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1. Juhlavuoden 

tausta ja tavoitteet



Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodesta Turussa on kulunut 10 vuotta 

vuonna 2021. Kulttuuripääkaupunkivuosi valmisteluineen oli kaikkien 

yhteinen hanke, joka muutti kaupunkia ja synnytti ylpeyden tunteen Turusta. 

Tämä yhteinen tekeminen ja tunnelma jatkui ja kehittyi merkkivuonna. 

Vuonna 2021 vietettiin 10-vuotisjuhlaa katsomalla vähän taakse: mitä 

kulttuuripääkaupunkivuodella tavoiteltiin ja mitä on kymmenessä vuodessa 

toteutunut? Pääasiassa suuntauduttiin kuitenkin tulevaisuuteen. 

Vuosi 2021 oli merkittävä etappi matkalla vuoteen 2029, kun Turun kaupunki 

täyttää 800 vuotta.

Juhlavuoden tavoitteena oli tuoda kulttuuria kaupungin arkeen ja juhlaan. 

Kohderyhminä vuonna 2021 olivat ensisijaisesti turkulaiset (asukkaat, 

järjestöt, yritykset) ja Turun seutu. 

Keskeistä juhlavuodessa oli asukkaiden ja muiden toimijoiden osallisuus ja 

kaupunkikulttuurin edistäminen. 

Vuoden 2011 kulttuurihyvinvointiteema pysyi myös merkkivuoden 2021 

pääteemana. Kulttuuri tekee hyvää – edelleen!

1. Juhlavuoden tausta ja tavoitteet



Juhlavuoden tavoitteena oli pyrkiä vahvistamaan Turun asemaa 

kulttuurikaupunkina ja lisätä kaupungin positiivista dynamiikkaa, 

yhteenkuuluvuutta ja vetovoimaa kulttuurin avulla sekä:

• tukea kulttuuritoimijoita (kulttuurin vapaa kenttä, järjestöt, asukkaat, 

yritykset), jotka luovat yhteishenkeä ja tuovat yhteisöllisyyttä, yhteistä 

tekemistä ja sisältöä kaupungin toiminnan rinnalle

• edistää jo suunnitelmissa olevia 2021 tapahtumia ja toimintaa sekä tukea 

Turun matkaa vuoteen 2029 

• luoda kaupungille suuntaa kohti vuotta 2029 hyödyntäen 2011 ja 2021 

kokemuksia

• huomioida kulttuuripääkaupunkiyhteistyö

Koronan vaikutukset ja sen tuomat rajoitukset huomioitiin toiminnan 

suunnittelussa.

1. Juhlavuoden tausta ja tavoitteet



Koronatilanne toi odotetusti muutoksia juhlavuoden ohjelmaan ja sen valmisteluun. Alkuvuonna 2021 oli voimassa tiukat 

kokoontumisrajoitukset, joten yleisötapahtumia ei voitu järjestää.

Juhlavuoden tapahtumatoiminta päästiin käynnistämään virallisesti vasta toukokuun alussa vapaa-ajan 

palvelukokonaisuuden toteuttamalla kulttuurikuntoilubingolla, joka oli mahdollinen toteuttaa ulkotilassa koronaturvallisesti 

koettavaksi omien läheistensä kanssa.

Kaupunkiin tuotiin kevään aikana piristystä puistoihin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden toteuttamin istutuksin ja 

juhlavuoden logolla merkityin linnunpöntöin. Asukkaille järjestettiin myös auringonkukkatalkoot jakamalla 

auringonkukansiemeniä kuntalaisille omille asuinalueilleen istutettaviksi.

Valmistelussa varauduttiin suurtapahtumien peruuntumiseen. Näin kävikin muun muassa juhlavuoden päätapahtumaksi 

suunnitellun Tall Ships Races -purjelaivatapahtuman ja Tall Ships Races Music Festivalin kohdalla. Muista 

suurtapahtumista myös Ruisrock peruttiin. Paavo Nurmi Games saatiin toteutettua hyvin rajoitetulla yleisömäärällä.

Suurtapahtumien peruuntuminen siirsi juhlavuoden painopisteen juhlavuoden pienempiin, mutta monilukuisempiin 

tapahtumiin sekä paikallisten kulttuuritoimijoiden toteuttamien projektien laajempaan näkyvyyteen. Loppujen lopuksi 

tämän voi nähdä positiivisena ilmiönä. Kulttuuritoimijoiden sisällöt nousivat juhlavuoden pääsisällöiksi ja saivat 

ansaitsemansa huomion.

Kesästä alkaen ja joulukuuhun asti juhlavuoden sisällöt pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti muutamaa vuodelle 2022 

siirtynyttä projektia lukuun ottamatta.

1. Juhlavuoden tausta ja tavoitteet



2. Organisaatio ja 

ohjaus



2. Organisaatio ja ohjaus

Turku 2021 -projektin omistaja oli vapaa-aikajohtaja Minna Sartes. Projektin koordinaatioryhmä koostui 

palvelukokonaisuuksien ja konsernihallinnon edustajista. Työryhmän puheenjohtajana toimi Minna Sartes ja sihteerinä, 

valmistelijana ja esittelijänä ohjelmakoordinaattori Heli Lempa.

Turku 2021 -koordinaatioryhmän kokoonpano:

Sartes Minna vapaa-aikajohtaja, vapaa-ajan palvelukokonaisuus, järjestämistoiminto

Parkkunen Heini kehittämispäällikkö, konsernihallinto, yhteiset palvelut

Malila Saara viestintäjohtaja, konsernihallinto, johdon tuki

Kirkkola Antti tapahtumajohtaja, vapaa-ajan palvelukokonaisuus, järjestämistoiminto

Akkanen Mika kansainvälisten asioiden päällikkö, konsernihallinto, johdon tuki

Helin Mari infran kunnossapitopäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, kaupunkirakentaminen

Rantanen Maija-Liisa erikoissuunnittelija, konsernihallinto, yhteiset palvelut

Luukkainen Karoliina erityisasiantuntija, hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, järjestämistoiminto

Hellén Anne-Marget matkailujohtaja, vapaa-ajan palvelukokonaisuus, matkailupalvelut

Heiniö Minna projektipäällikkö, konsernihallinto, johdon tuki

Chir Julia projektipäällikkö, konsernihallinto, johdon tuki

Hämäläinen Liisa kulttuurikoordinaattori, vapaa-ajan palvelukokonaisuus, järjestämistoiminto 

Niemimäki Irina kulttuurisihteeri, vapaa-ajan palvelukokonaisuus, järjestämistoiminto

Lempa Heli ohjelmakoordinaattori, vapaa-ajan palvelukokonaisuus, järjestämistoiminto



2. Organisaatio ja ohjaus

Juhlavuoden toimintojen koordinoinnista, yhteydenpidosta juhlavuoden toteuttajiin sekä 

viestinnästä ja markkinoinnista vastasi ohjelmakoordinaattori Heli Lempa.

Turku 2029 -säätiön ja Turun kaupungin kaunistamisrahaston avustusten valmistelussa 

ohjelmakoordinaattorin tukena toimi kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy. 

Turun kaupungin kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston ideahaun avustuksista vastasi 

Maarit Luukkaa.

Palvelukokonaisuuksien toteuttamista juhlavuoden sisällöistä vastasivat palvelukokonaisuuksien 

edustajat ohjelmakoordinaattorin tuella.



