitettiin Runos-
mäki-Raunistulan, Pansio-Jyrkkälän, 
Nummi-Halisten ja Varissuo-Lausteen 
alueilla, joissa asukkaat saavat entistä 
paremmin tietoa alueen vapaa-ajanpal-
veluista mm. suorapostitusten avulla. 
Myös muilla alueilla (Hirvensalo-Kaksker-
ta, Maaria-Paattinen, Skanssi-Uittamo, 
keskusta) tehostettiin eri keinoin vies-

tintää vapaa-ajan palveluista ja 
niiden saavutettavuudesta. 

TAPAHTUMISSA JA  
MESSUILLA 
Toimialan kulttuuri- ja taidelaitok-
set esittelivät kausitarjontaansa 
Turussa VisitTurun järjestämissä 
sidosryhmätilaisuuksissa. Toimi-
alan palvelutarjonta oli mukana 
tammikuussa Helsingissä Matka-
messuilla, jossa kävijöitä oli liki  
67 000. Educa-messuilla Helsin-
gissä esiteltiin opetusalan asian-
tuntijoille erityisesti Turun kaupun-
gin luokkaretkitarjontaa. Kävijöitä 
Educassa oli liki 14 100. 

Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan tar-
jonta oli näyttävästi esillä 30.9.–2.10. 
Turun kansainvälisillä Kirjamessuilla, 
jossa kävijöitä oli 23 000. Osaston taka-
seinän muodosti Turun museokeskuk-
sen kuva-arkistosta poimittu jokinäkymä 
Turusta sadan vuoden takaa. Lokakuun 
lopulla osallistuttiin samalla ilmeellä 
Osaava Nainen -tapahtumaan. Kult-
tuurikioskilla messujen aulassa tarjoiltiin 
menovinkkejä ja myytiin lippuja valikoi-
tuihin esityksiin. Kävijöitä tapahtumassa 
oli n. 7 200. 

Ready, Study, Go Turku -tapahtumassa 
1.9. Turun ICT-talossa esiteltiin uusille 

opiskelijoille toimialan palveluja. Erityisen 
suosittuja olivat opiskelijoille suunnattu, 
kolmella kielellä toteutettu Vapaalla Tu-
russa -esite ja kirjastokortit, joita kirjasto-
virkailijat tekivät paikan päällä. Kävijöitä 
tapahtumassa oli liki 3 000. 

KULTTUURIKORTTI AKTIVOI
Kulttuurikortti on maksuton etukortti. 
Ominaisuus voidaan liittää kirjastokort-
tiin. Kulttuurikortilla saa sähköpostitse 
tietoa eduista ja vinkkejä Turun kulttuuri-
tarjonnasta. Vuoden lopussa korttilaisia 
oli runsaat 60 600.

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

Kaupungin digitaalista työpöytää on 
käytetty sisäisenä viestintäkanavana. 
Metkussa on mahdollista kohdentaa 
uutisia, ilmoituksia ja tapahtumia toimi-
ala- ja yksikkökohtaisesti. Kaikki työnte-
kijät voivat julkaista intrassa ilmoituksia 
ja tapahtumia. Toimialan viestintä järjesti 
keväällä Puutarhakadun auditoriossa 
kaksi samansisältöistä Metku-tietoiskua, 
joissa tehtiin digitaalista työpöytää 
tutummaksi ja käytiin läpi Metkun sisäl-
töjä. 

QUHA:N OHJELMAA 
SYKSYLLE 2016: 
• 19.8. Koulujenaloitusdisco 
• 2.–3.9. Yönuokkari (kaikille) 
• 7.–8.10. Yönuokkari (tytöille) 
• 28.10. Halloween-bileet 
• 25.11. Pikkujouludisco

Tule mukaan matkalle 
maailman ympäri! 
25.8. Intia; 29.9. Irak; 20.10. Italia; 
17.11. Kenia; 15.12. U.S.A.
Q-vuoren nuorisotalo 
to ja pe klo 14–21 
Nummenpuistokatu 2
Halisten kerhotila 
ma klo 17–21 
Kardinaalinkatu 3 P

TULOSSA! 
Muutamme 
alkuvuodesta 
2017 Gregorius IX:n 
tielle! Tule mukaan 
suunnittelemaan uutta 
nuorisotilaa kanssamme. 

Seuraa tekemisiämme ja 
uuden tilan valmistumista! 
nummihalistennuoret.wordpress.com

Vaihda vapaalle

Vinkkejä 
vapaa-aikaan 

SYKSY
2016

Nummi-Halinen

Tarkemmat tiedot tapahtumista 
somessa:
      Instagram: quhan_nuoret 
      Facebook: Q-vuoren ja Halisten 
nuorisotoiminta
Anu 020 701 24 21 ja 
Johanna 020 701 24 22 
kuuvuoren.nuorisotalo@turku.fi

THIS IS ME!
Yläasteikäinen nuori, tule mukaan 
nuorista kertovan teoksen toteutuk-
seen! This is me! on työpajasarja, jonka  
aikana tehdään yhdessä esitys, joka 
voi olla live-esitys, videoteos tai vaikka 

näiden yhdistelmä. Osallistuminen ei 
vaadi esiintymistä tai esiintymis-

taitoja. Maksuttomat työpajat 
29.8. alkaen maanantaisin 
klo 18–19.30 Halisten 
seurakuntatalon salissa 
(Gregorius IX:n tie 8). 

Lisätiedot p. 020 701 2421 /Anu

JALKAPALLOA HALISISSA
Halisten Frantsin kentällä 7–12-vuotiaat 
ma klo 18–19  ja 13–19-vuotiaat 
ke klo 19–20. Hinta: 20 € / kuukausi. 
Uusille kokeilijoille ensimmäinen 
kuukausi maksutta. TPS-jalkapallo.

UUTTA! 
PERHEKERHO 

KOKO PERHEELLE 
HALISISSA 
la klo 16–18 

Kardinaalinkatu 3 P
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Aktiivisuuden lisääntymisestä kertovat 
useat palvelujen käyttövolyymimittarit. 
Kävijämäärät kasvoivat jälleen merkittä-
västi mm. museoissa, filharmonisessa 
orkesterissa, kirjastoissa, Kaupungin-
teatterissa ja uimalaitoksissa edelliseen 
vuoteen verrattuna.

Vapaa-aikatoimialalla jatkettiin asuinalu-
eiden yhteistyön toimintamallin kehittä-
mistä laajentaen sitä kaikille yhdeksälle 
kaupungin suuralueelle, painopiste oli 

kuitenkin sosioekonomiselta statuksel-
taan heikommassa asemassa olevilla 
alueilla. 

Toimiala kannustaa passiivisia turkulaisia 
vapaa-ajan palveluiden piiriin, sillä mie-
lekäs tekeminen edistää hyvinvointia ja 
ehkäisee sosiaali- ja terveysongelmia.

Vapaa-aikatoimialan kaikki palvelualueet 
osallistuivat toimialan aluetiimien työ-
hön. Tämä toteutui tiimien jäsenyydessä 

ja vetovastuussa. 

Aluetyössä koettiin useita onnistumisia. 
Kuralan Kylämäessä tapahtumatoimin-
nan ja uusien toimintamallien kehittä-
minen näkyi sekä kävijämäärissä että 
asiakaspalautteessa. 

Orkesteri jalkautui laajasti eri alueille ja 
tavoitti monipuolisesti eri ikä- ja väestö-
ryhmiä arjessa. 

Vapaa-aikatoimiala 
aktivoi ja innostaa 
turkulaisia!
Vapaa-aikatoimialan yhteisenä päämääränä on edistää ja tukea turkulaisten aktiivista harrastamista 
sekä lisätä asukkaiden osallisuutta ja näin vähentää merkittävästi sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. 
Toimialan sisäisen yhteistyön edistämisen merkitys korostuu eri kohderyhmien hyvinvoinnin tukemises-
sa ja vapaa-aikapalveluiden pariin aktivoimisessa.



9

Liikuntapalvelut lisäsi palvelujaan (Leidit 
liikkeellä, Hikinen tusina ja Kuntokonka-
rit) ja mahdollisti kertamaksun sosioe-
konomisesti haastavilla alueilla.

ASUKKAITA KUUNNELLEN
Eviva-hankkeen päätteeksi järjestettiin 
toimialan sisäinen päätös- ja arvi-
ointitapaaminen maaliskuussa sekä 
laajempi muille toimialoille, kunnille ja 
sidosryhmille suunnattu päätöstilaisuus 
huhtikuussa. Tällöin julkaistiin Evivan 
hyvien käytäntöjen kirja, loppuraportti 
sekä Turun yliopiston tekemä Evivan 
arviointiraportti.

Viisivuotisen toiminnan tärkeimpinä 
tuloksina mukana olleet toimialan 
edustajat pitivät osallistavan työotteen 
ja asukaslähtöisyyden vahvistumista 
osana omaa työtä sekä alueellisten 
tiimien toiminnan vakiintumista vapaa-
aikatoimialalla.

Monet konkreettiset kokeilut jäivät 
pysyviksi käytännöiksi, kuten perhe-
päivät kouluissa ja pop-up-toiminnot. 
Tutkimuksen perusteella onnistumisiksi 
nousivat mm. poikkihallinnollisuuden 
lisääntyminen sekä vapaa-aikatoimialan 
sisällä että toimialojen välillä ja toimivien 
palvelujen syntyminen yhteistyössä 
asukkaiden kanssa heitä osallistaen. 

Evivan aikana asuinalueiden yhteistyös-
tä saatujen hyvien kokemusten seu-
rauksena asuinalueiden kokonaisuuden 
kehittämistyön koordinaatio siirtyi vuo-
den 2016 aikana konsernihallintoon. 

Tätä tuki onnistunut yhteistyö RAKLIn 
kehittämisklinikkatyöskentelyssä, jossa 
Pansio-Pernon alueelle saatiin nimet-
tyä kuusi kehittämiskohdetta, mm. 
valotaideteoksen toteutus vanhaan 
lentomajakkaan sekä tapahtumaväylän 
suunnittelu. Samalla syntyi toimintamalli 
työn laajentamiseksi muille asuinalueille.

TURUN FILHARMONINEN ORKESTERI JALKAUTUI TOUKOKUUSSA TARJOILEMAAN MUSIIKKIA 

KESKUSTAN KAUPPAKESKUKSEEN STOCKMANNIN HISSIIN. KUVA: PIA JALKANEN

ALBUMIT AUKI -PROJEKTI KERÄSI JA DIGITOI VUODEN AIKANA TURKULAISTEN VALOKUVIA. 

NYT KUVAT OVAT  ESILLÄ INTERNETISSÄ KAIKILLE AVOIMESSA TIETOKANNASSA, JONKA TA-

VOITTEENA ON KOOTA MAHDOLLISIMMAN LAAJA KUVA-ARKISTO SUOMALAISISTA KAUPUN-

GEISTA JA NIIDEN ASUKKAISTA. KUVAT SEURAAVIEN HENKILÖIDEN KOKOELMISTA: VESA NUR-

MINEN, GUN HERRANEN, LEENA VIERTO, HEIKKI REIVINEN, KALLE VIHTKARI, PAAVO NARINEN, 

VUOKKO LINTUNEN

VIISIVUOTISEN EVIVA-HANKKEEN PÄÄTÖSTILAISUUDESSA 26.4. JULKAISTIIN EVIVAN HYVIEN 

KÄYTÄNTÖJEN KIRJA. KUVA: KATJA LAIHO

TURUN 17 KULTTUURIKUNTOILUREITTIÄ YHDISTELEVÄT KULTTUURIA JA LIIKUNTAA. REITTIKARTAN SAA KIRJASTOSTA TAI MATKAILUINFOSTA. 

ÄLYPUHELIMELLA NÄKEE REITIT JA ÄÄNIOPASTEET CITYNOMADI-MOBIILISOVELLUKSELLA.. KUVA: ANTTI KALLIONIEMI

KATSO EVIVAN LOPPURAPORTTI (NÄKÖISVERSIO)

https://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/eviva-raportti_2011-2015
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KULTTUURIA JA TAIDETTA  
LAPSILLE JA NUORILLE 
Vauvojen ja taaperoiden kulttuuriviikolla 
laulettiin, maalattiin, lumouduttiin vauva-
teatterista ja vappudiskosta sekä ihas-
teltiin nykytaidetta. Perheiden taiteiden 
yön tapahtumaa vietettiin elokuussa 
Olympialaiset-teemalla.

