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Kestävyys matkailuvalttina
“As long as there is life – there is travel.” (Anthony Bourdain, 1956–2018).

Meillä ihmisillä on sisäänrakennettu kiinnostus tutkimusmatkoihin ja uuden 
etsimiseen. Osa tavoittelee maailmanääriä, toiset seikkailevat kotikylänsä 
metsissä tai kaupunkinsa kaduilla – löytäen aina jotain uutta. Pandemia 
rajoitti seikkailujamme, mutta ei suinkaan haluamme kokea uutta. Kesän 
aikana patoutunut matkailukysyntä on alkanut purkautua ennätysvauhdilla ja 
matkustamiseen käytetty raha on selvästi kasvussa.

Globaalisti matkailija tutkii nyt vaihtoehtoja painottaen turvallisuutta, kes-
tävyyttä ja yksilöllisyyttä. Kohteen, paikan ja palvelun tulee löytyä kansainvä-
lisistä digikanavista ja erottua näissä vahvasti omalla profiilillaan ja tarjonnal-
laan. Saavutettavuus on osa tarjoamaa; kohteeseen tulee löytää helposti.

Vetovoimamittelössä Suomi ja Pohjoismaat ovat nyt vahvoilla. Tutkin itse 
nyt tuoreena turkulaisena sekä kaupunkia että ympäröivää luontoa ja saaris-
toa suurin tuntein. Alue tunnetaan vahvasti kotimaisena kesäkohteena, mutta 
miten kirkastamme ja viemme tarinamme maailmalle ja saavutamme merkit-
tävän kasvun matkailutulossa seuraavien vuosien aikana tuoden hyvinvointia 
ja menestystä alueen yrityksille ja asukkaille? Kestävästi ja vastuullisesti. 
Tämä on sekä työni että intohimoni.  

Hållbarhet som trumfkort inom turismen
“As long as there is life – there is travel.” (Anthony Bourdain, 1956–2018). 

Vi människor har ett inbyggt intresse för att göra upptäcktsresor och söka 
nya upplevelser. Några vill resa till världens ände, andra är ute på äventyr i 
hembyns skogar eller ute på hemstadens gator – och alltid hittar man något 
nytt. Pandemin inskränkte visserligen våra äventyr, men ingalunda vår lust 
att uppleva nytt. Den uppdämda efterfrågan på turism under sommaren 
har börjat lösas upp i rekordfart och de pengar som används till resor ökar 
tydligt.

Globalt sett överväger turisten nu olika alternativ med betoning på 
säkerhet, hållbarhet och individuella behov. Målet, platsen och servicen ska 
vara tillgängliga i internationella digitala kanaler och skilja sig starkt genom 
sin egen profil och sitt eget utbud. Tillgängligheten är en del av utbudet; det 
ska vara lätt att hitta vägen till resmålet.

I kampen om dragningskraften ligger Finland och de nordiska länderna 
mycket bra till just nu. Som ny Åbobo observerar jag såväl staden som den 
omgivande naturen och skärgården med stora känslor. Regionen är ett vida 
känt inhemskt resmål under sommaren, men hur kan vi förtydliga och föra 
ut vårt budskap till världen och öka inkomsterna från turismen avsevärt 
under de följande åren genom att samtidigt skapa välfärd och framgång för 
regionens företag och invånare? På ett hållbart och ansvarsfullt sätt. 
Det här är både mitt arbete och min passion.  

Kristiina Kukkohovi, matkailujohtaja
Tehtävä: Toimii Visit Turku 
Archipelagon toimitusjohtajana
Suosikkipaikkani Turussa:  
kaupungin pyöräilyreitit, Aurajokiranta, 
Ruissalo

Pää-
kirjoi-
tus.

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

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

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

• Jakelu Posti Oy • Seuraava numero ilmestyy 16.11.2022.

Tänään tehdään lisää historiaa. 

Torilla tavataan!
Turun uuden Kauppatorin upeaa avajaisviikkoa vietetään 17.–24.9. Pääjuh-
lassa lauantaina 17.9. on luvassa muun muassa avajaispuheita, valotaidetta 
ja erityisohjelmaa lapsille. Avajaiset huipentaa Turun Tähden -suurkonsertti. 
Tervetuloa torille! Lue lisää Turkupostin sivulta 15.

Katso avajaisviikon ohjelma: 
• turku.fi/kauppatori
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Turku kuvissa  
ja sydämessä

– Kun tulin ensi kerran Turkuun 20-vuotiaana, 
istahdin lehmusten siimekseen Aurajoen rannalle 
ja ihastuin oitis vanhan eurooppalaisen kaupungin 

tunnelmaan. Tämän kuvan Puolalanmäeltä otin 
eräänä raikkaana syyskuun aamuna parvekkeeltani 

dramaattisen taivaan innoittamana, kertoo Esa 
Mela, jonka Turku-kuvia on voinut ihastella mm. 

sosiaalisessa mediassa. 

Lue lisää Esa Melasta ja Turun  
lähettiläistä sivuilta 4–5.

https://turku.fi
https://facebook.com/turunkaupunki
https://twitter.com/turkukaupunki
https://instagram.com/turkukaupunki
https://youtube.com/turkukaupunki
https://turku.fi/turun-uusi-kauppatori
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4 Tänään kotona
Esa ulkoiluttaa kameraa ja 
taltioi Turkua

6 
• Pääkirjaston paja tarjoaa 

puitteet kädentaidoille
• TFO:n konserteissa soi 

residenssisäveltäjä Sebastian 
Fagerlundin musiikki

7  Kahvilla
Turun kielikylpypolku tarjoaa 
mahdollisuuksien ruotsia

8 Kasvava Turku
• Paljon onnea Turun 

150-vuotiaat koulut
• Kirjastokurssilla voi kohdata 

aineistovelhon ja Popcorn-
pupun

• Lukututor innostaa lukemaan
• POPPI-hankkeen 

jalkautuvalla työllä lisätään 
nuorten turvallisuuden 
tunnetta

• Turku tutuksi 
opiskelijakaupunkina

11 Kansainvälinen Turku
• Valeria opettaa tanssia 

ukrainalaislapsille
• Eurooppa-foorumi kokoaa 

politiikan, talouden ja 
tutkimuksen huippunimet 
Turkuun

12 Turku 2030-luvulle 
Taiteen ja kulttuurin aika! 

14  Kaupunki remontissa
• Kupittaa–Turku-ratahanke 

avaa raideliikenteelle uusia 
mahdollisuuksia

• Rakenteilla

15 
• Uuden Kauppatorin avajaisia 

juhlitaan syyskuussa viikon 
ajan

• Pyhiinvaellus elää ajassa 
ja kunnioittaa historiaa – 
Turun pyhiinvaelluskeskus 
saavuttanut suursuosion

Turkupostin jutut löydät myös netistä • turku.fi/turkuposti

Sisältö 16  Hei, nyt lähdetään
Tuntosarvet herkillä – 
kouluvalmentaja kysyy, 
kuuntelee ja osaa tulkita

17 
Tanssi reagoi nuorten mieleen 
ja terveyteen

18 Verhon takana
Arkiston aarteet vinohissin 
kyydissä

Taiteen ja 
kulttuurin aika!

Lue s. 12–13, miten  
Turussa lähdetään 

toteuttamaan 
Kulttuurilupauksen  

teemoja

Lue myös 
alareunat! 
Sieltä löydät lisätietoa ja  
vinkkejä sivun aiheesta.
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Verhon takana -jutussa kurkataan 
Aninkaistenmäessä sijaitsevan sinisen 
oven taakse.
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Kaikkien turkulaisten ja Turun ystävien yhteistä juhla-
päivää vietetään syyskuun kolmantena sunnuntaina. 
Avoimet ovet, musiikkiesitykset, markkinahumu ja moni-
puolinen kulttuuriohjelma kutsuvat kaikki nauttimaan 
iloisesta syyspäivästä. Turun päivä huipentuu perintei-
seen ilotulitukseen Samppalinnanmäeltä klo 21.

Lue lisää:
• turku.fi/turunpaiva
• turku.fi/sv/abodagen
• turku.fi/en/turku-day

Turun päivä  
kutsuu 18.9.

19 
• Sata vuotta liikuntaa 

– miten Turku liikuttaa 
sinua?

• Jos-kolumni: Jos jokaisella 
nuorella olisi riittävästi 
tukea

20 Turku liikkeelle
Liikuntavinkkejä 
kaikenikäisille

24 Svenska sidan
• Charlotta välkomnar 

besökare till 
Klosterbacken

• Fart på fritiden med 
förmånskortet Kimmoke

25–31 Tapahtumakalenteri
Poimintoja syyskauden 
tapahtumista

Kaupunki hakee Asuntomessuja ensisijaisesti vuodelle 
2027. Messualueeksi esitetään Koroisten Halisten puoleista 
reuna-aluetta. Turussa on järjestetty Asuntomessut kerran 
aiemmin, vuonna 1988 Katariinanlaaksossa. 

Kaupungista toiseen vuosittain kiertävien messujen tapah-
tumajärjestelyistä vastaa Suomen Asuntomessut. Isäntäkau-
punki vastaa kohteen kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta, 
rakennuttajat puolestaan rahoituksesta ja varsinaisesta 
toteutuksesta.

Turku haluaa 
asuntomessut

https://turku.fi/turkuposti
https://turku.fi/turunpaiva
https://turku.fi/sv/abodagen
https://turku.fi/en/turku-day
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Esa 
ulkoiluttaa 
kameraa ja  
taltioi Turkua

Kenen kotiin sinä 
haluaisit kurkata? 

Ehdota mielenkiintoista ihmistä 
tai perhettä Tänään kotona 

-palstalle sähköpostilla: 
viestinta@turku.fi

Tänään kotona

Esa Mela on innokas harrastajavalokuvaaja ja Turun kuvaaminen on 
erityisen lähellä hänen sydäntään. – Julkaisen ottamiani kuvia muun 
muassa Facebookissa Esa Mela Photography -tililläni, hän kertoo.



yhdistelmä tarjoilee loputtomasti 
kiinnostavia yksityiskohtia.

– Täytyy silti sanoa, että mieluummin 
asun tässä ja katselen näiden jugendta-
lojen muodostamaa näkymää, kuin toi-
sinpäin, Esa hymyilee ja viittaa samaan 
taloyhtiöön kuuluviin, 1900-luvun alussa 
rakennettuihin kerros- ja kivipuutaloihin.

Kuvilla on merkitystä
Vaikka Esalle on aina ollut luontevaa 
taltioida ja kuvata ympäröivää maail-
maa, innostui hän kymmenen vuotta 
sitten kuvaamisesta erään sosiaalisen 
valokuvauksen projektin parissa oikein 
toden teolla. Sittemmin hän on kuvan-
nut Turkua monissa vastaavissa pro-
jekteissa, osallistunut yhteisnäyttelyihin 
ja jakanut kuviaan eri somekanavissa, 
sekä paikallisissa että kansainvälisissä 
ryhmissä. Facebookin Turku kuvin ja 
sanoin -ryhmässä Esan kuvat tunnetaan 
eritoten.

Mieluiten Esa kuvaa samoja paikallis-
maisemia eri vuodenaikoina, kuten juuri 
Puolalanmäkeä omalta parvekkeeltaan. 

– Arkiset asiat kiinnittävät huomioni 
herkästi. Kamera, eli minulla useammin 
kännykän kamera kuin järjestelmäka-
mera, on kuin koira, sitä pitää ulkoilut-

Kääntäjänä uransa tehnyt, 
nyttemmin eläköitynyt Esa 
Mela ei saa tarpeekseen 
Turusta ja Turun maisemista. 
Puolalanmäen kodin 
parvekkeelta on erityisen 
antoisaa kuvata samaa 
näkymää yhä uudelleen, 
vuodenaikojen vaihtuessa.

E
sa Mela saattaa olla yllättä-
vän monelle suomalaiselle 
tuttu. Kokonaiset 90-luvulla 
lapsuuttaan ja nuoruut-
taan eläneet ikäluokat 

ovat todennäköisesti lukeneet hänen 
käännöksiään. Esa suomensi muun 
muassa Neiti Etsiviä, Richard Scarryn 
kuvakirjoja ja muita lasten- ja nuorten-
kirjoja 80–90-luvuilla yhteensä noin 30 
nimikkeen verran. 

– Jos jotain voi vuosittaisista lainaus-
korvauksista päätellä, luetaan suo-
mennoksiani yhä paljon, Esa myhäilee 
Puolalanmäen kodin parvekkeellaan, 
josta aukeaa ihastuttava näkymä 
suoraan vehreään, aikoinaan Tukholman 
mäkipuistojen mallin mukaisesti suunni-
teltuun ja rakennettuun puistoon.

Turkuun 80-luvun taitteessa kään-
tämistä opiskelemaan muuttanut, jo 
varhain kielistä innostunut Esa muis-
telee istuskelleensa Turussa ranskan 
ja englannin kielen pääsykokeiden 
aikaan Aurajokirannassa lehmusten 
siimeksessä. Turun jo silloinen manner-

eurooppalainen henki puhutteli, ja Esan 
onneksi pääsykokeet sujuivat hyvin ja 
opiskelupaikka heltisi.

– Sanonkin aina, että Järvenpää, 
jossa olen lapsuuteni viettänyt, on syn-
nyinseutuani, mutta Turku kotiseutuani.

Esa asettui Puolalanmäelle vuosi-
tuhannen taitteessa. Hän työskenteli 
tuolloin kääntäjänä Brysselissä, 
matkusti paljon edestakaisin ja kaipasi 
tukikohtaa Turkuun, sillä majoittuminen 
Turussa ollessa ystävien sohvilla alkoi 
kyllästyttää. 

Kääntäjän työ vei ministerineuvos-
toon EU-direktiivien pariin Brysseliin 
kaikkiaan 15 vuodeksi, joista osan Esa 
työskenteli myös viestintäosastolla.

– Olihan se aika erilaista kuin nuor-
tenkirjojen kääntäminen. Tärkeää työtä 
molemmat, Esa naurahtaa.

Vuonna 1999 Puolalanmäelle nous-
seesta kerrostalosta löytyi 65-neliöinen 
asunto, johon Esa pääsi muuttamaan 
heti talon valmistuttua. Mäen monella 
eri tasolla polveileva vanhan ja uudem-
man arkkitehtuurin ja puistomaiseman 
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Turkua somen kartalle
Turun kaupunki lanseerasi 
vuonna 2018 somelähettiläiden 
verkoston, jossa kaupunkiaan 
rakastavat turkulaiset linkkaa-
vat ja jakavat erilaisia Turku- 
aiheisia uutisia. 

Turun kaupungin markkinointi- ja 
viestintäsuunnittelija Saara Kem-
pin mukaan hankkeella halutaan 

lisätä Turku-tietoisuutta ennen kaikkea 
kaupungissa tapahtuvien positiivisten 
asioiden kautta.

– Somelähettiläiden avulla kaupungin 
ilosanomaa on mahdollista levittää 
entistä laajemmalle.

Tällä hetkellä mukana on parisen-
kymmentä aktiivista lähettiä, monen 
ikäisiä ja monenlaisessa elämäntilan-
teessa olevia ihmisiä. Lisää kaivattaisiin, 

taa. Kuvia nappaan spontaanisti sieltä 
ja täältä.

Esa päätti jo nuorena tulevansa 
asumaan aina niin isoissa kaupun-
geissa, että julkisella liikenteellä pärjää, 
eikä autoa tarvita. Turussa hän hoitaa 
asiat mieluiten kävellen, sillä keskus-
tan välimatkat ovat lyhyet. Kävellessä 
kuva-aiheetkin tulevat kuin itsestään 
vastaan. Toki vaikkapa Ruissaloon Esa 
kulkee bussilla.

Esa saa kuvistaan paljon palautetta. 
Erityisesti häntä lämmitti eräs kiivaim-
paan pandemian ja eristyneisyyden 
aikaan saamansa vanhemman rouvan 
kommentti.

– Hän sanoi, että ihanaa että minä 
jaan näitä kuvia Turusta, kun hänen 
kaltaisensa vanhemmat ihmiset eivät 
silloin päässeet mihinkään. Siitä tuli olo, 
että kuvien napsimisella ja jakamisella 
on oikeasti jokin merkitys.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
YLHÄÄLLÄ OIKEALLA OLEVA KUVA: ESA MELA, 
MUUT KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Esan asunnossa on 
kaksi parveketta, 

joista molemmista 
aukeaa laaja näkymä 

yli Puolalanpuiston. 
Esa napsiikin kuvia 

parvekkeiltaan ympäri 
vuoden.

Esa nautiskelee As Oy Turun 
Puolalanmäen asunnon 
parvekkeeltaan näkyvistä maisemista. 
Parvekkeelta sopii katsella kaupungin 
viljelylaatikoiden kukintaa, sekä 
Puolalanmäen vanhinta säilynyttä 
rakennusta, Iso-Puolalan taloa, joka 
on rakennettu 1775.

ja Kemppi rohkaiseekin lähtemään 
mukaan. Lähettilääksi ryhtyminen ei 
velvoita mihinkään, ja siitä voi koska 
tahansa irrottautua.

– Mitään tiettyä tahtia tai jakamisen 
määriä ei vaadita, vaan tätä voi toteut-
taa omalla tavallaan ja rytmillään. Aktii-
visille lähettiläille on kuitenkin toisinaan 
luvassa lahjakortteja ja muita pieniä 
palkintoja, Kemppi vinkkaa.

Jaetuimpia aiheita ovat Kempin 
mukaan olleet esimerkiksi matkai-
luun sekä kaupungin kulttuuri- ja 
ravintolamaailmaan liittyvät uutiset.

Haluatko mukaan Turun  
lähettilääksi? 
• Lue lisää: turku.fi/turunlahettilaat

Monen tunnetun lastenkirjan 
suomennos on Esa Melan käsialaa. 
Richard Scarryn kuvakirjojen lisäksi 
Esa on suomentanut muun muassa 
Neiti Etsivä -kirjoja.

https://turku.fi/turunlahettilaat
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Pääkirjaston paja 
tarjoaa puitteet 
kädentaidoille

Pajalle ovat tervetulleita niin aloit-
televat harrastajat kuin kokeneemmat 
käsityöläiset. Perustaitojen toivotaan 
kuitenkin olevan hallussa, jotta 
koneen käyttö sujuu omatoimisesti. 
Tarvittaessa henkilökunta voi avustaa 
esimerkiksi ongelmatilanteissa tai lait-
teiden merkkikohtaisten erojen kanssa.

Niemi kannustaa kaikkia tulemaan 
rohkeasti kokeilemaan. Esimerkiksi 
vaatteiden korjaaminen kannattaa, sillä 
se pidentää käyttöikää ja on hyväksi 
sekä kukkarolle että ympäristölle.

– Ompeleminen on taito, josta kaikki 
hyötyvät. Jos koneen käyttö on itselle 
vierasta, voi kaverin napata mukaan 
opettajaksi.

Varaa koneet käyttöösi: 
• varaamo.turku.fi

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

TEKSTI JA KUVA: VEERA TULLA

T
urun pääkirjaston musiik-
kiosastolle on avattu uusi 
paja, jossa asiakkaat voivat 
käyttää maksutta erilaisia 
yhteiskäytössä olevia 

laitteita.
Erikoiskirjastovirkailija Iina Niemi 

kertoo, että pajaan on tulossa vielä 
lämpöprässi ja vinyylileikkuri, joiden 
avulla voi tulevaisuudessa painaa omia 
kuvia vaikkapa t-paitoihin. Lisäksi suo-
situt 3D-tulostimet siirtyvät uutistorilta 
pajaan. Nyt käytössä on laminointilaite, 
kaksi ompelukonetta ja kaksi saumuria, 
joita voi varata käyttöönsä 1–4 tunniksi 
Varaamo-palvelusta. Kirjaston käyttä-
jälle koneen lainaaminen on helppoa.

– Laite tarvikkeineen lainataan 
kirjastokortille ja palautetaan käytön 
jälkeen, Niemi selittää.