3. Juhlavuosi 

numeroina



3. Juhlavuosi numeroina

Juhlavuoden määräraha € 100 000 

Koordinaatio- ja hallintokustannukset € 53 000

Viestintä ja markkinointi € 25 000

Tuotetut sisällöt € 22 000

Palvelukokonaisuuksien tuotannot € 511 900

Istutukset, linnunpöntöt, puun päivän puu (kypa) € 20 000

Luontosinfonia (vapa, orkesteri) € 104 000

Kaamos-tapahtuma (vapa, kirjasto) € 10 000

Kristiinankadun kesäkatukokeilu (kypa) € 74 900 

Valon polku (konserni) € 180 000

Kaunistamisrahaston 3 julkista taideteosta (konserni) € 51 000

Logomon ja kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlat (konserni) € 72 000

Asukas-, taiteilija- ja järjestöyhteistyön avustusmäärärahat € 840 000

Ideakilpailu kulttuurihyvinvointia edistävään toimintaan (kuolinpesien säästörahasto ja sosiaalirahasto) € 300 000 

Kaunistamisrahaston taidekilpailu visuaalisten alojen ammattilaisille € 100 000

Turku 2029 -säätiön haku juhlavuoden sisältöihin € 440 000

Kaikki yhteensä 1 451 900



4. Juhlavuoden 

ohjelma



Juhlavuoden ohjelma koostui kolmesta osa-alueesta:

1) Kaupungin palvelukokonaisuuksien toteuttamista sisällöistä

2) Kaupungin ja alueen toimijoiden yhteistyössä toteuttamista 

tapahtumista

3) Kulttuuritoimijoiden toteuttamista sisällöistä, jotka toteutettiin eri 

avustuksin

Juhlavuoden aikana toteutettiin yli 100 projektia, joissa useampi sata 

yksittäistä tapahtumaa:

• kulttuuri- ja taidetapahtumia näyttelyistä teatteriin ja konserteista 

työpajoihin

• kaupunkiin sijoitettavia määräaikaista, julkisia taideteoksia

• turkulaisten hyvinvointia edistäviä projektia tapahtumineen

4. Juhlavuoden ohjelma



4.1. Kohokohdat ja yhteistyö alueen toimijoiden kanssa

Juhlavuoden toiminnoista nostettiin kymmenen kohokohtaa, jotka 

toteutettiin yhteistyössä kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa. 

Yhteistyötä tehtiin niin viestinnässä ja markkinoinnissa, 

ohjelmasisältöjen koordinoinnissa kuin tapahtumien alueilmeissä.

• Paavo Nurmi Games

• Kirkkopuiston Terassi

• Logomon terassikesä

• Kesärauha

• Huoneiden kirja

• Luontosinfonia

• Elokuvapäivä

• Flame Jazz 10 years!

• Uuden Muotoilun Joulumarket

• Valon polku



4.1.1. Onnistumisia: Huoneiden kirja

Yksi juhlavuoden suurimmista onnistumista oli 

immersiivinen Huoneiden kirja -suurteos. 

Satapäinen taiteilijajoukko muutti tyhjillään 

olevan Turun kivipainon rakennuksen 

pihapiireineen monitaiteiseksi ja -aistiseksi 

elämykseksi. Teos tulvi runoutta, teatteria, 

nukketeatteria, tanssia, musiikkia ja visuaalisia 

taiteita. 

Teos oli TEHDAS Teatterin, Aurinkobaletin ja 

Aura of Puppetsin yhteistuotanto ja kulttuuri-

pääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlan pääteos.

Huoneiden kirjalle myönnettiin Esittävien 

taiteiden valtionpalkinto. Lisäksi teoksen ohjaaja 

Alma Rajala ja skenografi Johanna Latvala 

palkittiin Suomen arvostelijain liiton Kritiikin 

punnuksin.

"

”Huomaan kokemuksen 

vaikuttaneen minuun runouden 

tavoin: tekisi mieleni palata 

oikopolkuja pitkin tiettyihin 

huoneisiin yhä uudelleen. 

Sitenhän se runous toimii - jättää 

tunnelman, jota tutkimaan tulee 

palattua yhä uudestaan. Jotain 

äärimmäisen olennaista 

runoudesta on siis Huoneiden 

kirjassa saavutettu.”"Kokemus antoi minulle 

vastauksen kysymykseen, jota 

en osannut muotoilla edes 

ajatukseksi. Rauhallinen 

omaan tahtiin eteneminen, 

eksyminen, osallistuminen ja 

tutkiminen ravisteli pitkästä 

yksinäisestä korona-

erillisyydestä takaisin ihmisten 

väliseen yhteyteen.”

”Kauneinta mitä 

olen kokenut, 

mykistävää.”

"Ihan sanoin-

kuvaamaton 

teos."

"Kiersin talossa 

4 tuntia hiljaisuudessa. 

Suosikkeja oli huoneet, 

joihin sai mennä yksin! 

Jopa meditatiivinen 

moniaistillinen 

kokonaisuus."



4.1.2. Onnistumisia: Valon polku

Valon polku on Turun kaupungin toteuttama 

valotaidekokonaisuus.

Valon polun tapahtumaviikonloppu sai kaupunkilaiset 

sankoin joukoin liikkeelle Turun ydinkeskustaan ja 

Vanhankaupungin alueelle 3.–6.12.2021. Tuolloin esillä 

oli 14 erilaista valoteosta. Lisäksi tarjolla oli runsaasti 

oheisohjelmaa: tulitaidetta, sirkusta, nukketeatteria ja 

valosuunnistusta. 

Valon polku toteutettiin osana Keskustan kehittäminen -

kärkihanketta ja se oli osa kulttuuripääkaupunkivuoden 

10-vuotisjuhlavuoden Turku 2021 -ohjelmaa.

Suuren suosion saavuttanut kaupungin valotapahtuma 

tulee samaan jatkoa myös tulevina vuosina.

"

Suuritöisiä ja todella 

hienoja teoksia. 

Toivottavasti turkulaiset 

ehtivät nähdä ainakin 

yhden teoksen 

jok'ikinen.

Tämä oli juuri 

sellaista, mitä 

kaupungissamme 

pitäisi olla enemmän. 

Omat suosikit 

perhoset ja 

Puolalanpuiston upeat 

ihmispatsaat.

Mahtavaa 

mainosta Turulle 

ja hieno 

tapahtuma!

Turun Valon polku oli 

aivan ihmeellinen ja 

koskettava kokemus 

tämän pimeyden ja 

kylmyyden ja

koronaväsymyksen 

keskellä. 

Tämä oli juuri 

sellaista, mitä 

kaupungissamme 

pitäisi olla enemmän. 

Omat suosikit 

perhoset ja Puolalan-

puiston upeat ihmis-

patsaat.

Kiitos tästä, on 

hieno juttu! 

Toivottavasti tulisi 

jokavuotinen 

perinne. 

Kiitos tästä, on 

hieno juttu! 

Toivottavasti tulisi 

jokavuotinen 

perinne. 



4.2. Palvelukokonaisuuksien toteuttama toiminta

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus:

• liikunnan ja kulttuurin kulttuurikuntoilubingo, joka toimi myös juhlavuoden 

avajaiskampanjana

• kaksi uutta kulttuurikuntoilureittiä

• kaupunginorkesterin Luontosinfonia 

• kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtuma

• museopalveluiden Vanitas- ja Spektri -näyttelyt sekä Club Rococo -tapahtuma 

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus:

• kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 syntyneille turkulaisille suunnattujen 

lyhtytyöpajojen ja -kulkueen toteuttaminen yhteistyössä Seikkailupuiston ja 

konsernihallinnon kanssa

Kaupungin kaikki palvelukokonaisuudet osallistuivat juhlavuoden sisältöjen toteuttamiseen. 

Seuraavassa on lueteltu palvelukokonaisuuksien toteuttamat sisällöt.



Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus: 

• istutukset ja viljelylaatikot

• juhlavuoden logolla merkityt linnunpöntöt

• auringonkukkatalkoot

• Kristiinankadun kesäkatukokeilu

• Käytä kaupunkiasi -konseptin pilotointi ja Tapahtumamatot

• puun päivän puu

• kausivalaistukset

Konsernihallinto:

• Valon polku -valotaidekokonaisuus

• Turku 2021 -merkkivuoden ja Göteborgin 400-vuotisjuhlan huomioiva muraali 

konserttitalon julkisivuun, määräaikainen äänitaideteos Puolalanpuistoon, 

määräaikainen taideteos Varvintorille (kaunistamisrahasto)

• Logomon ja kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlat

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus:

• kulttuurihyvinvointia edistävän toiminnan jatkaminen

4.2. Palvelukokonaisuuksien toteuttama toiminta



4.3. Asukas-, taiteilija- ja järjestöyhteistyö

Juhlavuoden aikana haluttiin aktivoida ja tukea paikallista toimintaa ja 

toimijoita ja kutsua kaikki halukkaat mukaan juhlavuoden sisältöjen 

toteuttamiseen.

