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Återseendets och gemenskapens glädje
Stadens viktigaste uppgift är att verka för precis alla Åbobor. För att lyckas
måste vi känna invånarna och lära oss att förstå mångahanda behov.
I det nya borgmästarprogrammet har jag och de biträdande borgmästarna
förbundit oss vid att utveckla Åbo stads invånarorienterade sätt att fungera. Vi
kommer också att i ännu högre grad göra invånarnas, olika sammanslutningars
och gemenskapers samt företagens röster hörda hos beslutsfattare och stadens
personal.
Vi befrämjar förverkligandet av boendedemokrati och utvecklingen av tjänster
som är flexibla för invånarna. Stadens personal är i invånarnas tjänst.
Under den långa coronatiden har livet förändrats på ett eller annat sätt för
oss alla: kontakterna med andra människor har varit på ett minimum och social
samvaro har ibland avbrutits helt. Många har upplevt djup ensamhet.
Det är först under de senaste veckorna som vi så småningom kunnat
återvända till en mera social vardag. Jag hoppas att Åboborna återigen kommer
att finna glädjen i att göra saker tillsammans och i sällskap med andra få njuta av
till exempel kultur, sport och hobbyer.
Vi ser fram emot att se er fylla läktare och teatersalonger, museer,
idrottshallar, ungdomsgårdar och verkstäder.
Spåren efter coronatiden kommer att lappas ännu länge. Vi gör vårt bästa
för att förkorta köerna i hälso- och sjukvården och åtgärda konsekvenserna för
lärandet i skolorna, och för att se till att ingen Åbobo blir ensam eller utanför.
Låt oss glädja oss åt återseendena, ta hand om varandra och gå vidare
tillsammans.
Minna Arve, pormestari
Tehtävä: Johtaa ja valvoo kaupungin hallintoa,
taloudenhoitoa ja muuta 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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Joulun valot loistavat 27.11. alkaen aina
nuutinpäivään saakka. Tietoa uudesta
valotapahtumasta, valoinstallaatioista ja muista
joulunajan tapahtumista löydät Turkupostin
kalenterista sivuilta 24–31 sekä verkosta
turkukalenteri.fi ja turku.fi/joulu.
• turku.fi/joulu
• turku.fi/jul
• turku.fi/christmas

Turun kaupunki
tekee yhteistyötä
somevaikuttaja Joalin
Loukamaan kanssa.

KUVA: JOALIN MANAGEMENT

Kaupungin tärkeimpänä tehtävänä on toimia ihan jokaisen turkulaisen puolesta.
Jotta onnistuisimme hyvin, meidän on tunnettava asukkaat ja opittava
ymmärtämään moninaisia tarpeita.
Uudessa pormestariohjelmassa minä ja muu pormestaristo sitoudumme
yhdessä Turun kaupungin asukaslähtöisen toimintatavan kehittämiseen.
Tuomme asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten ääntä myös entistä voimakkaammin
päättäjien ja Turun kaupungin henkilöstön kuuluville.
Edistämme asukasdemokratian toteutumista sekä asukkaiden näkökulmasta
joustavien palveluiden kehittämistä. Kaupungin henkilökunta on asukkaiden
palveluksessa.
Pitkään jatkuneen korona-ajan aikana elämä on muuttunut tavalla tai toisella
ihan jokaisella: kontaktit muihin ihmisiin ovat olleet minimissään ja sosiaalinen
kanssakäyminen välillä kokonaan katkolla. Moni on kokenut syvää yksinäisyyttä.
Vasta viime viikkoina on hiljalleen palattu sosiaalisempaan arkeen. Toivonkin,
että turkulaiset löytävät jälleen yhdessä tekemisen ilon ja nauttivat hyvillä mielin
muiden kanssa vaikkapa kulttuurista, liikunnasta ja harrastuksista.
Me odotamme teitä ilolla täyttämään katsomot, museot, urheilusalit,
nuorisotalot ja työpajat.
Korona-ajan jälkiä paikataan vielä pitkään. Teemme kaikkemme, että
terveydenhuollon jonot saadaan purettua, kouluissa syntynyttä oppimisvajetta
paikattua ja huolehdittua siitä, ettei yksikään turkulainen jää yksin ja syrjään.
Iloitaan jälleennäkemisistä, pidetään huolta toisistamme ja mennään yhdessä
eteenpäin.

Turku sometähden silmin
20-vuotias artisti-malli-tubettaja Joalin Loukamaa esittelee tänä syksynä uutta
kotikaupunkiaan Turkua videoilla yli 7 miljoonalle seuraajalleen sosiaalisen
median eri kanavissa.
Kansainvälisestä Now United -popyhtyeestä tunnetuksi tullut Loukamaa on
videoillaan jo vieraillut muun muassa Turun päivässä ja Kauppahallissa sekä ajellut Förillä ja Funikulaarilla. Kaupungin kanssa toteutettavassa Becoming turkulainen -yhteistyössä Loukamaa tapaa paikallisia nuoria kouluissa ja harrastuksissa.

Tänään tehdään lisää historiaa.
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4 Tänään kotona
Kärsämäestä vievät
kaikki tiet maailmalle

Kupittaanpuiston jouluvaloja 2021.

KUVA: PASI LEINO

6 Lyhyet
• Turun lähiöissä on paljon hyvää
• Helppokäyttöinen palautebotti
auttaa asumiseen ja
ympäristöön liittyvien
palautteiden antamista
• Kuntoilukummi tuo lisää liikettä
ikäihmisen elämään
7 Kahvilla
Jokainen sovittelujuttu opettaa
ihmisistä ja yhteistyöstä

KUVA: SUSANNA TAPANI

8 Kasvava Turku
• Liikkiksen nuoriso-ohjaajat
jalkautuvat syyskaudella
Runosmäkeen ja Jäkärlään
• Tukea elämänhallintaan ja
tulevaisuuden suunnitteluun
• Turussa käynnistyi uusia
maksuttomia harrastuskerhoja
lapsille ja nuorille
• Matikkamysteerit ratkeavat
Taitavien kummien avulla

Miten käyttäisit miljoona
euroa lasten ja nuorten
hyväksi?

”

Miljoonalla eurolla voisi järjestää eri lajeihin maksuttomia
lajikokeiluja. Liikunta on tärkeä osa hyvinvoinnin edistämistä. Lajikokeilujen kautta saataisiin lapsia ja nuoria
liikkumaan, ja ehkä jopa aloittamaan uusi harrastus!
Susanna Tapani
Urheilija

Mitä sinä ehdottaisit?
Jätä ehdotuksesi 30.11. mennessä sivuilla
• asukasbudjetti.turku.ﬁ

10 Hei, nyt lähdetään
Omatoiminen arki on
kuntoutumisen avain
11 Kansainvälinen Turku
• Turkulainen arki kiinnostaa
maailmalla
• Lähes sadan kielen kirjasto
12 Kohti vuotta 2029
Kestävää kasvua hyvällä
yhteistyöllä
14 Ei virallinen mut torellinen –
Pormestaritentti

KUVA: EELIS LYNNE

Sisältö

16 Kaupunki remontissa
• Turun uusi Kauppatori
valmistuu vakain askelin
• Rakenteilla
• Konserttitaloon tulee
huippuakustiikka

Kauppatorin pinnan valmistusta lokakuun
2021 alussa.

18
• Katujen talvikunnossapito
perustuu yhteistyöhön
• Fölin kilometreistä jo
kolmasosa ajetaan
sähköllä
19
• Tukea mielenterveys- ja
päihdeongelmiin saa
aiempaa helpommin
• Jos-kolumni: Jos
sosiaalihuollon palveluita
maltettaisiin kehittää
20 Verhon takana
• Kuin jättiläisten
mööpelivalssia
21 Svenska sidan
• Möt Daniela Tunturi, lärare
inom småbarnspedagogik
• En växande stadskarta
kräver nya namn
• Konstinstallation
förvandlar Puolalaparken
till ett ljudande konstverk
22 Turku liikkeelle
24–31 Tapahtumakalenteri
• Joulukaupunki Turun ja
talvikauden menovinkit

Influenssarokotukset
Turussa

Aktuell information om
influensavaccinationerna i Åbo:
• turku.fi/sv/influensa

KUVA: THL

Ajankohtaisin tieto Turun
influenssarokotuksista:
• turku.fi/influenssa

Lue myös
alareunat!

Kaikenikäisille
monipuolisia
liikuntavinkkejä
talvikauteen
Katso s. 22–23

Sieltä löydät lisätietoa ja
vinkkejä sivun aiheesta.

Turkupostin jutut löydät myös netistä • turku.fi/turkuposti
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Tänään kotona

Kärsämäestä
vievät kaikki
tiet maailmalle
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Kenen kotiin sinä
haluaisit kurkata?
Ehdota mielenkiintoista ihmistä
tai perhettä Tänään kotona
-palstalle sähköpostilla:
viestinta@turku.fi

Tutta Carpelanin asunnosta
löytyvät täytetyt linnut
ovat peruja hänen
lapsuudenkodistaan
60-luvulta.

Vanha tehdaskaupunginosa Kärsämäki on Tutta
Carpelanille hyvien
yhteyksien ja palvelujen
aluetta. Uudenuutukaisessa
vuokra-asuntotalossa
itsekseen asuva Carpelan
on aina valmiina ottamaan
lapsiaan ja lapsenlapsiaan
kylään.

A

urinkoisena syyspäivänä
Tutta Carpelanin tiukka
kädenpuristus ja iloinen
puheenpajatus toivottavat
tervetulleeksi Carpelanin
Kärsämäessä sijaitsevaan 70-neliöiseen
kolmioon. TVT Asuntojen kolmikerroksinen asuintalo valmistui viime vuonna,
yhteensä 22 asunnossa asuu kaikenikäistä väkeä lapsiperheistä opiskelijoihin ja seniorikansalaisiin.
Carpelan muutti Kärsämäkeen
keskustasta, jossa oli niin ikään asunut
useamman vuoden vuokralla. Aiemmin
omistusasunnoissa asuneelle ja monia
asuntolainoja maksaneelle Carpelanille

Tutta Carpelanin kotitalon pihalta
pääsee helposti eri palvelujen pariin
sekä lenkkeily- ja puistomaisemiin.

vuokra-asuminen tuntuu nyt suorastaan
helpotukselta.
– Kaikki on uutta ja hyväkuntoista,
asumisen kustannukset ovat kohtuulliset, irtisanomisaika vuokralaisella
on vain yksi kuukausi, ja toisaalta tätä
asuntoa ei vuokralaisen alta myydä, niin
tässä voi myös rauhassa asua pitkäaikaisesti, Carpelan luettelee.
Uudessa asunnossa kiitosta saavat
niin avonainen keittiö-olohuoneratkaisu
kuin aurinkoinen parvekekin, josta
Carpelan löysi viime kesänä itsensä
usein kutomasta sukkia ja nuttuja suvun
pienimmille jäsenille. Parannettavaakin
löytyisi.
– Tämän kokoisessa asunnossa
yksi wc riittäisi, nyt on sekä kylpyhuone-sauna-wc-yhdistelmä kuin erillinen
vessakin. Siihen olisi voinut mieluummin
laittaa vaikka vaatehuoneen, Carpelan
toteaa.

Ennakkoluulot karisivat
Puustellinkadun kolmannen kerroksen
asunnosta aukeavat ikkunat kolmeen
suuntaan. Leafin vanha tehdasalue on
kivenheiton päässä, ja ikkunoista ja
parvekkeelta näkyy niin metsäistä ja
vehreää kuin naapuruston asuinaluemaista maisemaa. Ollaan samaan
aikaan kaupungissa ja luonnon äärellä.
Carpelania hymyilyttää, kun hän
muistelee miten viereisen kerrostalon
asukkaat olivat alkuun huolissaan,

– Tykkään pitää kotini aina järjestyksessä, vaikka
lapsenlapset toki saavatkin täällä vipeltää, Tutta kertoo.
kun naapuriin oltiin rakentamassa TVT
Asuntojen vuokrataloa. Vuokra-asumiseen liittyy monenlaista ennakkoluuloa
edelleen, ja Carpelan itsekin kertoo
aiemmin kuuluneensa tähän epäileväisten joukkoon.
– Mutta eipä ole mutinaa sittemmin
naapureiden taholta kuulunut. Ihan
tavallisia, monenlaisia ihmisiä meitä
tässä asuu.
Pian 55 vuotta täyttävä Carpelan
nauttii lähialueen lenkkeilymaastoista
ja puistoalueista. Kirjastoauton pysäkki
on lähellä, ja marketteihin ja pizzerioihin
on reilun kilometrin verran matkaa.
Bussi nro 1, joka vie sekä satamaan että
lentokentälle, kulkee viereiseltä Kärsämäentieltä.
– Kärsämäki on auki joka suuntaan
maailmalle, Carpelan kehuu.

Koti aina tiptop
Turkulaisille Carpelan on tuttu esiintymislavoilta ja tangoprinsessana vuodelta 1996, ja hän juhliikin jo 35-vuotista
taiteilijauraansa. Päivittäinen työura on
jo pitkään pyörinyt oman parturikampaamoyrityksen ympärillä.
Vaikka eläväiselle Carpelanille
liikkuminen ja matkailu ovat tärkeää
ajanvietettä, on hänelle koti erityisen
merkittävä paikka. Carpelanin neljä

aikuista lasta puolisoineen ja lapsineen
vierailevat hänen luonaan usein, kuten
miesystäväkin.
– Jouluisin levitetään ruokailupöytä
suuremmaksi, sen ympärille koko
reilun kymmenhenkisen porukan täytyy
mahtua.
Vaikka Carpelan kestitsee mielellään vieraita ja lapsenlapset viihtyvät
mamman luona yökylässäkin, on kodin
oltava siisti ja järjestyksessä. Pienenkin pölypallon tai roskan nähdessään
Carpelan pyyhkäisee tai kiikuttaa sen
roskiin saman tien. Sama pätee taloyhtiön yleiseen järjestykseen, ja Carpelan
toivoisikin asukkailta hieman enemmän
yhteisöllisyyttä.
– Mielestäni kaikkien tulisi kantaa
yhteistä vastuuta yleisestä siisteydestä
ja viihtymisestä. Ei se ole iso vaiva, jos
kaikki tekevät osansa.
Puhelias ja vilkas kun on, Carpelan
tuntee ja tietää jokaisen talon asukkaan.
Toisten kanssa vaihdetaan kuulumisia
enemmänkin, toisten kanssa tyydytään
tervehdykseen.
– Varmaan moni juoksee karkuunkin,
kun näkee, että tuolta se suupaltti taas
tulee, Carpelan nauraa.
TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Merkittävää asumisvolyymia
Turun kaupungin omistaman
TVT Asunnot -kiinteistöyhtiön
vuokra-asunnoissa asuu joka
kymmenes turkulainen, asukkaita on noin 20 000 ja asuntoja
runsaat 11 000. TVT:n asuntopalvelupäällikkö Erja Ylitalon
mukaan kysyntä ylittää reilusti
asuntojen tarjonnan.
– Meille hakevat asumaan
ihan kaikenlaiset ja kaikenikäiset
ihmiset. Tarjolla on sekä kerros-

talo-, rivitalo-, että pientaloasumista
Turussa ja lähikunnissa.
Vastuullinen ja hyvä asuminen
ovat yhtiöllä tärkeässä roolissa.
TVT Asunnot panostaa asuin- ja
piha-alueiden kehittämiseen ja on
mukana Turun kaupungin hiilineutraaliustavoitteessa.
– Asukkaat voivat osallistua
tähän esimerkiksi tarkkailemalla
veden ja sähkön kulutusta, jotka
laskutetaan käytön mukaan.
TVT Asunnot tarjoaa asumista

monenlaisiin elämänvaiheisiin
mahdollisimman monipuolisella
asukasrakenteella noin 15–20
prosenttia alle markkinahintojen.
Vuokra-asumisen profiili on Ylitalon
mukaan noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
– Sen taustalla on määrätietoista
ja pitkäjänteistä työtä. Meillä pääsee
asumaan remontoituihin, hyvin
ylläpidettyihin asuntoihin turvallisesti
ja pitkäaikaisesti.
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KUVA: JANNE MUSTONEN

Olli Vahteran arkkitehtitoimiston
Jyrkkälään suunnittelemissa
kerrostaloissa on porraskäytäviä
aakkosten jokaiselle kirjaimelle.

Turussa
tehdään yhteinen
lähiövisio,
tule mukaan!

Kuntoilukummi
tuo lisää liikettä
ikäihmisen
elämään

Turun lähiöissä
on paljon hyvää
Turun lähiövisio on yhteinen ajatus kaupungin lähiöiden
tulevaisuudesta ja niiden kehittämisestä. Vision
tekeminen kestää vuoden 2022 loppuun asti.

”

Vision avulla luomme
näkemyksen lähiöiden
kehittämisen suunnasta ja
tarvittavista toimenpiteistä,
mutta myös nostamme lähiöitä esille. Turun lähiöissä on paljon
hyvää, ja niihin kannattaa satsata,
toteaa projektikoordinaattori Sini
Mäkeläinen.
Lähiövisiota tehdään yhdessä
asukkaiden ja kaupungin toimijoiden kanssa erilaisten tapahtumien,
työpajojen sekä kyselyn avulla.
Lokakuussa visiointityön kimpussa

aloitti myös oma asukasraati.
– Visiotyön aikana selvitämme
lähiöihin vaikuttavia ilmiöitä sekä
hahmotamme, minkälainen olisi
lähiöiden hyvä tulevaisuus ja millä
keinoilla sitä tavoitellaan. Toivomme,
että asukkaat ja eri toimijat lähtevät
aktiivisesti mukaan visiotyöhön,
kannustaa Mäkeläinen.
Lisätietoa lähiövisiotyöstä ja siihen
osallistumisesta:
• turku.fi/lahiovisio

Helppokäyttöinen
palautebotti auttaa
asumiseen ja ympäristöön
liittyvien palautteiden
antamista
Turun kaupungin kesäkuussa 2021 lanseeraama
interaktiivinen ja tekoälyyn pohjautuva palautekanava,
palautebotti, on otettu hyvin vastaan kaupungin
verkkosivuilla. Palautebotti vastaanottaa palautteita
liittyen asumiseen ja ympäristöön.

