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Tunnin junasta totta
Ensi syksynä tulee kuluneeksi 120 vuotta Turun ja Helsingin välistä junaliiken-
nettä nykyistä rantarataa pitkin. Sanotaan, että kun raiteet kerran jonnekin 
vedetään, on kyseessä vähintään sadan vuoden ratkaisu. Niin hyvin kuin 
rantarata on jokapäiväisiä työmatkalaisia palvellutkin, on tullut aika tehdä 
päätös nopeammasta, toimintavarmemmasta ja turvallisemmasta yhteydestä 
– Turun tunnin junasta.

Tunnin juna ei itseasiassa ole enää haaveunta, vaan konkretiaa. Radan 
osuuksia tehdään jo Espoossa ja - monen matkustajan käytännön harmiksi 
- myös Turun ratapihan ja Kupittaan välillä. Yhteensä suunnitteluun, 
rakentamiseen ja selvityksiin on sidottu jo noin 500 miljoonaa euroa valtion, 
kuntien ja EU:n rahaa.

Turku, Varsinais-Suomi ja tunnin junan vaikutusalueella olevat kunnat ovat 
esittäneet, että seuraavan hallituksen pitäisi hallitusohjelmassa tehdä päätös 
tunnin junan puuttuvien osuuksien rakentamisesta. Nopeimmillaan työt 
käynnistyisivät 2024 ja valmista olisi 2031 mennessä. 

Hinta on tietysti iso ja näinä vaikeina taloudellisina aikoina se 
vaikuttaa päätöksentekoon. Mutta niin olisivat hyödytkin – Turun alueen 
ja pääkaupunkiseudun parempi yhteys laajentaisi työssäkäyntialuetta, 
helpottaisi yritysten sijoittumista ja mahdollistaisi raideliikenteen varaan 
perustuvaa lisärakentamista. Seuraavan sadan vuoden ratkaisusta tarvitaan 
nyt päätös.

Entimmeståget blir verklighet
Nästa höst är det 120 år sedan tågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors inled-
des längs den nuvarande kustbanan. Det sägs att då ett spår en gång byggs 
så handlar det om en lösning för minst hundra år framöver. Trots att kustba-
nan betjänat den dagliga pendeltrafiken väl har det blivit dags att fatta beslut 
om en snabbare, felsäkrare och tryggare förbindelse – Åbos entimmeståg.

Entimmeståget är i själva verket inte längre en dröm, utan konkreta 
handlingar. Spåravsnitt byggs redan i Esbo och mellan Åbo bangård och 
Kuppis, till många resenärers praktiska förtret. För planeringen, byggandet 
och utredningar har redan bundits sammanlagt cirka 500 miljoner euro av 
statens, kommunernas och EU:s medel.

Åbo, Egentliga Finland och kommunerna inom entimmestågets 
influensområde har föreslagit att nästa regering ska fatta ett beslut om 
byggandet av entimmestågets resterande spåravsnitt i sitt regeringsprogram. 
Som tidigast kan arbetet inledas 2024 och bli klart före 2031. 

Priset är förstås högt och under dessa utmanande ekonomiska tider 
påverkar det beslutsfattandet. Emellertid är också nyttorna stora – en 
bättre förbindelse mellan Åboregionen och huvudstadsregionen utvidgar 
pendlingsområdet, underlättar lokaliseringen av företag och möjliggör 
tillbyggnad som stöder sig mot spårtrafiken. Nu behövs beslut om lösningen 
för de kommande hundra åren. 

Matti Niemi, yhteysjohtaja
Tehtävä: Vastaa kaupungin 
edunvalvonta- ja sidosryhmä-
yhteistyöstä, johtaa kaupungin 
edunvalvonnan vastuualuetta ja  
tukee kaupungin johtoa edun- 
valvonnan lisäksi kansallisissa ja 
kansainvälisissä yhteistyöasioissa.
Suosikkipaikkani Turussa: 
Tuomiokirkkopuiston terassi

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 134 900 kpl 
• ISSN 1798-4661 (painettu) • ISSN 2489-2173 (verkkojulkaisu) • ISSN 2489-2289 (äänilehti)  

• Jakelu Posti Oy • Seuraava numero ilmestyy 17.5.2023.

Tänään tehdään lisää historiaa. 

Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin, 
älypuhelimen tai sähköisten palvelujen 
käytössä? Maksutonta opastusta saat  
esimerkiksi Monitorista sekä pääkirjas-
tosta. Monitorista saat digitukea myös 
puhelimitse numerosta 02 262 0100 tai 
chatissa turku.fi/monitori.

Kirjaston digituki joka torstai 11.5. asti  
klo 14–15.30 pääkirjaston aulassa.

Lue lisää:  
• turku.fi/digiapu
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Talvilomalla  
liikettä ja iloa!

Turkulaiset ovat aina osanneet hyödyntää talvikelit 
ulkoilemalla. Tiedot luistelukenttien ja latujen kunnosta:

• turku.fi/luistelu
• turku.fi/latuinfo

Sää ei aina välttämättä suosi talvisia lajeja,  
mutta tarjolla on myös kivoja  

talvilomatapahtumia!  

Katso lisää sivulta 26.

Digituella laitteet  
ja palvelut hallintaan

https://turku.fi
https://facebook.com/turunkaupunki
https://twitter.com/turkukaupunki
https://instagram.com/turkukaupunki
https://youtube.com/turkukaupunki
https://turku.fi/monitori
https://turku.fi/digiapu
https://turku.fi/luistelu
https://turku.fi/latuinfo
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4 Tänään kotona
Muusikkoperhe vaihtoi 
Helsingin Turkuun

Turkupostin jutut löydät myös netistä • turku.fi/turkuposti

Sisältö 15 
• Muista ilmoittaa 

kotitalousbiojätteen 
kompostoinnista omalla 
kiinteistöllä

• Talvipyöräily ei ole 
hardcore-laji

16  Hei, nyt lähdetään
WAMin koululaisopastuksilla 
riittää juttua taiteesta

17 
• Kestävämpiä valintoja kohti 

kaupunginteatterissa
• Turkulaiset museot 

lunastavat tänä vuonna 
ilmastolupauksia

18 Verhon takana
Erkka valvoo, jotta liikenne voi 
sujua

19 
• Föli parantaa palveluidensa 

saavutettavuutta
• Jalankulkija- ja 

pyöräilijäystävällisemmät 
työmaat kaupunkiin

20
• Saaristo tutuksi 

kansainvälisille matkailijoille 
Turun johdolla

• Jos Turun lentokenttä olisi 
Suomen kakkoskenttä

21 
Urheiluseurat tarjoavat 
työikäisille runsaasti 
liikkumismahdollisuuksia

22 Turku liikkeelle
Liikuntavinkkejä kaikenikäisille

24 Svenska sidan
• Se hit, kulturaktörer!
• C som i Catharina

25 Tapahtumakalenteri

Mitä tekis? 
Katso menovinkit 
helmi–toukokuulle 

sivuilla 25–31Lue myös 
alareunat! 
Sieltä löydät lisätietoa ja  
vinkkejä sivun aiheesta.
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Siljamari Heikinheimo totuttelee 
perheensä kanssa arkeen ja elämään 
Turussa.
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Kesätyöseteli on 320 euron arvoinen tuki työnantajalle, 
joka työllistää 2005–2008 syntyneen turkulaisen nuoren 
vähintään 10 työpäivää. Setelin voi käyttää kesäkaudelle 
1.5.–31.8.2023. Turkulaisnuori, hae seteli yhdessä työn-
antajasi kanssa palauttamalla sähköinen esitietolomake.

Katso lisätiedot ja ohjeet:
• turku.fi/kesatyosetelit

Turku jakaa kesätyö-
seteleitä nuorille

Haluatko järjestää katuesityksen? Tai varata paikan vaikka 
käsitöiden myymistä varten? Tapahtumamatoilla saat käyt-
töösi palan kaupunkitilaa Turun keskustasta.

Maahan merkatun mattopaikan voi varata koko päiväksi  
klo 10–22, päivävuoroksi klo 10–16 tai iltavuoroksi klo 16–22. 
Varaaminen on maksutonta yleishyödyllisille yhdistyksille  
sekä kaikille esitystoimintaa varten. Muunlaisista  
varauksista peritään maksu. Koko päivän vuokra on 20 €  
ja puoli päivää 10 €. 

Mattojen varaus Varaamo- 
palvelun kautta: varaamo.turku.fi

Lue lisää:
• turku.fi/tapahtumamatot
• turku.fi/sv/evenemangsmattor
• turku.fi/en/event-carpets

Varaa Tapahtumamatto

Mäenlaskua 
Puolalanpuistossa 
1960-luvun alussa. 6 

• Tule kuuntelemaan pitchiä 
TechTurkuWeekiin 

• Tapahtumalippu toimii 
bussilippuna

• Sinulla on ääni – käytä sitä 
kevään eduskuntavaaleissa

7  Kahvilla
Päivittäinen liikunta antaa 
eväitä yrittäjän arkeen

8 Kasvava Turku
• Varhaiskasvatuksen uusi 

asiakastietojärjestelmä 
helpottaa asiointia

• Telakkarantaan kaksi 
skeittielementtiä

• Värkkäily on uuden 
sukupolven mopon rassailua

• Me rakastamme musiikkia

10 
Tutkimustuloksista 
kansainvälisiksi 
menestystuotteiksi

11 Kansainvälinen Turku
Enemmän kuin vertaistukea 

12 Turku 2030-luvulle 
Toimiva lähiö on monipuolinen 
ja yhteisöllinen

14  Kaupunki remontissa
Musiikkitalo Fuugasta tulee 
TFO:n uusi koti ja kaikkien 
kaupunkilaisten olohuone

https://turku.fi/turkuposti
https://turku.fi/kesatyosetelit
https://varaamo.turku.fi
https://turku.fi/tapahtumamatot
https://turku.fi/sv/evenemangsmattor
https://turku.fi/en/event-carpets
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Muusikkoperhe 
vaihtoi Helsingin  
Turkuun 

Kenen kotiin sinä 
haluaisit kurkata? 

Ehdota mielenkiintoista ihmistä 
tai perhettä Tänään kotona 

-palstalle sähköpostilla: 
viestinta@turku.fi

Tänään kotona

Jazztrumpetisti Mikko ”Gunu” Karjalainen ja viulisti ja taiteen moniottelija 
Siljamari Heikinheimo asuivat kahta kaupunkia, kunnes Turku vei voiton. Nyt 
kaksilapsinen perhe luo sanojensa mukaan muistoja uudessa kotikaupungissaan.

Mikko Karjalainen 
soittelee usein 

olohuoneessaan 
150-vuotiasta 

saksalaispianoaan.
– Aloitin itse asiassa 
ensin pianonsoiton, 

mutta jossain vaiheessa 
piti valita pianon ja 

trumpetin väliltä.



Turkuun asettuminen 
maadoittaa
Monitaiteisista projekteista innostuva 
Siljamari seuraa tarkkaan turkulaisen 
esittävän taiteen ja teatterin kenttää, 
etenkin nukketeatteri ja muiden vapaan 
kentän ryhmien tarjonta viehättää. 
Mikko puolestaan on ehtinyt löytää 
hyvät lenkkipolut Katariinanlaakson ja 
Ispoisten suunnasta.

Suhteellisen tuoreina turkulaisina 
pariskunta on vielä asettautumassa 
Turkuun. Vaikka kumpikin on tottu-
nut freelancereina reissaamaan työn 
perässä, etenkin Siljamari kaipaa 
ystäviään Helsingissä. 

– Turkulaistuminen on kuitenkin aut-
tanut minua maadoittumaan, sillä olen 
sielultani levoton tyyppi, Siljamari pohtii.

Perheessä on nyt ensimmäinen 
paljasjalkainen turkulainen, kun Rafael 
syntyi Majakkasairaalassa viime syk-
synä. Mimi viihtyy läheisessä päivähoi-
topaikassa.

Turkulaisesta varhaiskasvatuksesta ja 
päivähoidosta pariskunnalla on pelkkää 
positiivista sanottavaa. Mimille löytynyt 
paikka yksityisestä ryhmäperhepäivä-
hoitokodista oli onnenpotku. Se oli yksi 
painava syy, miksi perhe päätti muuttaa 
Turkuun.

– Kun Rafael syntyi, Mimin ryhmässä 
aikuiset ottivat oikein asiakseen jutella 
pienen sisaruksen syntymästä. Tuntuu 
hyvältä, että he ovat mukana kasva-
tustyössä, että on sellainen koko kylä 
kasvattaa -meininki, Mikko ja Siljamari 
iloitsevat.

Rafaelille jonotetaan myös jo paik-
kaa samaisesta päiväkodista. Mutta 
toistaiseksi hän saa vielä nautiskella 
kotielämästä ja nukkua päiväunensa 
vaunuissa, joilta herääkin juuri sopivasti 
kuvien ottamista varten.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

M
ikko Karjalaisen ja 
Siljamari Heikinheimon 
puutalokodissa soivat 
Ella Fitzgerald ja John 
Coltrane, vinyylilevyltä 

tietenkin. 1950-luvun saksalainen 
August Förster -piano, Mimi-lapsen 
viulukotelo ja ikonisten jazzmuusikoiden 
kuvat asuttavat ja koristavat olohuo-
netta, takassa loimuaa tuli.

– Asuntoa myytiin meille Martissa 
sijaitsevana, mutta tämä taitaa kyllä olla 
Mäntymäkeä, Mikko hymähtää.

Näin onkin, mutta väliäkös sillä. 
Kahteen asuinkerrokseen jakautu-
vassa asunnossa oli riittävästi sellaisia 
ominaisuuksia, joita Mikko ja Siljamari 
arvostavat. Jo useamman vuoden sekä 
Helsingissä että Turussa työtilanteen 
takia asunut perhe päätti lopulta siirtyä 
kokonaan Turkuun. 

Lähinnä Portsan ja Martin alueilta 
asuntoa etsineellä perheellä kävi hyvä 
mäihä. Asunto tuli tarjolle ikään kuin tis-
kin alta, kun aiempi omistaja ei halunnut 
järjestää isoja näyttöjä. 

– Alakertaan rempattiin yksi väliseinä, 
niin sinne saatiin kaksi makuuhuonetta. 
Olisi kiva myös jossain vaiheessa laittaa 
pinnat ja seinät uusiksi, omannäköisiksi, 
Siljamari kertoo.

Työt vievät sinne ja tänne
Nyt ei ole kuitenkaan vielä remontin 
aika, sillä perheen 3- ja puolivuotiaat 
Mimi ja Rafael sekä vanhempien työt 
pitävät arjen riittävän puuhakkaina. 
Mikon 13-vuotias tytär Eevi, joka asuu 
pääkaupunkiseudulla, käy myös sään-
nöllisesti Turussa tapaamassa isäänsä 
ja koko muuta perhettä. 

Mikko opettaa Turun konservato-
riossa ja musiikkiopistossa trumpet-
tioppilaita, viime kuukaudet vanhem-
painvapaata viettäneellä Siljamarilla 
on viulunsoiton lehtorin virka Turun 
Taideakatemiassa. 

Lisäksi listalla on keikkoja ja levyn-
tekoa, ja Mikko on myös Turku Jazz 
Festivalin vuoden artisti. 

– On tosi hyvä juttu näin tuoreelle tur-
kulaiselle ja freelance-muusikolle, että 
saa tämän tittelin kautta näkyvyyttä. 
Toivon tietysti lisää töitä täällä Turun 

suunnalla, ja kevään jazzfestareille 
on tulossa kiinnostavaa kuratoimaani 
ohjelmaa, Mikko lupaa.

Siljamari on laajentanut ilmaisuaan 
muusikontyön ohella oopperaohjauk-
sen alueelle, ja ensi kesänä kantaesi-
tetään hänen ohjaamanaan Sampo 
Kasurisen ja Aina Bergrothin uusi 
kamariooppera Trapped Butterfly. Teos 
on Kuhmon Kamarimusiikin, Meidän 
Festivaalin sekä kamarimusiikkifesti-
vaali Rauma Festivon yhteistuotanto. 
Siljamari toimii niin ikään Rauma 
Festivon taiteellisena johtajana.

Pariskunnan mielestä Turussa 
on paljon hyvää kuhinaa musiikin ja 
kulttuurin alueella, mutta enemmänkin 
kaupunkiin mahtuisi. 

– Sellainen keskustassa sijaitseva 
G Livelabin kaltainen kevyen musiikin 
keikkapaikka Turusta puuttuu. Toivotta-
vasti tulevassa Musiikkitalossa satsat-
taisiin tällaiseen, Mikko pohtii.

5

Rafael-vauva kuulee ensimmäistä 
kertaa äitinsä Siljamarin viulunsoittoa.

Muutoksia 
varhais-
kasvatuksessa
Turun kaupungin varhaiskasva-
tuksessa on muutoksia luvassa, 
sillä tänä keväänä ollaan siirty-
mässä uuteen asiakastietojär-
jestelmään. Wilmasta luovutaan 
ja tilalle tulee eVaka, joka on 
Espoon, Tampereen, Oulun ja 
Turun kaupunkien kehittämä 
järjestelmä.

– Tulemme tiedottamaan 
huoltajille kevään aikana 
tarkemmin uudesta tietojärjes-
telmästä ja siitä, miten se tulee 
vaikuttamaan toimintakäytän-
töihin, vinkkaa Turun varhais-
kasvatuksen palvelualuejohtaja 
Vesa Kulmala.

Turun kaupungin tarjoama 
varhaiskasvatuksen avoin toi-
minta on puolestaan muutettu 
maksuttomaksi alkuvuodesta 
2023 lähtien. Tämä kattaa 
leikkikerhotoiminnan, ohjatun 
leikkipuistotoiminnan ja avoimet 
päiväkodit.

– Haluamme houkutella 
turkulaisia perheitä hyödyntä-
mään näitä palveluja aiempaa 
aktiivisemmin.

• Lue lisää eVakasta sivulta 8.

Turun konservatoriossa alkaa haku taiteen perusopetukseen 18.3. • Lue lisää sivulta 9

Mikko odottaa 
jo innoissaan 
tulevaa jazzin-
täyteistä kevättä.

Mäntymäen 
puutaloasunnossa 
Siljamaria ja Mikkoa 
viehättivät sekä 
sijainti, vanhan 
talon henki että 
kohtuullinen hinta.
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Tule kuuntelemaan 
pitchiä Tech-
TurkuWeekiin

Sinulla on ääni – käytä sitä kevään 
eduskuntavaaleissa 

Tapahtumalippu 
toimii bussilippuna

T 
eknologiatapahtuma 
TechTurkuWeek jär-
jestetään Kupittaalla 
jo 12. kerran 6.–10.3.

– Viikko antaa 
hyvän läpileikkauksen siitä, millä 
osa-alueilla alueemme tekno-
logiaosaaminen on maailman 
kärkeä, kertoo tapahtuman 
projektipäällikkö Timo Huttunen 
Turku Science Park Oy:sta.

Muun muassa 9.3. ICT-alan 
opiskelijat esittelevät projekte-
jaan, joiden prototyyppejä yleisö 
pääsee kokeilemaan. Joukossa 
on esimerkiksi pelejä ja pörssi-
sähkön ohjausjärjestelmä. 

– ICT Showroomissa näet 
ja koet, millaisia kansainväli-
sestikin kiinnostavia tuotteita 
korkeakoulujemme opiskelijat 
kehittävät ajankohtaisiin haas-
teisiin, vinkkaa Jerker Björk-
qvist, informaatioteknologian 
vanhempi yliopistonlehtori Åbo 
Akademista.  

