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Turun
joulukausi alkaa!
Tuomiokirkon kuusen lamput syttyvät
loistamaan ja joulun valot luovat
tunnelmaa muuallakin kaupungissa.
Katso joulun ajan tapahtumat
sivulta 24 alkaen.
• turku.fi/joulu
• turku.fi/jul
• turku.fi/christmas

Kasvu tuo uskoa tulevaan
Koronapandemia vaikuttaa elämäämme monin tavoin, ja taloudelliset vaikutukset
ovat yksi suurimmista. Kuntatalous koko Suomessa oli vaikeassa tilanteessa jo
aikaisemmin, ja korona teki haasteesta moninkertaisesti suuremman.
Keväällä ja kesällä näkymä taloudellisten vaikutusten suuruuteen oli todella
sumea. Kesän jälkeen talousiskun suuruusluokka alkoi kaikessa vakavuudessaan kirkastua, ja kaupungissa oli ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin.
Olemme jakaneet toimenpiteet kolmeen kokonaisuuteen. Välittömästi taloudellista asemaa parantavat toimenpiteet, jotka oikaisevat tilannetta vielä tänä
vuonna. Uusien sopeuttamistoimenpiteiden määrittäminen tarkoittaa sellaisten
keinojen etsimistä, joilla turkulaisten palvelut voidaan järjestää aiempaa järkevämmin ja tehokkaammin.
Kolmantena kokonaisuutena on uuden kasvun tukeminen yhdessä kumppaneiden kanssa. Kasvun ja kehityksen merkitys vaikeasta tilanteesta selviämisessä on todella tärkeä koko kaupungille, sen kaupunkilaisille ja yrityksille. Paitsi,
että kasvu helpottaa taloudellista tilannetta, se tuo uskoa tulevaan ja konkreettista näkymää siihen, että me selviämme tästä yhdessä.
Turku kehittyy ja menee eteenpäin koko ajan, poikkeuksellisenakin aikana.
Korona jää historiaan vaikuttavana tapahtumana kaupungin ja sen asukkaiden
historiassa. Vaikeana ajankohtana, josta jatkoimme entistä vahvempina eteenpäin. Turun vahvuus on yhteistyössä!

Tillväxt skapar tro på framtiden
Coronapandemin påverkar våra liv på många sätt och de ekonomiska verkningarna är nu en av de största. Kommunekonomin var i hela Finland i en svår
situation redan tidigare och coronaviruset gjorde utmaningen mångfaldigt större.
På våren och sommaren var bilden av de ekonomiska verkningarnas omfattning verkligen höljd i dunkel. Efter sommaren började konsekvenserna för
ekonomin och situationens allvar förtydligas och staden blev tvungen att ta till
omedelbara åtgärder.
Vi har delat åtgärderna i tre helheter. Åtgärder som omedelbart förbättrar den
ekonomiska situationen, som avhjälper situationen ännu i år. Fastställandet av
nya anpassningsåtgärder betyder att vi måste hitta metoder med vilka åbobornas tjänster kan ordnas på ett smartare och mera effektivt sätt än tidigare.
Den tredje helheten utgörs av stödjande av ny tillväxt tillsammans med
samarbetsparterna. Betydelsen av tillväxt och utveckling för att vi ska klara oss
ur denna svåra situation är verkligen stor för hela staden, dess invånare och
företag. Utöver att tillväxten underlättar den ekonomiska situationen, skapar den
framtidstro och konkreta utsikter att vi klarar oss igenom detta tillsammans.
Åbo utvecklas och går framåt hela tiden, även under dessa exceptionella
tider. Coronapandemin förblir en händelse som påverkade stadens och dess
invånares historia. En svår tid då vi gick framåt starkare än tidigare. Åbos styrka
ligger i samarbete!

Minna Arve
kaupunginjohtaja
Tehtävä
Johtaa Turun kaupungin hallintoa,
taloutta ja strategista suunnittelua sekä
henkilökunnan toimintaa.
Suosikkipaikkani Turussa
Kupittaanpuisto ja Aurajokiranta.
Kupittaanpuistossa vietän paljon aikaa
lasten kanssa leikkien, urheillen ja uiden.
Jokirannassa nautin viihtyisästä ja kauniista
ympäristöstä ja ihanista kahviloista.
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Keskustan
kehittämiskilpailusta
lukuisia
sytyttäviä
ideoita

Ilahduttavan moni tarttui Sytytä Turku -kilpailussa kesän lopulla
heitettyyn haasteeseen ja ideoi ratkaisuja, joilla Turun keskustasta
saataisiin entistä elävämpi ja hauskempi meille kaikille.
Jatkoon valitut ideat ovat kommentoitavissa Kerro kantasi
-sivuilla. Käy tutustamassa, kerro näkemyksesi ja ehdota, miten
valikoituja ideoita voisi kehittää vielä eteenpäin!
• kerrokantasi.turku.fi

Tänään tehdään lisää historiaa.
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puolivuotisessa kokeilussa
• Miten turkulaiset voivat?

Åbot-koronabotti on valmis vastaamaan koronaan liittyviin
kysymyksiin. Tekoälysovellus etsii vapaamuotoisiin kysymyksiin
virallisten ohjeiden mukaiset vastaukset lähes sadalla kielellä.
Kannattaa kokeilla ja myös haastaa bottia – tekoälyä kehitetään
koko ajan kokemusten perusteella. Åbot-koronabotin voit avata
Turun kaupungin verkkosivuilta löytyvästä kuvakkeesta.

• covid.neuvola.com/turku
• covid.neuvola.com/turku?language=sv
• covid.neuvola.com/turku?language=en

Kaupunginjohtajan
infotilaisuudet
Kaupunginjohtaja Minna Arve pitää viikoittain
suoran infotilaisuuden netissä kaupunkilaisille
Turun koronatilanteesta ja muista ajankohtaisista
asioista. Infotilaisuudet ovat yleensä tiistaisin
tai keskiviikkoisin Varsinais-Suomen alueellisen
koronatyöryhmän kokousten jälkeen, jolloin
kaupunkilaiset kuulevat välittömästi uudet
linjaukset ja suositukset.
Infot järjestetään Teams Live -lähetyksinä, ja
niitä voi seurata suorana myös Turun kaupungin
Facebook-sivulla.
• Tulevista lähetyksistä kerrotaan verkossa
turku.fi/koronatiedotus ja Turun kaupungin
Twitter- ja Facebook-sivuilla.
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liikkumalla
• Uimahalleissa tehty
paljon, jotta liikunta olisi
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Lue myös
alareunat!
Sieltä löydät lisätietoa ja
vinkkejä sivun aiheesta.

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

Sataman
suojissa
4

Taina Rantala ja Seppo
Manner ovat asuttaneet
yli satavuotiasta,
merimieskotinakin toiminutta
taloa Turun linnaa vastapäätä
jo 25 vuotta. Sataman
kuhinassa ja historiallisessa
miljöössä ollaan monien
asioiden risteyskohdassa.

Paljon nähneen reilu
satavuotiaan talon nykyiset
asukkaat kertovat oppineensa
pelkällä kuulokuvalla
tunnistamaan, jos läheisessä
risteyksessä sattuu kolari.

V

uonna 1911 rakennettu
mansardikattoinen, jugendruudutetuin ikkunoin
koristeltu talo kertoisi varmasti monia tarinoita, jos
osaisi puhua. Turun merimieskotina ja
-kirkkona ja myös suojelupoliisin hallussa ollut ja toiminut rakennus on nähnyt
monenlaista kulkijaa, mutta viimeiset
vuodet tilanne on ollut seesteisempi.
Rakennusalalla yrittäjinä toimivat
Taina Rantala ja Seppo Manner ostivat
talon vuonna 1996.
– Muutimme Alastarolta ensin vuodeksi Verkahoviin, pyöritimme yritystämme sieltä käsin ja kävimme työmailla
ympäri Varsinais-Suomea. Ei meillä ollut
vakaata aikomusta jäädä Turkuun, mutta tämän talon ostettuamme siinä vain
kävi niin, pariskunta muistelee.

Rauhaisaa asumista
Talon monista ikkunoista aukeaa jylhä
näkymä suoraan Turun linnalle sekä
Satamakadun suuntaan, ja pihalle
pilkottavat puiden välistä laivayhtiöiden
tunnukset terminaalialueelta. Asuinpaikkana alue on rauhallinen, mitä nyt talo
vähän tärisee, kun bussit ajavat kadulla
ohi.
– Vielä 90-luvun lopulla satamaalueella oli toisenlainen meno, oli
kapakoita ja levottomampaa, Manner
muistelee.
– Toisaalta nykyinen turistivilinä ja laivamatkustajien tuoma kuhina kuuluukin
tänne alueelle. Lähinaapureita meillä ei
ole, ja tykkäämmekin siinä mielessä olla
omissa oloissamme, Rantala jatkaa.
Linnankadulla sijaitseva rakennus ja
sen historia on kyllä ollut turkulaisten
mielissä edelleen. Etenkin alkuvuosina
paikalliset ohikulkijat saattoivat tulla
kertomaan talon uusille asukkaille muistojaan merimieskodin ajoilta. Kulkijat
myös kauempaa ovat löytäneet tiensä
pihamaalle.

– Eräänä aamuna puutarhassamme istui mies ja puhui jotakin minulle
tuntematonta kieltä. Hän oli ilmeisesti
siinä luulossa, että talo toimi edelleen
merimieskotina, Rantala muistelee.
Noin 250-neliöisen talon lukuisista
huoneista vain osa on pariskunnan aktiivisessa käytössä. Alakerran keittiössä
ja isossa oleskeluhuoneessa asukkaat
viettävät eniten aikaa. Yläkerran olohuoneen biljardipöytä ja baari otetaan
käyttöön, kun viihdytetään vieraita.

Vetovoimatekijöitä
Linnanniemen alueelle
Merimieskodin jäljiltä talosta ei löytynyt
Rantalan ja Mannerin siihen muuttaessa
paljoakaan esineitä, ainoastaan vanhat
ovenkarmien pultit ovat suojelupoliisin,
tai sitä edeltäneen valtiollisen poliisin, ajoilta säilyneet. Siinä, missä nyt
alakerroksessa on sauna, oli aikoinaan
ilmeisesti poliisin putka.
Itse Lauri Törnin on kerrottu saapuneen Turkuun aikoinaan tämän putkan
kautta.

Turun linna on Taina Rantalan ja
Seppo Mannerin elämässä läsnä
niin ikkunasta katsomalla kuin
oman kodin seinällä, kirpputorilta
löydetyn kuvan muodossa.

– Kaikkea satamaliikennettä valvottiin
ja meriltä saapuvat ihmiset kulkivat tämän rakennuksen ohitse. Kadulla talon
vieressä oli puomi kulkua säätelemässä,
Manner kertoo.
Pariskunta osallistui tänä syksynä
Turun museokeskuksen nykydokumentointiprojektiin, jossa kerättiin sataman
ja Linnanniemen alueella asuvien ja
asuneiden turkulaisten kokemuksia ja
muistoja alueelta. Aluetta odottavat
kunnianhimoiset kehittämissuunnitelmat.
Pariskunta suhtautuu suunnitelmiin
varautuneen positiivisesti.
– Toivottavasti tulee jotakin sellaista,
joka saa esimerkiksi laivamatkustajat
jäämään tänne alueelle viihtymään.
Nythän suunnataan melkein heti bussilla
keskustaan.
Pariskunta on itsekin tottuneita risteilijöitä. Laivaterminaalin aivan viereisen

Seppo Manner viihtyy parhaiten
alakerran olohuoneessa,
jossa pidettiin aikoinaan
merimieskodin kahvilaa.

sijainnin ansiosta risteilystä on usein
voitu päättää vaikka pari tuntia ennen
lähtöä. Manner ja Rantala kertovatkin, että aktiivisen risteilyhistoriansa
ansiosta laivayhtiön henkilökunta tuntee
ja muistaa kivenheiton päässä asuvan
pariskunnan.
– Toivottavasti eivät ole nyt pandemian aikana olleet meistä kovin huolissaan, Manner ja Rantala hymyilevät.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Nykydokumentoinnilla
taltioidaan tämän päivän ja
lähimenneisyyden ilmiöitä
Sokos Wiklundin tiloissa nähtiin
marraskuussa Linnanniemen
kehittämisen pop up -näytte
ly, johon myös Seppo Manner
ja Taina Rantala osallistuivat.
Turun museokeskuksen nyky
dokumentointiprojektiin haasta
teltiin Linnanniemen ja sataman
alueilla asuvia ja työskenteleviä
turkulaisia.
– Nykydokumentointia tehdään
haastattelemalla, kuvaamalla ja
havainnoimalla. Näin saadaan
arvokasta tietoa ajan ilmiöistä, juuri
tässä hetkessä taltioituna, kertoo
nykydokumentoinnista vastaava
tutkija Milla-Lotta Kemiläinen.
Turun alueella on nykydokumentoitu muun muassa alueen

Tutustu Linnanniemen kansainvälisen ideakilpailun voittajatyöhön sivulla 19.

katoavaa teollisuutta ja tuotantoa, pandemia-ajan vaikutuksia
ihmisten elämään sekä tekstiiliteollisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä hankkeita.
Kemiläisen mukaan on tärkeää
tarttua nykyhetken ilmiöihin, sillä
ihmisten käsitykset vallitsevista
olosuhteista muuttuvat nopeaan.
– Esimerkiksi etätyön vaikutuksia arkeen alettiin taltioida
heti, kun poikkeusolot astuivat
voimaan. Muutaman kuukauden
kuluttua asennoituminen oli jo
toisenlaista, kun tilanteeseen oli
totuttu.
• Nykydokumentointikohteita voi
ehdottaa: museokeskus@turku.fi,
milla-lotta.kemilainen@turku.fi
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Kaupunkipyörästä
vaihtelua ikäihmisen
arkiliikuntaan
Föllärit eli kaupunkipyörät ovat hyvä kulkupeli
ikäihmisen polkupyörälenkeille. Pyöräily edistää
kestävyys- ja lihaskuntoa.
Kolme vinkkiä
pyöräilyyn:
1. Satula sopivalle korkeudelle
•
Liian korkealla oleva satula
saattaa aiheuttaa alaselkäkipuja.
Liian matalalle asennettu satula
voi kipeyttää polvet.
•
Satulan korkeus on suunnilleen
oikea, kun pyörän vieressä
seisoessa satula asettuu noin
lantion korkeudelle.
2. Säilytä hyvä pyöräilyasento
•
Pyöräillessä polvet ja varpaat
osoittavat suoraan kohti
menosuuntaa.
•
Hartiat pysyvät ajon aikana
rentoina ja kyynärpäät hiukan
koukussa.
3. Pyöräile ensin lyhyempiä
lenkkejä
•
Jos edellisestä pyörälenkistä on
aikaa, aloita lyhyillä lenkeillä.

Miten
turkulaiset
voivat?

H

iljattain julkaistu laaja
hyvinvointikertomus
luo kuvaa turkulaisten
hyvinvoinnista ja antaa
suosituksia tulevaan.
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Fysioterapeuttiopiskelijat Christa
Broberg, Kati Huovala ja Maria
Kinnunen antoivat vinkit osana Turun
seudun joukkoliikenne Fölin, Valonian
ja Turun ammattikorkeakoulun
GreenSAM-kaupunkipyöräkokeilua.
Kokeilussa ryhmä senioreita tutustui
kaupunkipyörien käyttöön.
• Lue lisää: föli.fi/föllärikokeilu
TEKSTI: SAANA LEHTINEN
KUVA: ELLI ERNVALL

Paula Sainio ja Marja-Leena
Kostamo osallistuivat syyslokakuussa kokeiluun, jossa
kaupunkipyörien käyttö tuli tutuksi.
– Föllärit ovat helpottaneet arkeani,
koska lähelläni on fölläripysäkki.
Fölläri on helppo kaupungilla
liikkuessa, sanoo kokeiluun
osallistunut Kostamo.

Viime vuosina turkulaisten kokemus
omasta hyvinvoinnista on parantunut.
Onnellisuuden kokemus ja liikunnan
harrastaminen ovat lisääntyneet.
Turkulaiset ovat tyytyväisiä asuinalueidensa turvallisuuteen. Valtaosa
ikäihmisistä kokee saavansa tarpeeksi
apua arkeensa, ja suurin osa lapsista ja
nuorista on tyytyväisiä elämäänsä.
Hyvinvointi kuitenkin jakautuu
epätasaisesti. Turkulaisia huolettavat
etenkin mielenterveys, talous sekä työja toimintakyky. Kaikissa ikäryhmissä

Sähköinen
yhteiskäyttöauto
puolivuotisessa
kokeilussa

T

unnelma sähköistyi
Kupittaalla maaliskuussa, kun kestävää
liikennettä ja liikkumista edistävä, EU-rahoitteinen CIVITAS ECCENTRIC
-hanke tarjosi yhteiskäyttöisen
sähköauton palvelemaan kaupungin työntekijöiden ja alueen
muiden toimijoiden liikkumistarvetta.
Auto oli virka-aikoina varattu
kaupungin työntekijöiden hyödynnettäväksi työasiamatkoihin.
Iltaisin ja viikonloppuisin autoa
sai varata myös yksityiskäyttöön.
Kokeilu oli alueen asukkaille helppo keino testata uutta palvelua,
joka laajetessaan voisi korvata
oman auton omistustarpeen.
Autoa varanneilta saatiin pääasiassa hyvää palautetta. ”Lisää
yhteiskäyttöautoja Turkuun!

on entistä enemmän mielialaan liittyviä
huolia, ja turkulaiset kokevat olevansa
yksinäisempiä kuin suomalaiset yleensä.
Hyvinvoinnissa on myös suuria alueellisia eroja, vaikkakin ne ovat kaventuneet
viime vuosina.
Verkossa ilmestyvässä Miten turkulaiset voivat? -juttusarjassa tutustutaan
tarkemmin laajan hyvinvointikertomuksen
havaintoihin ja kehitysehdotuksiin sekä
hyvinvointia tukeviin toimiin:
turku.fi/hyvinvointikertomus.