T

urun kaupungin
vuosittain saamasta
liki 25 000 palautteesta yli puolet
kohdistuu asumiseen,
ympäristöön, liikenteeseen ja
liikkumiseen.
Palautebotti toimii verkkosivujen Asuminen ja ympäristö
-sivustolla. Palautteita on annettu
botin kautta eniten pysäköintiin ja
viheralueisiin liittyen. Palautebotti
ohjaa palautteen automaattisesti
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oikeaan käsittelyprosessiin kaupungin palautepalveluun.
Kaikista kaupungin palveluista
palautetta voi edelleen antaa
osoitteessa turku.fi/palaute.
Vuoden kestävässä kokeilussa
palautebottia kehitetään edelleen
niin, että tekoäly auttaa palautteiden käsittelijöitä ja vastaa
usein samansisältöisinä toistuviin
palautteisiin.
• turku.fi/asuminen-ja-ymparisto

Säännöllinen kotijumppa voi saada ihmeitä
aikaan ja on mukavampaa yhdessä!

T

urun Seudun
Vanhustuki ry:n
kautta kuntoilukummiksi pääsee yksin
asuvalle yli 70-vuotiaalle, jolla on toimintakyvyn
kanssa vähäisiä haasteita,
esimerkiksi portaissa kulkeminen on voinut vaikeutua.
– Auttaminen on mukavaa
ja merkityksellistä. Parasta on,
kun näkee, miten vaikuttavaa
jumppa on, tuumaa kuntoilukummi Marja Tuohimaa.
Ennen kuntoilukummijaksoa
Marjan iäkäs jumppakaveri
tarvitsi apuvälineen moneen
arjen pieneen toimeen, kuten
vesihanan aukaisemiseen. Jakson jälkeen osa arjen askareista
helpottui ja nyt hanakin aukeaa
omin voimin.
– Ohjelma suunnitellaan vanhuksen ehdoilla ja räätälöidään
hänelle sopivaksi, kertoo Turun
Seudun Vanhustuen kuntoilukummitoiminnan koordinaattori,
fysioterapeutti Iida Aulas.
Kuntoilukummi käy jumppaamassa ikäihmisen kanssa

Mukaan kuntoilukummitoimintaan?
Seuraava kuntoilukummien
perehdytyskurssi on 30.11.
Kysy lisää kuntoilukummikoordinaattori Iida Aulakselta,
p. 050 544 3313 tai
kuntoilukummi@vanhustuki.fi.
Toiminta on maksutonta.

kahden viikon välein neljän
kuukauden ajan. Kummi saa
toimintaan perehdytyksen ja
tarvittaessa tukea ja neuvoja.
– Kummia kaipaavia ikäihmisiä on jonoksi asti. Moni kuntoilukummi kokee, että hirveän
pienellä panostuksella voi antaa
paljon, Iida kannustaa.
Lue laajempi juttu verkosta:
• turku.fi/kuntoilukummi
TEKSTI JA KUVA: EEVA HÄMÄLÄINEN

– Jumppaliikkeet eivät
ole monimutkaisia, eikä
kuntoilukummin tarvitse olla
liikuntaekspertti, korostaa
kuntoilukummikoordinaattori
Iida Aulas.

Jokainen sovittelujuttu
opettaa ihmisistä ja
yhteistyöstä

Jokaisessa Turkupostin
numerossa käymme kahvilla
kaupungin työntekijän kanssa.

Sovittelutoimiston johtava sovitteluohjaaja Saana Vuoristo ja vapaaehtoissovittelija Pentti Niemi
kohtasivat kahvikupin ääressä. Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen
aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi. Tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisut
aiheutuneiden haittojen hyvittämiseksi. Sovittelutoimistoon tulee vuosittain aloitteita yli 1 000.
Saana: Suurin osa tapauksista tulee poliisilta
ja ne voivat olla esimerkiksi väkivaltarikoksia ja
vahingontekoja. Teemme kirjaukset ja selvitämme, suostuvatko osapuolet ja soveltuuko
asia sovitteluun. Jos edellytykset täyttyvät,
valitsemme vapaaehtoissovittelijat.
Kaksi vapaaehtoista sovittelijaa tekee yhteistyötä soviteltavan jutun parissa asiakkaiden
sekä sovitteluohjaajan kanssa. Viime kädessä
vastuu sovitteluprosesseista on sovittelutoimiston ammattilaisilla, jotka ohjaavat, valvovat ja
tukevat vapaaehtoisia.
Pentti: Tapaamme sovittelun osapuolet ensin
erikseen. Asiakkailta edellytetään motivoitunutta suhtautumista sovitteluun. Sovittelutoimiston ohjaajaan pidämme yhteyttä koko
ajan. Sitten, jos kaikki on edelleen kunnossa,
tapaamme yhdessä.

Saana: Yhteistyötä tehdäänkin monella tasolla.
Asiakkaiden, ohjaajien ja vapaaehtoisten lisäksi
ohjaajat ja vapaaehtoiset tapaavat koulutuksissa ja tapahtumissa.
Pentti: Jokaisesta sovittelujutusta oppii.
Valmiita ratkaisuja ei anneta. Olen ollut vuodesta 2010 mukana ja juttuja on kertynyt 185.
Lähtökohta on aina erilainen jo siksikin, että
parinani on ollut 57 eri vapaaehtoista. Vuorovaikutuksessa syntyy uutta, mikä on sovittelussa erityisen antoisaa.
Kuuntelemisen taito on ensiarvoista.
Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja sovittelijat
puolueettomia.
Saana: Sovittelussa ovat ihmisten väliset asiat,
joten tapaukset ovat yksilöllisiä. Keskeneräisyyttä pitää sietää. Sovittelija ei tule koskaan
sovittelijana niin sanotusti valmiiksi, vaan kyse
on jatkuvasta oppimisesta.
Vapaaehtoiselle tarjotaan kattava koulutus
sovitteluun. Täydennyskoulutusta on tarjolla
koko ajan.

Pentti: Sovitteluun osallistuminen on esimerkiksi näin eläkkeellä olevalle mukava vapaaehtoistyön muoto. Myös koulutukset ovat olleet
antoisia.
Jos sovinto saavutetaan, kaikilla on hyvä
mieli. Kun asiakkaat antavat kiitettävää
palautetta, se tuntuu hienolta. Jos sovintoon
ei päästä, se ei ole välttämättä pettymys, vaan
asioiden läpikäyminen on jo voinut helpottaa
oloa.
Saana: Prosessin aikana keskustellaan myös
asiakkaiden jatko- ja tukipalveluiden tarpeesta.
Hyvällä yhteistyöllä sovitteluprosesseista
saadaan myös paras mahdollinen asiakkaille –
heitä vartenhan työtä tehdään.
Lisätietoa tulevasta vapaaehtoisten
sovittelijoiden koulutuksesta ja muut lisätiedot:
• turku.fi/sovittelu
• turku.fi/sv/medling
TEKSTI JA KUVA: TIIA LAAKSO

Saana Vuoriston ja Pentti Niemen
mielestä sovitteluohjaajan ja
vapaaehtoisten välinen matalan
kynnyksen yhteistyö antaa
kummallekin osapuolelle paljon.
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Kasvava Turku

Liikkiksen nuoriso-ohjaajat
jalkautuvat syyskaudella
Runosmäkeen ja Jäkärlään

Liikkisläiset Juho Luoto
(vas.), Minna Eloranta ja Erik
Youmans pitävät yllä hyvää
jalkautumisvirettä ja ovat
paikan päällä Runosmäessä
nuoria varten.

Turun kaupungin nuorisopalveluiden liikkuva nuorisotyö
Liikkis jatkaa nuorten pariin jalkautumista. Liikkuvan
nuorisotyön projektin tavoitteena on tunnistaa nuorten
elämään vaikuttavia ilmiöitä ja tehdä vaikuttamistyötä
nuorten elinolojen parantamiseksi alueilla.

”

Työntekijämme luovat kontakteja
etenkin nuoriin ja nuorten ryhmiin, jotka eivät käytä palveluja.
Yhdessä nuorten kanssa mahdollistamme heille kiinnostavaa
tekemistä ja toimintaa. Verkostotyön
vahvistaminen kaikkien alueilla nuorten
kanssa toimivien tahojen kanssa on tärkeä osa työmuotoa, korostaa nuorisopalvelupäällikkö Taina Laaksonen.
Liikkis on alueiden kartoituksen
perusteella valinnut pääasiallisiksi
toiminta-alueikseen Runosmäen ja
Jäkärlän.
– Mikäli näiden alueiden nuoria
tavoitetaan syksyn aikana paremmin

kauppakeskuksista ja kouluista, Liikkis
jalkautuu myös niihin, Laaksonen
toteaa.
Liikkuvan tiimin nuoriso-ohjaajat
tekevät töitä maanantaista lauantaihin
niin, että alkuviikon ja loppuviikon vuorot vaihtuvat alueiden kesken parillisina
ja parittomina viikkoina.
– Yhteistyö Liikkiksen toimialueiden
muiden palvelujen kanssa on tärkeää,
joten liikkisläiset tulevat mielellään
tapaamaan ja tutustumaan Runosmäen
ja Maaria/Jäkärlän yhteistyöverkostoihin, Laaksonen muistuttaa.
– Parasta Liikkiksessä on nuorten
kohtaaminen ja nuorten positiivinen

vastaanotto, vaikka työtä on tehty vasta
vähän aikaa. Runosmäessä ollaan jo
hyvin tuttuja alueen nuorten kanssa, ja
Jäkärlässäkin on päästy hyvälle alulle,
toteavat liikkuvan nuoriso-ohjaajatiimin
työntekijät Minna Eloranta, Juho
Luoto ja Erik Youmans.

Liikkiksen yhteystiedot:
• Minna Eloranta, p. 040 574 9554
• Erik Youmans, p. 040 167 8286
• Juho Luoto, p. 040 512 6209
• instagram.com/turkuliikkis
TEKSTI: ANNI-REETTA SORELL
KUVA: HANNA LEHTOPOLKU

Tukea elämänhallintaan ja
tulevaisuuden suunnitteluun
Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille
nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai
opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Moni löytääkin
uuden suunnan valmennuksen avulla.

R

eilu vuosi sitten
Jenny, 24, opiskeli
kansanopistossa
ja teki töitä, kun
haasteet alkoivat
kasaantua. Kaveri suositteli
Nuotti-valmennusta ja Jenny päätti
hakea mukaan.
– Valmennukseen osallistuminen tuntui heti hyvältä ratkaisulta.
Suosittelen tätä kaikille, jotka
tarvitsevat tukea vaikkapa opiskelumotivaation löytämiseen, Jenny
kertoo.
Nuotissa nuori ja valmentaja
sopivat yhdessä yksilöllisistä
tavoitteista, jotka voivat liittyvä
esimerkiksi arjen tai talouden
hallintaan. Viisi kuukautta kestävän
valmennuksen aikana tavataan
vapaamuotoisesti kerran viikossa.
Jennylle valmennus on tuonut
tukea arkeen. Tänä syksynä hän
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aloitti opinnot oikeustieteellisessä
tiedekunnassa.

Kevyin ammatillisen
kuntoutuksen muoto
Nuori voi hakea Nuotti-valmennukseen ottamalla yhteyttä Kelaan
– lääkärinlausuntoa tai lomakkeita ei
tarvita. Valmennus on nuorelle maksutonta ja siihen on mahdollista hakea
kuntoutusrahaa.
Turun Taito-koulutuksessa Nuottivalmentajana työskentelevä Katrina
Engman kertoo, että korona-aika on
lisännyt ymmärrystä siitä, että kuka
tahansa voi väsyä ja tarvita apua.
– Valmennus on kevyin ammatillisen kuntoutuksen muoto. Tavoitteena
on, että nuori löytää omat vahvuutensa ja taitonsa ja pystyy suuntautumaan kohti opiskelu- ja työelämää.
Tärkeintä on saada arki kuntoon,
Katrina kiteyttää.

Lisätiedot:
• kela.fi (hakusana Nuotti-valmennus)
• kela.fi/web/sv (sökordet Nuotti-coachning)
TEKSTI JA KUVA: TEIJA MURMANN

Nuotti-valmentajana toimiva
Katrina Engman (vas.) toivoo,
että nuoret löytäisivät palvelun
piiriin. Valmennukseen
osallistuvalla Jennyllä on
palvelusta pelkkää hyvää
sanottavaa.

Turussa käynnistyi
uusia maksuttomia
harrastuskerhoja
lapsille ja nuorille
Syyskuun aikana käynnistyi
yli 80 Harrastamisen
Turun mallin kerhoa eri
puolilla Turkua. Kerhot on
valittu koulukohtaisesti
huomioiden lasten ja nuoret
harrastustoiveet.

T

urkulaiset lapset ja nuoret pääsivät aloittamaan
harrastuksen mm. sirkuksen, parkourin, kuvataiteen,
kädentaitojen, teatterin,
sanataiteen, valokuvauksen, arkkitehtuurin, kuntosalin, pelisuunnittelun ja
breakdancen parissa.

Emma Songok (vas.)
ja Rauha Frilund
suunnittelevat
valokuvauskerhossa
omaa animaatiota.

Kuvataidekerho on
suosittu Braheskolanissa
Ruotsinkielisessä Braheskolanissa
käynnistyi syyskuun viimeisellä viikolla
kuvataidekerho 1. ja 2.-luokkalaisille.
Ensimmäisellä kerralla kerhoon osallistui huimat neljäkymmentä innokasta
alakoululaista, minkä vuoksi kerho
kokoontuu jatkossa kahtena ryhmänä,
jotta kaikki mahtuvat mukavasti harrastamaan.
Monet osallistujista olivat ensimmäistä kertaa mukana kuvataide-aiheisessa kerhossa. Ekalla kerralla lapset
suunnittelivat ja valmistivat kukin oman
kolmen suora -lautapelin.

Keväällä pilotoitu
Harrastamisen
Turun malli jatkuu

Hannunniitun alakoulussa
valo- ja videokuvataan
yhdessä
Hannunniitun alakoulussa starttasi
valo- ja videokuvauskerho syyskuussa,
jolloin kerholaiset pääsivät kuvaamaan
syksyisiä aiheita sisällä sekä ulkona.
Valokuvauskerholainen Ranella
Aaver on aiemminkin osallistunut vastaavaan kerhoon.
– Hauskinta on olla kavereiden
kanssa ja tehdä itse animaatioita. Harrastan valokuvaamisen lisäksi koulun
ulkopuolella taekwondoa, joka taas
on hyvin erilainen harrastus, Ranella
kertoo.
Hannunniitun alakoulua käyvän
Reima Alpimaan mielestä valokuvauskerhossa on ollut kivaa.
– En ole aikaisemmin ollut mukana
tällaisessa kerhossa. Hauskaa on myös
se, että valokuvauskerho pidetään
isoveljen luokassa, naurahtaa Reima.

Matikkamysteerit
ratkeavat
Taitavien
kummien
avulla

Lapset suunnittelivat lautapelejä
Braheskolanin kuvataidekerhossa.

Sirkustemppuilua
Raunistulassa
Raunistulan koulussa lapset aloittivat syksyllä sporttisen sirkuskerhon.
Kerhoon osallistuvat tokaluokkalaiset
Alma ja Kerttu kertovat, että kerhossa
pääsee temppuilemaan ja kisailemaan.
– Olen mukana myös koulussa järjestettävässä akrobatia- ja hyvän mielen

V

amoksen Taitavat
kummit antavat
yksilöllistä apua
matematiikan
ja ruotsin kielen

opiskeluun.
– Kummin kanssa matematiikan
mystisyys on hälventynyt, kertoo
Saara, joka on kumminsa Hannun kanssa käynyt läpi insinööriopintoihin liittyviä laskuja.
– Aluksi jännitin osaanko neuvoa, mutta on tosi palkitsevaa,
kun ollaan yhdessä keksitty

Sirkuskerhossa Raunistulassa
sukelletaan sirkuksen saloihin, kuten
jongleeraukseen ja tasapainoiluun.

kerhossa, huikkaa Alma.
Kerttu harrastaa sirkuskerhon lisäksi
mm. jalkapalloa, kokkikerhoa sekä
kädentaitokerhoa.
TEKSTI JA KUVAT: AINO TURTIAINEN

Opetus ja kulttuuriministeriö
myönsi Harrastamisen Turun
mallille lukuvuodeksi 2021–2022
valtionavustusta 420 000 euroa
peruskouluissa järjestettävien
harrastusten ja harrastamista
edistävien toimenpiteiden
toteuttamiseksi.
Uusia maksuttomia harrastussisältöjä järjestetään lähes
kaikissa Turun peruskouluissa
tai niiden lähistöllä. Mukana on
harrastuskokonaisuuksia myös
Nuorten taide- ja toimintatalo
Vimmasta, Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistosta sekä
nuorisotiloilta, lähikirjastoilta ja
yhteistyökumppaneilta.
• turku.fi/lasten-ja-nuortenharrastaminen
• turku.fi/sv/hobbyverksamhet-barn-och-ungdomar

tapa ratkaista jokin ongelma, tuumii
matikkakummi Elias, joka toimii
ylioppilaskokeisiin opiskelevan
Sowdan kummina.
– Maksuttomaan toimintaan mahtuu
mukaan kummeja ja nuoria, kertoo
toimintaa koordinoiva Riikka
Mäkelä.
• www.hdl.fi/vamos/kaupungit/turku
Lue laajempi juttu verkosta:
• turku.fi/taitavatkummit
TEKSTI JA KUVA: EEVA HÄMÄLÄINEN

Nuoren tavoite voi olla onnistuminen pääsykokeissa tai yläkoulumatikassa pärjääminen.
Matikkakummi Elias on käynyt yhdessä Sowdan
kanssa läpi tärppejä ylioppilaskirjoituksiin.

