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Turku juhlii kulttuuria
Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodesta on 10 vuotta. Tänä vuonna on siis  
juhlan aika. 

 Katsomme ylpeänä taaksepäin ja muistamme mitä vuosi sai aikaan: 
kulttuurista tuli helposti lähestyttävää, se tuli vastaan kadunkulmissa ja linnan-
pihalla, se sai meidät tekemään asioita yhdessä ja suoristi selkärankamme 
ylpeydestä: katsokaa meidän kaupunkiamme!

Vuodesta 2011 muistamme Tuli on irti! -näyttelyn Logomossa, joka kertoi 
vuoden 1827 Turun palosta. Sen synnyttämisessä käytettiin palovakuutuskirjoja, 
aikalaiskuvia ja -kuvauksia. Tutkimustyötä on jatkettu koko ajan Museo-
keskuksessa ja juhlavuodeksi syntyy lisää 3D-mallinnuksia Turusta. Nyt katse  
on keväässä 1827, ajassa ennen Turun paloa. Miltä Turku näytti silloin? Luvassa 
on ainakin kaupunkinäkymiä ja videoita kadonneesta kaupungista.

Juhlavuonna katsomme kuitenkin ennen muuta eteenpäin. Vanha kaupunki 
elää historiastaan, mutta tänäänkin tehdään lisää historiaa. Kerros kerrokselta, 
vuosi vuodelta Turusta tehdään kaikin tavoin parempaa kaupunkia. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden juhlavuonna kaupungin omat kulttuurilaitokset ja 
taiteilijat tarjoavat parastaan. Juhlavuodeksi luodaan suuria ja pieniä tapahtumia 
– suurimpana heinäkuussa Aurajokeen saapuva Tall Ships Races, joka sekin 
juhlistaa tasavuosia. Ensimmäinen Tall Ships Races järjestettiin Turussa  
vuonna 1996.

Åbo firar kulturen
I år är det tio år sedan Europeiska kulturhuvudstadsåret i Åbo. I år är det  
tid för jubileum.  

Vi ser stolta bakåt och minns allt som året fick till stånd. Kulturen blev 
lättillgänglig, vi mötte den i gathörn och på slottsgården, den fick oss att göra 
saker tillsammans. Vi rätade på ryggen av stolthet: Se på vår stad!

Från året 2011 kommer vi ihåg utställningen Elden är lös! i Logomo som 
bland annat berättade om Åbo brand år 1827. Utställningen föddes ur 
brandförsäkringsböcker, samtidsbilder och skildringar. Forskningsarbetet har 
fortsatt hela tiden i Museicentralen och nya 3D-modeller av Åbo blir färdiga 
till jubileumsåret. Nu är fokus på sommaren 1827 och tiden strax före Åbo 
brand. Hur såg Åbo ut då? Nu utlovas åtminstone stadsvyer och videon av den 
försvunna staden. 

Under jubileumsåret ser vi ändå först och främst framåt. Den gamla staden 
lever av sin historia, men även idag görs ny historia. Lager för lager, år för år gör 
vi Åbo till en på alla sätt bättre stad. 

Under kulturhuvudstadsårets jubileumsår bjuder stadens egna 
kulturinstitutioner och konstnärer på sitt bästa. Jubileumsåret till ära ordnas 
större och mindre evenemang. Det största är Tall Ships Races som kommer 
till Aura å i juli, och också den firar jämna år. Den första Tall Ships Races i Åbo 
ordnades för 25 år sedan år 1996.

Minna Sartes
vapaa-aikatoimialan johtaja
Tehtävä 
Johtaa Turun kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopalveluja.
Suosikkipaikkani Turussa
Auran rannat Koroisilta Linnanniemeen.

Pää-
kirjoi-
tus.
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Valoa piristykseksi!
Valotaideteoksista ja kausivalaistuksista 

koostuva Valon polku on valaissut 
keskustan maamerkkejä ja ulkotiloja sekä 

kutsunut ulkoilemaan. Asemanpuiston, 
Teatterisillan, Brahen puiston, Svante 

Dahlströmin puistikon, Kauppahallin kujan,  
kaupungintalon puiston sekä Kupittaan 

Liikennekaupungin ja lintulammikon valoja 
ennättää ihailla vielä 28.2. asti.

• turku.fi/citynomadi/valonpolku
• turku.fi/citynomadi/ljusstigen
• turku.fi/citynomadi/pathoflight

Tänään tehdään lisää historiaa. 

ÄÄNESTÄ/RÖSTA 
t u r k u . f i / k u n t a v a a l i t

KOMMUNALVAL

http://turku.fi
http://facebook.com/turunkaupunki
http://twitter.com/turkukaupunki
http://instagram.com/turkukaupunki
http://youtube.com/turkukaupunki
mailto:viestinta%40turku.fi?subject=
mailto:katja.laiho%40turku.fi?subject=
http://turku.fi/citynomadi/valonpolku
http://turku.fi/citynomadi/ljusstigen
http://turku.fi/citynomadi/pathoflight
http://turku.fi/kuntavaalit
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Tapahtuma-
kalenterissa

menovinkkejä 
helmi–toukokuulle

s. 25–31  

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

Oletko kiinnostunut oman asuinalueesi 
asioista? Haluatko oppia tuntemaan 
alueen kaupungin toimijoita?
Aluefoorumi on kaikille asukkaille ja 
alueen toimijoille avoin keskustelun ja 
yhteistyön areena, mukana on myös 
kaupungin eri toimialojen työntekijöitä. 

• Tietoa kevään aluefoorumeista:  
turku.fi/osallistujavaikuta,  
kerrokantasi.turku.fi tai  
katri.arnivaara@turku.fi.

Tule mukaan 
aluefoorumiin!

Turun kaupungin kaavahaku uudis-
tettiin osaksi turku.fi -verkkosivuja. 
Asemakaavojen tiedot löydät hel-
posti verkkosivujen hausta valitse-
malla sisältötyypiksi ”kaava”.  

Hakuohjeet ja lisätiedot: 
• turku.fi/kaavahaku
• turku.fi/sv/plansökning

Löydä asemakaavojen 
tiedot turku.fi-sivuilla

Koronavirus-aiheinen tieto,  
tuki ja ohjeistukset: 
• turku.fi/korona

Coronarelaterad information,  
stöd och anvisningar: 
• turku.fi/sv/corona

All information, support and 
instructions on the coronavirus:
• turku.fi/en/corona

Ajankohtaisin tieto Turun  
koronarokotuksista: 
• turku.fi/koronarokotus 

22–23 Turku liikkeelle
• Hiihtolomalla ulkoillaan  

ja uidaan
• Liikuntavinkkejä 

kaikenikäisille

24 Svenska sidan
• Åbo satsar på bilfritt 

centrum och trivsel
• Vattengympa ger en bra 

start på veckan
• Behändiga betalarmband

Turun urheilijalähettiläät Taika Koilahti  
ja Susanna Tapani.
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Tänään kotona

Kenen kotiin sinä 
haluaisit kurkata? 

Ehdota mielenkiintoista ihmistä 
tai perhettä Tänään kotona 

-palstalle sähköpostilla: 
viestinta@turku.fi

Koko 
perhe 
varikon 
laidalla
Turkulainen Vilho Aatola harrastaa kartingia ja pääsi 
mukaan valikoituun lupaavien kuskien suomalaistiimiin. 
Harrastus yhdistää koko perheen, sillä tässä lajissa 
lapsi ei pärjää yksin ilman vanhempien tukea.
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Monet ajoradat odottavat
Vaikka lajia pidetään kalliina, ja ulko-
maan kisamatkat keventävät Aatoloi-
denkin kukkaroa reippaasti, on lajia 
Annen mielestä mahdollista harrastaa 
myös edullisemmin. Riippuu pitkälti 
siitä, millaisia tavoitteita ajamiseen 
sisältyy.

– Jos ajaa omaksi iloksi tai kisaa 
harrastesarjassa, yksi auto riittää hyvin. 
Verrattuna moneen muuhun lajiin, eivät 
kustannukset nouse erityisen korkeiksi, 
Anne heittää esimerkkinä.

– Ja jos harrastus loppuukin jossain 
vaiheessa, niin auton arvo pysyy sama-
na, eli sen voi aina myydä eteenpäin, 
Tommi jatkaa.

Toistaiseksi ajaminen maistuu Vil-
holle. Jos into joskus tulevaisuudessa 
lopahtaisikin, ei se perhettä huoleta. 
Vilholla koulutyötkin sujuvat hyvin, ja 
keskittymiskyky ja analyyttinen ajattelu 

K
un 12-vuotias Vilho Aa-
tola voitti viime syksynä 
mikroautoilun eli kartin-
gin Suomen Rotax Max 
Challenge -osakilpailujen 

sarjan, ansaitsi hän sillä paikkansa Por-
tugalin Portimãon maailman finaalissa, 
joka piti järjestää tämän vuoden alussa. 
Pandemian takia koko kisa jouduttiin 
kuitenkin viime hetkellä perumaan.

– Vaikka pettymys oli kova, arve-
limme etukäteen, että jotain tällaista 
saattaisi tapahtua. Osasimme valmis-
tautua kisan peruuntumiseen henkisesti, 
kertovat Vilho ja vanhemmat Anne ja 
Tommi Aatola.

Nyt kolme kautta kisannut Vilho 
treenaa jo tulevaa kautta varten, ja iloa 
kevääseen tuo paikka uudessa lupaa-
vien kuskien suomalaistiimissä, johon 
hänet valittiin.

Alun perin Vilho aloitti lajin parissa, 
kun perheen isän Tommin tuttava oli 
mukana erään italialaisen kartingauto-
valmistajan hankkeessa ja ehdotti, josko 
Vilho kokeilisi ajamista. 

– Siitä se sitten lähti. Innostus au-
toihin kulkee meillä suvussa, sillä olen 
itsekin autoilualalla ja perinyt sen suku-
polvien takaa, kertoo Tommi.

Tommin vastuualueisiin kuuluu niin 
Vilhon mekaanikkona, huoltoauton 
kuljettajana, kokkina kuin sponsorinakin 
toimiminen.

– Minä taas olen perheessämme lajin 
viestintävastaava, naurahtaa ratkai-
sumyynnin ja maahantuonnin parissa 
työskentelevä Anne.

Paineetonta ajamista
Vaikka Vilho on jo alle 12-vuotiaana 
ajanut sadankin kilometrin tuntivauhtia, 
ei hänen päätään pakota. Hän nauttii 
kilpailemisesta eikä ota harrastukses-
ta turhia paineita. Aiemmin Vilho on 
harrastanut muun muassa jalkapalloa, 
jääkiekkoa, kuvataidekerhoa ja pianon-
soittoa, mutta ajaminen on toistaiseksi 
vienyt voiton.

Suomen olosuhteissa harmittaa 
ainoastaan sää, joka rajoittaa talvisin 
ulkoradoilla ajamista. 

– Talvisin tehdään crossfit-treeniä. Ei 
se ole niin kivaa kuin ajaminen, mutta 
siellä näkee kavereita, Vilho toteaa.

Hyvä fyysinen kunto onkin tärkeää 
jo nuorelle kartingkuskille. Pitkämäessä 
asuva Aatolan perhe hyödyntää muun 
muassa läheisiä Suikkilan pururatoja, 
joissa käydään lenkkeilemässä. Muuten 
koronavuonna Vilhon aika kului kou-
lunkäynnin ja ajamisen lisäksi karting-
kavereiden kanssa ajosimulaattoripeliä 
pelaten. 

– Se on siinä mielessä erilaista 
kuin oikea ajaminen, että kurveissa ei 
esimerkiksi tarvitse kääntää päätä, kun 
arvioidaan etäisyyksiä ja kulmia, Vilho 
pohtii.

Laji yhdistää ja luo yhteisöjä yli 
paikkakuntarajojen, sillä Vilho tuntee 
lähes kaikki ikäluokkansa ajajat ympäri 
Suomea. Normaalisti kesäkaudella koko 
perhe, pikkuveli Voitto mukaan lukien, 
kiertää kisoja yhdessä. Paljon reissaa-
vat kartingperheet ovat luoneet omat 
tapansa toimia kisamatkoilla.

– Vaikka kisapäivän aikana keskity-
tään ajamiseen ja kilpaillaan, keksivät 
lapset monenlaista yhteistä tekemistä 
varikolla ja ovat päivän päätteeksi par-
haita kavereita keskenään, Anne kertoo.
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Vilhon vanhemmat Tommi ja Anne tukevat 
poikansa harrastusta monin tavoin.

Kaupungin palvelut 
aktiivisessa käytössä
Kun Anne Aatola alkaa miettiä, 
mitä kaikkia kaupungin palve-
luita heidän perheensä käyttää 
ja hyödyntää, ei listasta meinaa 
tulla loppua. Mieleen tulevat 
ainakin Impivaaran uimahalli, 
Liikkuva koulu -kerhot, kirjas-
topalvelut, Seikkailupuisto, 
ulkoliikuntapaikat kuntopoluista 
pulkkamäkiin ja luistelukenttiin 
sekä Turun kaupungin tapahtu-
makalenteri.

– Käymme myös toisinaan Turun 
linnassa, Biologisessa museossa, 
Kuralan Kylämäessä, kaupungin- 
teatterissa ja Käsityöläismuseossa, 
Anne luettelee.

Aatolan perheen lapset käyvät 
läheistä Kähärin koulua, ja siellä 
käy kirjastoauto kerran viikossa, 
joka toimii ikään kuin lähikirjaston 
ominaisuudessa. 

Seikkiksen työpajoista Annella 
on myös hyviä kokemuksia, ja 
Liikkuva koulu -kerhoja hän muis-
telee erityisellä lämmöllä.

– Jos jotain kehitettävää lasten 
harrastustoimintaan miettii, olisi 
se juuri tämä, että koulupäivän 
yhteyteen voitaisiin lisätä har-
rastuksia. Se vapauttaisi iltoja 
muuhun ja vähentäisi kuskaamis-
rumbaa, Anne pohtii.

Turku edistää lasten ja nuorten harrastamista ja mielekästä vapaa-ajanviettoa, myös koulupäivän yhteydessä  
• turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen • turku.fi/sv/barnens-och-ungdomens-hobbyverksamhet

Ajosimulaattorin 
pelaaminen pitää 

talvikaudellakin 
ajovirettä yllä.

ovat viitosluokkalaisen vahvoja ominai-
suuksia. Niistä on hyötyä myös ajora-
dalla. 

Portimãon finaalin piti olla Vilhon 
toinen ulkomaankisamatka, viime vuon-
na debytoitiin Espanjassa. Voisi luulla, 
että kisamatkoilla pääsee tutustumaan 
uusiin, hienoihin paikkoihin. 

– Näin Espanjassa viikon aikana len-
tokentän, hotellin ja ajoradan, hymähtää 
Vilho huolettomasti.

Taitaa olla nuorella kuskilla vielä mo-
nia samanlaisia näkymiä edessään.

TEKSTIT: HEIDI HORILA
KUVAT: HEIKKI RÄISÄNEN

Koko 
perhe 
varikon 
laidalla

Vilhon huoneesta löytyy 
kymmeniä kisamenestyksestä 

kertovia pokaaleja, kuten 
Rotax Micro Max -sarjan 

voittopokaali.

http://turku.fi/lasten-ja-nuorten-harrastaminen
http://turku.fi/sv/barnens-och-ungdomens-hobbyverksamhet
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Historiallista 
romantiikkaa 
1800-luvun Turussa

T
uore esikoisromaani 
Puuvillatehtaan var-
jossa kertoo nuore-
na leskeksi jäänees-
tä rovastin tyttärestä 

Jennystä. Turun seurapiireissä 
Jenny tutustuu puuvillatehtaan 
johtajaan Fredrik Barkeriin ja 
uudistusmieliseen Kosti Vanha-
seen. Seuraa mustasukkaisuutta 
ja vetävää kolmiodraamaa. Kirja 
kuvaa aikaa, jona säätyläisyh-
teiskunta natisee liitoksissaan, 
työväenliike nousee ja naiset 
vaativat Canthin hengessä 
tasa-arvoa.

Kirjalla on mielenkiintoinen 
tausta. Turun kaupunginkirjas-
tossa kirjastonhoitajana työs-
kentelevä Ann-Christin Antell 
näki kymmenisen vuotta sitten 
unen, joka jäi vaivaamaan hänen 
mieltään. Vuonna 2017 Antell 

työskenteli kirjaston digitoin-
tiprojektissa, jossa digitoitiin 
1800-luvun Turkua koskevia 
teoksia.

– Aineistot olivat todella 
mielenkiintoisia ja silloin keksin 
yhdistää unen tarinan näihin 
historiallisiin faktoihin, Antell 
kertoo.

Antell anoi opintovapaata 
ja pääsi opiskelemaan luovaa 
kirjoittamista Turun avoimeen 
yliopistoon. Tuloksena syntyi 
tämä Gummeruksen julkaisema 
romaani.

• Lainaa kirja: vaski.finna.fi
• Vanhoja digitoituja teoksia voi 
lukea osoitteessa: digi.kirjastot.fi

Lainauskaappi 
tuo kirjaston 
uimahalliin
Impivaaran uimahallin aulaan saapui marraskuussa 2020 
kirjaston lainauskaappi, josta voi omalla kirjastokortilla 
lainata Turun kaupunginkirjaston aineistoja. Kaapista 
löytyy lainattavaa kaikenikäisille. Turkulainen Laura 
Maksimainen kävi testaamassa lainauskaappia ennen 
kuin uimahalli suljettiin koronarajoitusten vuoksi. 

M
aksimainen käyttää 
normaalisti kirjasto-
palveluita viikoittain ja 
Impivaaran uimahallissa 
tulee käytyä joka toinen 

viikko. 
– Käytän kirjaston palveluita tällä 

hetkellä paljon, koska itse opiskelen ja 
lisäksi lainaan lapselleni paljon lasten-
kirjoja, Maksimainen kertoo. 

Hän kokee tärkeäksi kirjastopalve-
luiden saavutettavuuden, ja on tyyty-
väinen, että palveluita viedään myös 
kirjaston ulkopuolelle, ja erityisesti sinne 
missä ihmiset käyvät paljon. 

– Impparissa voidaan tavoittaa ihmi-
siä, jotka muuten ei palveluja käyttäisi. 
Myös lapsi saattaa innostua, kun näkee 
lainauskaapin, Maksimainen pohtii. 

Palautuskaapille tarvetta
Lainauskaappia Maksimainen kokeili nyt 
ensimmäisen kerran. 

– Lainauskaappia on todella helppo 
ja yksinkertainen käyttää. Ehkä sijoi-
tusta voisi vielä miettiä, aulassa ovien 
edessä on melko rauhatonta asioida, 
Maksimainen toteaa.

Lainauskaappeja tai kirjastopalveluita 
olisi Maksimaisen mukaan kiva nähdä 

myös muualla. Lainauspalvelun lisäksi 
Maksimainen toivoisi kirjastoseinien 
ulkopuolelle myös palautusmahdolli- 
suuden. 

– Samppiksen maauimala voisi olla 
hyvä paikka, sillä siellä kesällä moni 
viettää pidemmänkin ajan, joten moni 
varmasti käyttäisi lainauskaappia. Miksei 
myös neuvoloissa erityisesti lapsiperhei-
tä ajatellen, etenkin, jos olisi palautus-
mahdollisuus samassa.

