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Hyvinvointi on yhteinen tehtävämme
Vuodenvaihteessa tapahtuu suurin hallinnollinen muutos Suomessa 
vuosikymmeniin, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Turun 
kaupungin työntekijöistä noin puolet siirtyy uuden hyvinvointialueen 
palvelukseen. Niin perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito kuin 
sosiaalipalvelut ja pelastuspalvelut löytyvät jatkossa uuden organisaation alta. 

Paljon siis muuttuu – mutta toivottavasti lähinnä hallinnollisesti. Turun tavoite 
uudistuksessa on ollut, että turkulaisten näkökulmasta mahdollisimman vähän 
muuttuu, että palveluita tarjotaan vähintään yhtä laajasti, pääasiassa samasta 
paikasta ja samojen tuttujen hoitajien ja lääkäreiden toimesta. 

Uudistukseen liittyy paljon haasteita. Erityisesti vuodenvaihde, jolloin vastuu 
siirtyy, on haastava. Olen kantanut huolta, että vähintään palkanmaksun pitää 
toimia, ihmisten pitää löytää oikea paikka apua saadakseen ja ihmisten tietojen 
pitää kulkea eri tahojen välillä. Moni asia ei välttämättä mene suunnitellusti ja 
poruakin voi syntyä. Hyvinvointialueen ja kuntien työntekijät paiskivat parhaillaan 
kovasti töitä, jotta muutos olisi kaikille mahdollisimman sujuva.

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei katoa Turun kaupungin 
agendalta mihinkään. Liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, koulut 
ja päiväkodit, kaupunkiympäristön rakentaminen, joukkoliikenne – kaikki se mitä 
Turku tekee, palvelee kaupunkilaisten hyvinvointia ja sitä kautta hyvää terveyttä. 

Me tulemme myös olemaan aktiivisia hyvinvointialueen kanssa tehtävässä 
yhteistyössä, jotta turkulaisten palvelut pysyvät hyvällä tasolla jatkossakin. 
Hyvinvointi on yhteinen tehtävämme. 

Välfärd är vår gemensamma uppgift
Vid årsskiftet sker den största administrativa förändringen i Finland på årtionden 
då de nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Ungefär hälften av Åbo 
stads anställda övergår i det nya välfärdsområdets tjänst. I fortsättningen 
ingår såväl primärvård som specialiserad sjukvård, socialtjänster och 
räddningstjänster i den nya organisationen.  

Det är alltså mycket som förändras – men förhoppningsvis bara 
administrativt. Åbo har haft som mål i reformen att så lite som möjligt förändras 
ur Åbobornas synvinkel och att tjänster erbjuds i minst samma omfattning, 
huvudsakligen på samma ställe och av samma bekanta skötare och läkare. 

Reformen är förknippad med många utmaningar. Särskilt årsskiftet då 
ansvaret överförs är utmanande. Jag har skött om att minst löneutbetalningen 
fungerar, människorna hittar rätt ställe för att få hjälp och informationsgången 
mellan olika instanser fungerar. Det är många saker som inte nödvändigtvis går 
såsom planerat och högljudd kritik kan också förekomma. De anställda hos 
välfärdsområdet och kommunerna arbetar hårt för tillfället för att förändringen 
ska kunna ske så smidigt som möjligt.

Att främja invånarnas hälsa och välfärd försvinner inte någonstans från Åbo 
stads agenda. Idrotts- och motionstjänster, kulturtjänster, skolor och daghem, 
byggande av stadsmiljön, kollektivtrafik – allt det som Åbo gör bidrar till 
invånarnas välfärd och därmed en god hälsa. 

Vi kommer också att samarbeta aktivt med välfärdsområdet för att 
invånarnas tjänster ska kunna förbli på en god nivå även i framtiden. Välfärd är 
vår gemensamma uppgift.

Minna Arve, pormestari 
Tehtävä: Johtaa ja valvoo kaupungin hallintoa, 
taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Johtaa myös 
poliittista prosessia, kaupunginhallitusta ja sen 
konsernijaostoa.
Suosikkipaikkani Turussa: Kupittaanpuisto ja 
Aurajokiranta. Kupittaanpuistossa vietän paljon
aikaa lasten kanssa leikkien, urheillen ja uiden. 
Jokirannassa nautin viihtyisästä ja kauniista
ympäristöstä ja ihanista kahviloista.

Pää-
kirjoi-
tus.

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

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

• Ulkoasu ja taitto KMG Turku • Paino Hansaprint Oy • Painosmäärä 134 000 kpl 
• ISSN 1798-4661 (painettu) • ISSN 2489-2173 (verkkojulkaisu) • ISSN 2489-2289 (äänilehti)  

• Jakelu Posti Oy • Seuraava numero ilmestyy 15.2.2023.

Turku kukkii  
ja hehkuu!  

Valon polku -valotapahtuma 3.–6.12. 
tuo Aurajokirantaan kansainvälistä 
valotaidetta ja runsaasti erilaista 

oheisohjelmaa. Lue lisää sivulta 10.

• turku.fi/valonpolku
• turku.fi/sv/ljusstigen
• turku.fi/en/pathlight

Tänään tehdään lisää historiaa. 

Uudistetun Kauppatorin ensimmäistä joulua vietetään marraskuun viimeisestä 
viikonlopusta alkaen aina jouluaattoon saakka. Kauppatorin joulutori 
saattelee kohti joulun tunnelmaa jouluiseen asuun somistetulla torimiljööllä 
ja monipuolisella, ilahduttavalla ohjelmalla. Joulutori kutsuu pysähtymään ja 
nauttimaan lämminhenkisestä joulun tunnelmasta koko kaupungin yhteiseen 
olohuoneeseen!

• turku.fi/kauppatori/joulu

Tervetuloa joulutorille!
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4 Tänään kotona
Murain perheelle  
elämä on seikkailua

Turkupostin jutut löydät myös netistä • turku.fi/turkuposti

Sisältö 16  Kaupunki remontissa
• Sähkölataussuunnitelma 

tuo selkeyttä sähköiseen 
liikkumiseen

• Jos-kolumni: Jos Turku  
olisi hiilineutraali

17 
 Urheilijalähettiläät lisänneet 

Turun tunnettavuutta liikunta-  
ja urheilukaupunkina

18 Hei, nyt lähdetään
Kirjastoautossa jokainen  
päivä on erilainen

19
• Millainen olisi unelmiesi 

kulttuuriranta?
• Palvelukartalta löydät 

jatkossa tietoa myös katujen 
talvikunnossapidosta 

20 Verhon takana
Motivoiva musikaalirooli toi 
Maria Ylipään Turkuun

Turku 
liikkeelle!
Bongaa s. 22–23  

talven liikuntavinkkejä 
kaikenikäisille.   

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

Pormestarit ovat vierailleet vuoden 2022 aikana viidellä eri 
alueella Turussa: Nummenpakalla, Pansiossa, Kakskerrassa, 
Varissuolla ja Maariassa. Vierailut jatkuvat vuoden 2023 alussa. 
Ensimmäinen käynti suuntautuu Runosmäkeen 26.1., ja kutsujana 
on Runosmäkiseura. Tilaisuudessa puhutaan muun muassa 
parhaillaan rakentuvasta monitoimitalosta.

Katso lisätiedot:
• turku.fi/pormestaritkylassa

Tapaa pormestaristoa!
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Takeshi Murain mukaan Ikean sisäinen 
työskentelykulttuuri on samanlainen, 
oli sitten Tokiossa tai Raisiossa. – Se 
tekee muuttamisesta ja uusiin paikkoihin 
sopeutumisesta helpompaa.

Turun kaupunki tukee nuorten työllistymistä uudella 
kausityösetelillä. Kyseessä on 310 euron arvoinen tuki 
työnantajalle, joka työllistää 15–20-vuotiaan nuoren 
vähintään 60 työtunniksi. Setelikausi päättyy 30.4.2023. 
Turkulaisnuori, hae seteli yhdessä työnantajasi kanssa 
palauttamalla sähköinen esitietolomake.

Katso lisätiedot ja ohjeet: 
• turku.fi/kausityosetelit

Turku jakaa kausityö-
seteleitä nuorille

James ”Jig” Cochrane: Flower forest.
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6 Lyhyet
• Koe historiallinen Turku 

mobiilisovelluksien välityksellä
• Piispankatu muuttuu viihtyisäksi 

talviaukioksi
• Ulkomaiset tutkijat töihin 

paikallisiin yrityksiin

7  Kahvilla
Uudella torilla kelpaa nautiskella

8 Kasvava Turku
• Koulua käydään toimivissa 

väistötiloissa
• Digitaalinen nuorisotyö tarjoaa 

nuorille tukea, yhteisöllisyyttä ja 
mielekästä tekemistä

• Nepsy-ystävällinen koulu

10 
 Valon polku johdattaa veden 

äärelle

11 Kansainvälinen Turku
• Turkulaislasten pyöräilytaidot 

testissä
• Unelma Suomesta lennätti 

yrittäjäksi Turkuun

12 Turku 2030-luvulle
Sote-palvelut siirtyvät 
hyvinvointialueelle – muutos ei  
heti näy turkulaisten arjessa

14 
 Turku varautuu talveen  

säästämällä sähköä

Teatterissa kunkin esityksen 
mainosilme kuvataan jo kauan ennen 
kuin esitystä aletaan edes harjoitella. 
Hiljaiset sillat -musikaalin ilme kuvattiin 
noin vuosi sitten Maria Ylipään ja 
Jonas Saaren kanssa.

21 Svenska sidan
• Möt några av stadens 

svensköversättare
• Fantasifigurer visar vägen 

från Kärsämäki till Sirkkala

22 Turku liikkeelle

24–31 Tapahtumakalenteri
Poimintoja Suomen 
Joulukaupunki Turun 
joulun ajan ja talvikauden 
menovinkeistä

https://turku.fi/turkuposti
https://turku.fi/pormestaritkylassa
https://turku.fi/kausityosetelit


Takeshi Murai nauttii 
perheineen turkulaisesta 
rauhallisesta elämänmenosta. 
Korona-aikaan marraskuussa 
2020 Turkuun muuttanut 
perhe on vähitellen saanut 
vihiä normaalimmastakin 
arjesta Varsinais-Suomessa.

”
Tervetuloa, sopiiko teille, että 
kengät jätetään eteiseen, kutsuu 
Takeshi Murai kuulaan lokakui-
sena perjantaina kotitaloonsa 
Hirvensalossa.

Sopiihan se, niinhän Suomessakin on 
tapana tehdä. Perheen äiti Mayu, 9- ja 
3-vuotiaat Yuto ja Kanta, sekä jykevä-
rakenteinen Rock-koira tervehtivät niin 
ikään iloisina vieraita. 

Tokion ja Göteborgin Ikea-tavarata-
lojen kautta Raision Ikean aluejohtajaksi 
pari vuotta sitten pestatun Takeshin 
mielestä yrityksen sisällä on helppo 
vaihtaa sijaintia ja työpaikkaa, sillä 
työkulttuuri on samanlainen kaikkialla. 

Koko perhe on muutenkin nauttinut 
tähänastisesta yhteisestä seikkailusta. 

– Pohjoismaihin muuttaminen on ollut 
meille hyvä juttu, arvostamme monia 
asioita täällä. 

Suomalaiset ovat Murain perheen 
mielestä vaikkapa ruotsalaisiin verrat-
tuna ensi alkuun ujoa porukkaa. Myös 
piiruntarkkaa. He muistavat sanan tark-

Tänään kotona
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Kenen kotiin sinä 
haluaisit kurkata? 

Ehdota mielenkiintoista ihmistä 
tai perhettä Tänään kotona 

-palstalle sähköpostilla: 
viestinta@turku.fi

3-vuotias 
Kanta telttailee 
vaikka omassa 

olohuoneessaan.

Murain  
perheelle  
elämä on  
seikkailua



Kavereiden kanssa tosin kommunikoi-
daan enimmäkseen englanniksi, sillä 
heistäkin monella on kansainvälinen 
tausta.

– Haluan isona pelisuunnittelijaksi, 
ujostelematon Yuto juttelee.

Kotiäitinä vastuuta kodista ja ruoan-
laitosta kantava Mayu arvostaa suoma-
laisessa koulusysteemissä esimerkiksi 
lukemiseen kannustamista sekä ympä-
ristötietoisuuden kasvattamista.

– Onhan täällä myös erittäin turval-
lista elää, se on tietysti tärkeää, Mayu ja 
Takeshi toteavat.

Käytännön asioita 
kantapään kautta
Vaikka perheen kotoutuminen Turkuun 
on sujunut melko mutkattomasti, 
haasteitakin on ollut. Moni käytännön 
asia on pitänyt oppia kantapään kautta, 
esimerkiksi parkkeeraamissäännöt 
kaupungissa. Vaikka Japanissa opetel-
laan jo koulussa länsimaiset kirjaimet, 
oli kaupungin yleisistä, suomenkielisistä 
liikenneohjeistuksista ensi alkuun vaikea 
saada selkoa.

Takeshi Murai nauttii 
perheineen turkulaisesta 
rauhallisesta elämänmenosta. 
Korona-aikaan marraskuussa 
2020 Turkuun muuttanut 
perhe on vähitellen saanut 
vihiä normaalimmastakin 
arjesta Varsinais-Suomessa.

”
Tervetuloa, sopiiko teille, että 
kengät jätetään eteiseen, kutsuu 
Takeshi Murai kuulaan lokakui-
sena perjantaina kotitaloonsa 
Hirvensalossa.

Sopiihan se, niinhän Suomessakin on 
tapana tehdä. Perheen äiti Mayu, 9- ja 
3-vuotiaat Yuto ja Kanta, sekä jykevä-
rakenteinen Rock-koira tervehtivät niin 
ikään iloisina vieraita. 

Tokion ja Göteborgin Ikea-tavarata-
lojen kautta Raision Ikean aluejohtajaksi 
pari vuotta sitten pestatun Takeshin 
mielestä yrityksen sisällä on helppo 
vaihtaa sijaintia ja työpaikkaa, sillä 
työkulttuuri on samanlainen kaikkialla. 

Koko perhe on muutenkin nauttinut 
tähänastisesta yhteisestä seikkailusta. 

– Pohjoismaihin muuttaminen on ollut 
meille hyvä juttu, arvostamme monia 
asioita täällä. 

Suomalaiset ovat Murain perheen 
mielestä vaikkapa ruotsalaisiin verrat-
tuna ensi alkuun ujoa porukkaa. Myös 
piiruntarkkaa. He muistavat sanan tark-

kuudella, mitä on joskus tullut sanottua. 
Takeshi on oppinut olemaan erityisen 
täsmällinen ilmaisussaan. 

Eli siis, saavuitte Turkuun ja Suo-
meen kaksi vuotta sitten?

– No, marraskuussa 2020, eli ei siitä 
vielä aivan kahta vuotta ole. Taidan 
kuulostaa jo itsekin suomalaiselta, hän 
hekottaa.

Suomalainen arvopohja 
miellyttää
Takeshi perheineen vuokraa hirvensa-
lolaista omakotitaloa, jonka keittiö-olo-
huoneesta näkyy kumpuileva ja lehtevä 
metsämaisema. Perhe on ihastunut 
suomalaiseen ja pohjoismaiseen tapaan 
kunnioittaa luontoa ja vastuun kantami-
seen yhteisistä asioista yleensäkin. 

– Täällä voi olla vapaasti oma itsensä 
ja kanssakäyminen on tasa-arvoista. 
Japanilainen yhteiskunta taas perustuu 
enemmän hierarkialle ja sosiaalisen 
etiketin noudattamiselle, Takeshi pohtii.

Myös vapaa-aikaa on Suomessa 
enemmän tarjolla verrattuna japanilai-
seen arkeen. Murain perheelle koti on 
tärkeä paikka, ja siellä he viettävätkin 
paljon aikaa, kokkaillen ja pelaillen. 

Mielellään vieraita tervehtivää 
Rock-koiraa ulkoilutetaan niin ikään 
ahkerasti.

– Pidämme myös Aurajokivarteen 
levittäytyvillä markkinoilla käymisestä, 
Mayu ja Takeshi kertovat.

Vanhempi lapsista käy Turun kan-
sainvälistä koulua, nuorempi englannin-
kielistä päiväkotia. 

Yhdeksänvuotias Yuto kulkee joka 
päivä kouluun kahdella eri bussilla. Hän 
opiskelee myös suomea koulussa, ja 
puhuukin sitä perheestä toistaiseksi 
kaikkein parhaiten.
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Yuto nappaa kirjan lisäksi mielellään 
käsiinsä jonkin pelilaitteen, sillä hän 
aikoo isona pelisuunnittelijaksi.

Kotoutumisen  
palveluja matalalla 
kynnyksellä
Turun Kop-kolmion Monitorissa 
sijaitsevaan International House 
Turkuun kannattaa olla yhteyk- 
sissä, kun kaipaa Turkuun aset-
tautumisen tukea.

IHTurku tarjoaa henkilökohtaista 
ohjausta esimerkiksi kielenopis-
keluun, työllistymiseen tai ura-
kehitykseen liittyen sekä myös 
Turkuun työllistyneiden puolisoille 
suunnattua toimintaa. 

– Järjestämme muun muassa 
verkostoitumis- ja uratapahtumia. 
Lisäksi teemme yhteistyötä paikal-
listen korkeakoulujen ja yritysten 
kanssa, jota kautta pystymme 
tarjoamaan tehokkaampaa kotou-

Murain perheelle koti on erittäin tärkeä 
paikka. Vuokraomakotitalossa Yutolla, 9, 

ja Kantalla, 3, on tilaa temmeltää.

– Sakkolappuja on löytynyt auton 
tuulilasista useamman kerran, Takeshi 
hymähtää.

Yksi merkittävä ero Suomen ja Japa-
nin välillä Takeshin ja Mayun mielestä 
on palvelukulttuurissa. Suomessa ei 
terveydenhuolto ole ainakaan vieraskie-
lisenä yhtä helposti saavutettavissa kuin 
Japanissa, jossa klinikoita on vähän 
joka kadunkulmassa. 

Japanissa toisaalta harva osaa itse 
tehdä esimerkiksi mitään autoon huol-
toon liittyvää, kun taas täällä kääritään 
hihat ja fiksataan itse.  

Takeshi pohtii, voisiko tämä liittyä 
kuuluisaan suomalaiseen sisuun. 

– Että apua pyydetään vasta äärim-
mäisessä hädässä ja itse pärjätään 
viimeiseen asti. Tai sitten teillä on vaan 
paljon ylimääräistä aikaa, kun työpäivät 
ovat lyhyitä, Takeshi nauraa.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

tumisen tukea monenlaisille Turkuun 
muuttajille, IHTurun viestintäsuun-
nittelusta vastaava Nuppu Ervasti 
kertoo.

Palvelut on tarkoitettu kaikille 
kansainvälisille tulijoille, paluumuut-
tajille tai jo kauemmin kaupungissa 
asuneille muunkielisille. Suomen 
ja englannin lisäksi palveluita on 
tarjolla usealla eri kielellä.