Toimintojen erityispainopiste oli lähiöissä ja alueilla, asukkaiden kanssa 

yhdessä tehden.

Ammattitaiteilijoiden, yhdistysten ja asukkaiden juhlavuoden projekteja ja 

yhteisöhankkeita tuettiin avustuksin.

Osallistumismahdollisuuksia tarjottiin ammattilaisten lisäksi myös 

harrastajatoimijoille.

Juhlavuoden sisältöjen toteuttajille tarjottiin koordinointi-, viestintä- ja 

markkinointiapua.



4.3. Asukas-, taiteilija- ja järjestöyhteistyö

Avustushakuja järjestettiin kevään 2021 aikana kolme. 

Haussa olleiden avustusten yhteismääräraha oli 840 000 €.

1. Ideakilpailu kulttuurihyvinvointia edistävään toimintaan, 300 000 €

Turun kaupungin kuolinpesien säästörahasto ja sosiaalirahasto

2. Taidekilpailu visuaalisten alojen ammattilaisille, 100 000 €

Turun kaupungin kaunistamisrahasto

3. Avoin haku juhlavuoden sisältöjen tuottamiseen, 440 000 €

Turku 2029 -säätiö

Kaikki avustuksen saaneet juhlavuoden projektit on lueteltu 

liitteissä 1, 2 ja 3.



5. Tapahtuma- ja 
kävijämäärät 



Juhlavuoden aikana toteutettiin yhteensä 441 tapahtumaa, tilaisuutta tai 

taideteosta, joista:

• 406 kulttuuritoimijoiden avustuksin toteuttamaa tapahtumaa tai 

teosta

• 10 kaunistamisrahaston taidekilpailun teosta

• 15 kaupungin omaa tapahtumaa tai teosta

• 10 kaupungin ja yhteistyökumppaneiden tapahtumaa

Juhlavuoden tapahtumien, tilaisuuksien ja teosten yhteenlaskettu 

yleisömääräarvio on noin 200 000–350 000 kävijää. 

Tarkkoja kävijämääriä on mahdotonta laskea, sillä suurin osa 

tapahtumista oli ulkotiloissa tapahtuvia maksuttomia tapahtumia ja 

teoksia, joihin saattoi osallistua ja joita saattoi ihailla ohi kulkiessa.

Kulttuuritoimijoiden tapahtuma- ja kävijämäärät kerättiin juhlavuoden 

toteuttajille suunnatusta Webropol-kyselystä joulukuussa 2021.

5. Tapahtuma- ja kävijämäärät 



6. Viestintä ja 
markkinointi



6. Viestintä ja markkinointi: Ydinviesti, tavoitteet ja kohderyhmät

Ydinviesti:

• Kulttuuri tekee hyvää – edelleen! Kulttuurihyvinvointi

kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 ja sen merkkivuoden 2021 teemana.

Tavoitteet:

• Juhlavuoden tutuksi tekeminen asukkaille, matkailijoille, kaupungin 

työntekijöille, päättäjille ja luottamushenkilöille

• Kaupunkilaisten aktivointi yhteisölliseen toimintaan kaikilla alueilla

• Vapaan kentän yhteistyön vahvistaminen vuotta 2029 silmällä pitäen

• Mitä kulttuuripääkaupunkivuodesta jäi: pysyvien jälkien huomioiminen

• Mihin Turun kulttuuri on kehittymässä: isojen infrahankkeiden 

huomioiminen

• Tapahtumien markkinointi

Kohderyhmät: 

• Kaupunkilaiset, Turun seudun asukkaat

• Sidosryhmät (erityisesti vapaa kenttä)

• Henkilökunta

• Matkailijat (erityisesti kotimaan)



6. Viestintä ja markkinointi: Viestintäkanavat

Juhlavuodelle luotiin oma verkkosivusto www.turku.fi/2021 . 

Juhlavuodelle ei perustettu omia sosiaalisen median kanavia, vaan juhlavuodesta viestittiin 

kaupungin yleisillä somekanavilla sekä Kulttuuria Turussa -somekanavilla. Sosiaalisessa 

mediassa käytettiin hashtageja #turku2021 ja #kulttuuripääkaupunki.

Juhlavuoden sisältöjä nostettiin vuoden jokaiseen Turkupostin numeroon. Juhlavuodesta 

kirjoitettiin juttuja kaupungin kulttuuriblogiin.

Henkilöstöviestintää toteutettiin Metkussa ja Turun pualest -uutiskirjeessä . Henkilöstölle 

järjestettiin myös juhlavuoden kulttuurikahvipausseja Teams-livelähetyksinä.

Juhlavuoden aikana julkaistiin kahta eri juttusarjaa: 

1) Kulttuurihyvinvoinnin juttusarjassa nostettiin esiin Turussa tapahtuvaa 

kulttuurihyvinvointia edistävää toimintaa.

2) Kulttuuripääkaupunkivuoden pysyvät jäljet -juttusarjassa esiteltiin niitä toimintoja, 

jotka ovat jääneet pysyviksi kaupunkiin vuoden 2011 jälkeenkin.

Instagramissa julkaistiin kulttuuripääkaupunkivuoden taideteoksia, tapahtumia ja ilmiöitä 

muistelevaa kuvasarjaa. Päivityksiä julkaistiin läpi vuoden kahden viikon välein.



6. Viestintä ja markkinointi: Visuaalinen ilme

Juhlavuoden visuaalisessa ilmeessä hyödynnettiin kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 kuvituksia.



6. Viestintä ja markkinointi: Visuaalinen ilme

Logosta tehtiin oma versio kaupungin 

viestinnän käyttöön:

Ja toinen versio juhlavuoden ohjelman 

toteuttajien käyttöön:

Juhlavuoden logon ja konseptin suunnitteli Mainostoimisto Hansdotter. 



6. Viestintä ja markkinointi: Näkyvyys- ja markkinointimateriaalit

Markkinointilauseena käytettiin mainostoimisto Hansdotterin

ideoimaa Turku on kulttuuria -lausetta.

Lehti-ilmoituksia julkaistiin pitkin vuotta seuraavissa julkaisuissa:

• Aamuset, Turun Sanomat, Helsingin Sanomat, 

Suomen Turku, Turun Aika, Turku Times

Abribus-julistekampanja järjestettiin toukokuussa ja uudelleen 

marras-joulukuussa Valon polun yhteydessä.

Lisäksi juhlavuodelle tehty mainosanimaatio näkyi vuoden aikana 

kaupunkikuvassa:

• blip-tauluissa

• Fölläri-näytöissä

• kaupunginteatterin taideseinällä

• konserttitalon ulkonäytössä



6. Viestintä ja markkinointi: Näkyvyys- ja markkinointimateriaalit

Juhlavuodelle teetettiin omat banderollit, jotka olivat käytössä 

Logomon terassikesässä, Kesärauha-festivaaleilla sekä 

Elokuvapäivässä.

Markkinointituotteina jaettiin kaupungin asukkaille juhlavuoden 

visuaalisella ilmeellä tehtyjä auringonkukansiemenpusseja, 

jakamisessa avusti Meripartiolippukunta Nuotiotyöt.

Lisäksi teetettiin tulitikkuaskeja, joita jaettiin juhlavuoden eri 

tapahtumissa ja kaupungin yksiköissä, sekä myös kaupungin 

henkilöstölle.



6. Viestintä ja markkinointi: Yhteenveto

Juhlavuoden viestintä ja markkinointi onnistui hyvin. Pientä haastetta toi 

erillisen viestinnän henkilöresurssin puuttuminen, sillä ohjelmakoordinaattori 

vastasi myös viestinnästä ja markkinoinnista, kaupungin viestinnän tuella.

