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Turku 2030-luvulle 
Turun kaupunki on päivittämässä strategiansa. Uuden strategian tavoit-
teet määrittelevät, millainen Turku on 2030-luvulla. Tavoitteet antavat 
suunnan kaupungin henkilöstön työlle ja kaikelle kaupungin toiminnalle.

Turku on koti lähes 200 000 ihmiselle. Kaupungin strategiassaan 
tekemät valinnat koskettavat jokaista turkulaista. Osa kaupungin 
toiminnasta näkyy välittömässä arjessa: kouluissa, liikuntapaikoilla, 
kaduilla ja kirjastoissa. Osa valinnoista vaikuttaa välillisemmin. 
Päätöksillään kaupunki näyttää mallia, ohjaa ja mahdollistaa. Me 
haluamme mahdollistaa kestävän ja elinvoimaisen kaupungin. 
Toivomme, että esimerkkiä seuraavat myös alueen yritykset, yhteisöt ja 
yksittäiset turkulaiset. 

Haluamme varmistaa, että sinä turkulaisena voit hyvin. Asuinalueesi 
on viihtyisä ja turvallinen, lapsesi saa laadukkaan koulutuksen, sinulle 
riittää töitä ja saat hoivaa, kun sitä tarvitset. Hyvinvointi rakentuu 
pitkälti myös vapaa-ajalla. Siksi panostamme kulttuuriin, liikuntatiloihin, 
harrastusmahdollisuuksiin ja rikkaaseen lähiluontoon. 

Teemme Turussa työtä sen eteen, että ensi vuosikymmenellä olemme 
saavuttaneet kaikki YK:n kestävän kehityksen kaupunkitason tavoitteet, 
niin ympäristön, talouden kuin asukkaiden näkökulmasta. Haluamme olla 
tunnettu kansainvälinen korkeakoulukaupunki, jossa kestävä elämäntapa 
ja merkityksellinen elämä kulkevat käsi kädessä.

Åbo går mot 2030-talet 
Åbo stad uppdaterar sin strategi. Den nya strategins mål definierar 
hurdant Åbo är på 2030-talet. Målen skapar riktlinjerna för personalens 
arbete och all stadens verksamhet.

Åbo är drygt 200 000 människors hem. De val som staden gjort i 
strategin berör varje Åbobo. En del av stadens verksamhet syns direkt 
i vardagen: i skolorna, på motions- och idrottsplatserna, på gatorna 
och i biblioteken. En del av valen har en mer indirekt verkan. Genom 
sina beslut är staden ett gott föredöme, den styr och möjliggör. Vi vill 
möjliggöra en hållbar och livskraftig stad. Vi önskar att företag, samfund 
och stadsbor i regionen följer stadens exempel. 

Vi vill säkerställa att du som Åbobo mår bra. Ditt bostadsområde är 
trivsamt och tryggt, ditt barn får en högklassig utbildning, du har arbete 
och du får vård då du behöver vård. Välbefinnande skapas i hög grad 
också under fritiden. Därför satsar vi på kultur, idrottslokaler, möjligheter 
att utöva hobbyer och en rik närliggande natur. 

I Åbo arbetar vi för att under nästa årtionde uppnå alla de mål för 
hållbar utveckling som FN ställt upp på stadsnivå, såväl ur naturens, 
ekonomins som invånarnas perspektiv. Vi vill vara en internationellt känd 
högskolestad, där en hållbar livsstil och ett meningsfullt liv går hand i 
hand.

Rami Savila, strategia- ja 
kehittämisjohtaja
Tehtävä: Johtaa kaupungin 
strategiaprosessia, kaupungin 
kehittämispalveluita ja tietohallintoa.
Suosikkipaikkani Turussa: 
Turku on hämmästyttävän kaunis 
ja metsäinen luontokaupunki. 
Ehdottomasti kaupunkimetsät ovat 
suosikkipaikkojani.

Pää-
kirjoi-
tus.

Löydä sähköinen Turun kaupunki • turku.fi • facebook.com/turunkaupunki 
• twitter.com/turkukaupunki • instagram.com/turkukaupunki • youtube.com/turkukaupunki 

Turkuposti • Julkaisija Turun kaupunki, Olavintie 2, 20700 Turku, viestinta@turku.fi
• Päätoimittaja Katja Laiho, katja.laiho@turku.fi, p. 050 590 7768 • Kansikuva Heikki Räisänen  

• Ulkoasu ja taitto KMG Turku • Paino Hansaprint Oy • Painosmäärä 130 000 kpl 
• ISSN 1798-4661 (painettu) • ISSN 2489-2173 (verkkojulkaisu) • ISSN 2489-2289 (äänilehti)  

• Jakelu Posti Oy • Seuraava numero ilmestyy 18.5.2022.

Suuntaa 
Seikkiksen synttäreille! 

Turkulaisten rakastama Seikkailupuisto 
Kupittaalla täyttää 40 vuotta. Lasten-

kulttuurikeskuksessa on ohjattua avointa 
toimintaa, teatteriesityksiä ja harrasteryhmiä. 
Kesäisin avoinna ovat myös Liikennekaupunki 

sekä suihkusieni ja kahluuallas.  
Lue sivulta 18, mitä kaikkea Seikkiksessä  

on luvassa juhlavuonna.

• turku.fi/seikkailupuisto

Urbaani legenda jo vuodesta 1229 

Kiitos hienoista ehdotuksista! Seuraavaksi ehdotuksista muokataan 
työpajoissa äänestyskelpoisia suunnitelmia. Kaikille avoimet työpajat 
järjestetään verkossa Teams-webinaareina. Päivämäärät ja linkit 
tulossa oleviin työpajoihin löydät verkkosivuilta
• asukasbudjetti.turku.fi
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• Maaria-Paattinen 15.2.
• Nummi-Halinen 1.3.
• Pansio-Jyrkkälä 8.3.

• Runosmäki-Raunistula 15.3.
• Skanssi-Uittamo 22.3.
• Varissuo-Lauste 29.3.

Asukasbudjetti: 

Tehdään 
ideoista 
yhdessä 
totta.

Tervetuloa mukaan!

https://turku.fi
https://facebook.com/turunkaupunki
https://twitter.com/turkukaupunki
https://instagram.com/turkukaupunki
https://youtube.com/turkukaupunki
https://turku.fi/seikkailupuisto
https://asukasbudjetti.turku.fi
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Sisältö • Rakenteilla
• Valaistus elävöittää Logomon 

siltaa koko ajan
• Uutta avointa aineistoa 

karttapalvelussa

16  Hei, nyt lähdetään
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20 
• Iso panostus talvipyöräilyyn
• Kokeilujen kautta uusia 

pysäköintipalveluja

21
• Turku satsaa tulevaisuuden 

liikuntapaikkoihin
• Liikuntalautakunta 100 vuotta

22 Turku liikkeelle
Liikuntavinkkejä kaikenikäisille

24 Svenska sidan
• Möt Maria Fuchs, 

individuell handledare på 
ungdomsverkstaden Fendari

• Myndiga Åbobors mental- 
och missbrukarservice 
förstärks 

25–31 Tapahtumakalenteri
Poimintoja kevätkauden 
tapahtumista

Katso 
vinkkejä

talviloman 
viettoon

sivuilta 23 ja 26   

Lue myös 
alareunat! 
Sieltä löydät lisätietoa ja  
vinkkejä sivun aiheesta.

T
urun pormestari ja apulaispormestarit haluavat 
tutustua kaupungin moninaisiin asuinalueisiin ja 
asukkaisiin. Vuoden 2022 aikana he vierailevat 
kaikilla Turun yhdeksällä suuralueella. Pormes-
tarit tulevat kylään jonkin paikallisen toimijan, 

kuten asukasyhdistyksen, kutsumana, ja tapahtumat ovat 
alueen ja kutsujien näköisiä. Tavoitteena on mahdollistaa 
vapaa keskustelu pormestarien, kaupungin työntekijöiden ja 
asukkaiden välillä. 

Katso ajantasaiset tiedot tapahtumista: 
• turku.fi/pormestaritkylassa   

Kutsu 
pormestarit kylään!
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Rettigin vanhasta tupakkatehtaasta 
kuoriutuu tänä vuonna Taiteen talo.

• turku.fi/korona 
• turku.fi/sv/corona 
• turku.fi/en/corona 

Koronatietoa 
kootusti verkossa
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Turun pormestaristo: 
Elina Rantanen, Piia 
Elo, Minna Arve ja 

Ville Valkonen.

PORMESTARIT
 kylässä

https://turku.fi/turkuposti
https://turku.fi/pormestaritkylassa
https://turku.fi/korona
https://turku.fi/sv/corona
https://turku.fi/en/corona
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Turku on  
kirjailija 
Max Mannerin  
ideapankki

Kenen kotiin sinä 
haluaisit kurkata? 

Ehdota mielenkiintoista ihmistä 
tai perhettä Tänään kotona 

-palstalle sähköpostilla: 
viestinta@turku.fi

Tänään kotona



– Luxemburgista en jäänyt kaipaa-
maan kuin labradorinnoutaja Leeviä. 
Autolla paluumuuttomatkaa tehdessäni 
melkein käännyin Saksan kohdalla 
takaisin hakemaan koiraani, Manner 
herkistyy.

Manner oli myös kohdannut todel-
lisen läheltä piti -tilanteen jo aiemmin 
Luxemburgin vuosina. Ihon yleinen 
stafylokokkibakteeri oli päässyt kulkeu-
tumaan verenkiertoon ja aiheuttamaan 
sydänläpän vian. Lopulta henkiinjäämi-
nen oli tunneista kiinni. Sydänleikkaus 
kesti kahdeksan tuntia, toipuminen 
sairaalassa kolme kuukautta.

Jos Manner on jotain tapahtuneesta 
oppinut, on se elämästä nauttimisen 
taito.

Kun kirjailija Max Manner 
palasi vuosien jälkeen 
takaisin Turkuun, palasi hän 
siihen samaan paikkaan, 
josta oli reilut 17 vuotta 
sitten lähtenyt. Aika ei 
ole muuttanut suhdetta 
rakkaaseen kotikaupunkiin. 

M
ax Mannerin Aurajoen 
rannalla sijaitsevan 
kerrostaloasunnon 
ikkunoista aukeaa lavea 
maisema Turun itäiselle 

puolelle. Talvisessa auringonvalossa 
kulkevien ihmisten ja turkulaisen elämän 
tarkkailuun näkymä tarjoaa paraatipai-
kan. 

Manner katseleekin usein ikkunoista 
ja parvekkeelta jokirannan menoa. 
Todellisuus ja elävä elämä ovat fiktiota 
ihmeellisempää.

– Olen monesti seurannut ja kuvitellut
mielessäni, mitä tapahtuu esimerkiksi 
yöaikaan kahden auton kohdatessa ran-
nassa. Tapahtumat suorastaan syytävät 
ideoita kirjoihini, rikosromaaneistaan 
tunnettu Manner hymähtää.

Kirjoittamisen haave 
toteutui
Manner on kotoisin vähän joka puolelta 
Varsinais-Suomea, mutta ensihenkäi-
synsä hän veti legendaarisella Heideke-
nilla. Paitsi Turussa, Manner on asunut 
pitkiä aikoja Maskussa ja Liedossa, 
kunnes elämä vei 2000-luvun alussa 
Luxemburgiin. Siellä rakennusalalla 
työskentelemisen ja oman matkatoimis-
ton pyörittämisen ohella Manner alkoi 
kirjoittaa. Se oli ollut jo pitkäaikainen 
haave.

– Ensimmäiset käsikirjoitukset tulivat
kustantajilta bumerangina takaisin. 
Sitten sain näyn tarkka-ampujasta 
Hansatorin lasikatolla ja siitä syntyi 
käsikirjoitus Revanssi (2007) -romaaniin. 
Kuukauden päästä minulla oli neljä 
eri tarjousta kustannussopimuksesta, 
Manner muistelee.

56-vuotiaalta kirjailijalta on sittemmin
julkaistu 16 romaania, novellikokoelmia 
ja äänikirjoja. Manner on aina käyttänyt 
turkulaisia miljöitä kirjojensa tapahtuma-
paikkoina, nyt vielä aiempaa tunnistet-
tavammin. Viimeisimmässä Aavesärky 
(2021) -romaanissa ollaan Viiltäjä-Jackin 
jalanjäljillä modernissa Turussa, jossa 
rikosetsivä Harri Hirvikallio seikkailee 
aivan Mannerin nykyisillä lähikulmilla.

Turkulainen dekkariperinne on 
tukevasti luonut nahkansa Reijo Mäen 
Vares-saagan pohjalta. Manner ei 
tästä hätkähdä, vaan Turun kokoiseen 
kaupunkiin mahtuu hänen mukaansa 
helposti useampi saman genren taitaja. 
Kirjailijoiden tyyleissä on muutenkin 
eroavaisuuksia.

– Minä edustan ehkä vähän vaka-
vampaa nordic noir -henkeä, Reijolla 
taas on mukana enemmän huumoria. 
Ystävällisissä väleissä ollaan, Manner 
myhäilee.

Syvien vesien kautta 
juoksumatolle
Kuten elämällä on tapana, on se hei-
tellyt myös Manneria. Muutama vuosi 
sitten osui kohdalle raskas ajanjakso, 
jolloin Manner koki useamman henki-
lökohtaisen menetyksen. Alkoi kypsyä 
ajatus Luxemburgista lähtemisestä. 
Mannerin piti tehdä päätös, muuttaako 
Espanjaan ja Välimerelle, joka on niin 
ikään kirjailijalle läheinen paikka, vai 
Turkuun. Manner valitsi Turun. 

Kotikaupunki tuntui samalta, jonka 
hän oli aiemmin jättänyt taakseen.
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Monitorista kaikki 
palvelut saman 
katon alta
Turun kaupungin ja Kelan yhtei-
nen keskitetty asiakaspalvelu 
avasi uuden pisteen reilu vuosi 
sitten KOP-kolmioon. Sitä ennen 
asiakkaat olivat saaneet nauttia 
Skanssin Monitorista jo yli kym-
menen vuoden ajan.

Tarjolla on infoa niin nykyisille 
kuin täysin uusille asukkaille 
ja paluumuuttajille sekä myös 
matkailijoille. Monitorista kau-
punkilainen saa palvelua saman 
katon alta esimerkiksi työllisyys-, 
varhaiskasvatus- ja seniorikysy-
myksiin liittyen. Vieraskielisten on 
myös mahdollista saada neuvon-
taa usealla eri kielellä. 

– Palvelemme kasvotusten,
puhelimitse ja chatissa. Paikan 
päällä on myös mahdollisuus 
käyttää asiakaspäätteitä omien 
asioiden hoitamiseen, kertoo 
Turun kaupungin asiakaspalvelu-
päällikkö Sari Kinnunen.

Kinnusen mukaan turkulaiset 
ja lähikuntien asukkaat ovat löytä-
neet Monitorin palvelut korona-ai-
kaankin hyvin. Asiakaskäyntejä on 
kertynyt jo yli 150 000. 

– Uutena ja kysyttynä asiana
on viime aikoina ollut korona-
passin käyttöönottoon liittyvä 
neuvonta ja digituki.

• turku.fi/monitori

– Elävänä täältä ei lähde kukaan,
kirjailija muistuttaa.

Edelleen Mannerin pitää käydä 
säännöllisessä sydämen toiminnan 
seurannassa, ja Turun julkinen ter-
veydenhuolto saakin häneltä suuren 
kiitoksen. Kuntoakin pitää koettaa pitää 
yllä juoksumatolla.

Nykyisessä elämässään Manner 
nautiskelee jokirannan ravintoloista, ja 
kesäisin  – itsekin moottoripyöräilijänä 
– pyöräilijöiden kokoontumisista aivan
kivenheiton päässä. Sähköpotkulautoja
kirjailija käyttää tottuneesti kaupungissa
liikkumiseen.

Hän myös haaveilee purjeveneen 
hankkimisesta, sillä Aurajoki ja meri ovat 
Mannerille ne ehkä kaikkein rakkaimmat 
turkulaiset asiat.

– Turussa tuntuu siltä, että omistan
tämän paikan. Tai ehkä se omistaakin 
minut.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

International House Turku palvelee monikielisesti Turkuun muuttavia tai muuttoa 
suunnittelevia • turku.fi/ihturku. Lue myös lisää sivulta 11.

Kirjailija poimii teoksiinsa ideoita 
lähiympäristöstään.
– Mielikuvitus lähtee helposti
laukkaamaan, kun tarkkailee
ikkunasta jokirannan tapahtumia,
Max Manner naurahtaa.

Turku tuntui Max Mannerille heti 
kodilta seitsemäntoista vuoden 
poissaolonkin jälkeen.

Mannerin lempiasioita 
Turussa ovat jokiranta ja 
meren läheisyys.

https://turku.fi/monitori
https://turku.fi/ihturku
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60-vuotias 
kirjastoauto 
kehittyy edelleen

Parrantien 
ateljeetaloille 
digitaalinen 
muistojen 
monumentti 

– Aloitin autolla, jossa ei ollut 
edes ohjaustehostinta, aikoinaan 
kirjastoautossa työskennellyt Juha 
Manninen muistelee. 

Kirjastoautossa erikoiskirjaston-
hoitajana toimivan Virve Myllymäen 
uran suurin mullistus on ollut sähköi-
sen kirjastoauton tulo vuonna 2020. 

Sekä Juha, Kalle että Virve koke-
vat kirjastoautoissa parasta olevan 
asiakkaat. Välillä työ on fyysisestikin 
raskasta, kun huonot kelit asettavat 
haasteita pysäkille pääsemisessä. 
Ymmärtäväisten asiakkaiden kohtaa-
minen on kuitenkin mukavaa vasta-
painoa kaikille epävarmuustekijöille.

Kolmikon mukaan kirjastoautolle 
on kysyntää myös jatkossa. Tulevai-
suudessa kirjastoautot voisi toimia 
vielä entistä kohdennetumpana 
täsmäpalveluna. 

– Niin kauan kuin fyysinen aineisto 
on tärkeää, niin kauan kirjastoautoilla 
on tehtävää, Juha tiivistää.

• turku.fi/kirjastoautot

TEKSTI: NOORA YRTTIAHO
KUVAT: KIRJASTOAUTON KUVA-ARKISTO

parrantienateljeet.fi. Sivusto 
kokoaa yhteen tietoa ja kuvia 
taiteilijatalon vaiheista, asukkaista 
ja talossa syntyneestä kuvatai-
teesta. Sivustolta löytyvät myös 
arkkitehti Veijo Kahran alkuperäi-
set suunnitelmat talosta pohja- ja 
julkisivupiirustuksineen.

Talossa asuneiden taiteilijoiden 
muistot ateljeetalon merkityksestä 
ovat olennainen osa muistomerk-
kiä.

– Parrantielle pääseminen 
merkitsi paljon. Taloudellisesti se 
mahdollisti huomattavasti enem-
män panostusta taidetyöhön, 
mutta arkkitehtoninen elämys 
meni senkin edelle. Kattokorkeus 
antoi ajatukselle tilaa ja voi-
maa. Turhaan eivät ole taiteilijat 
haikailleet korkeisiin tiloihin kautta 
aikain, kuvailee taidemaalari 
Marjatta Holma.

TEKSTI: HELI LEMPA JA MAARIT NISSILÄ
KUVA: RAAKKEL NÄRHI / TURUN MUSEOKESKUS

N
yt jo eläköitynyt Kalle 
Varila työskenteli 
kirjastoautossa 27 
vuotta. Uransa suurim-
pana muutoksena Varila 

mainitsee online-kirjaston tulemisen.
– Auto oli vähän erillinen yksikkö, 

verkkoon siirtymisen myötä pääsimme 
yhteyteen muiden Turun kaupungin- 
kirjastojen kanssa, ja se helpotti 
monia asioita.

Suuria muutoksia on vuosien 
aikana tapahtunut myös autojen tek-
niikan parantuessa. Autot ovat tulleet 
ajan myötä luotettavimmiksi. 

Kastun Parrantien ateljeetalot toimivat 
paikallisten taiteilijoiden kotina ja työtilana 
vuosikymmeniä. Talot ovat tulleet tiensä 
päähän, mutta Viimeinen näyttö -nimisen 
taideprojektin taustalla oleva taiteilijakollektiivi 
ei anna niiden vaipua unohduksiin.

” 
Yhteisön ja talon tarjoa-
mien työtilojen merkitys 
on ollut valtavan suuri 
paitsi talossa asuneille 
taiteilijoille myös koko 

kaupungin kulttuuritarjonnalle, 
kertoo projektia luotsaava 
kuvanveistäjä Maarit Nissilä, 
joka itsekin asui perheineen 
taiteilijatalossa yli 30 vuotta.