– Hölmöjä kysymyksiä ei ole-
kaan, joten kaikesta asettumiseen 
liittyvästä kannattaa olla matalalla 
kynnyksellä meihin yhteydessä, 
Ervasti rohkaisee.

• ihturku.fi
• ihturku.fi/en

Takeshi ja Mayu 
Murai ovat mieltyneet 

turkulaiseen ja 
hirvensalolaiseen 

elämäntyyliin.

https://ihturku.fi
https://ihturku.fi/en
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Koe historiallinen 
Turku mobiili-
sovelluksien 
välityksellä
Turun museokeskus ja Historian ja tulevaisuuden 
museo -hanke tuo testattavaksi kaksi lisätyn 
todellisuuden mobiilisovellusta. Maksuttomat 
sovellukset vievät seikkailuille Luostarinmäen 
kortteleihin sekä Turun Linnanpuiston maisemiin 
aikaan ennen vuoden 1827 Turun paloa. 

Luostarinmäki 1827 -sovelluksen avulla näet 
Turun paloa edeltäviä maisemia 360 asteen 
panoraamanäkyminä ympärilläsi.

N
e perustuvat laajan 
tutkimustyön poh-
jalta syntyneeseen 
kaupunkimallinnuk-
seen, johon pääsee 

tutustumaan myös muun muassa 
Digimuseo-palvelussa ja YouTu-
bessa.

Helppokäyttöisen Luostarin-
mäki 1827 -sovelluksen avulla voit 
liikuttamalla puhelintasi katsoa 
näkymässä ympärillesi ja havain-
noida, kuinka museokorttelin alue 
on muuttunut – ja toisaalta säilynyt 
ennallaan! 

Linnanpuiston alueen 1820-luvun 
aikatasoa avaavassa käsikirjoite-
tussa AR-seikkailussa kierretään 
puiston aluetta kahden aikalaisop-
paan seurassa. Tulet yllättymään, 
miten erilaiselta alue on näyttänyt 
200 vuotta sitten!

Android-käyttäjät löytävät Turun 
Linnanpuiston ja Luostarinmäen 
sovellukset Play-kaupasta. Luosta-
rinmäen sovellus on lisäksi saata-
villa myös Applen App Storesta.

TEKSTI: SUNNIVA SOLSTRAND
KUVA: TURUN MUSEOKESKUS & ZOAN OY

Piispankatu 
muuttuu viihtyisäksi 
talviaukioksi
Turun Vanhassakaupungissa voi tulevana talvena 
ihailla Svante Dahlströmin puistikon kausivalaistusta 
Piispankadulle rakennettavalta talviaukiolta käsin. 
Talviaukiosta luodaan talvikuukausiksi viihtyisä oleilun ja 
rauhoittumisen paikka, jota on mahdollisuus hyödyntää 
myös pienimuotoiseen, alueen luonteeseen sopivaan 
toimintaan. 

Jatkossa Piispankadun kausivaloja 
voi ihailla talviaukiolta.

T
alviaukio on kaupunki-
laisten käytössä marras-
kuun lopusta helmikuun 
loppuun saakka.

Piispankadun itäinen 
haara suljetaan autoliikenteeltä 
kokeilun ajaksi ja tilalle tuodaan 
kesäkadultakin tuttuja oleskelukalus-
teita sekä talvi-istutuksia lisäämään 
alueen viihtyisyyttä. Aukiolla voi 
ihastella punaisten pallojen luomaa 
tunnelmaa ja lepuuttaa jalkojaan.

Talviaukiokokeilun tavoitteena 
on elävöittää Turun keskustaa ja 
kannustaa kaupunkilaisia liikkumaan 
ympäri vuoden – myös pimeään 
aikaan. 

Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Turun 
keskustan kehittämisen kärkihankkeen 
ja Scale-Up-hankkeen kanssa.

Lisätietoa hankkeista:
• turku.fi/keskustan-kehittaminen
• turku.fi/scale-up
På svenska:
• turku.fi/sv/utvecklandet-av- 
centrumomradet
• turku.fi/sv/scale-up-mobilitet

Vinkkejä talviseen ulkoiluun  
ja viihtyvyyteen: 
• turku.fi/talvi

TEKSTI: KATARIINA SALOKANNEL JA EELIN 
HOFFSTRÖM-CAGIRAN
KUVA: PASI LEINO

Ulkomaiset tutkijat töihin 
paikallisiin yrityksiin 
Useista eri maista Turkuun 
päätyneet väitöskirjatutkijat 
ja tutkijatohtorit pääsivät 
kesällä tositoimiin, 
kun heidät rekrytoitiin 
paikallisiin yrityksiin 
muutaman kuukauden 
työskentelyjaksoille 
Unicom-toiminnan kautta. 

Y
ksi yritystyöskentelypai-
kan saaneista on irani-
laistaustainen Sepideh 
Parvanian. Hän vietti 
kesänsä kliinistä dataa 

analysoivassa, turkulaisessa BCB Medi-
calissa. Niin työnantaja kuin työntekijä-
kin olivat jaksoon tyytyväisiä.

– Tällainen mahdollisuus päästä 
tutustumaan paikalliseen yritystyöelä-
mään opintojen loppuvaiheessa on ollut 
ainutlaatuinen. Tutkimusryhmämme 
yliopistolla on hyvin kansainvälinen, 
ja opiskelijatoverini ovat tuskastelleet, 
miten vaikeaa on löytää työharjoitte-
lumahdollisuuksia tässä vaiheessa 
opintoja, Parvanian toteaa. 

alueelle vastaamaan osaavan työvoiman 
puutteeseen. 

Toiminta jatkuu korkeakoulujen 
kautta myös ensi vuonna. Yritysten 
toivotaankin miettivän avoimin mielin, 
millaista osaamista kansainvälinen 
tutkimusalansa asiantuntija voisi tuoda 
heidän työyhteisöönsä.

Voit lukea Sepideh Parvanianin koko 
haastattelun englanniksi:
• careerinsouthwestfinland.fi/a-passion-
for-science-and-business

 
TEKSTI: MIKKO SUHONEN 
KUVA: MAMA CREATIVE 

Viisi vuotta Turussa  
asunut Sepideh Parvanian 
(keskellä) viihtyi osana BCB 

Medicalin työyhteisöä.

Työskentelyjaksot olivat osa yliopistojen 
ja Turku Science Park Oy:n yhteistä 
EU-rahoitteista Unicom-hanketta, joka 
luo uuden väylän kansainvälisten osaa-
jien yliopisto-opintojen ja työelämän 
välille. Tavoite on sitouttaa kansainvä-
lisiä asiantuntijoita Varsinais-Suomen 

Luostarinmäki Klosterbacken 1827 on koettavissa Digimuseo.fi-palvelussa   
• digimuseo.fi/nayttelyt/luostarinmaki-1827

https://turku.fi/keskustan-kehittaminen
https://turku.fi/scale-up
https://turku.fi/sv/utvecklandet-av-centrumomradet
https://turku.fi/sv/utvecklandet-av-centrumomradet
https://turku.fi/sv/scale-up-mobilitet
https://turku.fi/talvi
https://careerinsouthwestfinland.fi/a-passion-for-science-and-business
https://careerinsouthwestfinland.fi/a-passion-for-science-and-business
https://digimuseo.fi/nayttelyt/luostarinmaki-1827
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Jokaisessa Turkupostin 
numerossa käymme kahvilla 
kaupungin työntekijän kanssa.

Shirin: Tori näyttää nyt kyllä hienolta. Erityi-
sesti pidän noista uusista rakennuksista, joissa 
on kauniisti käytetty puuta skandinaaviseen 
tapaan.

Hanna: Toripaviljongit ovat tosi kauniita. Niissä 
on mukava istuskella ja seurata torin elämää. 
Tai erilaista ohjelmaa, jota on luvassa enem-
män, kunhan ohjelmalava valmistuu.

Shirin: Kiva, että myös tämä perinteinen 
torikahvila on säilytetty. Viimeksikin Turussa 
käydessäni hain joka aamu kahvit täältä Café 
Einosta. Täältä kun saa Flat white -kahvia.

Hanna: Mitä se on? 

Shirin: Flat white on Australiasta peräisin oleva 
kahvijuoma. 

Hanna: Sinä se olet aina ollut trendien harjalla!

Shirin: Trendikäs on myös Eino.

Hanna: Kutsut sitten tietysti Lontoon ystäväsi-
kin tänne. Toivon torille ja Turkuun muutenkin 
lisää kansainvälisiä vieraita.

Shirin: Olen jo lähettänyt heille paljon kuvia 
Turusta, ja moni tosiaan haluaa tulla käymään.

Hanna: Onko Lontoossa näin hienoa toria?

Shirin: Ei kyllä. Jos siellä on vastaava laaja 
alue, niin siihen tehdään jotain kivaa vain pie-
neen kohtaan. Täällä on tehty iso kokonaisuus. 

Hanna: Ja tämä täydentyy vielä. Keväällä näyt-
tää hienolta, kun suihkulähde on toiminnassa ja 
kirsikkapuut kukkivat. Täällä on myös pelailuun 
pingis- ja shakkipöydät.

Shirin: Hauskaa. Nuo kaikki varmasti vetävät 
kävijöitä. Näyttää myös, että nyt torin poikki 
pääsee kulkemaan korkkareilla. Ennen se ei 
tahtonut onnistua.

Hanna: Totta. Muutamat korot on täällä tuhottu 
opiskeluaikoina, mutta nyt torin kulmasta 
kulmaan pääsee tasaisempaa reittiä. 

Shirin: Nuorena torilla oli kivaa se, että täällä 
sai pitää ääntä vapaammin kuin keskustan 
muissa tiloissa.

Hanna: Eiköhän torille jatkossakin ääntä 
mahdu. Vilinää tulee olemaan muutenkin 
enemmän, kun täällä on palveluja ja välillä 
myös tapahtumia iltaisin.

Uudella torilla  
kelpaa nautiskella

Shirin: Se on hienoa. Täytyy tulla tutustumaan.

Hanna: Nyt tänne pääsee hyvin taas bussilla, 
kun pysäkit ovat palanneet torin laidalle. 
Jatkossa myös pyöräily torin ympäristössä on 
entistä helpompaa. Tänne tulee myös pyörä-
parkkeja. Sinähän tykkäät liikkua pyörällä kuten 
minäkin. 

Shirin: Kyllä, Turussa otan aina pyörän heti 
käyttöön. 

Katso video: 
• turku.fi/torikierros

TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVA: ANTERO LYNNE

Kun Turun uusi kauppapaikkapäällikkö Hanna Sjöbring tapaa pitkästä aikaa ystävänsä  
Shirin Aiyubin, sopii Hanna treffit tietysti Kauppatorille. Hanna ja Shirin tutustuivat aikoinaan  
Kastun lukiossa. Nykyisin Shirin asuu työnsä vuoksi Lontoossa, mutta hänellä on yhä koti myös Turussa.

Hannan (vas.) ja 
Shirinin tavatessa 

iloista juttua riittää.

Kauppatori palvelee
• maanantaista perjantaihin klo 7–18
• lauantaisin klo 7–16
• jouluaattona klo 7–12

Kaupungin infopiste Eerikinkadun 
puoleisessa toripaviljongissa on 
avoinna arkisin klo 9–15 joulukuun  
22. päivään asti.

• turku.fi/kauppatori 
• turku.fi/salutorget

Seuraa Kauppatorin kuulumisia Facebookissa • facebook.com/turunkauppatori

https://turku.fi/torikierros
https://turku.fi/kauppatori
https://turku.fi/salutorget
https://facebook.com/turunkauppatori
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Kasvava Turku

Koulua käydään  
toimivissa 
väistötiloissa
Turussa väistötilat suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä niihin muuttavan yksikön 
kanssa. Usein väistötila onkin toimivampi kuin tila, josta on lähdetty.

K
oulujen väistötilojen tarve 
on kasvanut huomatta-
vasti peruskorjausikään 
ehtineiden rakennusten 
ja äkillisten sisäilmahaas-

teiden myötä. Tänä lukuvuonna noin 
3 000 turkulaista oppilasta käy koulua 
väistötiloissa.

Vaikka sitkeässä istuvat mielikuvat 
harmaista parakeista eivät pidäkään 
paikkaansa, voi muutto väistötiloihin 
aiheuttaa yhä epäilyksiä. 

– Lähtökohtaisesti väistötiloihin 
siirrytään aina hyvästä syystä. Väistötila 
onkin usein toimivampi kuin tila, josta 

on lähdetty, kertoo Turun kaupungin 
toimitilapäällikkö Kirsi Eronen.

Väistötilat suunnitellaan tiiviissä 
yhteistyössä niihin muuttavan yksikön 
kanssa, jotta tiloista saadaan mahdolli-
simman toimivat. Suunnitelmiin kirjataan 
muun muassa toiveet pienryhmätiloista 
ja tieto luokkien koosta.

Toimivat tilat helpottavat 
arkea
Mikaelin koulun rehtori Jari Malin 
antaa kiitosta siitä, että tilojen käyttäjiä 
kuunneltiin alusta alkaen. 

Alun perin Mikaelin koulun JOPO- 

ja Urheilupuiston yksikkö sijaitsivat 
Samppalinnan koulutalossa. Maalis-
kuussa 2020 yksiköt muuttivat Turun 
ammattikorkeakoulun tiloihin Lemmin-
käisenkadulle. Nykyisiin väistötiloihin 
Luolavuorentie 1:een päästiin lukuvuo-
den 2022–23 alussa.

– Vaikka muuttovaiheessa tilojen 
kalustaminen oli vielä osittain kesken, 
koulun toiminta käynnistyi normaalisti. 
Saimme asialliset ja toimivat opetustilat 
sekä viihtyisän välituntipihan.

Mikaelin koulun JOPO-yksikössä 
opiskelee kolme kymmenen hengen 
yläkouluryhmää ja Urheilupuiston yksi-

Ruiskadun yksikössä on 
menossa kuvaamataidon tunti.

Luolavuorentien väistötila 
tarjoaa toimivat opetustilat, 

ja pihalla on muun 
muassa miniareena sekä 

ulkopingispöytä.

Mikaelin koulun rehtori 
Jari Malin osallistui 

aktiivisesti Luolavuorentien 
väistötilojen suunnitteluun.

kössä neljä kuuden hengen alakoulu-
ryhmää. Oppilaat tulevat koko Turun 
alueelta. Nykyisiin väistötiloihin on 
helppo tulla niin julkisilla kulkuvälineillä 
kuin koulukyydeillä.

– Omasta puolestani voin todeta, että 
tämä on kuin mikä tahansa rakennus, 
eikä mistään käy ilmi, että kyseessä 
on väistötila. Talo on rakennettu säältä 
suojassa ja toimitettu tänne tilaelement-
teinä, Malin kertoo.

Pitkän aikavälin 
suunnitelma
Väistötilojen sijoittaminen koulun lähei-
syyteen ei aina ole mahdollista. Turun 
kaupunki onkin tehnyt pitkän aikavälin 
väistötilasuunnitelman, joka vastaa kou-
lujen tuleviin väistötilatarpeisiin. Pitkän 
aikavälin suunnitelman avulla pystytään 
varautumaan kerrallaan vähintään 
kolmen koulukohteen väistöön.

– Väistöaika on poikkeuksellinen 
ajanjakso, jonka jälkeen koulutoimintaa 
päästään jatkamaan uusissa tai perus-
korjatuissa tiloissa. Uudistetut, toimin-
nallisesti ja taloteknisesti paremmat tilat 
palvelevat käyttäjiä vuosia eteenpäin, 
Eronen huomauttaa.

Mikaelin koulun JOPOn ja Urheilu-
puiston yksikön lisäksi väistötiloihin ovat 
siirtyneet Teräsrautelan koulun Suikkilan 
yksikkö ja S:t Olofsskolanin ruotsinkie-
linen yläkoulu. Uusi Karhunaukion yhte-
näiskoulu tulee korvaamaan Lausteen 
alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun tilat, 
jotka toimivat parhaillaan väistötiloissa.

Peruskorjauksista valmistuu seuraa-
vaksi Sirkkalan koulu ja lukukaudella 
2023–24 Raunistulan ja Pääskyvuoren 
koulut. Uusia väistötiloja valmistuu Luo-
lavuoren koulun Inkilänkadun yksikölle 
sekä Keltasirkunpolun päiväkodille. 
Lisätiloja on tulossa Pansion ja Hepo-
kullan kouluille sekä väistöliikuntatila 
Lausteen koululle.

Katso video väistötiloista verkkojutusta:
• turku.fi/koulu-vaistotilat

TEKSTI: TEIJA MURMANN
KUVAT: TONI PUURTINEN

https://turku.fi/koulu-vaistotilat
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Digitaalinen nuorisotyö tarjoaa 
nuorille tukea, yhteisöllisyyttä ja 
mielekästä tekemistä
Nuorisotyössä hyödynnetään yhä enemmän 
digitaalisuuden mahdollisuuksia. Esimerkiksi somessa 
nuorisotyöntekijän kanssa viestittely tai pelitoimintaan 
osallistuminen tarjoavat nuorelle väylän turvallisen 
aikuisen kohtaamiseen. 

T
urkulainen koulunuoriso-
työntekijä Lauri Kuiko 
hyödyntää sosiaalista 
mediaa työssään päivittäin. 
Eri somekanavilla aktiivi-

sesti toimiva Lauri kokee päässeensä 
somen avulla lähemmäs nuoria. Nuoret 
viestittelevät hänelle niin arkipäiväisistä 
kuin kipeämmistäkin aiheista.

– Nuorisotyön on tärkeää toimia 
verkossa ja ymmärtää digitaalista 
maailmaa, koska se on nuorille niin 
luonteva toimintaympäristö. Some 
voi myös madaltaa nuorten kynnystä 
ottaa yhteyttä ja rakentaa luottamusta 
nuorisotyöntekijään, Lauri sanoo.

Nuorisotyön periaatteet 
kadulta ja konttorista 
verkkoon
Turun etsivän nuorisotyön tiimi Komppi 
toteuttaa etsivää nuorisotyötä perin-
teisen katutyön lisäksi myös erityi-
sesti nuorten aikuisten suosimassa 
Jodelissa. Komppi pyörittää omaa 
kanavaansa Jodelissa ja ottaa osaa 
muiden kanavien keskusteluihin.

– Etsivä nuorisotyö perustuu siihen, 
että me etsimme nuoren emmekä odota 
hänen tulevan meidän luoksemme. 
Jodel mahdollistaa erityisesti sellaisten 
nuorten kohtaamisen, jotka pysyttelevät 
paljon kotonaan, Kompissa työskente-
levä Jael Silander toteaa. 

Avoimen digitaalisen kohtaamisym-
päristön tarjoaa myös nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelu NuortenTurku, joka 
vaikuttaa Vimmassa sijaitsevan toi-
mipisteensä lisäksi torstai-iltapäivisin 
myös Habbossa. Habbo-huoneeseen 
käyttäjät voivat pistäytyä juttelemaan 
ohjaajien kanssa ihan mistä tahansa.