Juhlavuoden näkyvyys alueen medioissa oli hyvä. Juhlavuosi näkyi ja kuului 

printti- ja verkkomediassa sekä televisio- ja radiolähetyksissä.

Juhlavuosi näkyi myös valtakunnan mediassa. Kevään linnunpönttökampanja 

houkutteli Turkuun toimittaja Mika Tommolan ja kampanja pääsi MTV Uutiset 

aamulähetykseen ja iltauutisten loppukevennykseen. Huoneiden kirja 

-suurteos nostettiin Yleisradion valtakunnallisiin tv-uutisiin. Valon polku oli 

mukana Yleisradion valtakunnallisissa tv-uutisissa sekä itsenäisyyspäivän 

päälähetyksessä.

Sosiaalisessa mediassa juhlavuosi sai pääsääntöisesti positiivista palautetta 

ja juhlavuoden julkaisut olivat pidettyjä. Erityisen onnistuneena 

somekampanjana voidaan pitää Instagramissa julkaistua 2011 vuoden 

muistojen kuvasarjaa.



7. Juhlavuoden 

merkkipaaluja



7. Juhlavuoden merkkipaaluja

Juhlavuoden aikana tehtiin merkittäviä kulttuuriin liittyviä päätöksiä.

Turun musiikkitalo:

Turun musiikkitalo rakennetaan Itsenäisyydenaukiolle Aurajoen itärannalle. Musiikkitaloa koskevan tarjouskilpailun 

voittajaksi valittiin kilpailutuksessa parhaat pisteet saanut ryhmittymä Harmonia. Turun kaupunginvaltuusto teki asiasta 

päätöksen 18.10.2021. Uuden rakennuksen allianssisopimus allekirjoitettiin 10.1.2022. Tuolloin alettiin myös puhua 

konserttitalon sijasta Turun musiikkitalosta.

Taiteen talo:

Pormestariohjelmaan kirjattiin tavoite Taiteen talo -konseptin perustamisesta. Hankkeen tavoitteena on tuoda eri alojen 

luovat ihmiset yhteen ja elävöittää vanhaa kaupunkia myös laajemmin. Kaupunginvaltuusto päätti 18.10.2021 hyväksyä 

Rettigin kiinteistön oston Taiteen taloksi. 

Kulttuurin avustusmäärärahojen korotus:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan myöntämiin kulttuurin avustusmäärärahoihin tehtiin 500 000 euron korotus kaupungin 

talousarvion hyväksymisen yhteydessä 15.11.2021. Korotus kohdistetaan pääosin ammattilaistaiteilijoiden avustuksiin, 

mutta osittain myös harrastajatoimijoille. 

Päätökset lisäavustusrahoituksesta kulttuuriin ja taiteeseen: 

Turun kaupungin kuolinpesien säästörahastosta ja sosiaalirahastosta, Turun kaupungin kaunistamisrahastosta ja Turku 

2029 -säätiöstä myönnettiin avustuksia yhteensä 840 000 euroa (lisätietoja kohdassa 4.3 ja liitteissä).



7. Juhlavuoden merkkipaaluja

Pormestariohjelman linjaukset, kulttuurin kärkihanke ja kulttuurilupaus:

Pormestariohjelmaan kirjattiin tärkeitä linjauksia kulttuuriin: 

- Kulttuuri on merkittävä osa kiinnostavaa ja vetovoimaista Turkua. 

- Taide, kulttuuri ja luovat alat vahvistavat hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. 

- Turkulaiset taiteilijat ovat kulttuurikaupungin vahvuus ja luovien alojen merkitys kasvaa myös taloudellisessa mielessä 

koko ajan. 

- Kulttuuri on osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista, ja kulttuurilla on erityinen merkitys hyvinvoinnin 

edistämisessä ja yksinäisyyden torjumisessa. 

Kaupunki asetti uuden kulttuurin kärkihankkeen, jonka tarkoituksena on edelleen vahvistaa kulttuurin merkitystä 

kaupungissa. 

Kärkihankkeen suunnannäyttäjäksi laadittiin Kulttuurilupaus laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien ja kulttuurin vapaan 

kentän kanssa. Lupaus on kaupungin yhteinen kulttuurivisio ja tulevaisuusnäkymä vuoteen 2029 saakka. Kulttuurilupaus 

julkistetaan erikseen alkuvuoden aikana.



7. Juhlavuoden merkkipaaluja

Vuoden museokaupungin meriitti:

Turku valittiin vuoden museokaupungiksi Tampereella järjestetyssä Kulttuurigaalassa 25.11.2021. Ehdokasasettelussa 

haettiin kaupunkia, joka on onnistunut museoratkaisuillaan tarjoilemaan suomalaista kulttuuriperintöä poikkeuksellisen 

houkuttelevasti, monipuolisesti tai luovasti vuosien 2020 ja 2021 haastavissa olosuhteissa. Turun siivitti voittoon 

alueen monipuoliset museopalveluiden tarjoajat, jotka ovat kunnostautuneet digitalisaation edelläkävijöinä ja 

suunnannäyttäjinä koko museosektorille.

Valotapahtuman jatko:

Kaupunki tulee jatkamaan suuren suosion saavuttanutta valotapahtumaa myös tulevina vuosina.



8. Yhteenveto ja 

kehittämisideat



Kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhla oli yksi etappi matkalla vuoteen 2029. 

Merkkivuoden kokemuksia ja yhteistyösuhteita kannattaa hyödyntää kaupungin 800-

vuotisjuhlia silmälläpitäen.

Kuten kulttuuripääkaupunkivuosi 2011, myös sen merkkivuosi 2021 lisäsi merkittävästi 

eri tahojen välistä yhteistyötä sekä yhdisti tekijöitä ja yleisöä. Lisäksi kaupungin ja 

kulttuurikentän yhteistyö ja yhteydenpito vahvistui.

Avustusmäärärahojen avulla mahdollistettiin alueen kulttuuritoimijoille poikkeuksellisen 

paljon työskentelymahdollisuuksia. Samalla saatiin toteutettua juhlavuoteen 

kiinnostavia sisältöjä, yllättäviä elämyksiä ja monimuotoista kaupunkikulttuuria 

kohtuullisella panostuksella.

Kulttuuriin satsaamisella taataan kulttuuripääkaupungin perinnön jatkuminen Turussa. 

Taitelijoiden tilaongelmien ratkaisemisen lisäksi olisi tärkeää löytää jatkuvaluontoisia 

uusia avustuskanavia. Tukien olisi kuitenkin hyvä olla juhlavuosista riippumattomia.

Kulttuurin nostaminen pormestariohjelmaan, kaupunkistrategiaan ja uudeksi 

kärkihankkeeksi, kaupungin kulttuurilupauksen laatiminen sekä kulttuuri- ja 

nuorisolautakunnan kulttuuriavustuksiin tehty korotus ovat merkittäviä askelia Turun 

kaupungin kulttuuritoiminnalle ja positiivinen viesti kaupungin taidekentälle. 

8. Yhteenveto ja kehittämisideat



8. Yhteenveto ja kehittämisideat

Juhlavuoden toimijoilta pyydettiin palautetta juhlavuodesta ja siitä, kuinka 

kulttuuripääkaupunkivuoden perintöä tulisi kaupungissa jatkaa. 

Juhlavuoden tarjoamat työskentelymahdollisuudet ja keräsivät paljon positiivista 

palautetta. Taitelijoiden tukeminen juhlavuonna nähtiin merkittävänä myös 

koronatilanteen takia.

Pienimuotoisten tapahtumien tukeminen nähdään hyvin tärkeänä. Aina ei tarvita 

massiivisia suurtapahtumia: taiteen jalkauttaminen kaupunkilaisten ulottuville matalalla 

kynnyksellä, yllätyksellisesti ja yhteisöllisesti koetaan usein kulttuurikaupungin 

parhaaksi anniksi niin tekijän kuin kokijan näkökulmasta.

