
Vanhakaupunki on
mahdollisuuksia täynnä 
sivut 12–13

Valvontaeläinlääkäri 
hoitaa Turussa
eläinsuojelutarkastukset
sivu 18

Turkuposti Anna 
palautetta 

kaupungin 
toiminnasta ja 

palveluista: 
• turku.fi/

palaute
• turku.fi/

respons

Lehti kaikille turkulaisille 2 | 2021 En tidning för alla åbobor

Tänään kotona 
Jalavien Villa 
Gustafsberg
kerää katseet 
Ruissalossa
sivut 4–5

Kulttuuri tekee hyvää 
myös merkkivuonna
sivut 10–11

Sivut 25–31

Katso  
kesäkauden
menovinkit

https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/
https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/
https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/sv
https://opaskartta.turku.fi/eFeedback/sv


2

Vuosista viis. Tai vaikka kymmenen. 
Turku on kulttuurikaupunki tänäkin vuonna.

www.turku.fi/2021

Elinvoimainen Turku, hyvinvoiva Turku
Olen aloittanut tänä keväänä Turun kaupungin elinvoimajohtajana. Tehtäväni 
on johtaa niitä toimia, joilla varmistamme, että Turku on sekä täällä jo ole-
vien että tänne tavoiteltavien yritysten ja asukkaiden silmissä houkutteleva 
kaupunki. 

Ensikuulemalta elinvoima saattaa kuulostaa kovin etäiseltä käsitteeltä. 
Se syntyy kuitenkin monen lopulta aika arkisen tekijän summana.

Elinvoimaa tuottavat esimerkiksi koulutus-, osaamis- ja innovaatio-
toimijoiden yhteistyö, viihtyisä asumisympäristö monipuolisella kulttuurilla 
ja tapahtumilla sekä osaava työvoima. Tärkeää on myös ymmärtää 
ja kyetä ennakoimaan yhteiskunnan tulevaa kehitystä ja sitä ohjaavia 
trendejä. Elinvoimainen kaupunki kykenee tuottamaan parempia palveluita, 
rakentamaan yhteisöllisyyttä ja tukemaan yrityksiä niiden kasvu- ja 
kansainvälistymispyrkimyksissä.   

Oikeastaan elinvoimatekijät muodostavat kehän, joka ruokkii itse itseään. 
Tekemällä oikeita asioita varmistamme, että myös jatkossa Turku – ja koko 
Turun seutu – on hyvä paikka niin yrityksille kuin asukkaille. Elinvoimainen 
Turku toimii alustana uusille innovaatioille, luovuudelle ja niistä kumpuavalle 
yritystoiminnalle. Siksi se on houkutteleva sijainti paitsi muualta Suomesta, 
myös maailmalta saapuville uusille asukkaille ja yrityksille.  

Ett livskraftigt Åbo, ett välmående Åbo
Jag började i våras som Åbo stads livskraftsdirektör. Min uppgift är att 
leda de funktioner som säkerställer att Åbo är en attraktiv stad för såväl de 
företag och invånare som redan finns här, som de som vill etablera sig här. 

Först kan livskraft kanske kännas som ett ganska avlägset begrepp. Det 
är dock summan av många sist och slutligen ganska vardagliga faktorer. 

Livskraft produceras till exempel i samarbete mellan aktörer inom 
utbildning, kompetens och innovation, av en trivsam boendemiljö med 
mångsidig kultur och evenemang samt av kompetent arbetskraft. Det 
är också viktigt att förstå och kunna förutse den framtida utvecklingen i 
samhället och de trender som styr den. En livskraftig stad förmår producera 
bättre tjänster, bygga upp gemenskap och stödja företagen i deras 
satsningar på tillväxt och internationalisering.  

På sätt och vis bildar livskraftsfaktorerna en kedja som upprätthåller 
sig själv. Genom att agera på rätt sätt säkerställer vi att Åbo – och hela 
Åboregionen – även framöver är ett bra ställe för både företag och invånare. 
Ett livskraftigt Åbo fungerar som plattform för nya innovationer, kreativitet 
och den företagsverksamhet detta föder. Därför är Åbo attraktivt för 
människor och företag från såväl övriga Finland som andra platser i världen.     

Niko Kyynäräinen
elinvoimajohtaja
Tehtävä 
Johtaa kaupungin johdon tuki 
-palvelualueen elinkeinot, hyvinvointi ja 
osaaminen -yksikköä
Suosikkipaikkani Turussa
Turun Tiedepuisto ja Vanhakaupunki

Pää-
kirjoi-
tus.

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

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

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

• Jakelu Posti Oy • Seuraava numero ilmestyy 19.8.2021.
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Turku juhlii  
kulttuurin merkkivuotta

Turku viettää tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupungin 
10-vuotisjuhlaa. Koronatilanteen vuoksi juhlavuoden 

tapahtumien aloitusta jouduttiin lykkäämään, mutta kesän 
myötä kaupunki täyttyy juhlavuoden taideteoksista, 

tunnelmasta ja tapahtumista – toki mahdolliset 
koronarajoitukset huomioiden. Kaupunki kutsuu kaikki 

asukkaat mukaan juhlavuoteen!  

Lue lisää sivuilta 10–11

• turku.fi/2021

Tänään tehdään lisää historiaa. 

Kalojen narraus onkimalla on monelle mukavaa 
kesäpuuhaa, jota voi harrastaa yhdessä koko 
perheen kanssa. 

Turku perustaa kesäksi lisää onkipaikkoja. 
Katso päivittyvästä kartasta kaupungin viralliset 
onkipaikat: turku.fi/onkipaikat.

Muistathan myös tarvittavat luvat, jos kalastat 
onkea tehokkaammilla välineillä. Lue lisää:  
turku.fi/kalastusluvat.

Kireitä siimoja! 

Löydä kiva onkipaikka

Turku on  
 kulttuuria.

http://turku.fi/2021
https://turku.fi
https://facebook.com/turunkaupunki
https://twitter.com/turkukaupunki
https://instagram.com/turkukaupunki
https://youtube.com/turkukaupunki
https://turku.fi/2021
https://turku.fi/onkipaikat
https://turku.fi/kalastusluvat
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4 Tänään kotona
Elämää kaupungin  
ja meren välissä

6 Lyhyet
• Konserttitalo saa julkisivuunsa 

seinämaalauksen
• Ohjelmistorobotit apuna Turun 

terveydenhuollossa
• Varsinais-Suomen sote-

hankkeissa kuljetaan yhdessä 
kohti parempia palveluita

7  Kahvilla
Runosmäen kirjasto muuttui 
omatoimikirjastoksi

8 Kasvava Turku
• Autoasentajille lisäoppia 

nykyautojen tekniikkaan
• Ongelmien kanssa ei tarvitse 

kamppailla yksin
• Kirjasto kannustaa nuoria 

mukaan yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen

• Nuorille oma torialue keskustaan  

10  
• Suuret purjelaivat tuovat hyvän 

tuulen Aurajoen rannoille
• Jazz soi kuorma-auton lavalla ja 

etäkonserteissa
• Uusia kulttuurikoteja siivekkäille
• Ainutkertainen, talon kokoinen 

Huoneiden kirja avautuu 
elokuussa

• Miten kulttuuri tekee hyvää 
vuonna 2021?

12 Kohti vuotta 2029
Vanhakaupunki on  
mahdollisuuksia täynnä

14 Kaupunki remontissa
• Kaavoitus toteuttaa 

kaupunkistrategiaa
• Rakenteilla: Runosmäen 

monitoimitalo
• Lähe luontoon – lähiluontoon!
• Kristiinankadulla kokeillaan 

kesäkatua

Turkupostin jutut löydät myös netistä • turku.fi/turkuposti

Sisältö 16 Hei, nyt lähdetään
Nuoriso-ohjaajan työ 
monipuolista myös korona-
aikana

17  
• Turun Tiedepuisto kasvaa 

myös sosiaalisesti 
kestävästi

• Kirjasto kiertotalouden 
edistäjänä

18 Verhon takana
Valvoja kentällä – kissa 
pöydällä

19 
• Yhteisillä pelisäännöillä 

sujuvuutta 
pienliikenteeseen

• Kauppatorin kahdet 
kasvot

20 
• Jos-kolumni: Jos 

Turun saaristo olisi 
“bikinikunnossa”

• Merellisiä elämyksiä 
Jokisatamassa

21 
• Kesäpäivä saaristossa
• Pyhiinvaellukselle 

Aurajokilaaksoon
• Vesibussilla Ruissaloon 

– matkan voi maksaa 
lähimaksulla

22–23 Turku liikkeelle
Koko Turku ulkoilee: 
vinkkejä kaikenikäisille

24 Svenska sidan
• Jonne Hurme har sitt 

drömjobb i museerna
• Salutorgets Monitori 

– stadens och FPA:s 
samservice mitt i Åbo

• Skoj under sommarlovet

Tapahtuma- 
kalenterissa

menovinkkejä 
kesään

s. 25–31  
Lue myös 
alareunat! 
Sieltä löydät lisätietoa ja  
vinkkejä sivun aiheesta.

Koronavirus-aiheinen tieto,  
tuki ja ohjeistukset: 
• turku.fi/korona

Coronarelaterad information,  
stöd och anvisningar: 
• turku.fi/sv/corona

All information, support and  
instructions on the coronavirus: 
• turku.fi/en/corona

Ajankohtaisin tieto Turun  
koronarokotuksista: 
• turku.fi/koronarokotus 

Koronatietoa kootusti 
verkossa

Kaikki turkulaiset ja Turussa asuvat voivat ilmoittaa 
halukkuutensa koronarokotteen ottamiseen osoitteessa 
otanrokotteen.turku.fi.

Jättämällä yhteystietosi ja puhelinnumerosi sivulle 
saat Leila-robotilta koronarokotusajan tekstiviestillä.  
Palvelu on täysin turvallinen käyttää, sillä sivu vaatii 
vahvan tunnistautumisen. 

• otanrokotteen.turku.fi
• jagtarvaccinet.turku.fi
• myvaccine.turku.fi

Näytä, että välität!  
Ota rokote.
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https://turku.fi/turkuposti
https://turku.fi/korona
https://turku.fi/sv/corona
https://turku.fi/en/corona
https://turku.fi/koronarokotus
https://otanrokotteen.turku.fi
https://otanrokotteen.turku.fi
https://jagtarvaccinet.turku.fi
https://myvaccine.turku.fi


Tänään kotona

Kenen kotiin sinä 
haluaisit kurkata? 

Ehdota mielenkiintoista ihmistä 
tai perhettä Tänään kotona 

-palstalle sähköpostilla: 
viestinta@turku.fi

Elämää 
kaupungin 
ja meren 
välissä
Ruissalon lehtevissä uumenissa lepää reilu 130-vuotias 
Villa Gustafsberg. Sitä asuttava Jalavien perhe elää 
kolmessa sukupolvessa saman tontin äärellä. 
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Keskustan postinumero 
keskellä metsää
Villa Gustafsberg on Jalavilla enim-
mäkseen kesäkäytössä, jolloin sinne 
voidaan kutsua ystäviä, järjestää 
työpaikan virkistystilaisuuksia tai Jennin 
harrastuskuoron Resonuksen yksityis-
konsertteja. Löytyypä talosta myös 
kummitushuone eli vanha kirjasto sekä 
yläkerrasta menneen ajan itämaiseen 
henkeen sisustettu salonki. 

Vaikka ollaan keskellä vehreää luon-
toa ja merimaisemaa, Jalavien postinu-
mero on keskusta-alueeseen kuuluva 
20100. Tämä huvittaa Jenni Jalavaa. 
Silti esimerkiksi katuvaloja ei läheisillä 
Ruissalon teillä näy.

– Kun olin raskaana, neuvolasta oltiin 
ihmeissään, että miten muka Ruissa-
losta käydään keskustaneuvolassa. 
Sanoin, että oli niin tai näin, minä tulen 
nyt sinne asioimaan, Jenni muistelee 
naurahtaen.

S
aapuessa Jalavien pihaan 
Ruissalossa vanhan köyn-
nöksien koristaman tallira-
kennuksen vieressä loikkii 
metsäkauris. Ensikosketus 

huvilamiljööseen vie hetkessä romant-
tiseen menneen maailman tunnelmiin, 
mutta todellisuus on asukkaille, ja koko 
kulttuurihistoriallisesti ja luonnoltaan 
merkittävälle Ruissalolle toinen.

– Kauriskanta on kasvanut aivan liian 
suureksi. Eläimet tuhoavat esimerkiksi 
saaren nuorta tammistoa, Jenni Jalava 
toteaa.

Villa Gustafsbergin rakentamisen 
aikaan, 1800-luvun lopulla, kauriita ei 
täällä vielä tavattu. 1884 valmistunut 
huvila oli pitkään kauppaneuvos Gustaf 
Albert Petreliuksen omistuksessa, 
siitä huvilan nimikin juontaa juurensa. 
Noin 8000-neliöisen tontin vuokrasi-
vat Turun kaupungilta Jennin miehen, 
Juuso Jalavan, vanhemmat 1970-luvun 
lopulla. 

Nykyään tontilla eletäänkin kol-
messa sukupolvessa, isovanhemmat 
asuintaloksi kunnostetussa vanhassa 
tallirakennuksessa, Jenni ja Juuso sekä 
lapset Jaakko, 12, ja Joonas, 9, enti-
sessä kiinteistöä hoitaneen puutarhurin 
talossa.

– Tilaa riittää kaikille, ja appivanhem-
mat ovat kuitenkin mukavasti lähellä, 
Jenni hymyilee.

Normaalia arkea, julkisen 
katseen alla
Kun varsinaiset asuintalot jäävät 
Ruissalon rantapromenadin puolelta 
katsottuna rinteisellä tontilla piiloon, 
patsastelee vaaleanpunainen Villa Gus-
tafsberg sitäkin majesteettisempana 
ohikulkijoilleen. Kun Venäjän keisari 
luovutti Ruissalon Turun kaupungille 
1800-luvun puolivälissä, alettiin alueelle 
rakentaa huviloita. Villa Gustafsbergin 
suunnitteli arkkitehti Hugo Neuman. 

– Huvilan koristeelliset lehtisahaukset 
ja lautarakenteet poikkeavat tyyliltään 

aiempien vuosikymmenien hirsihuvi-
loista, Jenni kertoo.

Vaikka huvilan etupiha näyttää 
oivalliselta kesäpäivänviettopaikalta, 
kovin paljon Jalavat eivät siinä oleile. 
Yksityisyyttä ei ole nimeksikään, ja 
etenkin kesäaikaan rantapromenadi on 
erittäin vilkas.

– Uteliaimmat ohikulkijat uskaltautu-
vat pihaan asti, rantasauna ja uimamaja 
houkuttavat myös monia auringonpal-
vojia. 

Jalavat toivoisivatkin, että kanssakul-
kijat kunnioittaisivat sitä, että alueella 
asutaan. 

– Totta kai Ruissalon upeasta luon-
nosta ja merestä saavat kaikki nauttia. 
Täällä kuitenkin eletään ja vietetään ihan 
normaalia arkea, eivätkä kaikki alueen 
paikat ole julkiseen käyttöön tarkoitet-
tuja, Jenni huomauttaa.

Kaupungin osayleiskaavassa suojeltu 
300-neliöinen puuhuvila vaatii runsaasti 
ylläpitoa ja resursseja. Villaa maalataan 
joka kesä, ja Juuson vanhemmat ovat 
tässä varsinaisia asiantuntijoita. He 
sekoittavat maalisävyt itse.

– Kyllähän tämä alue toimii Turun 
käyntikorttina maailmalle, kun miettii, 
miltä laivalla saapuessa Turkuun huvilat 
näyttävät ulospäin, Jenni pohtii.
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Yläkerran salongin ja muunkin 
Villa Gustafsbergin sisustuksen ja 
ilmeen ovat pääasiassa loihtineet 

Juuso Jalavan vanhemmat.

Ruissalon  
monipuoliset palvelut
Paitsi Ruissalon ulkoilumaastot, 
saa palveluista etenkin Fölin 
vesibussiliikenne kiitosta Jala-
vien perheeltä. Turun yliopiston 
kasvitieteellinen puutarha ja 
Turun linna Aurajokisuussa ovat 
myös olleet perheen suosikki-
kohteita. 

– Kahvilat ja ravintolat ovat Ruis-
salossa laadukkaita ja vaihtoehtoja 
on. Kesällä voi käydä pizzalla ja 
talvella lähteä Honkapirtille herne-
keitolle, Jenni Jalava kiittelee.

Ruissalo tarjoaa mm. leirintä-
alueen, kylpylän, Kansanpuiston 
ja Saaronniemen majoitus- ja 
virkistysmahdollisuuksia sekä 

kulttuurikuntoilureittejä kaikille 
kävijöilleen. Kulttuurikuntoilu-
kartat voi ladata sähköisesti tai 
noutaa paperisena kaupungin 
matkailuinfosta ja kirjastoista. 

Huviloiden historiasta kiin-
nostuneiden kannattaa poiketa 
Ruissaloyhdistyksen sivuille 
ruissaloyhdistys.fi. Siellä on tietoa 
alueen yli sadasta huvilasta. 
Koko Ruissalon huvila-alueella on 
suojelumerkintä.

Tutustu lisää Ruissaloon: 
• turku.fi/ruissalo
• turku.fi/sv/runsala
• turku.fi/en/ruissalo-island

Ruissalon Kuuvan ja Kansanpuiston kulttuurikuntoilureittien tiedot ja kartat löydät  
kulttuurikuntoilun sivuilta • turku.fi/kulttuurikuntoilu

Valo lankeaa kauniisti vanhan 
villan kuistille. Jenni Jalava ja 

perheensä viettävät villassa aikaa 
enimmäkseen kesäisin.

Jalavat nauttivat Ruissalon ulkoilu-
maastoista ja luonnosta koko perheen 
voimin. Saarella on hyvät lenkkeily- ja 
pyöräilymahdollisuudet, ja pandemiati-
lanteen kiristäessä lapset ovat pääs-
telleet höyryjä ulos ja pyöräilleet usein 
vaikkapa Saaronniemeen. Juuso golfaa 
läheisellä kentällä, ja Jenni harrastaa 
melomista. Omasta rannasta pääseekin 
suoraan merelle. 

Ohi ajavat ruotsinlaivat toimivat 
arkisin hyvänä herätyskellona. 

– Kun laiva lipuu ohi aamulla klo 6.40, 
siitä tietää, että kohta on noustava ylös, 
Jenni nauraa.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Villa Gustafsbergin 
tunnistaa moni Ruissalon 

rantapromenadilla kulkenut 
turkulainen.

https://ruissaloyhdistys.fi
https://turku.fi/ruissalo
https://turku.fi/sv/runsala
https://turku.fi/en/ruissalo-island
https://turku.fi/kulttuurikuntoilu
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Konserttitalo 
saa julkisivuunsa 
seinämaalauksen

Ohjelmisto- 
robotit apuna 
Turun terveyden- 
huollossa

T
urun konserttitalon Puuto-
rin puoleiseen julkisivuun 
valmistuu kesäkuussa 
ruotsinsuomalaisen Tony 
”Rubin” Sjömanin suuri-

kokoinen seinämaalaus. Göteborgissa 
lähes koko ikänsä asuneen graffititaitei-
lijan teos juhlistaa 400 vuotta täyttävää 
Turun ystävyyskaupunkia Göteborgia ja 
on samalla osa Turun kulttuuripääkau-
punkivuoden 10-vuotistapahtumia. 

