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Turku on siirtynyt pormestarien aikaan
Suomen Turku on palannut pormestarin johtamaksi kaupungiksi. Uutena 
tietona nykyturkulaisille saattaa tulla, että Turussa on ollut pormestari 
kaupungin lähes koko 800-vuotisen historian ajan. Suomalaisista 
kaupungeista ensimmäinen maininta raadin ja pormestarin olemassaolosta on 
Turusta vuodelta 1324. 

Kunnallispormestarijärjestelmä lakkasi kunnallislain muutoksessa 1927. 
Viimeisin Turun kunnallispormestari oli Reinhold Alexander von Willebrand, 
mutta hänen toimikautensa päättyi jo 1921. Tänä vuonna päättyi siis 100 
vuoden tauko, jolloin pormestaria Turkuun ei ole valittu.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi pormestarimalliin siirtymisen 
lokakuussa 2019. Kaupunki siirtyy pormestarin johdettavaksi, kun uusi 
valtuusto aloittaa toimintansa syyskuun alussa.

Pormestarille siirtyvät kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen 
puheenjohtajan tehtävät. Suuri ero pormestarin ja kaupunginjohtajan välillä 
on siinä, että kaupunginjohtaja on kaupunkiin virkasuhteessa, kun taas 
pormestari hoitaa pestiään luottamustehtävänä vaalikauden ajan.

Pormestarimalliin siirtymistä on valmisteltu Turussa huolella ja 
virkakoneisto on valmis aloittamaan uudessa johdossa. Pormestarit antavat 
kasvot päätöksenteolle ja kaupunkilaisten ääni kuuluu valmistelussa ja 
päätöksissä aiempaa paremmin. Turussa tehdään tänään lisää historiaa, 
uudella mallilla.   

Åbo har övergått till borgmästarnas tid
Åbo har återigen blivit en borgmästarledd stad. Dagens åbobor är kanske inte 
medvetna om att Åbo har varit borgmästarstyrd under nästan hela sin 800-
åriga historia. Åbo är den första finländska staden vars råd och borgmästare 
nämns i skrift, detta omnämnande är från år 1324.

Kommunalborgmästarsystemet upphörde då kommunallagen ändrade 
år 1927. Åbos sista kommunalborgmästare var Reinhold Alexander von 
Willebrand men hans mandatperiod tog slut redan 1921. Idag avbröts alltså 
den 100 år långa pausen där en borgmästare inte har valts. 

Åbo stadsfullmäktige godkände övergången till borgmästarmodellen i 
oktober 2019. Staden blir borgmästarstyrd då nya fullmäktigen tillträder i 
början av september. 

Stadsdirektörens och stadsstyrelseordförandes uppgifter överförs 
till borgmästaren. Den största skillnaden mellan borgmästare och 
stadsdirektör är att stadsdirektören är i tjänsteförhållande med staden, 
medan borgmästaren sköter positionen som ett förtroendeuppdrag under 
mandatperioden. 

Övergången till borgmästarmodellen har noggrant förberetts i Åbo och 
tjänstemaskineriet är redo att börja under nytt ledarskap. Borgmästaren 
ger beslutsfattandet ett ansikte och stadsborna hörs bättre än tidigare i 
förberedelserna och besluten. Mer historia görs i Åbo idag, med en ny modell.

   

Tuomas Heikkinen, 
kansliapäällikkö
Tehtävä: Vastaa Turun 
konsernihallinnon toiminnan 
johtamisesta, kaupunginhallituksen 
alaisten asioiden valmistelusta ja 
täytäntöönpanosta.
Suosikkipaikkani Turussa: 
Saaristomeri kalastusveneestä

Pää-
kirjoi-
tus.
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Tervetuloa Turkuun 
uudet opiskelijat! 

Korkeakoulujen syyslukukausi starttaa, 
ja uudet opiskelijat tutustuvat kampuksiin 
– muualta muuttaneet myös kaupunkiin. 

Opiskelijakaupunki Turku -verkosto tarjoaa 
opiskelijaelämään liittyviä vinkkejä ja muita 

kiinnostavia sisältöjä. 

Lue lisää:
• turku.fi/opiskelijakaupunki 

• @studyinturku

Tänään tehdään lisää historiaa. 

Jokirannan sesonki on yhä parhaimmillaan. Samalla kuitenkin jo mietitään, 
miten joki ympäristöineen voisi olla kutsuvampi ympäri vuoden. 

Mitä sinä haluaisit nähdä Aurajoessa tai sen rannoilla talvella? Löytyykö 
kehittämiskohteita sataman suunnalta tai keskustasta vai elävöittäisitkö 
jokea yläjuoksulta?

• Kerro ehdotuksesi sivuilla kerrokantasi.turku.fi/aurajoki

Jaa ideasi talvisen 
Aurajoen elävöittämiseksi!

https://turku.fi
https://facebook.com/turunkaupunki
https://twitter.com/turkukaupunki
https://instagram.com/turkukaupunki
https://youtube.com/turkukaupunki
https://turku.fi/opiskelijakaupunki
http://kerrokantasi.turku.fi/aurajoki
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Reissutyöläiselle kodin 
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• Viljelylaatikot ovat yhteinen ilo
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turkulaisten ehdotuksia loka-
marraskuussa

• Tulitaidetta, oopperaa ja 
säestettyjä mykkäelokuvia

7  Kahvilla
Lammaslaidun pysyy kunnossa 
kummipuistona

8 Kasvava Turku
• Turku panostaa lasten ja 

nuorten harrastamiseen

Turkupostin jutut löydät myös netistä • turku.fi/turkuposti

Sisältö 12 Kohti vuotta 2029 
Hiilineutraali Turku 
tehdään yhdessä! 
1,5 asteen kampanja 
kannustaa pohtimaan 
ilmastoystävällistä 
elämäntapaa

14 Kaupunki remontissa
• Kaupunkirakentaminen 

pitää kunnossa ja luo 
edellytyksiä uudelle

• Skanssin biodiversiteet-
tipuistosta mallia koko 
Suomeen

• Itäisen Rantakadun 
kehittäminen etenee

16 Hei, nyt lähdetään
Erityisliikunnanohjaajan 
matkassa

17  
• Karinarannassa asutaan 

välimuotoisesti
• Lääkkeenmääräämis- 

oikeuden omaavien 
hoitajien vastaanotot 
käynnistyivät

18 Verhon takana
Turussa ikääntyneiden 
liikuntaa kehitetään 
asiakkaan tarpeiden ja 
tutkitun tiedon pohjalta

19 
• Turku kutsuu lapset 

juhlavuoden lyhtypajoihin
• Jos-kolumni:  

Jos kouluissa ei olisi 
taidekasvatusta

20–23 Turku liikkeelle

24 Svenska sidan
• Lär känna Åbo genom 

nytt nätverk
• Läsningen gynnar oss alla
• Skärgårdens tidsresa 

väcker minnen till liv

25–31 Tapahtumakalenteri

Kaikenikäisille 
monipuolisia

liikuntavinkkejä 
syyskauteen

Katso s. 20–23    

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

Kaikkien turkulaisten ja Turun ystävien yhteistä juhlapäivää vie-
tetään jälleen syyskuun kolmantena sunnuntaina. Turun päivän 
ohjelmassa on upea kattaus avoimia ovia, musiikkia, tanssia, 
markkinahumua ja paljon muuta. Ilta huipentuu perinteiseen 
ilotulitukseen Samppalinnanmäeltä klo 21.

• turku.fi/turunpaiva
• turku.fi/abodagen

Turun oma juhla 19.9. 

Ajankohtaisin tieto Turun koronarokotuksista:
• turku.fi/koronarokotus 

Aktuell information om coronavaccinationerna i Åbo
• turku.fi/sv/coronavaccinationer 

Latest information about City of Turku COVID-19 vaccinations
• turku.fi/en/coronavirusvaccinations

• Koronatiedot: turku.fi/korona

Koronarokotus- ja 
koronatiedot kootusti 
verkossa
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• Leikkikerho on hyvää 
varhaiskasvatusta

• Kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilu käynnistyi Turussa

• Lukiolaisten yhteistyö-
mahdollisuudet näkyväksi

10 Kansainvälinen Turku
• Tulevaisuus puhuttaa 

Eurooppa-foorumissa 
Turussa  

• Beyond 2030 Challenge ratkoo 
ihmiskunnan ongelmia

11
• Yhteisöllinen pesä 

päihteettömään ajanviettoon
• Kimppakyydillä 

töihin? – Turun auto- ja 
pyöräpysäköinnin kokeilut 
ratkovat liikkumisen ja 
pysäköinnin haasteita
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Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista 
Turussa kerrotaan myös videoilla, joita 
julkaistaan ensi lukuvuonna kaupungin 
kanavissa. 

https://turku.fi/turkuposti
https://turku.fi/turunpaiva
https://turku.fi/abodagen
https://turku.fi/koronarokotus
https://turku.fi/sv/coronavaccinationer
https://turku.fi/en/coronavirusvaccinations
https://turku.fi/korona
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Reissu-
työläiselle 
kodin tekee 
perhe

Kenen kotiin sinä 
haluaisit kurkata? 

Ehdota mielenkiintoista ihmistä 
tai perhettä Tänään kotona 

-palstalle sähköpostilla: 
viestinta@turku.fi



Aromaa myös asui parisen vuotta 
puolisonsa kanssa Turussa ja osti kau-
pungista oman asunnonkin. Puolison 
työt kuitenkin löytyivät opiskelun jälkeen 
Helsingistä, joten pariskunta päätti 
palata sinne. 

– Kun lähden kevät- ja kesäkaudella 
näytöksen jälkeen ajamaan kotiin päin 
Pitäjänmäkeen, matkaan menee puo-
lisentoista tuntia. Puolet ajomatkasta 
menee pelkällä esityksen jälkeisellä 
adrenaliinilla.

Teatterisillan yli töihin
Aromaa laskee asuneensa ainakin 15 
vierailija-asunnossa uransa aikana, 
siihen päälle vielä hotellimajoittumiset. 
Jos kyse on lyhyestä pestistä, hotelli 
on aivan passeli paikka majoittua 
aamiaisineen kaikkineen. Pidempää 
vierailujaksoa on mukavampi viettää 
kodinomaisemmin.

– Lopulta kuitenkin perhe on se, joka 
kodin tekee, Aromaa tuumii.

Turussa Aromaa harppoo muuta-
massa minuutissa asunnolta teatterille 
joen yli. Asuintalon alakerran ravintola 
on tullut tutuksi lounaspaikaksi, ja 
muutenkin kaupungin ravintolatarjonta 
saa näyttelijältä kiitosta. Kirjastoakin on 
tullut käytetyksi, ja sinne Aromaa aikoo 
viedä jatkossa myös tytärtään. 

Harrastusmahdollisuudet ovat 
myös liikkuvaiselle Aromaalle tärkeitä. 
Kesäaikaan rakasta ajanvietettä ovat 
olleet kiipeily ja frisbeegolf, joiden 
mahdollisuuksia Turussa Aromaa pitää 
erinomaisina. Luolavuoressa pääsee 
boulder-kiipeilemään ja teatterin väestä 
on löytynyt porukka, jonka kanssa 
käydään viskomassa frisbeetä.

– Täällä on todella paljon hyviä 
frisbeegolfratoja. Haastavuudestaan 
tunnettua Lausteen rataa en ole vielä 
selättänyt, ja olen vannonut, etten sinne 
palaa. Ehkä vielä joskus, kun heitto 
kulkee paremmin, hymähtää Aromaa.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

E
erikinkadulla sijaitsevan 
Turun Kaupunginteatterin 
kalustetussa vierailija-asun-
nossa on viihtyisän siisti 
tunnelma. Ruotsalaista huo-

nekaluliikettä on selvästi hyödynnetty 
sisustuksessa, kompaktiin asuntoon 
mahtuu makuuhuone, keittiö–olohuone 
sekä sauna että parveke. 

Näyttelijä Teemu Aromaa etsiskelee 
kahvitarvikkeita, ja pohtii, onkohan 
kahvimaito mennyt happamaksi. Matka-
laukkua ei ole juuri purettu.

– Olen viettänyt täällä vasta muu-
taman yön. Harjoituskausi pääsi juuri 
pyörähtämään käyntiin, Aromaa kertoo.

Kesäteatteri antoi 
sysäyksen uralle
Vaikka helsinkiläinen Aromaa ei 
olisikaan vielä täysin asettunut uuteen 
kotiin, vierailijaelämä on hänelle 
tuttua läpikotaisin. Vuonna 2000 
näyttelijäksi valmistunut Aromaa on 
työskennellyt freelancerina käytännössä 
koko työuransa ja Turkuun hän 
saapui ensimmäisen kerran Turun 
Kaupunginteatterin pestillä vuonna 
2005. Aromaa muistetaan muun 
muassa esityksistä Taru sormusten 
herrasta ja Näytelmä, joka menee 
pieleen, ja häntä on nähty myös 
Linnateatterin ja kesäteatteri Emman 
näyttämöillä. 

Se oli nimenomaan kesäteatteriko-
kemus 80-luvun lopulla, joka Aromaan 
aikoinaan ajoi näyttelijäksi. Aromaa oli 
mukana nuorena avustajana Ryhmä-

teatterin Taru sormusten herrasta -näy-
telmässä, jota esitettiin Suomenlinnassa 
kahtena kesänä. 

– Siellä pääsin teatterin maailmaan 
Taneli Mäkelän ja kumppaneiden 
kanssa ja sille tielle jäin. Nyt sitten 
työskennellään yhä yhdessä samo-
jen tyyppien kanssa, viittaa Aromaa 
syksyllä ensi-iltansa saavaan Tämä on 
ryöstö -esitykseen Turun Kaupunginte-
atterissa, jossa myös Mäkelä nähdään.

Ajomatkat adrenaliinin 
voimalla
Tiiviillä harjoituskaudella Aromaa 
viettää enemmän aikaa Turussa, mutta 
esityskaudella hän joutuu olemaan 
pois kotoa vain pari yötä viikossa. Se 
on 3-vuotiaan tyttären isälle ja koko 
perheelle tärkeää. Aromaa tekee 
teatterityön ohella tv- ja elokuvatöitä, 
mutta esimerkiksi korona-aikaan hän 
on päässyt viettämään kotonaan 
Pitäjänmäessä tervetullutta koti-isän 
elämää.

Toissa kesänä Teemu asui perhei-
neen Suomen Joutsenen lähellä sijaitse-
vissa kerrostaloissa. 

– Vietimme paljon aikaa Forum Mari-
numilla. Tyttäreni yhdistää Turun aina 
jättikukkaseen ja jäätelöön, Aromaa 
nauraa.

5

Teemu viilettää työpaikaltaan 
Eerikinkadun kotiinsa 

muutamassa minuutissa.

Majoitus-
ruljanssi 
pyörii
Turun Kaupunginteatterilla on 
tällä hetkellä hallussaan nel-
jätoista yksityisiltä tahoilta 
vuokrattua vierailija-asuntoa. 
Vierailijat, kuten näyttelijät, 
ohjaajat, valo-, ääni- ja puku-
suunnittelijat, majoittuvat 
lyhyemmällä komennuksella 
myös läheiseen hotelliin. 

– Asuntomajoituksen suosio 
on noussut viime vuosina kyllä 
selkeästi, kertoo 20 vuotta 
kaupunginteatterin vierailija- 
asuntosysteemiä pyörittänyt 
tuotantosihteeri Ulla Koskisuo.

Teatterilla on tarjolla kalustet-
tuja, noin 30–60 neliön kokoisia 
yksiöitä ja kaksioita. Koskisuon 
mukaan asumisen vaatimusta-
sot ovat viime aikoina nousseet, 
mikä on vain hyvä asia. Eniten 
vierailijat arvostavat lyhyttä 
työmatkaa teatterille ja sitä, että 
myös perhe tai puoliso mah-
tuvat majoittumaan asuntoon. 
Teatteri majoittaa vuodessa 
30–40 vierailijaa.

Koskisuo on vain kerran 
parinkymmenen vuoden asun-
tojärjestelyjen aikana onnistunut 
vahingossa tuplabuukkaamaan 
vierailija-asunnon.

– Sitä varten käytetään 
nykyään Excel-taulukkoja, ettei 
näin kävisi, Koskisuo naurahtaa.

Tutustu Kaupunginteatterin syksyn ensi-iltoihin ja muuhun ohjelmistoon • teatteri.turku.fi

Näyttelijän elämään kuuluvat monenlaiset roolit, Teemu 
Aromaalle reissaaminen kaupunkien välillä on yksi niistä.

Näyttelijä Teemu 
Aromaa on viettänyt 
freelancerin reissuelämää 
jo parikymmentä vuotta. 
Turussa vuosikaudet työnsä 
puolesta vieraillut ja viihtynyt 
Aromaa arvostaa kaupungin 
näppäriä välimatkoja ja 
kesäkaudella sitä, että saa 
perheen luokseen.

Aromaan syksyn harjoitusohjelmaan 
kuuluvat Tämä on ryöstö sekä 
suurtuotanto Hobitti, joka saa 

ensi-iltansa marraskuussa Turun 
Kaupunginteatterissa.

https://teatteri.turku.fi
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Viljelylaatikot 
ovat yhteinen ilo

Asukasbudjetti 
kerää turkulaisten 
ehdotuksia loka-
marraskuussa

Aina ei tarvitse olla omaa pihaa päästäkseen iskemään 
kätensä multaan ja nauttimaan kasvun ihmeistä. 
Laatikkoviljelyssä kaupunki tarjoaa kasvimaan ja 
tekemisen ilo jaetaan yhdessä naapureiden kanssa. 

toimintaa. Kirkkopuiston Terassin 
laatikoihin istutettiin kukkia ja 
hyötykasveja. 

Kirkkopuiston viljelyksiä on 
hoidettu yhteisvoimin koko kesä ja 
satoa päästiin korjaamaan tapah-
tumassa, jossa kasvien ohella tilaa 
saivat erilaiset esitykset ja yhteinen 
hauskanpito. 

Onnistuneen kokeilun jälkeen 
on hyvää aikaa miettiä, mitä uutta 
keksitään ensi kesäksi!

• turku.fi/laatikkoviljely 

löytyy myös tietoa Asukasbudje-
tin etenemisestä.

Asukkaat, jotka jättävät 
kriteerit täyttävän ehdotuksen, 
saavat sähköpostiinsa kutsun 
yhteiskehittämistilaisuuteen. 
Niissä kehitetyt suunnitelmat 
etenevät huhtikuussa 2022 
toteutettavaan äänestykseen. 

Turun kaupunki toteuttaa 
äänestyksen voittaneet suunni-
telmat vuoden 2023 aikana.
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Tulitaidetta, oopperaa ja 
säestettyjä mykkäelokuvia
Kulttuuripääkaupungin 10-vuotisjuhlan kunniaksi Turku 
2029 -säätiön avustuksin toteutetaan kymmenen 
vapaan kentän isompaa projektia loppuvuoden aikana. 

nen konsertin kiertue Tuomiokir-
kolta Logomoon”. Eri oppilaitosten 
ja ammattilaisten toteuttama koko 
perheen Valon aika -konserttitapah-
tuma ilahduttaa 9.–10.12.

Hirvensalon Life on a Leaf -taide-
talossa koetaan saksalais-suoma-
laisten taiteilijoiden ääni-installaatio 
ja performanssi marraskuussa. 
Aura of Puppetsin liikkuva nuk-
keteatteri-installaatio Varpusen 
lento piristää pimeää aikaa Turun 

Facebookissa on 
urbaaneille multasormille 

oma ryhmä Turun 
kaupunkiviljelijät.  

Liity mukaan!

L
aatikkoviljely käynnistyi 
Turussa vuonna 2016, 
jolloin kaupunki jakoi 
kokeilunhaluisille viljeli-
jöille ensimmäiset laati-

kot ja mullat. Innostus on jatkunut ja 
nyt laatikoita on jo yli 700 eri puolilla 
kaupunkia.

Viljelylaatikot ovat tuttu näky 
kaupungin puistoissa ja taloyhtiöi-
den pihoilla. Tänä kesänä kaupun-
kiviljely sai uusia ulottuvuuksia, kun 
viljelylaatikot tulivat osaksi myös 
Tuomiokirkkopuiston yhteisterassin 

Sini Mulari ja Susanne Nieminen osallistuivat 
Kirkkopuiston Terassin istutustalkoisiin.