Tiedot harrastusryhmistä löytyvät Turun koulukohtaisista harrastelukkareista • turku.fi/harrastelukkarit
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Hei, nyt lähdetään
Pienryhmässä harjoitellaan
tasapainoa ja vahvistetaan
lihaskuntoa fysioterapeutti
Noora Järvisen ohjein.

Omatoiminen arki on
kuntoutumisen avain
Toimintaterapeutti Niina Koskinen ja fysioterapeutti Noora Järvinen vievät
tutustumaan neurologisia asiakkaita kuntouttavan kotikuntoutuskeskus
3:n päivään. Geriatrisissa ja kuntouttavissa palveluissa toimii kolme
kotikuntoutuskeskusta, joilla on asiakkaina erilaista moniammatillista
kuntoutusta tarvitsevia, pääosin iäkkäitä henkilöitä. Kuntoutujan yksilöllinen
tarve ja yhdessä asetettu tavoite ohjaa kaikkea kuntoutumista.
Klo 8

Klo 9

Mäntymäen vanhan kirurgisen sairaalan
tiloissa toimivan Kotikuntoutuskeskus
3:n moniammatillisen tiimin päivittäinen
lähetekeskustelu alkaa. Tiimiin fysioterapeutit, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja ja lähihoitaja käyvät läpi kuntoutuslähetteet ja sopivat, kuka ottaa
yhteyttä kehenkin kuntoutujaan ja sopii
kotikäynneistä. Myös lääkäriä voidaan
konsultoida.
Kuntoutujiin on tavoitteena olla
yhteydessä kahdessa arkipäivässä ja
tehdä ensikäynti seitsemän arkipäivän
kuluessa. Lähetteitä kuntoutujista
tekevät mm. kotihoito, sairaalaosastojen
terapeutit, terveyskeskuslääkärit sekä
omaishoito.
Kuntoutujan tarvitsemaa tukea
arvioidaan yhdessä eri ammattilaisten
osaamisalueiden mukaan. Asetettuun
tavoitteeseen pääseminen voi vaatia
mm. ohjausta ravitsemukseen, lääkehoitoon sekä lihaskunnon harjoittamiseen
ja ulkona liikkumiseen tai selvitystä
siitä, millaisista kodin apuvälineistä olisi
apua.

Fysioterapeutti Noora Järvinen aloittaa
tasapainokouluryhmän kotikuntoutuskeskuksen kuntosalissa.
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alkamassa ryhmämuotoinen toiminta.
Kuntoutusjakso rakentuu aina asiakkaan
tarpeiden mukaan.

Klo 13
Toimintaterapeutti Niina Koskinen
saapuu kotikäynnille.

Kotikäynnit ovat hyödyllisiä omatoimisen arjessa pärjäämisen kannalta.
Mukana voi olla omaisiakin, joita ohjataan samalla käynnillä.
– On eri asia harjoitella käytäntöjä
kuntoutujan omassa keittiössä kuin
harjoituskeittiössä. Kotona tavarat ovat
tutuilla paikoilla, jonka vuoksi toiminta
voi näyttäytyä sujuvampana kotona kuin
muussa toimintaympäristössä. Toisaalta
kodin keittiö voi olla ahtaampi kuin harjoituskeittiö, jolloin todetaan, että esim.
apuvälineen kanssa ei pystykään siellä
toimimaan, Niina Koskinen kertoo.
Kuntoutuksen lisäksi jakson aikana
arvioidaan myös muiden tukitoimien ja
jatkokuntoutuksen tarvetta.

Käynnin aikana keskustellaan
ravitsemuksesta ja kerrataan
ravitsemussuosituksia.

Niina varmistaa, että kuntoutuja
onnistuu nousemaan sängystä uuden
apuvälineen, nousutuen, turvin.

– Autamme kuntoutujia mm. hakemusten täyttämisessä ja kartoitamme tarvetta 3. sektorin palveluille, joita voivat
olla mm. kerhot ja tuettu ulkoilu. Jos asiakkaan tavoite on kuntoutuksen jälkeen
asioida itse ruokakaupassa, voimme
kulkea reitin yhdessä kauppaan, katsomme bussipysäkit ja kynnykset jne.,
Noora ja Niina toteavat.

Klo 14.30–15.30
Noora ja Niina hoitavat kontrollipuheluja ja tekevät kirjauksia järjestelmiin
sekä laativat lausuntoja. Kuntoutujalle
soitetaan yhden ja neljän kuukauden
kuluttua kuntoutusjakson päättymisestä
ja kysellään kuulumiset. Omaisia ja
yhteistyötahoja kontaktoidaan myös
puhelimitse.

– Jatkossa kuntoutuja voi osallistua
tasapainokouluryhmän ohella useampiin
ryhmiin keskuksella käynnin yhteydessä,
Noora Järvinen kertoo.
Kotikuntoutuskeskusten toiminta on
käynnistynyt viime keväänä. Kotona
toteutettavan arkikuntoutuksen rinnalla keskuksessa on marraskuussa

Niina Koskinen ja kuntoutuja
järjestelevät kaappien sisältöjä keittiössä
niin, että siellä pystyy toimimaan
mahdollisimman omatoimisesti ja
turvallisesti.

Katso laajempi juttu aiheesta:
• turku.fi/kuntoutus
TEKSTI: TIIA LAAKSO
KUVAT: TIIA LAAKSO JA MARIKA LEHTO

Kansainvälinen Turku

Lähes sadan
kielen kirjasto

Iranista kotoisin oleva
Mehdi Javan muutti
Turkuun töiden perässä ja
on viihtynyt kaupungissa
jo kolme vuotta.

Turun kaupunginkirjasto on yksi maamme
monikielisimmistä kirjastoista. Kirjastostamme löytyy
kirjoja yli 90 kielellä. Monikielisten kirjojen lainaosuus on
aikuisten kirjoista n. 10 % ja lasten ja nuorten kirjoista
n. 5 %. Eniten lainataan englanninkielistä kirjallisuutta.

E
Turkulainen
arki kiinnostaa
maailmalla
Monelle turkulaiselle upea kulttuurihistoriallinen
ympäristö, henkeäsalpaava luonto ja työ- ja vapaaajan terve tasapaino ovat itsestäänselvyyksiä.
Kansainväliselle yleisölle sen sijaan nämä
seikat ovat kiehtovia ja liian usein toistaiseksi
tuntemattomia. Suomalainen arki ja elämänlaatu
ovat globaalisti kiinnostavia vetonauloja. Siksi
Turku Science Park Oy:n ja Turun kaupungin
yhteinen Talent Turku -hanke toi yhteen joukon
turkulaistuneita kansainvälisiä osaajia kertomaan
sosiaalisessa mediassa elämästään.

I

ranilainen Mehdi Javan,
43, keskittyy sisällössään
urheiluun ja työhönsä uraauurtavassa IT-yrityksessä,
jossa hän toimii senior-tason
ohjelmistokehittäjänä.
– Talent Turku pyysi minua
mukaan markkinoimaan Turkua
muille kansainvälisille osaajille, ja
lähdin ilomielin mukaan. Tulin alun
perin Turkuun töiden perässä, ja
tiesin jo ennen tänne tuloa, että
Suomi on upea maa ja Turku
loistava paikka asua. Asuttuani
täällä nyt yli kolme vuotta voin
sanoa olevani erittäin tyytyväinen
päätökseeni.
Javanin mielestä kaupungin
lyhyet etäisyydet ovat kätevyyden
lisäksi työn ja vapaa-ajan tasapainottamisen kannalta tärkeitä. Aikaa
säästyy, kun työpaikka ja kuntosali
ovat vain kymmenen minuutin
matkan päässä toisistaan.

nglannin ja saksan
kielellä kirjoista on
lähes ylitarjontaa, mutta
monilla muilla kielillä
asia on päinvastoin.
Monikielisen aineiston valinta on
haastavampaa muilla kielillä, sillä
harvemmin aineiston valitsijat itse
hallitsevat kyseistä kieltä. Päivi
Räihä ja Susanne Äijälä vastaavat
sellaisten kielten valinnasta, kuten
arabia, persia, somali ja kiina.
– Vieraskielisen aineiston tarjonta
on paljon suppeampaa. Kokoelman
kehittäminen ei ole niin systemaattista kuin suomen kielessä,
aikuisten monikielisestä aineistosta
vastaava Äijälä kertoo.
– Monikielisen aineiston hankinnassa olemme tarjonnan armoilla.
Hankimme aineiston sopimustoimittajien kautta, emmekä voi tehdä
suoraostoja hyvistäkään verkkokaupoista, Räihä valaisee.
Vuosittain kirjastoon hankitaan
satoja vieraskielisiä kirjoja. Aineistoa valitaan sen perusteella, minkä
kielen puhujia Turussa asuu.
Kirjasto on kaikille, joten
monikielisellä kirjastolla on myös
erityinen merkitys.

Kirjastosta löytyy kirjoja yli 90 kielellä.
– Moni maahanmuuttaja saattaa
tulla lukutaidottamana Suomeen,
mutta silti heille on tärkeää, että
omalla äidinkielellä löytyy kirjoja kirjastosta, Äijälä kertoo.
– Lukeminen ja kieli kytkeytyy
omaan identiteettiin ja kirja voi olla
merkittävä väylä omaan kulttuuriin,
Räihä lisää.
Lue koko juttu verkossa:
• turku.fi/monikielinenkirjasto
TEKSTI JA KUVAT: NOORA YRTTIAHO

Päivi Räihä (vas.) ja
Susanne Äijälä vastaavat
kirjaston monikielisen
aineiston valinnasta.

– Vapaa-ajalla harrastan muun
muassa sulkapallon pelaamista,
juoksemista ja pyöräilyä, Javan
luettelee.
Hän kehuu jokirannan maisemia
ja kaupungin tehokasta jätteiden
kierrätystä. Edes Suomen talven
pitkä pimeä ja kylmä jakso ei häntä
kummemmin vaivaa.
– Olen jo tottunut kylmään säähän. Opin, että pimeinä kuukausina
pitää pysyä aktiivisena. Suomen
talvi, kuten muutkin vuodenajat, on
kaunis omalla tavallaan.
Lue lisää ja tutustu kuuteen muuhun Turun Talent-lähettilääseen:
• careerinsouthwestfinland.fi/
talentedbynature
Mehdi Javanin kokemuksista
Turussa voi katsoa lisää Turku Business Regionin YouTube-kanavalla.
TEKSTI: VILLE HEIROLA
KUVA: VALENTINA MORALES BUSCHMANN
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Kohti vuotta 2029

Kestävää kasvua
hyvällä yhteistyöllä

Niko Kyynäräisen mukaan
Turun houkuttelevuutta
parannetaan useilla hankkeilla.
Yksi kehittyvistä alueista
on Turun ratapiha, jonne
suunnitellaan muun muassa
monitoimiareenaa.

Kaupungin elinvoiman ja kasvun ytimessä on vilkas elinkeinotoiminta. Elinvoimajohtaja
Niko Kyynäräinen haluaa Turun nousevan houkuttelevuudessaan Suomen kärkikastiin.

T

urussa yrityspalvelut
tarjotaan tulevaisuudessa
yhden luukun periaatteella.
Tavoite on kirjattu tuoreeseen pormestariohjelmaan.
Ideana on, että yrittäjän asiat etenevät
jouhevasti, vaikka hän tarvitsisi palveluita useasta kaupungin yksiköstä.
Yrityksen aloittamiseen, kasvuun ja
kansainvälistymiseen liittyvät palvelut
löytyvät jo kaupungin elinkeinoyhtiöstä
Turku Science Parkista. Usein yritys
tarvitsee kaupungilta muutakin, kuten
rakennusluvan, työllisyyspalveluja tai
oppilaitosyhteistyötä.
Turun tuoreen elinvoimajohtajan
Niko Kyynäräisen mukaan kaupunkiin
rakennetaan uusi toimintamalli, jossa
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yritysten tarvitsemat palveluketjut on
ajateltu valmiiksi.
Kyynäräisen mukaan muutos on
iso, sillä koko kaupungin leikkaavaa
yrityspalvelumallia ei ole tähän asti ollut.
Turun kokoisessa kaupungissa ”ensimmäisiä luukkuja”, joilta käsin yrittäjän
asiat lähtevät järjestymään, täytyy olla
kymmeniä.
– Ensimmäiset pilotit käynnistyvät
syksyn aikana. Lupaan, että ensimmäisen luukun periaate on käytössä
pormestariohjelman aikana.

Kasvava kaupunki
tarvitsee osaajia
Kaupungin menestyminen ja elinvoima
kietoutuu Kyynäräisen mukaan myös

alueen oppilaitosten ja osaamisen
ympärille: yritykset tarvitsevat huipputekijöitä syntyäkseen ja kukoistaakseen.
– Ja osaajat pysyvät kaupungissa,
jossa on muita kasvuyrityksiä ja kasvualueita, joka on ilmastoystävällinen,
jossa on paljon harrastusmahdollisuuksia ja niin edelleen. Syntyy positiivisen
kasvun kierre.
Kyynäräinen on mielissään siitä,
miten pitkäjänteisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa on Turussa
kehitetty ja kehitetään kaupungin, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kesken.
Turku Science Parkin rooli tässä
on tekijöiden yhteen saattaminen ja
yhteistyön koordinointi. Tätä varten on
luotu yhteistyöelimet Teknologiakampus

Turku, Terveyskampus Turku ja Kulttuurikampus Turku.
– Nämä rakenteet laajentavat ja
syventävät korkeakoulujen, yritysten ja
julkisen sektorin yhteistyötä entisestään.

Innovaatioita asukkaiden
hyödyksi
Turkua halutaan kasvattaa kestävästi.
Tavoite on sekä pormestariohjelman
että pidemmälle luotaavan Turun
strategian punainen lanka. Turku tähtää
hiilineutraaliksi 2029 mennessä, ja
toteutumista seurataan tarkasti.
Kyynäräisen mukaan kaupunki
haluaa tarjota alustan innovaatioille,
jotka edistävät kaupungin vihreää

Näkökulma
Yritysneuvoja Maarit Tontti
neuvoo aloittelevia yrityksiä
Turku Science Park Oy:n
uusyritysneuvonnassa.

Palveluita kestävän
kehityksen haasteisiin
Turun strategiset tavoitteet näkyvät myös
yritysten kannustamisessa ympäristöystävällisiin
ja kestäviin, kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin.
Yritysten tukena uusien ratkaisujen löytämisessä
toimii Turku Science Park Oy.

”

Seudun kehitysyhtiönä
lähtökohtanamme on
kaikkien yritysten palveleminen elinkaaren kaikissa
eri vaiheissa ja tilanteissa.
Teemoina hiilineutraalius ja
kestävä kehitys koskettavat meitä
kaikkia yritykset mukaan lukien.
Merkitystä niillä on niin yritysten
kilpailukyvyn kuin kokonaan
uusien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta. Asiantuntijoidemme ja verkostojemme tuella
autamme yrityksiä huomioimaan
kestävän kehityksen vaatimukset
ja mahdollisuudet, sanoo Turku
Science Parkin va. toimitusjohtaja
Tom Palenius.
Turku Science Park joutui
toiminnassaan viime vuonna
reagoimaan nopeasti koronapandemian yritystoiminnalle aiheuttamaan epävarmuuteen ja taloudellisiin haasteisiin. Koronakriisin
jälkeinen aika näkyy Paleniuksen
mukaan kuitenkin yrityskentässä
nyt positiivisena perusvireenä ja
osalla yrityksistä hyvinkin vahvana
kasvuhaluna. Koronakriisi pakotti
myös uusiin toimintamalleihin,
joissa usein korostuu vihreä
siirtymä ja digitalisaatio.

– Erilaiset elvytyspaketit ja
niihin liitetty vahva painotus
hiilineutraaliuden ja kestävän
kehityksen edistämiseen
näkyvät myös yhtiömme kehityshankkeissa, jotka edistävät
esimerkiksi Turun seudun
rakennusalan kiertotalouteen
pohjautuvien liiketoimintamallien kehittämistä, infrarakentamisen hiilijalanjäljen pienentämistä, sähköisen liikkumisen
yritysekosysteemin rakentumista ja kestävää matkailua.
Kansallisen tason ongelma
osaavan työvoiman saatavuudessa näkyy myös Turun
seudulla.
– Kasvua on noussut varjostamaan osaajapula. Tiettyjä
ammattiosaajia ja esimerkiksi
digivihreään kasvuun korkeakoulutettuja erityisosaajia
on vaikea löytää. Alueemme
korkeakoulut pyrkivät omalta
osaltaan vastaamaan kysyntään
hakemalla laajempia koulutusvastuita. Kehitysyhtiössämme
Talent Turku -työ kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi
Turun seudulle on tärkeä
toimintamme painopistealue,
Tom Palenius muistuttaa.
TEKSTI JA KUVA: RIKU NÄSÄNEN

kehitystä ja tehostavat kaupunkilaisten
palveluita. Esimerkkinä hän heittää
PayiQ:n kehittämän Fölin lähimaksujärjestelmän.
– Haluamme tehdä jatkossakin
yhteistyötä yritysten kanssa, joilla on
innovatiivinen ja kokeilunhaluinen ote.
Kyynäräisen valtuustokauden tavoitteet ovat kovat. Hän haluaa, että Turku
nousee houkuttelevuudessaan kärkisi-

joille valtakunnallisissa yritysbarometreissa. Lisäksi hän toivoo, että
Turkuun saadaan houkuteltua lisää
korkeakoulutettuja osaajia myös
ulkomailta.
– Ja että maahanmuuttajilla olisi
huippukokemus siitä, miten heidät
saatetaan kaupunkilaisiksi.

Jussi Mälkiä,
konsernijohtaja,
Meriaura Group
Meille on tärkeää yhdistää bio- ja kiertotalousnäkökulma
merenkulkuun. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä Turku Science
Parkin ja Turun kaupungin kanssa yli 10 vuotta erilaisissa
bio- ja kiertotalouden projekteissa. Tuoreimpia esimerkkejä on
REIVI-hanke, jossa kehitettiin toimintamalli kuntien ja yritysten
ilmastoyhteistyön vahvistamiselle.
Uskon, että Turun tavoite hiilineutraaliudesta vuonna 2029 on
realistinen, jos vain pidämme hyvää vauhtia yllä. On tärkeää, että
kaupunki kannustaa ja motivoi myös yrityksiä hiilineutraaliuden
tavoittelussa.