– Tarjoamme neuvontaa erilaisiin 
elämäntilanteisiin, mutta huoneeseen 
voi tulla ihan vain hengailemaankin, 
sanovat NuortenTurun ohjaajat Sanna 
Airaksinen ja Heikki Laukkanen.

Katso laajempi juttu aiheesta: 
• turku.fi/diginuorisotyö

TEKSTI: KAISA KOSKI
KUVA: JOEL KARLSSON

Turku Game Academy järjestää pelitoimintaa nuorille verkossa sekä TGA:n 
pelitilassa Aunelassa. 15-vuotiaan Roni Korpisen (vas.) ja vapaaehtoisena 
vertaisohjaajana toimivan 20-vuotiaan Jesse Lappalaisen mielestä TGA:n 
toiminnassa parasta on positiivinen asenne pelaamista kohtaan sekä 
mahdollisuus tavata kavereita yhteisen harrastuksen parissa.

Nepsy-ystävällinen koulu
Turun kaupungin kouluissa työskentelee yli 40 koulunepsyopettajaa. Tavoitteena on 
luoda nepsy-ystävällinen koulu, jossa jokaisen oppilaan on hyvä olla ja opiskella.

E
lina Nikula on erityisluokan- 
opettaja – ja koulunepsy-
opettaja.

Mikä ihmeen koulunepsy-
opettaja?

–  Levitän nepsyasioista tietoa muille 
opettajille sekä autan heitä erilaisissa 
pulmatilanteissa, Nikula kertoo.

Mistä nepsyasioissa sitten on kyse?
– Esimerkiksi aktiivisuuden ja tark-

kaavaisuuden häiriöistä. Oireisiin voivat 
kuulua myös aistiyliherkkyys ja toimin-
nanohjauksen vaikeudet. 

Nepsystä on tullut kouluissa erään-
lainen muotisana. Kaikki opettajat eivät 
välttämättä kuitenkaan tiedä, miten 
nepsylapsen kanssa tulisi toimia. 

– Silloin koulunepsyopettajat auttavat 
asiassa, Nikula sanoo.

Apukeinot voivat liittyä esimerkiksi 
kuvatukeen, jonka avulla oppilaalle 
kerrotaan päivän rakenteesta.

Neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia 
lähestytään usein ongelmakeskeisestä 
näkökulmasta. Ehkä ei pitäisi.

– Nepsyoireisilla lapsilla on valtavasti 
vahvuuksia, joiden avulla he voivat lois-
taa. Joku asia voi sujua hirveän hyvin 
nimenomaan nepsypiirteiden takia, 
Nikula tiivistää.

Nepsytuen kehittäminen Turun kaupun-
gin kouluissa liittyy Esi- ja perusope-
tuksen oppimisen tuen kehittäminen 
Varsinais-Suomessa -hankkeeseen.

TEKSTI JA KUVA: TONI PUURTINEN

Katja Nikula työskentelee 
Halisten yksikössä 

erityisluokan- ja 
koulunepsyopettajana.

Seuraa meitä somessa
• Nuorisotyöntekijä Lauri Kuiko somessa: @koululauri
• Etsivä nuorisotyö Komppi Jodelissa: @etsivänuorisotyö 
• NuortenTurku Habbossa: NuortenTurku-lounge
• Turku Game Academy Instagramissa: @turku_game_academy

https://turku.fi/diginuorisotyö
https://www.tiktok.com/@koululauri
https://www.instagram.com/turku_game_academy/?hl=fi


10

Valon polku johdattaa 
veden äärelle

T
ämänvuotisesta valotapah-
tumasta on tulossa edeltä-
jäänsä suurempi ja kan-
sainvälisempi. Sijainniltaan 
tapahtuma on kuitenkin 

kompaktimpi ja yhtenäisempi, ja reitti 
siten helpommin kuljettava. 

– Teokset sijoittuvat pääosin jokivar-
teen, Auransillan ja Turun linnan väliselle 
alueelle molemmin puolin jokea. Monet 
teokset ammentavat merellisyydestä 
ja saavat heijastuspintaa veden lähei-
syydestä, kertoo tapahtuman tuottaja 
Minna Heiniö.

Tapahtumassa on kaikkiaan 14 valo-
teosta. Osa niistä on läheltä katsottavia, 
osa näkyy jo kauas.

– Esimerkiksi Boren kannelle tuleva 
Ivo Schoofsin ja Pepe Heijnenin teos 
Carbon Arc voi näkyä jopa 15 kilometrin 
päähän. Näin se toimii myös hyvänä 
huomiovalona tapahtumalle, Heiniön 
työparina toimiva valotaiteilija Kari Kola 
kertoo. 

Teosten sijoittuminen jokivarren avoi-
meen tilaan mahdollistaa niiden näkymi-
sen moneen eri suuntaan. Teoksista ja 
ympäröivästä maisemasta muodostuu 
erilaisia näkymiä katsojan sijainnista 
riippuen. Useat teokset näkyvät samaan 
aikaan esimerkiksi Myllysillalta ja Teat-
terisillalta katsottaessa. Sieltä näkyvät 

myös telakkanostureihin sijoittuva Kolan 
oma teos Valonnostaja ja Förin kyydissä 
matkaava Valoparran Love Boat.

Maailmalle useita näyttäviä valo-
teoksia tehnyt Kola kiittelee Turun 
soveltuvuutta talvikauden valotapahtu-
man järjestämiseen. Hän näkee Valon 
polussa potentiaalia Suomen suurim-
maksi ja kansainvälisesti kiinnostavaksi 
tapahtumaksi. 

– Turussa on hyvä ilmapiiri, hieno 
historia ja paljon mielenkiintoisia paik-
koja. Lisäksi joulukuun alussa pimeys 
on oikeasti pimeää ja ilta pitkä, mikä 
vaikuttaa kävijäprofiiliin. Lapsetkin saa-
daan paremmin mukaan, kun liikkeelle 
voidaan lähteä jo varhain, Kola listaa 
Turun hyviä puolia.

Muista valotapahtumista poikkeavaa 
Turussa on myös oheistapahtumien 
suuri määrä. 

– Esittävä taide on täällä olennainen 
osa kokonaisuutta, ei vain valoteoksia 
täydentävä lisä, Heiniö sanoo. 

Onko valotaiteesta lupa 
nauttia?
Nykytilanteessa ei voi olla miettimättä, 
onko valotapahtuman järjestäminen 
perusteltua. Sähköä kun halutaan sääs-
tää kaikin mahdollisin keinoin. 

Valon polun kohteet löytyvät kartalta Nomadi-sovelluksessa ja verkkosivuilla  
• turku.fi/citynomadi/valonpolku

– On hyvin loogista ajatella, että 
valoista pitää säästää. Valo on energian 
näkyvä muoto. Moni muu asia, kuten 
lämmön tuottaminen, on kuitenkin 
paljon energiaa kuluttavampaa, Minna 
Heiniö sanoo.

– Valotapahtuma työllistää sekä 
suoraan että välillisesti suuren joukon 
ihmisiä. Muiden tapahtumien tavoin 
se myös luo yhteisöllisyyttä ja lisää 
hyvinvointia. Pitkän korona-ajan jälkeen 
kaikella tällä on erityisen suuri merkitys, 
Heiniö jatkaa. 

Valon polku houkuttelee ihmiset ulos 
liikkeelle, mikä on terveellistä sekin. Ja 
kun ihmiset ovat tapahtumassa eivätkä 
kotona vaikkapa katsomassa televisi-
ota, säästyy energiaa todennäköisesti 
enemmän kuin kuluu.

– Tapahtuman valoissa käytettävästä 
laitteistosta suurin osa on led-pohjaista 
ja matalaenergistä. Arvio tapahtuman 
sähkönkulutuksesta on 2 MWh. Jos 
jokainen tapahtumakävijä sammuttaa 
tunnin ajaksi kotoaan 10 watin valon, 
riittää se jo korvaamaan tapahtuman 
energiankulutuksen. Ennakoitua 
isommilla kävijämäärillä ja kodin valojen 
pidemmillä sammutusajoilla päästään 
energiankulutuksen kokonaistarkaste-
lussa jo plussan puolelle, Kola havain-
nollistaa.

Totta on, että energialaskelmien tunti 
varmaan harvalla edes riittää Valon 
polku -käyntiin. 

– Vaikka teokset sijoittuvat suht 
rajatulle alueelle, on se silti pitkä lenkki 
vetää kerralla läpi. Myös erilaista oheis- 
ohjelmaa on tapahtuman joka päivälle, 
joten sitä kannattaa tulla seuraamaan 
vaikka kaikkina neljänä päivänä, Minna 
Heiniö kertoo.

– Myös vaihteleva sää vaikuttaa 
elämyksen luonteeseen. Esimerkiksi 
lumisade voi lisätä kokemuksen 
taianomaisuutta. Siksikin kannattaa 
tulla ajan kanssa ja useampana kertana, 
Kari Kola vahvistaa.

Jos itsenäisyyspäivän edellä ei 
millään pysty olemaan Turussa, loh-
duttanee tieto, että osa teoksista jää 
esille vielä tapahtuman jälkeenkin. 
Lisäksi tutut kausivalot ilahduttavat mm. 
Brahenpuistossa ja Kupittaanpuistossa 
yli pimeän kauden.

• turku.fi/valonpolku
• turku.fi/sv/ljusstigen
• turku.fi/en/pathlight

TEKSTI: PÄIVI AUTERE
KUVA: JIGANTICS 

Turussa päästään pian taas ihastelemaan valotaidetta. Valon polun viime 
talvesta tuttu suuri valotapahtuma luo talviseen jokimaisemaan uusia 
sävyjä ja näkymiä 3.–6. joulukuuta. 

Valon polun pääteoksiin 
lukeutuu brittiläisen James 

”Jig” Cochranen Flower 
forest. Sen sata nelimetristä 
liljaa sytyttävät jokirannan 
kukkaloistoon Aurajoen 

molemmin puolin.

https://turku.fi/citynomadi/valonpolku
https://turku.fi/valonpolku
https://turku.fi/sv/ljusstigen
https://turku.fi/en/pathlight
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Unelma Suomesta 
lennätti yrittäjäksi 
Turkuun
Pakistanilainen Rufus Vinod kuljetti ruokaa 
yliopisto-opintojensa ohella. Työstä kerättyjen 
havaintojensa pohjalta hän perusti Turkuun Reilu 
Kuljetus -nimisen yrityksen.

R
ufus Vinodin lapsuu-
den haave toteutui, 
kun hän saapui Tur-
kuun vuonna 2016. 

– Lapsena unelmani 
oli muuttaa Pakistanista Suomeen, 
sillä kuulin maasta useita mie-
leenpainuvia tarinoita Suomessa 
asuvalta serkultani. Hain opiske-
lupaikkaa kolmesta yliopistosta ja 
olin onnekas päästessäni Turun 
yliopistoon.

Vinod valmistui biotekniikan ja 
diagnostiikan maisteriksi vuonna 
2019, ja opintojensa ohessa hän 
toimi ruokalähettinä. Kuljettajien 
asiat voisivat olla toisin, mietti tuore 
turkulainen ja perusti Reilu Kuljetuk-
sen. Yhtiökumppaninsa Lauri Koit-
tolan kanssa he haluavat muuttaa 
alan suuntaa: ruokakuljetukset 
reilummaksi kaikille osapuolille.

Kansainvälisenä osaajana Vinod 
kokee saaneensa Turussa hyvän 
startin ja avun yrittäjyyteen. Nyt 
Reilu Kuljetuksen palvelua pilotoi-
daan kaupungissa.

– Reilu tulee aina olemaan tur-
kulainen yritys, vaikka tavoitteena 
on ajan mittaan laajentua myös 
ulkomaille.

Reilu-sovellus on ladattavissa sovel-
luskaupoista ja ensimmäisiä ravinto-
loita on lisätty palveluun. Kehitystyö 
on jatkuvaa. 

– Kuka vain on tervetullut toimistol-
lemme Kupittaalle SparkUpin tiloihin 
jakamaan ideoita ja auttamaan meitä 
eteenpäin.

Nyt Vinod opiskelee yrittäjyyden 
ohella Turun yliopistossa tohtoriksi. 
Opinnot hän toivoo saavansa päätök-
seen vuonna 2024. Kuten lähes jokai-
nen yrittäjä on Rufus Vinod yrittäjä 
isolla y:llä niin töissä kuin vapaalla. 

– Vapaa-ajallani opettelen koo-
dausta, jotta voin käyttää sitä tutki-
muksessani sekä yritykseni kehittämi-
sessä.

Lue laajempi juttu: 
• turkubusinessregion.com/ 
startupit-reilu-kuljetus

TEKSTI JA KUVA: PIA LAPPALAINEN

Rufus Vinodin yrityksen 
toimipiste sijaitsee 

seudun kehitysyhtiö 
Turku Science Park 
Oy:n startup-yhteisö 
SparkUpin tiloissa 

Kupittaalla.

Pyöräilyn testirata 
harjaannuttaa liikenteessä 
eteen tulevia tilanteita ja 
taitoja, kuten esteiden 

väistämistä, tasapainoa, 
reagointikykyä sekä 

hallittua jarruttamista.

Turkulaislasten 
pyöräilytaidot 
testissä
Pyöräilyä köysien rajaamalla väylällä, vilkuilua sivulle 
niin, että erottaa kyltin tekstin, keinulauta, pujottelua 
ja nopea jarrutus. Turun neljässä alakoulussa sekä 
esiopetuksessa mitataan lasten pyöräilytaitoja osana 
kansainvälistä hanketta, jossa innostetaan pyöräilyyn 
ja kehitetään kestävää liikkumista kaupungeissa.

P
yöräilyn testirata ei 
ole temppurata, vaan 
jäljittelee liikenteessä 
eteen tulevia tilanteita 
ja testaa liikenteen 

lukutaitoa. Pyörätaitoradalla tes-
tataan muun muassa ympäristön 
havainnointikykyä, käsimerkkien 
käyttämistä, esteiden väistämistä, 
tasapainoa, reagointikykyä sekä 
hallittua ja nopeaa jarruttamista. 

Talvikaudella pilottikouluissa 
kiinnitetään huomiota talvioloissa 
korostuvaan ennakoivaan pyö-
räilytapaan sekä varusteisiin ja 
näkyvyyteen. Pilottikouluja ovat 
Paattinen, Hepokulta, Kähäri ja 
Raunistula.

Lasten suoriutumisesta tehtyjä 
havaintoja voidaan käyttää myös 
kaupunkien liikennesuunnittelussa.

– Voi sitä iloa, kun monet alkuun 
etenkin keinulautaa jännittäneet 
selvittivät sen ja ylittivät itsensä, 
kuvailee testiradalla avustanut 
Turun ammattikorkeakoulun ener-
gia- ja ympäristötekniikan opiskelija 
Mia Pylkkänen. 

Testirata itsessään siis jo innos-
taa kehittämään pyöräilytaitoja. 
Pakkoa osallistumiseen ei ollut ja 
kaikki tehtiin turvallisesti avustajan 
saattamana.

Myöhemmin tehtävät toisto-
mittaukset kertovat, miten lapsille 
järjestettävät pyöräilykoulut vaikut-
tavat pyörän käsittelytaitoihin.

Tavoite on lisätä sekä lasten että 
muiden kaupunkilaisten pyöräilyin-
toa ja vastaavasti vähentää auton 
käyttöä tiellä kohti hiilineutraalia 
Turkua. 

Lasten pyöräilytaitojen testaus, 
pyöräilykoulut ja muut pyöräilyn 
aktivointitoimet ovat osa EU-ra-
hoitteista, kansainvälistä Sca-
le-Up-hanketta, jossa kohdekau-
punkeina ovat Turun lisäksi Madrid 
ja Antwerpen.

Lue pidempi juttu:
• turkuamk.fi/lastenpyorailytai-
dot-testissa

Lue lisää hankkeesta: 
• turku.fi/scale-up 

TEKSTI: MARTTI KOMULAINEN
KUVA: JOEL KARLSSON 

Kansainvälinen Turku

https://turkubusinessregion.com/startupit-reilu-kuljetus
https://turkubusinessregion.com/startupit-reilu-kuljetus
https://turkuamk.fi/lastenpyorailytaidot-testissa
https://turkuamk.fi/lastenpyorailytaidot-testissa
https://turku.fi/scale-up
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Sote-palvelut siirtyvät 
hyvinvointialueelle – 
muutos ei heti näy 
turkulaisten arjessa
Ensi vuoden alussa Suomeen syntyy 21 hyvinvointialuetta 
– yksi niistä on Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Vaikka 
siirtyminen kuntien tuottamista sosiaali-, terveys- ja 
pelastuspalveluista hyvinvointialueiden tuottamiin palveluihin 
on hallinnollisesti valtava, se ei todennäköisesti ensimmäisen 
toimintavuoden aikana suuresti vaikuta turkulaisten arkeen. 

Turku 2030-luvulle

M
oni voi toisaalta odot-
taa hyvinvointialueen 
myötä nopeita muutok-
sia ja mm. palvelujen 
parannuksia. Niitäkään 

ei ole pikaisella aikataululla tulossa. 
Esimerkiksi vasta vuoden 2023 aikana 
on tarkoitus aloittaa Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen eli Varhan palvelu- 
strategian valmistelu ja palveluverkon 
suunnittelu. 

Hyvinvointialueemme tiiviisti
• Lähes 500 000 asukasta
• Työntekijöitä yhteensä 23 000. Henkilöstömäärältään maan 

toiseksi suurin hyvinvointialue, Suomen suurimpia työnantajia.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
muodostavat
• 27 kunnan sote-palvelut
• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
• Varsinais-Suomen pelastuslaitos
• Erityishuollon palvelut eli KTO
• Kårkulla
• Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä

Yksikään Turun sote-palvelu ei sulje 
oviaan vuodenvaihteessa, ja tuttu henki-
lökunta jatkaa työtään.

– Kotihoidon aluejako ja palvelut 
jatkuvat ennallaan. Neuvolat ja terveys- 
asemat pysyvät paikoillaan. Varis-
suon terveysasema siirtyi lokakuussa 
väistöön Kupittaalle, mutta hyvinvointi-
alueelle on esitetty, että se palaisi takai-
sin Varissuon alueelle, Turun kaupungin 
sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa 
rauhoittelee. 

Vaikka kyseessä on 
valtava uudistus, 

palvelujen jatkuminen 
halutaan turvata 

kaikissa tilanteissa.
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Näkökulma

”Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen”, 
sanoi Ahti Karjalainen. Ja ennen häntä saman viisauden taisi 
sanoa tanskalaisfyysikko Niels Bohr. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden 
järjestäminen on vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden tehtävä. 
Siinä ei tarvita suurempia ennustajan lahjoja.