Asukasbudjetilla on toteutettu 
Turku Moventures -liikeilmaisun 
työpajoja lapsille ja nuorille sekä 
Skanssi-Uittamolla että Pansio-

Jyrkkälässä. Tanssikummi Joona 
Rytkönen ohjaamassa Aunelan 

koululla sadetanssia.

Asukasbudjetti on Turun kaupungin tapa toteuttaa 
osallistuvaa budjetointia. Turkulaiset pääsevät joka 
toinen vuosi tekemään ehdotuksia, kehittämään 
niistä suunnitelmia ja äänestämällä päättämään, 
mitkä suunnitelmat rahoitetaan Asukasbudjetista. 
Asukkaiden ehdotuksiin on varattu miljoona euroa. 
Ehdotuksia kerätään 1.10.–30.11.2021. 

Markus Nivalan, Emma Nivalan ja Antti Nergin tulitaide-
esityksessä nähdään muun muassa palavia tulikeppejä.

”
Asukasbudjetin 
teemana on lasten ja 
nuorten hyvinvointi. 
Täysin uusien palve-
lujen sijasta voi myös 

ehdottaa olemassa olevan 
paikan korjaamista tai palvelun 
kehittämistä, vinkkaa osalli-
suuden erityisasiantuntija Anri 
Niskala Turun kaupungilta.

Asukasbudjetti-sivustolta löy-
tyvät kriteerit, joihin kannattaa 
tutustua ennen oman ehdotuk-
sen kirjaamista. Ehdotuksia voi 
tehdä kuka tahansa osoitteessa 
asukasbudjetti.turku.fi.

Sivustolla voi lukea muiden 
jättämiä ehdotuksia, kommen-
toida ja kannattaa niitä. Sieltä 

Valotapahtumassa 3.–6.12. 
Ååbbera-työryhmän Parvekepa-

likat-musiikkiteatteriesitys yllättää 
ympäri kaupunkia. Martinkirkossa 
kuullaan Puccinin Suor Angelika 
-ooppera Oopperakammarin toteut-
tamana. 

Juhlavuosi päättyy Bachin 
Jouluoratorioon Martinkirkossa 
Kamarikuoro Key Ensemblen 
tulkitsemana.

Lue lisää juhlavuodesta: 
• turku.fi/2021 

Läntisen tanssin aluekeskuksen 
tanssin lähettiläät jalkautuvat 
kaupunkitilaan. Sirkustaiteilija 
Markus Nivala työryhmineen 
kiertää tulitaide-esityksen kanssa 
eri tapahtumissa. 

Logomossa nähdään useampi 
juhlavuoden projekti. Varsinais-Suo-
men Elokuvakeskus järjestää viiden 
säestetyn mykkäelokuvan esitys-
sarjan. Flame Jazzin 10-vuotisjuhlaa 
vietetään 30.10. teemalla ”Kymme-

https://turku.fi/laatikkoviljely
https://asukasbudjetti.turku.fi
https://turku.fi/2021 
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Jokaisessa Turkupostin 
numerossa käymme kahvilla 
kaupungin työntekijän kanssa.

Heikki: Pikisaaressa olemme hoitaneet niittyä 
parisen vuotta ja tänä vuonna saaneet tämän 
lammaslaitumen kaupungin avustuksella 
kummipuistoalueeksi. Molemmat ovat tärkeitä 
rakennuspalikoita kyläyhteisön ja yhteisöllisyy-
den kannalta. Paikallisuus on tässä erityinen 
voimavara ja kun tunnetaan ympärillä olevia 
ihmisiä, on helppo lähteä mukaan talkoisiin.

Jonne: Miten yhteistyö on sujunut kaupungin 
kanssa?

Heikki: Kaupungin puolelta on alusta asti 
näytetty vihreää valoa. Homma on sujunut jou-
hevasti, alun pientä hitautta lukuun ottamatta. 
Tämä on hyvää asukasyhteistyötä ja voisi 
sanoa, että puhevälit ovat hyvät kaupungin 
suuntaan.

Jonne: Minun mielestäni on tärkeää, että olette 
olleet aktiivisia, niin tieto erilaisista kehitys- 
ideoista tulee meille kaupungille saakka. Tällöin 
voidaan yhdessä miettiä, mitä lähdetään 
yhdessä toteuttamaan. Mitä hyötyjä puisto-
kummius on tuonut?

Heikki: Olemme saaneet ympäristön kuntoon 
ja kehitettyä aluetta. Olemme pitäneet Siisti 
Biitsi-siivoustalkoita viitisen vuotta. Ensim-
mäisenä vuonna meillä tuli siirtolavallinen 
roskaa: ponttonilaitureita ja mitä kaikkea tuolta 
löytyikään, mutta tänä vuonna selvittiin ihan 
jätesäkeillä. Kaupungista on ollut suuri apu tal-
kootarvikkeiden saamisessa ja talkoojätteiden 
poisviemisessä. Tämä osaltaan madaltaa kyn-
nystä talkoiden järjestämiseen, kun ei tarvitse 
itse lähteä kuljettamaan jätteitä minnekään.

Jonne: Juuri näin! Tämä on juuri sellaista työtä, 
jota kummipuistotoiminta mahdollistaa ja työtä, 
jonka vaikutuksen näkee omassa arkiympäris-
tössään. Miten alueella on otettu kummipuistot 
vastaan?

Lammaslaidun pysyy 
kunnossa kummipuistona

Heikki: Oikein hyvin. Täällä on lähdetty innolla 
hoitamaan niittyä ja lampaita. Tänä keväänä 
oli oikeastaan suurin huoli siitä, miten talkoot 
pidetään niin pieninä, ettei koronarajoitukset 
ylity. Talkoojoukot ovat olleet innokkaasti 
mukana.

Jonne: Katsohan, positiivinen ongelma! Olisiko 
sinulla jotain terveisiä, joita haluaisit välittää 
puistokummeiksi aikoville?

Heikki: Voin suositella. Työ on paikallisesta 
ympäristöstä huolehtimista, ympäristön 
vaalimista ja kehittämistä. Yhteisöllisyys, 
yhdessäolo ja yhdessä tekeminen ovat tässä 
parasta. Lampaatkin ovat hauskoja, mutta 
yhdessä tekeminen on se juttu. Olen huoman-
nut, ettei talkoohenki ole mihinkään hävinnyt, 
vaan talkoot edelleen kiinnostavat ihmisiä. Ja 
pullakahvit kun tarjoaa, niin se on sitten siinä!

• turku.fi/kummipuisto
• turku.fi/sv/fadderpark

TEKSTI: JONNE LINNA-ALHO
KUVA: MIKA MAASKOLA

Turkulaisilla on mahdollisuus 
omaan kummipuistoon. Kummiksi 
voi ryhtyä kuka tahansa, joka 
haluaa vaikuttaa ympäristön 
viihtyisyyteen. Vastaava 
rakennuttaja Jonne Linna-
alho tapasi Heikki Lempisen, 
joka toimii puistokummina 
Pikisaaressa.

Puistokummi Heikki Lempinen 
(vas.) ja Jonne Linna-alho 

kahvittelemassa Pikisaaren 
lammaslaitumen luona.

Haluatko mukaan kummipuistotoimintaan? Ilmoittaudu kaupungin palautepalvelun kautta 
(kirjoita hakukenttään Ympäristötalkoot) • turku.fi/palaute 

https://turku.fi/kummipuisto
https://turku.fi/sv/fadderpark
https://turku.fi/palaute
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Kasvava Turku

Leikkikerho on hyvää 
varhaiskasvatusta
Iida Anttila etsi esikoiselle ohjelmaa, kun pikkusisarus oli 
syntynyt. Tarvetta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen ei 
ollut, joten puistotoiminta oli alkuun hyvä ratkaisu. Hän löysi 
myöhemmin leikkikerhot ja päätyi Haritun kerhoon.

” 
Leikkikerho on laadukasta 
toimintaa, monipuolista ja 
kekseliästä. Lisäksi kerho 
istuu hyvin lapsen luontai-
seen rytmiin.

Nuorempi lapsi aloitti myös ker-
hossa ja Iida Anttila on tyytyväinen.

– Kerhot toimivat pehmeänä 
alkuna varhaiskasvatukseen ja 
lapset hyötyvät tästä siirtyessään 
päiväkotiin. Vasukeskusteluissa 
olemme saaneet hyvää palautetta. 
Lapset on kerhossa huomioitu, 

Tutustu kerhoihin ja muuhun 
avoimeen toimintaan:  
turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/
varhaiskasvatus/

Kysy kerhoista 
varhaiskasvatuksen 
palveluohjaukselta,  
puh. 02 262 5610.

Iida Anttila tuo lapset 
aamuisin Haritun 

leikkikerhoon. Hän 
on tyytyväinen 

kerhon toimintaan.

Turku panostaa lasten ja 
nuorten harrastamiseen
Turun kaupunki tarjoaa koululaisille yhä enemmän 
mahdollisuuksia monipuoliseen harrastamiseen. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö myönsi Harrastamisen Turun mallille 
lukuvuodeksi 2021–2022 valtionavustusta 420 000 euroa 
peruskouluissa järjestettävien harrastusten ja harrastamista 
edistävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

P
rojektipäällikkö Rebekka 
Hermonen kertoo, että 
toiminta tukee ja täydentää 
olemassa olevaa koulujen 
kerhotoimintaa. Lukuvuonna 

2021–2022 monipuolisia harrastus- 
sisältöjä pyritään järjestämään kaikissa 
Turun peruskouluissa. Nuorille mieluisia 
harrastuksia on kartoitettu mm. kyse-
lyillä ja keskusteluilla.

– Alakouluihin tuodaan mm. uutta 
taide-, liikunta- tai muuta kerhotoimin-
taa tai lajeja yhdistäviä mix-kerhoja.

 Myös yläkouluissa toteutetaan 
kerhoja, työpajasarjoja tai harrastusväli-
tuntitoimintaa.

Harrastus just sulle
Jo keväällä käynnistynyt etsivä 
harrastustoiminta laajenee noin 14 
kouluun. 

– Etsivän harrastustoiminnan 
vastuuopettajat auttavat koululaisia 

löytämään sopivan harrastuksen, 
jos sellaista ei vielä ole, Hermonen 
tarkentaa.

Syyskauden avaa seitsemäsluokka-
laisten harrastustapahtuma #avajaiset. 
Lisäksi alkavana lukuvuonna mukana 
on omat harrastuskokonaisuudet Nuor-
ten taide- ja toimintatalo Vimmalta, 
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuis-
tolta sekä muutamalta aluekirjastolta 
ja nuorisotilalta. Syyskauden koronati-
lanne saattaa osittain muuttaa ennalta 
suunniteltua toimintaa. 

Harrastamisen Turun mallia toteu-
tetaan vapaa-ajan sekä kasvatuksen 
ja opetuksen palvelukokonaisuuksien 
yhteistyönä.

Lisätiedot:
• turku.fi/lasten-ja-nuorten- 
harrastaminen

TEKSTI: MARIA VAKKAMAA
KUVA: HEIDI PELANDER

Lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuuksista 

Turussa kerrotaan myös 
videoilla, joita julkaistaan 

ensi lukuvuonna kaupungin 
kanavissa. Harrastus just 

sulle -videoilla sukelletaan 
esimerkiksi skeittauksen 

saloihin.

kuultu ja ymmärretty. Kommunikaatio 
ja tiedottaminen toimii sekä kerhon 
että kerhosta vastaavan päiväkodin-
johtaja Päivi Valdolinin kanssa.

– Elokuussa alkaa päiväkoti ja 
jätämme kerhon haikein mielin.

Varhaiskasvatus-
suunnitelma toteutuu 
hyvin kerhoissa
Päivi Valdolinin alaisuudessa ovat 
Haritun päiväkoti, leikkikerho ja 
varhaiskasvatuksen ja seurakunnan 

yhteinen perhekerho. 
– Kerhoissa toteutuu hyvin 

matalan kynnyksen ajatus. Samat 
palvelut ulottuvat myös kerhoihin. 
Pystymme nopeasti huomaamaan 
perheiden tarpeet ja vastaamaan 
niihin. Kerhoissa toteutuvat samat 
toiminnat kuin päiväkodeissa.

Lue pidempi juttu:
• turku.fi/leikkikerhot-ja-avoin-varhis

TEKSTI JA KUVA: MAIJA LINNALA

https://turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus/
https://turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus/
https://turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
https://turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
https://turku.fi/leikkikerhot-ja-avoin-varhis
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Kaksivuotisen esiopetuksen 
kokeilu käynnistyi Turussa
Turku on mukana kokeilussa, jossa esiopetus 
alkaa viisivuotiaana. Kokeilun toteuttaa opetus- ja 
kulttuuriministeriö elokuun 2021 alusta toukokuun 
2024 loppuun. Kokeilussa on mukana vuonna 2016 
ja 2017 syntyneitä lapsia.

M
inisteriön toteuttamaan 
kokeiluun valittiin satun-
naisotannalla kunnat ja 
mukana olevat päivä-
kodit. 

Turusta mukana on yli 20 päiväkotia 
ja noin 900 lasta.

Kaksi vuotta antaa  
lapselle kasvurauhaa
Turussa kaksivuotista esiopetusta 
suunnittelee päiväkodinjohtaja Maarit 
Kivikorpi. Hänen mukaansa kaksi 
vuotta antaa lapselle kasvurauhan. 

– Jokainen lapsi kehittyy ja oppii 
omassa tahdissaan. 

Hän näkee hyvänä asiana sen, että 
päiväkodit ovat eri puolilta kaupunkia 
ja että mukana on sekä kunnallisia että 
yksityisiä päiväkoteja. 

Kaksivuotiselle esiopetukselle laadi-
taan uusi esiopetussuunnitelma, jossa 
keskeistä ovat leikki ja toiminnallinen 
oppiminen. Toteutus tapahtuu valtaosin 
pienryhmissä.

– Opetussuunnitelmassa nostetaan 
esille erityisesti yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa, kertoo Maarit Kivikorpi. 

– Suunnitelmaa on ollut mukava 
tehdä yhdessä kokeiluun osallistuvien 
varhaiskasvatuksen opettajien kanssa. 
Tunnelma on innokas ja positiivinen. 
Turku tarjoaa hyvät puitteet toteuttaa 
kokeilua. Turussa on historiaa, lähi-
luontoa ja runsaasti kulttuurilaitoksia. 
Yhteistyö kaupungin eri palvelujen 
kesken toimii hyvin.

Lukiolaisten 
yhteistyö- 
mahdollisuudet 
näkyväksi

T
urun kaupungin lukiolaisille, 
opettajille ja kouluille avattu 
uusi sivusto tuo esille opis-
kelijoiden mahdollisuuksia 
tutustua korkeakouluopintoi-

hin ja työelämään osana lukio-opintojaan. 
Kokonaisuus helpottaa hahmotta-

maan erilaisia yhteistyökuvioita lukioiden 
oppiaine ja opintojakso -tarjonnassa sekä 
työelämään tutustumisen merkeissä. 

Sivusto on kehitetty Lukion työelämä-
kumppanit -hankkeessa.

Tutustu sivuihin: 
• turku.fi/korkeakoulu-ja-tyoelamayhteistyo- 
turun-lukioissa

Esiopetus ja leikki kuuluvat 
varhaiskasvatukseen
Priyanka Negin poika aloittaa elo-
kuussa kaksivuotisen esiopetuksen. 
Negi pitää alkamisikää hyvänä. 

 – Yksivuotinenkin esiopetus on 
hyvä, mutta alkamisikä voisi olla se viisi 
vuotta.

Suurimpana erona esiopetuksen ja 
varhaiskasvatuksen välillä hän näkee, 
että esiopetus on tavoitteellisempaa 
valmistautumista kouluun.

– Esiopetuksen aikana lapsen taidot 
kehittyvät ja riittävä valmistautuminen 
koulua varten helpottaa useita lapsia. 

Priyanka Negi ei pelkää, että 
esiopetusaika on pois leikistä, hänen 
mukaansa leikille jää varmasti riittävästi 
aikaa.

– Leikki on paras tapa. Sen avulla 
oppii ja on helppo opettaa.

Hän on tyytyväinen lapsen nykyi-
seen päiväkotiin. 

– Lapseni on sopeutunut hyvin ja 
päiväkodissa toimiva kielikerho on 
auttanut lasta. Kaikki vanhemmat 
eivät puhu suomea eivätkä pysty tuke-
maan suomenkielen kehityksessä. 
Koulutettu henkilökunta on hyvä tae 
hyvälle varhaiskasvatukselle.

Lue lisää: 
• turku.fi/kaksivuotinen-eskari 

TEKSTI JA KUVAT: MAIJA LINNALA 
Eskaritehtäviä tehdään 
yhteistyössä kaverin kanssa.

Viinamäenkadun 
päiväkodin 

lapset oppivat 
kehonhahmotusta 
leikin ja toiminnan 

kautta.

https://turku.fi/korkeakoulu-ja-tyoelamayhteistyo-turun-lukioissa
https://turku.fi/korkeakoulu-ja-tyoelamayhteistyo-turun-lukioissa
https://www.turku.fi/kaksivuotinen-eskari
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Beyond 2030 
Challenge ratkoo 
ihmiskunnan 
ongelmia

Tulevaisuus 
puhuttaa 
Eurooppa-
foorumissa 
Turussa 

Turun kaupungin ja Bayerin toista kertaa järjestämä toisen 
asteen opiskelijoille suunnattu Beyond 2030 Challenge 
-tiedekilpailu laajenee tänä vuonna koko Suomen kattavaksi. 
Kansallisessa kilpailussa etsitään tieteen ja teknologian 
keinoin ratkaisuja kansainvälisiin ongelmiin, jotka koskettavat 
planeettaa ja ihmiskuntaa. Mahdollisten aiheiden kirjo on 
valtava, mikä näkyi myös viime vuoden kilpailutöissä. 

Turku on kautta historiansa tunnettu porttina 
Eurooppaan. Ei siis ole yllättävää, että 
Eurooppa-foorumi järjestetään vuosittain juuri 
Turussa. Tänä vuonna tapahtuma toteutetaan 
hybriditilaisuutena 25.–27. elokuuta.

” 
Ensin kannattaa miettiä työlle 
aihe, joka jaksaa kiinnostaa ja 
motivoida koko kilpailun ajan, 
neuvoo Elmeri Juuti uusia 
kilpailijoita. 

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukion opiskelijoiden Niklas Ahteen, 
Eetu Haataisen ja Juutin voittotyö 
viime kisoissa oli mobiilisovellus, joka 
auttaa kaupunkilaisia arkipäiväisessä 
elämässään välttämään haitallista 
melua.

– Siinä on sellainen palkitseva 
tunne, kun lähtee tekemään jotain 
uutta. Jos aluksi tuntuu vaikealta, 
niin ei kannata luovuttaa, muistuttaa 
Niklas Ahtee. 

Kiehtova aihe vei kolmikon 
mennessään ja kilpailutyönä syntyi 
prototyyppi sovelluksesta pelkän 
suunnitelman sijaan.

– Yhteistyö isojen tahojen, kuten 

Turun kaupungin, Bayerin ja yliopiston 
kanssa, oli hieno kokemus, summaa 
Eetu Haatainen tiedekilpailua.

Nuorten mukaan tilaisuus laajemman 
projektin suunnitteluun poikkesi suuresti 
siitä, mitä lukiossa yleensä päästään 
kokemaan. Samalla kisa oli mahtava 
ryhmähengen kohottaja.

Lue lisää vinkkejä ja  
katso video tiedekisasta: 
• turku.fi/ihmiskunnan-ongelmia- 
ratkomassa

TEKSTI: EMILIA KOIVUMÄKI 
KUVA: VESA-MATTI VÄÄRÄ

Beyond 2030 Challenge 
-tiedekilpailu 
Kilpailuun voivat osallistua 
kaikki Suomen lukio- ja amma-
tillisen koulutuksen opiskelijat 
1–4 hengen tiimeissä. Ilmoittau-
tua voi 11.8.–15.10.2021. Palauta 
yhden sivun mittainen kuvaus 
toteutettavasta tiedeprojektista 
kilpailun verkkosivuille.