Parrantiellä toimineiden taitei-
lijoiden ideoima projekti valittiin 
toteutettavaksi Turun kaupungin 
kaunistamisrahaston taidekilpai-
lussa osana kulttuuripääkaupun-
gin 10-vuotisjuhlaa. 

Kaksiosaisen projektin 
ensimmäisessä vaiheessa 
ateljeetalojen tontille pystytettiin 
pop up-taidegalleria Parrantien 
Paviljonki, jossa nähtiin neljän 
talossa asuneen kuvataiteilijan 
teoksia vaihtuvassa näyttelyssä. 
Paviljonki luotiin vuonna 1968 
rakennetun talon sinisistä ovista, 
jotka olivat ateljeetalojen erityis-
tuntomerkki 90-luvun peruskor-
jauksen jälkeen.

Projektin toisena osana ava-
taan ateljeetalojen digitaalinen 
muistomerkki, verkkosivusto 

Turun kaupunginkirjaston kirjastoauto täytti viime 
marraskuussa 60 vuotta. Kirjastoauto tuli Turkuun 
aikoinaan paikkaamaan sivukirjastojen vähyyttä.  
60 vuoteen mahtuu paljon niin kirjaston hoitoon kuin 
auton huoltoon liittyviä mullistuksia. Alun 27 pysäkistä 
on laajennettu nykyiseen 108 pysäkkiin koulu-, 
päiväkoti- ja palvelutalopysäkit mukaan lukien.

Asiakkaat 
jonottavat Turun 
ensimmäiseen 
kirjastoautoon. 

Turun ensimmäinen kirjastoauto 
vuonna 1961.

Siniset ulko-ovet olivat 
Parrantien ateljeetalojen 
erityistuntomerkki. 

Digitaalinen muistojen 
monumentti

• parrantienateljeet.fi
avataan helmikuussa.

https://turku.fi/kirjastoautot
https://parrantienateljeet.fi
https://parrantienateljeet.fi
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Jokaisessa Turkupostin 
numerossa käymme kahvilla 
kaupungin työntekijän kanssa.

Sini: Todella hienoa, että olette lähteneet 
mukaan lähiövision asukasraatiin. Kiinnostaisi 
kuulla, mitkä tekijät saivat teidät mukaan.

Eva-Liisa: Ajattelen, että minulla on asukas-
raatiin annettavaa oman taustani pohjalta. 
Asun lähiössä Varissuolla yksinhuoltajana eli 
tiedän hyvin esimerkiksi sen, kuinka tärkeää 
kaupunginosan lähipalvelut asukkaille ovat. 
Ensiarvoisen tärkeää on saada asukkaiden ääni 
ja näkökulmat kuuluville päätöksenteossa.

Isko: Olen ainakin kokemusasiantuntija ja 
lähiön aktiivi, asunut ja tehnyt Jyrkkälässä 
asioita jo 35 vuotta. Pikkuhiljaa on paljon 
tapahtunut, isojakin parannuksia, joita ollaan 
itse asukkaina saatu vietyä eteenpäin. Hieno 
asia, jos tämän asukasraadin kautta voidaan 
jakaa Jyrkällä onnistuneita asioita muiden 
hyödyksi ja kehittää yhdessä toimintaa.

Sini: Paljon puhutaan, että yhteisöllisyys on 
hiipunut ja asukkaiden aktiivinen toiminta oman 
kaupunginosan kehittämisessä vähentynyt. 
Lähiövisiossa pohditaan myös sitä, minkälaisia 
onnistuneita esimerkkejä toimivista tavoista ja 
yhteistyömalleista Turusta jo löytyy ja voitai-
siinko näitä hyödyntää myös muilla alueilla. 

Eva-Liisa: Kyllä, oikein kannatettava ajatus 
kuunnella kunkin alueen ihmisiä. Asukkaat ovat 
usein itse alueensa parhaita asiantuntijoita. 
Esim. oppilaita pitää kuunnella kouluja koske-
vissa asioissa.

Isko: Paljon riippuu ihmisten omasta aktiivi-
suudesta ja halusta osallistua alueensa asioihin 
vapaaehtoisena. Pelkkä netissä näpyttely ei 
riitä.

Sini: Lähiövision kautta haetaan myös malleja, 
miten saataisiin parannettua asukkaiden ja 
viranomaisten yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Eva-Liisa: Iso haaste ja tärkeä asia, monelle 
kynnys voi olla korkea viestiä päättäjille itseään 
ja asuinalueensa ihmisiä koskevista asioista. 
Tavoitteiden toteutus vaatii myös rahaa. 

Isko: Tekemisen tapa on tärkeä, ja varsinkin 
se, miten saataisiin nuoret osallistumaan. Ei 
ihmisiä välttämättä kiinnosta politiikka, pitäisi 
olla muitakin väyliä vaikuttaa arkisiin asioihin.

Sini: Mistä itse pidätte eniten omalla asuin- 
alueellanne?

Asiantuntijoina 
asukkaat

Isko: Vuokrataso on erittäin kohtuullinen, 
asunnot ovat hyvässä kunnossa ja olemme 
Jyrkkälässä omalla rahalla tehneet useita 
viihtyvyyttä parantavia asioita. Meillä on myös 
huoltomiehet ja siivoojat oman yhtiön palve-
luksessa. Toimiva talvikunnossapito on näinä 
aikoina arvokas asia.

Eva-Liisa: Varissuolla vehreys, metsä ja kunto-
polut ovat todella lähellä. Alueen vuokrataso on 
myös suhteellisen kohtuullinen.

TEKSTI: MIKKO GRÖNMAN, SINI MÄKELÄINEN
KUVA: EELIS LYNNE

Viime vuoden lokakuussa Turun kaupungin lähiövisio-projektissa aloitti 25 turkulaisen 
elämän asiantuntijaa eli asukasraati. Lähiövision koordinaattori Sini Mäkeläinen 
tapasi asukasraadissa mukana olevat Isko Laurellin ja Eva-Liisa Raekallion kahvi- 
ja teetermareiden ääressä Jyrkkälänpolun viihtyisällä piha-alueella.

Lähiövision koordinaattori 
Sini Mäkeläinen (vas.) sekä 
asukasraatilaiset Eva-Liisa 

Raekallio ja Isko Laurell kahvittelivat 
Jyrkkälän pergolan talvisessa 

tunnelmassa.

Turun lähiövisio on yhteinen 
ajatus kaupungin lähiöiden 
tulevaisuudesta ja niiden 
kehittämisestä. Lähiövisiota 
tehdään yhdessä asukkaiden ja 
kaupungin toimijoiden kanssa. 

Tutustu lisää: 
• turku.fi/lahiovisio 

https://turku.fi/lahiovisio
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Kasvava Turku

Kotouttava varhaiskasvatus 
tarjoaa lastenhoitoa 
maahanmuuttajaperheille
Koto-varhaiskasvatus 
vahvistaa alle 3-vuotiaiden 
maahanmuuttajataustaisten 
lasten valmiuksia päivähoidon 
aloittamiseen. Toimintaa 
ohjaa Turun kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelma.

A
ninkaisten koulutalon 
yhteydessä toimii viihtyisä 
varhaiskasvatusyksikkö, 
joka tarjoaa kotouttami-
sen piirissä olevien äitien 

lapsille päivittäistä hoitoa. Lastenhoi-
tajat Lotta Hasani ja Hanna Helenius 
ovat usein maahanmuuttajaperheiden 
ensimmäinen kontakti suomalaiseen 
varhaiskasvatukseen.

– Toiminnan tarkoituksena on 
valmistaa alle 3-vuotiaita maahan-
muuttajataustaisia lapsia päivähoidon 
aloittamiseen. Samalla suomalainen 
kasvatuskulttuuri tulee perheille tutuksi, 
Lotta tiivistää.

Suomen kieli 
avainasemassa
Alussa yhteistä kieltä ei usein ole. Kom-
munikoinnin apuna käytetään kuvakort-
teja, tukiviittomia ja tarvittaessa myös 
tulkkauspalveluja. On tärkeää huomata 
mahdolliset haasteet ajoissa, jotta niihin 
voi saada apua. Koto-varhaiskasvatus 
on perheille maksutonta.

– Saamme äideiltä positiivista palau-
tetta ja työ antaa useita onnistumisen 
kokemuksia, Hanna hymyilee.

Tukea lapsille ja  
nuorille korona-aikana
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen 
myöntämien korona-avustusten turvin Turun päiväkoteihin ja 
kouluihin on palkattu lisähenkilökuntaa torjumaan lasten ja 
nuorten eriarvoistumista. Tuki on tullut tarpeeseen.

K
orona-aikana erot oppi-
misessa ovat kasvaneet 
entisestään. Haavoittu-
vassa asemassa ovat 
varsinkin erityisen tuen 

tarpeessa olevat sekä vieraskieliset 
lapset ja nuoret. 

Korona-avustusten turvin turkulai-
siin päiväkoteihin ja kouluihin onkin 

opinto-ohjausvoimaa. Myös moni-
kulttuurista opetusta on voitu tukea, 
luettelee kasvatus- ja opetusjohtaja 
Timo Jalonen.

Varhaiskasvatukseen on palkattu 
muun muassa erityisopettajia ja 
päivähoitoavustajia. Lukiokoulutuk-
sessa rahalla on kerrattu ja täydennetty 
kursseja sekä annettu tukiopetusta. 

Lasten ollessa hoidossa äidit 
opiskelevat suomen kieltä ja osallistu-
vat erilaisiin aktiviteetteihin. Turussa 
koto-varhaiskasvatustyötä tehdään 
Karhunaukion päiväkodin henkilökun-
nan ohjauksessa.

– Noudatamme Turun kaupungin 
varhaiskasvatussuunnitelmaa ja suo-
men kieli on meillä avainasemassa, 
Karhunaukion päiväkodin johtaja 
Maarit Kallioniemi kertoo.

Ulkomaalaistoimiston, Turun 
suomenkielisen työväenopiston 
ja Turun kaupungin 
varhaiskasvatuksen yhteisen, 
maahanmuuttajaperheitä 
kotouttavan toiminnan 
tarkoituksena on perehdyttää 
maahanmuuttajataustaisia 
suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
edistää heidän kotoutumistaan.

Lotta Hasani (vas.), Maarit 
Kallioniemi ja Hanna Helenius 
kertovat, että kotossa muun 
muassa leikitään, jumpataan 
ja askarrellaan – eli tehdään 

ihan samoja asioita kuin 
päivähoidossakin.

Kotouttavan varhaiskasvatuksen  
Instagram-tili: @kotovarhaiskasvatus

TEKSTI JA KUVA: TEIJA MURMANN

palkattu viime ja kuluvan lukuvuoden 
aikana yli sata kokoaikaista opetuk-
sen ja ohjauksen ammattilaista.

– Avustusten myötä esimerkiksi 
erityisopetukseen on saatu selvästi 
enemmän resursseja verrattuna 
normaalitilanteeseen. Lisäksi perus-
kouluihin on palkattu erityisopettajia 
ja yläkouluille on hankittu lisää 

Myös Turun ammatti-instituutti 
on saanut lisärahoitusta koronan 
vaikutusten paikkaamiseen. 

Tarve laajoille lisätukitoimille 
on jatkunut myös toimintavuonna 
2021–2022.

TEKSTI: TEIJA MURMANN
KUVA: JASKA POIKONEN

https://www.instagram.com/kotovarhaiskasvatus/
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Turussa viisivuotiaat 
saavat osittain maksutonta 
varhaiskasvatusta

” 
Kun Turku pääsi mukaan kaksi-
vuotiseen esiopetuskokeiluun, 
niin pohdimme lautakunnan 
kanssa, miten menemme 
eteenpäin. Kasvatus- ja 

opetuslautakunta päätyi jatkamaan 
maksuttomuutta myös niiden viisi-
vuotiaiden lasten kohdalla, jotka eivät 
osallistu esiopetuskokeiluun, kertoo 
palvelualuejohtaja Vesa Kulmala.

Kulmalan mukaan maksuttomuus ei 
ole pois muusta toiminnasta.

– Toiminta on ollut jo neljättä vuotta 
osin maksutonta ja se on huomioitu 
budjeteissa. Perheiden osuus on 
kokonaisuudesta kuitenkin vain noin 
viisi prosenttia. Varhaiskasvatus on 
yhteiskunnan verovaroilla järjestämää 
palvelua.

Tuleeko varhaiskasvatuksesta jonain 
päivänä kokonaan maksutonta?

– Kunta päättää, peritäänkö mak-
suja vai ei. Jossain vaiheessa varhais-
kasvatusmaksuista tullaan varmasti 
puhumaan, koska myös prosessin 
pyörittäminen maksaa kaupungille.

Noora Yrttiaho, sinulla on 5-vuotias 
lapsi päiväkodissa. Vaikuttaako mak-
suton 5-vuotiaiden varhaiskasvatus 
suhtautumiseesi varhaiskasvatukseen?

Turun kaupunki päätti viime vuonna, että kaikki vuonna 2016 syntyneet 
saivat maksuttoman varhaiskasvatuksen neljän tunnin osalta, vaikka kokeilu 
maksuttomasta viisivuotiaiden varhaiskasvatuksesta päättyi heinäkuussa 2021. 

– Ei suhtautumiseen, se kertoo 
enemmän kaupungista. Turku arvos-
taa lapsiperheitä. Se, että jatketaan 
osittaista maksuttomuutta kokeilun 
jälkeenkin, on positiivista.

Varhaiskasvatus voisi Yrttiahon 
mielestä olla ainakin osittain maksuton 
myös jatkossa.

– Meillä laski maksut ja se vaikuttaa, 
kun rahaa jää enemmän käyttöön. 
Se on kädenojennus perheille. Monet 
perustaidot opitaan varhaiskasva-
tuksessa. Lapseni oppi lukemaan ja 
kirjoittamaan varhain. Siellä huoma-
taan herkkyyskaudet ja vahvuudet. 
Ryhmäytyminen ja sosiaaliset taidot 
kasvavat. Perheet saavat myös tarvit-
taessa ammattilaisen tukea vanhem-
muuteen. En koe olevani ammattikas-
vattaja, joten katson, että lapsella on 
oikeus varhaiskasvatukseen.

Jos sinulla ei olisi työn tai opiskelun 
vuoksi tarvetta varhaiskasvatukseen, 
vaikuttaisiko maksuttomuus päätök-
seesi?

– Jos olisin vaikka työtön, niin mak-
suttomuus vaikuttaisi varmasti, vaikka 
käyttäisin varhaiskasvatuspaikkaa 
ilman maksuttomuuttakin.

 Noora Yrttiaho kysyy 
päivän kuulumiset pojiltaan 
Iivarilta ja Kaapolta ennen 

päiväkodista lähtöä.

Vielä ehdit hakea nuorten 
kesätöihin kaupungille

T
yöt ovat tehtäviä kau-
pungin eri palveluissa 
eikä niissä vaadita 
aikaisempaa työkoke-
musta. Työsopimukset 

ovat yhden kuukauden mittaisia. 
19-vuotias Milla Uusitalo 

työskenteli Turun kaupungilla kesällä 
2021 Jäkärlän päiväkodissa.

Turun kaupunki tarjoaa kesätyömahdollisuuksia nuorille 
kesällä 2022. Hausta ja palkkauksesta vastaa kaupungin 
nuorisopalvelut. Paikkoja voi hakea Kuntarekryssä.

Kaupungin 
kesätyöpaikkojen haku

on avoinna Kunta-
rekryssä 16.2.2022 asti.

• kuntarekry.fi

Milla Uusitalo kannustaa hakemaan 
kaupungille kesätöihin.

Rabija Makic sanoo, että 
kaupungille oli helppo hakea 
kesätöihin. 

Lue lisää: 
• turku.fi/maksuton-varhaiskasvatus

TEKSTI JA KUVA: MAIJA LINNALA 

– Työtehtäviin kuului kaikkea 
lastenhoitoon liittyvää. Opiskelen las-
tenohjaajaksi, joten oli kivaa päästä 
oman alan töihin. Kaupungin sivuilta 
sai hakuvaiheessa valita sen, mikä 
eniten kiinnostaa, ja valitsin varhais-
kasvatuksen, kertoo Uusitalo. 

Hän tekee edelleen satunnaisesti 
sijaisuuksia Jäkärlän päiväkodissa.

Rabija Makic, 17, työskenteli Hari-
tun vanhainkodissa viime kesänä. 

– Koulussa kerrottiin kaupungin 
kesätöistä ja kiinnostuin. Oli kiva koke-
mus, kun sai olla vanhusten parissa, ja 
arvostukseni alaa kohtaan kasvoi.

Lue lisää: 
• turku.fi/kesatyot

TEKSTI JA KUVAT: SAARA KALLIO

https://kuntarekry.fi
https://turku.fi/maksuton-varhaiskasvatus
https://turku.fi/kesatyot
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Asumisen tukipartio Väylä auttaa 
asunnottomuusuhan alla olevia

Onko sinulla vuokrarästiä? 
Onko asumisessasi 
haasteita tai uhkaako häätö? 
Asumisen tukipartio Väylä 
auttaa asunnottomuusuhan 
alla olevia täysi-ikäisiä 
turkulaisia. 

A
sumisongelmien taus-
talla voi olla esimerkiksi 
äkillinen sairastuminen, 
rahahuolet, kriisitilanne, 
päihde- tai mielenterveys- 

ongelmat, rahapelaaminen tai muu 
elämäntilanne. 

Asumisen tukipartio Väylä tarjoaa 
tukea asunnottomuuden ennaltaeh-
käisemiseksi ja itsenäisen asumisen 
turvaamiseksi enintään kolmen kuukau-
den jaksoina. Asumisen haasteet voivat 
liittyä mm. vuokranmaksun ongelmiin tai 
asumisen sujuvuuteen.

– Aloitimme asiakastoimintamme 
viime lokakuussa. Pääasiassa asiak-
kaillamme on ongelmia vuokravelan, 
häätöasioiden tai itsensä huolehtimisen 
kanssa, Väylän sosiaalityöntekijä Kaa-
rina Korhonen kertoo.

Väylässä työskentelee sosiaalityön-
tekijä, sairaanhoitaja ja sosiaaliohjaaja. 
Osa-aikaisina tiimissä työskentelevät 
myös kokemusasiantuntija sekä asu-

mis- ja päihdepalvelujen sosiaaliohjaaja 
ja palveluohjaaja. 

Tukipartio jalkautuu 
päivittäin
Asiakkaaksi voi hakeutua soittamalla, 
lähettämällä WhatsAppia tai täyttämällä 
turku.fi-sivuilta löytyvän yhteydenotto- 
lomakkeen. Yhteyttä voi ottaa henkilö 
itse tai hänestä huolissaan oleva lähei-
nen tai viranomainen.

– Jalkaudumme myös asiakkaiden 
pariin ja käymme heidän kotonaan, 
tapaamme kahviloissa tai työpaikoilla. 
Joka päivä teemme pari jalkautuvaa 
käyntiä. Autamme selvittämään asi-
akkaan elämäntilannetta ja ohjaamme 
henkilön tarvittaessa oikeiden palvelui-
den piiriin. Asumisen haasteiden kanssa 
ei kannata jäädä yksin, Korhonen 
painottaa.

Asunnottomuus on Suomessa kes-
kittynyt pääkaupunkiseudulle ja muihin 
isoihin kaupunkeihin. Päihteet ovat yhä 
yksi keskisimmistä asunnottomuuden 
syistä. Asunnottomuusriski liittyy yhä 
useammin taloudellisiin ongelmiin, 
velkaantumiseen ja maksuongelmiin. 
Yhä suurempi osa asunnottomuudesta 
on piiloasunnottomuutta. 

Lue lisää: 
• turku.fi/asumisentukipartio

TEKSTI: KATJA HEINÄMÄKI
KUVA: SUSANNA WESEN-HEIMO

Älä jää asumisen haasteiden 
kanssa yksin. Ole yhteydessä 
ja selvitetään, kuinka voimme 
auttaa. 

Ota yhteyttä
• puhelimitse 040 358 9457 

(arkisin klo 9–16, myös 
WhatsApp)

• sähköpostitse: 
asumisentukipartio@turku.fi

Hyvän unen 
avaimet
Turun terveysasemien unihoitajilta saa nyt 
apua unettomuuden lääkkeettömään hoitoon. 

U
nettomuuden taus-
talla voi olla pitkään 
jatkuneita syitä, kuten 
vuorotyö, ruuhkavuo-
det ja arjen kiire tai 

herkkäunisuus. Uniongelmat voivat 
vaivata kaikenikäisiä. 