Vuoden vaihtuessa tärkeintä on turvata kapulan vaihto kunnilta 
hyvinvointialueelle ilman, että palveluissa muutos varsinaisesti 
näkyy millään muotoa. 

Mitä sitten tapahtuu pidemmällä aikajänteellä?

Uudistuksen tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen 
entistä parempi yhteentoimivuus sekä sote- ja pelastuspalvelujen 
saumattomuus eli ettei kukaan ns. putoa palveluiden väliin, vaan saa 
tarpeensa mukaista palvelua. 

Tekemistä pitää kohdistaa sinne, mikä tuottaa väestölle eniten 
terveyshyötyä ja edistää hyvinvointia. Pidän tärkeänä tavoitteena 
arjessa pärjäämistä, jota yhdenvertaiset ja laadukkaat sote-palvelut 
tukevat. 

Kyse ei ole vain yksittäisistä sosiaali- tai terveydenhuollon 
palveluista, vaan sujuvasta yhteistyöstä hyvinvointialueella sekä 
muiden hyvinvointialueiden, kuntien, yritysten ja järjestöjen kesken.

Niels Bohr ja 
hyvinvointialue

Mikko Pakarinen
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosaluejohtaja
Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi 
kaupungin tuloihin ja menoihin

E
nsi vuosi 2023 on Suo-
men julkisessa hallin-
nossa ja myös kuntata-
loudessa historiallinen 
vuosi, sillä pitkään 

valmisteltu sote-uudistus astuu voi-
maan. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sekä pelastustoimen tehtävät 
siirretään hyvinvointialueille ja niitä 
vastaava rahoitus valtiolle. 

Muutoksessa kuntien tulot ja 
menot lähes puolittuvat.

Tällä hetkellä käytettävissä 
olevien arvioiden mukaan Turun 
kaupungilta Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueelle siirtyvien 
toimintojen nettomenot ovat 
lähes 730 miljoonaa euroa, mikä 
on noin 60 prosenttia kaupungin 
kuluvan vuoden nettomenoista. 

Nettomenot tarkoittavat kau-
pungin esimerkiksi asiakasmak-
suista saatavia tuloja ja henkilö-
kunnan palkkoja sekä palvelujen 
ja materiaalien ostamisesta 
syntyviä kuluja. 

Uudistus tarkoittaa myös sitä, että 
kaupungin kunnallisverotuotto, 
yhteisöverotuotto ja valtionosuudet 
pienenevät saman verran kuin mitä 
hyvinvointialueelle kaupungilta siirtyy. 
Käytettävissä on siis paljon vähem-
män rahaa kuin aiemmin. Toisaalta 
suuret kuluja aiheuttavat toiminnot eli 
hyvinvointipalvelut ja pelastustoimi 
siirtyvät kaupungilta pois.  

Valtion tavoitteena on toteuttaa 
uudistus koko maan tasolla kustan-
nusneutraalisti, mutta kuntakohtaisia 
eroja tulee syntymään. 

Uudistus tulee vaikuttamaan 
merkittävästi kaupungin tuloihin 
ja menoihin. Turun kaupungille 
kohdentuvia lopullisia vaikutuksia 
ei ole vielä tiedossa, koska tulojen 
siirtoon vaikuttavat kaikkien kun-
tien menot. Lopulliset siirtolaskel-
mat tehdään vuoden 2023 aikana, 
kunhan kuluvan vuoden 2022 
tilinpäätöstiedot ovat kaikkien 
kuntien osalta valmistuneet.

TEKSTI: VALTTERI MIKKOLA

– Turun alueen yhteispäivystys 
palvelee samalla tavalla kuin tähänkin 
asti terveysasemien ollessa suljet-
tuna. Jokaisella on oikeus jatkossakin 
vaihtaa kerran vuodessa terveyskes-
kustaan, hän jatkaa. 

Puhelinnumerot 
siirtymässä – 
asiakasmaksuja 
yhdenmukaistetaan
Myös valtaosa Turun sote-palveluiden 
puhelinnumeroista on säilymässä, 
esimerkiksi terveysasemien ajan-
varausnumero toimii jatkossakin. 
Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- 
ja palveluohjausnumero KomPAssi 
palvelee myös tulevaisuudessa – jos 
puhelinnumero jossain vaiheessa 
muuttuu, numerosta ohjataan uuteen. 

Lisäksi alueen sosiaali- ja tervey-
denhuollon maksut, korvaukset ja palk-
kiot harmonisoidaan. Asiakasmaksujen 
mahdollisista muutoksista tiedotetaan 
asiakkaille heti, kun asiakasmaksujen 
valmistelu etenee. 

Riitta Liuksa suhtautuu uudistukseen 
luottavaisin mielin. Monia Turun 
sote-ammattilaisia on ollut mukana 
jo valmistelutyössä ja nyt hyvinvointi-
alueen johtotehtävissä. 

– Palvelut ovat olleet alueen 
kunnissa hajanaisia, mutta nyt alueella 
on mahdollisuus yhdenvertaisuu-
teen. Se saattaa pitkällä tähtäimellä 
tarkoittaa joissain palveluvalikoiman 
kapenemista ja joissain laajenemista. 
Mutta alueellinen suuri mullistus onkin 
nähtävä ennen kaikkea valtavana 
mahdollisuutena.

– Palvelujen turvaaminen ja niiden 
saumaton jatkuminen tuottajasta riip-
pumatta on vuodenvaihteessa kaikkein 
keskeisintä, Liuksa päättää. 

Ajantasaisin tieto uudistuksesta:
• varha.fi (avautuu joulukuussa) 
• varha.fi/sv (öppnar i december) 
• vshyvinvointialue.fi ja  
turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut 

TEKSTI: TIIA LAAKSO
KUVAT: LINDA SVARFVAR, SUVI ELO 

Riitta Liuksa.

https://varha.fi
https://varha.fi/sv
https://vshyvinvointialue.fi
https://turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut
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Turku varautuu talveen 
säästämällä sähköä
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on seurausvaikutuksineen heikentänyt energian saatavuutta ja 
nostanut sen hintaa. Koko eurooppalainen energiainfrastruktuuri täytyy ajatella ja järjestää 
uudestaan, mikä vie aikansa. Siirryttäessä uuteen energia-aikaan sähköä on säästettävä, jotta 
sähkön riittävyys yhteiskunnan ydintoimintojen järjestämiseksi voidaan varmistaa.

T
urun kaupunki näyttää 
esimerkkiä omilla säh-
könsäästötoimillaan, jotka 
kaupunginhallitus hyväksyi 
3.10. (ks. lista sivulla 15).

Toimenpiteet ovat jatkoa pitkäjäntei-
selle kehittämiselle, jossa kaupunki on 
etsinyt ja toteuttanut kestäviä ratkaisuja 
muun muassa valaistuksen ja lämmi-
tyksen osalta. Kiristyneessä tilanteessa 
sähkönsäästön toimet näyttäytyvät 
onnistuneena ennakointina, joka kan-
nustaa jatkamaan ja ottamaan käyttöön 
uusia innovaatioita.

Kaikki tarvitaan mukaan 
säästämään sähköä
Yksittäisen toimijan, vaikka se olisi 
suuri, kuten Turun kaupunki, mahdolli-
suudet vaikuttaa valtakunnalliseen tai 
alueelliseen sähkön kulutukseen ovat 
kuitenkin rajalliset. Turussa tahdotaan 
ottaa kaikki mukaan vähentämään 
sähkön käyttöään: asukkaat, yritykset, 
julkinen hallinto, konserniyhtiöt ja muut 
toimijat.

Turun kaupunki edellyttää konser-
niyhtiöiltään sitoutumista sähkönsääs-
töön. Yhtiöt ovat tehneet merkittäviä 

toimenpiteitä, joilla ne paitsi vähentä-
vät sähkön käyttöään, myös ohjaavat 
kulutusta pois huipputunneilta kello 
8–10 ja 16–18, jolloin sähkön kysyntä 
on korkeimmillaan.

Kaupunki varautuu myös siihen, 
että sähkön saatavuus heikkenee tal-
ven aikana entisestään ja valmistelee 
sen varalta jatkotoimenpiteitä. Kau-
punki ja konserniyhtiöt ovat laatineet 
suunnitelmat sen varalta, että tulevana 
talvena on kyettävä järjestämään 
toiminta mahdollisten sähkökatkojen 
aikana. On mahdollista, että säh-

könjakelu joudutaan keskeyttämään 
rajoitetuksi ajaksi, jollei tuotanto- ja 
siirtokapasiteetti riitä kattamaan 
sähkön kysyntää.

Suurin osa Turussa käytettävästä 
sähköstä kulutetaan kotitalouksissa 
ja yrityksissä, joten kaikki tarvitaan 
mukaan, jotta sähkönsäästötoimen-
piteillä saavutetaan mahdollisimman 
merkittävä vaikutus.
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Turun kaupungin 
sähkönsäästö- 
toimenpiteitä
• lasketaan kaupungin toimitilojen 

huonelämpötila lähelle asumis-
terveysasetuksen mukaista 
alarajaa +20 °C

• lämmitetään vain yhtä saunaa 
pukuhuonetta kohden Impivaaran 
uimahallissa

• ei lämmitetä luonnonjääkenttien 
pukusuojia luistelukaudella 
2022–2023

• lyhennetään ulkovalaistuksen 
paloaikaa

• kuntalaisilta pyydetään vinkkejä 
sähkönsäästöön sosiaalisessa 
mediassa ja verkossa  
turku.fi/palaute

Sähkön-
säästön 
tekniikoilla 
kohti 
kestävää 
Turkua

T
urussa luodaan 
kestävää ja tur-
vallista kaupunkia 
innovatiivisin mene-
telmin RESPON-

SE-hankkeen avulla, joka pyrkii 
vaikuttamaan kotitalouksien 
sähkönkulutuksen vähentämi-
seen sekä sähkönkäyttöpiikkien 
madaltamiseen.

Turun ylioppilaskylän uuden 
asuinrakennuksen, Tyyssijan, 
katolle asennetaan hankkeen 
yhteydessä yli 300 aurinkopa-
neelia, joiden vuosituotanto vas-
taa noin sadan opiskelija-asun-
non sähkönkulutusta. Energian 
käyttö painottuu kotitalouksissa 
usein aamuun ja iltaan, joten 
aurinkopaneelien tuottamaa 
energiaa varastoidaan Elcon 
Solutions Oy:n toimittamaan 
50 kWh akustoon, josta sitä on 
mahdollista käyttää silloinkin, 
kun aurinko ei paista. 

Uusinta teknologiaa edustaa 
Tyyssijan alueelle rakennettava 
DC-mikroverkko. Se yhdistää 
uusiutuvan sähkön tuotannon ja 
kulutuksen sekä mahdollistaa 
uusiutuvan energian hyödyntä-
misen korkeammalla hyöty- 
suhteella. Mikroverkkoon yhdis-
tetään myös kaksisuuntaisia 
sähköauton latausasemia, joissa 
autojen akkuja voi joko ladata tai 
niiden ladattuja akkuja voidaan 
hyödyntää mikroverkossa ener-
giavarastoina. 

Turun Ylioppilaskyläsäätiön 
Aitiopaikan asuntokohteessa 
on ollut vuodesta 2019 lähtien 
toiminnassa yhteensä 516 aurin-
kopaneelista koostuva aurinko-
voimala, jonka keskimääräinen 
vuosituotanto on vastannut 
vähintään kahdeksan omakotita-
lon vuotuista sähkökulutusta. 

Kestävien ratkaisujen avulla 
sähkön kulutuspiikkejä voidaan 
hillitä merkittävästi ja paikalli-
sesti tuotetusta uusiutuvasta 
energiasta saadaan paras  
hyöty irti. 

• turku.fi/response 

TEKSTI: HEIDI HEIKKILÄ, ALEKSI HEINONEN

Turkulaisille sopivia vinkkejä 
sähkönsäästöön
Jotta sähköntuotannon ja -siirron kapasiteettia rasitetaan 
mahdollisimman vähän ja liiasta kulutuksesta aiheutuvilta 
rajoituksilta vältytään, on tärkeää tehdä omassa arkisessa 
elämässään sähköä säästäviä ratkaisuja. Jokaisen elämän-
tilanne ja tavat ovat erilaisia ja yksilöllisiä, joten jokaiselle 
sopii erilaiset sähkönsäästökonstit. Kaikilla on kuitenkin 
mahdollisuus löytää juuri itselleen sopivat, parhaat tavat.

Turun kaupunki on koostanut verkkosivulle turku.fi/
sahkonsaasto kattavasti turkulaisille sopivia sähkönsääs-
tövinkkejä ja luotettavia lähteitä, jotka tarjoavat neuvoja 
sähkön säästämiseen. 

Sivuilta voi seurata, miten kaupunkiorganisaatiossa on 
ryhdytty sähkönsäästötalkoisiin. 

Kaupunki lanseerasi 10.–16.10. vietetyllä Energiansääs-
töviikolla myös sosiaalisen median sähkönsäästökampan-
jan, jossa tavoitellaan vastavuoroisuutta ja hyväksi havait-
tujen konstien jakamista.

Turhan paljon sähköä kuluttavista toimintatavoista voi 
ilmoittaa palautepalvelussa osoitteessa turku.fi/palaute tai 
etsimällä verkkohaulla ”Turku palautepalvelu”. Kaupunki 
etsii sähkönsäästön mahdollisuuksia myös sisäisesti kan-
nustamalla henkilöstöä ilmoittamaan sähkösyöpöistä.

Sähkönsäästön toimenpiteitä varaudutaan jatkamaan 
koko lämmityskauden ajan. Ilahduttavaa on, että arkisilla 
valinnoilla on konkreettista merkitystä. Kantaverkkoyhtiö 
Fingridin mukaan Suomen sähkönkulutus väheni syys-
kuussa seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoden 
syyskuuhun.

TEKSTI: JUKKA TORIKKA

Löydä juuri sinulle sopivat sähkönsäästövinkit • turku.fi/sahkonsaasto
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Sähköinen liikkuminen mahdollistaa uusiutuvan energian 
käytön ja on myös kulutukseltaan tehokkaampaa ja 
vähäpäästöisempää kuin polttomoottoriliikenne. Tämän 
vuoksi Euroopassa on meneillään sähköiseen liikkumiseen 
siirtymä, jota Turku on mukana toteuttamassa esimerkiksi 
kansainvälisen USER-CHI-hankkeen kautta.

T
urku on sähköisen liik-
kumisen edelläkävijä. 
Turussa liikennöi maailman 
ensimmäinen sähköinen 
kirjastoauto Lieke, ja Fölin 

bussiliikenne sähköistyy kovaa vauhtia. 
Kuitenkin sähköisen liikenteen toimi-
vuus mietityttää, kun sähkön hinta on 
noussut rajusti ja sähkön riittävyydestä 
keskustellaan paljon mm. mediassa. 

– Hinnan kannalta sähkömoottorilla 
toimiva kulkuväline on edelleen edulli-
sempi vaihtoehto kuin polttomoottorilla 
toimiva, varsinkin, kun autot ladataan 
yleensä yöaikaan, kertoo USER-CHI-
hankkeen asiantuntija Jussi Saari. 

– Nykyisillä polttoaineen hinnoilla 
sähkön hinta saa nousta noin 60 cent/
kWh ennen kuin ajaminen on kalliim-
paa. Liikenteen sähköistyminen tapah-
tuu rinnan energiamurroksen kanssa, 
jolloin lopputulos on omavaraisempi ja 
päästöttömämpi kuin nykyinen malli. 

Sähkölataus-
suunnitelma 
tuo selkeyttä 
sähköiseen 
liikkumiseen 

Turku olisi 
hiilineutraali

Hiilineutraalisuus, eli hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
ja sitominen, on koko maailman yhteinen tavoite. Yhteiset 
maalipuut yhdistävät kaupunkeja, valtioita ja kansainvälisiä 
organisaatioita sekä myös tavallisia kaupunkilaisia.

Kahdesta vaihtoehdosta vaikeampi - mutta pitkässä 
juoksussa tehokkaampi - on päästöjen vähentäminen. 
Jotta elintasomme ei laske, tarvitaan kiertotaloutta, joka 
muuttaa sekä kulutustottumuksiamme että yritysten 
liiketoimintalogiikkaa.

Miltä näyttäisi kiertotalouden mukaan elävä, hiilineutraali 
Turku? Katukuvassa olisi enemmän räätäleitä, suutareita, 
elektroniikkakorjaamoita ja muita tuotehuollon ammat-
tilaisia. Ostamamme tavarat olisivat hankintahinnaltaan 
kalliimpia, mutta koko elinkaareltaan halvempia. Logiikka 
on yksinkertainen: tuottaja saa paremman hinnan ja 
ostajalla on vahvempi intressi korjata rikki mennyt tuote 
– ehkä korjaus kuuluu jopa hintaan. Ei tarvitse mennä 
kauas löytääkseen esimerkin: yrityskäyttöön tarkoitetut 
tuotteet ovat jo nykyään tehokkaampia ja kestävämpiä kuin 
kuluttajamallit.

Innovatiivisille yrityksille kiertotalous on mahdollisuus. 
Kun kulutustottumukset muuttuvat, vaaditaan uudenlaisia 
tuotteita ja palveluita. Halpatuotteiden väheneminen suosii 
niitä yrityksiä, jotka luottavat laatuun. Myös tuotteiden val-
mistaminen siirtyy lähemmäs kuluttajia, kun laatu korvaa 
määrän.

Muutos on iso, mutta monella alalla perinteet ovat jo nyt 
vuosikymmenten mittaiset. Erityisesti teollisuudessa 
materiaalien ja energian hävikki on minimoitu jo pitkään, 
materiaalien kiertoa kehitetään jatkuvasti. Käytetyn ajo-
neuvon ostaminen ja säännöllinen huolto on autokaupassa 
ollut aina arkipäivää. Muita esimerkkejä: laivaliikenne 
siirtyy vihreään polttoaineeseen, Turun yliopisto sai kier-
totalousprofessorin, ylijäämäruokaa voi ostaa kännykällä, 
energiaa säilötään maankuoreen, yhteiskäyttöpyörät ja niin 
edelleen.

Jos Turku olisi hiilineutraali, olisi elämä ihan samanlaista 
kuin ennenkin, mutta maailma olisi parempi paikka tuleville 
sukupolville. Tarvitsemme tavoitteita, mittareita, kiertota-
louden standardeja ja positiivisia esimerkkejä. Sekä tahtoa.

Jos

Olli Hakala
Yhteyspäällikkö
Turun kauppakamari

Sähkölatauksen 
yleissuunnitelmalla 
rakennetta tulevaisuuteen    
Turku laatii sähkölatauksen yleissuun-
nitelman, jonka ajatus on ohjata ja 
virtaviivaistaa sähkökulkuneuvojen 
latausta kaupungissa niin yksityisillä 
kuin julkisilla lataustoimijoilla. 

– Sähkölatauksen yleissuunnitel-
man toteuttamisessa kuuntelemme eri 
käyttäjäryhmiä ja mahdollistamme alan 
toimijoille latausverkon kehittämisen, 
kertoo Saari. 

