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Åbodagen

Turun 
päivä

19.9.2021

Yksi kaikkien 
ja kaikki Turun 

puolesta!
Programmet på 

svenska: 
turku.fi/sv/abodagen

The program in 
English:

turku.fi/en/turku-day

http://turku.fi/sv/abodagen
http://turku.fi/en/turku-day
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Pyydämme tapahtumaosallistujia noudattamaan  
turvavälejä ja pitämään huolen hygieniasta, huomioiden  
muut Turun päivän viettäjät sekä tapahtumia järjestävät tahot.

• Kävijöiden suositellaan käyttävän hengityssuojaimia  
sisätiloissa ja ihmismassoissa.

• Huomioithan tilojen kävijämäärien rajoitukset ja odotat vuoroasi.

• Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat.  
Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

• Tapahtumaan ei saa osallistua, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

Muista käsienpesu
Kom ihåg att tvätta händerna.

Remember to wash your  
hands carefully.

Desinfioi käsiä
Kom ihåg att desinficera händerna.

Remember to disinfect  
your hands carefully.

Yski ja aivasta hihaan
Hosta i armvecket.

Cough into your elbow.

Pidä turvaväli
Håll 1–2 meters säkerhetsavstånd.

Maintain a 1–2 meter distance from others.

Muista  
turvallisuus
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Turun seudun joukkoliikenne Föli
Joukkoliikenne liikennöi Turun päivänä sunnuntaiaikataulujen mukaisesti.  
Katso reitit ja aikataulut: www.foli.fi

Fölin vesibussi
Vesibussi kulkee Turun keskustasta Martinsillalta (Itäisen Rantakadun puolelta) 
Ruissaloon. Matkan varrella vesibussi pysähtyy Forum Marinumin, Ruissalon 
telakan ja Hirvensalon Pikisaaren pysäkillä. Kaikki pysäkit ja molemmat alukset ovat 
esteettömiä. Tarkemmat tiedot ja aikataulut osoitteessa www.foli.fi/vesibussi.

Funikulaari
Esteettömästi Kakolanmäelle Linnankadulta klo 5.00–24.00 välisenä aikana.

Kaupunkilautta Föri
Kulje joen yli Tervahovinkadun ja Wechterinkujan välillä kesäaikataulujen mukaisesti 
vielä Turun päivän ajan klo 6.15–23.00, minkä jälkeen lautta siirtyy talviaikatauluun.

Pikkuföri
Turun päivänä joen yli Suomen Joutsenen takaa Telakkarannalle ja takaisin  
klo 12–18 välisenä aikana.

Liikkuminen  
Turun päivänä

https://www.foli.fi/fi
https://www.foli.fi/
https://www.foli.fi/fi/aikataulut-ja-reitit/vesibussi
https://www.turku.fi/funikulaari
https://www.turku.fi/fori
http://www.forum-marinum.fi/fi/vieraile/museokaynti/ajankohtaista/


Maksuton tapahtuma

Ilmoittautumista vaativa tapahtuma 

Virtuaalinen tapahtuma 

Ulkona järjestettävä tapahtuma
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Turun päivän  
ohjelma

Turun inhimillinen valokuvakerho: RAJA  
00.00–23.59 Kansanpuistontie 76

Ulkoilmanäyttely Ruissalon kansanpuistossa. Mitä kaikkea raja voi 
tarkoittaa? Miltä se voi näyttää ja tuntua? Onko raja aina ollut olemassa 
vai onko se ihmisen luoma? RAJA-näyttely koostuu seitsemän 
valokuvaajan valokuvista, joilla jokainen käsittelee valitsemastaan 
näkökulmasta teemaa raja. Näyttelyn kuvat on toteutettu vuoden 2021 
aikana. 

Viimeinen näyttö -näyttely Parrantien Paviljongissa  
00.00–23.59  Parrantie 16

Viimeinen näyttö -näyttelyssä esillä valokuvaaja Tatu Lertolan 
dokumenttikuvia Parrantien ateljeetalosta. Projektiin sisältyy myös 
digitaalinen monumentti, joka rakennetaan verkkosivustoksi. Sivustolle 
kootaan tietoa taiteilijatalon vaiheista, asukkaista ja talossa syntyneestä 
kuvataiteesta sekä erilaisia muistoja ja kuvamateriaalia. 

Kirkolta kirkolle pyhiinvaeltaen Turun päivänä  
9.00–16.00

Tuomiokirkkoseurakunta, Katariinanseurakunta ja Maarian seurakunta 
yhteistyössä pyhiinvaellushankkeen kanssa kutsuvat turkulaiset 
mukaan pyhiinvaellukselle yksin, yhdessä kaverin tai koko perheen 
kanssa. Valittavana on kolme eri mittaista reittiä: 8 km Helenan 
polku, 35 km Pietarin polku tai 61km Maria polku. Reitit kulkevat 
Tuomiokirkon, Pyhän Katariinan kirkon, Maarian kirkon, Liedon kirkon ja 
Piikkiön kirkon välillä. Jokaiselta kirkolta saat passiin leiman ja täyden 
passin täytettyäsi saat pyhiinvaellusmerkin. 

Kaksi yhden hinnalla uimaan Turun päivän kunniaksi!
9.00–17.00  Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4
10.00–14.30  Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2

Turun päivän Impivaaran ja Petreliuksen uimahalleissa perinteinen 
”kaksi yhden hinnalla” uintitarjous. Turun kaupunki tarjoaa 
edullisemman sisäänpääsyn Turun päivän kunniaksi.

Yksi kaikkien 
ja kaikki Turun 

puolesta!

https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-1600-turun-inhimillinen-valokuvakerho-raja
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974320
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974554
https://kalenteri.turku.fi/events/node/972736


Maksuton tapahtuma

Ilmoittautumista vaativa tapahtuma 

Virtuaalinen tapahtuma 

Ulkona järjestettävä tapahtuma
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Turun päivä Biologisessa museossa  
9.00–17.00  Neitsytpolku 1

Vuonna 1907 perustetussa kauniissa jugendrakennuksessa toimiva 
Biologinen museo esittelee Suomen eläimistöä ja kasvillisuutta 
Turun saaristosta aina Lapin tuntureille asti. Sienitietoa ja -vinkkejä 
kaikenikäisille. Esillä Meren aarteet -valokuvanäyttely.

• 10.00–15.00 Sienisunnuntai tapahtuma museon piha-alueella.   
 Sienitietoa ja -vinkkejä kaikenikäisille. 