Emma Sainio,
kierrätysyksikön
päällikkö, Recikla Oy
Pyrimme tehostamaan purkujätteen kierrätystä, mikä on
tietysti kestävän kehityksen mukaista, mutta tarjoaa myös
liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi sementin valmistuksesta
koituu suuret hiilidioksidipäästöt, joten toivomme purkubetonista
löytyvän vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Turku Science Park kutsui meidät mukaan 3C-klusterihankkeeseen,
jossa pääsemme nyt edistämään näitä kokeiluja. Yksi niistä on
Betonilaatta Oy:n kanssa toteutettava malli, jossa testaamme
Turun ammattikorkeakoulun asiantuntemusta hyödyntäen hienointa
betoniainesta sementin korvaajana.

Juhana Pöyhtäri,
yrittäjä,
Työkalukontti Oy
Perustimme etenkin kuluttajille suunnatun työkalujen vuokraukseen
erikoistuneen Työkalukontti-palvelun vuosi sitten. Etsimme Turusta
hyvää paikkaa automatiikalla 24/7 avoinna olevalle kontille, ja
saimme Turun kaupungilta vinkin Turun Tiedepuiston kestävää
kehitystä edistävästä KIEPPI-hankkeesta. Sen kautta löysimme
alueelta paikan yrityksemme kolmannelle työkalukontille.
On mukavaa, että Turku isona kaupunkina voi näin edistää ja
helpottaa tällaisten jakamistaloutta edustavien uusien palveluiden
ja tuotteiden tuomista markkinoille.

TEKSTI JA KUVA: HEIDI PELANDER
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Ei virallinen mut torellinen

Pormestaritentti
1. Itsellesi läheisin kohta pormestariohjelmassa?

Pormestarien Turku –
Toiminnan vuosikymmen

2. Rakkain kohta Turussa?
3. Minkä asian antaisit elämästäsi kernaasti pois?

Pormestariohjelma määrittää Turun
valtuustokauden 2021–2025 painopisteet.

4. Mikä on rasittavinta pormestarin työssä?
5. Entä mikä on yllättänyt?
6. Turku vuonna 2032. Mikä on suurin muutos, jonka aikamatkailija havaitsee?

Tutustu pormestariohjelmaan:
• turku.fi/paatoksenteko/
pormestariohjelma

7. Sinulla on ylimääräinen satanen ja siitä pitää päästä eroon. Mitä teet sillä?
8. Missä vapaa-ajan jutussa olet omimmillasi?
rirantaan konserttiin. Kaupungista voi
tehdä myös parin tunnin retkiä saaristoon, jolloin voi kuulla ilouutisen, että
Saaristomeren tila on vihdoin parempi.
Paluumatkalla Kupittaan asemalla hän
näkee tuttavaporukan, joiden firma on
juuri muuttanut Kupittaan tiedepuistoon. Ehkäpä hän ei lopulta edes palaa
Helsinkiin.

7

Vien jonkun kaverini syömään.
Menemme nauttimaan hyvän
illallisen yhdessä, turkulaisessa ravintolassa.

8

Sauvakävely tai juoksu jokirannassa tai Ruissalossa ovat varmaan sellaisia minun juttujani. Yleensä
menen yksin, koska on mentävä juuri
silloin, kun sattuu olemaan aikaa.
Usein kuuntelen samalla äänikirjaa tai
podcasteja.

Minna Arve,
Turun pormestari

1

Kaikki kohdat ovat läheisiä,
koska olen niin tiiviisti ollut sitä
tekemässä. Ehkäpä valitsen johdannon, jossa määritellään mitä Turku
on: avoin, toimelias, kansainvälinen,
kaksikielinen, tasa-arvoinen kaupunki.
Noiden periaatteiden päälle rakentuu
kaikki. Turku on luokseen kutsuva, ei
poissulkeva.

2

Jokiranta kirjastokorttelilta
kirkolle. Se on turkulaisuuden
ilmentymä. Siinä on historia silmien
edessä, mutta myös kaupungin kerroksellisuus, eli että emme ole historian
vankeja. Ensimmäinen kosketukseni
siihen paikkaan taitaa olla, kun kävin
neuvolassa E. Ekblomin talossa, jossa
aikoinaan sijaitsi keskustaneuvola.

3

Voisin jo luopua koronasta. Se
on rajoittanut ja kuormittanut
kaikkien ihmisten elämää, mutta myös
kaupunkia ja kaupungin toimintoja.
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4

Kiire tai kiireen tuntu on asia,
joka pormestarin työssä on
rasittavinta. Ei ehkä sinänsä se fyysinen kiire, mutta sellainen, että koko
ajan on kauhea määrä palloja ilmassa
ja aikaa vain rajallisesti.

5

Positiivista ja iloista on, kun joku
kaupunkilainen tulee spontaanisti juttelemaan. Turkulaisia pidetään
vähän jäyhinä, mutta ei se pidä
paikkaansa. Ne ovat myös yleensä
hyvin positiivisia kohtaamisia!

6

Kun vuonna 2032 helsinkiläinen turisti tulee tunnin junalla
ja jää Kupittaalla pois, hän näkee
kasvaneen Itäharjun sekä hienon
Kupittaan kannen ja sen päällä olevan
tornitalon, jonka kattoterassilla hän
käy nauttimassa aamuskumpan.
Lounaalla hän käy jossain lukuisista
keskustan hyvistä ravintoloista.
Illemmalla hän suuntaa joen kulttuu-

Piia Elo, kasvatuksen ja
opetuksen apulaispormestari

1

Segregaation eli eriytymisen
vähentäminen lähiöissä.
Jokaisella pitää olla samat mahdollisuudet päästä eteenpäin elämässä
niin, että tausta tai elinolot eivät
ole esteenä. Tämä on myös yksi
kärkihankkeista. Pitää panostaa kielenopetukseen ja koulutukseen.

2

Aurajoki kokonaisuudessaan:
yläjuoksulla voi olla koiran kanssa,
keskivaiheilla ystävien kanssa istuskelemassa ja alajuoksulta pääsee maailmalle!

3

Voisin luopua jalkakivuista, jotka
häiritsevät harrastamista. Meillä on
tanssillisen voimistelun ryhmä – aikuiset

naiset jumppaa! – ja käymme myös
kisoissakin. Etenkin ne kisamatkat
ovat mukavia, mutta kivut tosiaan
häiritsevät sitä liikuntaa.

4

Ei ainakaan vielä ole ollut mitään
rasittavaa, tosin vastahan me
aloitimme. Päinvastoin on hyvin
tyydyttävää, kun saa tehdä kokoaikaisesti ja rauhassa sitä, mitä on
tähän saakkakin tehnyt. Sitä ehkä
toivon, että yhteiskunta tästä vielä
avautuisi niin, että pääsisi tapaamaan
ja näkemään enemmän ihmisiä.

5

En tiedä onko se yllättävää,
mutta on ollut kivaa kuinka
ystävällisin ja avoimin mielin ihmiset
ovat ottaneet vastaan tämän uuden
pormestarimallin.

6

Mitenköhän se eriytymisen
väheneminen sitten katuku-

vassa näkyisi? Se tarkoittaa sitä, että
kaikilla on valoisa näkemys tulevaisuudesta ja että kaikki ovat mukana
yhteiskunnassa. Näkyisikö se sitten
vaikka niin, että on työvoimaa ja
osaamista ja vireää meininkiä!

7

Ehkäpä käyttäisin ylimääräisen
rahan ostamalla itseäni ilahduttamaan kukkakimpun ja lopulla
veisin perheen syömään. Lähialueen
palveluiden tukeminen on tärkeää.

raiteilla ja keskustaan tullaan entistä
enemmän ravintoloihin ja kivijalkakauppoihin erilaisten palveluiden
ääreen. Autot ovat pitkälti maan alla
ja kadut ihmisillä. Konserttitalo on
rakennettu, ja teatterin ympärille on
syntynyt uusi kävely- ja oleskelualue.
Keskustan lisäksi myös lähiöt ovat
elinvoimaisia.

7
8

Kutsuisin muutaman ystävän syömään. Mentäisiin vaikka sushille.

Metsässä kulkeminen. Se on
helppo tapa saada pulssi laskemaan. Ruissalon luontopolut ovat yksi,
mutta korona-aikana olen huomannut,
että Turun lähettyvillä on hienoja paikkoja vaikka kuinka paljon.

8

Koirametsä on luontevin paikka.
Tosin nyt olen etätyön takia
hurahtanut tekemään islantilaisia
villapaitoja. Olen tehnyt niitä jo
kahdeksan, perhe ja kaverit on pitkälti
puettu. Huomasin, että pystyn keskittymään etäkokouksissa paremmin,
kun on käsillä töitä. Ja on kutominen
parempaa kuin kännykän räplääminen.

Ville Valkonen, kaupunkiympäristön apulaispormestari

1

Pormestariohjelman talousraami,
jota olen myös ollut neuvottelemassa. Talous ei ole itseisarvo, mutta
toiminnan lähtökohta ja perusta se
on. Terve talous vauhdittaa Turun
kehitystä isommaksi, viihtyisämmäksi
ja monipuolisemmaksi kaupungiksi.

Elina Rantanen, hyvinvoinnin
apulaispormestari

1

Turun hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2029
mennessä. Tällä hetkellä ollaan
puolivälissä - helpoimmat asiat on
tehty, joten loppu vaatii, että kaikki
kaupunkilaiset, yhteisöt ja yritykset
ovat mukana. Liikenteen päästöt ovat
se suurin asia.
Toinen on terapiatakuu, eli että kaikille olisi ajoissa tarjolla apua. Korona
on lisännyt mielenterveyspalveluiden
tarvetta etenkin nuorissa.

2

Luolavuoren lähimetsät. Kun
kiipeää vanhan kaatopaikan
kukkulalle, näkee kauas. Koko Turku
on siinä edessä, ja siitä tulee sellainen kokonaisvaltainen hyvä fiilis.
Käyn siellä yksin tai perheen kanssa.
Talvisin siellä on kivat pulkkamäet,
kesällä villiintyneet niityt ja syksyllä
hieno ruska.

3

Olisi mukava päästä taas
normaalisti konsertteihin,

teatteriin ja erilaisiin juhliin, kaikkeen
siihen, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Eli tahtoisin jo luopua
koronarajoituksista.

4

Pormestarin työssä ei voi tänään
ratkaista tätä ja ensi viikolla
keskittyä tuohon, vaan kaikki isot
asiat ovat pöydällä koko ajan. Se on
vähän rasittavaa, vaikka ei se nyt
yllätyksenä tullut.

5

Positiivista ja kivaa on ollut
tsemppaus, jota on kuullut
niin kollegoilta, tuttavilta kuin ihan
yleisesti ihmisiltä. On mukava aloittaa
uudessa työssä, kun on positiivinen
vire ja ystävällisen yhteistyön henki
päällä.

6

Ajattelen, että vuonna 2032 sote
on toteutunut ja ihmiset saavat
helpommin palveluita, mutta se ei
ehkä liity niinkään kaupunkikuvaan…
Ainakin Turussa pääsee liikkumaan

2

Tuomiokirkko. Se hiljentää upeudellaan niin sisältä kuin ulkoa.
On jännä ajatella, että siinä se on
seissyt yli 700 vuotta ja tulee seisomaan jatkossakin, sukupolvien ajan.

3

Olisi mukava, jos olisi enemmän
aikaa viettää läheisten ja perheen kanssa. Tällaisen työn kääntöpuoli on aina se, että se vie paljon
aikaa. Liian täydet kalenterit siis
– mutta sellaista se on, en yleensä
keskity valittamiseen.

4

Apulaispormestarina toivoisi,
että pystyisi täyttämään kaikki
kaupunkilaisten toiveet ja odotukset,
mutta se ei ole realistista. Lisäksi
itselläni on tässä vain lyhyt kausi,
kaksi vuotta. Eli liian vähän aikaa,
liian paljon tehtävää.

6

Vuonna 2032 kaupunkitila on
modernimpi ja viihtyisämpi,
olohuonemaisempi. Turku on yhä
enemmän palvelukaupunki. Kupittaan
kansi on valmistunut - siitä alueesta
tulee kaupungin helmi! Kun kävelee
linnalle, siellä on uusi Historian ja tulevaisuuden museo. Ratapiha-alueelle
on noussut elämyskeskus. Vanha
kaupunki on eläväisempi, siellä on
kuppiloita ja taidetta ja putiikkeja.
Tällä hetkellä myös näyttää siltä,
että tuo kaikki on ihan realistista ja
mahdollista.

7

Kyllä minä sen satasen taitaisin
kaikkein mieluiten laittaa jonnekin säästöön tuottamaan.

8

Luen ja liikun mielelläni. Ehkä
omin on kuitenkin liikkuminen.
Tällä hetkellä käyn lähinnä salilla ja
lenkillä. Aiemmin harrastin myös
esimerkiksi taekwondoa, mutta se on
nyt jäänyt, aika ei riitä kaikkeen.
TEKSTI: ROOPE LIPASTI
KUVAT: SUVI ELO

5

Tästä uudesta järjestelmästä
ollaan laajalti hyvin innostuneita - vastaanotto olisi voinut olla
toisenlainenkin. Aika näyttää mihin
päästään, mutta pormestarimallissa on mahdollisuus parempaan,
joustavampaan ja osallistavampaan
päätöksentekoon.
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KUVA: EELIS LYNNE

Kaupunki remontissa

Turun uusi
Kauppatori
valmistuu
vakain askelin
Turun uuden Kauppatorin rakentaminen on vahvasti
kallellaan kohti valmista: paviljongit valmistuvat ja
torikauppa siirtyy uudelle pinnalle tammikuussa 2022.

T
KUVA: TTATU NIEMI

urun Kauppatorin uutta
ja upeaa pintaa syntyy
vanhasta ja uudesta kivestä
sujuvasti suunnitelman
mukaan. Uusi Kauppatori
-projektin projektijohtaja Janne Laine
kertoo aikataulusta seuraavasti:
– Osa toripinnasta eli noin 8 000
neliötä ehditään näillä näkymin asentaa
tämän vuoden puolella. Ilmat ovat koko
syksyn olleet asennustöille hyvät ja
töitä on tehty rivakasti. Tammikuussa
valmista on sen verran, että torikauppa
voidaan siirtää torille.
Kevään aikana rakentamista jatketaan torin yläosassa ja Yliopistonkadun
alueella, nykyisen väliaikaisen torin
kohdalla.

Paviljongit valmistuvat pääosin
vuodenvaihteeseen mennessä. Ydinkeskustan ravintolatarjonnan seuraava taso avautuu yrittäjien tilanteen
mukaan.
– Paviljonkiyhtiö tekee asiakastilat
ja raakapinnat valmiiksi, vuokralaisille
jää vielä lopullisten kalusteiden ja
keittiöiden rakentaminen, projektijohtaja Janne Laine kuvailee.

Paviljonkeihin tulee neljä
erilaista ravintolaa
Kauppatorin paviljonkeihin on tulossa
neljä erityylistä ravintolaa. Yhdessä
on tarjolla pohjoismaista perinneruokaa, ja toisessa grilliruokaa ympäri
vuorokauden. Kolmas on perinteinen
kahvila, jonka tarjonta keskittyy
perinteisiin suomalaisiin suolaisiin ja
makeisiin kahvilatuotteisiin.
Aurakadun paviljongissa neljännessä ravintolassa on tarjolla
vaihtuva kausimenu, joka sisältää
muun muassa kalaruokia sekä
paikallisia liharuokia. Suunnitelmissa
on tuoda listalle myös sapakset eli
suomalainen versio espanjalaisista
suupaloista.

Sapaksien avajaismaisteluiden
päivämäärää Aurakadun paviljongin
yrittäjä Jarko Aaltonen ei vielä naulaa,
mutta valmistelut ovat hyvällä mallilla.
Yrittäjä odottaa jo innolla Kauppatorin ja
katuosuuksien valmistumista.
– Liiketoiminta käynnistyy saman
tien, kun tori ja kadut ovat valmiina ja
viimeisteltynä, sanoo Café Einoa vuosia
Kauppatorilla pyörittänyt Aaltonen.
Paviljonkeihin tulevat ravintoloitsijat
ja muut yrittäjät voivat itse päättää
avausajankohdan. Café Einon Aaltonen
toivoo, että ovet päästäisiin avaamaan
yhtä aikaa ja yhteistyössä.

Uutta toripintaa on
tavoitteena saada valmiiksi
8 000 neliötä tammikuuhun
mennessä. Ympyrä
toripinnassa on varaus
luistinradalle.

Kauppatorin yhteisiä avajaisia odotetaan jo myös innolla. Ne on tarkoitus
järjestää Turun päivänä vuonna 2022.
Lisätietoa:
• turku.fi/turun-uusi-kauppatori
Videoita Kauppatorista:
• facebook.com/watch/turunkauppatori

Torikauppa pääsee uudelle pinnalle tammikuussa 2022.

KUVA: TATU NIEMI

Eerikinkadun paviljongin
Aurakadun puoleisessa
päädyssä yrittäjä Ali Rezgi
jatkaa torigrillin pitäjien
pitkää perinnettä.

Rakenteilla

T

ommilankadun päiväkoti
valmistuu marraskuussa
ja otetaan käyttöön
vuodenvaihteessa.
Päiväkodissa on tilat 152

lapselle.
Moikoisten lastenkodin, Arkeolo-
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ginkadun päiväkodin ja Sävelkujan
päiväkodin keittiöiden korjaustyöt
etenevät ja valmistuvat vuoden
vaihteessa.
Pääskyvuoren koulun työmaa
on käynnissä ja etenee normaalisti.
Koulun A-siipi korjataan ja purettavan

välisiiven tilalle rakennetaan laajennus. Myös Sirkkalan koulun työmaa
etenee suunnitelmien mukaisesti.
Vuoden 2022 kohteet ovat suunnittelussa. Etenemässä ovat mm. Suikkilan koulu ja päiväkoti, Wäinö Aaltosen
koulun ylikylän korvaava kouluraken-

nus, Raunistulan koulun korjaustyöt,
Puropellon koulun keittiöremontti,
Nummenpakan koulun Nummen
koulutalon peruskorjaus ja Kärsämäen paloaseman peruskorjaus.

