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Kärkihankekokonaisuus laajenee
Ensimmäinen vuosi pormestarimallilla johdetussa Turussa täyttyy pian. Malli
on tuonut kaupunkiin uusia tavoitteita ja toimintakäytäntöjä. Keskeisenä
ohjenuorana toimii kaikkien valtuustoryhmien kesällä 2021 hyväksymä
pormestariohjelma.
Pormestariohjelma määritteli Turulle uusia kärkihankkeita, joilla jatketaan
kaupungin menestykselle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille tärkeää
kehittämistyötä. Nyt Turulla on viisi kärkihanketta, joista uudet esitellään
lehden sivuilla 12–13.
Kärkihankkeiden toimintasuunnitelmat on luotu rinnakkain, jotta toiminta
tukisi mahdollisimman tehokkaasti pormestariohjelman tavoitteita. Hankkeet
ovat keskenään eri vaiheessa. Jatkavat hankkeet, Keskustan kehittäminen ja
Turun Tiedepuisto, etenevät paikoin jo hyvin konkreettisella tasolla samalla,
kun niissä koko ajan kehitetään uutta. Uudet kulttuurin, osaamisen ja
yhteisöllisyyden kärkihankkeet puolestaan ovat vasta muotoutumassa.
Erilaisesta vaiheesta ja luonteesta huolimatta keskeiset tavoitteet
kärkihankkeillamme ovat yhteiset. Vahvistamme Turun elinvoimaa,
rakennamme toimivaa ja asiakaslähtöistä kaupunkia sekä tuemme
turkulaisten hyvinvointia yhdessä kumppaniemme kanssa. Työn tekevät
näkyväksi ympäristössämme jo tapahtuvat muutokset: kasvojaan
kohottava ydinkeskusta, uudet kulttuuritilat, digitalisaatiota hyödyntävät
liikkumisratkaisut, henkiin heräävä Vanhakaupunki sekä valotapahtuman
kaltaiset elämykset.

Tapahtumien kesä
Turussa on kesällä huima määrä niin
tuttuja tapahtumia kuin uusia helmiäkin
– musiikin huumaa, kulttuurielämyksiä
sekä upeita urheilutapahtumia! Luvassa
on vilkas tapahtumakesä turvallisuudesta
tinkimättä. Katso poimintoja kesän
menovinkeistä sivuilta 25–31.
• turkukalenteri.fi

KUVA: ISTOCK / WAVEBREAKMEDIA

Pääkirjoitus.

Mitäh

Spetsprojekthelheten breddas
Det första året med ett borgmästarstyrt Åbo är snart genomfört.
Borgmästarmodellen har medfört nya målsättningar och verksamhetsformer
för staden. Som centralt styrdokument fungerar Borgmästarprogrammet, som
godkändes av alla fullmäktigegrupper sommaren 2021.
Nya spetsprojekt för Åbo har stakats ut i borgmästarprogrammet. Dessa
har som uppgift att stärka det för stadens framgång och stadsbornas
välbefinnande centrala utvecklingsuppdraget. Nu har Åbo fem spetsprojekt,
som presenteras på sidorna 12–13.
Spetsprojektens verksamhetsplaner har skapats parallellt för att så
effektivt som möjligt stöda borgmästarprogrammets målsättningar. Projekten
är i olika utvecklingsfaser sinsemellan. Utvecklandet av centrumområdet och
Åbo Vetenskapspark fortsätter från tidigare, och de framskrider med konkreta
åtgärder samtidigt med att nya aktiviteter och serviceformer utvecklas. De nya
spetsprojekten för kultur, för kompetens, samt för gemenskap, välfärd och en
balanserad utveckling av bostadsområdena, är under uppbyggnad.
Trots att spetsprojekten är olika till sina innehåll är målsättningarna
gemensamma. Vi stärker Åbos livskraft och bygger en fungerande och
kundorienterad stad som tillsammans med våra samarbetspartner främjar
Åbobornas välbefinnande. Förändringar i vår omgivning synliggör redan det
påbörjade arbetet: ett förbättrat stadscentrum, nya utrymmen för kultur,
mobilitetslösningar som utnyttjar det digitala, Gamla Åbos pånyttfödelse samt
ljusupplevelser såsom evenemanget Ljusets stig.

Björn Grönholm, kärkihankejohtaja
Tehtävä: Johtaa kaupungin
kärkihankekokonaisuutta
Suosikkipaikkani Turussa:
Aurajoen rannat
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Pakkaa piknik-kori ja
lähde retkelle puistoon!
Turussa on helppo lähteä nauttimaan lähiluonnosta – Aurajokirannan
lisäksi kaupungin lukuisat puistot tarjoavat viihtyisiä ulkoilu-, oleskelu- ja
piknik-paikkoja. Jos ydinkeskustan puistot ovat jo tuttuja, lähde virkistäytymään vaikka Henrikinkirkon viereiseen Tähkäpuistoon, Ingegerdinpuistoon
Räntämäessä tai laajaan Kupittaanpuistoon.
Tutustu puistoihin:
• turku.fi/puistot
• turku.fi/sv/parker

• turku.fi/kaupunkipuisto
• turku.fi/sv/nationalstadspark

Urbaani legenda jo vuodesta 1229

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 17.8.2022.

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

Sisältö
4 Tänään kotona
Björkmanit antavat
talovanhuksen hengen näkyä ja
kuulua

17 Hei, nyt lähdetään
Neuvonta-autolla kohdataan
senioreita eri puolilla Turkua
18
• Föllärit palaavat Turkuun
• Vanhalla Suurtorilla
elokuussa ensimmäiset
Turun Pyörämessut

6

Vanhankaupungin arkea ja toimintaa pääsee nyt katselemaan
yläilmoista käsin. Tuomiokirkon
torniin ei silti tarvitse kavuta: torniin
on asennettu webkamerat, jotka
kuvaavat aluetta etelään ja länteen.

KUVA: HEIKKI RÄISÄNEN

Katsele
Vanhaakaupunkia
lintuperspektiivistä

Turun kaupunki on aloittanut yhteistyön Mesenaatti.mejoukkorahoitusalustan kanssa. Onko sinulla idea, jonka
haluat toteuttaa, mutta ei rahoitusta?
Tule tutustumaan aiheeseen lisää Teamskoulutuksissa 24.5. klo 17 ja 6.9. klo 17.
Lue lisää:
• mesenaatti.me/turku

Avustuspiste kerää
materiaalista tukea
Ukrainasta tulleille
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Turun
kaupungin ja Punaisen Ristin yhteinen Avustuspiste
on avattu Itäharjulle, Rautakatu 10.
Avoinna:
• apua tarvitseville: ti klo 14–18, ke–to klo 9–15
• lahjoittajille: ma klo 9–18 ja ti klo 10–14.
Tarkemmat tiedot lahjoitustilanteesta sekä
ajantasainen tarvelista: avustuspisteturku.fi

• Fölin vesibussilla saaristoon
• Ulkoilusaaret Vepsä,
Maisaari ja Pähkinäinen
kutsuvat
• Jos-kolumni: Jos Turku
olisi Suomen kestävin
matkailukohde

7 Kahvilla
Ammattitutkintoon
työelämässä opiskellen
8 Kasvava Turku
• Maailmaa parantavia
keksintöjä
• Yksi mielekäs harrastus
jokaiselle lapselle ja nuorelle
• Löytöretkelle leikkipuistoon
• Kahdessa viikossa amikseen
10
• Turkuun muistisairauksien
hoitoon keskittyvä Muistitalo
• Turun AMK tarjoaa
monipuolisia suun terveyden
edistämisen palveluja
• Terveysneuvontapiste Milli
palvelee asiakkaitaan sotepalvelujen risteyskohdassa

Tarkastele näkymiä:
• turuntuomiokirkko.fi/tornikamera
• turku.fi/tornikamera

Toteuta ideasi
joukkorahoituksen avulla!

19

11 Kansainvälinen Turku
• Turku houkuttelee
kansainvälisiä startup-osaajia
• SHIFT yhdistää jälleen

20
• Kaupunkiviljelyä
Kirkkopuiston Terassilla
• Lähiruokaherkkuja
Puutorilta
21 Svenska sidan
• Nya ungdomsgården
Pastell bjuder på både
program och lugn
• Vad kan Åbobor göra för
Skärgårdshavet?
22 Turku liikkeelle
Liikuntavinkkejä kaikenikäisille
				
24 Verhon takana
Tekijöidensä mukaan
muovautuva talo
KUVA: HEIKKI RÄISÄNEN

Paavo Nurmi Games kisataan stadionilla 14.6.

KUVA: VILMA HILDÉN

• Vanhakaupunki tutuksi
opasteiden ja mobiilireitin
johdattamana
• Yritysneuvontaa myös
verkossa

12 Turku 2030-luvulle
Uudet kärkihankkeet ilmentävät
kaupungin arvoja
14 Kaupunki remontissa
• Paviljongit kruunaavat uuden
Kauppatorin
• Koko kaupungin kehitystä
ohjaava Yleiskaava 2029 on
valmistumassa
• Rakenteilla

Kuvataiteilija Minna Maija Lappalainen
nauttii uudesta työhuoneestaan ja
Taiteen talon keskeisestä sijainnista.

25–31 Tapahtumakalenteri
Poimintoja kesäkauden
tapahtumista

16
• Kauppahallin korttelista
vetovoimainen kokonaisuus
• Linnanniemestä Turun
ensimmäinen taidekaupunginosa

Lue lisää:
• turku.fi/ukraina

Maauimalakausi
on täällä taas!
Katso tarkemmat
tiedot s. 23

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

Turkupostin jutut löydät myös netistä • turku.fi/turkuposti
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Tänään kotona
Kenen kotiin sinä
haluaisit kurkata?
Ehdota mielenkiintoista ihmistä
tai perhettä Tänään kotona
-palstalle sähköpostilla:
viestinta@turku.fi

Björkmanit
antavat
talovanhuksen
hengen näkyä
ja kuulua
4

Sagalundin museota
luotsaava John Björkman
asuu perheineen
satavuotiasta hirsitaloa
Vasaramäessä. Vanhassa
talossa on aina jotakin
kunnostettavaa, ja sekös
sopii Björkmaneille.

P

etrolinsinisen sävyinen
vanha puutalo erottuu
Vasaramäenkadulta
pääosin hieman uudemman
rakennuskannan keskeltä.
Tänä vuonna sata vuotta täyttävään
taloon johdattaa rakennusajalleen
tyypilliseen tapaan kylmäkuisti, jonne
lämpö karkaa vikkelästi, jos asuintiloihin
avautuvaa sisempää ovea ei huomaa
sulkea.
– Nykyasukkaan vinkkelistä kuisti
on ehkä epäkäytännöllinen, ja se
muutetaan usein lämpimäksi tilaksi.
Me olemme sen kuitenkin halunneet säilyttää kylmänä, John Björkman kertoo
kotitalon ovellaan.
Vanhan vaaliminen kulkee ja näkyy
Björkmanien elämässä muutenkin.
Aiemmin Turun museokeskuksessa
työskennellyt, nykyään Kemiössä
sijaitsevan ulkoilmamuseo Sagalundin
johtajana toimiva Björkman perheineen
ei turhaan ole modernisoinut kolmikerroksista taloaan, päinvastoin.
Edellisen asukkaan jäljiltä on alkuperäiset lautalattiat kaivettu esiin, ja
olohuoneen puretun kaakeliuunin paikalle on muurattu uusi, tosin iäkkäistä
kaakeleista sekin.
– Sastamalalainen pariskunta oli
pelastanut purkutalosta neljän vanhan
uunin kaakelit. Me ostimme niistä yhden
ja muurautimme tähän, John kertoo.
Maalämpö on kuitenkin taloon asennettu, mutta se on tarpeisiin nähden
hieman alimitoitettu. Siksi kaakeliuuni
on mukava olla olemassa.
– Samoin keittiön vuolukivinen hella.
Se lämpiää yhdellä ruoanlaittokerralla
ja lämmittää keittiötä koko päivän, John
sanoo.
– Tosin sitä tulee käytettyä lähinnä
viikonloppuisin, arkiaamuisin siihen ei
ole aikaa, juuri töistä kotiin saapunut
Mari Björkman toteaa.

Kaukana peukaloiden
pyörittelystä
Björkmanit muuttivat Vasaramäkeen
kaksitoista vuotta sitten. Sitä ennen
tuolloin yksilapsinen perhe asui Uittamolla kerrostalossa. John koki kuitenkin
olonsa turhautuneeksi ja mieli kaipasi
omakotitaloasujaksi.
Nyt ei vanhan omakotitalon omistajana tarvitse pitkästyneenä pyöritellä
peukaloita.
– Viimeisimpänä projektina on ollut
kellarin remontointi, josta tuli meidän
makuuhuoneemme, Mari ja John
kertovat.
Yläkerta luovutettiin Oskarin, 13, ja
Oton, 9, valtakunnaksi.
Aikoinaan tallina toiminut piharakennus olisi seuraavaksi kunnostamisen
tarpeessa, ja asuintalossa riittää aina
tekemistä. Kun ensimmäinen kierros on
saatu valmiiksi, voikin aloittaa seuraavan.
– Olohuoneen pinkopahvikatto vaatisi
kunnostuksen. Samoin olohuoneen
tapetit voisi vaihtaa, ne näyttävät nyt
pliisulta, Mari hymähtää.
Liian huolitellusta ilmeestä tai viivoittimella vedetyistä linjoista pariskunta
ei pidä. Talo saa hengittää, tuntua ja
näyttää ikäiseltään.

Johnin ja Marin talo kuulostaa ja
näyttää ikäiseltään, nurkat narisevat ja
olohuoneen lattiakin on vähän vino.
– Talo on savimaan päällä, ja liikuskelee
sen mukaan. Olohuoneen peilikaapin ovi
aukeaa vähän väliä itsestään,
John ja Mari hymähtävät.

Johnin äidinäidinäidin 1900-luvun
alussa kirjoma tekstiili komeilee
Björkmanien keittiön seinällä.

Alkuperäinen talonkirja on oikea aarre.
Se löytyi Björkmanien muuttaessa
taloon. Kirjassa on merkinnät aina talon
ensimmäisistä asukkaista Björkmaneja
edeltäviin.

Torppaelämää kesäisin

parin kilometrin päässä, John naurahtaa.
Björkmanit ovat innokkaita julkisen
liikenteen käyttäjiä sekä liikkuvat paljon
pyörällä. Myös viereinen Kupittaanpuisto on perheelle rakas.
– Kun lapset olivat pienempiä, puisto
oli ihan korvaamaton. Sen jäätelökioskit
tulivat myös erittäin tutuksi.
Vasaramäkeä Björkmanit kuvailevat
hyvän naapurustohengen omaavaksi
mukavaksi ja rauhalliseksi alueeksi,
josta on helppo päästä joka suuntaan.
Johnin juuretkin ovat ikään kuin samalla
alueella, sillä hänen isänsä ja setänsä
asuivat lapsena aivan lähistöllä.
– Talomme silloinen asukas syytti
setääni joskus porkkanavarkaissa
käymisestä. Setäni ei tunnustanut, John
nauraa.

Björkmaneilla on hoteissaan myös
muutama vuosi sitten ostettu, Museokeskuksen suojelumerkinnän saanut
vanha torppa Hirvensalossa. Se toimii
käytännössä kesämökkinä, josta Mari
voi pyöräillä työpaikalleen Kupittaalle.
Muutama vuosi sitten Björkmanit
innostuivat mehiläistarhauksesta ja
kävivät tarhurikurssin. Nyt torpalla on
elinvoimainen parvi, joka tuottaa hunajaa reilusti yli perheen omien tarpeiden.
Mehiläisiä täytyy talvenkin mittaan
käydä katsomassa. Aina se ei ole ihan
mutkatonta. Keväällä John koitti ajaa
paikan päälle omalla autollaan. Se
juuttui jäiseen rinteeseen, ja autoa irrottamaan tarvittiin lopulta kuuden tunnin
operaatio ja kolme eri hinausautoa.
– Turvallisinta talvisaikaan torpalle
onkin kulkea bussilla, jonka pysäkki on

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Korjausrakennukseen
Museokeskukselta vinkkejä
Turun museokeskus saa runsaasti kyselyjä vanhojen talojen
korjausrakentamiseen liittyen.
Museokeskuksen tutkija
Sanna Kupilan mukaan usein
tiedustellaan, miten talon voisi
kauttaaltaan entisöidä alkuperäisilmeeseensä.
– Rakennusten suojelumerkintä
koskee yleensä julkisivua, harvoin
sisätiloja. Sisätiloille ei ole mitään
yhtenäisiä säilyttämisen ehtoja,
Kupila huomauttaa.
Museokeskus antaa neuvoja
esimerkiksi ikkunoiden korjaamiseen. Usein vanhat ikkunat
haluttaisiin vaihtaa kokonaan,
vaikka ne on mahdollista kunnostaa entiseen loistoonsa. Kupilan

mielestä kannattaa tutkia, voiko
esimerkiksi ikkunanpuitteet hioa
ja maalata. Usein vanha puu on
hyvälaatuista.
– Ikkunan sijainti vaikuttaa
myös sen kuntoon. Jos paahteisen eteläsuunnan huonokuntoiset
ikkunat täytyykin vaihtaa, muun
talon alkuperäisikkunat voivat olla
ihan kunnostettavissa.
Ylipäätään antikvaariseen korjaukseen pätee nyrkkisääntö, että
korjataan sieltä, mikä korjausta
vaatii.
– Helposti lähdetään uusimaan
liikaa. Maltti on korjausrakentamisessa valttia, Kupila muistuttaa.
• turku.fi/museo/antikvaarinenkorjausneuvonta

1,5 asteen elämä -kampanjalla Turku kannustaa tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Esim. vanhan
vaaliminen ja kestävä korjaaminen edistävät ilmastoystävällistä elämäntapaa • turku.fi/hiilineutraaliturku
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Vanhakaupunki
tutuksi opasteiden
ja mobiilireitin
johdattamana
Vanhankaupungin alueella kokeillaan uusia opasteita, jotka
avaavat rakennusten historiaa ja opastavat palveluihin.
Tule antamaan arviosi valmisteilla olevista opasteista!
opasteet auttavat kaupungissa kulkevia
myös löytämään uusia reittejä, kohteita
ja palveluita, opastamisen koordinoinnista vastaava projektipäällikkö Riikka
Niemelä sanoo.