Ä
änioikeutetut saavat 
ennen vaaleja postitse 
kotiin tai sähköisesti 
Suomi.fi-palveluun 
ilmoituskortin, jossa 

kerrotaan oma äänestysalue ja äänestys-
paikka. Äänioikeutettu voi äänestää joko 
vaalipäivänä oman äänestysalueensa 
äänestyspaikassa tai ennakkoon missä 
tahansa yleisessä ennakkoäänestyspai-
kassa kotimaassa tai ulkomailla.

Y
hteislippu on käytössä 
mm. Turun Kaupungin-
teatterilla, Turun filhar-
monisella orkesterilla, 
Linnateatterilla, Turun 

musiikkijuhlilla, Åbo Svenska Teate-
rilla ja HC TPS:n kausikorteissa. 

Åbo Svenska Teater pyrkii 
tekemään teatteria mahdollisimman 
ympäristöystävällisesti ja teatterin 
liput ovatkin sisältäneet Föli-lipun 
syksystä 2020 alkaen.

– Olemme hankkimassa Ekokom-
passi-sertifikaattia. Siinä yksi paino-
pisteistämme on logistiikka ja yleisön 
liikkuminen. On upeaa, että voimme 

Miten opiskelijat ratkaisisivat pörssisähkön 
kustannustehokkaan käytön? Entä mikä on pitch? 
Vastaukset saat maaliskuussa Kupittaalta.  

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023.  
Kotimaassa voi äänestää ennakkoon 22.–28.3. ja ulkomailla 22.–25.3. 

Yhä useammalla kulttuuri- ja urheilutapahtumalipulla 
voi nykyään matkustaa Fölin liikenteessä. Jos 
tapahtumalipussa on Fölin logo, se sisältää bussilipun 
ja erillistä matkalippua ei tällöin tarvita. 

Turun kaupungin yleiset  
ennakkoäänestyspaikat
• Pääkirjasto
• Hansakortteli, Hansatori
• Nummen kirjasto
• Varissuon kirjasto
• Turun yliopisto,  

luonnontieteiden talo Natura
• BioCity Turku
• S-Market Manhattan
• Prisma Tampereentie

• K-Citymarket Länsikeskus
• K-Supermarket Runosmäki
• K-Citymarket Kupittaa
• Skanssin kauppakeskus,  

yhteispalvelupiste Monitori
• K-Supermarket Hirvensalo
• K-Supermarket Föri
• K-Market Jäkärlä
• Pansio Höveli

Päivä huipentuu tuomariston valit-
semien tiimien pitchauskilpailuun, 
jossa opiskelijat pitävät ”hissipu-
heen” tuotteestaan. 

Kaikki TechTurkuWeekin tapah-
tumat ovat yleisölle avoimia ja 
maksuttomia, osaan tapahtumista 
pitää ilmoittautua.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu:
• techturkuweek.turkubusinessregion.com
• techturkuweek.turkubusinessregion.com/en

TEKSTI: PIA LAPPALAINEN
KUVA: TURKU SCIENCE PARK OY

tarjota yleisölle helpon tavan tulla 
teatteriin ja samalla vähentää ympäris-
tökuormitusta. Fölin pysäkit ovat aivan 
teatterin edessä. Yleisömme iloitsee 
tästä mahdollisuudesta ja olemme 
ylpeitä tästä yhteistyöstä, kertoo Åbo 
Svenska Teaterin markkinointi- ja 
myyntipäällikkö Niina Renström.

Lue lisää:
• foli.fi/yhteisliput
• foli.fi/sv/gemensammabiljetter
• foli.fi/en/jointtickets 

TEKSTI: SINIKKA MARTINEZ
KUVA: VESA TYNI

TechTurkuWeekissä kävijät pääsevät 
testaamaan ICT-alan opiskelijoiden 
kehittämiä tuotteita ja ratkaisuja. 

Åbo Svenska Teateriin on 
helppo saapua bussilla.

Tietoa eduskuntavaaleista:
• vaalit.fi/eduskuntavaalit

Information om riksdagsvalet:
• vaalit.fi/sv/riksdagsval

https://techturkuweek.turkubusinessregion.com
https://techturkuweek.turkubusinessregion.com/en
https://foli.fi/yhteisliput
https://foli.fi/sv/gemensammabiljetter
https://foli.fi/en/jointtickets
https://vaalit.fi/eduskuntavaalit
https://vaalit.fi/sv/riksdagsval
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Jokaisessa Turkupostin 
numerossa käymme kahvilla 
kaupungin työntekijän kanssa.

Ville: Aktiivisuus on minulle mieluisa osa 
yrittäjän arkea. Vapaa-ajalla käyn säännöllisesti 
salilla ja liikutan itseäni usein kävelemällä tai 
lenkillä Turun upeassa kulttuurihistoriallisessa 
miljöössä. Lisäksi pyrin harrastamaan ten-
nistä, toisinaan myös laskuvarjohyppyjä sekä 
crossfittiä.

Johanna: Kuulostaapa monipuoliselta. Saatko 
sisällytettyä aktiivisuutta myös omaan työ-
päivääsi?

Ville: Etätyöpäivinä aktiivisuus onnistuu 
helpostikin. Olen rakentanut kotiini oman 
liikuntatilan. Saatan roikkua hetken esimerkiksi 
renkaissa ja sitten taas jatkaa töitä.

Johanna: Pystyt siis toteuttamaan vähän niin 
kuin taukojumppaa pitkin etätyöpäivää.

Ville: Juuri niin. Olohuoneessani ei ole esi-
merkiksi perinteistä sohvaa, jotta minulla olisi 
mahdollisimman paljon tilaa mielekkääseen 
liikkumiseen. Liikkumiseen ei kuitenkaan 
tarvita erityisiä olosuhteita, saatan myös käydä 
lyhyellä kävelyllä. Aina etätyöt eivät myöskään 
ole mahdollisia. Tällöin liikunta siirtyy työpäivän 
jälkeiseen aikaan.

Johanna: Liikunta tuntuu olevan hyvin luon-
tevasti osana arkeasi. Joudutko koskaan 
perustelemaan itsellesi liikkumista?

Ville: 20 vuotta sitten jouduin BASE-hyppyon-
nettomuuteen. Sen jälkeen liikunta on ollut 
ikään kuin pakollista, jotta pysyn kunnossa. 
Jäljet tuosta onnettomuudesta näkyvät yhä. 
Jos liikunta loppuisi, niin samalla loppuisi 
kykyni tehdä arjen askareita. 

Johanna: Liikunta vaikuttaa kyllä kokonaisval-
taisesti hyvinvointiin ja onkin erinomainen keino 
ylläpitää terveyttä.

Ville: Ja ihminenhän on henkinen ja fyysinen 
kokonaisuus. Uskon, että liikunta on tärkeää 
kaikkien elämän osa-alueiden kannalta.

Päivittäinen liikunta antaa 
eväitä yrittäjän arkeen

Johanna: Totta. Välillä liikkumaan lähteminen 
voi kuitenkin olla vaikeaa, mutta onnistut kii-
reisenä yrittäjänäkin löytämään aikaa ja halua 
liikkumiseen. Miten kannustaisit muita työelä-
mässä olevia liikkeelle?

Ville: Liikunta lisää mielihyvää. Kehottaisin 
kaikkia myös pohtimaan, kumpi on tärkeäm-
pää: työ vai henkilökohtainen hyvinvointi. Kan-
nustaisin kaikkia ottamaan edes pieniä hetkiä 
liikunnalle ja löytämään sitä kautta itselleen 
sopivan liikuntamuodon. 

Johanna: Joskus saatetaankin luulla, että 
liikunnan tulisi olla kovaa treenaamista. Kehoa 
aktivoivaa liikettä voi kuitenkin tehdä, vaikka 
tekemällä töitä seisten, valitsemalla hissin 
sijaan portaat tai kävelemällä kokoukset. 

Ville: Juuri näin! Loppujen lopuksi liikunta on 
aina sijoitus itseensä ja näin yrittäjän näkökul-
masta myös sijoitus omaan yritykseen.

TEKSTI JA KUVA: ISABEL LAINE

Fyysinen aktiivisuus on mahdollista myös kiireisessä työarjessa. Turun 
kaupungin liikuntapalveluiden projektipäällikkö Johanna Friman tapasi 
Auttamisesta Arkea -yrityksen toimitusjohtajan ja perustajan Ville Mäkilän. 
Villellä aktiivinen elämäntapa kuuluu yrittäjän arkeen.

Johanna Friman ja Ville 
Mäkilä keskustelivat 
kahvittelun lomassa 

liikunnan merkityksestä 
yrittäjän arjessa.

Urheiluseurat tarjoavat työikäisille runsaasti liikkumismahdollisuuksia Turussa • Lue lisää sivulta 21
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Kasvava Turku

Varhaiskasvatuksen 
uusi asiakastieto-
järjestelmä helpottaa 
asiointia

” 
Turku on kehittänyt ja kehittää 
edelleen eVaka-järjestelmää 
yhteistyössä Espoon, Tam-
pereen ja Oulun kaupunkien 
kanssa. Työ näkyy käyttäjille 

lähinnä uusina toiminnallisuuksina ja 
uusina sähköisinä palveluina myös 
jatkossa, kertoo Turussa eVakan 
kehittämisestä vastaava projektipääl-
likkö Olli-Matti Orpana.

– Kehitämme eVakaan vuosittain 
uusia toiminnallisuuksia palasina. 
Lisäämme ja poistamme toimintoja 
tarvittaessa käytön aikana, kun 
saamme palautetta palvelun toimi-
vuudesta ja mahdollisista uusista 
tarpeista.

Asiat voi hoitaa yhdellä 
kirjautumisella
Huoltajille eVaka lupaa helpompaa 
asiointia, sillä yhdellä kirjautumisella 
voi hoitaa lähes kaiken varhaiskasva-
tuksen asioinnin. 

Turun kaupungin varhaiskasvatus ottaa keväällä 2023 
käyttöön eVaka-asiakastietojärjestelmän. Se korvaa 
nykyisen järjestelmän ja helpottaa huoltajien arkea, 
koska varhaiskasvatuksen kaikki asiointi voidaan tehdä 
yhdellä ja samalla kirjautumisella. 

– Huoltajille eVaka tulee olemaan 
kanava, jonka kautta he voivat muun 
muassa hakea varhaiskasvatus- ja 
esiopetuspaikkaa, ilmoittaa tulotiedot, 
ilmoittaa lapsen läsnäoloajat, viestiä 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan 
kanssa ja osallistua pedagogiseen 
dokumentointiin yhdessä henkilökun-
nan kanssa, toteaa Olli-Matti Orpana.

eVaka sisältää myös ominaisuuk-
sia, jotka auttavat ohjaamaan ja suun-
nittelemaan päiväkotien toimintaa. 
Siitä tulee työkalu niin päiväkotien 
johtajille ja henkilökunnalle kuin lasten 
sijoittamisesta vastaavalle varhais-
kasvatuksen palveluohjauksellekin.

• turku.fi/varhaiskasvatus
• turku.fi/sv/smabarnspedagogik

TEKSTI JA KUVA: MAIJA LINNALA

Telakkarantaan kaksi  
skeittielementtiä

S
keittipaadet saadaan 
Telakkarantaan Turun 
alueen rotaryklubien, 
Turun rullalautailijoiden ja 
Turun kaupungin yhteis-

työnä. Rotarit kustantavat penkit ja 
niiden kuljetukset, Turun rullalautailijat 
ovat antaneet asiantuntemuksensa 
paasien suunnitteluun ja kaupunki 
sijoitteluun. 

Telakkarantaan sijoitettavat 
tyylikkään vähäeleiset graniittipaadet 
soveltuvat hyvin alueen maisemaan. 

Telakkarantaan tuodaan keväällä kaksi skeittaukseen 
soveltuvaa kivipaasia. Niiden ansiosta skeittaajien 
jo ennestään suosiman alueen skeittausolosuhteet 
paranevat ja keskustan läheisyyteen saadaan 
harrastukseen soveltuva paikka.

Kiviset paadet ovat myös kestäviä ja 
huoltovapaita.

Turun rullalautailijoiden yhdistys pitää 
Telakkarantaa mainiona skeittipaikkana, 
koska se on hyvin rajattu, eikä skeittaa-
minen haittaa siellä liikennettä.  

– Uudet paadet muodostavat koko-
naisuuden, joka sopii kaiken tasoisille 
skeittaajille. Ne pääsevät tositestiin heti 
avajaisten yhteydessä järjestettävissä 
pienimuotoisissa skeittikisoissa, sanoo 
Turun rullalautailijoiden puheenjohtaja 
Teemu Lönnroth. 

Turun kaupunki kartoittaa parhail-
laan mahdollisuuksia toteuttaa 
laajempi skeittipuisto keskustaan. 
Tällä hetkellä kaupunki ylläpitää 
Iso-Heikkilän Skeittihalli Cuben 
lisäksi kuutta skeittipaikkaa, jotka 
sijaitsevat Hirvensalossa, Koh-
mossa, Kupittaalla, Lausteella, 
Pansiossa ja Runosmäessä. Tule-
vaisuudessa eri puolille kaupunkia 
on tarkoitus tuoda myös siirrettä-
viä skeittielementtejä.

– Skeittaus on monille nuorille 
tärkeä, omaehtoinen ja yhtei-
söllinen liikuntaharrastus, jonka 
harrastamiseen kaupungin pitää 
luoda mahdollisuuksia, toteaa 
Turun kaupungin nuorisopalvelu-
johtaja Annina Lehtiö-Vainio.

• turku.fi/skeittipaikat

TEKSTI: ISABEL LAINE
KUVA: ISTOCKPHOTO

Olli-Matti Orpana 
katsoo eVakaa myös 

käyttäjän näkökulmasta. 
Pienten lasten isälle 

varhaiskasvatukseen liittyvä 
asiointi on arkipäivää.

https://turku.fi/varhaiskasvatus
https://turku.fi/sv/smabarnspedagogik
https://turku.fi/skeittipaikat
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Värkkäily on uuden 
sukupolven mopon 
rassailua

P
elikasvatusta toteuttavan 
School of Gamingin pelikas-
vattaja Aleksi Höylä kuvailee 
värkkäilyä uuden sukupolven 
mopon rassailuksi.

– Se on vähän kuin digitaalisessa 
ympäristössä sitä, että avataan mopon 
moottori ja katsotaan, miten sitä voidaan 
muokata. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
peliympäristöjen rakentamista Mine- 
craftin tai Robloxin kaltaisilla pelialus-
toilla, toisaalta myös TikTok-videoiden 
tekemisessä voi olla kyse värkkäilystä.

School of Gaming on toteuttanut 
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa 
Digitaitajien aikaseikkailu 3D -harras-

Värkkäily eli maker-kulttuuri on virtuaalista askartelua, 
joka perustuu digiteknologian muokkaamiseen ja 
tekemisen kautta oppimiseen. Värkkäily nivoutuu tiiviisti 
myös pelikulttuuriin. Moni lapsi ja aikuinen harrastaakin 
värkkäilyä kenties tietämättään!

tusta, jossa on opeteltu 3D-mallin-
nuksen alkeita Roblox-pelialustalla. 
Alustalla on useita erilaisia pelejä,  
jotka kaikki ovat pelaajien itsensä 
rakentamia.

– Seikkailupuiston harrastuksessa 
lapset suunnittelivat ohjaajien kanssa 
pelimaailmoja ja pelasivat niissä. 
Samalla opittiin yhdessä myös verk-
kokäyttäytymisestä, pelilukutaidoista 
sekä nettiturvallisuudesta, kertoo 
Seikkailupuiston tuottaja Susanne 
Nieminen.

Syksyllä harrastukseen osallistunut 
11-vuotias turkulainen Aatos Tom-
minen kiinnostui harrastuksen kautta 

omien pelimaailmojen rakentamisesta.
– Robloxin sisällä olevassa pelissä 

rakensin esimerkiksi valtavan mainos-
telineen. Yritin myös rakentaa dynamiit-
tipötkön muotoisen talon, mutta se ei 
onnistunut, Aatos kertoo.

Värkkäilyn ja pelaamisen kautta voi 
Aleksi Höylän mukaan oppia monia 
hyödyllisiä taitoja, kuten koodaamista, 
3D-mallintamista sekä kieli- ja ongel-
manratkaisutaitoja. Teknologiataidoista 
on myös hyötyä lähes kaikkialla työelä-
mässä.

– Pelatessaan lapsi on aktiivinen 
toimija, joka oppii pelien kautta,  
Höylä sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että vaikka 
lapset kasvavatkin teknologian ympä-
röiminä, digitaidot eivät kehity itses-
tään. Tähän lapsi tarvitsee aikuisten 
tukea ja ohjausta.

– Vanhempien on tärkeä tukea lasta 
esimerkiksi pelien aiheuttamien tuntei-
den käsittelyssä ja niiden sanoittami-
sessa. Tärkeintä on, että vanhempi on 
kiinnostunut lapsen harrastuksesta: jos 
ei itse ymmärrä, voi aina kysyä lapselta, 
mistä pelissä on kyse.

TEKSTI: KAISA KOSKI
KUVAT: KAISA KOSKI, SUSANNE NIEMINEN, KUVAKAAP-
PAUS ROBLOXISTA S/S SEIKKIS -MAAILMASTA

Me rakastamme 
musiikkia
Musiikki on innostava ja kehittävä harrastus.  
Turun konservatorion hakuaika taiteen perusopetukseen 
käynnistyy samaan aikaan 18.3. alkavien Lasten 
musiikkijuhlien kanssa. Haku päättyy 30.4.

” 
Musiikin harrastaminen 
on paljon enemmän kuin 
soitto- tai laulutunneilla 
käymistä. Musiikkia opitaan 
myös musisoimalla yhdessä 

erilaisissa ryhmissä sekä musiikin 
perusteiden tunneilla. Kursseja on 
runsaasti musiikkiteknologiasta 
säveltämiseen ja biisinkirjoitta-
miseen, kertoo koulutuspäällikkö 
Reijo Borman.

 

Digitaitajien 
aikaseikkailijat pääsivät 
itse osallistumaan S/S 

Seikkis -maailman 
sisällön luomiseen.

Aatos Tommisen mielestä 
Lastenkulttuurikeskus 

Seikkailupuiston Digitaitajien 
3D -harrastuksessa parasta oli 
erilaisten pelien suuri määrä. 

Roblox-alustalla pelaajat 
rakensivat itse uusia pelejä ja 

pelimaailmoja.

Hakijat kutsutaan henkilökoh-
taiseen tapaamiseen toukokuun 
aikana. Konservatorio pyrkii siihen, 
että kaikki kiinnostuneet voivat 
aloittaa elokuussa 2023 musiikki-
harrastuksen parissa.

– Nopearytmisessä nykyajassa 
sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä 
vaativat musiikkiopinnot kasvat-
tavat myös muita oppimisen ja 
elämisen taitoja, Borman jatkaa. 

Ilari Lähdetie on soittanut 
konservatoriossa kitaraa 

kaksi vuotta, djembe-
rumpuakin hän on 

kokeillut.

Opinpolkuja musiikin parissa 
on yhtä monta kuin oppijoi-
takin – musiikki on elämässä 
rikkaus ja rakkaus. 

Lue lisää musiikkiopinnoista 
Turun konservatoriossa: 
• turunkonservatorio.fi/hae

TEKSTI: TOMMI SAALAS
KUVA: TUOMAS KOURULA

https://turunkonservatorio.fi/hae
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Tutkimustuloksista 
kansainvälisiksi 
menestystuotteiksi
Turkuun perustettava Kansallinen lääkekehityskeskus 
vauhdittaa suomalaista lääkevientiä.

