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OPISKELIJALIPUT
Opiskelijaliput saman päivän  
normaalihintaisiin sinfoniakonsertteihin ......... 4,50 €
Etukäteen ostetut opiskelijaliput  
alennettuun hintaan alk. .............................. 10,50 €

KEVÄÄN KONSERTTIPOIMINTOJA

TARUNHOHTOA
13.–14.1. | 19.00 | Turun konserttitalo 
Taiteellinen johtaja Olli Mustonen on loihtinut 
ohjelmiston, joka vie kertomusten maailmaan ja 
tarunhohtoisiin tunnelmiin.
KAKSI KAPELLIMESTARIA 
24.–25.3. | 19.00 | Turun konserttitalo 
Päävierailija Julian Rachlinin vauhdikkaaseen 
konserttiin on mahtunut mukaan Dukas´n, 
Stravinskyn ja Glazunovin teoksia.
STEVEN ISSERLIS 
31.3.–1.4. | 19.00 | Turun konserttitalo 
Steven Isserlis on sellon supertähti ja hurmaa aina 
uusia yleisöjä.
PRAMEAA BAROKKIA 
6.5. | 19.00 | Turun konserttitalo 
Näyttävää koristeellisuutta, loistoa, polyfonisia 
melodioita ja mahtipontisuutta – tervetuloa 
barokkimusiikin maailmaan!

LIPUT
Turun konserttitalon lipunmyynti, Aninkaistenkatu 9. 
Avoinna ti–pe klo 12–17 sekä esitysten alkuun 
saakka.

FILHAR- 
MONINEN 
ORKESTERI

tfo.fi

mahtavista 
opiskelija- 

eduista! 

NAUTI



turku.fi/kirjasto

KAUPUNGIN- 
KIRJASTO
KIRJASTO ON KAIKKIEN PAIKKA!

Turun moderni pääkirjasto palvelee joka päivä. 
Kirjastoissa voi lukea rauhassa tenttiin, lainata 
monipuolisesti lukemista, lukea kotimaiset 
paikallislehdet diginä ePressistä tai maailman 
uutiset PressReaderistä. Tuttujen aineistojen lisäksi 
pääkirjastosta voi lainata mm. lautapelejä, soittimia 
tai vaikka kausikortteja.

Verkkokirjasto löytyy osoitteesta vaskikirjastot.fi. 
Samasta paikasta pääset myös lukemaan ja 
kuuntelemaan e-kirjoja. Kirjastokortin saa 
kirjastosta, ja se toimii myös halutessasi 
Kulttuurikorttina, jonka kautta saat tietoa Turun 
kulttuuritapahtumista ja mm. edullisista teatteri- ja 
konserttilipuista.

Lisäksi kirjastossa on huima tarjonta maksuttomia 
tapahtumia lähes vuoden jokaiselle päivälle. Useita 
kirjaston tapahtumia voi seurata myös verkossa.



tkteatteri.fi

opiskelija- 
hinnoin!

LIPUT

TURUN 
KAUPUNGIN- 
TEATTERI
Keväällä 2022 Turun Kaupunginteatterissa nähdään 
kiinnostavia draamoja, kuten Suomen kantaesitys 
Äiti sekä näyttämöversiot menestyselokuvista Kaksi 
paavia ja Amadeus. Tarjolla on myös liuta muita 
esityksiä ja komiikkaklubeja, jotka näet edulliseen 
opiskelijahintaan.
 
Amadeus
Keskinkertaisuuden kirous vaivaa Salierin ja Mozartin 
osin tosipohjaisessa elämäkerrassa. Ensi-ilta 4.2.
Opiskelijaliput ............................................ 19–25  €

Kaksi paavia
Kiehtova draama näyttää keskustelun maailmaa 
muuttavan mahdin. Ensi-ilta 10.3.
Opiskelijaliput ....................................... 22 € ja 24 €

Äiti
Florian Zellerin näytelmä äidistä, joka identiteetti 
on murtumassa. Ensi-ilta 11.2.
Opiskelijaliput ....................................... 18 € ja 23 €
 
Viime hetken opiskelijalippu 10 €!
Hanki kympin teatterilippu Turun Kaupunginteatterin 
omiin esityksiin esityspäivänä. Etu on voimassa 
ma–to, jos salissa on tilaa. Liput myyntipalvelusta 
02 262 0030 tai teatteritalon Lippikseltä.   
 
Opiskelijana pääset halvemmalla!



TURUN 
KAUPUNGIN  
MUSEOT

turku.fi/museo

OPISKELIJAHINNOILLA EDULLISESTI TIEDON, 
TAITEEN JA TARINOIDEN ÄÄRELLE!

