Muuta
Turkuun!

Täällä on hyvä
asua, tehdä töitä,
opiskella, harrastaa,
huvitella ja herkutella.

Siirrä paperisi
Turkuun!
Sähköiset palvelumme löydät
osoitteesta turku.fi/asioiverkossa
ja kaiken muun osoitteesta turku.fi.

Täällä ei ole
vapaa-ajan
ongelmia
ja liikkuminen
on helppoa!
sivu 12

Kaupunginjohtajan
terveiset
uusille
asukkaille
sivu 3

Asu lähellä työtä,
palveluja, luontoa
ja harrastuksia
Missäpäin sinun
uusi kotisi olisi?
sivu 7

Tekemistä ja
kokemista
ihan jokaiselle
sivu 10

Tule tekemään
työtä ja
työpaikkoja

Turku on
opiskelijakaupunki

Tietoa yritystoiminnasta
ja työpaikoista
sivu 4

Opintie on auki
kaiken ikäisille
sivu 14

Kaikki eivät voi
syntyä turkulaiseksi,
mutta onneksi
tänne voi muuttaa!
Muuta Turun seudulle!
Se on hyvä päätös! Kokosimme
tähän oppaaseen muutamia hyviä
syitä päätöksesi tueksi, eikä vähäisimpänä: täällä on työtä tekijöille.
Alueen yritystoiminta kasvaa ja kehittyy
voimakkaasti. Uusia työpaikkoja syntyy
vetovoimaisille toimialoille: meriteollisuus,
bioalat ja konepajateollisuus tarvitsevat
nyt tekijöitä moniin eri tehtäviin.
Tervetuloa!
Aleksi Randell, kaupunginjohtaja
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Täällä on jo

187 000

turkulaisen koti.

Turun seudulla on kaikkiaan yli
300 000 asukasta. Rakkaat naapurimme ovat Kaarina, Lieto, Masku,
Mynämäki, Naantali, Nousiainen,
Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo.

Riika

Tukholm
a

Helsinki

Rahti- ja
matkustajasatama

Maarian

hamina

Tule tekemään
työtä tai työpaikkoja
Turun seudulla on
jo 20 000 yritystä
ja 130 000 työpaikkaa.
+
+
+
+
+

Monipuolinen elinkeinorakenne
Osaavat yritykset
Korkeatasoinen koulutus
Monipuolinen kulttuuri- ja palvelutarjonta
Loistava merellinen sijainti

= Turku on kansallisesti merkittävä
satama-, kauppa- ja kongressikaupunki 		
sekä tärkeä linkki Tukholma–Pietari -akselilla.
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meriteollisuus,
rakentaminen,
bioalat,
logistiikka,
matkailu ja
luovat alat.

Suuria työllistäjiä alueella ovat mm.
Turun kaupunki, Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri, korkeakoulut,
Meyer Turku, Posti, Orion, Bayer,
If Vahinkovakuutusyhtiö ja
Turun Seudun Kiinteistöpalvelu.
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Turku on
jo 20 000
yrityksen koti
Yrittämiseen liittyvissä asioissa
ota yhteys Turku Science Parkiin.
Sieltä saat asiantuntevaa apua
yrityksen perustamiseen, kansainvälistymiseen ja kehittämiseen.

• turkusciencepark.com
• businessturku.fi

Meren rannalla
meriteollisuus
kukoistaa
Telakalla tarvitaan
osaajia monilta eri aloilta
Meyer Turku rakentaa maailman kehittyneimpiä
ja hienoimpia risteilijöitä maailman merille.
Telakan tulevaisuus on taattu saksalaisen
Meyerin perheen omistuksessa pitkälle
tulevaisuuteen. Voimakkaaseen toiminnan
kehittämiseen tarvitaan lisää päteviä tekijöitä
hitsaajista laivalevyseppiin, suunnittelijoista
IT-asiantuntijoihin ja projektinhallinnan osaajiin.
				