Turun kaupunginkirjaston uudessa pajassa 
turkulaiset pääsevät maksuttomasti 
käyttämään ompelukonetta ja saumuria.

Erikoiskirjastovirkailija Maria Sillantie kertoo blogitekstissään kirjaston pajatoiminnan valmistelusta   
• turku.fi/kulttuuriblogi/kirjaston-paja

Iina Niemi testaa 
pajan ompelukonetta, 
joka on lainattavissa 

Varaamosta.

TFO:n 
konserteissa soi 
residenssisäveltäjä 
Sebastian 
Fagerlundin 
musiikki

”
Olen opiskellut Turun 
konservatoriossa viulistiksi, 
ja minulla on Turussa paljon 
hyviä ystäviä taiteen eri 
kentiltä, Fagerlund kertoo.

Fagerlund suunnittelee kolmivuo-
tisen residenttisäveltäjäyhteistyön 
aikana TFO:lle vuodessa kaksi 
konserttia, joissa kuullaan säveltäjän 
musiikkia. Lisäksi yhteistyöhön kuu-
luu uuden orkesteriteoksen sävellys, 
Fagerlundin muita orkesteriteosten 
esityksiä sekä taiteilijatapaamisia. 

– Se innostaa, että pääsen 
läheisesti ja pitkäjänteisesti työs-
kentelemään orkesterin kanssa ja 
tutustumaan turkulaiseen yleisöön.

Residenttisäveltäjäyhteistyön 
lisäksi Fagerlundin kalenteri on 
täynnä sävellystilauksia tuleville 
vuosille. 

– Koen, että inspiraatio syntyy 
jatkuvasta yhteydestä musiikkiin. 
Kun teoksen selkäranka on ole-
massa, se alkaa hengittää. Työpro-
sessi voi antaa kimmokkeen myös 
johonkin tulevaan teokseen. 

 

Sukupolvensa menestyneimpiin  
eurooppalaisiin säveltäjiin lukeutuva  
Sebastian Fagerlund on Turun filharmonisen 
orkesterin tuore residenssisäveltäjä. Paraisilla 
syntyneelle Fagerlundille Turku on kuin toinen 
kotikaupunki.

Sebastian Fagerlund 
on innoissaan, että 

pääsee pitkäaikaisen 
TFO-yhteistyön aikana 

tutustumaan myös 
turkulaisyleisöön.

Klarinettijuhlat 
lokakuussa avaa 
yhteistyön
Konsertissa kuullaan Fagerlundin 
klarinettikonsertto Christoffer 
Sundqvistin esittämänä. Fager-
lund on suunnitellut konsertin 
koko ohjelmiston yhdessä TFO:n 
taiteellisen johtajan Olli Musto-
sen kanssa.

– Klarinettikonsertto oli 
eräänlainen läpimurtoteos minulle 
taiteellisesti sekä siltä kannalta, 
että kansainvälinen urani lähti 
teoksen jälkeen käyntiin. Siksi on 
ihanaa aloittaa yhteistyö Turussa 
juuri tämän teoksen kanssa. 
Konsertossa on hyvin vahvoja 
tunnelmia ja suuria kontrasteja.

Klarinettijuhlat Turun konsertti-
talossa 13.–14.10. klo 19

Lue lisää: 
• tfo.fi
• tfo.fi/sv
• tfo.fi/en

TEKSTI: PAULA KAHTOLA
KUVA: VILLE PAASIMAA

https://varaamo.turku.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://turku.fi/bibliotek
https://turku.fi/library
https://turku.fi/kulttuuriblogi/kirjaston-paja
https://tfo.fi
https://tfo.fi/sv
https://tfo.fi/en
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Jokaisessa Turkupostin 
numerossa käymme kahvilla 
kaupungin työntekijän kanssa.

Teija Jalanne ja Aura Iirola tapasivat satei-
sena iltapäivänä pääkirjaston kahvilassa. 
Teija on kielikylpyopettaja Luostarivuoren 
yläasteella. Aura on hänen oppilaansa, joka 
valmistui yläasteelta keväällä. Ruotsinkielinen 
rupattelu yhteisellä koulukielellä oli innokasta.

Teija: Vad berättade din storebror Pyry om att 
gå i språkbad?
Aura: Jag minns inte så noga, men det var nog 
mera spännande än att börja på finska. 
Teija: Ja, här i Åbo börjar de flesta i språkbad 
redan som fem-åringar, så det är inte lätt att 
minnas.
Aura: Jag minns att jag redan som fyra-åring 
fick en liten bok om språkbad. Sedan i skolan 
tyckte jag mycket om Alla vi barn i Bullerbyn, Vi 
på Saltkråkan och andra Astrid Lindgren-böc-
ker och -filmer.
Teija: Emil börjar skolan, kommer du ihåg den 
texten? Den läste vi ju.
Aura: Jo, den var rolig!

Aura: Vad tycker du som lärare att är det bästa 
med språkbadsklasserna här i Åbo?
Teija: Eleverna! Det syns på eleverna att det 
är roligt i skolan. En utmaning är nog att det 
inte finns färdigt undervisningsmaterial för 
språkbad, språkbadsläraren får kreativt söka 

material att använda från böcker, tidningar, 
filmer och teaterpjäser mm. Vad tycker du själv 
har varit bäst i skolan, Aura?
Aura: Klasskamraterna blir nästan som en 
andra familj, eftersom vi går så länge i samma 
skola från dagisålder till högstadiet. Fast ibland 
kan man sakna att lära känna andra elever 
också.

Teija: Vad gör du nu för tiden på fritiden på 
svenska?
Aura: Jag har inga svenskspråkiga kompisar, 
men jag lyssnar ganska mycket på svenska 
poddar, bl.a. Top1 i Sverige, där kommer 
intressanta och roliga rapporter om t.ex. bästa 
parkeringsvakten i Sverige.

Teija: Hur skulle du locka någon annan att 
börja i språkbad?
Aura: Jag har haft både nytta och glädje av 
mina svenska kunskaper. Det är roligt att 
lyssna på musik och poddar på svenska, 
resor i Norden blir roligare med svenskan som 
språk. Det är också ovanligt bra klassanda 
eftersom klassen är den samma från förskolan 
ända till nian. Det kändes också bra att under 
min prao-vecka kunna hjälpa svenskspråkiga 
kunder på deras modersmål!

Turun kielikylpypolku 
tarjoaa mahdollisuuksien 
ruotsia

Teija: Jag skulle dessutom lägga till att 
språkbadsgruppen ger stöd och inspiration 
att bli det man vill bli, badarna kan växa och 
utvecklas på ett uppmuntrande och roligt sätt. 
Eleverna går inte i språkbad bara för att lära sig 
svenska, utan för att ha svenskan som verktyg 
för andra spännande saker som jobb, hobbyn, 
resor mm. Språkbadet bjuder eleverna på 
möjligheternas svenska.

Närmare information om språkbadsstigen från 
förskola till nionde klass i Åbo:
• bit.ly/3mRDpGE

TEKSTI/TEXT: ANNA EDGREN
KUVA/FOTO: FRIDA-MARIA PESSI

Turun kielikylpyluokat Martin ja Luostarivuoren kouluissa ovat jo kauan olleet todella suosittuja. 
Kielikylpyyn jonotetaan, ja valmistuneet oppilaat ovat iloisia hyvin sujuvasta ruotsin kielestä. Turussa voi 
ilmoittautua kielikylpyyn jo esikouluvaiheessa, jonka jälkeen ruotsinkielinen koulutie jatkuu yläasteelle asti.

Språkbadseleven Aura Iirola (t.h.) 
träffades på bibliotekets café 
med sin lärare Teija Jalanne. / 

Luostarivuoren yläasteen entinen 
oppilas Aura Iirola (oik.) tapasi 

kielikylpyopettajansa Teija Jalanteen 
kirjastokahvilassa.

Kansallisia kielikylpyopettajapäiviä vietetään Turussa 28.–29.9.  • abo.fi/fi/kielikylpyopettajapaivat2022

Svenska veckan 31.10–6.11  
har i år temat tvåspråkighet. /
Svenska veckanin teemana on tänä 
vuonna kaksikielisyys. 

Katso tarkempi ohjelma myöhemmin 
syksyllä / Kolla in programmet lite senare 
under hösten på:
• svenskaveckan.fi/orter/abo

https://bit.ly/3mRDpGE
https://abo.fi/fi/kielikylpyopettajapaivat2022
https://svenskaveckan.fi/orter/abo
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Kasvava Turku

Juhlavuoden aikana Facebookissa, Turun kaupunki – kasvatus ja opetus -kanavalla, julkaistaan historiallisia 
kuvia koulunkäynnistä Turussa. Kuvat ovat Turun museokeskuksen arkistoista. • facebook.com/turkusivistys

Paljon 
onnea 
Turun 
150-
vuotiaat 
koulut

T
ammikuun 15. päivä 
1872 yhteensä 153 
lasta aloitti Turussa 
kansakoulun. Saman 
vuoden syyskuussa 

käynnistyi myös yläkansakoulu 
151 oppilaan voimin. Opettajia oli 
yhteensä kahdeksan. Ensimmäi-
senä vuonna opintie ei ollut hitti, 
mutta kymmenessä vuodessa 
oppilasmäärä kasvoi jo yli 
2 000:een, mikä oli suuri määrä 
sen aikaisessa Turussa.   

Perusasiat eivät ole muut-
tuneet. Niin ennen kuin nytkin 
monipuolinen osaaminen syntyy 
laajasta sivistyksestä. Osaa-
minen vaatii ahkeruutta, mutta 
palkitsee luottamuksella omiin 
kykyihin. 

– Kansakoulun perustaneet 
aktiiviset turkulaiset painottivat 
koulujen sivistystehtävää, ja 
samalla kannalla olemme edel-
leen, sanoo kasvatus- ja opetus-
johtaja Timo Jalonen.

Turussa toimi vuoteen 1976 
asti kansakoulujen rinnalla 
myös useita yksityisiä ja valtion 
ylläpitämiä oppikouluja. Tuolloin 
pääosa oppilaitoksista kunnallis-
tettiin ja oppilaitokset muuttuivat 
peruskouluiksi ja lukioiksi. 

2000-luvulla erikoistuminen, 
kansainvälistyminen, monikult-
tuurisuus, kouluverkkouudistus 
ja hallinnon rationalisointi ovat 
muuttaneet monen opinahjon 
toimintaa.

TEKSTI: SUSSE MÄÄTTÄNEN

Turun kaupungin 
koulut viettävät 2022 
juhlavuotta, kun 
Turussa on käyty 
kunnallisessa koulussa 
jo 150 vuotta – 
pisimpään Suomessa. K
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Näin luisti suksi Turun 
kunnallissairaalan 

takana kansakoulujen 
hiihtokilpailuissa 

helmikuussa 1945.

Pakkarinkadun 
kansakoulun 

1A-luokkalaisten 
ilmeet olivat tiukkoja 
koulukuvauspäivänä 

1909. 

Konekirjoitustunti 
kansakoulujen 

iltakurssilla 1930-
luvun alussa. 
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Kansakoulun ammeissa tuli 
puhdasta! 1900-luvun alussa kouluilla 

oli suuri merkitys lasten hygieniaan, sillä 
kotien pesutiloissa oli suuria vaihteluita. 

Kansakoululla oli Turussa oma kylpylaitos 
Välikadun koulussa, ja esimerkiksi 

silloisella Kerttulinmäen koululla oli ihka 
oma kylpyläosasto.  

Vuonna 1914 kylpyläkäyntejä 
kirjattiin peräti 34 255. 

Näin hoidettiin viljelyksiä 
Turun kansakoulujen 

kasvimaalla. Kasvitarhanhoito 
oli valinnainen oppiaine 

kansakoulussa, ja 1940-luvulla 
koulukasvitarhoja oli ympäri 

kaupunkia.

https://facebook.com/turkusivistys


9Lue lisää kaupunginkirjaston ryhmävierailuista ja lasten elämyspolusta 
• turku.fi/kirjasto/ryhmavierailut

Kirjastokurssilla 
voi kohdata 
aineistovelhon ja 
Popcorn-pupun

Lukututor innostaa 
lukemaan

T
urkulaisilla esikou-
luryhmillä on mah-
dollista osallistua 
kirjastokurssille kerran 
esikouluvuoden aikana. 

Kursseja järjestetään kaikissa 
lähikirjastoissa.

– Kirjastokurssit ovat suosittuja. 
Kurssi ei ole pakollinen, mutta 
osallistumista suositellaan varhais-
kasvatussuunnitelmassa, kertoo 
erikoiskirjastovirkailija Minna 
Söderman.

Söderman vetää pääkirjaston 
kursseja yhdessä kollegoidensa 
kanssa. He pitävät tärkeänä, että 
lapset otetaan huomioon kirjas-
ton asiakkaina mahdollisimman 
varhain.

Esikoululaisten kirjastokurssilla lapset tutustuvat 
omaan lähikirjastoonsa, tapaavat henkilökuntaa 
ja oppivat, mitä kirjastossa voi tehdä. Keskustan 
alueen lähikirjastona toimii pääkirjasto.

Lukuvälkkiä, koko koulun yhteisiä lukutunteja ja 
lempikirjanäyttely. Äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettaja Anu Virtanen toimii opetustyönsä ohessa 
Vasaramäen koulun lukututorina ja on jo ehtinyt 
järjestää oppilaille monenmoista.

– Kurssi antaa kaikille lapsille 
yhtäläiset mahdollisuudet tutustua 
kirjaston palveluihin, Söderman 
sanoo.

Jokainen Turun kirjasto toteuttaa 
kurssin omalla tyylillään. Pääkirjas-
tossa erilaisia aineistoja esittelee 
velho. Kurssilla voi kohdata myös 
tietokirjoista kertovan höperön 
tutkijan ja Popcorn-pupun, jonka 
kanssa rauhoitutaan lukemaan 
kirjaa. 

Valvontakamerakuvista kurssi-
laiset pääsevät kurkistamaan, mitä 
kirjastossa tapahtuu yöllä, ja kurs-
sin päätteeksi jokainen saa oman 
leimatun kartan kotiin viemisiksi.

Tohtori Koira vierailee 
kirjastokurssilla myös 

lähikirjastoissa.

K
oulukohtaisten lukutu-
torien tavoitteena on 
tukea yläkouluikäisten ja 
erityisesti vieraskielisten 
oppilaiden lukutaitoa. 

Työhön kuuluu myös lukustrategioi-
den opettaminen ja kielitietoisuu-
den lisääminen opetushenkilöstön 
keskuudessa.

– Lukemaan innostamisessa on 
tärkeää muistaa, että jokainen opet-
taja on myös opettamansa aineen 
kielen ja lukutaidon opettaja, Anu 
muistuttaa.

Kivaa vaihtelua 
koulupäivään
Lukemisen äärellä viihtyvät myös oppi-
laat Hilla Kumara, Anna Janhunen ja 
Lara Purhonen. Kolmikon mielestä luku-
välkät ja lukutunnit tuovat kivaa vaihtelua 
koulupäiviin.

– Kirjoissa kaikki on mahdollista, ja 
niiden kautta pääsee matkustamaan 
lukemattomiin maailmoihin, kolmikko 
tiivistää.

Ääneen lukeminen on yksi tehokkaim-
mista keinoista vaikuttaa lasten lukutot-
tumuksiin – yläkoulussakin.

– Lukemisen hyödyt ovat moninaiset. 

– Lähtökohtana kurssilla on tutustua 
kirjaston tiloihin ja palveluihin matalalla 
kynnyksellä esimerkiksi leikin kautta, 
Söderman summaa.

Kirjastokurssin jälkeen kirjastoon 
tutustuminen jatkuu elämyspoluilla, 
joita tarjotaan eri-ikäisille koululaisille. 
Tavoitteena on saada kirjasto osaksi 
lasten arkea.

Katso laajempi juttu aiheesta: 
• turku.fi/kirjastokurssi

TEKSTI: FRIDA-MARIA PESSI
KUVA: TURUN KAUPUNGINKIRJASTON ARKISTO

Sanavaraston kasvaminen lisää luetun 
ymmärtämistä. Lisäksi lukeminen ren-
touttaa ja kasvattaa keskittymiskykyä, 
Anu summaa.

Parasta lukututorin työssä on,  
kun yksikin uusi oppilas löytää lukemi-
sen ilon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
man Lukulukkari-projektin tavoitteena 
on vahvistaa yläkouluikäisten oppilaiden 
lukutaitoa. Lue lisää: turku.fi/perusope-
tuksenprojektisalkku

TEKSTI JA KUVA: TEIJA MURMANN

Lukututor Anu Virtanen 
innostaa oppilaitaan 

lukemaan. Hilla Kumara, 
Anna Janhunen ja 

Lara Purhonen ovat jo 
ahkeria lukijoita.

https://turku.fi/kirjasto/ryhmavierailut
https://turku.fi/kirjastokurssi
https://turku.fi/perusopetuksenprojektisalkku 
https://turku.fi/perusopetuksenprojektisalkku 
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POPPI-hankkeen 
jalkautuvalla työllä 
lisätään nuorten 
turvallisuuden 
tunnetta

”
Toiminnan tarkoituksena 
ei ole mennä pitämään 
nuorille jöötä, vaan 
kysellä heiltä kuulumisia 
ja ohjata tarvittaessa 

palvelujen pariin. Tärkeintä on 
olla läsnä siellä, missä nuoret-
kin ovat. Monet keskustassa 
aikaansa viettävistä nuorista 
ovatkin jo tulleet työntekijöil-

Turun keskustan alueella käynnistettiin huhtikuussa POPPI-yhteistyömalli, jonka kautta 
nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat jalkautuneet nuorten pariin arki-iltaisin ja 
viikonloppuisin. Toiminnan pyrkimyksenä on ollut lisätä turvallisten aikuisten läsnäoloa nuorten 
parissa ja mahdollistaa nuorten kohtaamista matalalla kynnyksellä. Hanketta koordinoivan 
sosiaalityöntekijä Harri Kerolan mukaan nuoret ovat ottaneet toiminnan vastaan positiivisesti.

pitkäjänteistä, jotta turvallista ilmapiiriä 
voidaan pitää yllä. Turun kaupunki onkin 
lisännyt vuoden 2022 aikana laajamit-
taisesti resursseja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Yhteistyötä on lisätty 
jalkautuvan työn lisäksi esimerkiksi 
oppilaitosten, harrastustoimijoiden sekä 
oireilevien nuorten perheiden kanssa. 
Lisäksi kaupunki käynnisti kesällä 
sosiaalisen median kampanjan, jonka 

Keskustan alueella 
liikkuvat POPPI-

toiminnan työntekijät 
tunnistaa sinisistä 

huppareista.

Turku tutuksi 
opiskelija-
kaupunkina
Uuden korkeakouluopiskelijan tukena on 
tuutori, joka auttaa myös tutustumaan 
Turkuun opiskelijakaupunkina. Turku on 
hyvä kaupunki opiskella ja jokaiselle löytyy 
mieluisia paikkoja ja tekemistä.

T
urun korkeakouluissa opin-
tonsa aloittavien apuna on 
tuutori eli samaa alaa opis-
keleva vertaistuki. Uuden 
opiskelijan alkutaipaleella 

tutustutaan itse opiskelun lisäksi siihen, 
miten kaupungissa liikutaan, harraste-
taan ja asutaan. 

– Tuutori antaa vinkkejä elämiseen 
ja olemiseen, sekä luo yhteishenkeä, 
sanoo Turun yliopistossa kemiaa 
opiskeleva Tommi Lehto, joka toimii 
tuutorina jo neljättä kertaa.

Myös kansainväliset opiskelijat 

saavat tukea tuutorilta. Röntgen-
hoitajaopiskelija Riina Suomi Turun 
ammattikorkeakoulusta sanoo eri-
tyisesti Kauppahallin kiinnostavan 
vaihto-opiskelijoita. Vaikka suuri osa 
korkeakouluista on lähes yhtä kampusta 
Kupittaalta jokirantaan, myös keskusta 
palveluineen tulee opiskelijalle tutuksi 
tuutorin avulla.