Lapset tekivät taidetta lähikirjastojen 
nonstop-taidetyöpajoissa talvi- ja syys-
lomalla sekä askartelivat juhlapyhiin 
liittyviä koristeita ja kortteja. Leikkilaukku 
kiersi useissa kaupunginosien tapahtu-
missa inspiroimassa luovaan leikkimi-
seen.

Lapset ovat kokeilleet monialaisesti 
taiteen tekemistä lähiöalueilla harras-
tekokeilukerhoissa ja taidetyöpajoissa. 
Muutamalla alueella oli kesällä Leikkite-
atterin Hörviäistutkimusleirejä. Nuokkari-

biili muuttui kesällä taidepainotteiseksi 
kokemusbiiliksi, joka kierteli lähiöissä ja 
innosti lapsia taiteen tekemiseen. Myös 
sirkustaiteilijat kävivät alueilla inspi-
roimassa lapsia ja perheitä sirkustaiteen 
äärelle.

Menestyksekkääksi osoittautunutta 
koulutaiteilijayhteistyötä jatkettiin. Koulu-
taiteilijoita toimii neljässä Turun lähiöalu-
een koulussa. 

Ysivip-kortin ansiosta yhdeksäsluokka-
laisilla oli mahdollisuus tutustua kaupun-
gin kulttuuripalveluihin veloituksetta.

Vuoden aikana käynnistyi valtakunnalli-
nen Taidetestaajat-hanke. Kahdeksas-
luokkalaiset koululaiset testaavat tai-
detta kolmen lukuvuoden ajan kahden 
taidelaitosvierailun verran. 

Turun lastenkulttuuri on osa valtakun-
nallista lastenkulttuurikeskusten verkos-
toa. Vuoden alussa Turku liittyi Suomen 
lastenkulttuurikeskusten liittoon. 

SENIOREILLE SUUNNATTUJA  
PALVELUITA
Kulttuurisia hyvinvointipalveluita seni-
oreille toteutettiin yhdessä kolmannen 
sektorin kanssa. Kirjaston pihalla järjes-
tettiin yhteislaulutilaisuuksia ja Runos-
mäen vanhuskeskuksessa karaoke-
toimintaa. Kalevalakiertue toteutettiin 
yhdessä päiväkotien lasten kanssa 15 
palvelutalossa ja vanhainkodissa.

Kulttuurikummitoiminta jatkui menestyk-
sellisesti, uusia kummeja liittyi mukaan. 
Kummeina on 35 kulttuuriyhdistystä, 
kuoroa ja orkesteria 21 hoitolaitoksessa. 

Kirjaston lukulähettitoiminta käynnistyi, 
42 lukulähettiä toimii 21 hoitolaitokses-
sa. Vapaa-aikatoimiala aloitti yhdessä 
SPR:n kanssa tiiviin yhteistyön kult-
tuuriystävätoiminnan kehittämiseksi 
Turussa.

Seniorikortti mahdollisti maksuttoman 
sisäänpääsyn iltapäivisin Wäinö Aalto-
sen museoon ja Biologiseen museoon. 
Turun linnaan, Luostarinmäen käsityö-
läismuseoon ja Apteekkimuseoon pääsi 
maksutta hiljaisempina ajankohtina. 
Käsiohjelma filharmonisen orkesterin 
konsertteihin oli korttilaisille maksuton. 

SUOMI JA TURKU TUTUKSI
Uusille maahanmuuttajille suunnatun 
Suomi tutuksi -palvelun yhteydessä jär-
jestettiin useita Suomen kulttuuria ja his-
toriaa sekä kaupungin kulttuurilaitoksia 
esittelevää Suomi tutuksi- teemapäivää.

Maahanmuuttajaryhmille järjestettiin 
vierailuja myös kaupunginvaltuuston ko-
kouksiin ja koulutuskeskusten maahan-
muuttajaryhmille tutustumisia vanhain-
koteihin koto-toiminnan yhteydessä.

MONIKULTTUURISIA KOHTAAMISIA
Rasismin vastaista viikkoa vietettiin 
erilaisin tapahtumin ja työpajoin, jotka 
kannustivat ennakkoluulottomiin koh-
taamisiin ja uusien ystävien saamiseen. 
Samoja teemoja mukailtiin kesällä mo-
nikulttuurisissa musiikkitapahtumissa 
sekä syksyllä alkaneessa #yksiturku-
kampanjassa.

Kampanjalla pyrittiin lisäämään kanta-
suomalaisten ja maahanmuuttajataus-
taisten turkulaisten kohtaamisia ja yh-

PANSION JA LAUSTEEN LÄHIÖSINFONIOISSA 

NÄKYY ASUKKAIDEN PIIRTÄMIÄ LINTUJA JA 

KASVEJA, KAIKKIAAN KUVIA KERTYI LÄHES 

400. KUVA: MARIA LUKALA

Monipuolisia palveluja 
lähellä ja osallistavasti
Eri kohderyhmille ja eri alueiden asukkaille tuotiin vapaa-ajan palveluita lähelle ja kannustettiin  
omaehtoisiin aktiviteetteihin. Kulttuurikoordinaattorit ovat myös vahvasti mukana aktivointityössä.
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VAUVAVIIKKOA–BABYVECKANIA VIETETTIIN HUHTIKUUN LOPULLA PÄÄKIRJASTOSSA JA  

SEIKKAILUPUISTOSSA MM. MUSISOIDEN MUSKAREISSA. KUVA: LEENA HILTUNEN

teistä tekemistä. #yksiturku-kampanjan 
yhteydessä järjestetyt tapahtumat, 
työpajat ja harrastukset olivat moni-
kulttuurisia ja kaikille asukkaille avoimia 
kohtaamisia muuan muassa kirjastoissa, 
lenkkipoluilla, keittiöissä ja teemailloissa. 

Turun Irakilaisen seuran perustamisesta 
tuli kuluneeksi tasan kaksikymmentä 
vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestet-
tiin yhdistyksen kanssa vuosijuhlat Turun 
kaupunginkirjastossa.

Vuoden kruunasi monikulttuurinen itse-
näisyyspäivän juhla Turun linnassa.

KULTUR PÅ SVENSKA
Det enda finlandssvenska evenemanget 
med poesi i fokus, Åbo poesidagar, 
nådde en ivrig publik för tionde året.

Högläsning för vuxna på svenska i hu-
vudbiblioteket fortsatte under hösten 
med flera läsvolontärer. Föreläsningsse-
rien Författare och författarskap nådde 
med inhemska och utländska gäster 
litteraturvänner allt från studerande till 
seniorer.

Åboländska kulturveckorna Vårkultur 
2016 hade temat dans. I Åbo ordnades 
flera dansworkshops samt den stora 
finalen, Danskalaset, på Konserthuset 
7.5.

Året bjöd på mycket inom barnkultur. 
Ordkonstkonceptet rimjam landade i 
Åbo och 18 rimjam hölls för 1–5-åringar 
på huvudbiblioteket och i Nummis när-
bibliotek. Flera barnpjäser och konserter 
erbjöds till dagis- och skolgrupper samt 
familjer. Dagisbio på huvudbibliotekets 
Studio med filmen Krakel Spektakel vi-
sades för nästan 500 svenskspråkiga.

Den tvåspråkiga Babyveckan nådde ca 
1 600 små kulturkonsumenter med bl.a. 
färgbad, babygraffiti och ordlös baby-
teater.

Kulturutbudet speciellt för seniorer bjöd 
på anpassade guidningar på WAM, tru-
badurkonserter och författarbesök. Kon-
stens natt i augusti nådde seniorer på 

seniorboenden genom att en dansfad-
der var med en dag i vardagsbestyren.
Ett höstlovsläger ordnades för lågsta-
diets ettor och tvåor med varierande 
idrotts- och kulturprogram.

Svenska veckan bjöd på ett brett utbud 
av kultur- och annat program för både 
svenskspråkiga åbobor och alla intres-
serade av svensk- och tvåspråkighet. 

YHDESSÄ TEHTYÄ – HELPOSTI 
SAAVUTETTAVAA
Kaupunkilaiset pääsivät osallisiksi Suo-
men 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
toteutettavaan Sata kohtaamista -hank-
keeseen. Turussa Lähiösinfonia-projekti 
innosti Pansion ja Lausteen asukkaita 
mukaan yhteiseen teokseen, jossa ker-
rostalolähiöiden äänimaailma yhdistyi 
asukkaiden luontopiirroksiin.

Yhteisötaiteen keinoin toteutui myös 
This is me -työpajasarja, jossa tanssin 
ja esittävän taiteen avulla annettiin ääni 
nuorille. Kaksikielisessä Sata suuta, sata 
korvaa -teoksessa viidesluokkalaisten 
kirjoittamat ikäihmisten tarinat koottiin 
nukketeatterin keinoin kiertäväksi esi-
tykseksi. 

Valtakunnallinen Albumit auki -hanke 
laajeni Turkuun, jossa vapaa-aikatoimi-
ala yhdessä Turkuseuran ja Luckanin 
kanssa keräsi ja tallensi asukkaiden 

kotialbumien paperikuvia ja niihin liittyviä 
tarinoita. Kuvasatoa esiteltiin kirjastossa 
ja ulkoilmaprojisointeina. 

Toimialan Kimmoke-rannekkeen tarjon-
taa kehitettiin asiakastoiveiden pohjalta. 
Aboa Vetus & Ars Nova ja Forum Ma-
rinum liittyivät mukaan. Kimmokkeella 
aktivoitiin myös eri toimijoiden asiakas-
ryhmiä. 

Parempaa työ- ja toimintakykyä -hank-
keen kanssa toteutettiin toimintakalen-
teri vuosille 2016–2017. Loppuvuodesta 
osallistuttiin ryhmämuotoista sosiaalista 
kuntoutusta pilotoivaan Kelkka-hank-
keeseen. Uusi kumppanuus solmittiin 
diakoniatyön kanssa. 

Kulttuurikuntoilun teemaviikolla tarjottiin 
maksuttomia opastuksia kulttuurikuntoi-
lun reiteille. Reitistö laajeni selkoreiteillä. 

MAKSUTTOMIA KONSERTTI- 
SARJOJA
Wäinö Aaltosen museon konserttisar-
jan tasokkaista esityksistä nautti 2 160 
kuulijaa, kamarimusiikkikonsertteja oli 
23. Musiikkia ja runoa Vanhalla Raati-
huoneella -sarjassa oli konsertti lähes 
joka sunnuntai. Vanhan Suurtorin jou-
lumarkkinoiden yhteydessä järjestettiin 
kahdeksan joulukonserttia. Kävijöitä 
konserteissa oli 3 345.
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Vapaa-aikatoimialan
lautakuntien jäsenet

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)

Kari Kanala (Vihr.), 15.2.2016 alk. Mika Lamminpää (Vihr.) .....................Mika Lamminpää (Vihr.), 15.2.2016 alk. Kari Suominen (Vihr.)

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

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

Asko Mäki (Vas.), 29.8.2016 alk. (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)

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.) ..................................................................................Sari Ahola (Kok.)

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

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

TURUN KULTTUURILAUTAKUNTA 2016

TURUN LIIKUNTALAUTAKUNTA 2016

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

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

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

Marjukka Karttunen (Kok.) ....................................................................Tuomas Viljamaa (Kok.)
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JÄSENET: ............................................................................................VARAJÄSENET:

Muhis Azizi, pj. (Kok.) ............................................................................Joel Salonen (Kok.), 11.4.2016 alk. 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) ..........................................................................Sameli Valkama (SDP)

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

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

Anna Mäkipää (Vas.), 14.3.2016 alk. 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)

ESITTELIJÄ KAIKISSA EM. LAUTAKUNNISSA:

Minna Sartes, vapaa-aikatoimialan johtaja

TURUN NUORISOLAUTAKUNTA 2016

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

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

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

Marjukka Karttunen (Kok.) ....................................................................Tuomas Viljamaa (Kok.)
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KULTTUURILAUTAKUNNAN NE-
LIVUOTISKAUDEN sisällöllinen saldo 
on kaikin puolin myönteinen, vaikka 
valtuustokauden aikana käytettävis-
sä olevat määrärahat eivät juurikaan 
reaalisesti kasvaneet. Sekä museon 
että orkesterin tilannetta helpotti netto-
budjetointi-käytäntö, monipuolinen ja 
korkeatasoinen näyttely- ja konserttitoi-
minta nostivat tulokertymää. Onnistunut 
kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 loi vielä 
pohjaa monipuoliselle yhteistyölle ja ke-
hittämistoiminnalle.