”Lukeminen osa 
ihmisyyttä”
Lainauskaapin Maksimainen näkee tar-
peellisena ja toimivana. 

– Mitä enemmän ihmiset lukevat, sen 
parempi. Mielestäni kirjallisuus on tärkeä 
osa ihmisyyttä, joten on hienoa, että 
lukeminen tehdään helpoksi.  

Maksimaisen mielestä myös äänikirjo-
jen lainaamiseen kannustava palvelu olisi 
toimiva. 

– Uimarannoilla sellainen olisi tar-
peellinen, ja se voisi toimia vaikka vaan 
QR-koodin avulla, Maksimainen maalai-
lee. 

• Lue lisää lainauskaapista:  
turku.fi/lainauskaappi 

TEKSTI JA KUVA: NOORA YRTTIAHO

Antell kirjailijavieraana
5.3. klo 18 Turun 

pääkirjaston Rotundassa.
Puhetta ja valokuvia Turun 

kaupungin 1800-luvun 
historiasta. 

Maksimainen lainasi 
lainauskaapista 

heppakirjan lapsen 
toiveiden mukaan.  

http://vaski.finna.fi
http://digi.kirjastot.fi
http://turku.fi/lainauskaappi
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Jokaisessa Turkupostin 
numerossa käymme kahvilla 
kaupungin työntekijän kanssa.

Tom: Olen 13 vuotta tehnyt liikuntapalvelujen 
kanssa yhteistyötä ja aina on ollut helppo ja 
mukava tulla. 

Susanna: Turun Nuorisokiekon kanssa 
yhteistyö on aina sujuvaa. Yhteistyösopimuk-
sessamme on määritelty, että Nuorisokiekko 
jakaa jäähallien lasten ja nuorten jääajat eli 
arkisin klo 15–22 ja viikonloppuisin klo 8–22 
vuorot jääkiekko-, ringette- ja taitoluisteluseu-
roille. Jaossa noudatetaan liikuntapalveluiden 
vuorojaon yleisiä periaatteita. Näiden vuorojen 
ulkopuolella olevat harrasteajat me myymme 
harrasteporukoille. 

Tom: Tavallaan tuemme seurojen toimintaa ja 
vastaavasti kaupunkia, jotta saadaan riittävä  
käyttöaste jäähalleihin. Lähtökohta on se, 
että kaikki haluaisivat jäälle kello 17–19. Mutta 
kun jaettavaa jäätilaa on rajallinen määrä, niin 

20–25 jääkiekkojoukkuetta, 7–8 muodostel-
maluisteluryhmää ja pari kiekkokoulua eivät 
mahdu neljälle radalle samaan aikaan. Mutta 
kaikilla on lajista riippumatta tasapuolisesti 
jossain vaiheessa prime time -aikaa.

Susanna: Pidetään piakkoin palautepalaveri 
jäävuorojen jaon pisteytysmallista ja keskustel-
laan siitä, miten uusi malli on toiminut ja miten 
jäät ovat riittäneet ja onko jotain kehitettävää.

Tom: Meitä vähän kaihertaa, ettei kilpakiekkoa 
ja vastaavasti taitoluistelun SM-ryhmiä arvoste-
ta tasollisesti pisteytysmallissa.

Susanna: Voimme jatkaa työstöä pisteytysmal-
lin kanssa. Tämä taidettiin jättää yhdeksi kehi-
tysideaksi, johon voidaan tarvittaessa palata. 
Liikuntalautakunnassa on määritelty maaliskuu 
tarkistuspisteeksi, jolloin katsotaan joukkueet, 
harrastajamäärät ja lisenssit, ja siitä lähdetään 
luomaan taas seuraavaa kautta. 

Jäävuorojen jakaminen 
sujuu yhteistyöllä

Tom: Jääpula on valitettavaa, mutta konstit 
monet. Paljon seurat ovat menneet siihen, 
että kaksi tai jopa kolme joukkuetta on sa-
maan aikaan jäällä. 

Susanna: Nimenomaan niin, että seura 
jakaa saamansa vuorot sisäisesti parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Varausasteista näkee, 
että jääurheilu käyttää maksimaalisesti hallit 
arki-iltaisin. Vapautuneet viikonloppuajat  
saadaan usein myytyä harrasteporukoille. 

Tom: Vaikka arjet ovat ihan piukassa, eikä 
ylijäämää ole, niin viikonloppuihin tulee 
pakostakin tyhjää tilaa, kun joukkueet käyvät 
peleissä, ringetellä on turnauksia ja taito-
luistelijoilla esityksiä ympäri maakuntaa. Se 
helpottaa, että kaikki pääsevät näkemään 
Timmistä vapautuneet ajat ja voivat hakea 
niitä omaan käyttöönsä. 

TEKSTI JA KUVA: MERJA MÄKELÄ

Turun kaupungin liikuntapalveluiden asiakaspalvelulla on vuosittain noin 1 500 
vuorovarausasiakasta ja yhteistyökumppania yhdistyksistä, yrityksistä ja peliporukoista. 
Asiakaspalveluesimies Susanna Hatanpää kutsui jäävuorojaon yhteistyökumppanin, Turun 
Nuorisokiekko ry:n puheenjohtaja Tom Rajalinin tapaamiseen kahvikupin äärelle.

Vapaita vuoroja haetaan 
Timmi-varauskalenterin kautta. 

Lue lisää: 
• turku.fi/liikuntavuorot
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Kasvava Turku

Turkulaisille 
lapsille ja nuorille 
mittavaa tukea
Turun kaupungin sivistystoimiala on palkannut kouluihin ja päiväkoteihin 
lisää henkilökuntaa torjumaan lasten ja nuorten eriarvoistumista opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämällä korona-avustuksella. Raha käytetään erityisesti viime 
kevään etäopetusjakson koronaepidemiasta aiheutuneiden haittojen minimoimiseen.

N
ormaalioloissakin osa 
oppilaista ja opiskelijoista 
tarvitsee enemmän tukea 
kuin toiset. Oppimisen 
erot kasvavat entisestään 

korona-aikana, jolloin etäopetusta on 
enemmän. Erityisen haavoittuvassa 
asemassa ovat erityisen ja tehostetun 
tuen tarpeessa olevien lisäksi vieras- 
kieliset lapset ja nuoret.

Kuluvan lukuvuoden aikana Pois 
poikkeusoloista -korona-avustuksella 
on päiväkoteihin ja kouluihin lapsia ja 
nuoria tukemaan palkattu noin sata 
opetuksen, ohjauksen ja tukitoimien 
ammattilaista.

– Koronakaudesta varmasti selvitään, 
vaikka tästä aiheutuu monenlaista har-
mia oppilaille ja opiskelijoille. Koronara-
hoituksella pyritään estämään syrjäy-

Korona-ajan 
lisärahoitus 
sivistystoimialalla

• Varhaiskasvatus: 849 000 € 
OKM ja Turun kaupunki

• Esi- ja perusopetus: reilu 
4,2 miljoonaa €  
OKM ja Turun kaupunki

• Lukiokoulutus: 759 500 € 
OKM

• Turun ammatti-instituutti: 
1,3 miljoonaa €  
OKM

Lue pidempi juttu verkossa • turku.fi/koronarahoitus-kouluissa

tymistä, joka olisi mahdollisesti jo 
elinikäinen ongelma osalle turkulaisia 
lapsia ja nuoria, toteaa toimialajohtaja 
Timo Jalonen.

Koronaraha todelliseen 
tarpeeseen
Kaikkiin peruskouluihin on palkattu 
erityisopettaja tukemaan kevään 
oppimisviiveitä, ja muun muassa 
yläkouluille on hankittu lisää opinto- 
ohjausvoimaa. 

– Monikulttuurinen opetus on yksi 
painopisteistämme. Olemme pysty-
neet parantamaan resursseja muun 
muassa omakieliseen ohjaukseen, 
suomi toisena kielenä -opetukseen 
ja valmistavaan opetukseen, kertoo 
perusopetuksen palvelualuejohtaja 
Tommi Tuominen.

Olemme kiitollisia 
kouluille jaetusta 
koronatuesta. Etäopetus 

on jättänyt joidenkin oppilaiden 
oppimiseen isoja aukkoja. 
Olemme pystyneet paikkaamaan 
heiltä oppimatta jääneitä asioita, 
kertoo Nummenpakan koulun 
laaja-alaisena erityisopettajana 
toimiva Suzan Khoshnau.

Nummenpakan koululla monikielisiä 
oppilaita tukee laaja-alainen erityisopet-
taja Suzan Khoshnau. Hän työsken-
telee 24 tuntia viikossa yhteistyössä 
alakoulussa luokanopettajan ja yläkou-
lussa aineenopettajan työparina.

– Etäopetus on jättänyt joidenkin 
oppilaiden oppimiseen isoja aukkoja. 
Olemme pystyneet pikkuhiljaa paikkaa-
maan heiltä oppimatta jääneitä asioita 
mm. suomen kielessä ja reaaliaineissa.

– Erityisopetukseen on saatu mo-
ninkertaisesti resursseja verrattuna 
normaalitilanteeseen. Olen erittäin 
tyytyväinen näihin huippuammattilai-
siin, joita olemme onnistuneet rahalla 
palkkaamaan. Ilman korona-avustusta 
monen oppilaan kohdalla tuki ei voisi 
olla nykyistä luokkaa, toteaa Nummen-
pakan koulun rehtori Jukka Laine.

Oppimisen aukot 
paljastuvat viiveellä
Korona-avustus on alun perin osoitettu 
kuluvan lukuvuoden tukitoimiin. Koska 
korona-ajasta lapsille ja nuorille aiheu-
tuvat haitat tulevat esiin viiveellä, ovat 
suuret kaupungit anoneet rahoituskau-
den jatkoaikaa myös tulevalle syksylle.

– Välttämättä lapselle tai nuorelle ei 
ole itsellekään vielä paljastunut, mitä 
hän on oppinut ja mitä hänen olisi 
pitänyt oppia. Sen selville saaminen 
on aikaa vievää salapoliisityötä, sanoo 
Jalonen.

          
TEKSTI JA KUVA: LEA FROLOFF

http://turku.fi/koronarahoitus-kouluissa
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M
ukana toista kertaa 
järjestetyllä kiertueella 
oli lähettiläitä Turun 
ammattikorkeakoulus-
ta, Turun yliopistosta, 

Yrkeshögskolan Noviasta ja Åbo Aka-
demista. Poikkeustilanne esti kiertuetta 
jalkautumasta toisen asteen kouluihin, 
joten tilaisuudet toteutettiin suorina etä-
lähetyksinä, jotka tarjosivat opiskelijoille 
interaktiivisen mahdollisuuden osallistua 
tapahtumaan.

– Tekniikasta voi periaatteessa 
valmistua mihin vaan. Se avaa valtavan 
määrän ovia, pohti Turun yliopiston 
opiskelijalähettiläs Kimmo Pyyhtiä 
kiertueen avajaislähetyksessä. 

Monikielisiä opintoja ja 
yhteisöllisyyttä
STEAM Turun työelämälehtori Matti 
Rahon vetämissä paneelikeskusteluis-
sa nousivat esille tekniikan opetuksen 

Tekniikan korkeakouluopinnot 
Turussa tutuksi
STEAM Turku ja Teknologiakampus Turku järjestivät tammikuussa 2021 Lounais-
Suomen toisen asteen opiskelijoille suunnatun Turun tekniikka -roadshow’n, 
jossa korkeakoulujen opiskelijalähettiläät vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin ja 
esittelivät tekniikan koulutusohjelmia oppilaitoksissaan. 

kirjo sekä ne monet polut, joita pitkin 
korkeakouluihin oli tultu. 

Poikkitieteellisyys ja joustava opin-
to-oikeus oppilaitosten välillä lisäävät 
tapoja tehdä opinnoista omannäköiset. 
Onkin omista mielenkiinnon kohteista 
kiinni, haluaako opintojaan viedä käy-
tännönläheisempään vai teoreettisem-
paan suuntaan.

Turkulaisten korkeakoulujen vah-
vuuksiksi mainittiin yhteisöllinen  
opiskelijaelämä ja monikieliset opinnot. 

Åbo Akademin Ville Vornanen 
esimerkiksi sanoi opintojen olleen iso 
kielikylpy, jonne voi kouluruotsilla us-
kaltautua mukaan. Uudet termit oppii ja 
kielitaito vahvistuu opintojen rinnalla. 

Esille nousivat myös turkulaisyritys-
ten tarjoamat runsaat mahdollisuudet 
erilaisiin työharjoitteluihin sekä oman 
alan kesätöihin.

TEKSTI JA KUVA: EMILIA KOIVUMÄKI

Ammatillisen 
koulutuksen ja 
lukiokoulutuksen 
yhteishaku 23.2.–23.3.

Kevään korkeakoulujen 
yhteishaku suomen- 
ja ruotsinkielisiin 
koulutuksiin 17.–31.3.

• opintopolku.fi
• studieinfo.fi

P
elillisyyden uudet 
keinot kirjojen 
maailmaan 
-hankkeessa etsi-
tään ja testataan 

hauskoja lukemaan innostavia 
pelillisiä keinoja 4.–6.-luokka-
laisten kanssa.  

Lounais-Suomen kattavas-
sa hankkeessa pelillisyys  
ymmärretään mahdollisim-
man laajasti ja etenkin  
leikillisyyden kautta. 

– Yhtenä tavoitteena on 
tuoda kirjastoihin uusia tapoja 
osallistaa lapset kirjaston toi-
mintaan, projektisuunnittelija 
Satu Aalto kertoo.

Keväällä testataan, mitä 
kaikkea lukeminen oikeastaan 
on. Oppilaiden omat vinkit ja 
kokemukset pyritään jaka-
maan osassa lähikirjastoja ja 
lisäksi muuhun ympäristöön.

– Toivon, että näkisimme 
kaikkien kirjallisuuslajien ja 
useiden eri lukemisen tapojen 
ja muotojen mahdollisuudet, 
ja että hauskuus ei ole väärin. 
Tärkeää on saada lapsille 
onnistumisen kokemuksia 
lukemisen parissa, Aalto 
summaa. 

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

  

Luku- 
riemua 
lapsille 
yhteistyön  
ja pelilli- 
syyden 
avulla  

Turun tekniikan -roadshow kokosi 
yhteen opiskelijalähettiläitä neljästä eri 

korkeakoulusta jakamaan kokemuksiaan 
toisen asteen opiskelijoille. Kuvassa 
vas. Ida Savinainen, Niklas Pelander, 

Kimmo Pyyhtiä, Konstantina Kalogeri ja 
Matti Raho.

Kevään 
2021 
yhteishaut

Tutustu STEAM Turun ja Teknologiakampus Turun toimintaan • turku.fi/steam • teknologiakampusturku.fi

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://studieinfo.fi/wp/sv/
http://turku.fi/kirjasto
http://turku.fi/bibliotek
http://turku.fi/library
http://turku.fi/steam
http://teknologiakampusturku.fi
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Turku vetoaa 
paluumuuttajiin
Vuosi 2020 oli ensimmäinen pitkään aikaan, jolloin suomalaisten muutto 
maahan oli vilkkaampaa kuin maasta pois. Koronakriisi on vahvistanut 
kuvaa Suomen turvallisista ja vakaista oloista, mikä on houkutellut 
ennätysmäärän etenkin korkeasti koulutettuja paluumuuttajia. Myös 
Turussa paluumuuttajien määrä on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna.

H
uippuosaajia on palannut Suo-
meen esimerkiksi Yhdysvaltojen 
Piilaaksosta. Töitä on jatkettu 
etänä, mutta moni on myös löy-
tänyt paikkansa kotimaisen työn-

antajan palveluksesta tai yrittäjänä. Korkeasti 
koulutettujen osaajien houkuttelu ja pitäminen 
Turussa on elintärkeää seudun elinvoiman ja 
kilpailukyvyn kannalta. 

Kansainvälinen ja sopivan  
pieni Turku
Turun yliopiston tutkijatohtori Reetta Hu-
malajoki on yksi Suomeen takaisin muutta-
neista osaajista. Suunnitelmissa oli perheen 
perustaminen, ja Humalajoen mukaan Suomi 
on siihen parempi paikka kuin Iso-Britannia. 
Turku valikoitui uudeksi kotikaupungiksi työ-
tarjouksen perusteella.

– Olemme brittimieheni ja tyttäreni kanssa 
sopeutuneet tänne hyvin; Turku on mahtava 
paikka lapsiperheille. Täällä on tekemistä ja 
kulttuuria, mutta kaupunki on silti sopivan 

pieni ja kaikkialle pääsee kävellen. Turku on 
myös kansainvälinen; olemme ystävystyneet 
monenmaalaisten ihmisten kanssa, kertoo 
Humalajoki, joka toivoo voivansa jäädä per-
heineen kaupunkiin.

Turku houkuttelee aktiivisesti kansain-
välisiä osaajia ja kehittää palveluitaan, jotta 
Turusta löytynyt uusi koti olisi pysyvä.

TEKSTI: VILLE HEIROLA
KUVA: MAIJA HURME

Kansainvälinen Turku

Maahanmuuttajille 
kieli- ja ohjaus-
palveluita Turun 
AMK:ssa
Turun ammattikorkeakoulu vastaa 
maahanmuuttajataustaisten 
korkeakouluopiskelijoiden tarpeisiin. 
Jatkossa Turun AMK tarjoaa enemmän 
Suomi toisena kielenä -opintoja ja 
eri kielitaitotasoilla. Suurin muutos 
tehdään maahanmuuttajaopiskelijoiden 
MOI-ohjauspalvelun kehittämisellä. 
MOI tarjoaa ohjausta opintoihin, 
vertaistukea ja mentorointipalveluja. 

Väestöliiton raportissa Kestävän väestönkehityksen 
Suomi 2020 korostetaan kynnyksien madaltamisen 
tärkeyttä korkeammin koulutetuille ja suomalaisissa 
korkeakouluissa opiskeleville maahanmuuttajille. 

Turun AMK:ssa haluamme edistää kaikkien jäsen-
temme yhdenvertaisuutta ja tunnetta osallisuudesta, 
kertoo palvelua koordinoiva Turun AMK:n lehtori 
Tiina Hirard. 

Vuoden uusturkulaiseksi valittu Aida Bacic  
työskentelee Yhdessä-yhdistyksessä toiminnan- 
ohjaajana ja opiskelee Turun AMK:ssa sosionomiksi.

Hän haki koulutukseen yhteishaussa, mutta ei 
päässyt sisään. Kun Turun AMK:sta pyydettiin välit-
tämään maahanmuuttajille tietoa polkuopinnoista, 
Bacic näki mahdollisuutensa. Polkuopintoihin voi 
hakea ilman valintakoetta kaksi kertaa vuodessa.  
Ne koostuvat tutkinnon ensimmäisen vuoden 
opinnoista, jotka suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden 
kanssa.

Bacic pitää työstä ihmisten parissa ja odottaa, 
että saa tulevaisuudessakin tehdä työtä, josta  
nauttii. 

– Kannustan kaikkia hakijoita: älä luovuta kerras-
ta, hae polkuopintojen kautta opiskelemaan, sanoo 
Aida Bacic.