Tuutori auttaa yksilöllisesti
– Turussa on helppo kulkea, mutta 
julkinen liikenne voisi olla vielä parempi, 
pohtii Niklas Laurila, sairaanhoitaja-

opiskelija Turun ammattikorkeakoulusta. 
Erilaiset liikkumisen vaihtoehdot käy-
dään usein heti läpi uusien opiskelijoi-
den kanssa, joskus jo ennen opiskelun 
alkua.

Vaikka kahta samanlaista opiskelijaa 
ei ole, on jokaisella tuutorilla kuitenkin 
sama tavoite. 

– Kaikille etsitään jotain mieluisaa 
tekemistä arjen vastapainoksi. Tuutori 
auttaa siinä parhaansa mukaan, sanoo 
Evita Itkonen, joka tuutoroi tänä 
syksynä kemian opiskelijoita Turun 
yliopistolla.

Lue lisää tuutoreiden ajatuksia Turusta 
opiskelijakaupunkina:
• turku.fi/opiskelijakaupunki

• turku.fi/sv/studiestad
• turku.fi/en/study-turku

TEKSTI JA KUVAT: SINI SAARINEN

Tuutorit Riina Suomi, 
Niklas Laurila ja Evita 

Itkonen esittelevät 
kaupungista paikkoja, 
jotka ovat opiskelijalle 

tärkeitä. 

lemme tutuiksi, Kerola toteaa.
Turun keskusta-alueella liikkuvien 

nuorten häiriökäyttäytyminen on puhu-
tuttanut kuluvan vuoden aikana laajalti. 
Yksittäisistä tapauksista huolimatta 
POPPI-hankkeen raporttien mukaan 
ongelmatilanteita nuorten kanssa on 
kuitenkin tullut vastaan vain hyvin 
harvoin. 

Harri Kerolan mukaan työn tulee olla 

yhteydessä teetettiin myös nuorille 
suunnattu kyselytutkimus keskus-
tan kehittämisestä.

Katso laajempi juttu aiheesta: 
• turku.fi/poppi-jalkautuu

TEKSTI JA KUVA: KAISA KOSKI

https://turku.fi/opiskelijakaupunki
https://turku.fi/sv/studiestad
https://turku.fi/en/study-turku
https://turku.fi/poppi-jalkautuu
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Valeria  
opettaa tanssia 
ukrainalais-
lapsille
Valeria Khyzhniak, 21, saapui pienen 
tyttärensä kanssa sotaa pakoon Ukrainasta 
Turkuun maaliskuun alussa. 

” 
Hämmästyin, kuinka hyvin 
ihmiset suhtautuvat meihin, 
ja että kaikki auttavat. Ihailen 
sitä, miten yhdenvertaisia ja 
tasa-arvoisia ihmiset täällä ovat, 

ihmistä kunnioitetaan ihmisenä. Se saa 
arvostamaan tätä yhteiskuntaa. 

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjoh-
tamisessa yliopistotutkinnon suorittanut 
Valeria on harrastanut seuratansseja 
pikkutytöstä asti. Hän ei täälläkään 
jäänyt kotiin suremaan, vaan opet-
taa tanssia ilmaiseksi ukrainalaisille 
3–7-vuotiaille lapsille.

– Nämä lapset tarvitsevat sosiaalista 
toimintaa ja yhteisön, jossa seurustella 
keskenään ja purkaa energiaansa. Olen 
onnellinen, että voin tehdä jotain heidän 

varhaiskasvatus- ja koulupaikkaa 
sekä hakea työhön tai suomen kielen 
kursseille. Autan lomakkeiden täyttä-
misessä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayh-
tymän, Turun kaupungin ja Punaisen 
Ristin yhteisessä Avustuspisteessä 
kerättiin juhannukseen asti materiaa-
lista apua sotaa paenneille. Ukrainan 
kielellä saa tietoa Turun kaupungin, 
TE-toimiston, Kelan, Maahanmuutto-
viraston ja Verotoimiston sivuilta.

Sotaa tänne paenneista 90 % on 
lapsia ja työikäisiä naisia. Internatio-
nal House Turku järjestää yhdessä 
TE-toimiston kanssa tilaisuuksia, 
joissa kerrotaan työpaikoista. Joku 
on saanut paikan kokkina, joku toinen 
IT-alalta, Olga Henriksson tietää.

– Naiset haluavat töihin ja sodan 
loputtua palata kotiin, koska mies on 
jäänyt Ukrainaan. Maatilat tarvitsevat 
työvoimaa ja monet niistä järjestävät 

Kansainvälinen Turku

Eurooppa-
foorumi kokoaa 
politiikan, talouden 
ja tutkimuksen 
huippunimet Turkuun 
Eurooppa-foorumissa 24.–26.8. teemana on 
Suomen ja EU:n asema osana muuttuvaa 
kansainvälistä järjestystä. Tapahtuma koostuu yli 
neljästäkymmenestä ohjelmasta, joita jokainen 
halukas pääsee seuraamaan helposti livesivun kautta. 
Puhujiksi foorumiin saapuvat muun muassa pääministeri 
Sanna Marin ja muut suurten puolueiden johtajat. 

E
urooppa-foorumi on Suomen 
merkittävin Eurooppa-kes-
kustelun areena. Tänä 
vuonna foorumi saapuu Turun 
Hansakortteliin Speakers’ 

Corner -tapahtumalla, jota voi tulla seu-
raamaan myös paikan päälle perjantaina 
26.8. kello 13–17.

Ohjelmassa on luvassa keskusteluja 
ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilan-
teesta, energiasta ja vihreästä siirty-
mästä sekä paneelikeskustelu nuorten 
mielenterveydestä. Tapahtuman juontaa 

Maahanmuuttoviraston tilasto-
jen mukaan tilapäistä suojelua 
hakeneita ukrainalaisia on Suo-
messa runsaat 34 000 (tilanne 
31.7.2022). Varsinais-Suomessa 
heitä on noin 4 300, joista Turun 
alueella on noin 760 henkilöä.

• turku.fi/ukraina

Asiakasohjaaja Olga 
Henriksson (vas.) International 

House Turusta auttaa sotaa 
paenneita ukrainalaisia. Valeria 

Khyzhniak saapui Turkuun 
maaliskuun alussa pienen 

tyttärensä kanssa.

hyväkseen.
Valeria etsii parhaillaan kielikoulua, 

jossa suomea opiskellaan syventä-
västi. Itseään kehittääkseen hän aloitti 
Haaga-Heliassa markkinoinnin avoimet 
verkko-opinnot ja opiskelee nyt kotoa 
käsin. 

– Jos haluan saavuttaa jotakin, on 
sen eteen tehtävä töitä. Haaveilen 
jatkossa koreografiaopinnoista täällä 
Suomessa, kertoo aktiivinen Valeria. 

Olga Henriksson muutti Ukrai-
nasta Turkuun 13 vuotta sitten ja toimii 
asiakas ohjaajana International House 
Turussa.

– Sotaa paenneet ihmiset tarvitsevat 
monipuolista apua. Turun vastaanotto-
keskus on tarjonnut heille majoituksen, 
kuten myös tavalliset turkulaiset.

Olgan tapaa Kauppatorin Monito-
rissa, jossa saa monikielistä neuvontaa, 
mm. ukrainaksi. 

– Kauttamme voi hakea esimerkiksi 

kerhoja lapsille, jotta äiti pääsee töihin. 
Useilla maatiloilla voi myös asua. Koska 
miehet eivät ole päässeet maatöihin, 
ovat kuluneena kesänä koneita ajaneet 
myös naiset. 

Lue pidempi juttu: 
• turku.fi/valeria-opettaa-tanssia-ukrai-
nalaislapsille

TEKSTI JA KUVA: LEA FROLOFF

Turun yliopiston eduskuntatutki-
muksen keskuksen johtaja Markku 
Jokisipilä. 

Lisätietoa Speakers’ Corner -tapah-
tumasta, Eurooppa-foorumin ohjel-
masta sekä pääsy livesivulle: 
• europeforum.fi
• europeforum.fi/sv
• europeforum.fi/en

TEKSTI: MARTTA VÄNSKÄ
KUVA: JASKA POIKONEN

Viime vuonna Eurooppa-
foorumiin osallistui 
200 puhujaa, kuten 

pääministeri Sanna Marin ja 
puoluejohtaja Petteri Orpo. 

Juontajana toimi Markku 
Jokisipilä.

https://turku.fi/ukraina
https://turku.fi/valeria-opettaa-tanssia-ukrainalaislapsille
https://turku.fi/valeria-opettaa-tanssia-ukrainalaislapsille
https://europeforum.fi
https://europeforum.fi/sv
https://europeforum.fi/en
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Taiteen ja 
kulttuurin aika!
Turun kaupungin uusiin kärkihankkeisiin lukeutuva Kulttuurin kärkihanke pohjaa 
Kulttuurilupaukseen. Sen viesti on, että nyt on taiteen ja kulttuurin aika! 

Turku 2030-luvulle

K
ulttuurilupaus muodostuu 
viidestä teemasta. Mitä 
teemojen alla tavoitellaan 
ja miten lupauksia läh-
detään lunastamaan? Kult-

tuurin kärkihankkeen hankejohtaja Irina 
Niemimäki vastaa teema teemalta:

1. Onnelliset turkulaiset
– Tiedämme sekä kokemusperäisesti 
että tutkimusten perusteella, että taide 
ja kulttuuri edistävät ihmisten hyvinvoin-
tia ja ovat osa hyvää elämänlaatua. Siksi 
kaikilla on oltava mahdollisuus taiteen 
ja kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen 
koko elämänkaaren ajan. 

Erityisesti lapsilla tulisi olla tasa-
vertaiset mahdollisuudet kasvaa 
kulttuuriin. 5–6-vuotiaille esikoululaisille 
ollaankin luomassa kulttuurikasvatus-
kokonaisuus osaksi esiopetusta ja sen 
opetussuunnitelmaa. Mallia otetaan 
peruskoululaisten Elämyspolusta. 

Lisäksi suunnitelmissa on luoda 
malli, jossa tukea tarvitsevia pikkulap-
siperheitä ohjataan vaikkapa neuvolan 
kautta kulttuurin ja taiteen voimauttaviin 
ryhmätoimintoihin. Huomioimme myös 
muita ikäryhmiä sekä laajennamme ja 
kehitämme hyväksi havaittuja toiminta-
malleja tarpeen mukaan.  

2. Taide ja kulttuuri työnä 
– Kulttuurilupaus on laadittu yhteis-
työssä alan toimijoiden ja kaupunkilais-
ten kanssa, ja taide ja kulttuuri työnä oli 
osallistumispajojen yksi puhutummista 

teemoista. Lopputulos oli ykskantaan 
se, että Turussa tulee olla toimintaedel-
lytyksiä ja työtä taiteen, kulttuurin ja luo-
vien alojen ammattilaisille ja sen eteen 
on yhdessä tehtävä töitä. 

Kentän toimintaedellytysten tuke-
miseen kuuluvat tiloihin liittyvät asiat, 
mutta myös esimerkiksi taide- ja 
kulttuurikentän näkyvyys ja koulutuk-
sellinen tuki. Yhdessä tulee löytää ja 
osoittaa uusiakin paikkoja, malleja ja 
polkuja taide- ja kulttuurialan tekijöiden 
työllistymiseen. Pohdittavana on myös 
se, miten taiteen ja kulttuurin tarvitsija 
löytää tekijät.     

3. Rajattomat rakenteet
– Jatkamme kulttuurilaitosten ennak-
koluulotonta kehittämistä. Taide ja 
kulttuuri ovat oleellisessa asemassa 
kaupunkikehittämisessä ja asukkaiden 
hyvinvoinnin tukemisessa. Tärkeää 
on toimijoiden välinen laaja yhteistyö, 
jossa mukana ovat mm. korkeakoulut, 
yritykset, yhdistykset ja säätiöt. 

Tämän otsikon alla on paljolti mukana 
ymmärryksen lisäämistä, asenneil-

Kulttuurilupausta esiteltiin 
Taiteen talon avajaisissa 
toukokuussa. Mukana 
olivat mm. kulttuuri- ja 

nuorisolautakunnan jäsenet 
Jussi Fredriksson ja Laura 

Rantanen.

Kulttuurilupauksen visuaalisen 
tulkinnan toteutti 
animaatiotaiteilija ja kuvittaja 
Sade Lahti.
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Vesa Aaltonen
valokuvaaja/
valokuvataiteilija

Taiteilijoiden muutto Taiteen taloon alkoi maaliskuussa.  Nyt talo 
täyttyy taas askelista ja Turun historiallinen keskusta herää. Alue 
kehittyy entisestään tulevienkin toimijoiden myötä. Tähtäin on jo nyt 
Turun 800-vuotisjuhlissa.
 
Merkkivuoteen 2029 mennessä kuitenkin paljon on muuttunut. 
Olemme saaneet elää taide- ja kulttuurialan uuden nousun 
muiden alojen mukana, olemme huomanneet yhteisöllisyyden 
ja suvaitsevaisuuden lisääntyneen. Saamme huomata, että 
juhlavuoteen valmistautuessa kannattaa siis panostaa matkaan, 
sillä päämääräkin on vain yksi etappi. Ei tosin vallan vähäinen, 
onhan Turku Suomen vanhin kaupunki. 
 

Sirpa Laihinen
kulttuurin harrastaja

Hienoa, että Turku on – syystäkin Suomen vanhana 
pääkaupunkina ja kulttuurin kehtona – nostanut kulttuurin yhdeksi 
kärkihankkeistaan! 

Hyviä esimerkkejä kulttuurin tarjoamisesta kaikkien kaupunkilaisten 
saataville ovat olleet mm. TFO:n jalkautumiset, Olohuone 306,4km2 
-tapahtumat ja Kulttuurikortin tarjonta. Mielenkiintoisia yhdistelmiä 
ovat olleet myös kirjaston ja Kaupunginteatterin tiloissa tapahtuvat, 
muita kulttuurin aloja edustavat tilaisuudet ja näyttelyt. Odotan 
Kulttuurin kärkihankkeelta rohkeaa eri taiteen ja kulttuurin alojen 
yhdistelyä!

Sanna Meska
toiminnanjohtaja
Läntinen tanssin 
aluekeskus

Kulttuurin kärkihanke. Kulttuuri ja kärki kuulostavat kivalta 
yhdessä. Hanke viittaa väliaikaisuuteen ja pandemian jälkeisessä 
ajassa kulttuurikentällä kaivataan jatkuvuutta. Toisaalta välillä 
täytyy keskittyä johonkin, jotta sitten taas voidaan ylläpitää. Nyt 
siis keskitytään kulttuuriin. Ja sen taustaksi on tehty lupaus, 
Kulttuurilupaus. 

Kärkihanke ja lupaus yhdessä viestivät siitä, että kulttuurin merkitys 
on tunnustettu ja kaupunki osoittaa sitoutuneisuuttaan kulttuurin ja 
taiteen edistämiseen kaupungissa. Taiteilijat ja taideorganisaatiot 
ovat tässä työssä mukana, niin myös me Läntisessä tanssin 
aluekeskuksessa. Nyt lunastamaan lupauksia ja kulttuuri kaupungin 
kärkeen myös tulevaisuudessa. (Kulttuuri)lupaan olla mukana!

NäkökulmaTäällä syntyy

K
ulttuurilupauksessa 
kuuluu moniäänisyys 
ja se huomioi erilaiset 
turkulaiset – jokainen 
meistä voi osaltaan 

olla toteuttamassa kulttuurilu-
pausta. 

”Luovuuden ruokkiminen, 
kulttuuriin kasvaminen ja oma 
tekeminen.  

Me voidaan kasvaa kulttuuriin 
ymmärtämättä, että meillä on 
mahdollisuus myös tehdä sitä itse.  

Meissä kaikissa on se sama 
luovuus, jolla me voidaan ryhtyä 
leikkimään.  

Täällä on onnellisuutta ja sivis-
tystä. Täällä syntyy. 

Vaikka mulle kansakoulus opet-
taja sano, että et sä osaa edes 
paperia repiä.  

Siitä on 50 vuotta aikaa ja 
vieläkin muistan. Toivottavasti 
tänä päivänä kukaan ei törmää 
sellaseen.  

Varmistetaan, että kulttuuriin 
totutaan varhaisessa vaiheessa, 
että kaikki saa monipuoliset 
kulttuurikokemukset, riippu-
matta mikä on perhetausta.  

Se on niin tärkeä asia, että 
sitä ei voi pudottaa pois.”

Ote Korvarunopakasta, jonka 
sanataiteilija Veera Vähämaa 
loi Kulttuurilupauksen työpa-
jojen pohjalta. Korvaruno on 
kirjoittamisen menetelmä, joka 
syntyi Turun Sanataideyhdistyk-
sen piirissä 2010-luvulla. Siinä 
runokirjuri kirjaa ylös toisen, 
yksilön tai ryhmän, puhetta ja 
rakentaa puheesta runon.

Kuuntele Korvarunopakka ja 
tutustu koko Kulttuurilupauk-
seen: 
• turku.fi/kulttuurilupaus
• turku.fi/sv/kulturlofte
• turku.fi/en/cultural-promise

mapiirin muutosta ja vaikuttamista. 
Konkreettisina tekoina voivat toimia 
esimerkiksi taidelaitosten tilojen 
avaamiset kentän toimijoille.  

4. Uudistuvat ja luovat 
kohtaamisten tilat
– Tässä puhutaan siitä, miten taiteen 
ja kulttuurin tekemiselle ja kohtaami-
sille tulee olla tilaa. Kaupunkilaisilla 
on oltava mahdollisuus törmätä 
kulttuuriin julkisissa sisä- ja ulkoti-
loissa, unohtamatta itse tekemiseen 
ja harrastamiseen liittyviä tiloja. 

Pidemmän aikavälin tekoina ovat 
esimerkiksi Linnanniemeen rakentuva 
Turun ensimmäinen taidekaupun-
ginosa ja Aurajoen varrelle luotava 
Kulttuuriranta. Kulttuurin ja luovien 
alojen tekijöille mahdollistettavat 
määräaikaiset tilakokeilut ovat myös 
mietinnän alla. 

5. Kutsuva ja kutkutteleva 
kulttuuritarjonta
– Kuten muitakaan, niin erityisesti tätä 
Kulttuurilupauksen teemaa ei onneksi 
yksin kärkihanke tai kaupunki ole 
toteuttamassa. Sen lunastamiseen 
tarvitaan paljon erilaisia toimijoita 
ja tekemistä sekä tietysti laajaa 
yhteistyötä. Kutsuva ja kutkutteleva 
kulttuuritarjonta pitää sisällään 
mahdollisuuksia ja edellytyksiä 
ympärivuotisille pienille ja suurille 
tapahtumille, uusille avauksille ja 
kansainvälisyydelle. Taiteen ja kult-
tuurin vetovoima on osaltaan vahvasti 
luomassa elinvoimaa koko alueelle.

TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVAT: JUSSI VIRKKUMAA

 

K
U

VA
: I

LO
N

A
 A

A
LT

O
N

E
N

K
U

VA
: S

IN
I M

U
L

A
R

I
K

U
VA

: R
O

S
A

 H
U

U
S

K
A

Taiteen talossa on 
työtiloja kymmenille 

kuvataiteilijoille.

https://turku.fi/kulttuuri
https://turku.fi/kulttuurilupaus
https://turku.fi/sv/kulturlofte
https://turku.fi/en/cultural-promise
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Kupittaa–Turku-ratahanke avaa 
raideliikenteelle uusia mahdollisuuksia

Väylävirasto ja Turun 
kaupunki rakentavat 
kaksoisraidetta Kupittaan 
ja Turun päärautatieaseman 
välille. Kaksoisraide tehostaa 
ja lisää raideliikenteen 
kapasiteettia avaten myös 
osaltaan mahdollisuuden 
nopean Helsinki–Turku-
junayhteyden kehittämiseen. 
Rakennustyöt näkyvät 
arkipäivässä muun muassa 
siten, että Helsingin 
suunnasta saapuvat junat 
ovat 15.8. alkaen jääneet 
Kupittaan asemalle.