Lautakunnan työssä kantavina ajatuksi-
na ovat olleet kaupunkilaisten osallisuu-
den ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
sekä palvelujen saavutettavuus. Eri 
palvelualueet ovat myös erinomaisesti 
sisäistäneet taiteen ja kulttuurin hyvin-
vointivaikutusten merkityksen ja huoleh-
tineet siitä, että palvelut ovat kaikkien 
kaupunkilaisten ulottuvilla niin yleisöyh-
teistyönä kuin muillakin keinoin.

Vapaa-aikatoimen yhteisen Eviva-
hankkeen tuloksena on saatu aikaan 
pysyviä toimintamuotoja ja aktiviteetteja 
erityisesti niihin kaupunginosiin, joissa 
tarvetta mm. työttömyyden ja sosiaalis-
ten ongelmien vuoksi on muita alueita 
enemmän. Monialainen alueellinen yh-
teistyö on kannustanut asukkaita kult-
tuuri- ja muiden vapaa-aikapalvelujen 

käyttöön ja sitä kautta sosiaaliseen 
kanssakäymiseen.

Kirjastopalveluissa pääkirjasto on 
edelleen kaupunkilaisille tärkeä kult-
tuurikeskus, ydintoimintansa ohella 
kohtauspaikka, tietoiskujen, esitelmien, 
näyttelyiden pitopaikka ja tietoyh-
teiskunnan taitojen vahvistaja. Sivu-
kirjastoverkko on pystytty pitämään 
elinvoimaisena, kun osa on muutettu 
omatoimikirjastoiksi; pidennetyt auki-
oloajat ovat lisänneet kävijöitä, vaikka 
pienenä varjopuolena kirjastoammatti-
laisten palvelut ovat vähentyneet.

Museopalvelut ovat ilahduttavasti moni-
puolistuneet. Turun linnan kävijämäärät 
kasvoivat perusnäyttelyn uusimisen ja 
mielenkiintoisten erillisnäyttelyiden an-
siosta. Myös Wäinö Aaltosen museon 
vuoden 2016 näyttelyt (Saara Ekstömin 
Alkemia, Mansikkapaikka ja Taide, 
uskonto, valta) keräsivät hyvin yleisöä. 
Apteekkimuseon ja Qwenselin talon uu-
distamishanke on edennyt, mikä lupaa 
ainutlaatuiselle miljöölle hyvää tulevai-
suutta.

Turun filharmoninen orkesteri on eden-
nyt taiteellisesta voitosta toiseen ja 
kuulijamäärät ovat olleet ennätysmäisiä. 
Uudet avaukset, mm. Seitsemän kuk-
kulan konsertti, pelimusiikkikonsertit ja 

orkesterin eri kokoonpanojen jalkautu-
miset ovat lisänneet kiinnostusta klas-
sista musiikkia kohtaan. Konserttitalon 
kipeästi kaipaaman peruskorjauksen 
suunnittelukin nytkähti vihdoin liikkeelle.

Turun Kaupunginteatteri Oy saavutti 
lukuisia yleisöennätyksiä ja kriitikkojen 
kiitoksia monipuolisella ohjelmistollaan, 
mistä seurasi hyvä taloudellinen tulos. 
Teatterin peruskorjauksen ja laajennuk-
sen valmistuminen antaa menestyksen 
jatkumiselle hyvän perustan.   

Maija Perho
Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja

TURUN KULTTUURILAUTAKUNTA

Kulttuuri  
kuuluu kaikille
Kulttuurilautakunta on halunnut nostaa esille taiteen ja kulttuuripalvelujen merkityksen kaupunkilaisten 
hyvinvoinnille, osallisuudelle ja yhteisöllisyydelle. Monipuolinen kulttuuritarjonta on myös olennainen 
osa Turun vetovoimaa.

MAIJA PERHO.
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Kulttuurilautakunnan 
avustukset ja apurahat

NÄYTTÄMÖTAIDE
Järvenpää Sirpa 
Koskinen Anneliina
Molin Sofia 
Suominen Anna  

TANSSITAIDE
Järvenpää Jouni 
Raar Marjan 

KIRJALLISUUS
Kitti Henni  
Meriruoho Robert 
Parkko Tommi 
Karpin Andrei 
Nykänen Anni 
Kallio Helianne 
Tähti-Wahl Pirjo-Riitta  

SÄVELTAIDE
Johansson Marja 

ANIMAATIOTAIDE
Pieskä Kari 

KUVATAIDE
Dahlsten Annika  
Hedberg Sini-Meri  
Immonen Kati  
Joro Juha 
Karsi Jouna 
Kukkonen Janne 
Laakso Markku 
Niinivaara Umppa  
Paakkola Mikko  
Touru Wilma 
Määttälä Eliisa 

TAIDETEOLLISUUS 
van der Meer Silja  

MONITAIDE 
Rogatchi Michael 

Lisäksi kaksi hakijaa (elokuvataide 
ja kuvataide), jotka eivät  antaneet 
suostumustaan nimensä julkaise-
miseen.

TAIDEAPURAHAT VUODELLE 2016

Turun kulttuurilautakunta jakoi avustuksia ja apurahoja taiteen ja kulttuurin tukemiseen vuodelle 2016 
kaikkiaan 1 237 667,40 euroa. Hakemuksia saapui yhteensä 276 kappaletta ja avustuksia ja apurahoja 
myönnettiin 131 eri taholle.

KULTTUURILAUTAKUNTA MYÖNSI ABOA-APU-

RAHAN TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJA KATI 

KESKIHANNULLE TAITEELLISEEN TYÖSKEN-

TELYYN. ABOA-APURAHA VUODELLE 2016 OLI 

20 117,40 EUROA. KUVA: ANTTI KORPINEN

VAKIINTUNEILLE, lautakunnan 
kanssa kolmivuotisen sopimuksen teh-
neille instituutioille jaettiin yhteensä  
1 010 900 euroa. Summa sisältää tai-
teen perusopetuksen avustuksia 29 000 
euroa. Muiden yhdistysten ja työryhmi-
en avustuksia jaettiin 132 700 euroa ja 
henkilökohtaisia taideapurahoja 73 950 
euroa. Aboa-apurahan suuruus vuodelle 
2016 oli 20 117,40 euroa.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-
avustuksia myönnettiin 52 800 euroa, 
josta animaatiotaiteeseen myönnettiin 
kaksi avustusta, yhteensä 5 500 €, ja 
kirjallisuuteen neljä avustusta, yhteen-
sä 5 500 €. Monitaiteen avustuksia 
myönnettiin viisi, yhteensä 14 000 €. 

Näyttämötaiteen avustuksia myönnettiin 
kolme, yhteensä 14 500 €. Säveltaiteen 
avustuksia myönnettiin neljä, yhteensä 
4 800 €, ja taideteollisuuden avustuk-
sia yksi, 2 000 €. Performanssitaiteen 
avustuksia myönnettiin yksi, 3 500 € ja 
sirkustaiteen avustuksia yksi, 3 000 €. 

Kulttuurin harrastustoiminta-avustuksia 
myönnettiin 54 000 euroa, josta kirjal-
lisuuteen kaksi avustusta, yhteensä 1 
300 €, ja elokuvataiteeseen neljä, yh-
teensä 4 000 €. Monitaiteen avustuksia 
myönnettiin kolme, yhteensä 5 100 €. 
Näyttämötaiteen avustuksia myönnettiin 
yhdeksän, yhteensä 31 000 €, ja sävel-
taiteen avustuksia 15, yhteensä 10 600 
€. Tanssitaiteen avustuksia myönnettiin 

yksi, 2 000 €. 

Projektiavustuksia myönnettiin yhteensä 
10 900 euroa. Summa jakautui taiteen-
aloittain seuraavasti: mediataiteeseen 
yksi avustus, 1 000 €, näyttämötaitee-
seen kolme avustusta, yhteensä 7 400 €, 
tanssitaiteeseen yksi avustus, 2 500 €. 

Uutena kategoriana jaettiin projektiavus-
tukset osallisuuden, yhteisöllisyyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. Myönnetty 
summa 15 000 euroa jakautui seuraa-
vasti: kirjallisuuteen yksi avustus 1 200 
€, monitaiteeseen kolme avustusta, yh-
teensä 10 300 €, ja valokuvataiteeseen 
yksi avustus, 3 500 €. 

Henkilökohtaisia taideapurahoja kulttuurilautakunta myönsi 30 henkilölle. 
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TURUN LIIKUNTALAUTAKUNTA

TÄMÄN LAUTAKUNNAN AIKANA
on otettu useampi iso harppaus eteen-
päin:

1) Kimmoke-ranneke, joka mahdollis-
taa yhä useammalle turkulaiselle liikun-
nasta, kulttuurielämyksistä ja urheilun 
huippuhetkistä nauttimisen. Kimmok-
keen voivat hankkia KELA:n työkyvyt-
tömyyseläkettä, työmarkkinatukea, 
peruspäivärahaa, kuntoutustukea tai 
kotoutumistukea saavat sekä kaupun-
gin perustoimentuloasiakkaat.

2) Turun koululaiset saivat uuden mu-
kavan tavan viettää aamu- tai iltapäivää, 
kun lähes 120 Liikkuva koulu -harraste-
ryhmää käynnistyi lokakuussa 2016.

3) Palloiluhallin rakentaminen on täy-
dessä vauhdissa, ja nyt pohditaan enää 
käytännön ratkaisuja.

Tämän kauden liikuntalautakunta on 
alusta asti ollut sydämellään mukana 
pohtimassa, miten näinä tarkan euron 
aikoina voisimme kaikesta huolimatta 
parantaa turkulaisten innostusta liikku-
miseen. Olemme halunneet ottaa laajan 
porukan mukaan yhteistyöhön, jolla 
saadaan Turku liikuttamaan jokaista.

Esimerkiksi liikunnan, kulttuurin ja nuori-
sotyön yhteistyötä on pyritty pikku hiljaa 

lisäämään. Etenkin lasten ja nuorten 
saaminen mukaan liikkumaan on ollut 
tärkeä tavoite. Tähän työhön olemme 
kutsuneet mukaan myös sivistystoimen, 
jolla on paras kontaktipinta kaupunkim-
me lapsiin ja nuoriin. Siitä syntyivätkin 
mahtavat Liikkuva koulu -harrasteryh-
mät, jotka järjestetään koulujen omissa 
tiloissa ja jotka ovat lapsille maksutto-
mia. Tähän työhön Turun kaupunki sai 
opetus- ja kulttuuriministeriöltä Suomen 
suurimman, 344 000 euron suuruisen, 
Liikkuva koulu -ohjelman kehittämis-
avustuksen lukuvuodelle 2016–2017. 
Liikunta- ja sivistystoimi hakivat yhdessä 
tätä valtion rahaa ja panostivat myös 
omista budjeteistaan.

Hyvä paikka yhteistyölle on myös ollut 
seuraparlamentti, joka on antanut lau-
takunnalle tärkeää ruohonjuuren viestiä 
seura-aktiivien näkökulmasta. Näillä 
viesteillä on ollut vaikutusta lautakunnan 
päätöksiin.