Nykyisin New Yorkissa asuvan Sjö-
manin geometriset teokset ovat jo tuttu 
näky Ruotsissa ja USA:ssa. Suomeen 
hänen töitään saadaan nyt ensim-
mäistä kertaa, Turun lisäksi Espooseen 
ja Ouluun.

K
oronatestituloksen 
testatuille ilmoittava 
robotti Kauno otet-
tiin käyttöön viime 
syksynä. Kauno 

lähettää testissä käyneelle teks-
tiviestin tuloksesta. Laura-robotti 
puolestaan alkoi vuoden alussa 
lähettää Omaolo-palvelussa 
oirearvion tehneille tekstiviestillä 
koronatestiajan. Koronarokotus-
ten käynnistyttyä Leila-robotti 
lähetti maalis–huhtikuussa 
70–78-vuotiaille turkulaisille 
koronarokotusajan tekstiviestillä. 

Turkulaisten rokotuksia varten 
on avattu myös nettisivu, jonne 

Konserttitalo valikoitui seinämaa-
lauksen sijoituspaikaksi turkulaisille 
suunnatun kyselyn perusteella. 
Voittaneen ehdotuksen perusteluna oli 
aito yhteys ystävyyskaupunkiin, sillä 
konserttitalo on aikoinaan rakennettu 
osittain Göteborgin lahjoituksen avulla.

Seinämaalaus rahoitetaan Turun 
kaupungin kaunistamisrahaston 
varoin. Rahaston tuotoilla turkulaisia 
ilahduttavat tänä kesänä myös mm. 
museolaiva Sigynin läheisyyteen 
pystytettävä Juhannusmasto-teos, 
Aunelan pop up -puutarha sekä kau-
punkilaisten uudet viljelylaatikot.

rokotuksen haluavat voivat 
ilmoittautua. Robotti lähettää 
heille viikoittain koronarokotus-
ajat tekstiviestillä. Lisätietoja saa 
osoitteesta otanrokotteen.turku.fi.

Turun terveydenhuollon 
ammattilaisten työaikaa on 
robottien käyttöönoton myötä 
säästynyt töihin, joissa heidän 
työpanostaan todella tarvitaan. 
Turkulaiset ovat myös saaneet 
testitulokset nopeasti, ja roko-
tusajan varaaminen valmiiksi on 
vähentänyt puhelimessa jonotta-
mista. Tulevaisuudessa tervey-
denhuollossa halutaan hyödyntää 
robotteja laajemminkin.

K
U

VA
: T

O
N

Y
 S

JÖ
M

A
N

K
U

VA
: I

S
TO

C
K

K
U

VA
: I

S
TO

C
K

Varsinais-Suomen sote-hankkeissa  
kuljetaan yhdessä kohti parempia palveluita

V
arsinais-Suomessa 
sote-palveluiden 
kehittämistä tehdään 
kaikkien 27 kunnan, 
kuntayhtymien, Var-

sinais-Suomen sairaanhoitopiirin, 
korkeakoulujen, Varsinais-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksen ja 
järjestöjen yhteistyönä. 

Suurimmat sote-kehityksen 
kokonaisuudet ovat valtion rahoit-
tamat Rakenneuudistushanke 
sekä Tulevaisuuden sote-keskus 
-ohjelma. Hankkeissa kehitetään 

alueen sote-palveluiden nivoutumista 
yhteen ja tarjotaan kunnille toimintamal-
leja, jotka auttavat tuottamaan entistä 
korkeatasoisempia ja tasalaatuisia 
palveluita.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on 
käynnissä monia muita soten kehitys-
hankkeita, joista vastaavat kunnat sekä 
kolmas sektori.

Sote-palveluiden kehitykseen  
voit tutustua tarkemmin sivustolla  
vssotehankkeet.fi. Sivustolla voi  
myös tilata sähköpostiinsa ajankohtais- 
aiheista uutiskirjeen.

Taiteilija Rubin ja 
teoksensa New 
Jerseyn Asbury 

Parkissa.

Digitaaliset palvelut 
ovat yksi sosiaali- ja 
terveyspalveluiden 
kehityskohteista.

https://otanrokotteen.turku.fi
https://vssotehankkeet.fi
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Jokaisessa Turkupostin 
numerossa käymme kahvilla 
kaupungin työntekijän kanssa.

Kari: Asiakkaamme ovat paljon toivoneet 
Runosmäen omatoimisuutta. Suunnitelmissa 
oli alkuun toteuttaa se vasta uudessa monitoi-
mitalossa. Aloimme kuitenkin miettiä, miksei 
sitä voisi toteuttaa jo nyt Runosmäen kirjaston 
väistötilassa.

Kari: Omatoimiajan myötä kirjastopalvelun 
saavutettavuus paranee, kun asiakkaat eivät 
ole riippuvaisia vain palveluajoista. 

Samuli: Sinällään meille ei omatoimiaika ole 
välttämätön, kun eläkkeellä ollessa voimme 
piipahtaa kirjastossa koska vaan.

Brita: Me käytämme Runosmäen kirjaston pal-
veluiden lisäksi myös pääkirjastoa. Kirjastossa 
tulee käytyä vähintään kerran kuukaudessa. 
Koronarajoitusten aikana olemme löytäneet 
hyvin kirjaston varauspalvelun. 

Kari: Omatoimiaikanakin voi noutaa varauksia. 
Lisäksi voi palauttaa aineistoa, lukea lehtiä tai 
vaikka käyttää asiakastyöasemia.

Samuli: Omatoimiaika on kyllä tärkeä ja hyvä 
palvelu asiakkaille saavutettavuuden vuoksi. 

Kari: Loppujen lopuksi omatoimisuus ei edes 
vaadi paljoa. Sisäänkäynnin yhteyteen asen-
netaan kortinlukija, joka mahdollistaa tilaan 
kulkemisen omatoimiaikana, ja sisätilojen 
valvontaan asennetaan kamerat. Lainaus- ja 
palautusautomaatit kirjastossa jo onkin. Henki-
lökunnalle omatoimisuus tuottaa hieman lisää 
järjestelytöitä, mutta toisaalta se taas jakaa 
palvelun tarvetta, kun kaikkien asiakkaiden ei 
tarvitse käydä juuri palveluaikoina. 

Samuli: Miten Runosmäen kirjaston henkilö-
kunta suhtautuu näihin lisäjärjestelytöihin? 

Kari: Runosmäen kirjaston henkilökunta on 
varovaisen positiivisella mielellä. Toki hieman 
epäröidenkin omatoimisuuteen suhtaudutaan. 
Lähinnä on mietityttänyt, että mitä se tuo 
tullessaan. Ja kun henkilökunta ei ole paikalla, 
niin jännittää, että mitä yllätyksiä on maanan-
taiaamuisin odottamassa. 

Runosmäen kirjasto  
muuttui omatoimikirjastoksi

Brita: Varmasti lisää kyllä henkilökunnan jär-
jestystyötä, vaikka asiakkaille hieno juttu, että 
voi melkein milloin vaan piipahtaa kirjastossa. 

Kari: Toki meillä on jo monesta kirjastosta 
omatoimisuudesta kokemusta, ja palaute on 
melkein sataprosenttisesti positiivista niin 
asiakkaiden kuin henkilökunnankin puolelta.

TEKSTI JA KUVA: NOORA YRTTIAHO

Runosmäen kirjastosta tuli kevään aikana yksi kaupungin omatoimikirjastoista. 
Kirjastoon pääsee koronan helpottaessa vaikka joka päivä omalla kirjastokortilla. 
Runosmäessä kirjaston palveluja käyttävät Brita ja Samuli Tamminen sekä kirjaston 
palvelupäällikkö Kari Pohjola keskustelivat uudesta palvelusta. 

Ohjelmisto- 
robotit apuna 
Turun terveyden- 
huollossa

Turun kaupunginkirjaston kirjastoista 
omatoimikirjastoja ovat Runosmäen 
lisäksi Aunela, Hirvensalo, Ilpoinen, 
Nummi, Paattinen, Vasaramäki ja 
Yli-Maaria. Omatoimiaika on korona- 
rajoitusten aikana ollut poissa käytöstä. 

• turku.fi/kirjasto
• turku.fi/bibliotek
• turku.fi/library

Samuli (vas.) ja Brita Tamminen 
sekä kirjaston palvelupäällikkö 

Kari Pohjola juttelivat 
kirjaston omatoimipalvelusta 

koronaturvallisesti.

https://turku.fi/kirjasto
https://turku.fi/bibliotek
https://turku.fi/library
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Kasvava Turku

Ongelmien 
kanssa ei tarvitse 
kamppailla yksin
Moni nuori uskoo, että vaikeissakin tilanteissa on puskettava  
eteenpäin omin avuin. Tukea monenlaisiin haasteisiin on kuitenkin tarjolla.

T
urkulainen 20-vuotias 
Alina jäi alkuvuodesta 
työttömäksi koronati-
lanteen takia. Työn ja 
tukimuotojen ulkopuo-

lelle jääminen oli raskas kokemus jo 
itsenäistyneelle nuorelle aikuiselle. 
Alina sai kuitenkin nopeasti apua 
Vamos Turun valmentajalta.

– Kivi vierähti sydämeltä, kun 
tapasin valmentajan ensimmäistä 
kertaa. En ollutkaan enää asioiden 
kanssa yksin. Osa huolista katosi jo, 
kun juteltiin, että hoidetaan hommat 
yhdessä, Alina kertoo.

 

Nuorille on Turussa tarjolla paljon apua ja tukea erilaisiin pulmiin.  
Avun ja tuen opas nuorille • turku.fi/nuorten-tukipalvelut

Vanhempi,  
millaisia palveluja 
tai tukea aikuistuva 
nuoresi kaipaa? 

Vamoksessa käynnistyy 
syksyllä vanhempien 
foorumi, johon haetaan 
18–29-vuotiaiden nuorten 
vanhempia. 

Lisätiedot: piia.halla@hdl.fi

Aina nuori ei tiedä, että apua olisi 
tarjolla tai miten sitä hakea. Helpoin 
tapa olla yhteydessä Vamokseen on 
täyttää nettisivuilta löytyvä lomake.

• www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku

Autoasentajille lisäoppia 
nykyautojen tekniikkaan
Autokorjaamot kaipaavat asentajiltaan sähkö- ja 
hybridiautojen tekniikan hallintaa. Korjaamoiden 
tarpeisiin vastaa Turun ammatti-instituutin uusi 
ajoneuvoalan ammattitutkintokoulutus.

T
oni Sadinmäki on korjannut 
autoja pian kahden vuoden 
ajan Atoy Autohuollossa 
Raisiossa. Työnjohtaja 
ehdotti hänelle osallistu-

mista alkuvuodesta käynnistyneeseen 
koulutukseen, joka toteutetaan oppiso-
pimuksella yhdessä yritysten kanssa.

– Totta kai kiinnostuin opinnoista heti 
ja ilmoittauduin mukaan. Autot kehitty-
vät, ja sähkö- ja hybridiautot yleistyvät 
nopeasti. Tässä koulutuksessa pureu-
dutaan syvemmin nykyauton tekniik-
kaan, autoelektroniikkaan ja sähkötek-
niikkaan, Sadinmäki kertoo.

Jatko-opintoihin häntä motivoi halu 
päivittää oma ammattitaito vastaamaan 
nykytekniikan vaatimuksia.

– Opiskelijoita kannustavat tiedon-
tarve, ammatissa kehittyminen sekä 
tietysti myös ansiotason parantaminen 
ja työpaikan säilyttäminen, kertoo 
opettaja Ossi Rostén.

Oppisopimusopiskelijalla tulee olla 
työpaikka ja työkokemusta alalta. 
Pääosa koulutuksesta tapahtuu korjaa-
molla normaalityön ohessa. Lisäoppia 

hankitaan lähiopetuksessa koulussa, 
etäopetuksessa verkossa ja itseopiske-
lun avulla.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon 
lisäksi tänä vuonna uusina oppisopi-
muskoulutuksina ovat käynnistyneet 
talotekniikan erikoisammattitutkinto ja 
teollisuusalojen työnjohtajakoulutus.

Lue pidempi juttu: 
• turkuai.fi/autoasentajille-lisaoppia 
   
TEKSTI JA KUVA: LEA FROLOFF

TAIn jatkuva haku  
on kaikille! 
• Koulutukset sopivat eri 

taustaisille hakijoille.
• Uusia koulutuksia avautuu 

ympäri vuoden.
• Tutustu koulutustarjontaan: 

turkuai.fi/jatkuvahaku

Autoasentajat Toni 
Sadinmäki (vas.) ja Jarno 
Niini kohtaavat työssään 
sähkö- ja hybridiautoja 

viikoittain.

Nuoren ehdoilla
Vamos Turku tarjoaa monenlaista 
tukea 16–29-vuotiaille, jotka ovat 
työn ja koulutuksen ulkopuolella 
tai joiden opinnot ovat vaarassa 
keskeytyä. Nuoren ei etukäteen 
tarvitse tietää, mikä juuri oikea 
palvelu tai avunpaikka olisi. Alina 
löysi Vamokselle läheisen kautta. 

– Kun saamme Vamoksella 
yhteydenoton, valmentajat miettivät, 
mikä palvelu Vamoksella nuorelle 
olisi sopiva. Näin nuoren ei tarvitse 
avautua tilanteestaan monelle. 
Tarvittaessa myös saatamme nuoren 
eteenpäin, jos palvelumme ei ole 

hänelle se sopivin. Turussa yhteis-
työ eri toimijoiden välillä on tiivistä. 
Ketään ei jätetä yksin, Vamoksella 
Alinan valmentajana toimiva Piia 
Halla kertoo.

Nuori itse määrittelee rajat ja 
tahdin, jolla valmennuksessa ede-
tään. Apua saa juuri niihin asioihin, 
joihin sitä kaipaa.

– Meillä on aikaa nuorelle. 
Kuljemme vierellä niin, että nuori 
saa kerätä voimavaroja seuraavaan 
askeleeseen. Aina ei tarvitse pärjätä 
itse, Piia tiivistää.

TEKSTI: EEVA HÄMÄLÄINEN
KUVA: RABBIT VISUALS, NIKO SIEPPI 

https://turku.fi/nuorten-tukipalvelut
https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku
https://turkuai.fi/autoasentajille-lisaoppia
https://turkuai.fi/jatkuvahaku
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Hei nuori, 
onko sinulla 

kesäyrittäjätorille 
sopiva idea?
Hae mukaan!

• turku.fi/kesayrittajatori   

Nuorille oma  
torialue keskustaan
Aloittelevat yrittäjät tai yritystoiminnan kokeilemisesta 
kiinnostuneet nuoret pääsevät tänä kesänä testaamaan 
yritysideaansa käytännössä, kun Kristiinankadun 
kesäkadulle avataan nuorten kesäyrittäjätori. 

T
orilla nuoret myyvät ja 
esittelevät omia tuotteitaan 
tai palveluitaan. Ne voivat 
olla mitä tahansa vaikkapa 
leivonnaisista ja käsitöistä 

pyöränkorjaukseen tai digitukeen. 
– Jos vähänkin on sellainen olo, että 

haluaisi kokeilla yrittäjyyttä, niin tässä on 
siihen mainio mahdollisuus. Käytännön 
asioissa saa neuvoja tukihenkilöltämme, 
Työpisteen projektityöntekijä Venla 
Nurminen kannustaa. 

– Tori soveltuu erinomaisesti esi-
merkiksi 4H- ja NY-yrittäjille sekä niille, 
jotka saivat kevään haussa kaupungilta 
kesäyrittäjästipendin. Mukaan voivat 
hakea kaikki muutkin 13–29-vuotiaat 
nuoret. Toteutuskelpoisia ehdotuksia 
otetaan torille mukaan niin kauan, kun 
paikkoja riittää, Nurminen kertoo.

Ajatus nuorten kesäyrittäjätorin jär-

jestämisestä lähti Sytytä Turku -nimellä 
kulkeneesta keskustan kehittämiskilpai-
lusta, jossa sitä ehdotti Hilkka Näse. 
Nuorten yrittäjyysasiat ovat Suomen 
4H-liiton kehityspäällikkönä toimivalle 
Näselle sydämen asia. 

– Kesäyrittäjätori toimii oppimisympä-
ristönä aloitteleville yrittäjille. Nuorille on 
tärkeä antaa tällaisia tilaisuuksia kokeilla 
yrittäjyyttä tuetusti ja turvallisesti, Hilkka 
Näse sanoo. 

Näsen ideasta otti kiinni Turun kau-
pungin työllisyyspalvelukeskus Työpiste, 
joka järjestää torin yhteistyökumppa-
niensa kanssa osana TATin valtakunnal-
lista Kesäyrittäjä-ohjelmaa. 

Heinäkuussa selviää, mitä kaikkea tar-
jontaa nuoret kesätorille ovat ideoineet. 
Tervetuloa ostoksille 12.7.–1.8.2021!

TEKSTI: PÄIVI AUTERE 
KUVA: SUOMEN 4H-LIITTO / JUSSI VIERIMAA

Kirjasto kannustaa 
nuoria mukaan 
yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen 
Turun kaupunginkirjasto laajentaa kevään aikana 
käsitystä politiikasta Kirjastoista kansanvallan 
foorumeita -hankkeessa. Tavoitteena on vahvistaa 
ajastusta, että politiikka koskee ihan jokaista, myös 
nuoria. Hankkeessa kuusi kirjastoa eri puolilla 
Suomea kokeilee, millä tavoin kirjastot voisivat edistää 
yhteiskunnallista keskustelua ja toimia demokratiaa 
vahvistavina kansalaisten kohtaamispaikkoina. 

T
urussa kirjastossa on 
kevään aikana järjestetty 
toisen asteen opiskelijoille 
erilaisia työpajoja, kuten 
faktantarkistustyöpaja ja 

vaikuttavan valokuvan työpaja. Tär-
keintä työpajoissa on ollut herättää 
nuorten kiinnostus yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin ja politiikkaan. 

– Olisi hienoa, jos nuorille tulisi olo, 
että nämä asiat koskettavat minua 
ja haluan ottaa selvää ja perehtyä 
asioihin, kirjastonhoitaja Ville Sirkiä 
toteaa.

Lukiolaisille virtuaalisesti pidetty 
faktantarkistustyöpaja keräsi nuorilta 
paljon hyvää palautetta. Nuoret osa-
sivat jo hyvin arvioida näkemäänsä ja 

lukemaansa, mutta saivat myös uutta 
tietoa

– Tuli sellainen olo, että tällaiselle on 
tarvetta ja tämä sopii hyvin kirjaston 
tapahtumiin, kertoo kirjastonhoitaja 
Maija Tapio.  