S
uomalainen lääkekehitys 
ottaa aimoharppauksen 
eteenpäin, kun Kansallinen 
lääkekehityskeskus aloittaa 
toimintansa Turussa tämän 

vuoden aikana.
Keskuksen tehtävä on tuotteistaa 

bioalan perustutkimustuloksia, jotta ne 
olisivat nykyistä helpommin yritysten 
hyödynnettävissä, kertoo idean isä, 
syöpäbiologian professori Jukka Wes-
termarck Turun yliopistosta.

– Lääkekehityskeskus muuttaa abst-
raktin tutkimustuloksen konkreettiseksi, 
lääkkeen kaltaiseksi molekyyliksi. Sitten 
se voidaan kaupallistaa joko olemassa 
olevassa yrityksessä tai molekyylin 
ympärille syntyvässä startupissa.

Westermarckin mukaan sama 
toimintamalli on havaittu tehokkaaksi 
suuressa osassa läntisiä maita. Keskus 
perustetaan Turkuun, koska täällä on 
monipuolinen lääke- ja terveysalan 
osaamiskeskittymä: Turun seutu tuottaa 
kolme neljäsosaa Suomen lääke-
viennistä, ja seudun lääkevienti yltää 
vuosittain miljardiin euroon.

– Meillä on täällä myös kattavat alan 
tutkimuspalvelut, eli keskus voi aloittaa 
toimintansa ilman omia laboratorioitaan.

Rekrytoinnit käynnissä
Kansallinen lääkekehityskeskus Oy:n 
pääomistaja on valtio. Hallitus myönsi 
keskukselle viime syksynä 20 miljoonan 
euron alkupääoman. Työ- ja elinkeino- 
ministeriö on palkkaamassa erityis- 
asiantuntijan perustamaan keskusta.

Westermarckin mukaan keskukselle 
rekrytoidaan aluksi toimitusjohtaja ja 
noin 10 työntekijää, jotka ovat lääkeke-
hityksen ja liiketoiminnan ammattilaisia. 
Keskus toimii Kupittaalla, Turun Tiede-
puiston alueella.

– Toivon, että keskuksen ensimmäi-
set hankkeet pääsisivät alkuun vuoden 
loppuun mennessä.

Professori Jukka 
Westermarckin mukaan 
Lääkekehityskeskukselle 
on tarjolla kattavat alan 
tutkimuspalvelut Turun 
Tiedepuiston alueella 

Kupittaalla.

Yksi lääkekehityskeskuksen yhteis-
työkumppaneista on Terveys- 
kampus Turku. Se tuo yhteen 
lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan 
sekä teknologia-alojen toimijat ja 
yrityspalvelut Turun seudulla.

Asiakkuuspäällikkö Janne 
Lahtiranta Turku Science Park 
Oy:stä korostaa, että lääkekehitys 
vaatii osaamista monilta aloilta. 
Esimerkiksi kuvantamisen avulla 
voidaan tunnistaa lääkehoidon 
kohteita. Terveyskampus auttaa 
lääkekehityskeskusta löytämään 
yhteistyökumppaneita.

Terveyskampus Turku 
yhdistää osaajia

– Lisäksi Turku Science Park Oy 
tarjoaa yritysten kasvua ja kehitystä 
tukevia palveluja.

Lahtiranta odottaa innolla, mitä 
oppeja Terveyskampus voi lääkeke-
hityskeskukselta ammentaa liittyen 
tutkijoiden ja yrityselämän yhteistyö-
hön.

– Toivon, että saisimme tulevai-
suudessa tuotua uusia ratkaisuja 
markkinoille nykyistä tehokkaammin 
terveysalalla laajemminkin.

• healthcampusturku.fi
• healthcampusturku.fi/briefly-in-finnish
• healthcampusturku.fi/briefly-in-swedish

Westermarck korostaa, että keskus 
palvelee samoilla ehdoilla alan tutki-
joita ympäri maan. Hän uskoo, että 
se vahvistaa yhteyksiä akateemisen 
maailman ja elinkeinoelämän välillä. 
Hän odottaa, että keskus vauhdittaa 
uusien lääkealan yritysten syntymistä 
ja lääkealan vientiä.

Westermarck on kiitollinen turkulaisten 
yhteisestä tahtotilasta saada keskus 
Turkuun. Vaikuttamistyöhön ovat seitse-
män vuoden aikana osallistuneet monet 
tahot, kuten alan tutkijat, Turku Science 
Park Oy, alueen kansanedustajat, Varsi-
nais-Suomen liitto ja Rotaryt. 

TEKSTIT: HEIDI PELANDER
KUVAT: SHOJA LAK

Asiakkuuspäällikkö Janne 
Lahtirannan mukaan Turun 
seudulla on ollut jo pitkään 

merkittävää lääkekehitystoimintaa. 
Lääkekehityskeskuksen saaminen 
Turkuun vahvistaa alueen imagoa 

entisestään.

Tarvitseeko yrityksesi terveysalan tutkimus- tai tuotekehityskumppania?  
TERTTU-palvelu auttaa löytämään oikeat asiantuntijat • innovations.healthcampusturku.fi

https://www.healthcampusturku.fi/
https://www.healthcampusturku.fi/briefly-in-finnish/
https://www.healthcampusturku.fi/briefly-in-swedish/
https://innovations.healthcampusturku.fi
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Kansainvälinen Turku

Enemmän kuin 
vertaistukea
Deeana Lehtisen perustamasta Facebook-ryhmästä alkunsa saanut yhteisö tarjoaa 
Suomeen muuttaneille naisille tietoa, inspiraatiota ja tukea, jota ei saa muualta.

T
urun ammatti-instituutissa 
tehdään paljon monikult-
tuurista työtä, jolla on 
tärkeä rooli maahanmuut-
tajien kotouttamisessa. 

Suomeen muuttaneiden työllistämis-
työn piirissä sai alkunsa myös Inter-
national Women Community -yhteisö, 
jonka perusti TAIssa uraohjaajana 
työskentelevä Deeana Lehtinen.

– Kun huomasin kuinka monet maa-
hanmuuttajanaiset kamppailevat yksin 
kotoutumisen haasteiden kanssa, 
päätin, etten voi olla auttamatta. 
Mielestäni onnistuneesti sopeutunut 
maahanmuuttaja on korvaamaton apu 
kotouttamistyössä.

Vuonna 2021 perustettuun yhtei-
söön kuuluu jo lähes 600 naista. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki 
Varsinais-Suomessa asuvat maahan-
muuttaja- ja paluumuuttajanaiset.

Vaikka toiminnan perimmäisenä 
tarkoituksena on tukea Suomeen 

sopeutumista ja työllistymistä, on 
yhteisö jäsenilleen paljon enemmän 
– korvaamaton vertaistuen ja verkos-
toitumisen tarjoaja.

– Yhteisössä jaetaan vinkkejä 
kaikesta, mikä liittyy hyvään elämään. 
Kuukausittaisten tapaamisten ansiosta 
jäsenet ovat myös ystävystyneet 
keskenään. Jotkut jopa tekevät 
yhteistyötä.

Yhteenkuuluvuuden tunne 
on tärkeintä
Deeana huomauttaa, että työllisty-
minen on vahvasti yhteydessä 
kotoutumiseen.

– On kuvaavaa, että Suomeen 
muuttaneiden keskusteluissa toistuvat 
usein samat kolme kysymystä: miten 
saada suomalaisia ystäviä, kuinka ver-
kostoitua ja kuinka nopeuttaa suomen 
kielen oppimista.

Yhteisön ehkäpä tärkein asia onkin 
mahdollisuus tavata kotoutumisessa ja 

Uudet 
linjaukset 
kaupungin 
kotouttamista 
edistävälle 
työlle
Turun kaupungin- 
valtuusto hyväksyi 
12.12.2022 kaupungin 
uuden kotouttamis-
ohjelman.

T
urun kaupungin 
uudessa kotout-
tamisohjelmassa 
määritellään Turun 
muunkielisen 

väestön kotoutumisen edistä-
miseksi tehtävät toimenpiteet 
vuosille 2022–2025. Laki 
kotoutumisen edistämisestä 
edellyttää, että kaupunkien 
on laadittava kotouttamisoh-
jelma, joka hyväksytään kerran 
valtuustokaudessa.

– Turkulaisista yli 12 
prosenttia on muun kuin 
suomen- tai ruotsinkielisiä, ja 
tänä vuonna saatamme saada 
Ukrainasta tulleista tuhat uutta 
turkulaista. On todella tärkeää, 
että onnistumme kotoutta-
misessa ja että kaikki täällä 
elävät voivat kokea itsensä 
yhdenvertaisesti turkulaisiksi, 
opiskella, käydä töissä ja elää 
hyvää arkea. Tätä toteutetaan 
ohjelman monin keinoin, apu-
laispormestari Elina Ranta-
nen toteaa.

Kotouttamisohjelman 
tarkoitus on luotsata kaupunki 
vuosina 2022–25 tapahtuvien 
kotoutumisen suurten mullis-
tusten läpi. Ohjelman tavoit-
teissa korostuvat erityisesti 
kotoutumisen painopisteet: 
suomen tai ruotsin kielen 
oppiminen, muu koulutus ja 
työllistyminen, suomenkie-
listen ystävien saaminen ja 
turvallisuus.

Turun kotouttamisohjelma:
• ihturku.fi/tietopaketit/
turun-kotouttamisohjelma

Lue lisää kotouttamis- 
palveluista International  
House Turun sivuilta:
• ihturku.fi
• ihturku.fi/en

työllistymisessä jo onnistuneita. Hyvät 
esimerkit voimaannuttavat, inspiroi-
vat ja motivoivat. Yhteisön merkitys 
välittyy myös jäseniltä saaduissa 
palautteissa.

”Mitä tämä yhteisö merkitsee 
minulle? Se on kuin lämmin halaus 
henkilöltä, joka ymmärtää sinua täy-
sin. Se on verkosto, jossa voit jakaa 
ja saada neuvoja, tuntea olevasi osa 
yhteisöä ja olla oma itsesi. Se antaa 
rohkeutta uskaltaa seurata omia 
unelmia.”

– Yksin voi olla vaikea onnistua. 
Vertaisilta saa kokemukseen perustu-
vaa tietoa, tukea ja toivoa. Tunne, että 
olet osa yhteisöä, on tärkeintä. Se on 
onnistuneen kotoutumisen perusta, 
Deeana kiteyttää.

• facebook.com/groups/internatio-
nalwomencommunity

TEKSTI JA KUVA: TEIJA MURMANN

Deeana Lehtinen tietää, 
että hyvät esimerkit 

voimaannuttavat, inspiroivat 
ja motivoivat. Yhteisön 

merkitys välittyy myös jäseniltä 
saaduissa palautteissa.

https://ihturku.fi/tietopaketit/turun-kotouttamisohjelma
https://ihturku.fi/tietopaketit/turun-kotouttamisohjelma
https://ihturku.fi
https://ihturku.fi/en
https://facebook.com/groups/internationalwomencommunity
https://facebook.com/groups/internationalwomencommunity
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Toimiva lähiö on 
monipuolinen ja yhteisöllinen
Melkein joka toinen turkulainen asuu lähiössä. Siinä riittää perustetta suunnata katse lähiöihin ja panostaa 
niiden viihtyisyyteen, palveluihin ja yhteisöllisyyteen. Tässä toimii apuna Turun tuore lähiövisio. 

Turku 2030-luvulle

L
ähiövisio on Turun kaupungin 
johdolla laadittu näkemys 
lähiöiden hyvästä tulevai-
suudesta. Visioon on listattu 
lähiöille asetettavia tavoitteita 

ja kerätty konkreettisia toimenpide- 
ideoita niihin pääsemiseksi.  

– Olemme pohtineet yhdessä lähi-
öiden asukkaiden kanssa, mitkä ovat 
lähiöiden parhaita puolia ja mitkä ovat 
sellaisia asioita, joihin olisi syytä kiinnit-
tää enemmän huomiota. Kaikki lähiöt 
ovat toki omanlaisiaan, mutta monilla 

alueilla on paljon yhteisesti jaettuja 
arvostuksen kohteita ja huolia. Niiden 
sekä kaupungin strategian ja aiemman 
osallisuustyön tulosten pohjalta on laa-
dittu tavoitteet, joiden saavuttamiseksi 
lähdemme yhdessä tekemään työtä, 
projektikoordinaattori Sini Mäkeläinen 
kuvailee lähiövision periaatteita.   

Lähiö ei ole käsitteenä yksiselittei-
nen. Turun lähiövisiossa lähiöksi on 
katsottu alue, joka on asuinkerrostalo-
valtainen, keskusta-alueesta ja muusta 
kaupunkirakenteesta itsenäiseksi 

erottuva kokonaisuus, joka on mitoi-
tettu asukaspohjaltaan riittävän isoksi 
lähipalveluille.  

Näillä alueilla asuu Turussa noin 
40 prosenttia asukkaista. Lähiöt ovat 
keskenään erilaisia, mutta yhtenäisyyk-
siäkin löytyy. 

– Yleisesti ottaen lähiöiden vah-
vuutena pidetään luonnon läheisyyttä. 
Lähimetsät ja lenkkipolut ovat tärkeitä 
paikkoja lähiöiden asukkaille. Lähiöillä 
on myös monia samoja toiveita. Niissä 
kaivataan esimerkiksi lisää yhteistiloja 

harrastamiseen tai omaehtoiseen 
kokoontumiseen, tai jo olemassa ole-
vien tilojen toivottaisiin olevan helpom-
min käytettävissä, Mäkeläinen sanoo.  

 
Keitä lähiövisio palvelee?    
Lähiövision tavoite on selkeä: entistä 
paremmat lähiöt. Työkaluna lähiövi-
sio-dokumentti ja siihen kootut toimen-
piteet palvelevat sekä lähiöiden asuk-
kaita itseään että kaupunkia, yrityksiä ja 
yhteisöjä, jotka toimivat lähiöissä.  

Lähiövisiossa esitetyt toimenpide- 

Hyvä elämä koostuu 
monista osa-alueista
Turun lähiövisiotyön aikana tunnistettiin viisi eri 
teemaa, joiden alle hyville lähiöille laaditut tavoitteet 
ja niiden mukaiset toimenpide-ehdotukset asettuvat:  

Palvelut
Palveluita on helposti saatavilla ja lähiöissä on hyvät 
mahdollisuudet harrastaa liikuntaa.

Osallisuus
Lähiöissä on vahva me-henki ja lähiöiden asukkaat 
voivat aktiivisesti vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä.

Luonto
Luonto on lähiöiden vahvuus ja lähiöissä toimitaan 
ympäristön hyväksi.
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Melkein joka toinen turkulainen asuu lähiössä. Siinä riittää perustetta suunnata katse lähiöihin ja panostaa 
niiden viihtyisyyteen, palveluihin ja yhteisöllisyyteen. Tässä toimii apuna Turun tuore lähiövisio. 

Museokeskuksen Tarinoita kotikulmilta -juttusarja avaa Jyrkkälän ja Haritun alueiden  
arkea ja elämää viiden asukkaan kertomana • turku.fi/tarinoitakotikulmilta

Antonio Rondan 
de Noisternig, 
korkeakouluopiskelija

Hyvä lähiö palvelee kaikkia. Niissä on elämää vauvasta vaariin. 

Uskon, että lähiöillä olisi paljon annettavaa, kunhan asukkaiden 
toiveet ja näkökulmat otetaan suunnittelussa huomioon. Paras 
lähiö saadaan aikaan silloin, kun kaupungin ja asukkaiden välinen 
vuorovaikutus toteutuu, koska lähiöiden parhaat asiantuntijat ovat 
niiden asukkaat.

 

Sampo Ruoppila, 
kaupunkitutkimuksen 
tutkimusjohtaja,  
Turun yliopisto

Kaupungin kasvaessa rakentaminen on ilmastosyistä perusteltua 
keskittää mahdollisimman paljon jo rakennetuille alueille. Tämä 
on suuri kaupunkisuunnitteluhaaste. Keskustan lähellä sijaitsevat, 
muuntelukelpoiset entiset teollisuus- ja varastointimaat ehtyvät 
viimeistään 2040-luvulla. 

Odotettavissa on, että uudisrakentaminen siirtyy kohti 
lähiöitä. Varsinkin suhteellisen väljästi rakennettujen, 
mutta yhdyskuntarakennetta kokoavien lähiöiden 
täydennysrakentamiseen on suuria paineita. Niissä suunnittelun 
pitää olla erityisen huolellista, ettei oleellisia lähiluontoarvoja 
samalla tuhota.

Silja Ngobese, 
projektiasiantuntija, 
Valonia

Turun kiertotalous- ja ilmastotyössä huomioidaan yhä enemmän 
lähiöitä, joissa on paljon mahdollisuuksia kehittää asukkaiden 
hyvää ja kestävää elämää edistäviä ratkaisuja. Osallisuudella ja 
sosiaalisilla näkökulmilla on suuri merkitys. 

Lähiöiden aktiivinen asukastoiminta ja yhteisöllisyys on pohjana 
myös kierto- ja jakamistalouden edistämiselle. Asukasolohuoneissa 
ja lähikirjastoissa voidaan vahvistaa kestävää elämäntapaa, 
kuten tavaroiden korjausta ja yhteiskäyttöä. Lähiluonnon 
monimuotoisuutta voidaan lisätä ja ennallistaa yhdessä. 
Tulevaisuuden lähiöissä kasvatetaan ruokaa niin ihmisille kuin 
pölyttäjille!

Näkökulma

Runosmäki on 
asukasluvultaan yksi 

Turun suurimpia lähiöitä.
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ideat ovat erityyppisiä. Jotkut ovat 
helppoja lyhyen aikavälin toimen-
piteitä ja jotkut pitkän aikavälin 
toimenpiteitä, jotka vaativat laajaa 
yhteistyötä onnistuakseen.  

– Toimenpideideoista löytyy myös 
sellaisia, joita asukkaat voivat itse 
lähteä tekemään tai edistämään. 
Joistakin ideoista on annettu esi-
merkkejä, miten niitä on jo jossain 
tehty tai miten kaupunki voi auttaa 
niiden toteuttamisessa, Sini Mäkeläi-
nen kertoo.     

Lähiövision avulla Turun kaupunki 
voi suunnata resurssejaan entistä 
vaikuttavammin. Esimerkiksi vas-
tauksena tilatoiveisiin, kaupunki on 
järjestämässä uusia ns. alueolohuo-
neita useaan lähiöön. 

– Kaikkea ei voida tehdä kaikkialla. 
Toivottavasti kuitenkin ne asiat mitä 

kullakin alueella tehdään, ovat 
entistä hyödyllisempiä, kun ne 
perustuvat yhdessä punnittuihin 
arvoihin ja valintoihin.  

Viime vuonna käynnistyneen 
yhteisöllisyyden kärkihankkeen 
kautta Turun kaupunki kohdentaa 
lähiötyöhön lisävaroja ja henkilöre-
sursseja. Monialaisessa hankkeessa 
tuetaan muun muassa asukkaiden 
hyvinvointia ja liikuntamahdolli-
suuksia. Siinä hyvänä apuna toimii 
lähiövisio, joka ei tyydy olemaan 
pelkkä tulevaisuuskuva, vaan tar-
joaa palikoita käytännön työhön.

TEKSTI: PÄIVI AUTERE 
KUVA: JOEL KARLSSON

Asuminen
Lähiöistä löytyy asumisratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Asuin- 
ympäristö on turvallinen, viihtyisä ja kunnossapidetty.

Liikkuminen 
Liikkuminen ja liikenne on sujuvaa sekä lähiöiden  
sisällä että muualle.
 