Kuudesta unihoitajan vastaan-
ottokerrasta koostuva hoitojakso 
vaatii asiakkaalta sitoutumista ja 
myös motivaatiota. 

– Asiakkaiden unettomuuden 
syyt voivat olla erilaisia ja niihin 
haetaan yksilöllisiä ratkaisuja. 
Joskus myös pienistä muutoksista 
voi löytyä avain parempaan uneen, 
unihoitajat Sari Rouvinen Mänty-

mäen, Jenni Hiljanen Runosmäen 
ja Senni Kiukainen Kirkkotien 
terveysasemalta kertovat.

– Me tuemme, tarjoamme työ-
kaluja ja etsimme yhdessä keinoja 
parempaan uneen. Emme kuiten-
kaan voi tarjota valmiita ratkaisuja, 
he lisäävät. 

Potilas voi hakeutua unihoitajan 
vastaanotolle terveydenhuollon 
ammattilaisen ohjaamana tai itse 
ajanvarauksen kautta. 

Jo ennen ensimmäistä vas-
taanottoa täytetään unikysely. 
Varsinainen hoito on ohjausta ja 
työkirjatyöskentelyä. Vastaanotoilla 
käydään läpi kotiharjoituksia ja käsi-

tellään mm. unen tilaa ja seurantaa 
unipäiväkirjan avulla sekä kotiharjoi-
tuksia. 

Hoitomalli tarjoaa tutkittuun 
tietoon perustuvaa sekä tasalaatuista 
lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa. 

Lisätiedot: 
• turku.fi/terveysasemat

TEKSTI JA KUVA: TIIA LAAKSO

Unihoitajat Sari Rouvinen 
(vas,), Senni Kiukainen ja 
Jenni Hiljanen kertovat 

asiakkaiden uneen liittyvien 
ongelmien olevan aina 
erilaisia ja siksi myös 

haastavia. Niihin etsitään 
aina yksilöllisiä ratkaisuja.

Asumisen tukipartio 
Väylä aloitti toimintansa 
asunnottomien yönä 
lokakuussa 2021.

https://turku.fi/asumisentukipartio
https://turku.fi/terveysasemat
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International 
House Turku 
toimii maahan 
muuttavien tukena
Turku panostaa jatkuvasti maahanmuuttajien 
tukipalveluihin. Kauppatorin asiakaspalvelupiste 
Monitorista löytyy neuvontaa eri kielillä niin 
arjen toimintoihin, työllistymiseen, yrityksen 
perustamiseen, opintoihin kuin lakiasioihinkin. 
Palvelut toteutetaan osana uutta International 
House Turku -kokonaisuutta. 

I
nternational House Turussa 
työskentelevät myös asiakas- 
ohjaaja Jonathon Murphy ja 
sosiaaliohjaaja Hero Palani.

– Tehtäväni on ohjata 
asiakasta esimerkiksi työnhakuun, 
oleskelulupiin, verkostoitumiseen 
tai suomen kielen opiskeluun 
liittyvissä kysymyksissä. Usein 
laadimme myös henkilökohtaisen 
asettautumissuunnitelman. Asiak-
kaat ovat arvostaneet tilaisuutta 
keskustella samoja kokemuksia 
läpikäyneen henkilön kanssa, 
sanoo asettautumisneuvontaa eng-
lanniksi tarjoava Jonathon Murphy. 

Apua saatetaan tarvita myös 
sosiaalialan osaamista vaativissa 
kysymyksissä. Silloin Hero Palani 
on oikea henkilö auttamaan.

– Tarjoan sosiaalialan neuvon-
taa, erityisesti sosiaalietuuksissa 
ja niiden yhdistämisessä työn 
vastaanottamiseen tai opintojen 
aloittamiseen. Kohderyhmä ei 
rajoitu vain vieraskielisiin, vaan 
esimerkiksi paluumuuttajat, joille 

järjestelmä on vieras vuosien 
ulkomailla asumisen jälkeen, 
ovat myös tervetulleita, sanoo 
Hero Palani. 

International House Turku 
-palvelut ovat maksuttomia 
ja kaikille avoimia. Palvelut 
ovat saatavilla ajanvarauksella 
ja ilman. Helpointa on tulla 
paikalle asioimaan Monitoriin, 
jolloin alkuinfo auttaa kartoitta-
maan asiakkaan tarpeita. 

Lue pidempi juttu: 
• turku.fi/ihturkutukena

Lisätietoa International House 
Turusta ja sen palveluista: 
• turku.fi/ihturku

IHTurku Kauppatorin Monito-
rissa, Aurakatu 8, KOP-kolmio

TEKSTI JA KUVA: VILLE HEIROLA

Ystävätoiminta 
tutustuttaa 
turkulaiset uusiin 
kulttuureihin
Kreikkalainen Polychronis Tatsis ja turkulainen Sanni 
Parjanne tutustuivat Opiskelijakaupunki Turku -verkoston 
ystävätoiminnan kautta. Toiminta tarjoaa turkulaisille 
kansainvälisiä kokemuksia kotikaupungista lähtemättä.

N
auru raikuu kahvilapöy-
dässä, kun Polychronis 
Tatsis ja Sanni Parjanne 
muistelevat marraskuista 
ensitapaamistaan. Se 

tapahtui kansainvälisen ystävätoiminnan 
aloitustapaamisessa, jossa osallistujat 
saatettiin yhteen heille valitun parin 
kanssa.

– Emme tienneet etukäteen mitään 
toisistamme. Tapahtumassa minun piti 
etsiä ihminen, joka pitelee nimelläni 
varustettua kylttiä. Kun löysin Sannin, 
halasimme. Juttu alkoi luistaa heti, 
kertoo Tatsis.

Opiskelijakaupunki Turun organi-
soima ystävätoiminta saattaa yhteen 
Turun alueen asukkaat ja Turussa olevat 
ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat. 
Se antaa turkulaisille mahdollisuuden 
kansainvälistyä kotikaupungistaan 
käsin samalla, kun opiskelijat pääsevät 
tutustumaan paikallisiin ihmisiin.

– Opiskelijoiden voi olla vaikea löytää 
uusia ystäviä vieraassa maassa, etenkin 

korona-aikana. Siksi on tärkeä rohkaista 
ihmisiä luomaan uusia kontakteja. 
Itse lähdin mukaan myös, koska olen 
kiinnostunut kulttuureista ja kielistä, 
Parjanne kertoo.

”Hämmentävää, mutta 
hienoa”
Tatsis ja Parjanne pitävät yhteyttä 
puhelimitse ja tapaavat aina, kun 
se molempien aikatauluun sopii. He 
ovat käyneet yhdessä muun muassa 
jouluisella kävelykierroksella, Turun 
taidemuseossa sekä kahviloissa.

Parivaljakolla juttu luistaa, ja keskus-
telua rytmittävät vähän väliä äänekkäät 
naurun remahdukset.

– Kreikkalaisen näkökulmasta suo-
malaiset eivät ole valtavan sosiaalisia, 
mutta kuitenkin haluavat tavata täysin 
tuntemattomia ihmisiä vieraista maista. 
Se on hämmentävää, mutta hienoa, 
Tatsis hymyilee.

TEKSTI JA KUVA: SATU LITHOVIUS

Kansainvälinen Turku

International House 
Turun asiakasohjaaja 

Jonathon Murphy (vas.) 
ja sosiaalineuvoja Hero 
Palani ovat tavattavissa 

Kauppatorin Monitorissa.

Polychronis Tatsis (vas.) ja Sanni Parjanne 
löysivät nopeasti yhteisen sävelen.

Haku uudelle ystävätoimintakaudelle on auki 
Lue lisää Opiskelijakaupunki Turun sivuilta ja ilmoittaudu 14.2. mennessä: 
• turku.fi/kansainvälinen-ystävätoiminta
• turku.fi/sv/internationella-vänskapsverksamheten
• turku.fi/en/friendship-programme

Ystäväjaksoja järjestetään kahdesti vuodessa, syksyisin ja keväisin.

https://turku.fi/ihturkutukena
https://turku.fi/ihturku
https://turku.fi/kansainvälinen-ystävätoiminta
https://turku.fi/sv/internationella-vänskapsverksamheten
https://turku.fi/en/friendship-programme
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Uusi kaupunki-
strategia johdattaa 
Turun 2030-luvulle 
Suomen Turku on aina vaan parempi. Näin Turku lupaa uudessa strategiassaan. 
Pian 800 vuotta täyttävällä kaupungilla on katetta seistä vahvojen sanojen takana. 
Turku on ollut monessa asiassa suunnannäyttäjä ja aikoo olla sitä jatkossakin. 

Turku 2030-luvulle

”
Aiemmista saavutuksista on 
hyvä ammentaa, mutta koko 
ajan pitää myös kehittyä ja 
seurata aikaansa, mieluusti 
vähän etukenossa. Kaupungin 

tehtävä on tehdä valintoja ja päätöksiä, 
jotka mahdollistavat kaupungin asukkai-
den ja organisaatioiden hyvinvoinnin ja 
menestyksen, sanoo Turun pormestari 
Minna Arve.

Kuntalain mukaisesti kunnalla 
on oltava strategia, jossa valtuusto 
päättää kunnan toiminnan ja talouden 
pitkän aikavälin tavoitteista. Turun 
kaupungin tuore strategia ohjaa Turkua 
2030-luvulle. 

Strategian valmistelun yhteydessä 
tulevaisuuden suuntaviivoihin on kysytty 
näkemyksiä kaupunkilaisilta, yrityksiltä, 
yhteisöiltä, naapurikunnilta ja kaupungin 

henkilöstöltä. 
– Keräsimme näkemyksiä koko 

prosessin ajan. Lopuksi teimme vielä 
kaikille avoimen kyselyn päivitetyn stra-
tegian arvioiduista hyvinvointivaikutuk-
sista. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 
strategiavalmistelun yhteydessä tehtiin 
päätösten vaikutusten ennakkoarviointi 
yhdessä kaupunkilaisten kanssa, Turun 
kaupungin strategia- ja kehittämisjoh-
taja Rami Savila sanoo.  

Lopullisen kaupunkistrategian hyväk-
syy Turun kaupunginvaltuusto.

Mikä muuttuu?
Uudessa strategiassa Turku linjaa 
toimivansa kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti kaikessa toiminnassa. 
Kaupunki ottaa päätöksenteossa ja 
toimeenpanossa huomioon valintojen 

vaikutukset ympäristölle, ihmisille ja 
taloudelle. 

– Sitoudumme esimerkiksi koulutuk-
sen, hoivan, puhtaan veden, energian 
ja liikenteen järjestämiseen kestävällä 
tavalla ja seuraamme edistymistä sään-
nöllisesti, Minna Arve sanoo.

Kaupungin palvelut ovat saatavana 
digitaalisesti, ja niitä on mahdollista 
yksilöidä ja saada tarjolle ennakoivasti. 
Ennakoivia palveluita voivat olla vaik-
kapa ehdotukset päivähoitopaikoista 
lapsen syntymän jälkeen, tai vanhuspal-
veluista, kun niitä tarvitsee. Palveluita 
kehitetään yhteistyössä kaupunkilaisten 
kanssa.

Turun tavoitteena on, että muut-
tovirta Turkuun jatkuu ja koko Turun 
seutu kasvaa suurten kaupunkiseutujen 
tapaan. Kansainvälisyys läpäisee kau-

pungin toiminnan kautta linjan. Tavoit-
teita ajetaan suoran kansainvälisen työn 
avulla, oli kyse sitten koulutuksesta, 
kaupunkikehityksestä, vapaa-ajan 
palveluista tai elinkeinotoiminnasta. 

– Kulttuurikaupunki Turku, Taiteen 
talon, musiikkitalon ja Historian ja 
tulevaisuuden museon kaltaisine uusine 
maamerkkeineen, houkuttelee matkai-
lijoita jatkossa entistäkin enemmän. 
Myös kansainväliset yritykset kiinnitty-
vät mielellään Turkuun, sillä he voivat 
luottaa, että seudulta löytyy koulutettuja 
osaajia ja maan yritysystävällisin toimin-
taympäristö, Arve kuvaa ensi vuosikym-
menen Turkua. 

TEKSTI: PÄIVI AUTERE 
KUVA: TARA JAAKKOLA 
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Jarkko Majava
Kehittämispäällikkö
Suomen Kuntaliitto ry, 
Strategiayksikkö 

Kaupungin tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja 
alueensa elinvoimaa. Kaupunkistrategiassa luodaan suuntaviivat ja 
tavoitteet sille, miten kaupunki toimii taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ekologisesti kestävällä tavalla. 

Strategian suuntaviivojen pohjalta johdetaan kaupungin keskeinen 
päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen. Strategian laadinta 
ja toimeenpano mahdollistavat yhteisen ymmärryksen luomisen 
keskeisistä tavoitteista ja tulevaisuuden suunnasta. Parhaimmillaan 
strategia on koko kaupunkiyhteisön yhteinen visio tulevaisuuden 
kestävästä ja kehittyvästä kaupungista.    

Pasi Ahola
Yhteysjohtaja
Turun kaupunki

Ajattelen, että strategia kertoo kaupungin identiteetistä. Hyvän 
strategian pohjalta voi intuitiivisesti ymmärtää, mitä kaupunki pitää 
hyvänä ja tavoiteltavana. Strategia ei siis ole tyhjentävä kuvaus 
kaupungin pyrkimyksistä, vaan se jättää tilaa mielikuvitukselle ja 
mahtuu elämään kiihtyvästi muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Hyvän strategian perusteella voi myös ymmärtää, mitä kaupunki 
ei halua tapahtuvaksi. Koska strategiassa on tehty valintoja, mikä 
tahansa toimeenpano ei voi sitä toteuttaa. Siksi hyvä strategia on 
sen toteuttajalle mukava ja lämmin. Se tukee ja inspiroi – näyttää 
suunnan, mutta palkitsee luovuuden.

Sakari Seespuro
Turun 
nuorisovaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja

Turun kaupunkistrategia on todella valoisa niin kaupungille, sen 
asukkaille, kuin myös Turussa vieraileville. Kun strategiaa lähdetään 
toteuttamaan, ei saa unohtaa nuorten tärkeyttä päätöksenteossa. 
Nyt luodaan kotikaupunkimme tulevaisuutta. Nuorten mielipiteitä 
sekä tavoitteita tulee kuulla entistä enemmän, sillä olemme 
kuitenkin niitä, jotka asuvat Turussa pisimpään. 

Nuorille erityisen tärkeitä strategian tavoitteista ovat kestävä 
tulevaisuus, elinvoimainen kaupunki sekä hyvinvoivat asukkaat. 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat asioita, jotka tulee muistaa niin 
ihmisten kuin asuinalueiden kesken.

Näkökulma

Turun strategian 
tavoitteita  
• Toimimme Agenda 2030:n kestävän kehityksen 

mukaisesti.

• Kaupungin palvelut ovat saavutettavia ja oikea-aikaisia.

• Ilmastopositiivinen Turku on yksi maailman johtavista 
ilmasto- ja luontokaupungeista.

• Turkulaisten arki on hyvää ja asuinalueet viihtyisiä.

• Turku ja Turun seutu kasvavat vähintään samaa vauhtia 
muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa.

• Työttömyysasteemme on maan suurten kaupunkien 
keskiarvoa matalampi.

• Tarjoamme laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen 
polun varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

• Turku on Pohjoismaiden pääkaupunkien rinnalla 
tunnettu kulttuuri-, liikunta-, tapahtuma- ja 
matkailukaupunki.

• Kansainvälinen toiminta on osa päivittäistä työtämme.

Lue lisää: 
• turku.fi/kaupunkistrategia
• turku.fi/sv/stadsstrategin
• turku.fi/en/citystrategy

https://turku.fi/kaupunkistrategia
https://turku.fi/sv/stadsstrategin
https://turku.fi/en/citystrategy
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Taiteen talolta toivotaan 
vakautta ja vapautta
Rettigin vanhasta tupakkatehtaasta kuoriutuu tänä vuonna Taiteen talo. 
Turun kaupunki osti kiinteistön turvatakseen taiteen ja luovien alojen 
toimintaedellytyksiä ja tarjotakseen pysyviä tiloja kulttuurialan toimijoille.

L
äänintaiteilija Annika 
Dahlsten iloitsee 
kaupungin päätöksen 
tuomasta kestävästä 
ratkaisusta taidekentän 

tilatarpeeseen.
– Taide tarvitsee tilaa, muuten 

sillä ei ole elämisen edellytyksiä. 
Taidetoimijat ja luovien alojen yrittä-
jät ovat jo nyt Taiteen talon inspi-
roimina kehitelleet uudentyyppisiä 
ansaintalogiikkaan liittyviä ideoita. 
Vakaa alusta mahdollistaa uusien 
innovaatioiden toteuttamisen, Dahl-
sten kertoo.

Villi, vapaa, avoin
Dahlsten on ollut mukana taiteilijoiden 
tilatyöryhmässä ideoimassa Taiteen 
talon kokonaisuutta. Yhtenä pää-
määränä on tehdä talosta taiteen ja 
kulttuurin koti sekä taiteen tekijöille 
että kaupunkilaisille. Kaupunkilaisten 
osallistuminen talon toiminnan suun-
nitteluun ja toteutukseen on myös 
tärkeää.

– Taiteen talo tulee olemaan avoin 
kävijöille ja satsaamaan yleisötoi-
mintaan. Esitykset, keikat, näyttelyt, 
tapahtumat ja työpajat pitävät talon 
toiminnan aktiivisena. Haaveeni on, 

Ensimmäisinä Taiteen taloon 
muuttavat helmikuussa 
Suomen Taiteilijaseuran 
Ateljeesäätiön kuvataiteilijat 
heidän käyttöönsä varattuun 
kahteen kerrokseen. 
Muut tilat suunnitellaan 
ja toteutetaan tulevien 
käyttäjien tarpeiden mukaan. 
Alustavassa valmistelussa 
on suunniteltu, että tiloista 
61 % on avustettavan taiteen 
tilaa ja 39 % kaupallista ja 
markkinahintaista tilaa.

Talon käytännön toimin-
nasta vastaa kaksi yhtiötä. 
Turun Taiteen talo Oy edistää 
ja tukee kaupungissa tapahtu-
vaa kulttuuritoimintaa, taiteen 
ja kulttuurin ammattilaisten 
työllisyyttä ja elinkeinoa sekä 
kehittää ja organisoi Taiteen 
talo -konseptia. Keskinäinen 
kiinteistöyhtiö Kiinteistö Oy 
Rettigin tupakkatehdas puo-
lestaan omistaa kiinteistön ja 
huolehtii sen pitkän tähtäimen 
suunnittelusta. 

TEKSTIT: TUIJA ALIHAANPERÄ
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN 

Tilat 
käyttäjien 
mukaan

että Taiteen talo on aina auki.
Villi, vapaa, avoin – sellainen 

Taiteen talo parhaimmillaan on 
kulttuurintekijöiden mielestä. Dahlsten 
korostaa, että Turkuun ollaan nyt 
tekemässä ainutlaatuista kokonai-
suutta historialliseen miljööseen.

– Odotan, että Turku antaa Tai-
teen talon kehittyä rohkeasti omaan 
suuntaansa ilman lukkoon lyötyjä 
ennakko-odotuksia tai konservatiivisia 
toimintatapoja. Se tuottaa jotain pal-
jon suurempaa ja ainutkertaisempaa, 
Dahlsten sanoo. Myös pihapiirin rakennukset kuuluvat 

kaupungin hankkimaan kokonaisuuteen.

Rakenteilla
Monitoimitalo 
Runosmäkeen

R
unosmäen monitoimitalon 
rakentaminen alkaa keväällä 2022. 
Monitoimitalon toteuttaminen ja 
Runosmäen aluekehityshanke 
on eriytetty toisistaan niin, että 

rakennushanke päästään aloittamaan mahdol-
lisimman pian.

Monitoimitalon rakentamisen kokonais-
kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. 
Kaupungin osuus on 13,8 ja seurakuntayhty-
män osuus 6,2 milj. euroa (alv 0 %). Seurakun-
tayhtymän erillishankinnat saattavat muuttaa 

kustannusten jakautumista jonkin verran.
Monitoimitaloon tulee päiväkoti, neu-

vola- ja perhekeskus sekä kirjasto- ja 
nuorisotila. Seurakunnan tiloja ovat mm. 
kirkko- ja seurakuntasalit, diakonian vas-
taanottotila ja kerhotilat. 

Taloon tulee myös yhteiskäyttötiloja, 
jotka ovat asukkaiden ja alueen toimijoiden 
yhteisessä käytössä.