Paljon hienoa on saatu aikaiseksi, mutta 
tiukan talouden synkkä varjo on koko 
ajan roikkunut yllämme. Mm. Kim-
moke- ja Seniorirannekkeiden suosio 
tuo hyvin turkulaisia liikkumaan, mutta 
lisääntyneet käyttäjämäärät esimer-
kiksi uimahalleissa eivät kuitenkaan 
tuota lisätuloja. Korjattu Samppalinnan 
maauimala on myös upea asia, mutta 

remontin jälkeisiä vuokrankorotuksia ei 
voida maksattaa käyttäjillä. Myös uusi 
hieno palloiluhalli tarkoittaa lisäpaineita 
liikuntalautakunnan muutenkin kireälle 
budjetille. Seuraava liikuntalautakunta 
saa perintönä paljon hienoja satsauksia, 
mutta myös taloudellisia huolia.

Janina Andersson
Liikuntalautakunnan puheenjohtaja

Me 
teimme sen!
Tämän liikuntalautakunnan aloittaessa eräs urheilutoimittaja totesi, että taas aloittaa yksi liikuntalauta- 
kunta, joka ei saa aikaiseksi palloiluhallia. Tekisi mieli kysyä, onko hän nyt tyytyväinen…

JANINA ANDERSSON.

KUVA: SEILO RISTIMÄKI
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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 197 toimijaa. 
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TURUN NUORISOLAUTAKUNTA

LAUTAKUNNAN TOIMINTA-
KAUSI  2012–2017 jakaantui kahden 
puheenjohtajan, ensin Matti Niskasen ja 
puolessa välissä kautta allekirjoittaneen, 
Muhis Azizin kausille.

Koko toimintakautta leimasi kaupungin 
haastava taloustilanne, joka pakotti 
myös nuorisotoimen tekemään säästöjä 
paitsi budjetissa myös henkilötyövuosis-
sa. Tästä huolimatta Turun nuorisotoimi 
pystyi jatkamaan ja kehittämään toi-
mintaansa – siitä kiitos kuuluu ennen 
kaikkea sitoutuneille ja ammattitaitoisille 
työntekijöille. Nuorisotyön arvo ja mer-
kitys ovat kasvaneet kaupungissamme 
ja Turun nuorisopalvelut tekee tärkeää, 
nuorten syrjäytymistä ehkäisevää ja ka-
veruutta lisäävää työtä.

Ensin 2015, mutta uudelleen 2016, Tu-
run nuorisotyön 70-vuotisjuhlavuonna, 
perustettiin Hansakorttelin vartijoiden 
ehdotuksesta pop-up-nuorisotila Han-
saan. Aluksi toimintaa oli yhden kuukau-
den ajan kesästä, mutta lopulta toiminta 
päätettiin vakinaistaa, sillä tarve tilalle oli 
suuri.

Nuorisolautakunta päätti äänestyksen 
jälkeen myös lisätä kesätyöseteleiden 
määrän sadasta kappaleesta 125 kap-

paleeseen.  Samalla toimintaa kehitettiin 
ja mukaan otettiin turkulaisia yrityksiä. 
Isona apuna tässä toimi Varsinais-Suo-
men Yrittäjät ry.

Leirialueista Nukkumajoen eräkämpän 
vuokrausta jatkettiin ja lautakunta teki 
kämpälle myös vierailun ensimmäistä 
kertaa 10 vuoteen.

Kuuvuoren nuorisotilan toiminnan siir-
tämisestä Halisiin päätettiin siitäkin ke-
vätkesällä 2016. Halisten nuorisotila oli 
yksi nuorisolautakunnan kauden pääta-
voitteista. Sen eteen tehtiin paljon töitä 
ja lautakunta kävi läpi perusteellisen 
harkinnan siirrosta. Keskeisenä peruste-
luna siirrolle oli, että Halisten asukasluku 
kasvaa ja alueella on paljon nuorisoa, 
jolle ei ole aiemmin ollut paljonkaan ak-
tiviteetteja.

Eri nuorisojärjestöjen kanssa tehtävää 
kumppanuuteen perustuvaa toimintaa 
on viime vuosina huomattavasti lisätty. 
Halisten ja Hirvensalon nuorisotilojen 
nuorisotoimintaa myös pyörittävät jär-
jestöyhteistyökumppanit.

Vuodet nuorisolautakunnan puheen-
johtajana ovat olleet merkityksellisiä ja 
myös henkilökohtaisella tasolla erittäin 

palkitsevia. Kiitos upeasta työstä nuori-
solautakunnalle, Turun nuorisopalveluille 
ja yhteistyökumppaneille!

Muhis Azizi
Nuorisolautakunnan puheenjohtaja

Kauden päätavoitteet 
saavutettu
Nuorisotyöllä on kaupungissamme suuri arvo, ja säästökuurista huolimatta nuorten palveluja on voitu  
erityisesti ammattitaitoisten ja sitoutuneiden työntekijöiden ansiosta jatkuvasti kehittää.

MUHIS AZIZI. 

KUVA: TUOMO MANNINEN
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NUORISOLAUTAKUNTA on tehnyt 
kahdeksan (8) nuorisojärjestön kanssa 
kumppanuussopimuksen. Nuorisojär-
jestöjen kanssa tehtävällä sopimuksella 
tavoitellaan, että nuorisolautakunta 
vahvistaa järjestön nuorisotoiminnan 
pitkäjänteisyyttä sekä nuorisotoiminnan 
kehittymistä sekä laadullisesti että mää-
rällisesti.

Järjestön tavoitteet ja toiminta ovat 
yhdensuuntaisia nuorisotoimen strate-
gisen palvelusopimuksen kehittämis-
toimenpiteiden ja nuorisolautakunnan 
toiminta-ajatuksen kanssa. Sopimus-

pohjaista avustusta jaettiin yhteensä 
144 000 euroa.

Toiminta-avustusta myönnettiin tur-
kulaisten nuorisoyhdistysten ja niihin 
rinnastettavien aluejärjestöjen sään-
tömääräisen ja toimintasuunnitelman 
mukaisen yleisen nuorisotoiminnan to-
teuttamiseen yhteensä 33 eri yhdistyk-
selle kaikkiaan 146 500 euroa. Näistä 
seitsemän oli poliittisia nuorisojärjestöjä, 
kolmetoista partiotoimintaa harrastavia 
yhdistyksiä ja kolmetoista erilaisia har-
rastustoimintaa järjestävää nuorisoyh-
distystä.

Nuorisolautakunnan 
avustukset 
Nuorisolautakunta jakoi avustuksia nuorisotoiminnan tukemiseen vuodelle 2016 yhteensä 312 300  
euroa. Hakemuksia saapui kaikkiaan 97, ja avustuksia myönnettiin 92 eri taholle.

Projektiavustuksia myönnettiin kaksi 
kertaa vuoden aikana yhteensä 21 800 
euroa. Tämä avustus on tarkoitettu 
nuorten itsensä järjestämän nuoriso-
toiminnan ja nuorten vapaiden toimin-
taryhmien taloudelliseen tukemiseen. 
Alkuvuoden projektiavustuksia myön-
nettiin 27 eri toimijalle ja loppuvuonna 
24:lle. Projektiavustuksia myönnettiin 
mm. leiri- ja retkitoimintaan, kurssi- ja 
kerhotoimintaan, tapahtumien järjestä-
miseen, koulutuksiin ja kansainväliseen 
toimintaan.

Vuoden 2016 sopimuspohjaisina avustuksina (nlk 9.12.2015) jaettiin 
yhteensä 144 000 euroa seuraavasti:

Nuorisolautakunnan avustukset 2016,
yhteensä 312 300 €:



20

WÄINÖ AALTOSEN MUSEON MANSIKKAPAIKKA-KESÄNÄYTTELYSSÄ KATSOTTIIN TURUN KAUPUNGIN  

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

 ÖLJY JA HIILI KANKAALLE. KUVA: MATTI KIVEKÄS
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YKSI KEINO VÄLTTÄÄ välivuo-
den taiteellista krapulaa on ammentaa 
vapaasti kaikesta sellaisesta, joka ei 
varsinaisesti liity mihinkään juhlavuo-
teen, mutta jossa on suuren juhlan tun-
tua itsessään. Orkesteri aloitti vuoden 
mahtipontisella visualisoidulla Carl Orffin 
Carmina Buranalla ja jatkoi rakastettujen 
Vivaldin vuodenaikojen, Mozartin Tai-
kahuilun, kantaesitysten ja uuden ihas-
tuksen, Julian Rachlinin, kanssa kohti 
kevätkauden huipentamaa Leif-gaalaa, 
jossa juhlistettiin Leifin 50-vuotista tai-
valta kapellimestarina Turussa.

Syyskausi avattiin hekumallisella ooppe-
ragaalalla, juhlittiin omien soittajien taitu-
rillista solistisuutta useassa konsertissa, 
hulluteltiin Wagnerilla Big Bang Siegfrie-
dissä ja oltiin ulkoavaruuden tunnelmis-
sa valtavan suosion saavuttaneissa We 
come in Peace -konserteissa. 

Vuoden 2016 valtakunnalliset orkeste-
ripäivät pidettiin Turussa. Tapahtuma 
saavutti laajaa huomiota, erityisesti Suo-
men Sinfoniaorkesterit ry:n puheenjoh-
tajan, säveltäjä Kalevi Ahon mielenkiin-

toa herättäneen avajaispuheenvuoron 
ansiosta. Oli ilo turkulaisena intendent-
tinä esitellä Turkua taidemusiikin edellä-
kävijänä, jossa vanhat perinteet ja uudet 
innovaatiot kohtaavat ja toimijat tekevät 
laajaa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. 
Muiden orkestereiden edustajat pääsi-
vät tutustumaan niin aktiivisuuden edis-
tämiseen ja hyvinvointityöhön kulttuurin 
saralla kuin Logomon monipuoliseen 
esitystekniikkaan sekä vaikuttaviin mo-
nimuotoisiin toimitiloihin. 

Orkesterin suurin haaste on vanhen-
tunut Konserttitalo, joka ei enää pysty 
vastaamaan toiminnan asettamiin vaati-
muksiin. Vuonna 2016 orkesteri valmis-
teli tarveselvitystä laajassa yhteistyössä 
eri henkilöstöryhmien kanssa. 

Orkesterin ”välivuosi” onnistui myös ylei-
sön näkökulmasta. Sinfoniakonserttien 
täyttöaste oli peräti 96 % ja ylitti siten 
kaikki odotukset. Viiden vuoden aikana 
julkisten konserttien kävijämäärä on tup-
laantunut ja yleisötyöhön osallistuvien 
määrä on kolminkertaistunut. Orkesteri 
etenee siis kohti kaikkien aikojen suo-

malaista juhlavuotta suuren yleisön kan-
nustamana ja innoittamana. 

Emilie Gardberg
Intendentti

KATSO TURUN FILHARMONISEN ORKESTERIN VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Kaikkien aikojen  
välivuosi   
Vuosi 2016 sijoittui kahden suuren musiikin juhlavuoden väliin. Vuonna 2015 vietettiin kansallis-
säveltäjämme Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlaa ja orkesteri juhlisti omaa 225-vuotiasta taivaltaan. 
Vuonna 2017 vietetään koko Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa ja se näkyy ja kuuluu  
musiikillisesti koko vuoden. Mitä siis avuksi, jotta vuosi 2016 ei olisi tuntunut väliinputoajalta? 

EMILIE GARDBERG. 

KUVA: SEILO RISTIMÄKI

TURUN FILHARMONINEN ORKESTERI

https://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/tfo_vuosikertomus_2016
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VUOSI 2016 oli kirjastossa vilkas ja 
tuloksellinen vuosi. Varsinkin sähköisten 
aineistojen käyttö lisääntyi voimakkaasti 
ja omatoimipalveluiden laajentaminen 
nosti kirjastokäyntien ja lainausten 
määrää ennätyslukemiin. Kirjastossa 
järjestetyt tapahtumat vetivät tavallista 
enemmän yleisöä. 

Omatoimipalvelujen toimintavarmuuden 
parantaminen ja omatoimisen aukiolon 
laajentaminen Nummen lähikirjastoon 
nosti kirjastokäyntien ja lainausten mää-
rää. Omatoimikäynnit kasvoivat vuoteen 
2015 verrattuna 81,81 prosenttia. Niis-
sä kirjastoissa, joissa oli omatoimista 
aukioloa, lainojen määrä nousi keski-
määrin 17 prosenttia. Omatoimisuuden 
laajentumisen myötä Turun kirjastover-
kon aukiolotuntien määrä kasvoi liki 26 
prosenttia. 
 