Sibelius-museo
kunnioitti Kalmin tammea
sävellyskilpailulla Vox
Quercus (Tammen ääni).
Luonnontieteen, taiteen
ja musiikin välille siltoja
rakentava Pehr Kalm
-näyttely on esillä museossa
31.12. asti.

Puhelin oppaaksi
kierrokselle
Tarkemmin Vanhankaupungin alueeseen
ja sen historiaan voi perehtyä verkossa
ja mobiilisovelluksessa toimivan Citynomadi-reitin avulla.
Muuttuva Vanhakaupunki -reitti
kierrättää kulkijansa Vanhan Suurtorin
ympäristössä ja yliopistojen alueella. Se
esittelee kuvin ja tekstein muun muassa
Brinkkalan sisäpihan, Åbo Akademin
päärakennuksen ja Akatemian puutarhan.
– Akatemian puutarha tuhoutui
vuoden 1827 tulipalossa, siitä säästyi vain vanha tammi. Se tunnetaan
nykyään Kalmin tammena puutarhassa
1700-luvulla erilaisia kasvikokeiluja tehneen kasvitieteilijä Pehr Kalmin mukaan,
kierroksen suunnitellut Laura Isomäki
kertoo esimerkin reitiltä, ja vinkkaa

Tiia Turkin mukaan
etäyhteyksiä
hyödynnetään
yritysneuvonnassa
yhä enemmän.

samalla, että Pehr Kalmiin pääsee
tutustumaan Sibelius-museon
uudessa näyttelyssä.
Tutustu Muuttuva Vanhakaupunki -reittiin verkkosivulla citynomadi.com tai lataa puhelimeesi
Nomadi-sovellus. Hakusanalla
”Turku” Citynomadi-palvelusta
löytyy myös lukuisia muita kiinnostavia Turku-reittejä.

KUVA: MUOTOHIOMO

O

pasteiden toimivuutta
pääsee arvioimaan paikan päällä Vanhalla Suurtorilla 29.5. asti. Samalla
kannattaa piipahtaa
Brinkkalan talon toisessa kerroksessa,
Vihreässä salissa, jossa esitellään
suunnitelmaa koko Vanhankaupungin
opastamisen uudistamisesta.
– Alueella on lukuisia rakennuksia ja
paikkoja, joiden nimet ja historia kaipaavat selkeämpää esilletuomista. Olemme
saaneet paljon palautetta siitä, että
Vanhankaupungin merkittävä historia
tulisi nostaa paremmin esiin. Historiasta
kertominen opasteissa on yksi tapa vastata tähän tarpeeseen, hankepäällikkö
Tuija Alihaanperä kertoo.
Vanhankaupungin opasteissa noudatetaan samaa kaupungin opasteilmettä,
jota löytyy jo esimerkiksi Tiedepuistosta
Kupittaalla ja jokirannasta keskustan
alueella. Aurajoen varrelle opasteita on
tulossa myös lisää.
– Riittävän tiheä opasteverkosto on
tarpeen ehjän opastuskokemuksen
luomiseksi. Selkeät ja yhdenmukaiset

Lue lisää:
• turku.fi/vanhakaupunki
• turku.fi/sv/gamla-abo
• turku.fi/en/old-town
TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVA: HEIKKI RÄISÄNEN

Brinkkala

Brinkala
Brinkkala Mansion

Uusilla opasteilla ohjataan mm. Brinkkalaan.

Yritysneuvontaa
myös verkossa

P

andemia-aika lisäsi
ihmisten kiinnostusta
hoitaa arjen asiointia
digitaalisissa palvelukanavissa. Muutos on
näkynyt myös Turun seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:ssä.
Pian pandemian alkamisen jälkeen
yrittäjyydestä kiinnostuneille suunnatut Startti-infot ja moni neuvontatapaaminen siirtyivät verkkoon. Tänä
keväänä yhtiö toi verkkosivuilleen
asiakasta ohjaavan botin.
– Botti auttaa verkkosivustolle
saapuvia asiakkaita nopeammin
palvelujen piiriin. Samaan aikaan
otimme neuvontapalveluissamme
käyttöön ympärivuorokautisen verkkoajanvarauksen, joten asiakkaamme
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Löydät yritystoiminnan alkuvaiheen palvelut ja ajanvarauksen osoitteesta
• turkubusinessregion.com/ideasta-yritykseksi

voivat varata ajan silloin, kun
se heille parhaiten sopii, kertoo
yrityspalvelujohtaja Tiia Turkki.
– Moni on myös huomannut
saavansa vastauksia kysymyksiinsä vaivattomimmin etäyhteydellä tai puhelimella käydyssä
keskustelussa. Toki moni suosii
liikeidean sparraukseen edelleen
fyysistä kasvokkaista kohtaamista.
Turku Science Parkin yritysneuvojien ja kasvuvalmentajien
ajanvaraus verkossa osoitteessa
turkubusinessregion.com/ideastayritykseksi tai p. 010 321 8888
arkisin klo 9–16.
TEKSTI JA KUVA: RIKU NÄSÄNEN

Ammattitutkintoon
työelämässä opiskellen

Jokaisessa Turkupostin
numerossa käymme kahvilla
kaupungin työntekijän kanssa.

Oppisopimusopiskelu on kasvattanut viime vuosina suosiotaan. Monia innostaa
mahdollisuus tehdä ja soveltaa oppimaansa heti käytännössä sekä saada opintojen
ajalta säännöllistä palkkaa. Esimerkiksi Turun kaupungin vanhuspalvelut tarjoaa hoivaalan työpaikkoja oppisopimusopiskelijoille ja on ottanut koulutusmuodon yhdeksi
rekrytointikeinokseen. Oppisopimusopinnoissa on tarjolla laajasti vaihtoehtoja monilla
aloilla kansainvälisiä mahdollisuuksia unohtamatta.
Turun oppisopimustoimistossa koulutustarkastajana työskentelevä Terhi Solmula kertoo
oppisopimusopiskelijoiden määrän kasvaneen
esimerkiksi sote-alalla viime syksystä lähtien
hurjasti.
Jonna Paija oli pitkään miettinyt, mikä olisi
ihmisläheinen työ kodin ulkopuolella, jossa
työllistyminen olisi varmaa. Perhepäivähoitajan
työstä irtautuminen vaati sopivan ajankohdan,
jotta pienille lapsille löytyi mahdollisimman
pehmeä siirtyminen uuteen hoitopaikkaan.
Jonna: Työvuosia on jo takana enkä nähnyt
vaihtoehtoa lähteä kokopäiväiseksi opiskelijaksi. Tykkään tehdä fyysistä ja ihmisläheistä
työtä, joten opiskelumuoto sopi minulle. Löysin
pari vuotta sitten Kuntarekrystä hakuilmoituksen lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen
Turun kaupungin vanhuspalveluihin. Hain ja
olen siitä asti opiskellut Turun ammatti-instituutissa ja työskennellyt Kulkurin valssissa.
Työvuosistani kertyneet työkokemuslisä ja
pitkä vuosiloma säilyivät. Valmistun lähihoitajaksi nyt toukokuussa.

Terhi: Opiskelua aloitettaessa elämäntilanne
pitää ottaa huomioon. Opinnoissa on paljon
itsenäistä opiskelua ja siihen päälle tulee
täysipäiväinen työ. Omasta jaksamisestaan
pitää muistaa huolehtia. Olemmekin opiskelijan
tukena koko opiskeluajan. Lisäksi järjestämme
keväisin ja syksyisin työpaikkaohjaajien lyhyitä
koulutuksia.
Jonna: Jos oikeasti haluaa valmistua, opintojen ja työnteon yhdistelmästä selviää hyvällä
suunnitelmalla. Opiskeluajalta maksetaan
palkkaa ja samalla kertyy työkokemusta.
Ole kiinnostunut, aktiivinen ja oma-aloitteinen. Koulussa opittuja asioita pääsee heti
oppimaan käytännön työssä. Työpaikalla on
oma ohjaaja, mutta oppia on hyvä ottaa kaikilta
työntekijöiltä. Näin löytyy itselle sopiva tapa
toimia.
Viikossa on yksi koulupäivä. Luokkakavereilla on nyt lähiopetukseen palatessa iso
merkitys vertaistukena. On myös kiva tuoda
työpaikalle koulussa opittua ja myös koulussa
ollaan kiinnostuneita, miten jokin asia kentällä
tehdään.

Terhi: Jos oppisopimusopiskelun haluaa aloittaa esimerkiksi kesällä, opinnot voi suorittaa
työpainotteisesti, jolloin kouluosuus tulee
vähän jäljessä. Oppisopimuksella voi opiskella
yksittäisen tutkinnon osiakin. Joka viikko
verkossa järjestämistämme infoista pääsee
alkuun.
Tutustu lisää:
• oppisopimus.turku.fi
• turku.fi/toihinkotihoitoon
• turku.fi/toihin-asumispalveluihin
TEKSTI JA KUVA: TIIA LAAKSO

Jonna Paija (vas.) ja
Terhi Solmula viettivät
kahvitteluhetken keskustellen.
– Ammattiaineiden lisäksi
opiskeluun sisältyy yhteisiä
tutkinnon osia, kuten kemiaa,
fysiikkaa ja englantia, Jonna kertoo
oppisopimusopinnoistaan.
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Kasvava Turku

Yksi mielekäs
harrastus
jokaiselle lapselle
ja nuorelle

T
Maailmaa
parantavia
keksintöjä

Beyond 2030
-kilpailun osallistujat
valmistautuivat
loppukilpailussa
esitykseensä.

Osallistujat ympäri Suomea heittäytyivät täysillä
mukaan Beyond 2030 Challenge -tiedekilpailuun,
jossa toisen asteen opiskelijat kehittävät maailmaa
parantavia keksintöjä. Samalla tavoitteena on
saada nuoria ajattelemaan isosti ja kannustaa
heitä tekniikan ja luonnontieteiden pariin.

K

ilpailjat tekivät ideapapereita, pitivät esityksiä ja
vastasivat tuomareiden
kysymyksiin eli kaikkea
sitä, mitä startup-kulttuuriin kuuluu.
Kovatasoisen kilpailun voittajaksi
valittiin Erika Pajusen Econsult-palvelu. Siinä yksityiset maanomistajat,
isännöitsijäyritykset, kunnat ja muut
vastaavat tahot voivat tilata maankäytön arviointiraportin, jonka avulla ne
voivat tehdä omistamastaan pihaalueesta hiilinielun. Näin se on yksi ase
taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.
– Raportin tilaaja saa ohjeet siitä,
mitä pihalle kannattaa tehdä, Lauttasaaren yhteiskoulun lukiossa opiskeleva Pajunen kertoo.
Voitosta Pajunen palkittiin 4 000
eurolla.
– Erika Pajusen kilpailutyö vakuutti
ajankohtaisuudellaan ja sillä, kuinka
käyttövalmis idea se jo on, analysoi
kilpailun tuomariston puheenjohtaja
Mika Hannula.
Kilpailussa hopeaa voitti Adam
Yousfi syöpädiagnostiikkatutkimuk-
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sella ja pronssin vei Joona Kerosen,
Janni Hyttisen ja Eetu Juvosen
joukkue kierrätystä helpottavalla
älysovelluksella.
Kunniamaininnan saaneesta
Yousfista tuomarit toivovat tulevaisuuden huippututkijaa. Yousfille aiotaan
järjestää mahdollisuuksia tavata ja
keskustella projektistaan alan huippututkijoiden kanssa. Yksi Beyond 2030
-kilpailun tavoite onkin lisätä yhteistyötä opiskelijoiden, työmaailman ja
korkeakoulujen välillä.
– Nuoret olivat upeasti hakeneet
inspiraatiota omasta arjesta ja harvinaisemmista aiheistakin, kuten kierrättämisen haasteet ja valosaasteet,
Turun kaupungin pormestari Minna
Arve kehui finalisteja.

urun kaupunki kartoitti
viime syksynä turkulaisten peruskouluikäisten lasten ja nuorten
sekä toisen asteen
opiskelijoiden harrastamisen
kustannuksia, esteitä ja toiveita.
Kyselyyn vastasi 6 000 peruskoululaisten huoltajaa ja toisen asteen
opiskelijaa.
Vastaajista 73 prosenttia harrastaa säännöllisesti. 16 prosenttia
vastaajista ei harrasta, mutta
haluaisi harrastaa. 74 prosenttia
vastaajista toivoo edullista harrastusta, joka sijaitsee lähellä kotia tai
koulua tai sinne on helppo kulkea.
Merkittävin harrastamista estävä
tekijä toisen asteen opiskelijoilla
on ajanpuute. Yli 40 prosentille
vastaajista esteenä on harrastuskaverin puuttuminen. Vastauksissa korostuivat alueelliset erot.
Vastausten perusteella 150–300
euron taloudellinen tuki auttaa
osallistumaan yhteen tai useampaan harrastukseen.

Projektipäällikkö
Tuulia Viberg ja
liikuntasuunnittelija
Jaakko Saarinen ovat
mukana liikuntapalveluiden
avustusjärjestelmän
uudistamistyössä.

Harrastuskortti
suunnitteilla
Kaupungin liikuntapalvelut
selvittää harrastuskortin mahdollisuutta 7–19-vuotiaille ja erillistä
tukimallia vähävaraisille lapsille
ja nuorille.
– Lähtökohtana on, että
harrastamisen omakustannus
pienenee suhteessa harrastamisen kokonaiskustannuksiin,
täsmentää projektipäällikkö
Tuulia Viberg.
Lasten ja nuorten hyvinvointia
voidaan edistää ja syrjäytymistä
ehkäistä aktivoimalla heitä liikkumaan ja harrastamaan.
– Tähtäämme uudistustyöllä
siihen, että lapset ja nuoret
saisivat iloa ja onnistumisen
kokemuksia harrastustoiminnasta. Pyrimme myös kehittämään turkulaisten liikunta- ja
urheiluseurojen osaamista, jotta
voimme yhteistyöllä edistää lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatua, liikuntasuunnittelija
Jaakko Saarinen kertoo.
Tavoitteena on, että uusi
avustusjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2024 ja se sisältyy
Turun pormestariohjelmaan.
TEKSTI JA KUVA: ANN-MARIE UNKURI

Beyond 2030 Challengea järjestävät
Turun kaupunki ja Bayer. Uusien joukkueiden haku käynnistyy seuraavan
kerran syksyllä 2022.
TEKSTI: TONI PUURTINEN
KUVA: MIIKKA LAUTKOSKI, LUMO CREATIVE

Tutustu peruskoulussa työskenteleviin ammattilaisiin Koulujen palvelut -videosarjassa
• turku.fi/kouluvideot

Löytöretkelle
leikkipuistoon

A

rvon, 1,2 v, lemppari
on leppäkerttukaruselli.
Isoveli Pekko, 3 v, kapuaa
vauhdikkaasti ylöspäin
kiipeilytelineen ja karusellin yhdistelmässä.
Pojat ovat tulleet tänään isänsä
Simo Vainionpään johdolla Kastun
leikkipuistoon.
– Asumme Pohjolassa, mutta
käymme lähipuistomme lisäksi usein
myös muissa leikkipuistoissa. Pojat
ovat innoissaan, kun eri paikoissa on
erilaisia välineitä, Simo kertoo.
Mutta nyt häntä tarvitaan jo kahdessa paikassa yhtä aikaa: keinuilla ja
karusellilla vauhtia antamassa.
– Tässä saa itsekin mukavasti
liikuntaa. Yleensä leikkipuistoista löytyy
myös joku tanko, jossa aikuinenkin voi
vähän riippua.

Leikkipuistoissa tehdään
yhdessä
Turussa on 155 leikkipuistoa ja lisäksi
myös koulujen ja päiväkotien pihat
ovat iltaisin kaikkien käytössä.
Turun viime vuonna julkaistun
Leikintekoa-ohjelman tavoitteena on
varmistaa hyväkuntoinen ja toimiva
leikkipaikkaverkosto riittävillä resursseilla. Leikkipuistoja kehitetään lasten
ehdoilla kaikenikäisten ihmisten
kohtaamispaikoiksi.
Vastaava rakennuttaja Anna-Kaisa
Kaukola kertoo, että ohjelman tavoitteisiin kuuluu myös esimerkiksi leikin
ja liikkeen yhdistäminen, mikä kehittää
kaikenikäisten toimintakykyä.
– Muistan kun oma tyttäreni
ihmetteli aikoinaan, miksi aikuiset ovat
lopettaneet pomppimisen. Se on hyvä
kysymys!

Anna-Kaisa
Kaukola kertoo,
että leikkipuistoja
kehitetään
lasten ehdoilla
kaikenikäisten
kohtaamispaikoiksi.