Tällaiselle on tarvetta nykyaikaisessa kaupungissa.” Kokonaan
risuitta ei päästy, mutta auto oli
mukava ajettava ja reilu puolivuotinen kokeilu käyttäjien mukaan
tervetullut tuulahdus uudesta
maailmasta, jossa auton omistamista ei enää pidetä välttämättömänä.
Uudenlainen rahoitusmalli,
jossa ulkoinen vuokraus vähentää autosta maksettavaa
kuukausivuokraa, sekä auton
yhteiskäyttö kaupungin henkilöstön ja kaupunkilaisten kesken
olivat keskeisimpiä asioita,
joita kokeilussa haluttiin testata.
Näitä oppeja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa kaupungin
suunnitellessa autokantansa
yhteiskäyttöasteen nostamista.
TEKSTI: HEINI VILJANEN
KUVA: HANNU AALTONEN

70 %

65 %

Työikäisistä 70 % ja
ikäihmisistä 65 %
harrastaa liikuntaa
vapaa-ajalla.
TEKSTI JA GRAAFI: EEVA HÄMÄLÄINEN

Yleistä sosiaalipalveluiden neuvontaa ja -ohjausta saa Kauppatorin Monitorissa ja Eskelin infopisteellä
(Linnankatu 23) sekä puhelimitse ja chatissa. • turku.fi/sosiaalipalvelujenasiakasneuvonta

Lukiolaisen tukena

Jokaisessa Turkupostin
numerossa käymme kahvilla
kaupungin työntekijän kanssa.

Puolalanmäen lukion erityisopettaja Heli Ketovuori kutsui opiskelijakunnan
edustajia tutustumaan uuteen Ohjaus ja tuki Turun lukiokoulutuksessa
-sivustoon. Kahvittelun yhteydessä lukiolaiset Edit Euro sekä Frans
Ekqvist saivat mahdollisuuden vaikuttaa sivuston sisältöön.
Heli: Me olemme Erityisesti lukiossa
-hankkeessa miettineet, miten voidaan
kehittää tiedonkulkua opiskelijan tuki
palveluista Turun lukioissa. Ilman opiskelijaa
ei ole opiskelijahuoltoa. Tarkoitus oli tehdä
lukiolaiselle helposti lähestyttävä sivusto,
josta tieto löytyy helposti.

Heli: Myös oppitunneilla voidaan tehdä
asioita eri tavalla. Se voi olla lisäaikaa
kokeessa tai sähköiset muistiinpanot oppitunnista lukiolaiselle, jolla on vaikkapa vaikea
lukivaikeus, joka hidastaa muistiinpanojen
tekemistä. Silloin sitä tukea antaa aineenopettaja, eikä vain erityisopettaja.

Edit: Tämä sivusto hahmottaa hyvin
visuaalisesti, mistä se apu ensimmäisenä
tulee vastaan. Tosi monelle ryhmänohjaaja
on se ensimmäinen, jolle tulee mieleen
mennä kertomaan asioista.

Edit: Koulupsykologin ja psykiatrisen
sairaanhoitajan työnkuvaa voisi useamminkin
tuoda esille, kun niiden väliset erot eivät aina
ole hyvin tiedossa opiskelijoilla.

Heli: Niin sen kuuluu ollakin. Hän on se
oma aikuinen.
Frans: Tutoropiskelijoista puhuttaessa voisi
painottaa, että heiltä voi kysyä apua pitkin
vuotta. Usein ajatellaan, että he ovat tukena
vain siinä alussa. On tärkeää tietää, että heiltä
voi kysyä apua matalalla kynnyksellä.

Frans: Kun tietoa on enemmän, sitä ehkä
uskaltaa mennä juttelemaan helpommin.
Se lisää varmuutta, kun vastuu on
määritelty sivuilla, eikä tarvitse arpoa
kenen puoleen kääntyä.
Edit: Sivuilla voisi vielä tuoda esiin, että
opiskelut voi myös vetää 3,5 vuoteen tai
neljään, jos tilanne sitä vaatii. Kaikilla lukio
ei mene oletetussa kolmessa vuodessa.

Heli: Tämä sivusto linkitetään kaikkien
lukioiden kotisivuille. Sieltä opiskelija löytää
tiedon häntä omassa lukiossaan auttavasta
henkilöstöstä ja tarjolla olevasta tuesta, kuten
tukipajoista. Tarkoitus oli olla selkeä, jotta
viesti tavoittaa myös meidän muunkieliset
opiskelijamme ja ruotsinkieliselle puolellehan
tämä tulee ruotsiksi.
Frans: Pelkällä ammattinimikelistalla ei
hahmottaisi sen tuen laajuutta, mikä näillä
sivuilla näkyy. Sivuston visuaaliset elementit
konkretisoivat, kenen puoleen kääntyä ja mistä
hakea apua.
TEKSTI: EMILIA KOIVUMÄKI
KUVA: LINDA ILOLANDER

Erityisopettaja Heli Ketovuori (vas.) esittelee
opiskelijakunnan edustajille Edit Eurolle ja
Frans Ekqvistille uutta sivustoa lukiolaisille
tarjolla olevista ohjaus- ja tukipalveluista.

Ohjaus ja tuki Turun lukiokoulutuksessa -sivusto on
luotu Erityisesti lukiossa -hankkeessa. Tavoitteena
on kehittää Turun lukioihin toimintamalleja, joilla
tuetaan lukio-opiskelijoita opintojen etenemisessä
ja lisätään heidän hyvinvointiaan. Hanketta
rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä
Turun kaupunki.
• turku.fi/lukion-tuki
• turku.fi/lukion-tuki-sv
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Kasvava Turku

Turun ammatti-instituutin
opiskelijat Meri Touru (vas.),
Peter Kruskopf ja Meri
Salonen ovat suorittaneet
opintoja S/S Borella.

Bore taipuu oppimisympäristönä moneen
Entinen risteilyalus S/S Bore ei ole tavanomainen oppimisympäristö. Turun ammatti-instituutin osaksi vuonna 2018
siirtyneellä laivalla on ehtinyt jo opiskelemaan mm. matkailuja ravintola-alan opiskelijoita, datanomeja ja kampaajia.
Kyllä se tuntuu merielämältä,
kun olet täällä, vaikka laiva ei
rannasta liiku, pohtii matkailu
alan opiskelija Meri Touru.
Hän on kulkenut kolmen vuoden
aikana jo paljon Boren sokkeloisia
käytäviä. Parasta Borella on Tourun
mukaan se, että siellä pääsee käsiksi
itse työntekoon. Sitä ei pelkkä koulun
penkillä istuminen voi tarjota.
Monelle opiskelijalle Bore on ensimmäinen kosketus asiakaspalveluun. Se
tarjoaa turvallisen tilan asiakaskontaktien harjoittelemiseen. Paikalla on aina
opettaja tai ohjaaja, eikä kysymyksien
kanssa jää yksin. Touru myöntää, että
häntäkin jännitti ensimmäisen kerran,
kun puhui asiakkaalle hostellin vastaan-
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otossa. Nyt se tuntuu jo luonnolliselta ja erityisesti kielitaidon käyttö
ja vastaanoton erilaiset työtehtävät
kiinnostavat Tourua.
Joidenkin opiskelijoiden aika
Borella rajoittuu vain yhteen tapahtumaan. Turun päivänä vietettiin laivan
uudistetun kampaamon avajaisia.
Kampaajaopiskelija Meri Salonen oli
mukana suunnittelemassa pop- up-
tapahtumaa osana opintojaan.
Asiakkaita virtasi tasaiseen tahtiin
kampaajan tuoliin.

S/S Bore aloitti vuonna 2018
toiminnan Turun Ammatti-instituutin
oppimisympäristönä.

Lue koko juttu ja katso video Boresta oppimisympäristönä • turkuai.fi/bore-taipuu-moneen

– Vaikka oli vähän tilanpuutetta, niin mukavasti tultiin
toimeen, muistelee Salonen.
Innokkaat asiakkaat joutuivat
välillä jonottamaan käytävällä.
Ajanvarauksetta työskenteleminen poikkesi koulutöistä ja toi
yllättävyyttä päivään.

Itsevarmuutta
tulevaisuuteen
Kokkiopiskelija Peter
Kruskopfin mukaan
kompaktissa laivakeittiössä
on puolensa. Työpiste pysyy
siistinä, kun kaikelle on oma
paikka. Boren keittiö on myös
siitä erilainen, että ruoka
viedään asiakkaille, kun
koulun opetuskeittiöstä se
jää opiskelijoille tai pakataan
myyntiin.
Yksi isoimmista asioista, joka
erottaa Boren koulukeittiöistä
on Kruskopfin mukaan kuitenkin poikkialaisuus. Samassa
ravintolassa voi kokkien lisäksi
hääriä siivooja- ja matkailualan
opiskelijoita. Yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti erityisesti
tilaisuuksia järjestettäessä.
Bore on aina avoin oppimis
ympäristö. Opinnot eivät riipu
kouluajoista, vaan aikaiset
aamut ja viikonlopputyöt tulevat
vuoroissa tutuksi. Luokat työskentelevät yleensä Borella 2–4
viikon jaksoissa, mutta opiskelijat voivat myös tehdä eripituisia
koulutussopimusjaksoja.
– Tästä tulee meidän opiskelijoiden oma keittiö sen parin
viikon ajaksi, summaa Kruskopf.
Hänelle opinnot Borella ovat
tuoneet työhön itsevarmuutta. Tulevaan työharjoitteluun
ei tarvitse hypätä tyhjästä ja
omista odotuksista puhuminen
on helpompaa, kun takana on
vähän kokemusta.
TEKSTI: EMILIA KOIVUMÄKI
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

60-vuotisjuhlia tänä
vuonna viettänyt Bore
valittiin keväällä Suomen
parhaaksi hostelliksi.
Åppi-sovelluksessa
S/S Boren ensimmäinen
kapteeni opastaa alueen
vieraita virtuaalisesti.
Borea kehitetään osana
6Aika: 365/12 - Aina avoin
ammatillinen oppilaitos
-hanketta.
• polkuammattiin.fi

Vakkiksessa autetaan
koulupudokkaita
Yläkouluikäisen poissaolojen taustalla voi olla monia tekijöitä, kuten
kiusaamista tai se, että koulu ei jostain syystä kiinnosta. Tilanne voi johtaa
koulupudokkuuteen. Pahimmillaan nuorella menee huonosti myös kotona ja
hänelle sataa pelkkää negatiivista palautetta kaikkien kattojen alla. Turussa
koulupudokkaiden ongelmiin löytyy tukea avohuollon lyhytaikaisesta sijoituksesta.

V

akka-Suomentien avohuollon yksikkö, eli Vakkis, on
tarkoitettu koulupudokkaille ja jälkihuoltoon siirtyville.
Avohuollon sijoitus perustuu sopimiseen ja vapaaehtoisuuteen ja
sijoitus tehdään kolmeksi kuukaudeksi
kerrallaan. Näillä periaatteilla ja systeemisellä työotteella kodinomainen Vakkis
on toiminut kaksi vuotta.
– Systeeminen työote tarkoittaa sitä,
että koko työ lähtee nuoren ja perheen
tarpeista ja yhdessä asetamme koko
työlle tavoitteet. Perhettä tarkkaan
kuuntelemalla ja ottamalla heidät
mukaan prosessiin pyritään välttämään
pitkäaikaisia huostaanottoja, kertoo
vastaava ohjaaja Tarja Hytönen Vakkiksesta.

Nuori ja perhe saavat
omaohjaajan
Vakkiksessa nuori ja perhe saavat
ensimmäiseksi oman luottohenkilöparin.
Aluksi tutustutaan ja sovitaan yhdessä
tarkkaan määritellyt ja ajallisesti rajatut
tavoitteet. Sitten työ nuoren kanssa voi
alkaa.
– Autamme nuoria löytämään säännöllisen päivärytmin ja toimivan arjen,
johon koulu oleellisesti kuuluu. Monesti nuorella on meille tullessaan hyvä
motivaatio alkaa ratkaista ongelmiaan.
Se auttaa prosessissa etenemistä ja tavoitteiden asettamista, sanoo Vakkiksen
ohjaaja Minna Karhu.
Pidempiaikaisessa avohuollossa
oleville nuorille voidaan oman perheen

lisäksi etsiä muita tukihenkilöitä.
– Yksikin aikuinen riittää, ehkä joku
nuoren tukiverkostosta tai esimerkiksi
ammatillinen tukihenkilö, Karhu kertoo.
Kun nuoren kouluasiat sujuvat paremmin ja avohuollon sijoitus päättyy,
perhetapaamisia jatketaan sopimusten
mukaisesti kotona. Tarvittaessa koko
perhe saa tukea esimerkiksi avohuollon
tutulta perheterapeutilta, joka on ollut
mukana koko sijoituksen ajan.
• Lue koulupudokkaan tarina:
turku.fi/lastensuojelu
TEKSTI: MARIKA LEHTO
KUVA: TIIA LAAKSO

KAIKKIEN

Kaikkien koulussa
jokaisen on hyvä olla
Kaikkien koulussa jokainen oppilas voi tuntea olonsa hyväksytyksi
sellaisena kuin hän on. Kaikkien koulu
on ajatus ja mielentila kaikille yhteisestä ja tasa-arvoisesta paikasta,
jossa on turvallista ja hyvä olla. Se on
myös pääteema turkulaisessa perus
opetuksessa tänä lukuvuonna.
Kaikkien koulu -ajattelua lähestytään turkulaiskouluissa oppilaiden
näkökulmasta. Syksyllä järjestetyssä

Vakkiksen ohjaajat pyrkivät
tekemään yksiköstä
viihtyisän ja kodinomaisen.
Myös nuoret voivat
vaikuttaa Vakkiksen
toimintaan. Kuvassa
ohjaaja Esa Lounaja.

K

videokilpailussa oppilaat ideoivat, miten
he voivat ehkäistä kiusaamista ja lisätä
toistensa hyvinvointia kouluissa. Parhaat
ideat palkitaan 1 500 euron lahjakortilla,
jolla voittajat hankkivat kouluunsa tavaroita tai palveluita, jotka lisäävät koulun
viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä.
Kaikkien koulussa keskitytään myös
muun muassa kiusaamisen ehkäisyyn,
monikulttuurisuuteen sekä mielen
terveysasioihin.

ULU

• Voittajavideot
julkaistaan joulukuun
alkuun mennessä
turku.fi/opetus -sivulla.
TEKSTI: TONI PUURTINEN
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Kansainvälinen Turku

Diagnostiikkauralle
pandemian keskellä
Meghadipa Goswami valmistui ajankohtaisemmalle alalle
kuin osasi arvatakaan. Koronapandemian myötä työ tuntuu
entistä merkityksellisemmältä.

M

eghadipa Goswamille on tapahtunut
paljon kahdessa
vuodessa: muutto
Intiasta Turkuun,
opiskelu biotekniikan maisteriksi ja
työllistyminen diagnostiikka-alalle
keskellä koronaepidemiaa.
Goswami työskentelee tutkimus- ja markkinointiassistenttina
turkulaisessa ArcDia Internationalissa, joka on erikoistunut infektiotautien nopeaan ja automatisoituun
diagnostiikkaan. Yritys on kehittänyt tänä vuonna pikatestin myös
COVID-19-viruksen testaukseen.
Se on käytössä sekä Suomessa
että maailmalla.
Goswamista työ diagnostiikka-
alalla on kiinnostavampaa kuin
koskaan. Hänestä koronapandemia on nostanut terveysalan
ammattilaisten, tutkimustiedon ja
diagnostiikan merkitystä ympäri
maailman.
– On motivoivaa tietää, että
työllämme on todellista merkitystä
taistelussa pandemiaa vastaan.

Opiskelujen
houkuttelema
Tekniikan kandidaatiksi Intiassa
opiskellut Goswami muutti
Suomeen vuonna 2018 jatkamaan opintojaan. Molekulaarisen

biotekniikan ja diagnostiikan
maisteriohjelma Turun yliopistossa
houkutteli.
– Säästyin lukuvuosimaksuilta
yliopiston apurahan turvin, hän
toteaa kiitollisena.
Goswami päätyi ArcDialle töihin
opiskeluaikana, ensin kesäharjoittelijaksi ja sitten opinnäytetyötä
tekemään. Hän tutki gradussaan
sukupuolitautien pikatestausta
ArcDian mariPOC-järjestelmällä.
Yliopiston opiskelijalähettiläänäkin toiminut Goswami toteaa,
että korona on vaikeuttanut monen vastavalmistuneen työllistymistä. Hän sai onnekseen toukokuussa kokopäivätyön.
Nyt hän haluaa oppia diagnostiikasta ja markkinoinnista niin
paljon kuin mahdollista. Hän ei ole
päättänyt, miten pitkäksi aikaa jää
Turkuun. Tulevaisuuteen vaikuttavat sekä oma että kumppanin
urakehitys.
Goswami on miljoonakaupunkien Bangaloren ja Kalkutan kasvatti. Turussa hän nauttii rennosta
elämänmenosta ja vuodenajoista.
Miljoonakaupunkien stressaavaa
ja kilpailuhenkistä ilmapiiriä ei ole
ikävä.
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI PELANDER

Turkulaisyritykset
taklaavat koronaa
Terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän tutkimusja liiketoiminnan edistäminen on ollut yksi
Turun kaupungin ja koko seudun yhteisistä
painopisteistä jo pitkään. Koronapandemian
aikana monet alan yritykset ovat ottaneet
kasvuloikkia.
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Meghadipa
Goswami kehuu
ArcDian ystävällistä
työilmapiiriä
ja mukavia
työkavereita.

