
TAMMIKUUSSA 
TAPAHTUU! 
 
Monikulttuurinen 
uutiskirje 2023 
 
 
 
TURUN FILHARMONISEN ORKESTERIN 
TAMMIKUU 

 
 
To 12.1. ja pe 13.1. klo 19.00 Konserttitalo 
 
Sammumaton sinfonia 
 
Olli Mustonen, kapellimestari  
Kristian Winther, viulu  
Turun filharmoninen orkesteri 
 
Jean Sibelius: Aallottaret op. 73 
Ottorino Respighi: Concerto gregoriano 
Carl Nielsen: Sinfonia nro 4 ”Sammumaton” 
 
Valkeneva aamu merellä, auringossa kimmelte-
levä aallokko. Tammikuun pimeys saa väistyä, 
kun kevätkausi aloitetaan Sibeliuksen sinfoni-
sella runolla Aallottaret. Seuraavaksi matkataan 
Italian lämpöön. Respighin Concerto gregoriano 
sai kantaesityksensä Roomassa, ja inspiraati-
onsa gregoriaanisesta kirkkolaulusta. Konserton 
tulkkina on australialaisviulisti Kristian Winther. 
Winther on kantaesittänyt Mustosen musiikkia, 
ja nyt taiteilijat tekevät jälleen yhteistyötä. Illan 
päätöksenä on Nielsenin dramaattisin sinfonia. 
 
Liput 27,50 / 22,50 / 10,50 € 
 
Su 22.1. klo 15.00 Turun linna 
 
Iltapäivä Debussyn ja Prokofjevin parissa 
 
Sergei Prokofjev: Jousikvartetto nro 1 h-molli op. 
50 
Claude Debussy: Jousikvartetto g-molli op. 10 
Claude Debussy: Clair de Lune, sovitettuna jou-
sikvartetille 

 
Matti Koponen, viulu, ohjelmiston suunnittelija 
Kati Overbeck, viulu, ohjelmiston suunnittelija 
Jouni Rissanen, alttoviulu 
Anna Westerlund, sello 
 
Kevään ensimmäinen kamarimusiikkikonsertti 
kutsuu jousikvartettojen äärelle Turun linnaan. 
Prokofjevin harvemmin soitettu kvartetto on 
vauhdikas, rytmikäs ja energinen. Teos saa pa-
rikseen Debussyn iki-ihanan klassikon, jossa 
kuullaan impressionistisempaa ja vapaampaa 
tunnelmointia. Sokerina pohjalla kuulijoita hem-
mottelee jousikvartettisovitus Debussyn suosi-
tusta pianokappaleesta Claire de Lune. 
 
Liput 27,50 / 22,50 / 10,50 € 
 
Turun kaupunginteatteri 
 
Punainen viiva 
Ooppera muutoksen janosta  
 
Turun Kaupunginteatteri, Saaristo-ooppera ja 
Turun filharmoninen orkesteri yhdistävät voi-
mansa, ja tuovat oopperaa teatterin Päänäyttä-
mölle 23 vuoden tauon jälkeen. Suomen histo-
rian käännekohdasta kertovaa Punaista viivaa 
tähdittävät solistit Johanna Rusanen-Kartano 
ja Waltteri Torikka. Ensi-ilta 26.1.2023.  
 
Liput 79,00 € | 74,00 € | 68,00 € 
 
Lisätietoa ja näytösajat täällä! 
 
 
 
NUORISOPALVELUIDEN TAMMIKUU 
 

 
 
Nuorisotilat ovat nuorten omia paikkoja, joiden 
toiminta on suunnattu 9–18-vuotiaille. Nuorisoti-
loilla voit tavata muita nuoria, pelata ja harras-
taa, sekä toteuttaa omia ideoitasi. Nuorisotilat 
ovat täysin päihteettömiä. Ohjaajina tiloilla toimi-
vat koulutetut nuorisotyöntekijät.  
 
 
 

https://tfo.fi/fi/tapahtuma/punainen-viiva-0


Aukioloajat löytyvät tilojen Instagram-tileiltä.  
Katso lisätietoa ja toimipisteet täältä: Nuorisotilat 
| Turku.fi 
 
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma tarjoaa 
avoimia taidepajoja 13−28-vuotiaille.  
SunnuntaiVimman pajoissa kohderyhmään kuu-
luvan seurassa myös muun ikäiset ovat tervetul-
leita. Kaikki taidepajat sopivat vasta-alkajille, oh-
jaaja auttaa alkuun. Taidepajojen maksut: alle 
29-vuotiaat 2 €/käyntikerta. Käyntikerta on nuori-
sokortilla maksuton. Sunnuntaina pajoissa yli 
29-vuotiaiden osallistumismaksu 6,50€/käynti-
kerta. Vuoden 2023 ilmoittautumiset avautuvat 
tammikuussa. Katso lisätietoa ja ohjeet täältä: 
Taidepajat | Turku.fi 
 
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston lapsille ja 
perheille suunnatussa taidepajassa pääsee  
kokeilemaan erilaisia menetelmiä, käyttämään 
monipuolisia materiaaleja ja kehittämään käden-
taitojaan. Taidepajassa voi syttyä kipinä taide- ja 
kulttuuriharrastukseen!  
 