Tutustu Turun lähiövisioon: 
• turku.fi/lahiovisio

https://turku.fi/tarinoitakotikulmilta
https://turku.fi/lahiovisio
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Musiikkitalo Fuugasta tulee 
TFO:n uusi koti ja kaikkien 
kaupunkilaisten olohuone 
Turun musiikkitalo sai joulukuussa 2022 kaksivaiheisen nimikilpailun tuloksena nimekseen 
Fuuga. Nimi tuli valituksi yleisön ehdotusten perusteella. Sana fuuga tarkoittaa sävellystä, 
joka muodostuu useasta itsenäisestä äänestä. Turun musiikkitalo on yksi niistä merkittävistä 
kulttuuri-investoinneista, joilla Turku vahvistaa kulttuurikaupungin imagoaan. 

T
urun musiikkitalo Fuuga 
nousee Aurajoen itärannalle 
Itsenäisyydenaukiolle. 
Talosta tulee paitsi Turun 
filharmonisen orkesterin 

uusi koti, myös kaikkien kaupunkilais-
ten olohuone. Taloon tulee kaksi salia, 
konserttisalina toimiva 1300-paikkainen 
pääsali ja 300-paikkainen monitoimisali.  

Talon on tarkoitus olla avoinna myös 
varsinaisten tapahtumien ulkopuolella, 
ja siitä odotetaan kiinnostavaa vierailu-
kohdetta muun muassa ainutlaatuiset 
näkymät tarjoavan kattopuutarhan ja 
-ravintolan vuoksi.  

Turun filharmoninen orkesteri on ollut 
mukana talon suunnittelussa alusta asti. 
Workshopeissa on käyty läpi orkeste-
rin henkilökunnan tarpeita ja toiveita 
koskien yleisö- ja harjoitustiloja sekä 
konserttisaleja. 

Ensimmäiset workshopit pidettiin 
keväällä 2022, jolloin tärkeimpänä 
aiheena oli pääsali. Syksyllä alkoi seu-
raava vaihe, jossa jatkettiin lavan takais-
ten tilojen suunnittelua ja nyt tammikuun 
workshopeissa on keskitytty orkesterin 
henkilökunnan tilojen varusteluun. 

Suunnittelua on osaltaan sujuvoitta-
nut muusikoiden ja intendenttien hedel-

mällinen yhteistyö. Lisäksi orkesterissa 
on toiminut monta vuotta neljästä 
muusikosta koostuva Musiikkitalo-työ-
ryhmä, joka on käynyt workshoppienkin 
välillä keskusteluja talon suunnittelijoi-
den kanssa.

– Suunnittelijat ovat olleet aidon kiin-
nostuneita meidän muusikoiden arjesta 
ja käytännön sujumisesta työpaikalla. 
He ovat kuunnelleet herkällä korvalla 
ajatuksiamme, ja suunnitelmat ovat 
edistyneet yhdessä keskustellen. Olen 
hyvin iloinen, että he ovat halunneet 
kuulla meitä näin paljon, kertoo TFO:n 
viulisti Petri Tulonen. 

 
Avajaisia juhlitaan  
vuonna 2026 
Musiikkitalon on tarkoitus olla 
valmis alkuvuodesta 2026. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
musiikkitalon hankesuunnitelman 
marraskuussa 2022, ja nyt ollaan 
toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Seuraavaksi kaupunginvaltuuston on 
tarkoitus hyväksyä toteutussuunnitelma 
ja toteutusvaiheen aloittaminen kesä-
kuussa 2023. Talon rakentamisen on 
tarkoitus niin ikään alkaa vuonna 2023.  

– Toteutussuunnitteluvaihe on 
yksityiskohtaisen suunnittelun aikaa. 
Silloin tarkennetaan talon rakennerat-
kaisuja, sovitellaan ilmastointikanavien 
ja esitystekniikan kaapelointien reittejä 
ja mietitään tilojen kalustusta. Toteutus-
suunnittelun päätteeksi suunnitelmat 
ovat niin pitkällä, että rakentaminen voi 
alkaa, kertoo Turun filharmonisen orkes-
terin intendentti Nikke Isomöttönen.  

Talo toteutetaan allianssimallilla, 
jossa Turun kaupungin kumppanina 
toimivan allianssiryhmittymän muodos-
tavat Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Ark-
kitehdit Oy ja WSP Finland Oy sekä 
alihankkijana Laidun-design Oy. Pää-
akustikoksi on valittu maailmankuulu 
Eckhard Kahle ja akustiikkasuunnittelu-
tiimi koostuu suomalaisesta Akukonista 
ja belgialaisesta Kahle Acousticsista.  

 
TEKSTI: PAULA KAHTOLA 
HAVAINNEKUVAT: PES-ARKKITEHDIT 

Musiikkitalon pääsaliin 
tulee 1 300 paikkaa 

yleisölle, näyttämö on 
mitoitettu 100 hengelle.  

Musiikkitaloon on tulossa myös 
tapahtumien ulkopuolellakin avoinna 
oleva ravintola sekä kattoterassi 
ravintoloineen ja puutarhoineen.

Lue musiikkitalo Fuugasta ja katso lisää havainnekuvia • turku.fi/musiikkitalo 

Kaupunki remontissa

https://turku.fi/musiikkitalo
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Muista ilmoittaa 
kotitalousbiojätteen 
kompostoinnista 
omalla kiinteistöllä
Jätelain muutos edellyttää, että keittiössä 
syntyvän biojätteen kompostoinnista ilmoitetaan 
jätehuoltoviranomaiselle. Tietoa käytetään 
yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskennassa ja 
biojätekuljetusten suunnittelussa. Kompostointi on 
vapaaehtoista eikä siihen liity maksuja.

I
lmoitusvelvollisuus koskee 
kaikkia asuinkiinteistöjä, joilla 
kompostoidaan keittiössä 
syntyvää biojätettä. Pelkän 
puutarhajätteen kompostoin-

nista ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoitus 
tehdään kahden kuukauden sisällä 
kompostoinnin aloittamisesta.

Kompostoiminen on 
hyvä tapa käsitellä 
biojätettä
Kompostointi on suositeltava tapa 
käsitellä biojätteet niiden syntypai-
kalla. Kompostointi edistää ravintei-
den kierrätystä, vähentää jätteiden 
kuljetustarvetta ja jätehuollon 
kustannuksia. 

Kompostoidusta biojätteestä 
syntyy ravinnerikasta kompostimul-
taa, jota voi hyödyntää esimerkiksi 
puutarhassa, kasvimaan lannoituk-
sessa tai maanparannuksessa.

Ilmoitusvelvollisuus 
perustuu lakiin
Keittiöbiojätteen kompostointia 
koskeva ilmoitusvelvollisuus 
perustuu jätelakiin. Tavoitteena on 
saada asukkaiden omatoimisesti 
kompostoima biojäte mukaan 
valtakunnalliseen kierrätetyn 
yhdyskuntajätteen määrän las-
kentaan. Tietoa käytetään myös 
kompostoinnin vaihtoehtona 
olevan biojätteen kiinteistöittäisen 
erilliskeräyksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 

Katso lisätiedot ja ilmoitusohjeet: 
• turku.fi/kompostointi
• turku.fi/sv/kompostering

TEKSTI JA KUVA: RISTO LAHTINEN

T
urussa on panostettu 
pyöräilyn tuomiseen 
selkeämmin esiin muiden 
liikkumismuotojen rinnalle 
ja pyöräilyreittien uudis-

tamisen lisäksi niiden kunnossapitoa 
on parannettu, erityisesti talviseen 
aikaan. 

Tehostettua talvikunnossapidon 
reittiä laajennetaan vuosittain pyöräi-
lyn kehittämisohjelman mukaisesti. 
Tehostetun talvihoidon kävely- ja 
pyöräreittejä harjasuolataan ja 
-hiekoitetaan. Menetelmistä on tullut 
kiittävää palautetta niin töihin kiiruhta-
vilta aikuisilta kuin kouluun kulkevilta 
lapsilta.

Pyöräilyn reitistöä kehitetään käyt-
tökelpoisemmaksi ja turvallisemmaksi. 
Toistaiseksi Turkuun on avattu kaksi 
pyöräkatua. Ensimmäinen valmistui 
viime kesänä Kauppias Hammarin 
kadulle ja toinen joulukuussa Rehto-
rinpellonkadulle ja Vatselankadulle. 

Kyseessä on uusi katutyyppi, jossa 
liikutaan pyöräliikenteen ehdoin ja 
autoilijoiden tulee sovittaa nopeus 
pyöräliikenteen tahtiin.

Vuosittain marraskuussa toistuva 
valtakunnallinen Pyöräilytalvi-kam-
panja muistuttaa talvipyöräilyn 
eduista ja iloista. Turku on osallistunut 
teemaviikkoon yhteistyössä Pyöräliiton 
kanssa rohkaistakseen turkulaisia 
arkiliikuntaan säiden kylmettyäkin. 
Talvipyöräilypäivää vietettiin tänä 
vuonna 10.2.

Melko pian koittaa kevät ja silloin 
pääsee taas ajelemaan Turun omilla 
kaupunkipolkupyörillä, fölläreillä, jotka 
palaavat suuren suosion siivittämänä 
takaisin katukuvaan huhtikuussa.

Löydät kootusti lisätietoa esimerkiksi 
Turun mielenkiintoisista ja kätevistä 
pyöräreiteistä ja erilaisista pyöräilypal-
veluista osoitteessa turku.fi/pyöräily.

TEKSTI: JUKKA TORIKKA /EELIN HOFFSTRÖM-CAGIRAN
KUVA: ANETTE KORKIAKANGAS

Talvipyöräily ei ole 
hardcore-laji
Jokainen tykkää ajella polkupyörällä kevyitä 
lenkkejä kauniissa kesäsäässä, mutta talvipyöräilyn 
moni mieltää kovempien hardcore-harrastajien 
lajiksi. Talvipyöräilyn ei kuitenkaan tarvitse olla 
karpaasimaista taistelua vihamielisiä luonnonoloja 
vastaan, vaan hyvillä varusteilla ja soveltuvassa 
ympäristössä ja olosuhteissa pyöräily voi talvellakin 
olla paitsi hyödyllistä, myös hauskaa.

Turun musiikkitalo sai joulukuussa 2022 kaksivaiheisen nimikilpailun tuloksena nimekseen 
Fuuga. Nimi tuli valituksi yleisön ehdotusten perusteella. Sana fuuga tarkoittaa sävellystä, 
joka muodostuu useasta itsenäisestä äänestä. Turun musiikkitalo on yksi niistä merkittävistä 
kulttuuri-investoinneista, joilla Turku vahvistaa kulttuurikaupungin imagoaan. 

Katso vinkit talviseen liikkumiseen ja viihtymiseen • turku.fi/talvi

https://turku.fi/kompostointi
https://turku.fi/sv/kompostering
https://turku.fi/pyöräily
https://turku.fi/talvi
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Elämyspolku on Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnitelma, jossa muun 
muassa hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä. Vitosluokkalaiset käyvät oppaan 
johdolla tutustumassa Turun kaupungin taidemuseo WAMin ajankohtaiseen näyttelyyn. 
Tänään oppaana toimii Jenni Vauhkonen. Lähde mukaan Jennin ja koululaisten matkaan! 

WAMin 
koululaisopastuksilla 
riittää juttua taiteesta

8.15 Aamu alkaa aulassa
Aamupäivän ensimmäinen ryhmä on 
kokoontunut aulaan. Valmistaudutaan 
menemään näyttelyn puolelle. Jenni 
kertoo museosta. WAM on lyhenne 
Wäinö Aaltosen museosta. Mutta kuka 
oli Wäinö Aaltonen? Elämyspolku-opas-
tuksilla puhutaan aina vähäsen Wäis-
kistä.

8.22 Liikkeessä taiteen 
kanssa
Tutustutaan Artturi Elovirran ja Juho 
Vainion Peilianalogiaan. Interaktiivinen 
videoinstallaatio pistää liikkumaan. 
Jenni opastaa ja auttaa. Teoksen äärellä 
pohditaan somen asettamia ulkonä-
köpaineita, ja miten saatamme joskus 
puhua ankarasti itsellemme. 

Suvi on Liisa Hietasen virkattu teos, 
joka esittää seinää vasten istuvaa tei-
ni-ikäistä tyttöä. Ryhmä toistaa Jennin 
johdolla Suvin asentoa. Nyt pääsee 
röhnöttämään museon lattialla! Mieti-
tään, miten taidetta voi kokea keholla.

Hei, nyt lähdetään

9.09 Eka kierros päättyy ja 
toinen alkaa
Palataan lähtöpisteeseen museon 
aulassa. Mietitään yhdessä näyttelyssä 
nähtyjä ja koettuja teoksia. ”Kolahtiko 
joku teos erityisesti?” kysyy Jenni. Ryh-
mässä ollaan yksimielisiä: Suvi ja muut 
virkatut tyypit olivat suosikkeja.

Seuraava ryhmä astelee ovesta sisään 
neljä minuuttia myöhemmin. Nyt men-
nään tiuhaan! Jenni tervehtii opettajaa, ja 
he sopivat yhdessä opastuksen kestosta. 

10.10 Paperityö ja 
lounastauko 
Toinen kierros päättyy. WAMin aulassa 
kuuluu iloinen pulina, kun parisen 
kymmentä oppilasta pukee talvitakkeja, 
ihailee akvaariota ja tutustuu museokau-
pan valikoimaan. Jenni seuraa ryhmän 
iloista meininkiä. Elämyspolulla on kivaa!

On tauko. Jenni katsoo sähköpostit 
läpi ja tekee muuta paperinpyöritystä. 
Samalla lounastetaan. Tauon aikana 
Jenni ehtii myös tutustua WAMx-tilan 
uuteen näyttelyyn. 

11.15 Taas mennään!
Kolmas ryhmä saapuu. Jenni neuvoo 
narikoille ja kertoo, mistä yleisövessat 
löytyvät. Ja sitten aloitetaan! 

12.30 Päivä on pulkassa
Päivän neljäs koululuokka saapuu 
samalla, kun kolmas lähtee. Aulassa on 
ruuhkaa. Jennin urakka tältä päivältä on 
ohi, sillä opaskollega Kirsi vastaa iltapäi-
vän ryhmästä. 

– Mulla on ääni jo ihan loppu! Kolme 
ryhmää voi pitää putkeen. Neljäs olisi jo 
liikaa…, huokailee Jenni.

Elämyspolku-kierroksilla 11.1. tutus-
tuttiin WAMin Liikuttaako-näyttelyyn. 
10.2. museossa avautuivat Jan Kenneth 
Weckmanin retrospektiivinen näyttely 
Corpus sekä SALONG3+:n näyttely  
Renaissance. 

• wam.fi
• wam.fi/sv
• wam.fi/en

TEKSTI: SUNNIVA SOLSTRAND
KUVAT: ROSA HUUSKA

Jenni Vauhkonen 
opastaa 

vitosluokkalaisia 
WAMissa.

Ryhmä on vuorovaikutuksessa Artturi 
Elovirran ja Juho Vainion interaktiivisen 
videoinstallaation kanssa. Jenni 
opastaa, miten teosta käytetään.

”Kuka haluaa arvata, mistä Umppa 
Niinivaaran teos on tehty?” kysyy Jenni.

Kaisu Koiviston Apolloninen hymy. 

”Mistäköhän tämä on tehty, ja 
miltä se tuntuu?” tiedustelee Jenni 
koululaisilta Umppa Niinivaaran  

Valkea Kuulas -teoksen äärellä. ”Hatti-
vateista!” Teososat näyttävät peh-
meiltä, mutta ne on tehty posliinista. 

Elämyspolku tutustuttaa peruskoululaiset mm. Turun kulttuuritarjontaan  
sekä tieteen ja teknologian maailmaan • blog.edu.turku.fi/elamyspolku

https://wam.fi
https://wam.fi/sv
https://wam.fi/en
https://blog.edu.turku.fi/elamyspolku
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Kestävämpiä 
valintoja kohti 
kaupungin-
teatterissa 
Teattereissa tehdään nykyisin määrätietoisesti 
ympäristökuormituksen vähentämiseen tähtäävää 
työtä. Turun Kaupunginteatterin ympäristölupaus 
näkyy esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton 
Ekokompassi-sertifikaatin suorittamisena. 

T
eatteri saa Ekokom-
passin asiantuntijoilta 
opastusta kierrätyk-
seen ja kestävämpiin 
valintoihin. Järjestel-

män tavoitteena on kokonaisval-
tainen ajatusmallin muutos, jossa 
ympäristönäkökulma huomioi-
daan jo teosten suunnitteluvai-
heessa. 

Tämä näkyy konkreettisesti 
alkuvuoden Punainen viiva 
-oopperassa, jonka lavastuksen 
lähtökohtana olivat ekologiset ja 
täysin kierrätettävät materiaali-
valinnat. Näyttävän lavastuksen 
metallirungot on korvattu puu-
rakenteilla, joita on päällystetty 
lasikuidun sijaan kierrätettävällä 
Tapio-paperilla. 

Lavasteita ja tarpeistoa 
yhteiskäyttöön
Teatteri on myös mukana 
pilotoimassa Pohjoismaista 
yhteisvarastointihanketta, 
joka mahdollistaa lavasteiden, 
kalusteiden ja tarpeiston 
tehokkaamman yhteiskäytön. 
Teatteritekniikan osalta tällainen 
malli on jo käytössä Suomessa. 
Myös kokonaisia lavastuksia ja 
niiden osia voidaan kierrättää 
teatterien välillä.

Turun Kaupunginteatterissa 
ympäristönäkökulma ylettyy 
uudesta tuotantomallista teatteri-
laisten arkeen asti. Vaikka tuotan-
noissa tähdätään ekologisuuteen, 
tarjotaan yleisölle jatkossakin 
tuttuun tapaan visuaalisesti upeita 
toteutuksia.  

• tkteatteri.fi/ymparistotyo- 
teatterissa

TEKSTI JA KUVA: EMMI KANTONEN

 

Ympäristöasiantuntija  
Jenni Sademies keskustelee 
lavastamon esihenkilö Sami 

Nurmen ja lavastaja Jani 
Uljaksen kanssa ekologisista 
materiaalivalinnoista. Kuulolla 
on myös tet-harjoittelija Viivi 

Immonen. 

Turkulaiset 
museot 
lunastavat 
tänä vuonna 
ilmastolupauksia 
Aboa Vetus Ars Nova, Forum Marinum, Turun 
museokeskus, Turun taidemuseo ja Åbo Akademin 
säätiön museot ovat mukana Varsinais-Suomen 
museoiden ilmastolupauksessa. Yhteishankkeessa 
museot kehittävät toimintaansa ekologisen 
kestävyyden näkökulmasta.

T
avoitteena on, että 
maakunnan ammatilliset 
museot löytävät yhteisiä 
ratkaisuja ympäristönäkö-
kulmien huomioimiseen 

sekä innostavat toisiaan kokeilemaan 
uudenlaisia keinoja vahvistaa museoi-
den ilmastotoimijuutta.

Jokainen museo on sitoutunut 
toteuttamaan kuluvan vuoden loppuun 
mennessä vähintään yhden toimen-
piteen, joka joko pienentää museo-
toiminnan hiilijalanjälkeä tai jolla on 
positiivinen ympäristövaikutus.

Aboa Vetus Ars Nova, Turun 
museokeskus, Turun taidemuseo ja 
Åbo Akademin säätiön museot ottavat 
käyttöönsä Ekokompassi-ympäris-
töjärjestelmän. Sen avulla museot 
luovat kokonaiskuvan museotoiminnan 
ympäristövaikutuksista ja rakentavat 
oleellisimpiin kehittämiskohteisiin 
pureutuvan ympäristöohjelman.

Forum Marinum on tekemässä 
ympäristövastuullisuudesta osan 
tapahtumajärjestäjien kanssa tehtävää 
yhteistyötä. Yhteistyökumppaneiden 
on jatkossa sitouduttava ympäristöys-
tävällisiin toimintatapoihin. Ohjeistus 
valmistuu talven aikana ja otetaan 
käyttöön kesällä.