A

rcDia Internationalin
lisäksi myös Abacus
Diagnostica ja Labmaster ovat kehittäneet omia
nopeita koronatestejään.
Näin on kyetty kasvattamaan merkittävästi paljon kaivattua testikapasiteettia
sekä Suomessa että ulkomailla.
Esimerkiksi Abacus Diagnostican
tuotantomäärät ja raaka-ainetilaukset
ovat käytännössä yli kymmenkertaistuneet, ja yhtiö on palkannut lisää
työntekijöitä sekä logistiikka- että
tuotantotiimiin hoitamaan kasvavia

tilausmääriä. Myös Perkin Elmer Wallac
on kasvattanut koronatestinsä tuotantoa Turussa ja palkannut jo noin sata
uutta työntekijää. Yhtiö myös hakee
jatkuvasti lisää työntekijöitä.
Faron Pharmaceuticals Oy on
osallistunut taisteluun koronavirusta
vastaan lääkekehityksen saralla. Kesällä Faron varmisti yli 4,5 miljoonan euron
rahoituksen tulevaa Traumakine-lääkkeen kaupallista tuotantoa ja kehitystä
varten.
TEKSTI: BARBARA SIMELL

Talous

Korona tekee
kaupungin
taloudenpidosta
haastavaa

Korona vaikuttaa voimakkaasti meihin kaikkiin.
Miten se mahtaa vaikuttaa kaupunginjohtajan töistä
suurimpaan eli kaupungin talouden luotsaamiseen?
Turun kaupunginjohtaja Minna Arve on vastuussa
1,1 miljardista eurosta. Sen verran kaupungissa käytetään
vuosittain päiväkoteihin, kouluihin, kirjastoihin, teihin,
puistoihin, katuvaloihin, kaupunkilaisten hyvinvointiin ja
sairaanhoitoon, tänä vuonna siis myös koronan hoitoon.
Korona on kurittanut Turkua, kuten
kaikkia suuria kaupunkeja. Miten
Turku selviää koronasta?
Turku selviää hyvin. Me olemme vahva
kaupunki, vaikka hetkellisesti nyt
talous niiaa meilläkin pahasti. Turku on
tarttunut taloustilanteeseen heti kesän
jälkeen: jatkamme vuonna 2019 aloitettua sopeuttamisohjelmaa eli pyrimme
tekemään asioita koko ajan järkevämmin ja vaikuttavammin.
Kesän jälkeen tehty ennuste näytti,
että kaupungin menot ovat yli 17 miljoonaa euroa tuloja suuremmat ennen
investointeja ja lainojen lyhennyksiä.
Tilanne pitää oikaista erilaisin säästötoimin vuoden 2020 loppuun mennessä.
Työ on suuri, mutta olen varma, että
onnistumme.

Miksi summa on kertynyt noin
suureksi?
Suomessa koko kuntakentän vaikea
taloustilanne näkyi jo muutama vuosi
ennen koronaa. Pandemia keikautti
herkkää tilannetta vielä niin, että erityisesti terveydenhuollon kustannukset
kasvoivat, ja samalla kaupungin tulot
sekä veroina että maksuina putosivat
rajusti.
Liki 20 miljoonaa on iso summa:
miten se näkyy palveluissa?
Kaupunkilaisten palveluihin säästöt
eivät näy, eivätkä vaikuta. Minun on
kuitenkin pakko varoittaa, että jos korona jatkuu, se tulee vaikuttamaan myös
palveluihin. Emme pysty ylläpitämään
nykyisenkaltaista tasoa, jos käytössä on

Lue lisää • turku.fi/talousarvio

koko ajan vähemmän rahaa.
Toivon sydämestäni, että koronapandemia saadaan selätettyä. Se vaatii vastuullista käytöstä meiltä kaikilta: maskit,
etäisyydet, käsien pesu ja desinfiointi
sekä oikeanlainen yskiminen eli kaikenlainen toisten ihmisten huomiointi.

Vain sillä tavalla Turku pysyy kilpailukykyisenä. Merkittävimmät kehittämis
investoinnit tehdään yhteistyössä
lukuisten kumppaneiden kanssa. Turun
vahvuus on yhteistyössä, kumppanuudessa ja siinä, että meillä on yksityisiä
toimijoita, jotka investoivat Turkuun.

Mitä sopeuttamisohjelma
sitten tarkoittaa, jos se ei näy
kaupunkilaisille?
Se tarkoittaa kaupungin perustoiminnan
kehittämistä entistä ketterämmäksi ja
toimivammaksi. Turku on vanha kaupunki ja meillä on edelleen kaikenlaisia siiloja ja totuttuja tapoja, jotka eivät ole enää
tätä päivää. Vanhoja toimintamalleja on
purettu vuosikausia ja nyt rakennetaan
avointa, yhteistyöhön ja yhteismitallisuuteen pohjautuvaa kaupunkia.
Talouden tasapainotus ei myöskään
ole pelkkää säästämistä. Panostamme
entistä enemmän kasvuun, koska kasvu
osaltaan tasapainottaa taloutta ja se tuo
myös uskoa tulevaan ja siihen, että me
selviämme vaikeasta tilanteesta.
Miten Turku pidetään hyvänä kau
punkina myös tuleville turkulaisille
ja tänne muuttaville?
Meidän pitää huolehtia siitä, että Turun
palvelut ovat laadukkaat ja samaan aikaan meidän pitää uskaltaa investoida.

TEKSTI: SAARA MALILA
KUVA: MIKA KURKILAHTI / A1 MEDIA OY

Kaupunginvaltuuston
hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan
hallintokunnille määrärahat
ja tuloarviot tai netto, joilla
tuotetaan kaupunkilaisille
peruspalvelut. Turun
kaupunginvaltuusto vahvistaa
vuoden 2021 talousarvion
marraskuussa 2020.
Valtuuston päätöksen jälkeen
lauta- ja johtokunnat tekevät
tarvittavat tarkistukset
suunnitelmiin, minkä jälkeen
talousarvio ja -suunnitelma
on valmis.
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Kohti vuotta 2029

Palkittu ilmastokaupunki
puolimatkassa
tavoitteeseen
Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Turun tavoitevuosi 2029 on tätä
kunnianhimoisempi. Tavoitteen saavuttamiseksi päästöjä on leikattava 80 % vuoden 1990
tasosta. Tavoitevuoden jälkeen kaupunkialue sitoo enemmän hiilidioksidia kuin tuottaa sitä.
Turku on ilmastonmuuttaja
Turun kaupunkialueen päästöjä on
vähennetty jo noin 50 % vuoden 1990
tasosta. Valtaosa vähennyksestä on
tullut energiajärjestelmän muutoksesta.
Pelkät kaupunkikonsernin toimet eivät
kuitenkaan riitä.
– Vähennämme määrätietoisesi Turun
alueen päästöjä ja varaudumme ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Samalla
mahdollistamme myös muiden toimijoiden osallistumisen ilmastotyöhön. Turku
on aktiivinen ilmastonmuuttaja positiivisessa mielessä, kertoo ilmastopolitiikan
kehittämispäällikkö Risto Veivo.
Kun Turun alueen kaukolämpö ja
sähkö tuotetaan vähäpäästöisesti, on
katse käännettävä muihin kohteisiin.
Myös liikenteen päästöjä on jo vähen-

netty noin 25 % vuoden 1990 tasosta,
mutta muutos on silti vielä liian hidasta.
– Joukkoliikenne on hyvällä polulla hiilineutraaliuteen ja sähköbussien
määrä moninkertaistuu lähivuosina.
Pyöräily- ja kävelyolosuhteita kehitetään
ja kaupungin rakennustyömaat aiotaan
saada fossiilittomiksi vuoteen 2025
mennessä. Vielä kun entistä useampi turkulainen kulkisi jalan, pyörällä,
bussilla tai päästöttömällä autolla tai
muulla vempaimella, niin alkaisi näyttää
lupaavalta, Veivo vetoaa.

Yrityksille oma polku
ilmastotekoihin
Turkulaiset yritykset ja yhteisöt ovat
lähteneet mukaan vaikuttavilla ilmastoteoillaan vähentämään alueen päästöjä.

Näitä ilmastotekoja on yhteisessä
tietokannassa jo 75. Mukaan tarvitaan
pienet ja suuret toimijat. Veivo kutsuukin kaikki yritykset ja yhteisöt miettimään, mitä itse voisi tehdä päästöjen
vähentämiseksi ja miten liiketoiminta
voi auttaa muita vähentämään päästöjä.
– Rakennamme yhdessä yritysten
ja yhteisöjen kanssa vahvaa ilmasto
joukkuetta. Turussa on tapahtunut
hienoja asioita. Täältä löytyy esimerkiksi Suomen ensimmäinen biokaasua
nesteyttävä laitos ja Ylioppilaskylästä
on päätetty tehdä energiapositiivinen
alue. Vähähiilisyys voi hyvin olla osa liike- tai palvelutoiminnan ydintä ja koko
alueen yhteinen menestystekijä!

Turku
vuonna
2020
• paras keskikoinen
ilmastokaupunki EU:ssa
(Covenant of Mayors)
• nostettiin
maailmanlaajuiselle
ilmastokaupunkien
A-listalle. Listalla yht.
105 kaupunkia (CDP)

KUVA: SAKARI SEESPURO

Suuntana 1.5 asteen
elämä
Asukkaan näkökulmasta ei ole
tärkeintä, mitkä omista päästöistä syntyvät juuri Turun alueella.
Noin puolet turkulaisen päästöistä syntyy muualla kuin Turussa.
Jotta ilmastonmuutosta voidaan
onnistuneesti hillitä, pitää myös
suomalaisten kotitalouksien
hiilijalanjäljen pienentyä merkittävästi. Yksittäisen ihmisen
hiilijalanjälki koostuu asumisesta,
liikkumisesta, ruoasta ja kuluttamisesta.
1.5 asteen elämä koostuu tavoista rakentaa jokapäiväistä elämää siten, että se vastaa Pariisin
ilmastosopimuksen tavoitteita.
Lisää ilmastotyöstä:
• turku.fi/hiilineutraaliturku
• turku.fi/sv/kolneutraltabo
• turku.fi/en/carbonneutralturku
TEKSTIT: RISTO LAHTINEN

Nuorten ilmastopaneelissa
keskusteltiin hiilijalanjäljestä ja
siirtymisestä kohti ilmaston kannalta
kestävää elämäntyyliä. Paneeli kuvattiin
Turussa 7.10. ja sen juonsi Turun
nuorisovaltuutettu Edit Euro. Paneeli
jaettiin alueen kouluihin ja näytettiin
SHIFT-businessfestivaaleilla.
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KUVA: TURUN KAUPUNKI

Näkökulma
Kohti hiilineutraalia
Turkua
Me Turku Energiassa olemme kulkeneet johdonmukaisesti ja
tavoitteellisesti kohti fossiilitonta energiantuotantoa jo kahden
vuosikymmenen ajan ja sitoutuneet yhteiseen matkaan kohti
hiilineutraalia Turkua vuonna 2029. Olemme tehneet vuosien
aikana investointeja ja ratkaisuja, joiden vuoksi meidän on
mahdollista luopua kivihiilestä kokonaan lähivuosien aikana.

Kupittaan liikunta-alueella on selvitetty, miten
luistelumadon jäähdytyksen tuottamaa hukkalämpöä
voisi hyödyntää muiden kohteiden lämmityksessä.

Investoinnit
energiatehokkuuteen
tuottavat
säästöjä

E

nergiatehokkuuden
parantaminen ja
energiankulutuksen
vähentäminen ovat
tärkeä osa Turun
kaupungin ilmastosuunnitelman
toteutusta ja matkaamme kohti
hiilineutraaliutta. Turun alueen
päästöistä noin 60 prosenttia
tulee rakennusten sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä.
Asumisen päästöihin jokainen
voi vaikuttaa omilla valinnoillaan ja alentamalla esimerkiksi
asteella huonelämpötiloja. Turun
kaupunki toteuttaa jo monenlaisia toimia, joilla omien palvelurakennusten, kuten koulujen ja
päiväkotien, energiatehokkuutta
voidaan parantaa.
Turku on mukana Kunta-alan
energiatehokkuussopimuksessa. Kuluneen kolmen vuoden
aikana kaupunki on saavuttanut 37 prosentin säästöt koko
kauden (2017–2025) tavoitteesta.
Säästöjä on saatu mm. energia
tehokkaiden ja uusiutuvaa
energiaa suosivien ratkaisujen,

kuten aurinkopaneelien ja maalämpöratkaisujen avulla. Säästöjä on
syntynyt myös katuvalojen vaihdoilla led-valaisimiksi.
6Aika Energiaviisaat kaupungit
-hankkeessa on kehitetty uusia
yhteistyömalleja kaupunkien ja yritysten välille energiatehokkuustoimien toteuttamiseksi. Hankkeessa
on myös tarkasteltu palvelurakennuksista kerättävän tiedon hyödyntämistä ja testattu erilaisia keinoja,
joiden avulla palvelurakennusten
käyttäjien energiatietoutta voidaan
lisätä ja tätä kautta päästä yhdessä
kohti energiatehokkuustavoitteita.
Kaupunki on kehittänyt keinoja,
joilla uudisrakentamishankkeissa
voidaan kannustaa entistä ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin
esimerkiksi energiantuotantoon ja
-käyttöön liittyen.
• Lue lisää 6Aika Energiaviisaat
kaupungit -hankkeen aikana
kehitetyistä ratkaisuista:
turku.fi/energiaviisaat-kaupungit

Valtaosa tuotannostamme koostuu uusiutuvilla energianlähteillä
tuotetusta energiasta, jota tuotamme sekä itse että
osakkuusyhtiöidemme kautta. Turunseutulaisissa kodeissa se
näkyy mm. yhä ympäristöystävällisempänä kaukolämpönä,
päästöttömänä jäähdytyksenä, vesi-, aurinko- tai tuulivoimalla
tuotettuna sähkönä ja alenevana kaukolämmön hintana.
Tekemiemme investointien ansiosta Turun alueen vuosittaiset
hiilidioksidipäästöt vähenevät vuoden 2020 loppuun mennessä
noin 50 000 suomalaisen asumisesta ja muusta kulutuksesta
aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen verran vuoteen 2012
verrattuna.
Asiakkaidemme antama signaali on ollut vahva, tekoja kestävän
huomisen eteen on tehtävä. Näitä tekoja olemme tehneet.
Maalissa emme vielä ole, mutta tavoite on kirkas ja polku selkeä.

Timo Honkanen
Toimitusjohtaja
Turku Energia

1.5 asteen elämä
-videokilpailu
nuorille
Kerro parhaat ilmastovinkkisi
videotaiteen keinoin vuoden loppuun
mennessä! Haastamme alueen nuoret
1.5 asteen elämä -videokilpailuun. Kolme
parasta palkitaan ja parhaat videot
viedään YK:n ilmastokokoukseen.
• Lisätietoa kilpailusta ja palkinnoista
osoitteesta turku.fi/ilmasto

TEKSTI: MAIJA RUSANEN
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Kaupunki remontissa

Ratapiha-alueen
muodonmuutos
Turun ratapiha-alue muuttuu tulevina vuosina täydellisesti nykyisestä. Vielä
tänään alueella korostuvat rautatieyhteyksien tarvitsemat rakenteet, kiskot,
laiturit ja varikkorakennukset. Todennäköisesti jo muutaman vuoden kuluttua
alkava rakentaminen tuo mukanaan monitoimisen tapahtuma-areenan, hotellin,
asuinkerrostaloja, toimistoja ja elämyskeskuksen.

M

uutoksen mahdollistava
asemakaavanmuutos
oli lokakuussa kaupunkilaisten nähtävillä
ja kommentoitavana.
Tarkistusten jälkeen päätöksiä tehdään
ensi keväänä.
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo
Hintsanen sanoo, että ratapiha-alueella
pitäisi oikeastaan puhua ”hankekaavasta”. Muutos on iso ja se liittyy koko
kaupungin muuttumiseen.
– Käynnissä on sanojen tasolla kaksi
erisuuntaista kehitystä. Henkisesti Turku
on koko ajan avoimempi ja se kasvaa
ikään kuin ulospäin. Tähän liittyy se,
että kaupungin strategiana on kehittää
kaupunkia entistä enemmän yhdessä eri
toimijoiden kanssa.
– Samanaikaisesti kaupungin raken-

Eri toimintojen
sijoittuminen
alueelle.

taminen kuitenkin tapahtuu entistä
enemmän sisäänpäin. Ruutukaava-
aluetta kiertävä kehäalue uudistuu voimakkaasti ja kaupunkirakenne tiivistyy
täydennysrakentamisella.
– Ratapiha-alueen kehittämisessä
nämä kaksi elementtiä yhdistyvät:
hanke on lähtenyt liikkeelle yksityisen
tahon aloitteesta ja kaupunki on mukana yhteistyössä. Alue on myös hyvin
lähellä keskustaa ja merkittävä osa
uudistuvaa kehäaluetta.
Ratapihan tapahtumakeskukseen
on Kauppatorilta matkaa kävellen noin
kilometri. Alueen merkitys onkin hyvin
merkittävä koko keskustan elinvoimaisuuden kasvattamisessa.
Vuosia on puhuttu myös matkakeskuksesta, jossa rautateiden ja linja-
autoliikenteen matkustajat pääsevät

vaihtamaan kulkumuotoa kätevästi
saman katon alla. Kaupunkisuunnittelujohtaja Hintsasen mukaan hankkeet eivät kilpaile keskenään, vaan
tukevat toinen toisiaan.
– Jos tänään katsoo Aninkaistensillalta sataman suuntaan, mitä
näkee? Etupäässä kiskoja ja avaraa
tilaa.
– Ratapihan elämyskeskus, Logomo ja matkakeskus synnyttävät
yhdessä alueelle kiinnostavia asioita,
joita voidaan edistää monipuolisilla
liikkumisratkaisuilla ja täydennysrakentamisella.
Ratapiha-alueen kehittämisessä
on usein korostunut uusi tapahtuma-areena, joka vetää sisäänsä
jopa 9 000–10 000 katsojaa. Ehkä
vähemmälle huomiolle on jäänyt, että
samalla syntyy kokonaan uusi asumisen alue 1 200–1 500 asukkaalle.
Pistemäiset asuintalot nousevat
korkealle, yksi jopa 25 kerrokseen.
– Ydinkeskustan reunalla sijaitseva
alue soveltuu hyvin korkeaan rakentamiseen, jota aika ajoin Turkuun on
kaivattu, Hintsanen sanoo.
– Alueelle tulee myös kaikille
avoimia tiloja runsaasti. Nykyisin
hyvin sulkeutunut alue tulee kokemaan tässäkin mielessä täydellisen
muodonmuutoksen.
• turku.fi/ratapiha
TEKSTI: SEPPO KEMPPAINEN
KUVAT: PES-ARKKITEHDIT OY
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Havainnekuva
monitoimiareenasta
Köydenpunojankadun
suunnasta. Taustalla
oikealla asuinkerrostaloja
ja vasemmalla
elämyskeskus.