• Apteekkimuseo ja Qwenselin talo 3 €
• Biologinen museo 3 €
• Turun linna 6 € / 7 € 
• WAM 5 €
• Kuralan Kylämäkeen ja Brinkkalan galleriaan  
 vapaa pääsy

BIOLOGINEN MUSEO
• Kappas kakkaa! 18.1. alk. 
 Näyttely johdattaa kakan jäljille ja tarjoaa  
 yllättäviäkin näkökulmia jätöksiin ympärillämme. 
TURUN LINNA 
• Vanitas – Näyttely nuoruudesta, kauneudesta,  
 yltäkylläisyydestä ja katoavaisuudesta 29.5. asti 
 Näyttely herättelee henkiin vanhan ajatuksen  
 kaiken kauniin ja yltäkylläisen turhuudesta ja  
 katoavaisuudesta ja tuo sen historian kautta  
 nykypäivään, koskettavan lähelle nykyihmistä.  
 Näyttely on avoinna 29.5. asti.
• Säihkettä saleista ja kamareista 
 Pohjoisen näyttelyhallin kokoelmanäyttelyssä on  
 esillä yli 600 esinettä ja lähes 200 vaatetta ja  
 asustetta, joiden kautta kurkistetaan 1600–1800- 
 lukujen säätyläiskulttuuriin eri näkökulmista.
WAM 
• Pekka ja Teija Isorättyä Kuolleet sielut 28.1.–8.5. 
 Isorättyät herättävät teknologiaa, taidetta ja 
 luontoa yhdistelevissä mekaanisissa  
 installaatioissaan kysymyksiä ihmisen 
 suhteesta teknologiaan ja luontoon.
• Anu Tuomi Väristä 28.1.–8.5. 
 Retrospektiivinen näyttely luo katsauksen  
 koloristina tunnetun taiteilijan tuotantoon.
Näyttelyopastukset sunnuntaisin klo 14.
Tutustu myös monipuoliseen työpaja- ja 
kurssitoimintaan!



TSEKKAA MAHTAVAT LIIKUNTA- 
MAHDOLLISUUDET JA LÄHDE LIIKKEELLE!

Löydä omat suosikkisi lukuisista 
• kuntoradoista • luontopoluista • pyöräilyreiteistä 
• kuntosaleista • uimahalleista • puistokuntosaleista 
• luistinradoista • hiihtoladuista • uimarannoista

Lähde reippailemaan luontopoluille. 
Katso monipuoliset polut ja reitit: turku.fi/ 
kulttuuri-ja-liikunta/ulkoilualueet/polut-reitit-ja-ladut 

Opiskelijarannekkeella edullisesti liikkumaan – 
kymppi kuussa kuntoiluun! Hinta 60 € / 6 kk + 8 €:n 
rannekemaksu ensimmäisellä ostokerralla. 
turku.fi/opiskelijaranneke
Kertamaksut 3,50–5,50 €. 
Impivaaran suksivuokra 3 € / setti. 
Kupittaan luistelumato 3 € / setti. 
 
Voimassa seuraavissa paikoissa: Impivaaran ja 
Petreliuksen uimahallit ja kuntosalit, Kupittaan ja 
Samppalinnan maauimalat, Kupittaan urheiluhalli ja 
kuntosali, Paattisten aluetalon kuntosali ja Varissuon 
jäähallin kuntosali, Parkin tekojäärata.

FUTAAMAAN JA LUISTELEMAAN 
MAKSUTTOMILLA YLEISÖVUOROILLA! 
• Impivaaran jalkapallohalli 

ma, ke ja pe klo 14–15.50  
• Impivaaran jäähalli 

ma klo 14–14.50 ja 16.45–17.35, 
ke 13.45–14.35, la 10.30–11.20 

• Varissuon jäähalli 
ma–pe 13.45–14.35, to 18–18.50, 
su 10–10.50

LIIKUNTA- 
PALVELUT

turku.fi/liikunta

maksuttomilla 
yleisö- 

vuoroilla!

LIIKU



VIMMASSA HARRASTAT JA 
HERKUTTELET PIKKURAHALLA
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma (Aurakatu 16) 
on mahdollisuuksien talo, jossa voit harrastaa 
monenlaista keramiikasta kankaanpainantaan. 
Vimmassa järjestetään myös konsertteja ja tapah-
tumia. Katutasossa palvelee edullinen Kafé Vimma.
Talon tilat ovat varattavissa myös omaehtoiseen 
toimintaan, esimerkiksi yhdistysten kokouksiin. Tai 
tule mukaan nuorten omaan tapahtuma- ja toimin-
tatiimiin vaikuttamaan tarjottaviin palveluihin!
Lisätiedot: turku.fi/vimma