Työpajoja ohjaa periaate, että 
jokaiselle löytyy oma tapa ja kanava 
osallistua ja ilmaista omia mielipiteitään. 

Nuoret ovat itse saaneet vaikuttaa 
työpajojen teemoihin.  

– Helposti on sellainen käsitys, että 
äänestäminen on ainoa tapa vaikuttaa. 
Halusimme tuoda nuorille esille, että 
on muitakin tapoja olla mukana yhteis-
kunnallisessa keskustelussa, Tapio 
täsmentää.

TEKSTI: NOORA YRITTIAHO
KUVA: PETTERI MÄNTYSAARI

https://turku.fi/kesayrittajatori
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Suuret purjelaivat 
tuovat hyvän tuulen 
Aurajoen rannoille
The Tall Ships Races on Suomen kesän 2021 
odotetuin yleisötapahtuma. Tapahtuma on 
myös Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 
10-vuotisjuhlavuoden kohokohta. Varsinaiset 
tapahtumapäivät Turussa ovat 5.–8.7.

P
urjelaivatapahtuman 
kaikissa järjestelyissä 
otetaan huomioon 
koronan aiheuttamat 
turvallisuusvaatimuk-

set. Tapahtuman luonne elää sen 
mukaisesti, miten tilanne korona-
epidemian suhteen sallii järjestä-
misen tavoitellussa mittakaavassa.

Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 
25 vuotta siitä, kun Turku toimi 
ensimmäisen kerran tapahtuman 
isäntäsatamana vuonna 1996. 
Samalla tulee kuluneeksi 10 vuotta 
Turun Euroopan kulttuuripääkau-
punkivuoden isännyydestä.

Tapahtumaisännyys on Turulle 
jo kuudes. Samalla Turku on koko 
Itämeren alueella eniten The Tall 
Ships Races -tapahtumia järjestä-
nyt kaupunki. Ensi kesäksi Turkuun 
on ilmoittautunut jo liki 50 alusta.

Vuoden 2021 The Tall Ships 
Races käynnistyy kesäkuun 
lopussa Liettuan Klaipedasta, 
josta alukset purjehtivat Turkuun. 
Aurajoesta alukset purjehtivat 

Tallinnaan, josta kilpailu jatkuu 
Maarianhaminaan ja sieltä edel-
leen Puolan Szczeciniin, joka on 
kilpailun päätesatama. Maarianha-
minan viralliset satamapäivät ovat 
22.–25.7.

Samanaikaisesti purjelaivatapah-
tuman kanssa järjestetään Turun 
linnan puistossa Tall Ships Races 
Music Festival. Kolmipäiväisen 
festivaalin musiikkitarjonnasta 
vastaavat Karita Mattila, Valtteri 
Torikka, Suvi Teräsniska, Jarkko 
Ahola sekä Pietarin Petrotonika 
Symphony Orchestra. Tapahtu-
man ennakkoliput ovat myynnissä 
musiikkifestivaalin nettisivuilla.

Lue lisää:
• tallshipsturku.fi
• tallshipsmusicfestival.fi
• sailtraininginternational.org

TEKSTI JA KUVA: HANNU WAHER

Jazz soi kuorma-
auton lavalla ja 
etäkonserteissa
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuonna aloitettu 
Flame Jazz -konserttisarja sysäsi Turun kulttuuriseen 
muutokseen jazz-rintamalla. Nykyään jazzin 
ammattimainen konserttitoiminta on ympärivuotista 
taipuen korona-aikana kuorma-auton lavalta soitettuihin 
jazzin kotiinkuljetuksiin.

” 
Turku tunnetaan aktiivisena 
ja laadukkaana jazz-kau-
punkina. Yleisöä on hyvin 
nuoremmasta vanhempaan 
asti, sanoo Jazz City Turun 

toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson.
Kymmenen vuoden aikana tarjonta 

on lisääntynyt, ja yhä uudet kuulijat 
ovat löytäneet jazzin pariin. Jazz City 
Turun toiminta koostuu Flame Jazz 
-konserttisarjasta, perinteikkäästä 
52-vuotiaasta Turku Jazz Festivalista 
ja 30 ammattimuusikon Turku Jazz 
Orchestrasta.

Rytmimusiikin pariin pääsee nyt 
Flame Jazz Stream -etäkonserteissa, 
joissa voi kuulla vaikka elokuvallista 
seikkailumusiikkia tai kansanmusiik-
kivaikutteista jazzia. Flame Jazzin 
alullepanija oli Fredriksson, eikä liekki 
musiikkilajin pariin ole sammunut 
ammattimuusikoltakaan.

– Jazz ei ole yhdestä puusta 
veistettyä, siihen muuntautuu erilaisia 
elementtejä, vaikutteita ja yllätyksiä. 
Improvisaatio kiehtoo, mitä vain voi 
tehdä.

Toukokuun lopulla supersuo-
situissa jazzin kotiinkuljetuksissa 
jazz-muusikot kiertävät kuorma-au-
tolla muutaman päivän turkulaisten 
pihoja. Poikkeusajan ulkopuolella 
jazzia kuullaan Turussa viikoittain 
pienistä klubeista suuriin konserttisa-
leihin sekä suosituilla jazz-risteilyillä. 

Flame Jazzin 10-vuotisjuhlia 
vietetään 30.10. teemalla ”Kymmenen 
konsertin juhlapäivä Turun tuomiokir-
kolta Logomoon”.

• flamejazz.fi

TEKSTI: ANNINA RANIMO
KUVA: SANNA VARTIAINEN 

Huom! Tapahtuman 
toteutuminen kesällä 
2021 riippuu sen 
kansainvälisen pääjär-
jestäjän, Sail Training 
Internationalin linjauk-
sesta, jota ei artikkelin 
kirjotusvaiheessa ollut 
vielä käytettävissä. 
Ajankohtaiset tiedot 
löydät Turun tapahtuman 
sivuilta tallshipsturku.fi.

Korona-aika 
synnytti idean jazzin 
kotiinkuljetuksista. 

Verneri Pohjola Quartet 
soittamassa kesäisellä 

kotipihalla viime 
vuonna.

Turku on  kulttuuria.

https://tallshipsturku.fi
http://tallshipsmusicfestival.fi
https://sailtraininginternational.org
https://www.flamejazz.fi/
https://tallshipsturku.fi
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Ainutkertainen, talon 
kokoinen Huoneiden 
kirja avautuu elokuussa

T
urun Kivipainon vanhaan 
tehdasrakennukseen syn-
tyy elokuun ajaksi elämyk-
sellinen maailma, Huonei-
den kirja. Se on esitys, jota 

ei katsota, vaan johon astutaan sisään. 
Teos koostuu 64 runosta eli huo-

neesta, joissa edetään sattuman-
varaisessa järjestyksessä kolikkoa 
heittämällä. Jokainen huone on oma 
maailmansa, täynnä runoutta, teatteria, 
tanssia, nukketeatteria, musiikkia ja 
visuaalisia taiteita. Kolikonheitto määrää 
reitin, joten teos on jokaiselle kävijälle 
erilainen.

Huoneiden kirja perustuu Saila Susi-
luodon samannimiseen proosarunoko-
koelmaan ja tarjoaa keskellä kaupungin 

Miten kulttuuri tekee 
hyvää vuonna 2021? 
Moni muistaa kulttuuripääkaupunkivuoden 
pääviestin ”kulttuuri tekee hyvää”. Kulttuurihyvinvointi 
on yksi vuoden 2011 merkittävimmistä perinnöistä ja 
myös 10-vuotisjuhlavuoden ykkösteema.

K
ulttuuripääkaupunki-
vuosi ja sen jälkeinen 
työ on nostanut 
kulttuurin hyvää 
tekevät vaikutukset 

laajasti tunnetuksi ja toiminta 
on nykyään monipuolista. Viime 
vuosina kulttuurihyvinvoinnin käsite 
on alkanut vakiintua käyttöön 
eri puolilla Suomea. Turussa työ 
kulttuurihyvinvoinnin edistämisen 

Uusia kulttuuri- 
koteja siivekkäille
Turun puistoihin ripustettiin keväällä 50 uutta 
juhlavuoden linnunpönttöä kulttuurikaupunkia 
katsomaan tulleille tiaisille, kirjosiepoille  
ja kottaraisille.

Y
mpäristötarkastaja 
Petri Uggeldahl toimi 
puuhamiehenä pönt-
töjen parissa myös 
kulttuuripääkaupun-

kivuonna. Vuonna 2011 ripustettiin 
reilut 80 pönttöä ja myöhemmin 
niitä lisättiin vielä 35.

– Pöntöistä on noin sata pesi-
mäkunnossa. Asumisturvallisuutta 
on seurattu vuosittain ja siivousten 
lisäksi pönttöihin on tehty pinta- ja 
kattoremontteja. Uusien pönttöjen 
ripustuksen yhteydessä korjataan 
heikompikuntoisia asumuksia, jotta 
kaikki pöntöt ovat varmasti pesi-
mäkelpoisia. Varmistamme, ettei 
korjausvelka tulevaisuudessa kasva 
liian suureksi, Uggeldahl kertoo.

Pöntöt rakentanut Mikko Laine 
Linnunpontto.com:sta on koonnut 
tietoa pönttöjen pesinnöistä kym-
menen vuoden ajan.  

– Tarve pöntöille on ollut 
todellinen. Vuodesta 2011 lähtien 
pesimäprosentti on ollut 81 %. 
Tämä tarkoittaa tuhansia onnellisia 
perhetapahtumia. Yksi merkittävä 

Mikko Laine (vas.) ja Petri 
Uggeldahl ripustamassa 
linnunpönttöjä kaupungintalon 
puistoon.

muutos on ollut pikkuvarpusten 
pesintöjen runsastuminen, 
Laine raportoi.

TEKSTI: HELI LEMPA 
KUVA: ANNINA RANIMO

mahdollisuuksia osallistua taiteen 
ja kulttuurin kokemiseen eri tavoin, 
kertoo vapaa-aikatoimialan johtaja 
Minna Sartes.

Kulttuurihyvinvointi oli painotuk-
sena myös kevään avustushauissa. 
Hyvinvoinnin testamenttirahaston 
varoja oli haussa 300 000 euroa erityi-
sesti ikäihmisten kulttuurihyvinvointia 

vilinää sukelluksen oikeasta maailmasta 
mysteeriin tutkimaan tuntematonta. 

Jotta kokemus olisi mahdollisimman 
ainutlaatuinen, taloon tulijoita kehote-
taan kulkemaan siellä yksin.

Teoksen toteuttavat TEHDAS Teat-
teri, Aurinkobaletti ja Aura of Puppets 
lukuisine kumppaneineen. Mukana on 
satapäinen joukko turkulaisia taiteen 
tekijöitä.

Huoneiden kirja 13.–29.8.,  
Turun Kivipaino, Ursininkatu 6
• huoneidenkirja.fi

TEKSTI: MIIA ALHANEN
KUVA: JESPER DOLGOV

eteen jatkuu juhlavuonna. 
– Korona-aikana kulttuurin merkitys 

arjessa on noussut uudella tavalla 
esiin. Paitsi kulttuurilaitosten tapah-
tumatoiminta myös useat kaupungin 
hyvinvointia edistävistä toiminnoista 
ovat rajoitusten myötä olleet tauolla. 
Kulttuurin kaipuu on kasvanut suureksi. 
Juhlavuoden aikana kaupunki haluaa-
kin panostaa asukkaiden hyvinvoin-
tiin entistä enemmän vahvistamalla 

edistävään toimintaan. Turku 2029 
-säätiön varoja oli jaossa 440 000 
euroa hyvinvoinnin edistämiseen 
taiteen ja kulttuurin keinoin. Odo-
tamme innolla, millaisia projekteja 
Turun kulttuuritoimijat toteuttavat 
osana juhlavuotta!

TEKSTI: HELI LEMPA 
KUVA: ANNINA RANIMO

Miten kulttuurihyvinvointi 
toteutuu Turussa, kun kulttuuri- 

pääkaupunkivuodesta on  
kulunut 10 vuotta?  

Seuraa juhlavuoden juttusarjaa 
verkkosivulla turku.fi/2021 ja 
tutustu, miten kulttuuri tekee 

hyvää turkulaisten arjessa  
tänä päivänä.

https://huoneidenkirja.fi
https://turku.fi/2021
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Vanhakaupunki on 
mahdollisuuksia täynnä 
Voisiko Turussakin olla Vanhakaupunki, joka vetää puoleensa kaupunkilaisia ympäri vuoden 
ja jonne matkailijat poikkeuksetta suuntaavat kaupungissa käydessään? Varmasti voisi. 
Oman näköisemme eloisa Vanhakaupunki syntyy, kun Tuomiokirkon ympäristöä kohennetaan 
pieteetillä ja alueen sivistykselliset ja kulttuuriset perinteet linkitetään tähän päivään.

Kohti vuotta 2029

T
urun historiallisen keskus-
tan ja yliopistojen alueen 
toimijat haluavat yhdessä 
kehittää aluetta vetovoi-
maiseksi ja toimivaksi. Sitä 

varten on laadittu laaja suunnitelma, 
joka sisältää sekä rakenteellisia että 
toiminnallisia kehittämisehdotuksia.

– Alueen isot toimijat ja kiinteis-
tönomistajat olivat miettimässä kukin 
tahoillaan omia kehittämiseen liittyviä 
suunnitelmia. Kaupunki halusi koota eri 
toimijat yhteen, jotta suunnitelmat eivät 
jää irrallisiksi vaan kiinnittyvät yhteisiin 
tavoitteisiin ja tukevat näin yhtenäisen 
kaupunkiympäristön rakentumista, 
kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hint-
sanen sanoo.

Kaupungin tavoitteena on saada his-
toriallisesta Turusta kaupunkikuvallisesti 
viihtyisä ja liikkumisen kannalta sujuva. 
Lisäksi toiveena on monipuolistaa pal-
velu- ja tapahtumatarjontaa siten, että 
alue on vireä ympäri vuoden. 

Reitit ohjaavat kulkemista
Rakennetun ympäristön suunnitelmat 
on laatinut arkkitehtitoimisto Lundén 

Architecture Company. 
Suunnitelmiin vaikuttivat sekä ana-

lyysi alueen nykytilasta että kaupunki-
laisten toiveet sen tulevaisuudesta. Niitä 
yhdistämällä tavoitteiksi tarkentuivat 
muun muassa ihmisten ja palvelun-
tarjoajien törmäyttäminen, kävely- ja 
pyöräily-yhteyksien parantaminen, eri 
desibelien kaupunkitilat sekä Aurajoen 
roolin nostaminen kulkuväylänä ja 
vapaa-ajanviettopaikkana. 

– Alueen läpi kulkevien reittien 
selkeyttäminen ja eheyttäminen nousi 
yhdeksi tärkeimmäksi alueen elävöittä-
misen toimenpiteeksi. Reittien varren 
täydennysrakentaminen ja palvelut 
ohjaavat ihmisten kulkemista reiteillä, 
ja samalla reittien varret syttyvät eloon. 
Esimerkiksi Vähätorin ja Suurtorin 
yhdistävä uusi Pennisilta ohjaisi ihmisiä 
kulkemaan Suurtorille, arkkitehti Tuuli 
Loukola kertoo.

Tarinat sanoittavat 
tulevaisuutta
Kaupunkilaisilta ja muilta toimijoilta 
saatujen näkemysten pohjalta ajatus-
hautomo Demos Helsinki kiteytti suun-

nitelmaan kolme tarinaa, jotka kuvaavat 
alueen toivottua tulevaisuutta.

Tarinoissa piirtyy kaupunkitila, jossa 
tuttujen kohteiden lomaan on avautunut 
useita uusia paikkoja, joihin poiketa 
ja tutustua. Historiallisen keskustan 
toimijoista on muodostunut kiinteä 
yhteisö. Yhteisön sisällä tieto kulkee ja 
sen verkostot tuottavat erilaisia taiteen, 
tieteen ja liiketoiminnan kohtaamisia. 

Kun nykyisin yliopistojen alue on pit-
kälti opiskelijoiden ja yliopistojen oman 
väen käytössä, muodostaa se visioi-
dussa tarinassa viehättävän ja aktiivisen 
kaupunginosan, Kampuskaupungin. 
Alue houkuttelee runsaasti kävijöitä 
ja linkittyy tiiviisti Vanhan Suurtorin 
ympäristöön.

– Tarinat kuvittavat ja sanoittavat 
tulevaisuutta ja tuovat esiin erilaisia 
mahdollisuuksia elävöittää aluetta, 
kuvailee Demos Helsingin Kaisa 
Schmidt-Thomé. 

– Ne antavat virikkeitä ja toivottavasti 
innostavat ihmisiä tarttumaan toimeen.

Kehittämis- 
suunnitelmassa 

ehdotetaan Piispankadun 
Svante Dahlströmin 

puistikon muuttamista 
viihtyisäksi aukioksi. 
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Aulikki Mäkinen, 
tuomiorovasti,  
Turun tuomio- 
kirkkoseurakunta

Ajatus alueen elävöittämisestä ja vetovoimaisuuden 
lisäämisestä kuulostaa hyvältä. Tuomiokirkon ympäristön 
kehittäminen on kannatettavaa, mutta varmasti joudutaan 
miettimään eri näkökulmista, millaiseksi miljöö muodostuu. 
Tätäkin tärkeämpänä pidän kirkon sisätilan kehittämistä ja 
kappeleiden käytön monipuolistamista. Näin kirkko voi olla osa 
ihmisten elämää entistä monipuolisemmin.

Tärkeää on rakentaa ja kehittää aluetta yhdessä. Toivon, 
ettei Tuomiokirkko ole vain hieno, historiallinen kulissi, vaan 
osa Vanhankaupungin elämää ja toimintaa yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa. Yhteistyö vaatii luovuutta ja kykyä katsoa 
totuttujen toimintatapojen taakse ja murtaa ennakkoluuloja.

Leena Saarto,  
hallituksen 
puheenjohtaja, 
Piispankatu-
Biskopsgatan ry

Piispankadun muuttuminen pihakaduksi ilahduttaa, mutta 
rakentamisen määrä ja mittakaava mietityttävät. Myös 
keskusta tarvitsee vehreitä ja rauhallisia alueita. Piispankatu on 
osa Turun kansallista kaupunkipuistoa, ja rakentamisen sijaan 
sen viheralueita tulee vaalia. Turun akatemia perusti vuonna 
1757 Floran kortteliin Pehr Kalmin koepuutarhan, jossa viljeltiin 
kansantalouden kannalta tärkeitä hyötykasveja – tänään 
sen paikalle sopisi kaupunkilaisille avoin puutarha, jossa 
tutkittaisiin kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämistä.

Kun liikenne hiljenee ja rantaväylä täydentyy, alueella on 
paljon tarjottavaa historiasta, arkkitehtuurista ja luonnosta 
kiinnostuneille kulkijoille.