Museoiden ilmastotoimijuus näyt-
täytyy myös näyttelyiden ja tapahtu-
mien sisällöissä. Esimerkiksi Turun 
taidemuseon maaliskuussa avautuva 
kokoelmanäyttely tuo esiin, miten 
yhteiskunnallisessa keskustelussa 
ajankohtaiset teemat ilmenevät 
kuvataiteessa, ja miten nykytaide voi 
osallistua käsillä olevan ekokriisin 
ratkomiseen. 

Katso laajempi juttu aiheesta: 
• turku.fi/ilmastolupauksia2023

Tutustu tarkemmin Varsinais-Suomen 
museoiden ilmastolupaukseen: 
• turku.fi/museoidenilmastolupaus
• turku.fi/sv/museernasklimatlofte
• turku.fi/en/museumsclimatepromise

TEKSTI: MAIJA TALJA
KUVA: JARI NIEMINEN

Aboa Vetus Ars Novassa 
tulevan kesän kukka- ja 

kasvihankinnoissa valitaan 
pölyttäjäystävällisiä 

kasveja museon istutuksiin 
yhdessä puutarhamyymälä 

Viherlassilan kanssa.

Ilmastovinkkejä jokaisen turkulaisen arkeen • turku.fi/ilmasto

https://tkteatteri.fi/ymparistotyo-teatterissa
https://tkteatteri.fi/ymparistotyo-teatterissa
https://turku.fi/ilmastolupauksia2023
https://turku.fi/museoidenilmastolupaus
https://turku.fi/sv/museernasklimatlofte
https://turku.fi/en/museumsclimatepromise
https://turku.fi/ilmasto
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Verhon takana 

Turun kaupunkiseudun liikennekeskus on monille tuttu lähinnä Funikulaari-twiiteistä. 
Todellisuudessa tehtäväkenttä on laaja; liikenteen seuranta, tiedottaminen ja häiriöiden 
minimoiminen. Liikennekeskusvalvoja Erkka Orne paljastaa, mitä valvomossa oikein tapahtuu.

Erkka valvoo, jotta 
liikenne voi sujua

Turun 
kaupunkiseudun 
liikennekeskus

Tehtävänä valvoa liikenteen 
sujuvuutta ja tiedottaa liikenne- 
häiriöistä sekä kadunrakennus- 
ja huoltotöistä. Tavoitteena 
häiriötön tieliikenne.
• Turun kaupungin toimintaa
• Finntrafficin 

tieliikennekeskuksen 
alivuokralaisena

• Virka-ajan ulkopuolella 
valvonta ostetaan 
Finntrafficilta

• Toimii Aurigan tiloissa 
satamassa

• twitter.com/Turunliikenne

Liikenteen häiriöt pyritään 
minimoimaan
Finntrafficin tieliikennekeskuksessa 
on neljä valvontapöytää ja suuri seinä 
täynnä näyttöjä. Yksi pöydistä on Turun 
kaupunkiseudun liikennekeskus, Erkka 
Ornen valtakunta. Turun kaupunkiseu-
dun liikennekeskus toimii Finntrafficin 
alivuokralaisena.

Erkan tehtävänä on seurata liikenteen 
sujumista ja tiedottaa liikennehäiriöstä. 
Sekä ennalta tiedetyistä että äkillisistä. 
Lisäksi Erkka huolehtii yhteistyössä 
viranomaisten ja alueiden ylläpidosta 
vastaavien kanssa liikenteen sujumi-
sesta.

Tyypillinen ennalta tiedetty liiken-
nehäiriö on urakoitsijan ilmoittama 
kadunrakennus- tai huoltotyö. Silloin 
kun häiriö tulee yllättäen, pitää toimia 
nopeasti. Erkka ottaa esimerkin. Hän on 
nähnyt livenä, kun liian korkea kuor-
ma-auto ajaa Koulukadun sillan alle. 

– Näky on aikamoinen, kuorma-auton 
yläosa hajoaa siinä totaalisesti.

Näkyä ei voi jäädä ihmettelemään. 
Ensin soitot hätäkeskukseen ja poliisin 
tilannekeskukseen. Kuljettaja saattaa 
tarvita apua ja auto pitää saada pois 
tieltä. Sitten Erkka pyytää alueurakoit-
sijaa tarkastamaan sillan kunnon. Erkka 
tiedottaa liikennehäiriöstä Twitterissä. 

– Media seuraa meitä. Äkillisestä 
liikennehäiriöstä kerrotaan pian twiitin 
jälkeen useissa medioissa. 

Yhteistyötahoja on monia ja viran-
omaisyhteistyö liikenteen valvonnassa 
on jatkuvaa.

– Esimerkiksi juuri hetki sitten poliisi 
ilmoitti, että liikenteenjakaja on rikki. 

Liikennekeskuksen vastuulla on 
muun muassa Helsinginkadun tunnelin 
seuranta ja ohjauslaitteiden käyttö. 
Myös Turun kaupungin liikennevalojen 
toimivuuden seuranta kuuluu liikenne-
keskuksen tehtäviin.

Funikulaarirunoilu toi 
yllättävää julkisuutta
Funikulaari lasketaan joukkoliikenne-
välineeksi, joten siitäkin tiedottaminen 
kuuluu Erkan toimialaan. 

– No, ei Funikulaari paljoa työllistä. 
Äkkiä siitä kirjoittaa twiitin tai pari 
päivässä, Erkka nauraa.

Twiitit ovat tuoneet kuitenkin pal-
jon uusia seuraajia ja poikineet jopa 
ehdokkuuden Vuoden turkulaiseksi. 
Erkka näkee kiinnostuksen positiivisena, 
samalla muukin liikennetieto saavuttaa 
ihmisiä.

Haastattelun jälkeen Erkka saattaa 
minut takaisin Aurigan aulaan. Huo-
maan ajattelevani tieliikennekeskuksen 
mukavaa tunnelmaa. 

– Onnea Vuoden turkulainen -ehdok-
kuudesta, huikkaa satunnainen vas-
taantulija aulan ovella.

Lue laajempi artikkeli: 
• turku.fi/turkuposti/liikennekeskus

TEKSTI JA KUVA: RISTO LAHTINEN

Erkka Ornen työpöydältä 
näkee, mitä Turun 

liikenteessä tapahtuu.

https://twitter.com/Turunliikenne
https://turku.fi/turkuposti/liikennekeskus
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Föli parantaa 
palveluidensa 
saavutettavuutta
Föli on julkaissut yhdessä Kehitysvammaliiton 
Papunetin kanssa kuvakommunikaatiolla toteutetut 
ohjeet joukkoliikenteen käyttöön, jotta kaikki pystyisivät 
käyttämään palveluita ja liikkumaan itsenäisesti.

E
rityislasten vanhempi ja 
Turun vammaisneuvoston 
jäsen Riikka Kiilo on 
tutustunut erilaisiin saavu-
tettavuuden tarpeisiin alun 

perin lastensa kautta. Hän toivoo, että 
saavutettavuus paranisi myös muissa 
julkisissa palveluissa, sillä se palvelee 
varsinaisen kohderyhmän lisäksi ihan 
kaikkia ihmisiä – myös niitä, jotka ovat 
arkoja kysymään neuvoa.

– Olen valtavan iloinen, että koti-
kaupunkini joukkoliikenne näyttää 
esimerkkiä kuvakommunikaation 
hyödyntämisessä. Kuvalliset käyttöoh-
jeet helpottavat monien matkantekoa 
ja alentavat kynnystä liikkua julkisella 
liikenteellä, iloitsee Kiilo.

Kuvakommunikaatiosta voivat 
hyötyä mm. autismikirjon ihmiset ja 
henkilöt, joilla on puheen- ja luetunym-
märtämisen vaikeutta tai toiminnanoh-
jauksen ongelmia. 

– Papunet haluaa edistää puhevam-
maisten ja kommunikoinnissa tukea 
tarvitsevien ihmisten julkisen liikenteen 

käyttöä. On tärkeää, että selkeät kom-
munikointikuvat ja toimintaohjeet ovat 
kaikkien saatavilla, Papunetin saavutet-
tavuusyksikön johtaja Sami Älli kertoo.

Fölin palveluiden saavutettavuus 
paranee entisestään tänä vuonna. Fölin 
nettisivuille on tekeillä selkokielinen 
osio. Selkokielisivusto toteutetaan 
osana Ikäystävällisyyden lisäämi-
nen joukkoliikenteen digipalveluissa 
-hanketta, joka on saanut Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomin myöntämän 
määrärahan. Rahoitus on osa sosi-
aali- ja terveysministeriön Kansallista 
ikäohjelmaa 2030.

Tutustu kuvakommunikaatio-ohjeisiin:
• foli.fi/kuvakommunikaatio
• foli.fi/sv/bildkommunikation
• foli.fi/en/illustrated-instructions

TEKSTI: SINIKKA MARTINEZ
KUVA: VESA TYNI

Lähes kaikki Fölin bussit 
ovat matalalattiaisia ja 

osassa busseja on käytössä 
pysäkkikuulutukset.

Kuvakommunikaatiolla toteutettuja ohjeita on tähän mennessä tehty 
matkustamisesta, matkakortin voimassaolosta ja sen lataamisesta.

Jalankulkija- 
ja pyöräilijä-
ystävällisemmät 
työmaat kaupunkiin
Turun kaupunki on luonut työmaita koskevan 
ohjeistuksen, jolla pyritään parantamaan 
väliaikaisten työmaajärjestelyjen turvallisuutta 
jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 

K
aupunki saa silloin tällöin palautetta asukkailta siitä, 
että kaupungissa olevien työmaiden liikennejärjes-
telyt ovat aiheuttaneet ihmetystä ja hämmennystä. 
Ongelmaan on haettu ratkaisua tuomalla ymmär-
rystä työmaiden suunnittelijoille liikkujien, etenkin 

seniorien, näkökulmasta. 
Viime vuoden lopulla valmistunutta ohjeistusta työstettiin Vies-

tintä- ja liikennevirasto Traficomin rahoittamassa Turvallisempi 
ympäristö ikäihmisille -hankkeessa.

– Toteutimme muun muassa maastovierailun kaupungin 
esteettömyysraatilaisten kanssa. Lisäksi pidimme esteettömyys-
koulutuksen kaupungin työntekijöille Turun AMK:n fysioterapeut-
tiopiskelijoiden kanssa. Maastovierailulla saimme paljon hyviä 
tärppejä raatilaisilta siihen, mitä kaikkea kannattaisi ohjeistuk-
sessa nostaa esille. Esteettömyyskoulutus toi puolestaan uutta 
näkökulmaa kaupungin henkilökunnan suunnittelutyöhön, kertoo 
hanketta koordinoinut Oona Uusitalo. 

Laaditut ohjeet antavat selkeät raamit sille, minkälaisia 
asioita suunnittelijoiden tulisi ottaa huomioon liikennejärjestelyjä 
miettiessä, jotta liikkuminen kaupungissa olisi mahdollisimman 
sujuvaa, turvallista ja esteetöntä kaikille.

Työmaille luotu ohjeistus esimerkiksi määrittelee, miten kier-
toreitit tulisi mitoittaa ja valaista, miten opastauluja tulisi käyttää, 
miten työmaa tulisi rajata ja minkälaisia kulkupintojen pitäisi olla.

• turku.fi/projekti/turvallisempi-ymparisto-ikaihmisille-tymi

TEKSTI JA KUVA: OONA UUSITALO  

https://www.foli.fi/fi/kuvakommunikaatio
https://foli.fi/sv/bildkommunikation
https://foli.fi/en/illustrated-instructions
https://turku.fi/projekti/turvallisempi-ymparisto-ikaihmisille-tymi


20

Jos
Turun lentokenttä olisi 
Suomen kakkoskenttä
Turun taivaalla on totuttu näkemään vilkasta lentoliikennettä, 
sijaitseehan täällä Suomen vanhin siviililentoasema.

Lentoaseman syntyminen on ollut seurausta kaukonäköisen, 
aikaansa seuraavan kunnallispolitiikan sitkeästä taistelusta 
uudistuksia pelkäävää suuntausta vastaan. Turun kaupunki oli 
jo 1920-luvulla kiinnittänyt huomiota lentoliikenteeseen, joka 
nähtiin jo silloin voimakkaasti kehittyvänä liikennemuotona.

Hyvät liikenneyhteydet ovat aina olleet merkittävä tekijä alueen 
hyvinvoinnin ja taloudellisen vaurastumisen edellytyksistä 
puhuttaessa. Hyvin toimivalla kansainvälisellä lentoasemalla 
on suuri merkitys alueen saavutettavuudelle, kilpailukyvylle, 
investointien saamiselle ja kansainvälisten yritysten 
sijoittamispäätöksille. 

Turun lentoasemalla on keskeinen rooli koko läntisen Suomen 
liikenteellisenä nivelkohtana. Lentoasema mahdollistaa 
erilaisten kuljetuksen lisäarvopalveluiden tehokkaan käytön ja 
on alueen kehityksen kannalta keskeinen. 

Turun lentoaseman kehitys on ollut kestävällä pohjalla jo 
monta edellistä vuotta ja on hyvä muistaa, että lentoyhtiöt 
seuraavat matkustuskäyttäytymistä erittäin tarkkaan ja tekevät 
muutoksia hyvinkin nopealla ajanjaksolla. Matkustajamäärien 
kasvaessa lentoyhtiöt kiinnostuvat alueesta ja harkitsevat 
uusien reittiavausten mahdollisuuksia. Lentoyhtiöt lentävät 
sinne, missä on aitoa kysyntää ja matkustajia. 

On muistettava lisäksi, että lentoliikenne palvelee myös 
Turun seudulle kohdentuvaa matkailua, ei ainoastaan vain 
mahdollisuutta lentää meiltä poispäin. 

Jos kehittyminen jatkuisi monien edellisten vuosien tapaan, 
se johtaisi matkustajien ja muiden lentoasemaa käyttävien 
monipuolisempaan palvelutasoon. 

Omilla toimillamme voimme edistää alueemme kilpailukykyä 
ja alueellisen lentoliikenteen toimivuutta käyttämällä 
lentoyhteyksiä sekä matkustuksessa että logistiikassa. 
Hyödyntämällä nyt jo olemassa olevia ja tulevia reittilentoja 
saavutamme tavoitteemme olla Suomen kakkoskenttä.

Jos unelmamme kävisi toteen, tulisi Turun lentoasemasta koko 
Suomen suosituin lentoasema monipuolisine palveluineen.

Juha Aaltonen
Turun lentoaseman päällikkö

Saaristo tutuksi 
kansainvälisille 
matkailijoille 
Turun johdolla
Rannikko- ja saaristoseutu, Turun ympäristö veturinaan, on 
yksi neljästä alueesta, jotka ovat edustettuna Visit Finlandin 
kaksivuotiselle toimintakaudelle valitussa Advisory Boardissa. 
Turkua Advisory Boardin työssä edustavat Visit Turku 
Archipelago Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Kukkohovi sekä 
myyntijohtaja Joni Hakkarainen Sunborn Groupilta.

V
isit Finland vastaa yhdessä 
matkailutoimialan kanssa 
ulkomailta Suomeen suun-
tautuvan matkailun kehit-
tämisestä. Nyt kolmatta 

kertaa kahden vuoden toimikauden 
ajaksi valitussa Advisory Boardissa, eli 
toimialan edustajista kootussa asian-
tuntijajoukossa, on mukana edustusta 

Kiss my Turku on nyt Visit Turku • visitturku.fi
Turun matkailuneuvonta palvelee Kauppatorin Monitorissa • turku.fi/monitori

neljältä matkailun suuralueelta; Helsin-
gistä, Lapista, Järvi-Suomesta sekä 
rannikko- ja saaristoseudulta. 

– Pidän suurena kunnianosoituksena 
sitä, että olemme sekä alueena että hen-
kilöinä mukana Suomi-kuvan ja valtakun-
nallisen matkailubrändin kehittämisessä, 
kertoo Kristiina Kukkohovi.

– Se, että olemme Kristiinan kanssa 
mukana vaikuttamassa koko Suomen 
kansainvälisen matkailun kehittämi-
seen ja strategian luomiseen heijastuu 
varmasti positiivisesti myös tälle alueelle, 
Joni Hakkarainen jatkaa.

– Saaristo on se, joka maailmalla 
varmasti kiinnostaa, mutta se on vielä 
toistaiseksi harmillisen heikosti tunnettu. 
Alueen brändääminen ja tunnettuuden 
kasvattaminen vaatii paljon työtä ja 
uskon tulevaisuuden menestyksen 
riippuvan paljolti juuri Turun alueen mat-
kailuyrittäjistä. Toivomme kovasti, että 
alueesta saadaan neljäs vahva tukipilari 
Suomeen ulkomailta kohdistuvalle mat-
kailulle Lapin, Helsingin ja Järvi-Suomen 
rinnalle, Visit Finlandin Kristiina Hieta-
saari toteaa.

TEKSTI: KRISTIINA KUKKOHOVI
KUVAT: KIM ALLEN-MERSH 

https://visitturku.fi
https://turku.fi/monitori
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Urheiluseurat järjestävät laadukasta liikuntatoimintaa 
työikäisille. Turun kaupungin tavoitteena on 
kasvattaa urheiluseurojen roolia ja siten aktivoida 
lähiliikuntamahdollisuuksia osana Yhteisöllinen Turku 
-kärkihankkeen tavoitteita.

Urheiluseurat tarjoavat 
työikäisille runsaasti 
liikkumismahdollisuuksia

T
urussa toimii yli 300 lii-
kuntaa järjestävää seuraa 
ja yhdistystä, joissa voi 
harrastaa eri liikuntamuo-
toja hiihdosta jousiam-

muntaan. Suosituimmat liikuntatavat 
seuroissa ja yhdistyksissä ovat 
erilaiset voimistelun ja tanssin lajit.

Liikunta lisää 
kokonaisvaltaista 
hyvinvointia
Liikunnalla on monenlaisia terveysvai-
kutuksia. Esimerkiksi pallo- ja maila-
pelit ovat erinomainen tapa kehittää 
liikehallintataitoja sekä selkärankaa 
tukevien lihasten yhteistoimintaa ja 
siten pienentää selkäkipujen riskiä. 
Liikunta vaikuttaa myös sosiaalisesti 
ja voi lisätä yhteenkuuluvuuden kuin 
myös ystävyyden tunnetta. Pallolajit 
tuovat monipuolisuutta liikkumiseen.

– Monilla aikuisilla haaste liikku-
misessa liittyy runsaaseen paikal-
laanoloon ja arkiliikkumisen vähäi-
syyteen. Sopiva vapaa-ajan liikunta 
edistää terveyttä ja tukee jaksamista, 
samalla paranee myös mieliala. 
Turkulaisten urheiluseurojen laajasta 

lajikattauksesta jokainen voi löytää 
itselleen sopivimmat tavat liikkua. 
Rohkaisemme kaikkia mukaan, kertoo 
Turun kaupungin liikuntapalveluiden 
projektipäällikkö Johanna Friman.

Koko työikänsä aktiivisesti liikuntaa 
harrastanut Pirkko Paavola- 
Häggblom toimii Turun Sulka ry:ssä 
ohjaajana kaupungin Leidit liikkeellä 
-ryhmässä. Paavola-Häggblomin 
mukaan Turku on erinomainen 
liikunta- ja urheilukaupunki, jossa niin 
paikalliset urheiluseurat kuin kaupunki 
tarjoavat loistavat mahdollisuudet 
liikuntaan. 