• Lue lisää MOI-palvelusta:  
turkuamk.fi/maahanmuuttajille
• Tutustu polkuopintoihin:  
turkuamk.fi/polkuopinnot

TEKSTI: AINO ALASTALO, SAIJA VANHANEN
KUVA: ALMA HADZIC

Talent Call Turku -kutsukilpailussa etsitään uusia korkeasti koulutettuja kansainvälisiä osaajia • talentcall.fi

Englanninkieliset 
Welcome to Turku! 

-tapahtumat tutustuttavat 
uudet turkulaiset 

kaupunkiin:
• turkukalenteri.fi

Työ, parempi elämänlaatu 
ja perheen perustaminen 
houkuttelivat Reetta 
Humalajoen ja hänen 
aviomiehensä Jonathon 
Murphyn muuttamaan 
Turkuun. Reetan sylissä 
hymyilee Sofi-tytär.

Uuteen maahan kotoutumisen 
avain on Aida Bacicin mukaan 
kielitaito. – On todella tärkeää 

oppia suomen kieli, että pääsee 
osalliseksi yhteiskunnasta ja 

pystyy hoitamaan omia asioitaan.

http://turkuamk.fi/maahanmuuttajille
http://turkuamk.fi/polkuopinnot
http://talentcall.fi
http://turkukalenteri.fi
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Turkulaiset halusivat 

Asukasbudjetilla 
alppiruusupuiston, 
kuntoportaat, 
nuotiopaikan ja 
paljon muuta
Turun osallistuvan budjetoinnin mallin eli Asukasbudjetin 
miljoonalla eurolla toteutetaan asuinalueille 52 erilaista, 
kaupunkilaisten hyvinvointia lisäävää kokonaisuutta. 
Jokainen niistä on turkulaisten ideoima ja äänestämä, ja 
ne toteutetaan tämän vuoden aikana.

Alppiruusupuisto 
Varissuolle ja 
Länsikeskukseen 
kuntoportaat
Turkulaiset laittoivat itsensä mahtavasti 
likoon Asukasbudjetin ehdotusvaihees-
sa. Tänä vuonna toteutuukin monen-
laista uutta ja kivaa asuinalueille. 

Hirvensalossa toteutetaan katu- 
kirjasto, jossa katujen varsille tuodaan 
kirjalaatikoita, joihin ohikulkijat voi-
vat jättää kirjojaan tai ottaa itselleen 
luettavaa. 

Useilla asuinalueilla tuotetaan  
pop up -taidetyöpajoja ja avoimia 
taidepintoja, Vasaramäkeen syntyy 
luonnonkukkaniitty ja Ispoisiin asuk-
kaiden iloksi nuotiopaikka. Varissuolle 
valmistuu Alppiruusupuisto ja Länsi-
keskuksen Kalmasvuoreen nousevat 
kuntoportaat, jotka ovat ensimmäiset 
laatuaan Turussa.

Monen taiteen Halisfest 
tarjoaa elämyksiä 
kaikenikäisille
Halisissa järjestetään Halisfest, jonka 
yksi toteuttajista on Sateenkaari Koto 
ry:n Minna Maanpää. Minna kertoo 
Halisfestin tarjoavan elämyksiä tanssi- 
ja sanataiteen sekä nukketeatterin 
maailmasta kaikenikäisille. Halinen saa 
projektin myötä myös kolme Halis- 
taiteilijaa.

– Työryhmässä suunnittelu on jo 
käynnissä. Parhaillaan mietimme osal-
listuvia taiteilijoita, tekijöitä sekä tulevia 
taidetyöpajoja. Olemme tekemässä 
asukkaita osallistavaa kyselyä työpa-

jojen sisällöistä ja mahdollisuuksista 
osallistua esimerkiksi avoin lava  
-esityksiin omilla ohjelmanumeroilla. 

– Asukasbudjetista saatu raha  
mahdollistaa taiteilijoiden jalkautumi-
sen alueelle sekä tapahtumien moni- 
puolisen ohjelman. Toivomme, että  
Covid19-tilanne hellittää ja saisimme 
paikan päälle runsaasti ihmisiä.  
Hienoa, että osallistuvaa budjetointia 
toteutetaan. Se tuo asukkaita lähem-
mäksi yhteistä päätöksentekoa ja 
innostaa vaikuttamistyöhön, Minna 
kertoo.

innostavan ohjaajan työpanoksella mah-
dollistettua monta tärkeää kohtaamista.

Seuraa ja kommentoi, 
miten toteutukset etenevät
Kaikkiaan 3 001 turkulaista äänesti 
syksyllä 2020 Asukasbudjetin  
238 suunnitelmasta. 

• Hankkeiden etenemistä voit  
seurata ja kommentoida  
asukasbudjetti.turku.fi-sivustolla.

TEKSTI: ANRI NISKALA

Lisää tapoja vaikuttaa • turku.fi/osallistujavaikuta • turku.fi/sv/beslutsfattande/delta-och-paverka  
• turku.fi/en/decision-making/participate-and-influence

Varissuolle istutetaan 
alppiruusuja. Näin kauniisti kukkii 

Alppiruusupuistossa Raisiossa.

Maksutonta 
harrastustoimintaa ja 
aikuisen läsnäoloa
Asukasbudjetista saadulla rahalla 
Me-talolle Pansiossa palkataan ohjaaja, 
joka toimii lasten kerhojen vetäjänä ja 
luotettavana aikuisena. Lasten toiveiden 
mukaisesti askarrellaan, tanssitaan, 
liikutaan ja leivotaan. 

– Lapset ovat tässä voittajia, iloitsee 
Me-talon yhteisötoiminnan päällikkö 
Miika Neulaniemi. 

– Meidän toimintamme on loppujen 
lopuksi ihmisten välisiä kohtaamisia. On 
valtava helpotus, että saamme hyvän ja 

Asukasbudjetti toimii hyvänä 
osoituksena siitä, että 
kaupungilla on aitoa halua 
kuunnella asukkaita ja asukkaat 
pääsevät vaikuttamaan, kiittelee 
Miika Neulaniemi Me-talosta.
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http://asukasbudjetti.turku.fi
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Kohti vuotta 2029

Sujuvia hoitopolkuja 
ja oikea-aikaista 
kuntoutusta
Turun kaupungin hyvin-
vointitoimialan kehittämis- 
ja sopeuttamisohjelmalla 
haetaan palvelujen 
parempaa vaikuttavuutta 
ja talouden tasapainoa. 
Kehittämistä tehdään 
palveluissa, joissa saadaan 
aikaan säästöjä sekä 
rakenteet vastaamaan 
paremmin ikääntyvän 
väestön kasvavaan 
palvelutarpeeseen. 

Ikääntyneiden 
kuntoutus siirtyy 
kotikuntoutuskeskuksiin
Hajanaisesti eri yksiköissä sijainneet 
ikääntyneiden kuntoutuspalvelut 
kootaan kotikuntoutuskeskuksiin, 
jolloin usean ketjutetun palvelun sijaan 
kuntoutuja saa palvelua yhdestä 
kanavasta. Yhtenäiset palvelut 
vähentävät toistuvia arviointeja 
ja tähän kuluvaa resurssia. Myös 
jonottaminen palveluiden väliltä poistuu. 
Kuntoutuksesta tulee oikea-aikaista ja 
vaikuttavaa. 

Ikääntyneiden kotikuntoutus-
keskuksia perustetaan kolme, kaksi 
niistä avautuu Mäntymäkeen ja yksi 
Valio-Centeriin Läntiselle Pitkällekadulle.

– Keskuksissa on ryhmämuotoista 
kuntoutusta sekä yksilökuntoutusta 
keskuksen lisäksi kuntoutujan kotona, 
ylilääkäri Taru Falenius kaupungin 
terveyspalveluista toteaa.  

Kuntoutus on monialaista ja eri 
ammattiryhmistä, kuten fysio- ja 

toimintaterapeuteista, lähi- ja sairaan-
hoitajista, geriatrista ja geronomeista 
koostuvat tiimit takaavat kuntoutujalle 
laaja-alaisen geriatrisen arvioinnin ja 
toimenpiteet. 

– Tavoittelemme asiakkaiden 
toimintakykyä ja vähennämme 
raskaampien palveluiden, kuten 
sairaalahoidon käyttöä. Kuntoutuksen 
vaikuttavuuteen investoimalla 
vaikutetaan myös ikääntyneiden muiden 
palveluiden kysyntään, Falenius jatkaa.

seen suunnitelluissa tiloissa korkealla 
hoidon laadulla korona-ajan jälkeenkin.

– Kun hoito perustuu potilaan  
hoidon tarpeeseen, henkilöstön määrä, 
osaaminen, toimintamallit sekä tilat 
tukevat laadukasta hoitoa. Tutkimus, 
hoito ja kuntoutus järjestetään asiakas-
lähtöisen ajattelun mukaisesti yhdessä 
yksikössä. Vakioitu toiminta lisää  
laatua ja vähentää hukkatyötä, projekti-
päällikkö Terhi Painilainen toteaa. 

Kun potilaat eivät enää joudu jonot-
tamaan sairaalan osastolta toiselle, 
myös hoitojaksot lyhenevät.

Osastohoitopaikkojen vähentäminen 
vapauttaa henkilöstöresurssia, jota 
siirretään vahvistamaan avohoitoa ja 
kotiutumista tukevia palveluja  
esimerkiksi kotisairaalaa ja muisti- 
poliklinikkaa sekä osastoja, jotta hoito 
ja kuntoutus olisi intensiivisempää. 

• Hyvinvointitoimialan sopeuttamis- ja 
kehittämisohjelma: turku.fi/hytokehittaa

TEKSTI JA KUVAT: TIIA LAAKSO

Kotikuntoutuskeskusten 
tavoitteena on lisätä asiakkaiden 

omatoimisuutta ja vähentää 
raskaampien palveluiden, kuten 

sairaalahoidon käyttöä.

Fysioterapeutti Minna Källi loi 
Kaskenlinnan kuntoutuskeskukseen 
kevään korona-aikana 
yksilökohtaisen etäkuntoutuksen 
mallin. Myös lähihoitajan vetämiä 
kuntoutuvien ryhmien etäjumppia 
järjestetään. Kuntoutuja voi 
harjoitella kotonaan eikä aikaa 
siirtymisiin tarvitse varata. 

Osastohoidosta 
resursseja kotona 
tapahtuvaan hoitoon
Sairaalapalveluissa tehtävän kehit-
tämistyön tavoitteena on turvata 
oikea-aikainen ja laadukas sairaala- 
palvelu sekä parantaa potilaiden 
asiakaskokemusta mm. hoitopolkuja 
sujuvoittamalla ja toimintaa yhden- 
mukaistamalla. 

Esimerkiksi sairaalan akuutti- ja 
kuntoutusosastoista on siirrytty 
geriatriseen, medisiiniseen ja pallia-
tiiviseen hoitoprosessiin. Sairaalaan 
on myös avattu infektio-osasto, jossa 
hoidetaan infektiopotilaita tarkoituk-

http://turku.fi/hytokehittaa
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Kunta- 
talouden 
korona- 
vuoristorata
Ei ole ylimitoitettua sanoa, että kuluva vuosi on ollut hyvin 
poikkeuksellinen. Ympäri maailmaa levinnyt koronapandemia on 
mullistanut normaalin arkielämämme, työnkuvamme ja elantomme.

Kuntataloudelle korona on merkinnyt yhtä vuoristorataa. Pahimmat 
skenaariot koronan talousmenetyksistä eivät ole toteutuneet. 
Kuntatalouden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen 
kehityksestä tiedetään jo se, että kuntien menot eivät ole 
kasvaneet koronan ytimessä juuri lainkaan. Yllättäen myös kuntien 
verotulot ovat kasvaneet vahvasti. Kun tähän yhtälöön lisätään 
koronatukien vuoksi lisääntyvät valtionosuudet, niin kuntatalouden 
tunnusluvut vahvistuvat selvästi viime vuoden erittäin heikoista 
lukemista.

Samaan hengenvetoon tulee kuitenkin lisätä, että koronakriisi 
ei ole vielä ohi. Jo nyt näyttää yhä todennäköisemmältä, että 
pandemian todellinen hintalappu kuntataloudelle tulee vasta 
viiveellä.

Miten ne kunnat, joissa koronan jälkilasku on suurin, pystyvät 
vastaamaan asukkaiden pahoinvointiin, sairaanhoitopiirien 
lisälaskutukseen ja muihin kasvaviin vaatimuksiin parhaalla 
mahdollisella tavalla?

Kuntatalouden vuosien 2021–2023 näkymät ovat kaikkien kuntien 
kohdalla hyvin tiukat, eikä kunnille myönnetty koronatuki ole 
näiden vuosien ennusteita juuri heilautellut. Nyt jos koskaan 
kaikkien kuntien toiveena on käynnistää uudelleen pöhinä ja 
elinvoima kunnissa sekä hoitaa loppulasku koronan aiheuttamista 
menopaineista.

• Lue Punakallion kirjoitus kokonaisuudessaan:  
turku.fi/talous-ja-strategia

Minna Punakallio
Pääekonomisti
Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu aiemmin 
Kuntaliiton blogissa.

Näkökulma

Mikä sopeuttamis-
ohjelma?

T
urun kaupungin sopeuttamisohjelmassa on toi-
menpiteitä talouden tasapainottamiseksi kaikilta 
kaupungin toimialoilta. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 2019 hyväksymäs-
sä sopeuttamisohjelmassa on 95 toimenpidettä, 

joilla hillitään kaupungin toiminnasta aiheutuvien nettomenojen 
kasvua noin 60 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on etsiä pysy-
väisluonteisia säästöjä vuoteen 2023 mennessä.

Kaupunginhallitus päivitti sopeuttamisohjelman vuonna 
2020.  

Ensisijaisesti pyritään tukemaan kasvua, mutta tunnista-
maan myös uusia taloutta sopeuttavia sekä välittömästi talou-
dellista asemaa parantavia toimenpiteitä. 

Merkittävimmät sopeuttamisohjelman toimenpiteet ovat 
kehittämistoimia ja rakenteellisia uudistuksia. Näiden lisäksi 
mukana on menosäästöjä sekä maksujen ja taksojen tarkis-
tuksia. Sopeuttamisohjelma onkin talouden tasapainottamisen 
ohella mahdollisuus uudistaa kaupungin palvelurakennetta ja 
toimintamalleja.

Sopeuttamisohjelma vahvistaa kasvavan kaupungin 
taloudellista kantokykyä, jotta laadukkaista palveluista sekä 
kaupungin vetovoimasta voidaan huolehtia vastaisuudessakin. 
Turun kaupunki toimii jatkossa entistä asukas- ja asiakas- 
lähtöisemmin.

Koronan vuoksi toimenpiteitä ei ole kyetty edistämään  
täysin alkuperäisen suunnitelman mukaan. Koronan takia 
säästöjä on syntynyt myös ilman erillisiä toimenpiteitä, kun 
esimerkiksi henkilökunnan virkamatkat ovat jääneet pois ja 
koulutuksia on jouduttu siirtämään.

– Syvälle rakenteisiin menevien uudistusten toteuttaminen 
vaatii aikaa. Olemme aikataulussa ja sopeuttamistoimenpiteet 
etenevät isossa kuvassa suunnitellusti, sanoo Turun talous- 
johtaja Valtteri Mikkola.

• Turun kaupunginvaltuuston hyväksymien  
sopeuttamistoimien lista: bit.ly/sopeuttamistoimet

TEKSTI: SAARA MALILA
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Kaupunki remontissa

Turun ydinkeskusta uusiutuu täysin. Osa on jo tehty, osa odottaa 
valmistumista. Tuleva vuosi on uuden Kauppatorin vuosi.

T
ammikuinen arkipäivä Turun 
Kauppatorilla. Kolme kaup-
piasta aina paikalla, satoi 
tai paistoi. Tusina muitakin 
yrittäjiä tekee torilla kauppaa 

ympäri vuoden, ja kesällä alkutuottajia 
tulee kaupungin parhaalle myyntipaikalle 
kymmenittäin.

Maalaisten penkit ovat nyt ja tulevai-
suudessa kaupallisen keskustan ydin 
ja elävä sydän ja tekevät torista torin. 
Keskustassa kauppaa tehdään jatkossa 
aivan eri oloissa, kun torin kansi uudis-
tuu, paviljongit palvelevat ravintola- 
asiakkaita, Toriparkki on avoinna ja isot 
toimijat keskustassa ovat uudistuneet.

Rakentaminen ja historia
Rakentamiseen on Turun keskustassa 
jouduttu viime vuosina sopeutumaan. 
Uutta ja parempaa on tuskin koskaan 
syntynyt ilman häiriöitä, etenkään näin 
suurissa muutoksissa. Meneillään olevan 
mittaluokan kokoista uudistusta ei ole 
koettu sitten vuoden 1827 Turun suur- 
palon jälleenrakentamisen. 

Jos Suomen vanhimman kaupungin 
keskustaa ei olisi kaivettu Kauppatorin 
puolelta jokea, niin iso osa historiaa olisi 
jäänyt pinnan alle. Nyt alueen asukkaat 
ja arki 1600-luvulta lähtien on setvitty 
keskustan arkeologisten kaivausten 

ansioista. Niihin pääsee perehtymään, 
kun aiheesta ilmestyy kevään aikana 
kirja Muuritutkimus Oy:ltä.

Aikataulu ja avajaiset
Vanhat torikivet tulevat takaisin torille. 
Torikaupan alue tehdään perinteisestä 
kakoliitista eli vanhoista kivistä, jotka 
on syksyn aikana käsitelty 2020-luvulle. 
Uusvanhan torikiven paksuus on käsit-
telyn jälkeen kahdeksan senttiä, jotta  
lämmitysjärjestelmä pitää torikannen 
sulana koko vuoden. Paviljonkien  
terassialueet tehdään uudesta  
luonnonkivestä. 

– Kiveyksen tekeminen alkaa kes-
keltä toria, niin sanotusta vanhan kiven 

alueesta. Kauppatorin koko uusi pinta 
on valmis kesällä 2022, sanoo Turun 
uusi Kauppatori -projektin johtaja 
Janne Laine.

Aikataulu tarkentuu, kun kaikki 
suunnitelmat ja rakentaminen yhteen-
sovitetaan. Paviljonkien myötä torin 
ilme muuttuu merkittävästi jo tänä 
vuonna. Varmaa on myös se, että kun 
kaikki on valmista, eivät uuden torin 
avajaiset jää keneltäkään huomaa-
matta.

• turku.fi/kauppatori

TEKSTI: MIKKO GRÖNMAN

Turun uusi Kauppatori

Hyvää kannattaa 
odottaa

Havainnekuva Aurakadun 
paviljongista. Gastro- 

viini-ravintola avaa ovensa  
tässä tilassa.
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Pinnan alla valmis Toriparkki, 
maanpäällinen osa työn alla. Uusi 

Kauppatori valmistuu 2022.

Turku liittyi viime vuonna 
päästöttömien työmaiden 
green deal -sopimukseen. Sen 
allekirjoittaneet kaupungit ja 
organisaatiot luovat työmaille 
yhteiset hankintakriteerit, 
kehittävät päästöttömään työ-
maahan ja hankintaan liittyvää 
koulutusta sekä seuranta- 
järjestelmää. 