Rakenteilla
Raunistulan koulun ns. uuden
osan tasakaton korjaus on
käynnissä. Työt valmistuvat
aikataulun mukaisesti joulukuun
loppuun mennessä. Koulun pihan
betoniaita korjataan tammikuun
loppuun mennessä.
Juhannuskukkulan koulurakennuksen keittiön peruskorjaus
on käynnissä. Työt aloitettiin toukokuun alussa ja kohde valmistuu
todennäköisesti vuoden loppuun
mennessä.
Tommilankadun uuden
päiväkodin rakentaminen on
käynnissä. Tällä hetkellä tehdään
perustuksia ja maanrakennustöitä. Päiväkoti on valmis joulukuussa 2021.
Runosmäen aluekehityshanke on
käynnistynyt vanhan koulurakennuksen purkamisella. Purkutyö
on valmis joulukuun puolivälissä.
Tontille rakennetaan monitoimitalo, johon sijoittuvat päiväkoti,
neuvola, kirjasto- ja nuorisotila
sekä seurakuntatiloja.
• turku.fi/runosmäen-monitoimitalo
• turku.fi/sv/allaktivitetshuset-i-
runosbacken

Maisemoidut
sähkökaapit
ilahduttavat
turkulaisia
Eri puolilla Turkua näkee kauniisti taiteiltuja sähkökaappeja.
Turku Energia Sähköverkkojen tavoitteena on
ollut kaunistaa kaupunkikuvaa maisemoimalla
sähkönjakelukaappeja paremmin ympäristöön
sopiviksi. Useat erityisesti Portsan alueen maalatuista
sähkökaapeista ovat Nuorten työpaja Fendarin tekemiä.
Aiheena luonto ja
ympäristö
Turku Energian ympäristö- ja laatupäällikkö Minna Niemelä kertoo, että
Turku Energian noin 2 700 kaapista
suunnilleen 170 on taiteiltu. Maalauksia
on Portsan ja Länsirannan alueen lisäksi
Uittamolla, Martissa, Pansio-Pernossa
ja Suikkilassa.
– Kaupunkikuvan maisemoinnin
lisäksi tavoitteena on ollut myös estää
kaappien töhrintää. Taide on auttanut
siinä melko hyvin.
Mitä tahansa kuvia sähkökaappeihin
ei voi tehdä, vaan aiheeksi on määritelty
luonto ja ympäristö. Monet Fendarin
nuorten maalaamista kaapeista ovat
eläin- ja kasviaiheisia. Turku Energia
on kustantanut maalit ja tarvikkeet sen
jälkeen, kun yhteistyö on sovittu ja luonnos on hyväksytty.
Fendarissa työpajajaksolla oleva
23-vuotias Julia Haavisto on yksi
sähkökaappeja maalanneista nuorista.
Hän kertoo, että alkoi suunnitella kuvaa
kaapin sijainnin perusteella.
– Kadun nimi ja sijainti lähellä merta
toivat minulle idean pelikaanista ja veneestä, Julia sanoo.

Jos

vanhakaupunki heräisi
eloon
Turku on muuttunut ja kasvanut jo lähes kahdeksansadan vuoden ajan, kauemmin kuin yksikään muu suomalainen kaupunki.
Kehityksen alkuaikoina Turku oli yksi Itämeren alueen merkittävistä kauppapaikoista, jossa eurooppalainen kulttuuri rantautui
Suomeen ja vaikutti vahvasti kaupungin ja koko maamme
kehittymiseen. Kaupungin juuret sijaitsevat Vanhan Suurtorin
ja Tuomiokirkon alueella, josta eri vaiheiden kautta kasvava
kaupunki on saanut nykyisen muotonsa.
Turun viihtyvyyteen on viime vuosina panostettu paljon, jokivarren ehostus valaistuksineen on tästä konkreettinen esimerkki. Paljon muutakin on tehty ja ollaan tekemässä vuonna
2017 luodun Turun keskusta-alueen kehittämisvision pohjalta.
Kun katsoo eteenpäin, on tärkeää myös muistaa se historia
mistä tulevaisuuteen ponnistetaan.
Turun vanhakaupunki on ainutlaatuinen alue, jossa historia ja
sivistys on vahvasti läsnä. Tänä päivänä alueella toimii kaksi
yliopistoa, Suomen vanhin koulu Katedralskolan sekä ammattikorkeakoulu Novia, yhteensä kymmeniä tuhansia opiskelijoita.
Missään muussa suomalaisessa kaupungissa ei ole samanlaista opiskelijoiden keskittymää kaupungin ytimessä.

Marianne Hahto on luonut
Puutarhakadun sähkökaappiin
kauniin auringonkukka-aiheen.

Paljon myönteistä
palautetta
Kuntalaisilta on tullut paljon kiittävää
palautetta taiteilluista sähkökaapeista.
Fendarin ohjaaja Lea Bass kertoo, että
monien mielestä ne piristävät katukuvaa
ja luovat hyvää mieltä.
Nuoren Julia Haaviston kokemuksen
mukaan ohikulkijat pysähtyivät hymyillen katselemaan hänenkin maalaustyötään.
– Toivon, että ihmiset arvostavat
iloista katutaidetta yhtä paljon kuin itse
arvostan.
Kaikki teokset taiteilijatietoineen ovat
Turku Energian verkkosivuilla kaupunkija ympäristötaiteen kuvagalleriassa.
Minna Niemelä sanoo, että heillä on ollut ilo tehdä yhteistyötä kymmenien lahjakkaiden taiteilijoiden kanssa. Fendarin
nuoret ovat maalanneet vuosien aikana
yhteensä ainakin useampia kymmeniä
sähkökaappeja.
– Yleensä meillä on 3-4 kaappia työn
alla yhtenä maalauskautena, ohjaaja
Lea Bass summaa.

Mitä jos tämä voimavara saataisiin entistä vahvemmin valjastettua osaksi turkulaista kanssakäymistä, viihtyisissä kohtaamispaikoissa Turun vanhassa kaupungissa? Entäpä jos Turku
olisi tunnettu siitä, että täällä panostetaan vahvasti koulutukseen ja sen edellytyksiin sekä eri asteen opiskelijoiden ja
koululaisten kanssakäymiseen joko spontaanisti tai ohjatusti.
Mitä jos vanhakaupunki muutenkin heräisi eloon vilkkaana ja
viihtyisänä kohtaamispaikkana turkulaisille ja myös vierailijoille,
eurooppalaisen kulttuurikaupungin sydämessä, jossa historia
ja sivistys on vahvasti läsnä ja esillä. Jokivarren ehostusta
voitaisiin jatkaa yläjuoksulle niin, että ”rantabulevardi” käsittäisi
myös vanhankaupungin korttelit kirsikkapuineen.
Ruotsiksi ”mitä jos” kääntyy muotoon ”tänk om”. Ruotsiksi sanat ovat myös kehotus: ajattele uudestaan tai uudella tavalla.
Elämme parhaillaan yhtä historian merkittävistä kriiseistä, koronavirus tulee jättämään pysyvät jäljet yhteiskunnan kehitykseen. Kestävä kehitys ja ympäristöasiat korostuvat aikaisempaa vahvemmin. Nyt on se hetki, jolloin pitää ajatella uusista
lähtökohdista myös vanhankaupungin kehittämistä. Turun
kaupungin aloitteesta on käynnistetty Turun vanhankaupungin
ja yliopistojen alueen kehittämishanke, jossa alueen merkittävänä kiinteistön omistajana olemme mielenkiinnolla mukana.

Åbo Akademin
säätiö tukee Åbo
Akademi -yliopistoa
ja suomenruotsalaista
kulttuuria. Säätiö ylläpitää
Tuomiokirkon ja Vanhan
Suurtorin ympäristössä
lukuisia historiallisia
arvorakennuksia, joissa
yliopisto toimii.

TEKSTI: MARIA VAKKAMAA
KUVAT: LEA BASS, MARIANNE HAHTO

Julia Haavisto maalaa
Kalastajankadun
sähkökaappiin pelikaania
ja venettä.

Lasse Svens, KTM
Toimitusjohtaja
Åbo Akademin säätiö
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Hei, nyt lähdetään
Apulaisosastonhoitaja
Toni Järvisen
mielestä kotisairaalan
toimipisteen sijainti
Mäntymäessä keskellä
muita terveydenhuollon
palveluja on hyvä.

Kotisairaala tuo
sairaalahoidon kotiin

Kristiina Reilä
on työskennellyt
kotisairaalassa
toiminnan alusta
lähtien eli vuodesta
1999. Työssä parasta
on mahdollisuus
hyödyntää laajasti
omaa ammattitaitoa.

Kotisairaalassa aamu alkaa kello 7 jokaisena päivänä. Työalueena on
koko Turku. Kaikkia potilaita ei välttämättä hoideta heidän kotonaan,
vaan he voivat myös käydä päivittäin kotisairaalassa hoidettavana.

A

amulla tutustutaan edellisen illan raportteihin.
– Valmistelemme
lääkkeet ja hoitotarvikkeet
käyntejä varten. Kotikäynneiltä palatessa tehdään kirjaukset ja
palautetaan verinäytteet. Myös potilaiden vointi käydään lääkärin kanssa läpi.
Iltapäivällä lähdetään jälleen kotikäynneille, tarvittaessa lääkäri on mukana,
kertoo apulaisosastonhoitaja Toni
Järvinen.
Lisäksi potilaille soitetaan tutkimustuloksista ja lääkeohjeistuksista.
– Kotisairaalahoito on potilaalle
vapaaehtoinen vaihtoehto vuodeosasto
hoidolle. Potilaalla on oikeus vaihtaa
kotona annettava hoito vuodeosastohoidoksi. Kotoa palataan kuitenkin
harvoin osastolle, osastonhoitaja Pia
Björklöf toteaa.
Kotisairaalassa hoidettavilla on suonensisäisen lääkityksen tai nesteytyksen tarve. Kotisairaalahoito tarkoittaa
perustasoista sairaalahoitoa potilaan
kotona tai hänen asumispalveluyksikössään, jossa asukkaiden hoito onnistuu
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paremmin tutussa ympäristössä ilman
siirtoa vieraaseen sairaalaympäristöön.

Klo 10
Christian Wülfingille ehdotettiin
Tyksin osastolla kotisairaalan hoitoon
siirtymistä. Christian tarttui ajatukseen
nopeasti, vaikka kotisairaala ei ollut
hänelle aiemmin tuttu. Kotisairaalan
henkilökunta on käynyt edellisen kolmen
viikon aikana hänen luonaan kerran
päivässä vaihtamassa antibioottia
annostelevan pumpun.
– Sairaalassa oleminen alkoi nopeasti

pitkästyttää. Kotona olen voinut elää
lähes normaalia elämää.
Kotisairaalassa on testattu antibioottia annostelevan pumpun käyttöä. Pumppua käyttämällä potilaan
luona voidaan käydä kerran päivässä
aiemman kolmen käynnin sijaan. Näin
aikaa säästyy useampien potilaiden
hoitoon.
– Myös kuntoutuminen on kotona
arjen askareita tehden nopeampaa.
Myös lepo onnistuu paremmin ja
infektiot pysyvät loitolla, mikä on iäkkäiden hoidettavien kohdalla tärkeää,
Toni Järvinen listaa.
Kotisairaalahoidon taloudelliset
vaikutukset ovat isot. Seurannoissa
toiminnan on todettu olevan noin 30
prosenttia halvempaa kuin vastaavan
tasoisen sairaalahoidon.

Toni tapaa vielä Christian
Wülfingin, kun hän on käymässä
kotisairaalassa hoitojakson
päättyessä.

Klo 13
Iltavuoro saapuu töihin. Tarvittaessa potilaan luo tehdään päivän kolmas käynti.
– Työssä parasta on itsenäisyys –
asiakkaan kotona saa rauhassa keskittyä hoitotoimenpiteeseen. Sairaanhoitajan koulutusta pääsee hyödyntämään
laajasti. Työ on palkitsevaa ja potilaat
myös osoittavat tyytyväisyytensä, Toni
Järvinen ja Kristiina Reilä toteavat.
Iltavuoron työt päättyvät klo 21. Yön
aikana potilaat voivat olla yhteydessä
kaupunginsairaalan osastolle, jos tarvitsevat apua.
Lue lisää ja katso video:
• turku.fi/kotisairaala
• turku.fi/sv/hemsjukhuset
TEKSTI: TIIA LAAKSO
KUVAT: TIIA LAAKSO, HANNU AALTONEN

Työpiste etsii turkulaisille
työtä ja ohjaa sopiviin
palveluihin
Kaupungin toimialoille palkataan tekijöitä avustaviin tehtäviin. Vuonna
2021 alkaa työllisyyden kuntakokeilu, jossa Turku on mukana. Kokeilun ja
koronan myötä vanhojen palvelujen rinnalle on kehitetty uusia muotoja.

T

urun kaupungilla on vuosittain satoja tuetun työllistämisen paikkoja. Työt ovat
avustavia tehtäviä esimerkiksi kouluissa ja vanhuspalveluissa. Kokemusta ei välttämättä
tarvita. Tarkoituksena on parantaa
omaa tilannetta työmarkkinoilla. Myös
yrityksiin ja organisaatioihin voidaan
palkata.
– Ehtona on, että on ollut työmarkkinatuella yli 200 päivää tai on alle
30-vuotias. Työaika on pääsääntöisesti 85 % täysimääräisestä työajasta.
Tavoitteena on työllistyä mahdollisimman nopeasti, vaikka kesken jaksonkin avoimille markkinoille, kertoo vastaava urasuunnittelija Sanna Järvi.

Työllisyyden kuntakokeilu
siirtää kaupungin
palveluihin 15 000
TE- toimiston asiakasta
Kokeilun asiakaskuntaan kuuluvat
työttömät ja työvoimapalveluissa olevat
työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja
ansiopäivärahaan. Kohderyhmää ovat
myös alle 30-vuotiaat työnhakijat ja
vieraskieliset.
– Kuntakokeilu tarjoaa meille isoja
mahdollisuuksia. Haluamme tehostaa
turkulaisten työllistymistä, ja kokeilun
avulla saadaan uusia työkaluja. Tämä
tarkoittaa myös uusia tehtäviä ja isoa
asiakasmäärää Työpisteellä. Henkilökunta on taitavaa ja haluaa kehittää

työllisyyspalveluita entisestään, kertoo
työllisyyspalvelujohtaja Riitta Uitto.

Korona on muuttanut
palvelutarjontaa
Työllisyysluvut ovat heikentyneet
koronan varjossa. Työpisteessä on
kehitetty uusia palveluita, jotta töitä
haluaville turkulaisille löydetään
työpaikkoja.
– Palveluvalikoimaamme on otettu
mm. verkkovalmennukset, jotka mahdollistavat apumme älylaitteen välityksellä. Webinaareissa voi laittaa vaikkapa
työnhakupaperit kuntoon tai kuunnella
vinkkejä työhaastatteluun, kertoo Järvi.
– Lisäksi olemme olleet yhteydessä

tämän vuoden aikana puhelimitse ja kirjeitse tuhansiin turkulaisiin ja kertoneet
palveluistamme. Olemme myös tiivistäneet yhteistyötä yritysten ja Science
Parkin kanssa, Sanna Järvi toteaa.
• Ajankohtaiset webinaarit:
turku.fi/tyowebinaarit
• Työpisteen chat:
turku.fi/tyopiste/tyopisteen-chat

• Lue laajempi juttu verkossa:
turku.fi/tuettutyollistaminen
TEKSTI: VESA LEHTO
KUVA: JUSSI LEPPÄNEN

Tuettu työ kartuttaa
kokemusta
Satu Mäki, 24, on datanomi ja koulunkäynninohjaaja. Töitä hän ei ole
saanut kovasta yrittämisestä huolimatta, joten Satu kävi Työpisteellä
aloitusinfossa. Paikka löytyi Aunelan
alakoulusta.
– Jos tuntuu, että työn löytäminen
on vaikeaa, kannustan käymään rohkeasti kyselemässä tuetun työllistämisen paikkoja Työpisteen urasuunnittelijoilta. Haaveenani on toimia
lasten parissa. Olen saanut Aunelassa
hyviä kontakteja opettajiin, jotka taas
tuntevat toisia opettajia ja pystyvät
suosittelemaan minua eteenpäin, Mäki
tuumii.
Satu on toiminut opettaja Jutta
Pönnin luokassa isona apuna.
– Satu on ollut henkilökohtaisena
avustajana, pitänyt kerhoja, auttanut
välituntivalvonnassa ja tunneilla. Jalka
on nyt sen kuuluisan oven välissä.
– Kengännumeroni on 42, katsotaan, riittääkö se avaamaan tarpeeksi
ison raon, Satu naureskelee.

Satu Mäki (vas.)
työskentelee Jutta
Pönnin luokassa
Aunelassa avustavissa
tehtävissä.

Työllistymisen yleisinfo joka maanantai klo 11 Teamsin kautta, ilmoittautumiset: tyopiste@turku.fi
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Verhon takana

Åbok – yllätyksellistä
kirjahyllysilmäilyä
virtuaalisesti
Turun kaupunginkirjasto julkaisi syksyllä uudenlaisen palvelun. Åbok, työnimellä
”Kirjatinder”, on verkkopalvelu, joka auttaa kirjaston asiakasta löytämään uutta ja
kiinnostavaa luettavaa. Vuonna 2017 alkanut matka valmiiseen verkkopalveluun oli pitkä.
da ja parannella matkalla, Hypén kertoo
ja jatkaa:
– Yksittäisen kirjaston on työlästä
lähteä tällaiseen. Mahdollista jatkokehitystä voisi tehdä yhteistyössä muiden
kirjastojen kanssa.