Palautteissa nousee esiin toive myös vuosittaisista lisäavustuksista, jotka huipentuisivat 

seuraavaan kaupungin juhlavuoteen 2029.

Palautteiden perusteella juhlavuosi oli toimijoiden näkökulmasta erittäin onnistunut. 

Hyvin alkanutta työtä ei tulisi jättää vain juhlavuoteen, vaan olisi tärkeää jatkaa 

juhlavuoden kaltaista toimintaa yhteistyössä kulttuuritoimijoiden kesken

osana kaupungin jatkuvaa kulttuuritoimintaa. 

Viimeisiin dioihin on koottu toimijoiden palautteita juhlavuodesta.



8. Yhteenveto ja kehittämisideat

• Lisää tällaisia avoimia hakuja ja niiden kautta ajankohtaisia kiinnostavia taidetekoja kaupunkiin!

• Kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlavuosi oli hieno projekti, ja oli ilo olla siinä mukana. Tapahtumamatoilta saimme paljon positiivista 

palautetta, ja etenkin Kristiinankadun tapahtumamatto puoltaisi todella paikkansa ihan pysyvästikin Turun keskustassa. Tämän 

tyyppiset tapahtumat lisäävät varmasti kaupungin positiivista kulttuurikuvaa: toisaalta kaupunkilaiset ja turistit pääsevät nauttimaan 

ilmaisista esityksistä, toisaalta paikallisille taiteilijoille on enemmän työtilaisuuksia.

• Turusta löytyy iso joukko freelancer-pohjaisia ammattilaisia, jotka toimivat laaja-alaisesti kulttuurin parissa. Oli ilo huomata tämän 10-

vuotisjuhlavuoden aikana, miten paljon tämän joukon töitä oli esillä ja nähtävissä ympäri kaupunkia. Toivon samaa positiivista jatkoa 

tälle tulevaisuudessakin, jotta kaikki turkulaiset ymmärtäisivät paikallisen freelancer-kentän rikkauden ja saisivat kokea monipuolista 

ja vaikuttavaa kulttuuritarjontaa omassa kaupungissaan.

• Turku 2029 -säätiö tuki hienolla tavalla kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta myöntäessään avustuksia monitaiteellisille ja 

ammattilais-harrastajakentän yhteistyötä vahvistaville projekteille. Joukossa on voimaa ja näin mahdollisimman moni pääsee tekijänä 

ja kokijana osalliseksi kulttuuripääkaupungin perintöä.

• Kiitos viime kesästä ja jatketaan tällä matalankynnyksen taiteen tekemisen aallonharjalla!

• Kiitos tästä mahdollisuudesta toteuttaa tämä projekti. Yhden taiteilijan ja/tai projektin tukeminen mahdollistaa usein välillisesti myös 

monen muun toimijan osallistumisen itse toteutukseen mutta ennen kaikkea myös taiteen kuluttamiseen. Ns. perinteisemmän 

taiteenlajien rahoitukseen on tarjolla useampi kanava. Toivon jatkossakin marginaalisempien projektien tukemista, erityisesti sellaisia 

jotka on jo alusta lähtien suunnattu laajalle joukolle kulttuurin kuluttajia matalalla kynnyksellä. 

• Kulttuuri kuuluu jokaiselle, siltä tuntui, kun saimme kuulla saavamme avustusta. Se on mielestämme hyvä teema myös jatkoon. 

Kulttuurin merkitys meille jokaiselle on valtava, se voi muuttaa historiaa ja se voi muuttaa ihmistä. Kulttuuri on myös jotain, mitä 

teemme yhdessä. Tällaiset projektit ovat tärkeitä kaltaisillemme pienille yhdistyksille ja antavat ideoita ja virtaa eteenkin päin. On 

hienoa, jos yhdistykset voivat yhdistää voimansa ja siten luoda jotain uutta, kuten tänä kesänä saimme tehdä.



8. Yhteenveto ja kehittämisideat

• Olisi hyvä, jos vuosittain tarjoutuisi mahdollisuuksia taiteilijoille tai taiteilijaryhmille pienimuotoisten projektien toteutumiseen. Olisi 

kiintoisaa, jos taiteilijoille voitaisiin perustaa 2029-projekti, jota voisi toteuttaa pitkällä aikavälillä ja se huipentuisi sitten juhlavuoteen.

• Juhlavuoden kokonaisuus oli hyvä, toi elävyyttä ja taidetta sekä tekijöitä näkyväksi. Avustus oli todella merkittävä ponnistamaan ylös 

koronan kurimuksesta.

• Mahtavaa, että kaupunki osallisti kentällä toimivia taide- ja kulttuurialan ammattilaisia osana juhlavuotta! Toivottavasti vastaavanlaisia 

hankkeita päästään toteuttamaan jatkossakin. Myös näin syntyperäisinä turkulaisina yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa osoittautui 

erityisen omaksi ja merkitykselliseksi. Hyvä Turku!

• Kulttuuripääkaupunkivuoden perintöä tulisi jatkaa, kuten on aloitettukin: jalkauttamalla toimintaa kiinnostuneiden kaupunkilaisten ulottuville 

mm. eri alueiden yhteisöllisillä hankkeilla. Tekemällä kuten tänä vuonna on tehty: mahdollistamalla edellä mainitun kaltaisia hankkeita ja 

tekemällä kulttuuripääkaupungista kaikkien turkulaisten identiteetti.

• Turkulainen kulttuuri pitäisi näkyä turkulaisille koko matkalla kohti 2029. Näitä pieniä apurahoja, joilla sen toteuttamista voi eri tahot tehdä 

tulisi jatkaa.

• Kulttuuripääkaupungin perintöä on tärkeää jatkaa. Vuonna 2021 jaetut avustukset toivat hieman valoa esittävän taiteen vaikeaan 

tilanteeseen toisen koronavuoden keskellä. Uskon, että esitykset olivat raikas kokemus myös katsojille. Pienetkin avustukset ovat 

merkittäviä!

• Tämä juhlavuosi oli yksi hyvä esimerkki hyvästä toimintatavasta. On mahtavaa, että pienillekin kulttuurialan toimijoille luodaan

mahdollisuuksia tätä kautta toteuttaa taiteellisia projekteja, joihin ei muuten olisi resursseja. Kulttuurialan tukemista ei saa vähentää vaan 

se kaipaisi enemmän resursseja. Kulttuurin merkitystä ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä ei voi kiistää tai väheksyä.

• Kiitos tästä mahdollisuudesta, joka toi Turkua tunnetuksi myös muissa kaupungeissa. Pidämme tärkeänä kaupunkien välistä yhteistyötä 

sekä kulttuurin kohtaamista ja vuorovaikutusta. Oli hieno idea tuoda jo nyt Turun tulevaa 800-vuotisjuhlaa esille ja mielestämme tulevina 

vuosina luovaa toimintaa sekä tapahtumia voisi tuottaa kyseisen juhlan tueksi. Herätellä juhlatunnelmaa ajoissa.



Kiitos!
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Liite 1: 

Turku 2029 -säätiön 

avustukset juhlavuoden 
sisältöjen toteuttamiseen



Turku 2029 -säätiön avustukset vuodelle 2021

Turku 2029 -säätiö jakoi juhlavuoden taide- ja kulttuuriprojekteihin avustuksia yhteensä 440 000 euroa, 

josta 30 000 euroa varattiin tapahtumamatoilla tapahtuviin esityksiin (15 esitystä x 2000 € kpl). Lisäksi 

avustussummasta varattiin 30 000 euroa perusopetuksen, kirjaston sekä Seikkailupuiston yhteistyönä 

toteutettavaan lyhtyprojektiin.

Turku 2029 -säätiön avustushaussa valittiin toteutettavaksi 88 juhlavuoden projektia (luku sisältää 

tapahtumamatoille valitut esitykset).

• Avustuksia myönnettiin niin harrastustoimijoiden yhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille kuin 

ammattitaiteilijoiden yhteisöille, työryhmille sekä ammattitaitelijoille.