LOGOMO

Jalankulun reitti

24 h

Bussit 
keskustaan

Bussit satamaan
P-laitos 
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valmis 1/2023
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Helsinginkatu

KUPITTAA–TURKU-RATAHANKE 
Kupittaan tilapäiset järjestelyt

Kaupunki remontissa

T
oimivat ja nopeat liiken-
neyhteydet ovat Turulle 
yhtenä Suomen kasvu-
keskuksista oleellisen 
tärkeitä. Kasvava kaupunki 

tarvitsee lisää kapasiteettia raiteille 
ja vuonna 2024 valmistuva Kupittaan 
ja Turun välinen kaksoisraide avaa 
myös mahdollisuuden nopeammalle 
junayhteydelle Helsinkiin.

Vauhdikas ratayhteys pääkaupun-
kiseudulle olisi erityisesti hyödyksi 
Kupittaan alueen kehittyvälle tiede-
puistolle. Kupittaan aseman ympä-
ristöön rakennetaan koulutuksen, 
asumisen, palveluiden ja työpaikkojen 
keskittymää.

Uudistustöillä paitsi lisätään 
raideliikenteen kapasiteettia, myös 
parannetaan Turun rautatieaseman 
esteettömyyttä ja kehitetään aseman 
henkilö- ja tavararatapihoja. Tampe-
reen suuntaan lähtevät junat kulkevat 
urakan aikana normaalisti, mutta 
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KUPITTAA–TURKU-RATAHANKE 
Kupittaan aseman sairaalan puoli

Helsinki-Turku-
junaliikenteen 

päätepysäkki on 
15.8.2022 alkaen 

Kupittaa. 

Raken-
teilla
Syyskuussa uudelle Turun 
Kauppatorille saadaan näyt-
tävä kirsikkapuistikko, kun 
torille istutetaan 24 rusokir-
sikkapuuta. Puut istutetaan 
kahteen ryhmään torin uuden 
vesiaiheen molemmin puolin.

Kirsikkapuille rakennetaan 
toriremontin yhteydessä 
kasettikasvualustat, koska 
vaateliaalle ja herkälle puulle 
halutaan varmistaa mahdol-
lisimman hyvät kasvuolosuh-
teet. Istutus kuuluu Kaup-
patorin suunnittelukilpailun 
voittaneeseen suunnitelmaan 
Saariston sydän.

Vanhan kirjaston kupeessa 
kasvavat kaksi kirsikkapuuta 
lienevät Turun tunnetuimmat 
yksilöt. Puita kasvaa ydinkes-
kustassa myös Humaliston-
kadulla, Lönnrotinpuistossa 
sekä Mylly- ja Martinsillan 
lähellä.

Rusokirsikka on erittäin 
näyttävä koristepuu, sillä sen 
kukinta on runsas ja väriltään 
ruusunpunainen. Aikaisin 
keväällä aukeavat kuparin-
ruskeat lehdet korostavat 
näyttävää kukintaa. Syksyllä 
puut saavat myös voimak-
kaan ruskan värityksen.

käyttävät lokakuuhun 2023 saakka 
laitureita 7 ja 17.

Rakennushankkeen valmistelevat 
työt on jo aloitettu. Esimerkiksi Aura-
joen uuden ratasillan alta pelastettiin 
simpukoita, mukaan lukien uhanalai-
sia vuollejokisimpukoita. Sukeltajat 
keräsivät toukokuussa simpukat joen 
pohjasta ja siirsivät ne turvalliseen 
paikkaan Aurajoen yläjuoksulle. 
Ratahanketta tehdään luontoarvoja 
kunnioittaen ja simpukoiden siirtoa 
jatketaan hankkeen edetessä tarpeen 
mukaan.

Nykyinen Aurajoen ratasilta pure-
taan vuoden 2022 loppuun mennessä. 
Uusi kahden raiteen silta rakennetaan 
samalle paikalle 2022–2024. Korvaava 
kevyenliikenteen yhteys Aurajoen 
yli säilyy koko hankkeen ajan, uusi 
kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta 
valmistuu vuoden 2024 loppuun men-
nessä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu 
siltatöitä Nummen alikulkusillalla, 
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Uraputken alikäytävällä ja Hämeentien 
ylikulkusillalla.

Kupittaan asema on 
helposti saavutettavissa 
julkisilla ja pyöräillen
Kun Helsingin suunnasta saapuvat junat 
jäävät Kupittaalle, jatkoyhteydet Turun 
keskustaan ja satamaan järjestetään 
linja-autoilla. Fölin bussit keskustaan 
kulkevat Tykistökadulta ja VR:n korvaa-
vat bussit satamaan Joukahaisenka-
dulta.

Polkupyöräpysäköinti on keskitetty 
Kätilöpolulle, jossa on 88 kappaletta 
polkupyöräpaikkoja ja sujuva yhteys 
asemalaitureille portaiden kautta. 
Teollisuuskadulla on autojen liityntä-
pysäköintialue ja Joukahaisenkadulta 
varataan pysäköintipaikkoja saatto- ja 
noutoliikenteelle.

Kaikki junat palaavat Turun päärauta-
tieasemalle kahden vuoden kuluttua.

TEKSTI: JUKKA TORIKKA
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Uuden 
Kauppatorin 
avajaisia juhlitaan 
syyskuussa 
viikon ajan
Uuden Kauppatorin avajaisia vietetään 17.9.2022, jonka 
jälkeen juhlallisuudet jatkuvat koko seuraavan viikon. 
Avajaisviikon ohjelma levittäytyy Kauppatorin alueen 
lisäksi myös keskustan kauppakortteleihin.

U
uden Kauppatorin 
avajaisviikon käyn-
nistää lauantain 17.9. 
päätapahtuma, jolloin 
tarjolla on monipuo-

lisesti ohjelmaa aamusta iltaan. 
Päivä pitää sisällään koettavaa aina 
pormestarin avajaispuheesta lap-
siperheille suunnattuun ohjelmaan, 
valoshowhun ja huippuartistien, 
kuten Daruden, Robin Packalenin 
ja Tommi Läntisen tähdittämään 
Turun Tähden -suurkonserttiin. 
Pimeän laskeuduttua torilla lumoaa 
Turun filharmonisen orkesterin Oodi 
Kauppatorille -hankkeen video 
mapping -taideteos.

Sunnuntaina 18.9. Kauppatorilla 
juhlitaan Turun päivää saaristotee-
malla muun muassa jazz-musiikin 
sekä saaristo- ja designmarkkinoi-
den parissa. Ennen Turun päivän 
perinteistä ilotulitusta torilla pääsee 
uudestaan ihailemaan TFO:n näyt-
tävää video mapping -teosta.

Avajaisviikko tarjoaa 
jokaiselle jotakin
Avajaisviikolla keskustassa juhli-
taan päivittäin vaihtuvilla teemoilla: 
maanantaina 19.9. on senioreiden 
päivä, tiistaina 20.9. järjestöjen, kes-
kiviikkona 21.9. liikunnan, torstaina 
22.9. nuorten ja opiskelijoiden päivä 
ja perjantaina 23.9. keskustan suuri 
After Work. Lauantaina 24.9. ava-
jaisviikon päättää Ydinkeskustayh-
distyksen korttelimarkkinat. Tarkem-
mat tiedot kunkin päivän sisällöistä 
ja aikataulusta löydät osoitteesta 
turku.fi/kauppatori/avajaiset.

Turun uusi Kauppatori valmistuu 
torin osalta avajaisiin mennessä. 
Vaikka torin avajaisia vietetäänkin 
vasta syyskuussa koko pinnan 
valmistuttua, tori palvelee jo ja kut-
suu kaupunkilaisia tuttuun tapaan 
ostoksille sekä torikahveille. Toria 
ympäröivillä katualueilla tehdään 
töitä vielä avajaisviikon jälkeenkin.

Lue lisää:
• turku.fi/kauppatori

TEKSTI: JENNA KAARELA
KUVA: ANTERO LYNNE

” 
On luontevaa, että 
Suomen ensimmäinen 
pyhiinvaelluskeskus avat-
tiin juuri Turkuun – onhan 
Suomen vanhin kaupunki 

keskeinen kulttuurikaupunki, 
ja Turun tuomiokirkko on ollut 
merkittävä pyhiinvaelluskohde 
jo vuosisatojen ajan. Monet 
pitkät pyhiinvaellusreitit risteävät 
Turkuun, ja pysyvän pyhiinvael-
luskeskuksen myötä liitymme 
Euroopan muiden pyhiinvael-
luskeskusten verkostoon, Turun 
kaupungin tapahtumajohtaja 
Antti Kirkkola toteaa.

Pyhiinvaellukset mielletään 
usein keskiaikaiseksi toiminnaksi, 
mutta vain sitä ne eivät kuiten-
kaan ole. Pyhiinvaelluksessa 
yhdistyy ikivanha perinne ja 
uusimmat matkailun trendit, kuten 
kestävä ja kohtuullinen matkailu. 

Jokainen voi lähteä vaellukselle 
omista lähtökohdistaan käsin. 

Vaelluksista kiinnostuneet 
voivat aloittaa lyhyemmillä rei-
teillä Turun seudulla. Esimerkiksi 
suosittu Helenan polku tutustut-
taa historiaan kolmen keskiaikai-
sen kirkon sekä piispanistuimen 
paikalla. Turun tuomiokirkossa 
toimivasta pyhiinvaelluskeskuk-
sesta saa tietoa Turun alueen 
reiteistä, mutta vaellusinnon 
karttuessa myös Pohjoismaiden 
ja Euroopan pyhiinvaellusrei-
teistä. 

Keskus on avoinna itsepalve-
luperiaatteella kirkon aukioloai-
koina joka päivä, ja henkilökun-
taa on paikalla keskiviikkoisin 
klo 12–18.

TEKSTI: SAARA KEMPPI
KUVA: ALEKSI SAARIRANTA

Pyhiinvaellus 
elää ajassa ja 
kunnioittaa 
historiaa – Turun 
pyhiinvaelluskeskus 
saavuttanut 
suursuosion
Suomen ensimmäinen pop-up-pyhiinvaelluskeskus 
avattiin Turun tuomiokirkossa kesäkuussa 
2021. Jo ensimmäisenä kesänään se houkutteli 
tuhansia kävijöitä. Onnistuneen kokeilun myötä 
pyhiinvaelluskeskuksen toimintaa päätettiin jatkaa. 

https://turku.fi/kauppatori/avajaiset
https://turku.fi/kauppatori
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Kouluvalmentajat tarjoavat 5.–9.-luokkalaisille matalan kynnyksen tukea. Toiminnan 
tarkoituksena on puuttua koulupoissaoloihin entistä varhaisemmassa vaiheessa. 
Rieskalähteen koulussa työskentelevä Kati Heino on yksi kouluvalmentajista, joita 
Ysikymppi-hanke on tuonut valittuihin peruskouluihin Turussa, Raisiossa ja Liedossa.  
Mitä kaikkea kouluvalmentajan työpäivään kuuluukaan?

Tuntosarvet herkillä – 
kouluvalmentaja kysyy, 
kuuntelee ja osaa tulkita

Klo 8 Työpäivä alkaa
Enää kymmenen piikkiä kammassa! 
Hippiteema näkyy henkilökunnan 
pukeutumisessa. Hyväntuulinen Kati 
vastailee sähköposteihin ja Whats App-
viesteihin sekä hoitaa muita juoksevia 
asioita.

– Varmistan päivittäin, että oppilaat, 
joilla on koulunkäyntiin liittyviä haas-
teita, ovat hereillä ja matkalla kouluun. 
Tarvittaessa kuljemme koulumatkan 
yhdessä, Kati kertoo.

Klo 9 Aineenopettajan 
apuna 
Kati osallistuu 7.-luokkalaisten 
matematiikan tunnille. Luokassa on 
myös koulunkäynninohjaaja. Oppilaat 
saavat tukea tehtävien teossa, ja 
apukäsien ansiosta aineenopettaja 
ehtii käydä läpi henkilökohtaiset 
arviointikeskustelut oppilaiden kanssa.

Hei, nyt lähdetään

Klo 10–10.30 
Omassa luokassa  
Tällä kertaa kouluvalmentajan 
luokan ovella on kolme oppilasta. 
Samalla kun läsnäolijat tekevät 
erilaisia askareita, Kati on 
yhteydessä niihin, joita ei ole vielä 
sinä päivänä näkynyt. Puhelin soi 
ja Kati googlaa bussiaikatauluja. 
Soittajalle löytyy nopein reitti 
takaisin Turkuun.

– Teen tiivistä yhteistyötä opet-
tajien, oppilashuollon sekä muun 
muassa perhetyöntekijöiden kanssa, 
Kati kertoo.

Klo 10.45 Välitunnilla
Välitunnin aikana Kati ehtii vaihtaa 
muutaman sanan myös koulun 
opettajien kanssa.

Klo 11 Omassa luokassa
Kati auttaa oppilaita viimeisissä 
koulutehtävissä sekä valvoo rästiko-
keita. Ryhmäkuvaus taltioi ysiluok-
kalaisten ja henkilökunnan upeat 
teema-asut ja oppilaskunta jakaa 
valituille yseille hupipalkinnot.

Klo 13 Oppilaskunnan 
kokous
Oppilaskunnan kokouksessa 
Kati pyytää apua kiertopisteiden 
pyörittämiseen. Oppilaille järjeste-
tään toiminnallisia pisteitä, joiden 
tavoitteena on vahvistaa oppilaiden 
sitoutumista koulunkäyntiin.

Klo 13.15–15.25 
Suunnittelua
Tulevaa toimintaa suunnitellaan 
yhdessä muiden kouluvalmentajien 
kanssa. Päivän päätteeksi Kati 
kirjaa ylös loputkin poissa- ja 
läsnäolot sekä vastaa viimeisiin 
sähköposteihin ja puheluihin. Usein 
luokassa on oppilaita kolmeenkin 
asti. Puoli neljän maissa Kati pakkaa 
reppunsa ja suuntaa 
kohti kotia.

Kouluvalmentajan 
tavoittaa myös 

somessa:  
@rieskankoutsi.

Klo 9.45 Välitunnilla
Usein välitunnit ovat kouluvalmen-
tajan kiireisintä aikaa. Kati kulkee 
oppilaiden joukossa ja pysähtyy 
kysymään kuulumisia. Jokainen saa 
tarvittaessa räätälöityä tukea.

Apukäsiä tarvitaan 
aina. Kati tekee tiivistä 
yhteistyötä muun 
muassa opettajien ja 
oppilashuollon kanssa.

Kouluvalmentaja 
tarjoaa nuorille matalan 
kynnyksen apua. Katin 
tavoittaa usein omasta 

luokasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuke-
man Ysikymppi-hankkeen tavoitteena 
on mm. kehittää ja kokeilla uusia 
yhteisöllisiä toimintamalleja, jotka 
vahvistavat oppilaiden koulunkäyntiin 
sitoutumista ja vähentävät koulupois-
saoloja. Lue lisää: turku.fi/perusope-
tuksenprojektisalkku

TEKSTI JA KUVAT: TEIJA MURMANN

https://turku.fi/perusopetuksenprojektisalkku
https://turku.fi/perusopetuksenprojektisalkku


17Dysmorphic on ensi-illassa Manifesti-festivaalilla 8.9. • aurinkobaletti.fi 
Älä töni mun kaveria on tilattavissa alakouluihin Turun alueella • eri.fi

Tanssi reagoi 
nuorten 
mieleen ja 
terveyteen
Syksyllä saavat ensi-iltansa sekä koululaisille suunnattu 
Tanssiteatteri ERIn Älä töni mun kaveria -teos- ja 
työpajakokonaisuus että Aurinkobaletin Dysmorphic. 
Molemmissa käännetään katse lasten ja nuorten 
mielenterveyteen.

T
anssija ja koreografi 
James McNamara sai 
esikoisensa viime keväänä, 
ja se käynnisti muistojen 
kelan hänen omasta lap-

suudestaan. McNamara kärsi Iso-Bri-
tanniassa asuessaan kiusaamisesta 
lähes koko alakouluaikansa.

Nukketeatteritaiteilija Erika Malkki 
alkoi niin ikään äidiksi pari vuotta sitten 
tultuaan pohtia omaa kehonkuvaansa 
ja kehonkuvia ylipäätään. Näistä 
prosesseista versoivat nyt syksyllä 
ensi-iltansa saavat Älä töni mun kave-
ria- ja Dysmorphic- teokset.

Aura of Puppetsin ja Aurinkobaletin 
yhteisesti tuottaman Dysmorphicin 
lähtökohtana on dysmorfinen ruu-
miinkuvan häiriö. Siinä ihminen kokee 
jatkuvaa tyytymättömyyttä omaan 
kehoonsa tai tiettyyn osaan siitä, ja 
voi nähdä itsensä jopa epämuodostu-
neena tai hirviömäisenä.

– Vaikka tätä kyseistä häiriötä ei 
sairastaisikaan, meistä useat ja yhä 

nuoremmat kamppailevat kehonkuvaan 
liittyvien asioiden, epävarmuuden ja 
häpeänkin kanssa, Malkki kertoo.

Manifesti-festivaalilla ensi-iltansa 
saava ja Aurinkobaletin syysohjelmis-
tossa jatkava teos yhdistelee tanssia, 
nukketeatteria ja livemusiikkia. Lavalla 
nähdään Malkin ja hänen itse raken-
tamiensa nukkejen lisäksi tanssija 
Tashi Iwaoka sekä äänisuunnittelija ja 
säveltäjä Aino Lehtovaara.

– Nukketeatteri tarjoaa oivaltavia 
välineitä dysmorfian ilmentämiseen, 
kun ihmiskehon ja nuken rajat ja pinnat 
limittyvät toisiinsa, Malkki vinkkaa.

Siinä missä Dysmorphic on kohden-
nettu yli 14-vuotiaille ja aikuisemmalle 
yleisölle, Tanssiteatteri ERIn Älä töni 
mun kaveria koostuu puolestaan 
alakoululaisille suunnatusta draamal-
lisesta pienoistanssiteoksesta sekä 
liikkeellisestä työpajasta. 

Työpajojen ideana on tarjota erilaisia 
tunnetyökaluja koululaisille ja opetta-
jille, periaatteessa leikin, heittäytymi-
sen ja mielikuvaharjoitteiden kautta. 
Kiusaaminen kumpuaa McNamaran 
mukaan usein tukahdetuista tunteista, 
joita kiusaajan itsensä voi olla vaikeaa 
tunnistaa ja käsitellä.

– Minua kiusattiin siksi, että 
harrastin tanssia, mutta toisaalta 
löysin tanssin kautta lohtua ja 
keinoja selvitä. Liike on hyvä väylä 
päästä käsiksi erilaisiin vaikei-
siinkin tunteisiin ja itseilmaisuun, 
McNamara kertoo.

– Meille ERIssä on aina ollut 
tärkeää tarttua kantaaottavasti eri 
aiheisiin, ja lasten ja nuorten tun-
nekasvatus sopii tähän joukkoon 
mainiosti, miettii ERIn toiminnan-
johtaja Eeva Soini.

Sekä Aurinkobaletin taiteellinen 
johtaja Urmas Poolamets että 
Erika Malkki uskovat niin ikään, 
että vaikka dysmorfinen ruumiin-
kuvan häiriö on suurelle yleisölle 
verrattain tuntematon, tarjoaa 
esitys samastumispintaa monille.

– Emme etsi teoksella vastauk-
sia tai parannuskeinoja, mutta 
uskomme, että taide voi sytyttää 
ajatuksia ja tietoisuutta esimerkiksi 
erilaisista omakuvaan liittyvistä 
paineista. Haluamme teoksen 
avulla nostaa esiin kehopositiivi-
suutta ja erilaisuuden kauneutta, 
kaksikko lausuu.