Turun päivä Luostarinmäessä  
9.00–17.00  Vartiovuorenkatu 2

Tervetuloa syyskävelyllä Luostarinmäen kujille. Luostarinmäen 
museokortteli on Turun ainoa yhtenäinen puutaloalue, joka säilyi 
vuoden 1827 Turun palossa. Yli 200 vuotta vanhat rakennukset 
sijaitsevat alkuperäisillä paikoillaan ja korttelin kujat, pihat ja kodit 
muodostavat ainutlaatuisen miljöön keskellä kaupunkia. Turun päivänä 
museokauppa ja kahvila ovat avoinna, museorakennukset ovat 
suljettuina.

Turun kaupungin museoiden kävijämäärää saatetaan joutua 
rajoittamaan päivän aikana. Museokävijöitä pyydetään huomioimaan 
koronatilanteeseen liittyvät ohjeet turvaetäisyyksistä sekä käsi- ja 
yskimishygieniasta. Turvaetäisyydet tulee säilyttää myös mahdollisessa 
jonotustilanteessa. Kävijöille suositellaan kasvomaskin käyttöä. 
Museoihin ei pidä mennä, jos on flunssan oireita. 

Turun keskustan kaupunkilaiskysely  
9.00–21.00  Virtuaalitapahtuma

Mitä mieltä olet Turun keskustasta? Millainen on Turun keskusta? 
Tervetuloa vastaamaan kaupunkilaiskyselyyn! Osallistu Turku Centerin 
kyselyyn ja osallistut samalla 50 € lahjakortin arvontaan haluamaasi 
keskustan liikkeeseen tai ravintolaan. Kysely: www.turkucenter.fi

Escape Room Sly Foxin Turun päivän pakohuonepelit 
9.00–22.00  Aninkaistenkatu 14

Turun päivänä kaikki 2–6 hengen pakopelit vain 60 €/peli ryhmäkoosta 
riippumatta. Sly Foxin pelit sopivat koko perheelle!  
Lisätiedot ja varaukset ennakkoon: www.slyfox.fi

https://www.turku.fi/biologinenmuseo
https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-1000-sienisunnuntai
https://www.turku.fi/luostarinmaki
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974166
https://www.turkucenter.fi/
https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-0900-sly-foxin-turun-paivan-pakopelit
https://www.slyfox.fi/
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Ilmoittautumista vaativa tapahtuma 

Virtuaalinen tapahtuma 

Ulkona järjestettävä tapahtuma
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Suursilakka – yhteisöllinen maataideteos   
9.30–18.00  Koroisten rantapolun viereisellä pellolla

Teemme yhdessä kalkkia käyttämällä suursilakan, josta tulee niin 
suuri, että sen voi nähdä jopa satelliitista. Teos toteutetaan niin, että 
maanparannuskalkilla tehdään valtavat silakan ääriviivat peltoon. 
Lopuksi teos kuvataan dronella. Ilmoittautuminen: bit.ly/suursilakka. 
Voit myös saapua paikalle Koroistenniemen ulkoilupolun varteen 
sunnuntaina 19.9. kello 9.30. Voit myös halutessasi ottaa omat 
työhanskat, ämpärin, lapion tai kottikärryt mukaan. 

Turun päivän juhlamessu Tuomiokirkossa
10.00  Tuomiokirkko

Tuomiokirkossa vietetään Turun päivän juhlamessua, jossa 
saarnaa piispa (em.) Kaarlo Kalliala. Hänen kanssaan messua ovat 
toteuttamassa Antti Kirkkola, Mika Mäntyranta, Sofia Flinck ja Pete 
Hokkanen. Musiikista vastaavat Jukka Pietilä ja Arttu Selonen. 
Messuun voi osallistua myös Virtuaalikirkon välityksellä osoitteessa 
virtuaalikirkko.fi

Temppurata 1–10-vuotiaille yhdessä oman aikuisen kanssa 
10.00–13.00  Yliopistonkatu 31

Tule temppuilemaan Lahjan Tyttöjen järjestämälle Temppuradalle!  
Voit piipahtaa klo 10–13 välillä silloin, kun parhaiten sopii! 

Kulttuurin ja kulinaristin päivä, keskisyksyn kuunjuhla 
10.00–15.00  Liên Tâm -luostari, Moisiontie 225

Vietnamilainen Kulttuurin ja Kulinaristin Päivä sekä Keskisyksyn 
Kuunjuhla Lien Tam Luostarissa. Musiikin ja ruoan kera kauniissa 
luostarissa. Tapahtuma ja ruokailubuffet on kaikille avoin ja 
velotukseton. Luostari ottaa vastaan lahjoituksia. 

• 11.00 Lyhyt resitaatio
• 12.30–13.30 Kulttuurillinen kulinaristinen juhla,  

 tarjolla 20–30 ruokalajia
• 13.45 Esityksiä, lumileijonatanssi keskisyksyn  

 kuunjuhlan kunniaksi
• 15.00  Tapahtuman päätös

Turun Antikvaariset Kirjamessut 
10.00–15.00  Aurakatu 18

Antikvaaristen kirjojen lehtien ja pienpainatteiden myyntitapahtuma. 
Antikvaarinen tapahtuma, jossa paikalla myyjiä ympäri Suomen.

https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-0930-suursilakka-yhteisollinen-maataideteos
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ef792a70-0b10-40d6-a760-81767045bd0e?displayId=Fin2333643
https://kalenteri.turku.fi/events/node/975849
https://www.virtuaalikirkko.fi/
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974374
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974552
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973844
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Turun päivä Vanhalla Suurtorilla  
10.00–16.00  Vanha Suurtori

Turun päivänä pääsee tutustumaan kaupungin valtuustopuolueiden 
toiminnan lisäksi paikallisten yritysten ja yhdistysten toimintaan. 
Vanhalla Suurtorilla on myös esiintymislava, jolla on ohjelmaa päivän 
aikana. 

Kaikkien Turun valtuustopuolueiden lisäksi Vanhalla Suurtorilla ovat 
omilla esittelypisteillään Lahjan Tytöt, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, 
Turun Seudun Lottaperinneyhdistys ry, Turkuseura–Åbosamfundet ry, 
MLL:n lasten ja nuorten kuntoutussäätiö, Varsinais-Suomen Lastenliitto 
ry, Turun tapaturma- ja sairausinvalidit ry, Turun Seutusanomat, 
Liikkuva resurssikeskus, Pyhiinvaellus Suomi, Turun kuvataidekoulu, 
Turun eläinsuojeluyhdistys ry, Tykkää turkulaisesta! -kampanja, 
Turun seudun Epilepsiayhdistys, Aarre Turku, Turun kaupungin 
sairaalapalvelut, Eläinten hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry ja Turun 
Cheerleading Seura Smash.