• Ammattitaitelijoille suunnatuissa avustuksissa yhdelle projektille myönnettävä avustus oli korkeintaan 

10 000 euroa. 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hakemuksista nostettiin toteutettavaksi 10 täyden 10 000 

euron projektia.

• Harrastustoimijoille suunnatuissa avustuksissa yhdelle projektille myönnettävä avustus oli korkeintaan 

5000 euroa.

• Hakemusten valintakriteereissä painotettiin mm. hyvinvoinnin edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin, eri 

asuinalueita elävöittävää toimintaa, yhteisöllisyyttä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi 

arvioinnin perustana oli taiteellinen laatu, innovatiivisuus ja yllätyksellisyys, kaupungin vetovoiman 

lisääminen sekä projektin monipuolisuus. 

• Projektien tuli tuottaa taiteellinen tuotos Turkuun vuoden 2021 loppuun mennessä.



Harrastustoimijoiden 
projektit

• Myönnetyt avustukset projekteihin: 

42 000 € 

• Toteutettavien projektien lukumäärä: 

14 kpl

• Tapahtumamatoille valitut esiintymiset:

1 kpl, 2000 €

Pikku Prinssi, Jenni Uimonen



Toteuttaja Projekti Avustus €

Kirjallisuus 3000 €

Allit-runoryhmä ry Muistojen soittorasia -esityskiertue hoivakodeissa 2000

Ispoisten omakotiyhdistys ry Ispoisten Kartanon mailla -kirja 1000

Monitaide 15 550 € + 2000 € esiintymisiin tapahtumamatoilla

Turun Harmonikkakerho ry 
Harmonikkakonsertit ja tanssit palvelutalojen pihoilla ja 

puistoissa.
1750 + 2000

Turun A-Kilta ry Monitaiteinen kulttuuriviikonloppu Pääskyntuvan ympäristössä 4400

Daisy Young Club ry Monikulttuurinen koko perheen kulttuuritapahtuma jokirannassa 4400

ProAgria Länsi-Suomi ry Turkulainen ruokakulttuuri -työpajat 4000

Pikku Prinssi -työryhmä Musiikillisen tanssiteatteriteoksen Pikku Prinssi sävellystyöhön 1000

Harrastustoimijoiden juhlavuoden projektit:



Toteuttaja Projekti Avustus €

Näyttämötaide 14 000 €

Turun ylioppilasteatteri ry Loppukabaree-esitys 5000

Turun nuori teatteri ry Ella Lapissa -esitys 5000

Turun Lausuntakerho ry Joulu Suomen Turussa -esitys 4000

Säveltaide 7550 €

Markus Ainasoja 10 laulun sarjan säveltäminen ja esittäminen 4050

Varsinais-Suomen 

musiikkitaiteellinen komitea ry
Viisivuotiskokoelmalevy, gaalaillan esiintymispalkkiot 3500

Valokuvataide 1900 €

Paattisten Seura ry Videon Paattisten Klootin torpasta 1000

Turun Inhimillinen Valokuvakerho Ulkoilmavalokuvanäyttely 900



Ammattilaistoimijoiden
projektit

• Myönnetyt avustukset projekteihin: 
337 714 €

• Toteutettavien projektien lukumäärä : 
59 kpl

• Tapahtumamatoille valitut esiintymiset 
14 kpl, 28 000 €

Tanssiteatteri Eri, Laura Alho



Toteuttaja Projekti Avustus €

Elokuvataide 18 000 €

Varsinais-Suomen Elokuvakeskus Säestetyt elokuvanäytökset Logomossa. 10 000

Vox Turku / Aleksi Kauppinen Vox Turku -dokumenttisarja 8000

Kirjallisuus 11 000 €

Tommi Parkko Podcastit turkulaisesta runoudesta 5000

Kirjan talo Runon Turun valloitus –projektin jatko 6000

Kuvataide 37 100 € + 2000 € esiintymisiin tapahtumamatoilla

Lisa Roberts Osallistavat ikkunatyöpajat 5000

Halmesmaa x 3 Sukella paratiisiin -teos linnanpuistoon 5000

Hart & Mäkelä Dance’n Paint, osallistava performanssi 5000 + 2000

Lotta Leka Ants in the pants –taidepajat Koroisilla 2600

Anetta Lukjanova Muraalityöpaja SPR:n Pansio 4000

Ammattilaistoimijoiden juhlavuoden projektit:



Toteuttaja Projekti Avustus €

Leena Pylkkö Kirjaillut istumapenkit ääniteoksin 4500

Sara Ilveskorpi Osallistava taideteos kauppatorin savesta 5000

Nina Luostarinen Osallistava maataideteos Halisiin 6000

Mediataide 16 000 €

Ääriö ry Kotiin kuljetetut videoulkoilmanäytökset 5000

Antti Jussila ja Rita Vaali Laulavien veistosten ensemble ja ääniteos 2000

Muistojen Heideken & VOX Turku Lyhytdokumentti Heidekenin historiasta 4000

Johanna Sinkkonen Interaktiivinen I see you -mediataideteos 5000



Toteuttaja Projekti Avustus €

Monitaide 97 064  € + 6000 € esiintymisiin tapahtumamatoilla

Lauri Tuhkanen Esiintymiset tapahtumamatoilla 2000

Kulttuurikollektiivi H.A.L.E Osallistavat teokset Puolalanpuistossa 5000

Laura Taberman Strukturoitu monitaideteos Pidot 7000

Katri Oksanen Portsa-aiheinen yhteisötaideteos 4000

Videokaffe Interaktiivinen Fungi-taideteos Koroisiin 6000

Life on a Leaf ry Ääni-installaatio ja performanssi Lehtitalossa 10 000

Heini ja Paula Maa- ja äänitaideteos alueille 5000

Sol Ja Nka -työryhmä Sol Ja Nka -klovneriarunoesitys Runoviikoilla 2100

What ever Works! ry Kaksi ääni-installaatiota 5000

Art Safari osk/Ättnekotnel Kolme teosta Taidelautalle 5000

Stupido Productions Oy Kyläjuhlat Varissuolla 3000

Miia Liesegang Keinutuolien kokoontumisajot 5000



Toteuttaja Projekti Avustus €

TEHDAS Teatteri yhdistys ry Ääniä Tehtaalta -teatterimusiikkikonsertti 4500

Turun Suurtorin Keskiaika ry Keskiajan joki -teos Taidelautalla 3500

Tanssiteatteri Eri 2029-tanssiaskelta 6000

Planeetta 6 Prinssi 2021 -katunukketeatteriteos 2000 + 2000

Puolalan musiikkituki ry Valon aika -konserttitapahtuma Logomossa 10 000 + 2000

In real Life -työryhmä Poikkitaiteellinen teos nuorille: esitys ja stream 9964

ALKUVOIMA ry 3D bio sculpture Mandala Halisiin 4000



Toteuttaja Projekti Avustus €

Näyttämötaide 37 000 € + 4000 € esiintymisiin tapahtumamatoilla

Kommenttiraita-yhtye Turun laulu -kiertue turkulaisten ihmisten pihapiireissä 3000 + 2000

FINFRINGE ry Finfringe-festivaalin osallistava oheisohjelma 5000

Timo Väntsi Viisas Matti, kahden miehen kiertävä pihateatteriesitys 6000 + 2000

Aura of Puppets ry Varpunen, liikkuva nukketeatteri-installaatio 10 000

Teatteri Kantanäky ry Kabareen käsikirjoittamiseen ja tuottamiseen 4500

Kati Urho Neljä koko perheen esitystä pääkirjaston sisäpihalla 3500

Laura Hurme Muistojen sävelet -projekti palvelutaloihin 5000

Performanssitaide 6000 €

New Performance Turku ry Kaksi kaupunkitaideteosta Aurajokivarressa 6000

Sirkustaide, 28 600 € + 8000 € esiintymisiin tapahtumamatoilla

TipTop Walkers Katusirkusesityksiä eri puolilla Turkua 4000 + 2000

FlouTila Sirkusta, teatteria, musiikkia: katutaide-esityksiä 1000 + 2000

Markus Nivala + työryhmä Tulitaide-esityksiä eri puolilla Turkua eri tapahtumissa 10 000