Kirjastokäynnit nousivat vuonna 2016 
melkein kahteen miljoonaan (1 976 536). 
Kuntaliiton FCG:n kyselyssä asukkaiden 
tyytyväisyys kirjastopalveluihin oli 4,44 
asteikolla 1–5. Samasta kyselystä kävi 
ilmi, että kirjaston käyttäjistä 85 pro-
senttia katsoi kirjastopalvelujen olevan 
hyvin hoidettuja.  

Kansalaisten tietoyhteiskuntataitoja, 
kuten lähdekritiikkiin ja temaattiseen tie-

donhakuun perustuvaa monilukutaitoa, 
vahvistettiin toimintavuonna monella 
tavalla. Kansainvälisessä CreaDream 
Forum -projektissa kirjasto loi yhdessä 
yhteiskumppaneiden kanssa menetel-
mäpankin aikuisten monilukutaidon ja 
tietoyhteiskuntataitojen edistämiseksi. 
Lisäksi koulutettiin 21 maakunnallista 
mediavalmentajaa ja vankien tietoyhteis-
kuntavalmiuksia parannettiin yhteistyös-
sä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. 
Toisen asteen oppilaitosten mediataitoja 
vahvistettiin laajentamalla tiedonhaun 
opetusta ammattiopistoihin. Toiminnalla 
tuetaan toimialan ja kaupungin tavoitet-
ta vähentää nuorisotyöttömyyden riskiä.

Käyttäjädataa ja asiakaspalautetta ke-
rättiin vuonna 2016 entistä järjestelmäl-
lisemmin. Lapset pääsivät vaikuttamaan 
palvelutuotannon suunnitteluun satu- ja 
sanataidetapahtumissa. Osallistavassa 
valinnassa asiakkaille annettiin mahdol-
lisuus vaikuttaa kirjaston kokoelmien 
uudistumiseen. Käyttäjät ja kokoelmat 
-projektissa tuotetaan karttojen muo-
dossa demografisia analyyseja Vaski-
kirjastojen käytöstä. 

Finna-verkkokirjasto otettiin puolen 
vuoden kokeiluvaiheen jälkeen viralli-
sesti käyttöön 22.4.2016. Finna vaikutti 
sähköisten aineistojen käytön voimak-

kaaseen kasvuun. Turun e-lainojen las-
kennallinen osuus kasvoi edellisvuoden 
10 089 lainasta yli 45 prosenttia 14 638 
lainaan vuonna 2016.  

Huhtikuussa 2016 Turun kaupunki päät-
ti osallistua Koha-Suomi Oy -nimisen 
yhtiön perustamiseen. Koha on avoimen 
lähdekoodin kirjastojärjestelmä, jonka 
päätavoitteena on kirjastojärjestelmän 
kehittäminen kirjastojen ja käyttäjien 
ehdoilla. 

Aart de Heer 
Kirjastopalvelujohtaja

KATSO TURUN KAUPUNGINKIRJASTON VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Kirjasto edisti  
tietoyhteiskunta-
taitoja
Turun kaupunginkirjaston toiminnan painopisteitä olivat vuonna 2016 kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen 
vahvistaminen, aktivoiva kohderyhmätyö, käyttäjädatan hyödyntäminen sekä avoimen datan digitaalisten 
palvelujen kehittäminen.

AART DE HEER. 

KUVA: ANNASTINA KANKARE

TURUN KAUPUNGINKIRJASTO

http://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/kirjaston_toimintakertomus_2016
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TURUN KAUPUNGIN liikunta-
palvelukeskuksen yksiköiden: liikun-
tapaikka-, liikkumaan aktivointi- ja 
järjestöliikuntayksikön tavoitteena on 
luoda liikunnalle onnistumisedellytykset, 
innostaa turkulaiset liikkumaan tervey-
tensä kannalta riittävästi ja olla mukana 
mahdollistamassa turkulaista menesty-
vää urheilukulttuuria. Yksiköiden työ sai 
uudenlaista tukea, kun Turku sai Suo-
men suurimman Liikkuva koulu  
-ohjelman kehittämisavustuksen  
(344 000 euroa) lukuvuodelle 2016–
2017. Hanketta koordinoivat Turun 
sivistys- ja vapaa-aikatoimiala.

Syksyn aikana Turun peruskoulut rekis-
teröityivät Liikkuviksi kouluiksi, tekivät 
välituntiliikuntavälinehankintoja ja 120 
Liikkuva koulu -harrastetoimintaryhmää 
käynnistyi. 

Vuoden merkittävimpiä rakennustöitä 
olivat Kupittaan palloiluhallin rakenta-
misen sekä Samppalinnan maauimalan 
peruskorjauksen käynnistyminen. Lii-
kuntapaikkojen asiakasmäärissä vuosi 
oli vilkas siitäkin huolimatta, että Samp-
palinnan maauimala oli suljettuna. Impi-
vaaran uimahallissa tehtiin jälleen uusi 
kävijäennätys, 555 000 asiakaskäyntiä. 

Liikuntapaikkayksikkö oli asiantuntija-
apuna ja tarjosi olosuhteita lukuisissa 
liikunta- ja urheilutapahtumissa, joista 
merkittävin oli sadan maan televisioissa 
miljoonayleisölle näkyvä Paavo Nurmi 
Games. 

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 
6 000 kertaa. 

Urheiluseurat ovat tärkeä yhteistyö-
kumppani kaikille yksiköillemme. 
Turkulaisista 27 prosenttia kertoo osal-
listuneensa liikunta- tai urheiluseuran 
toimintaan. 

Järjestöliikuntayksikkö myönsi 203 
urheiluseuralle tai liikuntaa järjestävälle 
yhdistykselle avustuksia yhteensä n. 1,4 
miljoonaa (summat 12–114 445 €). Jär-
jestöliikunta oli mukana uudistamassa 
myös kaupungin avustusmallia. Varsi-
nais-Suomen urheilugaalassa juhlittiin 
menestyneitä urheilijoita ja palkittiin vuo-
den seuratyöntekijänä Turun Soutajien 

Markku Hirvinen. 

Vuoden onnistumisia oli myös se, että 
Suomen Ampumaurheiluliiton, Olym-
piakomitean ja Turun kaupungin yhteis-
työnä Suomen kiväärimaajoukkue valitsi 
Turun tukikohdakseen. Turkuun saatiin 
sovittua myös Voimisteluliiton suurta-
pahtuma 2018, johon on tulossa  
10 000 voimistelijaa. Valtakunnallinen 
Liikkuva koulu -seminaari 12.4. ja 
Kansallinen liikuntafoorumi 3.–4.10. 
tarjosivat mahdollisuuden kansalliseen 
verkostoitumiseen sekä Turun liikunta-
kulttuurin esille nostamiseen. 

Turkulaisista 41 prosenttia liikkui vähin-
tään kolme kertaa viikossa edes puoli 
tuntia kerrallaan. Meillä on siis edessä 
vielä paljon työtä, jotta nykyistä useampi 
liikkuisi terveytensä kannalta riittävästi. 

Markus Kalmari
Liikuntapalvelujohtaja

KATSO TURUN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Rakennustyöt ja  
Liikkuva koulu  
vauhdittivat 
vuotta
Pitkään odotetut Kupittaan palloiluhallin ja Samppalinnan maauimalan 
rakennushankkeet käynnistyivät. Kouluikäisten liikunnan edistäminen 
vauhdittui Suomen suurimman Liikkuva koulu -hankkeen avulla. 

MARKUS KALMARI. 

KUVA: RAMI NUMMELIN

TURUN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

http://issuu.com/turunliikunta/docs/vuosikertomus_2016_turun_kaupungin_
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TURUN KAUPUNKI on tehnyt 
nuorisotyötä jo vuodesta 1946, ensin 
lastensuojelulautakunnan alaisena 
nuorisotyötoimikuntana ja vuodesta 
1956 alkaen itsenäisenä lautakuntana. 
Tärkeinä kumppaneina läpi vuosikym-
menten ovat rinnallamme kulkeneet 
nuorisojärjestöt. Turussa on ollut kau-
kaa viisaat päättäjät, jotka ovat olleet 
edelläkävijöitä: nuorisotyötä on tehty 
katkeamatta jo heti sodan jälkeen, vuo-
sikymmeniä ennen kuin nuorisotyölaki 
astui voimaan. Meillä nuorisopalveluissa 
on kunnia jatkaa tätä työtä turkulaisten 
nuorten hyväksi.

Turun asukkaista kolmannes on nuoria. 
Yksi juhlavuoden tavoitteista oli tehdä 
Turusta nuortennäköinen kaupunki. 
Nuoruus saa näkyä ja kuulua kaupungin 
sykkeessä. Kaupunkikuvaa elävöitettiin 
muun muassa pop up -toiminnalla – 
siirrettävillä taidekonteilla ja näyttävillä 
muraaleilla, seinämaalauksilla, joista 
teetettiin upea video.

Juhlavuonna halusimme tuoda nuo-
risotyötä ja sen merkityksellisyyttä 
esille. Tätä tavoitetta toteutimme mm. 
avoimilla ovilla nuorisopalveluiden toi-
mistolla, Turun päivänä kaupungintalolla 
ja Vimmassa, juhlaseminaarilla yhteis-
työkumppaneille ja päättäjille, entisten ja 

nykyisten nuorisolautakunnan jäsenten 
tapaamisella ja nuorisovaltuuston juhla-
gaalalla sekä viestimällä nuorisotyöstä 
ja monipuolisesta toiminnastamme 
aktiivisesti eri viestintäkanavissa. Nuoret 
otettiin mukaan viestintään: vuoden 
aikana julkaistiin yli 60 nuorten tekemää 
Youtube-videota, joissa esiteltiin eri toi-
mipisteitämme ja niiden toimintaa.

Uutena toimintamuotona kehitettiin 
Turku Game Academy, jossa nuoria 
valmennetaan elektronisessa urheilussa. 
Loppuvuodesta Hansakortteliin avattiin 
perjantai-illoiksi pop up -nuorisotila, ja 
Halisiin saatiin nuorisolautakunnan pää-
töksellä kauan kaivattu nuorisotila. 

Asiakaskyselyjen mukaan nuoret ovat 
erittäin tyytyväisiä palveluihimme. Par-
haan arvosanan sai ystävällinen hen-
kilökunta. Koulutettu henkilöstö onkin 
suurin voimavaramme. Ammatillinen 
nuorisotyö on nuorten kohtaamista, 
läsnäoloa, kasvatusta, kasvamisen, 
oppimisen ja elämänhallinnan tukea, 
yhdessäoloa, ohjausta, toivon herät-
tämistä, mahdollistamista, itsetunnon 
kasvattamista, ilon tuottamista, aktiivi-
seen elämään kannustamista. Ja paljon 
muuta. Nuorisotilat tarjoavat aktiivisuu-
den lisäksi nuorille paikan, jossa voi 
rentoutua, tavata kavereita ja olla oma 

itsensä, ilman vaatimuksia. 

Haluamme antaa jokaiselle nuorelle 
mahdollisuuden kasvaa unelmiaan 
kohti. Juhlavuosi jäi taakse, mutta arki 
nuorten parissa jatkuu. Nuorisopalveluja 
kehitetään jatkuvasti, yhdessä nuorten 
kanssa. Jatkossa nuoret pääsevät yhä 
enemmän mukaan myös toimintamme 
budjetointiin.

Annina Lehtiö-Vainio
Nuorisopalvelujohtaja

KATSO TURUN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Nuorisotyön juhla-
vuoden huumaa
70 vuotta nuorisotyötä Turussa -juhlavuoden kunniaksi järjestimme pitkin vuotta monipuolista toimintaa 
ja tapahtumia. Aktiivisella viestinnällä toimme nuorisotyön merkitystä ja monipuolisuutta tutuksi.

ANNINA LEHTIÖ-VAINIO. 