Lavaohjelma 

• 10.00–10.15  Vuoden 2021 Turku-kuivakukkakimpun julkistus
• 10.15–10.35  Rockskolan: The L.A.W. -bändi
• 10.40–10.50  Nach Baliye Kollektiv
• 10.50–11.00  Turun Vasemmistoliitto
• 11.00–11.10  SFP i Åbo r.f. - Turun RKP
• 11.10–11.20  Turun vihreä kunnallisjärjestö
• 11.20–11.30  Liike Nyt 
• 11.30–12.00  Laivaston soittokunta
• 12.00–12.15  Pormestarin Turun päivän tervehdys
• 12.15–12.30  Turun flikan ja pojan julkistus
• 12.30–13.20  Kommenttiraita-duo: Turun laulu -konsertti
• 13.20–13.30  Vuoden kaupunginosa kilpailun voittajan julkistus
• 13.30–13.45  Aarre Turku -lastenvaate 2nd hand putiikin  

 syys/talvi muotinäytös
• 13.45–14.10  Samba Cariocan karnevaalikulkue
• 14.10–14.20  Turun SDP
• 14.20–14.30  Turun Keskusta
• 14.30–14.40  Tanssistudio Flaman esiintyvät tanssiryhmät:  

 Flama Crew ja Bouncy Crew
• 14.40–14.50  Kansantanssiryhmä Nopsajalad
• 14.50–15.00  Kokoomuksen Turun Aluejärjestö
• 15.00–15.10  Turun Perussuomalaiset
• 15.10–15.40  Turkuseuran murre-visa
• 15.40–16.00  Turun poliisilaulajat ry.

https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-1000-turun-paivan-toritapahtuma-vanhalla-suurtorilla
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Turun Urheiluautoilijat ry:n avoimet ovet 
10.00–16.00  Lukkosepäntie 7

Turun Urheiluautoilijat ry pitää avoimet ovet Turun päivänä klo 10–16 
pienoisautoiluradallaan. Ohjelmassa pienoisautoilun ja digitaalisen 
autourheilun, eli eMotorsportin esittelyä tasatunnein. 

Pop-up polkupyörähuolto 
10.00–16.00  Rettinginrinne

Polkupyörähuoltoa jokirannassa. Tuomme pop-up tyylisen 
polkupyörähuollon jokirantaan Turun päiväksi.

Turun päivä Luostarin Välikadulla  
10.00–18.00  Luostarin Välikatu

Luostarin Välikadun makasiinit avaavat ovensa Turun päivänä. 
Makasiineista voit tehdä upeita löytöjä, ja tutustua kotimaisen käsityön 
taitajiin. Tutustu muun muassa Villat ja Frillat -myymälään, Ollin puotiin 
ja Työpisteen makasiinimyymälään.

12.30–13.10 Runonmittaajat: Viisas matti ja muita juttuja 
-nukketeatteriesitys

Avoimet ovet Apteekkimuseoon ja Qwenselin taloon*  

10.00–18.00  Läntinen Rantakatu 13b
Qwenselin talo on Turun vanhin säilynyt puutalo, josta löytyy 
1700-luvun säätyläiskoti ja 1800-luvun apteekki saman katon alta.

Turun päivä Brinkkalan galleriassa*  

10.00–18.00  Vanha Suurtori 3
Moe Mustafan näyttely Finnish History in the Making.

Turun päivä Turun linnassa*  

10.00–18.00  Linnankatu 80
Mahtava Turun linna on vartioinut Aurajoen suuta 1200-luvun lopulta 
lähtien. Korkeat harmaakivimuurit kätkevät sisälleen ainutlaatuisia 
hetkiä historiasta. Linnaa on historiansa aikana puolustettu ja piiritetty, 
käskynhaltijat ovat vaihtuneet ja Juhana-herttuan aikana linna 
muuttui hovielämän näyttämöksi. Esillä Vanitas -näyttely ja Pohjoisen 
näyttelyhallin kokoelmanäyttely.

*Turun kaupungin museoiden kävijämäärää saatetaan joutua rajoittamaan päivän aikana. 
Museokävijöitä pyydetään huomioimaan koronatilanteeseen liittyvät ohjeet turvaetäisyyksistä sekä 
käsi- ja yskimishygieniasta. Turvaetäisyydet tulee säilyttää myös mahdollisessa jonotustilanteessa. 
Kävijöille suositellaan kasvomaskin käyttöä. Museoihin ei pidä mennä, jos on flunssan oireita. 

https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-1000-turun-urheiluautoilijat-ry-avoimet-ovet-0
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973225
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974566
https://www.turku.fi/apteekkimuseo
https://www.turku.fi/brinkkala
https://www.turku.fi/turunlinna
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Turun päivän Forum Marinumissa 
10.00–18.00  Linnankatu 72

Merikeskus Forum Marinumin monipuolisesta Turun päivän ohjelmasta 
löytyy jokaiselle jotakin. Fregatti Suomen Joutsenella mm. mahdollisuus 
kiivetä laivamestarin opastuksella mastoon ja myös laivan vähemmän 
tunnetut, työ- ja varastotiloina toimivat alimmat kansitilat avataan 
poikkeuksellisesti yleisölle.  

Suomen Joutsenen pääsylippu 3,5 €, Museokortilla 2 €. 

Merikeskuksen yksittäiset pääsyliput -50%, Turun päivän ranneke 
(10 € / 6,50 €) avaa ovet Forum Marinumin kaikkiin museolaivoihin ja 
näyttelyihin.

• 11.00–16.00 Suomen Purjelaivasäätiön vapaaehtoiset  
perehdyttävät museokävijöitä navigoinnin saloihin Suomen 
Joutsenen navigointihytissä

• 12.00 Forum Marinum ja Suomen Purjelaivasäätiö nostavat yhdessä 
Turun päivän kunniaksi museolaiva Suomen Joutsenen keulapurjeen. 
Säävaraus. 

• 13.00 ja 14.00 Opastuskierros Suomen Joutsenen vähemmän 
tunnettuihin alimpiin kansitiloihin. Normaalisti suljettuihin tiloihin 
pääsee nyt kurkistamaan oppaan johdatuksella. 

• 13.00–16.00 Mahdollisuus kiivetä Suomen Joutsenen mastoon 
laivamestarin opastuksella. Säävaraus. 