TEKSTI: HEIDI HORILA

Dysmorphic yhdistelee 
tanssia, nukketeatteria ja 
musiikkia. Saatetaanpa 
lavalla nähdä suurikokoinen 
sydänkin.

Tanssija Nea Vuorinen 
nähdään Tanssiteatteri 

ERIn Älä töni mun 
kaveria -teos- ja 

työpajakokonaisuudessa.

Syyskuussa ensi-iltansa 
saavassa Dysmorphicissa 
tartutaan dysmorfiseen 
ruumiinkuvan häiriöön, 

kertovat Urmas 
Poolamets ja Erika Malkki.

James McNamara ja 
Eeva Soini haluavat 

herätellä alakouluikäisiä 
omien tunnetaitojen 

löytämiseen tanssin ja 
liikkeen avulla.
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1818 Onko sinulla suvun, yhdistyksen tai yrityksen Turkua koskevaa arkistoa, jotka haluaisit luovuttaa talteen 
kaupunginarkistolle? Lue lisää ja ota yhteyttä • turku.fi/arkiston-luovutus

Verhon takana 

Moni kulkija ohittaa päivittäin Aninkaistenmäessä 
vaatimattoman näköisen sinisen oven, johon tuskin 
kiinnittää huomiota. Oven takaa paljastuu yllättävä maailma: 
kilometrikaupalla arkistoaineistoja ja vinohissi, joka tuo 
mieleen Kakolan funikulaarin.

Arkiston 
aarteet 
vinohissin 
kyydissä

Aninkainen 
muutoksessa
• Aninkaisissa sijaitsevalle 

Konserttitalolle, Turun ammatti-
instituutin koulurakennukselle 
ja kaupunginarkiston 
tiloille etsitään uutta 
omistajaa juuri päättyneellä 
tontinluovutuskilpailulla. 

• Kilpailulla haetaan 
suunnitelmaa, joka 
mahdollistaa rakennusten 
osittaisen saneerauksen ja 
uudiskäytön sekä tarvittavan 
uudisrakentamisen. 

• Kilpailun tulos julkaistaan 
syksyllä 2022.

• turku.fi/keskustan- 
kehittaminen/aninkainen

A
ninkaisten koulutalon 
yhteyteen rakennettu 
väestönsuoja sai vuonna 
1963 uuden elämän, kun 
se muutettiin kaupun-

ginarkistoksi. Henkilökunnan suussa 
Montuksi ristitty arkisto otti syliinsä 
kaikki kaupunginarkiston kokoelmat. 
Arvokkaimpiin lukeutuivat vanhan 
paikallishallinnon asiakirjat vuosilta 
1624–1875, ajalta ennen kunnallishallin-
touudistusta.

– Vanha paikallishallinto käsitti por-
mestarin ja raatimiehet, jotka yhdessä 
muodostivat maistraatin. Tähän ns. 
maistraatin arkistoon kohdistuu yhä pal-
jon tutkimusmielenkiintoa, sillä aineisto 
on valtakunnallisesti ainutlaatuinen, 
kertoo Turun kaupunginarkiston tutkija 
Tarja Ollila.

Jotta nämä ja muut massiiviset 
kokoelmat saatiin alas arkistosaleihin, 
piti niitä varten tehdä hissi. Aninkais-
tenkadun ovelta arkistotiloihin johtavien 
pitkien portaiden rinnalle rakennettiin 
mittojen mukainen uniikki vinohissi. 
Kovasti funikulaaria muistuttava hissi 
toimii yhä, ja se voinee ylpeillä olevansa 
lajissaan Turun ensimmäinen, vaikkakin 
sisätiloissa.

Vessa yläilmoissa
Kaupunginarkisto palveli asiakkaitaan 
Aninkaisissa vuoteen 2007 asti. 
Asiakkaiden oli saavuttava tiloihin 
portaita pitkin, sillä vinohissi oli 
tarkoitettu vain tavaroille.

– Reitti ei todellakaan ollut esteetön. 
Välillä huoletti, miten esimerkiksi iäk-
käiden tutkijoiden jalat kestävät jyrkät 
portaat useamman tunnin arkistopöy-
tien ääressä istumisen jälkeen. Kaikki 
sieltä kuitenkin aina pois pääsivät, Ollila 
muistelee.

Jos olivat portaat haastavat, niin sitä 
on myös reitti wc-tilaan. Arkistotilojen 
ainoa vessa on hämmästyttävällä tavalla 
sijoitettu vinohissin yläpuolelle. Vessaan 
päästäkseen on ensin laskettava por-
taat hissikuiluun narusta vetämällä. 

– Se ei ole mitään kevyttä hommaa. 
Narussa pitää roikkua koko painollaan, 
Ollila nauraa.

Rakenteellisista kuriositeeteista 
huolimatta Montun tilat soveltuvat arkis-
tokäyttöön hyvin. Maan alla on hiirenhil-
jaista ja arkistopapereille vahingollinen 
päivänvalo puuttuu. Ilmanvaihto toimii 
ja kosteutta ja lämpötilaa säädellään 
tekniikan avulla vuodenaikaolosuhteiden 
mukaan. 

Arkistot keskitetään yhteen
Montun säilytystilojen rajat tulivat 
vastaan vuosituhannen vaihteessa, 
kun asiakirjarivit ulottuivat jo lattiasta 
kattoon. Kaupunginarkisto siirtyi Puola-
lankadulle vuonna 2007 ja Aninkaisiin jäi 
vain osa aineistoista. Lähinnä sellaista, 
jota asiakkaat kyselevät harvemmin. 

Tästä huolimatta asiakirjoja on Anin-
kaisissa yhä noin neljä hyllykilometriä. 
Myös Puolalankadun arkistotilat ovat jo 
täynnä. Kaupunginarkistolle ja museon 
kokoelmakeskukselle onkin suunnitteilla 
yhteinen keskusarkisto, jonne keski-
tetään kaikki aineistot. Se on tarkoitus 
saada käyttöön kesällä 2025.

– Uusi keskusarkisto on todella 
tervetullut. Varta vasten arkistokäyttöön 
rakennettavat tilat ovat paljon toimivam-
mat kuin muunnellut tilat, Ollila sanoo.

Arkistojen tilatarve ei jatkossa enää 
kasva, sillä digitalisaation myötä pape-
riasiakirjoja ei kerry entiseen tapaan. 
Osa nykyisistäkin aineistoista voidaan 
digitoinnin jälkeen poistaa. Iso osa 
aineistoista on kuitenkin sellaista, että 
alkuperäiset dokumentit on säästettävä.

– Tilasäästön lisäksi digitaalisuus 
mahdollistaa asiakkaiden paremman 
palvelun. Esimerkiksi paljon kysyttyjä 
rakennusvalvonnan aineistoja on digi-
toitu jo vuosia, kaikkiaan satojatuhansia 
dokumentteja. Niitä voi tilata verkon 

Arkiston 
vessaan 

päästäkseen 
pitää ensin 

laskea 
portaat.

kautta. Arkistoistahan ei lainata mitään 
ulos, mutta kopioita saa, ja paikan 
päällä kuvan asiakirjasta voi ottaa 
vaikka omalla kännykällä, Tarja Ollila 
kertoo.

Katso video vinohissistä verkkojutusta: 
• turku.fi/vinohissi

TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVAT: ANTERO LYNNE

Vanhat asiakirjat 
on nidottu 
kauniisiin kansiin.

https://turku.fi/arkiston-luovutus
https://turku.fi/keskustan-kehittaminen/aninkainen
https://turku.fi/keskustan-kehittaminen/aninkainen
https://turku.fi/vinohissi
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Jos
jokaisella nuorella olisi 
riittävästi tukea
Elämme kummallista aikaa. Samalla, kun sosiaalinen media 
on täyttynyt kesälomiaan juhlivien nuorten hehkutuksesta, 
kuristaa suorituskeskeisyys ja yksinäisyys yhä useamman 
mieltä. Kaupan päälle koronapandemia ja Venäjän hyökkäys 
Ukrainaan herättävät monissa nuorissa turvattomuutta ja 
pelkoa. 

Nuoruus on elämänvaihe, johon kuuluu oman paikan etsi-
minen, vanhemmista irtaantuminen sekä paljon sosiaalisiin 
suhteisiin ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Isoja asioita, 
joihin meidän tulee tarjota riittävää tukea. Erehdyksiä tulee 
väistämättä ja niistä selvitään yhdessä. 

Pitkään jatkunut kriisitilanne on ollut omiaan kasvattamaan 
nuorten välistä epätasa-arvoa. Joidenkin nuorten tukipiirissä 
nuoret ovat tulleet kuulluksi, arjen muutoksiin on pystytty 
vastaamaan ja turvallisuudentunnetta on ylläpidetty. Joiden-
kin nuorten arjessa tuki on taas selvästi heikentynyt. 

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja oikeudet eivät saa jäädä 
sivurooliin. Eriarvoisuutta on mahdollista ennaltaehkäistä, jos 
meillä on tarjolla universaalit, matalan kynnyksen hyvinvoin-
tia vahvistavat palvelut sekä etuudet kaikille lapsiperheille. 
Lisäksi haavoittuvassa asemassa oleville pitää järjestää 
kohdennettua toimia. 

Tukikanavia tulee olla riittävästi, ja kun huoli painaa, pitää 
maksutonta keskusteluapua saada nopeasti ja ilman 
lähetettä. Meidän pitää vahvistaa nuorten tunnetta siitä, 
että apua uskaltaa pyytää ja että heidän asioistaan ollaan 
kiinnostuneita. Kun hankaliin tilanteisiin ja tunteisiin päästään 
pureutumaan ajoissa, eivät tilanteet pääse eskaloitumaan.

Jokaisella meistä on mahdollisuus tukea nuorta: kysele 
kuulumisia, keskity kuuntelemaan, tarjoa apua tai auta avun 
etsimisessä. Voit ottaa yhteyttä myös esimerkiksi etsivään 
nuorisotyöhön. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, 
jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja 
tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuis-
kontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja 
nuoren pulmiin sekä auttaa häntä saavuttamaan tarvitse-
mansa palvelut. Koko maan etsivien nuorisotyöntekijöiden 
yhteystiedot löytyvät osoitteesta entit.fi.
 

Kirsi Kojonkoski 
Kehittämispäällikkö 
Valo-Valmennusyhdistys ry

Valo-Valmennusyhdistys on 
valtakunnallinen yleishyödyllinen 
yhdistys, joka työskentelee 
osaamisen, työllisyyden, 
hyvinvoinnin ja osallisuuden 
edistämiseksi.  

Sata vuotta 
liikuntaa – 
miten Turku 
liikuttaa sinua?

Henrik Ahtiainen, 7 v
Harrastan sählyä, ja kesällä potkin jalkkista. 
Uiminen on myös kivaa! Maarian uimaranta on 
aika hyvä.

Emil Pennanen, 21 v
Yleensä lenkkeilen tai käyn salilla. Mun lempireitti 
on Halisten lenkki! Tykkään myös Urheilupuistosta 
ja Paavo Nurmen stadionista.

Olga Wasenius, 30 v
Mie pelaan amerikkalaista jalkapalloa! Suosikkilii-
kuntapaikkani on kotikenttämme eli Urheilupuis-
ton yläkenttä. Talvella täällä on hyvät avantouinti-
mahdollisuudet.

Jani Mäenpää, 47 v
Liikun talvisin hiihtäen ja kesäisin fillarilla! Uin, ja 
lenkkeilen koiran kanssa. Suosikkiliikuntapaikan 
osalta Kupittaan maauimala on se otollisin paikka 
pulahtaa.

Eija Kari, 61 v
Fyysisen työni lisäksi venyttelen ja lenkitän koiriani 
päivittäin. Ruissalossa liikun mieluiten, mutta 
myös Karikon lenkki on aivan ihana!

Taina Sundqvist, 76 v
Liikun joka päivä pyöräillen tai kävellen, ja kesäaa-
muisin uin Ruissalossa. Suosikkejani ovat metsä-
polut; lähimetsät ja Härkämäen kuntorata ovat tosi 
hyviä.

Leila Forss, 89 v
Jumppa on aina ollut mun juttu. Nykyään tuoli-
jumppaan ja sauvakävelen. Suosittelisin turku-
laisille seuratoimintaa; siellä saa monipuolista 
liikuntaa ja uusia ystäviä.

Turun liikuntalautakunta täyttää 
syyskuussa sata vuotta. Juhlavuoden 
kunniaksi kysyimme eri-ikäisiltä 
turkulaisilta, missä ja miten he liikkuvat. 

Kurkkaa tapahtumakalenterin sivulta 26, 
mitä kaikkea Liikuntalautakunta 100 vuotta 
-teemaviikko tarjoaa ja tule mukaan!

TEKSTI JA KUVAT: IINES AAKULA

• turku.fi/liikunta
• turku.fi/motion
• turku.fi/sports

https://entit.fi
https://turku.fi/liikunta
https://turku.fi/motion
https://turku.fi/sports


20

Turku liikkeelle

Lapsille, perheille 
ja nuorille
Lasten liikunnan ihmemaa 
– paikka leikkiä ja 
temmeltää  
Lasten liikunnan ihmemaa tarjoaa 
sunnuntaisin 11.9.–4.12. klo 17–19 
maksutonta liikkumisen iloa 1–12-vuo-
tiaille lapsille 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 houkuttele-
via välineitä, kuten pomppupatja, palloja 
ja rakentelupalikoita. Yhteistyökumppa-
neina ovat turkulaiset urheiluseurat ja 
yhdistykset.  
• Lisätiedot ja mahdolliset peruutukset: 
turku.fi/ihmemaa ja Facebookissa: 
Lasten liikunnan ihmemaa,  
liikunta.palvelut@turku.fi,  
p. 050 554 6219

Oletko kyllästynyt 
seisoskelemaan, 
kun lapsesi liikkuu 
leikkipuistossa?
Aikuisten leikkipuistojumpat sopivat 
pienten lasten vanhemmille ja kenelle 
tahansa ulkojumpasta kiinnostuneelle. 
Kyseessä on tehokas toiminnallinen 
lihaskuntoharjoitus. Maksuttomia 
ohjattuja jumppia on syyskaudella 
lokakuuhun asti.  
• Katso syksyn aikataulu ja tutustu per-
heen liikuntavinkkeihin leikkipuistossa: 
turku.fi/leikkipuistojumpat
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Onko lapsesi vailla 
liikuntaharrastusta?
Turkulaiset liikunta- ja urheiluseurat 
järjestävät matalan kynnyksen harras-
tetoimintaa lapsille ja nuorille ympäri 
kaupunkia.
• Tutustu seuroihin: 
turku.fi/liikuntaseurat
 
Koulujen etsivä 
harrastustoiminta
Toimintaan mukaan lähteneissä Turun 
peruskouluissa järjestetään etsivää 
harrastustoimintaa. Maksuton palvelu 
on tarkoitettu oppilaille, joille ei ole vielä 
löytynyt mieluisaa vapaa-ajan teke-
mistä. Koulujen oma etsivän harras-
tustoiminnan yhdyshenkilö auttaa ja 
neuvoo oppilaita löytämään heille mie-
lekkään harrastuksen. Toiminta on osa 
Harrastamisen Turun malli -hanketta. 
• Lisätiedot:  
turku.fi/koulujen-etsiva-harrastustoiminta

Koe onnistumisen riemua 
– soveltavan liikunnan 
ryhmät lapsille ja nuorille 
5.9.–11.12.  
Ryhmät on tarkoitettu liikunnassa 
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja 
nuorille, jotka etsivät itselleen mukavaa 
harrastusta. Tarjolla on joka viikko 
monia erilaisia 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 
liikuntalajeja hyödyntäen!   
Alakoulujen Liikkuva koulu LiiKe -
-kerhot koulupäivinä 5.9.–9.12. 
(ei viikolla 41). Maksuttomat Lii-
Ke-kerhot koulun oppilaille pyörivät 
jokaisessa 1.–6.-luokkien koulussa. 
Kerhovetäjinä toimivat koulun omat 
opettajat tai seuraohjaajat. Kysy 
oman koulusi LiiKe-kerhoista koulusi 
kerhovastaavalta tai omalta opettajal-
tasi. Näet koulukohtaiset harrastus-
lukujärjestykset osoitteessa turku.fi/
lasten-ja-nuorten-harrastaminen -> 
Turun koulukohtaiset harrastelukkarit.
• Lisätiedot: harri.karjalainen@turku.fi 
tai p. 050 590 7462

Mihi 13–19-vuotiaille 
Mihi.fi tarjoaa hurjan määrän eri 
liikuntalajeja – yhteensä 70 mak-
sutonta vuoroa Turun lisäksi 10 
lähikunnassa. Tunneille ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen (paitsi biljardiin) 
ja mukaan voi tulla milloin tahansa. 
Toiminta alkaa viikolla 36 (5.9.–11.12.). 
Tarjolla on sekä yksilö- että joukkuela-
jeja, mm. baseball, jääkiekko, jalka-
pallo, brassijujutsu, biljardi, capoeira, 
futsal, keilailu, taekwondo, sähly, 
kuntosali, koripallo, lacrosse, rugby, 
laserpeli, dance-mix, uinti jne. Lajien 
lisäksi pääsee omatoimisesti luiste-
lemaan luistelumadolle ja hiihtämään 
Impivaaraan, välineet näihin saa mak-
sutta. Nuorilla on mahdollisuus 
varata höntsävuoro Turun kouluista.
• Lisätiedot: jorma.fisk@turku.fi 
tai p. 050 554 6250
• https://mihi.fi

Harrasteaikaikkuna 
yläkoululaisille  
Harrasteaikaikkuna (HAI) on tiistai-ilta-
päivisin klo 14–16 viidessä yläkoulussa 
järjestettävää maksutonta liikuntatoi-
mintaa ja se alkaa viikolla 36. 
• Lisätiedot: jorma.fisk@turku.fi tai 
p. 050 554 6250

Harrasta koulupäivien 
yhteydessä  
Turun kouluissa ja niiden lähialueilla 
järjestettävät kerhot ja kaupungin 
järjestämä harrastustarjonta kootaan 
selkeiksi lukkareiksi verkkoon lukukau-
sittain. Löydät ne osoitteesta  
turku.fi/lasten-ja-nuorten harrastaminen 
kohdasta Turun koulukohtaiset harras-
telukkarit!
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https://turku.fi/ihmemaa
https://turku.fi/leikkipuistojumpat
https://turku.fi/liikuntaseurat
https://turku.fi/koulujen-etsiva-harrastustoiminta
https://turku.fi/erityisryhmat
https://turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
https://turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
https://mihi.fi
https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
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Aikuisille

Ihanaiset naiset
Liikuntakurssi naisille, joiden painoin-
deksi on vähintään 30 ja jotka eivät 
ole liikkuneet pitkään aikaan. Toisiaan 
tsemppaava porukka kokoontuu 1–3 
kertaa viikossa ja harrastaa painonhal-
lintaan sopivaa perusliikuntaa. 
Kurssi 13.9.–11.12. Impivaaran uima-
hallissa (Uimahallinpolku 4): 
• kuntosaliharjoittelua ma klo 16.30
• saliliikuntaa ti klo 18.45
• vesijumppa kerran viikossa 

Impivaaran uimahallissa (erillinen 
ilmoittautuminen)

Ilmoittautuminen 29.8. klo 9 alkaen: 
turku.fi/ihanaisetnaiset
• Lisätiedot: satu.revonsuo@turku.fi, 
p. 050 554 6225
  

Raskas sarja  
Liikuntakurssi tosimiehille, jotka painivat 
aivan omassa sarjassaan. Porukan 
innostava ilmapiiri tsemppaa eteen-
päin ja kannustaa liikkumaan kurssin 
jälkeenkin. Voit halutessasi liikkua 1–3 
kertaa viikossa.