Rakennustyöt kestävät parisen vuotta.
 

• turku.fi/runosmäen-monitoimitalo

Kaupunki remontissa

Tietoa verkossa kaupungin ajankohtaisista tilahankkeista • turku.fi/ajankohtaiset-kiinteistot

https://turku.fi/runosmäen-monitoimitalo
https://turku.fi/ajankohtaiset-kiinteistot
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Valaistus elävöittää 
Logomon siltaa koko ajan
Alati muuttuva, silti sama
Silta Ratapihankadulta Logomoon otettiin käyttöön syksyllä 2021. Jo 
rakentamisvaiheessa silta muutti ympäröivää maisemaa. Käyttöönoton 
jälkeen sillan valaistus muokkaa maisemaa vielä entisestään – jopa 
Turussa ennen näkemättömällä tavalla.

S
illan valaistus ja pimeän 
ajan ilme koostuvat kah-
desta valaistusosiosta: 
yleisvalaistuksesta ja 
valotaiteesta. 

Yleisvalaistuksen ratkaisut perus-
tuvat siihen, että värit toistuvat hyvin, 
valon sävy on miellyttävä eikä synny 
häiritseviä häikäisyjä. Myös kävely-
alueen kaiteissa on valaistusta.

Valaistus on muuntuvaa. Sillan 
kattorakenteisiin sijoitetut älykkäät 
tutkat havaitsevat käyttäjien määrän 
ja liikkeen suunnan. Valomaisema 
näkyy isona elävänä massana, jonka 
valokuvioihin ja liikkeeseen sillan 
käyttäjien hahmot vaikuttavat.

– Arkipäiviin liittyy selkeä ja tun-
nistettava rauhallinen ilme. Viikon-
loppua kohden ja erityistapahtumien 
lähestyessä jousi jännittyy suhteessa 

aikaan, ihmismääriin ja liikkeeseen 
sillalla, sanoo valaistuksen suunnit-
telusta vastaavan Lighting Design 
Collective Oy:n luova johtaja Jari 
Vuorinen.

Valotaiteen sydän on sitä ohjaava 
algoritmipohjainen ohjelmisto, joka 
on räätälöity niin, että se ottaa 
huomioon ympäristön toimijat ja 
kaupunkitilan. Valoteos on helppo 
ottaa osaksi esim. Logomon erikois-
tapahtumia.

Vastaavanlaisia ratkaisuja on jo 
aikaisemmin muualla Suomessakin, 
mutta nyt otetaan käyttöön valaistus-
teknologian uusinta uutta: sensorit 
tunnistavat ihmisten liikkeen suunnan 
ja myös sen, onko kyseessä aikuinen 
vai lapsi. 

– Tällä tiedolla voidaan esimerkiksi 
lapsen astuessa sillalle laukaista leik-

kisempää ja värikkäämpää sisältöä. 
Normaalitilassa sillan valo on läm-
pimän valkoinen ja liike rauhallista, 
Vuorinen kuvailee.

Valotaide mahdollistaa myös liik-
kuvan kuvan esittämisen. Säätilakin 
voidaan ottaa huomioon. 

– Valon liike ja suunta voidaan 
säätää muuttumaan tuulen nopeu-
den ja suunnan mukaan. Valaistus 
ei toistu samanlaisena missään 
vaiheessa, vaan pysyy koko ajan 
muuttuvana ja elävänä.

Tempoilevaa valoshowta ei ole 
luvassa, sillä teos muuntuu rauhal-
lisesti. 

– Valomaisema on kuin joki. Se 
on alati ajassa muuttuva, mutta silti 
sama joki.

TEKSTI JA KUVA: SEPPO KEMPPAINEN

Uutta 
avointa 
aineistoa 
kartta-
palvelussa
Turun kaupunki tarjoaa 
ennätyksellisen tarkkaa 
ja laajaa pistepilvi- ja 
ilmakuva-aineistoa 
avoimena datana. 
Lähes koko kaupungin 
kattava aineisto on 
tuotettu suunnittelun ja 
rakentamisen tarpeisiin, 
mutta aineistoa voi 
ladata ja käyttää 
vapaasti kuka tahansa.

U
utta aineistoa kuvattiin 
huhtikuussa 2021, 
jolloin puissa ei ollut 
vielä lehtiä ja eri koh-
teet erottuivat hyvin. 

Tarkemmat ajantasaiset aineistot 
vähentävät turhia maastokäyntejä 
ja auttavat suunnittelussa. Aineis-
tosta saadaan päivitettyä Turun 
kaupunkitietomallin maanpinta-
mallit ja laajennettua rakennusten 
3D-mallinnusta. 

Pistepilvi koostuu 10,5 miljar-
dista pisteestä ja sen tiheys on 
vähintään 30 pistettä/m². Pistepil-
viaineistoa pystyy lataamaan myös 
500 m x 500 m ruutuina LAZ-for-
maatissa. Ilmakuvan tarkkuus on  
5 cm/maastopikseli.

Huhtikuussa 2021 otetussa 
ilmakuvassa näkyy Turun 
ylioppilaskylää.

Tuoreet ilmakuvat löytyvät opas-
karttapalvelusta Ilmakuvat ja muut 
kartat -tason alta sekä Turun 
kaupungin avoimesta WMS-raja-
pinnasta. 

• opaskartta.turku.fi
• opaskartta.turku.fi/IMS/sv
• opaskartta.turku.fi/IMS/en

TEKSTI: SEPPO KEMPPAINEN 

Logomon sillan 
valaistuksen 

anturit tunnistavat, 
kulkeeko sillalla 

aikuinen vai lapsi.
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https://opaskartta.turku.fi
https://opaskartta.turku.fi/IMS/sv
https://opaskartta.turku.fi/IMS/en
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Keskellä Turun kaupunki-
aluetta sijaitsee uniikki 
museoalue. Luostarinmäen 
talot ja korttelit juon-
tavat juurensa peräti 
1700-luvulle. Museo on 
ollut suljettuna lokakuusta 
alkaen, sillä arvokkaalla 
alueella suoritetaan 
laajamittaiset sähkö-, 
vesi- ja viemärijärjestelmän 
korjaustyöt. 

Talvisella
kierroksella
Luostarinmäen
museokorttelin
työmaalla

V
aativa remontti tehdään 
yhdessä mm. tutkijoiden, 
arkeologien, putkimiesten, 
kaivinkoneenkuljettajien 
ja maalareiden kanssa. 

Pääsimme museon yhteyshenkilönä 
toimivan näyttelyamanuenssi Lauri 
Leikaksen kanssa kurkistamaan suljet-
tujen porttien taakse.

– Yleisesti kaikkien alueella työtä 
tekevien ulkopuolisten työntekijöi-
den kanssa teen yhteistyötä, koska 
museoalue on alkuun vieras ja toimimi-
nen museolla ei ole niin tuttua. Niinpä 
kysymyksiä tulee ja niihin pyritään 
löytämään yhdessä ratkaisuja, kertoo 
Lauri.

Klo 11 Kaivurin kanssa 
kuopalla

Klo 11.20 Tutkitaan 
vesivahinkoa
Olosuhteet ovat hankalia alueen van-
hoille vesiputkille. Kaarean putkimiehet 
korjasivat ripeästi rikkoontuneen vesi-
putken museorakennuksen kellarissa, 
jonka jälkeen märät puurakenteet kuiva-
taan. Onneksi museoalueen asukas oli 
huomannut vesivuodon ajoissa ja tehnyt 
siitä nopeasti ilmoituksen. 

Lauri kurkkii kiinnostuneena kuoppaan, 
kun Jani Kallio kaivaa Luostarinmäen 
vanhoja putkilinjoja esiin. Sähkö- ja 
putkilinjoja kaivetaan auki ja vanhat 
putket korvataan uusilla. Yhteistyötä 
on tehty kaivajien kanssa ja heitä on 
perehdytetty toimimaan museoalueella. 
Kovien pakkasten vuoksi maa on kovaa, 
mikä on vaikeuttanut kaivamista. Maata 
on jouduttu myös lämmittämään hitaasti 
pala kerrallaan lämmitysmatoilla.

Klo 11.35 Ihastellaan 
alueen kerrostumia
Työmaa tarjoaa myös mukavia yllätyk-
siä! Lauri oli ensimmäisten joukossa 
todistamassa kaivamisen yhteydessä 
löytynyttä 1800-luvun alkuun ajoittu-
vaa katukivetystä, jonka Jani Kallio 
oli kaivanut esiin. Kaivamista on ollut 
valvomassa Turun museokeskuksen 
arkeologi Tanja Ratilainen. Myös Muu-
ritutkimus on ollut mukana kaivauksien 
valvonnassa. 

Klo 11.50 Missä vaiheessa 
sähkötyöt etenevät?
Luostarinmäellä uusitaan myös vanhoja 
sähkölinjoja, joiden parissa työskente-
levät Tommi Nurmi ja Roope Lehto 

Caverionilta. Työtä tehdään museora-
kennusten ahtaissa ullakkotiloissa. 

Klo 12.05 Asiakaspenkki 
suojaan
Ulos unohtunut penkki pitää siirtää 
suojaan. Talvellakin työ on monipuolista 
ja fyysistä. Kun museo ei ole avoinna, 
on tärkeää tarkkailla museorakennusten 
kuntoa ja niiden lämmitystä. 

Klo 12.15 Pystypalaveri 
maalarin kanssa
Maalari Jaana Pamppunen kuvailee, 
miten maalaustyöt ovat edenneet. 
Museorakennusten ja sisätilojen korjaa-
miseen tarvitaan ammattilaisia, joiden 
kanssa tehdään paljon yhteistyötä. 
Seinien tapetit ja pinkopahvit rapistuvat 
ja halkeilevat ajan myötä. Jaana on 
maalannut seiniä perinteiseen tapaan 
liimamaalilla. Oikean sävyn saavuttami-
nen liimamaaliin on hankalaa…

Luostarinmäen museokortteli avautuu 
yleisölle jälleen kesäkuussa 2022.

TEKSTI: LAURI LEIKAS JA SUNNIVA SOLSTRAND
KUVAT: VILLE MÄKILÄ

Hei, nyt lähdetään

Tutustu Luostarinmäen arkeen ääniopastusten avulla • turku.fi/luostarinmaki/aaniopastus

https://turku.fi/luostarinmaki/aaniopastus
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Kirjaston digituki 
tarjoaa apua 
kaikille
Turun kaupunginkirjasto on tarjonnut erillistä 
digitukea noin seitsemän vuotta ja tuen tarve 
on läpi vuosien pysynyt tasaisena. Digitukeen 
tullaan useimmiten älypuhelimeen liittyvien 
ongelmien vuoksi. Ongelma voi olla mitä 
vain puhelimen asetuksista sovelluksiin ja 
pilvipalveluihin. 

V
älillä digituessa 
nousee joku tietty 
ongelma enemmän 
pintaan. Viime syk-
synä koronapassi ja 

Omakantaan kirjautuminen olivat 
ajankohtaisia. Samoin tietotur-
va-asiat pohdituttivat digituessa 
kävijöitä.

Irja Inkinen on toista kertaa 
pääkirjaston digituessa. Tällä 
kertaa hän kaipasi apua älypu-
helimensa asetusten kanssa. 
Lisäksi viestisovellus WhatsApp 
vaati päivittämistä. 

– Pääasiassa olen tarvinnut 
apua puhelimen kanssa, mutta 
seuraavalla kerralla haluaisin 
apua sähköpostin luomiseen, 
sellainen kun minulta vielä puut-
tuu, Inkinen kertoo. 

Inkinen tuli alkujaan digitu-
keen ystävänsä neuvosta. 

– Tämä on erittäin hyvä 
palvelu. Omat sukulaiseni 
asuvat niin kaukana, ettei ole 
lähellä ketään tuttua, joka voisi 
auttaa, Inkinen sanoo. 

Digitukea 
pääkirjastossa 
sekä Runosmäen ja 
Pansion kirjastoissa
Asiakastyytyväisyys on korkea 
myös digitukea koordinoivan 
kirjastohoitaja Maija Tapion 
mukaan.

– Useimmiten asiakkaan 
ongelmaan löydetään yhdessä 
ratkaisu. 

Kirjaston digituessa käy 
noin 300 asiakasta vuodessa, 
ja digitukea pyritään järjes-
tämään pääkirjaston lisäksi 
myös lähikirjastoissa.

– Toiveena olisi, että 
digitukea voisi saada myös 
ajanvarauksella, vaikka Varaa-
mon kautta, ja sitä voisi saada 
myös etänä. Näin pystyttäi-
siin tavoittamaan enemmän 
työikäisiä ja nuoriakin, Tapio 
kertoo. 

– Digitukea tarvitsee jokai-
nen, se ei ole ikään sidottu 
kysymys.

TEKSTI JA KUVA: NOORA YRTTIAHO

Irja Inkinen on toista 
kertaa mukana kirjaston 
digituessa. 

Lisäturvaa, ohjausta 
ja aamunavauksia – 
virtuaalinen kotihoito 
kasvattaa suosiotaan
Lisäturvaa kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn 
muutoksissa, tukea terveydentilan seurantaan, ohjausta 
päivittäisiin toimiin tai yhteisiä aamunavauksia ja lukuhetkiä. 
Virtuaalinen kotihoito on kaikkea tätä ja paljon muutakin. 
Kahden toimintavuoden jälkeen jo yli 150 Turun n. 2 200 
kotihoidon asiakkaasta käyttää palvelua. 

V
irtuaalinen kotihoito 
tarkoittaa kotihoidon pal-
velua, jossa hoitaja ottaa 
kuva- ja ääniyhteyden asi-
akkaan kotiin toimitettuun 

tablettilaitteeseen. Videopuhelun aikana 
huolehditaan asiakkaan palvelu- ja 
hoitosuunnitelman mukaisista tarpeista 
ennalta sovittuina aikoina. Virtuaalinen 
kotihoito on aina osa muuta kotihoidon 
palvelua.

Palvelun avulla voidaan esimerkiksi 
varmistaa asiakkaan oikea-aikainen 
lääkkeiden otto tai säännöllinen 
ruokailu. Lisäksi asiakkaan terveyden-
tilaa voidaan seurata useampia kertoja 
päivän aikana ja näin tuoda lisäturvaa 
esimerkiksi sairaalasta kotiutuvalle 
kotihoidon asiakkaalle.

Virtuaalinen kotihoito tuottaa myös 
virikkeellistä etäryhmätoimintaa kerral-
laan maksimissaan 10 henkilön ryhmille. 
Asiakas voi osallistua tablettilaitteen 
kautta virtuaalisiin aamunavauksiin, 
tuoli- ja aivojumppaan, bingoon sekä 
lukuhetkiin. 

Viriketoimintaa ovat järjestämässä 
myös vapaaehtoiset, kuten seurakunta, 
oppilaitokset ja eri järjestöt. Esimerkiksi 
lähihoitajaopiskelijat ovat aloittaneet 
hyvinvointiin liittyvät tietotuokiot asiak-
kaille.

Virtuaalisen kotihoidon asiakas 
Toini Lindqvist saa joka aamu soiton 
hoitajalta. 

– Katsomme yhdessä lääkkeiden 
ottamisen, Toini kertoo.

Soitto tulee aina tiettynä ennalta 
sovittuna aikana. Se on Toinin mielestä 
hyvä, sillä aina soittoa ei välttämättä 
esimerkiksi television ollessa päällä 
kuule. Toinin mukaan kuvapuheluun on 
helppo vastata koskettamalla sormella 
tablettilaitteen näyttöä. Hän osallistuu 
myös viikoittain virtuaalisen viriketoimin-
nan tuolijumppaan ja lukupiiriin.

Tutustu lisää: 
• turku.fi/virtuaalinenkotihoito

TEKSTI JA KUVA: TIIA LAAKSO

Turkulainen Toini Lindqvist 
on ollut kahden vuoden ajan 

tyytyväinen virtuaalisen 
kotihoidon asiakas. 
Kotihoidon palvelun 

ohella hän osallistuu mm. 
tuolijumppaan ja lukuhetkiin.

Kevään 2022 digituki:  
pääkirjasto to 3.2.–12.5.  

klo 14–15.30,  
Runosmäen kirjasto 22.2., 

15.3., 5.4. ja 26.4.  
klo 14–15.30 ja  
Pansion kirjasto  

12.4. klo 14–15.30.

• turku.fi/kirjasto

https://turku.fi/virtuaalinenkotihoito
https://turku.fi/kirjasto
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Verhon takana

L
ähes jokainen turkulainen 
tuntee Seikkailupuiston eli 
Seikkiksen. Seikkailupuisto 
on toiminut lastenkulttuurin 
puolestapuhujana ja lasten 

luovuuden tukijana jo vuodesta 1982 
alkaen. Tuolloin joukko turkulaisia las-
tenkulttuurin tekijöitä yhdisti voimansa. 
Vuodesta 2015 lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto on ollut osa valta-
kunnallista Lastenkulttuurikeskusten 
verkostoa.

Seikkailupuisto on päihittänyt 
historiansa aikana monia haasteita, 
kuten esimerkiksi sen, että nykyisen 

40 vuotta  
seikkailun pyörteissä

Taideohjaajat Kristiina 
Kivimäki (vas.) ja 

Lotta Rapeli tekevät 
Seikkailutalossa ötököitä 

Brinkkalan galleriaan 
avautuvaa näyttelyä 

varten.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston juhlavuotta on valmisteltu hartaudella.

Seikkailupuiston alueelle kaavailtiin 
parkkipaikkaa 1980-luvulla. Seikkiksen 
olemassaoloa voi pitää lastenkulttuurin 
riemuvoittona. Puisto on porskuttanut 
läpi lamavuosien ja korona-aikojen.

Juhlavuoden valmistelut aloitettiin jo 
vuoden 2020 alussa, ja koronapande-
mian vuoksi niihin on ollut käytettävissä 
tavallista enemmän aikaa. Maaliskuussa 
julkaistaan juhlavuoden kunniaksi 
Seikkailupuiston Puuhakirja, joka on 
historian ensimmäinen laatuaan. Kirja 
on taiteellisesti ja visuaalisesti inspi-
roiva tehtäväkirja, joka sisältää väritys-, 
piirtämis- ja askartelutehtäviä.

Juhlavuosi täynnä 
toimintaa
Maaliskuussa alkaa kevään teatte-
rikausi. Seikkailupuiston rakastetut 
teatteriesitykset ovat taidokkaasti 
toteutettuja produktioita, jotka ostetaan 
ammattilaisilta. Varsinaisia synttärijuhlia 
on tarkoitus viettää kaksipäiväisenä 
alkukesästä 8.–9.6. 

Pääkirjaston Saagaan avautuu 
marraskuussa Luovat kädet -näyttely 
ja Seikkailupuiston Timantti-teatteriin 
rakennetaan toukokuussa rekvisiitta-
näyttely, joka kootaan vuosien varrella 
käytössä olleesta rekvisiitasta.

Seikkiksen perustoiminta taidepa-
joineen pyörii ympäri vuoden. Etenkin 
savipaja on säilyttänyt tenhonsa vuo-
desta toiseen. Siksi on erityisen osuvaa, 
että synttärijuhlien yhteydessä paljas-
tetaan kesäkuussa yhteisötaideteos 
Savireliefi, jonka tekemiseen perheet 
ovat osallistuneet maksuttomissa taide-
pajoissa kesällä 2020 ja 2021.

Brinkkalan galleriaan Vanhalle Suur-
torille taas rakentuu hyönteisaiheinen 
taidenäyttely elo-syyskuussa. 

Seikkailupuiston toiminnassa kuul-
laan lasten toiveita ohjelmasisältöjen 
suhteen.

– Kysymme lapsilta säännöllisesti 
palautetta toiminnasta. Kunnioitamme 

Liikennekaupunki aloitti toimintansa jo 
1960-luvulla ja on nykyisin suosittu osa 
Seikkailupuiston toimintaa.

Yhteisötaideteos Savireliefi paljastetaan 
Seikkiksen synttäreillä kesäkuussa.

lasten ajattelua sekä arvostamme heitä 
ikäisinään taiteellisina toimijoina, toimin-
nanjohtaja Marika Leinonen-Vainio 
sanoo.

Seikkailupuistossa kaiken ytimessä 
on lapsen luovuuden kunnioittaminen 
ja sen esiintuominen, että lapsilla on 
oikeus osallistua kulttuuri- ja taide- 
elämään. Leinonen-Vainio kutsuu kaikki 
juhlimaan yhdessä 40-vuotiasta Seik-
kailupuistoa.