Helppokäyttöisyys on
valttia
Verkkopalvelua testannut
Satu Aalto pitää erityisesti
suositteluominaisuudesta ja palvelun
helppokäyttöisyydestä.
– Itselläni on välillä pitkiä taukoja
lukemisessa, ja lukeminen onkin lopulta
lähtenyt taas uudestaan milloin mitenkin. Ylipäätään välillä on myös haastavaa löytää kiinnostavaa luettavaa, Aalto
summaa.

Aki Pyykkö ja Kaisa
Hypén ovat olleet
suunnittelemassa
kirjaston uutta Åbokpalvelua.

Å

bok-verkkopalvelun ideointi lähti tarpeesta saada
pääkirjaston varastoaineistot näkyvämmäksi asiakkaille. Lopulta varasto
jäi kuitenkin kokonaan Lounais-Suomen
AVIn rahoittamasta ja Gispositio Oy:n
toteuttamasta hankkeesta – paljon
muuta tuli tilalle. Åbok tarjoaa käyttäjälle kirjavirran, josta voi valita mieluista
luettavaa, vaikka vain kirjankannen
perusteella. Verkkopalvelu näyttää
myös pääkirjaston pohjakartasta, mistä
hyllystä teos löytyy.
– Verkossa asiakas ei niin helposti
törmää yllätyksiin kuin hyllyjen välissä
liikkuessa. Åbok mahdollistaa yllätyksellisyyden nyt virtuaalisesti, Åbokin
suunnittelussa mukana ollut informaatikko Aki Pyykkö kertoo.
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Vinkkejä asiakkaille,
lämpökarttoja
henkilökunnalle
Åbok on Suomessa ensimmäinen kirjavinkkauspalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden selata hyllyjä virtuaalisesti.
Åbok perustuu yleiseen anonyymiin
lainausdataan. Kun Åbokin käyttäjä
”swaippaillee” mieluisia teoksia kirjakoriin, algoritmi vertailee valintoja lainadataan.
– Jos valitsee vaikka Reijo Mäen
kirjan, palvelu tarjoaa sinulle herkemmin
kirjoja, joita muut Mäen kirjoja lainanneet ovat lisäksi lainanneet, Pyykkö
tarkentaa.
Kirjaston henkilökunnalle verkkopalvelu tuottaa myös hyödyllistä, visualisoitua tietoa.

Testaa Åbokia • turku.fi/åbok

– Saamme Åbokin kautta mm.
lämpökartan siitä, mikä aineisto liikkuu.
Näin saamme uusia tietojohtamista
tukevia välineitä kokoelmien hallintaan
ja sen pohtimiseen, miten ”kylmien
hyllyjen” aineistot saadaan paremmin
lainaan, palvelupäällikkö Kaisa Hypén
täsmentää.

Pitkä matka ideasta
verkkopalveluksi
Åbokin kehittäminen valmiiksi palveluksi
on ollut monivaiheinen projekti. Ensin
Turun kaupunginkirjasto kartoitti mitä
markkinoilla oli. Teknisen osaamisen
kilpailutus oli pitkä prosessi.
– Haasteita on, kun tehdään ensimmäistä kertaa tämäntyyppistä palvelua.
Oli pakko edetä askel kerrallaan, arvioi-

Uutta verkkopalvelua testanneen
Satu Aallon mukaan Åbokia on
helppo käyttää.
– Tässäkin mielessä Muut kirjat
samassa hyllyssä -toiminto on kiva,
pääsee selailemaan asioita, joiden
olemassaolosta ei ollut aiemmin mitään
tietoa, eli löytämisen riemu mahdollistuu
digitaalisesti! Ja etenkin näinä aikoina,
kun ei välttämättä ole mitenkään helppoa päästä livenä hyllyjen väliin.
TEKSTI JA KUVAT: NOORA YRTTIAHO

Uusi Linnanniemi
rakentuu pala palalta
Turun linnaa ympäröivän
Linnanniemen alueen
kehittämiselle on saatu
uusia raikkaita ideoita
kansainvälisellä kilpailulla.
Kilpailun voittajaksi
valikoitui työ nimeltä Kolme
palaa. Sen takaa löytyy
kansainvälinen työryhmä
After Party yhteistyössä
Santtu Hyvärisen ja
Sitowisen kanssa.

Havainnekuva voittoisasta kilpailuehdotuksesta
Kolme palaa. Mikään kilpailutöistä ei
toteudu sellaisenaan, vaan palkittujen
töiden onnistuneita ratkaisuja hyödynnetään
Linnanniemen alueen kehittämisessä.

N

imensä mukaisesti Kolme
palaa rakentuu kolmesta alueesta, joilla kaikilla
on oma, toiminnoiltaan
selvästi erottuva luonteensa. Kilpailutyössä alueet ovat saaneet
nimet Uusi Linnanpuisto, Merikortteli ja
Satamakaupunki.
Aurajoen rantaan asti laajennettu
Uusi Linnanpuisto muodostaa suunnitelmassa koko aluetta palvelevan,
eri vyöhykkeistä muodostuvan laajan
viheryhteyden, jota kilpailun palkintolautakunta erityisesti kiitti. Avoin puisto
mahdollistaa Turun linnalle arvoisensa
näkymät ja toimii samalla tärkeänä
virkistysalueena.
– Tuomalla luonto vahvasti takaisin
Linnanniemeen voidaan saavuttaa
kaivattu linkki kaupungista saaristoon.
Kolmen toiminnallisesti erilaisen alueen
ansiosta kokonaisuus on tasapainoinen
ja monipuolinen. Se sisältää niin liike- ja
majoitustiloja, asumista kuin kulttuuri- ja
virkistyspalveluitakin. Kilpailun kolme
palaa myös symboloivat Turun ominaispiirteitä, sanoo arkkitehti Giedrius
Mamavicius.

After Partyn Giedrius Mamavicius ja
hänen arkkitehtikollegansa Gabriele
Ubareviciute ovat liettualaisia. Voittoisaan kilpailuryhmään kuuluvat heidän
lisäkseen arkkitehti Santtu Hyvärinen
sekä liikennesuunnittelijat Esa Hartman
ja Matias Härme Sitowise Oy:stä.
– Asuminen ja liiketilat on suunnitelmassa sijoitettu Uuden Linnanpuiston
itäpuolella sijaitsevaan Merikortteliin.
Sen toiminnot ja aktiivinen tapahtuma-aukio täydentävät luontevasti
Forum Marinumin museokokonaisuutta.
Visioissamme alue laajentaa eloisaa
jokirantaa ja yhdistää asuinalueet,
kaupat, ravintolat ja kulttuuritoiminnot

kortteliryhmäksi, jossa paikalliset ja museovieraat kohtaavat, kertoo Gabriele
Ubareviciute.
Linnanniemen alueelle rakentuvan
Historian ja tulevaisuuden museon työryhmä on sijoittanut puiston läntiselle
puolelle, Satamakaupungin rajalle. Satamakaupungin suunnitelmissa keskeisessä roolissa on vesiliikenteen käytössä oleva satama-allas, jota ympäröivää
aukiota reunustavat museon lisäksi
hotelli- ja konferenssitilat, kalatori ja
niiden takaa alkavat käsityöläiskorttelit.

Linnanniemen
kilpailun palkitut
1. palkinto: KOLME PALAA
2. palkinto: H2Å
3. palkinto: KOLME

Lunastetut
THE URBAN ARCHIPELAGO
TIDES
• turku.fi/linnanniemi

Paikka museolle
Linnanniemen uudistumisen aikajänne on pitkä ja rakentaminen tullaan
toteuttamaan vaiheittain. Ensimmäisiin
kuuluvana asiana vahvistetaan Historian
ja tulevaisuuden museon sijainti. Kilpailun palkintolautakunta suositteli, että
museon, sen lähiympäristön sekä Turun
linnan edustan ranta-alueen viitesuunnitelma laaditaan voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta.
Kolmen palan lisäksi Linnanniemen
ideakilpailussa palkittiin kaksi muuta
ehdotusta ja lunastettiin jatkokäyttöä
varten vielä toiset kaksi työtä. Kilpailun

Kolme palaa -ehdotuksessa
Linnanpuisto ulottuu jokirantaan asti
ja Historian ja tulevaisuuden museolle
on paikka sen läntisellä puolella
(kuvassa ruskeakattoinen rakennus
puiston vasemmalla puolella).

hengen mukaisesti tarkoituksena ei ole
alun perinkään ollut toteuttaa yhtä ehdotusta sellaisenaan, vaan tutkia, miten
palkituissa ja lunastetuissa ehdotuksissa hyviksi arvioituja piirteitä voidaan
yhdistää parhaalla mahdollisella tavalla.
Tähän on myös kaupunkilaisilla ollut
tilaisuus esittää omia ehdotuksiaan
kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen
järjestetyssä näyttelyssä sekä verkossa
Kerro kantasi -sivuilla.
Edessä on vielä monta vaihetta ennen kuin Linnanniemi näyttäytyy täysin
uudistuneessa asussaan. Ensimmäinen
rajapyykki on vuodessa 2029, jolloin
Historian ja tulevaisuuden museon on
tarkoitus avata ovensa osana Turun
kaupungin 800-vuotisjuhlallisuuksia.
TEKSTI: PÄIVI AUTERE
HAVAINNEKUVAT: AFTER PARTY

Linnanniemen ideakilpailun arvostelupöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa sivuilla • turku.fi/linnanniemi
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Turku liikkeelle
– Esimerkiksi
maanantaisin kolme
vesijumppaa ja väliaikana
vesijuoksua. Torstaisin
ja perjantaisin kaksi
vesijumppaa ja väliin
vesijuoksua, Leena Marjut
Alanko luettelee viikkoohjelmaansa.

Korona-ajasta
selviytyy
liikkumalla
76-vuotias Erja Sepponen ei
jäänyt toimettomaksi keväällä, kun
korona sulki ovet yli 70-vuotiailta.
– Katsoin YouTubesta tanssivideoita, ja tanssin niiden mukana
vanhaa lavatanssimusiikkia, Sepponen nauraa.
Hänen päiviään rytmittivät myös
Impivaaran uimahallin jumppalähetykset Facebookissa.
– Kaksi kertaa päivässä jumppasin. Minusta oli tärkeää jumpata
livelähetysten aikaan.

Nyt viimeistään
liikkeelle
Suuri joukko ikääntyneitä ei ole
koronasulun jälkeen palannut
liikuntapaikoille tai -ryhmiin. Osa ei
halua osallistua koronapelon takia,
osalla kunto on jo ehtinyt heikentyä
huomattavasti.
– Koronan vaikutukset näkyvät
myös voimatason laskuna. Ikääntyneille alaraajojen lihasvoima on
todella tärkeä asia ja sen heikentyminen lisää kaatumisriskiä, kertoo
erityisliikunnanohjaaja Anu Väre
Turun kaupungin liikuntapalveluista.

Väre toivoo, että ihmiset havahtuvat omaan kuntoonsa välittömästi.
– Nyt viimeistään on aloitettava
liikkuminen tai toimintakyky alkaa
todella heikentyä huolimatta iästä ja
kuntotasosta. Jos ei uskalla lähteä
ryhmiin, täytyy keksiä keinoja kotona liikkumiseen ja uskaltautua ulos.
Ryhmätoiminnasta tai kuntosalilta
moni saa parempaa tehoa liikkumiseensa kuin kotona liikkuessa.
Lisäksi niistä saa rytmiä elämäänsä
ja tapaa muita ihmisiä, Väre muistuttaa.
Liikuntaryhmissä tehdään paljon
turvallisuuden takaamiseksi. Osallistujia muistutetaan turvavälien
pitämisestä, käsihygieniasta ja siitä,
että ryhmiin tullaan vain terveenä.
Ohjaajat käyttävät maskia tai visiiriä.
Myös osallistujat voivat halutessaan
käyttää kasvomaskia.
• Kotijumppa- ja ulkoiluvinkkejä:
turku.fi/liikkeellenetissa
• Motionstips hemma och utomhus:
turku.fi/sv/motionerapawebben
TEKSTI JA KUVA: MERJA MÄKELÄ

Elina Venemies (taustalla) ja Erja
Sepponen ovat Vire-Laviksen ystäviä.

Uimahalleissa
tehty paljon,
jotta liikunta
olisi turvallista
Koen ehdottomasti oloni
turvalliseksi uimahallissa.
Hyvät turvavälit pystyy pitämään, koska vesijumpissa osallistujamäärää on rajattu, kertoo uimahallin asiakas Leena Marjut Alanko.
Alankoa voi pitää melkoisena
uimahallikonkarina, sillä kahtena
keväänä hänet on nimitetty ”Satasen
Leenaksi”, sillä hän on osallistunut
sataan vesijumppaan kevätkaudella.

Vain terveenä uimahalliin

Erja Sepponen palasi
syksyllä ohjatuille tunneille
Vire-Lavikseen, jossa
liikkeet tehdään istuen
tai tuolia apuna käyttäen
lavatanssinmusiikin
tahtiin.
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Uimahalleissa tehdään koko ajan
työtä turvallisen liikunnan eteen.
Siivousta on tehostettu, käsidesiä ja
puhdistusaineita on tarjolla ja kuntosalitiloja on väljennetty. Impivaaran
kulkuporttien muutokset ovat vähentäneet jonojen syntymistä.
Turvallisuutta on edistetty myös
parantamalla tiedotusta. Eri puolilla
hallia jaetaan tietoa turvaväleistä,
käsienpesusta sekä kasvomaskien
käytöstä yleisissä ja pukeutumistiloissa.
– Seuraamme tilannetta tarkasti,

ja haluamme tarjota kaikille mahdollisimman turvallisen liikuntahetken. Toimimme valtioneuvoston,
aluehallintoviraston ja kaupungin
johdon ohjeistuksien mukaisesti ja
reagoimme tarvittaessa nopeasti
muuttuvaan tilanteeseen, toteaa uimalaitosten päällikkö Eeva
Haapanen.
Ohjatussa liikunnassa käyttöön
otettu ennakkoilmoittautuminen
takaa turvavälien säilymisen.
– Turvallisuuden eteen tarvitaan
kaikkien panosta eli sairaana ei
tulla liikuntapaikoille, pidetään
turvavälit sekä noudatetaan
yskimis-, käsihygienia- ja muita
viranomaisohjeita. Puutumme toki
havaitsemiimme epäkohtiin, mutta
kaikilla asiakkailla on myös vastuu
ohjeistuksien noudattamisessa,
Haapanen korostaa.
• turku.fi/uimahallit
• turku.fi/sv/simhallar
TEKSTI JA KUVA: MERJA MÄKELÄ

Vinkkejä kaikenikäisille kotijumppaan ja ulkoiluun • turku.fi/liikkeellenetissa • turku.fi/sv/motionerapawebben

Soveltavan liikunnan
ryhmät lapsille ja
nuorille 11.1.–9.5.
Ryhmät on tarkoitettu liikunnassa
erityistä tukea tarvitseville lapsille
ja nuorille, jotka etsivät itselleen
mukavaa harrastusta.
• Lisätiedot turku.fi/erityisryhmat,
marianna.ylinampa@turku.fi,
p. 050 554 6226 tai
p. 050 594 7207 (uintiryhmät)

Sunnuntaisin klo 17–19 maksutonta
liikkumisen iloa 1–12-vuotiaille ja
heidän vanhemmilleen Aunelan ja
Ilpoisten palloiluhalleissa, Haarlan,
Hepokullan, Nummenpakan ja
Varissuon kouluissa, Moision
liikuntahallissa sekä klo 17–19.30
Kupittaan urheiluhallissa. Toiminta
on valvottua, mutta ei ohjattua.
Ihmemaita ei ole 6.12.2020–
3.1.2021. Muista ilmoittautua!
• Lisätiedot ja poikkeukset
turku.fi/ihmemaa ja Facebookissa
Lasten liikunnan ihmemaa, liikunta.
palvelut@turku.fi, p. 050 554 6219

Luokkien 1–6 Liikkuva koulu
Liike-kerhot 11.1.–7.5. ja
yläkoulujen harrasteaikaikkuna
tiistaisin klo 14–16.
• Lisätiedot oman koulun Liikkuva
koulu -yhdysopettajalta.

13–19-vuotiaiden liikuntatuote
Mihi sisältää n. 35 vuoroa ja
20 lajia: jääkiekkoa, koripalloa,
parkouria, keilailua, kuntosalia,
laserpeliä, taekwondoa, futsalia
jne.
• Lisätiedot mihi.fi tai
p. 050 554 6250

Soveltava kuntosaliharjoitte
lun ABC-kurssi ti 24.11.–2.2. (sis.
joulutauko) klo 12–13.15 Kupittaan
urheiluhalli. Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, laitteisiin ja oikeaan
suoritustekniikkaan, laaditaan oma
kuntosaliohjelma ja selvitetään,
missä harjoittelua voi jatkaa. Yleisavustaja paikalla. Ilmoittaudu:
p. 050 594 7207. Hinta: 15 € / kurssi
+ sisäänpääsymaksut (Liikunta-, Senioriranneke tai kertamaksu). Kimmoke-rannekkeella kurssi on maksuton.

Soveltava kuntosalivuoro ma
klo 15.15–16 Impivaaran uimahallin
tilauskuntosalissa henkilöille, jotka
eivät kykene omatoimiseen harjoitteluun toimintakyvyn rajoitteiden tai
sairauden vuoksi. Hinta: 2,5 € / krt +
sisäänpääsymaksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kertamaksu).
Ilmoittaudu: p. 050 594 7207.

Sopii myös
lahjaksi!
Anna lahjaksi hyvää oloa.
Lahjakortit Turun kaupungin
liikuntapalvelukeskuksen
asiakaspalvelusta ja
Impivaaran uimahallista
• turku.fi/liikunta/lahjakortit

Leidit liikkeellä
ja Kunnon äijät 11.1.–9.5.