Konserttitaloon tulee
huippuakustiikka
Itsenäisyydenaukiolle rakennettava konserttitalo
suunnitellaan orkesterimusiikin esittämisen ehdoilla.
Tavoitteena on huippuluokan akustiikka.

R

akennukseen tulee kaksi
salia, konserttisalina
toimiva 1300-paikkainen
pääsali ja 300-paikkainen
monitoimisali.
Orkesterimusiikin esittämisen lisäksi
pääsali soveltuu myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten sähköisesti vahvistettavan musiikin esittämiseen, kokous- ja
kongressikäyttöön sekä pienimuotoisiin
esityksiin. Orkesterimonttu mahdollistaa
mm. oopperan esittämisen.
Näyttämö on mitoitettu 100 esiintyjälle, ja osa näyttämöstä on laskettavissa orkesterimontuksi.

– Tavoitteena on ollut luoda avoin ja
kutsuva konserttitalo, joka on täynnä
monipuolista, erilaiset yleisöt tavoittavaa toimintaa ja josta voi muodostua
uudenlainen julkinen kaupunkitila,
sanoo Turun filharmonisen orkesterin
intendentti Nikke Isomöttönen.
– Tilaratkaisut mahdollistavat
ensiluokkaisen ja elämyksellisen
asiakaskokemuksen, oli kyseessä sitten
orkesterin konsertti, viihdekonsertti,
koululaisryhmän vierailu tai ravintolakäynti.
Konserttitalo muodostaa Kaupunginteatterin kanssa kokonaisuuden, jossa

Konserttitalo rakennetaan
Itsenäisyydenaukiolle.

Pääsaliin tulee 1300
paikkaa ja lisäksi 100
paikkaa orkesterin takana
kuorolle tai vaihtoehtoisesti
katsojille. Salin muoto
tukee huippuakustiikan
luomista.

Konserttitalon pääsisäänkäynti
sijaitsee Itäisellä Rantakadulla
Kaupunginteatterin vieressä.
Rakennuksille tulee yhteisiä tiloja.

rakennusten väliin syntyy uusi urbaani
aukio, jonne sijoittuu myös Konserttitalon pääsisäänkäynti. Rakennuksen
ulkoarkkitehtuuri hakee innoituksensa
ympäröivistä rakennuksista, mutta on
kaarevilla muodoillaan näitä pehmeämpi.
– Uusi konserttitalo istuu luontevasti
osaksi kehittyvää Aurajoen kulttuurirantaa. Suunnitelma kunnioittaa arvokasta ympäristöä, mutta se uskaltaa
myös tuoda oman aikamme vivahteet
osaksi tulevaa kaupunkikuvaa, kehuu
ratkaisua kaupunkisuunnittelujohtaja
Timo Hintsanen.
Kaupunginvaltuusto päätti allianssikumppanin valinnasta 18.10. Rakennus
toteutetaan Harmonia-nimisen ryhmit-

Tutustu verkossa tilapalveluiden ajankohtaisimpiin tietoihin Turun kaupungin
kiinteistöistä • turku.fi/ajankohtaiset-kiinteistot

tymän kanssa, johon kuuluvat Hartela
Länsi Suomi Oy, PES Arkkitehdit Oy
ja WSP Finland Oy sekä alihankkijana
Laidun-design Oy.
– Konserttitalon hankintamenettelyksi on valittu projektiallianssi. Tällä
tavoin pyritään varmistamaan, että
korkeat laatuvaatimukset omaava ja
arvokkaalle paikalle rakentuva ainutlaatuinen rakennus toteutetaan tilaajan
asettamien tavoitteiden ja tavoitekustannusten mukaisina, sanoo hankkeen
vetäjä, kaupunkirakentamisjohtaja
Kimmo Suonpää.
• turku.fi/uusikonserttitalo
• turku.fi/sv/nya-konserthuset
TEKSTI: SEPPO KEMPPAINEN
HAVAINNEKUVAT: PES-ARKKITEHDIT OY
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Katujen hoitovastuu jakautuu Turussa
kaupungin ja kiinteistön omistajan kesken.

Katujen talvikunnossapito
perustuu
yhteistyöhön
Talven myötä kaupunkiin satanee myös
lunta jossain vaiheessa. Lumen poistamisen
työjärjestys perustuu hoitoluokitukseen.

KUVA: TURUN KAUPUNKI

A

joradoista kiireellisimpään luokitukseen
kuuluvat keskustaan johtavat pääväylät ja
vilkasliikenteiset kokoojakadut. Toiseen
luokkaan kuuluvat mm. asuntoalueiden
kokoojakadut ja raskaasti liikennöidyt
teollisuusalueiden kadut. Asuntokadut kuuluvat kolmanteen luokkaan.
Pyöräteiden ja jalankulkuyhteyksien hoitoluokituksessa otetaan huomioon mm. väylän varrella olevien
palvelujen määrä. Lisäksi Turussa alkaa laajennettu
talvipyöräilyreitti.
Kaupunkitilasta pidetään huolta usean toimijan yhteistyönä. Kaupungilla on oma vastuunsa ja kiinteistöjen
omistajilla omansa.
– Kiinteistönomistaja vastaa jalkakäytävän liukkauden
torjunnasta sekä kuljettaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai
sen viereen kertyneet lumivallit ja lumikasat pois. Lisäksi
on huolehdittava, että jalkakäytävän viereinen katuoja,
sadevesikouru, ojarummut ja hulevesikaivojen kansiritilät
ovat lumettomia ja jäättömiä, muistuttaa Kiinteistöliitto
Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Osassa kaupunkia jalkakäytävien hoitovastuu
kuuluu kuitenkin kaupungille, kertoo kunnossapidon päällikkö Mari Helin.
– Joillain asuinalueilla on katsottu tehokkaammaksi, että kaupunki hoitaa urakoitsijansa kautta
talvikunnossapidon. Ruutukaava-alueilla näitä
poikkeuksia ei kuitenkaan ole.
Yhdistetyn pyörä- ja jalkakäytävän kunnossapito kuuluu aina kaupungille.

Yleisten alueiden kunnossapitoa varten kaupunki
on jaettu viiteen alueeseen, joille valitaan kunnossapidon urakoitsija kilpailutuksen jälkeen. Urakoitsija
hoitaa alueen talvikunnossapidon kilpailutuksessa
edellytetyllä tavalla.
• turku.fi/talvikunnossapito
• turku.fi/sv/vinterunderhall
TEKSTI: SEPPO KEMPPAINEN

Fölin kilometreistä jo
kolmasosa ajetaan sähköllä
Fölin liikenteestä noin
4,6 miljoonaa kilometriä
ajetaan vuosittain
dieselbussin sijaan
sähköbussilla. Se
on noin kolmasosa
ajetuista kilometreistä.
CO2-päästöjä säästyy
vuosittain 5 800 tonnia.

E

nsimmäiset kuusi sähköbussia aloitti liikennöinnin vuonna 2016.
Iso harppaus kohti
sähköistä liikennettä
otettiin kesällä 2021, kun Fölissä
aloitti 55 uutta sähköbussia. Lisää
sähköbusseja saadaan jo ensi
vuonna. EU-säädökset ja Turun
kaupungin hiilineutraalisuustavoitteet ohjaavat joukkoliikennettä
kohti sähköistä kalustoa.
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– Sähköbusseilla on myönteinen
vaikutus ympäristön viihtyvyyteen, sillä
ne ovat todella hiljaisia. Suorat hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi ja
lähipäästöjä ei synny, kertoo joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.

Mukavaa matkantekoa
sähköbusseilla
Sähköbusseja on Turun sisäisillä
linjoilla ja Naantaliin, Raisioon, Lietoon
ja Kaarinaan liikennöivillä seutulinjoilla.
Turkulainen Marja-Leena Kostamo
on matkustanut sähköbussilla jo useita
kertoja.
– Kesällä menin ystävän kanssa
sähköbussilla Naantaliin. Ulkona oli
tukahduttavan kuuma, mutta sähköbussin sisällä aivan ihanan viileä. Ja
miten hiljaista ja mukavaa matkantekoa, iloitsee Kostamo.
Kostamo asuu Turun keskustassa ja
hän on joitakin vuosia sitten luopunut
henkilöautosta. Aktiivinen eläkeläinen
kulkee kaikki matkansa nyt joko bus-

silla tai polkupyörällä.
– Bussilla kulkeminen on
huoletonta ja edullista, suosittelen Föliä aina kaikille ystävillenikin, kertoo Kostamo.
• föli.fi/sähköisetkilometrit
• föli.fi/sv/elektriskakilometrat
• föli.fi/en/electrickilometres
TEKSTI: SINIKKA MARTINEZ
KUVA: PASI LEINO

Sähköbussin kyytiin
pääsee linjoilla
1, 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32,
42, 61, 92 ja 93.
Reitit ja aikataulut:
• reittiopas.foli.fi
• reittiopas.foli.fi/sv/

Marja-Leena Kostamo
on Fölin vakioasiakas
ja iloitsee liikenteen
sähköistymisestä.

Tukea mielenterveysja päihdeongelmiin saa
aiempaa helpommin
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualue on palvellut
syksystä 2021 alkaen turkulaisia aikuisia aiempaa
useamman työntekijän voimin uudella toimintatavalla. Sen
myötä perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdehoito
on saanut kaivattua vahvistusta. Tavoitteena on varhainen
tuki, jolla halutaan ennaltaehkäistä vakavampia ongelmia.

Jos

sosiaalihuollon
palveluita maltettaisiin
kehittää
Jos julkisessa keskustelussa huomattaisiin, että verovaroin
kustannetuista sote-palveluista noin puolet on sosiaalihuollon
palveluita, niin sote-uudistuksessa voisi puhua muustakin
kuin lääkärille pääsyn nopeudesta.
Jos sosiaalihuollon kehittämiseen olisi noin 20 vuotta sitten
sosiaalialan osaamiskeskuksia perustettaessa resursoitu
edes kohtuullisesti, todennäköisesti monet sote-palvelujen
ongelmat olisi ratkaistu. Lakisääteiseen sosiaalialan tutkimusja kehittämisrakenteeseen on resursoitu n. kolme miljoonaa
euroa kahden vuosikymmenen ajan, kun sosiaalihuollon
palveluihin kaikkiaan käytetään laskutavasta riippuen n. 8,5
miljardia euroa.

T

ukea mielenterveys- ja
päihdeasioihin sekä elämänkriiseihin saa aiempaa
helpommin. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin
voi hakeutua palvelupiste Palmikon
kautta puhelimitse, täyttämällä yhteydenottolomakkeen netissä tai käymällä
Varissuon toimipisteellä. Lähetettä tai
ajanvarausta ei tarvita. Sairaanhoitaja
arvioi tilanteen ja tarvittaessa ohjaa
jatkoavun piiriin. Palmikossa ei ole
lääkäriä eli, jos asiakas tarvitsee lääkereseptiä, sen uusintaa tai sairauslomaa,
otetaan yhteys terveysasemalle.
Palmikosta voidaan varata aika mielenterveys- ja päihdepalvelujen muihin
tiimeihin, jotka työskentelevät keskustassa, Varissuolla ja Pansio-Pernossa.
Runosmäestä ja Kirkkotien terveysaseman alueelta haetaan tiloja.
Myös terveysasemilla hoidetaan
mielenterveys- ja päihdeasioita. Tarvittaessa terveyskeskuslääkärin mukana
hoidossa on mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijä.
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa
työskentelee hoitajia, sosiaaliohjaajia,
lääkäreitä, psykologeja sekä toimintaterapeutti – ja jatkossa myös kokemusasiantuntija.
Moni aloitti tänä syksynä uudessa
työpaikassa toiminnan vasta muotoutuessa. Organisaatiossa jo työskennelleet ovat puolestaan kantaneet vastuuta
uudistuksessa.
– On hienoa työskennellä tämän
loistoporukan kanssa, johtaja Kaisa
Luntamo ja palveluesimies Otto Huttunen kehuvat.
– Toimintamme ydinajatuksena on
asiakaslähtöisyys ja aito kohtaaminen,
ilman sitä auttaminen jää puolitiehen,
Luntamo korostaa.

Terveydenhoitaja Annu Vapaus (vas.)
ja sairaanhoitaja Fanni Kuusinen
työskentelevät mielenterveys- ja
päihdepalvelujen Puutarhakadun
toimipisteessä.

Mielenterveys- ja
päihdepalvelut:
miten palvelun
piiriin?
1. Soita Palmikkoon arkisin
klo 10–15.30,
p. 040 708 5905
2. Tule käymään Varissuolle
arkisin klo 10–14, osoite:
Kousankatu 1, 2. krs
3. Täytä yhteydenottolomake:
turku.fi/mielenterveys
• Jos tarvitset lääkereseptiä,
sen uusintaa tai
sairauslomaa, ota yhteys
terveysasemalle.
• Kiireellisissä asioissa
yhteys Tyks Akuutti
p. 02 313 8800

Jos sote-uudistuksessa luodaan sosiaalihuoltoon ylipistosairaalaa vastaava tutkimus- ja kehittämisrakenne, voidaan
ensi kertaa haaveilla paremmista palveluista ja kustannusten vähenemisestä. Nimittäin paljon palveluita käyttävät
terveydenhuollon asiakkaat ovat usein sosiaalihuollonkin
asiakkaita, joiden palvelutarpeita kannattaisi ennaltaehkäistä
sosiaalihuollossa.
Jos sote-uudistuksen siirtymävaiheessa on rohkeutta
panostaa sosiaalihuoltoon, hyvinvointialueet voivat ratkoa
järjestämiseen ja palvelujen integraatioon liittyviä ongelmia.
Hyvinvointialueiden organisaatiot tarvitsevat asiantuntijoiden
tukea Kanta-palveluiden käyttöönottoon, asiakastiedon määrämuotoiseen kirjaamiseen ja toimintatapojen muutokseen.
Jotta saamme päätöksenteon tueksi vertailukelpoista tietoa
sosiaalihuollosta, kirjaamisosaamista pitää kehittää.
Jos tulevilla hyvinvointialueilla mahdollistetaan rakenteellinen
sosiaalityö, tutkimus- ja asiakastietoa voidaan välittää päätöksentekoon ja työtapoja muotoilla asukkaita palveleviksi.
Tarvitaan myös rakenteet, jotta asiakas- ja ammattilaistiedon
keruu sekä välittäminen päätöksentekoon on mahdollista.
Jos lastensuojelun, opetustoimen sekä mielenterveys- ja
päihdepalveluiden yhteistyötä tuetaan, lasten ja nuorten
tarpeisiin voidaan vastata oikea-aikaisesti. Yksi viimeaikaisin
vuosia kestänyt uudistustyö on ollut lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönotto. Se on vaatinut koulutusta
sekä uudenlaisia työkäytäntöjä. Työ jatkuu edelleen.
Jos sosiaalihuollon palvelujen kehittämiseen uskalletaan
resursoida, voidaan sote-uudistuksen tavoitteita saavuttaa.
Muuten uudistuksesta uhkaa tulla kustannusautomaatti,
jossa palvelut ainoastaan hallinnoidaan uudella tavalla.

Lisätiedot:
• turku.fi/mielenterveys
• turku.fi/sv/mentalvard

Lue laajempi juttu:
• turku.fi/mielenterveys

Tapio Häyhtiö
Toimitusjohtaja
Varsinais-Suomen
sosiaalialan
osaamiskeskus

TEKSTI: TIIA LAAKSO
KUVA: MARIKA LEHTO

19

Verhon takana

Kuin jättiläisten
mööpelivalssia
Teemu Loikakselle Hobittiesityksen lavastuksen
suunnittelu oli mieleinen
paluu Keski-Maahan.
Esitys sai ensi-iltansa
Turun Kaupunginteatterissa
13.11., mutta sitä edelsi
suunnittelutyö, joka alkoi
jo vuonna 2018 samassa
teatterissa esitetyn Taru
sormusten herrasta
-seikkailun lavastamisesta.

”

Me suunnittelijat loimme
silloin ohjaaja Mikko Koukin
johdolla maailman, johon
Hobitissa palataan. Samoja
tapahtumapaikkoja on oikeastaan vain Kontu, mutta nämä esitykset
puhuvat samaa visuaalista kieltä.
Minusta fantasiaesitystä tehdessä
tärkeintä on yllättää yleisö luomalla

jotain arjesta poikkeavaa. Tämä genre
kun ei kahlitse suunnittelijaa realismiin
tai mihinkään aikakauteen.
Loikas tunnustaa lukeneensa
J.R.R. Tolkienin useimmat romaanit
vasta aikuisiällä, vaikka Taru sormusten herrasta -trilogia teki vaikutuksen
jo lapsena. Inspiraatiota lavastuksen
suunnitteluun hän haki Tolkienin ja
muiden tämän teoksia kuvittaneiden
piirroksista.
– Kun olin tutustunut tekstiin ja
suunnitelma alkoi hahmottua, aloin
kerätä fiiliskuvia netistä. Sitten tein
pienoismallin, jolla pystyin havainnollistamaan eri näyttämökuvia, lavaste-elementtejä ja niiden liikuttamista
muille tekijöille. Että täältä tulisi nyt
tämä möhkäle ja sitten tuo menis
tuonne. Lisäksi täsmensin toiveet
pintakäsittelyistä esimerkkikuvilla.
Kun puoli vuotta työstetyt suunnitelmat olivat valmiit, Loikas toimitti
piirustukset Turun Kaupunginteatterin
lavastamoon. Siellä lavastemestari
Daniel Muggridge teki tarvittavista
elementeistä 3D-mallinnuksia toteut-

Teemu Loikas suunnitteli Hobittiin
runsaan fantasiamaailman.