– Tervetuloa kokemaan ja tekemään. 
Lupaamme yllättäviä taidekohtaamisia!

• turku.fi/seikkailupuisto

TEKSTI: SAARA KALLIO
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Jos
Turku ei olisi palanut

Millainen Turku olisi, jos se ei olisi tuhoutunut tulipalossa 
4. syyskuuta 1827? Ehkä meitä ei edes olisi sellaisina kuin 
nyt olemme. Niin paljon äkillinen katastrofi on muovannut 
perheiden ja sukujen elämää.

Pääkaupunkiasemaan palo ei vaikuttanut. Helsingistä oli 
tehty hallinnollinen keskus jo vuonna 1812, ja sen jälkeen 
virastoja siirrettiin vähitellen pois. Sen sijaan yliopiston 
kohtalon palo sinetöi. Jos Turku ei olisi palanut, yliopisto 
olisi yritetty siirtää myöhemmin, poliittisista syistä. Aka-
teeminen elämä olisi silti ollut vireää vielä pitkään.

Ilman palon aiheuttamia tuhoja Turku näyttäisi erilaiselta. 
Tuomiokirkon tornilla olisi pyöreämuotoisempi huippu, ja 
Turun symboli olisi toisenlainen kuin nykyisin. Kirkossa 
kaikuisivat vieläkin Hans Wittfootin vuonna 1727 lah-
joittamat urut, ja sisällä 30-vuotisessa sodassa kaapatut 
liput ja standaarit ihastuttaisivat matkailijoita. Kirjastot ja 
arkistot antaisivat rikkaamman kuvan Suomen mennei-
syydestä.

Kuvitelkaa kaupunki, jossa Aninkaistenkatu ei kulkisikaan 
nykyisellä paikallaan, vaan laskeutuisi kohti jokea siihen 
kohtaan, jossa Vähätori on tänään. Siitä matka jatkuisi sil-
taa pitkin Suurtorille. Porthanin- ja Brahenpuistojen tilalla 
olisi tiheästi rakennettu vanhakaupunki. Taloja olisi toki 
purettu 1960- ja 1970-lukujen modernisaation huumassa, 
mutta vanhoja rakennuksia olisi yhä. Alueelle olisi 1800- 
ja 1900-lukujen vaihteessa rakennettu myös koristeellisia 
jugendtaloja.

Turun palon laajuuteen vaikutti se, ettei kaupungilla ollut 
paloturvallista asemakaavaa. Ehkä Turussa olisi ennen 
pitkää tapahtunut vakava onnettomuus. Se olisi pakotta-
nut suunnittelemaan avaramman kaupungin. Silti vanha 
keskusta olisi säilytetty, muistona menneiltä sukupolvilta.

Palon jälkeen itsepintaiset huhut väittivät, että Hellmanin 
talon piika oli vastuullinen onnettomuuteen. Jos Turku ei 
olisi palanut, ei olisi ollut myöskään syyttelyä kaupungin 
tuhoamisesta. Turkulaiset olisivat onnellisempia.

Hannu Salmi
Kulttuurihistorian professori
Turun yliopisto

Kehittyvä 
Vanhakaupunki 
Vanhankaupungin kehittäminen nytkähti eteenpäin, kun 
kaupunginhallitus päätti marraskuussa alueen strategisen 
maankäytön hankkeen tavoitteista ja edistettävistä 
toimenpiteistä. Keskeisenä tavoitteena on tehdä Turun 
Vanhastakaupungista laajalti tunnettu ja kiinnostava 
yhtenäinen kokonaisuus.

K
ehittämistyötä on tehty 
kaupunkilaisia kuunnel-
len. Kaupunkilaiset ovat 
esimerkiksi toivoneet, että 
alueella olisi helpompi 

liikkua pyörällä ja kävellen. Siihen 
kiinnitetään jatkossa entistä enemmän 
huomiota. 

– Jokirantaan pääsee kävelemään 
myös Agricolankadun ja Jokikadun 
välisellä matkalla, kunhan suunniteltu 
rantareitti toteutuu. Toivottavasti jo ensi 
vuonna. Myös viheralueet ovat tärkeä 
osa Vanhankaupungin viihtyisyyttä. Osa 
niistä kaipaa kohentamista ollakseen 
houkuttelevia, Vanhankaupungin han-
kepäällikkö Tuija Alihaanperä kertoo.

Alueen rakennuskantaa ja julkisia 
tiloja on tavoitteena avata kävijöitä 
aktiivisesti palveleviksi tiloiksi. Näin toi-
mitaan esimerkiksi Taiteen talon osalta. 
Lisäksi Vanhankaupungin konseptiin 
voisi sopia uutena vetovoimaisena 
toimintona vaikkapa hotelli. 

Uusia tapahtumia
Alueen kehittämistä tehdään 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja 
eri käyttäjäryhmät huomioiden. Touko-
kuussa Vanhalla Suurtorilla on tarkoitus 
järjestää Lasten Suurtori -tapahtuma. 
Lapset pääsevät silloin suunnittele-
maan, mitä he haluaisivat nähdä ja 
kokea alueella.

– Lasten Suurtori -tapahtumassa 
kierretään rasteja, joiden aiheet ammen-
netaan alueen historiasta. Rastien avulla 
haetaan ideoita, miten tuoda historia 
esiin lapsia kiinnostavasti, tapahtuman 
ideoinnista ja organisoinnista vastaavan 
Turkuseuran toiminnanjohtaja Kati 
Leskinen sanoo.

Tuomiokirkkoseurakunta on puo-
lestaan yhdessä Turkuseuran kanssa 
ideoinut Vanhankaupungin omaa 
juhlapäivää. Kirkon vahtimestarit ovat 
jo vuosien ajan juhlineet Tuomiokirkon 
syntymäpäiviä 17.6. kakkukahveilla, 
ja vuodesta 2019 seurakuntakin alkoi 
juhlistaa päivää näkyvästi.

– Tarkoituksena on muovata Tuomio-
kirkon syntymäpäivästä koko Vanhan-
kaupungin juhla – onhan Tuomiokirkko 
keskeisellä paikalla niin kaupungin 
keskustassa kuin turkulaisten sydä-
missä. Yhteistyö Turkuseuran kanssa 
on luontevaa seuran tietotaidon ja 
innostuksen vuoksi. Myös alueen muut 
toimijat ovat lämpimästi tervetulleita 
ideoimaan, miten Vanhaakaupunkia 
voisi juhlistaa, Turun tuomiokirkkoseura-
kunnan tiedottaja Eeva-Kaisa Ahlamo 
kertoo.

• turku.fi/vanhakaupunki

TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVA: PAULIINA PARRIS

Turkuun ennen vuoden 1827 paloa voi tutustua Digimuseo.fi-palvelussa ja YouTubessa. 
Lue lisää • turku.fi/historian-ja-tulevaisuuden-museo 

Tuomiokirkon syntymäpäivästä suunnitellaan 
koko Vanhankaupungin juhlaa.
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Iso panostus 
talvipyöräilyyn
Turun kaupunki panostaa lähivuosina 
merkittävästi kävely- ja pyöräteiden tehostettuun 
talvikunnossapitoon. Viiden vuoden aikana 
kunnossapitoon käytetään yhteensä 1,1 miljoonaa 
euroa. Kunnossapidon reittiä laajennetaan 
asteittain joka vuosi.  

R
eitin laajentuessa urakoitsijan on sopimuksen mukaan 
lisättävä kalustoa. Näin turvataan, että sovitut laatuvaati-
mukset ja toimenpideajat toteutuvat. Urakoitsija on myös 
velvoitettu tekemään reitillä viikoittaisia laadunvalvon-
takierroksia pyöräillen, ja toteutumista seurataan myös 

ulkopuolisten tekemillä mittauksilla.   
Harjasuolausreitin pituus on joka vuosi 12 kilometriä. Tehostetun 

reitin pituus on tänä vuonna 20 km, mutta neljän vuoden kuluttua se 
on 70 kilometriä. 

– Alueen laajentaminen vuosittain antaa urakoitsijalle mahdol-
lisuuden varautua vaiheittain kasvavaan työmäärään. Toimintaa 
voidaan kehittää suunnitelmallisesti. Odotankin, että tämä lisää 
innovatiivisuutta työtavoissa ja kaluston käytössä, sanoo infran 
kunnossapitopäällikkö Mari Helin. 

Talvikunnossapidossa käytetään sekä harjasuolausta että 
-hiekoitusta. Lumi poistetaan koko kävely- ja pyörätien leveydeltä. 
Liukkautta torjutaan harjasuolausreitillä suolaliuoksella ja harjahie-
koitusreitillä pestyllä hiekalla.

Tehostettu talvikunnossapito on osa kaupungin laatimaa pyöräilyn 
kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten hyvinvoin-
tia kannustamalla ympärivuotiseen pyöräilyyn. Samalla liikenteen 
ilmastokuormitus pienenee, jos yksityisautoilun määrä saadaan 
pienenemään.

TEKSTI JA KUVA: SEPPO KEMPPAINEN

Kokeilujen  
kautta uusia 
pysäköintipalveluja
Yritysten kanssa syksyllä tehtyjen kokeilujen 
tavoitteena oli löytää uusia tapoja vähentää turhaa 
autoilua sekä edistää turvallista pyöräliikennettä.

E
tsiparkki.fi toimii Turussa 
toistaiseksi ja jakaa tietoa 
vapaista pysäköintipaikoista 
autoilijoille. Yksi palvelua 
käyttäneistä kaupunkilai-

sista on Kupittaalla asuva Saila Visti.
– Varsinkin vieraammissa paikoissa 

käydessä on kätevää tarkistaa pysä-
köintialueiden sijainti jo etukäteen. Kun 
palvelussa nyt näkyy myös maksullis-
ten pysäköintialueiden täyttöaste, niin 
palvelu on erittäin hyödyllinen, Visti 
kertoo.

Autopysäköinnin palveluista kaupun-
kilaisten käytössä on edelleen myös 
yksityisten pysäköintipaikkojen vertais-
vuokrausta helpottava Shareway.

Kaksi pyöräpysäköinnin 
kokeilua jatkuu vielä 
helmikuun ajan
Pyöräpysäköinnin palveluista 
käynnissä ovat vielä helmikuun ajan 
Latauspolun ja Kaskea Parkingin 
kokeilut. 

Näihin ja jo päättyneisiin kokeilui-
hin voi tutustua kaupungin netti-
sivuilla.

Tavoitteena hankkeessa oli löytää 
markkinaehtoisesti toimivia vähä-
hiilisen liikkumisen palveluita, joten 
palveluiden käyttäjät lopulta ratkaise-
vat, mitkä palvelut yleistyvät ja jäävät 
pysyvästi käyttöön. 
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19.5.2021

Kävely- ja pyöräteiden tehostettu talvihoito
Kartta harjasuolareitti ja harjahiekoitusreitti 
sekä harjahiekoitusreitin laajentuminen

Saila Vistin mukaan 
etsiparkki.fi on vähentänyt 

pysäköintipaikan 
etsimisestä aiheutuvaa 

ajamista.

Pyöräily 
harjasuolatulla reitillä 

on turvallista ja 
helppoa talvellakin.

Kokeiluja tukivat Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu. 
Kokeiluja rahoittivat 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 
-hanke sekä Turun kaksi kärkihanketta Smart and Wise Turku ja 
Keskustan kehittäminen.

Lisätietoa kokeiluista: 
• turku.fi/pysakointikokeilut
• turku.fi/pyorapysakointi

TEKSTI: JUHA PULMURANTA
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http://Etsiparkki.fi
http://Etsiparkki.fi
https://turku.fi/pysakointikokeilut
https://turku.fi/pyorapysakointi
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Turku satsaa
tulevaisuuden 
liikuntapaikkoihin
Turku suunnittelee entistä monipuolisempia 
liikuntapaikkoja, jotka lisäävät kaupunkilaisten 
intoa liikkumiseen. 

S
yksyllä 2019 käynnistet-
tiin liikuntapaikkaverkon 
päivityssuunnitelma, joka 
tuodaan päätöksentekoon 
tänä vuonna. Suunnitelma 

on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle 
liikuntapaikkaverkkoselvitykselle. Turun 
kaupunki pyrkii toteuttamaan pääosan 
liikuntapaikkojen uudistamistyöstä 
vuoteen 2029 mennessä. 

Tulevaisuuden 
liikuntapaikat tarvitsevat 
entistä paremman 
ratkaisun
Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari 
on vienyt nykyistä liikuntapaikkasuun-
nitelmaa eteenpäin ja tavoittelee entistä 
parempia ratkaisuja kaupungin liikunta-
paikoille. 

– Uudistamistyön tavoitetilana on, 
että se kannustaa useampia turkulaisia 
liikkumaan omatoimisesti ja seuroja 
liikuttamaan kaupunkilaisia enemmän.  

Useita kaupungin keskeisiä ja suo-
sittuja liikuntapaikkoja tulee seuraavan 
kymmenen vuoden aikana käyttöikänsä 
päähän. Kalmari toteaa, että kunnos-
tettaville kohteille tulee löytää korvaava 
liikuntapaikka tai uusi ratkaisu yhteis-
työssä eri toimijoiden, kuten seurojen ja 
yksityisten yritysten kanssa.

Liikuntapaikkoja päivitetään, jotta 
myös koululaiset pääsevät liikkumaan 
sekä koulussa että vapaa-ajalla liikunta- 
ja urheiluseurojen liikuttamana, sillä 
tulevat koulujen remontit vähentävät 
liikuntasaleja ja ulkokenttiä. 

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari uskoo vahvasti 
tulevaisuuden liikuntapaikkojen uudistamistyön tuloksiin ja 
uusien ratkaisujen kannustavan turkulaisia liikkeelle.

Liikuntalautakunta 
100 vuotta
Liikuntalautakunnan 100-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi Turku liikuttaa kaupunkilaisia 
yhteistyössä seurojen kanssa.

14.9.2022 tulee tasan 100 vuotta 
täyteen siitä, kun Turun liikuntalauta-
kunta kokousti ensimmäisen kerran. 
Juhlavuotta vietetään Turun kaupungin 
avoimien ovien tapahtumilla ja yhteis-
työssä seurojen kanssa. 

Turun kaupunki, liikuntalautakunta ja 
100-vuotias Turun Palloseura toteutta-
vat yhteistyössä toukokuussa tempauk-
sen, jossa liikutetaan erityisesti lapsia 
ja nuoria. Nykyinen Impivaaran uima-

100-vuotisjuhlavuoden 
liikuntalautakunta 2021–2025.

Liikettä lisätään monin  
eri tavoin
– Turkulaisten liikettä lisätään toteut-
tamalla entistä laajempi ja monipuo-
lisempi liikuntapaikkaverkko, jonka 
toteuttamiseksi luodaan liikuntapaik-
kojen käyttöä ja kehittämistä tukeva 
avustamisen malli. Sillä tuetaan tasa-
puolisemmin liikuntapaikkojen käyttäjiä 
ja eri lajien harrastajia, kertoo Kalmari. 

Hän täsmentää, että monet lii-
kuntatilat voitaisiin toteuttaa tulevien 
monitoimitalojen yhteyteen lukuisiin eri 
tarkoituksiin sopiviksi monitoimihal-
leiksi. Ne mahdollistavat liikkumisen yhä 
useammalle käyttäjälle. Kaupunki tukisi 
hankkeita ja seuroja avustuksilla, jotta 
ne voisivat liikuttaa enemmän kaupun-
kilaisia ja edistää liikunta- ja urheilutoi-
mintaa. 

Turkulaisten lasten ja nuorten har-
rastamista voitaisiin tukea esimerkiksi 
harrastussetelillä, jonka voisi käyttää 
valitsemaansa käyttökohteeseen ja jolla 
harrastamisen kustannukset pysyisivät 
maltillisena.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana useita keskeisiä ja 
suosittuja liikuntapaikkoja tulee Turussa käyttöikänsä päähän.  
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Jääpallo-ottelu TPS - Turun Riento pelattiin 
Urheilupuistossa 1930-luvun alussa talvisissa tunnelmissa.

halli täyttää 10 vuotta sekä Kupittaan 
maauimala 110 vuotta, ja pyöreitä vuosia 
juhlistetaan turkulaisten kanssa. 

Katso ajankohtaiset tiedot juhlavuoden 
tapahtumista verkosta: turkukalenteri.fi. 
Muutokset juhlavuoden ohjelmaan ovat 
mahdollisia.

• turku.fi/liikunta
• turku.fi/liikuntalautakunta

100-vuotisjuhla-
vuoden liikuntalauta- 

kunta 2021–2025.

Turkulaisten toiveena lisää 
liikuntapaikkoja
Turun kaupunki pyysi kaupunkilaiset 
mukaan vaikuttamaan Turku liikuttaa 
kaikkia -kyselyssä. Kesällä 2020 kysyt-
tiin näkökulmia ratkaistavana olevien 
liikuntapaikkojen tulevaisuuteen liittyen. 
Syksyllä 2021 pyydettiin kommentteja 
päätöksentekijöille esitettävistä liikunta-
paikkaverkon kehittämislinjauksista.

Turkulaiset esittivät eniten toiveita 
uusien liikuntapaikkojen sijainneista, ja 
niiden toivottiin olevan saavutettavissa 
julkisella liikenteellä. Kaupungin toivottiin 
panostavan myös alueellisiin sisä- ja 
ulkoliikuntapaikkoihin ympäri Turkua.

• turku.fi/liikuntapaikkaverkko- 
suunnitelma

TEKSTI: ANN-MARIE UNKURI

https://turkukalenteri.fi
https://turku.fi/liikunta
https://turku.fi/liikuntalautakunta
https://turku.fi/liikuntapaikkaverkkosuunnitelma
https://turku.fi/liikuntapaikkaverkkosuunnitelma
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Turku liikkeelle

Lapsille, nuorille  
ja perheille
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Lasten liikunnan 
ihmemaa 
Sunnuntaisin klo 17–19 maksutonta 
liikkumisen iloa 1–12-vuotiaille ja 
heidän vanhemmilleen Aunelan ja 
Ilpoisten palloiluhalleissa, Haarlan, 
Hepokullan ja Varissuon kouluissa, 
Moision liikuntahallissa sekä  
klo 17–19.30 Kupittaan urheiluhal-
lissa. Toimintaa joka sunnuntai, 
paitsi pääsiäisenä 17.4. Toiminta on 
valvottua, mutta ei ohjattua. 
• Lisätiedot: turku.fi/ihmemaa ja 
Facebookissa Lasten liikunnan 
ihmemaa, liikunta.palvelut@turku.fi, 
p. 050 554 6219

Soveltavan liikunnan 
ryhmät lapsille ja 
nuorille
Ryhmät on tarkoitettu liikunnassa 
erityistä tukea tarvitseville lapsille 
ja nuorille, jotka etsivät itselleen 
mukavaa harrastusta. 
• Lisätiedot: turku.fi/erityisryhmat, 
marianna.ylinampa@turku.fi,  
p. 050 554 6226 tai  
p. 050 594 7207 (uintiryhmät)

Liikkuva koulu  
10.1.–6.5.
Luokkien 1–6 Liikkuva koulu  
Liike-kerhot 10.1.–6.5. ja yläkou- 
lujen harrasteaikaikkuna tiistaisin  
klo 14–16 (17.1.–29.4.) 
• Lisätiedot: oman koulun Liikkuva 
koulu -yhdysopettajalta

Nuorille maksuttomia 
liikuntavuoroja Mihissä
13–19-vuotiaiden Mihi-vuoroilla 
lajeina mm. jääkiekko, koripallo, 
jalkapallo, parkour, uinti, skeit-
tailu, keilailu, kuntosali, laserpeli, 
taekwondo, jujutsu, show jazz, 
biljardi, futsal.
• Lisätiedot: mihi.fi tai  
jorma.fisk@turku.fi, p. 050 554 6250

Soveltavaa liikuntaa
Vamma, pitkäaikaissairaus tai 
apuvälineiden käyttö ei ole este 
liikkumiselle tai liikunnan harras-
tamiselle. Soveltavan liikunnan 
ryhmät tarjoavat onnistumisen iloa 
ja liikunnan riemua kaikenikäisille, 
jotka tarvitsevat liikunnassa erityistä 
tukea.