Nuorille maksuttomia
liikuntavuoroja
Mihissä

Naisten Leidit liikkeellä ja miesten
Kunnon äijät kuntoilukalentereissa on tarjontaa kaiken kuntoisille
liikkujille, helpoista vuoroista
edistyneempiin. Lähde kokeilemaan uutta, vaihtele arjen aikataulujen mukaan tai keskity sinulle
mieluisiin lajeihin. Voit liikkua
rajattomasti yli 30 viikkovuorolla.
Koronaturvallisuus on huomioitu
ryhmissä. Hinnat: 80 € turkulaiset,
(40 € työttömät, työkyvyttömyyseläkkeellä olevat 29–65-v., opiskelijat ja eläkeläiset), ulkopaikkakuntalaisille hinnat + 50 %.
Myyntipaikat:
• Liikuntapalvelukeskuksen
asiakaspalvelu Kupittaalla
(Blomberginaukio 4)

HEIKKI RÄSÄNEN

Soveltava vesijumppa ma
klo 15.15–15.45 Impivaaran uimahalli.
Yleisavustajat avustavat. Hinta: 2,5 €
/ krt + sisäänpääsymaksu (Seniori-,
Kimmoke-, Liikuntaranneke tai
kertamaksu). Ilmoittaudu:
turku.fi/impivaaranuimahalli
• Lisätiedot p. 050 554 6222

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

Liikuntakurssi työikäisille, ylipainoisille tosimiehille, jotka painivat aivan
omassa sarjassaan.
Ilmoittaudu: 11.1. klo 9 alkaen
toni.pekkola@turku.fi, p. 050 554 6228

Aikuisille
Soveltavaa liikuntaa

Liikuntakurssi naisille, joiden painoindeksi on vähintään 30 ja jotka eivät ole
liikkuneet pitkään aikaan. Ilmoittaudu:
11.1. klo 9 alkaen turku.fi/ihanaisetnaiset
• Lisätiedot: satu.revonsuo@turku.fi,
p. 050 554 6225

Raskas sarja
-liikuntakurssi 18.1.–6.5.

Liikkuva koulu käyntiin
11.1. alkaen
Lasten liikunnan
ihmemaa

Saattajakortilla
avustaja mukaan

KUVA: SHUTTERSTOCK

KUVA: MIKA OKKO

Lapsille, nuorille
ja perheille

Ihanaiset naiset -kurssi
19.1.–6.5.

Tuolijumppa ti klo 14–14.45 Kohtaamispaikka Yrjänä, Itäinen Pitkäkatu
49. Iloisen mielen jumppa pääosin
istuen. Sopii, jos käytössä liikkumisen
apuväline tai esim. aistivamma. Hinta:
5 € / krt (alennusryhmät 2,5 € / krt).
Vire-Lavis ti klo 15.15–15.45 Happy
House, Ursininkatu 11. Hauskaa ja
helppoa tuolitanssia tanssimusiikin
tahtiin. Hinta: 5 € / krt (alennusryhmät
2,5 € / krt).

Lisätietoja liikuntapalveluita koskevista koronaohjeista ja -suosituksista:
• turku.fi/liikunta/korona • turku.fi/sv/motion/corona • turku.fi/en/sports/corona

• Impivaaran uimahalli
(Uimahallinpolku 4)
• Yhteispalvelupiste Monitori
Kauppakeskus Skanssi
(Skanssinkatu 10)
• Kauppatorin Monitori (Aurakatu 8)
• Kupittaan keilahallin kahvila
(Kupittaankatu 1)
• Lisätiedot:
Leidit liikkeellä,
turku.fi/leiditliikkeella,
satu.revonsuo@turku.fi,
p. 050 554 6225
Kunnon äijät,
turku.fi/kunnonaijat,
toni.pekkola@turku.fi,
p. 050 554 6228

Kimmokeranneke
Kimmoke-rannekkeella
harrastat liikuntaa kaupungin
uimahalleissa ja kuntosaleilla,
nautit kulttuurista kaupungin
kulttuurilaitoksissa sekä vastaanotat kutsuja kulttuuri- ja
urheiluelämyksiin. Ranneke on
tarkoitettu tiettyjä Kelan tukia
saaville 17–64-vuotiaille turkulaisille. Hinta: 39 € / 6 kk.
• Lisätiedot turku.fi/kimmoke
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Turku liikkeelle

Luistelemaan
ja hiihtämään

Senioriranneke – Elämyksiä ja
liikuntaa yhdellä rannekkeella

Rospuuttokauden
kävelyvuoro
ma klo 13—14 (14.12. saakka
ja 11.1. alk.) Impivaaran jalkapallohalli, Eskonkatu 1. Kun
kävely on ulkona haasteellista,
voi kävelyä jatkaa jalkapallohallin viheriöllä. Ota sisäkengät
tai puhdaspohjaiset jalkineet
mukaan. Vertaisohjaaja paikalla.
Osallistuminen Seniorirannekkeen voimassaolokortilla.

KUVA: ISTOCKPHOTO

Edullinen Senioriranneke on
tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turkulaisille. Se kannustaa
liikkumaan oman aikataulun
mukaan. Sillä pääsee kaupungin
uimalaitoksiin, kuntosaleihin,
vertaisohjattuihin ryhmiin ja
kulttuuritarjontaan. Ranneke on
voimassa kuusi kuukautta latauspäivästä. Hinta: 40 € / 6 kk.

Kuntosalivuorot
Seniorirannekkeella voi harjoitella kaupungin kuntosaleilla. Jos
kaipaat harjoittelua ikäisessäsi
seurassa, tule seniorivuorolle Kupittaan urheiluhallin, Impivaaran
uimahallin, Jäkärlän, Aunelan palloiluhallin tai Paattisten aluetalon
kuntosaleille.

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

Sopii myös
lahjaksi!

Kuntokonkarit
– Hyvän mielen hikipisaroita

Kuntokonkarit tarjoaa monipuolista ryhmäliikuntaa yli 65-vuotiaille
naisille ja miehille. Senioritanssia, kuntopiiriä ja jäykkien joogaa –
laajasta ja monipuolisesta valikoimasta löydät omat suosikkisi. Edullisella kausimaksulla voit liikkua rajattomasti kaikissa Kuntokonkarit-ryhmissä, joita on viikoittain tarjolla lähes 30. Koronaturvallisuus
on huomioitu ryhmissä. Hinta: 40 € eläkeläiset, muut 80 €.
• Lisätiedot: turku.fi/kuntokonkarit tai p. 050 554 6218

Turun tekojääradat:
Kupittaan luistelumato ja Parkin
kenttä avautuvat joulukuussa.
Kupittaan luistelumadolla luistelu on
maksutonta. Rata on suljettu huollon
ajaksi turvallisuussyistä ma–pe klo
7–8.30, klo 12–12.30, klo 16.30–17 ja
klo 19–19.30 sekä la–su klo 8–9.30,
klo 12–12.30 ja klo 15–15.30.
Luistinvuokraus on säävarauksella
avoinna joulukuun alusta ma, ke ja
pe klo 17–20 ja la–su klo 10–18. Ei vesi
sateella. Vuokra: 5 € / kerta, retkiluistimet 5 € / 2 h, 12 € / vkl, Mihi-passilla,
Kimmoke- ja Seniorirannekkeen voimassaolokortilla maksutta. Palvelusta
vastaa FBC Turku ry.
• Lisätiedot: aukioloaikoina
p. 050 554 6397 tai ma–pe 8.15–16
p. 050 554 6250.
Parkin kenttä on avoinna ma, ke ja pe
klo 8–22, ti klo 8–20, la klo 10–21 ja
su klo 9–21. Kenttä on suljettu turvallisuussyistä huoltoajon aikana joka päivä
klo 15.45–16.45. Lapsille on tarjolla
luistelutukia. Sisäänpääsymaksu kaikkina aukioloaikoina liikuntarannekkeella
(16 € / 10 krt). Samalla rannekkeella voi
maksaa useamman henkilön luistelun.
Jatkolataukset myös netissä:
turku.fi/liikuntaranneke
Rannekkeen ostot, lataukset ja kertamaksut (3,5 €) vuokraus- ja teroituspalvelusta ma–pe klo 17–20 ja la–su
klo 10–18 (teroituspalvelu la–su klo 12
alkaen). Palvelusta vastaa TuTo Hockey.
Muina aikoina sisäänpääsymaksu vain
rannekkeella tai kännykällä.

Luistelukenttien jäädytys käynnistyy
säiden salliessa joulukuussa.
• Tarkista luonnonjääkenttien aukiolo:
turku.fi/luistelu -> luonnonjääkentät
KUVA: MIKA OKKO

Ikääntyneille

Jäähallien yleisöluistelut ovat
maksuttomia, ja niillä luistellaan ilman
mailoja. Tarjolla on luistelukelkkoja luistelua opetteleville. Impivaaran jäähallin
yleisövuorot ovat ma klo 14–14.50 ja
16.45–17.35, ke klo 13.45–14.35 ja
la klo 10.30–11.20. Varissuon jäähallissa
luistellaan ma–pe klo 13.45–14.35 sekä
to myös klo 18–18.50 ja su klo 10–10.50.
• Lisätiedot luistelupaikoista:
turku.fi/luistelu
Hiihtämään
Lumetus aloitetaan Impivaaran Nunnavuoressa heti, kun säät sallivat. Kuntoradoille tehdään latuja, jos luonnonlunta
riittää. Liikuntapalveluiden suksivuokraamo Impivaarassa avautuu sääolosuhteiden mukaan tammi-helmikuussa.
Lisätiedot:
• turku.fi/liikuntaranneke
• turku.fi/latuinfo
• turku.fi/suksivuokraamo

Joulunaika
uimahalleissa

Tunnelmalliset
kynttiläuinnit

Kuntosaliharjoittelun ABC
-kurssit Impivaarassa

• Impivaara avoinna 23.12.
klo 6–20, suljettu 24.–25.12.,
avoinna 26.12. klo 9–17 ja 31.12.
klo 6–17, suljettu 1.1., avoinna
6.1. klo 9–17.

Perinteiset kynttiläuinnit pyritään järjestämään uimahalleissa joulun alla.
• Lisätietoja myöhemmin:
turku.fi/uimahallit

• Petrelius avoinna 23.12.
klo 6–10 ja 14–19, suljettu
24.–26.12., avoinna 31.12.
klo 15–18, suljettu 1.1. ja 6.1.

Joulun jälkeen Impivaarassa 26.–31.12.
klo 10–17 ja 2.–6.1. klo 10–17. Isoja
vesileluja 25 metrin Juhani-altaassa ja
opetusallas Timossa. Vanhemmat tarvitaan mukaan, sillä vesipeuhut eivät
ole ohjattuja.

Kurssit ovat aloittelijoille suunnattuja
neljän kerran kuntosalikursseja, joilla
tutustutaan laitteisiin ja oikeisiin suoritustekniikoihin.
• Lisätiedot:
turku.fi/impivaaranuimahalli ja
p. 040 648 5338/uinninvalvonta
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Vesipeuhua

Ilmoittautuminen tammikuussa
alkaville kursseille ke 9.12. klo 12 alkaen
turku.fi/kuntosaliabc > Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit Impivaarassa
• Tutustu muihin kuntosaliharjoittelun
ABC-kursseihin: turku.fi/kuntosaliabc

Laskettelemaan Hirvensalon Hiihtokeskukseen • hirvensalo.fi

KUVA: MIKA OKKO

Uimahalleissa tapahtuu
Impivaaran uimakoulut
ja vauvauinnit
• Ilmoittautuminen tammikuussa
alkaviin lasten ja aikuisten uimakouluihin ja vauvauintiin turkulaisille
alkaa ke 9.12. klo 12 osoitteessa
turku.fi/uimakoulut (ulkopaikkakuntalaiset pe 11.12.)
• Maalis-huhtikuun kursseille
ilmoittautuminen alkaa turkulaisille
ke 10.2. klo 12: turku.fi/uimakoulut.
• turku.fi/impivaaranuimahalli

Svenska sidan

Området omkring Östra
Strandgatan skall bli
allt mer funktionellt och
trivsamt

Möt Gunnar
Högnäs,
informatiker på
huvudbiblioteket
Vilka arbetsuppgifter
har du?
Mina uppgifter är varierande och
mitt specialområde är evenemang
samt utställningar i aulan och
fackavdelningen. Vid sidan av
mina huvuduppgifter så har jag
traditionellt biblioteksjobb så som
infoturer på fackavdelningen, alltså
betjänar kunder. Däröver svarar jag
på Vaskinätbibliotekets responser
en gång i veckan.

Vad har du studerat?
Litteraturvetenskap, sociologi och
filosofi. Tycker om att lära mig nytt,
men trivs inte på skolbänken.
Blev behörig bibliotekarie år
2009. Jag anser att människorna är
viktiga i detta jobb, man skall vara
intresserad av dem och samhället,
det räcker inte bara att man har
studerat utan man skall lära sig av
omgivningarna.

Överraskar nåt ännu?
Det överraskar fortfarande
hur nöjda många är med
huvudbiblioteket. Speciellt under
evenemang får man informativ
respons av publiken och
samarbetsparter.

Drömmar inom jobbet?
Coronan gjorde att vi måste
strömma många evenemang. Jag

har ingen motvilja mot att lära
mig nya tekniska saker. Det jag
önskar är att samhället inte bara
säger att biblioteket är viktigt
utan också ser till att det finns
i framtiden. Biblioteket är inte
endast en lånestation, utan
ett vardagsrum, det är viktigt
att det finns låga trösklar till
ställen där alla är välkomna och
biblioteket är ett av dem.

Hur ser din
arbetsdag ut?
Varierande från möten
till praktiskt arbete med
utställningar, evenemang
et cetera. Jobbar mycket
med samarbetsparter. För
in uppgifter om utställningar
och evenemang i bl.a. Åbo
händelsekalender och dylika
marknadsföringsuppgifter,
närmast sådant som berör det
jag arrangerar eller är med om
att arrangera. Detta påminner
mycket om mitt tidigare jobb
som kultursekreterare på Kåren.
Jag tycker också om att
fundera ut utställningar och
deras upplägg, man får vara
finurlig och hitta på olika
lösningar. Framför allt tycker jag
om att ha många bollar i luften.
TEXT: MINNA HEMGÅRD
BILD: PAULIINA SANDBERG

Ö

stra Strandgatans
omgivning är en unik
och älskad del av Åbo.
Områdets sevärdheter,
restaurang- och
kulturtjänster samt vistelseplatser
lockar folk till stranden av Aura å året
runt.
Nu utvecklas området att bli allt
mer funktionellt, tryggt och trivsamt.
Förbättringen av Östra Strandgatan
genomförs i två skeden. I det
första skedet förbättras sträckan
Rettigbrinken-Sotalaisgatan och i det
andra skedet förbättras SotalaisgatanPurserparken.
Planen för Östra Strandgatans
område, är under beredning, och
målet med den är att förena de redan
godkända planerna för enkelriktade
cykelvägar med strandens övriga
användningsområden och funktioner till
en fungerande helhet.
Utöver trafiklösningar, bör man
även beakta områdets värderingar

Den nuvarande banan för lätt trafik på
Östra Strandgatan är gemensam för
fotgängare och cyklister.

beträffande historia, stadbild och
natur. Genom att omorganisera
cykelvägarna är det möjligt att ägna
stranden åt fotgängare och på så
sätt öka områdets trafiksäkerhet och
trivsamhet.
Området omkring Östra
Strandgatan utvecklas som en del av
spetsprojektet för centrumområdets
utveckling. Ett av projektets huvudmål
är att utvidga centrum i åmynningens
riktning och på så sätt ta invånarna
närmare det maritima Åbo.
• turku.fi/sv/ostra-strandgatan
• turku.fi/itainen-rantakatu
TEXT: PÄIVI AUTERE
BILD: JENNA KAARELA

Livet i Åbo –
epidemiernas historia

I

den sexdelade videoserien
Livet i Åbo – Epidemiernas
historia berättar forskare
om farsoter som har härjat
i staden; från medeltidens
böldpest till dagens covid-19.
Epidemier, som har hemsökt
oss i olika tider, bär många likadana drag. Samhällets reaktioner
och människors känslor från förr

går att känna igen hos oss idag.
Videoserien publiceras på YouTube från början av oktober till den
9 december. Videoklippen, som
har finskt tal, är textade till svenska
och engelska.
• Läs mer: turku.fi/sv/livet-i-abo
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Joulun valojen alla
www.turku.fi/joulu

Tapahtumakalenteri

Olemme koonneet joulunajan tapahtumia
sivuille turku.fi/joulu, turku.fi/jul.
Lisää menovinkkejä: turkukalenteri.fi,
kalenteri.turku.fi/sv

marraskuu
Ilmoittautuminen
kevätkursseille alkanut 17.11.

Patrick Di Quirico.

KUVA: JUSSI VIRKKUMAA

Turun suomenkielinen työväenopisto

• www.turuntyovaenopisto.fi
19.11. klo 17–19 pääkirjasto, Stoori

Stoorin Sarjispaja:
Minäkuva sarjakuvan
keinoin
• turku.fi/kirjasto
19.11. klo 18 Turun Nuori Teatteri

Vaahteramäen Eemeli
Esitykset 20.3. asti.
turunnuoriteatteri.fi

19.11. klo 19 Aurinkobaletti

20.–21.11. Åbo Svenska Teater

Time of My Life

FinFringe 2020

Esityksiä 5.12. asti.
• aurinkobaletti.fi

Esittävän taiteen festivaali saapuu
Turkuun toista kertaa ja tarjoaa
tanssia, teatteria ja standuppia
Åbo Svenska Teaterin näyttämöillä.
Kansainvälisenä vieraana on islantilainen
sarjakuvapiirtäjä-koomikko Hugleikur
Dagsson esityksellään Hooligan.
• finfringe.fi

19.11. klo 19 Linnateatteri
Julian Rachlin.