Jättiläisistä
puheenollen –
Hobitissa isoa
on muukin kuin
lohikäärme Smaug!

tajille. Valmistusvaiheessa Loikas vietti
paljon aikaa verstaalla, jossa etsittiin
toimivimpia rakenneratkaisuja ja testailtiin tekniikkaa yhdessä tekijöiden
kanssa.
– Harjoitusvaiheessa isot lavaste-elementit olivat jo valmiina ja
pienemmät pintakäsittelyssä viimeisteltävänä. Silloin työpäiväni alkoivat
usein klo 9 tilannepäivityksellä näyttämömestari Sami Markuksen kanssa.
Sen jälkeen istuin seuraamassa
harjoituksia komit päässä ja ohjeistin
katsomosta käsin näyttämötekniikkaa
lavasteiden liikuttelussa. Sen päätteeksi klo 14 päivitettiin mitä pitää, tai
mitä voidaan tehdä eteenpäin klo 18
alkavaan iltaharjoitukseen mennessä.
Lavastaja on tiiviisti läsnä
harjoituksissa.
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Vauhdikkaassa esityksessä käytetään paljon pyörönäyttämöä ja lavanostimia, joilla saadaan liikettä ja vaihtelua
näyttämökuviin. Harjoitusten edetessä
valtava kokonaisuus alkoi hiljalleen
hengittää samaan tahtiin, kun lavasteet,
valot, videoprojisoinnit, musiikki ja
näyttelijät löysivät oman liikkeensä ja
rytminsä.
– Hobitin harjoituksissa yksi näyttelijä totesi minulle, että hän tykkää
tavasta, jolla minun lavasteeni tekevät
koreografiaa. Koitin suunnitella kaikki eri
suunnista tulevat elementit liikkumaan
sulavasti keskenään – kai se on vähän
kuin jättiläisten mööpelivalssia.
Tutustu esitykseen:
• teatteri.turku.fi
TEKSTI JA KUVAT: EMMI KANTONEN

Kulttuuriblogissa lisää kuvia Hobitin lavastuksen synnystä • turku.fi/kulttuuriblogi/hobitti

Svenska sidan
Daniela Tunturi.

En växande
stadskarta kräver
nya namn
Åbo med sina långa historia är en stad som hela
tiden växer och behöver nya namn på kartan.
Landskapsarkitekt Tuuli Vesanto berättar om
processen bakom de nya namnen.
Tuuli
Vesanto.

Möt Daniela
Tunturi, lärare inom
småbarnspedagogik
Daniela Tunturi lever sin dröm när hon får
arbeta med barn. Hon arbetar på det nyöppnade
svenskspråkiga Daghemmet Port Arthur, i
småbarnsgruppen Styrbord.

V

ardagen i det nya
daghemmet har
börjat smidigt. Totalt
har daghemmet
sex grupper plus
en skiftesgrupp och i de flesta
grupper jobbar två lärare och en
barnskötare.
– Det är väldigt fint att få jobba
på det nya daghemmet och vara
med och bygga upp daghemmets
nya traditioner, berättar Tunturi.
Tunturis arbetsuppgifter
innehåller pedagogisk
dokumentation och att ansvara för
den pedagogiska verksamheten
så att den överensstämmer med
lagen, läroplanen och barnets
individuella plan. Enligt henne
handlar småbarnspedagogiken
först och främst om vad som är
bäst och rätt för barn.

Tunturi har utbildat sig till
barnskötare och socionom i Åbo.
Hennes arbetshistoria är varierande
men hon har alltid brunnit för
småbarnspedagogik.
Att jobba med barn är mycket
givande och mångsidigt. Den ena
dagen är inte den andra lik.
– Det är viktigt att utgå från
situationerna som uppstår istället
för att hålla strikt schema. Barnen är
mycket omedelbara och det krävs
fingertoppskänsla hos pedagogen.
Man får snabb feedback från barnen
eftersom de röstar med sina fötter,
skrattar Tunturi.
Läs mer om Daniela Tunturi och
hennes arbete:
• turku.fi/sv/pedagog-daniela-tunturi
• turku.fi/pedagogi-daniela-tunturi
TEXT OCH BILD: IIRIS YLI-JUNNILA

Konstinstallation
förvandlar
Puolalaparken
till ett ljudande
konstverk

”

Oftast handlar namnkommitténs ärenden om allmänna
områden, såsom gator, torg,
friluftsområden och parkstigar.
Namnkommittén beslutar inte
om namnen, förslagen blir slutliga och
formella när planen träder i kraft.
Namnen på de båda inhemska
språken planeras helst samtidigt,
behandlingen följer samma process.
Namnkommittén har bland sina
medlemmar en bred expertis inom
flera ämnesområden, bl.a. en
svenskspråkig sakkunnig. Vid behov
kontaktas Institutet för de inhemska
språken, eventuella frågetecken får ofta
klarhet på centralens informationsrika
webbsidor om namnplanering och
rättskrivning.
Specifika teman för vissa delar av
staden är huvudsakligen förankrade i
det aktuella området. Till exempel finns
det namn relaterat till kakeltillverkning
kring Pukkilas fabriksområde, medan
den gamla stadsträdgårdens område
nu har många växtrelaterade namn.

Kalle Nios och Hans
Rosenströms ljudinstallation
Weaving, yearning sprider ut sig i
Puolalaparken i Åbo fram till den
17 december. Konstverket består
av flerstämmig sång som mjukt
flyter i stadsrummet. Kompositör
är Aino Venna. Ljudinstallationen
framförs varje dag kl. 18, och
den tar cirka 20 minuter.

Asukasbudjetti dvs. invånarbudgeteringen samlar förslag från Åboborna fram till
den 30 november • asukasbudjetti.turku.fi

– Namnkommittén jobbar också
på att uppmärksamma historiskt
anmärkningsvärda lokala kvinnor,
som komplement till de många
mansrelaterade namnen, säger Tuuli
Vesanto.
Vad gäller teman för
namngivningen konstaterar Vesanto
att alla tänkbara historiska och
moderna teman har använts
i Åbo. Det är också en av
namnplaneringens utmaningar,
att hitta nya temahelheter med
förankring i de nya områden som
planläggs.
Vilket av dagens gatunamn är äldst
i Åbo? Svar på det samt mera om
namnplanering som en del av planläggningen i Åbo:
• turku.fi/sv/namn-och-adresser
• turku.fi/nimisto-ja-osoitteet
TEXT: ANNA EDGREN
BILD: SEPPO KEMPPAINEN

Ljudkonstverket uppstår som en samverkan av
en stig genom parken som skapas med hjälp
av högtalare, av väder och lyssnarnas placering
och rörelser. Stigen startar framför porten till
konstmuseet i hörnet av Auragatan och Torngatan.
Den fortsätter till höger bakom museibyggnaden
och slutar vid platsen runt Vänskapsstatyn.
I Åbo ingår verket som en del i programmet för
kulturhuvudstadsårets tioårsjubileum.
• turku.fi/sv/2021
• turku.fi/2021
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Turku liikkeelle

Lapsille, nuorille
ja perheille
Lasten liikunnan
ihmemaa

KUVA: MIKA OKKO

Sunnuntaisin klo 17–19 maksutonta
liikkumisen iloa 1–12-vuotiaille ja
heidän vanhemmilleen Aunelan ja
Ilpoisten palloiluhalleissa, Haarlan,
Hepokullan ja Varissuon kouluissa,
Moision liikuntahallissa sekä klo
17–19.30 Kupittaan urheiluhallissa.
Toiminta on valvottua, mutta ei
ohjattua. Ihmemaita ei järjestetä
6.12.–15.1., paitsi Kupittaalla 31.12.
• Lisätiedot: turku.fi/ihmemaa ja
Facebookissa Lasten liikunnan
ihmemaa, liikunta.palvelut@turku.fi,
p. 050 554 6219

Soveltavan liikunnan
ryhmät lapsille ja
nuorille 10.1.–8.5.
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)

Liikkuva koulu käyntiin
10.1. alkaen

Tuolijumppa ti klo 14–14.45 Avustajakeskus, Itäinen Pitkäkatu 68.
Iloisen mielen jumppaa 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).

Ihanaiset naiset
-liikuntakurssi 18.1.–8.5.
Naisille, joiden painoindeksi on vähintään 30 ja jotka eivät ole liikkuneet
pitkään aikaan.
Ilmoittaudu 10.1. klo 9 alkaen:
turku.fi/ihanaisetnaiset
• Lisätiedot: satu.revonsuo@turku.fi,
p. 050 554 6225

Luokkien 1–6 Liikkuva koulu
Liike-kerhot 10.1.–6.5. ja yläkoulujen harrasteaikaikkuna tiistaisin
klo 14–16.
• Lisätiedot oman koulun Liikkuva
koulu -yhdysopettajalta.

Leidit liikkeellä ja
Kunnon äijät 10.1.–8.5.
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 noin 30 viikkovuorolla.
Hinnat: 80 € turkulaiset, (40 € työttömät, työkyvyttömyyseläkkeellä olevat
29–65-v., opiskelijat ja eläkeläiset),
ulkopaikkakuntalaisille hinnat + 50 %.
• 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

Tule sinäkin
tosimiesten
klubiin!

Nuorille maksuttomia
liikuntavuoroja Mihissä
13–19-vuotiaiden Mihi-vuoroilla
lajeina mm. jääkiekko, koripallo,
parkour, keilailu, kuntosali, laserpeli, taekwondo ja futsal.
• Lisätiedot: mihi.fi tai
jorma.fisk@turku.fi,
p. 050 554 6250

Soveltavaa liikuntaa
Soveltava vesijumppa ma klo
15.15–15.45 Impivaaran uimahalli. Yleisavustajat avustavat. Hinta: 2,5 €/krt +
sisäänpääsymaksu (Seniori-, Kimmoke-,
Liikuntaranneke tai kertamaksu).
Ilmoittaudu: impivaaranuimahalli.fi
• Lisätiedot: p. 050 554 6222
Soveltava Lavis ke klo 9.30–10.15
Impivaaran uimahalli. Helppo, hauska
ja hikinen tanssitunti lavatanssimusiikin
tahtiin. Hinta: 2,5 €/krt + sisäänpääsymaksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kertamaksu).
Ilmoittaudu: impivaaranuimahalli.fi
• Lisätiedot: p. 050 594 7207
Boccia ja curling-ryhmä to klo 13.30–
15 Impivaaran uimahallin liikuntasali.
Omatoiminen maksuton pelailuvuoro,
liikunta-avustaja paikalla. Leppoisaa
pelailua istuen tai seisten.
• Lisätiedot: p. 050 554 6222
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Soveltava kuntosali-harjoittelun
ABC-kurssi
• ti 30.11.–1.2. (sis. joulutauko) klo
12–13.15 Kupittaan urheiluhalli
• ke 1.12.–26.1. (sis. joulutauko) klo
13.15–14.30 Impivaaran uimahalli
Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun,
laitteisiin ja oikeaan suoritustekniikkaan, laaditaan oma kuntosaliohjelma
ja selvitetään, missä harjoittelua voi
jatkaa. Yleisavustaja paikalla.
Hinta: 15 €/kurssi + sisäänpääsymaksu
(Liikunta-, Senioriranneke tai kertamaksu). Kimmoke-rannekkeella kurssi
on maksuton.
Ilmoittaudu: p. 050 594 7207
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

KUVA: SHUTTERSTOCK

Aikuisille
Raskas sarja -liikuntakurssi 18.1.–6.5.
Työikäisille, ylipainoisille tosimiehille, jotka painivat aivan omassa sarjassaan.
Ilmoittaudu: toni.pekkola@turku.fi, p. 050 554 6228

Myyntipaikat
Leidit liikkeellä, Kunnon äijät, KuntoVoitas, Liikunta-, Kimmoke-,
Opiskelija- ja Senioriranneke:
• Liikuntapalveluiden asiakaspalvelu Kupittaalla, Blomberginaukio 4
• Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4
• Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2
(Ei Leidit liikkeellä-, Kunnon äijät-, KuntoVoitas-myyntiä)
• Yhteispalvelupiste Monitori Kauppakeskus Skanssi, Skanssinkatu 10
• Kauppatorin Monitori, Aurakatu 8

Lahjakortit Turun kaupungin liikuntapalvelujen asiakaspalvelusta ja
Impivaaran uimahallista.
• turku.fi/liikunta/lahjakortit

KUVA: SUSANNA VUORI

Lahjaksi hyvää oloa!
Vietä rauhallinen
uintihetki joulukiireen
keskellä!

Kimmoke-ranneke

KUVA: HEIKKI RÄSÄNEN

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 + 8 €:n rannekemaksu.
• Lisätiedot: turku.fi/kimmoke

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

Ikääntyneille
Senioriranneke
Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille
turkulaisille. Sillä pääsee kaupungin
uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja
kulttuuritarjontaan aukioloaikojen
mukaan. Lisäksi Seniorirannekkeeseen sisältyy omatoimisia liikuntavuoroja, ohjattuja kuntosalivuoroja sekä
kertaluontoisia kulttuuriopastuksia.
Seniorirannekkeen ostaneille aloittelijoille on tarjolla +65v-starttikurssi,
josta saa turvallisen lähtölaukauksen
omatoimiharjoitteluun. Ranneke on
voimassa kuusi kuukautta latauspäivästä. Hinta: 40 €/6 kk + 8 €:n
rannekemaksu.
• Lisätiedot: turku.fi/senioriranneke

Rospuuttokauden
kävelyvuoro
Kävelyvuoroilla pääset reippailemaan liukkautta pelkäämättä.
Omatoimiset harjoitteluvuorot ovat
avoinna kaikille.
• ma klo 13–14 (1.11.–20.12.)
Impivaaran jalkapallohalli,
Eskonkatu 1. Ota sisäkengät
tai puhdaspohjaiset jalkineet
mukaan.
• ti klo 13–14 ja ke klo 10–11
(1.11.–22.12.) Kupittaan
lämmitetty tekonurmikenttä 5,
Blomberginaukio.
• Lisätiedot: turku.fi/senioriranneke
tai p. 050 554 6224

Uimahalleissa
tapahtuu
Joulunaika
uimahalleissa
• Impivaara avoinna 23.12.
klo 6–20, suljettu 24.–25.12.,
avoinna 26.12. klo 9–17 ja 31.12.
klo 11–18, suljettu 1.1., avoinna
6.1. klo 9–17.
• Petrelius avoinna 23.12.
klo 15–19, suljettu 24.–26.12.,
avoinna 31.12. klo 6–10 ja 14–17,
suljettu 1.1. ja 6.1.

Tunnelmalliset
kynttiläuinnit

KUVA: ISTOCK

Vietä rauhallinen uintihetki
joulukiireen keskellä!
• Impivaarassa ma 20.12. ja
ke 22.12. klo 6–8 ja 16–20.
• Petreliuksessa pe 17.12.
klo 6–10 ja 16–18.30, ti 21.12.
klo 6–10 ja klo 17–19.30.
• Lisätiedot: turku.fi/uimahallit
ja Facebookissa: Impivaaran
uimahalli

Impivaaran
uimakoulut ja
vauvauinnit
Ilmoittautuminen tammikuussa
alkaviin lasten ja aikuisten
uimakouluihin ja vauvauintiin
turkulaisille alkaa ke 15.12.
klo 12 (ulkopaikkakuntalaiset
pe 17.12.). Maalis–huhtikuun
kursseille ilmoittautuminen alkaa
turkulaisille ke 9.2. klo 12.
Ilmoittaudu: turku.fi/uimakoulut
• Lisätiedot:
impivaaranuimahalli.fi

Kuntosaliharjoittelun
ABC -kurssit
Impivaarassa
Aloittelijoille suunnattuja neljän
kerran kuntosalikursseja, joissa
tutustutaan laitteisiin ja oikeisiin
suoritustekniikoihin.
Ilmoittaudu tammikuussa
alkaville kursseille ke 15.12.
klo 12 alkaen
• Lisätiedot:
turku.fi/kuntosaliabc,
impivaaranuimahalli.fi ja
p. 040 648 5338/uinninvalvonta

KuntoVoiTas-ryhmäliikunnassa harjoitellaan
innostavasti ja tehokkaasti!
KuntoVoiTas-ryhmissä kuntosi kohoaa ammattilaisen ohjauksessa. Voima-,
tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita sisältävällä tunnilla haastat itseäsi juuri
sopivasti ja innostut harjoittelusta. Edullisella kausimaksulla voit liikkua rajattomasti kaikissa KuntoVoiTas-ryhmissä, joita järjestetään eri puolilla kaupunkia.
Hinta: 40 € turkulaiset eläkeläiset, muut turkulaiset 80 €.
• Lisätiedot: turku.fi/kuntovoitas tai lilja.ohman@turku.fi tai p. 050 554 6218

Noudata voimassa olevia koronasuosituksia!
• turku.fi/korona • turku.fi/sv/corona • turku.fi/en/corona

• turku.fi/liikunta • turku.fi/motion • turku.fi/sports
• facebook.com/turkuliikkeelle • instagram.com/turkuliikkeelle

Turun liikkuva toinen aste edistää fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia Turun lukioissa ja
TAI:n koulutaloissa. Kysy lisää • sofia.hilska@turku.fi
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Joulun valojen alla: turku.fi/joulu

Tapahtumakalenteri

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

marraskuu

22.11. klo 13.30 Aunelan kirjasto

Koulutaiteilijan
Sanataideiltapäivät
• turku.fi/kirjasto
23.11. klo 14 Runosmäen kirjasto

18.11. klo 19 Manilla-teatteri

19.11. klo 19 Tanssiteatteri ERI

Ilmoittautuminen kevään
kursseille alkanut

Illallisvieraita

Ruletti

• www.turuntyovaenopisto.fi

Esityksiä 11.12. asti.
• aurinkobaletti.fi

Esityksiä 24.11. asti.
• eri.fi

17.12. asti päivittäin klo 18
Puolalanpuisto

19.11. klo 18 Nuorten taide- ja
toimintatalo Vimma

Kalle Nion ja Hans Rosenströmin
äänitaideteos.
• turku.fi/2021

Kalpeat Varjot ja Astro Lanes.
• turku.fi/vimma

18.11. klo 10 pääkirjasto, Stage

Pianon ja tanssin huumaa
Gilbert Varga, kapellimestari, Plamena
Mangova, piano, TFO. Joseph
Haydn: Sinfonia nro 4, Franz Liszt:
Pianokonsertto nro 2, Antonín Dvořák:
Slaavilaisia tansseja, Zoltán Kodály:
Tansseja Galántasta.
• tfo.fi

Myös 25.11., 2., 9. ja 16.12.
• turku.fi/kirjasto
18.11. klo 14 pääkirjasto

Kirjaston digituki

18.11. klo 14 Runosmäen kirjasto

Taidetyöpajat
kirjastotaiteilijan kanssa
Myös 25.11. ja 2.12.
• turku.fi/kirjasto

23.11. klo 17.30 Paattisten
seurakuntatalo

• lansi-suomi.proagria.fi
24.11. klo 19 Logomo

Turku Jazz Orchestra & Tero
Lindberg: Cold War 3.0
• tjo.fi

Laura Alho ja Toni Laakkonen.
19.11. klo 20 Linnateatteri

KUVA: MARCO BORGGREVE

Myös 25.11., 2., 9. ja 16.12.
• turku.fi/kirjasto

Myös 7.12.
• turku.fi/kirjasto

Turkulainen ruokakulttuuri
-ruokakurssi

19.11. klo 19 Konserttitalo

Kirjastomuskari
0–4-vuotiaille

Kirjaston digituki

KUVA: ANU JORMALAINEN

Vimma live

Weaving, yearning

KUVA: JARI LAURIKKO

Turun suomenkielinen työväenopisto

Plamena Mangova.