• meyerturku.fi 		
				• facebook.com/meyerturku
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Tapani Mylly, viestintäpäällikkö, Meyer Turku:

”Telakalla tehdään nyt töitä
isolla innolla ja myös hyvässä
hengessä. Kun tilauskirja
pullistelee toinen toistaan
hienompia laivoja, on meillä
laivanrakentajilla edessä
mielenkiintoisia vuosia.
Tänne tarvitaan lähivuosina
runsaasti lisää osaajia
monilta eri aloilta.”

Terveyttä ja
viennin kasvua
rakentamassa
Innovaatioyritys
panostaa osaamiseen
Bayer työllistää Turussa noin 650 ammattilaista
taitajasta tohtoriin. Pansion tuotantolaitoksella
valmistetaan mm. hormonikierukoita. Tätä
suomalaiskeksintöä viedään vuosittain miljardilla eurolla yli 100 maahan. Innovaatioistaan
tunnettu Bayer on merkittävä työnantaja Turun
seudulla ja tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen.
				
• bayer.fi 		
				• twitter.com/BayerSuomi
				• facebook.com/BayerSuomi
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Sara Kujanen,
Quality Specialist (QP), Bayer

”Nautin monipuolisesta
ja vastuullisesta työstäni
laadunvarmistuksessa.
Valvon, että markkinoille
lähtevät lääke-erät ovat
turvallisia potilaille. Bayer on
iso ja turvallinen työnantaja,
joka tarjoaa myös kansainvälisiä uramahdollisuuksia.”

Turun
lentokenttä

Kulta, jos
sä olisit
töissä
telakalla,

8,3 km

mä ja jätkät voitais
olla kalassa ihan lähellä sun duunipaikkaa.
Meren rannalle ja saaristoon ollaan
rakentamassa paljon uusia koteja.
Turussa asut lähellä työtä,
palveluja, luontoa ja harrastuksia.
Löydä oma kaupunginosasi:
turku.fi/kaupunginosat

Juna
Tampereelle
BAYER
5,4 km
Kauppatori
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MEYER
Pansion
telakka Satama
9,8 km 3,4 km

Juna
TYKS Helsinkiin
1,4 km

Turussa
asut hyvin,
halvalla.
Pääkaupunkilaisen näkökulmasta lähes
ilmaiseksi. Tampereella haave omakotitalosta keskustassa jää usein toteutumatta.
Turussa oma talo keskustan tuntumassa
on monelle totta. Ja kukapa ei viihtyisi
Aurajokirannassa, puutalokorttelien
idyllissä tai luonnonläheisessä lähiössä
hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Myös Turun lähialueilta löytyy paljon
kivoja asuinalueita!
turku.fi/vuokra-asunnot
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Kiinnostaisiko
kielikylpytoiminta
tai englanninkielinen
opetus? Löytyy!

Joustavaa päivähoitoa, aktiivisia kouluja
Alle kouluikäisille lapsille riittää päivähoitovaihtoehtoja: päiväkodit, perhepäivähoito, kolmiperhepäivähoito, leikkikoulut, ulkoleikkikoulut, avoimet päiväkodit ja
leikkipuistotoiminta. Toiminnassa painotetaan liikuntaa, liikkumisen edistämistä
ja lasten liikunnallista arkea.
Turussa on myös paljon yksityisiä päivähoitopaikkoja, joista voi hankkia
hoitopaikan palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä.
Jos vanhempien työajat vaativat, lapset saavat ilta-, yö- tai viikonloppuhoitoa.

turku.fi/paivahoito • turku.fi/perusopetus • turku.fi/ippe
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Täällä kasvaa
maailman kansalaisia!
Monikulttuurisuus on oppilaille
arkea. Turun kouluissa puhutaan
äidinkielenä yli 70 kieltä.