KUVA: HEIDI PYHÄLAHTI

TURUN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUT

http://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/turun-nuorisopalvelut-2016-vuosiker
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KIINNOSTAVIEN NÄYTTELYI-
DEN lisäksi erinomaiset tapahtumat ja 
oheisohjelma houkuttelivat kävijöitä vie-
railemaan museoissa. Uudella valtakun-
nallisella Museokortilla käytiin ahkerasti 
myös kaupungin museoissa: käyntejä 
oli yhteensä 16 017.

Turun linnan kävijämäärät jatkoivat nou-
suaan, linnassa vieraili vuoden aikana 
yhteensä 145 493 henkilöä. Näytte-
lyiden ja vakiintuneen tapahtumatoi-
minnan ohella kävijöitä toi uusi kesällä 
järjestetty turnajaistapahtuma. 

Apteekkimuseon ja Qwenselin talon 
sekä Biologisen museon suosio jatkui 
aikaisempien vuosien tapaan. Myös 
Biologisen museon ja Wäinö Aaltosen 
museon perheviikonlopputapahtumien 
suosio kasvoi edelleen. Tapahtumissa 
molempiin museoihin pääsi yhteislipulla 
ja tapahtumatoiminta nivoutui molem-
pien museoiden toimintaan. Luostarin-
mäen kävijöitä kiinnosti etenkin elävä 
käsityöperinne: muun muassa Perinne 
elää -tapahtuma heinäkuussa oli erittäin 
suosittu.

Kuralan Kylämäki nousi yhdeksi suo-
situimmista kaupungin museoista 
toimintamallin uudistuksen ja vapaan 
sisäänpääsyn ansiosta. Käyttöönotettu-

jen kävijälaskureiden mukaan museossa 
vieraili 80 578 kävijää vuoden 2016 
aikana. 

Vanhalla Suurtorilla tehtiin tilajärjestelyjä, 
ja Museokeskus luopui osasta Brinkka-
lan tiloja. Tilalle muutti Vanhan Suurtorin 
ympäristöön hyvin soveltuva Turkuseu-
ra. Järjestelyjen vuoksi osa tiloista oli 
alkuvuonna kiinni. Vuoden aikana galle-
rioissa ja Taidelainaamossa kävi yhteen-
sä 17 327 henkilöä. 

Museopalveluiden toimintaa uudistet-
tiin monilla tavoin. Apteekkimuseon ja 
Qwenselin talon toimintamallia ja tiloja 
aloitettiin uudistamaan projektissa, 
joka tulee päättymään vuonna 2019. 
Museokauppatoimintaa varten laadittiin 
liiketoimintasuunnitelma, ja alkaneessa 
Aktiivista asiakaspalvelua -hankkeessa 
tullaan kiinnittämään entistä parempaa 
huomiota museokäyntikokemuksiin. 

Museopalveluiden tavoite suunnata 
toimintaa vuorovaikutukselliseen sekä 
enemmän yhdessä tekemisen ja kan-
salaisten omaehtoisen toiminnan mah-
dollistavaan toimintatapaan eteni uuden 
Historian museon valmistelutyössä, jota 
on tehty yhdessä kaupunkilaisten kans-
sa. Museopalveluihin rekrytoitiin vuoro-
vaikutussuunnittelija, joka tulee jatkossa 

olemaan keskeisessä roolissa uuden 
vuorovaikutuksellisen toimintamallin siir-
tämisessä käytännön toimintaan.

Olli Immonen
Museopalvelujohtaja

KATSO TURUN MUSEOKESKUKSEN VUOSIKERTOMUS (NÄKÖISVERSIO)

Tapahtumarikas 
vuosi museoissa 
Turun kaupungin museoiden toiminta ja talous olivat toimintavuonna hyvässä vedossa. Museoissa ja  
Vanhan Suurtorin gallerioissa vieraili vuoden aikana yli 353 800 asiakasta.

OLLI IMMONEN. 

KUVA: RAAKKEL NÄRHI

TURUN MUSEOKESKUS

http://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/museokeskus_hallinto_vuosikertomus_
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LOKAKUUSSA KÄYNNISTYNEET 120 LIIKKUVA KOULU  

-HARRASTERYHMÄÄ TARJOSIVAT KOULULAISILLE UUDEN  

MUKAVAN TAVAN VIETTÄÄ AAMU- TAI ILTAPÄIVÄÄ.

VIA PROJEKTET SKOLAN I RÖRELSE, SOM STARTADE I OKTOBER, 

ERBJÖDS SKOLELEVER 120 HOBBYGRUPPER UNDER  

VARDAGSMORGNAR OCH -EFTERMIDDAGAR.

KUVA/FOTO: MIKA OKKO

Svensk  
resumé 
s. 26–35
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ÅBO STADS FRITIDSSEKTOR är 
den som i huvudsak fullföljer riktlinjerna 
för temat Aktiv stadsbo inom ramen 
för stadens program för välbefinnande 
och aktivitet. Alla tjänsteområden inom 
sektorn stöder stadsbornas välmående 
genom att främja en aktiv livsstil. Verk-
samhetsmodellen för målgruppsarbetet 
och det regionala samarbetet har ska-
pats genom utveckling med Eviva-pro-
jektet som utgångspunkt. Samarbetet 
och partnerskapet utvecklas i samver-
kan med aktörer inom den tredje sek-
torn. Strävan är att det ska vara lätt för 
stadsborna att medverka.

Beredningen för inrättandet av ett 
historiemuseum i Åbo fortsatte under 
året. Beredningen präglas starkt av att 
invånare och intressegrupper ska delta 
i den. Målet är att man under Finland 
100 -jubileumsåret ska fatta ett officiellt 
beslut om att inrätta museet. Målet är 
att skapa ett historiskt museum med 
karaktären av ett upplevelsecentrum 
som berättar om Åbos och Finlands 
historia. 

Grundstenen för den nya bollhallen i 

Kuppis i Åbo murades den 26.8. Hal-
len, som ska bli färdig i slutet av 2017, 
förbättrar ytterligare stadens idrottsför-
hållanden och gör det möjligt att även 
ordna stora idrottsevenemang. 

Den omfattande grundliga renoveringen 
av Samppalinna simstadion som bland 
annat innefattar en förnyelse av tekni-
ken inleddes under våren och simstadi-
on var stängd under sommaren. Reno-
veringen är klar före sommaren 2017.

Den grundliga renoveringen och ut- 
vidgningen av Åbo Stadsteater fortsatte 
raskt under året, den synligaste för-
ändringen är uppförandet av den bakre 
3-våningsscenen. Det förnyade teater-
huset öppnar sina dörrar för allmänhet-
en den 15.9.2017.

I skolorna i Åbo inleddes i oktober 120 
Skolan i rörelse -hobbygrupper. De är 
en del av programmet Skolan i rörelse 
i Åbo som strävar efter att utöka barns 
och ungas möjligheter att röra på sig 
och utöva hobbyer under skoldagen 
och i samband med den. Undervis-
nings- och kulturministeriet beviljade 

staden landets största utvecklingsbi-
drag för programmet Skolan i rörelse för 
läsåret 2016–2017. 

Det digitala ungdomsarbetet kom 
att bli ungdomstjänsternas viktigaste 
verksamhetssätt under 2016. Tekno-
login erbjuder nya kanaler för ungas 
medieläskunnighet och mediekompe-
tens samt för ökad frivillig verksamhet 
och framställning. Ledarna möter de 
unga via medier och medel som är cen-
trala i deras liv. I Turku Game Academy 
får unga yrkeskunnig träning i elektro-
nisk idrott.

Beläggningsgraden vid Åbo filharmo-
nikers symfonikonserter uppgick 2016 
till rentav 96 %. Besöksmålet för orkes-
terns konserter överskreds i fjol med 
över 50 %. Fjolåret var även särskilt 
lyckat med tanke på publikarbetet. 

Bibliotekstjänsterna tog som de första 
i Finland ifjol i bruk webbibliotekssys-
temet Finna. Användningen av web-
biblioteket ökade avsevärt under året 
och konceptet med meröppet bibliotek 
lyckades över förväntan. 

Minna Sartes
Direktör för fritidssektorn

2016 var ett 
livligt år för 
fritidssektorn 

ÅBO STADS FRITIDSSEKTOR

År 2016 var fritidssektorns fjärde verksamhetsår. Simhallen i Impivaara 
och utebassängen i Kuppis slog besökarrekord, sammanlagt 625 000 
besök. Filharmoniska orkesterns besökarsiffra låg på över 72 000 
med snudd på rekord. Stadsbiblioteket hade över 1,9 miljoner besök. 
Ungdomstjänsternas verksamhetsställen och evenemang besöktes av 
drygt en halv miljon kunder. Stadens museer hade närmare 354 000 
besökare.

MINNA SARTES.

FOTO: BO STRANDÉN
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KULTURNÄMNDENS INNE-
HÅLLSMÄSSIGA SALDO för fyra-
årsperioden är på alla sätt positivt, 
trots att de tillgängliga anslagen under 
mandatperioden inte ökade reellt. För-
farandet med nettobudget underlättade 
både museets och orkesterns situation, 
den mångsidiga och högklassiga ut-
ställnings- och konsertverksamheten 
ökade intäkterna. Det lyckade kulturhu-
vudstadsåret 2011 bildade fortfarande 
grunden för ett mångsidigt samarbete 
och utvecklingsverksamhet.

Den bärande tanken i nämndens arbete 
har varit att förstärka stadsbornas del-
aktighet och gemenskap och tjänster-
nas tillgänglighet. Olika tjänsteområden 
har också på ett utmärkt sätt innefattat 
betydelsen av effekterna av det välmå-
ende som konsten och kulturen ger och 
sett till att tjänsterna finns tillgängliga för 
alla stadsbor både som samarbete med 
allmänheten och på andra sätt.

Som resultat av Eviva-projektet för ett 
gemensamt fritidsväsende har man 
åstadkommit bestående verksamhets-
former och aktiviteter särskilt i stads-
delar där behovet bland annat till följd 
av arbetslöshet och sociala problem är 
större än i andra områden. Det övergri-

pande regionala samarbetet har inspi-
rerat invånarna att utnyttja kultur- och 
andra fritidstjänster och därigenom till 
socialt umgänge.

När det gäller bibliotekstjänsterna är 
huvudbiblioteket fortfarande ett viktigt 
kulturcenter för stadsborna, vid sidan 
om kärnverksamheten också som en 
plats för möten, infoblänkare, föredrag 
och utställningar och som förstärkare 
av färdigheterna i informationssam-
hället. Nätverket med närbiblioteken 
har kunnat hållas vitalt när en del har 
omformats till meröppetbibliotek, längre 
öppettider har lett till flera besökare 
trots att biblioteksexperternas tjänster 
har minskat vilket måste betraktas som 
en liten skuggsida.

Museitjänsterna har blivit mångsidigare 
vilket är en glädjande nyhet. Antalet 
besökare i Åbo slott steg tack vare 
förnyelsen av basutställningen och in-
tressanta särskilda utställningar. Även 
utställningarna på Wäinö Aaltonens 
museum 2016 (Saara Ekströms Alke-
mi, Smultronstället, Konst, religion och 
makt) lockade stor publik. Åpoteksmu-
seets och gården Qwensels förnyelse-
projekt har framskridit, vilket utlovar en 
god framtid för den unika miljön.

Åbo filharmoniska orkester har gått 
från den ena konstnärliga segern till 
nästa och mängden lyssnare har varit 
rekordstor. Nya premiärer, bland annat 
konserten Sju kullar, spelmusikkonserter 
och framträdanden med olika samman-
sättningar av orkestern har ökat intres-
set för klassisk musik. Planeringen av 
den grundliga renoveringen av Konsert-
huset som man väntat på länge kom 
äntligen i gång.

Åbo Stadsteater Ab uppnådde ett flertal 
publikrekord och tack från kritikerna 
genom sitt mångsidiga program som 
resulterade i ett gott ekonomiskt resul-
tat. Renoveringen och utvidgningen av 
teaterhuset bildar en bra grund för fort-
satta framgångar.   

Maija Perho
Ordförande för kulturnämnden

Kultur för alla
Kulturnämnden har valt att lyfta fram konstens och kulturtjänsternas 
betydelse för stadsbornas välmående, delaktighet och gemenskap. 
Ett mångsidigt kulturutbud är också en väsentlig del av Åbos drag-
ningskraft.