• turku.fi/beyond2030
• turku.fi/sv/beyond2030
• turku.fi/en/beyond2030

Enteellisesti nimetty 
Voittamattomat-joukkue Turun 
Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta 
eli Niklas Ahtee (vas.), Elmeri Juuti 
ja Eetu Haatainen.E

urooppa-foorumi on 
kansallinen tapah-
tuma, joka tarjoaa 
areenan ajankoh-
taiselle keskuste-

lulle Euroopasta ja Euroopan 
unionista. Foorumi kannustaa 
moniäänisyyteen – tervetul-
leita keskustelemaan ovat niin 
poliitikot, elinkeinoelämä kuin 
kansalaisetkin.  

Eurooppa elää parhaillaan 
murroksen aikakautta. Informaa-
tio leviää internetissä nopeam-
min kuin koskaan ja demo-
kraattiselle päätöksenteolle 
perustuneet valtiojärjestelmät 
ovat muuttumassa eri puolilla 
Eurooppaa. Tilanne vaatii EU:lta 
ja sen kansalaisilta uudenlaisia 
toimia.

Puhujiksi politiikan kärki- 
tapahtumaan saapuvat tänä 
vuonna muun muassa päämi-
nisteri Sanna Marin, puolue-
johtaja, kansanedustaja Jussi 
Halla-aho sekä Euroopan 
parlamentin jäsenet Heidi 

Hautala, Petri Sarvamaa, 
Eero Heinäluoma ja Miapetra 
Kumpula-Natri.

Jokainen on tervetullut 
seuraamaan tapahtumaa ja 
osallistumaan keskusteluun 
25.–27. elokuuta virtuaalisen 
tapahtuma-alustan kautta. 
Kaikki ohjelma striimataan ja 
tulee jälkikäteen katsottavaksi 
verkossa. 

Tule mukaan keskustelemaan 
Euroopan tulevaisuudesta!

Virtuaalinen  
tapahtuma-alusta:
• event.prospectumlive.com/
europeforum

Lue lisää Eurooppa- 
foorumin sivuilta:
• europeforum.fi
• europeforum.fi/sv
• europeforum.fi/en
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Kansainvälinen Turku

https://turku.fi/ihmiskunnan-ongelmia-ratkomassa
https://turku.fi/ihmiskunnan-ongelmia-ratkomassa
https://turku.fi/beyond2030
https://turku.fi/sv/beyond2030
https://turku.fi/en/beyond2030
https://event.prospectumlive.com/europeforum
https://event.prospectumlive.com/europeforum
https://europeforum.fi
https://europeforum.fi/sv
https://europeforum.fi/en
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Yhteisöllinen pesä 
päihteettömään 
ajanviettoon 
Turun A-killan Pääskyntuvalla voi viettää aikaa vertaisten 
seurassa. Moni löytää uuden suunnan työtoiminnan kautta.

K
olmekymppinen Kati etsi 
työkokeilupaikkaa. Hänelle 
oli väläytelty ajatusta 
työkyvyttömyydestä ja 
taustalla oli haasteita 

mielenterveyden kanssa. Paikka löytyi 
Turun A-Killan Pääskyntuvasta. 

– Ihastuin paikkaan heti. Täällä 
otetaan jokainen huomioon ja välitetään 
ihmisistä aidosti, Kati pohtii. 

Katille työkokeilu ja palkkatukijakso 
ovat tuoneet uutta suuntaa. Työaikana 
on voinut hyödyntää talon vertaistukea. 
Syksyllä hän aloittaa kokemusasiantun-
tijakoulutuksen, ja työkyvyttömyyseläk-
keen sijaan suunnitelmissa ovat opinnot 
päihde- ja mielenterveysalalla. 

Myös Arno on tullut toimintaan työ-
kokeilun kautta. Mikä on saanut hänet 
jäämään vapaaehtoiseksi sen jälkeen?

– Täällä on mukava ilmapiiri ja tulen 
hyvin toimeen kaikkien kanssa, Arno 
kertoo. Erityisen innoissaan hän on 

erilaisista remonttitöistä, joita onkin 
riittänyt, kun Pääskyntupaa on kunnos-
tettu. 

Pihaan on rakennettu terassi ja 
grillauspaikka, sisältä löytyy kahvio, 
ryhmätiloja ja biljardihuone ja pihan 
perältä bändikämppä. 

Moni tuntee A-Killan hävikkiruoka- 
avun. Toiminta pitää sisällään paljon 
muutakin. 

– Pääskyntupa on paikka, johon 
kaikki ovat tervetulleita. Kantavana 
ajatuksenamme on, että toimintaan 
pääsisi mukaan hyvin matalalla kynnyk-
sellä ja että meillä olisi aikaa kohdata 
avuntarvitsija, toiminnanjohtaja Janina 
Rosten-Nurmi kertoo. 

A-Killasta saa vertaistukea ja 
ammattilaisten apua. Esimerkiksi Turun 
kaupungin sosiaaliohjaaja on tavatta-
vissa Pääskyntuvalla kerran kuussa. 
Päihteettömät viikonloppuillat tarjoavat 
mahdollisuuden tavata jossain muualla 

Urbaanin kulttuurin 
viikonloppu 3.–5.9. 

Pääskyntuvalla

Nautitaan rap-musiikista, 
ruuasta ja graffititaiteesta. 

Tervetuloa mukaan! 

Lisätiedot: 
• turun-a-kilta.fi

kuin kapakassa. Lisäksi järjestetään 
retkiä ja tapahtumia.

Turussa päihteettömyydessä 
tukevat myös esimerkiksi Tietu ry 
ja Varsinais-Suomen Sininauha 
ry. Vertaistukea läheisille tarjoaa 
FinFami ry.

Turun A-killan toiminnanjohtaja 
Janina Rosten-Nurmi toivoo, että 
Pääskyntuvasta muotoutuisi itäisen 
Turun yhteisötalo. Arno osallistuu 
toimintaan vapaaehtoisena.

Kimppakyydillä töihin? 
– Turun auto- ja pyöräpysäköinnin kokeilut ratkovat 
liikkumisen ja pysäköinnin haasteita

Turun keskustan ja 
Kupittaan alueella 
toteutetut auto- ja 
pyöräpysäköinnin 
kokeilut ovat edenneet 
kesän myötä hyvää 
vauhtia. 

K
okeilut ovat vastanneet 
haasteeseen vähen-
tää pysäköintipaikan 
etsimisestä aiheutuvaa 
turhaa autoilua sekä 

edistää turvallista pyöräpysäköintiä. 
Tarkoituksena on samalla kehittää 
uusia vähähiilisen liikkumisen palve-
luja, jotka jäisivät kokeilujen jälkeen 
käyttöön pysyvästi. 

Yksi loppukesällä alkavista 
kokeiluista on CoReorient Oy:n 
toteuttama kimppakyytikokeilu. Sen 
ideana on kannustaa kimppakyydin 
tarjoamiseen mahdollistamalla kimp-
pakyytiautolle eParkly-alustan avulla 
normaalia edullisempi pysäköinti 
määränpäässä. 

Kokeilu perustuu selainpohjaiseen 
palveluun, jonka kautta kimppa-
kyydin etsijät ja tarjoajat löytävät 
toisensa vaivattomasti yhdeltä 
nettisivulta. Näin ollen kimppakyy-
deistä sopiminen onnistuu aiempaa 
helpommin myös toisilleen tuntemat-
tomien ihmisten kesken.

– Tavoitteena on selvittää, kuinka 
laajasti edullinen parkkipaikka 
kannustaa autolla töihin tulevia 
tarjoamaan kimppakyytejä samalta 
suunnalta tuleville. Lisäksi selvite-
tään, voisiko kimppakyytejä pyytää 
ja tarjota niin, että niitä listataan ja 

haetaan asuin- ja työssäkäyntialuei-
den mukaan, kertoo Heikki Waris 
CoReorient Oy:ltä. 

Auto- ja pyöräpysäköinnin 
kokeilut ovat osa Vähähiilinen liikku-
minen liikennehubeissa -hanketta, 
jota toteuttavat Turun kaupunki ja 
Turun ammattikorkeakoulu yhdessä 
yhteistyöyritysten ja sidosryhmien 
kanssa. Hanke on osa Smart 
and Wise Turku -kärkihanketta ja 
6Aika-kaupunkistrategian mukai-
nen.

• turku.fi/pysakointikokeilut 
• turku.fi/sv/parkeringforsoken

Kokeiluihin liittyvä palaute:
• turku.fi/pysakointikokeilut-palaute
• turku.fi/sv/parkeringforsoken-res-
pons

TEKSTI: AILI AUTIO
KUVA: HEIKKI RÄISÄNEN

Kimppakyytikokeilu 
toteutetaan elokuusta 
marraskuuhun pääosin 

Turun keskustan ja 
Kupittaan tiedepuiston 

alueella.

Kati esiintyy jutussa omasta  
pyynnöstään nimimerkillä.

KUVA JA TEKSTI: EEVA HÄMÄLÄINEN 

https://turku.fi/paihdepalvelut
https://turun-a-kilta.fi
https://turku.fi/pysakointikokeilut
https://turku.fi/sv/parkeringforsoken
https://turku.fi/pysakointikokeilut-palaute
https://turku.fi/sv/parkeringforsoken-respons
https://turku.fi/sv/parkeringforsoken-respons
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#Kylmääki
Turus

asteen
elämää

kestävää
Kohti

Hiilineutraali Turku 
tehdään yhdessä! 

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Tavoitteen 
saavuttamiseen tarvitaan kaupungin toimien lisäksi mukaan kuntalaiset sekä yritykset.  
1,5 asteen kampanja haluaa kannustaa pohtimaan itselle sopivia ilmastoystävällisiä tapoja.

Kohti vuotta 2029

T
urku on edelläkävijä ilmas-
totavoitteiden saavuttami-
sessa, ja kaupungin päästöt 
on jo onnistuttu puolit-
tamaan vuodesta 1990. 

Vuonna 2020 Turku valittiin Euroopan 
parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokau-
pungiksi. Työtä hiilineutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi on silti vielä jäljellä.

– Kaiken työn pohjana on Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoite pysäyttää 
ilmaston lämpeneminen 1,5 astee-
seen. Tällä hetkellä lämpeneminen on 
nousemassa kolmeen asteeseen, ja sillä 
on suuria vaikutuksia myös Suomessa. 
Mitä enemmän ilmasto lämpenee, sitä 

1,5 asteen kampanja kannustaa pohtimaan 
ilmastoystävällistä elämäntapaa

suuremmiksi nousevat riskit ihmisille ja 
ekosysteemeille. Kaupunkien on tehtävä 
oma osansa päästöjen vähentämisessä ja 
autettava myös asukkaita kohti ilmasto-
ystävällisempää elämää, kertoo Turun 
kaupungin ilmasto- ja ympäristöpolitiikan 
projektiasiantuntija Lotte Suveri.   

Kaupunki ei voi saavuttaa 
tavoitetta yksin
1,5 asteen tavoite on kunnianhimoinen, 
ja mukaan tarvitaan kaikki kaupunkilaiset. 
  – Kaupunki voi hoitaa noin puolet alueen 
päästövähennyksistä, toinen puoli tulee 
kuntalaisten ja yritysten toimista, Lotte 
Suveri toteaa.

#Kylmääki Turus: 
• kuljen päästöttömästi, kävellen, pyörällä tai bussilla
• käytän vettä säästeliäästi
• suosin kasvispainotteista ruokaa
• vältän ruokahävikkiä
• lainaan ja kierrätän
• säästän energiaa ja suosin uusiutuvia energiamuotoja
• matkustan lähikohteisiin

Ilmastoteot 
ovat helppoja!
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Meistä jokainen 
on osa ratkaisua
Kaupunki on yhtä kuin sen asukkaat, yritykset ja toimijat. Kun 
rakennamme ilmastopositiivista Turkua, rakennamme myös 
hyvinvoivaa ja viihtyisää kaupunkia. Mikään yksittäinen toimen-
pide ei ratkaise ilmastohaastetta, eikä ketään saa jättää ulkopuo-
lelle.

Kun on mukana lähiympäristönsä tai palveluiden kehittämisessä, 
myös suhde paikkaan ja luontoon tiivistyy. Ilmastoratkaisuista on 
lupa innostua! Yhtenä hienona esimerkkinä on ollut kesäkuussa 
käynnistynyt fölikaveritoiminta, jossa vapaaehtoiset seniorit aut-
tavat ikätovereitaan Fölin palveluiden käytössä. Toiminta syntyi 
yhteistyössä Turun seudun joukkoliikenteen kanssa, kun me 
Valoniassa halusimme kannustaa senioreita tiiviimmin mukaan 
palveluiden suunnitteluun.

Luonnon monimuotoisuutta voi edistää myös kaupungeissa ja 
luonto luo myös oivallisia kohtaamisen paikkoja. Kirkkopuiston 
Terassilla voi tutustua kaupunkiviljelyyn ja Kuninkojalla kaupunki-
puron kunnostustalkoisiin. 

Hiilineutraalia kaupunkia rakennetaan kaikkialla, missä liikumme 
ja vietämme arkeamme. Tehdään yhdessä ilmastoratkaisut näky-
viksi ja annetaan jokaiselle mahdollisuus olla osa ratkaisua.

Näkökulma

Ilmastoystävällistä 
asumista opiskelijoille

T
yötä tehdään osana 
EU-rahoitteista 
RESPONSE-han-
ketta. Lokakuussa 
2020 alkaneen 

viisivuotisen hankkeen ideana 
on visio ilmastoystävällisestä ja 
kestävästä kaupungista. Tätä 
tavoitellaan kehittämällä älykkäitä 
ja hiilineutraaleja energiantuotan-
non, talotekniikan ja liikkumisen 
ratkaisuja.  

Ylioppilaskylään suunnitel-
laan erilaisia ilmastoratkaisuja, 
jotka mm. vähentävät asuntojen 
hiilidioksidipäästöjä ja tehostavat 
energiansäästöä. Alueella kehi-
tetään myös älykästä sähköistä 
liikkumista. Merkittävä osa yksit-
täisen ihmisen ilmastopäästöistä 
syntyy energian kulutuksesta, 
kuten lämmityksestä ja sähkön 
käytöstä. Innovatiiviset energia-
ratkaisut auttavat kaupunkeja 
ilmastotavoitteiden saavutta-
misessa ja tarjoavat kestäviä 
ratkaisuja kuntalaisten arkeen.

Ylioppilaskylän ratkaisujen 
pohjalta kehitetään myös 
Itäharjun ja Runosmäen 
Tiedepuiston alueille toteutta-
missuunnitelmat sekä Turun 
kaupungille älykkään kaupun-
gin rohkea visio 2050.

Lisätietoa: 
• h2020response.eu 
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Syksyllä kaupungin katukuvassa ja 
sosiaalisessa mediassa näkyvän 1,5 
asteen kampanjan avulla kuntalaisia 
halutaan muistuttaa siitä, että omilla 
toimilla voi vaikuttaa. Ilmastoystävällisen 
elämän saavuttamiseen on olemassa 
useita helppoja tapoja, ja se tuo myös 
hyvinvointia, terveyttä ja työpaikkoja.

– Koko kaupunkiorganisaatio on 
mukana kampanjassa. Haastamme 
myös kaupunkilaiset kertomaan omista 
ilmastoteoistaan.

– Kaupunki edistää kestävää liik-
kumista, tähtää hiilineutraaliin ener-
giajärjestelmään, edistää kiertotaloutta 
ja vahvistaa hiilinieluja. Kuntalaiselle 

ilmastoystävällisestä elämästä halutaan 
tehdä mahdollisimman vaivatonta.

1,5 asteen kampanjan on tarkoitus 
innostaa myös yrityksiä miettimään 
omia toimiaan.

– Ilmastojoukkue on Turun alueen toi-
mijoille ja yrityksille suunnattu yhteisö, 
jonka tarkoituksena on tehdä ilmaston-
muutoksen torjunnasta yhteisöllistä. 
Mukaan pääsee jakamalla oman konk-
reettisen ilmastotekonsa, joka vähentää 
kasvihuonepäästöjä, Suveri kertoo. 

TEKSTI: MINNA PATRIKAINEN 
KUVA: MARJU AAVIKKO

Riikka Leskinen
Toimialapäällikkö
Valonia

Ylioppilaskylästä tehdään energiapositiivinen 
asuinalue. Tämä tarkoittaa, että alue tuottaa 
vuositasolla enemmän energiaa kuin se kuluttaa. 

Mentorit 
innostavat 
opiskelijoita 
energiansäästöön

RESPONSEn opiskelija-
mentorit miettivät keinoja 
tehdä energia-asioista 
ymmärrettävämpiä ja 
helpommin lähestyttäviä 
asukkaiden näkökulmasta. 
Mentorit järjestävät myös 
energia-aiheisia tapahtu-
mia Ylioppilaskylässä. 

Lisätietoa: 
• tys.fi/response

1,5 asteen  
kampanja
• perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, tavoitteena  

pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen
• yksi osa Turun kaupungin ilmastotavoitetta olla  

hiilineutraali vuonna 2029
• kannustaa kaupunkilaisia ja yrityksiä ilmastoystävällisyyteen 
• esittelee kaupungin ilmastotyötä

Lisätietoa: 
• turku.fi/ilmasto

Aitiopaikka-
rakennus 

Ylioppilas- 
kylässä.

https://h2020response.eu
https://tys.fi/response
https://turku.fi/ilmasto
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Kaupunki remontissa

Kaupungin investointiohjelma sisältää joka vuosi satoja yksittäisiä kohteita. 
Investoinnit voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: toimitilat ja kiinteä 
infraomaisuus, johon kuuluvat mm. kadut, torit, puistot ja sillat. 

”  
Tehtävämme on varmistaa, 
että kaupunkiympäristö pysyy 
kunnossa ja korjausvelka 
hallinnassa. Uudisrakentamista 
tehdään voimakkaasti kasvavan 

kaupungin tarpeiden perusteella, sanoo 
kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo 
Suonpää. 

Kaupunki ei rakenna tai kunnos-
sapidä itse, vaan kaikki hankkeet 
kilpailutetaan hankintalain mukaisesti 
ja urakoitsijan työsuorituksen sopimuk-
senmukaisuutta valvotaan kaupungin 
toimesta.  

– Kun esimerkiksi kaavoitetaan uusi 
asuntoalue, pitää sinne rakennuttaa 
myös kadut ja viheralueet, mahdollisesti 
myös koulu ja päiväkoti sekä leikkipai-
kat ja ulkoilureitit. Samassa yhteydessä 
rakennutetaan vesihuollon vastuulla 

Kaupunkirakentaminen 
pitää kunnossa ja luo 
edellytyksiä uudelle

olevat vesi- ja viemäriratkaisut, toteu-
tetaan katuvalaistus, sähkö- ja tieto-
liikennekaapelointi sekä mahdollisesti 
kaukolämpöverkosto. 

Kaupunki toteuttaa hankkeita nykyi-
sin niin, että ne perustuvat etukäteen 
laadittuun tarveselvitykseen ja hanke-
suunnitteluun sekä niistä johdettuihin 
tarkempiin suunnitelmiin. Jos infra- 
rakentaminen liittyy kaavaratkaisuun, 
hankkeen tarve ja kustannukset arvioi-
daan jo kaavasuunnittelun yhteydessä. 

Kiinteän infraomaisuuden rakennut-
tamiseen on kuluvan vuoden talousarvi-
ossa varattu yhteensä 52 ja toimitilojen 
rakennuttamiseen 26 miljoonaa euroa. 
Puhutaan siis suurista summista, vaikka 
kaikkien toiveiden täyttäminen edellyt-
täisikin vielä suurempaa panostusta. 

– Pääsääntöisesti urakat toteutuvat 

Infrarakentamisen kohteet,  
käynnissä tai suunnittelussa 2021 
1. Pyöräily-yhteyksien parantaminen 
  a. Tykistökatu (väli Lemminkäisenkatu- 
   Joukahaisenkatu)
  b. Lemminkäisenkatu (väli Tykistökatu- 
   Sirkkalankatu)
  c. Itäinen Pitkäkatu (väli Kaivokatu-  
   Lemminkäisenkatu) 
2.  Pohjoiskaaren, Riitasuonkadun ja 

Korjasmäenkadun kiertoliittymä
3. Puolalanmäki, rakentamisen viimeistelytöitä 

ja korjataan nurmikoita
4. Kurjenkaivonkenttä, leikkipaikan 

viimeistelytöitä
5. Kauppias Hammarin katu ja Kuusikuja, 

katu- ja vesihuoltosaneeraus, Kauppias 
Hammarin kadusta pyöräkatu.