– Toivomme, että Turussa voi jatkos-
sakin valita vähäpäästöisen liikkumis-
muodon elämäntilanteesta riippumatta.

Seuraa sähkölataussuunnitelman 
etenemistä ja lue lisää sähköautojen 
lataamisesta: 
• turku.fi/sahkolatauksen-kehittaminen
• turku.fi/sahkoautojen-lataaminen 

TEKSTI: EELIN HOFFSTRÖM-CAGIRAN
KUVA: TURKU ENERGIA / MIKAEL SOININEN

Tutustu ilmastovinkkeihin, katso kiertotalousvideo, lue ekotuesta • turku.fi/ilmasto

 Logomon julkinen 
latauspiste sijaitsee 

P7-pysäköintialueella 
(Vaunukatu).

https://turku.fi/sahkolatauksen-kehittaminen
https://turku.fi/sahkoautojen-lataaminen
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Urheilija- 
lähettiläät 
lisänneet Turun 
tunnettavuutta  
liikunta- ja urheilu-
kaupunkina
Karateka Titta Keinänen, pituushyppääjä Taika Koilahti ja 
ringettepelaaja Susanna Tapani ovat toimineet Turun kaupungin 
ensimmäisinä urheilijalähettiläinä kaudella 2020–2022. Tehtävä on ollut 
kolmikolle luonteva ja mieluisa, sillä Turun tarjoamista palveluista on 
ollut helppo kertoa ylpeydellä. 

T
urun kaupungin ja huippu-urhei-
lijoiden välisellä markkinointiyh-
teistyöllä on pyritty vahvistamaan 
Turun vetovoimaisuutta ja tunnet-
tavuutta liikunta- ja urheilukaupun-

kina sekä hyvänä asuin- ja opiskelupaikkana. 
Erilaisen markkinointiyhteistyön vastineeksi 
kukin urheilija on saanut kaupungilta 7 000 
euroa vuodessa. 

Urheilijalähettiläät arvostavat 
kaupungin monipuolisia 
liikuntamahdollisuuksia
Titta Keinänen, Taika Koilahti ja Susanna 
Tapani kertovat, että markkinointiyhteis-
työ Turun kaupungin kanssa on ollut heille 
merkityksellistä ja antoisaa. Urheilijalähettiläs-
kausi on avannut uusia kulmia somekanavien 
hyödyntämiseen ja tarjonnut tukea urheilijan 
uraan.

– Turussa niin huippu-urheilijalle kuin 
arkiliikkujalle tarjotaan monipuoliset ja laaduk-
kaat olosuhteet liikuntaan. Urheilijalähettiläänä 
toimiminen on ollut luontevaa ja helppoa, sillä 
Turusta kertominen somessa on ollut miele-
kästä, kertoo Keinänen. 

– Yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneis-
tani on Turun kaupunki. Turku tarjoaa upeat 
puitteet ihan kaikille liikkujille ja tästä kerron 
ylpeydellä, sanoo Koilahti.

– Mahdollisuudet eri tavoin treenaamiseen 
Turussa ovat loistavat. On ollut mahtavaa 
toimia urheilijalähettiläänä ja kertoa Turusta 
erityisesti liikunta- ja urheilukaupungin näkö-
kulmasta, kertoo Tapani.

Yhteistyön aikana kolmikko on pitänyt 
Turkua esillä omissa sosiaalisen median kana-
vissaan, ja urheilijat ovat vierailleet kaupungin 
järjestämissä tilaisuuksissa. Turku on näkynyt 
myös urheilijoiden vaatetuksessa. 

Kolmikko innostaa kaikkia 
liikkumaan
– Turun kaupungin laajaa tarjontaa liikuntapalve-
luista kannattaa hyödyntää, sanoo Keinänen.

– Kannustan kaikkia liikkumaan. Turussa on 
helppo löytää juuri itselleen sopivin tapa liikkua, 
kertoo Koilahti. 

– Turussa liikunnan mahdollisuudet ovat 
ihan mahtavat – eri tavat harrastaa liikuntaa on 
huomioitu loistavasti, toteaa Tapani.

Tulevaisuuden suunnitelmia 
Urheilijalähettiläskauden jälkeen urheilijakol-
mikko jatkaa urheiluntäyteistä elämää. Titta 
Keinänen valmistautuu kisapainotteiseen ensi 
vuoteen. Taika Koilahden arki täyttyy aktiivi-
sesta treenaamisesta ja ensi vuoden uusista 
suunnitelmista. Susanna Tapani jatkaa ringet-
tepainotteista arkeaan ja töitään ringetteseuran 
lajipäällikkönä.

Urheilijalähettilyys on tärkeää
Urheilijalähettilyyden avulla halutaan tukea 
nuoria urheilijoita ja vahvistaa samalla Turun 
vetovoimaisuutta. Urheilijalähettilään pitää asua, 
opiskella tai harjoitella Turussa. Urheilijalähet-
tiläät ovat kansainvälisen tason urheilijoita ja 
heillä on potentiaali edustaa Suomea lajinsa 
arvokisoissa tai -tapahtumissa vähintään Euroo-
pan tasolla.

– Urheilijalähettiläät ovat Turulle erittäin 
tärkeitä ja olemme hyvin tyytyväisiä Taikan, 
Susannan ja Titan työhön. Urheilijalähettiläiden 
sosiaalisessa mediassa jakama Turku-aiheinen 
sisältö on myös kasvattanut kaupungin näky-
vyyttä. Seuraavista urheilijalähettiläistä pääte-
tään pian, sanoo Turun liikuntapalvelujohtaja 
Markus Kalmari.

TEKSTI: ISABEL LAINE

Turulla on myös kaupungin somelähettiläitä. Haluaisitko sinäkin mukaan? Lue lisää • turku.fi/turunlähettiläät
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Hei, nyt lähdetään

Kirjastoautossa 
jokainen päivä  
on erilainen
Hyppäämme 
erikoiskirjastonhoitaja 
Tiina Vesalaisen matkaan 
kirjastoauton iltareitille.

14.45 Valmistellaan lähtöä
Ennen reitille lähtöä Vesalainen kerää 
varaukset ja ilmoittaa asiakkaille aineis-
ton saapumisesta. Tänään hän ajaa 
kirjastoautolla, joka tunnetaan tuttavalli-
semmin Kakkosena.

15.00 Lähdetään reitille
Vesalainen on ajanut kirjastoautoa neljä 
vuotta.

– Tulin aluksi tuuraamaan tallille. Kun 
muut kuulivat, että minulla on kirjas-
toalan pätevyyden lisäksi C-ajokortti, 
löysin itseni auton ratista.

C-kortin lisäksi kirjastoauton kuljetta-
miseen vaaditaan viiden vuoden välein 
päivitettävä ammattipätevyys. Vesa-
laista ison auton kuljettaminen ei hirvitä, 
mutta pyöräilijöiden ja tietyömaiden 
kanssa pitää olla tarkkana.

Pohjolan pysäkillä on kuhinaa. 

Maritta Koskela etsii luettavaa, hän 
vierailee kirjastoautossa ensimmäistä 
kertaa. 

Kirjastoautossa ei 
ole automaatteja. 
Kaikki palvelu on 
henkilökohtaista.

15.15 Pysähdys Iso-
Heikkilässä
Iso-Heikkilässä autolle saapuu uusi 
asiakas. Maritta Koskela on muuttanut 
Turkuun tammikuussa ja huomannut 
kirjastoauton kotinsa lähellä.

– Hain kirjastokortin pääkirjastosta, 
mutta nyt voin säästää bensaa ja käydä 
kirjastoautossa, Koskela sanoo.

16.05 Uusi pysäkki 
Mälikkälässä
Seuraavaksi vuorossa on Mälikkälän 
West Park, jonka pysäkki on otettu 
käyttöön tänä syksynä asukkaiden 
toiveesta.

Autossa käy muutamia asiakkaita. 
Vesalainen lajittelee kirjoja hyllyyn ja 
vastailee sähköposteihin. Sitä ehtii 
tehdä, kun pysäkillä on hiljaisempaa.

– Joskus voi mennä vuosikin, että 
uusi pysäkki löytää asiakaskuntansa, 
Vesalainen pohtii.

16.40 Kurvataan Mälikkälän 
toiselle pysäkille
Autossa on ruuhka. Vesalainen kiinnit-
tää pysäkkiin infolapun tulevista huol-
totöistä. Kun kirjastoauto ei kulje, on 
tärkeää, että asiakkaat saavat tiedon. 

Vesalainen neuvoo mobiilikortin käy-
tössä ja välillä myös kirjojen kohtelussa. 
Kirjastoautossa ei ole automaatteja, 
joten kaikki palvelu on henkilökohtaista.

Westparkin pysäkillä Tiina Vesalainen 
ehtii tehdä myös kokoelmatyötä. 

Tiina Vesalainen kiinnittää huoltolappuja 
kirjastoauton pysäkille. Asiakkaiden on 
tärkeä tietää, milloin auto ei kulje. 

17.15 Tauon paikka
Kirjastoautoilla ajetaan neljä reittiä 
päivässä kahdessa vuorossa.

– Autossa pitää olla monipuolinen 
kokoelma ja jatkuva kokoelmatyö kuuluu 
auton arkeen. 

Aineiston vaihtuvuus on tärkeää, kun 
tilaa on vähän, Vesalainen pohtii tauolla.

17.50 Käydään 
Nättinummessa
Nättinummessa Vesalainen vinkkaa 
uusia lukusuosituksia asiakkaalle, joka 
on lukenut kaikki Elly Griffithsin kirjat. 

Eija Leskinen tulee palauttamaan 
lainoja. 

– Tämä on minun vakiopysäkkini. 
Täällä kirjat tulevat minun luokseni, hän 
toteaa.

18.30 Pohjolassa käy 
kuhina
Pohjolassa kirjastoautossa käy paljon 
lapsiperheitä, ja asiakkaita on jonoksi 
asti. Moni rupattelee naapurin kanssa.

– Koskaan ei ole kahta samanlaista 
päivää. Minulle vaihteleva työ sopii 
hyvin, Vesalainen sanoo.

20.00 Ilta päättyy
Pohjolan jälkeen Vesalainen ajaa auton 
vielä Kähäriin. Sen jälkeen on aika 
palata tallille. Auto pääsee lataukseen 
ja Vesalainen siistii paikat. Seuraavana 
päivänä hän ajaa aamuvuoron. Silloin 
käydään kouluissa, päiväkodeissa ja 
palvelutaloissa.

Lue lisää kirjastoauton arjesta: 
• turku.fi/kirjastoautonmatkassa

TEKSTI JA KUVAT: FRIDA-MARIA PESSI

Katso kirjastoautojen pysäkit ja aikataulut verkosta • turku.fi/kirjastoautot

https://turku.fi/kirjastoautonmatkassa
https://turku.fi/kirjastoautot
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Millainen olisi 
unelmiesi 
kulttuuriranta? 
Turun keskustalle laadittu kehittämissuunnitelma, 
Keskustavisio, sisältää ehdotuksen kulttuurirannasta. 
Siinä Itäisen Rantakadun kulttuurirakennuksia 
täydentävät uudet palvelut, toiminnot ja reitit. 

K
aupunginteatteri ja Wäinö 
Aaltosen museo saavat 
rinnalleen musiikkitalon, ja 
Vanhankaupungin kyljessä 
on avattu Taiteen talo. 

Mutta mitä kaikkea muuta Aurajokivar-
ren kulttuurirantaan voisi kytkeytyä? 
Sitä selvitetään kulttuurirannan kehittä-
mistyöllä, joka muodostuu mm. taitei-
lijoiden ja asukkaiden kuulemisesta ja 
erilaisista työpajoista. 

Taiteilijoiden ja kulttuuri- ja nuori-
solautakunnan yhteisessä työpajassa 
kysymys unelmien kulttuurirannasta 
synnytti vilkasta keskustelua. Tärkeiksi 
koettiin alueen nykyiset toiminnot ja 
kulttuurihistoria, yhteistyö eri toimijoi-
den välillä ja liikkuminen jokirannassa. 
Liikkumisesta esiin nousi muun muassa 
ajatus, voisiko koreografi pohtia 
rannassa liikkumista sekä liikkumisen 
ympäristöjä ja tuoda näin suunnitteluun 
uutta lähestymistapaa.

Turun päivänä kaupungintalossa 
kulttuurirantaan saatiin runsaasti ideoita 
myös eri-ikäisiltä kaupunkilaisilta. 
Vastaajat arvioivat tärkeiksi sujuvan 
liikkumisen jokirannassa sekä vehreät 
ja väljät liikkumisen ympäristöt. Tavoi-
teltaviin asioihin he listasivat myös 
toimintojen monipuolisuuden ja ympäri-
vuotisuuden.

Turun päivän kävijöiltä saatiin myös 
konkreettisia toiveita. Yhden niistä esitti 
koululainen, joka toivoi jokirantaan 
paljon puita ja lasisen pallon, josta voisi 
katsella vedenalaista jokea.

Mitä sinä kulttuurirannalta toivoisit? 
Kerro kantasi -palvelussa on avoinna 
vuoden loppuun asti Unelmien kulttuu-
riranta -kysely, jonne voit kertoa oman 
näkemyksesi.

Vastaa kyselyyn:
• kerrokantasi.turku.fi/kulttuuriranta

TEKSTI: JULIA CHIR
VISIOKUVA TULEVAISUUDEN LINNANNIEMESTÄ:  
AFTER PARTY JA SANTTU HYVÄRINEN

Palvelukartalta löydät  
jatkossa tietoa myös katujen 
talvikunnossapidosta 
Turun palvelukartalta löydät kaupungin palvelutietoja 
hakusanoilla, osoitehauilla sekä näkymän kautta. Kaupunki 
on kehittänyt kartan sisältöä osana kansainvälistä Scale-Up-
hanketta tuomalla kartalle liikkumispalveluihin liittyvää tietoa. 
Talvikunnossapitotiedot kartalla helpottavat valitsemaan 
sopivimmat tavat liikkua.

T
urun palvelukarttaa 
kehitetään nyt erityisesti 
tuomalla näkyville liikku-
miseen liittyviä palveluita. 
Kartalla on jo esimerkiksi 

tietoa vapaana olevista yhteiskäyttö-
autoista sekä keskustan pysäköinti-
alueiden pysäköintitilanteesta. 

Kävelyn mielekkyyttä tukevat 
kartalta löytyvät kulttuurikuntoilureitit 
ja tieto julkisista käymälöistä. Pyöräi-
lijät voivat tarkistaa kartalta pyörien 
huoltopisteet, pyöräreitit ja pyöräteli-
netilanteen. Viimeisimpänä uutuutena 
kartalle on tuotu yhteiskäyttöisiin 
sähköpotkulautoihin sekä veneilyyn 
liittyvää tietoa.

Avoin data tukemaan 
kaupunkilaisten 
liikkumista

– Haluamme edistää monipuo-
lista liikkumista Turussa sekä lisätä 
kaupunkilaisten viihtyvyyttä, sanoo 
Scale-Up-hankkeen hankepäällikkö 
Stella Aaltonen. 

– Tuomme kartalle asukkaiden 
arkea helpottavia tietoja yhdessä eri 
palveluntarjoajien kanssa. Olemme 
esimerkiksi nostaneet näkyville käve-
lyn ja pyöräilyn laskentapisteet, joita 
käytetään etenkin liikennesuunnitte-
lussa. Myös itse kartta on rakennettu 
avoimella lähdekoodilla, jota muut 
voivat vapaasti hyödyntää.

Katujen kunnossapito talvella mah-
dollistaa liikkumisen ja on tärkeä 
osa ulkona viihtymistä. Marras-
kuussa kartalle on tulossa saatavilla 
olevat eri palvelutarjoajien kunnos-
sapitotiedot 15 minuutin viiveellä. 

– Kartalla voi nähdä auraus-, 
liukkaudentorjunta- ja puhtaana-
pitotoimet. Tiedot tulevat näkyviin 
kartalla värein ja kuvioin, ja käyttäjä 
voi itse suurentaa kartan alueita, 
kuvailee Aaltonen. 

TEKSTI: EELIN HOFFSTRÖM-CAGIRAN
KUVA: RONI LEHTI

Tutustu palvelukarttaan: 
• palvelukartta.turku.fi

Lisätietoa hankkeesta: 
• turku.fi/scale-up

Stella Aaltonen 
kehittää palvelukartan 

liikkumisnäkymää
EU:n Horisontti 2020 

-rahoitteisessa 
hankkeessa.

Voisiko kulttuuriranta 
ulottua Linnanniemeen, 

josta on tulossa 
Turun ensimmäinen 
taidekaupunginosa? 

https://kerrokantasi.turku.fi/kulttuuriranta
https://palvelukartta.turku.fi
https://turku.fi/scale-up
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Verhon takana

H
iljaiset sillat -kirjan tarina on 
tuttu monelle Meryl Stree-
pin ja Clint Eastwoodin 
tähdittämästä elokuvasta. 
Se nähdään nyt ensi kertaa 

Suomessa Samuel Harjanteen ohjaa-
man musikaalin muodossa. Vaikean 
valinnan eteen joutuvan perheenäiti 
Francescan roolin esittää ensi kertaa 
Turussa näyttelevä Maria Ylipää.

– Olen käynyt täällä aiemmin vain 
keikoilla, joten oli kiva tulla pidemmäksi 
aikaa töihin Turun Kaupunginteatteriin. 
Musikaalin harjoitustauoilla ehdin löytää 
omat suosikkipaikkani jokirannasta ja 
Kauppahallista, Ylipää kertoo.

Ylipää on päässyt hiljattain tekemään 
kaksi unelmarooliaan West Side Story 

Motivoiva 
musikaalirooli 
toi Maria 
Ylipään 
Turkuun

ja Next To Normal -musikaaleissa. 
Hiljaisten siltojen Francescassa on 
hänestä myös syvyyttä ja ristiriitaa, eli 
kiinnostavaa näyteltävää ja laulettavaa. 
Kappaleissa kuuluvat hahmon juuret ja 
kotimaa. Musiikissa on tyyliviittauksia 
eurooppalaiseen taidemusiikkiin ja 
italialaiseen kansanmusiikkiin. 

– Tällaisia mezzosopraanon rooleja ei 
ole musikaaleissa paljon tarjolla, joten 
on kiva päästä kehittämään ääntä erilai-
sen materiaalin kanssa, Ylipää intoilee. 

Hän tekee mielellään eri tyylilajeja 
sekä teatterissa että kameran edessä. 
Teatterin livetilanteet ovat kuitenkin 
lähempänä Ylipään sydäntä, vaikka 
pääroolien tekeminen onkin kuluttavaa 
ja aiheuttaa aikataulusäätöä. 

 
Herkkyys edellä
Lapsena Ylipää halusi olla salapoliisi 
ja actionhero. Hän innostuu yhä sen 
tyyppisistä rooleista, mutta nauttii 
nyt musikaalia tehdessään siitä, ettei 
hänen tarvitse kovettaa itseään. 