ÅBO KULTURNÄMND

MAIJA PERHO.
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JANINA ANDERSSON.

FOTO: SEILO RISTIMÄKI

UNDER DEN HÄR IDROTTS-
NÄMNDENS TID har det tagits flera 
stora steg framåt:

1) Kimmoke-armbandet som ger allt 
flera åbobor möjlighet att njuta av mo-
tion, kulturupplevelser och höjdpunkter 
inom idrott. Kimmoke-armbandet kan 
den som får Fpa:s invalidpension, ar-
betsmarknadsstöd, grunddagpenning, 
rehabiliteringsstöd eller integrationsstöd 
samt stadens basutkomsttrygghetskli-
enter skaffa.

2) Skoleleverna i Åbo fick ett nytt trevligt 
sätt att tillbringa för- eller eftermidda-
garna på när nästan 120 hobbygrupper 
inom Skolan i rörelse inledde sin verk-
samhet i oktober 2016.

3) Bollhallen håller som bäst på att 
byggas och endast praktiska frågor 
kvarstår.

Den här mandatperiodens idrottsnämnd 
har från början haft hjärtat på rätt plats
när den har funderat på hur vi i dessa 
ekonomiskt snäva tider trots allt kan 
höja åbobornas iver när det gäller att 
motionera. Vi har valt att ta bedriva ett 
brett samarbete för att få alla i Åbo att 
röra på sig.

Vi har till exempel strävat efter att 
småningom utöka samarbetet mellan 
idrotten, kulturen och ungdomsarbetet. 
Ett viktigt mål har varit att få framför 
allt barn och unga att röra på sig. Till 
det här arbetet har vi också bjudit in 
bildningsväsendet som har den bästa 
kontaktytan till barnen och ungdomarna 
i vår stad. Och det var också så som 
de fantastiska Skolan i rörelse-hob-
bygrupperna uppstod. De ordnas i 
skolornas egna lokaler och är avgiftsfria 
för barnen. För det här arbetet beviljade 
undervisnings- och kulturministeriet Åbo 
Finlands största utvecklingsbidrag för 
programmet Skolan i rörelse för läsåret 
2016–2017, nämligen 344 000 euro. 
Idrotts- och bildningsväsendet ansökte 
tillsammans om det här statsbidraget 
och satsade också ur den egna bud-
geten.

Föreningsparlamentet har också varit 
ett bra forum för samarbete. Det har 
förmedlat nämnden viktiga budskap på 
gräsrotsnivå ur de föreningsaktivas per-
spektiv. Dessa budskap har påverkat 
nämndens beslut.

Vi har uppnått många fina mål, samti-
digt som ekonomins dystra skugga hela 
tiden har hängt ovanför oss. Bland an-

nat Kimmoke- och Seniorarmbandens 
popularitet har visserligen fått åboborna 
att röra på sig, men de ökade använd-
armängderna till exempel i simhallarna 
ger inte tilläggsintäkter. Den renoverade 
utebassängen i Samppalinna är också 
en fin sak, men hyresförhöjningen efter 
renoveringen kan vi inte låta användar-
na betala. Också den nya fina bollhallen 
innebär mera press på idrottsnämn-
dens även annars snäva budget. Nästa 
idrottsnämnd får ärva flera fina satsning-
ar, men också ekonomiska bekymmer.

Janina Andersson
Ordförande för idrottsnämnden

När den här idrottsnämnden tillträdde konstaterade en sportredaktör 
att det än en gång var dags för en idrottsnämnd som inte får till stånd 
en bollhall. Jag skulle gärna vilja fråga om han är nöjd nu...

ÅBO IDROTTSNÄMND

Vi gjorde det!
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NÄMNDENS MANDATPERIOD 
2012–2017 var fördelad på två ordfö-
randen, först leddes nämnden av Matti 
Niskanen och under den senare delen 
av perioden av mig, Muhis Azizi.

Hela mandatperioden präglades av sta-
dens svåra ekonomiska läge som också 
tvingande ungdomsväsendet att göra 
inbesparningar förutom i budgeten även 
i fråga om årsverken. Trots detta kunde 
Åbo ungdomsväsende fortsätta och 
utveckla sin verksamhet – för det tackar 
vi främst de engagerade och yrkeskun-
niga arbetstagarna. Ungdomsarbetets 
värde och betydelse har ökat i vår stad 
och ungdomstjänsterna i Åbo utför ett 
viktigt arbete som förebygger utslagning 
av unga och som höjer kamratskapet.

År 2015 och sedan på nytt 2016, 
då ungdomsarbetet i Åbo firade sitt 
70-årsjubileum, inrättades på förslag 
av väktarna i Hansakvarteret en pop-
up ungdomsgård i Hansan. Först ägde 
verksamheten rum under en månad 
på sommaren, men slutligen beslutade 
man sig för att etablera verksamheten, 
eftersom behovet av lokalen var stort.

Ungdomsnämnden beslutade efter 
omröstning att också öka antalet som-
marjobbssedlar från hundra till 125.  
Samtidigt utvecklades verksamheten 
och företag i Åbo fick medverka. Egent-
liga Finlands Företagare rf kom att bli en 
stor hjälp i detta.

Uthyrningen av stockstugan på läger-
området Nukkumajoki fortsatte och 
nämnden besökte även stockstugan för 
första gången på 10 år.

Under sommaren och våren 2016 
fattades också beslutet om att flytta 
Månbergets ungdomsgård till Hallis. 
Ungdomsgården i Hallis var ett av ung-
domsnämndens huvudsakliga mål för 
perioden. Arbetet för ungdomsgården 
var intensivt och nämnden övervägde 
flyttningen grundligt. Den viktigaste 
motiveringen för flyttningen var att invå-
narantalet i Hallis ökar och att det finns 
många unga inom området som tidigare 
inte har haft särskilt många aktiviteter.

Verksamheten som grundar sig på 
partnerskap med olika ungdomsorgani-
sationer har utökats avsevärt under de 

senaste åren. Ungdomsverksamheten 
vid ungdomsgårdarna i Hallis och Hir-
vensalo ordnas också av partner för 
organisationssamarbetet.

Åren som ordförande för ungdoms- 
nämnden har varit betydelsefulla och 
även personligen ytterst belönande. 
Tack för ett fantastiskt jobb, ungdoms- 
nämnden, Åbo ungdomstjänster och 
samarbetspartner!

Muhis Azizi
Ordförande för ungdomsnämnden

Målen för perioden 
nåddes
Ungdomsarbetet värdesätts högt i vår stad och tjänsterna för de 
 unga har trots sparprogram och särskilt tack vare yrkeskunniga och 
engagerade arbetstagare hela tiden kunnat utvecklas vidare.

ÅBO UNGDOMSNÄMND

MUHIS AZIZI. 

FOTO: TUOMO MANNINEN



31

ETT SÄTT ATT UNDVIKA en 
konstnärlig baksmälla under mellan-
året är att fritt ösa på ur allt som inte 
egentligen hör till jubileumsåret men 
som i sig är som en stor fest. Orkestern 
inledde året med en mäktig visualise-
ring av Carl Orffs Carmina Burana och 
fortsatte med Vivaldis älskade årstider, 
Mozarts Trollflöjten, premiärer och den 
nya förtjusningen Julian Rachlin, mot 
vårsäsongens höjdpunkt Leif-galan som 
celebrerade Leifs 50-åriga jubileum som 
kapellmästare i Åbo.

Höstsäsongen öppnades med en 
sinnlig operagala, man firade de egna 
musikernas mästerliga solouppträdan-
den i ett flertal konserter, spexade med 
Wagner i Big Bang Siegfried och njöt 
av utomjordisk stämning i konserterna 
We come in Peace som nådde väldig 
popularitet. 

De nationella orkesterdagarna 2016 
ordnades i Åbo. Evenemanget fick bred 
uppmärksamhet, särskilt tack vare in-
vigningstalet av Finlands Symfoniorkes-
ter rf:s ordförande, kompositör Kalevi 
Aho som väckte stort intresse. Som 

intendent i Åbo beredde det mig stor 
glädje att få presentera Åbo som en 
föregångare av klassisk musik i vilken 
gamla traditioner och nya innovationer 
möts och där aktörerna bedriver ett 
omfattande och fördomsfritt samarbete. 
Representanterna för andra orkestrar 
fick bekanta sig med både främjandet 
av aktiviteten och arbetet för välbe-
finnande inom kultursektorn och med 
Logomos mångsidiga teknik för uppträ-
danden och mångformade lokaler. 

Orkesterns största utmaning är det för-
åldrade Konserthuset som inte längre 
uppfyller de krav som verksamheten 
ställer. Under 2016 tog orkestern i brett 
samarbete med olika personalgrupper 
fram en behovsutredning. 

Orkesterns ”mellanår” var också ur 
publikens perspektiv framgångsrikt. 
Beläggningsgraden under symfonikon-
serterna låg på rentav 96 % och över-
skred därmed alla förväntningar. Under 
fem år har besökarantalet på offentliga 
konserter femdubblats och antalet per-
soner som medverkar i publikarbetet 
har tredubblats. Orkestern är alltså på 

väg mot alla tiders jubileumsår inspi-
rerad och uppmuntrad av den stora 
allmänheten. 

Emilie Gardberg
Intendent 

Alla tiders 
mellanår  
År 2016 låg mellan två av musikens stora jubileumsår. År 2015 firade vi vår nationalkompositör Jean 
Sibelius 150-årsjubileum, medan orkestern firade sitt eget 225-årsjubileum. År 2017 firar vi 100-års-
jubileet av hela Finlands självständighet och det kommer att synas och höras musikaliskt under hela 
året. Vad måste då göras för att år 2016 inte skulle hamna i kläm? 

EMILIE GARDBERG. 

FOTO: SEILO RISTIMÄKI

ÅBO FILHARMONISKA ORKESTER
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ÅBO STADSBIBLIOTEK

AART DE HEER. 

FOTO: ANNASTINA KANKARE

ÅR 2016 var ett livligt och fram-
gångsrikt år för biblioteket. Använd-
ningen av det digitala beståndet ökade 
märkvärt och de meröppna biblioteken 
möjliggjorde rekordmånga biblioteksbe-
sök och utlåningar. Också bibliotekets 
evenemang lockade fler besökare än 
vanligt. 

Förbättringen av de meröppna tjäns-
terna och de förlängda öppethållnings-
tiderna, som det meröppna biblioteket 
möjliggjort vid Nummis närbibliotek, 
höjde mängden biblioteksbesök och 
utlåningar. Besöken i de meröppna 
biblioteken steg med 81,81 procent 
i jämförelse med 2015. Antalet utlå-
ningar ökade genomsnitt 17 procent i 
de bibliotek som också var meröppna. 
Utvidgningen av de meröppna bibliote-
ken ledde till att Åbo biblioteksnätverks 
öppethållningstid ökat med nästan 26 
procent. 

Biblioteksbesöken uppgick till nästan 
två miljoner (1 976 536) år 2016. Enligt 
Kommunförbundets FCG-undersökning 
var invånarna mycket nöjda med biblio-
tekstjänsterna som fick 4,44 i medeltal 
på en skala från 1–5. Enligt samma 
undersökning ansåg 85 procent att bib-
liotekstjänsterna sköttes bra. 

Medborgarnas informationssamhälleliga 
kunskaper, så som multilitteracitet som 
grundar sig på källkritik och tematisk 
informationssökning, förstärktes på 
många sätt under verksamhetsåret. I 
CreaDream Forum-projektet skapade 
biblioteket tillsammans med sina sam-
arbetsparter en metodbank för att främ-
ja vuxnas multilitteracitet och informa-
tionssamhälleliga kunskaper. Dessutom 
utbildades 21 medietränare i landskapet 
och tillsammans med Brottspåföljds-
myndigheten förbättrades fångars 
informationssamhälleliga färdigheter. 
Genom att utvidga undervisningen av 
informationssökning också till yrkessko-
lor, förstärktes mediefärdigheterna i 
andra stadiets läroanstalter. Med den 
här verksamheten stöds fritidssektorns 
och stadens mål att minska risken för 
ungdomsarbetslöshet.