Aliisa Wahlsten, 
hallituksen 
puheenjohtaja,  
Turun yliopiston 
ylioppilaskunta 

Oli ilo huomata, että opiskelijoita on kuultu ja huomioitu 
suunnitelmissa. Yhteisöllisyys on meille tärkeää, ja 
esitetyt monipuoliset opiskelutilat mahdollistavat 
mielekkään opiskelun. Alueella on suuri merkitys myös 
opiskelijakulttuurille.

Suunniteltaessa tulevaa toimintaa on hyvä antaa sille niin 
ajallista kuin fyysistä tilaa. Opiskelijat tulevat olemaan monien 
palveluiden suurinta käyttäjäkuntaa. Toivomme myös, että 
palvelut ovat saavutettavia opiskelijoille, myös taloudellisesti. 
Olisihan se unelma saada Vesilinna ”opiskelijoiden linnaksi”. Se 
olisi upea opiskelijoiden yhteisöllisyyden kulmakivi ja mahdol-
listaisi monipuolisen toiminnan.

Näkökulma

Turun historiallisen keskustan 
ja yliopistojen alueen 
kehittämissuunnitelma
• Kehittämissuunnitelman laatijat: Stiftelsen för 

Åbo Akademi, Suomen Yliopistokiinteistöt, 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, 
Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun 
Yliopistosäätiö, Turun Ylioppilaskyläsäätiö 
ja Åbo Akademi sekä Lundén Architecture 
Company ja Demos Helsinki.

• Suunnitelma esiteltiin 8.3.2021 kaikille 
avoimessa webinaarissa, jonka jälkeen se oli 
kommentoitavana Kerro kantasi -verkkosivuilla. 

• Suunnitelma palautteineen viedään kaupungin 
osalta päätöksentekoon kesällä. 

Lisätiedot:
• turku.fi/vanhakaupunki
• turku.fi/sv/gamla-abo

TEKSTIT: TUIJA ALIHAANPERÄ JA PÄIVI AUTERE   
VISIOKUVAT: LUNDÉN ARCHITECTURE COMPANY

Kävelykierroksia ja 
terassitunnelmaa

K
esällä Vanhan-
kaupungin alueen 
historiaan ja tule-
vaisuuden näkymiin 
pääsee tutustumaan 

opastetuilla, maksuttomilla 
kävelykierroksilla. Samalla voi 
piipahtaa vaikka Vanhan Suurto-
rin putiikeissa ja gallerioissa tai 
alueen ravintoloissa ja kahvi-
loissa. Katso tarkemmat tiedot 
kävelykierrosten aikataulusta 
tapahtumakalenterista turkuka-
lenteri.fi ja ilmoittaudu mukaan! 

Tänäkin kesänä Tuomiokirk-
kotorilla voi nauttia leppoisasta 
terassitunnelmasta. Kirkkopuis-

ton Terassilla on tarjolla erilaisia 
makuelämyksiä turkulaisten 
ravintolayritysten voimin. Puis-
toon on myös kesän mittaan 
suunnitteilla erilaisia musiikkita-
pahtumia, kuten jazz-iltoja sekä 
ruoka-, design- ja second hand 
-tapahtumia. 

Tuomiokirkon alueella järjes-
tetään jälleen myös DBTL-fes-
tivaali. Kirkkopuiston Terassi 
ja DBTL tekevät yhteistyötä 
tapahtumaviikonlopun 29.–31.7. 
ajan.

• kirkkopuistonterassi.com
• dbtl.fi
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Tee virtuaalikierros Vanhalla Suurtorilla sijaitsevaan Brinkkalaan ja tutustu talon toimijoihin   
• turku.fi/brinkkala

https://turku.fi/vanhakaupunki
https://turku.fi/sv/gamla-abo
https://turkukalenteri.fi
https://turkukalenteri.fi
https://kirkkopuistonterassi.com
https://dbtl.fi
https://turku.fi/brinkkala
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Kaupunki  
remontissa

Turun kaupungin strategian mukaisesti kaupungin kasvua ohjataan keskustaa 
ympäröiville vyöhykkeille ja joukkoliikenteen pääväylien varsille. Tavoitetta 
toteutetaan mm. vuosittain tarkistettavalla asemakaavoitusohjelmalla. 

A
semakaavoitusohjelman 
mukaan vuoden 2021 
aikana hyväksytään 
yli 30 asemakaavaa. 
Tavoitteena on, että 

hyväksyttyjen asemakaavojen asuin-
kerrosalasta 85 prosenttia sijoittuu 
tiivistyvälle kestävän kaupunkiraken-
teen vyöhykkeelle. 

Kaikkiaan asemakaavoitettavia koh-
teita on vireillä toistasataa. Kaavoituk-
sen kohteisiin voi perehtyä kaupungin 
verkkopalvelussa osoitteessa  
turku.fi/kaavahaku. Esimerkinomaisesti 
tässä esitellään kolme kohdetta. 

Pihlajaniemi
Pihlajaniemen uutta aluetta suunnitel-
laan Heikkilän kasarmialueen kupee-
seen. Tavoitteena on rakentaa alueelle 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen 
liittyvä uusi merellinen kaupunginosa, 
jossa korkeudeltaan polveilevat, 
ilmeeltään vaihtelevat umpikorttelit 
rakennetaan laajan puistoalueen 
ympärille. Asumisen ja liiketilojen 
lisäksi suunnittelualueelle tutkitaan 
myös toimitilojen ja päiväkodin raken-
tamista. 

Nyt on käynnissä suunnittelun 
ensimmäinen vaihe alueen pohjois-

osassa. Toisen vaiheen tavoitteena 
on asumisen lisäksi varata ranta-alue 
virkistysalueeksi.

Tavoitteena on myös uuden 
asuinalueen pohjois-eteläsuuntaisesti 
kulkeva virkistys- ja viheryhteys, 
joka kytkee suunnittelualueen sekä 
sen pohjoispuoliset kaupunginosat 
merenrannan virkistysalueeseen. 

Parkin kenttä
Kaavamuutosalue sijaitsee Turun itäi-
sessä keskustassa, kehittyvällä Anin-
kaisten alueella. Suunnittelualueella 
on Parkinkentän ulkoliikuntapaikka, 
1950-luvulla rakennettu kaksikerrok-
sinen Turun Pyrkivän urheilutalo ja 
1990-luvulla rakennettu osin kaksi-
kerroksinen kentän huoltorakennus. 
Kenttää reunustavat kolmelta sivulta 
katupuut. 

Tavoitteena on mahdollistaa 
Parkinkentän täydennysrakentaminen 
osana kehittyvää Aninkaisten aluetta 
siten, että samalla alueen liikuntapal-
velut paranevat. Tavoitteena on muo-
dostaa kaupunkikuvallisesti korkeata-
soinen ja toiminnoiltaan monipuolinen 
kortteli, jossa yhdistyvät mm. liikunta, 
asuminen, toimisto- ja liikekäyttö. 

Karhunahde
Kaava-alue sijaitsee Hirvensalossa 
Kakskerrantien varrella, Friskalan 
ja Maunulan pientaloalueiden 
välissä. Suunnittelualue on noin 
24,4 ha. Tavoitteena on suunnitella 
Maunulantien ympäristön ase-
makaavoittamattomalle alueelle 
osayleiskaavan mukainen pientalo- 
alue ja virkistysalue.

Asukkaita alueelle tulee arviolta 
noin 290. Asuinkortteleita kaava-
ehdotuksessa on 29 %, virkistys-
alueita 66 % ja katualueita 5 %. 
Kaava-alueen koko on 24,4 ha.

Ajantasaiset 
asemakaavatiedot 
verkosta
Asemakaavoituksen prosessi on 
digitalisoitu niin, että kaupungin 
nettisivujen kaavahaku pysyy 
jatkuvasti ajan tasalla. Erillistä kaa-
voituskatsausta ei enää julkaista.

Kaavoja voi hakea kartalta ja  
nettisivuilta: 
• Karttapalvelun kaava-alueen 

linkki vie kaavan verkkosivuille.
• Kaupungin verkkosivujen 

hakutoiminto hakee vireillä ja 
voimassa olevat asemakaavat. 
Haun voi tehdä myös kaavan 
työnimellä.

• turku.fi/kaavahaku
• turku.fi/sv/plansökning

TEKSTI: SEPPO KEMPPAINEN
KUVAT: SENAATTI

Kaavoitus toteuttaa 
kaupunkistrategiaa

Pihlajaniemen sydämenä 
toimivaa puistoa 

rajaavat korkeudeltaan 
vaihtelevat umpikorttelit. 

Havainnekuva. 
Visualisointi: Tietoa Oy. 

R
unosmäen moni-
toimitalon ja alue-
kehityshankkeen 
yhteistoimintaurakan 
toteuttajaksi on 

valittu Runosmäki yhdessä -nimi-
nen ryhmittymä. Ryhmittymän 
urakoitsijana toimii NCC Suomi 
Oy ja muina jäseninä Bonava 
Suomi Oy, TVT Asunnot Oy ja 
Varsinais-Suomen Asumisoikeus 
Oy. Pääsuunnittelija on Arkkitehti-
toimisto Konkret Oy.

Monitoimitaloon sijoittuvat 
päiväkoti, neuvola- ja perhekes-
kus sekä kirjasto- ja nuorisotilat. 
Seurakunnan tiloja ovat mm. 
kirkko- ja seurakuntasalit, diako-
nian vastaanottotila ja kerhotilat. 
Tiloja tulee myös asukkaiden ja 
alueen yhteiseen käyttöön. 

Monitoimitalo on valmis 
vuoden 2023 loppuun mennessä. 
Se rakennetaan jo puretun koulun 
paikalle. 

Alueen laajempaan kehittämi-
seen tähtäävää aluesuunnittelua 
ja sen edellyttämää asemakaavoi-
tusta työstetään samanaikaisesti 
monitoimitalon kanssa.

Runosmäen 
monitoimitalo

Pihlajaniemen 
kaava-alue

Rakenteilla

http://turku.fi/kaavahaku
https://turku.fi/kaavahaku
https://turku.fi/sv/plansökning
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Kristiinankadulla 
kokeillaan kesäkatua 
Kristiinankadulla kokeillaan kesällä uudentyyppistä katutilan käyttöä. Kadulle 
tuodaan istutuksia ja penkkejä, jotka lisäävät kävely-yhteyden houkuttelevuutta 
ja oleskelumahdollisuuksia Yliopistonkadun ja jokirannan välillä. Ravintoloille 
mahdollistetaan kesäterassien tuominen katualueelle. Kokeilun aikana rajoitetaan 
läpiajoliikennettä Linnankadun ja Eerikinkadun välisellä osuudella.

A
joneuvoliikennettä 
rajoitetaan sen takia, 
että kokeilusta saa-
daan vaikuttavampi, 
kun kävelylle, oleske-

lulle ja katutilan muulle käytölle jää 
enemmän tilaa. Kesäkadun tun-
nelma on rauhallisempi ja ympäristö 
turvallisempi.  

Kristiinankatu valittiin kokei-
lualueeksi, sillä katua on tarkoitus 
kehittää kävelypainotteisena 
katuna. Kadun varrella on myös 
kokeiluun sopivaa liiketoimintaa, 
kuten ravintoloita ja pieniä eri-
koisliikkeitä. Kokeilu on osa Turun 
kävelyn ja oleilun kehittämisohjel-
man valmistelua. 

Lähe luontoon – 
lähiluontoon!
Lähiluonto on kaupunkilaisen henkireikä. Koronarajoitusten 
aikana lähellä olevien ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksien 
merkitys on kasvanut entisestään. Turussa lähiluontoon 
pääsee mm. kansallisessa kaupunkipuistossa. K

ansallinen kaupunkipuis-
toverkosto täyttää tänä 
vuonna jo 20 vuotta. 
Ensimmäisenä kaupun-
kipuisto perustettiin 

Hämeenlinnaan ja Turku liittyi mukaan 
vuonna 2013. 

Turussa kansallinen kaupunkipuisto 
ulottuu Airistolta Kuralan Kylämäkeen. 
Yhtenäinen, noin 15 kilometriä pitkä alue 
sisältää luontoa, kulttuuria ja historiaa. 

– Puiston ytimenä ovat turkulaiset 
maisemaikonit Aurajoki ja Ruissalo. 
Siitä alue sitten laajenee kukkapuistojen 
ja Vanhankaupungin kautta Aurajokea 
myötäillen aina Kuralaan asti, kertoo 
Kansallinen kaupunkipuisto -verkoston 
puheenjohtaja, infran kunnossapitopääl-
likkö Mari Helin.

– Alue on Suomessa ainutlaatuinen, 
vaikka muualtakin tietysti löytyy myös 
hienoja kokonaisuuksia. 

Helin kuvailee kaupunkipuistoa 
”ulko-olohuoneeksi”, jossa yhdistyvät 
lenkkeily-, treffaamis- ja piknikmahdolli-
suudet. Luonto ja ulkoilu luovat puit-

teet, joita täydentävät saumattomasti 
palvelut ja kulttuurielämykset.

– Toivottavasti palveluja saadaan 
entistä enemmän. Lähialueiden ulkoilu-
buumi on tullut jäädäkseen, ja ennakko-
luulottomille yrittäjille se tietysti tarjoaa 
uusia mahdollisuuksia.

Suuressa kuvassa puisto on suhteel-
lisen pysyvä elementti kaupungissa, 
mutta pieniä muutoksia tapahtuu koko 
ajan. Vanhaa korjataan ja uutta rakenne-
taan. Viime aikoina on mm. parannettu 
ympäristöministeriön rahoituksella 
valaistusta Koroisista Halisiin kulkevalla 
ulkoilureitillä. 

Tutustu lisää, katso muun muassa Turun 
kaupunkipuiston videosarja ja kartta:
• turku.fi/kaupunkipuisto
• turku.fi/sv/nationalstadspark

• kansallisetkaupunkipuistot.fi
• kansallisetkaupunkipuistot.fi/sv

TEKSTI: SEPPO KEMPPAINEN
KUVA: JONNE LINNA-ALHO

Kansallinen 
kaupunkipuisto 
ulottuu Airistolta 

Kuralan Kylämäkeen.

Kesäkatu on myös osa kulttuuripää-
kaupunkivuoden 10-vuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa. Kokeilu suunnitellaan ja 
toteutetaan yhteistyössä mm. kadun-
varren yrittäjien, Sytytä Turku -idea-
kilpailun ja keskustan kehittämisen 
kärkihankkeen kanssa.

Läpiajoliikenteen kieltäminen 
heinä-elokuussa 2021 vaikuttaa 
Kristiinankadun pysäköintihallien saa-
pumisreitteihin idän suunnasta, jolloin 
autoilijan pitää kiertää Kristiinankadun 
suljettu osuus joko Eskelinkadun tai 
Aurakadun kautta. Myös Kauppato-
rin väliaikaiset liikennejärjestelyt on 
otettava huomioon.

TEKSTI: SEPPO KEMPPAINEN
KUVA: MARIE NYMAN

Kristiinankadulla on 
pieniä erikoisliikkeitä, 
joten se sopii hyvin 
kesäkatukokeiluun.

https://turku.fi/kaupunkipuisto
https://turku.fi/sv/nationalstadspark
https://kansallisetkaupunkipuistot.fi
https://kansallisetkaupunkipuistot.fi/sv
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Hei, nyt lähdetään

Nuoriso-ohjaajan  
työ monipuolista  
myös korona-aikana
Nuoriso-ohjaajat Mirka Lasarov ja Yasin Asgari työskentelevät Hirvensalossa 
Syvälahden monitoimitalon nuorisotilassa. Heidän työnkuvansa on monipuolinen 
ja työpäivät vaihtelevia. Tule mukaan seuraamaan, millainen oli Mirkan ja Yasinin 
työpäivä maaliskuussa 2021. Yläkoulut olivat tuolloin etäopetuksessa. Osa kaupungin 
nuorisotiloista oli kiinni ja niiden työntekijät olivat siirtyneet työskentelemään verkossa. 
Suurinta osaa nuorisotiloista oli voitu pitää auki tiukoin turvaohjeistuksin.

12.30 Työpäivä alkaa
Yasin aloittaa työpäivänsä kaupasta. 
Hän ostaa pääsiäismunia nuorisotilan 
pääsiäistoimintojen palkinnoiksi. Mirka 
tulostaa toimistolla askarteluohjeita 
pienten vuorolle ja valmistelee isojen 
vuorolle tietovisan.

13.00 Nuorisotila aukeaa
Torstaisin vakiokävijöiden koulupäivä 
päättyy kahdelta, joten nuoriso-ohjaa-
jilla on hetki aikaa keskustella päivän 
suunnitelmasta ennen asiakkaiden 
saapumista. Ohjelmassa on nuorempien 
kävijöiden kanssa askartelua, isoille tie-
tovisa ja pajunkissojen koristelua. Vielä 
ehtii tarkastaa sähköpostit ja sometilit 
sekä vastata yhteydenottoihin.

Nuorten kohtaamispaikka Wauto eli Walkers-auto liikkuu kesän aikana ympäri Turkua 31.7. asti  
• turku.fi/nuoret

Nuoriso-ohjaajat 
Yasin Asgari (vas.) 
ja Mirka Lasarov 

valmistautuvat uuteen 
työpäivään Syvälahden 

nuorisotilassa.

14.00 Pienten vuoro
Ensimmäiset alle 13-vuotiaat saapuvat. 
Asiakkaita tulee yhteensä kymmenen eli 
juuri korona-ajan sallituissa rajoissa.

Osa nuorista keskittyy pleikkarin 
pelaamiseen, toiset valtaavat biljardi-
pöydän, tyttöjen kanssa askarrellaan 
ryhmäkuvaa seinälle. Muut aloittavat 
elokuvan katselun.

17.00 Yli 13-vuotiaiden 
vuoro alkaa
Vuorojen vaihtuessa työntekijät ruo-
kailevat, sillä tämä on yleensä päivän 
hiljaisin hetki.

Mirka valmistelee sunnuntaille 
etävirvontapistettä ja sen mainosta. 
Mainoksen valmistuttua somemateriaalit 

laitetaan jakoon. Nuorisotila tiedottaa 
toiminnastaan somekanavissa sekä eri-
laisissa vanhempien ja nuorten Whats-
App-ryhmissä. Osalla nuoriso-ohjaajista 
on työntekijäprofiilit somessa, jolloin 
nuorten on helpompi tavoittaa heitä 
tarvittaessa henkilökohtaisesti.

18.00 Ilta
13–18-vuotiaat ovat saapuneet. Totut-
tuun tapaan Mirka ja Yasin vaihtavat 
nuorten kanssa koronakuulumiset ja 
tarkastavat heidän kanssaan tiedotus-
välineistä koronatilanteen. 

Nuoret haastavat Yasinia biljardimat-
seihin. Mirka hakee tytöille varastosta 
pajunkissojen koristelumateriaalia.

Ylä-asteen päättävien nuorten 
kanssa keskustellaan tulevaisuudesta. 
Monilla on kesän suunnitelmat valmiina 
ja toiveissa kesätyöpaikka. Osa nuorista 
on hakenut Turun kaupungilta kesätyö-
paikkaa ja he odottavat jännittyneinä 
tuloksia.