Opastuskierroksille ja Suomen Joutsenen mastoon kiipeämiseen 
ennakkoilmoittautuminen. Seuraa ilmoittautumisohjeita Forum 
Marinumin verkkosivuilla: www.forum-marinum.fi

https://kalenteri.turku.fi/events/node/973453
https://www.forum-marinum.fi/fi/
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Turkuseuran Turun päivä  
10.00–18.00  Vanha Suurtori ja Brinkkala

Jokaisen turkulaisen ja Turun ystävän yhdistys Turkuseura juhlistaa 
Turun päivää monipuolisella ohjelmalla. Tervetuloa tutustumaan 
yhdistyksen tiloihin ja toimintaan Vanhalle Suurtorille Brinkkalan 
taloon sekä Turku-tuotteita tarjoavaan Föripuotiin (Vanha Suurtori 3). 
Föripuoti on avoinna Turun päivänä klo 10–18. Luvassa on huikeita 
tuotetarjouksia!

Turkuseura Vanhalla Suurtorilla

• 10.00–10.15  Vuoden 2021 Turku-kuivakukkakimpun julkistus

• 10.00–16.00 Turkuseuran toripiste 

• 12.15–12.30 Turun flikan ja pojan julkistus 

• 12.30–13.20 Kommenttiraita-duo esittää Turun kaupunginosille  
 omat tunnussävelmät

• 13.20–13.30 Vuoden kaupunginosan palkitsemisjuhla

• 15.10–15.40 Murre-visa 

Turkuseura Brinkkalan lavalla

• 11.00–12.00 Kommenttiraita-duo esittää Turun kaupunginosille  
 omat tunnussävelmät

• 13.30–14.00 Turku-kirjavinkkausta. Turkuseuran media- ja  
 julkaisujaoston puheenjohtaja Laura Tikkanen  
 haastattelee tietokirjailijoita Petri Aaltoa ja  
 Rauno Lahtista

Avoimet ovet Well Gym -kuntosalilla 
10.00–18.00  Kärsämäentie 8

Turun päivänä Well Gym -kuntosalille veloitukseton tutustumiskäynti. 

Mahdollisuuksien tori  
10.00–18.00  Brinkkalan sisäpiha

Brinkkalan talon tunnelmalliselta sisäpihalta löydät monikulttuurista 
basaaritunnelmaa! Tervetuloa kiertelemään järjestöjen kojuilla, sekä 
maistelemaan eri maiden makuja Pop Up ruokakojuilla. Brinkkalan 
lavalla ja Raatihuoneen salissa (3krs.) on erilaista ohjelmaa koko 
tapahtuman ajan. Luvassa on teatteria, tanssia, musiikkia sekä 
yhdistysten esittelyä!

https://kalenteri.turku.fi/events/node/974492
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974077
https://kalenteri.turku.fi/events/node/975291
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Taidemeri – venevaja-installaatio Forum Marinumin 
Kruununmakasiinin vintillä 
10.00–18.00 Linnankatu 72

Forum Marinumin Kruununmakasiinin vintille kesällä rakentunut 
Venevaja-installaatio on paikka, jossa kävijä voi loikoilla riippumatoissa 
ja kokea merellisen tunnelman rauhoittuen saariston äärellä unohtaen 
kaupungin hälinän. Taidemeri on innovatiivinen taideyhteisö, joka on 
syntynyt Läntinen tanssin aluekeskuksen, Tehdas-Teatterin ja Turun 
Kaupungin yhteistyöllä.

Syysretki Koroisten tilalle   

10.00–18.00 Koroistentie 2
Turun päivänä kurkistetaan Koroisten tilan historiaan ja nykyhetkeen 
permakulttuuritilana ja kulttuurikeskuksena. Koroisten kahvila on 
avoinna klo 10–18.

• 12.00 Mikä ihmeen permakulttuuri? Retki Koroisten 
permakulttuuritilan ratkaisuihin ja toimintaan puutarhuri  
Heli Konttisen opastuksella

• 14.00 Retki Koroisten maatilan historiaan. Mitä ja keitä Koroisissa on, 
miten tähän on tultu? Oppaana Outi Tuomela.

Turun päivä Wäinö Aaltosen museossa (WAM) 
10.00–21.00 Itäinen Rantakatu 38

Nähtävillä Anu Pentikin Alussa oli siemen -näyttely sekä Mox Mäkelän 
elokuva Vieras WAMx:ssä. Museo ja kahvila ovat avoinna Turun päivänä 
klo 21 asti.

Turun kaupungin museoiden kävijämäärää saatetaan joutua 
rajoittamaan päivän aikana. Museokävijöitä pyydetään huomioimaan 
koronatilanteeseen liittyvät ohjeet turvaetäisyyksistä sekä käsi- ja 
yskimishygieniasta. Turvaetäisyydet tulee säilyttää myös mahdollisessa 
jonotustilanteessa. Kävijöille suositellaan kasvomaskin käyttöä. 
Museoihin ei pidä mennä, jos on flunssan oireita.

Escape Artist Room pakohuonepelit  
erikoishintaan Turun päivänä 
10.00–22.00  Yliopistonkatu 33

Valitse neljästä eri pakohuonepelistä:  
The Creepy Circus, The Hunter, The Crime Scene tai Battleships. 
Pelit erikoishintaan 60 € / huone Turun päivänä.  
Lisätiedot ja varaukset ennakkoon: www.escapeartist.fi

https://kalenteri.turku.fi/events/node/973417
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973417
https://kalenteri.turku.fi/events/node/975761
https://www.wam.fi/
https://kalenteri.turku.fi/events/node/970997
https://kalenteri.turku.fi/events/node/970997
https://escapeartist.fi/
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Turun päivän Zumba  
11.00–12.00 Kupittaan puisto, Lintulammikon viereinen nurmialue

Vauhdikasta zumbaa Kupittaan puistossa lintulammikon viereisellä 
nurmikolla. Säävarauksella. Ohjaajana Mari Sonck. 

Juhlamessu – Mikaelinseurakunta 100 vuotta 
11.00–14.00 Puistokatu 16

Kirkkovuoden pyhä on 17. sunnuntai helluntaista aiheenaan  
”Jeesus antaa elämän”. Juhlimme sekä 100 vuotta täyttävää seurakuntaa, 
että 60 vuotta täyttävää kirkkoherra Jouni Lehikoista. Messun jälkeen  
klo 12.30 Mikaelinseurakunnan 100-vuotisjuhlakirjan julkaisu. Lopuksi 
pidetään juhlakahvit kirkolla ja valitaan Mikael100-juhlaleivos  
n. klo 13 alkaen.

Kakolamäen jätevedenpuhdistamon virtuaalikierros  
11.00–14.00  Virtuaalitapahtuma

Tervetuloa tutustumaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon.  
Pääset mukaan noin tunnin mittaiselle virtuaalikierrokselle, jossa  
esittelemme laitoksemme toimintaa.