Toteuttaja Projekti Avustus €

Duo Color Express Akrobatiapainotteisia katusirkusesityksiä. 5000 + 2000

Keho Kollektiivi ry Ulkoilmaesitykset Aurajoessa Taidelautalla 5000

Kaj-Mikael Schütt Pihaesityskiertue palveluyksiköissä 3600 + 2000

Säveltaide 67 950 € + 4000 € esiintymisiin tapahtumamatoilla

Pianorekka -työryhmä Pianokonsertteja puistoissa ja palvelutaloissa 7350 + 2000

Asta Hyvärinen Teos elektroniikalle ja vapaavalintaisille solisteille 3200

Linnea Hurttia Klassisia puistokonsertteja lapsille ja perheille 2400 + 2000

Jazz City Turku ry Flame Jazz 10 v. kiertue Tuomiokirkolta Logomoon 10 000

Ranskalaisen kamarimusiikin ilta Avoin klassinen konsertti Henrikinkirkossa 2000

Ååbbera Parvekepalikat-musiikkiteatteriesitys 10 000

Turku Food & Wine Fest Oy Jazz-konserttisarja Kirkkopuiston terassilla 3000

Kamarikuoro Key Ensemble ry Bachin Jouluoratorio Martin kirkossa 10 000

Oopperakammari ry Puccinin Sisar Angelika –ooppera Martin kirkossa 10 000

Turun Vanha Musiikki ry Amsterdamin Orfeus -festivaali Kakskerran kirkossa 5000

Saaristo-oopperayhdistys ry Monologiooppera Koria täti 5000



Toteuttaja Projekti Avustus €

Tanssitaide, 14 000 € + 4000 € esiintymisiin tapahtumamatoilla

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys Tanssitaiteen lähettiläät kaupunkitilassa 10 000 + 2000

Aurinkobaletin Kannatusyhdistys ry Tanssiteos ja video nuorille ja aikuisille 3000

Mirva Honkanen Huonojen uutisten klinikka -tanssipajat. 1000 + 2000 

Valokuvataide 5000 €

Juha Allan Ekholm Yhteisömuotokuvaprojekti Kaupungin kasvot – Martti 5000



Tapahtumamattojen esitykset

Taiteellisia esityksiään saattoi halutessaan tarjota hakemuksen 

yhteydessä kaupunkiin perustettaville väliaikaisille tapahtuma-alueille, 

tapahtumamatoille. Tapahtumamatot sijaitsivat Rettiginrinteessä ja 

Kristiinankadun kesäkadulla.

Tapahtumamattojen idea matalan kynnyksen tapahtumatilasta on 

lähtöisin Sytytä Turku -kilpailusta. Mattojen toteutusta varten 

luotiin Käytä kaupunkiasi -konsepti, jota testattiin kesällä 2021.

Sirkustaide: TipTop Walkers

FlouTila

Duo Color Express

Kaj-Mikael Schütt

Monitaide: Lauri Tuhkanen

Turun Harmonikkakerho ry

Puolalan musiikkituki

Planeetta 6

Turun Harmonikkakerho ry 

Säveltaide: Linnea Hurttia

Pianorekka-työryhmä

Tanssitaide Mirva Honkanen

Läntinen tanssin aluekeskus ry

Kuvataide: Hartt & Mäkelä

Näyttämötaide: Kommenttiraita-yhtye

Timo Väntsi

Tapahtumamatoille valituista esityksistä 

maksettiin erillinen 2000 euron avustus 

esiintymispalkkiona. Esiintyjiksi valittiin:



Liite 2: 

Taidekilpailu 
visuaalisten alojen 
ammattilaisille, 
Turun kaupungin 
kaunistamisrahasto



Taidekilpailu visuaalisten alojen ammattilaisille

• Osana kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlaa toteutettiin Turussa asuville ja 
työskenteleville visuaalisten alojen ammattilaisille suunnattu taidekilpailu. 

• Kilpailussa valittiin toteutettavaksi 10 julkista, määräaikaista taideteosta.

• Kilpailun avulla pyrittiin tukemaan taiteilijoiden haasteellista työtilannetta ja tuomaan 
visuaalisia elementtejä kulttuurikaupungin katukuvaan.

• Taidekilpailu toteutettiin Turun kaupungin kaunistamisrahaston vuoden 2020 tuotoilla ja 
sen järjestämiseen on varattu yhteensä 100 000 euroa, 10 000 euroa kullekin 
toteutukselle.

• Toteutettavien hankkeiden valinnassa painotettiin erityisesti taiteellista laatua. Etusijalle 
asetettiin ehdotukset, jotka toteuttavat yhtä tai useampaa kulttuuripääkaupungin 
juhlavuoden arvoa: alueellisuutta, yhteisöllisyyttä, yllätyksellisyyttä ja yhteistyötä. 

• Valitut ehdotukset toteutettiin tavoilla, jotka soveltuvat esiteltäväksi julkisessa tilassa tai 
muulla tavoin mahdollisimman laajan yleisön saavutettavaksi.



Toteuttaja Teos

Silvia di Iorio KOHTA-installaatio

Marjo Haapasalo & työryhmä Aurajoen neito -videoteos

Artturi Elovirta & Juho Vainio LUMINA-julkisivuprojisointi

Elovirta, Krappala, Lauren -työryhmä Blind spots -nykytaideprojekti

Vesa Aaltonen Greetings from Turku -valokuvaprojekti

Kisu Korsi Turku goes Couture -tekstiilitaideteos

Shubhangi Singh Loitering-projekti

Ateljeetalon taiteilijat Viimeinen näyttö -projekti

Kiskokamut-työryhmä Mimesis - Kukkivat kasviveistokset

Jaska Poikonen & Linda Svarfvar Kasvot kadussa -katuvalokuvateos

Taidekilpailussa toteutettaviksi valitut teokset



Liite 3:

Hyvinvoinnin

ideakilpailu, Turun 

kaupungin

kuolinpesien 

säästörahasto ja 

sosiaalirahasto



Ideahaku kulttuurihyvinvointia edistävään toimintaan

• Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen lähti vahvasti liikkeelle kymmenen vuotta sitten Turun 
kulttuuripääkaupunkihankkeesta ja on jatkunut ja kehittynyt siitä lähtien.

• Kulttuuripääkaupungin merkkivuotta juhlistaakseen kaupunki myönsi vuonna 2021
300 000 euroa Turun kaupungin kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston 
tuottovaroja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. 

• Haku oli suunnattu kaupungin omille toimijoille, rekisteröityneille yleishyödyllisille 
yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille.

• Ehdotuksia pyydettiin seuraavilta aihealueilta kulttuurihyvinvointi huomioiden: 
yksinäisyyden ehkäisy, mielen hyvinvointi sekä toimintakyvyn vahvistaminen.

• Haussa valittiin toteutettavaksi 18 ideaa. Rahoitettavat toiminnot on toteutettava 
31.12.2022 mennessä.