Monessa leikkipuistoissa on QR-koodeja, jotka tarjoavat vinkkejä, miten
vaikkapa vauhdinantoa keinulle voi ryydittää kyykkyliikkeiden avulla. Osassa
puistoja järjestetään myös aikuisille
suunnattuja ohjattuja ja maksuttomia
leikkipuistojumppia.
Tarjolla on myös leikkipuistotoimintaa eli ulkona tapahtuvaa varhaiskasvatusta 1,5–5-vuotiaille.

Leikki-funikulaari toimii
aina!
Leikintekoa-ohjelmassakin muistutetaan, että leikkipuistot tarjoavat
mahdollisuuksia löytöretkeilylle.
Esimerkiksi Iso-Heikkilän leikkipuistossa kiipeilytelineen sisällä voi
tarkastella tähtitaivaan kuvioita. Tähkäpuiston leikkipaikan lähellä on Suomen
suurin historiallisten ruusujen rosarium,
ja Uittamolla on Naulatehtaan esteetön
leikkipuisto. Barkerin puiston leikki-funikulaari toimii aina! Must-kohteisiin
kuuluu tietenkin myös 40-vuotisjuhliaan
viettävä Seikkailupuisto.

Heidi Valdolin aloitti TAIn liiketoiminta-alan aikuisopinnot
keväällä 2021. Opintojen ohella hän työskentelee
myyntineuvottelijana hotelliketjussa.

”

Lapsi on leikkipuiston
erityisasiantuntija
Kaukola toivoo vanhemmilta palautetta
esimerkiksi siitä, mistä välineistä lapset
erityisesti pitävät.
Palautetta voi antaa kaupungin
palautepalvelun kautta turku.fi/palaute.
Toiveita pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.
Vuosittain noin viisi puistoa peruskorjataan kokonaan. Pian peruskorjaukseen on tulossa esimerkiksi Annanpuisto, Iskoisten leikkipaikka Paattisilla,
Civiksen kenttä sekä Pertun puistikko.
Katso lisää:
• turku.fi/leikkipaikat
• turku.fi/leikkipuistotoiminta
• turku.fi/leikkipuistojumpat
TEKSTI: MATTI VÄLIMÄKI
KUVAT: ILARI VÄLIMÄKI

– Maailma muuttuu, ja niin
myös työelämän vaatimukset,
siksi mielestäni on tärkeää
päivittää omaa osaamistaan,
Heidi Valdolin kertoo.

Kahdessa viikossa amikseen

Olin jo pitkään miettinyt suorittavani
vielä merkonomin tutkinnon, sillä halusin konkreettisen todistuksen osaamisestani, Heidi kertoo.
Hän lähetti sähköpostia TAIn opintotoimistoon ja kertoi olevansa kiinnostunut merkonomiopinnoista. Muutaman päivän kuluttua
Heidiä pyydettiin toimittamaan tarvittavat
todistukset aiemmista opinnoistaan opintotoimistoon.
– Hakuprosessi oli todella nopea ja helppo.
Kahden viikon kuluttua yhteydenotostani olin
jo opiskelemassa TAIssa.

Pekko, Arvo ja Simo
Vainionpää liikkuvat
yhdessä Kastun
leikkipuistossa.

Opintojen ja töiden yhdistäminen on sujunut mutkattomasti. Heidillä on noin kaksi
lähipäivää kuukaudessa. Opiskelutehtäviä
on sopivasti, ja tehtävien suunnittelussa on
otettu huomioon aikuisopiskelijoiden työ- ja
elämäntilanne.
Lue pidempi juttu:
• turkuai.fi/kahdessa-viikossa-amikseen

Jatkuva haku on kaikille

Juttu on julkaistu aiemmin Turun
ammatti-instituutin TAITOnews-lehdessä.

Uusia koulutuksia avautuu ympäri vuoden.
• Tutustu koulutustarjontaan: turkuai.fi/jatkuvahaku
• Neuvoja hakuun: turkuai.fi/ohjaus-ja-hakupalvelu

TEKSTI JA KUVA: IIRIS YLI-JUNNILA

Mitä uutta leikkipuistoissa? Seuraa Instagramissa • @turku_leikkipuistot, #turunleikkipuistot
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Turun AMK tarjoaa
monipuolisia suun
terveyden edistämisen
palveluja
Turkuun
muistisairauksien
hoitoon keskittyvä
Muistitalo
Väestön ikääntyessä ja muistisairaiden
määrän kasvaessa myös muistisairauksien
hoidon resursseja on tarpeen lisätä. Turkuun
perustettu Muistitalo tarjoaa asiakkaalle
muistisairauksien hoitoon keskittyvän yhtenäisen
palvelukokonaisuuden.

M

uistitalossa
asiakkaan
alkututkimukset, diagnostiikka, hoito ja
seuranta järjestetään samasta
paikasta. Tavoitteena on, että
asiakkaan ei enää tarvitse
hoitoprosessin aikana jonottaa
eri palveluihin sisäisillä lähetteillä. Asiakkaan ohjautuminen
palveluun on oikea-aikaista ja
asiakkaalle tarjotaan portaaton
palvelukokonaisuus, jossa työtä
tehdään moniammatillisissa
tiimeissä ja jossa konsultointi

Suuhygienistikoulutuksen StuDental-oppimisympäristössä
yhdistyvät aidot asiakastilanteet, moniammatillinen
harjoittelu ja yrittäjämäinen toiminta.

T

urun ammattikorkeakoulun
suuhygienistiopiskelijat
toteuttavat ennaltaehkäiseviä suun terveyspalveluja
asiantuntijoiden ohjauksessa. Opetusklinikalla tehdään Turun
kaupungin tarkastusohjelman mukaisia
suun terveystarkastuksia alle 18-vuotiaille. Aikuisasiakkaat tulevat vastaanotolle hammaslääkärin tai suuhygienistin lähetteellä tai kaupungin keskitetyn
ajanvarauksen kautta.
– Hoitotoimenpiteisiin kuuluu myös
esimerkiksi suun omanhoidon ohjausta,
hammaskiven poistoa, jauhepuhdistuksia sekä purentalihasten käsittelyä ja
rentoutusta, koulutusvastaava Minna
Hyötilä kertoo.

sekä yhteistyö eri tahojen
kanssa on sujuvaa.
Aiemmin eri puolilla organisaatiota muistipotilaiden
hoitoon osallistuneet lääkärit,
muistikoordinaattorit ja muistihoitajat työskentelevät nyt
Muistitalossa yhteisissä tiloissa.
Henkilökuntaa, mm. hoitajia ja
lääkäri, on myös palkattu lisää.
Muistitalon toiminta on käynnistynyt Turun kaupunginsairaalan neljännessä kerroksessa
(os. Kunnallissairaalantie 20).

StuDental-klinikalla tuotetaan
lisäksi Turun AMK:n yksityisiä suun
terveyspalveluja, jotka toimivat
täydentävinä palveluina erityisesti
esteettisen hoidon osalta. Vastaanotto sijaitsee Medisiina D -rakennuksessa, Kiinamyllynkatu 10, ja se on
auki kevät- ja syyslukukausina.
Katso laajempi juttu aiheesta:
• turkuamk.fi/studental
TEKSTI JA KUVA: ALEKSI RAJAMÄKI

Opetussuuhygienisti
Riikka Karhuvaaran (vas.)
ja koulutusvastaava Minna
Hyötilän mukaan opiskelijat ovat
motivoituneita, kun heillä on
riittävästi harjoittelua. – Meillä
on ollut pitkä ja tiivis yhteistyö
Turun kaupungin kanssa.

TEKSTI: TIIA LAAKSO
KUVA: ISTOCK

Terveysneuvontapiste Milli palvelee asiakkaitaan
sote-palvelujen risteyskohdassa

M

onet eri alan
ammattilaiset ovat
yhdistäneet Millissä
voimansa.
– Asiakkaamme
ovat haavoittuvassa asemassa ja
yritämme kompensoida palveluita.
Järjestämme muun muassa ruokajakelua. Asiakas saakin meillä hoidettua
monia asioitaan samalla käynnillä,
terveydenhoitaja Sanna Järvensivu
kertoo.
Toiminnalla pyritään tavoittamaan henkilöitä, jotka eivät vielä ole
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palvelun piirissä. Työtä tämän hyväksi
tehdään mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen riippuvuustiimin ja asumis- ja
päihdepalveluiden kanssa. Myös
terveysasemien hoitajien osaamista on
hyödynnetty aina.
Säännöllisiä Millissä vierailijoita
ovat esimerkiksi Valo-valmennus,
Riksu-hanke ja Pro-tukipiste. Kokemusasiantuntija on mukana työssä,
ja asiakkaiden toiveita kuullaan mm.
asiakasraatien kautta.

Terveysneuvontapiste Milli on matalan
kynnyksen asiointipaikka suonensisäisten
huumeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen.
Tavoitteena on ennaltaehkäistä infektioiden
ja tartuntatautien leviämistä. Palvelu on
maksutonta ja asiointi anonyymiä.
Milli on avoinna ma ja to klo 12–18,
ke ja pe klo 12–16, ti suljettu.
Lue lisää:
• turku.fi/milli
TEKSTI JA KUVA: TIIA LAAKSO

Kansainvälinen Turku

SHIFT
yhdistää
jälleen
Elokuussa seitsemättä
kertaa järjestettävä
bisnesfestivaali
on saanut
jälleennäkemisiin
viittaavan teeman
Reconnect.

Arjun Mandal (vas.) ja Katerina Panina ovat
viihtyneet Turussa jo pitkään.

Turku houkuttelee kansainvälisiä startup-osaajia
Miksi Turku kiinnostaa
startup-yrityksiä?
Kansainväliset osaajat
jakavat kokemuksiaan
kaupungista Turku
Business Region
-verkkosivun juttusarjassa.

T

urku on yksi Suomen
suosituimmista kaupungeista startup-yrityksen
perustamiselle, ja uudet
innovatiiviset tavat toimia
houkuttelevat kansainvälistä osaamista. Iman Azimi, Arjun Mandal
ja Katerina Panina ovat asuneet ja
työskennelleet Turussa jo pitkään.
Miltä kaupunki näyttää kansainvälisten
asiantuntijoiden silmin?
– Turusta löytyvät kaikki tarvittavat
palvelut ja kaupunki on mukavan
kompakti liikkumiseen pyörällä tai
kävellen. Erityisen upeaa täällä on
luonto, varsinkin saaristo, kertoo CYF
Digitalin perustajajäsen Katerina.
Silo AI:n tekoälytutkija Iman korostaa, että Turusta puuttuvat suurten
kaupunkien ongelmat. Turku näyttäytyy kansainvälisille osaajille pienenäsuurena kulttuurikaupunkina, jossa on
helppo toimia ja viihtyisää elää.
– Turku on kasvava ja kiinnostava
paikka juuri nyt. Jos haluaa saada
jotain merkittävää aikaan, täällä siihen
on mahdollisuus, kannustaa Comptek
Solutionin MBE-tutkija Arjun.

Kansainvälisiä tiimejä,
koulutusta ja kielitaitoa
Startup-yrityksinä aloittaneet CYF
Digital, Silo AI ja Comptek Solutions ovat kiinnostavia työnantajia,
ja tiimien kansainvälinen ilmapiiri
helpottaa sopeutumista uuteen
asuinpaikkaan.
– Mielestäni Turku on hyvä paikka
startupeille, koska monet osaavat
englantia. Turkuun muuttaminen on
helppoa ja yritysten rekrytointi ei
rajoitu vain turkulaisiin, Iman pohtii.
Seudun palvelut startupeille keräävät myös kiitosta. Turussa on monia
startup-yrityksiä tukevia yhteisöjä ja
tapahtumia, kuten Turku Science Park

Oy:n järjestämät kiihdytysohjelmat ja
startup-yhteisö SparkUp.
– Yksi hienoimpia asioita oli
ilmainen toimistotila, jonka saimme
käyttöömme SparkUpilta, Katerina
kertoo.
– Myös Turun yliopisto takaa laajan
kansainvälisten osaajien joukon, mikä
on erittäin hyödyllistä tiedepohjaiselle
liiketoiminnalle. Turku on loistava
kaupunki startupeille! Arjun sanoo.
Lue lisää Turun startup-osaajien
haastatteluja:
• turkubusinessregion.com/startupkit
TEKSTI: NINNA VALENCIA
KUVAT: NINNA VALENCIA, CYF DIGITAL

S

HIFT Business
Festival toteutuu
pitkästä aikaa
vahvasti fyysisenä
tapahtumana.
Digitalisaatioon, johtamiseen ja
kestävään kehitykseen painottuva tapahtuma sijoittuu tänä
vuonna Hotelli Kakolaan ja sen
lähiympäristöön.
– Päälavan keynote-puhujia voi seurata myös striimin
välityksellä, mutta ihmisten
kohtaamiset ja keskustelut
toteutuvat fyysisinä. Livekohtaamisten tukena käytetään
myös digitaalisia työkaluja,
ajan hengen mukaisesti, kertoo
SHIFTin toimitusjohtaja Jutta
Ruusunen.
– Innovatiivisuus, kansainvälistyminen ja yritystoiminnan
kehittäminen ovat tärkeitä
alueiden menestymiselle. Siksi
SHIFT on Turulle tärkeä ja
ainutlaatuinen juttu, Ruusunen
jatkaa.
SHIFT Business Festival
24.–25.8.
Tutustu tapahtumaan:
• theshift.fi
TEKSTI: RIKU NÄSÄNEN
KUVA: SHIFT

Ohjelmalavan
keskustelut
ovat tärkeä osa
SHIFTin antia.

Turku näyttäytyy
kansainvälisille
osaajille viihtyisänä
kulttuurikaupunkina,
jossa on helppo
liikkua.
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KUVA: HEIKKI RÄISÄNEN

Turku 2030-luvulle

Uudet kärkihankkeet
ilmentävät kaupungin arvoja
Helmikuussa vahvistettiin Turun kaupunkistrategia sekä kolme uutta kärkihanketta,
jotka toteuttavat strategian ja pormestariohjelman tavoitteita. Kärkihankkeissa
panostetaan kulttuuriin, osaamiseen ja yhteisöllisyyteen.

T
KUVA: VILMA HILDEN

urku asetti ensimmäiset
kärkihankkeensa vuonna
2016. Tuolloin päätetyt
Keskustan kehittämisen ja
Turun Tiedepuiston kärkihankkeet jatkavat edelleen kaupungin
kärkihankkeina päivitetyillä tavoitteilla.
Pormestariohjelman myötä kaupunki
sai kolme uutta kärkihanketta: Osaamisen kärkihanke, Kulttuurin kärkihanke
ja Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja
asuinalueiden tasapainoisen kehityksen
kärkihanke (Yhteisöllinen Turku).
– Kaikki kärkihankkeet tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä sekä keskenään että kaupungin palvelualueiden ja
sidosryhmien kanssa. Näin edistetään
vaikuttavimmin laaja-alaisia tavoitteita,
Pääkirjaston pihalla järjestetty Suuri
Maalaustapahtuma on hyvä esimerkki
osallistavasta kulttuuritapahtumasta.
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luodaan uusia palveluja ja vahvempaa
Turkua, Turun kärkihankejohtaja Björn
Grönholm kertoo.

Ratkaisuja tulevaisuuden
osaamistarpeisiin
Osaamisen kärkihankkeen tavoitteena
on vahvistaa turkulaisten osaamista,
houkutella uusia osaajia Turkuun sekä
tunnistaa paremmin kaikkea sitä osaamista, mitä täällä jo on. Kärkihankkeen
taustalla on yhdessä Turun yliopiston
tulevaisuuden tutkimuslaitoksen kanssa
tehty Osaamisen visio 2040.
Kärkihankkeen valmistelussa on
kuultu laajasti muun muassa korkeakoulukenttää ja kehitysyhtiö Turku
Science Parkin asiantuntijoita. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat koko
kasvatuksen ja koulutuksen kenttään
varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja
edelleen työ- ja elinkeinoelämään.

Turun kaupungin
arvot
Asukas- ja asiakaslähtöisyys
Arvostamme asukkaitamme ja
asiakkaitamme. Tarjoamme laadukkaita
ja helposti saatavia palveluja hyvällä
asenteella kaikkia kunnioittaen. Kehitämme
kaupungin palveluita ammattitaitoisesti
yhdessä asukkaittemme, asiakkaittemme ja
kumppaniemme kanssa.

Vastuullisuus ja
yhdenvertaisuus
Toimimme kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti, ja kannamme vastuumme
viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä
sekä tulevista turkulaisista. Teemme
päätöksiä perustuen parhaaseen käytössä
olevaan tietoon. Päätöksentekomme
on johdonmukaista ja läpinäkyvää.
Edistämme yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta.

Taiteen ja kulttuurin aika!
Kulttuurin kärkihankkeelle antaa suuntaviivat
Kulttuurilupaus: Taiteen ja kulttuurin aika!, joka on
valmistunut eri sidosryhmiä laajasti osallistaen.
Tavoitteena on kehittää ja edistää taiteen ja kulttuurin
toimintaedellytyksiä Turussa yhteistyössä alan
toimijoiden kanssa.
– Jokaisella turkulaisella tulee olla mahdollisuus
olla kulttuurin tekijä ja kokija vaihtuvissa elämäntilanteissa. Taiteen ja kulttuurin keskeisin arvo on niissä
itsessään, mutta tunnistamme myös niiden merkityksen ihmisten hyvinvoinnin sekä alueen elinvoiman
edistäjinä. Haluamme olla tukemassa näitä kaikkia
ulottuvuuksia, kertoo kaupungin vapaa-aikajohtaja
Minna Sartes.