– Francescassa on paljon peh-
meyttä ja herkkyyttä. Vanhemmiten 
roolien tummat sävyt syvenevät ja 
niistä pyrkii tekemään uskottavia. 
Minulle vanheneminen on itse asiassa 
tuonut koko ajan mielekkäämpiä 
rooleja, Ylipää pohtii.

Hiljaiset sillat -musikaali sijoittuu 
60-luvun Iowaan, mutta on samaistut-
tava myös nykykatsojalle, sillä moni 
aikuinen kohtaa vastaavia ratkaisun 
hetkiä. Valinta valmiiksi rakennetun 
elämän ja kaivattuja mahdollisuuksia 
tarjoavan rakkauden välillä ei ole tänä 
päivänä yhtään sen helpompi. 

– Francesca ei ole päässyt toteut-
tamaan itseään ja unelmiaan. Jonas 
Saaren esittämä Robert näkee hänet 
omana itsenään eikä vain perheen-
äitinä. Sillä on iso vaikutus Frances-
caan. Tarinassa on paljon kipeitä, 
mutta tuttuja pohdintoja, eikä niitä 
yksinkertaisteta liikaa, Ylipää kuvailee.

Maria Ylipää tulkitsee lavalla Hiljaiset 
sillat -musikaalin esityskuvassa. 
Esitykset valmistuvat usein vasta 

noin viikkoa ennen ensi-iltaa. Silloin 
valmistava harjoitus kuvataan ja 

esityskuvat päätyvät käsiohjelmaan 
sekä teatterin markkinoinnin ja 

median käyttöön.

Lisää kurkistuksia kulisseihin ja ajankohtaisia kulttuurikuulumisia Kulttuuriblogissa   
• turku.fi/kulttuuriblogi

Näyttelijä-laulaja Maria Ylipää on tuttu niin teatteriyleisölle kuin tv-katsojillekin.  
Hänet on nähty lähiaikoina suosituissa jännityssarjoissa Komisario Koskinen,  
Aallonmurtaja ja Sijainen sekä Luottomies-komediassa. Nyt turkulaisyleisö pääsee 
nauttimaan hänen upeasta lauluäänestään Kaupunginteatterin Hiljaiset sillat -musikaalissa.

Kuule  
Maria Ylipäätä:
• Hiljaiset sillat Turun 

Kaupunginteatterissa
• Joulukonsertti Åbo 

Svenska Teatterissa 10.12.
• Ekumeeninen joulu Turun 

tuomiokirkossa 15.12. ja 
Ylellä 24.12.

Ylipään mukaan ihmisten ei kannata 
odottaa näkevänsä teatterissa uusiksi 
tuttua elokuvaa, sillä musikaaliversiossa 
fokus on vahvemmin rakkaustarinassa. 
Elokuvasta tuttu intiimiys on tuotu isolle 
näyttämölle visuaalisilla ratkaisuilla, ja 
musiikki kertoo henkilöiden sisimpiä 
tunteita. 

– Tämän jutun vahvuus on aikuisen 
rakkaustarinan lisäksi upea visuaali-
suus ja komea musiikki. Aina hetkittäin 
tarinassa jäädään viipymään biiseihin ja 
tiettyyn tunteeseen. Aivan kuten pakah-
duttavimmissa oopperoissa!

Tutustu Hiljaiset sillat -musikaaliin:
• tkteatteri.fi
  
TEKSTI: EMMI KANTONEN
KUVAT: OTTO-VILLE VÄÄTÄINEN

Maria Ylipää ja Jonas Saari 
nähdään Hiljaiset sillat -musikaalin 
päärooleissa, näyttelijäkaartiin 
lukeutuu myös Stefan Karlsson.

https://turku.fi/kulttuuriblogi
https://tkteatteri.fi
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Svenska sidan

Fantasifigurer 
visar vägen från 
Kärsämäki till 
Sirkkala

Snäva tidtabeller, god stämning

Möt några 
av stadens 
svensköversättare

”
Barnen sa ”Oj, får vi vara 
med?!” i synnerhet ifjol 
när vi kunde visa lite bilder 
från den kommande miljön. 
Maikki har konkretiserat pro-

jektet i bildform för barnen, berättar 
rektor Elise Kurtén. 

Sirkkalabarnen går i skola 
i ljusa och rymliga lokaler på 
Kärsämäkivägen 11 medan den 
omfattande grundrenoveringen och 
nybygget pågår inne i stan. Skolåret 
2022–2023 är det andra och sista 
året i exil. Två årskurser har inlett sin 
skolgång här, och två avslutar sin 
lågstadietid i satelliten. 

Konstprojektet pågår för 
fullt bland annat inom ramen 
för en tillvalskurs i bildkonst för 
årskurs 6. Helheten, som öser ur 
Sirkkalagården historiska miljö, 
knyter ihop de två adresserna på 
ett konkret sätt. Delaktigt skapande 
som ger barnen en möjlighet att 
direkt påverka sin miljö är en röd 
tråd i Maikki Rantalas projekt. 

– Jag berättar om processen hela 
tiden, sätter upp bilder och säger att 
”ni ska göra hundra meter konst”. 
Här finns massor med staket! Som 
samhällskonstnär tyckte jag att vi 

” 
Vi jobbar främst med 
fullmäktiges föredragnings-
listor och protokoll, också 
texter om stadsmiljön 
såsom planbestämmelser 

och kungörelser, säger Christa 
Timmerbacka. 

– Dessutom översätter vi 
t.ex. bildningssektorns texter. 
Ibland får vi in texter från andra 
servicehelheter som vi översätter 
bara vi hinner.

Mer tid för att finslipa texterna 
finns på önskelistan, och 
arbetstiden överlag räcker inte 
till för allt som gärna skulle få 
översättas. Staden har avtal med 
vissa översättningsfirmor, en del 
texter skickas direkt till dem.

– Till de mera utmanande 
texterna hör de som gäller 
stadsmiljön. De innehåller ofta 
tekniska finesser som kräver 
extra arbete. Men vi har ett 

välfungerande samarbete med 
våra kollegor vid planläggningen 
och tillsammans hittar vi de rätta 
begreppen, konstaterar Paula Jylhä.

Det finns inga ämnesområden 
som de tre översättarna har 
specialiserat sig på, alla översätter 
alla sorters texter. De roligaste 
uppgifterna är texter där det finns 
utrymme för lite kreativitet!

– Ibland kan det bli roligt i 
misstag. I det översättningsprogram 
som används finns en funktion som 
gör att programmet automatiskt 
med hjälp av programmets 
minne känner igen och översätter 
meningar, eller vissa ord i en 
mening, så att det blir en blandning 
av finska och svenska. De här 
meningarna kan vara ganska roliga 
ibland. Sedan är det bara att radera 
och översätta, säger Timmerbacka 
och Jylhä.

TEXT: ANNA EDGREN
FOTO: JOEL KARLSSON

En stor mängd text och information produceras 
inom stadens administration. Material ska finnas 
tillgängligt också på svenska på både papper och 
webb trots att tidtabellerna ständigt är snäva. 
Christa Timmerbacka, Paula Jylhä och Pasi 
Pirttimäki är de svensköversättare som jobbar vid 
koncernförvaltningens översättarenhet.

Christa Timmerbacka 
(till vänster) och Paula 
Jylhä arbetar som 
översättare i stadens 
koncernförvaltning.

Hösten 2020 utlyste Åbo stad en öppen tävling för 
en konsthelhet för Sirkkala skola. Första pris gick till 
stads- och gatukonstnären Maikki Rantalas bidrag 
Krokodilens TEGELport. Den slutliga konsthelheten 
förbereds som bäst i samarbete mellan konstnären 
och skoleleverna.

Wilda och Brianna målar på en 
kapybara, bekant från många 
YouTube-videor.

Konstnären Maikki Rantala.

måste göra någonting åt dem, det 
ser lite ut som ett zoo, funderar 
Rantala.

Under ledning av Rantala 
och inspirerade av gamla 
tegelmästartecken har barnen 
skapat fantasifigurer som skyndar 
och springer och pekar åt olika håll. 
Figurerna kommer att växa och 
krympa i skala efter behov. De ska 
finnas på staketet ute på gården i 
Kärsämäki, men också bli vägvisare i 
den nya skolan.

Konsthelheten blir klar i 
samband med att nybygget och 
grundrenoveringen färdigställs på 
våren 2023.

TEXT OCH FOTO: SUNNIVA SOLSTRAND

Inspirerande vägvisare piggar upp 
skolgården i Kärsämäki.
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Turku liikkeelle

Lapsille, perheille ja nuorille  
Harrastus kaikille, 
harrastus just sulle!
Harrastamisen Turun mallin harras-
tustoiminta jatkuu myös lukuvuonna 
2022–2023. Lisäksi turkulaisissa 
ala- ja yläkouluissa järjestetään uusia 
harrastuskerhoja ja -työpajoja.  
Harrastamisen Turun mallin toiminta 
on tarkoitettu kaikille turkulaisille 
peruskoululaisille, jotka etsivät harras-
tusta koulupäivän yhteyteen. 

Tarkemmat toiminnan järjestämis-
paikat ja ajankohdat päivitetään oman 
koulusi koulukohtaiseen harraste- 
lukkariin mahdollisimman pian tietojen 
valmistuttua. Harrastelukkarit  
löydät verkosta osoitteesta  
turku.fi/harrastelukkarit. Lisätietoa saa 
myös oman koulun yhdysopettajalta. 

Maksutonta toimintaa järjestetään 
koulujen tiloissa tai koulujen välittö-
mässä läheisyydessä.
• Lisätiedot:  
turku.fi/harrastamisen-turun-malli

Koulujen etsivä 
harrastustoiminta 
Toimintaan mukaan lähteneissä Turun 
peruskouluissa järjestetään lukuvuoden 
aikana maksutonta, etsivää harrastus-
toimintaa. Palvelu on tarkoitettu mukana 
olevien koulujen oppilaille, joille ei ole 
vielä löytynyt mieluisaa vapaa-ajan 
tekemistä. 

Koulujen oma etsivän harrastustoi-
minnan yhdyshenkilö auttaa ja neuvoo 
oppilaita löytämään heille mielekkään 
harrastuksen. Toiminta on osa harrasta-
misen Turun mallia.
• Lisätiedot: turku.fi/koulujen-etsiva- 
harrastustoiminta 

Aikuisille

Soveltavan liikunnan ryhmät on 
tarkoitettu liikunnassa erityistä 
tukea tarvitseville aikuisille. Har-
joitukset sovelletaan kunkin omaa 
toimintakykyä tukeviksi, joten 
ryhmissä koetaan onnistumisen 
elämyksiä. 

Soveltava 
kuntosaliharjoittelun  
ABC-kurssi  
Keskiviikkoisin 30.11.–25.1.  
(sis. joulutauko) klo 13.15–14.30, 
Impivaaran uimahallin tilauskunto-
sali (Uimahallinpolku 4). 
Kuuden kerran kurssilla tutustu-
taan kuntosaliharjoitteluun, laittei-
siin ja oikeaan suoritustekniikkaan. 
Laaditaan oma kuntosaliohjelma 
ja selvitetään, missä harjoittelua 
voi jatkaa. Yleisavustaja paikalla, 
myös oman avustajan voi ottaa 
mukaan ryhmään.  
Hinta: 15 €/kurssi, lisäksi sisään-
pääsymaksu (kertamaksu, 
Liikunta- tai Senioriranneke). 
Kimmokerannekkeella kurssi on 
maksuton. 
Ilmoittautuminen:  
p. 050 594 7207

Soveltava vesijumppa 
Torstaisin klo 9.30, 10.15 ja 11,  
Esikon palvelutalo (Uittamontie 7). 
Puolen tunnin vesijumppa läm-
pimässä vedessä on tarkoitettu 
asiakkaille, joilla on toimintakyvyn 
rajoitteita tai jotka käyttävät liikku-
misessaan apuvälinettä tai eivät 
pysty osallistumaan muuhun tarjolla 
olevaan toimintaan. Hinta: turkulaiset 
55 €/kausi, muut 83 €/kausi. 
Ilmoittautuminen: p. 050 594 7207 

12–19-vuotiaille  
hurja määrä eri liikunta-

lajeja maksutta!  
Kokeile ja innostu!

• mihi.fi

Nuorille maksuttomia 
liikuntavuoroja Mihissä
12–19-vuotiaiden Mihi-vuoroilla lajeina 
mm. jääkiekko, koripallo, parkour, 
keilailu, kuntosali, laser-peli, taekwondo 
ja futsal.
• Lisätiedot: mihi.fi tai  
jorma.fisk@turku.fi,  
p. 050 554 6250

Lasten liikunnan  
ihmemaa  
Sunnuntaisin 11.12. asti ja 15.1. alkaen 
klo 17–19 maksutonta liikkumisen 
iloa 1–12-vuotiaille lapsille ja heidän 
vanhemmilleen. Toimipisteinä ovat 
Aunelan ja Ilpoisten palloiluhallit, 
Haarlan, Hepokullan ja Varissuon 
koulut, Moision liikuntahalli sekä klo 
17–19.30 Kupittaan urheiluhalli. 

Toiminta on valvottua, mutta 
ei ohjattua. Tarjolla on liikkumaan 
houkuttelevia välineitä, kuten pomp-
pupatja, palloja ja rakentelupalikoita. 

Yhteistyökumppaneina ovat turku-
laiset urheiluseurat ja yhdistykset.  
• Lisätiedot ja mahdolliset  
peruutukset: turku.fi/ihmemaa ja  
Facebookissa: Lasten liikunnan  
ihmemaa, liikunta.palvelut@turku.fi,  
p. 050 554 6219  
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Kehitysvammaisten 
peliryhmä 
Torstaisin klo 17–18, Ammatti- 
instituutin sali (Uudenmaantie 43). 
Kehitysvammaisille suunnattu peli-
ryhmä, jossa sovelletaan eri pallope-
lejä osallistujien toiveiden mukaan. 
Hinta: turkulaiset 30 €/kausi, muut  
45 €/kausi. 

Soveltavan liikunnan ryhmätoimintaa 
järjestetään myös monissa yhdistyk-
sissä ja urheiluseuroissa, koko tarjonta 
osoitteessa turku.fi/soveltavaliikunta, 
tiedustelut p. 050 554 6222. 
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Leidit liikkeellä ja 
Kunnon äijät 9.1.–7.5. 
Naisten Leidit liikkeellä ja miesten 
Kunnon äijät kuntoilukalentereissa on 
tarjontaa kaiken kuntoisille liikkujille. 
Lähde kokeilemaan uutta, vaihtele 
arjen aikataulujen mukaan tai keskity 
sinulle mieluisiin lajeihin. Voit liikkua 
rajattomasti yli 20 vuorolla viikossa. 
• Lisätiedot: turku.fi/leiditliikkeella ja 
turku.fi/kunnonaijat 
 
Ihanaiset naiset 
-liikuntakurssi 17.1.–7.5. 
Naisille, joiden painoindeksi on 
vähintään 30 ja jotka haluavat aloit-
taa liikkumisen turvallisesti ohjatussa 
ryhmässä. 
• Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
turku.fi/ihanaisetnaiset 
 
Raskas sarja 
-liikuntakurssi 17.1.–7.5. 
Vatsakkaiden miesten liikuntakurssi, 
jossa voi liikkua 1–3 kertaa viikossa.
•  Lisätiedot ja ilmoittautuminen:   
turku.fi/raskassarja 
 
Kimmoke-ranneke 
Kimmokkeella voit ottaa vauhtia 
vapaa-aikaan todella edullisesti. Olet 
oikeutettu rannekkeeseen, jos saat 
tiettyjä Kelan tukia. 
• Lisätiedot: turku.fi/kimmoke 

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

Soveltavaa liikuntaa

https://turku.fi/harrastelukkarit
https://turku.fi/harrastamisen-turun-malli
https://turku.fi/koulujen-etsiva-harrastustoiminta
https://turku.fi/koulujen-etsiva-harrastustoiminta
https://mihi.fi
https://mihi.fi
https://turku.fi/ihmemaa
https://turku.fi/soveltavaliikunta
https://turku.fi/leiditliikkeella
https://turku.fi/kunnonaijat
https://turku.fi/ihanaisetnaiset
http://turku.fi/raskassarja
https://turku.fi/kimmoke
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Liikuntaneuvontaa 
ryhmämuotoisena – 
kiinnostuitko? Ilmoittaudu 
ryhmään nyt!  
Haluatko parantaa omaa hyvinvointiasi? 
Nyt siihen on loistava mahdollisuus, 
sillä Turun kaupungin liikuntapalvelut 
käynnistää uusia liikuntaneuvonnan 
ryhmiä työikäisille turkulaisille.

Liikuntaneuvonnan ryhmässä 
asiantuntijat tukevat sinua terveyttä 
edistävän elämäntapamuutoksen 
tekemisessä ja arjen aktiivisuuden 
lisäämisessä. Saat liikuntavinkkejä sekä 
opastusta hyvään ravitsemukseen, 
uneen ja palautumiseen. 

Ryhmässä kokeillaan ja tutustutaan 
erilaisiin liikuntamuotoihin ja liikunta-
paikkoihin. Liikuntaneuvonnan ryhmiin 
sitoudutaan vuodeksi. Ne sisältävät 
ryhmäkohtaisia lähitapaamisia ja oma-
toimijaksoja sekä monipuoliset terveys-
kunnon testaukset. Osallistuminen on 
maksutonta.  
• Lisätiedot: mikaela.vuoristo@turku.fi, 
p. 040 539 8578 

Saattajakortilla 
avustaja maksutta 
mukaan liikunta- ja 
kulttuurikohteisiin
Vammaiselle ja pitkäaikaissairaalle 
tarkoitettu Saattajakortti helpottaa 
liikunnasta ja kulttuurista nauttimista. 
Kortti oikeuttaa saattajana toimivan 
avustajan maksuttomaan sisään-
pääsyyn yhteistyökuntien liikunta- ja 
kulttuuripalveluiden sopimissa 
palveluissa. 
• Käyttökohteet ja hakulomake:  
turku.fi/saattajakortti 
• Ympäristökuntien saattajakortti- 
palvelut: liiku.fi/saattajakortti 

Ikääntyneille
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KuntoVoiTas-
ryhmäliikunnassa 
harjoitellaan innostavasti 
ja tehokkaasti
KuntoVoiTas-ryhmissä kuntosi 
kohoaa ammattilaisen ohjauksessa. 
Voima-, tasapaino- ja liikkuvuushar-
joitteita sisältävällä tunnilla haastat 
itseäsi juuri sopivasti ja innostut 
harjoittelusta. Edullisella maksulla 
voit liikkua rajattomasti kaikissa 
KuntoVoiTas-ryhmissä eri puolilla 
kaupunkia. Syyskausi 16.12. saakka. 
Loppukauden hinta: 20 € turkulaisille 
eläkeläisille, muille 40 €. Kevätkausi 
9.1.–7.5, jolloin hinnat: 40 €/80 €. 
Maksuton tutustumiskerta. Hyppää 
mukaan ja anna liikkeen jatkua! 
• Lukujärjestys, myyntipaikat ja lisä-
tiedot: turku.fi/kuntovoitas tai  
p. 050 554 6218
 

Rospuuttokauden 
kävelyt 
Omatoimisilla, kaikille avoimilla 
kävelyvuoroilla pääset liikkumaan 
liukkautta pelkäämättä läpi talven! 
Vuorot marraskuun alusta maalis-
kuun loppuun asti. 
• Impivaaran jalkapallohalli 

(Eskonkatu 1) ma klo 13–14 
• Kupittaan lämmitetty 

tekonurmikenttä 5 
(Blomberginaukio) ti klo 13–14  
ja ke klo 10–11

Elämyksiä ja 
liikuntaa edullisesti 
Seniorirannekkeella
Seniorirannekkeella pääsee kau-
pungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin 
ja kulttuuritarjontaan aukioloaikojen 
mukaan. Rannekkeeseen sisältyy 
myös omatoimisia liikuntavuoroja, 
ohjattuja kuntosalivuoroja sekä 
kertaluonteisia kulttuuriopastuksia. 
Hinta: 40 €/6 kk + 8 € rannekemaksu 
ensimmäisellä latauskerralla.