Työmailla syntyy hiilidiok-
sidipäästöjä useista lähteis-
tä. Esimerkiksi rakennusten 
lämmitys, betonin kuivatus, 
työkoneet ja kuljetukset 
aiheuttavat päästöjä. Niitä 
voidaan vähentää eri tavoin, 
kuten kouluttamalla henkilös-
töä ja omaksumalla uusia työ- 
ja toimintatapoja.   

Kaupunki voi toimia edellä- 
kävijänä vaihtoehtoisten 
käyttövoimien hyödyntämises-
sä ja samalla luoda kysyntää 
vähäpäästöisille ratkaisuille ja 
markkinoiden kehittymiselle. 
Sopimuksen tavoitteena onkin 
vähentää hankintayksikköjen 
työmailla syntyviä päästöjä 
pitkäjänteisesti julkisten  
hankintojen avulla.

Päästöttömät työmaat 
green deal alkoi 11.6.2020 ja 
päättyy vuonna 2030. 

• sitoumus2050.fi/ 
paastotontyomaa

Green deal 
-työmaat

http://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa
http://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa


15

Turun kaupunki uudistaa 
päiväkoti- ja koulutiloja
Turun kaupungissa rakennetaan, laajennetaan ja korjataan useita 
päiväkoti- ja koulutiloja vuoden 2021 aikana. Samalla etsitään pysyviä 
ratkaisuja väistötiloiksi tulevien peruskorjausten ajaksi. 

Kallelankadun päiväkoti
Kallelankadun päiväkotia on 
peruskorjattu vaiheissa. Rakennuksen 
viidestä osastosta ”Puput” valmistui 
vuoden 2020 puolella. Viimeinen vaihe 
valmistuu tämän vuoden aikana.

Perusparannuksen yhteydessä tehtiin 
yhteinen ruokailutila ja talotekniikkaa 
päivitettiin. Tänä vuonna uusitaan mm. 
vesikatto ja maalataan julkisivu. Myös 
piha-alueen aidat, leikkivälineet ja 
turva-alustat uusitaan sekä valaistusta 
parannetaan.

Daghem i Port Arthur
Sofiankadulle rakennetaan uusi 
päiväkoti, joka tulee korvaamaan 
Koulukadulla sijaitsevan ruotsinkielisen 
päiväkodin. Seitsemälle ryhmälle 
suunniteltu Daghem i Port Arthur 
valmistuu kesällä 2021. Rakennus 
sopeutuu Portsan hienoon 
puutaloalueeseen, ja pihasuunnitteluun 
on haettu luonnonläheisyyttä.

Tommilankadun päiväkoti
Tommilankadulle rakennettava uusi päi-
väkoti korvaa ensi vuonna Niitunniskan-

tien päiväkodin. Rakennus valmistuu ja se 
kalustetaan joulukuussa 2021, toiminta 
tiloissa käynnistyy tammikuussa 2022.

Päiväkodin julkisivun suunnittelussa 
on hyödynnetty taidekilpailun tuloksia. 
Pihapiirissä näkyy turkulaisen taiteilijan 
Johanna Sinkkosen ehdotus ”Jänöset”.

Myös kouluja perus-
korjataan ja laajennetaan
Sirkkalan koulun pihapiiriin rakennetaan 
uudisosa ja samalla peruskorjataan 
olemassa olevat rakennukset. Koulu saa 
kaivattua lisätilaa ja myös alueen esiope-
tustilat toteutetaan koulun yhteyteen.

Koulun on tarkoitus muuttaa raken-
nustöiden alta väistöön syksyllä 2021. 
Väistötilat järjestyivät Kärsämäestä Turun 
Aikuiskoulutuskeskuksen entisistä tiloista.

Myös Pääskyvuoren koulun perus-
korjauksen ja osittaisen laajennuksen 
suunnittelu on käynnissä.  Rakennustyöt 
tehdään vaiheissa vuosina 2021–2023 

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

Daghem i Port Arthurin 
arkkitehtisuunnittelusta 

vastaa Juhana Marttinen, 
arkkitehti SAFA.

siten, että väistötiloja ei tarvita.
Hankkeen yhteydessä puretaan 

vanha siipiosa, ja tilalle rakennetaan 
uutta koulu- ja esiopetustilaa.

Vuoden 2021 aikana edistetään 
myös Nummenpakan koulun ja Rau-
nistulan koulun teknisiä korjauksia 
sekä Suikkilan koulun ja Talinkorven-
tien päiväkodin tilahanketta.

Kaupunki suunnittelee 
pysyvämpiä väistötiloja
Turku tavoittelee myös pysyväm-
piä väistötiloja koulukohteiden 
peruskorjausten ajaksi ja yllättäviin 
tilanteisiin. Koulukiinteistö Ruis-
katu 8 on remontoitu palvelemaan 
väistötilatarpeita seuraavat kym-
menen vuotta. Myös Kärsämäen 
Aikuiskoulutuskeskuksesta on 
päätetty vuokrata tiloja kaupungin 
käyttöön. Muita ratkaisuja suunni-
tellaan vuoden 2021 aikana.

Varhaiskasvatustilojen osalta 
valmistellaan pidempiaikaista 
väistötilaratkaisua yhdessä 
Turun päiväkotitilat Oy:n kanssa. 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 
esisopimuksen, jonka mukaan 
kaupunki solmii siirtokelpoisesta 
päiväkodista 20 vuoden vuokra- 
sopimuksen. Ensivaiheessa päivä- 
koti sijoitetaan Linnakaupungin  
alueelle Akselintielle.

Katso lisää kuvia verkkojutusta:
• turku.fi/pk-ja-koulutilat
• turku.fi/sv/dagvards-och- 
skollokaler

TEKSTI: LEA FROLOFF

Kallelankadun päiväkodin sisätilojen 
peruskorjauksissa ”Puput”-osasto 

valmistui vuoden 2020 lopulla.
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Hei, nyt lähdetään

Intendentin arki on 
musiikin ympäröimää
Turun filharmonisen orkesterin intendenttinä 1.10.2020 aloittaneen Nikke Isomöttösen työpäiviin 
kuuluu monipuolisia hallinto- ja suunnittelutöitä. Kaiken tekemisen keskiössä on musiikki.

A
ninkaistenmäellä sijait- 
sevassa Turun konsertti- 
talossa musiikki soi  
päivittäin. Orkesterin 
intendenttinä Nikke Iso-

möttönen vastaa orkesterin ja Konsertti-
talon toiminnasta, taloudesta, hallinnos-
ta sekä taiteellisen suunnitteluprosessin 
johtamisesta yhdessä taiteellisen 
johtajan Olli Mustosen sekä orkes-
terimuusikoista koostuvan taiteellisen 
toimikunnan kanssa. 

– Haluan olla kehittämässä orkes-
teriyhteisöä, jossa kaikilla on hyvä 
työskennellä ja jossa asiat hoituvat 
sujuvasti. Keskeisimpiä tehtäviäni on 
huolehtia siitä, että meillä on toimin-
taamme tarvittavat resurssit ja että niitä 
käytetään tarkoituksenmukaisella taval-
la, jotta erilaiset yleisöryhmät pääsevät 
nauttimaan orkesterin monipuolisesta 
tarjonnasta niin konserttitalossa kuin 
sen ulkopuolella – livenä ja digitaalisesti.

Jyväskylästä Turkuun muuttaneen 
Niken kollegoina Konserttitalossa on 
toimistoväen lisäksi yli 70 muusikkoa. 
Korona-aika on muuttanut orkesterin-
kin arkea, mutta toiminta on talossa 
jatkunut ja myös Nikke on tehnyt töitä 
pääsääntöisesti toimistolta käsin. 

– Koska aloitin tässä työssä vasta 
lokakuun alussa, itselleni on ollut pereh-
tymisen kannalta tärkeää, että olen ollut 
fyysisesti paikalla, koska myös orkes-
terin konserttitoiminta ja siihen liittyvät 
asiat ovat pyörineet lähes tavalliseen 
tapaan. Turvallisuuteen on toki orkes-
terin tiloissa ja toiminnassa kiinnitetty 
erityistä huomiota. 

Orkesterityössä ei ole 
kahta samanlaista 
työpäivää 
Intendentin kalenteri täyttyy erilaisista 
kaupungin hallintoon liittyvistä palave-
reista, oman hallinto- ja tuotantotiimin 

kokouksista sekä yhteistyökumppa-
nien tapaamisista. Työarkea määrittää 
myös tiivis sähköpostikirjeenvaihto 
tulevien konserttikausien taiteilija-
vieraiden kotimaisten ja ulkomaisten 
agenttien kanssa. 

Koronan vuoksi 
ohjelmistosuunnittelussa 
on tehty nopeita 
muutoksia
Tällä hetkellä korona aiheuttaa paljon 
työtä.

– Tavallinen työpäivä on sellainen, 
että siitä mitä on suunnitellut tekevän-
sä harvoin kovin paljon toteutuu. Säh-
köpostista ilmaantuu pikaista vastaus-
ta odottavia asioita jatkuvasti. Täysin 
oma lukunsa on tämä korona-aika. 
Yleisötapahtumien ja matkustamisen 
rajoitusten jatkuvat muutokset ovat 
pakottaneet sopeuttamaan orkeste-
rin toiminnan kulloisiinkin rajoituksiin 

sopivaksi todella nopeilla aikatauluilla. 
Tämä on tarkoittanut, että kaikki suun-
nittelutyö on tehty moneen kertaan, 
työmäärä on kasvanut valtavasti. 

Parasta työssä on musiikki. 
Aiemmin mm. Jyväskylä Sinfonian ja 
Mikkelin kaupunginorkesterin inten-
denttinä työskennellyt Nikke pitää 
myös siitä, että työ on monipuolista ja 
vaihtelevaa. 

– Minulle on tärkeää, että saan olla 
tekemisissä minulle tärkeän asian, 
musiikin, parissa ja että voin työlläni 
omalta osaltani mahdollistaa musiikil-
lisia elämyksiä kuulijoille. Palkitsevinta 
on istua konserttisalissa kuuntelemas-
sa orkesterin onnistunutta konserttia, 
aistia yleisön mukanaolo ja nähdä 
miten musiikki vaikuttaa! 

TEKSTI: PAULA KAHTOLA
KUVA: ESKO KESKIOJA

Tutustu orkesterin ohjelmistoon • tfo.fi • tfo.fi/sv • tfo.fi/en
Osa konserteista suorina, maksuttomina verkkolähetyksinä • tfo.fi/live

Uutena turkulaisena 
olen päässyt pitkästä 
aikaa kokeilemaan 
keskustassa asumista, 
ja niinpä tosi mieluinen 

uusi aamurutiini on ollut reilun 10 
minuutin kävely työpaikalle – auto on ollut 
tarpeeton, toteaa Nikke Isomöttönen.

http://tfo.fi
http://tfo.fi/sv
http://tfo.fi/en
http://tfo.fi/live


17

Turku toivottaa 
matkailijat turvallisesti 
tervetulleiksi 
Turku on valmis ottamaan matkailijat vastaan terveysturvallisesti. Kaupungin 
matkailu- ja tapahtumatoimijat ovat tehneet yhdessä kaikkensa, jotta matkailijoilla 
– ja luonnollisesti kaupunkilaisilla – on Turussa turvallinen olo nyt ja matkailun 
jälleen päästessä kunnolla käyntiin koronan jälkeen. 

T
erveysturvallisen 
Turun tunnistaa tun-
nuksesta Clean & Safe 
Turku, jonka mukana 
olevat ovat laittaneet 

tarroina toimipisteisiinsä ja banne-
reina verkkosivuilleen. 

Tunnuksesta kuluttajan on 
helppo tunnistaa, että kaikkialla 
huolehditaan koronaan liittyvistä 
ohjeista ja vaateista.

Clean & Safe Turussa on 
mukana jo 52 turkulaista toimi-
jaa: majoitusyrittäjiä, ravintoloita, 
tapahtumatuottajia ja varustamot 
sekä kaupungin omat toimijat, 
kuten museot, kirjastot, uimahallit, 
teatteri ja orkesteri.  

Idean taustalla oleva kärki- 
alajohtaja Teija Raninen seudun 

kehitysyhtiöstä Turku Science 
Park Oy:stä kiittää yrittäjiä ripeästä 
mukaan lähtemisestä. Mukana on 
vahvasti myös Visit Turku.

– Syyskuussa mietimme, miten 
tuemme yrittäjiä ja matkailua, 
lokakuussa kutsuimme toimijat 
koolle, marraskuussa toimintatapa 
ja verkkosivu olivat valmiit ja joulu-
kuussa tarrat olivat ikkunoissa. Nyt 
odotamme, että korona saadaan 
hallintaan ja pääsemme yhdessä 
toivottamaan matkailijat takaisin 
tervetulleiksi Turkuun, Teija Raninen 
kertoo. 

Kilpailu matkailijoista on kovaa 
niin Suomessa kuin maailmallakin. 
Kaupunkien on erotuttava toisistaan 
ja tarjottava kiinnostavaa koettavaa 
helposti löydettävässä muodossa.

Läs mer • cleanandsafeturku.fi/sv
More information • cleanandsafeturku.fi/en

Clean & Safe Turku 
kokoaa yhteen 
kaikki suositukset, 
viranomais- 
määräykset ja 
sertifikaatit. 
Toimijoilta 
edellytetään 
seuraavia asioita:

• Yritys on kouluttanut ja sitouttanut 
henkilökuntansa koronaturvalliseen 
toimintaan.

• Henkilökunta on ohjeistettu 
sairastumisen varalta: töihin ei tulla 
sairaana, hakeutuminen testiin ja 
omaehtoinen karanteeni.

• Yritys noudattaa THL:n ohjeita 
koronaturvallisuudesta.

• Yritys noudattaa aluehallintoviraston 
ohjeita ja kokoontumisrajoituksia.

• Asiakkaille ja henkilökunnalle on 
tarjolla käsidesiä ja mahdollisuus 
käsien pesuun.

• Siivousta on tehostettu ja yritys 
ottaa huomioon siivousohjeet 
koronaturvallisuuden takaamiseksi.

• Asiakkaiden ohjaus yrityksen tiloissa 
on suunniteltu turvavälit huomioon 
ottaen.

• Yrityksen nettisivuilla tai paikan 
päällä asiakastiloissa on asiakkaille 
ohjeistus koronan osalta.

• Yritys on kehittänyt 
palveluprosessejaan 
koronaturvallisuuden näkökulmasta 
(mm. mahdollisuudet kortti-
maksamiseen, mahdollisuudet 
lippuvaraukseen sähköisesti sekä 
asiakkaiden ohjeistaminen paikalle 
saapumisesta etukäteen).

• Asiakkaille on tiedotettu 
toimenpiteistä, joita on tehty 
turvallisen palvelun takaamiseksi.

• Kasvosuojien käytössä noudatetaan 
viranomaisten alueellisia suosituksia.

Koronan myötä on entistä tär-
keämpää se, että matkailijalla on 
matkakohteessa turvallinen olo.

– Terveysturvallisuuden on 
oltava niin itsestään selvää, ettei 
matkailijan tarvitse sitä miettiä. 
Se on meidän toimijoiden tehtä-
vä, sanoo Turun matkailujohtaja 
Anne-Marget Hellén.  

Matkailijoita houkutellaan kau-
punkiin tutulla kissmyturku.fi-si-
vustolla, jolle on koottu kaupungin 
ja alueen antia inspiroimaan niin 
matkailijoita kuin myös alueen 
asukkaita. 

TEKSTI: SAARA MALILA

Tutustu tarkemmin:
• cleanandsafeturku.fi
• kissmyturku.fi
• turkubusinessregion.com 

https://www.cleanandsafeturku.fi/sv
https://www.cleanandsafeturku.fi/en
https://www.cleanandsafeturku.fi/
http://kissmyturku.fi
http://turkubusinessregion.com
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T
urku Science Parkin pal-
velut ovat tarjolla kaikille 
yrityksille ikään, kokoon 
tai toimialaan katsomatta. 
Tunnetuimpiin palveluihin 

kuuluu perustamisneuvonta, jossa 
vuonna 2019 kirjattiin yli 1 300 asiakas-
käyntiä ja lähes 500 perustettua uutta 
yritystä. 

– Palvelu-uudistuksessa olemme 
vahvistaneet polkua, joka perustamis-
neuvonnan jälkeen jatkuu kasvu- ja 
kehittämispalveluissamme. Uusia työ-
paikkoja syntyy eniten pieniin ja keski- 
suuriin yrityksiin, joten sekä uudem-
pien että jo pidempään toimineiden 
pk-yritysten sparraus ja neuvonta on 
tärkeää myös kansantalouden näkö-
kulmasta, kertoo Turku Science Parkin 
yrityspalveluista vastaava johtaja Tom 
Palenius.

 
Pitkä prosessi
Tarve palveluiden uudistamiseen 
on muotoutunut useamman vuoden 
aikana, mutta varsinainen muutos 
käynnistettiin kesällä 2019. Sen aikana 
sisäisiä prosesseja, organisoitumista 
ja tiedonkulkua hiottiin asiakaslähtöi-
semmäksi. 

Viimeisenä valmistuivat uudet verk-
kosivut, joissa palveluiden saavutet-
tavuutta on parannettu ja palvelut ja 
niiden yhteyshenkilöt nostettu aiempaa 
selkeämmin esiin. Yhteyttä voi ottaa 
myös sivuilla olevalla yhteydenotto- 
lomakkeella tai soittamalla arkipäivisin 
päivystävään palvelunumeroon.   

Apua kaikkiin 
tilanteisiin
Yrittäjiä ja yrityksiä palveleva seudullinen kehitysyhtiö Turku Science Park Oy 
sai viime vuoden lopulla päätökseen kokonaisvaltaisen palvelu-uudistuksen. 
Yrittäjille luvataan apua kaikkiin tilanteisiin – oli kyse sitten liiketoiminnan 
aloittamisesta, laajentamisesta ja kehittämisestä tai siitä luopumisesta.

Verhon takana

Tutustu Turku Science Park Oy:n palveluihin • turkubusinessregion.com

Paleniuksen mukaan valmisteilla 
ollut uudistus auttoi koronapande-
miaan reagoimisessa. Toisaalta koro-
naan reagointi antoi myös lisänäke-
mystä uudistuksen loppusuoralle. 

– Koronakriisiin liittyneiden erilais-

ten yksinyrittäjille ja yrityksille suunnat-
tujen tukien myötä saimme paremmat 
valmiudet vastata ajankohtaisiin tarpei-
siin ja toimia helposti lähestyttävänä 
yrittäjän tukena.  

Konkreettista apua
Turkulainen startup-yritys CYF 
Digital Services Oy on yksi 
kehitysyhtiön palveluita aktiivisesti 
hyödyntäneistä yrityksistä. Vuonna 2015 
turvapaikanhakijoille vapaaehtoistyönä 
syntyneestä projektista on nyttemmin 
jalostunut erilaisia kotoutumista 
edistäviä digitaalisia palveluita, muun 
muassa kunnista ja niiden asuinalueista 
viestivä ja palkittu Know Your Hoods 
-asuinalueportaali.