MS Domino
Esityksiä 14.1. asti.
• linnateatteri.fi
20.11. Gatorade Center

Maata näkyvissä -festarit
• maatanakyvissa.fi

Turku Jazz Orchestran taiteellinen
johtaja Tero Lindberg päättää
toimikautensa juhlakiertueella
marraskuussa.

20.–21.11. TEHDAS Teatteri

Teatterielämyksiä
Seikkailupuistossa
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston Timantti-teatterissa:
• 21.11. klo 15 ja 17 Hattujahti
TEHDAS Teatterin sukupolvia yhdistävä nukketeatteriseikkailu.
• 28.11. klo 15 ja 17 Arkeologin arvoitus
Meriryhmä-kollektiivin nukketeatterilla iloitteleva fantasiaseikkailu.
• 5.12. klo 15 ja 17 Joulu on jo ovella
Teatteri Mukamaksen kuvitettu joulukonsertti.
• 12.12. klo 15 ja 17 Ruutu, Raita ja repullinen retkitavaraa
Duo Fanni&Mariannen esitys yhdistää pariakrobatiaa, musiikkia ja
jongleerausta.
Lisätiedot ja ennakkoilmoittautuminen:
• turku.fi/seikkailupuisto

Prinsessa Pikkiriikki –
kaikkien tuhmuroijien
sankari
• tehdasteatteri.fi
21.11. Turun Nuori Teatteri

Vaahteramäen Eemeli
Esityksiä 12.12. asti.
• turunnuoriteatteri.fi
21.11. Logomo

Mykkäelokuva äänessä!
Myös 26.11., 4. ja 10.12.
• turku.fi/2021

Nautitaan
tapahtumista
turvallisesti!
Osallistuthan tapahtumiin vain
terveenä ja muistat noudattaa
ajankohtaisia koronasuosituksia
ja -ohjeita.
• turku.fi/korona
• turku.fi/sv/corona
• turku.fi/en/corona

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

Joulumusiikkia tauotta Jouluradiosta taajuudella 93,8 Mhz sekä verkossa • jouluradio.fi
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25.11. klo 19 Turun Nuori Teatteri

Kolme
Esityksiä 4.12. asti.
• turunnuoriteatteri.fi
26.11. klo 13.30 pääkirjasto,
Studio

Kirjaston yhteislaulut
Myös 10. ja 17.12.
• turku.fi/kirjasto
28.11. klo 16 Tanssiteatteri ERI

Pinokkion joulu
Esityksiä 18.12. asti.
• eri.fi
28.11. klo 18 Betel-kirkko

Mestari & kisälli
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa
musiikkia säveltäjiltä Ludwig van
Beethoven ja Joseph Haydn.
• tfo.fi
29.11. klo 19 Martinkirkko

Suor Angelica–Sisar
Angelica
Puccinin ooppera. Myös 2. ja 3.12.
• oopperakammari.fi

joulukuu
1.–24.12. Eri kaupunkitilat

Joulumarkkinat
tuovat
joulumielen
Vanhan Suurtorin
Joulumarkkinoiden ohjelma
ja viihtyisä torialue luovat
joulun odotusta neljänä
viikonloppuna 27.11.–19.12.
Rettigin tehtaalla Uuden
muotoilun joulumarketissa
27.11. on esillä turkulaista
designia ja sisustusta, Suomen
suurimmat joulumyyjäiset
Turun Messukeskuksessa 4.12.
tarjoavat perinteisiä käsitöitä ja
joululeivonnaisia. Myyjäisiä on
myös mm. Tarmon talolla 21.11.
ja Turun VPK:n talossa 12.12.

KUVA: TMK / ANIA PADZÍK

Alpesh Chauhan, kapellimestari,
Emmanuel Ceysson, harppu, TFO.
Jacques Ibert: Divertissement,
Henriette Renié: Harppukonsertto,
Antonín Dvořák: Sinfonia nro 8
G-duuri op. 88.
• tfo.fi

Tanssiva joulukalenteri
• l-tanssi.fi
1.12. klo 17 Tuomiokirkko

Hei joulu -lastenmusikaali
Musiikista vastaavat Turun
konservatorion & musiikkiopiston ja
Puolalanmäen musiikkilukion
kuorolaiset ja soittajat. Myös 2.12. klo 16
ja 4.12. klo 10.
• heijoulu.fi
KUVA: PETER SEBASTIAN / MARI MERO

Harppusäveliä Ranskasta

KUVA: EEVA-MAIJA HAUKKA

25.11. klo 19 Konserttitalo

Vanhan Suurtorin
Joulumarkkinat.

4.–12.12. ti–pe 9–14, la–su 11–17
Kuralan Kylämäki

Isoäidinaikainen joulu
Iso-Kohmon talossa valmistellaan
joulua: tuvassa tuoksuvat lanttulaatikko,
lipeäkala ja piparkakkumausteet. Saliin
on kannettu kuusi koristeltavaksi ja
kamarin kätköissä pohditaan, mitä
laitetaan pukin konttiin.
• turku.f/kuralankylamaki

Bongaa myyjäiset:
• turkukalenteri.fi
Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoiden ohjelma:
• suurtorinjoulumarkkinat.fi

4.12. klo 19 TEHDAS Teatteri

Jeanne de Clisson
Esityksiä 18.12. asti.
• tehdasteatteri.fi

KUVA: PASI LEINO

5.12. Kupittaan urheiluhalli
1. ja 2.12. klo 19 Konserttitalo

Venäläinen ilta
Julian Rachlin, kapellimestari, Lukáš
Vondráček, piano, TFO. Pjotr Tšaikovski:
Pianokonsertto nro 1, Pjotr Tšaikovski:
Sinfonia nro 5.
• tfo.fi

Avoimet ovet – Kupittaan
urheiluhalli 50 vuotta
• turku.fi/liikunta

2.12. klo 19 Tanssiteatteri ERI

Tango de mi Alma
Esityksiä 11.12. asti.
• eri.fi
2.12. Turun ylioppilasteatteri

Joulukaupungin valot
syttyvät 27.11.

Vuokra!-musikaali
Esityksiä 16.12. asti.
• turunylioppilasteatteri.fi

Joulun
polku ydinkeskustassa

3.12. klo 22 Café Tiljan
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suureen jouluparaatiin, joka kuljettaa kohti Satumaista joulunavausta Yliopistonkadulla. Musiikkia ja muita esityksiä sisältävä
ohjelma huipentuu kävelykadun
jouluvalojen syttymiseen.
Turun Kaupunginteatteri pukee
Teatterisillan Päänäyttämön
fantasiaesityksensä hengessä
Hobitti-teemaan. Sillan talviasun
ovat suunnitelleet Teemu Loikas
ja Janne Teivainen.
Katso tarkemmat ohjelmatiedot:
• turku.fi/joulu

Elifantree
• flamejazz.fi

Jouluinen tapahtumakokonaisuus
tuo vilskettä ja jouluista tunnelmaa
ydinkeskustan alueelle. Tule
mukaan Tonttujen yöhön 4.12. tai
Tonttulasten puuhapajoihin 18.12.,
kurkistele, mitä löytyy päivittäisestä
somejoulukalenterista ja
ihastele tonttuovien näyttelyä
näyteikkunoissa.

KUVA: JANNE RÄIKKÖNEN

Turun joulukausi käynnistyy
suurella joulunavauspäivällä
lauantaina 27.11. Tuomiokirkon
kuusen valot sytytetään illan
hämärtyessä noin klo 16. Ennen
sitä on lasten lyhtykulkue,
ja klo 15.45 vietetään lasten
muskarituokio Tuomiokirkkotorilla
Tuuli Paasolaisen bändin ja
kirkonrottien Hildan ja Huldan
johdolla.
Kuusen valojen ihastelun
jälkeen voi suunnata katsomaan
Vanhan Suurtorin tulishow’ta
klo 16.30 ja liittyä sen jälkeen

• joulunpolku.fi
Elifantree.

Kupittaan lintulammikoiden ja Liikennekaupungin jouluvalot syttyvät pe 26.11. klo 18.

KUVA: ANNA FLEGONTOVA

Leif Segerstam.

Valon polku kutsuu
ulkoilemaan ja
hämmästymään

Turun kaupungin
itsenäisyyspäivän
juhlakonsertit
6.12. klo 12 ja 15 Turun konserttitalossa
Lähde juhlistamaan itsenäisyyspäivää Turun filharmonisen orkesterin kanssa! Perinteistä itsenäisyyspäivän juhlakonserttia johtaa
kunniakapellimestari Leif Segerstam, solistina loistaa sopraano
Hanna-Leena Haapamäki.
Ohjelmassa on Jean Sibeliuksen lauluja sekä muuta suomalaista musiikkia. Konsertit päättyvät Sibeliuksen Finlandiaan sekä
Fredrik Paciuksen Maamme-lauluun. Juhlapuhujina ovat pormestari Minna Arve (klo 12) ja vuoden kulttuuriturkulainen, kuvataiteilija
Erika Adamsson (klo 15).
Vapaalippuja konsertteihin on jaossa lauantaina 20.11.
klo 12 Turun konserttitalossa.
• Klo 15 konsertti myös suorana verkkolähetyksenä
osoitteesta tfo.fi/live.
• tfo.fi

Sananvuoro: Pirkko
Mannola
• linnateatteri.fi
7.–13.12. Kaupunginteatterin
ulkonäyttö ja Galleria Space 81

Kaupunginosan kasvot
Juha Allan Ekholmin yhteisöllinen
muotokuvaprojekti Martista.
• turku.fi/2021
8.12 kl. 18 Åbo svenska
arbetarinstitut

Anmälningstiden till vårens
kurser och föreläsningar
börjar
• www.aboarbis.fi

I

tsenäisyyspäiväviikonlopun
tapahtuma tuo Turkuun lukuisten tekijöiden teoksia. Amanda Parerin Intrude-teoksen
sympaattiset jänikset valloittavat
Vartiovuoren. Alexander Reichsteinin herkät ihmishahmot tuovat
tuulahduksen menneiltä ajoilta ja
Ivo Schoofin Red project luo tunnelmaa ydinkeskustan alueelle. Kari
Kolan teos värittää jokirannan ja
Nuutajärven lasikylän perhoset leijailevat Aurajoen yllä. Antti Kulmalan Tapion sali valaisee kaupungintalon puistikon ja Tuomaanpuistoon
rakentuu Flowers of Lifen värikäs
uv-maailma. Lasten planeetta -teos
nostaa esille lasten itse tekemää
taidetta.

8.12. klo 18 Linnateatteri

Etusivun juttu
• linnateatteri.fi
9.12. klo 18 TEHDAS Teatteri

Valotaiteen lisäksi
tapahtumaviikonlopussa paljon
oheisohjelmaa
Tulitaide, sirkus ja nukketeatteri
ilahduttavat kaupungin kaduilla.
Valosuunnistus johdattaa vihjeiden
avulla Jokojon Turku-aiheisen
valoteoksen äärelle. Kauppahallin
kujalla pääsee seuraamaan
päivittäin muuttuvaa Kontiaisten
joulukuu -tarinaikkunaa.
Valon polun reitin pituus on
10 000 askelta. Sen pystyy halutessaan kiertämään yhdellä kertaa,
mutta katsottavaa riittää kyllä
useammallekin päivälle. Tapahtuma on maksuton, ja suurin osa
teoksista on nähtävissä vapaasti
aina pimeän aikaan. Valon polku on
osa kulttuuripääkaupunkivuoden
10-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Osa tapahtumaviikonlopun
teoksista jää ilahduttamaan kulkijoita kausivalaistuksen rinnalle
pidemmäksi aikaa. Tutut, odotetut
kausivalaistuskohteet, kuten Teatterisilta, Brahen puiston valopallot,
Kupittaanpuiston valaistus sekä
lähiöiden jouluvalot ovat nähtävillä
tänäkin vuonna.
• turku.fi/valonpolku

Alexander
Reichsteinin
teos They were
here nähdään
Puolalanpuistossa.

Koira nimeltään Kissa
tapaa kissan
Esityksiä 18.12. asti.
• tehdasteatteri.fi
10.12. klo 19 Konserttitalo

Mozart-mania
Arvid Engegård, kapellimestari,
Marko Ylönen, sello, TFO.
Wolfgang Amadeus Mozart:
Alkusoitto oopperasta
Figaron häät, Joseph Haydn:
Sellokonsertto nro 1, Wolfgang
Amadeus Mozart: Sinfonia nro 40.
• tfo.fi

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

Kynttiläuinnit joulukuussa Petreliuksen ja Impivaaran uimahalleissa, ks. lisää sivulta 23.

KUVA: ALEXANDER REICHSTEIN

7.12. klo 18 Linnateatteri

Viime vuonna suureen suosioon
noussut Valon polku tuo
jälleen iloa pitkään pimeään
talvikauteen. Tällä kertaa
Valon polku koostuu sekä
pitkäaikaisista valoinstallaatioista
että Turun keskustan alueelle
3.–6.12. levittyvästä suuresta
valotapahtumaviikonlopusta
oheisohjelmineen. Kokonaisuus päättyy 21.–22.1.
Seikkailupuistossa järjestettävään Lasten valomaahan,
joka samalla käynnistää
lastenkulttuurikeskuksen
40-vuotisjuhlavuoden.
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Lucia-valoa
pimeyteen

KUVA: EEVA-MAIJA HAUKKA

Lucia neitoineen
vierailee myös
Vanhan Suurtorin
Joulumarkkinoilla.

Nauti tunnelmallisesta Luciahartaudesta Turun tuomiokirkossa
13.12. klo 17.30! Lucia
neitoineen sekä ruotsinkielisen
seurakunnan lapsikuoro laulavat.
Lucia-kulkueen voi nähdä
myös mm. Vanhan Suurtorin
Joulumarkkinoilla 19.12. klo 16.

Talvella
Turun
Kaupunginteatterissa
Hobitti
Joskus seikkailu valitsee sinut.
Suuri fantasiaseikkailu vie
Keski-Maahan. Ikäsuositus 11+.

Huomenna hän tulee
Martti Suosalo ja Mika Nuojua
näyttävät, että odottaminen on
taitolaji. Ensi-ilta 24.11.

Kullervo
Elämä se risoo huolella.
Reipasotteinen sovitus
klassikkonäytelmästä.
Viimeinen esitys 30.12.

Tämä on ryöstö
Timanttinen pankkiryöstökomedia vapauttaa naurun!

• abolucia.fi

10.12. klo 19 Logomo

KUVA: SNOWMAN ENTERPRISES LTD

Huomenna hän tulee.

Njut av stämningen under årets
Lucia-andakt i Åbo domkyrka
måndag 13.12 kl. 17.30! Luciaföljet samt församlingens barnkör
sjunger, Lucia besöker senare
bl.a. Julmarknaden på Gamla
Stortorget 19.12 kl. 16.

Anders Jormin & Severi
Pyysalo
• flamejazz.fi
12.12. klo 12–14 Apteekkimuseo ja
Qwenselin talo

Lucian päivän aaton
glögitarjoilu
Museon sisäpihalla.
• turku.fi/apteekkimuseo
14.12. klo 10 pääkirjasto

Vauvojen lorutteluhetki
Alle vuoden ikäisille vauvoille
vanhempineen.
• turku.fi/kirjasto
17.12. klo 18.30 Turun
kaupunginteatteri

Koria täti
-monologiooppera
Myös 18.12. klo 13.30 ja 18.30.
• saaristo-ooppera.fi

Kysy siskoilta
Vertaistukea ja voimaa
naiseudesta.

KUVA: MATTI VAHTERA

Mies, joka rakasti
järjestystä
Lämmin komedia naapurustosta.
Viimeinen esitys 4.12.