• Lisätiedot kävelyvuoroista ja  
Seniorirannekkeesta:  
turku.fi/senioriranneke tai  
topi.hella@turku.fi,  
p. 050 554 6224

Uimahalleissa tapahtuu
Joulunaika uimahalleissa
• Impivaara avoinna 23.12. klo 6–20 

sekä 26.12. klo 9–17, suljettu 6.12. 
sekä 24.–25.12.

• Petrelius avoinna 23.12. klo 15–19 
sekä 31.12. klo 6–10 ja 14–17, 
suljettu 24.–26.12. sekä 1.1. ja 6.1. 

Impivaaran uimakoulut  
ja vauvauinnit
Ilmoittautuminen tammikuussa alka-
viin lasten ja aikuisten uimakouluihin 
ja vauvauintiin turkulaisille alkaa ke 
15.12. klo 12 (ulkopaikkakuntalaiset 
pe 17.12.). Maalis–huhtikuun kurs-
seille ilmoittautuminen alkaa turkulai-
sille ke 9.2. klo 12. 
Ilmoittaudu: turku.fi/uimakoulut
• Lisätiedot: impivaaranuimahalli.fi

Tunnelmalliset 
kynttiläuinnit
Vietä rauhallinen uintihetki joulukii-
reen keskellä!
• Impivaarassa ma 19.12. ja ke 

21.12. klo 6–8 ja 16–20
• Petreliuksessa ti 20.12.  

klo 6–10 ja 17–19.30, pe 23.12. 
klo 6–10 ja 16–18.30 

• Lisätiedot: turku.fi/uimahallit ja 
Instagramissa sekä Facebookissa: 
Uimaan Turussa

Söker du information 
om motion på svenska?

Kolla turku.fi/sv/motion 
eller ring 050 554 6218.
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Vattengymppa på svenska 
i Impivaara simhall på 
måndagar kl. 19.30–20.15
Anmälningar på fredagar kl. 15 framåt 
via turku.fi/sv/impivaarasimhall 

https://turku.fi/liikunta
https://facebook.com/turkuliikkeelle
https://instagram.com/turkuliikkeelle
https://turku.fi/saattajakortti
https://liiku.fi/saattajakortti
https://turku.fi/kuntovoitas
https://turku.fi/uimakoulut
https://impivaaranuimahalli.fi
https://turku.fi/uimahallit
https://turku.fi/sv/motion
https://turku.fi/sv/impivaarasimhall


turku.fi/joulu  turku.fi/jul
turku.fi/christmas

https://www.turku.fi/joulu
https://www.turku.fi/sv/julstaden
https://www.turku.fi/en/christmas-city


Tapahtuma-
kalenteri Olemme koonneet joulunajan tapahtumia 

sivuille turku.fi/joulu, turku.fi/jul 
Lisää menovinkkejä: turkukalenteri.fi, 
kalenteri.turku.fi/sv

marraskuu

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

Turun Kaupungin- 
teatterissa talvella
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Kupittaanpuiston jouluvalot syttyvät pe 25.11. • turku.fi/valonpolku/kausivalaistus

16.11. klo 18 Turun Nuori Teatteri

Prinsessa Pikkiriikin talvi
Esityksiä 17.12. asti.
• turunnuoriteatteri.fi

Hiljaiset sillat
Pakahduttava tarina musikaalina! 
Päärooleissa Maria Ylipää ja  
Jonas Saari.
 
Hobitti
Joskus seikkailu valitsee sinut. 
Ikäsuositus 11+. Viimeinen esitys 
15.12.

Kunnia
Joku valehtelee. Tumma draama. 
 
Aleksis Kivi
Red Nose Companyn ja Avantin 
komedia miehestä, josta tuli 
monumentti. Esityksiä 28.1. asti.
 
Viirun ja Pesosen joulupuuhat
Voiko joulun taian rakentaa? 
Iki-ihana esitys nostattaa 
kaikenikäisten joulumielen. 
 
Perästä kuuluu!
Grus Grus Teatterin koko perheen 
esitys ihmisen toisista aivoista eli 
suolistosta. 
 

Naurettavuus
Nykynukketeatteria mennei- 
syydestä ja tulevaisuudesta!
Ensi-ilta 2.11.

Jalat ilmassa
Akseli Koukin monologi 
koulukiusaamisen jäljistä.
Ensi-ilta 16.11.
 
Dreaming of Tarja
Nopean Toiminnan Naisten 
poliittinen satiiri lasikattojen 
rikkojasta. 
Uusintaensi-ilta 22.11.
 
Stand up, Teatteri!
Suomen eturivin koomikot lavalla 
kuukausittaisilla klubeilla.

Punainen viiva
Oopperaa suurtuotantona! 
Kotimaista klassikkoa tähdittävät 
Johanna Rusanen ja Waltteri Torikka.
Ensi-ilta 26.1.
 
Koko ohjelmisto: tkteatteri.fi
Liput: 02 262 0030 /  
myynti@tkteatteri.fi / lippu.fi

Keväällä 
Päänäyttämöllä 

nähdään Punainen 
viiva -ooppera.

18.11. klo 18 Betel-kirkko

Evensong
• keyensemble.fi

18.11 kl. 19 Åbo Svenska Teater

Dracula
Föreställningar t.o.m. 21.4. /  
Esityksiä 21.4. asti.
• abosvenskateater.fi

18.11. klo 20 Linnateatteri

Qui? [Kui?] - kupliva revyy 
Ranskanmaasta
Esityksiä 21.1. asti.
• linnateatteri.fi

19.–20.11. klo 10–15 WAM

WAMin lasten viikonloppu 
Opastuksia, työpajoja ja mukavaa 
meininkiä koko perheelle.
• wam.fi

16.–17.11. klo 19 Konserttitalo

Bardista boleroon
Olli Mustonen, kapellimestari, Martti 
Rautio, piano, TFO. Jean Sibelius: Bardi 
op. 64, Matti Rautio: Pianokonsertto, 
Sergei Prokofjev: Sinfonia nro 4 C-duuri 
op. 47, Maurice Ravel: Bolero.
• tfo.fi

17.11. klo 18 Turun Nuori Teatteri

Viidakkokirja
Esityksiä 11.12. asti.
• turunnuoriteatteri.fi
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22.11. klo 11 

Ilmoittautuminen 
työväenopiston 
kevätkauden kursseille 
alkaa
• www.turuntyovaenopisto.fi

22.11. klo 18 pääkirjaston Rotunda 

Kirjailijavieraana Niina Repo
• turku.fi/kirjasto

23.11. klo 19 Tehdas Teatteri

Tainaron-nukketeatteriteos
Esityksiä 25.11. asti.
• tehdasteatteri.fi

Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin ovat 
mahdollisia! Tarkista 
viimeisimmät tiedot  
verkosta tapahtuma-
järjestäjien sivuilta.
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joulukuu
24.–25.11. klo 19 Konserttitalo

Kalevalan jäljillä
Olli Mustonen, kapellimestari, Ian 
Bostridge, tenori, TFO. Olli Mustonen: 
Sinfonia nro 3 "Taivaanvalot", 
orkesteriversion kantaesitys, Jean 
Sibelius: Lemminkäinen op. 22.
• tfo.fi

25.11 kl. 18 Åbo Svenska Teater

En Julsaga
(suom. Saiturin joulu) Föreställningar 
t.o.m. 28.12. / Esityksiä 28.12. asti. 
• abosvenskateater.fi

25.11. klo 19 Manilla-teatteri  

Minne kutsua Liza?  
Esityksiä 17.12. asti.  
• aurinkobaletti.fi  

Joulukaupungin  
valot syttyvät 26.11.
Tunnelmallinen joulukausi käynnistyy Turussa suurena 
joulunavauspäivänä 26.11., jolloin Tuomiokirkon kuusen ja 
Yliopistonkadun jouluvalot syttyvät. Joulunavauspäivänä luvassa on 
jouluista ohjelmaa koko perheelle. Tuomiokirkon kuusijuhla alkaa noin 
klo 15.45 lasten muskarihetkellä kirkonrottien tahdittaessa menoa. Juhla 
huipentuu illan kohokohtaan –Tuomiokirkon kuusen valojen syttymiseen. 

Turun Kaupunginteatteri somistaa jälleen Teatterisillan talveksi. Tällä 
kertaa teemaksi on poimittu teatterin ohjelmistosta Hiljaiset sillat. Talvi-
ilmeen on suunnitellut musikaalin lavastaja Jani Uljas.

Katso tarkemmat ohjelmatiedot: turku.fi/joulu
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25.11. klo 19 Logomo

Max Zenger Globus
• flamejazz.fi

26.11. klo 11–15 pääkirjaston 
Saaga

Saagan joulutapahtuma
• turku.fi/kirjasto

26.–27.11. klo 10–16 Luostarinmäki

Luostarinmäen 
joulunavausviikonloppu
• turku.fi/luostarinmaki
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Tunnelmaa 
joulumarkkinoilla
Virittäydy jouluun joulu-
markkinoilla! Vanhan Suurtorin 
Joulumarkkinat tarjoaa 
myyntituotteiden lisäksi musiikki-, 
teatteri- ja sirkusesityksiä neljänä 
adventtiviikonloppuna 26.11. 
alkaen, ja pukin pajalla voi tavata 
Joulupukin! Uuden Muotoilun 
Joulumarketissa 11.12. on tarjolla 
laaja kattaus turkulaista designia. 
Joulumyyjäisiä on myös mm. 
Messukeskuksessa, Turun VPK:n 
talossa ja Cafe Wision tiloissa.

Lisätietoa: turkukalenteri.fi
Vanhan Suurtorin Joulu- 
markkinoiden ohjelma: 
suurtorinjoulumarkkinat.fi

Joulun polku 
ydinkeskustassa
Joulun polku -tapahtuman 
teemana on Taianomainen 
tonttujen joulu. Joulun polku alkaa 
Satumaisesta joulunavauksesta 
26.11., Joulun taikaa ja 
valojen aikaa vietetään 3.12. 
ja Tonttulasten taianomainen 
touhupäivä on 10.12. 
• joulunpolku.fi

1.12. klo 13.30 pääkirjaston Studio

Perinteiset yhteislaulut 
Myös 15.12. 
• turku.fi/kirjasto

1.12. klo 18 Tanssiteatteri ERI

Lahjojen aika 
Esityksiä 20.12. asti.
• eri.fi

1.–2.12. klo 19 Konserttitalo

Rachlin & McElravy
Julian Rachlin, kapellimestari, Sarah 
McElravy, alttoviulu, TFO. Antonio 
Salieri: Sinfonia D-duuri, "Veneziana", 
William Walton: Alttoviulukonsertto, 
Felix Mendelssohn: Sinfonia nro 3 
a-molli, ”Skottilainen”.
• tfo.fi

2.12. klo 22 Café Tiljan, ÅST 

Kadi Vija Key Project
• flamejazz.fi
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Perinteiset juhlakonsertit 
itsenäisyyspäivänä
6.12. klo 12 ja 15 Konserttitalossa

Lähde juhlistamaan itsenäisyyspäivää Turun filharmonisen orkesterin 
kanssa! Turun kaupungin itsenäisyyspäivän juhlakonsertissa on luvassa 
kattaus kotimaista musiikkia, konsertin huipentavat Sibeliuksen 
Finlandia ja Fredrik Paciuksen Maamme. Konsertin johtaa TFO:n 
kunniakapellimestari Leif Segerstam.
 
Vapaalippuja itsenäisyyspäivän konsertteihin jaetaan lauantaina 19.11. 
klo 12 Turun konserttitalossa. Maks. kaksi lippua / hakija.

Klo 12 konsertti myös suorana verkkolähetyksenä osoitteesta tfo.fi/live.

• tfo.fi

3.–6.12. Jokiranta Auransillan ja  
Turun linnan välillä

Valon polku -valotapahtuma
Kansainvälistä valotaidetta ja paljon 
oheisohjelmaa. Lue lisää sivulta 10.
• turku.fi/valonpolku

4.12. klo 18 Betel-kirkko

Entr’acte
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa soivat 
Caroline Shaw´n, Zoltán Kodályn ja 
Robert Schumannin sävelet.
• tfo.fi

Leif Segerstam.  
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Joulumusiikkia tauotta Jouluradiosta taajuudella 93,8 Mhz sekä • jouluradio.fi26

https://tfo.fi
https://abosvenskateater.fi
https://aurinkobaletti.fi
https://turku.fi/joulu
https://flamejazz.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://turku.fi/luostarinmaki
https://turkukalenteri.fi
https://suurtorinjoulumarkkinat.fi
https://joulunpolku.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://eri.fi
https://tfo.fi
https://flamejazz.fi
https://tfo.fi/live
https://tfo.fi
https://turku.fi/valonpolku
https://tfo.fi
https://jouluradio.fi


Kynttiläuinnit joulukuussa Impivaaran ja Petreliuksen uimahalleissa, lue lisää s. 23 • turku.fi/uimahallit 
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Tärpit 
Taiteen talon 
tarjonnasta
Toimitusjohtaja Jere Pensikkala 
antaa kolme vinkkiä keskellä Turun 
Vanhaakaupunkia sykkivän Taiteen 
talon talvikaudesta.

1. Taiteen talossa tapahtuu paljon 
ja uusia sisältöjä tulee sellaista 
tahtia, että ehdottomasti paras 
vinkki on seurata kalenteria 
osoitteessa turku.fi/taiteen-talo.

2. Vuoden 2022 puolelta voi 
nostaa esille joulumyyjäiset, 
joita on ainakin kahtena 
peräkkäisenä sunnuntaina 4.12. 
ja 11.12. Samaan vierailuun voi 
yhdistää myös myös Vanhan 
Suurtorin Joulumarkkinat.

3. Teatteriesityksistä vinkkaan 
Teatteri Mundon koko perheen 
laululeikkikonsertin Prinsessa 
Pikkiriikki ja Astetta Paremmat 
Loilotukset 3.–4.12. sekä Turun 
Ylioppilasteatterin esityksen 
Oikeuskäsittely Antigone  
11.11.–15.12.
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7.12. klo 18 pääkirjaston Rotunda 

Kirjailijavieraana Pauliina 
Vanhatalo
• turku.fi/kirjasto

8.12 kl. 18 

Anmälningstiden till  
Arbis vårkurser börjar 
• www.aboarbis.fi

8.12. klo 19 TEHDAS Teatteri

Extra-neitsyt evankeliumi
Esityksiä 17.12. asti.
• grusgrus.fi

Joulu tulee 
laulaen
Yleisö pääsee laulamaan 
rakkaimpia joululauluja Turun 
filharmonisen orkesterin 
konsertissa 9.12. klo 19 Turun 
konserttitalossa. Puolalanmäen 
musiikkilukion kuorot toimivat 
esilaulajina. Yhteislaulujen 
lisäksi kuorot ja orkesteri 
esittävät jouluista musiikkia, illan 
isäntänä toimii intendentti Nikke 
Isomöttönen. Maria Itkonen 
debytoi kapellimestarina TFO:n 
edessä.

• tfo.fi

10.12. klo 19 Tehdas Teatteri

Liisa Pentti: Mabel Revival 
Diiva-työpaja klo 12–14.
• tehdasteatteri.fi

12.12. klo 10–15

Ohjelmaa pääkirjastossa
Celia- ja OmaKirjasto-info klo 10–11.
SenioriJelpin verenpainemittaus  
klo 11–13.
Opastusta verkkopankin käyttöön  
klo 14–15.
• turku.fi/kirjasto 

Maria Itkonen. 

10.–18.12. Kuralan Kylämäki

Isoäidinaikainen joulu 
Ti–pe klo 9–14, la–su klo 11–17.
• turku.fi/kuralankylamaki

13.12. klo 15.30–17.30  
Apteekkimuseo & Qwenselin talo

Lucian päivä
Glögitarjoilu Qwenselin talon 
vaunuvajassa.
• turku.fi/apteekkimuseo

Lucia tuo valon pimeyteen
Nauti Lucia-hartaudesta Turun tuomiokirkossa 13.12. klo 17.30. Lucia-
neito kulkueineen sekä lapsikuoro laulavat. Lucia-kulkue ilahduttaa 
samana päivänä myös Hansa-torilla klo 19, Kauppatorilla 14.12. klo 18  
ja Vanhalla Suurtorilla 18.12. klo 16.

Lucia kommer med ljus
Lucia-andakt firas i Åbo domkyrka 13.12 kl. 17.30. Lucia med följe och 
församlingens barnkör sjunger. Lucia-följet sprider ljus samma kväll också 
på Hansa-torget kl. 19, på Salutorget 14.12 kl. 18 och på  
Gamla Stortorget 18.12 kl. 16.

• abolucia.fi
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Koe Valon aika Logomossa
Valon aika – yksi Suomen suurimmista joulukonserteista soi Logomossa 14.12. ja 15.12. 
Lavalla esiintyy yli 500 lasta ja nuorta Puolalan musiikkiluokilta, Luostarivuoren Lyseon 
lukiosta, Puolalanmäen musiikkilukiosta ja Raija Lehmussaaren balettikoulusta. Konsertin 
vierailevana solistina on popkanteletar Ida Elina. Lavalla nähdään myös sirkusryhmä ArtTeatro. 

• instagram.com/valonaika2022 ja lippu.fi

14.12. klo 14 pääkirjaston Stage

Hittimittari
• turku.fi/kirjasto

Jere Pensikkala.  