Soveltava Lavis 
ke klo 9.30–10.15, Impivaaran 
uimahalli. Helppo, hauska ja hikinen 
tanssitunti lavatanssimusiikin 
tahtiin. Hinta: 2,5 €/krt + sisään-
pääsymaksu (Seniori-, Kimmoke-, 
Liikuntaranneke tai kertamaksu).
• Ilmoittaudu:  
impivaaranuimahalli.fi 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207

Boccia ja curling-ryhmä 
to klo 13.30–15, Impivaaran 
uimahallin liikuntasali. Omatoiminen 
maksuton pelailuvuoro, liikun-
ta-avustaja paikalla. Leppoisaa 
pelailua istuen tai seisten. 
• Lisätiedot: p. 050 554 6222

Soveltava kuntosali-
harjoittelun ABC-kurssi
• ti 8.2.–22.3. klo 12–13.15,  

Kupittaan urheiluhalli
• ti 29.3.–3.5. klo 12–13.15,  

Petreliuksen uimahallin kuntosali
• ke 2.2.–16.3. klo 13.15–14.30, 

Impivaaran uimahalli
Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, 
laitteisiin ja oikeaan suoritustekniik-
kaan, laaditaan oma kuntosaliohjelma 
ja selvitetään, missä harjoittelua voi jat-
kaa. Yleisavustaja paikalla. Hinta: 15 €/
kurssi + sisäänpääsymaksu (Liikunta-, 
Senioriranneke tai kertamaksu). Kim-
moke-rannekkeella kurssi on maksuton.
• Ilmoittaudu: p. 050 594 7207

Soveltava kuntosalivuoro 
ma klo 15.15–16, Impivaaran uimahallin 
tilauskuntosalissa henkilöille, jotka eivät 
kykene omatoimiseen harjoitteluun 
toimintakyvyn rajoitteiden tai sairauden 
vuoksi. Hinta: 2,5 €/krt + sisäänpääsy-
maksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikunta-
ranneke tai kertamaksu). 
• Ilmoittaudu: p. 050 594 7207

Ikään-
tyneille

Tuolijumppa 
ti klo 14–14.45, Avustajakeskus, 
Itäinen Pitkäkatu 68. Iloisen mielen 
jumppaa pääosin istuen. Sopii, jos 
käytössä liikkumisen apuväline tai 
esim. aistivamma. Hinta: 5 €/krt 
(alennusryhmät 2,5 €/krt). 

Uusi ryhmä!  
Jumppaa tuolilla tai 
ilman 
ti klo 15.15–15.45 Happy House, 
Ursininkatu 11. Tuolia apuna käyttäen 
ja kotoa helposti löytyvin välinein 
tapahtuvaa iloisen mielen jumppaa. 
Hinta: 5 €/krt (alennusryhmät 2,5 €/
krt). 

Soveltavan liikunnan ryhmätoimintaa 
järjestetään myös monissa yhdis-
tyksissä ja urheiluseuroissa, koko 
tarjonta osoitteessa 
turku.fi/soveltavaliikunta,  
tiedustelut p. 050 554 6222.

Myyntipaikat 
Leidit liikkeellä, Kunnon äijät, 
KuntoVoiTas, Liikunta-,  
Kimmoke-, Opiskelija- ja  
Senioriranneke: 
• Liikuntapalveluiden 

asiakaspalvelu Kupittaalla, 
Blomberginaukio 4

• Impivaaran uimahalli, 
Uimahallinpolku 4

• Petreliuksen uimahalli  
(Ei leidit liikkeellä-, Kunnon 
äijät-, KuntoVoitas-myyntiä)

• Yhteispalvelupiste Monitori 
Kauppakeskus Skanssi, 
Skanssinkatu 10

• Kauppatorin Monitori,  
Aurakatu 8

• Kupittaan keilahallin kahvila, 
Kupittaankatu 1

Voitas-tehoryhmät  
yli 75-vuotiaille 
aloittelijoille
Löydä kipinä säännölliseen liikku-
miseen! Paranna kuntoasi maksut-
tomissa tehoryhmissä voima- ja 
tasapainoharjoittein kuntosalilla. 
Ryhmät sopivat sinulle, jolla ei vielä 
ole aktiivista liikuntaharrastusta ja 
haluat lisätä liikuntaa arkeesi, asut 
itsenäisesti kotona ilman kotihoidon 
palveluja tai olet huomannut itselläsi 
lievää lihasvoiman ja tasapainon 
heikkenemistä sekä liikut sisätiloissa 
sujuvasti ilman apuvälineitä. 

Voitas-tehoryhmät kaksi kertaa 
viikossa 2 kuukauden ajan. Harjoit-
telupaikat: Erityisosaamiskeskus 
Suvituuli, Impivaaran uimahalli, Kupit-
taan urheiluhalli, Lehmusvalkaman 
hyvinvointikeskus, Pääterveysaseman 
kuntoutuksen kuntosali, Runosmäen 
vanhuskeskus ja Ruusukorttelin 
hyvinvointikeskus. 
• Lisätiedot: täytä hakulomake  
turku.fi/voitas. Haku puhelimitse  
p. 044 082 0253.

Kimmoke- 
ranneke
Kimmoke-rannekkeella 
harrastat liikuntaa kaupungin 
uimahalleissa ja kuntosaleilla, 
nautit kulttuurista kaupungin 
kulttuurilaitoksissa sekä vas-
taanotat kutsuja kulttuuri- ja 
urheiluelämyksiin. Ranneke 
on tarkoitettu tiettyjä Kelan 
tukia saaville 17–64-vuotiaille 
turkulaisille. Hinta: 39 € / 6 kk 
+ 8 €:n rannekemaksu.
• Lisätiedot: turku.fi/kimmoke

Noudata voimassa olevia koronasuosituksia ja -rajoituksia  
• turku.fi/korona • turku.fi/sv/corona • turku.fi/en/corona

Aikuisille
Leidit liikkeellä ja  
Kunnon äijät 8.5. asti
Naisten Leidit liikkeellä ja miesten 
Kunnon äijät kuntoilukalentereissa on 
tarjontaa kaiken kuntoisille liikkujille, 
helpoista vuoroista edistyneempiin. 
Lähde kokeilemaan uutta, vaihtele 
arjen aikataulujen mukaan tai keskity 
sinulle mieluisiin lajeihin. Voit liikkua 
rajattomasti noin 30 viikkovuorolla. 
Mukaan voit tulla kauden aikana. 
• Lisätiedot: Leidit liikkeellä,  
turku.fi/leiditliikkeella,  
satu.revonsuo@turku.fi,  
p. 050 554 6225; Kunnon äijät,  
turku.fi/kunnonaijat,  
toni.pekkola@turku.fi,  
p. 050 554 6228

Kuntosaliharjoittelun 
ABC-kurssit Kupittaan 
urheiluhallin 
tilauskuntosalissa
Aloittelijoille suunnattuja kuntosalikurs-
seja, joissa tutustutaan laitteisiin ja 
oikeisiin suoritustekniikoihin.
• Maaliskuun kurssi 7.–28.3.  

klo 17–18.30,  
ilmoittaudu 9.2. klo 12 alkaen.

• Huhtikuun kurssi 4.4.–2.5.  
klo 17–18.30, (ei 18.4.),  
ilmoittaudu 9.3. klo 12 alkaen.

• Lisätiedot: turku.fi/kuntosaliabc

https://turku.fi/ihmemaa
https://turku.fi/erityisryhmat
https://mihi.fi
https://impivaaranuimahalli.fi
https://turku.fi/soveltavaliikunta
https://turku.fi/voitas
https://turku.fi/kimmoke
https://turku.fi/korona
https://turku.fi/sv/corona
https://turku.fi/en/corona
https://turku.fi/leiditliikkeella
https://turku.fi/kunnonaijat
https://turku.fi/kuntosaliabc
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Uimahalleissa tapahtuu

Uusittu Impivaaran 
uimahalli 10 vuotta
Hiihtolomaviikolla 21.–27.2. Impi-
vaarassa on tarjolla mukavaa 
tekemistä koko perheelle. Lapsille 
mm. vesipeuhua ja hyppylavoilta 
hyppelyä. Vanhemmat voivat ilmoit-
tautua kokeilemaan vesijumppia, 
jotka pyörivät normaalin viikkoluku-
järjestyksen mukaan myös talvi-
lomaviikolla. Kuntosali on avoinna 
normaalisti.
• Lisätiedot: turku.fi/uimahallit ja 
Facebookissa: Impivaaran uimahalli

Impivaaran ohjattu 
liikunta
• Ryhmäliikunta 

Tarjolla on yhteensä lähes 
30 erilaista ryhmää altaalla 
ja liikuntasalissa. Jumppiin 
ilmoittaudutaan etukäteen.

• Impivaaran uimakoulut 
Ilmoittautuminen maalis- ja 
huhtikuussa alkaviin lasten ja 
aikuisten uimakouluihin alkaa  
ke 9.2. klo 12.

• Kuntosaliharjoittelun ABC 
-kurssit Impivaarassa 
Kurssit ovat aloittelijoille 
suunnattuja neljän kerran 
kuntosalikursseja, jolla 

tutustutaan laitteisiin ja 
oikeisiin suoritustekniikoihin. 
Ilmoittaudu maalis-
huhtikuussa alkaville 
kursseille ke 16.2. klo 12 
alkaen.

• Lisätiedot Impivaaran  
ohjaustoiminnasta:  
impivaaranuimahalli.fi ja  
p. 040 648 5338 / uinninvalvonta

Petreliuksen uimahalli 
ja kuntosali
Uimahallissa tarjotaan erilaisia 
vesijumppia ja kuntosalioh-
jausta. Muistathan ilmoittautua 
ohjauksiin etukäteen! Kuntosalia 
voi käyttää uimahallin aukiolo-
aikana kassan kautta, jolloin 
käytössä ovat lisäksi allas- sekä 
pesu- ja pukuhuonetilat. Pelk-
kää kuntosalia voi käyttää joka 
päivä klo 6–21, jolloin sisään-
pääsy kuntosalin ulko-ovesta 
rannekkeella. 
• Lisätiedot: turku.fi/uimahallit. 
Seuraa myös Facebookissa 
Impivaaran uimahallin sivua, 
jossa kerrotaan myös Petreliuk-
sen toiminnasta.

Senioriranneke
Edullinen Senioriranneke 
on tarkoitettu 65 vuotta 
täyttäneille turkulaisille. 
Rannekkeella pääsee 
kaupungin uimalaitoksiin, 
kuntosaleihin ja 
kulttuuritarjontaan 
aukioloaikojen mukaan. 
Lisäksi siihen sisältyy 
omatoimisia liikuntavuoroja, 
ohjattuja kuntosalivuoroja 
sekä kertaluontoisia 
kulttuuriopastuksia.  Ranneke 
on voimassa kuusi kuukautta 
latauspäivästä. Etu on 
voimassa vain turkulaisille. 
Hinta: 40 € / 6 kk + 8 €:n 
rannekemaksu. 
• Lisätiedot:  
turku.fi/senioriranneke tai  
topi.hella@turku.fi,  
p. 050 554 6224

+65 liikunnan starttikurssit 
Saat turvallisen alun harjoittelulle 
starttikursseilta, jotka on tarkoitettu 
yli 65-vuotiaille liikunnan aloittelijoille. 
Kurssilla liikutaan kerran viikossa 
kuntosalilla ammattilaisen ohjauksessa 
kannustavassa ilmapiirissä. Sen lisäksi 
harjoitellaan omatoimisesti ohjaajalta 
saatujen ohjeiden mukaan. Kurssi 
sisältää 8 ohjattua kertaa. Osallistumi-
nen voimassa olevalla Seniorirannek-
keella. Kurssit kerran viikossa 8 viikon 
ajan. Paikkana Impivaaran uimahalli, 
tilauskuntosali Männistö sekä Kupittaan 
urheiluhallin tilauskuntosali. 
• Ilmoittautumisohjeet:  
turku.fi/senioriranneke tai  
topi.hella@turku.fi,  
p. 050 554 6224

Rospuuttokauden 
kävelyvuoro – tossua 
toisen eteen, liukkautta 
pelkäämättä!
Omatoimiset harjoitteluvuorot ovat 
avoinna kaikille maaliskuun loppuun 

saakka. Vuoroilla ei ole ohjaajaa.
• ma klo 13–14 (21.3. asti), Impivaaran 

jalkapallohalli, Eskonkatu 1. Ota 
sisäkengät tai puhdaspohjaiset 
jalkineet mukaan. 

• ti klo 13–14 ja ke klo 10–11 (23.3. asti), 
Kupittaan lämmitetty tekonurmikenttä 
5, Blomberginaukio

• Lisätiedot: turku.fi/senioriranneke  
tai p. 050 554 6224

KuntoVoiTas-
ryhmäliikunnassa 
harjoitellaan innostavasti 
ja tehokkaasti! 
KuntoVoiTas-ryhmissä kuntosi kohoaa 
ammattilaisen ohjauksessa. Voima-, 
tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita 
sisältävällä tunnilla haastat itseäsi juuri 
sopivasti ja innostut harjoittelusta. Edul-
lisella kausimaksulla voit liikkua rajatto-
masti kaikissa KuntoVoiTas-ryhmissä, 
joita järjestetään eri puolilla kaupunkia. 
• Lisätiedot: turku.fi/kuntovoitas tai  
liikunta.palvelut@turku.fi,  
p. 050 554 6218

Talvilomalla 
ulkoillaan ja 
uidaan!

Luistelemaan!
Luonnonjäät ovat avoinna 
säävarauksella.
• turku.fi/luistelu 

Kupittaan luistelumato avoinna 
aamusta iltaan, paitsi ei huolto- ja jää-
dytysaikana ma–pe klo 6–8, 12–12.30, 
16.30–17 ja 19–19.30, la–su 8–9.30, 
12–12.30 ja 15–15.30. Luistinvuok- 
raamo avoinna: ma, ke ja pe klo 17–20 ja 
la–su 10–18, hiihtolomalla ma–pe  
klo 14–20. Ei vesisateella. Luistinvuokra 
5 €/kerta, retkiluistimet 5 €/2 h, 12 €/vkl, 
Mihi-passilla, Kimmoke- ja Senioriran-
nekkeen voimassaolokortilla maksutta. 
Palvelusta vastaa FBC Turku ry. 
• Lisätiedot: aukioloaikoina  
p. 050 554 6397 tai arkisin 8.15–16  
p. 050 554 6250.

Parkin kenttä avoinna ma–pe  
klo 8–22, la 10–21 ja su 9–21 (suljettu 
joka päivä huoltoaikana klo 15.45– 
16.45). Luistinten vuokraus- ja teroi-
tuspalvelu avoinna ma–pe klo 17–20 ja 
la–su 11–17. Vuokra 5 € + pantti 20 €, 
maila/kiekko 2 €. Teroitus: 6 €. Myynti-
piste avoinna ma–pe klo 17–19 ja la–su 
11–16. Hiihtolomalla vuokraus/teroitus/
myyntipiste avoinna ma–su klo 11–16. 
Hinta: kertamaksu kännykällä 2,02 €/
myyntipisteessä 3,5 €. Rannekkeella 
10 kertaa 16 € (+ ensi latauksella 8 € 
rannekemaksu). Jatkolataukset myyn-
tipisteillä tai turku.fi/liikunta/nettilataus. 
Teroitus-, vuokraus- ja myyntipisteestä 
vastaa TuTo ry.

Luistelukoulussa hiihtolomalla 
21.–27.2. opetellaan Parkin kentällä luis-
telun alkeita. Huoltajat ovat tervetulleita 
jäälle luistimien kanssa. Ohjauksesta 
vastaavat turkulaiset jääurheiluseurat. 
• Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
turku.fi/lastenliikunta

Hiihtämään 
vuokrasuksilla
Vuokraa perinteisen tai luistelutyylin 
sukset, monot (koot 28–48) ja sauvat 
tai soveltavan liikunnan hiihtokelkka 
Turun kaupungin liikuntapalveluiden 
suksivuokraamosta (Impivaaran 
jalkapallohallin takana, Eskonkatu 1). 
Sukset ovat valmiiksi voideltuja. 
Avoinna säävarauksella 22.3. saakka 
viikonloppuisin klo 11–16, hiihto- 
lomalla 21.–27.2. klo 11–19. 
Hinta: aikuiset 5 €, alle 20-vuotiaat  
1 €, alennusryhmät 3 €. Maksutta 
Mihi.fi-passilla sekä Kimmoke- ja 
Seniorirannekkeen voimassaolo-
kortilla. Liikunta- ja kulttuurisetelit 
käyvät maksuvälineenä. Suksien 
vuokrauksesta vastaa ÅIFK.
• turku.fi/suksivuokraamo,  
p.044 0614141, 040 525 9029 tai 
liikuntapalveluvastaava Jorma Fisk, 
p. 050 554 6250. 

Tiedot hiihtolatujen 
kunnosta: 

• turku.fi/latuinfo 
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Koronatilanteen vuoksi muutokset mahdollisia!  
Lisää liikunnasta • turku.fi/liikunta • facebook.com/turkuliikkeelle • instagram.com/turkuliikkeelle

Ikääntyneiden  
testipäivä 4.3.
Yli 70-vuotiaille turkulaisille tarjotaan 
maksuton testipäivä pe 4.3.  
klo 9–12.30 Kupittaan Urheiluhallissa 
(Tahkonkuja 5). Testipäivässä tehdään 
erilaisia lihasvoiman, tasapainon ja 
kestävyyskunnon testejä ammattilais-
ten opastamana. Lisäksi on tarjolla 
vinkkejä liikunnan harrastamiseen, 
kotiharjoitteluun, ravitsemukseen sekä 
kaatumisten ehkäisyyn. 
• Ilmoittautumisohjeet: 
turku.fi/ikaantyneidenliikunta tai  
p. 050 554 6224.

K
U

VA
: I

S
TO

C
K

https://turku.fi/uimahallit
https://impivaaranuimahalli.fi
https://turku.fi/uimahallit
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https://turku.fi/liikunta/nettilataus
https://turku.fi/lastenliikunta
https://turku.fi/suksivuokraamo
https://turku.fi/latuinfo
https://turku.fi/liikunta
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https://instagram.com/turkuliikkeelle
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Myndiga Åbobors 
mental- och 
missbrukarservice 
förstärks

Möt Maria Fuchs,  
individuell 
handledare på 
ungdomsverkstaden 
Fendari

”
Vårt mål är att erbjuda 
myndiga Åbobor tidigt 
stöd, med vilket vi vill före-
bygga allvarligare mentala 
problem och missbruks-

problem. Verksamhetens grundidé 
baserar sig på kundorientering 
och på genuint bemötande. Utan 
dessa stannar hjälpen halvvägs, 
konstaterar chefen för mental- 
och missbrukarservicen Kaisa 
Luntamo och servicechefen Otto 
Huttunen.

Man kan söka sig till mental- 
och missbrukarservicen via 
lågtröskelmottagningen Palmikko. 
Kontakt fås per telefon eller 
genom att besöka Palmikkos 
enhet i Kråkkärret. Det behövs 
varken remiss eller tidsbokning till 
servicen.

I Palmikko bedöms situationen 
av en sjukskötare som vid behov 
för ärendet vidare. Det finns inga 
läkare på Palmikko. Ifall kunden 
behöver ett läkemedelsrecept 
eller en förnyelse av det eller ett 
sjukintyg bör hen ta kontakt med 
hälsostationen.

Inom mental- och 
missbrukarservicen arbetar 
sjukskötare, socialhandledare, 
läkare, psykologer samt en arbets-
terapeut och i fortsättningen även 
en erfarenhetsexpert.

TEXT: TIIA LAAKSO

Å
bo stads verkstads-
verksamhet erbjuder 
unga i åldern 16–29 
möjligheten att pröva 
på olika hantverk 

och fundera på vilken riktning de 
vill ta i livet. På Fendari kan man till 
exempel prova på snickar-, målar-, 
metall- eller kreativa verkstäder. 
Dessutom ordnas verkstadsverk-
samhet i Starttipaja i Pansio och i 
Vimmas lokaler på Auragatan.

– Det roligaste med arbetet är 
att få diskutera med ungdomarna 
på tu man hand och få reda på 
deras livssituation. Då kan jag 
erbjuda sådan stöd som jag anser 
att skulle passa bäst ungdomens 
behov. På tu man hand funderar 
vi tillsammans med de unga på 
vad de är bra på och vad de 
är intresserade av. Då kommer 
vi fram till sakens kärna. På 
grupphandledningen bekantar vi 
oss med olika studieformer och 
arbeten, berättar Maria Fuchs.

Enligt Fuchs måste man kunna 
ställa de rätta frågorna av de unga. 

– De ungas problem kan komma 
fram på ett överraskande sätt och 
också bekymrande saker om den 
ungas bakgrund kan dyka upp.

Då känner jag att det var tur att jag 
frågade. 

Maria Fuchs uppmuntrar 
unga, föräldrar och andra 
tjänsteproducenter att ta 
modigt kontakt med henne 
om de är intresserade av 
verkstadsverksamhet.