Myös Mirkan ja Yasinin kevät tuo tulles-
saan uutta. Molemmat työskentelevät 
Turussa 21.4.–31.7. kokeilussa olevassa 
Wauto-toiminnassa, jossa matkailuau-
tolla kierrellään ja kohdataan nuoria 
heidän ajanviettopaikoissaan. Nuorten 
kanssa pohditaan, kuinka paljon Wau-
tolla liikutaan Hirvensalossa. 

20.00 Nuorisotila sulkeutuu
Nuorten on aika lähteä. Työntekijät 
siivoavat tilaa seuraavaa työpäivää 
varten. Lopuksi he kirjoittavat vielä 
päiväraportit.

20.30 Päivä pulkassa ja 
kohti kotia

TEKSTI JA KUVAT: MIRKA LASAROV, MARIA VAKKAMAA

https://turku.fi/nuoret
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Turun Tiedepuisto 
kasvaa myös 
sosiaalisesti kestävästi
Turun kaupunki kehittää Turun Tiedepuistoa kansainvälisesti 
merkittävänä osaamiskeskittymänä ja huippuosaamisen 
näyteikkunana. Yksi väline kehitystyössä on Kieppi-hanke, 
jossa alueelle synnytetään uutta kierto- ja jakamistalouteen 
perustuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeen turvin 
Turku Science Park Oy:n asiantuntijat auttavat Turun 
Tiedepuiston yrityksiä ja kiinteistöjen omistajia löytämään 
kestäviä ja kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. 

” 
Yksi kiinnostavimmista hank-
keen aikana toteutettavista 
piloteista kohdistuu hävikkiruuan 
hyödyntämiseen sosiaalista 
kestävyyttä tukevalla tavalla. 

Tämä pilotti on erityisen innostava siksi, 
että vaikka se ei kasvata kenenkään 
liikevaihtoa, on sillä myönteisiä sosiaa-
lisia ja ekologisia vaikutuksia, kertoo 
erityisasiantuntija Aino Ukkola Turku 
Science Park Oy:stä.

Ruokahävikin vähentämiseen 
tähtäävä pilotti toteutetaan Turun 
Tiedepuistossa pääkonttoriaan pitävän 
elintarvikeyhtiö HKScanin ja Operaatio 
Ruokakassin yhteistyönä. 

– He nimesivät oitis henkilöstömyy-
mälänsä yhdeksi kohteeksi, jossa ruo-

kahävikin minimoimista voisi tehostaa. 
Ratkaisuksi haluttiin löytää HKScanin 
yritysarvojen mukainen toteutustapa. 
Kartoitimme mahdollisia yhteistyötahoja 
ja löysimme yhteistyökumppaniksi 
Operaatio Ruokakassi ry:n.

Operaatio Ruokakassi on turkulai-
nen, pääosin vapaaehtoisvoimin toimiva 
avustusjärjestö. Sen tehtävänä on 
keskitetysti hankkia ja toimittaa ruokaa 
yhdistyksen jäsenjärjestöjen kautta 
vähävaraisille. Viime vuonna Operaatio 
Ruokakassi jakoi ruokaa 2,1 miljoonaa 
kiloa eli yli 4 600 ruokakassia viikoittain.

Yhteistyö alkoi helmikuussa. HKScan 
kokee toiminnan omien tavoitteidensa 
mukaiseksi. Myös Operaatio Ruoka-
kassissa toimintaan ollaan tyytyväisiä 

ja ruokaa noudetaan nyt viikoittain 
jaettavaksi alueen vähävaraisille ruoka-
kassijakojen yhteydessä.

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut 
lahjoittamaan tuotteitaan Operaatio 
Ruokakassin kautta vähävaraisille, voit 
olla yhteydessä Turku Science Park 
Oy:n yhteyshenkilöihin (Aino Ukkola, 
Sofia Pihlava ja Lotta Mujo).

Kirjasto 
kiertotalouden 
edistäjänä

K
iertotalouden 
ydinajatus on käyttää 
resursseja fiksum-
min. Avainsanoina 
ovat uudelleen käyt-

täminen, jakaminen, lainaaminen, 
korjaaminen ja laadukkaampien 
tuotteiden valmistus. 

– Nykykulutuksessa tuote 
päätyy roskiin melko yksisuun-
taisesti. Kiertotalous taas on 
ympyrä, jossa tavara kiertää eikä 

Operaatio Ruokakassin 
vapaaehtoiset noutavat 
hävikkiruokaa viikoittain 

HK Scanin pääkonttorilta 
Turun Tiedepuistosta.

Lue lisää Turun Tiedepuistosta  
ja seuraa myös blogia: 
• turuntiedepuisto.fi

TEKSTI: SOFIA PIHLAVA

synny jätettä tai päästöjä, kaupun-
gin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan 
projektityöntekijä Lotte Suveri 
havainnollistaa. 

Turussa edistetään monipuoli-
sesti sekä teollisuuden että arjen 
kiertotaloutta.

– Yhtenä keinona on tuoda esiin 
niitä kiertotalouden ratkaisuja, joita 
on jo olemassa, kuten kirjaston 
palvelut, kiertotalouden projekti-
päällikkö Liisa Lahti sanoo. 

Kirjasto on oiva esimerkki kier-
totalouden mahdollistajasta. Turun 
kirjastoissa on paljon lainattavia 
käyttöesineitä, kausikortteja, pelejä 
sekä soittimia. Lisäksi kirjasto tarjoaa 
tilat työnteolle, lukemiselle tai vaikka 
pelaamiselle. 

– Lisäksi meillä on palveluita, kuten 
3D-tulostus ja ompelukoneet, joilla voi 
korjata tavaran uuden ostamisen sijaan, 

erikoiskirjastovirkailija Karoliina 
Paulomäki kertoo. 

Tutustu lainausmahdollisuuksiin:
• turku.fi/lainaa-kulttuuria
• turku.fi/lainattavat-esineet

TEKSTI: NOORA YRTTIAHO
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https://turuntiedepuisto.fi
https://turku.fi/lainaa-kulttuuria
https://turku.fi/lainattavat-esineet
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T
ilastokeskuksen mukaan 
noin joka kolmannessa 
kotitaloudessa on lem-
mikkieläin. Koronavuoden 
aikana lemmikkieläinten 

suosio on jatkanut kasvuaan. 
Näkyykö lemmikkieläinten määrän 

kasvu Turun kaupungin eläinsuoje-
lutyössä, valvontaeläinlääkäri Tiina 
Korte-Mattila?

– Eläinsuojeluilmoitusten määrä ei 
ole parin viime vuoden aikana kas-
vanut, mutta vakavia tapauksia on 
enemmän.

Eläinsuojelutyö perustuu sään-
neltyihin lakeihin ja asetuksiin. Kyse 
ei ole siis ”kivasta ylimääräisestä 
jutusta”, jonka kaupunki on ottanut 
hoitaakseen. Valvontaeläinlääkäri on 
Turun kaupungin työntekijä, mutta 
kustannukset laskutetaan Aluehallinto-
virastolta. Valvonta on siis kaupungille 
maksutonta.

– Työ on 80 prosenttia eläinsuoje-
luvalvontaa ja 20 prosenttia eläintau-
tivalvontaa. Valvottavaan alueeseen 
kuuluvat Turun lisäksi Raisio, Naantali, 
Rusko ja Vahto.

Mitä eläinsuojelutyö on 
käytännössä? 
– Suurin osa työstä tapahtuu kentällä, 
Tiina Korte-Mattila sanoo. 

– Saamme eläinsuojeluilmoituksen 
ja sen perusteella tehdään kohteeseen 
tarkastus. Kohde voi olla yksityis- 
asunto tai esimerkiksi hevostalli. Isoja 
tuotantotiloja Turussa ei juurikaan ole.

Eläinsuojeluilmoituksen voi tehdä 
esimerkiksi sähköpostilla. Nimettöminä 

Valvoja kentällä 
– kissa pöydällä

Verhon takana

jätettyjä ilmoituksia ei oteta käsitte-
lyyn. Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksen mukaan tarkastuksen 
kohteelle ilmoituksen tekijää ei 
kerrota.

– Esimerkiksi ilmoitus haukkuvasta 
koirasta ei aiheuta toimenpiteitä, jos 
ilmoitukseen ei liity mitään muuta syytä. 
Koiran omistajan velvollisuuksiin kuuluu 
pitää koiraa niin, ettei siitä aiheudu 
haittaa sivullisille.

– Tyypillisimmät tapaukset ovat koirat 
ja kissat yksityisasunnossa. Näissä 
tapauksissa joudutaan menemään 
kotirauhan piiriin, joten valvontakäynnin 
pitää olla hyvin perusteltu.

Korte-Mattila sanoo tekevänsä 
tarkastuskäynnit pääsääntöisesti yksin. 
Eikö pelota mennä yksin tuntematto-
maan osoitteeseen?

– Yllättävän vähän on tullut eteen 
edes läheltä piti -tilanteita. Suurin osa 
tarkastuskäynneistä sujuu rauhallisesti 
ja hyvässä hengessä ilman jatkotoimen-
piteitä.

Jos korjattavia epäkohtia ilmenee, 
valvontaeläinlääkäri kirjoittaa määräyk-
sen korjata havaitut epäkohdat. Joskus 
tilanteen ollessa paha, eläimet otetaan 
pois omistajaltaan.

Lemmikkieläimet sijoitetaan kaupun-
gin eläinhoitolaan ja suureläimet toisiin 
sopimuspaikkoihin. 

– Yleisin syy eläinten ottamiselle 
haltuun on pitopaikan siivottomuus. 
Kun epäkohdat on korjattu, arvioidaan 
mahdollisuudet eläinten palauttamiselle.

– Osa palautetaan alkuperäiselle 
omistajalle, mutta aina tämä ei ole 
mahdollista, ja näissä tapauksissa 
eläimelle etsitään uusi koti esimerkiksi 
yhteistyössä eläinsuojeluyhdistysten 
kanssa. Erittäin harvoin eläin joudutaan 
lopettamaan.

Korte-Mattila kehottaa kaikkia 
eläinsuojeluilmoituksen tekemiseen, jos 
epäilee sellaiseen aihetta. Huoli eläimen 
hyvinvoinnista saa ylittää yleisen häve-
liäisyyden. 

Eläinsuojeluilmoituksen sähköposti: 
elainsuojelu@turku.fi

Tutustu lisää:
• turku.fi/elainsuojelu
• turku.fi/sv/djurskydd

• turku.fi/elainhoitola
• turku.fi/sv/djurhem

• facebook.com/elaintenhoitajat

TEKSTI JA KUVAT: SEPPO KEMPPAINEN

Aarre-kissa ottaa 
rennosti pöydällä, kun 
eläintenhoitajat Laura 

Jalava (edessä) ja Heidi 
Leyser-Kopra keskittyvät 

omiin töihinsä.

– Suurin osa 
eläinsuojelun työstä 

tapahtuu kentällä, sanoo 
valvontaeläinlääkäri Tiina 

Korte-Mattila.

Löytöeläimistä (kissat, koirat, muut lemmikkieläimet) huolehtii Turun kaupungin eläinhoitola  
• p. 050 554 6394 tai elainhoitola@turku.fi

https://turku.fi/elainsuojelu
https://turku.fi/sv/djurskydd
https://turku.fi/elainhoitola
https://turku.fi/sv/djurhem
https://facebook.com/elaintenhoitajat
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Kauppatorin  
kahdet kasvot

Yhteisillä 
pelisäännöillä 
sujuvuutta 
pienliikenteeseen

Turun Kauppatorin keskellä kulkee työmaa-aita, jonka 
molemmin puolin tapahtuu paljon. Kauppatori on kaupalle 
auki aidan aurinkoisella puolella, toinen puoli on työmaa-alue.
Sinnekin paistaa aurinko, ja valmista syntyy aikataulussa.

Yhteiskäyttöiset polkupyörät ja sähköpotku-
laudat lisääntyvät katukuvassa, kun 
Turkuun tulee kesän myötä joukko uusia 
liikkumispalveluita. 

T
urun tori on ainutlaatuinen 
ja haluttu kauppapaikka. 
Aina ollut ja on edelleen. 
Sata vuotta sitten ei kysytty 
kylmä- eikä parkkitilaa. Nyt 

on molempia tarjolla, vaikka eletään 
keskellä isoa rakennusprojektia. Myynti- 
ja kylmätilat järjestyvät tänäkin kesänä 
tarpeen mukaan. Poikkeusoloissa 
torikauppa laajenee Yliopistonkadulle 
viime kesän malliin, lisäpaikkojakin on 
päätetty merkittävä määrä.

Kauppa ja koneet käyvät 
aamusta iltaan
Uuden Kauppatorin kannen rakentami-
nen alkoi maaliskuussa, kun kaivinkone 
aloitti pohjatyöt. Isoja työajoneuvoja 
keskellä Turkua näkee enää vajaan 
vuoden.

Molemmin puolin aitaa on täysi 
kuhina käynnissä, kun koneet ja kauppa 
käyvät arkisin aamusta iltaan.

Torikannen rakentaminen jatkuu 
aikataulussa, paviljonkirakennukset 
ovat maanalaisia tiloja vaille valmiit tänä 
kesänä.

P
yörää tarvitsevat 
voivat Föli-fillarei-
den lisäksi napata 
jatkossa käyttöönsä 
Juro-pyörän. Juroilla 

ei ole kiinteitä pysäköintipisteitä, 
vaan toimintaidea on samanlainen 
kuin sähköpotkulaudoilla. 

Sähköpotkulaudoissakin 
tarjonta lisääntyy, kun Tierin ja 
Voin laudat saavat rinnalleen 
Limen skuutit. Lisäksi Turkuun 
tulevat Biketaxit eli taksien tapaan 
toimivat riksapyörät.

Yhteiskäyttöiset menopelit 
sopivat hyvin Turkuun, sillä 
kaupunki haluaa laajentaa ympä-
ristöystävällisten teknologioiden 
käyttöä liikenteessä. 

Kaikki uudet palveluntarjoajat 
ovat yksityisiä yrityksiä, mutta 
kaupungin johdolla yhteiskäyt-
töisille pienliikennevälineille on 
laadittu yhteiset pelisäännöt. 
Tavoitteena on, että uudet 
palvelut ovat turvallisia ja liittyvät 
luontevasti muiden kulkumuotojen 
joukkoon.  

Pelisäännöissä edellytetään 
muun muassa, että palvelun ope-
raattorin on seurattava aktiivisesti 

Uuden Kauppatorin avajaisia suunni-
tellaan osaksi Turun päivää 2022.

Keskustaan pääsee kaikilla 
kulkuvälineillä
Torikauppiaiden edustus on mukana 
suunnittelussa sekä nykytilanteen että 
tulevan uuden torin toiminnallisuudessa. 
Torikauppa on nyt ja jatkossa 
kaupallisen keskustan ydin, jonne voi 
kulkea kaikilla kulkupeleillä sekä jalan. 
Fölillä pääsee korttelin päähän Turun 
Kalapoikien tiskistä, autolla lähes tiskin 
alle Toriparkkiin. 

Voit seurata reaaliajassa torin raken-
tumista: torilive.fi.

Lisätietoa: 
• turku.fi/turun-uusi-kauppatori

Videoita Kauppatorista: 
• facebook.com/watch/turunkauppatori

TEKSTI: MIKKO GRÖNMAN
KUVAT: ANTERO LYNNE

Paviljongit ovat jo 
nähtävissä, mutta maan 

alla työt jatkuvat vielä 
ennen kuin ovet voidaan 

avata asiakkaille.

kulkuvälineidensä sijaintia ja 
siirrettävä vaaraa tai haittaa 
aiheuttavat kulkuvälineet. 
Operaattorilla on myös oltava 
selkeät asiakaspalvelu- ja 
palautekanavat sekä huolto-
järjestelmä, jolla varmistetaan 
kulkuvälineiden turvallinen 
kunto. 

Lisätiedot: 
• turku.fi/yhteiskäyttö

TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVA: KATARIINA SALOKANNEL

Muista!
• Liiku sähkökäyttöisillä 

ja -avusteisilla 
kulkuvälineillä 
vain pyörätiellä tai 
ajoradalla.

• Huomioi muut liikkujat 
ja sopeuta nopeus 
tilanteen mukaan.

• Pysäköi niin, ettei 
pysäköinti haittaa 
muuta liikkumista.

https://torilive.fi
https://turku.fi/turun-uusi-kauppatori
https://facebook.com/watch/turunkauppatori
https://turku.fi/yhteiskäyttö
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Jos
Turun saaristo olisi 
“bikinikunnossa” 

Matkailututkijan ajatuksia saaristomerenneidolle

Turun saaristoa on vuosikymmeniä yritetty muokata ”biki-
nikuntoon” – vetovoimaiseksi matkailukohteeksi. Korona-
kesänä 2020 Suomeen jumittuneet kotimaanmatkailijat 
nostivat saariston rekisteröityjä yöpymisiä, mutta pysy-
vämpi menestys edellyttää lujaa tahtoa ja kovaa työtä. 
Saariston matkailukehitys tarvitsee myös kansainvälistä 
kysyntää sekä huomattavaa matkailuinfrastruktuurin ja  
palvelutarjonnan kasvua. 

Saaristomeri on kuvankaunis ja ainutlaatuinen, mutta 
ennen kaikkea sen pitäisi olla terve ja hyvinvoiva. Biki-
nikunnossaan rohkeasti LUOMU ja LUMOAVA eli luon-
nonmukainen ja luonnon monimuotoisuutta kunnioittava. 
Tärkein tehtävämme on varmistaa, ettei meri pääse liian 
reheväksi, ettei se kärsi happikadosta, eikä peity sinivih-
reisiin levälauttoihin. 

Bikinikuntoinen saaristo on iloinen, elävä, avoin ja helposti 
lähestyttävä. Se ottaa kotimaiset ja kansainväliset vieraat 
avosylin vastaan ja tarjoaa heille elämyksellisiä ja tunteita 
herättäviä aktiviteetteja. Jännitystäkin pitää olla, mutta se 
ei tarkoita henkensä kaupalla pyöräilyä autotien reunassa 
tai pelkoa siitä, ettei mahdu seuraavaan yhteysalukseen. 

On varmistettava, että matkailupalvelut saa ostettua hel-
posti yhdestä paikasta ja muistettava, että lomaohjelmaa 
ei nykyisin suunnitella etukäteen vaan matkan varrella.  

Bikinikuntoinen saaristo pitää huolta arvokkuudesta, 
laadusta ja hyvästä maineesta. Se toimii vastuullisesti 
ja oikeudenmukaisesti ja voi luottaa siihen, että vieraat 
palaavat takaisin ja puhuvat siitä hyvää. Ulkokuorta voi 
kiillottaa stailaus- ja brändäyspalveluilla, mutta todellinen 
merkitys syntyy omista vahvuuksista ja aidosta vuorovai-
kutuksesta. 