Hyvinvointia yhdessä toimien
Uusilla kärkihankkeilla on kaikilla vankka
arvoperusta. Yhteisöllinen Turku -kärkihankkeessa
toiminnan ytimenä ovat yhteisöllisyys ja osallisuus.
Hankkeella tuetaan turkulaisten mahdollisuuksia
lisätä hyvinvointiaan ja panostetaan asuinalueiden
tasapainoiseen kehittämiseen. Hankkeen toimenpiteillä ratkotaan laajalla kumppanuudella sellaisia
yhteiskunnallisia haasteita kuin yksinäisyys, mielenterveyden ongelmat, syrjäytyminen, liikkumattomuus
ja alueellinen eriytyminen.
– Ensimmäisten toimien joukossa ovat esimerkiksi
kaupunkitasoisen ehkäisevän mielenterveystyön
toimintamallin käyttöönotto ja Asukkaiden olohuoneet -konseptin pilotointi asuinalueilla. Lähiövision
pohjalta luomme profiloidut toimenpidesuunnitelmat
kullekin alueelle, kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa listaa esimerkkejä toimenpiteistä.

Uudistuminen ja
yhteistyö
Uudistamme toimintaamme aktiivisesti
ja arvostamme osaamista. Haluamme
olla uutta luovia rohkeita edelläkävijöitä.
Avainsana on yhteistyö, joka perustuu
arvostukseen, avoimuuteen ja
luottamukseen. Haluamme onnistua ja
menestyä yhdessä.
• turku.fi/strategia
• turku.fi/sv/strategi
• turku.fi/en/strategy

Kaupungin uudet
kärkihankkeet
Keskustan kehittämisen
ja Turun Tiedepuiston
kärkihanketta täydentävät
kärkihankkeet:
Kulttuurin kärkihanke
kehittää ja edistää taiteen ja kulttuurin
toimintaedellytyksiä Turussa
yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
Kärkihankkeen toiminta tukee
kaupunkilaisten hyvinvointia ja alueen
elinvoimaa.
Kärjet:
• onnelliset turkulaiset
• taide ja kulttuuri työnä
• rajattomat rakenteet
• uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat
• kutsuva ja kutkutteleva
kulttuuritarjonta

Osaamisen kärkihanke
vahvistaa Turun alueen osaamista
sekä kaupungin reagointikykyä
työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän
tarpeisiin.

Kärjet:
• uusien innovaatio- ja
osaamiskokonaisuuksien vahvistaminen
• Turun elinvoiman vahvistaminen
sekä työelämän osaamistarpeisiin
vastaaminen
• kaupunkilaisten täysimittaisen
osaamispotentiaalin käyttöön saaminen

Yhteisöllinen Turku
panostaa asuinalueiden tasapainoiseen
kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä
järjestökentän, asukkaiden ja yritysten
kanssa, sekä tukee turkulaisten
mahdollisuuksia lisätä hyvinvointiaan.
Kärjet:
• hyvän mielen Turku
• liikkuva Turku
• uudistuvien lähiöiden Turku

• turku.fi/karkihankkeet
• turku.fi/sv/spetsprojekt
• turku.fi/en/spearhead-projects

TEKSTI: PÄIVI AUTERE
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Kaupunki remontissa
”Aivan pirun innostuneita ollaan”

Paviljongit
kruunaavat uuden
Kauppatorin
Uuden Kauppatorin kolme paviljonkirakennusta ovat
valmiita, ja ravintolayrittäjät vasta valmiina ovatkin
avaamaan ovensa heti, kun se on mahdollista.
− Tavoitteenamme on avata kesäkuun alkupuolella
samaan aikaan muiden paviljonkiyrittäjien kanssa,
sanoo yhden paviljonkiravintolan avaava Tero Sintonen.

S

intonen on pitkän linjan
ravintoloitsija ja CT-perheyrityksen omistaja
yhdessä puolisonsa
Carola Sintosen kanssa.
CT-ravintolat tunnetaan Turussa hyvin:
Fontana, di Trevi, Tårget, Hügge, Nooa
ja Nobi. Kauppatorilla avautuu kesäkuussa ravintolaperheen uusin tulokas
Agnes.
− Pirun innostuneita ollaan! Uudistunut keskusta, upea uusi Kauppatori
ja erittäin hienot paviljonkirakennukset.
Pidän todella paljon torikaupasta ja
ravintolat tuovat sen ympärille hienon
lisän. Yhdessä tuomme uutta elämää
arvokkaalle alueelle, CT-ravintoloiden
toimitusjohtaja Sintonen kuvailee.
Agnes tulee tarjoamaan pohjoismaista parasta: wallenbergiä, skagenia, kalaa, äyriäisiä. Inspiraation
lähteenä yrittäjällä on ollut Tukholman
Östermalmin kauppahalli ja tietenkin

Turun kauppahalli.
− Kauppatorille tulemme kuitenkin
omalla kulmalla ja sitä soveltaen ja
jatkuvasti kehittäen.

Tori on Turun sydän
aamusta iltaan
Turun kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja, arkkitehti Timo Hintsanen on kuvaillut paviljonkien ideaa
seuraavasti: ”Yhteiselo Kauppatorin
toiminnan ja paviljonkien välillä toimii
saumattomasti. Paviljongit tukevat
torin kokonaisideaa kaupungin sydämenä, kohtaamispaikkana ja aktiivisen
keskustaelämän edistäjänä”.
− Se on erittäin hyvin sanottu. Hienot ravintolat torin ympärillä vastaavat
juuri tähän. Ravintolat varmasti myös
vaikuttavat siihen, että tori ja koko
keskusta elävät enemmän aamusta
myöhäiseen iltaan, Sintonen näkee.

Paviljongin rakentaja Jari
Nygård (vas.) ja ravintoloitsija
Tero Sintonen ovat erittäin
tyytyväisiä Kauppatorin
uuteen kokonaisuuteen.

Paviljonkirakennuksista
ei suoraa seinää löydy
kuin lasisena. Kaarevat
puurakenteet ovat kaunista
kotimaista kuusipuuta.

Innovatiivista
rakentamista
Paviljongit on rakentanut naantalilainen Rakennustoimisto Jussit,
joka on alansa arvostettu ja kokenut
tekijä. Ravintoloitsijaa ja rakentajaa
yhdistää Aurajokirannan Nooa, mutta
tunnetuin Jussien työ löytyy Helsingin Hernesaaresta: se on ravintola ja
julkinen sauna Löyly.
Ehkä toistaiseksi, kunnes paviljongit kiilaavat kärkeen?
− No, ei näitä voi laittaa järjestykseen, naurahtaa projektipäällikkö
Jari Nygård.
− Ilman kotiin päin vetämistä
voi kuitenkin sanoa, että tämä oli
erityisen hieno ja innostava projekti.
Saimme toteuttaa Turun keskustaan
hyvin haastavan puurakennuskohteen. Olemme ylpeitä ja innostuneita
projektista, joka meni tilaajan sekä
yhteistahojen kanssa todella hyvin,
Nygård muotoilee.
Paviljongeissa lattia, välikatto ja
lasiseinät ovat suoria, kaikki muu
rakennuksessa on kaarevaa.
− Innovatiivisuutta on tarvittu sekä
erittäin hyvää yhteistyötä. Lopputuloksesta ollaan ylpeitä, hienosti
päästiin porukalla tavoitteeseen,
Nygård kiteyttää.
• turku.fi/turun-uusi-kauppatori
TEKSTI: MIKKO GRÖNMAN
KUVAT: JOEL KARLSSON
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Koko kaupungin kehitystä
ohjaava Yleiskaava 2029
on valmistumassa
Turku kehittyy ja asukasluku kasvaa jatkuvasti. Kaupunkirakenteen pitkän aikavälin
kehitystä ohjataan yleiskaavalla. Tarkempi suunnittelu tehdään asemakaavoituksessa.
Yleiskaavan tähtäin
vuodessa 2029
Miltä kuulostaa 220 000 asukkaan
Turku, jossa olisi 115 tuhatta työpaikkaa? Se on loppusuoralla olevan
Yleiskaava 2029:n tavoite. Kaupungin
kasvu suunnataan yleiskaavassa
pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varrelle. Näin palvelut,
joukkoliikenne, luontoarvot ja työpaikkojen sijainti saadaan sovitettua yhteen
tasapainoisesti.
Yleiskaavan taustalla ovat Turun kaupunkistrategia, Turun kaupunkiseudun
maakuntakaavat sekä kuntien yhteinen
Turun kaupunkiseudun rakennemalli
2035. Kaavan päämääränä on Turun
aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn
vahvistaminen. Yleiskaava perustuu
suunnittelua ohjaaviin tavoitteisiin, laajaan selvitysaineistoon ja monipuoliseen
vuorovaikutukseen.

Yleiskaava 2029 koostuu
kahdeksasta kartasta
Internetistä löytyvään yleiskaava-aineistoon kannattaa perehtyä tutustumalla
ensin karttaan 1. Siihen on koottu

maankäytön aluevaraukset eli alueiden
pääkäyttötarkoitusmerkinnät sekä
kehittämisen pääpainoalueita kuvaavat
strategiset merkinnät.
Muut seitsemän karttaa syventävät
maankäytön teemoja asumiseen, palveluihin ja elinkeinoihin, liikenteeseen,
yhdyskuntatekniikkaan, vesien hallintaan sekä viher- ja kulttuuriympäristöön
liittyen.
Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavaehdotuksen 20.12.2021 (§ 582).
Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä
31.1.–23.3.2022. Seuraavaksi käsitellään
saadut muistutukset ja tehdään tarvittavat tarkistukset yleiskaavaan. Kaavan
hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.
Yleiskaava 2029:n lisäksi vireillä on
myös kolme osayleiskaavaa. Osayleiskaava voidaan laatia tietylle rajatulle
alueelle tai jonkin teeman mukaisesti.
Vireillä olevat osayleiskaavat:
• Lentoasema ja sen ympäristö
• Maaria-Ilmarinen
• Satava-Kakskerta

Asemakaavoja vireillä
runsaasti
Turussa on vireillä yli 70 asemakaavaa. Tällä hetkellä mielenkiintoisessa
vaiheessa ovat mm.
• Satamatoiminnoilta vapautuvaa,
Aurajoen suussa sijaitsevaa
Linnanniemeä kehittävät kaavat:
Historian ja tulevaisuuden museo
sekä Ferry Terminal Turku.
• Itäharjun Voimakatu, jossa
Kalevantien vartta suunnitellaan
asuin- ja työpaikka-alueeksi osana
Turun Tiedepuisto -kärkihanketta
• Kaupunginpuutarhan alue -niminen
kaava, jossa vanhaa puutarha-aluetta
kehitetään asumiselle.
Lisää tietoa näistä ja kaikista muista
vireillä olevista asema- ja yleiskaavoista
löydät nettisivujen kaavahausta. Kaavoja voi hakea myös karttapalvelusta
sijainnin perusteella.
Lisätietoa ja ohjeet kaavojen
hakemiseen:
• turku.fi/kaavoituskatsaus
TEKSTI: RISTO LAHTINEN
KUVA: JONI PIETILÄINEN

Aurajokisuu ja Turun
linnan ympäristö
uudistuvat tulevina
vuosikymmeninä.

Rakenteilla

R

unosmäen monitoimitalon peruskivi
muurattiin huhtikuussa. Vuonna
2024 valmistuvaan
taloon tulee päiväkoti, neuvola,
perhekeskus, kirjasto ja nuorisotila sekä seurakunnan tiloja ja
yhteiskäyttötiloja.
Pääskyvuoren koulua korjataan ja uutta rakennetaan.
Kesällä korjataan A-osaa.
Koulunkäynti jatkuu syksyllä
kunnostetuissa tiloissa. Uudisrakentaminen jatkuu syksyyn 2023.
Sirkkalan koulua korjataan ja
uutta rakennetaan. Neljä koulurakennusta korjataan ja puretun
rakennuksen tilalle tehdään uusi.
Musiikkitalon hankesuunnitelma valmistellaan syksyksi.
Alueen asemakaavanmuutos on
käynnissä. Tavoitteena on, että
rakentaminen alkaa kesällä 2023.
Paavo Nurmen stadionin
pääkatsomon kattorakenteiden
korjausta ja sähkötekniikan
uudistamista valmistellaan.
• turku.fi/musiikkitalo
• turku.fi/runosmäenmonitoimitalo
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Kauppahallin korttelista
vetovoimainen kokonaisuus
Kauppahallin korttelia kehitetään kaupunkilaisia kuunnellen, sisällöt ja toiminnallisuus edellä. Samalla
rakennetaan uutta arvokasta kokonaisuutta, joka nivoo korttelin luontevaksi osaksi ympäristöään.

K

auppahallin kortteli on
keskeisimpiä osia Turun
keskustaa. Korttelin
sieluna toimii Kauppahalli,
joka on yksi Turun historiallisesti arvokkaimmista ja rakastetuimmista rakennuksista.
Ajan hammas on kuitenkin päässyt
puraisemaan sekä hallia että sen ympäristöä. Kauppahalli on peruskorjattava ja
nykyisellään kortteli ei palvele parhaalla
mahdollisella tavalla käyttäjiään, eikä
toimi sellaisena viihtyisänä ja vetovoimaisena ympäristönä, johon sillä olisi
potentiaalia.

Yhdessä ideoiden
Kauppahallin korttelin uudistusta on
lähdetty suunnittelemaan yhdessä
korttelin yrittäjien, kiinteistönomistajien,
hallikauppiaiden ja kaupunkilaisten
kanssa. Kaupungilla on hankkeessa
kumppaninaan JKMM Arkkitehdit, joka
valikoitui mukaan keskustan kehittämiskilpailu Sytytä Turun kautta. Korttelin
ja hallin kaupallisesta konseptoinnista
vastaa suunnittelutoimisto Amerikka.
– Innovaatiokumppanuuteen perustuva prosessi poikkeaa tavanomaisesta

Taidekaupunginosaan
halutaan myös tapahtumia
ja viihtyisän oleilun paikkoja.
Kesärauha-festivaali vetää
tänäkin kesänä väkeä
Linnanpuistoon.

siten, että palvelujen ja toiminnallisuuksien kehittäminen kulkee alusta asti käsi
kädessä kaupunkirakenteen kehittämisen kanssa. Tavoittelemme isoa ehjää
kokonaisuutta. Siksi laajan toimijajoukon osallistuminen kehittämistyöhön
on niin keskeistä, kuvailee kaupungin
erityisasiantuntija Janne Mustonen.
Projektivastaava Harri Lindberg
JKMM:ltä myötäilee, että korttelia
kehitetään osana laajempaa kontekstia,
sisältö edellä.
– Haemme yhdessä ratkaisua siihen,
miten korttelin profiilia voidaan kohottaa
ja samalla turvata Kauppahallin toiminta
myös tulevaisuudessa, Lindberg sanoo.
– Nyt ei luoda visiota, vaan pyrimme
saamaan jo tästä ensimmäisestä
suunnitteluvaiheesta toteutuskelpoista
sisältöä aikaiseksi, Mustonen jatkaa.

kasta tietoa ja kehitysideoita, Lindberg
sanoo.
Toivelistalla korkealla ovat sujuvat
reitit korttelin läpi sekä viihtyisä julkinen
kaupunkitila, jonne myös hallin toiminta
levittäytyy. Kortteliin toivotaan elämyksellisyyttä ja yksilöllisiä palveluja sekä
kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Suunnittelijoiden käsissä toiveet
jalostuvat päätöksentekoon eteneviksi
ehdotuksiksi.

Seuraa hanketta sivuilla:
• turku.fi/kauppahallin-kortteli
• turku.fi/sv/saluhallens-kvarter
• turku.fi/en/turku-market-hall-block
TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVA: TURUN KAUPUNKI JA JKMM

Kaupungin ytimessä sijaitsevan
Kauppahallin korttelin
kehittämistavoitteet pohjautuvat
Keskustan kehittämisen
kärkihankkeen tavoitteisiin.

Elämyksellistä ja
yksilöllistä
Alkuvuodesta käynnistyneessä kehittämishankkeessa on järjestetty useita
idea- ja työpajoja sekä kaikille avoimena
että eri ryhmien kesken.
– Työpajat ovat poikineet paljon
jatkosuunnittelussa huomioitavaa arvo-

Linnanniemestä
Turun ensimmäinen
taidekaupunginosa
Taide tulee kiinteäksi ja näkyväksi osaksi
uudistuvaa Turun linnan ympäristöä.

L

innanniemen valinta
taidekaupunginosaksi on
osa uutta Turun julkisen
taiteen ohjelmaa. Sen
mukaisesti Linnanniemen alueelle laaditaan oma
taideohjelma, jossa määritellään
taiteen paikat sekä teosten valintaan liittyvät kriteerit ja prosessit.
– Alueen identiteettiä määrittää arvokas kulttuurihistoria, jota
pyritään vahvistamaan ja tekemään
näkyväksi taiteen keinoin. Taiteen
ja tapahtumallisuuden teemoiksi on
määritelty muun muassa saaristo,
merellisyys, Itämeri, alueen historia
ja ekologisuus, projektipäällikkö
Julia Chir kertoo.