Stand up, Teatteri!
Suomen eturivin koomikot
lavalla 27.11. ja 31.12.
Koko ohjelmisto:
• teatteri.turku.fi

18.12. klo 19 Konserttitalo

Liput: 02 262 0030 /
kaupunginteatteri.myynti@turku.fi
• lippu.fi

• turunmusiikkijuhlat.fi

Karita Mattila: Karitan
joulukuu

Lumiukko-animaatio
TFO:n säestyksellä
Turun filharmonisen orkesterin
konserteissa nostalginen
Lumiukko-elokuva heijastetaan
Konserttitalon salin takaseinään
ja koetaan elävän musiikin
säestyksellä. Orkesteria
johtaa kapellimestari
Ross Jamie Collins.
Raymond Briggsin tarinaan
perustuvassa brittiläisessä
klassikkoanimaatiossa poika

18.12. klo 19.30 Martinkirkko

Bachin Jouluoratorio
Myös 2.1.
• keyensemble.fi
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Muista ystäviä ja sukulaisia jouluisella kuvalla Turusta.
Lataa tervehdys Suomen Joulukaupungista • turku.fi/joulu

ja lumiukko seikkailevat
jouluyönä. Howard Blaken
lumoava musiikki kruunaa
elokuvan satumaisen
tunnelman.
Lumiukko-konsertit 15.12. ja
17.12. klo 17.30 ja 19 Turun
konserttitalossa.
• tfo.fi

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

Ekumeeninen joulu

14.1. klo 19 Manilla-teatteri

Tanssiva tammikuu
-esitysvierailut

muistuttaa yhteisestä vastuusta
maapallon suojelemiseksi
Joulun alla lähetetään jälleen
maailmaan ekumeeninen
rauhanviesti Turusta. Kirkkokuntien
yhteisen vetoomuksen
teemana on Yhteinen maapallo,
yhteinen vastuu, yhteinen
toivo, jolla kiinnitetään huomio
ilmastonmuutokseen sekä
siihen, että sen torjuminen on
vielä mahdollista yhteisillä teoilla
ja valinnoilla. Humanitaarisen
viestin tuojana on Maailman
ilmastojärjestön pääsihteeri Petteri
Taalas.

KUVA: MIIA ALHANEN

KUVA: TIMO JAKONEN

tammihelmikuu
Esityksiä 29.1. asti.
• aurinkobaletti.fi

Ekumeeninen joulu Suomen
Turussa järjestetään Turun
tuomiokirkossa torstaina 16.12.
kello 18. Tilaisuudessa esiintyy
sopraano Helena Juntunen
sekä kamarikuoro Nova. Turun
filharmonista orkesteria johtaa Olli
Mustonen.

15.1. klo 18 Konserttitalo

Fagioli: Mozart Castrato
Arias
• turunmusiikkijuhlat.fi
19.–22.1. Useita tapahtumapaikkoja

Turku Band Festival
• turkubandfestival.fi

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Tallenne on nähtävissä Yle
TV1-kanavalla 24.12. ennen
joulurauhanjulistusta ja sen
jälkeen Yle Areenasta.

21.1. TEHDAS Teatteri

Yksin, ihminen

Viivi Kurttila.

• tehdasteatteri.fi

Muodostelmaluistelun
huippuja
Marie
Lundmark
Trophy
-kisoissa

21.–22.1. Lastenkulttuurikeskus
Seikkailupuisto

• turku.fi/joulu

KUVA: GUNNAR HÖGNÄS

Lasten valomaa
Seikkis täyttää 40 vuotta ja viettää
syntymäpäiväjuhlaa koko vuoden
monipuolisella ohjelmalla.
Avajaisohjelmana Lasten valomaa
– maksuton non stop Seikkiksen
leikkipuistoalueella.
• turku.fi/seikkailupuisto

Lasten
uusivuosi
Kupittaalla

Tule nauttimaan rauhallisesta
joulutunnelmasta ja vaikka
lainaamaan kirjalahja. Turun
pääkirjasto on avoinna
jouluaattona 24.12. klo 11–17.
• turku.fi/kirjasto

24.12. klo 12 Vanha Suurtori

Vallaton Kumous

Lasten uusivuosi
-tapahtuma kutsuu
perinteiseen tapaan
lapsiperheitä Kupittaalle
31.12. klo 15–18.15
juhlistamaan vuoden
vaihtumista. Urheiluhallissa
voi puuhastella Lasten
liikunnan ihmemaassa ja
hallin edustalla pääsee
leikkimään lumileikkejä.
Tapahtuma huipentuu
ilotulitukseen Kupittaan
maauimalalta klo 18.

Vapaata taidekenttää esittelevä
festivaali vie löytöretkelle
turkulaiseen taiteeseen. Esityksiä,
kulttuurimaistiaisia, työpajoja ja
iltaklubi.
• taidekahvit.fi
7.2. klo 19 Konserttitalo

Katedraali soi: Vertavo
• turunmusiikkijuhlat.fi
KUVA: RUNE KONGSRO

Pääkirjasto
kutsuu myös
jouluaattona

22.1. Kåren

Tarkista ajankohtaiset tiedot
verkkosivuilta
• turku.fi/seikkailupuisto

Joulurauhan julistus
• turku.fi/joulurauha
30.12. klo 13–16 Apteekkimuseo
ja Qwenselin talo

Qwenselin vaunuvajassa
mehiläisvahavaloksien tekoa ja
kuppiennustusta.
• turku.fi/apteekkimuseo

Vertavo-kvartetti.
KUVA: MIKA OKKO

Ennustuksia uudelle
vuodelle

10.2. Turun keskusta

Pikkulaskiainen
• pikkulaskiainen.fi

OmaKirjastossa verkossa voi kuunnella äänikirjoja, lukea e-kirjoja, nauttia konserteista
ja harrastaa liikuntaa • omakirjasto.fi

Muodostelmaluistelijat
kokoontuvat 21.–23.1. Suomen
ensimmäisiin kansainvälisiin
Challenger-sarjan kisoihin
Turkuun Gatorade Centeriin.
Turkulaisen taitoluisteluvaikuttaja
Marie Lundmarkin mukaan
nimettyyn kilpailuun odotetaan
joukkueita kaikista lajin
huippumaista. Suomen
Taitoluisteluliiton paikallisena
tukena järjestelyissä toimii
Kaarinan Taitoluistelijat.
Seuran Dream Edges Junior
-joukkueessa luisteleva Viivi
Kurttila valmistautuu kisoihin
innokkaissa tunnelmissa
joukkueensa kanssa.
– Luisteleminen SM-tasolla
on ollut haaveeni pienestä saakka. On siistiä päästä kokemaan
kansainvälinen kisa Suomessa
ja etenkin Turussa, oman seuran
järjestämänä, kertoo Joensuusta luistelun vuoksi Turkuun
muuttanut Viivi.
• marielundmarktrophy.com
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Näyttelyitä
Apteekkimuseo ja
Qwenselin talo

Aboa Vetus Ars Nova
• Aboa Vetus – vanha Turku
• Luutarha
• 2.1. asti Mouseum – Raunistulan
nukkekotikerho 10 vuotta
• 29.5. asti Osmo Rauhala: Muista
unohtaa kaikki
• avan.fi
Osmo Rauhala:
Meren
Narkissos II,
2017. Sara
Hildénin
Säätiön
kokoelma.

KUVA: RAUNO TRÄSKELIN

KUVA: TMK / ANIA PADZÍK

• 28.11.–6.1. Katetut joulupöydät
Näyttelyopastukset suomeksi 28.11.,
5., 12., 19. ja 26.12. sekä 6.1. klo 13,
ruotsiksi 11.12. klo 13.
• turku.fi/apteekkimuseo

Maksuttomia
konserttisarjoja
WAMin konsertit
Tiistaisin klo 19
• 23.11. Puhallinkvintetti Colori
• 30.11. Turku Ensemble
• 7.12. Takuya Takashima, oboe, Tuulia Ylönen, klarinetti,
Etienne Boudreault, fagotti ja Ville Hiilivirta, käyrätorvi,
Matilda Kärkkäinen, piano
• 14.12. Nome-jousikvartetti
• 1.2. Turku Ensemble 200
• 8.2. Nome-jousikvartetti
Vapaa pääsy.

Biologinen museo

• wam.fi

• 18.1. alkaen Kappas, kakkaa!
• turku.fi/biologinenmuseo

Musiikkia ja runoa Turun linnassa

Turun linna
• Vanitas
• Pohjoisen näyttelyhallin
kokoelmanäyttely
Näyttelyopastukset 28.11. asti la
ja su klo 15.
• turku.fi/turunlinna

WAM

KUVA: VILLE MÄKILÄ

• 9.1. asti Spektri – Sukupuoli ja
seksuaalisuus nykytaiteessa
• 12.12. asti WAMx: Patricia
Dominquez Green Irises
• 28.1.–8.5. Pekka ja Teija Isorättyä –
Kuolleet sielut
• 28.1.–8.5. Anu Tuomi Väristä
Näyttelyopastukset sunnuntaisin klo 14.
• wam.fi

Galleria Joella
• 28.11. asti Petra Koivisto
• 1.12.–4.1. Vappu Johansson &
Mette Savolainen
• 5.–30.1. Antti Keitilä
• 2.–27.2. Silja Selonen
• turun-taidegraafikot.fi

Sunnuntaisin klo 15
• 5.12. Turun Lausuntakerho
• 12.12. Turun Naispoliisilaulajat
• 19.12. Naiskuoro Resonus: Lumoa ja lunta -joulukonsertti
Vapaa pääsy.
• turku.fi/turunlinna

Titanik
28.11. asti Põld, Sheppard & Hart
1.–4.12. XS-festivaali
9.12.–9.1. Weathering
14.1.–6.2. Museum of Impossible
Forms
• titanik.fi

Opastuksia

Turun Taidehalli

Turun linna

•
•
•
•

• 19.12. asti Turun Taiteilijaseuran 97.
vuosinäyttely
• 8.1.–6.2. Anna Hillbom, Isfrid
Angard Siljehaug ja Ann-Catrin
Olsson / I want to belong to the
living
• 8.1.–6.2. Mortti Saarnia
• turuntaidehalli.fi

• Turun linnan arkea ja juhlaa 28.11. asti la ja su klo 12.15,
15.1.–20.2. la ja su klo 12.15 ja 16.30
• Tyylihuoneopastus 28.11. asti la ja su klo 14
• Rikokset, rangaistukset ja vankilat 28.11. asti la ja su klo 16.30
• Tonttu-ukon kierrokset 4.–19.12. la ja su klo 11, 12 ja 13
• Liikettä kinttuihin! 15. ja 16.1. klo 14
Museon pääsymaksu + opastusmaksu 3 €.
• turku.fi/turunlinna
KUVA: TMK / ANIA PADZÍK

Merikeskus Forum Marinum

Tove Jansson:
Muumipappa ja meri.

Anu Tuomi: Elämänlankoja I.

Turun taidemuseo
• 9.1. asti Royal Salute
• 19.11.–9.1.
Pimiö: Fuyuko Matsui:
Regeneration of a Breached
Thought
Studio: Aurora Reinhard:
Neverfull
• turuntaidemuseo.fi
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KUVA: MUUMIMUSEO © MOOMIN CHARACTERS™

• 40 000+ Koe maailman suurin
saaristo kosketusetäisyydeltä
• 2.12.–27.2. Pop up Muumimuseo:
Muumien meriseikkailut
• forum-marinum.fi

Turun pääkirjasto
• 2.12.–2.1. Alvar, Aino ja Elissa Aallon
suunnittelemat tekstiilit
• turku.fi/kirjasto

Turun linnan tonttu-ukko.

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo
• Jouluilta hämärtyy -opastukset suomeksi 28.11., 5.,
12., 19. ja 26.12. sekä 6.1. klo 16.30, opastus ruotsiksi
11.12. klo 16.30.
Museon pääsymaksu + opastusmaksu 3 €.
• turku.fi/apteekkimuseo

Etsitkö uutta harrastusta? Ks. vinkit • harrastus.turkukalenteri.fi

Työpajoja ja kursseja
Lastenkulttuurikeskus
Seikkailupuisto
• Harrastuskerhojen ja taidepajojen
ilmoittautuminen alkaa 13.1.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
• turku.fi/seikkailupuisto

KUVA: TMK / ANIA PADZÍK

• Piparkakkukurssit:
kurssi 1: 11.12. klo 12–15,
kurssi 2: 12.12. klo 12–15.
Hinta 30 €.
Ilmoittaudu:
• turku.fi/turunlinna

KUVA: MIKKO BARCK

Turun linna

Tee joululahjat ja
-koristeet Seikkiksen ja
Vimman taidepajoissa

Kuralan Kylämäki

Turun kuvataidekeskus

• Taitotiistait 7.12. asti ja 11.1. alkaen
tiistaisin 13–17.30. Maksuttomia, ei
ennakkoilmoittautumista.
• Kynttiläpaja Kokeiluverstaalla
4.–5.12. ja 11.–12.12. klo 12 ja 14.
Hinta: yli 7-vuotiaat ja aikuiset 6 €.
Ilmoittaudu: turku.fi/kuralankylamaki
• Joululahjavalvojaiset 14.12.
klo 16, 17.45 ja 19.30.
Hinta: yli 7-vuotiaat ja aikuiset 6 €.
Ilmoittaudu:
• turku.fi/kuralankylamaki

• Joulun ajan pajoja ja kursseja lapsille
ja aikuisille
• Keväällä taiteen perusopetusta:
- Värikaruselli 6–7-vuotiaille
- Ateljee-opinnot 7–12-vuotiaille ja
vanhemmille
• kuvataidekeskus.fi

KUVA: MILLA KARPPINEN

• Hyvän mielen sarjakuvapaja
25.11. klo 17
• Joulun sarjakuvapaja 9.12. klo 17
• turku.fi/kirjasto

Nuorten taide- ja
toimintatalo Vimma
10–18-vuotiaille
• Präkäämö 22. ja 29.11. klo 14 ja 17
• Savipräkäämö 22. ja 29.11. klo 14
13–28-vuotiaille
• Avoin savipaja 18.11. klo 14.30 ja
17.30 sekä 24.11. klo 14.30
• Lasituspaja 24.11. klo 17.30, 25.11.
klo 13, 15.30 ja 18 sekä 29.11.
klo 17 ja 18.30
• Kankaanpaino ja värjäys 24.11.
klo 17.30
Kevätkaudella kädentaitopajoja
vaihtuvilla teemoilla, suosittuja
savipajoja sekä asiakkaiden äänestämiä
kädentaitojen toivekursseja. Präkäämö
jatkaa toimintaansa maanantaisin.

Hauskaa tekemistä kaikille
sunnuntaisin 21.11.–12.12.
klo 11–16.45.
• Askarrellaan jouluksi kortteja ja
koristeita 21.11. ja 28.11.
• Huovutetaan mm. tonttuja,
pussukoita ja patalappuja 5.12.
• Painetaan kankaanpainomenetelmällä jouluisia kuvioita
kasseihin ja liinoihin 12.12.
Lisätiedot ja
ennakkoilmoittautuminen:
• turku.fi/seikkailupuisto

• Lahjapaperi- ja korttipaja
5.12. klo 12 ja 15.30, 9. ja
10.12. klo 14 ja 17.30
• Saippuapaja 15.,16. ja
17.12. klo 14 ja 17.30
• Kynttilöiden värjäyspaja
- 5.12. klo 12.45, 15 ja 16.45
- 8.12. klo 17 ja 18.45
- 9.12. klo 16.30 ja 18.15
- 10., 16. ja 17.12. klo 14, 16
ja 17.45
• Huovutuskurssi 18.11.
klo 17 ja 25.11. klo 17
• Kestopiparit 19.11. klo 14
• Posliinilyhdyt 26.11. klo 17

KUVA: DENISSE ISLAS

Kevätlukukausi alkaa 10.1.
Laadukasta taiteen perusopetusta ja
innostavia lyhytkursseja kaikille.
• konstakuvataidekoulu.fi

Nuorten taide- ja
toimintatalo Vimman
joulupajat ja -kurssit
13–28-vuotiaille

Johanna Karkiala-Salmen
pastellimaalaus.
KUVA: TIIA PELONEN

Turun pääkirjasto, Stoori

KONSTa Turun Seudun
Kuvataidekoulu

Lastenkulttuurikeskus
Seikkailupuiston
joulupajat koko
perheelle

Ilmoittaudu:
• turku.fi/vimma

Koululaisten talvilomatarjonta helmikuussa 2022 ilmestyvässä Turkupostissa!

Lisätiedot ja
ennakkoilmoittautuminen:
• turku.fi/vimma

Kaupungin vapaa-ajan palvelut tarjoavat
pukinkonttiin monenlaisia ideoita – lahjoja,
joista saa hyvän mielen ja virkistystä vapaa-aikaan.
• Lue lisää: turku.fi/joulu

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

Julkinen tiedote

Opiskelija, joko olet huomannut Turun kaupungin
uuden kausituotteen? Opiskelijat pääsevät
6 kk:n rannekkeella treenaamaan mm. kaupungin
uimahalleihin, kuntosaleille sekä Parkin
tekojääradalle vain kymmenellä eurolla kuussa.

KUVA: MARCUS BOMAN

KUVA: OTTO-VILLE VÄÄTÄINEN

Katso lisä- ja hintatiedot:
• turku.fi/opiskelijaranneke
• turku.fi/sv/studentarmband
• turku.fi/en/studentwristband

Karin Erlandsson.

Turun Kaupunginteatterissa nyt!
J.R.R. Tolkien

HOBITTI

Författarserien
23.11–14.12
Karin Erlandsson, Mia Franck, Robert Åsbacka, Zinaida Lindén
m.fl. på Åbo Svenska Teaters caféscen Tiljan. Fritt inträde.
Ruotsinkielinen kirjailijasarja ÅST:n kahvilassa. Vapaa pääsy.

Ohjaus Mikko Kouki
• turku.fi/fritid

KUVA: TEIJA JA PEKKA ISORÄTTYÄ

KUVA: ISTOCK

• teatteri.turku.fi

Loppiaisluistelut
Parkin kentällä 6.1. klo 11–15.30

WAMin näyttelyt
28.1.–8.5.
Pekka ja Teija Isorättyä – Kuolleet sielut
Isorättyät herättävät mekaanisissa installaatioissaan kysymyksiä
ihmisen suhteesta teknologiaan ja luontoon.

Pukeudu värikkäästi ja tule koko perheen Loppiaisluisteluihin!
Vauhdikkaaseen luistelupäivään on vapaa pääsy, ja lajikokeilut
ovat avoimia kaikille. Järj. Turun kaupungin liikuntapalvelut
yhteistyössä jääurheiluseurojen kanssa.

Anu Tuomi – Väristä
Retrospektiivinen näyttely luo katsauksen koloristina tunnetun
taiteilijan tuotantoon 1970-luvulta nykypäivään.

• turku.fi/liikunta

• wam.fi