Kurssi 12.9.–11.12. Impivaaran uima-
hallissa (Uimahallinpolku 4): 
• kuntosaliharjoittelua ma klo 17.30
• saliliikuntaa ti klo 17.30
• kävelysähly ke 18.15 (Vähä-Heikkilän 

koululla)
• vesijumppa kerran viikossa 

Impivaaran uimahallissa (erillinen 
ilmoittautuminen + ohjausmaksu) 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
toni.pekkola@turku.fi, p. 050 554 6228

Ihanaiset naiset ja Raskas sarja, hinnat: 
• 55 € turkulaiset
• 40 € opiskelijat ja työttömät
• ulkopaikkakuntalaiset + 50 %. 
• Ks. myyntipaikat.
Kurssimaksu maksetaan ensimmäisellä 
kerralla, voit maksaa myös liikunta- ja 
kulttuuriseteleillä.

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

asiakaspalvelu Kupittaalla, 
Blomberginaukio 4, avoinna 
arkisin klo 9–12 ja klo 13–16

• Kupittaan keilahallin kahvila, 
Kupittaankuja 1 (ei Kimmoke-
myyntiä)

• Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2
• Impivaaran uimahalli, 

Uimahallinpolku 4
• Yhteispalvelupiste Monitori, 

Kauppakeskus Skanssi, 
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

Ikään-
tyneille
Ikääntyneiden testipäivä 
9.9.
Turkulaisille senioreille tarjotaan 
maksuton testipäivä 9.9. klo 9–12.30 
Kupittaan Urheiluhallissa (Tahkonkuja 5).  
Testipäivässä tehdään erilaisia 
lihasvoiman, tasapainon ja 
kestävyyskunnon testejä ammattilaisten 
opastamana. Lisäksi on tarjolla 
vinkkejä liikunnan harrastamiseen, 
kotiharjoitteluun, ravitsemukseen sekä 
kaatumisten ehkäisyyn. Paikalle voi 
tulla liukuvasti ko. aikavälillä. Ovet 
suljetaan klo 12.30, mutta testiaikaa on 
klo 13 asti. Ensimmäiselle 500 tarjolla 
ilmaiset pullakahvit!
• Lisätiedot: 
turku.fi/ikaantyneidenliikunta tai 
p. 050 554 6224

KuntoVoiTas-
ryhmäliikunnassa 
harjoitellaan innostavasti 
ja tehokkaasti

KuntoVoiTas-ryhmissä kuntosi kohoaa 
ammattilaisen ohjauksessa. Ryhmissä 
harjoitellaan voima-, tasapaino-, 
koordinaatio- ja liikkuvuusharjoitteita, 
jotka ovat ikääntyneiden toimintakyvyn 
kannalta tutkitusti tärkeimpiä. Tunti sopii 
erikuntoisille, ilman apuvälineitä liikku-
ville. Ryhmän kannustavassa ja positii-
visessa ilmapiirissä saat onnistumisen 
elämyksiä. Edullisella kausimaksulla voit 
liikkua rajattomasti kaikissa Kunto-
VoiTas-ryhmissä, joita on eri puolilla 
kaupunkia; Impivaarassa, Kupittaalla, 
Ruusukorttelissa ja Lehmusvalkamassa. 
Hinnat: 40 € turkulaiset eläkeläiset, 
muut turkulaiset 80 €. Ks. myyntipaikat.
• Lukujärjestys, myyntipaikat 
ja lisätiedot: turku.fi/kuntovoitas tai 
paivi.mecklin@turku.fi tai  
p. 050 554 6218
 

Leidit liikkeellä ja 
Kunnon äijät   
Naisten Leidit liikkeellä ja miesten 
Kunnon äijät kuntoilukalentereissa 
on tarjontaa kaiken kuntoisille 
liikkujille. Helpoilla vuoroilla pienistä 
vaivoistakin kärsivät voivat turvalli-
sesti kohottaa kuntoa ja edistyneillä 
vuoroilla meno on reippaampaa. 
Voit kohottaa kuntoasi monipuo-
lisesti peleistä lihaskuntoharjoit-
teluun ja venyttelyyn. Kohtuuhin-
taisella kausimaksulla voit liikkua 
rajattomasti vuoroilla, joita on 
viikoittain tarjolla yli 30. 

Syyskausi 5.9.–11.12.  
• toimintaa eri puolilla kaupunkia, 

pääsääntöisesti koulujen 
liikuntasaleissa  

• osa tunneista yhteisvuoroja   
• tarvittavat välineet lainattavissa 

paikan päältä.
Hinnat: 
• turkulaiset 80 €
• turkulaiset työttömät
• työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 

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

• ulkopaikkakuntalaisille hinnat + 
50 % 

• Ks. myyntipaikat.
Maksamalla kausimaksun saat 
jäsenkortin, jolla voit vapaasti 
liikkua kaikissa viikko-ohjelman 
tarjoamissa ryhmissä. Voit maksaa 
myös liikuntaseteleillä tai Turun 
kaupungin TYKY-rannekkeella.  
• Lisätiedot: turku.fi/leiditliikkeella, 
satu.revonsuo@turku.fi,  
p. 050 554 6225  
turku.fi/kunnonaijat,  
toni.pekkola@turku.fi,  
p. 050 554 6228

Kimmoke-
rannekkeella vauhtia 
elämään edullisesti

Liikuntaa ja kulttuuria rennossa 
porukassa tai itsenäisesti 
kokeillen! Kimmokelaisena 
tarvitset vain yhden 
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.
• turku.fi/kimmoke  
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https://turku.fi/ihanaisetnaiset
https://turku.fi/ikaantyneidenliikunta
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https://turku.fi/kunnonaijat
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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 ryhmätarjonnasta: 
turku.fi/soveltavaliikunta tai 
p. 050 554 6222  
  
Toimintavälineiden 
kokeilu- ja 
neuvontapäivä 9.9.  
klo 10–13  
Erityistukea liikkumisessaan 
tarvitsevilla aikuisilla avustaji-
neen sekä alan ammattilaisilla 
on mahdollisuus kokeilla 
liikkumisen toimintavälineitä 
Veritas stadionin ympäristössä 
(Blomberginaukio 4). Tule 
testaamaan erilaisia polkupyöriä 
tai maastokäyttöistä Hippocam-
pe-pyörätuolia. Tutustuminen ja 
kokeilu on maksutonta!  
Bussit P1 (Kupittaan urheilu-
hallin eteen) 60, 32A, 221, 709  
(Lemminkäisenkadulle) 7, 9, 13, 
61, 700–707, 801 (Uudenmaan-
tielle). 
• Tutustu välineisiin ennakkoon:  
turku.fi/soveltavaliikunta

Soveltavat 
kuntosaliharjoittelun ABC-
kurssit
• 6.9.–11.10. tiistaisin klo 12, 

Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2 (ei 
sovellu pyörätuoliasiakkaille)

• 18.10.–22.11. tiistaisin klo 12, 
Kupittaan urheiluhallin tilauskuntosali, 
Tahkonkuja 5 

• 7.9.–12.10. tai 19.10.–23.11. 
keskiviikkoisin klo 13.15, Impivaaran 
uimahallin tilauskuntosali, 
Uimahallinpolku 4

Kurssi on tarkoitettu asiakkaille, joilla 
on toimintakyvyn rajoitteita sairauden 
tai muun syyn vuoksi. Kurssi soveltuu 
apuvälineen käyttäjälle. Paikalla yleis-
avustaja. Kuuden kerran kurssin aikana 
tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, 
laitteisiin ja oikeaan suoritustekniikkaan, 
tehdään oma kuntosaliohjelma ja selvi-
tetään, missä omatoimista harjoittelua 
voi jatkaa. Hinta: 15 €/kurssi + sisään-
pääsymaksu (Liikunta-, Senioriranneke 
tai kertamaksu). Kimmoke-rannekkeella 
osallistuminen kursseille maksutta. 
• Ilmoittautuminen: p. 050 594 7207  

+75 VoiTas-tehoryhmistä 
turvallinen aloitus 
liikuntaharrastukselle 
Maksuttomissa VoiTas-tehoryhmissä 
parannetaan kuntoa voima- ja 
tasapainoharjoittelulla kuntosalilla. 
Erityisesti jalkojen lihasvoiman 
parantuessa toimintakyky kohenee, 
jolloin arkiset askareet ja ulkona 
liikkuminen helpottuvat. Ryhmä 
harjoittelee tavoitteellisesti kaksi 
kertaa viikossa kahdeksan viikon 
ajan. Seuraavat ryhmät 29.8. tai 24.10. 
alkaen. 
Ryhmät sopivat erityisesti sinulle, jos  
• et ole vielä löytänyt sopivaa 

liikuntaryhmää tai olet liikunnan 
aloittelija 

• olet huomannut lievää heikkenemistä 
lihasvoimassa ja tasapainossa  

• ulkona liikkumisesi on vähentynyt 
• liikut ilman apuvälineitä sisällä ja asut 

itsenäisesti ilman kotihoidon palveluja 
• haluat sitoutua kuntosi parantamiseen 

ja liikkumisen lisäämiseen.
Ryhmien harjoittelupaikat: Kupittaan 
urheiluhalli, Impivaaran uimahalli, 
Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin 
hyvinvointikeskus, Runosmäen vanhus-
keskus, Mäntymäki, Uittamon kuntosali, 
Suvituuli (Hirvensalo), Iso-Heikin palve-
lutalo, Aunelan palloiluhalli, Varissuon 
jäähallin kuntosali.
• Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
täytä hakulomake osoitteessa 
turku.fi/voitas tai p. 044 082 0253  

Senioriranneke – elämyksiä 
ja liikuntaa arkeen yhdellä 
rannekkeella 
Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 
65 vuotta täyttäneille turkulaisille. Ran-
nekkeella pääsee kaupungin uimalaitok-
siin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan 
aukioloaikojen mukaan. Siihen sisältyy 
lisäksi omatoimisia liikuntavuoroja, 
ohjattuja kuntosalivuoroja sekä kerta-
luonteisia kulttuuriopastuksia.  
Hinta: 40 € / 6 kk + 8 € rannekemaksu 
ensimmäisellä latauskerralla.  
Ks. myyntipaikat.
• Lisätiedot: turku.fi/senioriranneke tai 
topi.hella@turku.fi, p. 050 554 6224  

Seniorivuorot kuntosalilla 
(Seniorirannekkeella)  
Erikuntoisille iäkkäille, joille harjoittelu 
on tuttua, mutta kaipaavat seniorivuoroa 
ja ohjaajaa harjoittelunsa tueksi. Osalla 
vuoroista ohjaaja paikalla joka kerta. 
Vuorot alkavat pääsääntöisesti viikolla 
36 (5.9.) 
• Kupittaan urheiluhalli, tilauskuntosali: 

ma ja to klo 13, pe klo 13 
• Impivaaran uimahalli, tilauskuntosali 

Männistö: ma klo 10, pe klo 13
• Aunelan palloiluhallin kuntosali: 

ma, ke, ja pe klo 10, vertaisohjaaja 
paikalla, vuoroille tulee ilmoittautua 
p. 040 091 5100 

• Petreliuksen uimahallin kuntosali: 
ma klo 9.30

• Jäkärlän kuntosali: ke klo 13
• Paattisten aluetalon kuntosali: ke 

klo 9.30. 
• Lisätiedot p. 050 554 6224 tai 
turku.fi/senioriranneke  

+65 liikunnan 
starttikurssit  
Aloittelijat saavat turvallisen 
ja helpon alun liikunnan 
harrastamiselle kahdeksan viikon 
starttikurssilla, joka on tarkoitettu 
yli 65-vuotiaille. Kurssilla liikutaan 
kuntosalilla kerran viikossa 
ammattilaisen ohjauksessa 
kannustavassa ilmapiirissä. 
Lisäksi harjoitellaan omatoimisesti 
ohjaajalta saatujen ohjeiden 
mukaan. Osallistuminen voimassa 
olevalla Seniorirannekkeella. 
Paikkana Impivaaran uimahallin 
kuntosali Männistö tiistaisin 
ja torstaisin sekä Kupittaan 
urheiluhallin tilauskuntosali 
maanantaisin ja perjantaisin. 
Ensimmäiset kurssit alkavat viikolla 
35 (29.8.–2.9.) 
• Ilmoittautumisohjeet: 
turku.fi/senioriranneke tai 
topi.hella@turku.fi, p. 050 554 6224 

 
Rajatonta liikuntaa 
-liikuntaa yli rajojen 
Liikuntaoppaaseen on koottu pitkä-
aikaissairaille, vammaisille tai muulla 
tavoin toimintarajoitteisille lapsille ja 
aikuisille suunnattu, Turun seudulla 
järjestetty ohjattu liikuntatoiminta. Jär-
jestäjinä ovat kunnat sekä yhdistykset ja 
muut toimijat. 
• Opas osoitteessa: 
turku.fi/soveltavaliikunta
 
Saattajakortti 
Vammaiselle ja pitkäaikaissairaalle tar-
koitettu Saattajakortti helpottaa liikun-
nasta ja kulttuurista nauttimista. Kortti 
oikeuttaa saattajana toimivan avustajan 
maksuttomaan sisäänpääsyyn yhteis-
työkuntien liikunta- ja kulttuuripalvelui-
den sopimissa palveluissa. 
• Lisätiedot: turku.fi/saattajakortti tai 
p. 050 554 6222

 
Soveltava kuntosalivuoro  
Maanantaisin klo 15.15, Impivaaran 
uimahallin tilauskuntosali, Uimahallin-
polku 4. Vuoro on tarkoitettu asiakkaille, 
joiden liikkumis- tai toimintakyvyn 
rajoitukset estävät omatoimisen kun-
tosaliharjoittelun. Ryhmässä asiakkaat 
toteuttavat mahdollisimman omatoimi-
sesti omaa harjoitusohjelmaansa ohjaa-
jan avustuksella. Paikalla yleisavustaja. 
Hinta: 2,5 €/krt + sisäänpääsymaksu 
(Liikunta-, Seniori-, Kimmokeranneke tai 
kertamaksu). 
• Ilmoittautuminen: p. 050 594 7207

Soveltava vesijumppa   
Torstaisin klo 10.15 tai klo 11, Palvelu-
talo Esikko, Uittamontie 7. 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 €/ulkopaikkakunta-
laiset. 
• Ilmoittautuminen: p. 050 594 7207 
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Uimaan Turussa 
Uintikausi jatkuu syksyllä  
• Samppalinnan maauimala, Volter 

Kilven katu 2, kassa avoinna 18.9. 
saakka ma–ti ja to–pe klo 6–20,  
ke klo 10–20 ja la–su klo 8–19. 
Huom! 29.8.–18.9. la–su lyhennetyt 
aukioloajat klo 8–15. Lasten allas 
tyhjennetään 29.8. 

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

• Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2, 
kassa avoinna 22.8. 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 3.9. alkaen la klo 17–18.30 
ja miesten uintivuoro 4.9. alkaen  
su klo 17–18.30.   

Uinti- ja kuntosaliaikaa puoli tuntia 
kassan sulkemisen jälkeen.  

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 tai 
Seniori-/Liikuntaranneke, Kimmoke-ran-
neke ennen klo 15.30. Kurssimaksu 
myös Tyky-rannekkeella. 

Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit 
Impivaaran uimahallissa: 
Ilmoittautuminen alkanut 10.8.: 
• ma 12.9.–3.10. klo 18.30
• ke 14.9.–5.10. klo 8.30 
Ilmoittautumislinkki aukeaa 21.9. klo 12:
• ma 10.–31.10. klo 18.30
• ke 12.10.–2.11. klo 8.30
• ma 7.–28.11. klo 18.30
• ke 9.–30.11. klo 8.30
• Ilmoittaudu: turku.fi/kuntosaliabc 
-> Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit 
Impivaarassa
• Lisätiedot: p. 040 648 5338/ 
uinninvalvonta

• turku.fi/uimahallit

Motion
Djupvattensgympa
Djupvattensgympa i rask takt på 
svenska fortsätter i Impivaara 
simhall på måndagkvällar 
kl. 19.30, från 5.9 framåt. 
• Mera information 
och anmälningslänk: 
turku.fi/sv/impivaara-simhall  

Barnmotionens 
underland 
Söndagar 11.9–4.12 kl. 17–19. 
Barnmotionens underland 
erbjuder mångsidiga möjligheter 
för 1–12 åriga barn att röra 
på sig och ha idrottsliga 
lekar tillsammans med 
vårdnadshavare gratis i Aunela 
och Ilpois idrottshallar, Haarla, 
Hepokulta och Varissuo skolor, 
Moisio motionshall och kl. 
17–19.30 i Kuppis idrottshall. 
Evenemanget är övervakat
men utan handledning. 
Samarbetsparter är 
idrottsföreningar och andra 
föreningar från Åbo.
• Kolla mera: 
turku.fi/sv/underland 

   
Tuolijumppa  
Tiistaisin klo 14, Avustajakeskus, 
Itäinen Pitkäkatu 68. Iloisen 
mielen jumppa, jossa harjoitteet 
tehdään pääosin tuolissa istuen. 
Tuolijumppaa piristetään välillä 
välinein. Ryhmä soveltuu myös 
asiakkaille, joilla on käytössä 
liikkumisen apuväline tai esim. 
aistivamma. Paikalla yleisavus-
taja. Hinta: 5 €/krt (alennus- 
ryhmät 2,5 €/krt). 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207

Soveltava Lavis  
Keskiviikkoisin klo 9.30, Impivaa-
ran uimahalli, Uimahallinpolku 
4. Lavatanssijumppa on helppo, 
hauska ja hikinen tanssitunti. 
Koreografiat opetellaan pikku-
hiljaa ja askeleet sovelletaan 
itselle sopivaksi huomioiden oma 
toimintakyky. Paikalla yleisavus-
taja. Osallistuminen 2,5 €/krt + 
sisäänpääsymaksu (Liikunta-, 
Seniori- tai Kimmokeranneke tai 
kertamaksu). 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207

 
Rörelse-klubbar i 
lågstadieskolor på 
skoldagar  
Fråga din skolas klubbansvariga 
eller din lärare om Rörelse-
klubbarna i din skola. Klubbarna 
hör till programhelheten Skolan i 
rörelse och leds av skolans lärare 
eller föreningsledare. Klubbarna 
är avgiftsfria och arrangeras 
i skolor med årskurserna 
1–6. Kolla hobbyscheman på 
turku.fi/sv/hobbyverksamhet-barn-
och-ungdomar ->skolspecifikt-
hobbyschema.
• Närmare information:  
harri.karjalainen@turku.fi eller 
tfn 050 590 7462 
 
Gratis motion för 
13–19-åringar
Mihi.fi ger tillgång till många 
olika motionsgrenar i Åbo och 
närkommuner – sammanlagt 70 turer 
helt gratis i Åbo och 10 närkommuner. 
• Kolla: https://mihi.fi  

 
Anpassad motion  
Det finns ett stort utbud av 
anpassad motionsverksamhet i 
Åbo och Åbotrakten, målgruppen 
är långtidsjuka, handikappade 
och människor med nersatt 
funktionsförmåga. Det går även att 
hyra anpassade cyklar och andra 
motionsredskap. Handikappade 
och långtidsjuka som behöver 
en assistent kan ansöka om ett 
Följeslagarkort. Kom och prova 
olika motionshjälpmedel på fre 9.9 
kl. 10–13 på Veritas Stadion och 
dess närhet, Blombergsplan 4.   

Åbos skolspecifika 
hobbyscheman    
Klubbar som ordnas i och 
i närheten av skolor samt 
hobbyverksamhet som ordnas 
av staden samlas på tydliga 
hobbyscheman varje termin. 
Du hittar dem på adressen 
turku.fi/sv/barnens-och-
ungdomens-hobbyverksamhet 
på Skolspecifikt hobbyschema!  