– Syksyllä 2017 bongasimme start- 
up-yrityksille ja -yritysideoille suunnatun 
Turku Science Parkin BusinessUp- 
ohjelman. Jätimme hakemuksen ja 
helmikuussa 2018 aloitimme meille 
käänteentekeväksi osoittautuneessa 
ohjelmassa yhtenä noin kymmenestä 
hyväksytystä tiimistä, kertoo yrittäjä 
Susanna Lahtinen hänen ja kolle-

gansa Soile Purasen päätymisestä 
Turku Science Parkin yrityspalveluiden 
asiakkaaksi.

Ohjelman kautta CYF löysi myös 
mentorin, joka edelleen sparraa yritystä. 
Turku Science Parkin tuki ei myöskään 
loppunut ohjelman päättymiseen.  

– Iso konkreettinen apu meille oli 
BusinessUpin päätyttyä järjestynyt 
työhuone SparkUpissa. Olemme myös 
saaneet sparrausapua rahoitusten 
hakemiseen, ja vuosi sitten muutimme 
Turku Science Parkin perustamisneu-
vonnan avustamana yhtiömuotomme 
osuuskunnasta osakeyhtiöksi, Lahtinen 
kertoo. 

TEKSTI: RIKU NÄSÄNEN
KUVAT: TURKU SCIENCE PARK OY

Susanna Lahtinen ja Soile 
Puranen osallistuivat 

huhtikuussa 2018 Turku 
Science Park Oy:n BusinessUp-
kiihdytysohjelmaan, joka antoi 

lisää vauhtia yrittäjäuralle. 
Parhaan startup-aihion palkitsi 

Iiro Hollmén.

Tom Paleniuksen 
mukaan Turku 
Science Parkin 
palvelu-uudistuksessa 
kiinnitettiin 
huomiota erityisesti 
asiakaslähtöisyyteen 
sekä palveluiden ja 
yhteyshenkilöiden 
löydettävyyteen.

http://turkubusinessregion.com
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Sinulla on ääni – käytä 
sitä kuntavaaleissa

K
untavaalit ovat sunnuntaina 
18.4.2021. Ennakkoäänestys koti-
maassa on 7.–13.4.2021. 

Jokaiselle äänioikeutetutulle, 
jonka osoite on tiedossa, tulee 

ennen vaaleja postitse tai sähköisesti ilmoi-
tuskortti, jossa oma vaalipäivän äänestyspaik-
ka kerrotaan. Äänioikeutettu voi vaalipäivän 
äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä 
tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Turun kaupungin yleiset 
ennakkoäänestyspaikat:
• Pääkirjasto, Linnankatu 2
• Nummen kirjasto, Töykkälänkatu 22
• Varissuon kirjasto, Nisse Kavon katu 3
• Turun yliopiston luonnontieteiden talo, 

Yliopistonmäki
• Turun ammattikorkeakoulu, ICT-City, 

Joukahaisenkatu 3
• S-market Manhattan, Pitkämäenkatu 4                          
• Prisman liikekeskus, Vanha Tampereentie 108
• Prisma Turun Länsikeskus, Viilarinkatu 3       
• K-supermarket Runosmäki, Korjasmäenkatu 1
• Citymarket Kupittaa, Uudenmaantie 17

Politiikka on etäistä 
nuorille ilman 
koronaakin
”Se on vain politiikkaa” on monen nuoren suusta kuultu lause. 
Me nuoret sulkeudumme helposti ulos politiikasta ja se näkyy 
usein myös tilastoissa. Nuorten aikuisten äänestämisprosentti 
tuntuu vain laskevan vaalista toiseen. 

Tämä on todellisen demokratian kannalta suuri ongelma, sillä 
tällöin äänestystulokset painottuvat vanhempien äänestäjien 
mieltymyksien mukaan. Eli kun valtaosa nuorista äänestäjistä 
jättää äänestämättä, siirtävät he vallan vanhemmille ikäluokille.

Tähän on ehdotettu jo monia ratkaisuja, mm. äänestysikärajan 
laskemista. Omasta mielestäni ikärajan laskemista ei kannata 
edes harkita niin kauan kuin yhtä epäkohtaa ei ole korjattu: 
monet nuoret kokevat politiikan etäiseksi ja hämmentäväksi 
asiaksi. Osa välttää politiikkaa, koska ei kunnolla tunne 
puolueiden ja ehdokkaiden ajamia asioita. Tämä tuo osalle 
nuorista epätietoisuuden ja ulkopuolisuuden tunteen, jonka 
seurauksena emme usein enää koe intoa opiskella politiikan eri 
tahoja omalla ajallamme. Kun asia ei kiinnosta tai sitä ei tajua,  
on sitä myös helppo vähätellä.

Minusta äänestysprosenttia nostettaisiin helposti nuorten 
aikuisten keskuudessa, jos nuorille saataisiin selkeä, 
tasapuolinen esittely eri puolueista ja niiden ehdokkaista. 
Samalla nuoret saisivat selvän kuvan siitä, mitä arvomaailmoja 
kukin puolue ja ehdokas ajaa. Kun nuori tuntee politiikan 
perusasiat, on helpompi pysyä politiikan uutisista perillä.

Salli Lindén
Turun nuorisovaltuuston 
varasihteeri

Näkökulma

• Skanssin kauppakeskus, Yhteispalvelupiste 
Monitori, Skanssinkatu 10                      

• K-supermarket Hirvensalo, Vanha 
Kakskerrantie 1

• K-market Jäkärlä, Talolankatu 75
• S-market Pansio, Metallikatu 3
• K-supermarket Föri, Itäinen Rantakatu 60

Yleistietoa kuntavaaleista /  
Allmän information om kommunalvalet 
• vaalit.fi 

• turku.fi/kuntavaalit
• turku.fi/sv/kommunalvalet

Uusia ratkaisuja 
pyöräpysäköintiin
Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu kehittävät 
uusia auto- ja pyöräpysäköinnin palveluja Vähähiilinen 
liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa. 

T
urun kaupungin virallisia 
pyöräparkkeja kartoit-
tanut projektityöntekijä 
Jere Sipponen kertoo, 
että Turussa on 46 

yleistä pyöräpysäkkiä. Ne on koottu 
ajantasaisesti opaskarttapalveluun, 
joka löytyy Turun kaupungin netti-
sivuilta.

Turun AMK:n projektipäällikkö 
Noora Salmelan mukaan kesään 
mennessä on tarkoitus aloittaa 
kaksi maksullisen pyöräpysäköinnin 
kokeilua.

– Niiden avulla saamme tehtyä 
selvityksen maksullisen pyöräpy-
säköinnin onnistumisesta. Kokeilut 
tehdään pienimuotoisesti ja kysees- 
sä voi esimerkiksi olla kontti, johon 
pyörän saa lukkojen taakse. Mak-
sullisilla pysäköinneillä ei missään 
nimessä ole tarkoitus viedä tilaa 
maksuttomalta pysäköinniltä, vaan 
tarjota lisäpalveluita, Salmela pai-
nottaa.

Hän kertoo, että pyöräpysäköinnin 
on tarkoitus olla älykäs ja mahdollisim-
man helppokäyttöinen.

– Kätevintä olisi, että pyöräparkin 
saa auki puhelimen avulla. Syksyllä 
kartoitimme yrityksiä, jotka voisivat 
toteuttaa pyöräpysäköintiä. Tavoite 
on toki saada tästä pysyvä ja toimiva 
liiketoiminta yrityksille.

Kokeilulla selvitetään myös, ovatko 
ihmiset ylipäätään valmiita maksamaan 
pyöräpysäköinnistä.

– Sellaista viestiä olemme saaneet, 
että pysäköinnistä oltaisiin valmiita 
maksamaan, mutta asia selviää vasta 
käytännössä. Kokeilulla kerätään  
palautetta, mikä toimii ja mikä ei,  
Salmela sanoo.

• Juttu on lyhennetty versio verkko- 
artikkelista, joka on julkaistu liikenteen 
ja liikkumisen artikkelisarjassa   
turku.fi/liikkumisen-artikkelit.

TEKSTI JA KUVA: EEVA LEHTINEN

Turun pyöräparkeista 
suosituimpia ovat pääkirjaston 

läheisyydessä olevat parkit. 
Projektityöntekijä Katariina 
Salokannel näkee Turussa 

valtavasti potentiaalia 
pyöräilykaupunkina. Turkulaisista 

90 prosenttia asuu enintään 
puolen tunnin pyöräilymatkan 

päässä keskustasta.

http://vaalit.fi
http://turku.fi/kuntavaalit
http://turku.fi/liikkumisen-artikkelit
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Videoista apua pienten 
lasten vanhemmille ja 
parisuhteeseen

T
urkulaisille lapsiperheille 
on tehty viisi ohjevideota. 
Lyhyillä netistä nähtävillä 
videoilla annetaan vink-
kejä erilaisiin ongelmati-

lanteisiin, joita pienten lasten kanssa 
tai parisuhteessa voi tulla. Lisäksi 
rohkaistaan tarvittaessa hakemaan 
apua lasten- ja perheneuvolasta.

Ensimmäinen lastenneuvolan 
video antaa vinkkejä itkuisen vauvan 
rauhoitteluun kotikonstein. Toisessa 
on neuvoja uhmaikäisen taaperon 
vanhemmille. 

Perheneuvolan videoilla esitellään 
perheneuvolan toimintaa ja tiloja, pu-
reudutaan parisuhteen solmukohtiin 
ja tuodaan esille hyvän vuorovaiku-
tuksen tekijöitä.

Ohjevideoilla pyritään vastaamaan 
asiakkaiden yleisimmin esiin nos-
tamiin kysymyksiin. Videot on tehty 
Turun kaupungin lastenneuvolan, 

Turku edistää monin eri tavoin kaupunkilaisten hyvinvointia • turku.fi/turkutekeehyvaa  
• turku.fi/sv/abogorgott

Jos
Turussa ei olisi 
yksinäisyyttä
Yksinäisyys on tieteen määritelmin negatiivinen psyykkinen 
olotila, jossa ihminen kokee ahdistusta määrällisesti tai laadul-
lisesti puutteellisista sosiaalisista suhteista.
 
Tutkimukseemme osallistuneen nuoren mukaan: ”Yksinäisyys 
on murskaavaa. Se iskee ja lyö vyön alle. Usein tulee tunne, et-
tei ole tarpeeksi hyvä eikä kukaan välitä. Mä luulen, että kun on 
yksinäinen, ei masennu vaan sitä yksinäisyydestä, vaan kaikki 
tunteet nousee pintaan. Kaikki se viha, katkeruus, tai suru ja 
yksinäisyys nostaa ne pintaan. Se ettei kukaan huomaa. Eikä 
välitä. Ja se on kaikista pahin tunne ikinä.”

Jos yksinäisyyttä ei olisi, ei joka viides 15-vuotias turkulainen 
joutuisi päivittäin pohtimaan sitä, miksi hän ei kelpaa muil-
le, miksi ketään ei kiinnosta se, mitä hänelle kuuluu tai miksi 
kaikki tuntuu niin pahalta. Samat nuoret eivät kärsisi muita 
useammin päänsäryistä, vatsakivusta, hermostuneisuudesta ja 
nukahtamisvaikeuksista ja turvautuisi niitä poistaviin lääkkei-
siin. Jos olisi ystävä, jolle puhua, ei paha olo vaatisi niin usein 
kemiallista korjausta.
 
Jos yksinäisyyttä ei olisi, harvempi turkulainen nuori ja aikui-
nen sairastuisi ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen, kärsisi 
itsetuhoisuudesta, fyysisistä kivuista, ajautuisi ulos koulutus- 
urilta, työelämästä, turhautuisi ja jäisi yksin somen äärelle kiu-
kuttelemaan. Jos yksinäisyyttä ei olisi, sairastaisivat vanhukset 
vähemmän ja riski ennenaikaiseen kuolemaan esimerkiksi 
sydän- ja verisuonisairausten, syöpien tai onnettomuuksien 
johdosta olisi pienempi.
 
Yksinäisyys voi saada alkunsa monesta eri syystä. Yksi sen 
taustalla vaikuttavista tekijöistä on ostrakismi eli ulkopuolelle 
sulkeminen jättämällä ihminen joko tahallisesti tai tahattomasti 
näkemättä, kuulematta tai kokonaan huomaamatta.
 
Tahallinen ostrakismi on kiusaamista ja väkivaltaa, mutta 
ei teoilla eikä sanoilla vaan sillä, ettei tehdä yhtään mitään. 
Ostrakismi vaikuttaa aivoihin kuin väkivalta; otsaohimolohkon 
takana aktivoituva alue on tutkimusten perusteella sama. Siksi 
ostrakismi satuttaa ja laittaa ihmisen taistelemaan tai pakene-
maan. 

Jos kaikki tulisivat kohdatuiksi, ei niin monella olisi tarvetta 
vetäytyä suojamuurinsa taakse tai taistella vastaan satuttamal-
la muita enemmän kuin kokee heidän satuttavan itseään. Ilkein 
sanoin, vähättelyin tai pahoin teoin voi hetken kokea olevansa 
näkyvä, kuuluva ja merkityksellinen. Ei hyvällä, mutta edes 
jotenkin. 

Jos ostrakismi ja yksinäisyys vaihtuisivat yhteisöllisyyteen, olisi 
meidän kaikkien parempi olla.

Niina Junttila
Professori, opetusneuvos, 
kirjailija ja Lähde-liikkeen 
toinen perustaja

Lisätiedot: 
• turku.fi/neuvolat
• turku.fi/sv/radgivningar 
• turku.fi/en/child-welfare-clinics 
• turku.fi/syrjaytymisen-ehkaiseminen 

TEKSTI: MARIA VAKKAMAA
KUVA: HEIKKI RÄISÄNEN

Katso vinkit 
netistä: 

• turku.fi/neuvolat

Tehdään yhdessä 
Turusta Suomen 
ystävällisin kaupunki

perheneuvolan ja syrjäytymisen ehkäise-
misen hankkeen yhteistyönä.

Tykkää turkulaisesta! -kampanja kutsuu jokaisen 
turkulaisen mukaan talkoisiin yksinäisyyttä vastaan. 

T
arvitsemme sosiaalisia 
kontakteja voidaksemme 
hyvin. Etenkin pitkään jat-
kuva yksinäisyys nakertaa 
hyvinvointia. Yhteisöllisyys 

ja joukkoon kuulumisen tunne ovat 
vastavoimia yksinäisyydelle. Monen 
toimijan yhteinen Tykkää turkulaisesta! 
-kampanja kannustaa tekemään pieniä 
ja suuria arjen tekoja yhteisöllisyyden 
puolesta. 

Yksinäisyys voi käperryttää elämän- 
piirin pieneksi. Tärkeää olisi lähteä 
liikkeelle. Esimerkiksi vapaaehtoistyön 

kautta voi löytyä samanhenkistä seu-
raa. Koronarajoituksista johtuva etäaika 
on luonut uudenlaisia virtuaalisia koh-
taamispaikkoja.   

Arjen pienet teot, kuten puhelu 
sukulaiselle tai naapurin moikkaus, 
tuovat meitä yhteen. Yksinäisyydestä 
puhuminen ja siihen liittyvän tiedon vä-
littäminen hälventävät ilmiöön liittyvää 
häpeäntunnetta ja madaltavat muiden 
kynnystä kertoa omista kokemuksis-
taan. Ystävällisyys ja halu kohdata luo-
vat mahdollisuuksia vuorovaikutukselle.

TEKSTI: EEVA HÄMÄLÄINEN

Tehdään yhdessä Turusta 
kaupunki, jossa jokainen voi 
kokea kuuluvansa joukkoon! 

Lähde mukaan: 
• tykkaaturkulaisesta.fi

http://turku.fi/turkutekeehyvaa
http://turku.fi/sv/abogorgott
http://turku.fi/neuvolat
http://turku.fi/sv/radgivningar
http://turku.fi/en/child-welfare-clinics
http://turku.fi/syrjaytymisen-ehkaiseminen
http://tykkaaturkulaisesta.fi
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M
iltä Turku näyttää 
urheilijan silmin? 
Tästä on saanut reilun 
vuoden ajan vihiä 
karateka Titta Keinä-

sen, pituushyppääjä Taika Koilahden 
sekä jääkiekkoilijan ja ringettepelaajan 
Susanna Tapanin somekanavista.

He ovat Turun kaupungin urheilijalä-
hettiläitä kaudella 2020–2022. Erilais-
ten markkinointisatsausten vastineeksi 
kukin urheilija saa kaupungilta 7 000 
euroa vuodessa.

Kun koronaepidemia perui val-
taosan edustustapahtumista sekä 
koulu- ja vanhainkotivierailut, tuli 
ensimmäisestä lähettiläsvuodesta 
somepainotteinen.

Urheilijat ovat jakaneet somessa 
esimerkiksi vinkkejä hyvistä treeneistä 
ja treenipaikoista. Ulkoilu on korostu-
nut, koska se on korona-aikana turval-
lista. Uusia kulmiakin on löytynyt.

– Turussa ulkoiluun ja lenkkeilyyn on 
todella monipuoliset mahdollisuudet. 
Olen tehnyt esimerkiksi porrastreenejä 

Kotikaupunki uusin silmin
Turkua on helppoa hehkuttaa, sanovat urheilijalähettiläät 
Susanna Tapani, Titta Keinänen ja Taika Koilahti. 
Lähettiläisyys on avannut rakkaasta kaupungista uusia puolia.

ja löysin Vätistä itsellenikin uudet por-
taat, Titta Keinänen sanoo.

Kolmikko haluaa olla liikunnallisena 
esikuvana erityisesti lapsille ja nuorille. 
Se on onnistunut heistä hyvin korona-
rajoituksista huolimatta jakamalla omaa 
arkea.

– Kun treenaa täysillä, voi samalla 
tuoda liikunnan iloa someen, Koilahti 
sanoo.

Huikeat puitteet huippu-
urheiluun
Turun urheilutilat nousevat urheilijoiden 
somessa esiin luonnostaan: Tapanilla 
muun muassa jäähallit ja uimahallit, Kei-
näsellä Liikuntakeskus Alfa, Koilahdella 
Kupittaan urheiluhalli ja kesäisin Paavo 
Nurmen stadion. Heistä kaikki tarvittava 
on lähellä, eikä parempaa tukikohtaa 
löydy Suomesta.

– Turusta löytyy kaikki tarvittavat 
kentät ja tilat harjoitteluun, ja niihin 
pääsee lyhyemmälläkin varoitusajalla 
järkevään hintaan. Puitteet ovat loista-
vat, Tapani summaa.

Pituushyppääjä Taika Koilahti 
ja jääkiekkoilija Susanna Tapani 

toivovat, että koronatilanne 
hellittäisi ja katsomot 

täyttyisivät taas innokkaista 
penkkiurheilijoista.

– Tässä on katsonut kaupunkia eri 
silmin ja tajunnut, miten kivaa täällä on 
asua ja urheilla. Siitä on entistä kiitolli-
sempi, Koilahti jatkaa.

Urheilijat ovat nostaneet esiin myös 
lempipaikkojaan Turussa, esimerkiksi 
jokirantaa ja Ruissaloa kesällä sekä 
Tuomiokirkon maisemaa joulukuusineen 
talvella.

Kotikaupungista on löytynyt uuttakin. 
Susanna Tapani vinkkasi kesällä esi-
merkiksi muotoilijapariskunta Saanan ja 
Ollin ”Kesällä kerran” -teoksesta, jossa 
ympäri kaupunkia oli ripoteltu pöytiä 
ja tuoleja, joiden ääressä voi tavata 
läheisiä.