Linnanniemen taideohjelmassa huomioidaan myös taiteen ja kulttuurin
monimuotoisuus sekä kaupunkilaisten
osallistumismahdollisuudet.
– Kaupunkilaiset ovat mukana heti
alusta asti. Taideohjelma laaditaan
tiiviissä yhteistyössä kaupunkilaisten,
taidekentän toimijoiden ja muiden
sidosryhmien kanssa, Chir sanoo.
Keskustan ja merellisen Turun
kehittämiseen linkittyvä Linnanniemen uudistuminen on monivuotinen
prosessi, mutta väliaikaisten teosten
ja tapahtumien on määrä elävöittää
aluetta jo rakentumisen aikana.
Jatkossa Linnanniemestä saatavia
kokemuksia hyödynnetään myös
muualla Turussa.
TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVA: SARA LEVÄNEN
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Tutustu Turun julkisen taiteen ohjelmaan • turku.fi/julkisen-taiteen-ohjelma-2022

Hei, nyt lähdetään
siaan. Kävijöiltä saatiin myös ideoita
tuleviin tempauksiin.
– Valitsemme ideoista yhdessä
Siskot ja Simot -suunnitteluryhmän
vapaaehtoisten kanssa seuraavan
kertaluontoisen, kaikille avoimen hyvän
teon tempauksen.
– Paattisille toivottiin myös digitukea
ja nyt selvitämme sitä Verkosta virtaa
-vapaaehtoisten kanssa. Esiin nousi
myös huoli Paattisten bussipysäkkien
sijainneista. Väliaikaisen päätepysäkin
pelätään jäävän pysyvästi etäämmälle
keskustasta, Sanna ja Satu kuvaavat.

Satu Järvenpää (vas.),
Sanna Nurmi ja Irmeli
Sulonen neuvontaauton edustalla.

Iloja, suruja, ideoita ja
toiveita – neuvonta-autolla
kohdataan senioreita eri
puolilla Turkua
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin Liikkuva resurssikeskus
tapaavat senioreita eri puolilla Turkua lähellä heidän kotejaan. Neuvonta-auton
matkassa on usein järjestötyöntekijän ja ikäihmisten palveluohjaajan ohella
yhteistyökumppaneita mm. kaupungin liikuntapalveluista ja kirjastosta sekä
järjestöjen asiantuntijoita. Mitä kuuluu järjestötyöntekijöiden Satu Järvenpään ja
Sanna Nurmen sekä palveluohjaaja Irmeli Sulosen päivään?
Klo 8

Klo 12

Kolmikon työpäivä alkaa tietokoneella
sähköpostien parissa.

Menomatkalla Paattisille kolmikko
pysähtyy Maariaan viemään ikäihmisten
Menovinkit -lehtistä jakoon. Liikkuvan
resurssikeskuksen järjestötyöntekijät
koostavat eri tahojen tietoja sisältävät
Menovinkit kolme kertaa vuodessa.

Klo 10
Satu, Sanna ja Irmeli ajavat kohti Uittamoa, jonne he jalkautuvat kertomaan
alueelle tulevasta pysäkistä.
– Kysymme myös ohikulkijoilta, erityisesti senioreilta, millaisia neuvontateematoiveita alueella on, Satu kertoo.

– Tulevista neuvonta-auton pysäkeistä
kerrotaan mm. alueiden liiketilojen
ilmoitustauluilla, huikkaa Satu julistetta
kiinnittäessään.

Klo 15
Pysäkillä käyneiden määriä seurataan
ja toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan.
Niinpä Satu, Sanna ja Irmeli täyttävät
tärkeimmät tiedot ylös seurantaa
varten.
Samalla he viestivät eri kaupungin
tahoille pysäkeillä esiin nousseista
ideoista.
– Osa toiveista menee nyt loistavasti
suoraan vanhusneuvoston tietoon ja
sitä kautta eteenpäin.

Klo 16.30
Neuvonta-auto pysäköidään odottamaan seuraavaa päivää.
TEKSTI: TIIA LAAKSO
KUVAT: SATU JÄRVENPÄÄ, SANNA NURMI JA TIIA
LAAKSO

Klo 13–14.30
Työntekijät järjestävät yhteistyössä
vanhusneuvoston kanssa pysäkin
Paattisilla. Mukana on vanhusneuvoston
jäsen Outi Kivinen. Vanhusneuvoston
kanssa pidettävä kiertue jatkuu koko
kevään eri puolilla Turkua.
– Rupattelun ohella kerromme myös
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista, eri tahojen palveluista sekä tekemisen vinkeistä, Satu ja Sanna toteavat.
– Aina on mahdollisuus myös kahdenkeskiseen palveluohjaukseen, Irmeli
lisää.

– Auton materiaalit pitää säännöllisesti
tarkistaa, jotta ajankohtaisimmat
tiedotteet ovat matkassa mukana,
sanoo Irmeli.

Outi Kivinen (oik.) vanhusneuvostosta
keskustelee Paattisten pysäkillä alueen
asukkaan kanssa.

Liikkuva palvelu koetaan alueilla
erittäin tarpeellisena.
– Kuulimme jälleen, miten tärkeää on
tuoda tietoa omalle asuinalueelle, Satu
kertoo.
Paattisten pysäkillä vieraili lähes 30
alueen asukasta kertomassa kuulumi-

Liikkuva resurssikeskus on
Turun Lähimmäispalveluyhdistys
ry:n ja Turun kaupungin
kumppanuustoimintaa.
Liikkuvan resurssikeskuksen
neuvonta-auto huristelee
erityisesti Turun keskustaalueen ulkopuolella ja muualla
Varsinais-Suomessa.
• facebook.com/
liikkuvaresurssikeskus
• menovinkit@kotikunnas.fi
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Vanhalla
Suurtorilla
elokuussa
ensimmäiset
Turun
Pyörämessut

Föllärin voi ottaa
käyttöön helposti
älypuhelinsovelluksella.

Messukonseptin on ideoinut innovaattori Juha
Toivonen, joka osallistui ideallaan keskustan
kehittämiseksi järjestettyyn Sytytä Turku -kilpailuun
ja valikoitui voittajien joukkoon.

Föllärit palaavat
Turkuun
Turun kaupunkipyörät eli föllärit saapuvat
takaisin kaupunkiin kesän kynnyksellä.
Kaupunkipyöräilykausi kestää lokakuun
loppuun saakka. Uuden järjestelmän
toimittaa tanskalainen Donkey Republic.
Pyörän saa käyttöönsä
sovelluksella
Fölläreiden käytön hinta riippuu
käytettävästä ajasta. Pyörien
käyttöoikeus sisältyy myös Fölin
kausikortteihin. Pyörissä on 7
vaihdetta, käsijarrut ja alumiinirunko. Pyörien elektroninen
rengaslukko avataan ja suljetaan
älypuhelinsovelluksella, josta
näkee myös vuokraukseen liittyvät tiedot.
Pyöriä tulee 700 ja pyöräasemia noin 70. Keskusta-alueella
kaupunkipyörien asemaverkosto
perustuu telineellisiin asemiin, ja
keskustan ulkopuolella asemilla
ei ole välttämättä mitään fyysisiä
rakenteita, vaan asemien sijainnin
voi tarkistaa sovelluksesta.
– Nykyisessä järjestelmässä
asemaverkosto on huomattavasti
laajempi aiempaan verrattuna.
Kiinteät, runkolukittaviin kaaritelineisiin perustuvat asemat tuovat
selkeyttä ja järjestystä katukuvaan
keskusta-alueella ja virtuaaliset
asemat tarjoavat joustavuutta
keskustan ulkopuolella. Kannustamme käyttämään aktiivisesti
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fölläreitä ja antamaan palautetta,
sillä virtuaaliasemien sijainteja on
mahdollista muokata esimerkiksi
palautteen perusteella, kertoo projektikoordinaattori Jere Sipponen.

Jokainen fölläri saa
oman nimen
Jokaisella föllärillä on oma, uniikki
nimensä pyörän rungossa. Föli
pyysi keväällä kuntalaisilta apua
pyörien nimeämiseen.
– Nimeämiskampanjan suosio
yllätti meidät positiivisesti, saimme
huimat 4 400 nimiehdotusta.
Olemme pyrkineet valikoimaan
ehdotusten joukosta tasapuolisesti
niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin nimiä. Fölläreiden nimiäisiä
vietetään alkukesästä, kun pyörät
saapuvat katukuvaan, iloitsee
liikennepalvelupäällikkö Risto
Peltonen.

”

Luvassa on iloinen pyöräilyä
edistävä tapahtuma, jossa
kaikki löytävät jotain kiinnostavaa, Toivonen sanoo.
Sen lisäksi, että messut toimivat
pyörien ja pyörätarvikkeiden markkinapaikkana, ohjelmassa on paljon
muutakin pyöräilyyn liittyvää. Lauantaina järjestetään pyöräpiknik,
sunnuntaina pyörähuutokauppa, ja
molempina päivinä pyöränkorjauspaja, jossa pyöränsä saa korjattua
tai tuunattua uuteen uskoon.
– Pyörät jäävät liian usein
pienenkin vian vuoksi käyttämättä.
Se harmittaa. Pyöränkorjauspajalla
saa paikattua renkaan, vaihdettua
vaijerin tai tehtyä muuta pientä fiksausta asiantuntijan opastuksella,
Toivonen kertoo.
Messuille rakennetaan myös
BMX- ja Trial-pyöräilyn areena,
jossa näiden vauhdikkaiden lajien
taitajat näyttävät osaamistaan. Jos
lykästää, eikä päätä huimaa, niin
kokeilemaan voi päästä itsekin.
Toivonen ei ole unohtanut
ohjelmassa myöskään kaltaisiaan
ideanikkareita.
– Pyöräilyaiheisessa ideakilpai-

• föli.fi/föllärit
• föli.fi/sv/fölicyklar
• föli.fi/en/föli-bikes
TEKSTI: SINIKKA MARTINEZ
KUVA: JONNE MATTILA

Sunnuntaina 14.8. järjestetään myös perinteikäs Turku Touring Pyöräily
• turunurheiluliitto.fi/pyoraily/turku-touring-pyoraily

lussa keksitään hyviä ideoita pyöräilyn
edistämiseksi ja kisan toisessa sarjassa palkitaan mm. parhaita pyöräalan patentteja. Sarjat käynnistyvät
kesällä jo ennen messuja.
Turun Pyörämessujen keksijä on
silmin nähden innoissaan tulevasta
tapahtumasta.
– Näen mielessäni jo, miltä onnistuneet messut näyttävät. Jokiranta on
Tuomiokirkkosillan molemmin puolin
täynnä iloisia ihmisiä piknik-eväineen
ja Suurtorilla omia pyöriä korjataan
oikein urakalla kuntoon.
Toivosen tavoitteena on tehdä
messuista vuosittainen tapahtuma,
joka vetää pyöräilijöitä kauempaakin.
Ja mikäs siinä, kun varusteet ovat
kunnossa ja ajoissa lähtee, niin muutamassa päivässä pyöräilee Turkuun
mistä päin Suomea tahansa. Siinä
vinkkiä kesävieraille!
Turun Pyörämessut 13.–14.8.
Vanhalla Suurtorilla:
• messut.net
TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVA: KATARIINA SALOKANNEL

Jos

Turku olisi Suomen
kestävin matkailukohde

Fölin vesibussilla saaristoon

F

ölin vesibussi kulkee päivittäin 23.5.–28.8. sekä lisäksi
lauantaisin ja sunnuntaisin
3.–4.9., 10.–11.9. ja 17.–18.9.
Vesibussin reitti on Turun
keskustasta Martinsillalta (Itäisen Rantakadun puolelta) Ruissaloon. Matkan
varrella ovat Forum Marinumin, Ruissalon telakan ja Hirvensalon Pikisaaren
pysäkit, jotka ovat esteettömiä, kuten
aluksetkin.
Matka maksetaan matkakortilla,
lähimaksulla tai mobiililipulla. Hinnat
ovat samat kuin bussiliikenteessä.
Kertalipuilla on kahden tunnin vaihtooikeus muuhun Föli-liikenteeseen.

Vesibussi liikennöi
keskikesällä myös iltaisin

KUVA: HEIKKI LEHTO

Fölin vesibussi liikennöi 1.6.–7.8. päivittäin lisävuoron Martinsillalta Ruissalon
telakalle ja takaisin. Lisävuoro palvelee
erityisesti Ruissalon telakan alueella
toimivan Linnateatterin kesäteatterin
asiakkaita, mutta myös alueella ulkoile-

via ja ravintoloiden asiakkaita.
– Illan lisävuoro on vastaus asiakkaiden toiveisiin. Moni on harmitellut, ettei
pääse illalla keskustasta Ruissaloon
tai takaisin vesibussilla. Kesäillat ovat
valoisia ja pitkiä, ja on mukavaa, kun
voimme vastata kysyntään pidentämällä
liikennöintiaikaa, kertoo Fölin suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa.
Vesibussin lisävuoro lähtee Martinsillalta kohti Ruissaloa klo 20 ja Ruissalon
telakalta takaisin keskustaan klo 20.30.
Muina aikoina vesibussin viimeinen
vuoro lähtee Ruissaloon klo 18.30 ja
kansanpuistosta keskustaan klo 19.15.
Vinkki! Voit seurata Fölin vesibussien
(linja 180) liikkeitä reittioppaasta.
• föli.fi/vesibussi
• föli.fi/sv/vattenbuss
• föli.fi/en/waterbus
TEKSTI: SINIKKA MARTINEZ
KUVA: JONNE MATTILA

Vepsä Airistolla on loistava
päiväretkikohde. Omalla
veneellä saapuvat voivat
kiinnittäytyä saaren
vierasvenelaitureihin.

Ulkoilusaaret Vepsä, Maisaari
ja Pähkinäinen kutsuvat
Kaikissa ulkoilusaarissa on majoitustilaa, telttapaikat, vierasvenelaiturit,
saunat ja kahvila. Ruokaa saa tilauksesta, Vepsässä lounasta päivittäin.
Tulisijat polttopuineen sekä huussit ovat käytössä, ja juomavettä on
saatavilla.
Vesibussi M/S Lily liikennöi Vepsään Airistolle kolmasti päivässä Aurajoesta. Yhteysalus M/S Isla liikennöi Maisaareen ja Pähkinäisiin Rymättylän
Haapalasta. Varaa ilmainen kyyti ed. päivänä aluksen liikennöintiaikana.

Onko mahdollista, että Turku olisi joskus Suomen kestävin
matkailukohde?
Kuvitelkaa, että matkailija saapuisi Turkuun hiilineutraalisti
liikkuen. Vinkit matkaan ja käytännön ohjeet hän olisi saanut
”Vihreät Matkaketjut (2019-2021)” -tutkimushankkeen
innoittamista matkaketjuista ja aikatauluista. Digi-informaatio olisi aina reaaliaikaista ja tarjolla useammalla kielellä.
Luonnollisestikin myös matkalipun ostaminen etukäteen olisi
helppoa. Matkailijamme nukkuisi muutaman yön ympäristösertifioidussa hotellissa, kävelisi ja fillaroisi ympäri Turkua,
söisi luomulounasta Kauppahallissa ja ihailisi historiallisia
kohteitamme. Välillä hän hyppäisi Fölin kyytiin ja piipahtaisi
tutustumassa Ruissalossa tai Kuhankuonon keidassoilla.
Iltaisin matkailijamme nauttisi Aurajokirannan pariisilaisesta
tunnelmasta paikallisia ruokia ja juomia terassilla nauttien tai
sukeltaisi Turun lukuisiin tapahtumiin ja kulttuuririentoihin.
Jos Turun tarjonta alkaisi matkailijaamme väsyttää, olisi
hänellä myös oiva mahdollisuus lähteä tutustumaan Turun
lähialueille ja ainutlaatuiseen saaristoomme. Jälleen kerran
olisi matkailijallamme runsaudenpulaa ympäristöystävällisistä
kulkuneuvoista ja matkakohteista.
Visit Turku ja muut paikalliset matkailuneuvonnat Naantalissa, Paraisilla ja Kemiönsaarella jakaisivat valmiita vinkkejä
kestävistä matkailupalveluista ja kiinnostavista kohteista
päiväretkille tai vaikka yöpymispaikaksikin, monella kielellä ja
digitaalisesti.
Ja jos kerran olisimme Suomen kestävin matkailukohde,
tarkoittaisi se sitä, että alueemme matkailuelinkeino toimisi vakaalla pohjalla lukuisia mielenkiintoisia työpaikkoja
tarjoten. Myös alueemme oppilaitoksista valmistuisi riittävästi
innokkaita, osaavia ja kielitaitoisia asiantuntijoita matkailuteollisuuden monipuolisiin työtehtäviin.
Suomen kestävimmän matkailukohteen status voidaan
saavuttaa päämäärätietoisella kehittämisellä ja yhteistyöllä,
jonka koordinoinnista voimme kiittää Visit Turkua ja Turku
Science Park Oy:tä. Alueemme matkailuyritykset ovat
ottaneet haasteen vastaan, mutta Visit Finlandin ”Sustainable Travel Finland” -merkin saajia tarvitaan vielä lisää, jotta
saisimme Turulle vastuullisen matkailualueen merkin.

Susanna Saari
Lehtori
Turun ammattikorkeakoulu

Tutustu tarkemmin:
• turku.fi/ulkoilusaaret
• turku.fi/sv/rekreationsoar
• turku.fi/en/recreationalislands
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Kaupunkiviljelyä
Kirkkopuiston
Terassilla
Tuomiokirkon luona avautuneella Kirkkopuiston
Terassilla harrastetaan tänäkin vuonna kaupunkiviljelyä.
Viljelylaatikoista löytyy runsaasti erilaisia hyötykasveja.