Tulen tango - Angelika Klas
& Kotaja Quintet
• linnateatteri.fi

Nautitaan
tapahtumista,
kulttuurista
ja liikunnasta
turvallisesti!
Osallistuthan yleisötilaisuuksiin,
tapahtumiin, työpajoihin
yms. vain terveenä ja
muistat noudattaa THL:n
hygienia- ja yskimissääntöjä,
maskisuosituksia ja riittäviä
turvavälejä.
• turku.fi/korona
• turku.fi/sv/corona
• turku.fi/en/corona

KUVA: ASHLEY KLASSEN

KUVA: DENISSE ISLAS

20.11 kl. 18 Åbo Svenska Teater

19.–20.11. klo 19 Konserttitalo

Kohtalonsinfonia
Julian Rachlin, kapellimestari ja piano,
Turun filharmoninen orkesteri. Ludwig
van Beethoven: Septetto Es-duuri op.
20, Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro
5 c-molli op. 67, ”kohtalonsinfonia”.
• tfo.fi

Seikkailupuiston joulukausi
käynnissä 15.12. asti
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston joulukausi alkoi sunnuntaina
15.11., jolloin käynnistyivät Joulumuskarit, Joulupajat sekä joulukauden
teatteriesitykset. Teatteriesityksiin ja ohjattuun toimintaan on
ilmoittauduttava etukäteen nettisivujen kautta.
• turku.fi/seikkailupuisto

Hundarnas historiepjäs
Suomenkielinen tekstitys.
• abosvenskateater.fi
20.11. klo 20 Linnateatteri

Hetki lyö - Matka Kirkan
musiikkiin
Esitys myös 21.11. klo 20.
• linnateatteri.fi

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

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry. etsii lisää vapaaehtoisia Turkupostin ääneen lukijoita. Jos kiinnostuit,
ota yhteyttä toimisto@vsn.fi tai Nina Tapanainen p. 044 241 5321 / Heidi Laaksonen p. 044 241 5441.
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Pinokkio
Esityksiä 7.2. asti.
• eri.fi
21.11. klo 17 Tanssiteatteri ERI

KUVA: EEVA-MAIJA HAUKKA

26.11 kl. 19 Åbo Svenska Teater

KUVA: JARI LAURIKKO

21.11. klo 14 Tanssiteatteri ERI

Hemåt över isen
Förest. fram till 31.12.
Esityksiä 31.12. asti.
Suomenkielinen tekstitys.
• abosvenskateater.fi

Tango de mi Alma – Sieluni
tango

27.–29.11. Impivaaran uimahalli

Lyhyen radan
ikäkausimestaruusuinnit

Esitys myös 26.11.
• eri.fi

• uintiklubiturku.fi
21.11. klo 19 Logomo
KUVA: DUNJA MYLLYLÄ

Riitta Paakki Quartet
• flamejazz.fi

KUVA: HEIDI BERGSTRÖM

Riitta Paakki Quartet.

26.11. klo 19 Konserttitalo

28.–29.11. klo 10–16 Luostarinmäki

Symphonic Ellington

22.11. klo 15 Villa Marjaniemi

Puhallinmusiikkia
kartanossa

Antti Rissanen, kapellimestari, Pekka
Kurki, laulu, Turku Jazz Orchestra, Turun
filharmoninen orkesteri. Jazzin ystäviä
hemmotellaan! Pianisti ja säveltäjä Duke
Ellingtonin svengaava musiikki herää
eloon.
• tfo.fi

• turku.fi/luostarinmaki
28.11. klo 11–15 pääkirjasto, Saaga

Joulutapahtuma
Saagassa laskeudutaan
joulunodotuksen tunnelmaan
askarrellen sekä musiikista ja iloisesta
yhdessäolosta nautiskellen. Jouluinen
teatteriesitys klo 14.
• turku.fi/kirjasto

26.11. klo 19 Linnateatteri

Popfiction - tarinoita
populäärikulttuurista
• linnateatteri.fi

KUVA: TIMO JAKONEN

Turun filharmonisen orkesterin
kamarimusiikkikonsertissa kuullaan
musiikkia säveltäjiltä Ligeti, Poulenc ja
Beethoven.
• tfo.fi

Luostarinmäen joulunavaus

Vanhalla Suurtorilla on
tarjolla jouluisia tuoksuja
ja tunnelmaa, paketteja
pukinkonttiin ja herkkuja kotiin
vietäväksi. Joulumarkkinoiden
kojut täyttyvät lähialueen
ruokatuottajien ja käsityöläisten
tuotteista. Markkinapäivät
tarjoavat musiikkia ja muuta
ohjelmaa, myös joulupukki
perheineen tervehtii torikansaa.
Markkinat ovat 28.11.–20.12.
lauantaisin ja sunnuntaisin kello
11–17.

KUVA: PETTE RISSANEN

21.–22.11. Kupittaan palloiluhalli

Show Your Dance by Cailap

Joulu
tunnelmaa
Vanhan
Suurtorin
Joulu
markkinoilla

• Katso tarkempi ohjelma:
suurtorinjoulumarkkinat.fi

28.11 kl. 15 Åbo Svenska Teater

29.11. klo 18 Betel-kirkko

När farfar blev ett spöke

Meditaatio

• abosvenskateater.fi

Turun filharmonisen orkesterin
kamarimusiikkikonsertissa kuullaan
musiikkia säveltäjiltä Hosokawa, Golijov,
Pärt, Šostakovitš.
• tfo.fi

28.11. klo 20 Linnateatteri

Kuningattaret Pola Ivanka & Nikola
• linnateatteri.fi

Tontut kutsuvat Joulun
Polulle
Joulun odotus alkaa, tontut
sytyttävät valoja ympäri hämyistä
kaupunkia ja somistavat jouluikkunoita. Myös joulukalenteri tuodaan kaupunkiin kaikkien iloksi.
Turun Ydinkeskustayhdistyksen
koordinoiman Joulun Polku 2020
-kokonaisuuden teemana on Salaperäinen tonttujen joulu.
Joulun Polku avautuu lauantaina
28.11. Satumaisella joulunavauksella, joka tuo joulun keskus-
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takortteleihin. Koko joulukauden
ajan keskustan alueella on monenlaista jouluista tapahtumaa ja
tekemistä. Joulun Polku huipentuu
kaupunkilaisten yhteiseen puurojuhlaan lauantaina 19.12.
• Salaperäisen tonttujen joulun
tarkemmat ohjelmatiedot
päivittyvät lähempänä joulua sivuille
joulunpolku.fi

Jouluinen Teatterisilta
Cabaret-hengessä
Teatterisilta tuo jälleen valoa ja iloa pimeään vuodenaikaan.
Cabaret-musikaalista tutut punaiset pallot vievät ajatukset jouluun ja
tunnelmaa vahvistavat kuusien havuntuoksu ja sillalla soiva musiikki.
Kokonaisuuden suunnittelevat Teemu Loikas ja Janne Teivainen,
toteutuksesta vastaa Turun Kaupunginteatteri.

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

Kupittaan lintulammikoiden ja Liikennekaupungin jouluvalot syttyvät pe 27.11. klo 18.

KUVA: DUNJA MYLLYLÄ

joulukuu

Konserttiin
tulee
ilmoittautua
ennakkoon
verkossa

1.–31.12. pääkirjasto, aula

Katetut joulupöydät
Joulukuussa pääsee tutustumaan menneiden vuosikymmenten ja -satojen katettuihin
joulupöytiin Qwenselin talossa
ja Luostarinmäellä. Qwenselin
talossa porvarisperhe vietti prameaa joulua jouluherkkuineen,
kun taas Luostarimäen tuvissa
ja kamareissa juhlittiin hieman
niukemmin.

Kerro post it -lapulla suhteestasi
Väinö Linnan romaaneihin, selaa
teoksia ja äänestä Linnan parasta
romaania. Jaossa sitaattipinssejä
varsinkin Turun murteella!
• turku.fi/kirjasto
2.12. klo 19 Konserttitalo

Kjell Westö: Tritonus
• tmj.fi
KUVA: SHUTTERSTOCK

Tule seuraamaan jouluun
valmistautumista
Luostarinmäellä ja Kuralan
Kylämäessä, inspiroidu
Qwenselin talon kauniista
joulukattauksista tai lähde
Tonttu-ukon kierrokselle
Turun linnaan.

Pysähdy Linna-rastille

3.12. klo 19 Konserttitalo

Alppimaiden säveliä
Kerem Hasan, kapellimestari,
Takuya Takashima, oboe, Turun
filharmoninen orkesteri. Franz
Schubert: Sinfonia nro 3 D-duuri,
Igor Stravinsky: Dumbarton Oaks,
Alessandro Marcello: Oboekonsertto
d-molli, Wolfgang Amadeus Mozart:
Sinfonia nro 35 D-duuri, “Haffnersinfonia”.
• tfo.fi

Itsenäisyyspäivän
juhlakonsertti
6.12. klo 12 ja 15 Turun konserttitalossa

3.12. klo 19 Linnateatteri

Entisajan jouluperinteisiin
voi tutustua koko perheen
voimin Luostarinmäen Joulu
tulee, juosta pitää -lasten
viikonloppuna 12.–13.12.,
ja lasten jouluseikkailu
-opastuksilla ratkotaan tontun
vihjeitä. Monisatavuotisessa
Turun linnassa saattaa nähdä
Tonttu-ukon vilahtavan
joulukuisilla kierroksilla.

Kransseja ja
kynttilöitä
Joulutunnelmaan pääsee
virittäytymään myös tekemällä
itse. Kuralan Kylämäen Kynttilä
viikonloppuna 28.–29.11.
valetaan tunnelmakynttilöitä
pieniin astioihin. Mukaan voi
ottaa oman purkin tai vaikka
kahvikupin. Joululahjavalvojaisissa 15.12. tehdään jouluisia
kransseja omaksi iloksi tai
lahjaksi. Työpajoihin otetaan
porrastetusti kerrallaan enintään
15 osallistujaa.
• Katso lisätiedot
turku.fi/kuralankylamaki
• Katso kaikki joulunajan
tapahtumat, näyttelyt ja
opastukset turku.fi/museo

Perinteisessä Turun kaupungin
itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa
kuullaan tänä vuonna kattaus
kotimaista musiikkia. Konsertin
kruunaavat tuttuun tapaan Jean
Sibeliuksen Finlandia sekä
Fredrik Paciuksen Maamme.
Turun filharmonista orkesteria
johtaa kapellimestari Markus
Lehtinen ja solistina nähdään
baritoni Kristian Lindroos.

Shiraz Lane akustisesti
• linnateatteri.fi
4.12. klo 19 TEHDAS Teatteri

Hamilton-manaatin
vaikea elämä – Road trip
kartalta kaaokseen!
Esityksiä 17.1. asti.
• tehdasteatteri.fi

Konserttiin tulee ilmoittautua
ennakkoon verkossa
Paikkoja on rajoitetusti ja ne jaetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen alkaa 21.11.
klo 9 ja päättyy 1.12. klo 23.59.
Ilmoittaudu osoitteessa:
lyyti.in/itsenaisyyspaiva2020.
• Konsertti myös verkossa tfo.fi/live.
• tfo.fi

4.12. klo 20 Linnateatteri

Lasilliset Juicea
• linnateatteri.fi
8.12. klo 17–19 pääkirjasto, Stoori

4.12. klo 22 Café Tiljan

Jouluinen askartelupaja

Jukka Perko Early Birds

Ilahduta itse tehdyllä joulukortilla.
• turku.fi/kirjasto

• flamejazz.fi
5.12 kl. 14 Åbo Svenska Teater

9.12. klo 19 TEHDAS Teatteri

Allt som är underbart

Rakkaudella, Agatha

• abosvenskateater.fi

Esityksiä 19.12. asti.
• tehdasteatteri.fi

7.12. klo 19 Konserttitalo

Joyce DiDonato: My
Favourite Things

10.12 kl. 18 Åbo svenska
arbetarinstitut

• tmj.fi

Anmälningstiden till vårens
kurser och föreläsningar
börjar

8.–13.12. Kuralan Kylämäki

Isoäidinaikainen joulu
Maalaiskylä valmistautuu 1950-luvun
jouluun ti–pe klo 9–14, la–su klo
11–17. Iso-Kohmon talossa leijuvat
piparkakun, lipeäkalan ja kukkaasetelmien tuoksut. Radio soittaa
jouluohjelmaa vuosikymmenten
takaa. Kokeiluverstaalla jouluinen
työpaja klo 12–16.
• turku.fi/kuralankylamaki

• www.aboarbis.fi
KUVA: TMK

Kuralan Kylämäessä maalais
kodin joulua valmistellaan 1950luvun malliin. Iso-Kohmon
emäntä askaroi keittiössä
valmistaen jouluruokia, ja tuvan
täyttävät piparimausteiden,
laatikkoruokien ja lipeäkalan
tuoksut.

KUVA: JUSSI VIRKKUMAA

Joulunaika
museoissa

Joulumusiikkia tauotta Jouluradiosta taajuudella 93,8 Mhz sekä verkossa • jouluradio.fi

10.–11.12. klo 19 Konserttitalo

Oodi ilolle
• tfo.fi
10.12. klo 19 Aurinkobaletti

Kolme väriä: Keltainen
Lisäksi 11.12. klo 19 Kolme väriä:
Oranssi, 12.12. klo 17 Kolme väriä:
Punainen.
• aurinkobaletti.fi
11.12. klo 19 Logomo

Dalindèo
• flamejazz.fi
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Kuumia aaltoja
• linnateatteri.fi
12.–13.12. Kupittaan palloiluhalli

TUL:n avoimet
välinesarjojen
joukkuevoimistelukilpailut

30.12. klo 13–16 Apteekkimuseo ja
Qwenselin talo

KUVA: ANIA PADZÍK

11.12. klo 20 Linnateatteri

Ennustuksia uudelle
vuodelle
Mehiläisvahavaloksia ja
kuppiennustusta.
• turku.fi/apteekkimuseo
31.12. klo 24 Samppalinnanmäki

Uuden vuoden ilotulitus

12.–13.12. klo 10–15 Luostarinmäki

KUVA: TURUN KAUPUNKI

Joulu tulee, juosta pitää
-lasten viikonloppu
• turku.fi/luostarinmaki
12.12 kl. 13 Åbo Svenska Teater

Teaterns julkonsert
• abosvenskateater.fi
12.12. klo 14 pääkirjasto,
musiikkiosasto

John Dowland: The First
Booke of Songes -konsertti
Sanna Kola, mezzosopraano ja Tuomas
Kourula, luuttu.
• turku.fi/kirjasto
12.12. klo 20 Linnateatteri

Gimme Abba
Esitys myös 19.12. klo 20.
• linnateatteri.fi

15.12. klo 18–19.30 pääkirjasto,
Studio

24.12. klo 12 Vanha Suurtori

Johdatus 3D-tekniikkaan

Turun kaupunki seuraa viranomaisten
ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä.
• Katso tarkemmat tiedot tilaisuuden
toteutuksesta: turku.fi/joulu

Joulurauhan julistus

3D-tekniikkaa hyödynnetään
erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden
valmistuksessa. Tule tutustumaan
3D-mallinnuksen perusteisiin ja
3D-tulostamiseen.
• turku.fi/kirjasto
18.12. klo 19 Konserttitalo

Joonatan Perälä (vas.), Annica Milán,
Valtteri Lehtinen ja Suvi Aalto.

Karita Mattila.

Karitan joulu
Karita Mattila häikäisee Turun
musiikkijuhlien joulukonsertissa.
• tmj.fi

Lasten uudenvuoden ilotulitus on
Kupittaalla 31.12. klo 18–18.15.
Ilotulitus ammutaan Kupittaan
maauimalan tontilta, ilotulitus
näkyy laajalti puiston alueella.
Urheiluhallin edustalla pääsee
leikkimään lumileikkejä.

20.12. klo 15 pääkirjasto, Studio

KUVA: TMK

14.12. klo 17–19 pääkirjasto, Studio

Olga Tokarczuk -ilta
Olga Tokarczuk sai Nobelin
kirjallisuuspalkinnon 2018. Suomentaja
Tapani Kärkkäinen esittelee Tokarczukin
tuotantoa.
• turku.fi/kirjasto
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Iloiset joululaulut
• linnateatteri.fi

KUVA: TIMO JAKONEN

Yleisöopastus ruotsiksi klo 14 ja
Jouluilta hämärtyy -opastus ruotsiksi
klo 16.30. Kesto n. 45 min. Museon
sisäänpääsymaksu + 3 € opastusmaksu.
• turku.fi/apteekkimuseo

20.12. klo 17 Linnateatteri

• Tarkista ajankohtaiset tiedot
verkkosivuilta:
turku.fi/seikkailupuisto

KUVA: MINNA HEINIÖ

Lucian päivä

Anneli Kannon kirjoittama esitys
perustuu sotilaiden aitoihin kirjeisiin,
päiväkirjamerkintöihin ja sotatarinoihin.
Monologin esittää näyttelijä Akseli Kouki.
Myös Ilpoisten kirjastossa 18.12. klo
14, Aunelan kirjastossa 21.12. klo 14 ja
Runosmäen kirjastossa 21.12. klo 17.
• turku.fi/kirjasto
KUVA: MARICA ROSENGÅRD

KUVA: GIMME ABBA

Nuori sotilas -monologi

13.12. klo 12–14 Apteekkimuseo
ja Qwenselin talo

Lasten
uusivuosi
Kupittaalla

Ekumeeninen joulu Suomen
Turussa katsottavissa
jouluaattona Yle TV1:ssä
Jouluperinteeksi muodostunut rauhanviesti lähtee jälleen maailmaan
Turun tuomiokirkosta, kun kirkkokuntien johtajat esittävät yhteisen
vetoomuksen rauhan puolesta.
Koronapandemian vuoksi tilaisuus
ei ole avoin yleisölle. Tilaisuuden
kooste on kuitenkin nähtävissä jouluaattona 24.12. ennen joulurauhan
julistusta Yle TV1:ssä ja katsottavissa myös jälkeenpäin Yle Areenasta.