• Mera information på svenska:  
turku.fi/sv/motion 
• Fråga mera: motionsansvarig 
paivi.mecklin@turku.fi, 
tfn 050 554 6218 

Ohjatut tunnit Impivaarassa
Jumpat alkavat 5.9. Jumppiin ilmoittau-
dutaan etukäteen Impivaaran nettisivuilta 
löytyvän ohjauskalenterin kautta.
Syksyn ensimmäisiin ryhmiin (vauvauinti, 
uimakoulu ja Kuntosaliharjoittelun 
ABC-kurssi) ilmoittautuminen on alkanut 
10.8. Loka–joulukuun vastaaviin ryhmiin 
ilmoittautuminen alkaa turkulaisille 21.9. 
klo 12. 
• Lisätiedot: turku.fi/impivaaranuimahalli 
tai p. 040 648 5338/uinninvalvonta 

  
Ohjatut tunnit 
Petreliuksen uimahallissa
Jumpat alkavat 5.9. Ilmoittautuminen 
45 min jumppiin Petreliuksen net-
tisivuilta löytyvän ohjauskalenterin 
kautta.
• Lisätiedot ja tiedustelut  
kausipaikoista: p. 044 907 2702/ 
Petreliuksen uimahalli K
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Svenska sidan

Charlotta 
välkomnar 
besökare till 
Klosterbacken

” 
Det är mycket bekant 
fortfarande, men med lite 
mera information både i 
interiörerna och digitalt. 
Fokus ligger numera på 

personhistoria, och det är väldigt 
intressant. Man känner nog igen 
sig, och vi har lagt till lite lager 
till det som redan fanns, berättar 
Charlotta.

För Pargasbördiga Charlotta 
med en magisterexamen i folklo-
ristik från Åbo Akademi är jobbet 
på Klosterbacken en fullträff – och 
tvärtom. Språkkunniga människor 
med känsla för kundbetjäning är 
viktiga för museernas service.

– Det är folkkulturen och 
folkhistorian som intresserar mig 
och som gjorde att jag sökte hit 
från början. Jag började här som 
guide 2016, och varvar fortfarande 
kundarbetet i kassan med guidnin-
gar på svenska, säger Charlotta.

I medlet av juni, när vi träffar Klosterbackens nya 
huvudbiljettkassör Charlotta Rosenberg, är det 
fortfarande en aning kaotiskt i museikvarteret. 
En sista hand läggs vid de nya utställningarna, 
och det städas frenetiskt efter vinterns stora 
infrastrukturuppdatering. När detta nummer av 
Åboposten kommer ur tryck i augusti har museet 
redan varit öppet för besök i två månader.

Den trevliga stämningen som 
besökaren får njuta av öser ur 
museets sociala gemenskap och 
Klosterbackens unika arbetsmiljö. 
På sommaren när personalen klär 
sig i epokdräkter är det lätt att leva 
sig in i den historiska miljön. Under 
hantverksdagarna i augusti samlas 
fortfarande tiotals hantverkare på 
området. 

– På hantverksdagarna brukar vi få 
specialbesök. Många har varit med 
länge, och alla kommer inte på nytt, 
ibland på grund av hög ålder eller 
för att de inte sysslar med det mera. 
Men vi har också en ny generation 
av lite yngre hantverkare på gång. 
Ganska många sysslar med sina 
hantverk på sidan om, och kommer 
gärna till museet för att visa upp sina 
kunskaper, tipsar Charlotta.

Hantverksdagarna på Klosterbac-
ken 18–21 augusti 2022
• turku.fi/sv/klosterbacken 

TEXT: SUNNIVA SOLSTRAND
FOTO: VILLE MÄKILÄ

Charlotta Rosenberg. Fart på 
fritiden med 
förmånskortet 
Kimmoke

H
ej du Åbobo, som 
är mellan 17 och 
64 år och får vissa 
av FPAs förmåner 
(t.ex. sjukpension, 

utkomstskydd för arbetslösa, pen-
sionsstöd eller föräldrapenning)!

Nu finns stadens Kimmoke-kort 
också med program och bredare 
information på svenska! Med 
Kimmoke-kortet kan du ta del av 
motion och kultur runtom i Åbo, 
bli inbjuden till museiguidningar, 
kulturvandringar, sportevenemang 
mm och få andra fritidstips till din 
telefon.

– Evenemangen och programmet 
varierar från säsong till säsong 
och år till år i samarbete med flera 
samarbetspartner. Bland utbudet 
finns allt från bowling, guidade 
museiturer till fotbollsmatcher och 
gemensamma temapromenader, 
hälsar projektanställda Simone 
Vägar som under våren och som-
maren jobbade med den svensks-
pråkiga Kimmoke-helheten. 

Utöver enskilda evenemang får 
du gratis inträde till Åbo museicent-
rals museer (Åbo slott, WAM, Apo-
teksmuseet, Klosterbacken m.m.) 
samt gratis inträde till stadens 

simhallar och motionssalar vardagar 
före kl. 15.30 samt under veckoslut.

Du kan köpa Kimmoke-kortet i 
samservicekontoret Monitori, idrotts-
centralens kundtjänst i Kuppis dvs 
Veritas stadion, Impivaara simhall, 
Petrelius simhall samt Samppalinna 
utebad. Vid köptillfället ska du visa 
upp ett beslut som är högst en 
månad gammalt eller ett medde-
lande om utbetalning av stöd som 
berättigar till Kimmoke-kortet samt 
legitimation. 

– I frågor om utkomststöd behö-
ver du också ha med ditt FPA-kort, 
påminner Vägar.

Kimmoke-kortet kostar 39 € för 
en period på 6 månader, plus en 
engångs avgift på 8 € då du skaffar 
kortet.

Läs mera om vem som har rätt till 
kortet och om det svenskspråkiga 
och tvåspråkiga Kimmoke-utbudet:
• turku.fi/sv/kimmoke
• turku.fi/kimmoke
• turku.fi/en/kimmoke

TEXT: ANNA EDGREN
FOTO: HEIKKI RÄISÄNEN

Med Kimmoke-kortet 
kan åbobor med vissa 
FPA-förmåner få fart 
på fritiden med både 
kultur, motion och nya 

bekanta.

https://turku.fi/sv/semesterskoj
https://turku.fi/sv/klosterbacken
https://turku.fi/sv/kimmoke
https://turku.fi/kimmoke
https://turku.fi/en/kimmoke


Elokuu

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

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

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

Turun  
Kaupungin- 
teatterissa 
syksyllä
Kunnia
Joku valehtelee. Pasi Lampelan 
tumma draama. Ensi-ilta 31.8.
 

Linnut
Mitä viestintuojat meille kertovat? 
Nukketeatterillisen kabareen  
ensi-ilta Sopukassa 7.9.
 

Aleksis Kivi
Red Nose Companyn ja Avantin 
komedia miehestä, josta tuli 
monumentti. Turun ensi-ilta 16.9.
 

Hiljaiset sillat
Katkeransuloinen tarina ensi 
kertaa Suomessa musikaalina! 
Ensi-ilta 7.10.
 

Perästä kuuluu!
Grus Grus Teatterin koko perheen 
esitys ihmisen toisista aivoista –  
suolistosta. Ensi-ilta Sopukassa 
12.10. 
 

Viirun ja Pesosen 
joulupuuhat
Voiko joulun taian rakentaa? 
Iki-ihana esitys nostattaa 
kaikenikäisten joulumielen.  
Ensi-ilta 9.11.
 

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

Stand up, Teatteri!
Suomen eturivin koomikot lavalla 
kuukausittaisilla klubeilla.
 
Koko ohjelmisto: tkteatteri.fi

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

Kirjaston Stoorin Instagram-kanavan IG-livessä 7.9. Riina Tanskanen, 5.10. Salla Simukka ja 2.11.  
Mona Bling klo 17 • @stooreja_kirjastosta

Muutokset lehden tapahtumatietoihin ovat 
mahdollisia! Tarkista viimeisimmät tiedot 
verkosta tapahtumajärjestäjien sivuilta.
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17.8. klo 19 Manilla

Poppean kruunaus
Esityksiä 20.8. asti.
• aurinkobaletti.fi

18.–21.8. Luostarinmäki

Käsityötaidon päivät 
Perinteiset käsityöammatit heräävät 
eloon museon historiallisissa verstaissa.
• turku.fi/luostarinmaki

19.8. klo 10 ja 14.30 Uittamon 
Paviljonki

Prinsessa Pikkiriikki 
ja astetta paremmat 
loilotukset
Esityksiä 21.8. asti.
• turunnuoriteatteri.fi 

19.–20.8. Turku

Paavo Nurmi Marathon  
30 vuotta
Uudistetut reitit kulkevat 
saaristomaisemissa.
• paavonurmimarathon.fi

19.8. Gatorade Center

NHL Alumni All Stars
Suomen NHL-tähdet kokoava All Stars 
-hyväntekeväisyysottelu.
• liiga-alumni.fi

24.–25.8. Hotelli Kakola

The SHIFT
Turun kaupunki osallistuu Kakolassa 
pidettävään SHIFTiin yhdessä 
Turku Business Regionin kanssa. 
Yhteisellä pisteellä voi tutustua mm. 
kokeilutoimintaan, ilmastotyöhön sekä 
ajankohtaisiin hankkeisiin. 
• theshift.fi

24.–26.8. Turku

Eurooppa-foorumi
Lue lisää s. 11.
• europeforum.fi/ohjelma

25.8. klo 13–20 pääkirjasto ja 
Kirjastosillan ympäristö 

Itämeripäivä
Itämeri-aiheisia tapahtumia, 
paneelikeskusteluja, musiikkia ja 
tietoiskuja. 
• itameripaiva.fi

19.8. klo 20 Manilla

Metsän pelko – 
Kauhunukkemystikaali
Esitykset myös 20. ja 21.8.
• tehdasteatteri.fi

25.8. Biologinen museo 

Itämeripäivä Biologisessa 
museossa 
• turku.fi/biologinenmuseo

26.–28.8. Urheilupuiston yläkenttä 

Turun Tuomiopäivä 
• turuntuomiopaiva.com

27.8. 

Turku Pride
• turkupride.fi

30.8. klo 10–16 ICT City ja Edu City 

Study in Turku -messut 
Suunnattu erityisesti opintonsa 
aloittaville ja Turkuun muuttaville 
opiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. 
Tapahtumassa voi tutustua mm. Turun 
kaupungin palveluihin, opiskelijaetuihin, 
harrastusmahdollisuuksiin ja 
opiskelijajärjestöihin. 
• turku.fi/studyinturkumessut

Kunnia, ensi-ilta 31.8.
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Syyskuu

Osa Fölin linjojen 21 ja 23 vuoroista liikennöi Kuhankuonolle, Kurjenrahkan 
kansallispuistoon lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 30.10. saakka  
• foli.fi/kuhankuono • foli.fi/sv/kuhankuono • foli.fi/en/kuhankuono

1.–2.9. klo 19 Konserttitalo

Turun XIV sellokilpailun 
finaali
Turun 14. valtakunnallisen sellokilpailun 
finaalissa esiintyy maamme taitavimpia 
nuoria sellistejä. Anna-Maria Helsing, 
kapellimestari, solisteina kilpailun 
finalistit, TFO. 
• tfo.fi

3.9. klo 17–21 Luostarinmäki

Tunteiden paloa 
Luostarinmäellä
Luostarinmäen hämärtyvä syysilta on 
täynnä tunteiden paloa ja muistoja 
liekehtivästä Turusta. 
• turku.fi/luostarinmaki

3.9. Eri puolilla Turkua

Elokuvapäivä
• elokuvapaiva.fi

3.9. Aurajokiranta

Fight Back Run
• fightback.fi/fightback-run

3.–4.9. klo 10–15 Biologinen museo

Luontoviikonloppu
• turku.fi/biologinenmuseo

3.–4.9. klo 10–15 WAM

WAMin lasten viikonloppu
• wam.fi

7.9. Manilla

Tehdasfestivaali Manifesti
Manillan täyttää 7.–18.9. kymmenen 
korkeatasoista esitystä nykytanssin, 
uuden sirkuksen ja kehollisen ilmaisun 
kotimaisilta huipputekijöiltä.
• manillantehdas.fi/manifesti
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Manifestissa mukana Tomi Paasosen 
ja Anna Tahkolan teos Tahra 

(yksityiskohta maalauksesta).

Liikunta- 
lautakunta 100 vuotta  
-teemaviikko  
liikuttaa 9.–18.9.
Syksyllä tulee kuluneeksi sata vuotta siitä, kun Turun liikuntalautakunta 
kokoontui ensimmäisen kerran. Juhlavuoden kunniaksi järjestettävä 
teemaviikko näkyy ympäri Turkua, tule mukaan!  

9.9. klo 9–12.30 Ikääntyneiden testipäivä, Kupittaan urheiluhalli 
12.9. klo 17–20 Kävele, juokse, hyppää ja pompi -tapahtuma,  
Kuuvuoren kenttä 
14.9. klo 13–16 Toiminnallinen treenipäivä, Paavo Nurmen stadion 
14.9. klo 17–20 100 v juhlatanssit, Kupittaan palloiluhalli 
16.9. klo 8–20 Superjumppapäivä eri puolilla Turkua 
18.9. Liikuntalautakunta ja liikuntapalvelut mukana Turun päivässä

• turku.fi/liikunta

8.9. klo 13.30 pääkirjaston Studio

Perinteiset yhteislaulut 
Myös 22.9., 6.10., 27.10. ja 10.11.
• turku.fi/kirjasto

8.9. klo 19 Manilla

Dysmorphic
Aurinkobaletin ja Aura of Puppetsin 
teos. Esityksiä 3.11. asti.  
Lue lisää s. 17.
• aurinkobaletti.fi

8.–9.9. klo 19 Konserttitalo

Ring ohne Worte
Philippe Auguin, kapellimestari, TFO. 
Richard Wagner (sov. Lorin Maazel): Der 
Ring ohne Worte. 
• tfo.fi

9.9. klo 19 Manilla

Baby Judo
Esityksiä 25.9. asti.
• tehdasteatteri.fi

9.9. klo 19 Linnateatteri 

Turku Jazz Orchestra & 
Jussi Lampela: Jazz Noir
Solisteina Jukka Perko ja Jukka Eskola.
• tjo.fi

12.9. klo 10 pääkirjaston aula

Celia- ja OmaKirjasto  
-infot 
Myös 10.10. ja 14.11.
• turku.fi/kirjasto

14.9 kl. 19 Åbo Svenska Teater

Dracula
Förhandsvisning. Premiär 15.9.
Föreställningar t.o.m. 31.12.
• abosvenskateater.fi 
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Muutokset lehden tapahtumatietoihin ovat 
mahdollisia! Tarkista viimeisimmät tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien sivuilta.

Fölin vesibussit Aurajoelta Ruissaloon ja Hirvensaloon kulkevat päivittäin 28.8. saakka sekä lisäksi la ja su 
3.–4.9., 10.–11.9. ja 17.–18.9. • foli.fi/vesibussi • foli.fi/sv/vattenbuss • foli.fi/en/waterbus
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Turun Taiteen  
talossa tapahtuu
• 17.–28.8. klo 11–18 Yllin kyllin / Överflöd / Overflow. Taiteen talon 

kuvataiteilijoiden ensimmäinen ryhmänäyttely.
• 17.–31.8. klo 11–18 Anneli Nygren: Pyykki. Videoteos on viimeinen 

kolmesta Turun kaupungin taidekokoelman aarteista, joita kesän aikana 
on esitetty Taiteen talossa.

• 17.–18.8., 21.–22.8., 31.8.–1.9. ja 4.9 Silkkipaperitaivas. Aisteja 
hivelevä vauvateatteriesitys. Kulttuurivaltakunta osk:n sekä Suomen 
Kiertueteatterin yhteistuotanto. 

• 22.–28.8. klo 11–18 Mikko Paakkolan taidenäyttely
• 25.8. klo 18 Ydintalvipuutarha 
• 27.8. klo 17 sisäpihan lavalla The Lighthouse – Niklas Winter & 

Lorenzo Cominoli. Turun musiikkijuhlien ja Taiteen talon yhteistuotanto.

Syyskauden ohjelmisto päivittyy osoitteessa
• turku.fi/taiteen-talo

14.9. klo 19 Tanssiteatteri ERI

Carmen
Esityksiä 26.11. asti.
• eri.fi

15.–18.9. Kuralan Kylämäki

Esihistoria esille
To–pe klo 9–15, la–su klo 11–17.
• turku.fi/kuralankylamaki

15.9. Aurajoki

Aurasoudut
• aurasoudut.fi

15.9. klo 19 Konserttitalo

Sininen rapsodia
Jonathan Stockhammer, kapellimestari, 
Andreas Boyde, piano, TFO. Samuel 
Barber–Igor Stravinsky–Roy Harris–
George Gershwin–Aaron Copland.
• tfo.fi

16.9. klo 19 Betel-kirkko

Islands
Key Ensemblen saaristoaiheinen 
konsertti.
• keyensemble.fi

18.9. Turku

Turun päivä
Juhlat huipentuvat ilotulitukseen 
Samppalinnanmäeltä klo 21.
• turku.fi/turunpaiva, turku.fi/abodagen

18.9. klo 11.30–18.30 Nuorten taide- 
ja toimintatalo Vimma

Sunnuntai Vimma
Turun päivän tunnelmissa 
kädentaitopajoja ja muuta ohjelmaa. 
Suunnattu 13–28-vuotiaille, nuoren 
seurassa kaikenikäiset tervetulleita. 
Myös 2.10. ja 6.11. 
• turku.fi/vimma

18.9. klo 12–14 Auransillan ympäristö

Rantasiivoustalkoot
• www.itamerihaaste.net

21.9. klo 17 pääkirjaston aula

Lähde kirjaston 
lukulähetiksi
Myös 9.11.
• turku.fi/kirjasto

22.9. klo 19 Konserttitalo

For the Uncommon Woman
Daniela Musca, kapellimestari, Elina 
Vähälä, viulu, Tanja Nisonen, käyrätorvi, 
TFO. Joan Tower–Ethel Smyth–Edvard 
Elgar.
• tfo.fi

24.9. klo 15 Turun Nuori Teatteri

Viidakkokirja
Esityksiä 11.12. asti.
• turunnuoriteatteri.fi

25.9. klo 15 Turun linna

Iltapäivä Debussyn ja 
Prokofjevin parissa
Kamarimusiikkikonsertti. Sergei 
Prokofjev–Claude Debussy.
• tfo.fi

29.–30.9. klo 19 Konserttitalo

John Williams 90: 
Elokuvamusiikin 
mestariteokset
Elokuvasäveltäjä John Williamsin 
suurimpia hittejä. Viidellä Oscarilla 
palkitun ja 52 kertaa Oscar-ehdokkaana 
olleen ikonin kynästä on syntynyt 
seikkailuelokuvien klassikoiksi 
muodostuneita teemoja, jotka 
koko maailma tuntee. Kaapo Ijas, 
kapellimestari, Jukka Nykänen, juontaja, 
Timo Ollila, visualisointi, TFO.
• tfo.fi

Carmenin roolin tanssii 
Anneke Lönnroth.