6. Kakskerrantiellä Kukolantien ja 
Halvarinkadun liittymien bussipysäkkien 
parannustyöt

7. Tammispaltanpuisto, uusi koirapuisto
8. Piiskakuja, uusi päätepysäkki 
9. Kakolanmäki
  a. Funikulaarin portaiden valaistus
  b. Linnankadun tukimuurin korjaus
  c. Kivimäen polku, Mathilda Wreden  
   puisto ja Michailowinkadun reunakiveys
10. Illoistenjärvi, pohjoisen asuntoalueen  

 toteuttaminen
11. Vesihuoltotyöt
  a. Tammispaltantie
  b. Rieskalähteentie
  c. Varkkavuorenkatu 
12. Nummenpuistokakadun saneeraus
13. Mukulakivikatujen saneeraus
  a. Asesepänkatu
  b. Huovinkatu
  c. Temppelikatu
14. Paaskunnankatu ja Töykkälänkatu: kadun,  

 vesihuollon ja valaistuksen saneeraus 
15. Revontulenkadun parantamistyö
16. Merenkävijän- ja Valaanpyytäjänkadun  

 parantamishanke

17. Tukholmankatu Ruissalontie,   
 Kirstinpuiston kaava-alueen   
 rakentaminen 

18. Vallihaudankatu, Satamakatu ja   
 Kuljetuskatu, Harppuunakorttelin   
 kaava-alueen rakentaminen 

19. Fatabuurinkatu ja Nosturikatu,   
 Herttuankulman kaava-alueen   
 rakentaminen

20. Kuljetuskatu, liikennejärjestelyjä   
 parannetaan

21. Amiraalistonkatu, Linnanfältin kaava- 
 alueen rakentaminen

22. Juhana Herttuan puistokatu, vesihuollon  
 saneeraus

23. Jaanintien ja Karjakujan risteyksen   
 kiertoliittymään hidasteet 

24. Halisten sillan korjaus    
 (pintarakenteiden uusiminen,   
 liikuntasaumalaitteiden    
 uusiminen, pääkannatinpalkkien   
 injektointityöt, betonikorjaukset)

25. VR-konepajanalueen rakennusurakka 
26. Rehtorinpellonkatu-Vatselankatu   

 muutetaan pyöräkaduksi
27. Veritas Stadionin luonnonnurmikentän  

 muuttaminen keinonurmeksi
28. Kupittaanpuisto VU, Velodromin   

 ympäristö, suunnitelman mukainen   
  viheralueen rakentaminen (puita ja   
  nurmikkoa), rakentaminen syksyllä

29. Ylikylänpuiston Hirvensalon   
 monitoimikentän rakentaminen syksyllä  
 (vanha puretaan ja tilalle uusi asfaltti,  
 johon Liikuntapalvelukeskus   
 hankkii liikuntaelementit)

30. Hirvensalon hiihtokeskuksen   
 laskettelurinteen sähköinfran korjaus 

31. Karhunahteen asemakaava-alueen         
 rakentaminen Haarlaan

Lisäksi (ei kartalla):
• Karvataskunpuisto, leikkipaikan 

viimeistelytöitä
• Varissuonkenttä, rakentamisen 

viimeistelytöitä

aikataulun mukaisesti ja talousarviossa 
tai sen alle. Tämä ilmenee kaupunkiym-
päristölautakunnassakin käsitellyistä 
loppuraporteista, Suonpää sanoo. 

Käynnissä tai suunnittelussa ole-
via rakentamiskohteita on sijoitettu 
oheiselle kartalle. Näiden lisäksi on 
käynnissä myös mm. seuraavia koko-
naisuuksia: 
• Turku Waterfront -strategiseen 

hankkeeseen liittyvät Aurajoen 
rantamuuri ja Manillalaiturin 
rantaväylä sekä Aurajoen rantaväylä 

• Turku-Kupittaa kaksoisraide
• Maanpään maanläjitysalue
• Kauppatori ja sitä ympäröivät 

katualueet

TEKSTI: SEPPO KEMPPAINEN

• Karvataskunkadun, Otto Korhosen kadun 
ja Pihkalankadun kiertoliittymä 

• Paimionkadun saneeraus
• Gotlanninkadun rakentaminen
• Siltojen ylläpitotöitä eri puolilla kaupunkia
• Suurpäänpuisto, suunnitelman mukainen 

viheralueen rakentaminen (pensaita ja 
keinu), rakentaminen syksyllä

• Rajakarhunpuisto, suunnitelman ja 
osallistavan budjetoinnin mukainen 
viheralueen rakentaminen (alppiruusuja), 
rakentaminen syksyllä

• Keskustan alueelle tulee yhteensä 130 
kpl runkolukituksen mahdollistavia 
pyörätelineitä

• Viisi pyörähuoltopistettä keskustan 
alueelle

Toimitilojen rakennuttamisen  
kohteet kesällä 2021 
1.  Kallelankadun päiväkodin pihakorjaus,  

piha aitoineen ja leikkivälineineen  
uusitaan kokonaan. Työt jatkavat   
päiväkodin korjausten sarjaa, joista   
on jäljellä vielä vesikaton ja julkisivujen  
korjaus vuona 2022. 

2. Ruiskatu 8
  a. korjataan ruokasalin kosteusvaurio ja  

   liikuntasalin kattorakenteita
  b. tehdään lisätiloja siirtokelpoisella   

   väistötilalla. Luolavuoren yläkoulu  
   on ollut väistössä AMK:n entisissä  
   tiloissa Sepänkadulla ja siirtyy syksyllä  
   uuteen väistötilaelementtiin. 

  c. kiinteistön piha-alueen ja 
    saattoliikenteen liikennejärjestelyjen  
   uudistaminen ja uuden välituntialueen  
   rakentaminen

3. Tommilankadun päiväkodin   
uudisrakennus

4. Kurjenmäkikodissa korjataan pesutiloja 
5. Hätäkeskuksessa tehdään    

jäähdytysjärjestelmiä 
6. Impivaaran palloiluhallissa uusitaan   

keinonurmi 

Väistötilojen rakentaminen
7.  Kirkkotie 31 (Katariinan koulun lisätila)
8. Paavinkatu 13 (Nummenpakan alakoulun  

ja Katariinan koulun (osa) korvaavat tilat)
9. Puolukkatie 11 (Vasaramäen koulun   

Syreenitien korvaavat tilat) 
10. Wäinö Aaltosen koululla lisätään   

olemassa olevaan elementtitilaan yksi  
lisätila.

Laskennassa tai suunnittelussa
11. Suikkilan koulun ja päiväkodin   

 uudisrakentamisen yhteistoimintahanke
12. Raunistulan koulun tekninen korjaus
13. Nummenpakan koulun tekninen korjaus
14. Wäinö Aaltosen koulun ylikylän   

 rakennuksen korvaava uudisrakennus

Kattokorjauksia
15. Wäinö Aaltosen museo
16. Linnankatu 39

Lisäksi (ei kartalla):
• Seitsemässä koulurakennuksessa 

uusitaan lukitusjärjestelmiä koko 
kiinteistön osalta.

• 25 eri päiväkodin paloilmoitinjärjestelmät 
uusitaan ja urakkakilpailutukset kahden 
päiväkodin ja yhden lastenkodin 
keittiöiden remonteista käynnistyvät 
kesäkuun aikana. 

• Varissuon jäähallissa uusitaan kaksi 
kaukaloa.

• Saaronniemessä Kolkanniemen huvilan 
korjaus

• Saaronniemessä valmistellaan 
paineviemärin rakentamista 
Kolkanniemeen ja Villa Ståhlströmiin.

• Paakarlantie 8 (Pernontien päiväkodin 
korvaavat tilat) 

• Valmistelussa on Mikaelin koululle 
väistötilat, joiden sijoituspaikka on vielä 
auki. 

• Orminkujan päiväkoti
• Runosmäen monitoimitalo
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Itäisen Rantakadun 
kehittäminen etenee 
Itäisen Rantakadun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen 
tähtäävää suunnittelutyötä on tehty nyt vuoden ajan. 
Syksyllä hanke etenee yksityiskohtaisempiin vaiheisiin 
pyöräteiden katu- ja liikennesuunnittelun osalta.

I
täisen Rantakadun yleissuun-
nitelman tavoitteena oli yhteen-
sovittaa Turun kaupunkiympä-
ristölautakunnan hyväksymät 
yksisuuntaisen pyörätiesuunnitel-

mat alueen muun käytön kanssa. Val-
mistelutyössä keskeisessä roolissa 
oli vuorovaikutus eri sidosryhmien 
kanssa. 

Suunnitteluprosessin aikana 
järjestettiin kaikille avoin infowebi-

Skanssin biodiversiteetti- 
puistosta mallia koko 
Suomeen
Skanssissa vahvistetaan luonnon monimuotoisuuden 
säilymistä rakentamalla biodiversiteettipuisto, joka on yksi 
osa alueelle suunniteltua monipuolista puistoaluetta.

” 
Biodiversiteettipuistossa luontoa 
ennallistetaan, hoidetaan ja 
kasvatetaan suunnitelmalli-
sesti. Siellä näkyy siis selkeästi 
ihmisen toiminnan jälki toisin 

kuin esimerkiksi luonnonsuojelualu-
eilla, sanoo kaavoitusarkkitehti Taina 
Riekkinen.

– Se ei ole samalla tavalla valmiiksi 
rakennettu kuin esimerkiksi kaupunki-
mainen puistoalue, joka on suunnitteilla 
Skanssin keskelle. Biodiversiteettipuisto 
elää ja muotoutuu koko ajan. Se on 
”elävä laboratorio”, joka auttaa ymmär-
tämään ekologisia prosesseja.

Biodiversiteettipuistoon on suunni-
teltu lähes 20 vyöhykettä, joilla luontoa 
kehitetään eri tavoin. Alueelle lisätään 
esimerkiksi monimuotoisuudelle tärkeää 
lahopuuta sekä niittyjä ja ketoja, joilla 
vaalitaan harvinaisia paikallisia kasvila-
jeja. Puistoon istutetaan myös harvinai-
sempia kotimaisia puulajeja. 

Biodiversiteettipuiston pinta-ala 
on noin 20 hehtaaria. Osa puistossa 
tehtävistä toimenpiteistä on kokeellisia 
ja osa tehdään yhdessä kaupunkilais-

ten kanssa. Alueella panostetaan 
ympäristökasvatukseen.

Tavoitteena on, että Skanssista 
löytyy ratkaisuja koko Suomeen.

– Luonnon monimuotoisuuden 
vähentyminen on todellinen uhka. 
Pitää löytää ratkaisuja, joilla moni-
muotoisuutta vahvistetaan yhdessä 

Skanssissa luonto on 
lähellä asuinalueita. 

Biodiversiteettipuisto 
vahvistaa luonnon 
monimuotoisuutta.

naari, keskusteluja alueen toimijoiden 
kanssa sekä Kerro kantasi -kysely 
ennen ja jälkeen yleissuunnitelman 
valmistumisen. Näiden kautta saatu 
materiaali toimi suunnittelutyön 
tärkeänä tausta-aineistona. 

– Oli ilo huomata, että kaupunkilai-
set olivat paneutuneet suunnitelmaan 
tarkasti ja saimmekin kyselyn kautta 
paljon hienoja ja konkreettisia jatko-
kehitysehdotuksia. Kommenteista 

koostettiin raportti, jota hyödynne-
tään tarkemmassa suunnittelussa, 
kertoo hankepäällikkö Mervi Lehto.

Yleissuunnitelmaa seurannut yksi-
tyiskohtaisempi hankesuunnitelma 
valmistui huhtikuun loppupuolella. Se 
kertoo alueella tehtävien töiden laa-
juudesta, budjetista ja aikataulusta. 

Molemmat suunnitelmat hyväksyt-
tiin kaupunkiympäristölautakunnassa 
ja kaupunginhallituksessa kesä-

kuussa. Seuraavaksi ne siirtyvät 
uuden kaupunginvaltuuston 
käsiteltäväksi. Mikäli valtuusto 
hyväksyy suunnitelmat, tarkempi 
pyöräteiden katu- ja liikennesuun-
nittelu käynnistyy syksyllä.

• turku.fi/itainen-rantakatu
• turku.fi/sv/ostra-strandgatan

TEKSTI JA KUVA: JENNA KAARELA
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Turun kaupungin 
investointikohteita 

kartalla.

alueiden virkistyskäytön kanssa, 
sanoo kaavoitusarkkitehti Taina 
Riekkinen.

TEKSTI JA KUVA: SEPPO KEMPPAINEN
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Hei, nyt lähdetään

Erityisliikunnan- 
ohjaajan matkassa
Pitkäaikaissairaus, vamma tai apuvälineiden käyttö ei ole este liikunnan 
harrastamiselle. Soveltavan liikunnan ryhmät tarjoavat liikunnan riemua kaikille, jotka 
tarvitsevat liikunnassa erityistä tukea. Erityisliikunnanohjaaja Anu Väre on ohjannut 
pitkään erilaisia soveltavan liikunnan ryhmiä aina voima- ja tasapainoryhmistä 
tanssillisiin tunteihin. Asiakkaat vaihtelevat lapsista ikääntyviin. Anu kuvaa työtään 
hektiseksi, monipuoliseksi ja antoisaksi. Nyt seurataan Anun kesäkuista työpäivää.

Klo 8 Työpäivä alkaa
Anu saapuu yhdelle työpaikoistaan, 
Impivaaran uimahallille. Kesäkuun alku 
on Anulle kiireistä aikaa, sillä lasten 
erityisuinnit järjestetään viiden peräkkäi-
sen päivän kursseina. Ennen ensimmäi-
sen uintiryhmän saapumista Anu käy 
läpi päivän kulkua ja tulostaa todistuksia 
uimareille. Lisäksi hän vastailee sähkö-
posteihin ja viesteihin sekä hoitaa muita 
juoksevia asioita. Avustajien kanssa on 
myös käytävä läpi lapsikohtaiset erityis-
huomiot ja -toiveet ennen uintia.

Klo 9.30 Ensimmäinen 
uintiryhmä
Anu ottaa uimarit vastaan aulassa ja 
jakaa jokaisen avustajalle rannekkeet. 
Jokaisella uintiryhmän lapsella on 
henkilökohtainen avustaja, joka auttaa 
pesu- ja pukutiloissa sekä altaalla. Anu 
kiirehtää suihkun kautta altaalle, jossa 
ryhmäläiset ovat jo odottamassa. Päi-

Soveltavan liikunnan ryhmissä on monipuolinen lajivalikoima • turku.fi/soveltavaliikunta

vän tunnilla on uinnin opetuksen lisäksi 
erilaisten pisteiden kiertämistä. Altaan 
reunat täyttyvät kuvista ja välineistä, 
joten toimintaa riittää yllin kyllin. Apuvä-
lineet ja toiminnallisuus ovat merkittävä 
osa tunteja.

Klo 11.30 Toinen 
uintiryhmä
Nopean ruokailun jälkeen Anu on 
valmis vastaanottamaan toisen 
uintiryhmän. Ensimmäisen uintiryhmän 
kanssa toteutettu kaava toistuu pää-

piirteittäin samanlaisena, vaikka tilanne 
elääkin kunkin ryhmän lasten tarpeiden 
mukaan. Uintiryhmissä on maksimis-
saan 10 lasta sekä heidän avustajansa, 
joten Anu ehtii antaa jokaiselle myös 
tarpeen mukaan yksilöllistä opastusta 
ja apua.

Klo 13.30 Järjestelyä
Toisen uintiryhmän jälkeen Anu puhdis-
taa ja laittaa uinnissa käytetyt välineet 
paikoilleen. Sitten hän suuntaa suihkun 
kautta vaihtamaan vaatteet ja aulaan 
tarkistamaan, että lapset pääsevät 
lähtemään sujuvasti. Anu kertoo 
nauttivansa ihmisten kanssa työskente-
lystä ja päivän tarjoamista sosiaalisista 
kontakteista, joita koronan aikana ovat 
tarjonneet hänen vetämänsä parveke-
jumpat.

Klo 14 Suunnittelua
Anu siirtyy suunnittelemaan seuraavan 
päivän ohjelmaa ja tekemään muistinpa-
noja päivän uinneista. Hän kirjaa lasten 
suorituksia muistiin, tulostaa todistuksia 
sekä vastaa sähköposteihin ja puhelui-
hin. Korona-aikana Anulla on monesti 
ollut enemmän aikaa suunnittelutyöhön, 
mutta tällaisina kiireisinä päivinä suun-
nitteluun jää vähemmän aikaa. Neljän 
aikoihin Anu pakkaa tavarat ja suuntaa 
kohti kotia.

TEKSTI JA KUVAT: JENINA RAJAJÄRVI

Suurin osa Anun 
kesäkuisesta työpäivästä 

vierähti uima-altaassa 
yhdessä asiakkaiden 

kanssa.

https://turku.fi/soveltavaliikunta
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Karinarannassa asutaan 
välimuotoisesti
Turun kaupungin ensimmäinen välimuotoisen 
asumisen yksikkö, Karinaranta, on aloittanut 
toimintansa Hirvensalossa. Karinarannan ensimmäiset 
asukkaat ovat muuttaneet asuntoihinsa toukokuun 
aikana. Välimuotoinen asuminen on uusi, erityisesti 
ikäihmisille suunniteltu palvelumuoto, joka tarjoaa 
yhteisöllisyyttä ja tukea arkeen.   

V
älimuotoinen asuminen 
soveltuu erityisesti ikäihmi-
sille, jotka asuvat omassa 
asunnossaan, mutta 
kaipaavat yhteisöllisyyttä ja 

jonkin verran palveluita. 
Karinaranta on 14 asunnon pien-

kerrostalo Meri-Karinan hyvinvoin-
tikeskuksen alueella Hirvensalossa. 
Karinarannan asukkaat vuokraavat 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistykseltä 
omat esteettömät asunnot, minkä 
lisäksi heidän käytössään on yhteisiä 
oleskelutiloja sisällä ja ulkona.

Yhteisöllisyyttä, turvaa ja 
helpotusta arkeen
Yhteiset tilat ja yhdessä tekeminen 
mahdollistavat sen, että asukkaat 
tutustuvat toisiinsa ja heistä on toisilleen 
seuraa. Tämä onkin yksi välimuotoisen 
asumisen tavoitteista. Yhteisöllisyyden 
lisäksi asukkaat saavat kuitenkin yksityi-
syyttä asumalla omassa asunnossaan. 

–  Odotamme Karinarantaan erityi-
sesti yhteisölliseen asumiseen sitoutu-
via asiakkaita, kertoo Vähäheikkilä-Hir-

Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavien 
hoitajien vastaanotot käynnistyivät 

T
urun terveysasemilla 
työskentelee viisi rajatun 
lääkkeenmääräämis-
oikeuden omaavaa 
hoitajaa. Tavoitteena 

on nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä 
vapauttaa lääkäriresurssia vaativim-
piin potilasryhmiin. 

Asiakas ohjautuu vastaanotolle 
terveysasemien puhelinpalvelun 

Tanja Lehestö (vas.), 
Mervi Lager, Anna 
Pennanen ja Sari 
Hirvonen sekä kuvasta 
puuttuva Johanna 
Isojärvi toimivat hoitajina, 
joilla on oikeudet määrätä 
lääkkeitä.

vensalon kotihoidon palveluesimies 
Katri Tolonen.

Välimuotoinen asuminen on uusi 
palvelumuoto kotihoidon palveluiden 
rinnalle. Karinarannassa lähtökohtana 
on, että asukkailla on tarve kotihoidon 
palveluille. Turun kaupungin Vähäheik-
kilä-Hirvensalon kotihoidon tiimi tuottaa 
Karinarannan asukkaiden tarvitsemat 
palvelut. 

Asukkaiden toivotaan osallistuvan 
uuden asumismuodon ja yhteisten 
aktiviteettien suunnitteluun ja kehittä-
miseen.