Från dagis till
eftis & skola

turku.fi/dagvard
turku.fi/grundskolan

Mikset
sä faija oo
duunissa
Turussa?
Me asuttais
ihanasti keskustassa
ja mulla ei ois
enää ikinä tylsää.
turku.fi/vapaa-aika
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Liikuntaa ja kulttuuria
jokaiseen makuun
Tapahtumakaupunki Turku tarjoaa tekemistä
ympäri vuoden. Kirjastot, eri liikuntamuodot,
teatteri, maan kuulu Turun filharmoninen orkesteri,
palkitut ravintolat, monet festivaalit, upea luonto
ja saaristo tarjoavat elämyksiä ikään katsomatta
– löydä omat tapahtumasi: turkukalenteri.fi
Täällä kaikki
on lähellä.
Polkaise perille!
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Lapsille on ikioma
Seikkailupuisto
sekä paljon työpajoja
ja kursseja.
Nuorten taide- ja
toimintatalo Vimma
antaa tilaa luovuudelle
ja yhdessäololle.

Moi, mä
ajattelin
hakea
töihin
Turkuun.

Siellä me asuttais
kivasti, voitais luopua
toisesta autosta ja
meille jäisi rahaa
matkustamiseenkin!
foli.fi
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Hyvien yhteyksien Turku on myös
pyöräiltävän kokoinen kaupunki!

Vilkas satama

Föli-busseilla kuljet helposti ja edullisesti kuuden kunnan
alueella. Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Naantalissa, Liedossa
ja Ruskolla on voimassa samat liput ja hinnat matkan pituudesta,
kuntarajojen ylityksistä ja vaihtojen määrästä riippumatta.

Kiskoa riittää!

Fölin reittioppaasta löydät bussi- ja fillarireitit: foli.fi

Hyvät lentoyhteydet
maailmalle
– ja takaisin kotiin!
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Turku–Tukholma -reitillä seilaa päivittäin
lähes 10 000 laivamatkustajaa.

Helsinkiin ja Tampereelle
alle kahdessa tunnissa!

Äiti,
jos sä olisit
turkulainen
biokemisti,
mäkin voisin
opiskella professoriksi
Åbo Akademissa ja
söisin tän parsankin.
turku.fi/
opiskelijakaupunki
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Tiesitkö, että joka kolmas turkulainen
on opiskelija tai koululainen?
Siksi me panostammekin nuoriin. Korkeakoulut,
kaupunki ja yritykset rakentavat yhdessä Turusta Suomen
parasta opiskelijakaupunkia. Ylioppilaaksi täällä kirjoitetaan
huipputuloksin vuodesta toiseen. Taitavat nuoret
löytävät ammatti-instituutista unelma-ammattinsa ja
aikuiskoulutuksessa moni päivittää osaamistaan.

6 korkeakoulua, och
förstås kan du studera
också på svenska
•
•
•
•
•
•

Turun Yliopisto: utu.fi
Åbo Akademi: abo.fi
Turun ammattikorkeakoulu: turkuamk.fi
Diak, Turun yksikkö: turku.diak.fi
Humak, Turun kampus: humak.fi/turku
Yrkeshögskolan Novia: novia.fi

turku.fi/opiskelijakaupunki

15

Joko sinulla on
suosikkipaikkasi
Aurajoen rannalla?
Aurajoki on Turun sydän. Molemmin puolin jokea
on uskomaton määrä nähtävää ja koettavaa
museoista ravintolalaivoihin. Testaa Turku: visitturku.fi
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Turun linna
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Kauppatori
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Föri
Forum Marinum
WAM Wäinö Aaltosen museo
Biologinen museo
Logomo
Apteekkimuseo ja
Qwenselin talo
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Turun taidemuseo
Pääkirjasto & Vähätori
Aboa Vetus & Ars Nova
Vanha Suurtori
Luostarinmäen
käsityöläismuseo
12 Sibelius-museo

Turun
tuomiokirkko