• 11.00 Virtuaalikierros Kakolan jätevedenpuhdistamolle

• 13.00 Virtuaalikierros Kakolan jätevedenpuhdistamolle

Avoimet ovet Uuden muotoilun yhdistyksen Design Butikenissa 
11.00–16.00  Vanha Suurtori 3

Design Butiken on Uuden muotoilun yhdistyksen pop-up kauppa, josta 
löydät tuoretta suomalaista muotoilua.

Ett hem –museossa avoimet ovet Turun päivänä 
11.00–16.00  Piispankatu 14

Ett hem -museo on konsuli Alfred Jacobssonin ja hänen vaimonsa Hélènen 
Åbo Akademin säätiölle lahjoittama kotimuseo. Museossa on taide- ja 
esinekokoelmat sekä perittyjä ja Jacobssonin pariskunnan ostamia 
antiikkiesineitä.

Turun päivän taidepaja 
11.00–16.45  Seikkailupuisto, Kupittaankatu 2

Taidepajassa keskitytään kädentaitoihin sekä harrastetaan taidetta 
innostavassa ilmapiirissä. Työtä saa tehdä max. 1,5 h. Turun päivänä 
teemana on savihahmojen tai -eläinten muovailua sekä esim. lyhtyjen ja 
linnojen rakentamista savesta. Alle 9-vuotiaat ja erityistä tukea tarvitsevat 
lapset tarvitsevat aikuisen seurakseen pajaan. Osallistumismaksu 3 €/hlö.

https://kalenteri.turku.fi/events/node/972537
https://kalenteri.turku.fi/events/node/975858
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974129
https://youtu.be/YgJtObUivh4
https://youtu.be/jY-67tPfGPQ
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974501
https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-1100-ett-hem-museossa-avoimet-ovet-turun-paivana
https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-1100-turun-paivan-taidepaja
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Turun päivä Kasvitieteellisessä puutarhassa
11.00–16.50  Ruissalon puistotie 215

Turun päivänä aikuisille sisäänpääsy Turun yliopiston kasvitieteelliseen 
puutarhaan lasten lipun hinnalla. Lasten lipun hinta on 6 € ja sillä 
pääsee sisään kasvihuoneisiin. Kasvitieteellisen puutarhan kuudessa 
kasvihuoneessa on noin 2000 kasvilajia ja -lajiketta. Alueen laajaan 
ulkopuutarhaan on vapaa pääsy ja noin 23 hehtaarin alueella kasvaa yli 
3000 kasvilajia ja -lajiketta.

Turun päivä Kuralan Kylämäessä   

11.00–17.00  Jaanintie 45
Kuralan Kylämäki on aito 1950-luvun neljän tilan maalaiskylä, jonka 
alueella on ollut asutusta jo rautakaudelta lähtien. Esihistoria esille 
-tapahtuma on auki Turun päivänä 11–17. Katse kohdistetaan 
kauemmas menneisyyteen. Muinaistekniikan osaajien työnäytöksiä, 
asiantuntijaluentoja ja opastuksia muinaiseen Kuralaan. Turun päivänä 
esitellään Ravattulan muinaispuvun ensimmäiset mallikappaleet.

Turun kaupungin museoiden kävijämäärää saatetaan joutua 
rajoittamaan päivän aikana. Museokävijöitä pyydetään huomioimaan 
koronatilanteeseen liittyvät ohjeet turvaetäisyyksistä sekä käsi- ja 
yskimishygieniasta. Turvaetäisyydet tulee säilyttää myös mahdollisessa 
jonotustilanteessa. Kävijöille suositellaan kasvomaskin käyttöä. 
Museoihin ei pidä mennä, jos on flunssan oireita. 

Työpisteen makasiinimyymälä 
11.00–17.00  Luostarin Välikadun Makasiinit

Työpisteen makasiinimyymälässä myynnissä kaupungin  
työtoiminnassa valmistettuja tuotteita.

https://kalenteri.turku.fi/events/node/973685
https://www.turku.fi/kuralankylamaki
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973777
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Turun päivä Turun pääkirjastossa  
11.00–17.00  Linnakatu 2

Turun päivän aikana monipuolista ohjelmaa pääkirjastossa ja 
kirjastopihalla!

• 11.00–12.30 Studiossa videoklippejä non-stoppina  
Turun palon ajoilta.

• 12.00 Kuorolaisten syystervehdys. Turun konservatorion ja 
musiikkiopiston nuoret laulajat esiintyvät kirjastopihalla.  
Kuoroa johtavat Terhi Lehtovaara ja Tuire Mellanen.

• 13.00–14.30 Tietokirjailija, Bryggman-instituutin asiamies  
Mikko Laaksonen esittelee Studiossa 1900-luvun 
asuntoarkkitehtuuria Turussa.

• 15.30 Kivipuisto-bändi soittaa kirjastopihalla omia sävellyksiään ja 
sanoituksiaan. Tyylisuuntana on melodinen Suomi-rock.  
Sateen sattuessa esitys kirjaston Studiossa.

Turun päivä Aboa Vetus Ars Novassa
11.00–18.00  Itäinen Rantakatu 4

Pääsyliput museoon -50%. 

Näyttelyt: Aboa Vetus – vanha Turku, Luutarha,  
MOUSEUM – Raunistulan nukkekotikerho 10 vuotta,  
Sydän auki taiteelle, Niemistö-kokoelma Turussa,  
Guido van der Werve: Nummer veertien, home ja  
teoksia museon taidekokoelmasta.

• 12.00–15.00 Museon henkilökuntaa näyttelyissä keskusteluoppaina.

• 14.00, 14.30 ja 15.00 Aboa Vetuksen näyttelytiloissa esiintyy 
barokkiviuluduo Hanne Lund ja Katriina Rainio esityksellään  
Ranskalainen iltapäivä – musiikkia Versailles’n hovista

KUI Designin Turun päivä 
11.00–18.00  Kristiinankatu 6

Turun päivän kunniaksi KUI Design tarjoaa kaikki oman malliston 
normaalihintaiset tuotteet, sekä myymälän muut Turku-aiheiset tuotteet 
20% alennuksella. Tarjous on voimassa myös nettikaupassa. Lisäksi 
jaossa kaikille reippaille turkulaisille uusia, upeita Turku-tarroja!

https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-1100-kirjaston-turun-paiva
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974352
https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-1100-kui-designin-turun-paiva
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Kakolanmäen kierros   
11.00–19.00  Hotel Kakola, Kakolankatu 14

Turun päivänä Kakolassa järjestetään erilaisia kierroksia niin lapsille 
kuin aikuisille. Lisäksi hotellista saa erikoistarjouksia majoitukseen ja 
ruokailuun. Turun päivänä Hotel Kakolassa on tarjolla brunssia  
klo 12–18. Hotellin ravintolapalvelut ovat myös valmistaneet erityisen 
Turun päivän drinkin ja tarjolla on myös kaffetta ja pullaa. Kakolan 
sisäpihan palvelut ovat myös kaikki auki erikoistarjouksin!