Korona toi epävarmuuden
Koronaepidemia on mullistanut urheili-
joiden arjen. Isoja kilpailuja on peruttu 
ja treeniaikataulut elävät. Kolmikon iso 
tähtäin on olympialaisissa, Keinäsellä 
ja Koilahdella Tokiossa ensi kesänä, 
Tapanilla Pekingissä vuonna 2022. Epä-
varmuuksista huolimatta halu urheilla 
on kova.

Urheilijalähettiläspesti jatkuu tämän 
vuoden. He toivovat, että korona hel-
littäisi, jotta somemarkkinoinnin lisäksi 
pääsisi turvallisesti edustamaan tapah-
tumiin, kulttuuririentoihin ja kouluille.

He ovat lähettiläsyhteistyöstä sekä 

imarreltuja että kiitollisia: rahallinen tuki 
auttaa keskittymään urheiluun. Kotikau-
pungin hehkuttaminen tuntuu luonte-
valta.

– Olen Turusta ihan aidosti ylpeä, 
Keinänen summaa.

TEKSTI: HEIDI PELANDER

Karateka Titta Keinänen toi 
kotikaupunkiaan esiin vaatteissaan 
harjoitusleirillä Serbiassa viime 
vuoden lopulla.
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Turun Seudun Urheiluakatemia auttaa ja tukee urheilijoita opiskelu- ja urheilu-uran yhdistämisessä    
• urheiluakatemia.fi

http://urheiluakatemia.fi
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Hiihtolomalla 
ulkoillaan ja uidaan 
Vuokrasukset Impivaarasta
Vuokraa perinteisen tai luistelutyylin 
sukset, monot (koot 28–48) ja sauvat tai 
soveltavan liikunnan hiihtokelkka.  
Sukset ovat valmiiksi voideltuja. 
Turun kaupungin liikuntapalvelujen  
suksivuokraamo (Impivaaran jalkapallo- 
hallin takana, Eskonkatu 1) on avoinna  
säävarauksella viikonloppuisin klo 11–16. 
Hiihtolomalla 22.–28.2. ma–pe klo 11–19  
ja la–su klo 11–16.
Hinta: aikuiset 5 €, alle 20-vuotiaat 1 €, 
alennusryhmät 3 €. Maksutta sähköisellä 
Mihi.fi-passilla, Kimmoke- ja Senioriran-
nekkeen voimassaolokortilla.  
Käteis- ja korttimaksu.
• turku.fi/suksivuokraamo ja  
Mika Salonen/ÅIFK, p. 044 061 4141,  
liikuntapalveluvastaava Jorma Fisk,  
p. 050 554 6250

Laskettelemaan
• hirvensalo.fi

Luistelemaan 
Luistimia vuokrataan sekä Parkin 
kentällä että Kupittaan luistelu- 
madolla.
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Hiihtolatujen kunto • turku.fi/latuinfo

Turku liikkeelle

Uimahalleissa vesipeuhuja
Vesipeuhuissa on isoja vesileluja kaikkien käyttöön. Peuhut eivät ole 
ohjattuja. Huoltajat valvovat omia lapsiaan uinninvalvojien ohella.
Petreliuksen uimahallissa vesipeuhut la ja su klo 13–14.
Muutokset mahdollisia. 

• Tarkista tiedot: turku.fi/uimahallit ja turku.fi/lastenliikunta

Peuhuajat 25 m allas Hyppylavat auki hyppyallas  
Juhanissa ja opetusallas Tuomaassa, mahd. mukaan  
Timossa muinakin aikoina

ma 22.2. 12–16.30 12 ja 14.30

ti 23.2. 11–18 12 ja 14.30

ke 24.2. 11–16.30 12 ja 14.30

to 25.2. 10–18 12 ja 14.30

pe 26.2. ei peuhuja 13 ja 14.30

la 27.2. 12–17 12.30 ja 15

su 28.2. 12–17 12.30 ja 15

Aikuisille 
Aikuisten leikkipuisto-
jumpat 29.3. alkaen
Eripuolilla Turkua järjestettävät leikki-
puistojumpat sopivat kenelle tahansa 
jumpasta kiinnostuneelle. Tule lasten 
kanssa tai ilman. Jumpassa hyödyn-
netään leikkipuiston välineitä ja vas-
tuskuminauhaa (saa paikan päältä 
lainaan). Jumppa on maksuton eikä 
sinne tarvitse ilmoittautua. 
• turku.fi/leikkipuistojumpat,  
satu.revonsuo@turku.fi,  
p. 050 554 6225

Kimmokkeella vauhtia 
elämään
Kimmoke-rannekkeella liikuntaa ja 
kulttuuria rennossa porukassa tai 
itsenäisesti kokeillen! Tarvitset vain 
yhden rannekkeen, jolla pääset 
sisään liikuntapaikkoihin ja kulttuuri-
kohteisiin edullisella kausimaksulla. 
Olet oikeutettu rannekkeeseen, jos 
olet 17–64-vuotias turkulainen ja saat 
tiettyjä Kelan tukia. Hinta: 39 € / 6 kk 
(+ 8 € rannekemaksu 1. ostokerralla)
• turku.fi/kimmoke

Innostu liikunnasta: 
Leidit liikkeellä ja 
Kunnon äijät
Kuntoilukalentereissa on tarjontaa 
kaiken kuntoisille. Helpoilla vuoroilla 
pienistä vaivoistakin kärsivät voivat 
turvallisesti kohottaa kuntoa. Edis-
tyneillä vuoroilla meno on reippaam-
paa. Valitse monipuolisesta valikoi-
masta omat lajisi. Hinta: turkulaiset 
80 € / alennusryhmät 40 €  
(ulkopaikkakuntalaiset 120/60 €) 
• turku.fi/leiditliikkeella
• turku.fi/kunnonaijat

Kupittaan luistelumato avoinna:  
aamusta iltaan, paitsi ei huolto- ja 
jäädytysaikana ma–pe klo 7–8.30, 
12–12.30, 16.30–17 ja 19–19.30 ja la–
su klo 8–9.30, 12–12.30 ja 15–15.30. 
Luistinvuokraamo avoinna:  
ma, ke ja pe klo 17–20 ja la–su  
klo 10–18. Hiihtolomalla ma, ke, pe  
klo 14–20.  Ei vesisateella. 
Luistinvuokra 5 €, retkiluistimet  
5 €/2 h, 12 €/vkl. Maksutta Kimmoke- 
ja Seniorirannekkeen voimassaolo- 
kortilla. Kupittaan luistinvuokraamosta  
vastaa FBC Turku ry.
• Lisätiedot: aukioloaikoina  
p. 050 554 6397 tai ma–pe 8.15–16  
p. 050 554 6250. 

Luonnonjäät avoinna säävarauksella.

Kuntosaliharjoittelu 
tutuksi
Kuntosaliharjoittelun ABC -kurssit 
Kupittaan urheiluhallin tilauskuntosali, 
Tahkonkuja 5
• ma 1.–22.3. klo 17–18.30
• ke 3.–24.3. klo 12.30–14
Impivaaran uimahallin tilauskuntosali 
Männistö, Uimahallinpolku 4
• ma 1.–22.3. klo 18.30–20
• ke 3.–24.3. klo 8.30–10
Hinta 15 € + sisäänpääsymaksut. Päi-
väkurssille kimmokelaiset maksutta.
Ilmoittaudu: • turku.fi/kuntosaliabc

Tiedot  
hiihtoladuista:

• turku.fi/latuinfo

Tiedot  
luistelupaikoista:
• turku.fi/luistelu

Parkin kenttä avoinna:  
ma, ke, to ja pe klo 8–22, ti klo 8–20,  
la klo 10–21 ja su klo 9–21 (suljettu joka 
päivä huoltoaikana klo 15.45–16.45).  
Hinta: Rannekkeella 10 kertaa 16 €  
(+ ensilatauksella 8 € rannekemaksu). 
Jatkolataukset myyntipisteillä tai  
turku.fi/liikunta/nettilataus. Kertamaksu 
kännykällä 2,02 € tai 3,5 € myyntipis-
teessä ma–pe klo 17–19 ja la–su klo 
10–15 (myös rannekeostot ja lataukset). 
Vuokraus- ja teroituspalvelu avoinna: 
ma–pe klo 17–20 ja la–su klo 10–15.  
Luistinvuokra 5 €, maila 1 €. Teroitus:  
6 €/15 €.  Teroitus- ja vuokrauspalvelus-
ta vastaa TuTo Hockey.

http://hirvensalo.fi
http://turku.fi/latuinfo
http://turku.fi/uimahallit
http://turku.fi/lastenliikunta
http://turku.fi/leikkipuistojumpat
http://turku.fi/kimmoke
http://turku.fi/leiditliikkeella
http://turku.fi/kunnonaijat
http://turku.fi/kuntosaliabc
http://turku.fi/liikunta/nettilataus
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Ikääntyneille  
Oletko yli 65-vuotias 
turkulainen? 
Seniorirannekkeella pääset 
kaupungin uimalaitoksiin, 
kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan. 
Hinta: 40 € / 6 kk (+ 8 € ranneke-
maksu ensimmäisellä kerralla).
• p. 050 554 6224,  
turku.fi/senioriranneke

Kauppakeskuskävelyillä 
liikut hyvässä seurassa
Tule liikkumaan esteettömästi, 
mukavassa seurassa ja sateelta tur-
vassa. Liikunnanohjaajan vetämillä 
kävelyillä kilometrejä kertyy noin 
kaksi ja kävelyn lomassa harjoi-
tetaan lihaskuntoa ja tasapainoa. 
Sopii erityisesti senioreille ja apu-
välineen käyttäjille. Maksuttomat 
kävelyt perjantaisin 28.5. asti  
klo 9.30–10.30. Kokoontuminen: 
Kauppakeskus Skanssi, (Skanssin-
katu 10), neuvotteluhuoneen edessä 
1. kerroksessa, Itäparkin sisääntu-
lon ja RAY pelaamon vieressä. 
• p. 050 554 6224,  
turku.fi/kauppakeskuskavelyt

Liikkumalla voimaa ja 
vireyttä -verkkoluento
Haluatko lisää tietoa liikunnan 
merkityksestä ikääntyneelle ja siitä, 
miten kannattaa liikkua, että toimin-
takyky säilyy? Katso Turun kaupun-
gin ja UKK-instituutin yhteistyössä 

toteuttama video. Saat lisää syitä 
liikkua ja kuulet kaupungin tarjoa-
mista mahdollisuuksista. 
• turku.fi/ikaantyneidenliikunta

Kuntokonkarit – Hyvän 
mielen hikipisaroita
Monipuolista ryhmäliikuntaa yli 
65-vuotiaille naisille ja miehille. Miltä 
kuulostaisivat esimerkiksi seniori-
tanssi, kuntopiiri ja jäykkien jooga? 
Voit liikkua rajattomasti Kuntokon-
karit-ryhmissä. Koronaturvallisuus 
on huomioitu. Hinta: 40 € eläkeläiset 
/ 80 € muut. 
• turku.fi/kuntokonkarit tai  
p. 050 554 6218

Voitas-tehoryhmät yli 
75-vuotiaille 
Maksuttomissa tehoryhmissä 
parannetaan kuntoa voima- ja 
tasapainoharjoittein kuntosalilla. 
Ryhmät sopivat henkilöille, joilla ei 
ole aktiivista liikuntaharrastusta ja
• jotka asuvat itsenäisesti ilman 

kotihoidon palveluja
• joilla on pieniä liikkumisen 

haasteita arjessa
• jotka liikkuvat ilman apuvälineitä 

sisätiloissa 
• haluavat sitoutua 

tehoharjoittelujaksoon. 
• Koronaturvallisuus on huomioitu. 
• Tiedustele vapaita paikkoja:  
p. 044 082 0253

Soveltava liikunta 
Saattajakortilla 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. 
• Hakulomake ja lisätietoja: turku.fi/
saattajakortti ja liiku.fi/saattajakortti

Soveltavat kuntosalin 
ABC -kurssit
• 9.3.–13.4. tai 20.4.–25.5.  

ti klo 12–13.15 Kupittaan urheilu-
hallin kuntosali (Tahkonkuja 5) 

• 3.2.–17.3. tai 24.3.– 28.4.  
ke klo 13.15–14.30 Impivaaran 
uimahallin tilauskuntosali 
(Uimahallinpolku 4) 

Tule hakemaan kuuden kerran 
kurssilta kuntosalin perusteet ja opi, 
miten kuntosaliohjelma laaditaan. 
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla 
on toimintakyvyn rajoituksia sairau-
den tai vamman vuoksi. Yleisavusta-
ja paikalla. Hinta: kurssimaksu  
15 € + sisäänpääsymaksut (Seniori-, 
Kimmoke-/liikuntaranneke tai kerta-
maksu). Kimmokelaisille maksuton. 
Ilmoittaudu: p. 050 594 7207
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Soveltava kuntosalivuoro
Ma klo 15.15–16 Impivaaran uima-
hallin tilauskuntosali (Uimahallinpol-
ku 4). Tule liikkumaan vuorolle, jos 
liikkumis- tai toimintakyvyn rajoitteet 
estävät omatoimisen kuntosalihar-
joittelun. Ohjaaja ja yleisavustaja 
avustavat harjoitteluasi. Hinta: 2,5 €/
krt + sisäänpääsymaksu (Seniori-, 
Kimmoke-/liikuntaranneke tai kerta-
maksu). Ilmoittaudu:  
p. 050 594 7207

Tuolijumppa
Ti klo 14–14.45 Kohtaamispaikka 
Yrjänä (Itäinen Pitkäkatu 49). Iloisen 
mielen jumppa. Harjoitteet tehdään 
pääosin tuolissa istuen ja välinein. 
Yleisavustaja paikalla. Hinta: 5 €/krt 
(alennusryhmät 2,5 €/krt). 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207

Vire-Lavis
Ti klo 15.15–15.45 Happy House 
(Ursininkatu 11). Hauskaa ja helppoa 
tuolitanssia tanssimusiikin tahtiin 
esteettömässä ympäristössä. Sopii 
erinomaisesti henkilöille, joille seisten 
tanssiminen ei käy. Paikalla yleisavus-
taja. Hinta: 5 €/krt (alennusryhmät  
2,5 €/krt). 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207

Soveltava Lavis
Ke klo 9.30–10.15 Impivaaran uima-
halli (Uimahallinpolku 4). Hauskaa, 
helppoa ja lämmittävää lavatanssi-
jumppaa. Koreografiat opitaan pikku-
hiljaa ja tanssiaskeleita voi soveltaa 
ohjaajan ja yleisavustajan avustuk-
sella. Hinta: 2,5 €/krt + sisäänpääsy-
maksu (Seniori-, Kimmoke-/liikunta-
ranneke tai kertamaksu). 
• Lisätiedot: p. 050 594 7207

Omatoimipelailuryhmä
To klo 13.30–15 Impivaaran uimahallin 
liikuntasalissa (Uimahallinpolku 4). 
Omatoiminen maksuton boccian  
pelailuvuoro, leppoisaa pelailua 
istuen tai seisten. Liikunta-avustaja 
paikalla.
• Lisätiedot: p. 050 554 6222

Uutuus: 
Ulkoliikuntaryhmä
Kävelyn lomassa tehdään erilaista 
ryhmäläisten toimintakykyä tukevaa 
tekemistä esim. porrastreeniä, lihas-
kuntoharjoittelua, kulttuurikuntoilua 
ja venyttelyä sekä seurataan luonnon 
ihmeitä. Sopii ilman liikkumisen apu-
välineitä liikkuville nuorille aikuisille, 
jotka kaipaavat liikuntaan kannustus-
ta sekä ryhmän ja ohjaajan tsemp-
pausta. Hinta: 30 €/kausi turkulaiset, 
muut 45 €/ kausi. 
• Tiedustelut ja ilmoittautumiset:  
p. 050 554 6222

Soveltava vesijumppa
Ma klo 15.15–15.45 Impivaaran uima-
halli. Lämpimässä vedessä toteutet-
tava jumppa. Yleisavustajat altaalla 
sekä puku- ja pesutiloissa. Hinta:  
2,5 €/kerta + sisäänpääsymaksu. 
• Lisätiedot: p. 050 554 6222
Ilmoittaudu: 
• turku.fi/impivaaranuimahalli  
-> vesijumpat

Tarkista ryhmien  
aloitus lisätiedoista 

löytyvästä 
numerosta tai  
nettisivulta.

http://turku.fi/liikunta/korona
http://turku.fi/sv/motion/corona
http://turku.fi/en/sports/corona
http://turku.fi/senioriranneke
http://turku.fi/kauppakeskuskavelyt
http://turku.fi/ikaantyneidenliikunta
http://turku.fi/kuntokonkarit
http://turku.fi/saattajakortti
http://turku.fi/saattajakortti
http://liiku.fi/saattajakortti
https://www.turku.fi/impivaaranuimahalli
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Svenska sidan

Vattengympa ger en 
bra start på veckan 

Åbo satsar på 
bilfritt centrum 
och trivsel D

et blir språkbad på 
djupet, då motionärer 
över språkgränserna 
möts i bassängen. 
Fast väldigt mycket 

umgänge hinner man inte med i den 
koncentrationskrävande motionsformen. 

– Det är ofta samma ansikten som 
dyker upp i vattnet. Vi brukar vara mellan 
tio och femton per gång. Ibland blir det 
lite småprat i bastun efteråt, berättar 
Maria och Malin. 

Deltagarna är i alla åldrar. Gymnastik 
i bassängen ger bättre kondition och 
inspirerar till att motionera mera. 

– Det är bra med gympa på måndagar. 
Det ger en bra start på veckan och 
man känner sig superbra efter ett 
träningspass, fast vi brukar vara helt slut! 
Sent på kvällen är dessutom en bra tid 
för den egna hobbyn om man har barn, 
säger Malin och Maria samstämmigt. 

Vattengymnastik på svenska 
görs i samarbete med Folkhälsan. 
Motionsverksamhet med låg tröskel 

att delta är en viktig del av 
idrottstjänsternas utbud.

– Våra motionsprogram är lätt 
tillgängliga och förmånliga. Det 
lönar sig att föra fram önskemål 
till oss, så att vi kan rikta våra 
svenskspråkiga tjänster rätt, påpekar 
motionsansvariga Lilja Öhman. 

Djupvattengymnastiken på svenska 
får fortsättning på våren. 

• Se Impivaaras webbsida  
för mera information:  
turku.fi/sv/impivaarasimhall

TEXT: MINNA HEMGÅRD, SUNNIVA SOLSTRAND
BILD: ANNINA BERGHOLMG

enom att främja lätt 
trafik och ersätta 
personbilstrafik med 
hållbara färdsätt ökar 
omgivningens trivsel 

och säkerhet. Det tvååriga projektet 
Space4People siktar på att nå 
dessa mål. I projektet studeras 
fotgängarmiljön och faktorer 
som påverkar dess kvalitet, och 
förutom infrastrukturen beaktas 
även faktorer som tillgänglighet, 
belysning, skyltning och säkerhet. 