Tammikuussa 22.—12.2. teemana savipaja. Pa-
jassa muovaillaan ja rakennetaan savesta hah-
moja, astioita ja muita esineitä. Teokset on  
mahdollista jättää polttoon ja lasitukseen sekä  
noudettaviksi myöhemmin. Hinta: 3 €/hlö.  
Jokainen pajaan osallistuva maksaa  
osallistumismaksun. 
 
Ilmoittautumislinkit avautuvat 2.1.2023. Katso li-
sätietoa ja ilmoittautumisohjeet täältä:  
Taidepajat | Turku.fi 
 
 
 
KIRJASTOSSA TAPAHTUU 
 
Mittauta maksutta verenpaineesi  
 
SenioriJelpin verenpainemittaus  
9.1. klo 11.00—13.00 välillä 
pääkirjaston aulassa.  
 
Celia- ja Omakirjasto-info 
 
Celia-äänikirjastoa voivat maksuttaa käyttää 
kaikki, joille lukeminen ei sovi lukuvaikeuden, 
vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn ta-
kia. 
 
OmaKirjasto-palvelu toimittaa kirjasto-, kulttuuri- 
ja vapaa-ajan palvelut kotiin. Omakirjaston verk-
kopalvelut ovat käytettävissä osoitteessa  
omakirjasto.fi.  
 
Kirjakassi-palvelusta voit tilata lainakirjat suo-
raan kotiisi, mikäli sinun on vaikea päästä  
kirjastoon korkean iän, vamman, sairauden tai 
vastaavan syyn takia.   

Tule kuulemaan lisää!  
9.1. klo 14.00—15.00  
pääkirjaston aulassa. 
 
Apua pankkiasioihin 
 
Pankkipäivässä Osuuspankin ja Nordean  
työntekijät auttavat pankkipalveluiden käytössä. 
 
9.1. klo 14.00—15.00 pääkirjaston aulassa.   
 
Maksutonta terveysneuvontaa Runosmäessä 
 
SPR:n Terveyspisteestä saat neuvontaa 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa  
ilman ajanvarausta ja maksutta.  
 
11.1. klo 12.00—14.00 Runosmäen kirjastossa. 
 
Nuori, tule pelaamaan lautapelejä!  
 
Lautapelikerho pääkirjaston Stoorissa  
9.1. ja 16.1. klo 16.00—19.00.  
 
Haluatko oppia soittamaan kanteletta?   
 
Johdatus kanteleen soittoon torstaisin  
12.1., 19.1. ja 26.1. pääkirjaston  
musiikkiosastolla. Ei tarvitse ilmoittautua, mutta 
oma kantele täytyy olla mukana.  
 
Tee oma miniryijy! 
 
Miniryijytyöpajat 16.1., 23.1. ja 30.1. klo 13.00—
15.00 pääkirjaston Pajassa vanhalla puolella. 
Ei tarvitse ilmoittautua eikä maksa mitään.  
 
Puhu suomea pääkirjastossa! 
 
Kielikahvilassa pääkirjaston  
Café Siriuksen yläkerrassa puhutaan suomea 
maanantaisin klo 17.30—18.30 16.1.2023  
alkaen.  
 
Lisätiedot:  
Riitta Salokannel 
Kielikerhokoordinaattori 
Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri 
Puh. 0503314131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.turku.fi/nuorisotilat
https://www.turku.fi/nuorisotilat
https://www.turku.fi/vimma/kadentaitoja/taidepajat
https://www.turku.fi/seikkailupuisto/harrastukset/kuvataide/taidepajat


 
 
MONIKULTTUURISTA TOIMINTAA  
YHDISTYKSISSÄ 
 
Suomen Ukrainalaiset ry: 
  
Turun Ukraina -keskus 
 
Turun Ukraina- keskus on Turun Linnankadulla, 
Turku Internationel House:n tiloissa 
toimiva kohtaamispaikka ukrainalaisille.  
Keskuksessa järjestetään monenlaista toimin-
taa. 
 
Keskuksessa kokoontuu monenlaisia harrastus-
kerhoja, kuten keramiikkakerho, 
animaatiokerho ja maalauskerho. Keskuksessa 
on myös lasten leikkihuone. 
 
Keskus sijaitsee osoitteessa Linnankatu 31 ja se 
palvelee arkisin klo 16–20 sekä viikonloppuisin 
sopimuksen mukaan.  
 
Raision avustuskeskus 
 
Avustuskeskuksessa jaetaan kiireellistä hätä-
apua ja välttämättömiä avustustarvikkeita Ukrai-
nan sodan pakolaisille. Keskus palvelee  
Raisioon ja ympäristökuntiin majoittuneita 
pakolaisia. 
 
Palvelua ja neuvontaa annetaan myös ukrainan 
kielellä. Avustuskeskus sijaitsee osoitteessa 
Raisiontori 6. Avustuskeskus on avoinna maa-
nantaista perjantaihin klo 10–15 ja lauantaina 
klo 12–15. Keskiviikkona ja sunnuntaina on 
kiinni.  
 
Avustuskeskus palvelee ainoastaan pakolaisia. 
Keskukseen pääsee helposti sekä julkisella lii-
kenteellä että omalla autolla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Talvisin terveisin, 
 
Karoliina Virkkunen 
Kulttuurikoordinaattori 
Turun kaupunki / Vapaa-ajan palvelut 
Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelut 
karoliina.virkkunen@turku.fi  
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