• 11.00–12.00 Koko perheen Kakola-kävely (5/10 €)

• 12.30–14.30 Kakolanmäen kierros (19 €)

• 16.00–17.00 Koko perheen Kakola-kävely (5/10 €)

• 18.00–19.00 Lääninvankilan kierros (12 €)

Kierroksille kannattaa varata paikat osoitteesta kierrokset@kakola.fi

Laivaston soittokunta Turun päivänä  
11.30–12.00  Vanha Suurtori 3

Merivoimien edustusorkesteri, Laivaston soittokunta, esiintyy 
Turun päivän kunniaksi Vanhan Suurtorin paraatipaikalla. Laivaston 
soittokunta näyttää parastaan turkulaisille. Tule kuulemaan ja 
kokemaan sotilasmusiikin parhaimmistoa!

Tunturi – Turun Pyörä 99v.   

12.00–14.00  Forum Marinum, Linnankatu 72
Tunturi-pyörien kokoontuminen Forum Marinumin piha-alueelle. 
Tunturipyörät pysäköidään esittelyrivistöön. Tuo omasi näytille oli se 
alkuperäiskunnossa tai erikoisella tavalla muokattu. Ansiokkain tai 
erikoisin pyörä palkitaan Tunturin yllätyspalkinnolla.

Aurajokea siivotaan sukeltaen  
12.00–14.00  Tuomiokirkkosillan kupeessa

Aurajokea siivotaan sukeltaen Turun päivänä. Sukeltajaliiton 
ympäristöpalkinnon vuonna 2018 saanutta tempausta on toteutettu 
Turussa jo parinkymmenen vuoden ajan. Sukeltajat nostavat pareittain 
sameasta jokivedestä kaikkea mahdollista sinne heitettyä materiaa. 
Piipahda rannalla katsomassa, nouseeko joesta tänä vuonna romuja  
vai rikkauksia!

https://kalenteri.turku.fi/events/node/974037
https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-1130-laivaston-soittokunta-turun-paivana
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974251
https://kalenteri.turku.fi/events/node/971198
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Rantasiivoustalkoot  
12.00–14.00  Tuomiokirkkosillan kupeessa

Siisti Biitsi -talkoot saapuvat Aurajokivarteen Turun päivänä. 
Kaupunkilaisilla on mahdollisuus ottaa osaa Aurajokivarren siivoukseen 
ja samalla seurata Aurajoen sukellustempausta.

Turun päivä Halistenkoskella ja Myllärintalolla  
12.00–15.00  Valkkimyllynkuja 2

Aurajoen opastuskeskus Myllärintalolla ja Halistenkosken ympäristössä 
perinteinen koko perheen Turun päivän tapahtuma. Ulkoilua, 
kulttuuria, kalajuttuja ja kaffetta. Kanoottilaiturilta mahdollisuus kokeilla 
inkkarimelontaa. 

Turun päivä kaupungintalolla 
12.00–15.00  Aurakatu 2, sisäänkäynti sisäpihan puolelta pääovista

Turun kaupungintalo avaa ovensa yleisölle Turun päivänä. 
Kaupungintalon aulassa avointen ovien aikana nähtävillä  
Tarinoita 1,5 asteen turkulaisista – näyttely.

• 12.20 Tilaisuuden avaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  
Mika Maaskola.

• 12.30–13.00 Luento: Göteborg 400-vuotta – Tutustu  
ystävyys kaupunkiimme, Turun Göteborg-seuran puheenjohtaja  
Mika Akkanen. Luennon kielenä suomi. Kysymyksiä voi esittää  
myös ruotsiksi.

• 13.15 Luennon jälkeen Linnankatu 14:n kiertoajelupysäkiltä  
Turun Göteborg-seuran opastettu kiertoajelu, jonka aikana 
tutustutaan Göteborgin kaupungin tuella Turussa rakennettuihin 
kohteisiin. Kesto n. 1 tunti.

Turun päivä Turun vesilaitosmuseolla 
12.00–15.00  Halistentie 4

Turun vesilaitosmuseolla avoimet ovet. Turun Vesilaitosmuseo esittelee 
turkulaisen vesilaitostoiminnan historiaa ja luo katsauksen siihen, miten 
vesihuollon kehitys on muuttanut ihmisen arkea ja elämää viimeisen 
sadan vuoden aikana. Museoon pääsee kerrallaan 15 henkilöä. 

Turun päivä Partiomuseossa 
12.00–15.00  Läntinen Pitkäkatu 13

Vuodesta 1962 toiminut Suomen Partiomuseo esittelee partioliikkeen 
menneisyyttä ja nykyisyyttä valaisevaa esineistöä. Turun päivänä 
museoon on vapaa pääsy.

https://kalenteri.turku.fi/events/node/974209
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974336
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974262
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974337
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973315
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Museolaiva Sigyn avoinna yleisölle Turun päivänä  
12.00–16.00  Parkki Sigyn, Varvintori

Sigyn on Suomen ensimmäinen museolaiva, ja yksi turkulaisen 
Aurajokimaiseman symboleista. Vuonna 1887 ensimmäisen 
kerran vesille laskettu Sigyn on nykyään ainutlaatuinen alus myös 
kansainvälisin mittapuin arvioituna. Turun päivänä maksuton 
sisäänpääsy.

13.00 ja 14.00 Merimieskuoro Shanty Singers esiintyy Sigynillä. 
Säävaraus.

Outlet ja design-kirppis  
12.00–16.00  Brinkkalan Outolintu, Vanha Suurtori 3

Outlet-myyntiä ja design-kirppis Outolinnun myymälän ulkopuolella.

Turun päivä Kupittaan siirtolapuutarhassa  
12.00–16.00  Kunnallissairaalantie 4

Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry ja Turun kaupungin 
tapahtumapalvelut toivottavat turkulaiset tervetulleeksi Turun 
päivän viettoon Turun vanhimpaan siirtolapuutarhaan, vuonna 1934 
perustettuun Kupittaan siirtolapuutarhaan. Kupittaan siirtolapuutarhan 
Kuppis Kaffilassa voit nautiskella sadonkorjuuajan herkuista sekä 
tuoreista vohveleista klo 12–16.

• 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 ja 15.00 
Matkailuopas Erja Lehtonen kertoo siirtolapuutarhan alueesta. 
Opastuksen kesto on n. 10 minuuttia ja kielenä Suomi.  
Saatavilla myös ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät.