Muista ystäviä ja sukulaisia jouluisella kuvalla Turusta.
Lataa tervehdys Suomen Joulukaupungista • turku.fi/joulu

Poikkeuksellisen ajan ja
koronakriisin keskellä ekumeenisen
joulun teema on Yhteys
toisiimme. Humanitaarisen viestin
tuojaksi on kutsuttu sosiaali- ja
terveysministeriön strategiajohtaja,
dosentti Liisa-Maria Voipio-Pulkki.
Tilaisuudessa esiintyvät sopraano
Mari Palo ja tenori Mika Nisula.
Turun filharmonista orkesteria johtaa
kapellimestari Pertti Pekkanen.

tammikuu
29.1. Kupittaan urheiluhalli

KUVA: CHRISTOFFER COLLINA

2.1. klo 9.30–20 Kupittaan
palloiluhalli

TPK Futsal Cup
• turunpallokerho.fi
6.1. klo 11–15.30 Parkin kenttä

Loppiaisluistelut
• turku.fi/lastenliikunta

OP-viestikarnevaalit
30.1. klo 19 Linnateatteri

Turku Jazz Orchestra:
Louis & Ella
• tjo.fi

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

9.1. klo 10–16 Luostarinmäki

Koko perheen Nuutinpäivä

KUVA: ANIA PADZÍK

Matkaa juhlasta arkeen ja tee samalla
erilaisia tehtäviä. Tapaa myös ihka oikea
nuuttipukki.
• turku.fi/luostarinmaki

15.–16.1. klo 18–22 Seikkailupuisto

Talvella Turun
Kaupunginteatterissa

Lasten Valomaa
Seikkailupuisto muuttuu värikkääksi
satumaailmaksi. Tule leikkimään ja
kokemaan paikka uudella tavalla. Alle
9-vuotiaat lapset tarvitsevat aikuisen
seurakseen. Maksuton.
• turku.fi/seikkailupuisto
16.1. Kupittaan urheiluhalli

Yleisurheilun nuorten
pm-ottelut ja kansalliset

Esityksiä 27.2. asti.
• tehdasteatteri.fi

9.1. klo 10–24 Turun keskusta

Haluatko kilpailijaksi
Kolmivelhoturnajaisiin? Tule ottamaan
selvää, olisiko sinusta koulusi
edustajaksi ja laita nimesi liekehtivään
pikariin! Luvassa askartelua, arvoituksia,
pelejä ja muuta taianomaista puuhaa.
• turku.fi/kirjasto

Naisten tarinoita kotirintamalta.
Viimeinen näytös 5.12.

Nokia

Leda

Moderni kansallistarina
viihdyttävänä draamana.
Ensi-ilta 25.11.

Myyttistä nykynukketeatteria aikuisille.
Viimeinen näytös 12.12.

Rakkaani, Conan
Barbaari

Grus Grus Teatterin hyytävä trilleri.
Viimeinen näytös 20.2.

KUVA: LENNART HOLMBERG

Mies, joka rakasti
järjestystä

Nainen katoaa

• Koko ohjelmisto ja ohjeistus
turvalliseen teatterikäyntiin:
teatteri.turku.fi
• p. 02 262 0030

Taneli Mäkelä esittää sympaattisen
tarinan naapurustosta.
Viimeinen näytös 31.12.

8.2. klo 19 Rica Bar

Nina Mya: Tribute to
Carmen McRae
• flamejazz.fi

KUVA: OTTO-VILLE VÄÄTÄINEN

Harry Potter -ilta

Toinen tuntematon

Klassikkokomedia jakaa rakkautta.

Musta komedia kiusatun
koulupojan todellisuuspaosta.
Viimeinen näytös 5.12.

helmikuu
4.2. klo 16–19 pääkirjasto, Saaga

Cabaret

Tanssiva näytelmä rahasta ja
rakkaudesta.
Viimeinen näytös 22.1.

Don Juan

Ruusu Haarla & Seidi
Haarla: Uusi lapsuus

Turun kulttuuripääkaupunkivuonna
alkunsa saanut konserttisarja
Flame Jazz järjestää ainutlaatuiset
10-vuotisjuhlat! Juhlapäivän aikana
jazz soi kymmenessä eri konsertissa
Turun keskustan alueella.
• flamejazz.fi

Kultainen vasikka

Rakastettu musikaali on talven
piristysruiske!

22.1. klo 19 TEHDAS Teatteri

Flame Jazz 10 years!

Ohjelmistossa mm.

Ajankohtaisia kulttuurikuulumisia ja kurkistuksia kulisseihin Kulttuuriblogissa • turku.fi/kulttuuriblogi
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KUVA: ESSI ORPANA

Konsertit, näyttelyt, kurssit

Konserttisarjat
Wäinö Aaltosen museon tiistaikonsertit
Vapaa pääsy, ilmainen käsiohjelma.
• 24.11. klo 19 Marko Ylönen, sello, Risto Lauriala, piano
• 1.12. klo 19 Roope Gröndahl, piano, Turku Ensemble
• 8.12. klo 19 Takuya Takashima, oboe, Tuulia Ylönen, klarinetti,
Etienne Boudreault, fagotti, Ville Hiilivirta, käyrätorvi, Paavali
Jumppanen, piano
• 15.12. klo 19 Laura Vikman, viulu, Kirill Kozlovski, piano
• 2.2. klo 19 Ronnie Karlsson, baritoni, Janne Oksanen, piano
• 9.2. klo 19 Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni, Risto-Matti Marin,
piano
Järj. Turun kaupunginkirjasto ja museokeskus.
• wam.fi

Essi Orpana: To Materialize,
pigmenttivedos, 2017.

Musiikkia ja runoa Turun linnassa
Vapaa pääsy.
• 22.11. klo 15 Lounais-Suomen Musiikkikoulu
• 29.11. klo 15 Turun Musiikinystävien orkesteri
• 13.12. klo 15 Naiskuoro Resonus
• 20.12. klo 15 Kamarikuoro Melos
• 6.1. klo 15 Turun Naispoliisilaulajat
Järj. Turun kaupunginkirjasto ja museokeskus.
• turku.fi/turunlinna

Galleria Joella

Sibelius-museossa

• 20.12. asti Essi Orpana | Such is
The Silence
• 20.12. asti Turun Taiteilijaseura |
Talvisalonki & X-mas Art Fair
• 8.1.–7.2. Noora Nio-Juss |
Puupiirroksia
• 8.1.–7.2. David Keeler-Steinberg |
Ouroboros
• turuntaidehalli.fi

• Musiikkia museossa 19.11., 3.12., 17.12., 21.1. ja 4.2. klo 14
• Sibbe Live! -konserttisarja keskiviikkoisin 25.11.–9.12. klo 19
• sibeliusmuseum.fi

Apteekkimuseo ja
Qwenselin talo
• 1.12.–6.1. Katetut joulupöydät
-näyttely
• turku.fi/apteekkimuseo

Turun Taidehalli

KUVA: ANIA PADZÍK

Näyttelyitä

• 6.12. asti Jarkko Rantanen
• 10.12.–10.1. Vesa Aaltonen
• 14.1.–7.2. Sara Manninen ja Jone
Mutka
• turun-taidegraafikot.fi

• Pohjoisen näyttelyhallin
kokoelmanäyttely
• Sisustusarkkitehti Carin
Bryggman 100 vuotta
• turku.fi/turunlinna

KUVA: KATI ROOVER

Turun pääkirjasto
• 1.12.–3.1. Alvar, Aino ja Elissa
Aallon suunnittelemat tekstiilit |
Taru-Orvokki Leskinen
• 1.12.–3.1. Nokkonen kehruukasvina
ja nokkospaperiteoksia | Riikka
Platonova ja Ritu Kokkola

Turun linna

Turun taidemuseo
• 17.1. asti Birger Kaipiainen
• 27.11.–17.1. Anna-Maija Aarras:
Présence
• 27.11.–17.1. Pia Andell & Mina
Laamo: Four Trick Pony
• turuntaidemuseo.fi

KUVA: AAPO HUHTA

WAM

Aboa Vetus & Ars Nova
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• Sibelius - the one and only
• sibeliusmuseum.fi

Katetut joulupöydät
-opastukset 5., 12., 19. ja 26.12.
klo 13.
Jouluilta hämärtyy -opastukset
5., 12., 19. ja 26.12. klo 16.30.
• turku.fi/apteekkimuseo

Turun linna

• 31.1. asti WAM X: Ulrike Mohr C6
(hiili)
• wam.fi

Sibelius-museo

Apteekkimuseo ja
Qwenselin talo

• Heikki Willamon Myyttinen matka
-valokuvanäyttely
• turku.fi/biologinenmuseo

Kati Roover: Salt of My Eyes, 2020.

• 29.11. asti Olli Keränen & Niina
Tervo
• 2.–6.12. XS-festivaali
• 11.–20.12. Laura Jantunen
• 8.1.–7.2. Gentle Gestures, A Force
To Be Reckoned With – Non-binary
Conceptions Of Difference
• titanik.fi

Opastuksia

Biologinen museo

• 10.1. asti Rosa Barba Touched By
The Same Breath Of Air
• 29.1. alkaen Epävarma horisontti

Titanik

• Aboa Vetus – vanha Turku
• Luutarha
• 27.11.−4.4. Vuoden nuori taiteilija
2020: Aapo Huhta
• Teoksia taidekokoelmasta Antti
Oikarinen
• aboavetusarsnova.fi

Pohjoisen näyttelyhallin
kokoelmanäyttelyn opastukset
21., 22., 28. ja 29.11. klo 15.
Tyylihuoneopastukset
21., 22., 28. ja 29.11. klo 14.
Tonttu-ukon kierrokset
5.–20.12. (ei 6.12.) lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 11, 12 ja 13.
Tomterundor 5–20.12 (ej 6.12)
lördagar och söndagar kl. 14.
Joulun viettoa hovissa ja
säätyläiskodeissa 5.–20.12. (ei
6.12.) lauantaisin ja sunnuntaisin
klo 11 ja 13.
• turku.fi/turunlinna

WAM

Aapo Huhta: Nimetön sarjasta
Omatandangole, 2017,
pigmenttivedos.

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

Opastukset Touched By The
Same Breath Of Air -näyttelyyn
10.1. asti sunnuntaisin klo 14
Opastukset Epävarma
horisontti -näyttelyyn 31.1.
alkaen sunnuntaisin klo 14.
• wam.fi

Kursseja ja
työpajoja

KUVA: HANNA JÄRVENPÄÄ

Kuralan Kylämäen
Kokeiluverstas
Taitotiistait 8.12. asti tiistaisin klo
13−17.30. Kädentaitoja ja kokeiluja eri
teemoin kaikenikäisille. Vapaa pääsy!
Avoin viikonloppu 28.–29.11. klo 13–17.
Valetaan tunnelmakynttilöitä pieniin
astioihin.
Joululahjavalvojaiset 15.12. klo 17–21.
• Lisätiedot ja ilmoittautumiset
turku.fi/kuralankylamaki

Keraamisia posliinilyhtyjä ja
askartelupajoja jouluttajille
Vimman joulupajoissa
valmistaudutaan jouluun eri teemoilla.
Luvassa on joulukoristeiden
askartelua, joulukortti- ja
lahjapaperipajoja sekä lahjoiksi
sopivien käsitöiden taiteilua.
Keramiikkapajan kursseilla tehdään
koristeita sekä herkkiä posliinilyhtyjä
itselle tai lahjapakettiin.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston
kevätkauden harrastuskerhot ja
työpajat käynnistyvät 1.2.2021.
Taidepajassa sunnuntaisin kädentaitoja
vaihtuvin teemoin. Harrastuskerhoissa
jatkuvat mm. Luovat kädet
sekä Animaatiokerho.
• Ajankohtaiset tiedot sekä
ilmoittautumiset 14.1. alkaen:
turku.fi/seikkailupuisto

WAM
Avoimet kuvataidetyöpajat
kaikenikäisille 20.12. asti lauantaisin
klo 13–16 ja sunnuntaisin klo 11–16.
• wam.fi

Turun Kuvataidekeskus
Joulun ajan kursseja.
• 4.1. alkaen Taidekeskus koulussasi
-kuvataideopetus.
• 11.1. alkaen värikaruselli ja Reggio
Emilia-pedagogiikka lapsille,
ateljeeopinnot nuorille ja aikuisille.
• kuvataidekeskus.fi

KUVA: MARIA MARQUIS

KUVA: DENISSE ISLAS

Animaatiota ja kädentaitoja
Seikkiksessä

Pakettiin elämyksiä
ja kädentaitoja!
Joulukoristeita ja
keppiporoja

Vaihtuvia kädentaitojen
teemapajoja
Vimman kevätkausi tarjoilee
kädentaitopajoja vaihtuvilla
teemoilla, keramiikkaa ja
lyhytkursseja. Nuorten oma
kädentaitopaja Präkäämö jatkaa
nuorten toiveita kuunnellen.
• Ajankohtaiset tiedot ja
ilmoittautumiset taidepajoihin sekä
kursseille: turku.fi/vimma

KONSTa Turun Seudun
Kuvataidekoulu
Kevätlukukausi alkaa 11.1. Taiteen
perusopetusta ja lyhytkursseja.
Turun pääkirjaston Stoorissa 2.–26.2.
KONSTan oppilastyönäyttely.
• konstakuvataidekoulu.fi

Teatterielämyksiä

Lastenkulttuurikeskus
Seikkailupuiston joulupajoissa voi
tehdä joulukoristeita ja keppiporoja.
Tule askartelemaan itse tehty lahja.
Joulupajat sunnuntaisin 15.11.–
13.12. Ilmoittaudu verkkosivujen
kautta.
• turku.fi/seikkailupuisto

Teatteriliput saajan toivomaan
esitykseen tai avoin lahjakortti
on ilahduttava elämyslahja.
Pakettiin voi kääräistä myös Turun
Kaupunginteatterin oheistuotteita.
Lahjakortit ja liput teatterin
lippumyymälästä ja verkkokaupasta.
• teatteri.turku.fi

Ihastuta itsetehdyillä
lahjapapereilla

Museokortista hunajaan

Nuorten taide- ja toimintatalo
Vimman joulupajoissa taiteilet
yksilölliset lahjapaperit ja
pakettikortit eri askartelutekniikoilla.
• turku.fi/vimma

Lainaa lahja!

11-vuotias Eino Oravakangas muotoilee
savesta eläinhahmoa.
KUVA: ANNA-MAIJA TELASMAA

KUVA: MINNA SUHONEN

Nuorten taide- ja
toimintatalo Vimma

Tule lainaamaan kirjaston
kestävä yllätyslahja pukinkonttiin.
Lainattavat kirjat on paketoitu
valmiiksi lahjapaperiin.
Lahjapaketteja voi lainata viikko
ennen jouluaattoa.
• turku.fi/kirjasto

Liikuttavia lahjoja
Anna lahjaksi hyvää oloa Leidien,
Kunnon äijien, Kuntokonkareiden
tai Seniorirannekkeen lahjakortilla.
Kiva lahja on myös uinti-,
vesijumppa-, kuntosali- tai
luistelulahjakortti. Lahjakortit
Turun liikuntapalvelukeskuksen
asiakaspalvelusta ja Impivaaran
uimahallista.
• turku.fi/liikunta/lahjakortit

Musiikkinautintoja
Musiikinystävän mieleen on Turun
filharmonisen orkesterin avoin
lahjakortti, joka on voimassa
12 kuukautta ostopäivästä, ja
lahjan saaja voi käyttää kortin itse
valitsemaansa TFO:n konserttiin.
Lahjakortit Konserttitalon
lipunmyynnistä ja orkesterin
verkkokaupasta.
• tfo.fi

Uutuuskirja 13 pyöveliä – Päätöntä
menoa 1600-luvun Turussa on
matka 400 vuoden takaiseen elämänmenoon pyövelien kertomana.
Käsityönä tuotettu museohunaja
sopii pakettiin kuin pakettiin.
Museokortti vie lahjan saajan
vuoden mittaiselle kulttuurimatkalle
300 museoon. Museokaupat löydät
Apteekkimuseosta, Biologisesta
museosta, Luostarinmäeltä, Turun
linnasta ja WAMista.
• turku.fi/museo

Made in Turku
Valmennuspisteen myymälästä
Vanhan Suurtorin makasiineilla voi
hankkia turkulaisella ammattitaidolla
käsityönä tehtyjä tallilyhtyjä,
tuliruukkuja ja kodintekstiilejä.
Avoinna joulumarkkinoiden aikaan
la–su klo 11–17.

Wision Joulutori
Wisiossa Lemminkäisenkadulla
voi 9.–11.12. klo 9–15 tehdä
löytöjä. Esillä on Turun ammattiinstituutin opiskelijoiden ideoimia
ja valmistamia jouluisia tuotteita,
palveluja sekä lahjakortteja.
• turkuai.fi/wisio
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Pahvinen
äitiyskortti
historiaan

Julkinen tiedote

iPana Äitiys -palvelu on otettu käyttöön Turun neuvoloissa.
Sähköinen iPana Äitiys -palvelu tarjoaa odottajalle ja
hänen perheelleen monipuolisen palvelun odotusajan,
synnytyksen ja vauva-ajan tueksi.

KUVA: MARITA KOIVISTO

Tutustu:
• turku.fi/ipana

Oodi ilolle

Sami Keski-Vähälä:

10.–11.12. klo 19 Turun konserttitalo

Ohjaus Mikko Kouki

KUVA: HANNA SUOMINEN

Aikamme kansallistarina. Kantaesitys 25.11.2020 • teatteri.turku.fi

Loppiaisluistelut
6.1. klo 11–15.30 Parkin kentällä

Beethovenin 250-vuotisjuhlavuoden huipentumana soi
säveltäjän mahtipontinen yhdeksäs sinfonia eli Oodi ilolle.
TFO:ta johtaa kapellimestari Olli Mustonen.
• tfo.fi

Säihkettä
saleista ja
kamareista
Kurkista Turun linnassa
1600–1800-lukujen
säätyläiskulttuuriin! Pohjoisen
näyttelyhallin kokoelmanäyttelyssä on esillä yli 600 esinettä
ja lähes 200 vaatetta ja
asustetta.
• turku.fi/turunlinna

Pukeudu värikkäästi ja tule koko perheen Loppiaisluisteluihin!
Vauhdikkaaseen luistelupäivään on vapaa pääsy, ja lajikokeilut
ovat avoimia kaikille. Järj. Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus
yhteistyössä jääurheiluseurojen kanssa osana Luisteluliiton Ice
Skating Tour -kiertuetta.
• turku.fi/lastenliikunta

KUVA: TMK / VILLE MÄKILÄ

KUVA: HEIKKI TUULI

NOKIA