Muita jouluisia 
konsertteja:

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

Teatteria  
Seikkiksessä
Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuiston Timantti-teatterissa:  
20.11. klo 15 Oravan joulu
27.11. klo 15 Pikkulin joulu
30.11. Joulu laulattaa 
-musiikkileikkikonsertti
4.12. klo 15 ja klo 17 Eira, Kalevi ja 
jotakuinkin joulu  
10.12. klo 15 ja klo 17 
JokeriPokeriBox: Jouluntaikaa
22.1. klo 13 ja klo 15 Piilossa-
taaperoteatteria
29.1. klo 15 Red Nose Company: 
Keisarin uudet vaatteet
12.2. klo 16 Kuuma Ankanpoikanen 
ja Tehdasteatteri: Prinsessa 
Pikkiriikki – kaikkien tuhmuroijien 
sankari

• turku.fi/seikkailupuisto
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Red Nose Company: 
Keisarin uudet vaatteet.

17.12. klo 18 Martinkirkko

Perinteinen joulukonsertti: 
Loisto
• keyensemble.fi

17.12. klo 19 Konserttitalo

Tuulin ja Waltterin joulu
• turunmusiikkijuhlat.fi

Ekumeeninen joulu  
rauhan asialla
Ekumeeninen rauhanviesti julistetaan maailmalle Turusta, kun eri 
kirkkokuntien johtajat esittävät yhteisen vetoomuksen rauhan puolesta. 
Teemassa korostuu rauhan lisäksi myös toivo. Humanitaarisen viestin 
tuojana on Firenzen pormestari Dario Nardella.

Ekumeeninen joulu -tilaisuus on Turun tuomiokirkossa torstaina 15.12. 
kello 18. Musiikista vastaavat laulaja Maria Ylipää sekä Åbo Akademin 
kuorot Brahe Djäknar ja Florakören. Turun filharmonista orkesteria 
johtaa Olli Mustonen. Yhteislaulujen aikana kerättävä kolehti ohjataan 
Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainan tukemiseksi.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tallenne on nähtävissä Yle TV1-kanavalla 
24.12. ennen joulurauhan julistusta ja myöhemmin Yle Areenasta.

• turku.fi/joulu
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24.12. klo 12 Vanha Suurtori

Joulurauhan julistus
• turku.fi/joulurauha

Pääkirjasto kutsuu 
myös jouluaattona

Tule nauttimaan rauhallisesta 
joulutunnelmasta ja lainaamaan 
kirjalahja. Turun pääkirjasto on 
avoinna jouluaattona 24.12.  
klo 11–17. 

• turku.fi/kirjasto

Lasten 
uusivuosi 
Kupittaalla
Perinteinen, maksuton Lasten 
uusivuosi kutsuu lapsiperheitä 
Kupittaalle 31.12. juhlistamaan 
vuoden vaihtumista. Luvassa 
on mielenkiintoista ohjelmaa, 
kuten liikuttava ja leikittävä 
Lasten liikunnan ihmemaa. 
Tapahtuma alkaa klo 15 ja 
huipentuu ilotulitukseen 
Kupittaan maauimalalta klo 18. 

• turku.fi/seikkailupuisto 

26.12. klo 15 Luostarinmäki

Tapaninlaulajaiset
Perinteiset tapaninveisut kaikuvat 
jälleen! Puolalanmäen lukion pojat 
esiintyvät Luostarinmäellä. 
• turku.filuostarinmaki

31.12. klo 12–15 Apteekkimuseo & 
Qwenselin talo

Ennustuksia uudelle 
vuodelle
Qwenselin talon vaunuvajassa.
• turku.fi/apteekkimuseo

Waltteri Torikka ja Tuuli Takala.
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Kirjatärskyillä sukelletaan kerran kuussa uutuuskirjoihin kirjaston FB-tilillä  
• facebook.com/turunkaupunginkirjasto

tammi-
helmikuu
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6.1. klo 19 Turun tuomiokirkko

Ruttomotetit
• kuninkaantienmuusikot.fi

3.2. klo 22 Café Tiljan, ÅST 

Antti Lötjönen Quintet East 
• flamejazz.fi

6.2. klo 19 Turun tuomiokirkko

Katedraali soi: Tatu 
Kauppinen & David Munk-
Nielsen
• turunmusiikkijuhlat.fi

Maksuttomia
konsertti- 
sarjoja
Tiistaikonsertit WAMissa klo 19
• 22.11. Turku Ensemble 
• 29.11. Nome-jousikvartetti 
• wam.fi 

Musiikkia ja runoa Turun  
linnassa sunnuntaisin klo 15
• 20.11. Lounais-Suomen  

Musiikkikoulu 
• 4.12. Föriflikat 
• 11.12. Kamarikuoro Melos 
• 18.12. Naiskuoro Resonus
• turku.fi/turunlinna

Loppiaisluistelut  
Parkin kentällä 6.1. 
Vauhdikas ja maksuton luistelupäivä 6.1. klo 11–15.30  
tarjoaa erilaisia lajikokeilumahdollisuuksia, vapaata  
luistelua ja muita ohjelmanumeroita koko perheelle.  

• turku.fi/lastenliikunta

20.1. klo 19 Manilla-teatteri 

Vähin äänin 
Myös 21.1. klo 16. Näytösten jälkeen 
Tiede-taide-treffit. 
• aurinkobaletti.fi 

25.–28.1. Useita tapahtumapaikkoja

Turku Band Festival 
• turkubandfestival.fi

27.1. klo 19 Logomo

Turku Jazz Orchestra & 
Henri Lyysaari 
• tjo.fi

8.2. klo 19 Turun tuomiokirkko

Katedraali soi: Tähtien 
synty
• keyensemble.fi

9.2. Turun keskusta

Penkkariajot

9.2. klo 19 Tanssiteatteri ERI

Carmen
Esityksiä 1.4. asti.
• eri.fi

David Munk-Nielsen ja Tatu 
Kauppinen.

10.2. klo 18 Konserttitalo

Irina Björklund ja Haikuja 
ihmiskunnalle
• turunmusiikkijuhlat.fi

Opastettuja  
kierroksia
Luostarinmäellä
Luostarinmäki lyhtyjen valossa 24. ja 26.11., 8., 10., 17. ja 18.12. 
klo 16. Ennakkoilmoittautuminen.

• turku.fi/luostarinmaki

Turun linnassa
Rikokset, rangaistukset ja vankilat 19.–20.11. ja 26.–27.11.  
klo 16.30. Ikäsuositus +11v. 
Turun linnan arkea ja juhlaa 19.–20.11. ja 26.–27.11. klo 12.15. 
Joulunviettoa hovissa ja säätyläiskodeissa 3.–18.12.  
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11 ja 13. 
Tonttu-ukon kierrokset 3.–18.12. lauantaisin ja sunnuntaisin  
klo 11, 12 ja 13. Ennakkoilmoittautuminen. 

• turku.fi/turunlinna

Forum Marinumissa
Itsenäisyyspäivän erikoisopastus Mannerheim-ristin ritarit 
meririntamalla 6.12. klo 14 ja 16.

• forum-marinum.fi
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Irina Björklund

Turun linnassa voi 
tutustua oppaan 

johdolla linnan 
vankilahistoriaan.

10.2. klo 20.55 Viking Grace

Flame Jazz Cruise 21
• flamejazz.fi
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Näyttelyitä
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Apteekkimuseo & 
Qwenselin talo
27.11.– 6.1. Katetut joulupöydät 
-näyttely 
Opastukset näyttelyyn suomeksi 27.11. 
ja 4., 11. sekä 18.12. klo 14 ja 16.30. 
Guidningar på svenska 10.12 kl. 14  
och 16.30.
• turku.fi/apteekkimuseo

Brinkkalan galleria
15.1. asti Carlo Bassi 
• turku.fi/brinkkala

Titanik-galleria
27.11. asti Vincent Roumagnac
1.–4.12. XS-festival
16.12.–22.1. Dylan Ray Arnold and 
Monika Czyżyk
23.–29.1. Marja Viitahuhta
• titanik.fi

Turun taidemuseo 
3.2. alkaen Shoji Ueda
Pimiö: 18.11.–15.1. Van der Kritz:  
The sky behind the eyelids
Studio: 18.11.–15.1. Niina Mantsinen
• turuntaidemuseo.fi

Turun Taidehalli / Iso 
Galleria 
13.1. alkaen Turun Taiteilijaseuran  
99. vuosinäyttely 
• turuntaidehalli.fi

Luostarinmäki
3.12.–8.1. Joulu Luostarinmäellä 
• turku.fi/luostarinmaki

Turun linna
Prinsessan matka
• turku.fi/turunlinna

Aboa Vetus Ars Nova
Aboa Vetus— vanha Turku
Luutarha
12.2. asti Marjatta Holma:  
Maalauksia 
26.11. alkaen Mika Taanila: FILM 
READER
• avan.fi 

Marjatta Holma, 
tempera kaakelille 
ja kankaalle sarjasta 
Maalauksia.

Shoji Ueda: Kako and a flower.

WAM
22.1. asti Liikuttaako 
Opastukset suomeksi sunnuntaisin 
klo 14. Guidningar på svenska 30.10, 
27.11, 18.12 och 22.1 kl. 15.
10.2. alkaen Jan Kenneth 
Weckman: Corpus sekä SALONG 
3+: Renaissance  

WAM X: 
4.12. asti Georg Jagunov:  
Ancylus ja Dana
• wam.fi

Forum Marinum
40 000+ Koe maailman kaunein 
saaristo kosketusetäisyydeltä
• forum-marinum.fi
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Luentoja kirjastossa
Pääkirjaston Studio:
• 17.11. klo 13 Viihdy verkossa – kirjaston ja vapaa-ajan 

digipalvelut senioreille 
• 17.11. klo 18 Kasvimuseo100: Lattiasieni ja muut 

rakennuslahottajat
• 13.12. klo 13 Virkeä vanhuus: Ikääntyneiden lääkehoito
• 13.12. klo 18 Historia nyt!  

Lähikirjastojen True Crime -illat
• Pansiossa 22.11. klo 17
• Ilpoisissa 29.11. klo 17.30
• Hirvensalossa 13.12. klo 17.30 

• turku.fi/kirjasto

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

Pääkirjasto
30.11. asti Mustavalkoinen vuosisata – 
Turun Palloseura 1922–2022 
2.–31.12. Kasvokkain – tarinoita 
ihmisen ja työn arvosta
• turku.fi/kirjasto 

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuiston  
Koidetantti-taidekontti
24.11. asti Valon leikki -valoinstallaatio 
1.–24.12. Mukuloiden ja juuresten joulu
• turku.fi/seikkailupuisto

Tanssiteatteri ERI
6.–22.1. Pirjo ja Tiina Lindfors:  
Luonnotar-valokuvanäyttely 
• eri.fi

Päivi Häkkinen, 
Richard, 2014. 
Turun kaupungin 
taidekokoelma.

Muutokset lehden tapahtumatietoihin ovat mahdollisia!  
Tarkista viimeisimmät tiedot verkosta tapahtumajärjestäjien sivuilta.30

https://turku.fi/apteekkimuseo
https://turku.fi/brinkkala
http://titanik.fi
https://turuntaidemuseo.fi
https://turuntaidehalli.fi
https://turku.fi/luostarinmaki
https://turku.fi/turunlinna
https://avan.fi
https://wam.fi
https://forum-marinum.fi
https://turku.fi/kirjasto
https://turku.fi/biologinenmuseo
https://turku.fi/kirjasto 
https://turku.fi/seikkailupuisto
https://eri.fi
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Tee itse jouluiset  
lahjat ja koristeet!
Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto 
Kynttiläpajat sunnuntaisin 20.11.–
11.12.
Kynttiläpajat varhaiskasvatus- ja 
kouluryhmille ma–to 21.11.–14.12. 
(ei 6.12.)
Tarkemmat ajat ja 
ilmoittautuminen:
• turku.fi/seikkailupuisto

Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma
Joulupajat 13–28-vuotiaille:
Kynttilöiden värjäyspajat  
4.–15.12. Ota mukaan omat  
valmiit kynttilät ja pintavärjää ne.
Saippuapajat 4.–5.12. Vala 
palasaippuoita läpikuultavasta 
saippuamassasta.

Lautapelikerho tiistaisin klo 16–20 pääkirjaston musiikkiosastolla • turku.fi/kirjasto
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Kaupungin vapaa-ajan palvelut tarjoavat 
pukinkonttiin monenlaisia ideoita – lahjoja, 
joista saa hyvän mielen ja virkistystä 
vapaa-aikaan. 

• Lue lisää: turku.fi/joulu

Turun linna
Piparkakkumuotin 
kaiverruskurssi 20.11. ja 27.11. 
klo 12–16. Suunnittele ja kaiverra 
puusta piparimuotti. Hinta 45 €. 
Himmelikurssi 26.11. klo 12–16. 
Tee perinteinen tai moderni 
himmeli. Hinta 30 €. 
Piparkakkukurssi I 3.12. klo 
12–15 ja II 4.12. klo 12–15. 
Tutustu puumuotilla kuvioituihin 
piparkakkuihin ja leivo kotiin 
viemisiä. Hinta 30 €.

Joulukoristepajat 9. ja 12.12. 
Valmista kauniit koristeet 
joulukotiin. 
Joulukortti- ja lahjapaperipajat 
14.–16.12. Tee grafiikan 
menetelmillä kortit ja käsinpainetut 
lahjapaperit. 
Tarkemmat ajat ja 
ilmoittautuminen: 
• turku.fi/vimma

Ilmoittautuminen: 
• turku.fi/turunlinna

Kuralan Kylämäen 
Kokeiluverstas
Avoin viikonloppu: Jouluun 
valmistautumista 26.–27.11.  
klo 13–17.
• turku.fi/kuralankylamaki

WAM
Aamukaffet WAMissa – Väri 
ja tunne 3.12. klo 10.30–13. 
Erityisesti nuorille ja aikuisille 
suunnattu taidepaja. Marmoroi 
kynttilöitä ja lähesty värejä 
symboliikan ja tunteiden 
näkökulmasta. Kääri kynttilät 
paketteihin pienen värianalyysin 
kera. 
Ilmoittautuminen: 
• wam.fi 

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto
Sunnuntain taidepajat vaihtuvin 
teemoin 22.1. alkaen
Ryhmäpajat (koulu- ja päiväkoti-
ryhmille)
Mediapaja ja Taidepaja torstaisin  
26.1. alkaen
Pikku Sirkus – vauvojen ja taaperoiden 
sirkusryhmät tiistaisin 24.1. alkaen
Lasten sirkusharrastukset eri 
ikäryhmille maanantaisin 23.1. alkaen

Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma
Kevätkausi tarjoilee kädentaitopajoja 
vaihtuvilla teemoilla, suosittuja 
savipajoja sekä asiakkaiden äänestämiä 
toivekursseja. Pajat ja kurssit on 
suunnattu 13–28-vuotiaille. Sunnuntai 
Vimman taidepajoihin tervetulleita ovat 
nuoren osallistujan seurassa myös 
muun ikäiset. 10–18-vuotiaiden nuorten 
maksuton kädentaitopaja Präkäämö 
jatkuu viikoittain vaihtuvin präkäilyin.  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
• turku.fi/vimma

Kuralan Kylämäen 
Kokeiluverstas
Taitotiistait
22.11. ja 29.11. klo 13–17.30 
• turku.fi/kuralankylamaki

Pääkirjaston Stoori 
Nuorten sarjispajat
24.11. ja 8.12. klo 17–19
• turku.fi/kirjasto

KONSTa Turun Seudun 
Kuvataidekoulu 
Kevätlukukausi alkaa 9.1.
Taiteen perusopetusta lapsille, 
nuorille ja aikuisille
• Vaihtelevia taidekursseja
• Lapsen ja aikuisen yhteisiä 

taidehetkiä
• Vauvojen ja taaperoiden värikylpyjä
• Hyvinvointia lisääviä työpajoja
• konstakuvataidekoulu.fi
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Tanssisirkus keskiviikkoisin 25.1. 
alkaen
Teatteriharrastus perjantaisin 27.1. 
alkaen
Tulevaisuuden tuumailijat –  
3D-harrastus torstaisin 26.1. alkaen

Tarinamuskari keskiviikkoisin  
25.1. alkaen
Värikylpyryhmät vauvoille ja 
vanhemmille maanantaisin 23.1. alkaen
Luovat kädet lapsille maanantaisin 
23.1. alkaen 
Ilmoittautuminen kevätkauden 
harrastuksiin alkaa 2.1.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
• turku.fi/seikkailupuisto

Turun kuvataidekeskus
• Joululoman leirit lapsille
Taiteen perusopetusta kevätkaudella:
• Värikaruselli 6–7-v.
• Ateljee-opinnot 7–12-v. ja aikuisille
• Talviloman kuvataideleirit
• kuvataidekeskus.fi
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Lumi Grönholm. 
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Julkinen tiedote

Prinsessan matka 
Turun linnassa 7.4.2024 asti

Prinsessan matka -näyttelyssä hypätään prinsessa Katariina 
Jagellonican maailmaan. Oletko milloinkaan miettinyt,  
millaista oli ihan oikean prinsessan arki kauan sitten? 
 Prinsessan matka on täynnä toimintaa ja yllätyksiä.

• turku.fi/turunlinna

 

K
U

VA
: O

T
TO

-V
IL

LE
 V

Ä
ÄT

Ä
IN

E
N

K
U

VA
: T

M
K

K
U

VA
: A

S
H

LE
Y

 K
L

A
S

S
E

N
 /

 J
U

LI
A

 W
E

S
E

LY
K

U
VA

: M
IK

A
 O

K
K

O

Monitori on Turun kaupungin keskitetty asiointi-
palvelupiste. Monitorin chatissa ja puhelimessa 
neuvomme ja ohjaamme Turun kaupungin palveluihin 
arkipäivien lisäksi myös lauantaisin. 

Chat osoitteessa turku.fi/monitori
Monitorin puhelin 02 262 0100

Asioi Monitorin chatissa 
ja puhelimessa

Lasten liikunnan 
ihmemaa

Maksuton Lasten liikunnan ihmemaa kutsuu sunnuntaisin  
20.11.–11.12. ja joulutauon jälkeen 15.1. alkaen klo 17–19. 

Toimintaa on tarjolla 1–12-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa 
seitsemässä toimipaikassa. Iloa ja liikettä!

• turku.fi/ihmemaa 

Maria Ylipää ja 
Jonas Saari. 

Hiljaiset sillat 
-musikaali

Hetken on vain me.
   

• tkteatteri.fi

Rachlin & 
McElravy

To 1.12. & pe 2.12. | 19.00 | Konserttitalo

Julian Rachlin, kapellimestari | Sarah McElravy, viulu | 
Turun filharmoninen orkesteri

Tähtiduon konsertissa kuullaan Antonio Salierin, Krzysztof Pendereckin  
ja Felix Mendelssohnin virtuoottisia säveliä. 

• tfo.fi

Julian 
Rachlin 

ja Sarah 
McElravy

https://turku.fi/turunlinna
https://turku.fi/monitori
https://turku.fi/ihmemaa
https://tkteatteri.fi
https://tfo.fi
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