Projektkoordinator Maija 
Rusanen konstaterar att ju mer 
människor rör sig till fots, desto 
större är inverkan på hälsa och 
välbefinnande. 

– Bättre förbindelser för 
fotgängare ökar jämlikheten 
eftersom nästan alla kan röra sig 
till fots. Staden borde i första hand 
planeras för människor, inte fordon. 

Renoveringen av Salutorget 
och områdena kring torget ändrar 
på centrumområdets stämning 
och förbättrar den lätta trafikens 
möjligheter. Jaana Mäkinen, 

trafikingenjör vid Åbo stad, 
säger att i och med förnyelserna 
fördubblas det bilfria centrumets 
storlek.

– Universitetsgatan blir en 
gågata vid torget. Köpmansgatan 
kommer att bli en gångbetonad 
gata mellan Mariegatan och 
åstranden, och i praktiken kommer 
endast servicetrafik och taxibilar 
att köra där, säger Mäkinen. 

Tanken är att parkerings-
området i åstrandsändan av 
Köpmansgatan ska kunna tas 
i olika användning under olika 
årstider.

– Vintertid kunde området 
hysa parkeringsplatser för 
biblioteksbesökare. På sommaren 
kunde det utnyttjas som en öppen 
samlingsplats för stadsbor och 
turister.

TEXT OCH BILD: EEVA LEHTINEN

• En längre version av artikeln  
finns på: turku.fi/sv/bilfrittcentrum
• turku.fi/kävelykeskusta

Fritidssektorns betalarmband ger 
smidiga och förmånliga sätt att 
delta i motion och kultur.

Motionsarmbandet kan du 
ladda med inträdesavgifter till 
olika idrottsplatser och ledda 
träningspass. Med armbandet får 
du dessutom snabb entré förbi 
kassan.  

Kimmoke-armbandet är för 
dig som har vissa FPA-stöd, 
är mellan 17 och 64 år och 
bor i Åbo. Seniorarmbandet 
passar alla 65 år fyllda Åbobor. 

Behändiga betalarmband 

Kimmoke- och Seniorarmbanden 
ger tillträde till stadens 
simanläggningar, gym och 
kulturutbud.

• turku.fi/sv/kimmoke
• turku.fi/sv/seniorarmband

I Åbo vill man utveckla de offentliga platsernas 
kvalitet och attraktionskraft. I och med 
att torget och dess omgivning renoveras, 
fördubblas det bilfria centrumets storlek och 
kvaliteten förbättras eftersom trafiken dämpas, 
trottoarerna görs bredare på flera ställen och 
gatuuppvärmningen utökas på vintern. Åbo 
stadsstyrelse godkände igångsättningen 
av utvecklingsplanen för ett fotgängar- och 
vistelsevänligt centrum i november 2020.

Maija Rusanen anser att 
skyltar har stor betydelse 
för hur intressanta 
promenaderna är.

Djupvattengymnastik på svenska i Impivaara simhall är 
resultatet av önskemål från Åboborna. Gympagruppen 
har lockat både svensk- och finskspråkiga deltagare 
längs vägen. Två av dem är arbetskamraterna Maria 
Karlsson och Malin Järvinen. 
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Väninnorna Maria Karlsson 
(t.v.) och Malin Järvinen tycker 

det är bra att staden ordnar 
svenskspråkiga motionsgrupper. 

Själva är de stamkunder på 
måndagens vattengymnastik  

i Impivaara simhall.

http://turku.fi/sv/impivaarasimhall
http://turku.fi/sv/bilfrittcentrum
http://turku.fi/kävelykeskusta
http://turku.fi/sv/kimmoke
http://turku.fi/sv/seniorarmband


11.2. klo 18 Turun Nuori Teatteri

Vaahteramäen Eemeli
Esityksiä 20.3. asti.
• turunnuoriteatteri.fi

11.2. klo 19 Turun konserttitalo

Katedraali soi 25
Markus Lehtinen, kapellimestari,  
Mika Kares, basso, TFO.
• tfo.fi

12.2. klo 10 pääkirjasto, aula

OmaKirjasto-infot 
Kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan 
palveluita maksutta kotiin niille, 
joiden on vaikea päästä palveluiden 
ääreen. Kysy myös Celian 
äänikirjoista! Infot lisäksi 12.3.,  
12.4. ja 12.5.
• turku.fi/kirjasto

12.2. klo 19 TEHDAS Teatteri

Sukupuuttoparatiisi
Esitykset myös 13. ja 14.2. 
• tehdasteatteri.fi

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

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

Tapahtuma-
kalenteri Otteita kevätkauden tapahtuma- 

tarjonnasta. Lisää menovinkkejä:  
turkukalenteri.fi, kalenteri.turku.fi/sv 

Esko Roine ja Asko Sarkola 
tähdittävät Kaksi paavia -esitystä.

Turun Kaupungin-
teatterin kevään 
ohjelmistossa mm.
Kysy siskoilta
Monenlaisia totuuksia naiseudesta. 
Ensi-ilta 11.2.

Kaksi paavia
Laatudraama Vatikaanin 
valtapelistä. Ensi-ilta 25.3.

Cabaret
Rakastettu musikaali on kevään 
piristysruiske!

Don Juan
Suosikkikomedia jakaa rakkautta 
keväälläkin.

Nokia
Aikamme kansallistarina 
viihdyttävänä draamana.
  

Koko ohjelmisto ja ohjeistus 
turvalliseen teatterikäyntiin: 
• teatteri.turku.fi

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

Teatterin lippumyymälä,  
Itäinen Rantakatu 14,  
avoinna ti–la klo 12–19.
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Kivaa tekemistä 
hiihtolomalla 
22.–28.2. Pääkirjaston 
Saagan talviloma 
avaruusteemalla
Mukavaa ja monipuolista ohjelmaa 
sekä koululaisille että pienemmille 
lapsille perheineen.
• turku.fi/kirjasto

22.–25.2. 
Seikkailupuiston
talvilomakurssi:
Matka avaruuteen
Kurssimuotoista työpajatoimintaa 
kahdessa eri ikäryhmässä. 
Kurssimaksu 20 €. 
Ennakkoilmoittautuminen ja 
lisätiedot nettisivuilta. 
• turku.fi/seikkailupuisto

23.–25.2. Nuorten taide- 
ja toimintatalo Vimman 
Talvilomatapahtuma
Maksuttomassa tapahtumassa 
päivittäin klo 12–16 kädentaitoja ja 
pelitoimintaa 9–18-vuotiaille.
• turku.fi/vimma

23.2.–7.3. Biologisessa 
museossa talvilomapuuhaa 
Havainnoidaan yhdessä 
helmikuista kaupunkiluontoa. 
Tekemistä koko perheelle 
pihapiirissä ja lähipuistossa.
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Kuralan Kylämäessä 
• 23.2. klo 13–17.30 Taitotiistai. 

Talvinen taidetyöpaja ulkona tai 
sisällä sään mukaan!

• 24.–25.2. klo 11–16 
Hiihtolomapäivät. Arkista 
aherrusta 1950-luvun 
maalaiskodissa ja talvista 
ulkoliikuntaa sään sallimissa 
puitteissa. Vanhoja suksia 
ja kelkkoja ihmeteltävänä ja 
kokeiltavana. Nuotio valmiina 
makkaranpaistajille. Omat 
ulkoiluvälineet ja makkarat 
mukaan! Kokeiluverstaalla 
maksuton työpaja.

• 27.–28.2. klo 13–17 Avoin 
viikonloppu Kokeiluverstaalla. 
Ohjelmassa nikkarointia. 
Työpajamaksu 6 € yli 
7-vuotiailta.

23.2.–7.3. Turun linnassa 
• Pikkuritarikierrokset ti–su  

klo 11 ja 14. Pääset etsimään 
aarteita ja kuulet jännittäviä 
tarinoita ritareiden ja linnan 
muiden asukkaiden elämästä. 
Kierros huipentuu juhlalliseen 
seremoniaan kuninkaallisen 
seurassa.

• Keskiaikakierrokset ti–su  
klo 12.15 ja 16.30. Päälinnan 
kierroksella pääset kurkkaamaan 
vankilaan ja kuulet mm. Kustaa 
Vaasasta ja Jaakko Ilkasta.

• Avoin työpaja ti–la klo 12–16

• turku.fi/museo
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Kiva talviloma kulmilla
Maksutonta ja avointa toimintaa 
alakouluikäisille lapsille eri  
puolilla Turkua.
• turku.fi/kivaloma

Museoissa:
20.–28.2. Apteekkimuseossa ja 
Qwenselin talossa 
Opastuksia ti–su klo 14.

13.2 kl. 15 Åbo Svenska Teater

När farfar blev ett 
spöke
abosvenskateater.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 kl. 18 Åbo Svenska Teater

Ken Ludwigs Baskerville
Förest. fram till 30.4. /  
Esityksiä 30.4. asti.
abosvenskateater.fi 
 
14.2. klo 15 & 17 Seikkailupuiston 
teatteri

Päivänsäteen ja 
menninkäisen talviseikkailu
• turku.fi/seikkailupuisto

17.2 kl. 9.15 huvudbibliotekets Saga

Sagostunder
Högläsning med Andrea Schmidt. 
Sagostunder också 1.4, 14.4  
och 19.5.
• turku.fi/bibliotek 

18.2. klo 19 TEHDAS Teatteri

Uusi lapsuus
Esityksiä 27.2. asti. Ikäsuositus 15+.
• tehdasteatteri.fi
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Sherlock Holmes 
(Daniela Franzell).
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Ruusu ja Seidi Haarla.
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Tutkittua vai hutkittua -luentosarja tutkitun tiedon teemavuoden mukaan pääkirjastossa 1.3. alkaen klo 18    
• turku.fi/kirjasto

18.2. & 19.2. klo 19 Turun  
konserttitalo

Venäläinen ilta
Julian Rachlin, kapellimestari, Lukáš 
Vondráček, piano, TFO. Ilta Tšaikovskin 
mahtipontisen ja runsassävyisen 
tuotannon parissa. Konsertissa kuullaan 
pianokonsertto nro 1 ja sinfonia nro 5.
• tfo.fi

18.2. Turun Kaupunginteatteri

Teosavaus: Kysy siskoilta
Maksuton. Muut teosavaukset 9.4.,  
22.4. ja 5.5.
• teatteri.turku.fi
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Muutokset lehden 
tapahtumatietoihin 
ovat mahdollisia! 
Tarkista viimeisimmät 
tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien 
sivuilta.

Maaliskuu
4.–7.3. Logomo, Bar Ö, Tiirikkala

Turku Jazz Festival 2021
UMO & Veronica Swift, Turku Jazz 
Orchestra X Tuomo, Mikko Karjalainen 
Fellowship Quintet feat. Paleface,  
Kaisa Mäensivu Trio ja paljon muuta! 
• turkujazz.fi
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Jazzlaulun 
kuumin nimi 
Veronica Swift 
esiintyy Turku 
Jazz Festivalilla 
UMO Helsinki 
Jazz Orchestran 
solistina.  

Pauliina Vesslin ja Sirje 
Laukkanen-Garza.

19.2. klo 20 Turun Nuori Teatteri

Kolme
Esityksiä 23.4. asti.
• turunnuoriteatteri.fi
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Helmi Laurinen, Hanna Lindqvist, 
Kaisa Kalström ja Aleksandra Frey.

19.2. klo 22 Café Tiljan

Pauli Lyytinen Magnetia 
Orkesteri
• flamejazz.fi

20.2. klo 17.30 Biologinen museo

Willamon luento
Luontovalokuvaaja ja kirjailija Heikki 
Willamo kertoo näyttelystään, sen 
tekemisestä ja merkityksestä omalla 
taipaleellaan luonnon tulkitsijana.
• turku.fi/biologinenmuseo

20.–21.2. Kupittaan urheiluhalli

Winter Colours cup
Rytmisen voimistelun kilpailu.
Järj. Lahjan tytöt ry

21.2. klo 15 Seikkailupuiston 
teatteri

Pieni Samuraityttö
• turku.fi/seikkailupuisto

21.2. Kupittaan palloiluhalli

Joukkuevoimistelun WC- 
ja CC-valintakilpailu
Järj. Turun Pyrkivä ry

27.2 kl. 13 & 18 Åbo Svenska 
Teater

Hundarnas historiepjäs
• abosvenskateater.fi

27.2. Parkin kenttä

Save Pond Hockey Turku 
2021 -turnaus

28.2. klo 18 Tuomiokirkko

Lux aeterna - kohti valoa
Barokkiorkesteri Key Ensemblen 
konsertti.
• keyensemble.fi

5.3. klo 19 Linnateatteri

Setäkuiskaaja
Kevään kantaesitys. Esityksiä
8.5. asti.
• linnateatteri.fi

5.3. klo 19 Turun konserttitalo

Joonas Kokkonen 100
Alpesh Chauhan, kapellimestari, 
Senja Rummukainen, sello, TFO. 
Joonas Kokkonen kuuluu Suomen 
arvostetuimpiin taidemusiikkisäveltäjiin, 
konsertissa kuullaan Kokkosen 
sellokonsertto. Lisäksi Felix 
Mendelssohnin Ruy Blas op. 95, 
alkusoitto sekä Johannes Brahmsin 
Sinfonia nro 3 F-duuri op. 90.
• tfo.fi

6.3. Kupittaan urheiluhalli

Sisulisäsarjojen pm 
hallihuipentuma
Järj. Varsinais-Suomen Yleisurheilu 
Varsy ry

7.3. klo 15 Turun linna

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

7.3. klo 15 & 17 Seikkailupuiston 
teatteri

Nurinpäin
Nukkeateatteria ja tanssia yhdistelevä 
esitys.
• turku.fi/seikkailupuisto

10.3. klo 16 pääkirjasto

Salainen kirjasto: tiloja  
ja tekniikkaa
Uudisosan infopisteessä esittelyssä 
lainattavia esineitä sekä kirjaston 
nykyisiä ja tulevia palveluita.  
Myös 7.4. 
• turku.fi/kirjasto

11.3. & 12.3. klo 19 Turun  
konserttitalo

Matka Aranjueziin
Olli Mustonen, kapellimestari, 
Ismo Eskelinen, kitara, 
TFO. Joaquín Rodrigon 
Aranjuez-konsertto on saanut 
inspiraationsa Aranjuezin 
kuninkaallisen palatsin 
puutarhoista. Lisäksi Igor 
Stravinskyn Sinfonioita 
puupuhaltimille ja Béla 
Bartókin Musiikkia kieli- ja 
lyömäsoittimille sekä celestalle.
• tfo.fi

12.–14.3. Alfan liikuntakeskus

NTV maajoukkue- ja 
kilpalinjan luokkakilpailut
Järj. Pyrkivä Gymnastics ry

14.3. klo 15 & 17 Seikkailupuiston 
teatteri

Mimi & Kuku: Vihreä tulokas
Lisäesitykset 10.–12.5. klo 10. 
• turku.fi/seikkailupuisto

17.3. klo 17.30 pääkirjasto, tie-
to-osasto

Jarkko Laineen 
syntymäpäivämatinea
• turku.fi/kirjasto

17. & 18.3. klo 19 Turun konserttitalo

Muumiperheen lauluretki
• tfo.fi 

19.3. klo 19 Aurinkobaletti

Sasha Pepeljajevin 
uutuusteos
Esityksiä 24.4. asti.
• aurinkobaletti.fi

20.3. Kupittaan urheiluhalli

Palkintokeskuskisa
Järj. Varsinais-Suomen Yleisurheilu 
Varsy ry

21.3. klo 15 & 17 Seikkailupuiston 
teatteri

Leijonadisko – tanssiteos 
vauvoille ja taaperoille
• turku.fi/seikkailupuisto

25.3. klo 19 Turun konserttitalo

Pohjoinen soi
Arvid Engegård, kapellimestari, Matteo 
Mastromarino, klarinetti, TFO. Illan 
kohokohtana Bernhard Henrik Crusellin 
Klarinettikonsertto nro 2. Lisäksi Edvard 
Griegin Peer Gynt -sarja nro 1 sekä 
Sinfoniset tanssit. 
• tfo.fi

26.3. klo 19 Bar Ö

Panu Savolaisen Soiva Trio
• flamejazz.fi
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Ismo Eskelinen.

Nuorille pääkirjaston Stoorin IG-livet 24.3. ja 19.4. klo 17 Instagramissa • @stooreja_kirjastosta 27
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Föli kulkee pyhäaikatauluin pitkäperjantaina 2.4., pääsiäissunnuntaina 4.4. ja toisena pääsiäispäivänä 5.4. • föli.fi

Huhtikuu

Pääsiäispuuhia
26.–28.3. pe klo 9–14,  
la–su klo 11–17 
Kuralan Kylämäki –
Laitetaan pääsiäistä!
1950-luvun maalaiskylässä 
tehdään keväisiä juhla-
valmisteluja. Kokeiluverstaan 
työpajassa koristellaan 
pääsiäismunia perinteisellä 
vahatekniikalla viikonloppuna 
klo 12–16 (työpajamaksu 6 € yli 
7-vuotiailta, 2 munaa/osallistuja).
• turku.fi/kuralankylamaki
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Adrian Ibañez-Resjan.

1.4. klo 14 ja 16.30 Apteekkimuseo 
 ja Qwenselin talo

Aprillia, Aprillia -opastukset
• turku.fi/apteekkimuseo

1.4. klo 19 Tanssiteatteri ERI

Passio
Esitykset myös 2., 4. ja 5.4.
• eri.fi
• 
5.4. klo 18 Martinkirkko

Key Ensemblen 
pääsiäiskonsertti
• keyensemble.fi
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3.–4.4. Pääsiäinen 
Apteekki-museossa ja 
Qwenselin talossa sekä 
Luostarinmäellä
Lasten apteekissa voi ratkoa 
Aapiskukon pääsiäistehtäviä ja 
Luostarinmäellä voi osallistua 
pääsiäismunien vierityskilpailuun ja 
tutustua pääsiäisajan perinteisiin. 
Pääsiäisopastukset Qwenselin 
talossa 3. ja 4.4. klo 14. 
• turku.fi/museo

4.4. Seikkailupuiston 
pääsiäinen
Noitien pääsiäinen.  
Lue lisää nettisivuilta.
• turku.fi/seikkailupuisto

8.4. klo 18 pääkirjasto, Rotunda

Turku kansien välissä – 
kirjallinen kotikaupunki
Turkulaiset kirjailijat keskustelevat 
kaupungin olemuksesta ja vaikutuksesta 
niin kirjailijaan kuin kirjoittamiseen 
ja siitä, miten Turku näkyy ja kuuluu 
valmiissa tekstissä.
• turku.fi/kirjasto

8.4. klo 19 Turun konserttitalo

Humoreskeja
Jaana Haanterä, kapellimestari, Adrian 
Ibañez-Resjan, viulu, TFO. Keskiössä 
Jean Sibeliuksen Kuusi humoreskia op. 
87 & 89. Lisäksi Sibeliuksen kuulas 6. 
sinfonia ja Jouni Kaipaisen North by 
North-East.
• tfo.fi

9.4. klo 19 TEHDAS Teatteri

The Unmentionable
Esityksiä 29.5. asti.
• tehdasteatteri.fi

9.–11.4. Impivaaran ja Varissuon 
jäähallit

Turkuturnaus
Myös 16.–18.4.
Järj. Turun Nuorisokiekko ry

10.4. klo 10–17 Turun linna

Aikamatka-tapahtuma
Tule aikamatkailemaan ja tutustumaan 
menneisyyteen keksintöjen 
näkökulmasta.
• turku.fi/turunlinna

10.−11.4. Kupittaan Palloiluhalli

Fitness Classic Turku
• fitnessclassic.fi

11.4. klo 15 Betel-kirkko

Aikamme naisten ääni
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa 
kuullaan 2000-luvun naissäveltäjien 
teoksia.
• tfo.fi

6.–17.4. ti–su klo 10–18  
Luostarinmäki

Avoimet portit
Lähde keväiselle kävelylle 
vanhoille kujille ja poikkea 
tutustumaan Turun palolta 
säästyneeseen kortteliin. 
Tapahtuman ajan museotalot 
ovat suljettuina, mutta 
museoalueelle on vapaa pääsy.
• turku.fi/luostarinmaki

15.4. klo 17 pääkirjasto,  
musiikkiosasto

Räppäävä Suomi
Musiikintutkijat Inka Rantakallio ja 
Annukka Saaristo johdattavat kuulijat 
räp-musiikin ilmiöihin Suomessa. 
Tapahtuma myös 22. ja 29.4. 
• turku.fi/kirjasto

15.4.