– On mukavaa olla mukana kehittä-
mässä uutta ihan alusta asti. Luomme 
yhdessä Karinarannan tulevien asukkai-
den kanssa tästä meidän näköisemme 
jutun, toteavat lähihoitaja Henna Pek-
karinen ja sairaanhoitaja Tiina Laine. 

Karinarannan läheisyydessä on myös 
tarjolla Meri-Karinan hyvinvointipalve-
luita sekä kauniit merimaisemat.

Välimuotoista asumista 
tulevaisuudessa enemmän
Konseptimalli välimuotoisen asumisen 
ratkaisuista luodaan osana Avara-
hanketta. Tarkoitus on edistää 
ikäasumista ja tehdä pitkän aikavälin 
suunnitelma vuoteen 2030 saakka. 

– Tavoitteena on, että kolme prosent-
tia 75 vuotta täyttäneistä olisi välimuo-
toisen asumisen piirissä vuoteen 2030 
mennessä, Avara-hankkeen projektijoh-
taja Outi Korpelainen Turun kaupungin 
hyvinvointitoimialalta kertoo.

Avara-hanke on ympäristöministeriön 
rahoittama ja osa Turun kaupungin 
sopeuttamisohjelman toimenpiteitä.

TEKSTI JA KUVA: MARJA-LEENA VIHELÄ

kautta. Hoidettavia asioita voivat 
olla mm. ehkäisyn aloitus, virt-
satieinfektiot, imettävän rintatu-
lehdusoireet, silmätulehdus ja 
verenpaine- ja sepelvaltimotaudin 
vuosikontrollit.

Lisätiedot: 
• turku.fi/terveysasemat

Karinarantaa kehittävät yhdessä 
asukkaiden ja kotihoidon tiimin 

kanssa sairaanhoitaja Tiina Laine 
(vas.), palveluesimies Katri Tolonen 

ja lähihoitaja Henna Pekkarinen 
Vähäheikkilä-Hirvensalon 

kotihoidosta.
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Y
li 75-vuotiaille suunna-
tuissa maksuttomissa 
VoiTas-tehoryhmissä 
kehitetään voimaa ja 
tasapainoa kuntosalilla. 

Palvelu toimii väylänä liikunnan aloitta-
miselle. Kuntosalilla ponnistelun lisäksi 
kehonhallinta- sekä koordinaatiohar-
joitukset ovat tärkeä osa harjoittelua. 
Toiminta erottuu monipuolisuudellaan 
monista ikääntyvien liikuntaryhmistä.

Liikkuvuus, lihasvoima ja 
kunto kohenivat
Ikääntyneiden liikunnan tavoitteena on 
parantaa tai ylläpitää fyysistä, psyyk-
kistä sekä sosiaalista toimintakykyä. 
Bror Nordling ja Marja-Liisa Oranen 
huomasivat kuntonsa parantuneen 
VoiTas-tehoryhmässä.

Turussa ikääntyneiden liikuntaa 
kehitetään asiakkaan tarpeiden ja 
tutkitun tiedon pohjalta

Verhon takana

– En olisi ikinä uskonut nauttivani 
tästä näin paljon. En aiemmin ollut 
mikään jumppaihminen. Kun aloitin ryh-
mässä, olin kankea kuin mikä. Hiljalleen 
kankeus katosi ja liikkuvuus parantui, 
Marja-Liisa kertoo.

Projektipäällikkö Saija Kultalan 
mukaan VoiTas-tehoryhmien ydinidea 
onkin, että oikeanlaisen toiminnan 
parissa ammattilaisen ohjauksessa 
iäkäskin ihminen pystyy vaikka mihin. 
Uuden oppiminen ja nousujohteisuus 
kuuluvat ikääntyvienkin liikuntaan. 
Tutkimusten mukaan erityisesti lihas-
voiman ja tasapainon kehittäminen on 
tärkeää. Palveluja kehitetään jatkuvasti 
tutkimusten ja asiakaskokemusten 
pohjalta.  

– 75- tai 80-vuotias ei ole vanha, 
jos toimintakyky on hyvä ja voi nauttia 
itselle tärkeistä asioista. 65-vuotias voi 
kuitenkin olla vanha, jos ei huolehdi 
itsestään, VoiTas-ryhmän ohjaaja 
Susann Sundkvist painottaa.

– Tulevaisuuden tapaturmien 
ehkäisemiseksi on hyvä, että meillä 
on nyt parempi kunto kuin ennen näitä 
ryhmäjumppia. Jaksaminen ja fyysinen 
kunto ovat parantuneet, kertoo Bror.

Huumoria ja hikeä
Parhaimmillaan ikääntyneiden 
ryhmäliikunta tarjoaa osallistujille 
toimintakyvyn parantumisen ohella 
iloa ja onnistumisia. Vuorovaikutus, 
ystävät ja yhteisöllisyys ovat tärkeä 
osa VoiTas-ryhmiä.

– Suosittelen tätä kaikille, sillä 
meillä oli niin hauskaa. Huumori ja hiki 
lensivät ryhmässä, Marja-Liisa nauraa.

Hauskuus on tärkeää, mutta ei 
kuitenkaan tarkoita löysäilyä. Saijan 
mukaan alku- ja loppumittaukset 
kertovat huomattavasta kehityksestä 
osallistujien voimassa ja tasapainossa. 
Ryhmä on ollut monille myös tärkeä 
innostuksen herättäjä.

– Tämä on ollut hieno mahdollisuus. 
Kunto nousi samalla kun liikunnasta 
sai oikeasti nauttia. Ryhmästä löytyi 
liikunnan ilo. Se toimi kipinänä liikun-
nasta innostumiselle myös ryhmän 
ulkopuolella. Harjoittelusta tuli asia, 
jota odotettiin, toteaa Marja-Liisa.

Tutustu tarkemmin ikääntyneiden 
liikuntapalveluihin: 
• turku.fi/ikaantyneidenliikunta

TEKSTI JA KUVAT: JENINA RAJAJÄRVI

Aktiivisuus ja liikunta kuuluvat kaikenikäisten arkeen. 
Turussa kaikenkuntoisille liikkujille löytyy vaihtoehto.

Bror ja Marja-Liisa ovat olleet erittäin 
tyytyväisiä VoiTas-tehoryhmän 
jumppiin. He kertovat löytäneensä 
liikunnan ilon ja odottavansa jumppia 
aina innolla. Kuntoiluhetkessä 
opastamassa Saija ja Susann.

Kuntoilulaitteita löytyy useita, 
jokaiselle lihasryhmälle omansa. 

Marja-Liisa jumppaa Saijan 
ohjauksessa laitteessa, joka 

vahvistaa rintalihaksia.

https://turku.fi/ikaantyneidenliikunta


19

Turku kutsuu 
lapset juhlavuoden 
lyhtypajoihin
Turun vuosi Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 
2011 käynnistyi Aurajoen rannoilla juhlavin avajaismenoin. 
Osana avajaisia tuhannen lapsen lyhtykulkue vaelsi pitkin 
joen rantaa kantaen mukanaan itsetehtyjä lyhtyjä. Nyt 
kulttuuripääkaupunkivuoden juhlavuotena kaupunki kutsuu 
kaikki vuonna 2011 syntyneet turkulaislapset lyhtytyöpajoihin, 
jotka huipentuvat lyhtykulkueeseen sekä valotaideteokseen 
osana kaupungin ensimmäistä valotapahtumaa joulukuussa.

K
aikki nelosluokkalaiset 
pääsevät syksyn aikana 
kouluissa osallistumaan 
ammattitaiteilijoiden 
vetämiin lyhtytyöpajoihin. 

Lyhtyprojekti toteutetaan perusopetuk-
sen, kirjaston sekä Lastenkulttuurikes-
kus Seikkailupuiston yhteistyönä Turku 
2029 -säätiön tuella. 

Jos intoa löytyy, voi kuka tahansa 
valmistaa kotioloissa oman juhlavuoden 
lyhtynsä Seikkailupuiston ohjevideon 
avulla.

Perheille avoimia 
lyhtytyöpajoja
Koulutyöpajojen lisäksi järjestetään 
perheille suunnattuja avoimia työpajoja. 
Niissä valmistettavat isommat lyhdyt 

tulevat osaksi Lasten planeetta -teosko-
konaisuutta, joka rakentuu pääkirjaston 
sisäpihalle joulukuun valotapahtuman 
yhteydessä. 

Lasten planeetta muodostuu useista 
lasten ja nuorten tekemistä taideteok-
sista. Kokonaisuuden koostamisesta 
vastaa valotaiteilija Antti Kulmala.

Lyhtyprojekti on yksi tapa, jolla 
turkulaiset voivat osallistua juhlavuoden 
ohjelmaan sekä valotapahtuman toteu-
tukseen. Projekti nostaa lapset näkyville 
aktiivisina kulttuurin luojina ja antaa tilaa 
heidän itsetekemälleen taiteelle.

• turku.fi/2021

TEKSTI: MINNA HEINIÖ
KUVA: DENISSE ISLAS

Jos
kouluissa ei olisi 
taidekasvatusta

Taideaineiden vähäinen määrä perusopetuksessa nousee 
julkiseen keskusteluun säännöllisesti. Kaikkia taiteen aloja 
ei opeteta peruskoulussa, ja aloja, joita opetetaan, on tun-
timääräisesti vähän. Opetussuunnitelmaan kirjatut tavoit-
teet taideaineille ovat melko kunnianhimoisia suhteessa 
niiden tuntimäärään. Myös luokanopettajien koulutuksessa 
taiteen osuutta on vähennetty viime vuosikymmeninä. 

Tutkimukset kertovat, että valinnaisina aineina taidetta 
opiskelevat usein oppilaat, jotka harrastavat taiteita muu-
tenkin. Onkin olemassa iso riski, että osa jää lähes koko-
naan taidekasvatuksen ulkopuolelle. Se ei käy laatuun, 
sillä taide on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Siksi onkin 
tärkeää, että eri taiteen lajeihin tutustuminen on mahdol-
lista myös kouluissa, koulupäivän aikana ja sen jälkeen. 
Kaikille tulee turvata mahdollisuus kehittää itseään, varalli-
suudesta riippumatta. Näin sanoo jo Suomen perustuslaki 
sivistyksellisistä oikeuksista. 

Turussa on panostettu paljon lasten tasa-arvoisiin mah-
dollisuuksiin kokea ja tehdä taidetta. Esimerkiksi meitä 
koulutaiteilijoita työskentelee jo useammalla alakoululla. 
Taidelukkari-kerhoissa lapset saavat koulun jälkeen 
harrastaa maksuttomissa koulun tiloissa kokoontuvissa 
ryhmissä. 

Taidekasvatusta onkin hyvä tarjota kouluissa säännölli-
sesti myös ammattitaiteilijoiden toteuttamana. Se avartaa 
niin lasten kuin aikuistenkin käsitystä taiteen tekemisestä, 
opettaa uusia tekemisen ja kokemisen tapoja sekä tarjoaa 
onnistumis- ja innostumismahdollisuuksia.

Taiteella on itseisarvo, mutta koulujen taidekasvatuk-
seen satsaaminen on samalla investointi tulevaisuuteen. 
Jos kouluissa ei olisi taidekasvatusta, saattaisi kasvaa 
näköalaton sukupolvi. Tutkimusten mukaan taidekasvatus 
kehittää empatiaa, luovuutta, vuorovaikutustaitoja ja pitkä-
jännitteisyyttä. Se kehittää kykyä visioida ja luoda uutta. 
Sitä me tarvitsemme! Sukupolvia, jotka luovat utopioita 
uhkakuvien rinnalle. Sukupolvia, jotka unelmoivat. Yksin ja 
yhteisöinä.

Veera Vähämaa
Lastenkirjailija ja 
sanataideohjaaja, joka 
työskentelee koulutaiteilijana 
Lausteen ja Aunelan 
alakouluissa.

https://turku.fi/2021
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Turku liikkeelle

Lapsille, perheille 
ja nuorille 

Paikka 
leikkiä ja 
temmeltää!
Lasten liikunnan ihmemaa tarjoaa 
sunnuntaisin 12.9.–5.12. klo 
17–19 maksutonta liikkumisen 
iloa 1–12-vuotiaille ja heidän 
vanhemmilleen Aunelan ja 
Ilpoisten palloiluhalleissa, 
Haarlan, Hepokullan ja Varissuon 
kouluissa, Moision liikuntahallissa 
sekä klo 17–19.30 Kupittaan 
urheiluhallissa. Toiminta on 
valvottua, mutta ei ohjattua. Tarjolla 
on paljon liikkumaan houkuttelevia 
välineitä, mm. pomppupatja, 
palloja ja rakentelupalikoita. 
Yhteistyökumppaneina ovat 
turkulaiset urheiluseurat ja 
yhdistykset. 

• Lisätiedot ja mahdolliset peruu- 
tukset: turku.fi/ihmemaa ja Faceboo-
kissa: Lasten liikunnan ihmemaa, 
liikunta.palvelut@turku.fi,  
p. 050 554 6219
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Koe onnistumisen riemua – 
soveltavan liikunnan ryhmät 
lapsille ja nuorille 6.9.–12.12.

Ryhmät on tarkoitettu liikunnassa erityistä 
tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, jotka 
etsivät itselleen mukavaa harrastusta. Tarjolla 
liikuntaryhmiä, joissa saa kokea onnistumisen 
iloa ja liikunnan riemua. Tule mukaan 
jumppaamaan, tanssimaan, pelaamaan ja 
uimaan!

• Lisätiedot: turku.fi/erityisryhmat,  
marianna.ylinampa@turku.fi,  
p. 050 554 6226 tai  
p. 050 594 7207 (uintiryhmät) 

Perusliikuntataitoja eri 
liikuntalajien avulla!  
Jokaisella alakoululla on maksuttomia 
Liikkuvan koulun LiiKe-kerhoja 
koulupäivinä 6.9.–10.12. (ei 
viikolla 41). Vetäjinä koulun omat 
opettajat tai seuraohjaajat. Kysy 
lisää kerhovastaavalta tai omalta 
opettajaltasi. 
• Koulujen harrastuslukujärjestykset 
ja lisätiedot: turku.fi/lasten-ja-nuor-
ten-harrastaminen -> Turun koulukoh-
taiset harrastelukkarit, harri.karjalai-
nen@turku.fi, p. 050 590 7462  

Harrasteaikaikkuna 
yläkoululaisille 
Harrasteaikaikkuna (HAI) on 7.9. alkaen 
tiistai-iltapäivisin klo 14–16 yhdeksässä 
yläkoulussa järjestettävää maksutonta 
liikuntatoimintaa. Lajeina mm. jooga, 
salibandy ja parkour. 
• Lisätiedot: turku.fi/lastenliikunta -> 
harrasteaikaikkuna, jorma.fisk@turku.fi, 
p. 050 554 6250  
 

Mihi 13–19-vuotiaille 
MIHI.fi tarjoaa 6.9. alkaen 
hurjan määrän eri liikuntalajeja 
- yhteensä 70 maksutonta vuoroa 
Turussa ja 10 lähikunnassa. 
Mukaan voi tulla milloin tahansa. 
Sopii aloittelijoille. Ei tarvitse 
ilmoittautua (vain biljardiin 
ilmoittaudutaan). Mahdollisuus 
varata höntsävuoro Turun kouluista.  
  Lajeina mm. baseball, jääkiekko, 
jalkapallo, brassijujutsu, biljardi, 
capoeira, futsal, keilailu, taekwondo, 
sähly, kuntosali, koripallo, lacrosse, 
rugby, parkour, laserpeli, dance-mix 
ja uinti.

Toiminta on tarkoitettu Kaarinan, 
Liedon, Maskun, Mynämäen, Naan-
talin, Nousiaisten, Paimion, Raision, 
Ruskon, Sauvon ja Turun nuorille.  
• Lisätiedot: mihi.fi,  
jorma.fisk@turku.fi, p. 050 554 6250  

Oletko kyllästynyt 
seisoskelemaan, 
kun lapsesi liikkuu 
leikkipuistossa? 
Tule ohjattuun leikkipuistojump-
paan tai jumppaa omatoimi-
sesti! Aikuisten leikkipuistojumpat 
sopivat kaikille ulkojumpasta 
kiinnostuneille. Tarjolla on tehokas 
toiminnallinen lihaskuntoharjoitus. 
Maksuttomia ohjattuja jumppia on 
lokakuuhun asti. 
• Omatoimisen jumpan ohjeet ja 
tiedot ohjatuista jumpista:  
turku.fi/leikkipuistojumpat

Onko lapsesi vailla 
liikuntaharrastusta? 
Turkulaiset liikunta- ja urheiluseu-
rat järjestävät matalan kynnyksen 
harrastetoimintaa lapsille ja 
nuorille. Tunteja on tarjolla ympäri 
kaupunkia.  
• Tutustu seuroihin:  
turku.fi/liikuntaseurat 

Uutta! Opiskelijalle 
kausihinnalla 
puolen vuoden 
sisäänpääsy:
• Impivaaran ja Petreliuksen 

uimahalleihin ja kuntosaleille
• Kupittaan urheiluhalliin ja kuntosaleille
• Paattisten aluetalon ja Varissuon 

jäähallin kuntosaleille
• Parkin tekojääradalle
• Kupittaan ja Samppalinnan 

maauimalaan (kesäkaudella) 
Hinta: 60 € / 6 kk + 8 € rannekemaksu 
ensimmäisellä ostokerralla. Ks. 
myyntipaikat seuraavalla sivulla.

https://turku.fi/ihmemaa
https://turku.fi/erityisryhmat
https://turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
https://turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
https://turku.fi/lastenliikunta
https://mihi.fi
https://turku.fi/leikkipuistojumpat
https://turku.fi/liikuntaseurat


21

Aikuisille
HeiaHeia-hyvinvointi-
kampanja 1.9.–30.11.
Haluatko voida paremmin? Liikutko liian 
vähän? Tarvitsetko kannustusta tai lisää tietoa 
liikkeellelähtöön? Liikuntapalvelut tarjoaa turkulaisille 
räätälöidyn HeiaHeia-hyvinvointisovelluksen 
maksutta 500 aikuiselle, jotka tarvitsevat tukea 
liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen.

H
eiaHeia-sovellus 
auttaa sinua saavut-
tamaan hyvinvointi-
tavoitteesi. Jokainen 
askel, hyvin nukuttu 

yö, ystävien kanssa vietetty aika 
ja esimerkiksi kulttuurin harrasta-
minen on arvokasta hyvinvoinnin 
kannalta. 
Sovellus on monipuolinen. 
Siinä on haasteita, tietoa 
ja vinkkejä sekä yhteensä 
600 hyvinvointitekoa koiran 
ulkoiluttamisesta siivoamiseen 
ja kulttuurin harrastamiseen 
sekä laaja liikuntalajivalikoima, 
jossa huomioidaan myös 
liikkumisapuvälineiden käyttäjät. 

Kampanjan ryhmämuotoiseen 
liikuntaneuvontaan kutsutaan 
mukaan 20 henkilöä, jotka tarvitse-
vat tietoa liikunnallisesti aktiivisen 
elämäntavan terveysvaikutuksista, 
esteiden kumoamisesta ja vinkkejä 
sekä kannustusta oman liikunta-
suunnitelman toteuttamiseksi. 

Lue lisää ja ilmoittaudu: 
• turku.fi/liikuntaneuvonta

HeiaHeia kertoo oman 
datasi perusteella, 
oletko saavuttanut 

hyvinvointitavoitteesi.