• 13.15 Kupittaan pieni perinnepelargoninäyttely, 
Luonnonvarakeskuksen tutkija Maarit Heinonen

• 14.15 Kupittaan omenalajikkeet,  
Luonnonvarakeskuksen tutkija Maarit Heinonen

Avoimet ovet Turun ortodoksisessa kirkossa 
12.00–16.00  Yliopistonkatu 19

Turun ortodoksinen kirkko on avoinna Turun päivänä. Tervetuloa 
tutustumaan Turun ydinkeskustassa väliaikaisen torin ylälaidalla 
olevaan arkkitehti C. L. Engelin piirustusten pohjalta rakennettuun 
kirkkoon.

https://kalenteri.turku.fi/events/node/973467
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974517
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973373
https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-1200-avoimet-ovet-turun-ortodoksisessa-kirkossa
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Ortodoksisen hautausmaan kappelin historia  
12.00–16.00  Ortodoksinen hautausmaa, Uudenmaantie 76

Tule kurkistamaan Turun ortodoksisen hautausmaan kappeliin. Samalla 
voit tutustua itsenäisesti tai oppaan johdolla hautausmaan ja sen 
kappelin historiaan.  

Turun päivä Turun Taidehallilla 
12.00–16.00  Vanha Suurtori 5

Turun päivän viikonloppuna Turun Taidehallilta löytyy mm.  
Sara Ilveskorpin pop-up työpaja ”Turun Idolit -villisavityöpaja” ja  
Turun Taidelainaamon Turku Art Corner. Aulagalleriassa Jonne Pitkäsen 
ja Eeva-Liisa Puhakan näyttely Milky Way. Yläkerrassa on tekoälyyn 
painuttuvia näyttelyitä: Mikki Nordmanin Enter: Pastoral sekä  
Sami Lukkarisen ja Roope Mokan Unelma ihmisestä. Yleisö voi 
osallistua Iso Gallerian näyttelyn yhteydessä julkaisemattomien 
omakuvien keräykseen ja antaa tekoälylle mahdollisuuden esittää,  
miltä henkilö tekoälyn mielestä näyttää.

Yhteisöllisen taideteoksen maalausta 
12.00–16.00  B-galleria, Aninkaistenkatu 5

B-gallerialla on mahdollisuus osallistua yhteisöllisen taideteoksen 
luontiin. Galleria tarjoaa maalit ja välineet. Päivän aikana muotoutunut 
taideteos huutokaupataan B-gallerian Facebookissa, ja varat 
lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Tehdään yhdessä hyvää ja kaunista!

Opastettu kävelykierros: Muuttuva Vanhakaupunki   
12.00–17.30  Vanha Suurtori 7

Tule Turun päivänä tutustumaan Vanhankaupungin alueen 
mielenkiintoiseen historiaan ja tulevaisuuden näkymiin opastetulla 
kävelykierroksella. Opastettu kävelykierros lähtee Vanhalta Suurtorilta 
Uudenmaankadun päästä, Hjeltin talon edustalta, ja etenee siitä 
kohti Tuomiokirkkoa ja Yliopistonmäkeä. Kävelykierroksen oppaina 
ovat Turun matkailuoppaiden auktorisoidut oppaat. Kierroksella 
kävellään mukulakiveyksellä ja rappusissa. Ennakkoilmoittautuminen 
Turkukalenterista löytyvän linkin kautta.

• 12.00–13.30 Opastettu kävelykierros: Muuttuva Vanhakaupunki

• 13.00–14.30 Guidad rundvandring: Gamla Stan i förändring

• 14.00–15.30 Opastettu kävelykierros: Muuttuva Vanhakaupunki

• 16.00–17.30 Opastettu kävelykierros: Muuttuva Vanhakaupunki

https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-1200-avoimet-ovet-ortodoksisen-hautausmaan-kappelilla-turun-paivan-kunniaksi
https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/la-09182021-1200-turun-paiva-turun-taidehallilla
https://kalenteri.turku.fi/events/node/972753
https://kalenteri.turku.fi/events/node/948038
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974412
https://kalenteri.turku.fi/sv/events/node/974612
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974413
https://kalenteri.turku.fi/events/node/948038
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Tehdasfestivaali Manifesti Manillan kulttuuritehtaalla
12.00–18.00  Itäinen Rantakatu 64

Tehdasfestivaali Manifesti on Aurinkobaletin vuonna 1994 perustama 
kulttuuritapahtuma Manillan idyllisessä tehdaskiinteistössä 
Aurajoen rannalla. Turun päivänä Manifesti tarjoaa monipuolista 
kulttuuriohjelmaa.

• 12.00–18.00 PALUU kuvataidenäyttely @Vanha Viinatehdas 

• 13.00 ja 15.00 Koira nimeltään Kissa tapaa kissan @Tehdas Teatteri

• 17.00 Tomi Paasonen: Retrospectrum @Manilla-teatteri

Turun päivä Vimmassa  
12.00–18.00  Aurakatu 16

Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa Turun päivänä taidepajoja, 
musiikkia ja nuorten kierrätystaidenäyttely. Taidepajoihin pääsee 
tutustumaan ennakkoilmoittautumisella. Pajojen kesto on 1,5 tuntia. 
Musiikista voi tulla nauttimaan ja taloon, sekä taidenäyttelyyn voi 
tutustua ilman ennakkovarausta. Kafé Vimma avoinna. Tarjolla myös 
vegaanisia ja gluteenittomia vaihtoehtoja.

• 12.00 ja 15.30 Avoin kankaanpaino ja värjäys 

• 12.00 ja 15.30 Savipaja 

• 13.00 ja 13.40 Laulaja Santeri Seessalo esiintyy

• 15.00 ja 15.40 Laulaja Linda Luna esiintyy

Päivitetyt <3 Turku 
12.00–18.00  Kristiinankatu 5

Make Turku Capital Again! Päivitetyt-liikkeessä juhlitaan Turun päivää 
ja liike on poikkeuksellisesti auki klo 12–18. Liikkeessä järjestetään 
kilpailu, johon voit osallistua vastaamalla seuraavaan kysymykseen: 
Miksi Turun pitäisi olla Suomen pääkaupunki? Parhaat vastaukset 
jaetaan meidän sekä Turun kaupungin sosiaalisessa mediassa.  
Voittajat vastaanottavat maailman turkulaisimman paketin, joka sisältää 
mm. Make Turku Capital Again -tuotteita. Kaikki Turku-tuotteet -20% 
koko päivän ajan!

https://kalenteri.turku.fi/events/node/973044
https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-1200-turun-paiva-vimmassa
https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-1200-paivitetyt
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Turun päivä Taidekappelissa 
12.00–20.00  Seiskarinkatu 35

Turun päivänä Taidekappeliin on vapaa pääsy. Kappelin Ladyjen 
kahvila avoinna koko päivän ajan. Esillä kappelissa Sakari Alhopuron 
valokuvanäyttely Pohjoisen lintuja.