Toteuttaja Projekti Avustus €

Turun kulttuuriyhdistys ry Kulttuuriprojisoinnit 27 800

PerformanceSirkusyhdistys ry Ikääntyneille suunnattuja osallistavia esityksiä ja työpajoja 26 700

Sairaalaklovnit ry Sairaalaklovnitoimintaa ikäihmisten palvelutaloihin 14 450

Tanssiteatteri Erin Kannatusyhdistys ry Resepti iloon 14 250

DaisyLadies ry DaisyHOPE - mielen hyvinvointia ja aktiivisuutta iäkkäille 30 000

Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry Näetkö minut? Pitkälle ehtineet kuvissa 4 200

Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry Maailman onnellisin maa - myös seniorivähemmistöille 5 100

VS mielenterveysomaiset - FinFami ry Kulttuurikaverit 2 500

Eläkeliiton Turun yhdistys ry Karaokelaulusta iloa vanhemmille kultakurkuille 2 100 €

Turun Naiskeskusyhdistys ry Muistoista voimaa 1 920

Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäki John Keats Auran rannoilla - Endymion-runoelman esitykset 1500

Petrea Säätiö Arjessa kuntoon - toimintakykyä ja hyvinvointia iäkkäille turkulaisille 55 480

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry Sippe-taidetoiminta 40 000

Turun Seudun Nivelyhdistys ry Muistojen Turku - uudenlainen kulttuurikuntoilureitti 14 000

Lahjan Tytöt ry Senioreiden aamupäivän "kaffepaussi" 5 000

4H Puutarhaporinat - tekemistä ja keskustelua kasveista kiinnostuneille ikäihmisille 30 000

Runosmäkiseura ry Minun Runosmäkeni - 50 tarinaa Runosmäestä 20 000

Kakskertaseura ry Päihitetään Pandemia: ulkotilat arvoonsa! 5 000

Ideakilpailussa toteutettaviksi valitut projektit



Liite 4: Turku 
2021 -juhlavuosi 
valokuvina



Turun konserttitalon julkisivuun toteutettiin seinämaalaus paitsi kulttuuripääkaupungin juhlavuoden myös Turun 

ystävyyskaupunki Göteborgin 400-vuotisjuhlan kunniaksi. Muraali on kansainvälisesti kunniaa niittäneen 

ruotsinsuomalaisen taiteilija Tony “Rubin” Sjömanin käsialaa.

Tony Sjöman



Kaupungin asukkaille jaettiin auringonkukansiemeniä istutettavaksi ja kaupungin puistoihin 

asennettiin juhlavuoden logolla merkittyjä linnunpönttöjä.

Anniina RanimoNuotiotytöt



Valokuvaaja Vesa Aaltosen Turku-kuviin keskittynyt Greetings from Turku -ulkoilmavalokuvanäyttely järjestettiin 

Tuomiokirkkopuiston terassialueella, jossa laajalla yleisöllä on mahdollisuus tutustua näyttelyyn.

Roosa Karhu



Keinutuolien kokoontumisajot on taiteilija Miia Liesegangin kaupunkitilaan toteuttama installaatio. Keinutuoleilla 

saattoi kiikkua esimerkiksi Kirkkopuiston terassilla.

Roosa Karhu



Pelasta Turku -pakopeli on lisätyn todellisuuden (AR) avulla luotua virtuaalimaailmaa ja todellisuutta sekoittava uusi 

seikkailu, jossa pelaajan tehtävänä on saada Turku pelastettua. Peli sijoittuu Tuomiokirkkopuiston läheisyyteen.



Visuaalisten alojen ammattilaisille järjestettiin taidekilpailu, jossa toteutettiin 10 määräaikaista 

taideteosta. Kuvissa Jaska Poikosen ja Linda Svarfvarin Kasvot kadussa -katuvalokuvateos Logomon 

pihalla ja Kisu Korsin Turku goes Couture -pukutaideteos kaupungintalon edustalla.

Alina Kauppi Kisu Korsi



Tapahtumamatoilla Kristiinankadun kesäkadulla ja 
Rettiginrinteessä nähtiin kymmeniä juhlavuoden 
esityksiä.

Aliisa Salonen Mia Mäkelä



Ruisrock-festivaalia ei 

järjestetty vuonna 2021 

koronatilanteen takia. Sen 

sijaan Turun kaupunki toteutti 

Ruisrockin kanssa 

yhteistyössä määräaikaisen 

taideteoksen Ruissaloon 

Kansanpuistoon.

Kuvataiteilija Johanna 

Sinkkosen suurikokoinen, 

pääosin kierrätysmateriaaleista 

valmistettu ympäristötaideteos 

Think Pink! otti vastaan 

Ruissaloon vesibussilla 

saapuvat kesänviettäjät. Teos 

näkyi myös ohi seilaaville 

risteilyaluksille. 

Johanna SinkkonenHeli Lempa



Satapäinen taiteilijajoukko muutti Huoneiden kirja -suurteoksellaan tyhjillään olevan rakennuksen pihapiireineen 

monitaiteiseksi ja -aistiseksi elämykseksi. Teos tulvi runoutta, teatteria, nukketeatteria, tanssia, musiikkia ja 

visuaalisia taiteita. Immersiiviseen, monitaiteiseen ja -aistiseen esitykseen astuttiin sisään. 

Jesper Dolgov



Juhlavuosi oli näyttävästi esillä Turun linnanpuistossa 

järjestetyn vaihtoehto- ja indiemusiikkiin keskittyvän 

Kesärauha-festivaalin alueilmeessä. Festivaaleilla 

nähtiin myös juhlavuoden taideteoksia.

Heli Lempa

Jussi Virkkumaa

Tomi Palsa



Sunborn Events

Juhlavuoden visuaalinen ilme näkyi myös Logomon terassikesän konserteissa, niin 
aitabanderolleissa kuin lavakankaissa.



Turun filharmoninen orkesteri esitti hämärtyvässä elokuun illassa Luontosinfonian Suomen Joutsenen ja Forum 

Marinumin edustalla. Tunnelmallisessa ulkoilmakonsertissa Luontosinfonia-elokuva näytettiin screeniltä ja koettiin 

elävän musiikin säestyksellä.

Jussi Virkkumaa



Kuvataiteilijat Ulrika Hagqvist ja Lotta Leka vetivät Ants In the Pants non stop -taidetyöpajoja 
Koroisten kahvilan pihapiirissä. Kaikille avoimissa pajoissa tehtiin hyönteisteemaista grafiikkaa ja 
farkkukirjontaa.

Lotta Leka



Mimesis-teossarja koostui väliaikaisista, eri kaupunginosiin toteutetuista kukkivista kasviveistoksista, 
jotka reagoivat rakennetun ympäristön yksityiskohtiin ja ihmisen kädenjälkiin. Teokset sijoittuvat kesän 
aikana Runosmäkeen, Varissuolle ja keskustaan. Teoksen toteutti osuuskunta Canadantuijat/Kiskokamut 
-työryhmä: taiteilijat Suvi Aarnio ja Simo Ruotsalainen.

Suvi Aarnio



Taiteilija Nina Luostarisen Suursilakka-maataideteos toteutettiin 
yhteistyössä TSYKin lukion kuvataiteen opiskelijoiden kanssa. 
Maataideteos kiinnitti huomiota vesistöjen tilaan ja kalojen 
elinolosuhteisiin. Koroisten pellolle tehtiin Turun päivänä kalkkia 
käyttämällä satametrinen teos, jonka saattoi nähdä jopa 
satelliitista. 

Nina Luostarinen



Marraskuussa 2021 nähtiin yllättävä Turun idolit -näyttely Turun Toriparkissa. Parkkihalliin sijoittuvassa 
näyttelyssä oli esillä Turun Toriparkin montusta kaivetusta villisavesta muotoiltuja savi-idoleita. 
Veistokset valmistettiin kuvataiteilija ja tutkija Sara Ilveskorven johdolla Turun Taidehallissa Turun 
päivänä järjestetyssä avoimessa työpajassa.

Sara Ilveskorpi



Logomon ja 
kulttuuripääkaupungin 
10-vuotisjuhlia juhlittiin 
20.11.2021 Logomossa.

Kaupunki tuotti 
tapahtumaan 
valokuvanäyttelyn 
kulttuuripääkaupunki-
vuodesta 2011.



Alexander Reichstein Pasi Leino

Pasi Leino

Valon polun suuri 
valotapahtuma oli 
yleisömenestys. 

Kirpeät pakkasetkaan 
eivät pidätelleet yleisöä, 
kun suuri joukko 
valotaiteen ystäviä 
suuntasi katsomaan 
Turun ensimmäistä 
mittavaa valotapahtumaa 
itsenäisyyspäiväviikon-
loppuna 3.–6.12.2021.

Nelipäiväinen tapahtuma 
ympäristöineen keräsi 
ylistystä sekä yleisöltä 
että tapahtuman 
taiteilijoilta.