Användardata och feedback samlades 
år 2016 in mer systematiskt än förr. 
Barnen fick påverka planeringen av 
serviceproduktionen genom sago- och 
ordkonstevenemang. I Deltagande 
bokval fick kunderna en möjlighet att 
påverka utvecklingen av beståndet. I 
projektet Käyttäjät ja kokelmat (”Använ-
dare och samlingar”) produceras kartor 
i form av demografiska analyser av an-

vändningen av Vaski-biblioteken. 

Finna-nätbiblioteket togs efter ett halv-
års prövotid i bruk den 22.4.2016. I och 
med Finna ökade användning av de di-
gitala resurserna kraftigt. E-utlåningarna 
i Åbo beräknas ha vuxit 45 procent från 
förra årets 10 089 utlåningar till 14 638 
lån år 2016. 

Åbo stad bestämde i april 2016 att del-
ta i grundandet av företaget Koha-Suo-
mi Ab. Koha är ett bibliotekssystem 
som baserar sig på öppen källkod och 
dess huvudsyfte är att utveckla ett 
bibliotekssystem på bibliotekens och 
användarnas villkor. 

Aart de Heer
Direktör för bibliotekstjänsterna 

Biblioteket betonade 
främjande av  
läskunskap
Tyngdpunkterna i Åbo stadsbiblioteks verksamhet år 2016 var  
främjande av informationssamhälleliga kunskaper hos medborgarna, 
aktiverande målgruppsarbete, utnyttjande av användardata och  
utveckling av utveckling av digitala tjänster baserade på öppna 
data.
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ÅBO STADS IDROTTSTJÄNSTER

MARKUS KALMARI. 
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ENHETERNA vid Åbo stads 
idrottscentral, dvs. enheterna för 
idrottsplatser, motionsaktivering och för-
eningsidrott har som mål att skapa för-
utsättningar för idrott, inspirera åbobor-
na att med tanke på sin hälsa röra på 
sig tillräckligt och vara med om att 
möjliggöra en framgångsrik idrottskultur 
i Åbo. Enheterna fick ett nytt slag av 
stöd när Åbo beviljades Finlands största 
utvecklingsbidrag för programmet Sko-
lan i rörelse (344 000 euro) för läsåret 
2016–2017. Projektet koordineras av 
Åbo stads bildnings- och fritidssektor.

Under hösten registrerade sig grund-
skolorna i Åbo som Skolor i rörelse, de 
anskaffade idrottsredskap för rasterna 
och 120 hobbygrupper för Skolan i rö-
relse inledde sin verksamhet. 

Till de mest betydande av årets byggar-
beten hörde anläggningen av bollhallen 
i Kuppis och renoveringen av Samppa-
linna simstadion. Med tanke på antalet 
kundbesök på idrottsplatserna var året 
livligt trots att Samppalinna simstadion 
var stängd. Simhallen i Impivaara visade 
igen upp ett nytt rekordantal besökare, 
555 000 besök registrerades. 

Idrottsplatsenheten hjälpte till som sak-
kunnig och erbjöd förhållanden på ett 
flertal motions- och idrottsevenemang 

av vilka de mest betydande var Paavo 
Nurmi Games som sändes i TV för en 
miljonpublik. 

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 
ordnade också själv verksamhet eller 
evenemang eller deltog som samar-
betspartner 6 000 gånger. 

Idrottsföreningarna är en viktig sam-
arbetspartner för alla våra enheter. Av 
Åboborna uppger 27 % att de deltar i 
verksamhet som ordnas av motions- 
föreningar eller idrottsföreningar. 

Enheten för föreningsidrott beviljade 
203 idrottsföreningar eller föreningar 
som ordnar motion bidrag som sam-
manlagt uppgick till ca. 1,4 miljoner 
euro (belopp på 12–114 445 €). För-
eningsidrotten var också med om att 
förnya stadens bidragsmodell. På 
Egentliga Finlands idrottsgala firades 
framgångsrika idrottare och Markku Hir-
vinen från Åbo Roddare belönades som 
årets föreningsmedarbetare. 

Till framgångarna under året hörde 
också att Finlands gevärslandslag till 

följd av samarbetet mellan Suomen 
Ampumaurheiluliitto, Olympiakomittéen 
och Åbo stad valde Åbo till sin bas. Åbo 
lyckades också få lov att ordna Voimis-
teluliittos storevenemang 2018 dit  
10 000 gymnaster förväntas. Det na-
tionella seminariet Skola i rörelse 12.4 
och det nationella idrottsforumet 3-4.10 
erbjöd en möjlighet till riksomfattande 
nätverksbildning och framlyftning av 
Åbos idrottskultur. 

Av Åboborna rörde 41 procent på sig 
åtminstone tre gånger per vecka i minst 
en halv timme åt gången. Vi har alltså 
fortfarande mycket arbete framför oss 
för att flera ska röra på sig tillräckligt 
med tanke på sin hälsa. 

Markus Kalmari
Direktör för idrottstjänsterna 

Byggnadsarbetena 
och Skolan i rörelse 
satte fart på året
Byggprojekten för bollhallen i Kuppis och Samppalinna simstadion 
som man hade väntat på länge kunde inledas. Främjandet av skole-
levernas motion fick fart tack vare Finlands största Skolan i rörelse-
projekt. 
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ÅBO STADS UNGDOMSTJÄNSTER

ANNINA LEHTIÖ-VAINIO. 
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ÅBO STAD  har bedrivit ungdoms-
arbete redan sedan 1946, först som 
kommitté för ungdomsarbetet under 
barnskyddsnämnden och från och med 
1956 som självständig nämnd. Som 
viktiga partner vid vår sida under de-
cennier har ungdomsorganisationerna 
vandrat. Åbo har haft beslutsfattare 
som sett långt in i framtiden och som 
har varit föregångare: ungdomsarbete 
har bedrivits utan avbrott redan genast 
efter kriget, i tiotals år innan lagen om 
ungdomsarbete trädde i kraft. Vi inom 
ungdomstjänsterna har äran att fort-
sätta detta arbete till förmån för ungdo-
marna i Åbo.

Av invånarna i Åbo är en tredjedel ung-
domar. Ett av jubileumsårets mål är att 
göra Åbo till ungdomarnas stad. Ung-
domen får synas och höras i stadens 
puls. Stadsbildens livades upp bland 
annat med pop-up-verksamhet – flytba-
ra konstcontainrar och anslående mura-
ler, väggmålningar, som det gjordes en 
fantastisk videoinspelning om.

Under jubileumsåret ville vi lyfta fram 
ungdomsarbetet och dess betydelse. 
Detta mål nådde vi bland annat genom 
Öppet Hus på ungdomstjänsternas 
byrå , Åbodagen på stadshuset och i 
Vimma, ett jubileumsseminarium med 

samarbetspartner och beslutsfattare, 
ett möte mellan tidigare och nuvarande 
medlemmar i ungdomsnämnden och 
genom att aktivt informera om ung-
domsarbetet och vår mångsidiga verk-
samhet i olika kommunikationskanaler. 
De unga togs med i kommunikationen: 
under året publicerades fler än 60 
Youtube-videor som unga hade spelat 
in och i vilka våra verksamhetsställen 
och deras aktiviteter presenterades.

Som ny verksamhetsform utvecklades 
Turku Game Academy där unga tränas 
i elektronisk idrott. I slutet av året öpp-
nades i Hanselkvarteret en pop-up-ung-
domslokal på fredagskvällarna och 
genom beslut av ungdomsnämnden 
inrättades en länge efterlängtad ung-
domsgård i Hallis. 

Enligt en kundenkät är de unga synner-
ligen nöjda med våra tjänster. Det bästa 
vitsordet fick den vänliga personalen. 
Den utbildade personalen är vår bästa 
resurs. Yrkesmässigt ungdomsarbete 
utgörs av möten bland unga, närvaro, 
fostran, uppväxt, stöd för inlärning och 
livshantering, samvaro, handledning, 
väckande av hopp, möjliggörande, 
förbättrad självkänsla, glädjespridande, 
uppmuntran till ett aktivt liv. Och mycket 
annat. Ungdomsgårdarna erbjuder för-

utom aktivitet också en plats för unga 
där de kan slappna av, träffa kompisar 
och vara sig själva, utan krav. 

Vi vill ge alla unga en möjlighet att 
växa mot sina drömmar. Jubileumsåret 
förgår, men vardagen med de unga 
fortsätter. Ungdomstjänsterna utvecklas 
hela tiden, tillsammans med de unga. I 
fortsättningen kommer de unga också 
att medverka mer i budgeteringen av 
verksamheten.

Annina Lehtiö-Vainio
Direktör för ungdomstjänsterna

Ungdomsarbetets  
förtrollande 
jubileumsår
70 år av ungdomsarbete i Åbo – till jubileumsårets ära ordnade vi under 
året mångsidiga evenemang och aktiviteter. Genom en aktiv kommuni-
kation gjorde vi betydelsen av och mångsidigheten i ungdomsarbetet 
bekant.
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ÅBO MUSEICENTRAL

OLLI IMMONEN. 
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FÖRUTOM INTRESSANTA UT-
STÄLLNINGAR  lockades besökarna till 
museerna av utmärkta evenemang och 
kringprogram. Stadens museer besök-
tes också flitigt med det nya nationella 
Museikortet: antalet besök uppgick 
totalt till 16 017.

Antalet besökare i Åbo slott fortsatte 
att stiga, under året besöktes slottet av 
sammanlagt 145 493 personer. Förut-
om utställningarna och den etablerade 
verksamheten besöktes även det nya 
torneringsevenemanget som ordnades 
under sommaren. 

Apoteksmuseet och gården Qwensel 
samt Biologiska museet var liksom un-
der tidigare år populära mål. 
Familjehelgsevenemangen i Biologiska 
museet och Wäinö Aaltonens museum 
blev ännu populärare. På evenemangen 
fick man tillträde till båda museerna 
med en gemensam biljett och eve-
nemangen berörde bägge museers 
verksamhet. De som besökte Kloster-
backen intresserade sig särskilt för den 
levande hantverkartraditionen: bland 
annat evenemanget Traditionen lever i 
juli var mycket omtyckt.

Kurala bybacke blev tack vare reformen 
av verksamhetsmodellen och det av-

giftsfria inträdet ett av stadens mest po-
pulära museer. Enligt besöksräknarna 
som togs i bruk besöktes museet 2016 
av 80 578 personer. 

Gamla Stortorget arrangerades om 
och Museicentralen avstod från vissa 
av lokalerna i Brinkala. Hit flyttade Åbo-
samfundet som passar väl in i miljön 
kring Gamla Stortorget. Till följd av om-
organiseringen var en del av lokalerna 
stängda i början av året. Under året be-
söktes gallerierna och Konstutlåningen 
av sammanlagt 17 327 personer. 

Museitjänsternas verksamhet förnyades 
på många sätt. Man började förnya 
verksamhetsmodellen för Apoteksmu-
seet och gården Qwensel och lokalerna 
inom ramen för ett projekt som ska 
fullföljas 2019. För museiaffärernas 
verksamhet utarbetades en affärsplan 
och inom projektet Aktiv kundbetjäning 
kommer man att fästa mer uppmärk-
samhet vid upplevelserna i samband 
med besök på museerna. 

Museitjänsternas mål att inrikta verk-
samheten så att den möjliggör ett inter-
aktivt handlingssätt som bygger på att 
man skapar tillsammans och på med-
borgarnas frivilliga insatser framskred i 
beredningen av det nya historiemuseet 

som tas fram tillsammans med stads-
borna. Museitjänsterna rekryterade en 
planerare för interaktivitet som i fortsätt-
ningen kommer att ha en central roll när 
det gäller att omsätta den interaktiva 
verksamhetsmodellen i praktiken.

Olli Immonen
Direktör för museitjänsterna

Händelserikt år  
i museerna
Verksamheten och ekonomin i Åbo stads museer såg ljus ut under 
verksamhetsåret. Museerna och gallerierna vid Gamla Stortorget 
hade under året av fler än 353 800 besökare.
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