– Man får alltid ringa, fråga råd 
och komma och bekanta sig med 
verksamheten. Att samarbeta 
med olika svenskspråkiga aktörer 
intresserar också. 

Fuchs är utbildad socionom 
och har bott i Åbo sedan 2012. 
Ursprungligen kommer hon från 
Esbo.

– Som arbetsplats är Åbo en bra 
stad. Jag trivs i Åbo och jag tror inte 
att jag kommer återvända till Nyland. 
Åbo är en lagom stor stad som 
också påminner om en by, och här 
finns världens vackraste skärgård, 
ler Fuchs. 

TEXT OCH BILD: SAARA KALLIO

Mer information om verkstadsverk-
samheten för unga: 
• turku.fi/sv/verkstadsverksamheten
• turku.fi/palvelut/nuorten-tyopaja-
toiminta

I fjol började Maria Fuchs arbeta som individuell 
handledare på ungdomsverkstaden Fendari. Hon 
ger individuell handledning till svenskspråkiga 
ungdomar i synnerhet. 

I Åbo är det nu lättare än tidigare att få stöd i mental- och 
missbrukarärenden samt i livskriser. En viktig tyngdpunkt i 
verksamheten är att invånarna med låg tröskel får hjälp.

Svenska sidan

Mental- och 
missbrukarservicen
För Åbobor som har fyllt 18 år 
som har utmaningar med den 
mentala hälsan, som är oroliga 
över sitt mående eller behöver 
få hjälp med missbruks-
problem. Det finns ingen övre 
åldersgräns för servicen.

Hur får du tillgång  
till tjänsterna?
1. Ring Palmikko på vardagarna 

kl. 10–15.30,  
tel. 040 708 5905 

2. Besök oss i Kråkkärret på 
vardagarna kl. 10–14, adress: 
Kåsagatan 1, 2:a våningen

• turku.fi/sv/mentalvard
• turku.fi/mielenterveys

 Servicechef Otto Huttunen och chef för 
mental- och missbrukarservicen Kaisa Luntamo 

berättar att de är glada över att få utföra detta 
arbete tillsammans med alla anställda.

Hälsovårdare Annu Vapaus (till 
vänster) och sjukskötare Fanni 
Kuusinen arbetar på mental- och 
missbrukarvårdens verksamhetställe 
på Trädgårdsgatan.
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Maria Fuchs uppmuntrar unga 
och föräldrar att modigt ta kontakt 
med henne om de är intresserade 

av verkstadsverksamhet.

https://turku.fi/sv/verkstadsverksamheten
https://turku.fi/palvelut/nuorten-tyopajatoiminta
https://turku.fi/palvelut/nuorten-tyopajatoiminta
https://turku.fi/sv/mentalvard
https://turku.fi/mielenterveys


20.2. asti la ja su klo 12.15 ja 16.30 
Turun linna

Arkea ja juhlaa 
-kierrokset 
Kuulet linnan keskiaikaisesta 
elämästä ja renessanssihovin 
loistosta. Sisäänpääsymaksu + 
opastusmaksu 3 € / hlö. Kierrokset 
myös 13.3.–29.5. la ja su klo 12.15 
ja 16.30 (ei 1.5., 21.5.).
• turku.fi/turunlinna

Helmikuu

Nautitaan 
tapahtumista 
turvallisesti!
Osallistuthan tapahtumiin vain 
terveenä ja muistat noudattaa 
ajankohtaisia koronasuosituksia 
ja -ohjeita. 

• turku.fi/korona 
• turku.fi/sv/corona
• turku.fi/en/corona

Tapah-
tuma-
kalen-
teri
Otteita kevätkauden tapahtumatarjonnasta. 
Lisää menovinkkejä:
turkukalenteri.fi, kalenteri.turku.fi/sv 
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Turun Kaupungin-
teatterissa keväällä

Tämä on ryöstö
Timanttinen 
pankkiryöstökomedia vapauttaa 
naurun!
 

Kysy siskoilta
Vertaistukea, voimaa ja 
tietoa naiseudesta.
 

Mies, joka rakasti 
järjestystä
Lämmin komedia naapurustosta.
 

Stand up, Teatteri!
Suomen eturivin koomikot 
lavalla.
 

Amadeus
Keskikertaisuuden kirous. 
Mozartin ja Salierin 
kaksinkamppailu.
Ensi-ilta 4.2.
 

Äiti
Vailla tarkoitusta. Viiltävä 
nykydraama identiteetin 
murtumisesta. 
Ensi-ilta 11.2.
 

Aarresaari
Kurnuttavan Sammakon koko 
perheen merirosvoseikkailu.
Ensi-ilta 23.2.
 

Hobitti
Joskus seikkailu valitsee sinut. 
Suuri fantasiaseikkailu vie 
Keski-Maahan.
Ikäsuositus 11+.

Ulkoliikuntapaikat houkuttelevat kuntoilemaan • turku.fi/luistelu • turku.fi/latuinfo

10.2. klo 14–15.30 pääkirjasto

Kirjaston digituki 
Kaipaatko apua tietokoneen, 
tabletin, älypuhelimen tai sähköisten 
palvelujen käytössä? Ota oma laite 
mukaan, mietitään yhdessä ratkaisu. 
Pääkirjastossa torstaisin 12.5. saakka. 
Myös Runosmäen kirjastossa 22.2., 
15.3., 5.4. ja 26.4. sekä Pansion 
kirjastossa 12.4. 
• turku.fi/kirjasto

11.2. klo 10 pääkirjasto

Kirjastomuskari 
0–4-vuotiaille
Musiikkiosastolla perjantaisin 
13.5. asti.
• turku.fi/kirjasto

11.2. klo 19 Manilla-teatteri

Illallisvieraita
Esityksiä 19.2. asti.
• aurinkobaletti.fi
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11.2 kl. 19 Åbo Svenska Teater

Baskerville - Ett fall 
för Sherlock Holmes
Tekstitys suomeksi. I Åbo t.o.m. 4.3. 
Esityksiä 4.3. asti.
• abosvenskateater.fi

11.2. klo 19 TEHDAS Teatteri 

Yksin ihminen
Esityksiä 3.3. asti.
• tehdasteatteri.fi

Monica 
Nyman ja 
Daniela 
Franzell.

• Koko ohjelmisto: tkteatteri.fi
• Liput: 02 262 0030 /  
myynti@tkteatteri.fi / lippu.fi

Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin 
ovat mahdollisia! 
Tarkista viimeisimmät 
tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien 
sivuilta.
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https://turku.fi/turunlinna
https://turku.fi/korona
https://turku.fi/sv/corona
https://turku.fi/en/corona
https://turkukalenteri.fi
https://kalenteri.turku.fi/sv/events/calendar
https://turku.fi/luistelu
https://turku.fi/latuinfo
https://turku.fi/kirjasto
https://turku.fi/kirjasto
https://aurinkobaletti.fi
https://abosvenskateater.fi
https://tehdasteatteri.fi
https://tkteatteri.fi
https://lippu.fi


Stoorin IG-livet 23.2., 9.3. ja 6.4. klo 17 Instagramissa • @stooreja_kirjastosta
Kirjatärskyt FB-livessä 23.2., 30.3. ja 27.4. klo 15 • facebook.com/turunkaupunginkirjasto

12.2. klo 16 Tanssiteatteri ERI

Liisa Ihmemaassa
Esityksiä 21.5. asti.
• eri.fi

12.2. klo 19 Linnateatteri

Saikkua, kiitos! Osa 3.
Myös 29.4.
• linnateatteri.fi

12.2. klo 19 Logomo

Teemu Viinikainen 
Solo
• flamejazz.fi

16.2. klo 13 pääkirjasto

E-lehti-info 
Tutustu Uutistorilla sähköisiin lehtiin 
Suomesta ja maailmalta.
• turku.fi/kirjasto

16.2. klo 17 pääkirjasto

Lähde kirjaston 
lukulähetiksi
Lukulähetit ovat kaupunginkirjaston 
vapaaehtoisia, jotka lukevat 
ääneen ikäihmisille hoitolaitoksissa. 
Lukulähetit tekevät antoisaa ja 
tärkeää työtä, joka ilahduttaa ja 
hyödyttää niin lukijoita, omaisia kuin 
hoitohenkilökuntaa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:  
maria.korpela@turku.fi. Myös 13.4.
• turku.fi/kirjasto

Teemu 
Viinikainen.

Kivaa tekemistä 
talvilomalla!
MUSEOISSA

19.–27.2. päivittäin klo 14 

Apteekkimuseossa ja 
Qwenselin talossa 
talviloman opastukset 
Minkälaista elämä oli kaksisataa 
vuotta sitten, kun lääketieteen 
professori Pipping asui perheineen 
Qwenselin talossa? Apteekki-
museon puolella selviää, miten 
apteekkari työskenteli 1800-luvulla 
ja miten tuolloin lääkittiin. 
Guidning på svenska 26.2 kl. 13.
• turku.fi/apteekkimuseo

22.2.–6.3. 
Turun linnassa
• Avoin hiihtolomatyöpaja 

22.2.–5.3. ti–la klo 12–16
• Pikkuritarikierros ti–su klo 11 

ja 14  
Pääset etsimään aarteita linnan 
keskiaikaiseen osaan ja kuulet 
jännittäviä tarinoita ritareiden 
ja linnan muiden asukkaiden 
elämästä. Kierros huipentuu 
juhlalliseen seremoniaan kunin-
kaallisen seurassa. Palaat seik-
kailusta Turun linnan pikkuritari-
na! Linnan sisäänpääsymaksu + 
opastusmaksu 3 € / hlö.
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22.–25.2. klo 12–15 
WAMissa
• Talviloman avoimet 

kuvataidetyöpajat 
• wam.fi

23.–24.2. klo 11–16 

Kuralan Kylämäessä 
Hiihtolomapäivät 
Iso-Kohmon talossa pääset seu-
raamaan arkiaskareita 1950-luvun 
malliin. Kokeiluverstaalla taiteillaan 
talvi-teemalla ja ulkonuotiolla voi 
paistaa makkaraa. Omat makkarat, 
sukset ja pulkat mukaan! Säävaraus.
• turku.fi/kuralankylamaki
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PÄÄKIRJASTOSSA

21.–27.2. Saagan 
talviloma 
Talvilomalla vietetään tekniikan 
ja keksintöjen teemaviikkoa! Tule 
ihmettelemään teknisiä vempaimia 
ja kummallisia keksintöjä. 
Luvassa on ohjelmoinnin saloihin 
perehtymistä ja muuta innostavaa 
ohjelmaa sekä koululaisille että 
pienemmille lapsille perheineen.
• turku.fi/kirjasto

KIVALOMA

Kivaloma kokoaa verkkosivuil-
le koulujen loma-aikojen tapahtu-
mia ja harrastuksia lapsille, nuorille 
ja perheille Turussa sekä Turun 
seudulla. Talvilomalla useilla Turun 
asuinalueilla järjestetään mak-
sutonta tai edullista ja mukavaa 
vapaa-ajan toimintaa – kulttuu-
ria, liikuntaa, tapahtumia, leirejä, 
kerhoja ja retkiä.
• turku.fi/kivaloma 
• turku.fi/sv/semesterskoj

18.2. klo 19 TEHDAS Teatteri

The Gynecologist
Esityksiä 17.4. asti.
• tehdasteatteri.fi

19.2 kl. 18 Åbo Svenska Teater

Hundarnas historiepjäs
• abosvenskateater.fi

19.2. klo 22 Café Tiljan

Cornelia Nilsson Trio
• flamejazz.fi

24.2. klo 18 pääkirjasto

Rotundan 
kirjailijavieraana: 
Matias Riikonen
17.3. Jenna Kostet ja 28.4. Anni 
Saastamoinen. 
• turku.fi/kirjasto

24.–25.2. klo 19 Konserttitalo

Turun XIV sellokilpailun 
finaali
Finaalikonserteissa esiintyy 
maamme taitavimpia nuoria 
sellistejä. Turun filharmonista 
orkesteria johtaa Anna-Maria 
Helsing.
• tfo.fi

25.2. klo 19 Manilla-teatteri

Minne kutsua Liza?
Esityksiä 12.3. asti.
• aurinkobaletti.fi

27.2. klo 15 Sibelius-museo

Scenes from the City
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa 
monipuolista musiikkia tuuballe ja 
lyömäsoittimille. 
• tfo.fi

50-vuotias 
Turun Nuori 
Teatteri juhlii 
musikaalilla
Nuoruus on juhla! -musikaali 
on riipivän todellinen, 
karnevalistinen ja juhlallinen 
kuvaus nuorten elämästä 
2020-luvun Suomessa. 
Nelikymmenpäinen ensemble 
livebändeineen johdattelee 
räjähtävällä energialla 
biletunnelmaan. Turun 
Nuoren Teatterin juhlavuoden 
suurproduktion ensi-ilta on 22.2. 
klo 19, esityksiä on 30.4. asti.

• turunnuoriteatteri.fi

• Turun linnan arkea ja juhlaa 
-kierros ti–su klo 12.15 ja 
16.30 
Lähde tutustumaan vuosisa-
tojen takaiseen Turun linnan 
päälinnaan. Kierroksella 
tulevat tutuiksi linnan arki ja 
juhlat, sodat ja rakkaudet. 
Kuulet linnan keskiaikaisesta 
elämästä ja renessanssihovin 
loistosta. Linnan sisäänpää-
symaksu + opastusmaksu 3 
€ / hlö. 

• turku.fi/turunlinna
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Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin 
ovat mahdollisia! 
Tarkista viimeisimmät 
tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien 
sivuilta.
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https://www.instagram.com/stooreja_kirjastosta/
https://facebook.com/turunkaupunginkirjasto
https://eri.fi
https://linnateatteri.fi
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https://turku.fi/kirjasto
mailto:maria.korpela@turku.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://turku.fi/apteekkimuseo
https://wam.fi
https://turku.fi/kuralankylamaki
https://turku.fi/kirjasto
https://turku.fi/kivaloma
https://turku.fi/sv/semesterskoj
https://tehdasteatteri.fi
https://abosvenskateater.fi
https://flamejazz.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://tfo.fi
https://aurinkobaletti.fi
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https://turunnuoriteatteri.fi
https://turku.fi/turunlinna


Maaliskuu

Mirko Nikolic: NPF, 2018

2.3. klo 19 Linnateatteri

Menopaussi
Esityksiä 25.3. asti.
• linnateatteri.fi

3.–6.3. Logomo, Bar Ö, Tiirikkala

Turku Jazz Festival
Kenny Barron Solo, Nicholas Payton 
Trio, Linda Fredriksson Juniper, 
Elekro GT feat. Paleface, TJO & 
Ville Herrala ja paljon muuta! 
• turkujazz.fi

3.3.

Elokuvapäivä 
Turku muuttuu jälleen 
elokuvanäyttämöksi!
• elokuvapaiva.fi

3.3. klo 17 pääkirjasto 

Musasto live & luento
Saksofonisti Johannes Salomaa 
soittaa musiikkiosastolla ja 
esittelee eri saksofoneja. 
• turku.fi/kirjasto

3.3. klo 19 Turun konserttitalo

Pohjolan sävelet
TFO:n konsertissa kotimaista 
musiikkia: Sibeliuksen Pohjolan 
tytär, Rautavaaran viulukonsertto ja 
Melartinin sinfonia nro 5.
• tfo.fi

5.3. klo 13 pääkirjasto  

Megasakki
Turku Jazz Festival jalkautuu Saagaan 
koko perheen konsertilla. 
• turku.fi/kirjasto
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Linda Fredriksson.

10.3. klo 19 Konserttitalo

Mahler Lieder
TFO:n konsertissa Gustav Mahlerin 
Rückert-laulut tulkitsee kansainvälisen 
oopperamaailman tähti Audun 
Iversen. Christian Kluxen johtaa 
orkesteria. 
• tfo.fi

11.3. klo 19 TEHDAS Teatteri 

The Punch Up! – 
Resistance & Glitter 
Esityksiä 12.3. asti.
• tehdasteatteri.fi

12.3. klo 10–17 Turun linna

Aikamatka-tapahtuma 
Aikamatkaile linnassa ja tutustu 
menneisyyteen keksintöjen 
näkökulmasta. 
• turku.fi/turunlinna

14.3. klo 18 pääkirjasto 

Musiikin 
tietokirjailijavieraat
Musiikkiosastolla vieraana Jyrki 
"Spider" Hämäläinen. 19.4. 
Minja Mäkilä.
• turku.fi/kirjasto

16.3. klo 19 TEHDAS Teatteri 

Tuntematon leijona
Esityksiä 17.3. asti.
• tehdasteatteri.fi

OmaKirjastossa verkossa voi kuunnella äänikirjoja, lukea e-kirjoja, nauttia konserteista 
ja harrastaa liikuntaa • omakirjasto.fi

Samuelin 
poloneesi 
tuo Turkuun 
kansanmu-
siikin taitajia
Sadat pelimannit, vanhat 
mestarit ja uudet taitajat, 
kokoontuvat 11.–13.3. Turun 
konserttitaloon valtakunnalliseen 
kansanmusiikkitapahtumaan, 
joka on saanut nimensä Samuelin 
Poloneesi -sävelmästä. 

Poloneesissa nähdään 
perjantaina 11.3. vuoden 2017 
Europeade-tapahtuman suurteos 
Joki – Ån. Viikonlopun ohjemassa 
ovat myös Pelimanniparaati, 
konserteissa Värttinä ja Tango-
orkesteri Unto sekä pääjuhlassa 
mm. pelimannien yhteissoitto, 
Kimmo Pohjonen sekä Maria 
Kalaniemi & Timo Alakotila.  
Kansanmusiikki-maistiaisia on 
luvassa lauantaina keskustan ja 
jokirannan tienoilla. 

• Lue lisää: kansanmusiikkiliitto.fi 
> tapahtumat

6.3. klo 11.30−18.30 Nuorten 
taide- ja toimintatalo Vimma

Sunnuntai Vimma
Avoimia taidepajoja ja maksutonta 
ohjelmaa. 13−28-vuotiaille, mutta nuoren 
seurassa kaikenikäiset tervetulleita. 
Myös 3.4. ja 15.5. 
• turku.fi/vimma

9.3. klo 19 Tanssiteatteri ERI

Ruletti
Esityksiä 28.4. asti.
• eri.fi
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21.3. klo 19 TEHDAS Teatteri 

Funny - The best puppet 
show ever made
Esityksiä 30.3. asti.  
• tehdasteatteri.fi
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Joki – Ån -suurtanssiteos 
kertoo kahden turkulaisen tytön, 
Johannan ja Kirstin, tarinan. 

31.3.–1.4. klo 19 Konserttitalo

Steven Isserlis
Sellon supertähti Steven Isserlis 
tulkitsee TFO:n konsertissa William 
Waltonin sellokonserton. Olli Mustonen 
johtaa orkesteria. 
• tfo.fi
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24.–25.3. klo 19 Konserttitalo

Kaksi kapellimestaria
Kapellimestari-viulisti Julian Rachlinin 
vauhdikkaaseen konserttiin on 
mahtunut mukaan Dukas´n Noidan 
oppipoika, Stravinskyn viulukonsertto 
ja Glazunovin Vuodenajat. TFO:n 
konsertin alkupuoliskon johtaa Aku 
Sorensen.
• tfo.fi

26.–27.3. klo 10–15 Biologinen 
museo

Luontoviikonloppu 
Teemaviikonloppuna suunnataan 
katseet kakkaan ja muihin maan 
aarteisiin sekä kylvetään multaan 
kevään ensimmäiset siemenet. 
• turku.fi/biologinenmuseo

26.–27.3. klo 10–15 WAM

WAMin lasten viikonloppu
• wam.fi

27.3. klo 15 Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto

Mimi ja Kuku: Liikunnallinen   
lastenkonsertti
• turku.fi/seikkailupuisto

29.3. klo 19 Linnateatteri

Baritonien kosto
Myös 6.4.
• linnateatteri.fi

18.3. klo 22 Café 
Tiljan

Maxxxtet
• flamejazz.fi

19.3. klo 13 TEHDAS Teatteri 

Koira nimeltään Kissa 
tapaa kissan
Esityksiä 26.3. asti. 
• tehdasteatteri.fi

19.3. klo 16 Konserttitalo

Muumiperheen lauluretki 
• tfo.fi
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Huhtikuu
1.4. klo 14 ja 16.30 Apteekkimuseo 
ja Qwenselin talo

Aprillipäivän opastukset 
• turku.fi/apteekkimuseo

1.4. klo 19 Logomo

Vladimir Shafranov Trio
• flamejazz.fi

3.4. klo 15 Turun linna

Tides of Solitude
TFO:n kamarimusiikkikonsertti 
on täynnä kiehtovia ja uusiakin 
teostuttavuuksia säveltäjiltä Kaija 
Saariaho, Jean Franciax, Nino Rota 
ja Kat Souponetsky. 
• tfo.fi

7.4. Volter Kilven katu

Pikkulaskiainen 2022
Opiskelijatapahtuma.
• pikkulaskiainen.fi 

7.4. klo 18 Konserttitalo 

Sinä olet kaunis
Koko perheen musiikkisatu TFO:n 
Lasten musiikkisalongissa, kertojana 
Eppu Nuotio. 
• tfo.fi

8.4. klo 19 Manilla-teatteri

Poppean kruunaus
Esityksiä 14.5. asti.
• aurinkobaletti.fi

Aurinkobaletin kevään uutuusteos on 
steampunk-henkinen tulkinta Claudio 

Monteverdin barokkioopperasta 
Poppean kruunaus.
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Föli kulkee pyhäaikatauluin pitkäperjantaina 15.4., pääsiäissunnuntaina 17.4. ja toisena pääsiäispäivänä 18.4. 
Yölinjat ajetaan 15.4. ja 16.4. • föli.fi 

Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin 
ovat mahdollisia! 
Tarkista viimeisimmät 
tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien 
sivuilta.