Kimmoke-ranneke
Kimmokkeella voit ottaa vauhtia 
elämään edullisesti. Liikuntaa ja 
kulttuuria rennossa porukassa tai 
itsenäisesti kokeillen! Tarvitset vain 
rannekkeen, jolla pääset sisään 
liikuntapaikkoihin ja kulttuurikohteisiin 
edullisella kausimaksulla. 
Hinta: 39 € / 6 kk + 8 € rannekemaksu 
ensimmäisellä ostokerralla. Olet 
oikeutettu rannekkeeseen, jos olet 
turkulainen ja saat tiettyjä Kelan 
etuisuuksia. Ks. myyntipaikat.
• turku.fi/kimmoke 

Ihanaiset naiset  
Liikuntakurssi naisille, joiden 
painoindeksi on vähintään 30 ja 
jotka eivät ole liikkuneet pitkään 
aikaan. Toisiaan tsemppaava 
muodokkaiden mimmien porukka 
kokoontuu 1–3 kertaa viikossa 
ja harrastaa painonhallintaan 
sopivaa perusliikuntaa. Kuntoilu 
aloitetaan rauhallisesti, jokaisen 

omiin lähtökohtiin sopivalla tavalla – 
tarkoituksena on löytää säännöllisen 
liikunnan ilo.
Kurssi 14.9.–9.12. Impivaaran 
uimahallissa (Uimahallinpolku 4):  
• kuntosaliharjoittelua ma  

klo 16.30–17.30 
• saliliikuntaa ti klo 18.45–19.45 
• vesijumppa kerran viikossa  

(erillinen ilmoittautuminen) 
Ilmoittaudu ma 30.8. klo 9 alkaen:  
turku.fi/ihanaisetnaiset
• Lisätiedot: satu.revonsuo@turku.fi,  
p. 050 554 6225

Raskas sarja 
Liikuntakurssi tosimiehille, jotka 
painivat aivan omassa sarjassaan. 
Titteliotteluita ei Raskaassa sarjassa 
käydä, vaan jokainen kohottaa 
kuntoaan oman kykynsä mukaan. 
Porukan innostava ilmapiiri tsemppaa 
eteenpäin ja kannustaa liikkumaan 
kurssin jälkeenkin. Voit halutessasi 
liikkua 1–3 kertaa viikossa.  
Kurssi 13.9.–9.12. Impivaaran 
uimahallissa (Uimahallinpolku 4):  
• kuntosaliharjoittelua ma  

klo 17.30–18.30 
• saliliikuntaa ti klo 17.30–18.30 
• vesijumppa kerran viikossa 

(erillinen ilmoittautuminen)
Ilmoittaudu ja kysy lisää:  
toni.pekkola@turku.fi, p. 050 554 6228

Ihanaiset naiset ja Raskas sarja, 
hinnat:
• 55 € turkulaiset 
• 40 € opiskelijat ja työttömät 
• Ulkopaikkakuntalaiset + 50 % 
• Kurssimaksu maksetaan 

ensimmäisellä kerralla, voit maksaa 
myös liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

 

Leidit liikkeellä ja 
Kunnon äijät  
Naisten Leidit liikkeellä ja miesten 
Kunnon äijät kuntoilukalentereissa 
on tarjontaa kaikenkuntoisille 
liikkujille. Helpoilla vuoroilla 
pienistä vaivoistakin kärsivät 
voivat turvallisesti kohottaa 
kuntoa ja edistyneillä vuoroilla 
meno on reippaampaa. Voit 
kohottaa kuntoasi monipuolisesti 
peleistä lihaskuntoharjoitteluun ja 
venyttelyyn. Lähde kokeilemaan 
uutta, vaihtele arjen aikataulujen 
mukaan tai keskity sinulle 
mieluisiin lajeihin. Kohtuuhintaisella 
kausimaksulla voit liikkua 
rajattomasti vuoroilla, joita on 
viikoittain tarjolla yli 30.  
Syyskausi 6.9.–12.12.
• Toimintaa eri puolilla kaupunkia, 

pääsääntöisesti koulujen 
liikuntasaleissa. 

• Osa tunneista on yhteisvuoroja. 

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

• Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus,  
Blomberginaukio 4, avoinna arkisin klo 9–12 ja 13–16 

• Kupittaan keilahallin kahvila, Kupittaankuja 1 (ei Kimmoke-myyntiä)
• Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2 (ei Leidit liikkeellä-, Kunnon äijät-, 

KuntoVoiTas-myyntiä) 
• Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4 
• Skanssin Monitori, Skanssin kauppakeskus, Skanssinkatu 10 
• Kauppatorin Monitori, Aurakatu 8 
• Samppalinnan maauimala, Volter Kilven katu 2  

(ei Leidit liikkeellä-, Kunnon äijät-, KuntoVoiTas-myyntiä)
• Senioriranneke myös: Wäinö Aaltosen museo, Itäinen Rantakatu 38 

• Tarvittavat välineet ovat lainattavissa 
paikan päältä. 

Maksamalla kausimaksun saat 
jäsenkortin, jolla voit vapaasti liikkua 
kaikissa viikko-ohjelman ryhmissä. 
Voit maksaa myös liikuntaseteleillä tai 
Turun kaupungin Tyky-rannekkeella. 

Hinnat: 
• turkulaiset 80 €
• turkulaiset työttömät, 

työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 
(29–65-vuotiaat), opiskelijat ja 
eläkeläiset 40 €

• ulkopaikkakuntalaisille hinnat  
+ 50 %

Ks. myyntipaikat.

• Lisätiedot: turku.fi/leiditliikkeella,  
satu.revonsuo@turku.fi,  
p. 050 554 6225,  
turku.fi/kunnonaijat,  
toni.pekkola@turku.fi,  
p. 050 554 6228    
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https://turku.fi/liikuntaneuvonta
https://turku.fi/kimmoke
https://turku.fi/ihanaisetnaiset
https://turku.fi/leiditliikkeella
https://turku.fi/kunnonaijat
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Ikääntyneille 
Senioreille lihas-
voiman ja tasapainon 
harjoittaminen on 
kullan arvoista! 
Liikunta on tärkeää kaikenikäisille, mutta 
ikääntyessä sen merkitys korostuu 
toimintakykyisen arjen ja itselle 
mieluisan elämäntyylin säilyttämiseksi. 
Liikunnalla on runsaasti tutkittuja 
hyvinvointivaikutuksia! Säännöllinen 
liikunta vaikuttaa positiivisesti vireyteen, 
kuntoon ja arjessa jaksamiseen vielä 
vanhuudessakin. 

Yli 65-vuotiaiden liikkumisen suo-
situksessa korostetaan, että kevyen 
arkiliikuskelun, kestävyysliikunnan 
sekä voima- ja tasapainoharjoittelun 
monipuolinen yhdistely on tärkeää. 
Monet seniorit harrastavat kävelyä tai 
muuta kestävyysliikuntaa, mutta riittävä 
lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu jää 
uupumaan suurimmalta osalta. Juuri 
voiman ja tasapainon treenaaminen 
on kullan arvoista, sillä iän karttuessa 
lihasmassa vähenee ja tasapaino heik-
kenee. Sopivan liikunnan avulla kuntoa 
voidaan ylläpitää tai jopa parantaa. 
Lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittavaa 
liikuntaa tulisikin harrastaa kaksi kertaa 
viikossa. Parhaiten tämä toteutuu joko 

kuntosalilla tai ohjatuissa liikuntaryh-
missä. Erityisesti alaraajojen lihasvoi-
man harjoittaminen on tärkeää. 

Ikä ei ole este lihasvoiman harjoitta-
miselle, sillä tutkimusten mukaan vielä 
yli 90-vuotiaatkin voivat turvallisesti 
lisätä lihasvoimaansa kuntosalilla. 
Harjoittelusta saa itselleen parhaan 
hyödyn, kun harjoitusvastus on riittävä. 
Kun harjoitus alkaa tuntuu kevyeltä, on 
siihen aika tehdä muutoksia, jotta kunto 
edelleen kohoaisi. Voiman ja tasapainon 
harjoittamiseen on senioreille tarjolla 
useita vaihtoehtoja, niin aloittelijalle kuin 
kokeneemmallekin liikkujalle. 

KuntoVoiTas-ryhmissä 
kuntosi kohoaa ammattilaisen 
ohjauksessa. Voima-, tasapaino- 
ja liikkuvuusharjoitteita 
sisältävällä tunnilla haastat 
itseäsi juuri sopivasti ja innostut 
harjoittelusta. Asiantuntijoiden 
suunnittelema KuntoVoiTas-
tunti sopii eri kuntoisille, sillä 
harjoitteista tarjotaan aina 
useampia vaihtoehtoja. Ryhmän 
kannustavassa ja positiivisessa 
ilmapiirissä saat onnistumisen 
elämyksiä. Hyppää mukaan ja 
anna liikkeen jatkua! 

Uudessa KuntoVoiTas-
ryhmäliikunnassa 
harjoitellaan innostavasti 
ja tehokkaasti! 

Edullisella kausimaksulla voit 
liikkua rajattomasti kaikissa 
KuntoVoiTas-ryhmissä. 
KuntoVoitas-ryhmiä on eri 
puolilla kaupunkia. Hinta: 40 
€ turkulaiset eläkeläiset, muut 
turkulaiset 80 €. 
Ks. myyntipaikat edelliseltä 
sivulta.

• Viikko-ohjelma, myyntipaikat ja 
lisätiedot: turku.fi/kuntovoitas  
tai lilja.ohman@turku.fi,  
p. 050 554 6218. 

Senioriranneke – elämyksiä ja liikuntaa  
arkeen yhdellä rannekkeella! 
Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille 
turkulaisille. Se kannustaa liikkumaan oman aikataulun mukaan. 
Sillä pääsee kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuri-
tarjontaan aukioloaikojen mukaan. Lisäksi Seniorirannekkeeseen 
sisältyy omatoimisia liikuntavuoroja, ohjattuja kuntosalivuoroja sekä 
kertaluonteisia kulttuuriopastuksia. Aloittelijoille on tarjolla maksu-
ton voima- ja tasapainoharjoittelun starttikurssi, josta saa turvallisen 
lähtölaukauksen omatoimiharjoitteluun.  
Hinta: 40 € / 6 kk + 8 € rannekemaksu ensimmäisellä latauskerralla. 
Ks. myyntipaikat.

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

Haluatko tietää enemmän 
liikkumisen suosituksista ja 

liikunnan merkityksestä? Saat 
lisää syitä liikkua, kun tutustut 
Liikkumalla voimaa ja vireyttä 

-videoon osoitteessa  
turku.fi/ikaantyneidenliikunta. 

Soveltavaa liikuntaa 
Soveltavan liikunnan ryhmät on 
tarkoitettu liikunnassa erityistä tukea 
tarvitseville aikuisille. Harjoitukset 
sovelletaan kunkin omaa toimintakykyä 
tukeviksi, joten ryhmissä koetaan aina 
onnistumisen elämyksiä. 
• Lisätiedot: turku.fi/soveltavaliikunta,  
p. 050 554 6222. 

 
Toimintavälineiden  
kokeilu- ja neuvontapäivä 
pe 27.8. klo 10–13 
Veritas Stadionin ympäristössä 
(Blomberginaukio 4) 
Erityistukea liikkumisessaan tarvitsevilla 
aikuisilla avustajineen ja alan 
ammattilaisilla on mahdollisuus tutustua 

ja kokeilla liikkumisen toimintavälineitä. 
Tule kokeilemaan erilaisia polkupyöriä 
tai maastokäyttöistä Hippocampe-
pyörätuolia. Oivallinen tapa mm. 
ammattilaiselle kehittää omaa 
ammattitaitoaan. Tutustuminen ja 
kokeilu on maksutonta! 
Bussit P1 (Kupittaan urheiluhallin 

eteen) 60, 32A, 221, 709 
(Lemminkäisenkadulle)  
7, 9, 13, 61, 700-707, 801 
(Uudenmaantielle) 

• Tutustu välineisiin ennakkoon:  
turku.fi/soveltavaliikunta 
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Soveltavat 
kuntosaliharjoittelun  
ABC-kurssit 
• tiistaisin 7.9.–12.10. klo 12–13.15, 

Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2.  
Ei sovellu pyörätuoliasiakkaalle. 

• tiistaisin 19.10.–23.11. klo 12–13.15, 
Kupittaan urheiluhallin tilauskuntosali, 
Tahkonkuja 5

• keskiviikkoisin 8.9.–13.10. tai 
20.10.–24.11. klo 13.15–14.30, 
Impivaaran uimahallin tilauskuntosali, 
Uimahallinpolku 4

Kurssi on tarkoitettu asiakkaille, 
joilla on toimintakyvyn rajoitteita 
sairauden tai muun syyn vuoksi. 
Soveltuu myös apuvälineen käyttäjälle. 
Paikalla yleisavustaja. Kuuden 
kerran kurssin aikana tutustutaan 
kuntosaliharjoitteluun, laitteisiin ja 
oikeaan suoritustekniikkaan, tehdään 
oma kuntosaliohjelma ja selvitetään 
missä omatoimista harjoittelua voi 
jatkaa. 
Hinta: 15 €/kurssi + sisäänpääsy-
maksut (Liikunta-, Senioriranneke tai 
kertamaksu). Kimmoke-rannekkeella 
osallistuminen kursseille maksutta. 
• Ilmoittaudu: p. 050 594 7207 
 
Soveltava kuntosalivuoro 
• maanantaisin klo 15.15–16, 

Impivaaran uimahallin tilauskuntosali, 
Uimahallinpolku 4 

Vuoro on tarkoitettu asiakkaille, 
joiden liikkumis- tai toimintakyvyn 
rajoitukset estävät omatoimisen 
kuntosaliharjoittelun. Ryhmässä 
asiakkaat toteuttavat 
mahdollisimman omatoimisesti 
omaa harjoitusohjelmaansa ohjaajan 
avustuksella. Paikalla yleisavustaja. 
Hinta: 2,5 €/krt + sisäänpääsymaksu 
(Liikunta-, Seniori-, Kimmokeranneke 
tai kertamaksu). 
• Ilmoittaudu: p. 050 594 7207
 
Soveltava vesijumppa 
• maanantaisin klo 15.15, Impivaaran 

uimahalli, Uimahallinpolku 4  
Lämpimässä vedessä toteutettava  
30 minuutin jumppa asiakkaille, joilla 
on toimintakyvyn rajoitteita sairauden 
tai muun syyn vuoksi. Yleisavustajat 
avustavat puku- ja pesutiloissa sekä 
altaalla. 
Hinta: 2,5 €/krt + sisäänpääsymaksu 
(Liikunta-, Senioriranneke tai 
kertamaksu). 
 

Soveltava vesijumppa  
• torstaisin, Palvelutalo Esikko, 

Uittamontie 7: I ryhmä klo 10.15–
10.45, II ryhmä klo 11–11.30 

Vesijumppaa lämpimässä vedessä 
asiakkaille, joilla on toimintakyvyn 
rajoitteita sairauden tai muun syyn 
vuoksi. Soveltuu myös apuvälineen 
käyttäjälle. Yleisavustajat avustavat 
puku- ja pesutiloissa. 
Hinta: 55 €/turkulaiset, 83 €/
ulkopaikkakuntalaiset. 
• Ilmoittaudu: p. 050 594 7207
  
Tuolijumppa 
• tiistaisin klo 14–14.45, 

Avustajakeskus,  
Itäinen Pitkäkatu 68 

Iloisen mielen jumppa, jossa 
harjoitteet tehdään pääosin tuolissa 
istuen. Tuolijumppaa piristetään 
välinein. Ryhmä soveltuu myös 
asiakkaille, joilla on käytössä 
liikkumisen apuväline tai esim. 
aistivamma. Paikalla yleisavustaja. 
Hinta: 5 €/krt (alennusryhmät  
2,5 €/krt). 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207
 
Vire-Lavis 
• tiistaisin klo 15.15–15.45, Happy 

House, Ursininkatu 11 
Hauskaa ja helppoa tuolitanssia 
tanssimusiikin tahtiin. Tule mukaan 
Vire-Lavikseen, jos koet seisten 
tanssimisen haastavaksi. Tällä 
tunnilla mieli ja keho virkistyvät. 
Paikalla yleisavustaja. 
Hinta: 5 €/krt (alennusryhmäläiset 
2,5 €/krt). 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207 

Soveltava Lavis 
• keskiviikkoisin klo 9.30–10.15, 

Impivaaran uimahalli,  
Uimahallinpolku 4  

Lavatanssijumppa on helppo, 
hauska ja hikinen tanssitunti. 
Koreografiat opetellaan pikkuhiljaa 
ja askelia voidaan soveltaa oman 
toimintakyvyn mukaan ja tanssia voi 
tarvittaessa esim. tuolin selkänojasta 
kiinni pitäen. Paikalla yleisavustaja. 
Osallistuminen 2,5 €/krt + 
sisäänpääsymaksu (Liikunta-, 
Seniori- tai Kimmokeranneke tai 
kertamaksu). 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207

Uimalaitokset  
Uintikausi jatkuu 
syksyllä 
• Samppalinnan maauimala, 

Volter Kilven katu 2, kassa 
avoinna 12.9. saakka ma–ti ja 
to–pe klo 6–20, ke 10–20 ja 
la–su klo 8–19 

• Impivaaran uimahalli, 
Uimahallinpolku 4, ma–to  
klo 6–20, pe klo 11–18 ja la–su 
klo 9–17 

Kuntosaliharjoittelun 
ABC-kurssit 
Impivaaran 
uimahallissa
• ma 13.9.–4.10. klo 18.30–20, 

ilmoittautumislinkki aukeaa  
ke 18.8. klo 12 

• ke 15.9.–6.10. klo 8.30–10, 
ilmoittautumislinkki aukeaa  
ke 18.8. klo 12 

• ma 18.10.–8.11. klo 18.30–20, 
ilmoittautumislinkki aukeaa  
ke 6.10. klo 12 

• ke 20.10.–10.11. klo 8.30–10, 
ilmoittautumislinkki aukeaa  
ke 6.10. klo 12 

Ilmoittautumislinkki sivulla: 
turku.fi/kuntosaliabc ->  
Kuntosaliharjoittelun  
ABC-kurssit Impivaarassa 
• Lisätiedot: uinninvalvonta  
p. 040 648 5338 

Kursseja järjestetään myös 
Kupittaan urheiluhallin 
kuntosaleissa.
• turku.fi/kuntosaliabc 
 

• Petreliuksen uimahalli, 
Ruiskatu 2, kassa avoinna 
23.8. alkaen ma–ke klo 6–10 ja 
14–19, to klo 15–19, pe klo 6–10 
ja 14–18 ja la–su klo 10–14.30. 
Lisäksi naisten uintivuoro 
4.9. alkaen la klo 16–18.30 ja 
miesten uintivuoro 5.9. alkaen 
su klo 16–18.30.  

Uinti- ja kuntosaliaikaa on puoli 
tuntia kassan sulkemisen jälkeen. 
 

Ohjattuja tunteja 
Impivaarassa 
 
Jumpat alkavat 6.9. 
Varmistathan ennen kauden 
alkua Impivaaran nettisivuilta tai 
uinninvalvonnasta mahdolliset 
ilmoittautumiskäytännöt.

Vauvauinnit ja uimakoulut
Ensimmäisiin vauvauinti- 
ja uimakouluryhmiin 
ilmoittautuminen alkoi 11.8. 
Liikuntapalvelujen uimakouluihin 
ja vauvauintiin (loka-/marras-/
joulukuu) ilmoittautuminen alkaa 
turkulaisille ke 22.9. klo 12.
• Lisätiedot: turku.fi/uimakoulut 

Ohjatut tunnit Petreliuksen 
uimahallissa 
Jumpat alkavat 6.9. 
Varmistathan jumppien 
ilmoittautumiskäytännöt ennen 
kauden alkua Petreliuksen 
nettisivuilta tai uimahallista. 
• Lisätiedot: turku.fi/uimahallit 
 
Kuntosaliharjoittelu tutuksi 
kurssilla 
Kuntosaliharjoittelun ABC 
-kursseilla käydään läpi 
kuntosaliharjoittelun perusteita 
ja tutustutaan laitteiden käyttöön 
ja oikeisiin suoritustekniikoihin. 
Kurssin kesto neljä kertaa. 
Hinta: 15 €/kurssimaksu + 
sisäänpääsymaksut 5,5/3,5 € 
tai Seniori-/Liikuntaranneke, 
Kimmoke-ranneke ennen klo 
15.30. Kurssimaksu myös Tyky-
rannekkeella. Kurssille otetaan 
10 hlöä. 
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Svenska sidan

Läsningen gynnar  
oss alla

Lär känna Åbo 
genom nytt nätverk

H
enrik Hurme från Rikta 
dig till läsning! -projektet 
lyfter fram läsningens 
styrkor.

– Läsning ger oss 
nycklar till oändliga möjligheter! 
Läsning ger oss möjligheter att lyckas 
med livet, att klara oss i vardagen – 
läsning är framtiden. Genom läsningen 
så lär man sig, roar sig och slappnar 
av. Dessutom utvidgas ens världsbild, 
ens empatiska förmåga stärks, 
förmågan att fantisera, kommunicera 
och debattera blir bättre.