– Liikuntaa voi harrastaa lähtö-
tasosta riippumatta, ja esimerkiksi 
palloilulajeissa mukavaa on yhdessä 
pelaaminen, kertoo Paavola- 
Häggblom.

– Liikunta lisää yleistä mielihyvää 
ja on siksi tärkeää. Erityisesti ikäänty-
essä liikunta parantaa elämänlaatua. 
Kannustan kaikkia työikäisiä liikku-
maan sekä etsimään juuri itselleen 
mieluisimman tason ja tavan liikkua, 
jatkaa Paavola-Häggblom.

Tutustu 
toimintaan 
ja löydä 
harrastus 
juuri sinulle! 
Turussa toimii useita palloilu-
lajien urheiluseuroja. Erilaiset 
ryhmät ja lajit tarjoavat 
vaihtoehtoja kaiken tasoisille 
liikkujille. Turun kaupunki 
järjestää myös kuntoliikunta-
ryhmätoimintaa yhteistyössä 
turkulaisten urheiluseurojen 
kanssa. Ryhmissä Leidit 
liikkeellä ja Kunnon äijät voi 
testata eri lajeja, kokeilujen 
kautta voi löytää kiinnostavan 
ja innostavan uuden liikunta-
harrastuksen.

Koripallo:
Basketball club Turku, 
Afterwork korisryhmä ja 
Perhekoris 
• bcturku.fi 

Sulkapallo
Turun Sulka, sulkapallon 
kuntopelaajat tai aikuisryhmä 
• turunsulka.fi

Salibandy
FBC-turku, salibandy  
yli 65-vuotiaille
• fbcturku.net

Katso laajempi juttu aiheesta: 
• turku.fi/liikunta

TEKSTIT: ISABEL LAINE
KUVAT: MIKA OKKO, ISABEL LAINE

Aktiivinen liikkuja Pirkko 
Paavola-Häggblom 
kannustaa kaikkia 
muitakin työikäisiä 

liikkumisen ilon pariin.

Lentopallo
Runosmäen urheilijat,  
omatoimiset ryhmät
• runosmaenurheilijat.net

Tennis
Åbo Lawn-Tennisklubb rf, 
ryhmät aikuisille
• alktennis.net

Turun kaupungin  
kuntoliikuntaryhmät:
• turku.fi/leiditliikkeella
• turku.fi/kunnonaijat 

Lisätietoja muista  
urheiluseuroista:
• turku.fi/urheiluseurat

Kurkkaa myös Liikkeelle netissä -osiosta vinkkejä,  
joilla voit lisätä liikettä arkeen • turku.fi/liikkeellenetissa

https://www.bcturku.fi/
https://turunsulka.fi
https://fbcturku.net
https://turku.fi/liikunta
http://runosmaenurheilijat.net
https://alktennis.net
https://turku.fi/leiditliikkeella
https://turku.fi/kunnonaijat 
https://turku.fi/urheiluseurat
https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikkeelle-netissa
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Turku liikkeelle

Lapsille, perheille 
ja nuorille
Lasten liikunnan 
ihmemaa 
Maksutonta liikkumisen iloa 
1–12-vuotiaille ja heidän vanhem- 
milleen 23.4. asti sunnuntaisin  
klo 17–19 (ei pääsiäisenä) Aunelan ja 
Ilpoisten palloiluhalleissa, Haarlan, 
Hepokullan ja Varissuon kouluissa, 
Moision liikuntahallissa sekä klo 
17–19.30 Kupittaan urheiluhallissa. 
Toiminta on valvottua, mutta ei 
ohjattua, joten lapsen mukana tulee 
olla aikuinen.  
• Lisätiedot: turku.fi/ihmemaa, 
liikunta.palvelut@turku.fi,  
p. 050 554 6219  

Liikkuva koulu käyntiin
Luokkien 1–6 Liikkuva koulu Lii-
Ke-kerhot jatkuvat kouluilla 5.5. asti. 
• Lisätiedot oman koulun Liikkuva 
koulu -yhdysopettajalta.
  

Aikuisille
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Nuorille maksuttomia 
liikuntavuoroja Mihissä
12–19-vuotiaiden Mihi-vuoroilla 
lajeina mm. jääkiekko, koripallo, 
jalkapallo, uinti, skeittailu, keilailu, 
kuntosali, laserpeli, taekwondo, 
jujutsu, show jazz, biljardi, futsal, 
amerikkalainen jalkapallo ja jooga.
• Lisätiedot mihi.fi,  
jorma.fisk@turku.fi, p. 050 554 6250

Soveltavan liikunnan 
ryhmät lapsille ja 
nuorille 8.5. asti
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)  
    

Leidit liikkeellä ja  
Kunnon äijät
Tarjontaa kaiken kuntoisille liikkujille. 
Lähde kokeilemaan uutta, vaihtele 
arjen aikataulujen mukaan tai keskity 
sinulle mieluisiin lajeihin. Voit liikkua 
rajattomasti noin 30 viikkovuorolla. 
Mukaan voit tulla kauden aikana. Hin-
nat: 80 € turkulaiset, (40 € työttömät, 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 
29–65-v., opiskelijat ja eläkeläiset), 
ulkopaikkakuntalaisille hinnat +50 %. 
6.3. alkaen puolen kauden maksu  
45 € / 20 €.  Ks. Myyntipaikat.
• 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 
Aloittelijoille suunnatuilla kursseilla 
Kupittaan urheiluhallin tilauskuntosa-
lissa tutustutaan laitteisiin ja oikeisiin 
suoritustekniikoihin.  
• Kurssi 6.–27.3. klo 17–18.30
• Kurssi 3.4.–8.5. klo 17–18.30  

(ei 10.4. eikä 1.5.)
• Ilmoittaudu 15.3. klo 12 alkaen: 
turku.fi/kuntosaliabc 
  
Kimmoke-ranneke  
Rannekkeella harrastat liikuntaa 
kaupungin uimahalleissa ja kuntosa-
leilla, nautit kulttuurista kaupungin 
kulttuurilaitoksissa sekä vastaanotat 
kutsuja kulttuuri- ja urheiluelämyk-
siin. Kimmoke on tarkoitettu tiettyjä 
Kelan tukia saaville 17–64-vuotiaille 
turkulaisille. Hinta: 39 € / 6 kk + 8 €:n 
rannekemaksu. Ks. Myyntipaikat.
• Lisätiedot: turku.fi/kimmoke  

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  

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.
• Tutustu laajaan tarjontaan:  
turku.fi/soveltavaliikunta tai ole 
yhteydessä p. 050 554 6222 

Soveltava vesijumppa 
to klo 11–11.30, Palvelutalo Esikko. 
Virkistävä vesijumppa toimintakyky-
rajoitteisille tai apuvälineen käyttäjille. 
Hinta: 55 €/kausi/turkulaiset,  
muut 83 €/kausi. 
• Ilmoittaudu: p. 050 594 7207 
 
Soveltava Lavis 
ke klo 9.30–10.15, Impivaaran uimahalli. 
Helppo, hauska ja hikinen tanssitunti 
lavatanssimusiikin tahtiin. Hinta: 2,5 €/
krt + sisäänpääsymaksu (Seniori-, Kim-
moke-, 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, liikunta-avustaja paikalla. 
Leppoisaa pelailua istuen tai seisten.
• Lisätiedot: p. 050 554 6222 

Soveltava kuntosali-
harjoittelun ABC-kurssi
• ti 28.2.–4.4. klo 12–13.15, Kupittaan 

urheiluhallin kuntosali
• ti 11.4.–16.5. klo 12–13.15, 

Petreliuksen uimahallin kuntosali  
(ei sovellu pyörätuoliasiakkaalle)

• ke 22.3.–26.4. klo 13.15–14.30, 
Impivaaran uimahalli  

Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, 
laitteisiin ja oikeaan suoritustekniikkaan, 
laaditaan oma kuntosaliohjelma ja 
selvitetään, missä harjoittelua voi jatkaa. 
Yleisavustaja paikalla. Hinta: 15 €/kurssi 
+ sisäänpääsymaksu (Liikunta-, Seniori-
ranneke tai kertamaksu). Kimmoke-ran-
nekkeella kurssi on maksuton.
• Ilmoittaudu: p. 050 594 7207
 

Soveltava 
kuntosalivuoro 
ma klo 15.15–16, Impivaaran uima-
hallin tilauskuntosali. Henkilöille, 
jotka eivät kykene omatoimiseen 
harjoitteluun toimintakyvyn rajoittei-
den tai sairauden vuoksi.  
Hinta: 2,5 €/krt + sisäänpääsy-
maksu (Seniori-, Kimmoke-,  
Liikuntaranneke tai kertamaksu).
• Ilmoittaudu: p. 050 594 7207
 
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).
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Muutokset tietoihin ovat mahdollisia. Tarkasta viimeisimmät tiedot • turku.fi/liikunta 

https://turku.fi/ihmemaa
https://mihi.fi
https://turku.fi/erityisryhmat
https://turku.fi/leiditliikkeella
https://turku.fi/kunnonaijat
https://turku.fi/kuntosaliabc
https://turku.fi/kimmoke
https://turku.fi/soveltavaliikunta
https://impivaaranuimahalli.fi
https://turku.fi/liikunta
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Ikääntyneille
+75 Voima- ja 
tasapainoharjoittelun 
tehoryhmät - turvallinen 
aloitus liikunnalle
Löydä kipinä säännölliseen liikkumiseen 
maksuttomissa VoiTas-tehoryhmissä! 
Ammattilaisen ohjauksessa parannat 
kuntoasi voima- ja tasapainoharjoittein 
kuntosalilla. Ryhmät sopivat sinulle, jolla 
ei vielä ole aktiivista liikuntaharrastusta 
ja haluat lisätä liikuntaa arkeesi, asut 
itsenäisesti ilman kotihoidon palveluja ja 
liikut sisällä sujuvasti ilman apuvälineitä. 
Voitas-tehoryhmät harjoittelevat kaksi 
kertaa viikossa 8 viikon ajan eri pai-
koissa. Seuraavat ryhmät alkavat 3.4.
• Lisätiedot ja ilmoittautuminen: täytä 
hakulomake turku.fi/voitas, haku  
puhelimitse: p.044 082 0253

Senioriranneke
Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 
65 vuotta täyttäneille turkulaisille. Ran-
nekkeella pääsee kaupungin uimalaitok-
siin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan 
aukioloaikojen mukaan. Lisäksi siihen 
sisältyy omatoimisia liikuntavuoroja, 
ohjattuja kuntosalivuoroja sekä kerta-
luontoisia kulttuuriopastuksia.  Ranneke 
on voimassa kuusi kuukautta latauspäi-
västä. Hinta: 40 € / 6 kk + 8 €:n ranne-
kemaksu. Ks. Myyntipaikat.
• Lisätiedot: turku.fi/senioriranneke, 
topi.hella@turku.fi, p. 050 554 6224  

+65 liikunnan starttikurssit   
Starttikurssit on tarkoitettu yli 65-vuo-
tiaille liikunnan aloittelijoille. Kursseilla 
liikutaan kerran viikossa kuntosalilla 
ammattilaisen ohjauksessa. Lisäksi 
harjoitellaan omatoimisesti ohjaajalta 
saatujen ohjeiden mukaan. Kurssi 
sisältää 8 ohjattua kertaa eri paikoissa. 
Osallistuminen voimassa olevalla Seni-
orirannekkeella. Kurssit alkavat viikolla 
11 (13.3.).  
• Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  
turku.fi/senioriranneke,  
topi.hella@turku.fi 

KuntoVoiTas-
ryhmäliikunnassa 
harjoitellaan innostavasti 
ja tehokkaasti
Kuntosi kohoaa ammattilaisen ohjauk-
sessa. Voima-, tasapaino- ja liikku-
vuusharjoitteita sisältävällä tunnilla 
haastat itseäsi juuri sopivasti ja innostut 
harjoittelusta. Edullisella kausimaksulla 
voit liikkua rajattomasti kaikissa Kunto-
VoiTas-ryhmissä, joita järjestetään eri 
puolilla kaupunkia. Hinta 40 € turkulai-
set eläkeläiset ja muut aleryhmät.  
Ks. Myyntipaikat.
• Lisätiedot: turku.fi/kuntovoitas,  
liikunta.palvelut@turku.fi,  
p. 050 554 6218 

Uimahalleissa 
tapahtuu 
Impivaaran uimahalli  
ja kuntosali  
Hiihtolomaviikolla 20.–26.2. 
Impivaarassa on tarjolla mukavaa 
tekemistä koko perheelle. Lapsille 
mm. vesipeuhua ja hyppylavoilta 
hyppelyä. Vanhemmat voivat 
ilmoittautua kokeilemaan vesi-
jumppia, jotka pyörivät normaalin 
viikkolukujärjestyksen mukaan 
myös hiihtolomaviikolla. Kuntosali 
on avoinna normaalisti.  
  
Impivaaran ohjattu 
liikunta    
• Ryhmäliikunta 

Tarjolla on lähes 30 erilaista 
ryhmää altaalla ja liikuntasalissa. 
Jumppiin ilmoittaudutaan 
etukäteen nettipalvelun 
kautta. En vattengymnastikgrupp 
på svenska på måndagar.

• Kuntosaliharjoittelun 
ABC-kurssit Impivaarassa 
Aloittelijoille suunnattuja neljän 
kerran kuntosalikursseja, joilla 

tutustutaan laitteisiin ja oikeisiin 
suoritustekniikoihin.  
Ilmoittautuminen maalis-
huhtikuussa alkaville kursseille 
on alkanut 8.2.

• Lisätiedot Impivaaran ohjaustoi-
minnasta ja ilmoittautumisohjeet: 
impivaaranuimahalli.fi,  
p. 040 648 5338/uinninvalvonta  

  
Petreliuksen uimahalli 
ja kuntosali  
Tarjolla on erilaisia vesijumppia 
ja kuntosaliohjausta. Muistathan 
ilmoittautua ohjauksiin etukäteen!  
Kuntosalia voi käyttää uimahallin 
aukioloaikana kassan kautta, jolloin 
käytössä ovat lisäksi allas- sekä 
pesu- ja pukuhuonetilat. Pelkkää 
kuntosalia voi käyttää joka päivä 
klo 6–21, jolloin sisäänpääsy kunto-
salin ulko-ovesta rannekkeella.

• Lisätiedot: turku.fi/uimahallit, 
seuraa myös facebook.com/
uimaanturussa 

Luistelemaan ja 
hiihtämään! 

Katso tiedot  
hiihtolatujen 

kunnosta: 
• turku.fi/latuinfo

Luonnonjäät 
ovat avoinna säävarauksella. 
• turku.fi/luistelu   

Kupittaan luistelumato 
avoinna aamusta iltaan, paitsi ei 
huolto- ja jäädytysaikana  
ma–pe klo 6–8, 12–12.30, 
16.30–17 ja 19–19.30, la–su  
klo 8–9.30, 12–12.30 ja 15–15.30. 
Luistinvuokraamo avoinna ma, ke 
ja pe klo 17–20 ja la–su klo 10–18, 
hiihtolomalla ma–pe klo 12–18.  
Ei vesisateella. Luistinvuokra 5 €/
kerta, alennusryhmät 3 €,  
alle 20-vuotiaat 1 €, retkiluistimet 
5 €/2 h, 12 €/vkl, Mihi-passilla, 
Nuorisopassilla, Kimmoke- ja 
Seniorirannekkeen voimassa-
olokortilla maksutta. Palvelusta 
vastaa FBC Turku ry.   
• Lisätiedot: aukioloaikoina  
p. 050 554 6397 tai arkisin 8.15–16 
p. 050 554 6250

Parkin kenttä 
avoinna 12.3. asti ma–pe  
klo 8–21, la 10–20 ja su 9–20  
(suljettu joka päivä huoltoaikana 
klo 15.45–16.45). Kertamaksu 
3,50 € lipunmyynnin aukioloai-
koina arkisin klo 17–19, viikonlop-
puisin klo 10–16. Muina aikoina 
kertamaksu 2,01 € kännykällä 
soittamalla numeroon  
0600 390 100. 10 kerran lataus 
16 €. Luistinten vuokraus- ja 
teroituspalvelu ma–pe klo 17–20 
ja la–su klo 11–17. Myyntipiste 
avoinna ma–pe klo 17–19 ja la–su 
klo 11–16. Hiihtolomalla TuTo ry:n 
vuokraus/teroitus/myyntipiste 
avoinna ma–su klo 11–16.

Hiihtoloman 
luistelukouluissa 
Parkin kentällä opetellaan luistelun 
alkeita ja perusteita. Huoltajat 
ovat tervetulleita jäälle luistimien 
kanssa. Ohjauksesta vastaavat 
turkulaiset jääurheiluseurat. Kol-
men kerran kurssin hinta on 20 €.  
• Sitovat ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot: turku.fi/lastenliikunta
   
Hiihtämään 
vuokrasuksilla  
Vuokraa valmiiksi voidellut perin-
teisen tai luistelutyylin sukset, 
monot ja sauvat tai soveltavan 
liikunnan hiihtokelkka Turun 
kaupungin liikuntapalveluiden 
suksivuokraamosta (Impivaaran 
jalkapallohallin takana, Eskonkatu 
1). Avoinna säävarauksella 22.3. 
saakka viikonloppuisin klo 11–16, 
hiihtolomalla 20.–26.2. klo 11–19. 
Hinta: aikuiset 5 €, alle 20-vuotiaat 
1 €, alennusryhmät 3 €. Maksutta 
Mihi.fi-passilla, Nuorisopassilla 
sekä Kimmoke- ja Seniorirannek-
keella. Liikunta- ja kulttuurisetelit 
käyvät maksuvälineenä. Suksien 
vuokrauksesta vastaa ÅIFK.  
• turku.fi/suksivuokraamo, p.044 
0614141, 040 525 9029 tai liikunta-
palveluvastaava Jorma Fisk,  
p. 050 554 6250
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https://facebook.com/turkuliikkeelle
https://instagram.com/turkuliikkeelle
https://turku.fi/voitas
https://turku.fi/senioriranneke
https://turku.fi/senioriranneke
https://turku.fi/kuntovoitas
https://impivaaranuimahalli.fi
https://turku.fi/uimahallit
https://facebook.com/uimaanturussa
https://facebook.com/uimaanturussa
https://turku.fi/latuinfo
https://turku.fi/luistelu
https://turku.fi/lastenliikunta
https://turku.fi/suksivuokraamo
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Svenska sidan

Se hit, 
kulturaktörer! 

Å
bo stads fleråriga 
satsning Kulturens 
spetsprojekt har 
som mål att utveckla 
och främja verksam-

hetsförutsättningarna för konst 
och kultur i Åbo, i samarbete med 
sektorns aktörer. Projektverksam-
heten stöder stadsbornas välbefin-
nande och regionens livskraft.

Vårens öppna och avgiftsfria 
fortbildningsserie Luovuudesta lii-
ketoimintaa bjuder inom projektet  
Okulaari på skräddarsydda träffar 
för aktörer inom kreativa bran-
scher. Träffa nya kontakter, få nya 
vyer! Delta i de träffar som känns 
angelägna för din verksamhet och 
ditt kunnande, t.ex. marknads-
föring, prissättning, synlighet, 
upphovsrätt och produktifiering av 
ditt kunnande.

Träffhelheten är en del av den 
verksamhet i Åbo som utarbetats 
i enlighet med stadens Kulturlöftet. 

Är du aktiv inom kulturen? Är du frilansare eller eldsjäl 
som ordnar kulturverksamhet? Är du kulturföretagare, 
eller har du kanske en idé för kultur i vården?

– Vi vill använda det för att stärka 
konst- och kulturaktörernas arbets-
villkor och möjligheter, säger Heidi 
Pulkkinen, projektledare i Kulturens 
spetsprojekt. 