Elokuvapäivä
• elokuvapaiva.fi

16.4. klo 19 Turun konserttitalo

Viulistien juhlat
Tuomas Rousi, kapellimestari, Elina 
Vähälä, viulu, Kreeta-Julia Heikkilä, 
viulu, TFO. Jean Sibeliuksen, Ludwig 
van Beethovenin, J. S. Bachin, Joonas 
Kokkosen ja Olli Mustosen musiikkia. 
Konsertti kunnioittaa 96 vuotta 
täyttävän professori Tuomas Haapasen 
elämäntyötä.
• tfo.fi
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Thomas Hampson. 

16.4. klo 19 Logomo

Turku Jazz Orchestra feat. 
Aki Rissanen
• tjo.fi

16.–18.4. Aurajokiranta 

Saaristolaismarkkinat
• kalatalouskeskus.fi/turun-kalamarkkinat

18.4. klo 15 Seikkailupuiston teatteri

Pienet ja tärkeät
Tanssiesitys tarjoilee tietoa 
pölyttäjähyönteisistä. Lisäesitykset 
18.5. (på svenska, De små & viktiga) ja 
19.–21.5. klo 10.
• turku.fi/seikkailupuisto

Tanssijat Jonna Aaltonen 
ja Ilona Salonen.
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Muutokset lehden tapahtumatietoihin ovat 
mahdollisia! Tarkista viimeisimmät tiedot verkosta 
tapahtumajärjestäjien sivuilta.

22.4. & 23.4. klo 19  
Turun konserttitalo

176 kosketinta
Olli Mustonen, kapellimestari, Heini 
Kärkkäinen, piano, Valeria Resjan, 
piano, TFO. Kärkkäinen ja Resjan 
tulkitsevat Bohuslav Martinun Konserton 
kahdelle pianolle. Lisäksi Rodion 
Štšedrinin Musiikkia baletista Nainen  
ja Sylikoira sekä Jean Sibeliuksen 
sinfonia nro 2.
• tfo.fi

23.4. klo 19 Logomo

Melissa Aldana Quartet
• flamejazz.fi

23.–24.4. Urheilupuiston yläkenttä

Student Bowl
Korkeakoulujen amerikkalaisen 
jalkapallon SM-lopputurnaus.
Järj. Turku Tornadoes ry

24.–25.4. klo 10–15  
Biologinen museo

Luontoviikonloppu
Yhteislipulla myös WAMin lasten 
viikonloppuun.
• turku.fi/biologinenmuseo

24.–25.4.  
klo 10–15 WAM

WAMin lasten 
viikonloppu
Yhteislipulla 
myös Biologisen 
museon luonto-
viikonloppuun.
• wam.fi

24.4. klo 13 TEHDAS Teatteri

Hattujahti
Esitykset myös 24.4. klo 16 ja 25.4.  
klo 11.
• tehdasteatteri.fi

24.4. klo 19 Turun konserttitalo

Songs of America
Amerikkalaisbaritoni Thomas Hampson 
esittelee amerikkalaista repertuaaria.
• tmj.fi

24.–25.4. Rieskalähteen koulu

SM-tikkakilpailu

24.4. Aurajokiranta

Aurajoen Yöjuoksu
• aurajoenyojuoksu.fi
• 

19.–25.4. pääkirjasto

Kirjaston lukuviikon 
jatkot 
19.4. klo 17 Stoorin IG-livet – 
Siiri Enoranta: Oikeus pysyä 
simpukankuoressa 
19.–25.4. Saagan lukuviikko |  
Sagas läsveckan 
22.4. klo 18 Studiossa Oikeus 
pysyä simpukankuoressa – Anni 
Kytömäen Margarita
23.4. Kirjan ja ruusun päivä
• turku.fi/kirjasto

25.4. klo 15 Seikkailupuiston  
teatteri

Etusivun juttu
Linnateatterin lastennäytelmä 
siitä, kuinka sanomalehti syntyy. 
Lisäesitykset 5.–7.5. klo 10.
• turku.fi/seikkailupuisto

25.4. Turun keskusta

Partioparaati
• lounaissuomi.partio.fi

27.4. 

Kansallinen  
veteraanipäivä

28.4. & 29.4. klo 19 Turun  
konserttitalo

Valovoimaa
Julian Rachlin, kapellimestari 
ja piano, Sarah McElravy, 
alttoviulu, TFO. Tähtitaiteilijat 
tulkitsevat duona Max Bruchin 
kaksoiskonserton. Lisäksi Franz 
Schubertin sinfonia nro 8 ja 
Johannes Brahmsin viulukonsertto 
D-duuri.
• tfo.fi

29.4. klo 19 Aurinkobaletti 

40 Auringon vuotta
Esityksiä 22.5. asti.
• aurinkobaletti.fi

Kalle Tulander ja 
Nestori Kyyrä.

Kulttuurikuntoilemalla Turku tutuksi – yhdistä kulttuuri ja liikunta!  
• turku.fi/kulttuurikuntoilu • turku.fi/kulturmotion • turku.fi/en/culturalexercise 29
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1.5. klo 19 Turun konserttitalo

Vappukonsertti
Jaakko Kuusisto, kapellimestari, Aili 
Ikonen, laulu, TFO. Aili Ikonen tulkitsee 
omia hittejään ja valikoituja lainasävelmiä 
eri artisteilta.
• tfo.fi 

3.–4.5. klo 10 Seikkailupuiston  
teatteri

Duo Color Express: Vortex
Sanaton sirkusesitys.
• turku.fi/seikkailupuisto

6.5. klo 19 Turun konserttitalo

Sininen rapsodia
Jonathan Stockhammer, kapellimestari, 
Andreas Boyde, piano, TFO. Ohjelmassa 
Paul Hindemithin Konzertmusik op. 
49, George Gershwinin pianoklassikko 
Rhapsody in Blue sekä Johannes 
Bramsin Sinfonia nro 4.
• tfo.fi

7.5. klo 22 Café Tiljan

Lucia Cadotsch Speak  
Low II
• flamejazz.fi

8.–23.5.

Knit'n'Tag Turku 
Neulegraffititapahtuma.
• taitoaboland.fi

12.5. klo 19 Turun konserttitalo

Nuorten solistien konsertti
Tuomas Pirilä, kapellimestari, TFO. 
Solisteina Turun konservatorion ja 
Turun ammattikorkeakoulun musiikin 
koulutuksen opiskelijoita.
• tfo.fi

12.–16.5. Åbo Svenska Teater

Finfringe
Yllätysten ja pienten esitysten festivaali 
tuo esiin kansainvälisiä ja kotimaisia 
tekijöitä. 
• finfringe.fi

13.5. Itäharju

Itäharjun ajot
Luvassa moottorin pärinää ja 
vanhoja autoja entisellä Itäharjun 
kilparadalla.
• itaharjunajot.fi
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Kursseja ja työpajoja

Kuralan Kylämäen 
Kokeiluverstas
Taitotiistait tiistaisin klo 13–17.30.
Vapaa pääsy! 
Avoimet viikonloput
27.–28.2. klo 13–17 Nikkarointia
27.–28.3. klo 12–16 Pääsiäis-
munien koristelua vahatekniikalla 
25.–26.4. klo 13–17 Neulanreikä-
valokuvausta.
Työpajamaksu 6 € yli 7-vuotiailta.
Kukka-amppeli-kurssi 
keskiviikkoisin 3.–17.3.  
klo 17–19.30. Hinta 30 €. 
Ilmoittaudu verkossa. 
• turku.fi/kuralankylamaki

Turun linna
Tonttu-ukon aarrepaja  
20.2. klo 12–15. Soveltuu 
6–10-vuotiaille. Hinta 30 €.
Varhaista valokuvausta 
– Camera obscura 
-neulanreikäkamerakurssi  
20.3. klo 12–15. Alle 8-vuotiaat 
aikuisen seurassa. Hinta 15 €. 
Jakkaran valmistuskurssi 21.3. 
ja 28.3. klo 11–16. Alle 12-vuotiaat 
aikuisen seurassa. Hinta 45 €. 
Ilmoittautuminen kaikille linnan 
kursseille: 
• turku.fi/turunlinna

WAM
Avoimet kuvataidetyöpajat
Lauantaisin 6.3.–15.5.  
klo 11–16 (ei 24.4., 1.5.)
Sunnuntaisin 7.3.–16.5.  
klo 13–16 (ei 4.4., 25.4., 2.5.)
WÄINÖ junior -kuvataidekurssi 
kouluikäisille sunnuntaisin 
7.–28.3. klo 11–12.30. Hinta 30 €. 
Ilmoittaudu verkossa:
• wam.fi

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto
Tarinamuskarit keskiviikkoisin 
14.4. saakka. Kolme ikäryhmää.  
3 € / lapsi. Aikuinen maksutta. 
Taidepajat sunnuntaisin 4.4. 
saakka (ei 28.2.) klo 11–16.30. 
3 € / osallistuja. 
Ilmoittautuminen molempiin: 
• turku.fi/seikkailupuisto

Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma
10–18-vuotiaille maanantaisin  
15.2.–17.5. klo 14–16 ja  
klo 17–19 ja torstaisin klo 14–16 
(ei 22.2., 25.2., 1.4. ja 5.4.):
• Präkäämö. Maksuton.

13–28-vuotiaille keskiviikkoisin 
17.2.–19.5. klo 10–13 ja  
klo 17–20 (ei 24.2. eikä  
12.5. iltapajaa):
• Tekstiilipaja vaihtuvilla 

kädentaitoteemoilla 
• Savipaja. Myös torstaisin 

18.2.–6.5. klo 17–20  
(ei 25.2. ja 1.4.)

Ennakkoilmoittautuminen 
kaikkiin pajoihin ja lisätiedot 
ajankohtaisista kursseista:
• turku.fi/vimma

Pääkirjaston 
nuortenalue Stoori
Sarjispaja 11.2. ja 25.3.  
klo 17–19.

Luovan kirjoittamisen paja 
23.3. klo 17–19. Paja myös  
13.4. ja 4.5. 
• turku.fi/kirjasto

KONSTa Turun Seudun 
Kuvataidekoulu
Maanantaisin 22.3.–26.4.:
• Värikylvyt 4–11 kk:n ikäisille
• Värikylvyt 1–2-vuotiaille
• Lapsi (3–5-vuotiaat) ja 

aikuinen yhdessä -kurssi
Hulluna kasveihin -kurssi 
lauantaisin 10.4.–15.5. 
• konstakuvataidekoulu.fi

Turun kuvataidekeskus
Turun kaupungin hyväksymää 
taiteen perusopetusta.
• Värikaruselli- ja Ateljee 

-opinnot lapsille, nuorille, 
aikuisille 

• Taidekeskus koulussasi-
ryhmät alakouluissa 
iltapäivisin

• Hiihtoloman taideleirejä
• kuvataidekeskus.fi 

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

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

15.–16.5. Nunnavuoren palloiluhalli

Akrobatiavoimistelun 
luokkakilpailut
Järj. Turun Urheiluliitto ry

15.–16.5. Kupittaan urheiluhalli

Rytmisen voimistelun 
valtakunnallinen kilpailu
Järj. Turun Liikuntaseura ry

15.–16.5. Kupittaan palloiluhalli

Show Your Dance by Cailap
Järj. Lahjat Tytöt ry

16.5. klo 15 Turun linna

Kevät
TFO:n kamarimusiikkikonsertissa 
Mozartin, Hämeenniemen ja Crasin 
sävelet heijastelevat toukokuun valoa, 
värejä ja lämpöä.
• tfo.fi

17.5. klo 10 Seikkailupuiston teatteri

Vahtikoira karkuteillä 
Tarinallinen lastenmusiikkikonsertti.
• turku.fi/seikkailupuisto
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Konsertti-
sarjat
Tiistaikonsertit klo 19 
WAMissa 
 
• 9.3. Pasi Eerikäinen, viulu,  

Antti Vahtola, piano 
• 16.3. Turku Ensemble 
• 23.3. Juha-Pekka Vikman, viulu ja 

Li Qi, viulu 
• 30.3. Jani Lehtonen, viulu, Jani 

Aarrevaara, piano 
• 6.4. Ella Kinnunen, sopraano, 

Kalla Ruokokoski, piano, Sampsa 
Heiniö, bassobaritoni, Laura 
Lehtonen, piano 

• 13.4. Harri Sippel, alttoviulu, 
Roope Gröndahl, piano

• 20.4. Ophelia-duo (Kirjallisuus 
kohtaa musiikin)

• 27.4. Turku Ensemble 
• 4.5. Kerim Gribajcevic ja Susanna 

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

• 11.5. Lara Levi, viulu, Kirill 
Kozlovski, piano

Vapaa pääsy.
• wam.fi

Musiikkia ja runoa  
klo 15 Turun linnassa
 
• 28.3. Futuuri
• 11.4. Lounais-Suomen 

Musiikkikoulu
• 18.4. Naiskuoro Resonus
• 25.4. Turun Lausuntakerho
• 2.5. Turun Musiikinystävien 

orkesteri
• 23.5. Kamarikuoro Melos

Vapaa pääsy.
• turku.fi/turunlinna

Näyttelyitä
Biologinen museo
4.4. asti Heikki Willamon Myyttinen 
matka -valokuvanäyttely 
20.4. alkaen Meren aarteet 
• turku.fi/biologinenmuseo

Turun linna
7.3. asti Sisustusarkkitehti Carin 
Bryggman 100 vuotta 
23.4. alkaen Vanitas 
• turku.fi/turunlinna
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WAM
6.3. alkaen Epävarma horisontti
6.3.–18.4. WAMx: Elsa Salonen 
23.4. alkaen WAMx: Tabita Rezaire 
• wam.fi

Turun taidemuseo
5.2. alkaen Sigrid Schauman 
• turuntaidemuseo.fi

Galleria Joella
11.2.–7.3. Jertta Ratia   
11.3.–4.4. Sanna Horvath  
8.4.–2.5. Kuutti Lavonen  
6.5. alkaen Toni Hautamäki 
• turun-taidegraafikot.fi
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Turun Taidehalli
12.2.–14.3. Jussi Eerola & Martti Jämsä | Wait and see 

Opastuksia
Apteekkimuseo ja  
Qwenselin talo
• Hiihtolomaopastukset 20.–28.2.  

ti–su klo 14.
• Aprillia, Aprillia -opastukset 1.4.  

klo 14 ja 16.30.
• Pääsiäisopastukset 3.–4.4. klo 14.
• turku.fi/apteekkimuseo
• 

WAM
• Epävarma horisontti -näyttelyopastukset 

6.3. alkaen sunnuntaisin klo 14.
• wam.fi

Turun linna
• Keskiaikakierros 13.–21.2., 13.3.–30.5. 

la ja su klo 12.15 ja 16.30. 
• Keskiaikakierros 23.2.–7.3.  

ti–su klo 12.15 ja 16.30.
• Tyylihuoneopastus 13.–21.2.  

la ja su klo 14. 
• Pohjoisen näyttelyhallin kokoelma-

näyttely -opastus 13.–21.2.  
la ja su klo 15. 

• Pikkuritarikierrokset 23.2.–7.3.  
ti–su klo 11 ja 14.

• Asiantuntijaopastus Carin Bryggmanin 
näyttelyyn 4.3. klo 16.30.

• Vanitas-näyttelyopastus 24.4. ja 25.4. 
sekä 2.–30.5. la ja su klo 15. 

• Tarkista ajankohtaiset tiedot:  
    turku.fi/turunlinna

12.2.–14.3. Sofia Okkonen |  
Honey Please 
12.2.–14.3. Ord och inga visor 
19.3.–25.4. NYTT 2021 
7.5. alkaen Andrey Bogush |  
We will have only a future tense 
7.5. alkaen Jesse Avdeikov | Kuolleiden saari 
• turuntaidehalli.fi

Wait and see, still-kuva videosta, 2020.

Turun pääkirjasto
28.2. asti KONSTan oppilastyönäyttely Ystävyyttä ja 
ihastuksia
2.–30.3. Välimerellä – Iiris Anderssonin kuvanäyttely
2.–30.3. Taide tulee luo – Salon Taiteilijaseura ry

Aboa Vetus & Ars Nova  
ja Titanik
Katso ajankohtaiset näyttelyohjelmat verkosta:
• aboavetusarsnova.fi 
• titanik.fi

1.4.–2.5. Hållbart hantverk 
2.1 –  från material till 
produkt |  Sydkustens 
landskapsförbund / 
VårKultur 2021
1.4.–2.5. Inkarnaatio 
– Jussi Pajuniemen 
valokuvanäyttely
• turku.fi/kirjasto
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Jussi Pajuniemi: 
Inkarnaatio.
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Julkinen tiedote

Museokeskus on avannut verkkopalvelun 
lähihistorian muistojen keruulle. Prikka-
palvelussa kuka tahansa voi tallentaa 
Turun aluetta koskevan muistonsa ja 
kokemuksensa. Tallennetut tarinat ovat 
palvelussa kaikkien nähtävillä.

Jaa muistosi:
• nykydoku.prikka.fi

Prikka kerää 
muistoja Turusta 

Turku muuttuu 
elokuva- 

näyttämöksi 15.4.
Osallistu yhteistyökumppanien tarjoamiin 

elokuvanäytöksiin tai järjestä oma ilmaisnäytös! 

• Ohjeet ja ohjelma: elokuvapaiva.fi
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Epävarma horisontti
WAM 6.3.–16.5.

Näyttelyssä pohditaan horisontin muutoksia  
ja meren välityksellä heijastuvia tunnetiloja 

kansainvälisten ja suomalaisten  
nykytaiteilijoiden teosten avulla. 

• wam.fi

Muumiperheen lauluretki
17.–18.3. klo 18 Turun konserttitalo

Tule mukaan koko perheen musiikkimatkalle 
Muumilaaksoon!

• tfo.fi

Kati Roover, Salt of My Eyes, 
2020. Stillkuva videosta.
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Kysy siskoilta
Totuudet tiskiin

Kantaesitys 11.2. klo 19.

• teatteri.turku.fi
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