Bikinikuntoon pääseminen ei lopulta vaadi vippaskonsteja, 
vaan sitä, että pukeutuu bikineihin ja lähtee rohkeasti saa-
ristoon, rannalle, laiturille, uimarannalle, veneen kannelle ja 
avantoon.

Juulia Räikkönen
Matkailuliiketoiminnan 
dosentti, tutkijatohtori
Turun yliopiston 
biodiversiteettiyksikkö
ja Turun kauppakorkeakoulu

Merellisiä 
elämyksiä 
Jokisatamassa 
Kesällä Forum Marinumissa on koettavissa entistä 
laajempi, elämyksellinen Merikeskus, jossa upea 
saaristo tuodaan kosketusetäisyydelle.

M
erikeskus tuo yhteen 
saariston ihmiset, 
elämäntavan ja luonnon, 
joita esitellään toimin-
nallisella ja hauskalla 

tavalla. 
Toukokuun lopussa avautuu 40 000+ 

-näyttely, joka tarjoaa kävijälle elämyk-
siä, inspiraatiota ja kohokohtia saariston 
tarjonnasta. 

Näyttelyn videoteoksessa tutus-
tutaan saaristossa elävien ihmisten 
arkeen. Merelliseen maisemaan voi 
uppoutua elokuvan kautta ja Turku– 
Tukholma-matkalle pääsee ääniteoksen 
välityksellä. 

Meren ja saaristoluonnon erikoisuuk-
sia tutkitaan Åbo Akademin ja Turun 
yliopiston kanssa toteutetuissa näytte-
lykohteissa.

– Tutkimustieto on puettu elämyk-
siksi, jotka tekevät näkyväksi luonnon 
monimuotoisuutta ja haavoittuvaisuutta. 
Pelin kautta havainnollistetaan, miten 
oman arjen valinnat vaikuttavat meren 
tilaan, kuvailee näyttelysuunnittelija 
Hanna Niittymäki. 

Alueen matkailuorganisaatioiden 
sekä Turun yliopiston Brahea-keskuk-
sen kanssa Forum Marinumin edustalle 
luodaan toiminnallinen kesätori, jossa 
on monenlaista tekemistä, ideoita saa-
ristomatkailuun sekä lähiseudun tuotta-

jien herkullisia ruokamatkamuistoja. 
– Haluamme herättää kiinnostuksen 

merellistä Turkua ja saaristoa kohtaan 
sekä kannustaa matkailemaan vas-
tuullisesti, kertoo projektipäällikkö Ira 
Lahovuo.

Tutustu tarkemmin: 
• forum-marinum.fi

Merellistä Turkua edistetään Turun kau-
pungin Merikeskushankkeessa. Näytte-
lyn kokoamisen on koordinoinut Turun 
kaupungin ja Tukholman saaristosäätiön 
Archipelago Access -hanke, joka on 
saanut rahoitusta EU:n Central Baltic 
Interreg (2014-2020) -ohjelmalta.

TEKSTI: MIIA ALHANEN
KUVA: MIKKO KAURIO

Merikeskuksen 
40 000+ -näyttely 

avautuu 28.5. 
Forum Marinumissa.

http://forum-marinum.fi
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Kesäpäivä 
saaristossa

Vesibussilla Ruissaloon –  
matkan voi maksaa lähimaksulla

Mitä jos ottaisit tämän kesän tavoitteeksi 
tutustua turkulaisten omiin ulkoilusaariin? Selvitä, 
millä saarella on hienoin hiekkaranta. Hyppää 
yhteysaluksen kyytiin ja lähde merille!

M
ikä olisi paras tapa 
viettää kesäpäivää? 
Mahdollisuuksia 
riittää: ui, souda, 
melo, lentopalloile, 

frisbee- tai minigolffaa, kalasta, 
marjasta, retkeile ja nauti saaris-
tomaisemista. Mihin päädytkin, 
eksymisen vaaraa ei ole; saarilla 
liikkumista helpottavat upouudet 
opastetaulut.

Kaikissa saarissa on kahvila ja 
ruokaa saat tilauksesta. Vepsän 
ravintolassa on lounasta tarjolla 
päivittäin. Tulisijat polttopuineen 
ovat vapaasti käytettävissä. Juoma-
vettä on saatavilla ja huussit ovat 
käytössä. Vepsän mökkeilijöillä on 
käytössään vesivessat.

Majoituksen vuorokausihinnat 
ovat 44–90 euroa. Pidemmät vuok-
ra-ajat ovat suhteessa edullisempia. 

F
ölin vesibussit kuljettavat 
Aurajoelta Ruissaloon 
päivittäin 24.5.–29.8. sekä 
lisäksi 4.–5.9., 11.–12.9. 
ja 18.–19.9. Reitti kulkee 

Martinsillalta Forum Marinumin sekä 
Ruissalon telakan tai Hirvensalon 
Pikisaaren kautta Ruissaloon.

Fölin liikenteessä voi nyt maksaa 
lähimaksulla eli pankki- ja luottokor-
teilla sekä mobiililompakoilla. 

Telttapaikka maksaa 4–5 euroa 
yöltä / hlö. Satamamaksut omalla 
veneellä saapuville alk. 10 € / yö ja 
30–52 € / vko, oma saunavuoro  
alk. 10 € / tunti.

Maisaareen ja Pähkinäisiin liiken-
nöi maksuton yhteysalus m/s Isla 
Rymättylän Haapalasta, Vepsään 
pääsee kolmasti päivässä Aurajoki-
rannasta m/s Lilyllä (meno-paluu  
18 €, lapset 7 €).

Ulkoilusaarten kesäkausi on jo 
käynnissä Maisaaressa ja Pähkinäi-
sissä. Vepsässä kausi starttaa 28.5.

Tutustu lisää:
• turku.fi/ulkoilusaaret 
• turku.fi/sv/rekreationsoar
• turku.fi/en/recreationalislands

TEKSTI JA KUVA: EVA MARIA LEHTO

Lähimaksulla ostettaessa kertalippu 
on normaalihintainen. Järjestelmä 
laskee kuitenkin matkustajalle edul-
lisimman lipun tehtyjen matkojen 
mukaisesti. 

Ajanjaksoja on käytössä kolme: 
2 h, 1 päivä ja 7 päivää. Esimerkiksi 
jos ostaa päivän aikana kolmannen 
kertalipun (normaalihinta olisi 3 x 3 
euroa = 9 euroa), lähimaksulla ostettu 
lippu muuttuu päivälipuksi (8 euroa). 

Pyhiinvaellukselle 
Aurajokilaaksoon
Turun tuomiokirkolta lähtee kaksi pyhiinvaellusreittiä, 
jotka tarjoavat irtioton arjen kiireistä kauniissa 
Aurajokimaisemissa. Reitit voi kulkea muutamassa 
tunnissa tai viipyä vaelluksella pari päivää.

H
elenan polku vie Tuomio-
kirkolta kahdeksan kilo-
metrin matkan Koroisten 
läpi Katariinan ja Maarian 
kirkoille ja takaisin. 

Pidempi Pietarin polku johdattaa kul-
kijan aikamatkalle Aurajokilaaksossa 
aina Liedon kirkon luo, reitti on 35 
kilometriä.

Molemmilla reiteillä matkaa voi tait-
taa jalan, pyörällä tai osittain meloen. 

Pyhiinvaelluskartta ja -passi ovat 
ladattavissa Citynomadi-palvelusta. 
Paperikarttoja ja opastusta aiheeseen 
tarjotaan kesäksi Turun tuomiokirk-
koon avautuvassa pop up -pyhiin-
vaelluskeskuksessa. Keskus palvelee 
Tuomiokirkon aukioloaikoina maanan-
taista sunnuntaihin klo 9–18. 

Kesän aikana saatavien kokemus-
ten avulla luodaan Turkuun Suomen 
ensimmäinen pysyvä pyhiinvaellus-
keskus. Työtä tämän hyväksi tehdään 
Turun kaupungin ja Suomen evanke-
lisluterilaisen kirkon yhteistyöhank-
keessa laajan yhteistyöverkoston 
kanssa. 

• pyhiinvaellus.fi

TEKSTI: MIIA ALHANEN
KUVA: ELINA HELKALA

Aurajoen 
pyhiinvaellusreitit 

lähtevät Turun 
tuomiokirkolta.

Toistaiseksi lähimaksulla voi 
maksaa vain oman matkansa. 

Maksuvälineinä käyvät 
lähimaksun lisäksi yhä myös 
mobiililiput, matkakortit sekä 
käteinen.

Lisätietoa: 
• föli.fi/vesibussi

TEKSTI: SINIKKA MARTINEZ
KUVA: JONNE MATTILA

https://turku.fi/ulkoilusaaret
https://turku.fi/sv/rekreationsoar
https://turku.fi/en/recreationalislands
https://evl.fi/pyhiinvaellus
https://föli.fi/vesibussi
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Koko Turku  
ulkoilee  

Kivaa kesämenoa lapsille: Kiva loma kulmilla • turku.fi/kivaloma 

Turku liikkeelle

Noudata voimassa olevia 
koronasuosituksia ja -rajoituksia.  
• turku.fi/korona 
• turku.fi/liikunta/korona 

Katse 
kaupunkiin  
Kulttuurikuntoile  
Mobiili- tai paperikartta vie sinut 
kulttuurikuntoilureiteille. Tutustu 
kiehtoviin tarinoihin menneestä ja 
opi uutta kaupungista. Kulje reittejä 
kävellen, juosten tai pyöräillen.  
• turku.fi/kulttuurikuntoilu 

Frisbeegolfaa  
Haasta ystäväsikin kisaan Turun 
frisbeegolfradoilla: frisbeegolfradat.fi/
radat/Turku tai turku.fi/liikuntapaikat > 
Muut ulkoliikuntapaikat.
Katso myös kolmen eri heittotekniikan 
opetusvideot: turku.fi/harrastemix

Jumppaa leikkipuistossa 
Noin sadassa Turun leikkipuistossa 
on leikkipuistojumppavideoiden 
QR-koodi. Katso ohjeet videolta ja 
jumppaa vaikka samalla, kun lapsi 
leikkii.
• turku.fi/leikkipuistojumpat  
  
Ohjatut Leikkipuistojumpat on tarkoi-
tettu kaikille ulkojumpista kiinnostu-
neille aikuisille. Leikkipuistojumppa 
on maksuton, ei ilmoittautumisia. 
Voit tulla lapsen kanssa tai ilman. 
Toiminta järjestetään, jos rajoitukset 
eivät estä. 
• turku.fi/leikkipuistojumpat

 
Rullaluistelua 
harjoittelemaan 
Rullaluisteluun voi tutustua vaikka 
Kupittaan rullaluistelumadolla, 
jossa myös vuokrataan 
rullaluistimia. Kupittaan madon 
rullaluistinvuokraamo on avoinna  
8.6.–31.8. tiistaisin ja torstaisin  
klo 17–20 ja sunnuntaisin klo 15–19 
(juhannuksena 24.–27.6. suljettu).
Hinnat: Aikuiset 5 €, opiskelijat/
työttömät/alennusryhmät 3 € ja  
lapset ja nuoret (alle 20 v.)  
1 € Luisteluaika 2 h.  
• Tied. Liikuntapalvelukeskus  
p. 050 554 6250   

Ohjattua ulkoliikuntaa

Koronatilanteen salliessa  
järjestämme ohjattua ryhmälii-
kuntaa ulkona.  
• turku.fi/ulos 
  
Liikkeelle netissä 
Katso ulkoliikuntavinkit netistä:
• turku.fi/liikkeellenetissa 
> Ulkoiluvinkkejä 

Pyöräile 
Katso Turun pyörätiereitit 
kartalta: opaskartta.turku.fi.
Valitse kartalla näkyvät 
tiedot > liikenne > 
pyöräilyverkosto.

Haluatko neuvoja tai 
tsemppausta liikuntaan?

Soita ma–pe klo 9–11 
Liikuntaluuriin p. 040 529 9346. 

Palvelu on maksuton  
(normaali puhelumaksu).

Kuntoile puistossa  

 
Skeittaa ja pyöräile radalla   
Turun kahdeksaa ulkoskeittipaikkaa, 
Kupittaan BMX-rataa ja Kupittaan 
velodromia voivat kaikki käyttää.
Ei tarvitse olla mestari tai omistaa 
spesiaalivälineitä. Esimerkiksi 
Kupittaan BMX-radalle voi mennä 
kokeilemaan ihan omalla polkupyörällä. 
Kypärä päähän ja menoksi!  
• turku.fi/liikuntapaikat > Muut ulkolii-
kuntapaikat  

Treenaa ulkokuntosalilla  
Puistokuntosalit tarjoavat hauskan 
tavan lihaskunnon treenaamiseen 
ulkona. Laitteita on ympäri kaupunkia. 
Laitteissa on QR-koodi ohjevideoon.   
• Laitteiden paikat ja treenivideo:  
turku.fi/ulkokuntoilulaitteet  
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https://turku.fi/kivaloma
https://turku.fi/korona
https://turku.fi/liikunta/korona
https://turku.fi/kulttuurikuntoilu
https://frisbeegolfradat.fi/radat/Turku
https://frisbeegolfradat.fi/radat/Turku
https://turku.fi/liikuntapaikat
https://turku.fi/harrastemix
https://turku.fi/leikkipuistojumpat
https://turku.fi/leikkipuistojumpat
https://turku.fi/ulos
https://turku.fi/liikkeellenetissa
https://opaskartta.turku.fi
https://turku.fi/liikuntapaikat
https://turku.fi/ulkokuntoilulaitteet
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Löydä metsät  
Metsästä hyvinvointia keholle ja mielelle!  
Metsä kutsuu polulle kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia, ihmisyyttä ja 
itsensä tuntemista. 
Luonto hyväksyy meidät juuri sellaisina kuin olemme, niiden tunteiden 
kanssa mitä meillä on matkassa. Luontoympäristö toimii jo itsessään 
rentoutusharjoituksena, sillä havainnointimme ja tarkkaavuutemme 
asettuu usein itsestään luonnon taajuudelle. Riittää, että pysähdymme 
ja siirrymme hetkeksi tekemisestä olemiseen.  

Lyhyt 20 minuutin ulkoilu tuulettaa tunteita ja rauhoittaa hermos-
toamme vastapainona arjen monille ärsykkeille. Tunti luonnossa 
palauttaa tehokkaasti niin psyykkisiä kuin fyysisiä voimavaroja arjen 
kuormituksesta, selkeyttää ajattelua ja virkistää muistia.   

Suomessa kehitetty Metsämieli-menetelmä perustuu luonnon 
tutkittuihin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin, joita tehostetaan erilaisin 
luonnon inspiroimin harjoittein. Kokeile vaikka: 
 
Aistikimara 
1. Pysähdy metsälenkilläsi ja katsele ympärillesi. 
2. Kiinnitä katseesi johonkin sinua kiinnostavaan yksityiskohtaan. 

Tutki vaikkapa sammaleen kasvutapaa, männyn kuoren muotoja, 
koppakuoriaisen vipellystä tai metsäkukan hentoja terälehtiä. 

3. Kumarru tai kyykisty polvillesi ihmettelemään valitsemasi kohteen 
yksityiskohtia. Antaudu aistien kimaralle. 

4. Hengähdä virkistyneenä. Mitä nyt tunnet?  
5. Jatka matkaa. 

  Selkäpuu 
1. Etsi metsästä tukeva puu, joka tuntuu mielestäsi mukavalta.  
2. Asetu seisomaan selkä puuta vasten.  
3. Suuntaa katse alaspäin tai sulje silmäsi.  
4. Tunne puu kehoasi vasten. Huomaatko puussa lämpöä tai 

tuulen tuottamaa huojuntaa?  
5. Huokaise ja henkäise. Olet valmis jatkamaan matkaa.

• metsamieli.fi  

TEKSTI: ELINA LILJA, METSÄMIELI-KOULUTTAJA, LYHYTTERAPEUTTI  

Luontopoluille  
Turussa on neljän luontokohteen 
yhteyteen rakennettu 
luontopolku. Luontopolut 
kulkevat vaihtelevissa 
maisemissa. Polut on viitoitettu, 
ja niiden varsilla on luonnosta 
kertovia opastauluja. 
• turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/
ulkoilualueet/polut-reitit-ja-ladut/
luontopolut
   
Paavonpoluille  
Paavonpoluilla pääset 
tutustumaan Turun luontoon 
ja kaupunkiympäristöön. 
Metsäpoluilla, kuntoradoilla, 
puistokäytävillä ja kevyen 

liikenteen väylillä kulkevat polut 
on merkitty sinisin merkein puihin 
ja kiviin. Reitit löytyvät myös 
Citynomadi-sovelluksesta.  
• turku.fi/paavonpolut   
  
Lisävinkkejä Metsäjumppavideoista:
• Youtube.com/Turunliikunta  
> Soittolista Turun luontoliikunta- 
kohteista 

Suunnistamaan 
Turku-Rastit sopivat kaikille 
suunnistajille ja kuntoilijoille. Kausi 
2021 on aloitettu omatoimisena.
• Katso kauden tiedot: tus.fi.
Turun alueen kiintorastikarttoja 
myynnissä Turun Suunnistajan 
kaupassa.

Liiku veden
äärellä 

Samppalinnan maauimala
Volter Kilven katu 2.  
Kassa p. 040 587 0382, uinninvalvonta 
p. 040 548 5739. Kassa avoinna 12.9. 
saakka ma–ti ja to–pe klo 6–20,  
ke klo 10–20 ja la–su klo 8–19. 
Poikkeukset: juhannusaatto 
25.6. avoinna klo 6–13. Suljettu 
juhannuspäivänä 26.6. Lastenallas on 
suljettu 1.–12.9. 

Kupittaan maauimala
Blomberginaukio 12.  
P. 044 907 2702, kassa avoinna 
1.6.–15.8. ma–pe klo 9–19 ja la–su 
klo 10–19. Uintiaikaa on puoli tuntia 
kassan sulkemisen jälkeen.  
Suljettu 25.–27.6.   

Impivaaran  
uimahalli
Uimahallinpolku 4.  
Kassa p. 02 262 3588,  
uinninvalvonta p. 040 648 5338. 
Kassa avoinna 24.6. asti ma–to 
6–20, pe klo 11–18 ja la–su  
klo 9–17. Kesätauko 25.6.–8.8.  
  
Petreliuksen  
uimahalli
Ruiskatu 2.  
Kassa p. 044 907 2702.  
Kesätauko 17.5.–22.8.  

Huom! Petreliuksen uimahallin 
ja Paattisten aluetalon kuntosalit 
ovat avoinna ympäri vuoden 
päivittäin klo 6–21. 

• turku.fi/uimahallit

 Vesijumppaa
• Kupittaan maauimala 2.6.–14.8.  

ma klo 19.30–20.15, ke klo 8.15–9,  
to klo 19.30–20.15 ja la klo 9.15–10, 
ison altaan syvässä päässä, 
käytetään vesijuoksuvöitä.

• Samppalinnan maauimala 1.6.–31.8. 
ti klo 7–7.45, altaan matalassa 
päässä.  