Kulturkoordinator Anna Edgren 
är förväntansfull inför träffarna. Det 
svenskspråkiga kulturfältet i Åbo är 
aktivt och brett, men också ganska 
heterogent. 

– Vårens serie ger många inom 
lokal kultur möjlighet till inspiration, 
nätverk och nya tag! 

Projektet Okulaari verkställs i 
samarbete med yrkeshögskolan 
Humak och Konstakademin vid Åbo 
yrkeshögskola.

Läs mera om vårens träffar och 
stadens Kulturlöfte:
• okulaarihanke.turkuamk.fi
• turku.fi/sv/kulturlofte
• turku.fi/kulttuurilupaus
• turku.fi/en/cultural-promise

TEXT: ANNA EDGREN
TECKNING: SADE LAHTI

C som i 
Catharina

M
en det föremålet 
är desto mera 
förtrollande. I en 
liten, försiktigt 
upplyst monter, 

ligger ett hängsmycke som pryds 
av bokstaven C. Det diamant- och 
rubinbeströdda guldsmycket fick 
Katarina i gåva av sin pappa kung 
Sigismund I, eventuellt till sin 
tjugoårsdag 1546. 

Utställningen i Åbo slott bygger 
på att lära genom att leka och göra. 
Här vaknar resekistor, hästar och 
huvudborgens torn till liv och får 
sina röster hörda. Hur viktigt är då 
ett äkta föremål i denna utställning? 

– Man kommer på något sätt 
närmare Katarina, när man ser 
någonting som faktiskt har hängt 
vid hennes bröst. Det är personligt, 
säger utställningsamanuens Bengt 
Selin från Åbo museicentral.

Gåvan från far till dotter är det 
enda föremål vi med säkerhet vet 
att har tillhört den polska prin-
sessan, som blev hertiginna av 
Finland och till slut drottning av 
Sverige. Smycket var så viktigt för 
Katarina, att hon begravdes med 
det. Systrarna Anna och Sofia fick 
motsvarande bokstavssmycken. 
Vi kan se Katarina bära sitt i Lucas 
Cranach d. y:s berömda miniatyr 
från 1556. 

Museivakt Tuuli säger att barnen 
blir entusiastiska när de märker 

kopplingen mellan porträttet och 
föremålet i montern. 

– De blir ivriga när de förstår 
att det är det riktiga smycket. Då 
springer de fram och tillbaka mellan 
smycket och porträttet och tar bilder, 
skrattar hon.

Hängsmycket tillhör Uppsala 
domkyrkas samlingar. Föremålet är 
utlånat till Åbo slott till och med våren 
2023. 

Utställningen Prinsessans resa visas 
till och med april 2024. 

• turku.fi/sv/aboslott
• turku.fi/turunlinna
• turku.fi/en/turkucastle

TEXT: SUNNIVA SOLSTRAND
FOTO: JOONAS MÄKIVIRTA

Animatören och illustratören 
Sade Lahti visualiserade 
Kulturlöftets bearbetning 
och resultat i form av en 

seriebildsdagbok i olika stilar 
och tekniker.

På Åbo slott visas som bäst en utställning som handlar 
om Katarina Jagellonica. I Prinsessans resa, som riktar 
sig till barn i åldern 6–10 år, visas endast ett föremål 
som har tillhört prinsessan. 

Katarinas hängsmycke visas i 
utställningen Prinsessans resa till 
och med maj 2023.

Prinsessans 
resa är en rolig 
och aktiverande 
utställning som 

riktar sig till barn i 
lågstadieåldern.

https://turku.fi/sv/skolspecifikt-hobbyschema
https://okulaarihanke.turkuamk.fi
https://turku.fi/sv/kulturlofte
https://turku.fi/kulttuurilupaus
https://turku.fi/en/cultural-promise
https://turku.fi/sv/aboslott
https://turku.fi/turunlinna
https://turku.fi/en/turkucastle


Helmikuu

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

Turun Kaupungin- 
teatterissa keväällä
Punainen viiva
Oopperaa suurtuotantona! 
Kotimaista klassikkoa tähdittävät 
Johanna Rusanen ja Waltteri Torikka. 
Esitykset 15. ja 17.2.
 

Pikku naisia
Luo oma maailmasi! Uusi sovitus 
rakastetusta klassikosta, rooleissa 
mm. Isla Mustanoja ja Anna Airola. 
Ensi-ilta 29.3.
 

Hiljaiset sillat
Pakahduttava tarina Samuel 
Harjanteen ohjaamana musikaalina! 
Päärooleissa Elli Vallinoja ja Jonas 
Saari. Viimeinen esitys 20.5.
 

Tuntematon sotilas
Linnan klassikkoon tarttuu nyt 
teatterin uusi sukupolvi. Millaisena 
kirjan sanoma näyttäytyy tässä 
ajassa nuorille tekijöille? Viimeinen 
esitys 31.3.
 

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omatoimiseen liikuntaan (säävaraus) • turku.fi/luistelu • turku.fi/latuinfo

Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin 
ovat mahdollisia! 
Tarkista viimeisimmät 
tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien 
sivuilta.
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Ilman sinua  
ensi-illassa 23.3.

15.2. klo 14 pääkirjaston Stage

Hittimittari 
Myös 15.3., 19.4. ja 24.5.
• turku.fi/kirjasto

15.2. klo 19 Linnateatteri

Urakkahommia
Esityksiä 6.5. asti. 
• linnateatteri.fi

15.2. klo 19 Vanha Viinatehdas, 
Manilla

Raumzeit
Kolmas Tila -teatterin esityksiä 1.4. asti.
• kolmastila.net

16.2. Kauppatori

Pikkulaskiainen
Suomen suurin talvifestivaali kokoaa 
opiskelijat Turkuun. 
• pikkulaskiainen.fi

16.2. klo 19 Tanssiteatteri ERI

Carmen
Esityksiä 1.4. asti.
• eri.fi
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23.2. klo 13.30 pääkirjaston Studio

Yhteislaulut 
Myös 16.3., 6.4., 20.4., 11.5. ja 25.5. 
• turku.fi/kirjasto

23.2. klo 19 Konserttitalo

Kuninkaan muistolle
Joseph Swensen, kapellimestari, Edgar 
Moreau, sello, TFO. Robert Schumann: 
Alkusoitto oopperasta Genoveva, Robert 
Schumann: Sellokonsertto a-molli, 
Edward Elgar: Sinfonia nro 2.
• tfo.fi

Ilman sinua
Miten uskottomuus muuttaa 
ihmisiä? Satu Rasilan draama tutkii 
parisuhdedynamiikan kiemuroita.
Ensi-ilta 23.3.
 

Noita, joka pelkäsi
Miten kasvaa maailmassa, jossa 
jokaisen pitäisi olla paras? Koko 
perheen esitys itsensä hyväksymisestä. 
Ensi-ilta 30.3.

UMK-finaalia voi 
seurata TV:stä, 
jatkot Logomossa

Uuden Musiikin Kilpailu kisataan 
Turun Logomossa lauantaina 25. 
helmikuuta. Finaalilähetys on 
loppuunmyyty, mutta UMK- ja 
viisuhuumasta voi nauttia samana 
päivänä virallisilla UMK-jatkoilla 
(K-18) Logomossa UMK-klubilla, 
YleX Streetillä ja Viisudiscossa 
klo 23–04. Esiintymässä ovat 
mm. DJ Orkidea & DJ Harvest, 
VJ Hellstone sekä Fiona Timantti. 
Suoraa UMK23-finaalilähetystä 
voi seurata Yle TV1:ltä ja Yle 
Areenasta 25.2. klo 21 alkaen. 

UMK-jatkojen liput: lippu.fi/umk

Lue lisää Uuden Musiikin 
Kilpailusta: yle.fi/umk

 

Stand up, Teatteri!
Suomen eturivin koomikot lavalla 
kuukausittaisilla klubeilla.

Koko ohjelmisto: tkteatteri.fi

Liput: 02 262 0030 / 
myynti@tkteatteri.fi / lippu.fi
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 DJ Orkidea.

Lasten liikunnan ihmemaa
Sunnuntaisin 23.4. asti Kupittaalla, 
Aunelassa, Moisiossa, Haarlassa, 
Ilpoisissa, Varissuolla ja Hepokullassa! 
Maksuton.
• turku.fi/ihmemaa

Edgar Moreau.
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Ilman sinua ensi-illassa 23.3.
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https://turkukalenteri.fi
https://kalenteri.turku.fi/sv/events/calendar
https://turku.fi/luistelu
https://turku.fi/latuinfo
https://turku.fi/kirjasto
https://linnateatteri.fi
http://kolmastila.net/
https://pikkulaskiainen.fi
https://eri.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://tfo.fi
https://lippu.fi/umk
https://yle.fi/umk
https://tkteatteri.fi
https://www.lippu.fi/
https://turku.fi/ihmemaa


Kaupunginkirjaston Stoorin IG-livet 22.2. ja 20.3. klo 17 Instagramissa • @stooreja_kirjastosta 
Kirjatärskyt FB-livessä 22.2., 29.3., 26.4. ja 24.5. klo 14 • facebook.com/turunkaupunginkirjasto 

Talvilomapuuhia!
Apteekkimuseo & 
Qwenselin talo
Opastukset 18.–19.2., 25.–26.2. 
ja 4.–5.3. klo 14
Minkälaista elämä oli kaksisataa 
vuotta sitten, kun lääketieteen 
professori Pipping asui 
perheineen Qwenselin talossa? 
Kierroksella kuulet myös, 
miten apteekkari työskenteli 
1800-luvulla. Opastus sisältyy 
museon pääsymaksuun.

Biologinen museo
Kappas, kakkaa! -näyttely
Mitä kakka kertoo ja voiko siitä 
olla jotakin hyötyä? Näyttely 
tarjoaa yllättäviäkin näkökulmia 
jätöksiin ympärillämme.

Turun linna
Pikkuritarikierrokset  
ti–su klo 11 ja 14  
Pääset etsimään aarteita 
linnan keskiaikaiseen 
osaan ja kuulet jännittäviä 
tarinoita linnan asukkaiden 
elämästä. Kierros huipentuu 
seremoniaan kuninkaallisen 
seurassa ja palaat seikkailusta 
Turun linnan pikkuritarina! 
Ennakkoilmoittautuminen:  
turku.fi/turunlinna.
Turun linnan arkea ja  
juhlaa -kierrokset 
ti–su klo 12.15 ja 16.30 
Tutustu vuosisatojen takaiseen 
Turun linnan päälinnaan. Kuulet 
linnan keskiaikaisesta elämästä ja 
renessanssihovin loistosta. 
Avoin työpaja Linnan Pajassa 
21.2.–5.3. ti–la klo 12–16

WAM
21.–24.2. klo 12–15 
Taidetyöpajat

Kuralan Kylämäki
Hiihtolomapäivät 22.–23.2.  
klo 11–16
Arkista aherrusta ja talvista 
ulkoilua. Ota mukaan sopivat 

ulkoiluvälineet – onkohan 
käyttöä suksille ja ahkioille? 
Kokeiluverstaassa voit taiteilla 
mm. vesivärimaalauksia sekä sään 
salliessa lumi- ja jääveistoksia. 
Nuotio eväsmakkaroiden 
paistajille, omat makkarat mukaan!

Lisätiedot museoiden 
talvilomatarjonnasta: 
• turku.fi/museo

Pääkirjasto
18.–26.2. Saagassa seikkaillaan 
sademetsässä
Tule tutustumaan sademetsiin, 
niiden suojeluun sekä moninaiseen 
eläinkuntaan koko perheelle 
sopivan puuhailun merkeissä. 
Luvassa on suunnistusta 
lastenosaston käytävillä, visaisia 
tehtäviä sekä kirjavinkkejä.
• turku.fi/kirjasto

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto
24.–26.2. Syvyyksien Seikkailijat 
-näyttely
Talvilomakurssille osallistuneiden 
lasten teoksista rakentuu Timantti-
teatteriin vedenalainen maailma, 
jonne on vapaa pääsy! 
• turku.fi/seikkailupuisto

Eri alueilla
20.–24.2. Kivaloma kulmilla 
Maksutonta toimintaa 
alakouluikäisille Aunelassa, 
Jäkärlässä, Runosmäessä ja 
Varissuolla.
Lisätiedot Kivaloma kulmilla 
-toiminnasta:
• turku.fi/kivaloma  
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Maaliskuu
2.3. 

Elokuvapäivä
Elokuvapäivä muuttaa Turun seudun 
suureksi elokuvanäyttämöksi ja kerää 
tuhansia valkokankaiden ääreen ympäri 
kaupunkia.
• elokuvapaiva.fi

2.3. klo 18 Manilla-teatteri 

Illallisvieraita
Esityksiä 11.3. asti. 
• aurinkobaletti.fi 
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2.−3.3. klo 19 Konserttitalo

Mustonen & Saint-Saëns
Olli Mustonen, kapellimestari ja piano, 
TFO. Anatoli Ljadov: Kikimora, Camille 
Saint-Saëns: Pianokonsertto nro 2, Sergei 
Prokofjev: Sinfonia nro 2.
• tfo.fi

2.−5.3. Useita esityspaikkoja

Turku Jazz Festival 2023
Dave Holland Trio, Turku Jazz Orchestra & 
Astrid Nicole, Valtteri Laurell Nonet, Maja 
Mannila Trio jne. 
• turkujazz.fi

3.3. klo 9−12.30 Kupittaan Urheiluhalli   

Ikääntyneiden testipäivä 
• turku.fi/ikaantyneidenliikunta 

Astrid Nicole.

Teatteria 
Seikkailu-
puistossa
Timantti-teatterissa:
• 5.3. Barn estrad: Mamma Mu 

och Kråkan – KoZoo
• 12.–16.3. Hukkateatteri: 

Töivrih-Hirviöt
• 26.3. Cirque des Puces: Astra
• 30.3. Super-teatteri: Pumpuli 

vauvateatteria
• 2.–6.4. Neela Neulansilmä

Lue lisää ja varaa liput:  
turku.fi/seikkailupuisto
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9.3. klo 19 Konserttitalo

Keskiyön hetki
Tianyi Lu, kapellimestari, Johannes 
Piirto, piano, TFO. Anna Clyne: This 
Midnight Hour, Robert Schumann: 
Pianokonsertto a-molli, Antonín Dvořák: 
Sinfonia nro 7.
• tfo.fi

12.3. klo 18 Sibelius-museo

Sinfonikot 
kamarimusiikillisina
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa 
Sebastian Fagerlundin, Helvi Leiviskän ja 
Gustav Mahlerin musiikkia.
• tfo.fi

13.3. klo 10–15 pääkirjasto

Ohjelmaa senioreille
Celia- ja OmaKirjasto-info klo 14–15. 
Myös 17.4. ja 15.5.
SenioriJelpin verenpainemittaus  
klo 11–13. Myös 17.4., 8.5. ja 12.6. 
Opastusta verkkopankin käyttöön  
klo 14–15. Myös 3.4. ja 8.5. 
• turku.fi/kirjasto

Johannes Piirto.
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Hukka-
teatteri: 
Töivrih-
Hirviöt.
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https://www.instagram.com/stooreja_kirjastosta/?hl=fi
https://facebook.com/turunkaupunginkirjasto
https://turku.fi/turunlinna
https://turku.fi/museo
https://turku.fi/kirjasto
https://turku.fi/seikkailupuisto
https://turku.fi/kivaloma 
https://elokuvapaiva.fi
https://aurinkobaletti.fi
https://tfo.fi
https://turkujazz.fi
https://turku.fi/ikaantyneidenliikunta
https://turku.fi/seikkailupuisto
https://tfo.fi
https://tfo.fi
https://turku.fi/kirjasto


Ilta Brinkkalassa -tapahtumissa sukelletaan Turkuun eri näkökulmista turkulaisten kirjailijoiden 
ja tutkijoiden johdolla torstaisin 2.3., 16.3., 30.3., 20.4. ja 4.5. klo 17 • turkuseura.fi
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Valtakunnalliset 
Puhallinpäivät soivat 
Turussa 17.–19.3.
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Puhallinpäivät kokoaa maaliskuussa Suomen puhallinsoittajat yhteen 
vuotuiseen viikonloppuun. Tapahtuma tarjoaa Sigyn-salissa kuultavaa 
kaikille puhallinmusiikista kiinnostuneille – harrastajista ammattilaisiin. 
Ohjelmassa on monenlaisten puhallinorkesterien konsertteja junnuista 
ammattilaisiin sekä uutta puhallinohjelmistoa esitteleviä konsertteja. 
Tapahtuman teemasoittimena on trumpetti. Puhallinpäivillä kohtaat 
puhallinmusiikin legendat ja tulevaisuuden tähdet.

Tutustu ohjelmaan:
• puhallinpaivat.fi

Lasten 
musiikkijuhlat 
tarjoavat 
konsertti- 
elämyksiä 
18.–26.3.
Turussa joka kevät järjestettävät 
Lasten musiikkijuhlat esittelevät 
lapsille ja nuorille musiikin 
mahdollisuuksia elämyksinä, 
harrastuksena ja jopa ammattina. 
Tapahtumassa on kymmeniä 
erilaisia lapsille soveltuvia 
konsertteja eri paikoissa. Samaan 
aikaan Lasten musiikkijuhlien 
kanssa alkaa hakuaika 
musiikkiharrastukseen Turun 
konservatoriossa.

Katso tarkemmat 
konserttikohtaiset tiedot:
turunkonservatorio.fi/lmj

16.−17.3. klo 19 Konserttitalo

Julianin juhlat
Julian Rachlin, kapellimestari, 
Yubeen Kim, huilu. TFO. Modest 
Musorgskin alkusoitto oopperasta 
Hovanštšina, Wolfgang Amadeus 
Mozartin huilukonsertto nro 2, 
Johannes Brahmsin sinfonia nro 2.
• tfo.fi

17.−19.3.

Samuelin Poloneesi
Suomen Kansanmusiikkiliiton 
vuoden suurin tapahtuma esittelee 
kansanmusiikin parhaimmistoa ja 
kokoaa sadat pelimannit yhteen.
• kansanmusiikkiliitto.fi

21.3. klo 18 pääkirjaston Rotunda

Ylpeys ja 
ennakkoluulottomuus
Keskustelutilaisuus viihdekirjallisuuden 
tilasta. 
• turku.fi/kirjasto

21.3. klo 19 Turun tuomiokirkko

Das Musikalische Opfer
• kuninkaantienmuusikot.fi

23.3. klo 18 Konserttitalo

Avain hukassa
Visualisoitu lastenkonsertti perustuu 
Sanna Manderin Finlandia-palkittuun 
lastenkirjaan. Musiikin on säveltänyt 
Tapiola Sinfoniettan tilauksesta Marzi 
Nyman. Ikäsuositus yli 4-vuotiaille.
• tfo.fi

25.3. klo 10–17 Turun linna

Aikamatka 
Lähde tutustumaan renessanssiajan 
tieteeseen ja taiteeseen, pohtimaan 
asioita entisajan näkövinkkelistä ja 
kokeilemaan itse.
• turku.fi/turunlinna

25.3. klo 19 Sibelius-museo

Mika Kallio Gong Odyssey
• flamejazz.fi

30.3. klo 13 pääkirjaston Studio 

Viihdy verkossa
Kirjaston ja vapaa-ajan digipalvelut 
senioreille.
• turku.fi/kirjasto

30.3. klo 18 pääkirjaston Studio

Suomalainen demokratia 
juuri nyt
Paneelikeskustelu.
• turku.fi/kirjasto

30.−31.3. klo 19 Konserttitalo

Karita Mattila
Pierre Bleuse, kapellimestari, Karita 
Mattila, sopraano, TFO. Kotimaisten 
oopperatähtien ykkönen, kahdella 
Grammylla palkittu sopraano Karita 
Mattila esittää Jean Sibeliuksen lauluja. 
• tfo.fi

31.3. klo 19 Café Tiljan, ÅST

Signe feat. Mila Laine
• flamejazz.fi

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

Puhallinpäiviä 
vietettiin viimeksi 
Turussa vuonna 

2016.