Vilka tips kan vi då ge speciellt 
föräldrar och vuxna för att inspirera 
barn och unga till läsning? 

– Ha böckerna framme såväl hemma 
som till exempel i daghem och i skolan! 
Läs böcker själv – varje läsande 
vuxen är en läsande förebild för 
blivande läsare! Läs böcker, tidningar 
och broschyrer på bussen, i parken, 
hemma på soffan, före läggdags i 
sängen. Läs så att det syns! Och 
viktigaste av allt, läs det du själv är 
intresserad av! säger Henrik Hurme. 

Om du redan är en aktiv läsare och 
skulle vilja fördjupa dig i textens värld 
eller själv kanske pröva dina vingar 

som ordkonstnär rekommenderar vi 
ordkonsten. Med mycket små medel 
kan du skapa fantastiska texter och 
berättelser. 

I ordkonsten ryms allt från 
journalistiska texter till dikt, dans, 
och muntligt berättande. Är det svårt 
att låta fantasin flöda på egen hand? 
Starta en bokklubb där ni både läser, 
diskuterar och skapar under era 
träffar! För yngre ordkonstnärer finns 
det ordkonstverksamhet på svenska 
för alla åldrar. 

Plocka upp en bok och börja läsa! 
Läs högt för barn, läs tyst för dig 
själv, läs böcker i olika genrer, läs 
för din egen utveckling och läs för 
nöjets skull!

• turku.fi/bibliotek

TEXT: LINA HASSEL 
BILD: NOORA YRTTIAHO

G
enom Bekant  i 
Åbo kan du som är 
under 29 år testa 
på nya hobbyer 
och lära känna nya 

människor med liknande intressen 
som du.

Under hösten kan du bland 
annat bekanta dig med kultur- och 
motionsplatser i Åbo tillsammans 
med andra. Du kan också testa 
på keramik, yoga, oljemålning 
och filmanalys på Arbis. Röda 
Korset ordnar webbinarier kring 
hälsa och välmående och på de 
öppna Drop-in tider eller via bokad 
vägledning med Unginfo kan du få 
råd och tips av vägledare Jannike 
Rosenholm på Luckan som har 
koll på stödtjänster för unga på 
svenska i Åbo.

Konceptet Bekant i Åbo är 
ett samarbete mellan Åbo stads 
kultur- och idrottstjänster, Luckan 
Unginfo, Arbis och Röda Korset 
Åboland.

– Vi vill dra vårt strå till stacken 
och skapa gemenskap, säger 

Luisa Blumenthal på Arbis i Åbo.
Program ordnas varje vecka och 

finns på projektets hemsida. Vissa 
tillfällen kräver anmälan, medan 
andra kan man komma till utan 
att anmäla sig. Du kan fritt välja 
program från en palett av motion, 
kultur, fritid och välmående. På 
träffarna kan du också få tips på 
var du får studierabatt och annan 
info som alla kanske inte vet. Det 
finns också möjlighet att komma 
med egna förslag och idéer vad 
man vill göra i Åbo.

– Om du vill lära känna din 
nya stad och komma i kontakt 
med andra är det här något för 
dig, säger Minna Hemgård 
och Lilja Öhman på Åbo stads 
servicehelhet för fritid.

TEXT: ANDREA SÖDERGÅRD
BILD: PETTERI MÄNTYSAARI

• Höstens program hittar du på vår 
hemsida: bit.ly/bekantiabo
• Följ oss! på Instagram heter vi  
@bekantiabo

E
n fiskfjällare, ett flygfoto 
över Pargas och Paolo 
Battilanas målning Flicka 
med katt från 1975. Dessa 
och många andra föremål 

och bilder ur Museicentralens sam-
lingar ingår i materialpaketet Skärgår-
dens tidsresa. 

Materialet, som finns på webben 

Skärgårdens tidsresa väcker minnen till liv

Nytt koncept vill stärka gemenskapen bland 
unga Åbobor och ge unga chans att hitta nya 
fritidsintressen.

I biblioteket kan du 
vårda ditt musikintresse 
genom att till exempel 
låna skivor eller till och 

med instrument. 

Invånarbudgeteringen samlar förslag från Åboborna i oktober-november 
• asukasbudjetti.turku.fi

I Åbo stad, och i hela landet, pågår det just nu många 
satsningar i form av olika läs- och skrivprojekt. 

Lina Hassel och Henrik Hurme 
jobbar med läsning och skapande 

inom projekten Ordkonst hela 
vägen och Rikta dig till läsning!

och som en ryggsäcksstor materiallåda 
att låna ut, kan användas som en 
museistund utanför museet. Tidsresan 
är speciellt populär i hemvården och i 
servicehem, där den väcker minnen till 
liv och ger en gnista för gemensamma 
samtalsstunder. 

Allt material på svenska och på finska. 
• turku.fi/sv/skargardens-tidsresa

Vajerfärjan vid 
Vikom, 1950–
60-tal. Åbo 
museicentral.
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29.8. asti Turun Kivipaino

Huoneiden kirja
64 huonetta sisältävä teos kutsuu 
seikkailuun, joka on jokaiselle 
erilainen.
• huoneidenkirja.fi 

Elokuu

Nautitaan 
tapahtumista, 
kulttuurista 
ja liikunnasta 
turvallisesti!
Osallistuthan yleisötilaisuuksiin, 
tapahtumiin, työpajoihin 
yms. vain terveenä ja muistat 
noudattaa THL:n ja Turun 
kaupungin koronasuosituksia ja 
-ohjeita. 

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

Tapah-
tuma-
kalen-
teri

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

Kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlinta 
jatkuu koko loppuvuoden, kun tapahtumat 
levittäytyvät ympäri kaupunkia. Tutustu tärppeihin 
ja tule mukaan juhlimaan kulttuuria!
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Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin 
ovat mahdollisia! 
Tarkista viimeisimmät 
tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien 
sivuilta.

Turku on  kulttuuria. 

on teatterimusiikki. Saaristo-
oopperayhdistys toteuttaa Turun 
Kaupunginteatterin pienellä 
näyttämöllä monologioopperan 
Koria täti. 

Osallistavaa taidetta: 
Sara Ilveskorven ideoimassa 
Turun Idolit -työpajassa tehdään 
Turun kauppatorin savesta 
yhteisöllinen taideteos. Johanna 
Sinkkosen monikanavainen, 
interaktiivinen I see you 
-mediataideteos ei valitse 
kokijaansa, vaan kokija valitsee 
teoksen. Muodonmuutos-
työryhmän yhteisöllinen 
maataideprojekti haastaa kaikki 
kaupunkilaiset tekemään oman 
maataideteoksensa.

Juhlavuoden ohjelma levittäy-
tyy myös eri tapahtumiin, kuten 
Turun päivään 19.9. sekä Asun-
nottomien yöhön 17.10.

• Tutustu juhlavuoden tapahtumiin 
ja tapahtumakalenteriin: 
turku.fi/2021  

Kaikkien tapahtumien 
järjestämisessä huomioidaan 
terveysturvallisuus sekä 
mahdolliset koronarajoitukset.

Ruokakulttuuria: ProAgria 

Länsi-Suomi ry järjestää työpajoja, 
joissa kerrotaan turkulaisesta 
ruokakulttuurista sekä 
valmistetaan paikallisista raaka-
aineista turkulaista perinneruokaa.

Teatteria: 
Turun Nuoressa Teatterissa 
nähdään koko perheen 
produktio Ella Lapissa. Turun 
ylioppilasteatterin yhteisöllisen 
Loppukabareen ohella 
koetaan myös poikkitaiteellista 
oheisohjelmaa. 

Tanssia: 
Tanssiteatteri ERI toteuttaa kolme 
erilaista, ainutlaatuista ja näyttävää 
tanssiteosta ympäri kaupunkia. 
2029 tanssiaskelta Turussa 
kutsuu koko kaupungin asukkaat 
näkemään kaupunkinsa uusin, 
tanssillisin silmin.

Musiikkia: 
Turun Vanha Musiikki ry järjestää 
Kakskerran kirkossa vuoteen 1750 
mennessä sävellettyyn musiikkiin 
keskittyvän Amsterdamin Orfeus 
-festivaalin. TEHDAS Teatterissa 
kuullaan Ääniä Tehtaalta 
-konsertti, jonka keskiössä 

15.–29.8. Eri puolilla Turkua

Musiikki, meri ja 
mielenrauha
Turun filharmonisen orkesterin 
pienryhmät esiintyvät ympäri Turkua. 
Tapahtumat ovat yhtä konserttia lukuun 
ottamatta maksuttomia, mutta niihin 
tulee ilmoittautua erikseen.
• tfo.fi

Osa Fölin linjojen 21 ja 23 vuoroista liikennöi Kuhankuonolle, Kurjenrahkan kansallispuistoon lauantaisin, sunnuntaisin 
ja pyhäpäivinä aina 31.10. saakka • foli.fi/kuhankuono • foli.fi/sv/kuhankuono • foli.fi/en/kuhankuono 25

https://huoneidenkirja.fi
https://turku.fi/korona
https://turku.fi/sv/corona
https://turku.fi/en/corona
https://turkukalenteri.fi
https://kalenteri.turku.fi/sv/events/calendar
https://turku.fi/2021
https://tfo.fi
https://foli.fi/kuhankuono
https://foli.fi/sv/kuhankuono
https://foli.fi/en/kuhankuono


Tämä on 
ryöstö, Turun 
Kaupunginteatteri.

Fölin vesibussit Aurajoelta Ruissaloon ja Hirvensaloon kulkevat päivittäin 29.8. saakka sekä lisäksi la ja su 
4.–5.9., 11.–12.9. ja 18.–19.9. • foli.fi/vesibussi • foli.fi/sv/vattenbussen • foli.fi/en/waterbus  
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Pinokkio 
Esitykset 12.9 asti.
• eri.fi

19.–22.8. Luostarinmäki

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

25.–26.8. ja 1.–2.9. klo 10.30 WAM

Vauvojen museotreffit
Tapahtumassa sukelletaan Anu Pentikin 
värikylläiseen näyttelyyn. Opastetulla 
kierroksella tutustutaan taiteeseen 
vauvojen ehdoilla. Työpajassa 
maalataan marjoilla ja soseilla. Sisältyy 
museon pääsymaksuun. Ilmoittaudu 
etukäteen verkossa.
• wam.fi

25.–26.8. Hotel Kakola 

SHIFT 2021
• theshift.fi

25.–27.8.

Eurooppa-foorumi
Ks. lisää s. 10.
• turku.fi/turun-eurooppa-foorumi

25.–29.8. Manillan taidetehdas

TAFF - Turku animated 
film festival
• taff.fi

20.8. klo 19 Turun Kesäteatteri 
Vartiovuorella 

Club For Five – 
Songs of Kirka
• turunkesateatteri.fi

20.–21.8. 

Paavo Nurmi Marathon
• paavonurmimarathon.fi

22.8. Itäharju

Itäharjun ajot
Koko perheen maksuttomassa 
tapahtumassa vanhojen autojen ja 
moottoripyörien näytösajo Itäharjun 
kaduilla. 
• itaharjunajot.fi

25.8. pääkirjasto

Rotundan 
kirjailijavieraana 
Niillas Holmberg
• turku.fi/kirjasto
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Tule mukaan 
Itämeripäivän 
26.8. tapahtumiin

Meren aarteet -valokuvanäyttely 
Biologisessa museossa.

Itämeren omaa päivää juhlistetaan 
monipuolisella ohjelmalla. Turussa 
päivään voi osallistua mm. vesi-
laitosmuseon avoimissa ovissa, 
Aurajoen sukellustapahtumassa, 
Itämerijoogassa, siivoustalkoissa, 
jazzmusiikkiesityksessä tai pääkir-
jaston ohjatussa kirjoittamistyöpa-
jassa. Biologisessa museossa on 
satutuokioita lapsille ja Pyöriäisiä 
Aurajoessa ja haikaloja Saaristo-
merellä -luento, jossa Timo Vuo-
risalo Turun yliopistolta valottaa 
Itämeren luonnonhistoriaa.

Itämeren asia on vahvasti esillä 
Muoviroskia ja öljyvuotoja -webi-
naarissa, Itämeriluennolla, Bio-
logisen museon Meren aarteet 
-näyttelyssä ja Ilmastotekoihin 
paneutuvassa paneelikeskustelus-
sa. Leikkimielisessä Itämeri-kokki-

kilpailussa kisaavat tieteen taitajat ja 
ammattikokit. Turun koulut tarjoavat 
Itämeripäivän lounaaksi lähikalaa.

Ilta huipentuu kello 21 TFO:n 
Luontosinfoniaan Forum Marinumin 
edustalla. Luontosinfonia-elokuva on 
ylistys Suomen luonnolle. Luonto-
sinfonian voi nyt ensimmäistä kertaa 
kokea live-esityksenä ulkoilmakon-
sertissa, jossa elokuva esitetään  
screeniltä elävän musiikin säes-
tyksellä. Erkki Lasonpalo, kapelli-
mestari, Aili Ikonen, laulu, Chorus 
Cathedralis Aboensis, Turun filhar-
moninen orkesteri. Vapaa pääsy.

• Katso koko Turun ohjelma ja 
viimeisimmät tapahtumatiedot: 
bit.ly/ItämeripäiväTurku2021
• Valtakunnallinen ohjelma: 
itameripaiva.fi 

26.8. klo 10–16 ICT City ja Edu City 

Study in Turku -messut 
• turku.fi/opiskelijakaupunki

27.–29.8. Veritas Stadion

Agilityn SM-kisat
Vapaa pääsy, myös livestream. 
• smagi2021.fi

28.8. 

Turku Pride
Marssin lisäksi puistopiknik ja muuta 
ohjelmaa.
• turkupride.fi

Turun Kaupunginteatterin syksy
Gladys
Teatteri Vertigon tarina 
mykkäfilmien tähdestä.
Ensi-ilta 1.9.
 

Kullervo
Reipas modernisointi 
klassikkonäytelmästä.
Ensi-ilta 3.9.
 

Tämä on ryöstö
Pankkiryöstökomedia 
vapauttaa naurun!
Ensi-ilta 10.9.
 

Nokia
Nyt kerrotaan Suomen suurin 
yritystarina.
Jatkaa ohjelmistossa 28.9.
 

Kysy siskoilta
Vertaistukea ja voimaa 
naiseudesta.
Ensi-illat 21. & 22.9.
 

Mies, joka rakasti 
järjestystä
Lämmin komedia naapurustosta.
Jatkaa ohjelmistossa 19.10.
 

Stand up, Teatteri!
Klubit 24.9., 14.10. ja 15.10.

Töivrih - hirviöT
Hukkateatterin koko perheen 
esitys.
Ensi-ilta 28.9.
 

Mareld
Fern Orchestran kiehtova pimeysteos.
Uusintaensi-ilta 10.11.
 

Nainen katoaa
Grus Grus Teatterin psykologinen 
trilleri. 
Ensi-ilta 1.10.

Hobitti
Joskus seikkailu valitsee sinut!
Ensi-ilta 13.11.

• Koko ohjelmisto ja ohjeistus 
turvalliseen teatterikäyntiin: 
teatteri.turku.fi
• Liput: 02 262 0030 / 
kaupunginteatteri.myynti@turku.fi / 
lippu.fi

Niillas 
Holmberg.
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Syyskuu
1.9. klo 19 Linnateatteri

Turku Jazz Orchestra: 
Louis & Ella
• tjo.fi

2.9. klo 18 VPK:n talo

Alice is an Angel
• keyensemble.fi

2.−5.9. Logomo

Suomalaisen elokuvan 
festivaali 
• suomalaisenelokuvanfestivaali.fi
 
3.–5.9. eri puolilla Turkua

New Performance Turku 
-festivaali
• newperformance.fi

4.9. Urheilupuisto 

Yleisurheilun Seuracup 
Valtakunnallinen kisa 11–17-vuotiaille.
• yleisurheilu.fi/seuracup 

4.–5.9. klo 11–15 Biologinen museo

Luontoviikonloppu
Sukelletaan Itämeren vedenalaisiin 
maisemiin ja tutkitaan meren aarteita.
• turku.fi/biologinenmuseo

4.–5.9. useita paikkoja

Kulkulupa - Ataljépasset 
• facebook.com/Kulkulupa

4.–5.9. Turun Messukeskus

Nordic Fitness Expo
• nordicfitnessexpo.com

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

12.9. klo 15 Turun konserttitalo

Lasten musiikkisalonki: 
Taikametsässä soi!
Koko perheen musiikkisatukonsertissa 
seikkaillaan taikametsässä Siina 
Hirvosen kanssa. 
• tfo.fi

12.9. Aurajoki

Aurasoudut
• aurasoudut.fi

14.9. klo 18 pääkirjaston Studio ja 
FB-live

Hyvinvoinnin iltakoulu 
Myös 12.10.
• turku.fi/kirjasto 

15.9 kl. 19 ÅST

Morbror Vanja
T.o.m. 31.12. Esityksiä 31.12. asti.
• abosvenskateater.fi

18.9. Ruissalo 

Ruissalojuoksut  
• ruissalojuoksut.fi 

18.–19.9. Kupittaanpuisto

Seikkisrock
Lasten musiikkifestivaalissa 
Seikkailupuistossa juhlitaan 
monipuolisesti ja -kielisesti musiikin, 
kulttuurin ja taiteen voimin. Vapaa pääsy. 
• seikkisrock.com

18.–19.9.

Porkkanamarkkinat ja 
Turun päivä
• turku.fi/turunpaiva, turku.fi/abodagen

19.9. klo 15 Turun linna

Muistoja keväästä
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa 
musiikkia säveltäjiltä Mozart, 
Hämeenniemi ja Cras. 
• tfo.fi

19.9. klo 15 Turun Nuori Teatteri

Vaahteramäen Eemeli
Esityksiä 16.11. asti.
• turunnuoriteatteri.fi

24.9. pääkirjasto ja Konserttitalo

Vauvaohjelmaa 
valtakunnallisena 
vauvanpäivänä
Ennakkoilmoittautuminen verkossa. 
Maksuton ohjelma.
• turku.fi/kirjasto

24.9. klo 19 Aurinkobaletti

Minne kutsua Liza?
Esityksiä 16.10. asti.
• aurinkobaletti.fi

25.9. klo 22 ÅST

Kristin Korb Trio
• flamejazz.fi

30.9. ja 1.10. klo 19 Turun 
konserttitalo

Ilta John Storgårdsin 
kanssa
John Storgårds, kapellimestari, Rosanna 
Philippens, viulu, TFO. Musiikkia 
säveltäjiltä Ikonen (ke), Bartók ja 
Bruckner. 
• tfo.fi
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Mirko Nikolic: NPF, 2018

4.9. eri puolilla Turkua

Elokuvapäivä
• elokuvapaiva.fi

4.9. Aurajokiranta

Fight Back Run
• fightbackrun.fi

4.9. klo 17–21 Luostarinmäki

Tummien tarinoiden 
Luostarinmäki
Luostarinmäen idylliä ja idyllin 
kääntöpuolta. Luentoja ja muuta 
ohjelmaa K18-yleisölle. 
• turku.fi/luostarinmaki
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5.9. klo 15 pääkirjaston Studio

”Sillä kirjoittamastahan 
en lakkaa” 
Eila Kivikkáhon syntymästä 100 v.
• turku.fi/kirjasto

5.9. Aurajokiranta

TS-Kortteliajot 
• turunurheiluliitto.fi/pyoraily

8.–19.9. Manillan taidetehdas

Tehdasfestivaali Manifesti
• manillantehdas.fi
 
11.9. klo 11 Impivaaran uimahalli 

Hessun uinnit 
-uimakilpailut 
• aurajoenuinti.fi 

11.9 kl. 18 ÅST

Honey
T.o.m. 1.12. Esityksiä 1.12. asti.
• abosvenskateater.fi
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16.9. klo 19 Turun konserttitalo

Fantasioita
Tianyi Lu, kapellimestari, Alexandra 
Dariescu, piano, TFO. Musiikkia 
säveltäjiltä Stravinsky, Boulanger, 
Lindberg ja Tšaikovski.
• tfo.fi

16.–19.9. Kuralan Kylämäki

Esihistoria esille 
Muinaistekniikan osaajien työnäytöksiä, 
asiantuntijaluentoja ja opastuksia. To–pe 
klo 9–15, la–su klo 11–17.
• turku.fi/kuralankylamaki

17.9. klo 13–14

Hyvän mielen 
vanhemmuus -etäluento
Ilmoittautuminen verkossa.
• kalenteri.turku.fi/hyvan-mielen-
vanhemmuus
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Lokakuu
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1.–3.10. Turun Messukeskus 

Turun Kirjamessut
• kirjamessut.fi

2.10. klo 16–20 Luostarinmäki ja 
Turun linna

Menneisyyden etsijät – 
pimeää menoa
Virtuaalinen tapahtuma on suunnattu 
9–12-vuotiaille.
• turku.fi/luostarinmaki
• turku.fi/turunlinna

Syyslomavinkkejä
12.–14.10. klo 12–16 

Syyslomatapahtuma Vimmassa 
Nuorten taide- ja toimintatalossa kädentaitoja, pelitoimintaa 
ja muuta mukavaa lomatekemistä 9–18-vuotiaille. 
• turku.fi/vimma

12.–15.10. klo 12–15 

Syysloman avoimet kuvataidetyöpajat 
WAMissa
• wam.fi

13.–14.10. klo 11–16 

Syyslomapäivät Kuralan Kylämäessä
Syksyisiä leikkejä ja arkisia puuhia 1950-luvun malliin. 
Kokeiluverstaalla maksuton kuvataidetyöpaja.
• turku.fi/kuralankylamaki

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa
Yllätyksellistä syyslomaohjelmaa koko perheelle ulkona 
Seikkiksen puistoalueella.
• turku.fi/seikkailupuisto

Opastuksia
• 9.–17.10. Apteekkimuseossa ja Qwenselin talossa suomeksi  

klo 14, ruotsiksi 16.10. klo 13.  turku.fi/apteekkimuseo
• 12.–24.10. Turun linnassa.  turku.fi/turunlinna
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13.–16.10. 