• Vesijumppiin ilmoittaudutaan 
etukäteen nettipalvelun kautta. 
Hinta: sisäänpääsymaksun lisäksi 
ohjausmaksu 2,5 €.   

• Lisätietoja: turku.fi/maauimalat  

Koronatilanne voi vaikuttaa maauimaloiden ja 
saunojen aukioloon, henkilömäärä- 
rajoituksiin, käyttöaikaan ja vesijumppiin.

Uimaan, polskimaan ja 
vesijuoksemaan  

Kesän uimakoulut  
• Lisätietoja: turku.fi/uimakoulut  

Uimarannalle  
Nauti Turun upeista hiekkaran-
noista. Rantavalvontaa on kolmella 
suurimmalla rannalla:
Ekvallan esteettömällä uimarannalla 
sekä Ispoisten ja Saaronniemen 
rannoilla. Lisäksi Turussa on kaksi 
makeanveden äärellä olevaa 
pienempää rantaa, Brinkhallin 
ranta Kakskerran järven rannalla ja 
Maarian uimaranta Maarian hiekka-
kuopalla. 
• turku.fi/uimarannat  

  
Melomaan 
Tutustu melontaan kurssilla tai 
melontakokeiluissa ja lähde naut-
timaan maisemista aivan uudesta 
näkövinkkelistä.   
• Saaristomeren Melojat ry, Soutu- 

ja melontakeskus, Rykmentintie 55 
melojat.net 

• Aurajokisäätiö, Aurajoen 
opastuskeskus Myllärintalo, 
aurajoki.net/melonta 

• Useita lähtöpaikkoja: 
kanoottikuningas.fi 
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Svenska sidan

Salutorgets Monitori 
– stadens och FPA:s 
samservice mitt i Åbo

Jonne Hurme  
har sitt drömjobb 
i museerna 

I 
september 2020 öppnade 
Salutorgets Monitori i 
KOP-triangeln. Här finns 
Folkpensionsanstaltens 
kundservice sida vid sida 

med stadens tjänster: Fölis 
kundtjänst, turistinformationen, 
småbarnspedagogiken, rådgivning 
för invandrare på eget språk och den 
allmänna kundtjänsten.

Den allmänna kundtjänsten hjälper 
stadsborna att hitta rätt bland stadens 
service, och har också hand om 
Senior- och Kimmoke-armbanden. 
Här hittar du välfärdssektorns 
familjerättsliga handledning, 
servicehandledning för barnfamiljer, 
socialrådgivning, handikappservicens 
handledning samt rådgivning och 
handledning för äldre. Patient- och 
socialombudsmännen finns också här.

Till Salutorgets Monitori kan 
du komma både med och utan 
tidsbokning. Staden och FPA har 
egna könummer, och FPA har också 
en snabbservicepunkt där varken 

könummer eller tidsbokning behövs. 
Vid kundterminalerna kan du 
avgiftsfritt sköta dina ärenden på 
webben och kopiera och skriva ut 
dokument. 

Vi betjänar på svenska. 
Könummerapparaterna har 
språkval och vägvisningen och 
övrig information i lokalen finns 
på tre språk. Lokalen ligger i 
gatuplan och den är tillgänglig. 
Induktionsslingorna underlättar 
kommunikationen.

Salutorgets Monitori är öppen 
mån–fre kl. 9–18 och lördag kl. 
10–15. Öppettiderna för de olika 
tjänsterna varierar. 

Kontaktpersoner: 
Specialsakkunnig Annika Lönnroth 
och servicechef Raimo Oksa, båda 
fornamn.efternamn@turku.fi.

Läs mera: 
• turku.fi/sv/kontor/salutorgets- 
monitori”

Framöver ska jag främst 
jobba på Biologiska 
museet. Det är jag 
väldigt glad över! Jag 
sköter biljettkassan och 

museibutiken och tar hand om 
våra kunder. Det bästa är att ha 
kontakt med människor, det är 
mycket viktigt för mig, berättar 
Jonne. 

Biologiska museet är Hurmes 
drömjobb just nu. Det charmiga 
lilla museet på Jungfrustigen är 
bekant från tidigare. Här kliver man 
in i en svunnen tid som med sitt 
natur- och miljötema är precis lika 
aktuellt idag som 1907, då museet 
öppnade sina dörrar.

– För mig har det blivit det 
käraste av stadens museer. Utöver 
museets samlingar visar diverse 
konstnärer varierande utställningar 
som passar in med naturtemat. 
Kunderna frågar dessutom mycket 
om arkitekturen. Huset som är ritat 
av arkitekten Alex Nyström är ju 
speciellt. Mångintresserad måste 

man vara då man jobbar här!
Museet står tryggt placerat 

intill Idrottsparkens lummighet. 
Naturtemat finns insnidat i 
jugendbyggnadens finurliga 
detaljer, och utställningens 
miljöer flödar ur dioramorna ut i 
parken, och ibland tvärtom.

– Sommartid då det är hett 
ute brukar vi ofta låta dörren stå 
öppen. Ekorrar och småfåglar 
brukar titta in, men för några 
år sedan då det var en väldigt 
het sommardag hörde jag ett 
främmande prasslande läte 
utanför dörren: det var en rätt så 
stor snok som sökte svalka. När 
den såg mig svängde den om och 
hittade ett fuktigt och svalt ställe 
under trallen vid källaringången, 
skrattar Jonne.

Läs mera om stadens museer: 
• turku.fi/sv/museum

TEXT: MINNA HEMGÅRD, SUNNIVA SOLSTRAND

V
ad sägs om somriga läger, nya kompisar eller 
spännande museibesök och evenemang? 

På sommarlovet finns det massor att göra i 
Åbo! På sidan turku.fi/sv/semesterskoj finns samlat 
information om sommarens evenemang, aktiviteter 

och hobbyn för barn, ungdomar och barnfamiljer.
Den listade verksamheten ordnas på svenska och arrangeras 

av både Åbo stad, föreningar och andra aktörer.

Skoj under 
sommarlovet

För många museivänner i Åbo har Jonne Hurme 
blivit ett bekant ansikte. Man träffar honom oftast 
på något av stadens museer, där han med vänlig 
sakkunnighet och språkkunskap möter såväl lokala 
som internationella besökare. Tidigare jobbade 
Hurme främst på Klosterbacken, och vid behov har 
han även hoppat in på Åbo slott och i WAM. 

Jonne Hurme tar 
hand om kunder på 
Biologiska museet.
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Apteekkimuseo ja Qwenselin talo

Lasten apteekki
Avoinna museon sisäpihalla.
• turku.fi/apteekkimuseo

Toukokuu

Nautitaan 
tapahtumista, 
kulttuurista 
ja liikunnasta 
turvallisesti!
Osallistuthan yleisötilaisuuksiin, 
tapahtumiin, työpajoihin 
yms. vain terveenä ja 
muistat noudattaa THL:n 
hygienia- ja yskimissääntöjä, 
maskisuosituksia ja riittäviä 
turvavälejä.  

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

Tapahtuma-
kalenteri

Kulttuurikaupunki 
juhlii yllätyksellisin 
kesätapahtumin
Kulttuurin merkkivuotta viettävän 
Turun toivotaan täyttyvän yllättä-
vistä ja yhteisöllisistä tapahtumis-
ta kulttuuripääkaupunkivuoden 
hengessä!

Juhlavuoden päätapahtuma on 
Turun isännöimä Tall Ships Races 
-purjelaivatapahtuma heinäkuun 
alussa. Lisäksi merkkivuosi näkyy 
kaupungin kaikkien toimialojen 
sisällöissä. 

Muiden toimijoiden suunnitteil-
la on useita merkittäviä tapahtu-
mia, kuten Paavo Nurmi Games, 
Huoneiden kirja, Kesärauha ja 
muut kesäfestivaalit. 

Turun kulttuuritoimijoiden tuot-
tamat juhlavuoden tapahtumat 
ovat vielä kaikille yllätys! 

• Seuraa juhlavuoden 
tapahtumien valmisteluja ja 
ilmoita oma tapahtumasi mukaan 
verkkosivuilla turku.fi/2021.  

Tapahtumia valmistellaan 
rajoituksia seuraten. Koronatilanne 
voi tuoda merkittäviä muutoksia 
juhlavuoden ohjelmaan.

21.–22.5. Paavo Nurmen stadion

Paavon Sporttipäivä
• paavonurmigames.fi
 
23.5. asti Aurajokiranta

Knit'n'Tag Turku
Neulegraffititapahtuma koristelee 
rannan puut.
• taitoaboland.fi

27.5. Ruissalon Telakka

Pax Navis
Merirauha julistetaan 
virtuaalitapahtumassa viidettä 
kertaa. 
• paxnavis.fi
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Muutokset lehden tapahtumatietoihin ovat 
mahdollisia! Tarkista viimeisimmät tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien sivuilta.

OmaKirjasto tarjoaa piristystä arkeen verkon välityksellä. Tutustu äänikirjoihin, jumppavideoihin, 
museokeskuksen valokuviin ja muuhun tarjontaan • omakirjasto.fi 

Otteita kesäkauden tapahtumatarjonnasta.
Lisää menovinkkejä: 
turkukalenteri.fi, kalenteri.turku.fi/sv 

25

https://turku.fi/apteekkimuseo
https://turku.fi/korona
https://turku.fi/sv/corona
https://turku.fi/en/corona
https://turku.fi/2021
https://paavonurmigames.fi
https://taitoaboland.fi
http://paxnavis.fi
https://omakirjasto.fi
https://turkukalenteri.fi
https://kalenteri.turku.fi/sv/events/calendar


K
U

VA
: T

IIA
 S

U
O

R
S

A

Kiinnostaisiko vaeltaminen kansallispuistossa? Osa Fölin linjojen 21 ja 23 vuoroista liikennöi Kuhankuonolle, 
Kurjenrahkan kansallispuistoon päivittäin 7.6.–8.8. • föli.fi/kuhankuono

Vauvaviikko–
Babyveckan 
valloittaa taas!
Vauvojen ja taaperoiden 
kulttuuriviikko 31.5.–4.6. tarjoaa 
perheen pienimmille monenlaisia 
kulttuuri- ja taide-elämyksiä Turun 
pääkirjastossa ja eri taidelaitoksissa. 
Ikäsuositus 0–2-vuotiaat. Järj. Turun 
kaupungin vapaa-aikatoimiala.
• Tarkemmat tiedot ja mahdolliset 
muutokset: turku.fi/kirjasto 

Bebisarnas och småttingarnas 
egen kulturvecka bjuder 
på många fantasikittlande 
kultur- och konstupplevelser. 
Målgruppen är 0–2-åringar med 
vuxet sällskap. Arrangör är Åbo 
stads fritidssektor.
• Närmare information: 
turku.fi/bibliotek

27.5. klo 19 TEHDAS Teatteri

The Unmentionable
Esityksiä 4.6. asti.
• tehdasteatteri.fi

31.5. alkaen Kuralan Kylämäki

Kesäkausi alkaa
Kylämäellä valmistaudutaan kesään 
ja museorakennukset ovat jälleen 
avoinna.
• turku.fi/kuralankylamaki

K
U

VA
: M

A
IJ

A
 K

U
R

K
I

K
U

VA
: J

U
S

S
I V

IE
R

IM
A

A
 

Vinkit lasten ja nuorten 
kesätekemiseen kätevästi 
netistä
Kiva loma -nettisivuilta löydät 
helposti tiedot 6–15-vuotiaiden 
kesätekemisestä. Sivulle listataan 
kootusti eri toimijoiden lapsille ja 
nuorille järjestämä kesätoiminta.

Kivakesä-keskiviikot 
ovat retkiä koko perheelle. 
Lähialueilla pääsääntöisesti 
ulkona toteutettavat retket on 
suunniteltu siten, että ne voidaan 
järjestää rajoitukset huomioiden. 
Retkivaihtoehtoja on sekä 
sisäänpääsymaksullisia (esim. 
museot) että maksuttomia.

Kivakesä kulmilla 2021 tarjoaa 
monipuolista, maksutonta ja 
avointa toimintaa alakouluikäisille 
lapsille ja perheille Turun eri 
asuinalueilla kesä- ja heinäkuussa. 
Monenlaista lähinnä ulkona 
tapahtuvaa toimintaa, kuten 
leikkiä, liikuntaa, taidepajoja jne. 
on luvassa lähes päivittäin. 

• Lisätiedot ja ohjelmat päivittyvät 
osoitteeseen: turku.fi/kivaloma  
 
Toiminnat järjestetään, mikäli 
yhteiskunnallinen tilanne sallii.

Kuralan Kylämäen 
kesä kutsuu
Kuralassa voi kesä–elokuussa seurata arjen askareita entisajan 
tyyliin, ohessa muutamia poimintoja teemoista:

• 5.6. Paperia kasveista.
• 12.–13.6. Savenvalajan päivät.
• 19.6. Keitetään punamultamaalia.
• 23.6. Laitetaan ternimaitoa ja kehäjuustoa.  
• 7.7. Kivakesä-keskiviikko! Vintistä löytyi vanha 

jäätelökone, mutta suklaapuuro onnistuu helpommin. 
Oikeita hommia pienessä mittakaavassa nuorimmille vieraille.  

• 10.7. Koko Suomi maalaa! 
• 17.7. Saippuapata höyryää.
• 24.–25.7. Vaate varren tekee! 

Tule Kylämäkeen menneessä muodissa!   
• 31.7. Paikkaaminen ja parsiminen – rahanarvoinen taito! 
• 7.8. Mehumaija on kätevä peli! Tuuletetaan höyhentyynyt. 

• Katso koko ohjelma: turku.fi/kuralankylamaki

K
U

VA
: K

AT
JA

 L
A

IH
O

31.5. klo 11 Turun 
suomenkielinen työväenopisto  

Ilmoittautuminen 
syksyn kursseille alkaa  
• www.turuntyovaenopisto.fi 

31.5. klo 13 

Suvi Suloinen 
saavutettavasti verkossa
Perinteinen kesän aloitus 
pääkirjaston pihalla toteutetaan 
nyt verkkotapahtumana. 
Luvassa iloista musisointia Turun 
Soitannollisen Kerhon voimin, 
Turun Lausuntakerhon esittämiä 
keväisiä runoja ja Mellu-vasikan 
seppelöinti. 
• omakirjasto.fi

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

26

https://foli.fi/kuhankuono
https://turku.fi/kirjasto
https://www.turku.fi/sv/abo-stadsbibliotek
https://tehdasteatteri.fi
https://turku.fi/kuralankylamaki
https://turku.fi/kivaloma
https://turku.fi/kuralankylamaki
http://www.turuntyovaenopisto.fi
https://omakirjasto.fi


Kesäkuu
Kesä-, heinä- ja elokuu 
Apteekkimuseo ja Qwenselin talo

Yleisöopastuksia 
Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
• turku.fi/apteekkimuseo

1.6. Paavo Nurmen stadion

Paavo Nurmi Junior 
Games
• paavonurmigames.fi

3.6. klo 10 kaupunginkirjaston 
Instagram 

Kirjaston aamukahvit
Kirjaston työntekijät vastaavat 
Instagramin livessä tunnin ajan 
asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin, 
vinkkaavat kirjoja, kertovat työstään 
ja haastattelevat kirjailijoita. 
Myös 10., 17. ja 24.6. 
• instagram.com/
turunkaupunginkirjasto 

3.–5.6. Turun keskusta

Olohuone 306,4 km²
Kaupunkitaidefestivaali.
• olohuone.org

7.–8.6. Paavo Nurmen stadion

Paavo Nurmi Games
Yleisurheilun kotimaiset ja 
kansainväliset huiput kohtaavat.
• paavonurmigames.fi 
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5 faktaa 
kesäkomediasta
Turun Kaupunginteatterin ja Emma Teatterin kesäkomedia 
39 askelta nähdään Naantalin Emma Teatterissa kesällä 2021. 

1. 39 askelta -agenttitarinan teki tunnetuksi Alfred Hitchcock, jonka 
ohjaama elokuva ilmestyi vuonna 1935.

2. Näytelmä on palkittu vuoden komediana ja sitä on verrattu 
tekniikaltaan suomalaisten ikisuosikkiin Kiviä taskussa. 

3. Esitys sisältää hurjimman pakomatkan, joka on kuunaan nähty 
kesäteatterissa!

4. Pääroolissa on iki-ihana Hannes Suominen, mukana ovat 
perinteiseen tapaan Miska Kaukonen ja Tom Petäjä, ja yleisön 
yllättää Elviira Kujala.

5. 39 on juurikin se määrä askelia, joka tarvitaan Emma Teatterin 
katsomosta väliaikaherkkujen ääreen, testaa vaikka!

• Katso lisätiedot ja esitysajat: emmateatteri.fi
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Seiväshyppääjä 
Vilma Murto.

Seikkailu-
puistossa 
viihtyy koko 
perhe!
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Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuiston kesäkausi alkaa 
9. kesäkuuta. Seikkiksessä 
pääsee harrastamaan taidetta 
innostavassa ilmapiirissä. 
Puistoalueella voit myös 
kokea yllättäviä kohtaamisia 
ja elämyksiä taiteen parissa, 
vain mielikuvitus on rajana! 
Tervetuloa viettämään 
ikimuistoista kesäpäivää koko 
perheen voimin! 

• turku.fi/seikkailupuisto 
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13.6. klo 9–20 

Kuntavaalit
Ennakkoäänestys 26.5.–8.6.
• turku.fi/kuntavaalit 

18.6. Aurajokiranta 

Aurajoen Yöjuoksu
• aurajoenyojuoksu.fi

18.–20.6. Kupittaan 
palloiluhalli 

International Show 
Competition 
Kilpailulajeja: joukkuevoimistelu, 
rytminen voimistelu ja tanssi.
• turunweikot.fi

20.6.

Avoimet puutarhat
• avoimetpuutarhat.fi 

Kesällä Turun Nuori Teatteri, 
Uittamon paviljonki

Valheen paikka 
• turunnuoriteatteri.fi 

Uittamolla on luvassa 19.6. elektronista musiikkia Beach Fest -festivaalilla ja 16.–17.7. raskaampaa musiikkia 
Turku Rockpark -tapahtumassa • Lisätiedot tapahtumien Facebook-sivuilta

Kesä-, heinä- ja elokuu 
Luostarinmäki

Mysteeri ratkottavana 
-lastenopastuksia ja 
yleisöopastuksia
• turku.fi/luostarinmaki

12.–13.6. Kupittaan palloiluhalli 

Fitness Classic Turku
Fitnesslajien SM-kisat seurattavissa 
livestriimin kautta.
• fitnessclassic.fi 

Nauti Turun 
filharmonisen 
orkesterin 
konserteista 
kesälläkin! 
Tunnelmoi vaikka piknikillä 
kuuntelemalla itse valitsemaasi 
verkkokonserttitallennetta tai laita 
konsertti soimaan korvanappeihin 
kävelylenkillä! Kaikki menneiden 
verkkokonserttien tallenteet löydät 
osoitteesta tfo.fi/live.
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Turussa voi virkistäytyä Samppalinnan ja Kupittaan maauimalan lisäksi useammallakin 
uimarannalla • turku.fi/uimarannat

Heinäkuu
1.–4.7. Vanha Suurtori

Keskiaikaiset markkinat
• keskiaikaisetmarkkinat.fi 

2.–4.7. Urheilupuiston alue 

Turun Tuomiopäivä
Crossfit-kilpailut.
• turuntuomiopaiva.com
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5.–8.7. Jokisatama

The Tall Ships Races
• tallshipsturku.fi

5.–8.7. Turun linnan puisto

The Tall Ships Races 
Music Festival
• tallshipsmusicfestival.fi 

6.7. Kirjastopiha ja Bar Ö

GO Runo GO 2021
Runon ja suven päivänä kaikille 
avoin runotapahtuma. 
• turku.fi/kirjasto

9.7. 