Signe.

18.3. klo 11 pääkirjaston Saaga

Maestro & Fiktio 
-konsertti
• turku.fi/kirjasto

19.3. klo 13–16 Seikkailupuisto

Mysteeritehdas-
aistitapahtuma
Varaa paikkasi ennakkoon.
• turku.fi/seikkailupuisto 
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https://turkuseura.fi
https://puhallinpaivat.fi
https://turunkonservatorio.fi/lmj
https://tfo.fi
https://kansanmusiikkiliitto.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://kuninkaantienmuusikot.fi
https://tfo.fi
https://turku.fi/turunlinna
https://flamejazz.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://turku.fi/kirjasto
https://tfo.fi
https://flamejazz.fi
https://turku.fi/kirjasto
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Föli kulkee pyhäaikatauluin pitkäperjantaina 7.4., pääsiäissunnuntaina 9.4. 
ja toisena pääsiäispäivänä 10.4. Yölinjat ajetaan 7.4. ja 8.4. • föli.fi
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31.3.–2.4. pe klo 9–14, la–su klo 
11–17 Kuralan Kylämäki

Laitetaan pääsiäistä 
Kotia koristavat hiirenkorvat 
ja pajunkissat, rairuoho ja 
sipulinkuorilla värjätyt kananmunat. 
Kokeiluverstaalla valmistetaan 
pääsiäisnoitien luutia.
• turku.fi/kuralankylamaki

2.4. klo 18 Martinkirkko

Missa Papae Marcelli
Key Ensemblen pääsiäiskonsertti.
• keyensemble.fi

2.4. klo 18 Sibelius-museo

Palmusunnuntain 
kamarimusiikkia
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa 
Johannes Brahmsin ja Osvaldo 
Golijovin musiikkia.  
• tfo.fi

7.4. klo 15 Turun tuomiokirkko

Pääsiäiskonsertti
Ross Jamie Collins, kapellimestari, 
Teppo Lampela, kontratenori, 
TFO. Pietro Antonio Locatelli: 
Sinfonia funebre, Sebastian 
Fagerlund: Preghiera, Antonio 
Vivaldi: Filiae maestae Jerusalem, 
Antonio Vivaldi: Stabat Mater, 
Valentin Silvestrov: Messenger, 
Georg Friedrich Händel: Largo 
oopperasta Xerxes. Konsertin 
teokset muodostavat vaikuttavan 
kokonaisuuden pitkäperjantain 
hengessä.
• tfo.fi

Vinkkejä  
pääsiäisen aikaan

8.–9.4. klo 14 Apteekkimuseo 
& Qwenselin talo

Pääsiäisen opastukset 
Opastus sisältyy museon 
pääsymaksuun.
• turku.fi/apteekkimuseo

8.–9.4. klo 10–16 
Luostarinmäki

Luostarinmäen 
pääsiäinen 
Tutustu pääsiäisen 
juhlaperinteisiin ja vietä koko 
perheen pääsiäistapahtumaa. 
Ohjelmassa on työnäytöksiä ja 
munanvieritystä.
• turku.fi/luostarinmaki

1.4. klo 14 ja 16.30 Apteekkimuseo & 
Qwenselin talo

Aprillia! Aprillia! -opastukset 
Kierroksella opas puhuu osin palturia, 
museon historia saa sekaansa joitakin 
puolitotuuksia ja täysiä valheita. Mikä 
onkaan totta ja mikä aprillia?
• turku.fi/apteekkimuseo

13.4. klo 19 Turun tuomiokirkko

Vesimusiikki – Wassermusik 
300 vuotta
• kuninkaantienmuusikot.fi

17.–23.4. pääkirjasto

Lukuviikko
• turku.fi/kirjasto

20.4. klo 19 Tanssiteatteri ERI

Ballroom
Aninkaisten Sävelen ja Tanssiteatteri 
ERIn esityksiä 11.5. asti.
• eri.fi

21.4. klo 19 Logomo 

Turku Jazz Orchestra: Such 
Sweet & Splanky
• tjo.fi

22.−23.4. Aurajokiranta & Hirvensalo

TS-Kortteliajot ja Simo 
Klimscheffskij'n muistoajo
• turunurheiluliitto.fi

22.–23.4. klo 10–15 Biologinen museo 

Luontoviikonloppu
• turku.fi/biologinenmuseo

22.–23.4. klo 10–15 WAM

WAMin lasten viikonloppu
• wam.fi

22.–23.4. klo 13–17 Kuralan Kylämäki

Valokuvaa kahvipaketilla 
Kuvaamista neulanreikäkameralla. 
Maksuton.
• turku.fi/kuralankylamaki

23.4. klo 18 Betel-kirkko

Flauto col legno
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa Max 
Regerin, Heitor Villa-Loboksen, François 
Deviennen ja Sebastian Fagerlundin 
musiikkia.
• tfo.fi

27.4. klo 19 Konserttitalo

Má vlast – isänmaani
Petr Altrichter, kapellimestari, TFO. 
Bedřich Smetana: Má vlast. 
• tfo.fi

28.4. Turun linnan alue & 
Aurajokiranta

Aurajoen yöjuoksu
• juoksuaika.fi/aurajoenyojuoksu

28.4. klo 19 Bar Ö

Jobarteh / Pasborg Duo
• flamejazz.fi 

28.4. klo 19 Manilla-teatteri

Stayin’ Alive
Aurinkobaletin ja Collectif ÈS -ryhmän 
esityksiä 13.5. asti.
• aurinkobaletti.fi
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Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto

9.4. Noitien pääsiäinen
Leikkipuistoalueella on 
ohjelmaa ja Seikkailutalossa 
pääsiäisteemainen taidepaja.
Lue lisää ja varaa paikat: 
• turku.fi/seikkailupuisto
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Toukokuu

Tutustu Taiteen talon tarjontaan • taiteentalo.fi • facebook.com/taiteentalo
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1.5. klo 15 Konserttitalo

Vappukonsertti: Svängfonia
Janne Nisonen, kapellimestari, Sväng, 
huuliharppukvartetti, TFO. 
• tfo.fi

4.5. klo 18 pääkirjaston tieto-osasto

Tutkimus, romaani, runous 
Paneelikeskustelu kirjoittamisen 
kokemuksesta. / Paneldiskussion om 
författandets erfarenheter.
• turku.fi/kirjasto

5.5. klo 19 Konserttitalo

Loviatar
Joonas Pitkänen, kapellimestari, 
Matti Koponen, viulu, TFO. Elisar 
Riddelin: Loviatar – konsertto viululle 
ja orkesterille (kantaesitys), Sergei 
Rahmaninov: Sinfonia nro 2.
• tfo.fi

7.5. klo 14 Tuomiokirkkotori 

Partioparaati 
• lounaissuomi.partio.fi

10.−13.5. Useita esityspaikkoja

FinFringe 
Kansainvälinen, lyhyiden esitysten 
festivaali tuo mm. tanssin, sirkuksen, 
teatterin, performanssin, stand-upin ja 
eri lajien sekoitukset kaupunkiin.
• finfringe.fi

Sväng.

WAMin konserttisarja
Wäinö Aaltosen museossa 
tiistaisin klo 19
• 28.2. Jenni Lappalainen
• 7.3. Laura Martin, Per 

Björkling
• 14.3. Pasi Eerikäinen, Tomas 

Nunez ja Antti Vahtola 
• 21.3. Eeva Mattila
• 28.3. Kirill Kozlovski
• 4.4. Juha-Pekka Vikman, Li Qi
• 11.4. I fortunati. Tuomas 

Kourula, Topias Tiheäsalo, 
Jouni Pusa

• 18.4. Mirka Viitala
• 25.4. Kreeta-Maria Kentala, 

Pekka Silén, Heidi Peltoniemi, 
Petteri Pitko

• 2.5. Annukka Kuivisto, Jaana 
Luuppala

• 9.5. Samettista sointia! Harri 
Sippel ja Taideakatemian 
alttoviuluopiskelijat 
ystävineen

Vapaa pääsy.

• wam.fi

Konserttisarjat 
kutsuvat

Musiikkia ja runoa 
Turun linnassa klo 15
• 26.3. Futuuri
• 16.4. Lounais-Suomen 

Musiikkikoulu
• 23.4. Turun Lausuntakerho
• 14.5. Äitienpäivä. 

Förittäret
Vapaa pääsy.

• turku.fi/turunlinna

Fredagar på Sibbe
Sibelius-museossa klo 19
• 3.3. João Afonso Trio
• 14.4. Mikko Sarvanne 

Garden & AINON
• 15.5. Estación Tangerine

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

11.−12.5. klo 19 Konserttitalo

Bysantin kevät
Olli Mustonen, kapellimestari, Karen 
Gomyo, viulu, TFO. Ralph Vaughan 
Williams: Fantasia Thomas Tallisin 
teemasta, Sergei Prokofjev: Viulukonsertto 
nro 1 D-duuri, Olli Mustonen: Sinfonia nro 2 
”Johannes Angelos”.
• tfo.fi

12.5. klo 19 Bar Ö

Jaska Lukkarinen One For Joe
• flamejazz.fi
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13.5. klo 10–17 Turun linna

Prinsessapäivä – Hovielämää 
ja huvituksia 
Tutustu renessanssiajan elämään Katariina 
Jagellonican jalanjäljillä. 
• turku.fi/turunlinna

Jaska Lukkarinen.

K
U

VA
: N

A
N

A
 S

IM
E

LI
U

S

K
U

VA
: N

A
D

JA
 S

A
R

E
L

29

https://taiteentalo.fi
https://facebook.com/taiteentalo
https://tfo.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://tfo.fi
https://lounaissuomi.partio.fi
https://finfringe.fi
https://wam.fi
https://turku.fi/turunlinna
https://sibeliusmuseum.fi 
https://tfo.fi
https://flamejazz.fi
https://turku.fi/turunlinna


Näyttelyitä

Ajankohtaisia kaupungin kulttuurikuulumisia Instagramissa ja Facebookissa  
• @kulttuuriaturussa • facebook.com/kulttuuriaturussa

WAM
21.5. asti Jan Kenneth Weckman: 
Corpus

21.5. asti SALONG 3+ Renaissance
WAMx Hop to Hope
5.3. asti Rory Pilgrim 
17.3. alkaen Mounira Al Solh 
• wam.fi

Aboa Vetus Ars Nova
Aboa Vetus – vanha Turku
Luutarha
2.4. asti Mika Taanila: Film Reader
24.2. alkaen Andersson X Ars Nova
21.4. alkaen Rauha Mäkilä
• avan.fi 

Galleria Joella
5.3. asti Laura Pohjonen
8.3.–2.4. Pirjetta Brander & Janne Laine
5.–30.4. Tuukka Peltonen
3.5. alkaen Miina Laine
• turun-taidegraafikot.fi 

Turun taidemuseo
28.3. alkaen Handle with care
Studiossa
3.2.–26.3. Jenni Rope: Pyöreät 
mahdollisuudet
31.3. alkaen Sandra Kantanen: Smokeworks
Pimiössä
3.2.–26.3. Mónica De Miranda: The Island
31.3. alkaen Pink Twins: The Transient
• turuntaidemuseo.fi

Turun Taidehalli / Iso 
Galleria
26.2. asti Turun Taiteilijaseuran 99. 
vuosinäyttely
10.3.–23.4. Turun Taideakatemiasta 
valmistuvat: NYTT 2023
5.5. alkaen Aaro Murphy
• turuntaidehalli.fi

Titanik-galleria
5.3. asti Matterlurgy: Helena Hunter 
and Mark Peter Wright, curator  
Taru Elfving 
6.–12.3. Parsa Kamehkhosh 
17.3.–16.4. Hanan and Saara 
Mahbouba, Amanda Lono
17.–23.4. Arvid van der Rijt
28.4. alkaen August Joensalo  
& Frank Kosmo 
• titanik.fi

Turun linna
Prinsessan matka 
Säihkettä saleista ja kamareista
• turku.fi/turunlinna

Apteekkimuseo & 
Qwenselin talo
3.3. alkaen Elämän ja kuoleman 
elohopea 
• turku.fi/apteekkimuseo

Biologinen museo
12.3. asti Kappas, kakkaa! 
21.3. alkaen Kokoelmia kotoa ja 
kaukomailta
Yleisön pyynnöstä kokoelmasta 
nostetaan esiin perhoset ja 
hyönteiset.
• turku.fi/biologinenmuseo

Sibelius-museo
2.4. asti Teija Huusko ja Jaska 
Poikonen: Ballet 
• sibeliusmuseum.fi 

Pääkirjasto
28.2. asti Sanna-Maija Karus: 
Naisen elämää maasai-kylässä
28.2. asti Raitiovaunut: enemmän 
kuin kuljetus
2.3.–2.4. Mun elämä, mun ääni 
- nuorten ajatuksia hyvästä 
tulevaisuudesta
4.–30.4. KuvAisti-ryhmä: Yhteen 
kuvatut
3.–31.5. Kalligrafiayhdistys: 
Maailma muuttuu, kirjaimet 
säilyvät
3.–31.5. Christian Lenander / 
Voltteri: Tuuliset sivut 
• turku.fi/kirjasto

K
U

VA
: J

A
N

 K
E

N
N

E
TH

 W
E

C
K

M
A

N

Jan Kenneth Weckman: Serine Corpus.

Sandra Kantanen: Untitled (Forest 20).

Matterlurgy, Field Casting, 2023.
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Ornithoptera priamus.
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Työpajoja ja kursseja

Harrasta maksutta koulupäivien yhteydessä! Katso Turun koulukohtaiset harrastelukkarit  
• turku.fi/harrastelukkarit

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

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto 
Taidepajat lapsille ja perheille
5.3. Neulahuovutuspaja / 12.3. 
Paperimassapaja / 19.3. Grafiikkapaja / 
26.3. Colorlab-paja / 2.4. Vahabatiikki- ja 
virpomispaja / 16.4. Automaton paja. 
Hinta: 3 €/hlö. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
• turku.fi/seikkailupuisto

Kuralan Kylämäen 
Kokeiluverstas
Maksuttomat Taitotiistait tiistaisin 
klo 13–17.30. Voit myös varata 
itsellesi kangaspuut ja kutoa 
mattoa omilla matonkuteilla. Ei 
ennakkoilmoittautumista.
Avoimet viikonloput kaikenikäisille 
25.–26.2. klo 13–17 Vesi ja jää / 
1.–2.4. klo 12–16 Puu / 29.–30.4. klo 
13–17 Kuvan kauneus / 27.–28.5. klo 
13–17 Valo, varjot ja värit. Hinta 6 €. Ei 
ennakkoilmoittautumista.
Sormet savessa -kurssi kaikenikäisille 
6.–27.3. maanantaisin klo 18–20 ja 
töiden lasitus 10.4. Hinta 45 €.
Harrasta museossa: Kädentaitopaja 
4.–6.-luokkalaisille 5.4.–3.5. 
keskiviikkoisin klo 15–16.30. Maksuton 
paja on osa Harrastamisen Turun mallia. 
Kesämuotia 50-luvun tyyliin 24.4.–
29.5. klo 17–20. Hinta 30 €.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
• turku.fi/kuralankylamaki

Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma
Avoimet taidepajat 13–28-vuotiaille 
nuorille tarjoavat mm. savitöitä, 
huovutusta, kankaanpainantaa ja 
vaihtuvia kausiteemoja. Pajat myös 
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Präkäämö-kädentaitopaja 
10–18-vuotiaille vaihtuvilla teemoilla.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Katso lisätiedot, aikataulu ja hinnat:
• turku.fi/vimma

Studiossa:
• Turun yliopiston tutkijakollegiumit -sarja  

20.2., 27.2., 6.3. ja 13.3. klo 18
• Prinsessan matka -sarja 21.2., 28.2., 7.3., 14.3. ja 4.4. klo 18
• Virkeä vanhuus -sarja 14.3., 18.4. ja 9.5. klo 13
• Historia nyt! -sarja 15.3., 18.4. ja 16.5. klo 18
• Origami: enemmän kuin tuhat kurkea 5.4. klo 18
• Mielen tukena 24.4. klo 18

Musiikkiosastolla:
• Suomalaisen iskelmän lapsuus ja nuoruus 1925–1955  

20.4. klo 17

• turku.fi/kirjasto

Luentoja  
pääkirjastossa
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Turun linnan Paja
Metallilangasta väännettyä 19.2.  
klo 12–16. Hinta 30 €. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
• turku.fi/turunlinna

WAM
Avoimet taidetyöpajat 11.3., 15.4., 
16.4., 6.5. ja 7.5. klo 13–16. 
Kuvataidekerho 4.–6.-luokkalaisille 
1.–29.3. keskiviikkoisin klo 15–16.30. 
Maksuton kerho on osa Harrastamisen 
Turun mallia. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
• wam.fi

KONSTa Turun Seudun 
Kuvataidekoulu
Taiteen perusopetusta ja vaihtelevia 
lyhytkursseja kaikenikäisille
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
• konstakuvataidekoulu.fi

Taiteen talo
Turun taidegraafikoiden kurssit 3.–5.3. 
Puupiirros / 10.–12.3. Paperinteko 
/ 17.–19.3. Monotypia / 24.–26.3. 
Fotopolymeeri / 31.3.–2.4. Chine collè, 
kuivaneula / 22.–23.4. Perhospaja.
Lisätiedot, hinnat ja ilmoittautumiset: 
• turun-taidegraafikot.fi

Kaupunginkirjasto
Pääkirjastossa:
Lue lounaaksi 15.2., 15.3. ja  
12.4. klo 12.
Luovan kirjoittamisen paja:  
Tee-se-itse -kirjat 28.2. klo 17.
Lautapelikerho tiistaisin klo 16–20.
Soittotunti kirjastossa keskiviikkoisin 
1.–29.3. ja 5.4. klo 17.  
Sarjispajat nuorille 30.3., 20.4. ja  
11.5. klo 17.
Leffapiiri 24.2., 31.3., 28.4. ja  
23.5. klo 17.
Runosmäen kirjastossa:
Lukupiiri keskiviikkoisin klo 14.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
• turku.fi/kirjasto

Helmi piirtää skeittariteosta.

Taru Salonen kaivertaa puupiirrosta.
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Julkinen tiedote
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Turkulainen, tule mukaan kehittämään kaupunkia ja osallistu 
avoimiin kuulemisiin Kerrokantasi-verkkopalvelussa, joka 
toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kerro kantasi. Säg din åsikt. Voice your opinion. 

•  kerrokantasi.turku.fi 

Kerro mielipiteesi  
ja vaikuta

Viemme tännekin.

Pikku naisia
Luo oma maailmasi!

• tkteatteri.fi

Kevään 2023 yhteishaku
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen 

yhteishaku 21.2.−21.3.

• turku.fi/yhteishaku

Karita Mattila
30.−31.3. | 19.00 | Turun konserttitalo

Kotimaisten oopperatähtien ykkönen, kahdella Grammylla 
palkittu sopraano Karita Mattila esittää Turun filharmonisen 

orkesterin kanssa Jean Sibeliuksen lauluja.

• tfo.fi

Keksitkö kuva-arvoitusten Föli-kohteet?

• föli.fi/arvoitukset

https://kerrokantasi.turku.fi
https://tkteatteri.fi
https://turku.fi/yhteishaku
https://tfo.fi
https://foli.fi/arvoitukset
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