FinFringe
• finfringe.fi

3.10. klo 15 Turun linna

Taivaankappaleita ja 
tangoa
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa 
musiikkia säveltäjiltä Piazzolla, Aho 
ja Räihälä.
• tfo.fi

7. ja 8.10. klo 19 Turun 
konserttitalo

Klassismin pyörteissä
Julian Rachlin, kapellimestari, Lilia 
Pocitari, viulu, TFO. Musiikkia 
säveltäjiltä Berezovski, Mozart ja 
Haydn.
• tfo.fi

9.10. Impivaaran uimahalli 

ÅSK Games 
-uimakilpailut 
• uintiklubiturku.fi 

9.–10.10. Metsämäen ravirata

Turku Globe Trotter
• turunhippos.fi

14. ja 15.10. klo 19 Turun 
konserttitalo

Romanttista ja modernia
Olli Mustonen, kapellimestari, 
Karen Gomyo, viulu, TFO. Musiikkia 
säveltäjiltä Tšaikovski, Copland, 
Rautavaara ja Martinu.
• tfo.fi

15.–17.10. Impivaaran uimahalli 

Water Polo Nordic 
Championships 
-vesipalloturnaus 
• turunuimarit.fi 

Karen Gomyo.

16.10. pääkirjasto

Turun 
Sarjakuvafestivaalit
• turunsarjakuvafestivaalit.fi

16.10. klo 18 Akatemiatalo

Wither now go the Souls
• keyensemble.fi

21.–24.10. Aurajokiranta

Turun Silakkamarkkinat
• kalatalouskeskus.fi/turun-
kalamarkkinat

23.10. Vimma 

Ajattelen – koska voin!
Nuorten filosofiatapahtuma.  

10.10. klo 12–16 Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma

Mimmi Magiaa
Tyttöjen oma tapahtuma 
9–18-vuotiaille täynnä toimintaa, 
kädentaitoja, kilpailuja, esiintyjiä ja 
näytteilleasettajia.
• turku.fi/vimma

30.10. klo 10–24 Turun keskusta

Flame Jazz 10 years!
Kymmenen konsertin juhlapäivä 
Tuomiokirkolta Logomoon! 
Esiintyjinä mm. Jukka Perko 
ja Emma Salokoski & Ilmiliekki 
Quartet.
• flamejazz.fi  

Syyskausi on oiva aika tutustua kulttuurikuntoilureitteihin, vuoden uutuutena Synnin ja oikeuden paikat 
1600-luvulla • turku.fi/kulttuurikuntoilu

Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin 
ovat mahdollisia! 
Tarkista viimeisimmät 
tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien 
sivuilta.
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Marraskuu
2.11. klo 17.30–18.30 
Kuralan Kylämäki

Hämäränhyssyä ja hurjia 
tarinoita 
Ilta Iso-Kohmossa. Ei pienille eikä 
pelkääville!
• turku.fi/kuralankylamaki

2.–7.11. Apteekkimuseo ja 
Qwenselin talo

Svenska veckan 
• turku.fi/apteekkimuseo

2.11 kl. 19 ÅST

Andersson & Pettersson 
& Lundström & jag
T.o.m. 31.12. Esityksiä 31.12. asti.
• abosvenskateater.fi

4.–7.11. Manillan kulttuuritehdas

TIP Fest
Nukketeatterin ystävien suosikki 
tarjoaa useita esityksiä.
• auraofpuppets.com/tip-fest2021
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12.11. pääkirjasto

Kaamos 
Kulttuuripääkaupunkivuoden 
10-vuotissynttärit. Pääkirjastossa 
juhlitaan vuoden 2011 malliin. Illan 
kruunaa pääesiintyjä Tuomari Nurmio 
& Luupäät.
• turku.fi/kirjasto

Konserttisarjoja
WAMin konsertit 
Tiistaisin klo 19
• 7.9. Janne Oksanen 
• 14.9. Takuya Takashima, oboe, Irina Zahharenkova, piano 
• 12.10. Nome-jousikvartetti 
• 19.10. Erik Rousi, basso, Justas Stasevskij, piano 
• 26.10. Turku Guitar Festival
• 2.11. Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni, Risto-Matti Marin, 

piano 
• 9.11. Tiina Karakorpi, piano, Emil Holmström, piano 
• 16.11. Laura Vikman, viulu, Kirill Kozlovski, piano 

Vapaa pääsy.
• wam.fi

Musiikkia ja runoa Turun linnassa
Sunnuntaisin klo 15
• 12.9. Kamarikuoro Melos 
• 26.9. Turun Laulelman Ystävät
• 10.10. Lounais-Suomen Musiikkikoulu
• 17.10. Laulu- ja soitinyhtye Sikermä
• 24.10. Futuuri
• 14.11. Turun Lausuntakerho

Vapaa pääsy. 
• turku.fi/turunlinna

Sibelius-museon Sibbe Live!
Keskiviikkoisin 1.9.–1.12. klo 19.
• Lisäksi Musiikkia museossa -tuokiot parillisten viikkojen 

torstaisin 23.9.–16.12. klo 14.
• sibeliusmuseum.fi

Ajankohtaisia kulttuurikuulumisia ja kurkistuksia kulisseihin Kulttuuriblogissa • turku.fi/kulttuuriblogi

Opastuksia
Apteekkimuseo ja 
Qwenselin talo
Tietovartit 29.8. asti museon 
sisäpihalla suomeksi to–su klo 12, 
ruotsiksi pe klo 13, englanniksi pe 
klo 14. 
• turku.fi/apteekkimuseo

Turun linna
• Turun linnan arkea ja juhlaa 

-opastukset 29.8. asti ma–su 
suomeksi klo 11.45, 13.45, 
15.45., englanniksi klo 12.15, 
16.15.

• Pikkuritarikierrokset 29.8. asti 
ma–su klo 13.

• Suljetut ovet -kierrokset la ja su 
4.–26.9. (ei 19.9.). Opastusajat  
ja ilmoittautumiset  
turku.fi/turunlinna 

• Rikokset, rangaistukset ja 
vankilat -kierrokset la ja su 
6.–28.11. klo 16.30. 

• Kidutusta, kuolemaa ja 
kummituksia K15 -kierros 
suomeksi pe 15.10.–26.11. 
klo 19.45, 20 ja 20.15, 
ruotsiksi 22.10. ja 19.11. 
klo 20.30. Kierroksiin 
ennakkovaraus.

• Lisätiedot turku.fi/turunlinna. 

WAM
Näyttelyopastukset sunnuntaisin 
klo 14. 
• wam.fi
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4. ja 5.11. klo 19 Turun 
konserttitalo

Sinfonia sellolle
Olli Mustonen, kapellimestari, Daniel 
Müller-Schott, sello, TFO. Musiikkia 
säveltäjiltä Prokofjev ja Tšaikovski.
• tfo.fi

5.–14.11. eri puolilla Turkua

Runoviikko-festivaali
Teemana Runo & Lava.
• vsrunoviikko.net

11.11 kl. 18 ÅST

Hundarnas historiepjäs
• abosvenskateater.fi

11. ja 12.11. klo 19 Turun 
konserttitalo

Circus Symphony 
of Vampires
• tfo.fi

12.11. klo 19 Aurinkobaletti

Illallisvieraita
Esityksiä 11.12. asti.
• aurinkobaletti.fi

12.11. klo 19 Sigyn-sali

Turku Jazz Orchestra 
feat. Aki Rissanen: Art 
Forms
• tjo.fi

13.11. klo 18 Mikaelinkirkko

Joonas Kokkonen 100
• keyensemble.fi

16.11 kl. 18.30 ÅST 
& Kultur i Åbo -FB 

Föreläsningserien 
Författare och 
författarskap
Ann-Luise Bertell (Heiman) 
och Karin Erlandsson (Hem).
• turku.fi/fritid
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Kursseja ja työpajoja

Kuralan Kylämäki
• Taitotiistait 21.9.–7.12.  

klo 13–17.30 Kokeiluverstaalla. 
Kaikenikäisille. Vapaa pääsy!

• Avoimet viikonloput  
25.–26.9., 23.–24.10., 27.–28.11. 
klo 13–17. Kaikenikäisille. 
Osallistumismaksu: yli 7-vuotiaat 
ja aikuiset 6 €. 

• Ompeluseura parillisten 
viikkojen maanantaisin  
20.9.–29.11. klo 17.30–20. 
Nuorille ja aikuisille. Hinta 30 €. 

• Pikkumusta parittomien 
viikkojen maanantaisin  
27.9.–22.11. klo 17.30–20. 
Nuorille ja aikuisille. Hinta 30 €. 

• Kynttiläkurssi 10.–24.11.  
klo 17–20. Hinta 45 €. 

• Ilmoittautumiset 
maksullisille kursseille:  
turku.fi/kuralankylamaki

Turun linna
• Varhaista valokuvausta 

– Camera obscura 
-neulanreikäkamerakurssi 
18.9. klo 12–15. Hinta 15 €.

• Kalansuomuista koruksi 
-kurssi 26.9. klo 12–16. Alle 
12-vuotiaat aikuisen seurassa. 
Hinta 30 €. 

• Tonttu-ukon aarrepaja 
3.10. klo 12–15. Ikäsuositus: 
6–10-vuotiaille. Hinta 30 €.

• Piparkakkumuotin 
kaiverruskurssi 6. ja 13.11. 
klo 12–16. Yli 12-vuotiaille.  
Hinta 45 €.

• Ilmoittautumiset:  
turku.fi/turunlinna

WAM
• Avoimet kuvataidetyöpajat 

kaikenikäisille la 28.8.–18.9. 
klo 12–15. 

• wam.fi
Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma
Syyskausi tarjoilee kädentaitopajoja 
vaihtuvilla teemoilla, keramiikkaa, 
kankaanpainoa sekä nuorten 
äänestämiä lyhytkursseja. 

Pajat ja kurssit on suunnattu pää-
osin 13−29-vuotiaille, mutta luvassa 
on myös yhteisiä harrastushetkiä 
koko perheelle tai vaikka kummin 
kera. 

Suosittu kädentaitopaja Präkää-
mö 10−18-vuotiaille jatkaa viikottain 
vaihtuvin kädentaitoteemoin.

• Syksyn ohjelma ja 
ennakkoilmoittautuminen:  
turku.fi/vimma

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto 
• 6.9.–14.12. harrastuskerhoja, 

kursseja ja muuta jännää
• 12.9.–14.11. (ei 17.10.)  

Taidepajat vaihtuvin teemoin

• Syksyn ohjelma:  
turku.fi/seikkailupuisto

KONSTa Turun Seudun 
Kuvataidekoulu 
Syyslukukaudella:
• taiteen perusopetusta lapsille, 

nuorille ja aikuisille 
• vaihtelevia taidekursseja 
• lapsen ja aikuisen yhteisiä 

taidehetkiä
• vauvojen ja taaperoiden 

värikylpyjä
• hyvinvointia lisääviä työpajoja.

• konstakuvataidekoulu.fi

Olivia Salmen piirros.
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Turun kaupunginkirjasto
• Lukupiirit käynnistyvät 

syyskuussa  
Kirjastossa toimii toistakymmentä 
lukupiiriä, uutuutena leffapiiri 
aikuisille. 

• Nuorten luovan kirjoittamisen 
pajat pääkirjastossa 
31.8., 21.9. ja 12.10. klo 17–19.

• Nuorten lavarunopajat 
pääkirjastossa 
14.10., 28.10. ja 9.11. klo 17–19.

• turku.fi/kirjasto

Turun kuvataidekeskus
Taidekeskus koulussasi 30.8.–26.11.
• iltapäivätaidekerhot alakouluissa
Taiteen perusopetus syksyllä 
Hakapellonkadulla
• värikaruselli, 6–7-vuotiaat
• ateljee-opinnot, 7–12-vuotiaat ja 

vanhemmat
• syysloman leirit

• kuvataidekeskus.fi

Kirjan talo - 
Bokens hus ry 
Kirjoittajakursseja syksyn ajan.

• kirjantalo.org
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Muutokset lehden tapahtumatietoihin ovat 
mahdollisia! Tarkista viimeisimmät tiedot 
verkosta tapahtumajärjestäjien sivuilta.
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Näyttelyitä

WAM
19.9. asti Anu Pentik – Alussa 
oli siemen 
20.8.–10.10. Mox Mäkelä
8.10. alkaen Spektri
15.10. alkaen Patricia 
Domínguez
• wam.fi

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

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

Galleria Joella
5.9. asti Heli Penttinen 
8.9.–3.10. Hannu Riikonen 
6.–31.10. Markku Hakuri ja 
Kenneth Weckmann
3.11. alkaen Petra Koivisto 
• turun-taidegraafikot.fi

Titanik
29.8. asti Inari Sandell
3.–26.9. Enfleshed - Elaborated, 
Kristiina Koskentola
30.9.–3.10. Milka Luhtaniemi
8.–31.10. Henna-Riikka 
Halonen, Nayab Ikram, Jenny 
Mild ja Jack Balance, Laura 
Dahlberg
5.11. alkaen Laura Põld & Lou 
Sheppard
• titanik.fi

Luento-
sarjoja 
pääkir-
jastossa

Kirjailijavieraita 
pääkirjaston 
Stoorin Instagram-
kanavalla klo 17:
• 15.9. Emma Sofianna 

Söderholm
• 13.10. Anne-Maija Aalto
• 27.10. Kalenterikarju eli 

Mikko Toiviainen

• @stooreja_kirjastosta

Studio
16.8.–27.9.  
Elinvoimaa kulttuurista 
Kirjasto ja TFO tuottavat 
yhdessä kulttuurihyvinvointia 
käsittelevän luentosarjan. 
Luennoilla avataan kehon 
ja mielen vuorovaikutusta 
ja kulttuurin merkitystä 
hyvinvointiin. 

Historia nyt! 
• 7.9. klo 18 VTT 

Jukka Pesu: Rauha 
ulkosuhteiden veturina: 
65 vuotta suomalaista 
rauhanturvaamista ja 
kriisinhallintaa.

• 5.10. klo 18 Mari Välimäki: 
Rikotut lupaukset. 
Esiaviolliset suhteet Ruotsin 
yliopistokaupungeissa 
1600-luvulla.

Stage
Musaston Räppäävä Suomi 
Musiikintutkijat Inka Rantakallio 
ja Annukka Saaristo johdattavat 
räp-musiikin ilmiöihin Suomessa. 
• 7.10. klo 17 Suomiräpin 

historia ja kehitys
• 14.10. klo 17 Paikallisuus 

suomiräpissä
• 21.10. klo 17 Suomiräpin 

vähemmistöt

• turku.fi/kirjasto

Mox Mäkelä: Vieras, 2017. 
Still-kuva.
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Eva-Teréz 
Gölin: 
Speed #7, 
2020.

Aboa Vetus Ars Nova
Aboa Vetus – vanha Turku
MOUSEUM – Raunistulan 
nukkekotikerho 10 vuotta
26.9. asti 
Sydän auki taiteelle. Niemistön 
kokoelma Turussa 
Guido van der Werve: Nummer 
veertien, home
15.10. alkaen Osmo Rauhala
• avan.fi 

Emma Ainala: 
Paha Mieli, 2014, 
Niemistön kokoelma.

Taidehalli
29.8. asti 
Eva-Teréz Gölin | Kenen 
luonto?
Sami Lukkarinen & Roope 
Mokka | Smoke Signals 
3.9.–3.10. 
Mikki Nordman | Unelma 
ihmisestä 
Jonne Pitkänen & Eeva-Liisa 
Puhakka | Enter: Pastoral 
Rainer Paananen | Milky Way 
8.10.–7.11. 
Sound of Alchemy  
Anna Hyrkkänen 
12.11. alkaen Turun 
Taiteilijaseuran 97. 
vuosinäyttely 
• turuntaidehalli.fi 

Sibelius-museo
30.10. asti Ruisrock 1970 – 
Miten kaikki alkoi 
Sibelius – the one and only
• sibeliusmuseum.fi

Turun pääkirjasto 
5.–31.10. 
Alvar, Aino ja Elissa Aallon 
suunnittelemat tekstiilit | 
Taru-Orvokki Leskinen 
Lotta Svärd -järjestö 
100-vuotisjuhlanäyttely
• turku.fi/kirjasto

Turun taidemuseo
1.10. alkaen ROYAL SALUTE
1.10.–14.11.
Studio: Axel Straschnoy: 
Permikauden joukkotuho
Pimiö: DIS: A Good Crisis
• turuntaidemuseo.fi

Johan 
Johnsen: 
Kukka-
asetelma. 
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https://wam.fi
https://turku.fi/turunlinna
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https://avan.fi
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Julkinen tiedote

Pyydä apua -napin kautta vanhempi, 
lapsi tai nuori voi ilmaista huolensa 
ja pyytää apua kaupungin palveluista 
omaan elämäntilanteeseensa. 
Ammattilaiset ottavat yhteyttä kolmen 
arkipäivän kuluessa. 

• turku.fi/pyydaapua
• turku.fi/beomhjalp

Pyydä apua -nappi 
turkulaisille lapsiperheille
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Spektri 
WAM 8.10.2021–

9.1.2022

Circus 
Symphony 

of 
Vampires 
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Stillkuva 
Illusia Juvanin 

videoteoksesta 
Abdication. 

To 11.11. ja pe 12.11. 
klo 19 | Konserttitalo

Astu huikean akrobatian, 
illuusioiden sekä jännittävien 

vampyyreiden maailmaan!

• tfo.fi

Näyttely esittelee laajan 
kattauksen suomalaista 
nykytaidetta. Teoksissa 
käsitellään sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöihin 

kuuluvien kokemuksia, 
mutta myös naiseutta, 

mieheyttä ja identiteetin 
kehitystä. 

• wam.fi

FinFringe 
13.–16.10.

Pienten esitysten ja suurien elämysten 
festivaali yllättää ja piristää keskellä syksyä. 

• finfringe.fi

Teatteri-
syksyn 

puheen-
aiheet:

Kullervo, Nokia, Tämä on 
ryöstö, Kysy siskoilta....

Tervetuloa teatteriisi!

• teatteri.turku.fi

https://turku.fi/pyydaapua
https://turku.fi/beomhjalp
https://tfo.fi
https://wam.fi
https://finfringe.fi
https://teatteri.turku.fi
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