HYÖDYLLISTÄ TIETOA ARKEEN JA VAPAALLE
Tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurku on suun-
nattu kaikille alle 29-vuotiaille. Sieltä saat ohjausta 
ja vinkkejä esimerkiksi harrastuksiin ja vapaa-ajan 
mahdollisuuksiin, kesätyön- ja asunnonhakuun 
sekä erilaisten lomakkeiden täyttöön liittyvissä 
asioissa. Palvelussa on mahdollisuus myös tieto- 
koneen käyttöön ja skannaukseen.
Lisätiedot: turku.fi/nuortenturku

SKEITTAA CUBESSA SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Sisäskeittihalli Cubeen voit tulla skeittaamaan, 
olit sitten aloittelija tai aktiiviharrastaja. Saat ha-
lutessasi apua harrastamiseen, mutta voit tehdä 
myös rauhassa omaa juttuasi. Cubeen ovat terve-
tulleita omilla vuoroillaan myös potkulautailijat ja 
BMX-pyöräilijät.
Lisätiedot: turku.fi/cube

NUORTEN 
PALVELUT

turku.fi/nuoret



turku.fi/kulttuurikuntoilu

KULTTUURI-
KUNTOILE- 
MALLA
TURKU  
TUTUKSI!
Aurajoen varren kulttuurikuntoilureitit yhdistelevät 
pirteästi kulttuuria ja liikuntaa. Poimi kulttuurikun-
toilukartta mukaasi ja tutustu Turkuun esimerkiksi 
ihmeiden, rakkaustarinoiden, patsaiden tai kaupun-
kitarinoiden kautta.

ULKOILE MOBIILISOVELLUS KARTTANASI
Reitit eivät näy maastossa, joten tarvitset  
reittikartan. Valitse itsellesi sopivin tapa: 

• Nouda reittikartta Turun pääkirjastosta, 
lähikirjastoista tai Matkailuinfosta.

• Voit tulostaa kartan kuntoilureitin omalta sivulta.
• Älypuhelimella näet kulttuurikuntoilureitit  

ilmaisen Citynomadi-mobiilisovelluksen avulla.
• Älypuhelimella voit kuunnella ääniopastuksen 

SoundCloudin kautta. 

kulttuuri ja  
liikunta!

YHDISTÄ



NAUTI 
KULT- 
TUURISTA 
KORTILLA!
Kirjastokortti on halutessasi myös Kulttuurikortti. 

Saat sillä helposti tietoa Turun kaupungin 
monipuolisesta kulttuuritarjonnasta sekä 
vaihtuvista eduista ja tarjouksista.

HANKI SINÄKIN!
Kulttuurikortti-ominaisuuden voit liittää maksutta 
Turun kaupunginkirjaston kahteen viimeisimpään 
kirjastokorttiin ja Vaski-kirjastojen yhteiseen korttiin. 
Kysy lisää kaupunginkirjastosta tai katso netistä!

turku.fi/kulttuurikortti

ja edut sähkö-
postiisi!

VINKIT



turku.fi/vapaa-aika

turku.fi/opiskelijakaupunki

turku.fi/some

täynnä 
tarinaa!

SOME

turku.fi/kulttuuriblogi

SEURAA  
MEITÄ! 

Impivaaran uimahalli 
Kulttuuria Turussa
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma
Turku liikkeelle 
Turun filharmoninen orkesteri
Turun kaupunginkirjasto 
Turun kaupungin nuorisopalvelut 
Turun Kaupunginteatteri
Turun linna 
WAM Turun kaupungin taidemuseo

@museokeskus
@tkteatteri 
@TurkuKirjasto
@TurkuPhil 
@turkuvapaaaika

@kulttuuriaturussa 
@tkteatteri
@turkucastle 
@turkuliikkeelle 
@turkuphilharmonic 
@turunkaupunginkirjasto 
@turunnuoret 
@Vimmaturku
@wamturku 

Kulttuuria Turussa  
Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus
Turun Kaupunginteatteri 
Turun museokeskus



HALUATKO  
RENTOUTUA 
MÖKILLÄ, 
UIDA JA 
SAUNOA?
Turun kaupungin nuorisopalvelut vuokraa 
kolmea kaunista leirialuetta mökkeineen 
edulliseen hintaan. Alueet sijaitsevat 
Rymättylän Vienolassa, Taivassalon 
Tippsundissa ja Sauvon Ahtelassa.

Alueita voivat vuokrata niin yhdistykset, seurat 
kuin yksityishenkilötkin. Kaikki alueet sijaitsevat 
poikkeuksellisen kauniissa paikoissa keskellä 
luontoa veden äärellä.

LISÄTIEDOT:
nuoriso.varaukset@turku.fi
puh. 02 262 3112

turku.fi/leirialueet



PL 248, 20101 Turku
Puh. 02 330 000 (vaihde)
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Vapaa-aika