”

Hyötykasvit ovat viime vuosina
tulleet suosituiksi kotipuutarhureiden keskuudessa. Niitä voi
istuttaa vaikka viljelylaatikoihin
tai perennapenkkeihin koristekasvien lomaan. Samalla saa terveellistä
lähiruokaa lautaselle. Pariin laatikkoon
halusin esille monivuotisia vihanneksia
tehdäkseni niitäkin tunnetuksi, viljelylaatikoiden kasvien valinnasta vastannut
Henna Jämsä kertoo.
Kasvit eivät ole vain silmäniloksi.
Satoa saa poimia sitä mukaa, kun sitä
valmistuu. Laatikoista löytyy myös
tarkempaa tietoa kasveista. Kesäkauden lopussa Taiteiden yönä 11.8. jäljellä

oleva sato jaetaan halukkaille.
Tänä kesänä Kirkkopuiston Terassilla
voi oleilla aiempaa monipuolisemmin.
– Olemme suunnitelleet uusia viihtymiskeitaita yhteistyössä turkulaisen
Design Shop Finlandin kanssa. Lisäksi
puistossa voi keinutella pihakeinuissa
ja tutustua tarkemmin myös puiston
historiaan, terassista vastaava Samuli
Pasanen sanoo.
Tutustu ohjelmaan:
• kirkkopuistonterassi.com
TEKSTI: TUIJA ALIHAANPERÄ
KUVA: HEIKKI RÄISÄNEN

Kaupunkiviljely antaa
hyvän mielen
Laatikkoviljelyä on tutkittu Turun
yliopiston, Oulun yliopiston ja
Åbo Akademin yhteisessä tutkimusprojektissa. Viime vuonna
laatikoissa tunnistettiin yhteensä
137 eri lajia. Suosituimmat
viljelykasvit olivat kehäkukka,
peruna, salaatti, samettikukka ja
auringonkukka.
Tutkimukseen haastatelluilla
oli monia syitä osallistua laatik-

koviljelyyn: yleinen onnellisuus
ja mielihyvä, henkinen rentoutuminen, tuoreet ja laadukkaat
vihannekset sekä lähiympäristön
monimuotoisuuden ja viihtyvyyden lisääminen.
Lue lisää:
• turku.fi/kaupunkiviljely
• turku.fi/sv/stadsodling

Lähiruokaherkkuja Puutorilta
Uusi lähiruuan ostopaikka, Laari Lähiruokapiste, tarjoaa kätevän tavan ostaa lähellä
tuotettua ruokaa ja siten tukea paikallista ruuantuotantoa. Lähiruokapisteen toimintaa
kokeilevat Turun yliopiston Brahea-keskus, Turun kaupunki ja alueen lähiruokayrittäjät.

H

uhtikuusta alkaen turkulaisten on ollut mahdollista ostaa lähiruokaa
uudenlaisella tavalla.
Tilaus tehdään verkkokaupassa, ja ostokset noudetaan
älylukolla toimivasta noutopisteestä,
joka palvelee Puutorilla syyskuun
loppuun. Sen jälkeen noutopistettä
testataan toisessa sijainnissa.
– Laarin läpinäkyvä hinnoittelu ja
lyhyet jakeluketjut tukevat kestävää
paikallista ruuantuotantoa. Laarin
konsepti on osaltaan vastaus kestävän ruokajärjestelmän kehittämiseen
paikallisesti, kertoo projektipäällikkö
Johanna Mattila Turun yliopiston
Brahea-keskuksesta.
Toimintaan on lähtenyt mukaan
useita alueen lähiruokayrityksiä, jotka
ovat ottaneet kokeilun hyvin vastaan.
Laari mahdollistaa uusien asiakkaiden tavoittamisen ja tuo pienille
yrityksille lisänäkyvyyttä. Vinkkejä
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lähiruokatuotteiden käyttöön saa
herkullisista resepteistä, joita on
koottu Laarin kotisivulle.
Kokeilun aikana sekä Laarin toimintamallia että tarjontaa kehitetään
käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Lähiruokatuotteiden tarjonta
vaihtelee sesongin ja asiakkaiden
toiveiden mukaan. Myöhemmin
tarjontaa täydennetään ruokaelämyspalveluilla.
Laari Lähiruokapisteen kokeilun
toteuttaa elokuulle 2023 asti Turun
yliopiston Brahea-keskuksen ja
Turun kaupungin yhteinen Food Hub
-elämystorihanke, joka on saanut
rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta.
Tutustu tarkemmin:
• laarilahiruokapiste.fi
TEKSTI: IRA LAHOVUO
KUVA: EELIS LYNNE

Laari Lähiruokapisteen
noutopiste sijaitsee
Brahenkatua ja
Sibeliuksenkatua
vasten Turun Puutorilla
parkkialueen vieressä.

Svenska sidan

Vad kan
Åbobor göra för
Skärgårdshavet?

Julia Jerumanis
gillar de trevliga
ledarna på Pastell.

Skärgårdshavet är ett
ungt och unikt hav,
med över 40 000 öar.
Effekterna av mänskliga
aktiviteter påverkar havet.
Vi frågade koordinatorn
för Östersjöutmaningen i
Åbo, Tove Holm, vad alla
Åbobor kan göra?

Nya ungdomsgården Pastell
bjuder på både
program och lugn
Den nya svenskspråkiga ungdomsgården öppnade
i mars på Humlegårdsgatan 7. Sedan dess har den
ljusa lokalen med stora fönster ut mot gatan hunnit få
stamkunder, nya programidéer och ett namn! Bland
många namnförslag var det Pastell som fick flest röster.

”

Det bästa med Pastell är
att det är fint inrett och
de trevliga ledarna, säger
Julia Jerumanis, 13 år.
Andra gillar speciellt att
spela biljard eller att samlas kring
ett brädspel.
De föräldrar som tittat in med
sina barn har gett positiv feedback.
Det som oftast nämns är att Pastell
är en lugn plats mitt i stan där man
kan vara sig själv både på egen
hand, med kompisar och tillsammans med ledarna.
– Det är överraskande att så
många uppskattar just lugnet hos
oss, säger ledarna Ida Kallström
och Pirjo Nylund.
Två eller flera ledare finns alltid
på plats för att ta fram mellanmål,
vara sällskap eller hjälpa med något
praktiskt. Kallström och Nylund
konstaterar också att det är viktigt
med en svenskspråkig ungdomsgård, kulturen och jargongen är

ändå så olika på svenska jämfört
med finska, men att alla är välkomna
in oberoende av modersmål.
Under den första våren har
måndagar och fredagar kl. 14–16
varit bokat speciellt för 9-12-åringar,
medan 13-17-åringar har haft sina
egna tider kl. 16–20 på måndagar,
tisdagar och fredagar.
På onsdagar kl. 15–16 har det
handlat om allt från att kocka
tillsammans eller göra utflykter. På
önskelistan för onsdagarna finns bl.a.
bowling, minigolf och picknick.
Närmare info om sommarens
öppethållningstider och program
skickas ut via Wilma, kolla också
ungdomsgarden_pastell på Instagram.
Den avgiftsfria verksamheten
utvecklas hela tiden på basis av
barnens och ungdomarnas egna
önskemål, hör gärna av dig!

H

olm berättar att ett
rent hav upprätthåller
en livskraftig artrikedom och erbjuder ett
rekreationsvärde och
försörjning. Havet mildrar effekterna
av klimatförändringen genom att
binda värme och koldioxid.

Vad kan man beakta på
stugan?
Det bästa alternativet är att bära
vatten och en torrtoalett. Näringen i
avloppsvattnet orsakar övergödning
och bakterier kan förstöra vattnet.
Om stugan har rinnande vatten bör
man se till att det renade vattnet
stannar på land. Torrtoalettavfallet
ska komposteras och komposten
skall placeras tillräckligt långt bort
från vattnet.
Stranden ska hållas i så naturligt
skick som möjligt och täckt av växtlighet. Vegetation binder näringsämnen och fungerar som en livsmiljö
för vattenlevande organismer.
Även genom att äta kan man
skydda Östersjön. Välj mörtfiskar
istället för rovfiskar, och när du
fiskar, släpp ut små fiskar för att
växa och stora individer för att
reproducera sig.

Vad kan man göra för val
när man rör sig på havet?
Undervattensbuller har en skadlig
effekt på vattenlevande organismer.
Du kan minska mängden buller
genom att köra saktare, speciellt i
grunda områden där undervattenslivet är rikligare.
Giftfärger som används på botten
av båtar innehåller ofta koppar- och
zinkföreningar som är giftiga för
havstulpaner och andra organismer.
Alternativ för giftfärger är regelbunden tvätt av båten, torrförvaring och
användning av en borstlös matta.
Östersjöutmaningen är Åbo och
Helsingfors städers grundade och
koordinerade internationella nätverk,
till vilket de deltagande organisationerna är engagerade med frivilliga
åtgärder för havet.
Tilläggsinformation:
• www.itamerihaaste.net/sv
• www.itamerihaaste.net
• www.itamerihaaste.net/en
TEXT: MARI JOENSUU, ANNA HALONEN
OCH TOVE HOLM
BILD: EMMA KOSONEN, LOGOTYP: KAJAHDUS OY

Åbo utlyser Havsfreden för
den kommande båtsäsong på
Pax Navis -evenemanget, på
Världshavsdagen, onsdagen
den 8.6 kl. 18 på Åbo båtvarv i
Runsala, välkomna!

TEXT: ANNA EDGREN
BILD: IDA KALLSTRÖM

Semesterskoj i Åbo! Stadens sommarprogram för barn i olika åldrar finns samlat på adressen
• turku.fi/sv/semesterskoj

21

Turku liikkeelle

Lapsille, nuorille
ja perheille
Seikkailukartat ja
retkireput

Maksutonta ohjattua jumppaa
leikkipuistoissa erityisesti pienten
lasten vanhemmille. Tutustu myös
koko perhettä liikuttavaan Leikkivinkki-aarrejahtiin Kurjenkaivonkentän leikkipuistossa (Kaarinankatu).
• turku.fi/leikkipuistojumpat

Kivakesä kulmilla
Ohjattua Kivakesä-toimintaa järjestetään alakouluikäisille 6.6.–29.7. eri
alueilla ympäri Turkua.
• turku.fi/kivaloma

KUVA: JOEL KARLSSON

Perheen yhteinen seikkailu lähiluonnossa! Lausteen kuntoradalle
ja Maarian metsiin on piilotettu
erilaisia tehtäviä sisältäviä geokätköjä. Kätköt on merkitty alueiden
Seikkailukartoille. Reissua metsään
voi täydentää lainattavalla Retkirepulla.
• turku.fi/perheidenluontoliikunta

Leikkipuistojumpat

Aikuisille
Liikuntapalvelut ja urheiluseurat sekä yhdistykset tarjoavat
monipuolista liikunnallista tekemistä kaikenkuntoisille aikuisille.
Lähde lähipuistoon leikkipuistojumppaan, metsämieliretkelle
kesäluontoon tai vaikka viilentymään vesijumppaan.
• turku.fi/liikuntaneuvonta

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

Saattajakortilla
avustaja mukaan
Vammaiselle ja pitkäaikaissairaalle tarkoitettu Saattajakortti helpottaa liikunnasta
ja kulttuurista nauttimista.
Kortti oikeuttaa saattajana
toimivan avustajan maksuttomaan sisäänpääsyyn
yhteistyökuntien liikunta- ja
kulttuuripalveluiden sopimissa palveluissa.
• turku.fi/saattajakortti
• liiku.fi/saattajakortti

Soveltavaa
liikuntaa
Soveltava vesijumppa to 12.–23.5. ja
11.8.–1.9. klo 9.30 tai klo 10.15, Palvelutalo Esikko, Uittamontie 7. Yleisavustajat paikalla. Hinta: 55 €/turkulaiset,
83 €/ulkopaikkakuntalaiset.
• Ilmoittaudu: p. 050 594 7207
Tuolijumppa ti 10.–31.5. klo 14,
Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68.
Iloisen mielen jumppaa pääosin istuen.
Sopii, jos käytössä liikkumisen apuväline tai esim. aistivamma. Hinta: 5 €/krt
(alennusryhmät 2,5 €/krt).

Soveltava Lavis ke 25.5.–22.6.
(ei 8.6.) klo 10–10.45, Impivaaran
uimahallin takana ulkona, säävarauksella sisällä. Helppo, hauska ja
hikinen tanssitunti lavatanssimusiikin tahtiin. Hinta: 2,5 €/krt + sisäänpääsymaksu (Seniori-, Kimmoke-,
Liikuntaranneke tai kertamaksu).
Lisätiedot: p. 050 594 7207.
• Ilmoittaudu:
turku.fi/impivaaranuimahalli

Ikääntyneille
Maksutonta kesäliikuntaa
ikääntyneille touko- ja
kesäkuussa
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KUVA: SAIJA KULTALA

Kesällä KuntoVoiTas-ryhmiä tarjotaan
ulkona 16.5.–20.6. täysin maksutta!
Tule kohottamaan kuntoasi ammattilaisen ohjauksessa mukavassa porukassa.
KuntoVoiTas-tunnit sisältävät voima-,
tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita.
Ei ilmoittautumista, lähde mukaan!
• Ma klo 13, Kupittaan tekonurmikenttä 5 (Blomberginaukio 4)
• Ke klo 10, Teräsrautelan kenttä
(Vanha Kuninkojantie 54)
• Pe klo 10, Turun keskusta,
Mannerheiminkenttä
(Mannerheiminpuisto)
• Lisätiedot: turku.fi/kuntovoitas
tai paivi.mecklin@turku.fi tai
p. 050 554 6218

Seniorirannekkeella
liikettä kesään!
Edullinen Senioriranneke on
tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turkulaisille. Pääsy
kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan aukioloaikojen mukaan
sekä kesällä maauimaloihin.
Rannekkeeseen sisältyy
omatoimisia liikuntavuoroja,
ohjattuja kuntosalivuoroja
sekä kertaluontoisia kulttuuriopastuksia. Hinta: 40 € / 6 kk
+ 8 €:n rannekemaksu.
• turku.fi/senioriranneke

KUVA: VILMA HILDÉN

Kuntoile
ulkona
Treenaa ulkokuntosalilla
Puistokuntosalit tarjoavat hauskan
tavan lihaskunnon treenaamiseen
ulkona. Laitteita on ympäri kaupunkia.
Laitteissa on QR-koodi ohjevideoon.
• turku.fi/ulkokuntoilulaitteet

Skeittaa ja pyöräile
radalla
Turun ulkoskeittipaikkoja, Kupittaan ja
Halisten BMX-ratoja sekä Kupittaan
velodromia voivat kaikki käyttää.
Esimerkiksi Kupittaan BMX-radalle
voi mennä kokeilemaan ihan omalla
polkupyörällä. Kypärä päähän ja
menoksi!

Skeittikoulu
Kaikenikäisille tarkoitettu Skeittikoulu
11.6.–30.8. lauantaisin klo 13–15
Kupittaan skeittiparkilla (ei 25.6.)
• Lisätietoja: Topi Määttä, Turun
rullalautailijat ry, p. 0400 215 531 tai
Liikuntapalvelut, p. 050 554 6250.
• turku.fi/liikuntapaikat
> Muut ulkoliikuntapaikat

Frisbeegolfaa

Uimaan, polskimaan
ja vesijuoksemaan
Maauimalat

Vesijumppaa

Uimahallit

Samppalinnan maauimala,
Volter Kilven katu 2.
Kassa p. 040 587 0382,
uinninvalvonta
p. 040 548 5739.
Kassa avoinna 10.5.–28.8.
ma–ti ja to–pe klo 6–20,
ke klo 10–20 ja la–su klo 8–19.
Kassa avoinna 29.8.–18.9.
ma–pe normaalit aukioloajat,
la–su klo 8–15 ja lasten allas
suljettu. Poikkeukset: avoinna
26.5. klo 8–19, 24.6.
klo 6–13. Suljettu 25.–26.6.

• Kupittaan maauimala 6.6.–13.8.
ma klo 19.30, ti klo 19.30, ke klo 8.15,
to klo 19.30 ja la klo 9.15 ison
altaan syvässä päässä, käytetään
vesijuoksuvöitä.
• Samppalinnan maauimala 7.6.–30.8.
ti klo 7, altaan matalassa päässä.
Ilmoittaudu ennakkoon nettipalvelun
kautta. Hinta: sisäänpääsymaksun lisäksi
ohjausmaksu 2,5 €.

Impivaaran uimahalli,
Uimahallinpolku 4.
Kassa p. 02 262 3588,
uinninvalvonta
p. 040 648 5338.
Kassa avoinna 23.6. asti
ma–to klo 6–20,
pe klo 11–18
ja la–su klo 9–17.

Kupittaan maauimala,
Blomberginaukio 12,
p. 044 907 2702
Kassa avoinna 1.6.–14.8.
ma–pe klo 9–19 ja la–su
klo 10–19. Uintiaikaa on
puoli tuntia kassan sulkemisen jälkeen. Poikkeukset:
avoinna 25.6. klo 10–19, 26.6.
klo 10–19. Suljettu 24.6.

• turku.fi/maauimalat

Kesän uimakoulut
Katso tarkemmat tiedot:
• turku.fi/uimakoulut

Uimarannalle
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
hiekkakuopalla.
• turku.fi/uimarannat

26.5. helatorstai suljettu.
Kesätauko 24.6.–8.8.
Petreliuksen uimahalli,
Ruiskatu 2. p. 044 907 2702.
Kassa avoinna 16.–27.5.
ma, ke ja pe klo 6–10 ja ti,
to klo 14–19, la–su suljettu.
Kesätauko 28.5.–21.8.
Petreliuksen uimahallin ja
Paattisten aluetalon
kuntosalit ovat avoinna
liikuntarannekkeilla kesällä
päivittäin klo 6–21.