Aurajoki SUP
Eurotour-sarjan osakilpailun 
sprintit suppaillaan Tuomiokirkolta 
Teatterisillalle. 
• aurajokisup.fi 

15.–18.7. Linnanpuisto

Turun Linnan turnajaiset
Historiallisten taistelulajien kilpailut 
jalan ja hevosten selässä. Koko 
perheelle sopivan tapahtuman 
taistelu- ja markkina-alueelle on 
vapaa pääsy.
• tournament.fi 

21.–25.7. Jokisatama

Swan European Regatta 
• bit.ly/SwanEuropeanRegatta2021 

24.–25.7. Urheilupuisto

Beach Volley junioreiden 
SM-kilpailut
• turkubeachvolley.fi

26.7. klo 19 TEHDAS Teatteri

Uusi lapsuus
Esitykset myös 27., 29. ja 30.7.
• tehdasteatteri.fi
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29.–31.7. Vanhakaupunki

DBTL
Suomen kärkiartisteja ja -bändejä 
Tuomiokirkon kyljessä.
• dbtl.fi 

30.7.–1.8. Kupittaan kentät 

Auracup-
juniorijalkapalloturnaus
• tpsjuniorijalkapallo.fi 

30.–31.7. Ruissalon Telakka

Turku Sea Jazz
• turkuseajazz.fi

30.–31.7. Ruissalon Telakka

Airisto Classic Regatta
Baltic Classic Masters -osakilpailu 
purjehditaan Airistolla. 
• airistosegelsallskap.fi

31.7.–1.8. Forum Marinumin alue

Challenge Turku 
Triathlon
• challenge-turku.com 

K
U

VA
: S

TU
D

IO
 K

U
K

K
A

Swan European Regatta 
tuo merten kaunottaret 
Turkuun.

Teppo Mäkynen ja Timo Lassy avaavat 
Turku Sea Jazzin duokeikalla.

Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin 
ovat mahdollisia! 
Tarkista viimeisimmät 
tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien 
sivuilta.
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Portsalaista arkkitehtuuria ja sisäpihojen idylliä on nähtävänä 8.8. Portsan pihamarkkinoilla • portsa.fi 

Elokuu
4.8. klo 14–16 Kirjastopiha

Stoori pihalla: Bullet 
journal -paja
Tutustutaan bujoiluun. Materiaaleja 
saatavilla tapahtumassa. Varaathan 
mukaasi tyhjän vihon tai oman 
bujosi.
• turku.fi/kirjasto

6.–8.8. Linnanpuisto 

Kesärauha
Vaihtoehto- ja indiemusiikin festarit.
• kesarauha.fi

6.–7.8. Vegånia ja 
Ølfest Vanhalla 
Suurtorilla
• vegania.fi, olfest.fi

12.–14.8. Suuret Oluet 
& Pienet Panimot 

Turun 
Musiikkijuhlat 
soi 7.–18.8.

Lise Davidsen.Leif Ove Andsnes.

Peteris Vasks.

10.8. klo 10 Turun suomenkielinen 
työväenopisto  

Ilmoittautuminen syksyn 
suomen kielen kursseille 
alkaa  
• www.turuntyovaenopisto.fi 
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12.8. Eri puolilla Turkua

Turun Taiteiden yö
• turuntaiteidenyo.com

12.8. Åbo Svenska Teater

Konstens natt - 
Taiteiden yö
Programmet publiceras i augusti.
Ohjelma julkaistaan elokuussa.
• abosvenskateater.fi

12.8. klo 16 alkaen pääkirjasto

Kirjaston Taiteiden yö
Musiikkia, runoutta sekä perinteiset 
Poistokirjamarkkinat Kirjastopihalla.
• turku.fi/kirjasto

12.8. Biologinen museo

Eläinten yö 
Taiteiden yönä museossa tietoa ja 
tarinoita eläinten yöstä.
• turku.fi/biologinenmuseo

11.8. klo 14–16 Kirjastopiha

Stoori pihalla: Croquis-
piirtämisen paja 
Harjoitellaan piirtämistä elävästä 
mallista oman taitotason mukaan.
• turku.fi/kirjasto

11.8 kl. 18 Åbo svenska 
arbetarinstitut  

Anmälningstiden till 
höstens kurser och 
föreläsningar börjar 
• www.aboarbis.fi 
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13.–14.8. Kupittaanpuisto

Aura Fest
Muista myös maksuton Seikkiksen 
lastenkonsertti.
• aurafest.fi

13.–14.8. Paavo Nurmen stadion

Yleisurheilun 
19–22-vuotiaiden 
SM-kilpailu
• yleisurheilu.fi 

15.8. 

Turku Touring Pyöräily
• turunurheiluliitto.fi/pyoraily

19.–22.8. Luostarinmäki

Perinteiset 
käsityötaidon päivät 
Luostarinmäki täyttyy eri käsityöalojen 
taitajista ja perinteiset käsityöammatit 
heräävät eloon museon historiallisissa 
verstaissa.
• turku.fi/luostarinmaki

7.8. klo 19 

Avajaiskonsertti: 
Vasks 
Konserttitalo

11.–12.8. klo 20 

Olavi Uusivirta
Ruissalon telakka

18.8. klo 19 

Lise Davidsen & 
Leif Ove Andsnes
Konserttitalo

• Tutustu tarkemmin: tmj.fi 
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Olavi Uusivirta.

Mannerheimin-
puistossa
• suuretoluet.fi/turku 

13.–29.8. Linnateatterin 
kivipaino

Huoneiden kirja
Astu sisään teokseen ja etene 
kolikkoa heittämällä. Kokemus on 
jokaiselle kävijälle omanlainen. 
Lue lisää sivulta 11.
• huoneidenkirja.fi

20.–21.8. Turun keskusta

Paavo Nurmi Marathon 
• paavonurmimarathon.fi

22.8. Itäharju

Itäharjun ajot
Koko perheen tapahtumaan 
vapaa pääsy.
• itaharjunajot.fi
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Kursseja ja työpajoja

Kuralan Kylämäki 
 
Kylämäen kesäleirit 
kouluikäisille
Luovuutta, leikkiä ja 
luonnonmateriaaleja! 
Nautitaan kesästä idyllisessä 
maalaisympäristössä, kokeillaan 
erilaisia kädentaitoja ja ulkoillaan. 
Omat eväät tai omakustanteinen 
ruokailu museon kahvilassa. 
Leirimaksu 90 €.
Leiri I 7.–11.6. klo 10–15
Leiri II 14.–18.6. klo 10–15 

Kolme keskiaikaista kesäpäivää 
21.–23.6. klo 10–15 
Keskiaikaisia taitoja ja tekemisiä 
puusta, nahasta ja villasta 
oman valinnan mukaan. 12 
vuotta täyttäneille. Omat eväät 
tai omakustanteinen ruokailu 
museon kahvilassa. Kurssi on 
kaksikielinen. Hinta 60 €.

Putkahduspajoja yllättäen ja 
ennalta arvaamattomina aikoina 
kesä- ja heinäkuussa. Omatekoisia 
leikkikaluja isovanhempien opeilla! 

• turku.fi/kuralankylamaki 

Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma

Taidepajojen kesä

Teemapajat maanantaisin 
7.– 21.6. klo 14–17
Kädentaitoja makrameesta 
lasin sulatukseen savelle 
13–29-vuotiaille. 

Kesätapahtuma 
keskiviikkoisin ja torstaisin 
9.–23.6. klo 12–16
Nuorten toivomia kädentaitoja 
ja muuta mukavaa 
tekemistä 10–18-vuotiaille. 
Kesätapahtuma huipentuu 
pienimuotoisiin juhannusjuhliin. 

• Taidepajojen kesän lisätiedot, 
ennakkoilmoittautuminen ja 
mahdolliset muutokset: 
turku.fi/vimma.

De ungas konst- och 
aktivitetshus Vimma

Mosaik verkstad onsdagar 
och torsdagar 9–17.6 kl. 
12–16          
Zabadaks ungdomsgård är 
med evenemanget ”Vimman 
Kesä” och ordnar en verkstad 
i Mosaik arbete på svenska. 
Verkstaden anpassar sig för 
dig som är mellan 10–18 år. 
Vi dekorerar blomkrukor o 
småföremål med färggranna 
mosaik bitar i olika mönster.  

• Vi hoppas att du anmäler 
dig på förhand: turku.fi/vimma.

KONSTa Turun Seudun 
Kuvataidekoulu

Syyslukukausi alkaa 16.8.
Laadukasta taiteen perusopetusta 
ja innostavia lyhytkursseja 
kaikenikäisille! 

• Tutustu toimintaan ja ilmoittaudu 
mukaan: konstakuvataidekoulu.fi

Turun kuvataidekeskus

Kolme kesätaideleiriä kesäkuussa 
7–12-vuotiaille: 
Luontoretkiä ja kuvallisen ilmaisun 
tekniikoita.
Syyslukukausi alkaa vko 32/33:
Taiteen perusopetusta lapsille, 
nuorille ja aikuisille.
Taidekeskus koulussasi 
-kuvataidekerhoja Turun 
alakouluissa.
• kuvataidekeskus.fi

Aboa Vetus & Ars Nova 

Arkeologiset museokurssit
Yhden ja kahden päivän kursseja 
kesällä.
• aboavetusarsnova.fi
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Haluatko järjestää katuesityksen? Tai varata paikan käsitöiden myymistä varten? Turku tarjoaa tänä kesänä 
uuden tavan käyttää kaupunkitilaa. Lue lisää ja varaa paikkasi Kristiinankadun kesäkadulta tai Rettigin rinteestä 
• turku.fi/kaytakaupunkiasi

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto

Taidepaja kesällä
Taidepaja toimii ulkona 
taidepajakatoksessa ma–
pe 9.6.– 30.7. klo 11–17 
(poikkeuksena to 24.6. 
klo 11– 15 ja pe 25.6. suljettu). 
Alle 9-vuotiaat aikuisen seurassa. 
Hinta: 3 € / osallistuja.
Teemat:
• 9.–11.6. Veistellään 

kaarnaveneitä.
• 14.–18.6. Muovaillaan savea 

ja rakennetaan maailmoja 
luonnonmateriaaleista.

• 21.–23.6. Tehdään leimasimia 
ja kuvioidaan kangasta tai 
kasseja.

• 24.6. Tehdään paperisia 
kukkia ja seppeleitä.

• 28.6.–2.7. Nikkaroidaan pieniä 
puutöitä.

• 5.–9.7. Askarrellaan 
ötököitä ja hyönteisiä mm. 
kierrätysmateriaaleista.

• 12.–16.7. Muovaillaan savea 
ja rakennetaan maailmoja 
luonnonmateriaaleista.

• 19.–23.7. Tehdään 
fantasiahahmoja erilaisista 
kierrätysmateriaaleista.

• 26.–30.7. Maalataan 
kangasväreillä kasseihin ja 
kankaalle.

Savireliefi-työpajat 
3.–6.8. klo 10.30–16
Tehdään savesta pieniä laattoja 
yhteiseen taideteokseen, joka 
valmistuu Seikkailupuiston 
40-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 
2022. Työpajat ovat maksuttomia.

• Tarkista ajankohtaisimmat 
tiedot ja mahdolliset muutokset: 
turku.fi/seikkailupuisto
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Konsertti-

Yhteislaulut 
maanantaisin 
klo 17– 18.15
 
• 7., 14., 21. ja 28. kesäkuuta
• 5., 12., 19. ja 26. heinäkuuta
• 2., 9., 16., 23. ja 30. elokuuta

Katutanssit tiistaisin 
klo 17–18.30
 
• 8., 15., 22. ja 29. kesäkuuta
• 13., 20. ja 27. heinäkuuta
• 3., 10., 17., 24. ja 31. elokuuta 

• turku.fi/kirjasto

Näyttelyitä
Biologinen museo
3.10. asti Meren aarteet
• turku.fi/biologinenmuseo

Turun taidemuseo
11.6.–12.9.
Michael Schilkin feat. Lotta 
Mattila 
Studio: Maria Stereo
Pimiö: Marco A. Castillo: 
Generación
• turuntaidemuseo.fi
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sarjoja 
Kirjasto-
pihalla

Aboa Vetus & 
Ars Nova 
Aboa Vetus – vanha Turku
29.8. asti MOUSEUM – 
Raunistulan nukkekotikerho 
10 vuotta
• aboavetusarsnova.fi

Lotta Mattila: 
Hyvät herrat, 
2015.

Galleria Joella
30.5. asti Toni Hautamäki 
4.–27.6. Jaana Valtari 
30.6.–8.8. TTG oma 
11.8. alkaen Heli Penttinen  
• turun-taidegraafikot.fi

Turun Taidehalli
6.6. asti 
Andrey Bogush: We will 
have only a future tense 
Jesse Avdeikov: The Island of 
the Dead 
Turun Taidelainaamo: 
Artoteque Pique Nique 3 

11.6.–11.7. 
Aki-Pekka ja Astrid Sinikoski: 
New Ghosts 
Useita taiteilijoita, Turun 
Taidehallin Videotaidekesä 
16.7.–29.8. 
Valokuvakeskus Peri: Kenen 
luonto? 
Eva-Teréz Gölin: Smoke 
Signals 
• turuntaidehalli.fi

Ett hem -museo 
Porvariskoti 1900-luvun 
vaihteesta.
20.5. alkaen avoinna ke–su 
klo 11–16.
• etthem.fi

Aki-Pekka & Astrid Sinikoski: 
New Ghosts, still-kuva teoksen 
kolmannesta sarjasta, 2012.

Vanitas – näyttely nuoruudesta, 
kauneudesta, yltäkylläisyydestä 
ja katoavaisuudesta
Kokoelmanäyttely Turun linnassa herättelee henkiin vanhan ajatuksen 
kaiken kauniin ja yltäkylläisen turhuudesta ja katoavaisuudesta ja tuo 
sen historian kautta nykypäivään, koskettavan lähelle nykyihmistä. 

rakastavasta ja yltäkylläisyyteen 
pyrkivästä ihmisluonnosta sekä 
suuresta elämänjanosta ja 
kuolemanpelosta. Ihannoimme ja 
tavoittelemme nuoruutta, kauneutta 
ja kaikkea ylellistä – ja samalla 
pelkäämme vanhenemista, kuolemaa 
ja kaiken maallisen menettämistä.

Näyttelyn teemoihin johdattelevat 
Vanitasta varten luodut koskettavat 
runot, jotka ovat kirjoittaneet Juhani 
Brander, Susinukke Kosola, 
Hanna Storm, Sinikka Svärd ja 
Jouni Teittinen.

• Lue lisää ja varaa näyttelyvierailu 
ennakkoon: turku.fi/turunlinna

Pelaa 
kulttuuri-
kuntoilu-
bingoa ja 
voita 
palkintoja! 
Kulttuurikuntoilubingo sisältää 
erilaisia haasteita, joihin voit 
osallistua läheistesi kanssa ajas-
ta ja paikasta riippumatta 30.6. 
asti. Lähde asuinalueellesi tutki-
musmatkalle! 

Bingoon osallistuneiden 
kesken arvotaan mm. lippuja ja 
rannekkeita liikunnan ja kulttuu-
rin pariin, Turku-tuotteita sekä 
aktiivisuusrannekkeita.

Tulosta bingokuponki verkko-
sivuilta turku.fi/2021 tai nouda 
omasi kirjastoista, Monitoreis-
ta, liikuntapalvelukeskuksen 
asiakaspalvelupisteestä tai 
Turku-pisteestä.

Titanik
6.6. asti Museum of 
Impossible Forms 
11.6.–4.7. Johanna Härkönen 
& Eetu Sihvonen
9.7.–1.8. Lucinda Dayhew 
6.–29.8. Inari Sandell
• titanik.fi

Turun linna
Vanitas
Pohjoisen näyttelyhallin 
kokoelmanäyttely
• turku.fi/turunlinna

WAM
4.6. alkaen Anu Pentik – Alussa 
oli siemen  
6.6. asti Tabita Rezaire 
11.6.–15.8. Alia Farid 
20.8. alkaen Mox Mäkelä 
• wam.fi

Näyttelyssä pääsee kurkistamaan 
upeisiin ja kohtalokkaisiin 
mustavalkoisiin studiovalokuviin, 
kokemaan kultapeilien säihkettä ja 
kimallusta ja näkemään upeita asuja 
eri aikakausilta.

Katsojalle piirtyy perin inhimillinen 
kuva turhamaisesta, ylellisyyttä 
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Hopeinen käsipeili on 
kuulunut Disan von Rettigille.

Anu Pentik: Ilon puutarha.
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Julkinen tiedote

Lataa maksuton Citynomadi-mobiilisovellus 
ja lähde kulttuurikuntoilemaan! Erilaisia 
reittivaihtoehtoja on vajaat 20, osa reiteistä on 
myös ruotsiksi, englanniksi sekä selkokielellä. 
Patsastelu-reitti 3 täydentyy lisätyllä 
todellisuudella!

• turku.fi/kulttuurikuntoilu
• turku.fi/kulturmotion
• turku.fi/en/culturalexercise

Ulkoile mobiilisovellus 
karttanasi! 

 

Taiteiden yö 12.8.

Anu Pentik – 
Alussa oli siemen

WAM 4.6.–19.9. 
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Keskiaikaiset 
markkinat 1.– 4.7. 

Keskiaikaista tunnelmaa ja ohjelmaa Vanhan Suurtorin 
alueella. Tapahtumapaikalle ennakkovarauksella! 

Käsityöläisten markkinatori järjestetään virtuaalisesti. 

• keskiaikaisetmarkkinat.fi  • keskiaikaisetmarkkinatverkossa.fi

Luontosinfonia soi 
Itämeripäivänä

To 26.8. | 21.00 | Forum Marinum
Vapaa pääsy!

• tfo.fi

Anu Pentik: 
Nuoruus.
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Näyttelyssä keramiikka taipuu taidokkaasti elämänkaaren 
teemojen mukaan leijailevista siemenistä palaneiksi puiksi.

• wam.fi

Ilta kutsuu koko kaupungin monenlaisen 
taiteen, teatterin ja musiikin pariin. 
Tervetuloa tekemään ja kokemaan!

Konstens natt också på svenska! 

• turuntaiteidenyo.com
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