Viisi vinkkiä 
pääsiäisen viettoon
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16.–17.4. Apteekkimuseo ja 
Qwenselin talo

Pääsiäisohjelmaa
Aapiskukon pääsiäistehtävä lasten 
apteekissa ja museon pihalla. 
Opastukset la ja su klo 14.
• turku.fi/apteekkimuseo

17.4. klo 11–16 
Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto

Noitien pääsiäinen 
• turku.fi/seikkailupuisto

18.4. klo 18 Martinkirkko

Kokoyön Vigilia
• keyensemble.fi 

22.4. klo 19 Konserttitalo

Kamarimusiikkia 
à la Olli Mustonen
TFO:n muusikot heittäytyvät 
yhdessä Mustosen kanssa 
lennokkaan ohjelmiston pariin. 
• tfo.fi

22.4.

Aurajoen Yöjuoksu
• aurajoenyojuoksu.fi

15.4. klo 18 Turun tuomiokirkko

Pääsiäiskonsertti
Giacomo Puccinin Messa di Gloria 
ja Arvo Pärtin Trisagion johdattelevat 
pitkäperjantain ja alkavan 
pääsiäisviikonlopun tunnelmaan. 
Konsertissa esiintyvät tenori Joska 
Lehtinen, baritoni Arttu Kataja, 
Chorus Cathedralis Aboensis, 
Turun konservatorion kamarikuoro 
ja Turun filhamoninen orkesteri. 
Kapellimestarina toimii Tonu Kaljuste.
• tfo.fi

8.4. klo 19 Logomo

Raoul Björkenheim 
eCsTaSy
• flamejazz.fi

8–10.4

Åbo poesidagar
Åbo poesidagar bjuder på en 
lyrikmeny där både finlandssvenska 
och utländska röster kittlar, smeker, 
överraskar och väcker tankar. 
• turku.fi/bibliotek

13.4. klo 19 Åbo Svenska Teater

Cavalleria Rusticana 
& Pajazzo
Esityksiä 7.5. asti.
• tfo.fi

23.4. klo 10–12 Biologinen museo

Hei kevät! -retki 
Urheilupuistoon 
Tule tutkimaan eloon heräävää 
lähiluontoa. Retket myös 7.5. ja 14.5.
• turku.fi/biologinenmuseo

29.4. klo 19 TEHDAS Teatteri

Jeanne d’Arc Living – 
parasta elämäntyyliä!!!!! 
Esityksiä 28.5. asti.
• tehdasteatteri.fi
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8.–10.4. pe klo 9–14, la–su 
klo 11–17 Kuralan Kylämäki

Laitetaan pääsiäistä! 
Kuralan Kylämäessä voi nauttia 
pääsiäistunnelmasta jo etukäteen. 
Iso-Kohmon talossa kaunistetaan 
kotia pajunkissoin ja hiirenkorvin 
ja tuvassa keitetään mämmiä. 
Kokeiluverstaalla koristellaan 
pääsiäismunia vahatekniikalla 
klo 12–16.
• turku.fi/kuralankylamaki

14.4. klo 19 Tanssiteatteri ERI

Passio – pääsiäisen 
tragedia
Yhteensä neljä esitystä, joista 
viimeinen 17.4.
• eri.fi
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Toukokuu
1.5. klo 15 Konserttitalo

Vappukonsertti: Volare!
Italialaisen musiikin parhaat palat 
viihdyttävät perinteisessä vapunpäivän 
konsertissa! Maria Lund ja Tero 
Harjunniemi, laulu, Antti Rissanen, 
kapellimestari, TFO. 
• tfo.fi

6.5. klo 19 Konserttitalo

Prameaa barokkia
Näyttävää koristeellisuutta, 
loistoa, polyfonisia melodioita 
ja mahtipontisuutta – tervetuloa 
barokkimusiikin maailmaan! 
Kreeta-Maria Kentala, viulu ja 
musiikin johto, TFO.
• tfo.fi

12.–13.5. klo 19 Konserttitalo

Lauluja luonnosta
Sopraano Anu Komsi tulkitsee 
Kaija Saariahon neljään Eino Leinon 
runoon sävelletyn laulusarjan. Jean 
Sibeliuksen Satu ja Luonnotar sekä 
Claude Debussyn La Mer täydentävät 
TFO:n konsertin. Eva Ollikainen johtaa. 
• tfo.fi

13.5. klo 18 TEHDAS Teatteri

Mullin mallin
Esityksiä 15.5. asti.
tehdasteatteri.fi 
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Konserttisarjoja
Tiistaikonsertit klo 19 WAMissa
• 1.3. Eeva Rysä, sello, Jouko Laivuori, piano
• 8.3. Ophelia-duo
• 15.3. Pasi Eerikäinen, viulu, Antti Vahtola, piano
• 22.3. Kirill Kirill Kozlovski, piano, 

Essi Höglund, viulu ja Sirja Nironen, sello
• 29.3. Andreas Helling, sello, Anni Collan, piano
• 5.4. Sampsa Heiniö
• 12.4. Risto Lauriala
• 26.4. Turku Ensemble 2
• 3.5. Juha-Pekka Vikman, viulu,  Li Qi, viulu
• wam.fi

Musiikkia ja runoa klo 15 Turun linnassa
• 20.3. Turun Laulelman ystävät
• 27.3. Lounais-Suomen Musiikkikoulu
• 10.4. Naiskuoro Resonus
• 24.4. Turun Lausuntakerho
• 8.5. Futuuri
• 15.5. Kamarikuoro Melos
• turku.fi/turunlinna

Sibbe Live! Sibelius-museossa
Konsertteja 16.2.–18.5.
• Katso tarkemmat ajat: sibeliusmuseum.fi

Kulttuuriblogissa kurkistuksia kulissien taakse vaihtuvin aihein • turku.fi/kulttuuriblogi

13.–14.5. Varvintori

Palokuntanuorten 
kalustonkäsittelyn 
SM-kisat

14.5. Vanha Suurtori

Lasten Suurtori
Lapset pääsevät eri rasteilla 
ideoimaan toimintaa ja tekemistä 
Vanhan Suurtorin alueelle.
• turkuseura.fi

Luentosarjoja 
pääkirjastossa
14.2. klo 18, Studio ja Facebook-live: Siperiaan
Toimittaja Jussi Konttinen: Siperia, valoisampi puoli Venäjää. 
Mikä Siperia on? 
Luentoja myös 21.2., 28.2., 7.3. ja 14.3. 

15.2. klo 13, Studio: Virkeä vanhuus 
Digitaalisuus ikääntyneiden kannalta.
Luentoja myös 15.3., 12.4. ja 10.5. 

16.2. klo 18, Studio: Rokotteet eilen ja tänään
VTT Johanna Nurmi: Rokotteisiin liittyvä epäluottamus ja kritiikki. 
Luentoja myös 23.2., 2.3. ja 9.3.

18.2. klo 18, Studio: Mielen tukena
Kokemus kohtaa uteliaisuuden.
Luentoja myös 1.3. ja 12.4.

8.3. klo 18, Studio: Historia nyt!
FT Pekka Kolehmainen: Rock poliittisena käsitteenä Yhdysvaltain 
kulttuurisodissa. 
Luentoja myös 5.4. ja 10.5. 

• turku.fi/kirjasto

15.5. klo 16 Villa Bella Vista

Teehetki
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa 
nautitaan brittiläisestä teehetkestä 
musiikin siivin. Ohjelmistoon 
on valikoitunut englantilaisten 
myöhäisromantikkojen helmiä. 
Iltapäivässä kuulet musiikkia 
säveltäjiltä Britten, Finzi, Bliss ja Bax.
• tfo.fi

15.5. klo 19 Konserttitalo

Juan Diego Flórez
Tenori Juan Diego Flórez esittää 
ooppera-aarioita ja melodioita 
rakastetuilta säveltäjiltä. Pianistina 
Vincenzo Scalera.
• tmj.fi

20.–22.5. Jokisatama

Jokisataman avajaiset
• turku.fi/jokisatama

Juan 
Diego 
Flórez.
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Anu 
Komsi.
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Näyttelyitä

WAM
8.5. asti
Pekka ja Teija Isorättyä: 
Kuolleet sielut
Anu Tuomi: Väristä 
Näyttelyopastukset 
sunnuntaisin klo 14.
• wam.fi

WAMX -näyttelyt
6.3. asti Rob Hesp
18.3.–5.6. Tiio Suorsa 
• wam.fi/wamx

Åbos skolspecifika 
hobbyscheman  

Brinkkalan galleria
Katso ajankohtaiset 
näyttelytiedot:
• turku.fi/brinkkala
 

Sibelius-museo
25.3.–29.5. Johanna 
Juupaluoma ja Hannele 
Peltorinne: Aesthesis 
6.5. alkaen Pehr Kalm
• sibeliusmuseum.fi 
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Turun taidemuseo
22.5. asti Omar Victor Diop
20.3. asti
Studio: Kristiina Uusitalo: 
Valon tuoksu
Pimiö: Pinja Valja: Tehdä 
elokuva vain tavatakseen 
Veran
25.3.–22.5.
Studio: Melina Paakkonen: 
Kohtauksia
Pimiö: HNV Collective: 
Atomic
• turuntaidemuseo.fi
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Omar Victor Diop: 
Allegoria 13, 2021.
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Vanitas-näyttelyssä on esillä 
runsain mitoin museon upeita 
esine- ja taidekokoelmia sekä 
arkistojen aarteita.

Turun Taidehalli
11.2.–13.3.
Henna Aho & Mia Saharla 
Suvi Sysi
18.3.–24.4. NYTT 2022, Turun 
Taideakatemiasta valmistuvien 
näyttely 
6.5.–4.6.
Elina Oikari & Yassine Khaled 
Erkki Nampajärvi
• turuntaidehalli.fi 

Turun linna
29.5. asti Vanitas
Näyttelyopastukset 2.–24.4. la 
ja su klo 15.
• turku.fi/turunlinna

Aesthesis.
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Harrasta koulupäivien 
yhteydessä 

Turun kouluissa ja 
niiden lähialueilla järjestettävät 
kerhot ja kaupungin järjestämä 
harrastustarjonta kootaan 
selkeiksi lukkareiksi verkkoon 

lukukausittain. Löydät ne 
osoitteesta turku.fi/harrastelukkarit. 
Löydä harrastus just sulle!

Galleria Joella
27.2. asti Silja Selonen 
2.–27.3. Sanna Kananoja
30.3.–24.4. Kimmo Ylönen 
27.4.–22.5. Anne Sunila   
• turun-taidegraafikot.fi

Titanik-galleria
11.–20.2. Maija Mustonen ja 
työryhmä
25.2.–20.3. Anu Tuomi
23.3.–17.4. Sheung Yiu
22.4.–15.5. Shia Conlon and 
Minjee Hwang Kim
• titanik.fi

Klubbar som ordnas i och i när-
heten av skolor samt hobbyverk-
samhet som ordnas av staden 
samlas på tydliga hobbysche-
man varje termin.  

Du hittar dem på adressen 
turku.fi/sv/hobbyverksamhet-
barn-och-ungdomar på 
Skolspecifikt hobbyschema.

Biologinen museo
20.11. asti Kappas, kakkaa! 
• turku.fi/biologinenmuseo

Turun pääkirjasto
27.2. asti Näetkö minut? – 
Pitkälle ehtineet kuvissa
1.–31.3. Elokuvat Turussa 
-valokuvanäyttely
2.–30.4. Turun Urheiluliitto 
120 vuotta
3.–31.5. 
Muutosta rakentamassa – 
naisten ja lasten asemaa 
parantamassa Tansaniassa
Harvinaisen hyvää elämää
• turku.fi/kirjasto
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Kursseja ja työpajoja

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto
• Taidepajat  

sunnuntaisin 13.2.–10.4. (ei 
27.2.) klo 11–16.45.  
Teemoina:
• 13.–20.2. Savipaja.
• 6.3. Mosaiikkipaja. 
• 13.3. Vihkon sidontapaja. 
• 20.3. Huovutuspaja.
• 27.3. Grafiikkapaja.
• 3.4. Kurkistusnukkepaja. 
• 10.4. Pääsiäispaja.

• Talvilomakurssi Tulevaisuuden 
arkkitehdit 21.–25.2. 

• Lisätiedot ja 
ennakkoilmoittautumiset:  
turku.fi/seikkailupuisto

Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma
10–18-vuotiaille
• Avoin taidepaja Präkäämö 

viikoittain vaihtuvilla teemoilla 
maanantaisin 14.2.–16.5. 
(ei 21.2.). Klo 14–16 kaksi 
ryhmää: valittavana tekstiilipaja 
tai savipräkäämö, klo 17–19 
tekstiilipaja.
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Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin 
ovat mahdollisia! 
Tarkista viimeisimmät 
tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien 
sivuilta.

13–28-vuotiaille
• Avoin kankaanpaino keskiviikkoisin 

16.2.–11.5. klo 17–20 (ei 23.2.). 
• Avoin savipaja ja lasitus 

keskiviikkoisin ja torstaisin 16.2.–
12.5. klo 13–16 ja 17–20 (ei 23.2. ja 
24.2.). 

• Itsenäisen savityöskentelyn 
paja pidempään harrastaneille 
maanantaisin 14.2.–16.5. klo 17–20. 

Kuukausittain vaihtuvia teemapajoja ja 
kursseja, joiden aiheisiin nuoret voivat 
vaikuttaa. 

Kuralan Kylämäki
• Kukka-amppelikurssi 

keskiviikkoisin 9.–23.3. 
klo 17–19.30. Hinta 30 €. 
Ilmoittautumiset  
turku.fi/kuralankylamaki

• Taitotiistait Kokeiluverstaalla 
klo 13–17.30  
Kaikenikäisille.
• Helmikuu: Muotoilua paperista 

ja paperimassasta.
• Maaliskuu: Kankaan 

uusiokäyttöä eri tavoin. 
• Huhtikuu: Nikkarointia. 
• Toukokuu: Kukkia ja 

luonnonläheisyyttä.

• Avoimet viikonloput 
Kokeiluverstaalla 
Kaikenikäisille. Osallistumismaksu 
6 € (7-vuotiaat ja aikuiset).
• 26.–27.2. klo 13–17 Nikkaroi 

linnunpönttöjä, kukka- ja 
säilytyslaatikoita ja tarjottimia. 

• 26.–27.3. klo 13–17 Paina 
kuoseja kankaalle leimasin- ja 
silkkipainotekniikalla. 

• 23.–24.4. klo 13–17 Tutustu 
neulanreikävalokuvaukseen ja 
ota omakuva.

• 28.–29.5. klo 12–16 Tee Oi, 
ihana toukokuu! -tapahtumassa 
kevätkukkateemaisia 
mandaloja.

• turku.fi/kuralankylamaki

Turun linna
• Koristetyynyn valmistuskurssi  

13.3. klo 11–16 ja 20.3. klo 
11–16. Alle 12-vuotiaat aikuisen 
seurassa. Hinta 45 €.

• Varhaista valokuvausta 
– Camera obscura 
-neulanreikäkamerakurssi 2.4. 
klo 12–15. Hinta 15 €.

• Ilmoittaututumiset:  
turku.fi/turunlinna
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KONSTa Turun Seudun 
Kuvataidekoulu
Innostu taideharrastuksesta 
lyhytkursseilla:
• Koululaisten keramiikkapaja 

torstaisin 3.3.–7.4.
• Hulluna kasveihin 

lauantaisin 5.3.–9.4.
• Lapsi (3–5-v.) ja aikuinen 

yhdessä lauantaisin 5.3.–2.4.
• Värikylvyt maanantaisin 2.–30.5. 

• konstakuvataidekoulu.fi

Kirjan talo
Kevätkaudella erilaisia ja eritasoisia 
kirjoittajakursseja.

• kirjantalo.org

• 

Turun pääkirjasto
• Sarjispajat 

Piirrä sarjiksia Tuuli Hypénin 
kanssa nuorten alueella Stoorissa 
10.2. ja 3.3. klo 17. Sarjispajoihin 
voi osallistua aloittelijakin!

• Luovan kirjoittamisen pajat  
Sukella luovan kirjoittamisen 
maailmaan nuorille suunnatuissa 
pajoissa runoilija Susinukke 
Kosolan johdolla. Pajat Stoorissa 
12.4., 3.5. ja 24.5. klo 17–19.

• turku.fi/kirjasto
• 

Turun kuvataidekeskus
Taiteen perusopetusta lapsille ja 
aikuisille
• Värikaruselli 6–7-v.
• Ateljee-opinnot 7–9–12-v. ja 

vanhemmat
• Hiihtolomaleiri

• kuvataidekeskus.fi

• Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset: 
turku.fi/vimma

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry. etsii lisää vapaaehtoisia Turkupostin ääneen lukijoita. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä • toimisto@vsn.fi tai p. 044 241 5321 / p. 044 241 5441 31

https://turku.fi/seikkailupuisto
https://turku.fi/kuralankylamaki
https://turku.fi/kuralankylamaki
https://turku.fi/turunlinna
https://konstakuvataidekoulu.fi
https://kirjantalo.org
https://turku.fi/kirjasto
https://kuvataidekeskus.fi
https://turku.fi/vimma
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WAMx 2022 

Institute of 
Coexistence 

Peter Shaffer

AMADEUS
Ohjaus Tuomas Parkkinen
Esityksiä 20.5. asti.

• tkteatteri.fi
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Cavalleria 
rusticana 
& Pajazzo

Diginäyttely WÄINÖ – Minä tahtoisin, että 
sydämeni olisi kuin kivi juhlistaa Wäinö 
Aaltosen näyttävää uraa ja sukeltaa 
hänen elämänsä alkuvuosikymmeniin. 
Matka alkaa Turusta, josta seuraamme 
hänen askeliaan Helsinkiin. 

Tutustu Wäinö Aaltoseen 
digimuseossa

Kevään 2022 yhteishaut
Ammatillinen koulutus, lukiokoulutus ja korkeakoulujen 

kevään yhteishaku 22.2.–22.3.

• turku.fi/yhteishaku

Pietro Mascagnin Cavalleria rusticana ja Ruggero 
Leoncavallon Pajazzo muodostavat maailman esitetyimmän 

oopperaparin. Kahden oopperan ilta tuo lavalle suuria tunteita; 
mustasukkaisuutta, kostoa ja anteeksiantoa.

Yhteistyössä: Åbo Svenska Teater 
ja Turun filharmoninen orkesteri

• åbosvenskateater.fi   • tfo.fi

Turun ammatti-instituutti | Turun lukiot | Åbo yrkesinstitut  |  Gymnasierna i Åbo

13.4.–7.5.

Vuoden näyttelysarja tarjoaa mahdollisuuden 
viipyillä teosten äärellä ja antaa aistien herkistyä. 

 
Sarjan taiteilijat: Rob Hesp 6.3. asti ∙ Tiio Suorsa 18.3.–5.6. ∙ 

Kim Laybourn 10.6.–28.8. ∙ Georg Jagunov 9.9.–4.12.

• turku.fi/wamx

•  wam.fi/waino
•  wam.fi/sv/waino

https://tkteatteri.fi
https://turku.fi/yhteishaku
https://abosvenskateater.fi
https://tfo.fi
https://turku.fi/wamx
https://wam.fi/waino
https://wam.fi/sv/waino
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