17.9. Ruissalo

Ruissalojuoksut
• ruissalojuoksut.fi

17.–24.9. Kauppatori

Uuden Kauppatorin 
avajaiset
Avajaisviikko starttaa pääjuhlalla 
lauantaina 17.9.
Lue lisää s. 15.
• turku.fi/kauppatori 

Andreas Boyde.  
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30.9. Kupittaan urheiluhalli

MIHI-messut / School 
Action Day
• https://mihi.fi

30.9. pääkirjasto

Valtakunnallinen Vauvan 
päivä
Elämyksellisiä kulttuuri- ja 
taidemaistiaisia perheen pienimmille.
• turku.fi/kirjasto

30.9.–2.10. Turun Messukeskus 

Turun Kirjamessut
Teemana kuvataide. 
• kirjamessut.fi
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Kirjatärskyt kirjaston FB-livessä 28.9., 26.10., 30.11. ja 21.12. • facebook.com/turunkaupunginkirjasto

Lokakuu
1.10. Kirjastot

Taikametsän tarinoita 
Kalevalan kankahilta  
Kati Urhon teatteriesitys kiertää 
lokakuussa Turun kirjastoissa. 
• turku.fi/kirjasto

1.10. WAM 

WAMbience 
• wam.fi

1.10 kl. 19 Åbo Svenska Teater

Nåt att göra 
Föreställningar även: 13 & 29.10, samt 
på turné.
• abosvenskateater.fi

7.10. klo 19 Manilla

Extra-neitsyt evankeliumi 
TEHDAS Teatterin ja Grus Grus Teatterin 
yhteistuotanto. Esityksiä 23.10. asti ja 
8.–17.12.
• tehdasteatteri.fi 

7.10. klo 19 Manilla

40 Auringon vuotta
Esityksiä 22.10. asti.
• aurinkobaletti.fi

7.10. klo 19 Logomo 

Olli Soikkeli Quartet
• flamejazz.fi

8.10. klo 19 Betel-kirkko

Ehtooveisut
Key Ensemble, Kamarikuoro 
Krysostomos.
• keyensemble.fi

9.10. klo 15 Turun linna

Pariisilainen aikamatka
Kamarimusiikkikonsertti. Jean-Marie 
Leclair–Igor Stravinsky–Maurice Ravel. 
• tfo.fi
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Jorma Uotisen teos Rajalla on osa 40 Auringon 
vuotta -teoskokonaisuutta.

Teatterielämyksiä 
Seikkailupuistossa
Timanttiteatterissa
11.9. Piste Piste Piste
18.9. Öttiäiset
25.9. Simon Llewellyn: We are the champions
29.9. ja 2.10. Suomen Kiertueteatteri: Silkkipaperitaivas
9. ja 13.10. Iida Vanttaja: Vuori joka rakasti lintua
16.10. Säilättäret: Pyhän Päärynän Legenda
23. ja 27.10. Potkuri Ensemble: Utu ja Myrsky, Muovimeren pelastuspartio
30.10. ja 1., 3. ja 6.11. Nurinpäin kollektiivi: Näkymätön
13.11. Siinan ja taikaradion lastenkonsertti

• turku.fi/seikkailupuisto

13.–14.10. klo 19 Konserttitalo

Klarinettijuhlat
Sebastian Fagerlund on TFO:n tuore 
residenssisäveltäjä, ja konsertti avaa 
yhteistyökauden. Olli Mustonen, 
kapellimestari, Christoffer Sundqvist, 
klarinetti, TFO. Aulis Sallinen–Sebastian 
Fagerlund–Johannes Brahms. 
• tfo.fi

Kamarikuoro Key Ensemble.

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

10.10. Impivaaran uimahalli

Aleksis Kiven päivä
• turku.fi/impivaaranuimahalli

7.10. klo 19 Konserttitalo

Jaakko Kuusisto in 
Memoriam
Michał Nesterowicz, kapellimestari, 
Dejan Lazić, piano, TFO. Wojciech Kilar–
Jaakko Kuusisto–Jean Sibelius.
• tfo.fi

Dejan Lazić.
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Syyslomapuuhia
Turun linna
• Erilaisia opastuksia 

kaikenikäisille 15.–16.10. ja  
ti–su 18.–30.10. 

• Avoin syyslomatyöpaja 
18.–22.10. ja 25.–29.10.  
klo 12–16.

• turku.fi/turunlinna

• Vivaldia lapsille: Neljä 
vuodenaikaa 15.10. klo 14. 
Lasten musiikkisalongissa 
Antonio Vivaldin konserttosarja 
Neljä vuodenaikaa vie kuulijat 
läpi luonnon eri kausien Siina 
Hirvosen johdolla. 

• tfo.fi

Apteekkimuseo & 
Qwenselin talo
• Syysloman opastukset 

15.–23.10. klo 14.
• turku.fi/apteekkimuseo

Turun pääkirjasto
• Lastenosasto Saagan 

syysloma vedenalaisessa 
maailmassa 17.–23.10.

• turku.fi/kirjasto

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto
• Nukketeatterin kummitus 

-tapahtuma 17.–21.10. 
Taidepajassa tehdään teemaan 
sopivia kädentaitoja, puistossa 
on nukketeatterikoppeja 
lasten omia esityksiä varten. 
Ilmoittaudu mukaan!

• turku.fi/seikkailupuisto  

Kivaloma
• Maksutonta Kivaloma kulmilla 

-lomatoimintaa alakouluikäisille 
Aunelassa, Jäkärlässä, 
Runosmäessä ja Varissuolla 
17.–21.10. 

• turku.fi/kivaloma

WAM 
• Syyslomaviikon avoimet työpajat 

kaikenikäisille 18.–21.10. klo 
12–15. Pajoissa taiteillaan eri 
tekniikoin ja ammennetaan 
inspiraatiota näyttelyn väreistä, 
muodoista ja materiaaleista.

• wam.fi

Kuralan Kylämäki
• Syyslomapäivät 19.–20.10.  

klo 11–16. Syksyisiä leikkejä ja 
arkisia puuhia 1950-luvun malliin. 
Kokeiluverstaalla maksuton 
kuvataidetyöpaja.

• turku.fi/kuralankylamaki

Marras- 
kuu
2.11. klo 20.15 Manilla

Tainaron
Esityksiä 25.11. asti.
• tehdasteatteri.fi

2.–6.11. Eri puolilla Turkua

TIP-Fest
Turku International Puppetry festival 
juhlii 10-vuotiasta Aura of Puppetsia! 
Festivaali tuo Turkuun tuoreita 
kotimaisia nukketeatteriesityksiä. 
Luvassa on kuusi ensi-iltaa, esityksiä on 
mm. Manillassa, asuntoautossa, Turun 
Kaupunginteatterissa, ÅST:ssä sekä 
Seikkailupuistossa. 
• auraofpuppets.com
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15.10. klo 19 Sigyn-sali 

Turku Jazz Orchestra 10 
vuotta!
Solisteina mm. Sami Pitkämö ja Aili 
Ikonen.
• tjo.fi

20.–23.10. Aurajokiranta

Turun Silakkamarkkinat
• kalatalouskeskus.fi/turun-
kalamarkkinat

24.–28.10. pääkirjaston Stoori

Kauhufestarit
• turku.fi/kirjasto

26.10. klo 19 Konserttitalo

Kotimaan ääniä
Ari Rasilainen, kapellimestari, Ulf 
Wallin, viulu, TFO. Jean Sibelius–
Einojuhani Rautavaara–Erkki 
Melartin.
• tfo.fi

29.10. klo 20.55 Viking Grace 

Flame Jazz Cruise 20 
• flamejazz.fi

31.10–6.11

Svenska veckan 
• svenskaveckan.fi/orter/abo

3.11. klo 19 Turun tuomiokirkko

Requiem
Alberto Hold-Garrido, kapellimestari, 
Suvi Väyrynen, sopraano, Jussi Myllys, 
tenori, Chorus Cathedralis Aboensis, 
TFO.
• tfo.fi

4.–13.11.

Runoviikko-festivaali
Useita runotapahtumia Turussa ja 
muualla Varsinais-Suomessa.
• vsrunoviikko.net

6.11. klo 15 Sibelius-museo

Aikamme naisten ääni
Kamarimusiikkikonsertti. Anne Victorino 
d’Almeida–Jennifer Higdon–Kirsten 
Volness–Dobrinka Tabakova.
• tfo.fi

7.11. pääkirjasto

Stoorin ja Saagan peliviikot
• turku.fi/kirjasto

8.11. klo 17.30 Kuralan Kylämäki

Ilta pimeässä Iso-Kohmossa 
• turku.fi/kuralankylamaki

10.–11.11. klo 19 Konserttitalo

Fantastinen sinfonia
Julian Rachlin, kapellimestari ja viulu, 
TFO. Wolfgang Amadeus Mozart–Hector 
Berlioz.
• tfo.fi

12.11 kl. 18 Åbo Svenska Teater

En Julsaga 
(suom. Saiturin joulu)
• abosvenskateater.fi

Iida Vanttaja 
esityksessä Vuori, 
joka rakasti lintua.

Ajankohtaisia kulttuurikuulumisia ja kurkistuksia kulisseihin • turku.fi/kulttuuriblogi

Punomo.

Ingemar Raukola Saiturina.

12.11. klo 16–20 Turun linna

Ilta pimeässä linnassa
Seikkailutapahtuma kouluikäisille.
• turku.fi/turunlinna
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Konserttisarjoja
WAMin konsertit
Tiistaisin klo 19
• 6.9. Kirill Kozlovski oppilaineen flyygelin äärellä.
• 13.9. Nome-jousikvartetti
• 18.10. Panu Sundqvist 
• 25.10. Turun kitarafestivaali
• 1.11. Janne Oksanen
• 8.11. Hai-kvartetti
• 15.11. Kerim Gribajcevic ja Susanna Suorttanen, viulu, Helinä 

Nissi ja Sauli Kulmala, alttoviulu, Andreas Helling ja Roi 
Ruottinen, sello.

• 22.11. Turku Ensemble
Vapaa pääsy.
• wam.fi

Sibelius-museossa
• Sibbe Atrium Live klo 19

• 18.8. Olli Aarni
• 25.8. Jaakko Penttinen & Severi Peura Auralloop

• Sibbe Live! keskiviikkoisin 7.9. alkaen klo 19
• sibeliusmuseum.fi 

Näyttelyitä
WAM
18.9. asti Antti Laitinen / Taipuisa 
maisema 
14.10. alkaen Liikuttaako 

WAMx
28.8. asti Kim Laybourn 
9.9. alkaen Georg Jagunov 
• wam.fi

Aboa Vetus Ars Nova
9.10. asti Kustaa Saksi: Aura
31.10. asti Abstrakti – teoksia 
museon taidekokoelmasta
28.10. alkaen Marjatta Holma
Aboa Vetus – vanha Turku 
Kauppaa ja ylellisyyttä
• avan.fi

Turun taidemuseo
28.8. asti 
Moderni nainen
Katja Syrjä: Miss Veronica
Liinu Grönlund & Okku Nuutilainen: 
Observe these words
16.9. alkaen Greta Hällfors-Sipilä 
& Sulho Sipilä
16.9.–13.11. 
Umppa Niinivaara
Marjolijn Dijkman: Depth of 
discharge
• turuntaidemuseo.fi

Brinkkalan galleria
11.9. asti Seikkailupuisto 40 vuotta: 
Salaperäiset Surisijat
16.9.–30.10. Kaarinan Taideyhdistys 
ry 40 vuotta 
11.11. alkaen Carlo Bassi 
• turku.fi/brinkkala

Titanik-galleria
28.8. asti Hemuloordi, Ilai Elias Lehto 
ja Rag Elnyg
2.–25.9. Työmaa-työryhmä: Lydia 
Toivanen, Andrei Bakharev, Hannu 
Seppälä ja Mari Kämäräinen
26.9.–2.10. Pihla Lehtinen
7.–30.10. Feminist Culture House
4.11. alkaen Vincent Roumagnac
• titanik.fi

Turun Taidehalli
28.8. asti Turun Taiteilijaseuran 98. 
vuosinäyttely
2.9.–2.10. Artor Jesus Inkerö, 
Kristoffer Ala-Ketola, AJ Fusco & 
Valter Tornberg / A Natural Void In The 
Ground 
7.10.–6.11. 
Perttu Saksa 
Leena Kela
Veistos hiilivarastona 
11.11. alkaen Valokuvakeskus Peri 
• turuntaidehalli.fi

Turun linna
2.11. alkaen Prinsessan matka 
• turku.fi/turunlinna

Sibelius-museo
Pehr Kalm 
30.9. asti Soitinten kielillä  
• sibeliusmuseum.fi

Turun pääkirjasto
31.8. asti Stoorissa 
Fendarin työpajan nuorten 
kierrätystaidenäyttely Roskaa osa 2
30.8.–2.10. tieto-osastolla Motanka 
– Valentyna Derchukin ukrainalaisia 
perinnenukkeja 
Ääni-installaatiot musiikkiosaston 
Stagella:
9.9. asti Hilla Väyrynen ja Jaakko 
Autio: Pöytä kahdelle
16.9.–15.10. Antti Tolvi: 
Perhosvaikutus / Butterfly Effect  
• turku.fi/kirjasto
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Aino Kajaniemi: 
Polku, 2014–2015.

Greta Hällfors-Sipilä: 
Keittiössä, 1910-luku.

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

Leena Kela.  
Still-kuva teoksesta There Is No Planet B.

Ilmoittautuminen Kirjan talon kirjoittajapiireihin ja viikonloppukursseille on käynnissä  
15.8. alkaen • kirjantalo.org30
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https://sibeliusmuseum.fi
https://turku.fi/kirjasto
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Työpajoja ja kursseja
Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto
• Pikku Sirkus vauvoille ja taaperoille 

maanantaisin 5.9.–14.11.

• Sirkuskerho lapsille (eri ikäryhmille) 
tiistaisin 6.9.–15.11.

• Tanssisirkus keskiviikkoisin  
7.9.–16.11. 

• Teatterikerho perjantaisin 23.9.–2.12.
• Tarinamuskari keskiviikkoisin 

14.9.–23.11. 
• Moma – Monimateriaalinen taide 

keskiviikkoisin 7.9.–16.11. 
• Digitaitajien Aikaseikkailu 

(3D-harrastus) torstaisin 8.9.–3.11.
• Värikylpyryhmät vauvoille ja 

vanhemmille maanantaisin 5.9.–
14.11.

• Luovat kädet lapsille maanantaisin 
5.9.–18.11. 

• Taidepajat lapsille sunnuntaisin 
11.9.–13.11. 

• Ryhmäpajat koulu- ja 
päiväkotiryhmille. Taidepaja 
keskiviikkoisin 7.9.–9.11. Mediapaja 
torstaisin 8.9.–10.11.

• Värikylpy-installaationäyttelyn 
työpajat 2. ja 16.10. 

Huom. Osaa kerhoista/pajoista ei 
järjestetä syyslomaviikolla.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
• turku.fi/seikkailupuisto  

Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma
• Taidepajojen syyskaudella avoimia 

taidepajoja, kankaanpainoa, 
savipajoja sekä asiakkaiden 
äänestämiä toivekursseja 
13–28-vuotiaille. 

• Maksuton kädentaitopaja Präkäämö 
10–18-vuotiaille. 

Syksyn ohjelma ja tarkemmat aikataulut:
• turku.fi/vimma

Luento-
sarjoja
kirjastossa

Opastuksia

Pääkirjaston Studiossa klo 18

Kasvimuseo 100
• 18.8. Mitä virkaa 

kasvimuseolla?
• 30.8. Lajien uhanalaisuus ja 

museokokoelmat
• 1.9. Kotelosienten ihmeellinen 

maailma
• 22.9. Turun kasvit
• 11.10. Kahvista tupakkaan – 

arkeologisia kasvitutkimuksia
• 20.10. Akvaariokasvirakkautta 

Amazoniassa
• 7.11. Lattiasieni ja muut 

rakennuslahottajat
• 10.11. Turun mistelimysteeri

Kylistä kasvoi Turku
• 31.8. Koroinen ja Räntämäki
• 14.9. Haga, Iso-Heikkilä ja Åvik 

– kolme kartanoa ja kahden 
kuninkaalliset tapetit

• 28.9. Kyliä Maarian ja 
Raision rajalta: Metsäkylä ja 
Ruohonpää sekä Pitkämäki, 
Suikkila ja Teräsrautila

• 12.10. Jäkärlä, Koskennurmi, 
Myllyoja ja Ylijoki

• 26.10. Ihamuotila, Hamaro, 
Kaerla, Kähäri ja Virusmäki

• 9.11. Kaarinasta liitettyjä kyliä

Historia nyt! 6.9., 4.10. ja 8.11. 
Memento mori – muista 
kuolevaisuutesi 12., 19. ja 26.9. 
Ismo Luukkonen - 
kalliomaalausten kuvaaja 5.10.
Mielen tukena 15.11.

• turku.fi/kirjasto

Apteekkimuseo & Qwenselin talo
Yleisöopastukset 28.8. asti:
• suomeksi ma–ke klo 11 ja to–su klo 15
• ruotsiksi torstaisin ja lauantaisin klo 12
• englanniksi torstaisin ja lauantaisin klo 11.
• turku.fi/apteekkimuseo

Luostarinmäki
• Tietovartit päivittäin 21.8. asti
• Elämää Luostarinmäellä 17. ja 24.8. klo 16
• Luostarinmäkeläisten matkassa 21. ja 28.8. klo 14
• turku.fi/luostarinmaki

Turun linna
Päivittäin 28.8. asti:
• Arkea ja juhlaa klo 11.50, 13.50, 15.50
• Pikkuritarikierrokset klo 13
• turku.fi/turunlinna
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Turun linna
• Avoin kirjainriipustyöpaja 2.–6.11.  

ke–pe klo 14–17, la ja su klo 12–15
• turku.fi/turunlinna

WAM
• Avoimet työpajat kaikenikäisille 

20.–21.8. ja 27.–28.8. klo 13–16  
• Kuvataidekerho 4.–6.-luokkalaisille
Maksuton kerho on osa Harrastamisen 
Turun mallia. 

• Ryhmä 1: tiistaisin 16.8.–13.9.  
(5 krt) klo 15–16.30

• Ryhmä 2: tiistaisin 25.10.–22.11. 
(5 krt) klo 15–16.30

Ilmoittaudu mukaan: wam.fi

KONSTa Turun Seudun 
Kuvataidekoulu 
• Taiteen perusopetusta 

kaikenikäisille
• Taidehetkiä, värikylpyjä, 

työpajoja
• konstakuvataidekoulu.fi

Turun kuvataidekeskus
• Taiteen perusopetusta: 

värikaruselli ja ateljee-opinnot
• Syysloman leirit
• kuvataidekeskus.fi

Turun pääkirjasto
• Luovan kirjoittamisen paja 

nuorille 30.8., 20.9. ja 11.10. klo 17
• Kauhusarjispaja 27.10. klo 17
• Rotundan kaikille avoin 

ääneenlukupiiri 7.9., 5.10. ja 2.11.  
klo 16.30 

• Discord-lukupiiri nuorille 6.9. ja 
8.11. klo 17

• turku.fi/kirjasto

Alina Vaarnon maalitussimaalaus.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston Koidetantti-taidekontissa vaihtuvia näyttelyitä • turku.fi/seikkailupuisto

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

 

Elokuvapäivä 
kutsuu 3.9.

Elokuvapäivä muuttaa kaupungin suureksi elokuvanäyttämöksi. 
Päivä huipentuu Tove-elokuvan ulkoilmanäytökseen 

Tuomiokirkkotorilla.

• elokuvapaiva.fi 
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Tee hakemus varhaiskasvatukseen, 
palveluseteliin ja esiopetukseen. Toimita 
tulotietosi ja ilmoita muuttuneet yhteystietosi. 
Voit myös vastaanottaa ja irtisanoa 
varhaiskasvatuspaikan.

•  turku.fi/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi 

Varhaiskasvatuksen 
asiointi sähköisesti 

Ring ohne Worte
To 8.9. & pe 9.9. | klo 19 | Konserttitalo

Philippe Auguin, kapellimestari
Turun filharmoninen orkesteri

Der Ring ohne Worte on Richard Wagnerin ikonisen  
Ring-oopperasarjan henkeäsalpaavimmista musiikkipaloista  

koostuva ainutlaatuinen kokonaisuus. 

• tfo.fi

WAMbience 
Dance 1.10. 

Yhteistyössä X-Rustin kanssa järjestettävä iltaklubi täyttää jälleen 
WAM-museon elektronisilla rytmeillä, visuaaleilla ja valoilla.

• wam.fi

Hobitti
Viimeinen kutsu seikkailuun!

Esityskausi päättyy 15.12.

• tkteatteri.fi

https://elokuvapaiva.fi
https://turku.fi/varhaiskasvatuksen-sahkoinen-asiointi
https://tfo.fi
https://wam.fi
https://tkteatteri.fi
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