Tutustu Turun frisbeegolfratoihin ja
haasta ystäväsi kisaan:
• frisbeegolfradat.fi/radat/Turku tai
turku.fi/liikuntapaikat
> Muut ulkoliikuntapaikat.
Katso myös kolmen eri heittotekniikan
opetusvideot:
• turku.fi/harrastemix

Rullaluistelua
harjoittelemaan
Rullaluisteluun voi tutustua Kupittaan rullaluistelumadolla, jossa myös
vuokrataan rullaluistimia. Kupittaan
madon rullaluistinvuokraamo on
avoinna 7.6.–30.8. tiistaisin ja
torstaisin klo 17–20 ja sunnuntaisin
klo 15–19 (suljettu 24.–27.6.).
Hinnat: Aikuiset 5 €, opiskelijat /
työttömät / alennusryhmät
3 € ja lapset ja nuoret (alle 20 v.) 1 €.
• Lisätiedot: Liikuntapalvelut,
p. 050 554 6250.

Kulttuurikuntoile
Mobiili- tai paperikartta vie sinut
kulttuurikuntoilureiteille.
• turku.fi/kulttuurikuntoilu

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

• turku.fi/uimahallit

Lisää liikunnasta • turku.fi/liikunta • facebook.com/turkuliikkeelle • instagram.com/turkuliikkeelle
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Verhon takana

Tekijöidensä
mukaan
muovautuva talo
Taiteen talo kutsuu yleisöt luokseen kesällä monipuolisen
ohjelmiston saattelemana. Talosta toivotaan yhteisöllistä
elävän taiteen ja kulttuurin keskusta, jossa tapahtuu aina.

R

ettigin vanhan tupakkatehtaan, nyttemmin
Taiteen taloksi muuttuneen kiinteistön pihapiiri
näyttää kuin odottavan
puhkeamistaan kukkaan alkavan kesän
kynnyksellä.
– Pihapiiri on kesällä pop up -ohjelmiston oleellinen tapahtumapaikka.
Koko kiinteistössä on yhteensä kuusi
rakennusta, joita kaikkia voimme tulevaisuudessa hyödyntää, kertoo Taiteen
talon määräaikaiseksi palkattu tuottaja
Anna-Maija Vaimala Nunnankadun
historiallisella sisäpihalla.
Juuri avajaisiaan viettäneen Taiteen talon kesän pop up -ohjelmistoa
varten järjestettiin keväällä avoin haku.

Vaimalan mukaan taloon halutaan sisältöä ja ohjelmaa kaikilta mahdollisilta
taiteenaloilta. Kohdeyleisönä ovat niin
ikään kaikki turkulaiset sekä matkailijat
muualta.
Kesällä on luvassa ainakin jo taloon
asettuneiden Ateljeesäätiön kuvataiteilijoiden ryhmänäyttely, muotoilukasvatuksen kesäleiri koululaisille, kuvataiteen
kursseja sekä ILMIÖ-festivaali heinäkuussa.
– Nyt testataan ja kokeillaan, mihin
kaikkeen Taiteen talon miljöö taipuu.
Tarkoituksena on jatkossakin toimia
mahdollistajana ja joustavana tapahtuma-alustana eri taiteen toimijoille,
Vaimala kuvailee.

Kesän aikana ei talossa vielä suuremmin muutostöitä tehdä, tulevaisuuden
muutostarpeet arvioidaan pidempiaikaisten suunnitelmien mukaan. Myös
tilojen saavutettavuutta on tarkoitus
parantaa, sillä aiemmin muun muassa
ammattikorkeakoulukäytössä olleet tilat
eivät ole esteettömiä.

Tavoitteena
verkostomainen yhteistyö
Maaliskuussa Taiteen taloon muuttaneet kuvataiteilijat ovat päässeet jo
nauttimaan heille osoitetuista työtiloista.
Minna Maija Lappalaisen ateljeen
isoista ikkunoista aukeaa komea
näkymä yli kattojen ja Aurajoen.
Lappalaisella kävi hyvä tuuri, sillä
huoneet jaettiin arpomalla. Hänelle osui
numero yksi.
– Aikaisemmassa työtilassamme
Barker-kiinteistössä minulla oli jaettu
työhuone, joka oli reilusti isompi kuin
tämä. Mutta tämä on tarpeisiini aivan
riittävä, ja tänne on asennettu myös
taiteilijan työlle elintärkeä vesipiste,
esittelee Lappalainen tyytyväisenä.
Taiteen talosta toivotaan toimialat
ylittävää, verkostomaisesti toimivaa
yhteisöä, jossa tekijät voivat osallistua
toistensa projekteihin ja luoda yhdessä
ohjelmasisältöjä. Tämä voi tarkoittaa
esimerkiksi esitystoimintaa taloon asettuvien ravintoloitsijoiden tiloissa.
Monenlaisia tekniikoita työssään hyödyntävällä Lappalaisellakin on aiempaa
kokemusta tanssiteosten lavastamisesta.
Minna Maija Lappalainen odottaa
positiivisin mielin Taiteen talon eri
toimijoiden tulevia yhteistyökuvioita.
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Anna-Maija Vaimalan
mukaan Taiteen talon
halutaan antaa rauhassa
muotoutua toimijoidensa
näköiseksi ja mukaiseksi
tapahtumapaikaksi.

– En pidä ollenkaan mahdottomana
ajatuksena, että yhteistyötä esitystaiteen toimijoiden kanssa syntyisi täälläkin. Tämähän on omiaan juuri sellaiseen
luovasti versoavaan työskentelyyn.
Taiteen talon toiminnalla on luonnollisesti tarkoitus herätellä Turun historiallinen keskusta eloon ja avoimeksi
kävijöille. Vaimala odottaa yhteistyötä
alueen monien kiinnostavien toimijoiden
kanssa.
– Meille voi pitkin kesää ehdottaa
ohjelmistoa, sellaista, joka on nopeasti
ja kevyesti toteutettavissa. Kaikkea ei
lyödä lukkoon heti, vaan tilaa on myös
spontaanimmalle sisällölle.
TEKSTI: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Pop up
-toimintaa
koko kesän!
Kursseja lapsille ja nuorille,
taidenäyttelyitä, musiikkia,
videotaidetta ja paljon muuta
jokaiselle kaupunkilaiselle.
Katso tarkemmat tiedot:
• turku.fi/taiteen-talo

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

14.–21.5.

19.5. klo 19 TEHDAS Teatteri

Soiva kaupunkipromenadi

Jeanne d’Arc Living –
parasta elämäntyyliä!!!!!

Turun filharmonisen orkesterin
pienkokoonpanot soittavat musiikkia
Turun upeissa rakennuksissa ja
kaupunkimaisemissa.
• tfo.fi
18.–20.5. klo 18 Kirjastopiha

Turun
puhallinmusiikkijuhlat

Esitykset myös 20., 26., 27. ja 28.5.
• tehdasteatteri.fi
20.5. klo 10 pääkirjaston
musiikkiosasto

Kirjastomuskari
0–4-vuotiaille. Myös 27.5.
• turku.fi/kirjasto

• turku.fi/kirjasto
20.5. klo 19 Logomo, Kino
18.5.–10.8. klo 18 Kirkkopuiston
Terassi

Flame Jazz Summer Live
Ilmaiskonsertit kesäkeskiviikkoisin.
• flamejazz.fi

Teemu Viinikainen:
Hiljaisuus… ja äänen synty
• flamejazz.fi
KUVA: TURUN KAUPUNKI

Tapahtumakalenteri

Toukokuu

19.–22.5. Useita esityspaikkoja

Video Art Festival Turku
Maamme ainoa videotaiteeseen
keskittynyt festivaali tuo Turkuun
korkeatasoista kotimaista ja
ulkomaista nähtävää. Vapaa pääsy.
• videoartfestivalturku.com
19.5. klo 18 VPK:n talo

KUVA: PINJA MYLLYMÄKI

Cathedral of Spring

20.–22.5. Jokisatama

• keyensemble.fi

Jokisataman avajaiset

19.5. klo 18 Tanssiteatteri ERI

Liisa Ihmemaassa

Tapahtuma avaa Turun merellisen
tapahtumakesän!
• turku.fi/jokisatama

Esityksiä 21.5. asti.
• eri.fi

21.5. klo 13–15 Kirjastopiha

Nuoret ja ympäristötunteet:
Roskien plokkaus
Siivoamme yhdessä kirjaston ja
Aurajoen lähiympäristöä. Siivoojille
luvassa tarjoilua!
• turku.fi/kirjasto
21.5. klo 18–24

Museoiden yö

Kulttuurikuntoile –
nyt myös esteetön
reitti!
Kulttuurikuntoilu yhdistää pirteästi kulttuuria ja liikuntaa! Voit
tutustua kaupunkiin 14 eri teeman kautta. Kevään uutuutena on
esteetön Muistojen Turku -reitti Kupittaalla. Kulttuurikuntoilureitit
eivät näy maastossa, mutta ovat aina käytettävissä, kun otat
mukaasi kartan tai lataat maksuttoman Nomadi-sovelluksen.
Paperikarttoja saat matkailuinfosta, Monitoreista sekä kirjastoista.

KUVA: SAMI NURMI

Vuoden museokaupungin upeat museot
tarjoavat taidetta, tarinoita, musiikkia ja
meininkiä ilta- ja yöaikaan.
• turku.fi/museoidenyo

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

Nautitaan
tapahtumista
turvallisesti!

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

Kirjatärskyt kaupunginkirjaston FB-livessä 25.5. klo 15 • facebook.com/turunkaupunginkirjasto

Osallistuthan tapahtumiin vain
terveenä ja muistat noudattaa
ajankohtaisia koronasuosituksia
ja -ohjeita.
• turku.fi/korona
• turku.fi/sv/corona
• turku.fi/en/corona
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28.–29.5. klo 11–17 Kuralan Kylämäki

KUVA: AIDA VELLAMO

21.5. klo 13 Manilla-teatteri

Oi ihana toukokuu!

Kuinka kiivetä kukkulalle –
ja sieltä alas

21.5. klo 19 Forum Marinumin piha

28.5. klo 12–15 Vanha Suurtori

Libertalia

Meidän markkinat

Teos kiertää viidessä eri Euroopan
kaupungissa, joissa jokaisessa Libertalia
syntyy omaleimaisena kansainvälisen
taiteilijayhteistyön avulla. Teos on saanut
inspiraationsa merirosvolegendoista
ja vapauden kaipuusta, se on osa
Jokisataman avajaisia.
• turku.fi/jokisatama

Esillä erityistä tukea tarvitsevien
henkilöiden käsitöitä ja kuvataidetta.
• taitovarsinaissuomi.fi

KUVA: JUSSI VIRKKUMAA

Esityksiä 4.6. asti.
• aurinkobaletti.fi

Koko kylän alueelle levittäytyy museon
opetuskokoelmia esittelevä näyttely.
Kokeiluverstaalla ateljeetyöskentelyä klo
12–16.
• turku.fi/kuralankylamaki

Puistopörriäisiä leikkipuistoalueella
Tanssittavia kohtaamisia 27., 30. ja 31.5. sekä 6. ja 7.6.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston
40-vuotissynttärit 8.6. klo 18–19.30
Juhlahumu avaa kesäkauden! Seikkiksen synttäribiisi saa
ensiesityksensä, ja taidetyöpajoissa koostettu yhteisötaideteos
Savireliefi julkistetaan. Luvassa on myös yllättäviä kohtaamisia
puistotaiteilijoiden kanssa – unohtamatta herkkuja ja ilmapalloja!

Kesäkausi käynnissä 8.6.–3.8.
• su–to Taidepaja avoinna, liput infosta
• ma–su Liikennekaupunki ja safariautot käytössä, liput
liikennepuiston infosta
• pe Lasten kesäkirppis
Ks. tarkemmat tiedot ja aukioloajat Seikkailupuiston sivuilta.
• SeikkisAreena 8.–9.6. Mielenkiintoisia puheenvuoroja
lastenkulttuurista.
• Koidetantti-taidekontissa 8.6. alkaen vaihtuvia näyttelyitä,
esiintyjiä ja työpajoja.
• Soiva Satupuu 8.6.–4.9. Lapset ja aikuiset voivat istahtaa
hetkeksi puun juurelle kuuntelemaan tarinoita.

Lasten juhannus 23.6. klo 11–15
Tehdään juhannusseppeleitä, ihastellaan juhannussalkoa ja
tunnelmoidaan esitysten äärellä! Myös grillausmahdollisuus.

Teatteria

23.5. klo 11 Turun suomenkielinen
työväenopisto

Mukana mm. arkkipiispa Tapio Luoma ja
SUMU Big Band.
• turunseurakunnat.fi

Vauvaviikko / Babyveckan

• opistopalvelut.fi/turku
24.5. klo 14–17 Puutori

Laari Lähiruokapisteen
avoimet ovet
• laarilahiruokapiste.fi
25.5. klo 19 Konserttitalo

Nuorten solistien konsertti

Huippusuosittu vauvojen ja taaperoiden
kulttuuriviikko tarjoaa perheen
pienimmille elämyksellisiä kulttuurija taidemaistiaisia. Vapaa pääsy. /
Babyveckan bjuder på kultur- och
konstupplevelser för familjens minsta.
Fritt inträde.
• turku.fi/kirjasto

Tomas Djupsjöbacka, kapellimestari,
TFO. Konsertin tähdet ovat
Turun konservatorion ja Turun
ammattikorkeakoulun musiikin
koulutuksen opiskelijoita.
• tfo.fi
26.5. klo 9–16 Itäharju

Itäharjun ajot
• itaharjunajot.fi
KUVA: MIKA VAINIO

Piha-alueella puistotaiteilijoita:
9.6. Pistekollektiivi: Viima. Maksuton.
28.–30.6. Auracompany: Sirkus Täällä Tänään.
2.–6.7. Reino-kollektiivi: Eira, Coco ja unelmista suurin. Maksuton.
20.7. Kommenttiraita-DUO. Maksuton.
27.5. klo 20.55 Viking Grace

Flame Jazz Cruise 19
• flamejazz.fi
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Suvivirsikirkko

30.5.–3.6. pääkirjasto ja eri
taidelaitokset

Ilmoittautuminen alkaa

Timantti-teatterissa:
8.–23.6. Aikavarkaan Arvoitukset -teatteriseikkailu
Osallistava teatteriseikkailu, jossa lapset ratkaisevat erilaisia
arvoituksia oppaan johdolla.

Lisätiedot:
• turku.fi/seikkailupuisto

29.5. klo 12 Tuomiokirkontori

KUVA: TIIO SUORSA

40-vuotias
Seikkailupuisto
kutsuu taiteen,
kulttuurin ja
luovuuden lähteille

30.5. klo 13 pääkirjasto, piha

Kevätjuhla
• turku.fi/kirjasto

Kesäisiä uimahetkiä voi Turussa viettää Samppalinnan ja Kupittaan maauimalan lisäksi useammallakin
uimarannalla • turku.fi/uimarannat

Kesäkuu
1.6.–31.7. Kuralan Kylämäki

Iso-Kohmon emännän askareet &
Lauantaityöt Kokeiluverstaalla

KUVA: TMK/JOONAS MÄKIVIRTA

Keskiviikkoisin tartutaan askareisiin eri teemoin. Kokeiluverstaalla
ollaan lauantaisin töissä klo 12–16.
• turku.fi/kuralankylamaki

Miestä näkyvissä.

Huumori kukkii
kesäteattereissa
3.–5.6. Turku

19.6. Kuralan Kylämäki

Olohuone 306,4 km²

Luonnonkukkien päivä

Kaupunkitaidefestivaali.
• olohuone.org

Maisteri Jaakkola opastaa
luonnonkukkien tuntemuksessa
ja kannustaa kokoamaan
valokuvaherbaarion. Kierrokset
Kokeiluverstaan edustalta klo 11 ja 14.
• turku.fi/kuralankylamaki

8.6. klo 17.45 Ruissalon Telakka

Pax Navis
Merihenkinen tapahtuma pyrkii
edistämään Itämeren suojelua ja
turvallista veneilykulttuuria. Tapahtuma
huipentuu Merirauhan julistukseen.
• paxnavis.fi

Suloisessa suvessa raikaa hersyvä nauru,
kun kesäteattereiden lavat täyttyvät toinen
toistaan koomisimmista esityksistä.
Linnateatterin Fölin alta – päätön revyy päättäjistä on
riemastuttava esitys turkulaisesta maailmanmenosta
rakennuksineen ja poliitikkoineen. Ruissalon Tapahtumatelakan
kesäteatterissa nauretaan ja lauletaan päivänpolttavat ilmiöt
isoksi sketsikimaraksi.

23.6. klo 19 Uittamon lava

Tikulla silmään
Esitykset 13.8. asti.
• turunnuoriteatteri.fi

8.6. Linnanpuisto
KUVA: HILLA VIRTA

Punk in Drublic
• punkindrublicfest.com
10.–12.6. Linnanpuisto

Kesärauha
• kesarauha.fi
13.6. klo 17 Kirjastopiha

Kirjaston yhteislaulut
Läpi kesän maanantaisin 29.8. asti.
• turku.fi/kirjasto
28.6. klo 17 Kirjastopiha
17.–18.6. Tuomiokirkko ja Vanha
Suurtori

Tuomiokirkon syntymäpäivä
ja kesä-Heikki
Turun sydän ja maamerkki täyttää
722 vuotta.
• turuntuomiokirkko.fi

Kirjaston katutanssit

Tragikoomisia käänteitä tulvii myös naapurikaupunki Naantalin
Kailon saari, kun Turun Kaupunginteatterin ja Emma Teatterin
yhteistuotannossa erosta toipuva Sirkku pyrkii oman elämänsä
päähenkilöksi. Miestä näkyvissä -esityksen sivurooleissa
nähdään niin bestiksiä, terapeutteja, ex-appivanhempia kuin
sulhokandidaattejakin.
Samppalinnan Kesäteatterissa pääsee pahoittamaan mielensä
yhdessä Tuomas Kyrön menestysromaaneista tutun hahmon
kanssa. Tällä kertaa luvassa on kuitenkin jotain täysin uutta,
sillä Mielensäpahoittaja seikkailee varta vasten Samppalinnan
Kesäteatterille kirjoitetussa musiikkikomediassa.
Koko perheen kesäisestä kulttuurielämyksestä voi nauttia
Vartiovuorella Turun kesäteatterissa, jossa nähdään
klassikkotarina Peter Pan uudelleen dramatisoituna versiona.
Tunteikas ja viihdyttävä musiikkinäytelmä on lumoava MikäMikä-Seikkailu!

Tiistaisin 30.8. asti.
• turku.fi/kirjasto

Fölin alta – päätön revyy päättäjistä 2.6.–6.8.
• linnateatteri.fi

30.6.–3.7. Vanha Suurtori

Miestä näkyvissä 3.6.–13.8.
• emmateatteri.fi

Keskiaikaiset markkinat
• keskiaikaisetmarkkinat.fi

Mielensäpahoittaja Mussikaali 15.6.–13.8.
• samppalinnanteatteri.fi

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

Peter Pan 17.6.–19.8.
• turunkesateatteri.fi

Puolustusvoimien kesäkiertue konsertteineen ja alusesittelyineen Turussa Forum Marinumissa 2.6. klo 14–22
• puolustusvoimat.fi/kesakiertue
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KUVA: TUOMAS HINKKANEN

K

iva loma -sivulta
netistä löydät kätevästi
tiedot eri toimijoiden
6–15-vuotiaille
suunnatusta lomaaikojen toiminnasta.

KUVA: LEENA HILTUNEN

Kivakesä kulmilla

Kesällä järjestettävä Kivakesä
kulmilla -toiminta tarjoaa myös
monipuolista, maksutonta ja avointa
toimintaa lapsille, nuorille ja perheille
eri lähiöalueilla kesä- ja heinäkuussa.
Muutokset toiminnassa ovat
mahdollisia.
Tutustu tarjontaan:
• turku.fi/kivaloma

KUVA: TMK

Turun Tuomiopäivä.

Urheiluhuuma
valtaa Turun

T

urussa on kesällä useita toinen toistaan upeampia
urheilutapahtumia. Huippu-urheilun makuun päästään heti kesäkuussa, kun yleisurheilun kotimaiset
ja kansainväliset huiput kohtaavat 14.6. Paavo
Nurmi Games -kisoissa. Tapahtuma on osa Paavo
Nurmi Festivalia, joka kunnioittaa juoksijalegenda Paavo Nurmen muistoa. Osana Festivalia järjestetään myös koko perheen
Paavon Sporttipäivä lauantaina 11.6.
Challenge Turku tuo kansainvälisen triathlonkilpailun Turkuun ja
Aurajokirantaan heinäkuussa. Kilpailu kokoaa maailmanluokan
triathlonammattilaiset ja suomalaiset kärkinimet kilpailemaan
voitosta, mutta on myös koko perheen urheilutapahtuma.

Luostarinmäki
avautuu
uudistettuna 18.6.

M

useokorttelissa pääsee nyt sukeltamaan sen
värikkääseen historiaan Luostarinmäellä asuneiden
ihmisten näkökulmasta. Elämäntarinoita on
koululaisesta kätilöön ja muusikosta sirkustaiteilijaan.
Museossa riittää nähtävää ja aistittavaa kaikenikäisille.
Uudessa Lasten Luostarinmäki -pihassa pääsee kokeilemaan
niin arkisia askareita kuin omia hoksottimiakin, ja verstaissa
tapaa käsityöläisiä työssään. Tervetuloa juhlimaan uudistunutta
Luostarinmäkeä Avajaiskarnevaaliin 18.–19.6.!

Elokuussa tuhannet juoksijat valtaavat Turun keskustan Paavo
Nurmi Marathonin 30-vuotisjuhlavuonna. Kaunis juoksureitti
esittelee Turkua parhaimmillaan – Aurajokirannan, Ruissalon
luonnonkauniin saaren, Paavo Nurmen patsaan ja kaupungin
keskustan kadut.
Elokuussa neljättä kertaa järjestettävä Turun Tuomiopäivä
houkuttelee Urheilupuiston yläkentälle huippuja voimistelun,
painonnoston, voimannoston, kestävyysurheilun sekä
voimamiesurheilun saralta.
Paavo Nurmi Games 14.6. ja Paavon Sporttipäivä 11.6.
• paavonurmigames.fi
Challenge Turku 30.–31.7.
• challenge-turku.com
Paavo Nurmi Marathon 19.–20.8.
• paavonurmimarathon.fi
Turun Tuomiopäivä 26.–28.8.
• turuntuomiopaiva.com

Katso kesän opastukset ja tapahtumat:
• turku.fi/luostarinmaki
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Nauti Turun filharmonisen orkesterin konserteista kesälläkin – vaikka piknikillä
kuuntelemalla valitsemaasi verkkokonserttitallennetta • tfo.fi/live

6.7. Kirjastopiha ja Bar Ö

14.–17.7. Linnanpuisto

Go Runo Go

Turun linnan turnajaiset

29.–30.7. Forum
Marinum

Lavarunoutta runon ja suven päivänä!
• turku.fi/kirjasto

Vapaa pääsy!
• tournament.fi

Turku Sea Jazz
• turkuseajazz.fi

8.–10.7. Ruissalo

28.–30.7. Turun Tuomiokirkkotori
ja Brahenpuisto

Taiteen talo

• ruisrock.fi

Pop up -toimintaa
koko kesän

DBTL
• dbtl.fi

• turku.fi/taiteen-talo
John Scofield.

Elokuu
5.8. Luostarinmäki

11.8. Turku

Kansallispukujen tuuletus

Turun Taiteiden yö

Pukujen ja käsityön juhlaa
kansallispuvun syntymäpäivänä!
Luostarinmäki tarjoaa vapaan
sisäänpääsyn kaikille, jotka saapuvat
museoon kansallis- tai kansanpuku yllä.
• turku.fi/luostarinmaki

• turuntaiteidenyo.com

18.–21.8. Luostarinmäki

Eläinten yö

Käsityötaidon päivät

• turku.fi/biologinenmuseo

Eri käsityöalojen taitajat herättävät
perinteiset käsityöammatit eloon
museon verstaissa.
• turku.fi/luostarinmaki

11.8. pääkirjasto

Taiteiden yö kirjastossa
Myös Poistokirjamarkkinat.
• turku.fi/kirjasto

6.8. klo 12–16 Kuralan Kylämäki

11.8 kl. 19 & 20.15 Åbo Svenska
Teater

Elokuun lauantaiaskareet ja
-puuhat

Konstens natt –
Taiteiden yö

6.8. klo 19 Konserttitalo

The Infernal Comedy

Draculana Riko Eklundh.

KUVA: PETTE RISSANEN

Muut kerrat: 13., 20. ja 27.8. klo 12–16.
• turku.fi/kuralankylamaki

Hollywood-näyttelijä John Malkovichin
tähdittämä teos on tositapahtumiin
perustuva tarina sarjamurhaaja Jack
Unterwegeristä.
• tmj.fi

11.8. Biologinen museo

KUVA:TMK

Ruisrock

KUVA: NICK SUTTLE

Heinäkuu

Öppen repetition av Dracula. /
Draculan avoimet harjoitukset.
• abosvenskateater.fi
12.–13.8. Kupittaanpuisto

Aura Fest
• aurafest.fi
12.–13.8.

Knotfest
• knotfestfinland.com

John Malkovich.

13.–14.8. Kuralan Kylämäki

Kylämäen pehtoorin
maatalousnäyttely
Elosarka
15.8. klo 19 Konserttitalo

Lise Davidsen & Leif Ove
Andsnes
Turun musiikkijuhlat 15.–28.8.
• tmj.fi
17.8. klo 19 Manilla-teatteri
KUVA: LALO JODLBAUER

Poppean kruunaus
Esityksiä 20.8. asti.
• aurinkobaletti.fi
Lise Davidsen ja Leif Ove Andsnes.

10.8 kl. 18 Åbo svenska
arbetarinstitut

11.8. WAM

Anmälningstiden börjar

• wam.fi

• www.aboarbis.fi

Taiteiden yö

Muutokset lehden tapahtumatietoihin ovat
mahdollisia! Tarkista viimeisimmät tiedot verkosta
tapahtumajärjestäjien sivuilta.
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KUVA: RAY BURMISTON, GREGOR HOHENBERG

• turku.fi/kuralankylamaki

WAM
28.5.–18.9. Antti Laitinen
Näyttelyopastukset sunnuntaisin
klo 14.
• wam.fi
WAMX -näyttelyt
5.6. asti Tiio Suorsa
10.6.–28.8. Kim Laybourn
• wam.fi/wamx

KUVA: DENISSE ISLAS

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

Brinkkalan galleria
12.6. asti Junnila, Oikkonen & Varjo
17.6.–24.7. Raision Kamerat ry.
5.8.–11.9. Seikkailupuisto 40 vuotta
-juhlanäyttely Salaperäiset Surisijat
• turku.fi/brinkkala

Turun taidemuseo

KUVA: KANSALLISGALLERIA, YEHIA EWEIS

10.6.–28.8. Moderni nainen

Salaperäiset Surisijat -näyttely.

Galleria Joella
22.5. asti Anne Sunila
25.5.–19.6. Samu Raatikainen
22.6.–24.7. vaihtonäyttely, Texas
27.7.–21.8. Reija Palo-Oja
• turun-taidegraafikot.fi

Titanik-galleria

Helene Schjerfbeck: Mustataustainen
omakuva, 1915. Kansallisgalleria,
Ateneumin taidemuseo, Herman ja
Elisabeth Hallonbladin kokoelma.

24.–29.5. Anne Naukkarinen ja
työryhmä
3.–26.6. Kogo Gallery
27.6.–3.7. Antti Tolvi
8.–31.7. Reija Meriläinen
5.–28.8. Hemuloordi, Ilai Elias Lehto
& Rag Elnyg
• titanik.fi

Turun Taidehalli
4.6. asti
Elina Oikari ja Yassine Khaled
Erkki Nampajärvi

10.7. asti Turun taidelainaamo /
Artoteque pique nique 5
10.6.–10.7.
Saku Soukka
Jonna Karanka, Merja Kokkonen
& Laura Naukkarinen
15.7.–28.8.
Turun Taiteilijaseuran 98. vuosinäyttely
• turuntaidehalli.fi

Kuralan Kylämäen
Kokeiluverstas
23.6. asti Black Kaffinobox
• turku.fi/kuralankylamaki

Pääkirjasto
31.5. asti
Muutosta rakentamassa
Harvinaisen hyvää elämää
2.6.–3.7. Fram med historierna! | Åbo
genom tiderna
2.6.–31.7. Patricia G. Bertényi:
valokuvia YK-joukoissa palvelleista
veteraaneista
2.–28.8. Kasvimuseo 100
• turku.fi/kirjasto

Studio
10.6.–28.8. Katja Syrjä
Erkki Nampajärvi: Apocalypse IV,
öljy- ja tempera, kollaasi
kankaalle, yksityiskohta.

Pimiö
10.6.–28.8. Liinu Grönlund & Okku
Nuutilainen: Observe These Words
• turuntaidemuseo.fi

Aboa Vetus – vanha Turku
Kauppaa ja ylellisyyttä – uuden
arkeologisen näyttelyn testiosio
29.5. asti Osmo Rauhala: Muista
unohtaa kaikki
17.6. alkaen
Abstrakti – teoksia museon
taidekokoelmasta
Kustaa Saksi
• avan.fi
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KUVA: JUSSI PUIKKONEN

Aboa Vetus Ars Nova

Kustaa Saksi: Sinbad, 2021,
kuvakudos 242x168 cm.

Työpajoja ja kursseja
KUVA: TERHI SALMINEN

Apteekkimuseo ja
Qwenselintalo
• Hyvinvointityöpajoissa
sisäpihalla klo 14–17
valmistetaan:
11.6. nokkospulveria,
9.7. hoitava ihoöljy,
27.8. tuoksuva jalkakylpysuola
ja 3.9. perusvoide.
Museon sisäänpääsymaksu.
• turku.fi/apteekkimuseo

Opastuksia
Apteekkimuseo ja
Qwenselin talo
Tour de Terveys
-pyöräilyopastukset 18.6., 7.7.
ja 6.8. klo 14.
Yleisöopastukset kesä–elokuu
ma–ke klo 11 ja to–su klo 15.
• turku.fi/apteekkimuseo

Biologinen museo
KUVA: TMK

Kuralan Kylämäki
• Kesäkivaleirit kouluikäisille
6.–10.6. klo 10–15 ja
13.–17.6. klo 10–15 / Härlig
sommarvecka på Kurala
Bybacke för barn i skolådern
6–10.6 kl. 10–15 och 13–17.6
kl. 10–15. Leirimaksu /
Kursavgift 100 €.
Ilmoittautumiset:
• turku.fi/kuralankylamaki
Anmälningar:
• turku.fi/sv/kuralabybacke

WAM
• Kesäkeskiviikot 1., 8., 15. ja
22.6. klo 17–18.30. Rentoa
kesäistä tekemistä näyttelyiden
innoittamana. Sään salliessa
ulkona.
• wam.fi

Nuorten taide- ja
toimintatalo Vimma

KUVA: MARIA HALKILAHTI

13–28-vuotiaille:
• Avoin savipaja (lasitus)
18.–19.5. klo 13 ja 17.
• Avoin kankaanpaino ja
värjäys 18.5. klo 17.
• Taidepajoja ja muuta mukavaa
lomatoimintaa kesäkuussa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
• turku.fi/vimma

Annasofian
luoma ja piirtämä
sarjakuva.

Lastenkulttuurikeskus
Seikkailupuisto
• Taideleirit: sirkustelua,
teatteria ja kädentaitoja
6.6.–1.7.
• Leppis - luontokirjoittamisen
työpaja 8.–9.6., 15.–16.6.,
23.6. ja 29.–30.6.
• Leffatyöpaja 17., 24. ja 31.7.
• Seikkiksen syksyn
harrasteryhmiin
ilmoittautuminen 1.–31.8.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
• turku.fi/seikkailupuisto

KONSTa
Turun Seudun
Kuvataidekoulu
• Innostu sarjakuvasta sekä
Taideseikkailu 13.–17.6.
• Ilmoittautuminen 15.8.
alkavalle syyskaudelle
käynnissä.
• konstakuvataidekoulu.fi

Turun
kuvataidekeskus
• Kesäleirit 6.–10.6. ja
13.–17.6. klo 9–15.
• Taidekeskus
koulussasi -syyskausi:
iltapäivätaidekerhot
alakouluissa.
• Taiteen perusopetus
syksyllä: Värikaruselli ja
Ateljee-opinnot.
• kuvataidekeskus.fi

Biologinen museo 115 vuotta
/ Biologiska museet 115 år:
Historiaa ja arkkitehtuuria
-opastukset 9. ja 16.6. sekä
11. ja 18.8. klo 16.30.
Historia och arkitektur
-guidning 8.6 och 10.8
kl. 16.30.
Suomen luonto -opastukset
7. ja 14.6. sekä 9. ja 16.8.
klo 16.30.
• turku.fi/biologinenmuseo

Luostarinmäki
Elämää Luostarinmäellä
-kierrokset 27.6.–28.8.
keskiviikkoisin klo 16.
Luostarinmäkeläisten
matkassa -kierrokset
27.6.–28.8. sunnuntaisin
klo 14.
• turku.fi/luostarinmaki

Turun linna
Turun linnan arkea ja
juhlaa -kierrokset ja
Pikkuritarikierrokset
4.6.–28.8. päivittäin.
• turku.fi/turunlinna

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

Virkistäytymään kansallispuistoon? Osa Fölin linjojen 21 ja 23 vuoroista liikennöi Kuhankuonolle,
Kurjenrahkan kansallispuistoon keväällä ja syksyllä viikonloppuisin ja päivittäin 6.6.–7.8. • föli.fi/kuhankuono
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Työpisteen chatista
tietoa palveluista

Julkinen tiedote

Turkulaiset voivat kysyä chatista Työpisteen
palveluista ja saada ohjausta Työpisteen
verkkosivujen käytössä. Useimmin chatissa
kysytään asiakkaan tarvitsemia yhteystietoja
ja yleistä tietoa Työpisteen palveluista.
• turku.fi/tyopiste

Pop up -toimintaa
koko kesän

Keskiaikaiset
markkinat
30.6.–3.7.

Kursseja lapsille ja nuorille, taidenäyttelyitä,
musiikkia, videotaidetta ja paljon muuta jokaiselle
kaupunkilaiselle.

Suomen suurin keskiaika- ja muinaistapahtuma
Vanhan Suurtorin alueella.

• turku.fi/taiteen-talo

• keskiaikaisetmarkkinat.fi

KUVA: LAURA YÖNTILÄ

KUVA: ANTTI LAITINEN

KUVA: JOONATAN JÄRVINEN

KE
SÄ

talon

KUVA: JENNI SORMUNEN

talon

Taiteen

Antti Laitinen, Broken Landscape IV, 2018.

Antti Laitinen
WAM 28.5.–18.9.

Turun
Taiteiden yö
11.8.

Antti Laitisen soolonäyttelyssä videoteokset, valokuvat ja
installaatiot rakentuvat fyysiselle toiminnalle ja tuntikausien
raskaalle työlle herättäen ajatuksia siitä, mikä on oma
suhteemme ympäristöömme.

Taidekentän, kaikkien toimijoiden ja yleisön yhteinen tapahtuma.
Monipuolista ohjelmaa sisätiloissa ja ulkona katukuvassa.

• wam.fi

• turuntaiteidenyo.com