• 13.30 Kappeli soi – klassisen musiikin ilmaiskonsertti: Sydämeni 
laulu – klassista taiturointia ja kauneimpia suomalaisia sävelmiä. 
Maria Morfin Venäläinen ja Siiri Nieminen, sello; Emilia Morfin 
Venäläinen, huilu; Niina Venäläinen, piano.

• 15.00–17.00 Sakari Alhopuron taiteilijatapaaminen. Alhopuro kertoo 
valokuvanäyttelystään ”Pohjoisen lintuja” ja keskustelee mielellään 
kävijöiden kanssa.

• 18.00 Iltahartaus: Pertti Ruotsalo, musiikissa Anja Nurminen

Duo Color Express: TT-1000 -katusirkusesitys  
12.00  Kristiinankatu 1, Ravintola Niskan edusta

Duo Color Expressin uusi katusirkusteos. Vipulautaa, jumppapallo-
akrobatiaa ja värikästä huumoria sisältävä vauhdikas esitys soveltuu 
koko perheelle.

Turun Idolit -villisavityöpaja 
12.30–16.00  Turun Taidehalli, Vanha Suurtori 5

Turun Idolit-villisavityöpajoissa osallistujat pääsevät muotoilemaan 
Toriparkin kaivuutyömaan villisavesta oman näköisiään savi-idoleita. 
Veistoksista muodostuu yksi yhteisöllinen teos – ”Turun Idolit”, 
joka sijoitetaan saven polttamisen jälkeen kuukaudeksi Toriparkin 
parkkihalliin. Pop-in periaatteella toimivat työpajat ohjaa kuvataiteilija ja 
taidekasvattaja Sara Ilveskorpi.

• 12.30, 13.30 ja 14.30 Turun Idolit -villisavityöpaja

https://kalenteri.turku.fi/events/node/954236
https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-1400-duo-color-express-tt-1000-katusirkusesitys
https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-1230-turun-idolit-villisavityopaja
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Turun päivä Taidemuseossa  
 13.00–16.00  Aurakatu 26

Turun taidemuseo juhlistaa Turun päivää museon ulkopuolella 
järjestettävin arkkitehtuurikierroksin. Ryhmäkoko on rajoitettu 20 
henkeen ja ryhmät täytetään saapumisjärjestyksessä. Maksuton 
opastus kestää noin 45 minuuttia, ei ennakkoilmoittautumista. 
Säävaraus. Turun taidemuseon sisätilat ovat suljettu Turun päivänä 
19.9. näyttelyvaihdon vuoksi.

• 13.00–13.45 Taiteen talo: Arkkitehtuurikierroksella 
museorakennuksen yksityiskohtia ihastellaan ulkoapäin.

• 14.00–14.45 Konstens hus: På denna arkitekturguidning bekantar  
vi oss med museibyggnadens detaljer utomhus.

• 15.00–15.45 House of the Arts: On this guided architectural tour  
we will be admiring the building’s details from the outside.

Kiinamyllynmäen historialliset kävelykierrokset  
13.00–17.00  Lasarettimuseo, Kiinamyllynkatu 4–8

Lasarettimuseo järjestää Turun päivänä neljä opastettua kävelykierrosta 
Turun yliopistollisen sairaalan alueella. Kierroksilla tutustutaan 
sairaalarakennusten ja alueen historiaan. Maksuton opastus kestää 
noin 45 minuuttia, ei ennakkoilmoittautumista.

13.00, 14.00, 15.00 ja 16.00 Kiinanmyllynmäen historiallinen 
kävelykierros. Oppaana Lasarettimuseon museonhoitaja  
Jukka Vornanen.

Samba Cariocan sambakulkue  
13.45–14.15  Vanha Suurtori 3

Samba Carioca haluaa Turun päivän kunniaksi jakaa samban 
ilosanomaa kaikille turkulaisille ja esittäytyykin Vanhalla Suurtorilla 
pärisyttävällä sambakulkueellaan. Rumpuryhmä antaa tahdin iloisille ja 
värikkäille tanssijoille, jotka jakavat samban riemua syyspäivän ratoksi. 
Tule ihastelemaan menoa ja tanssi vaikka mukana!

Tanssikoulu Tanssitiimin oppilasryhmä esiintyy  
14.00–14.15  Kävelykatu

Tanssikoulu Tanssitiimin Lyrical Contemporary -ryhmä esiintyy  
Turun päivänä kävelykadulla – Tervetuloa katsomaan!

https://kalenteri.turku.fi/events/node/974264
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973776
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974520
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974677
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Katusirkusesitys 1+1+1  
14.00–14.20  Varvintori

Turun AMK:n Taideakatemian sirkusopiskelijoiden katusirkusesitys. 
Mitä tapahtuu, kun kolme erilaista persoonaa yrittävät toteuttaa 
yhteistuumin kadulla tapahtuvan sirkusesityksen? Kommelluksilta 
ei voida välttyä, kun kaikilla on omat visionsa ja tapansa tehdä 
asioita. Voiko kaaoksesta syntyä jotain upeaa kaikkien yhdistäessä 
vahvuutensa?

Turun päivä tapahtumatalo Sigynissä 
14.00–21.00  Linnankatu 60

Tule viettämään taiteellinen hetki Sigynin tunnelmalliseen kahvilaan 
ja ihastelemaan Turun konservatorion ja musiikkiopiston lahjakkaita 
pianisteja sekä Lied-duoa. Turun päivän kunniaksi kahvila Sigynissä 
suussa sulavia tarjouksia.

• 15.00 Mikael Loponen, pianisti

• 17.00 Niilo Autio, pianisti

• 19.00 Lied-duo: Eveliina Ainsalo, sopraano & Titta Tuukkanen, piano

https://kalenteri.turku.fi/events/tapahtuma/su-09192021-1400-katusirkusesitys-111
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974375
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WeW!21 - Forbidden Harmony @Sibeliusmuseum 
15.00–16.00  Piispankatu 17

Sibelius-museo ja What Ever Works -festivaali tarjoaa Turun päivän 
konsertin. Katso lisätietoja museon verkkosivuilta  
www.sibeliusmuseum.fi

Turun filharmoninen orkesteri: Muistoja keväästä
15.00–16.00  Turun Linna, Linnankatu 80

Syksyn ensimmäisen kamarimusiikkikonsertin sävelet heijastelevat 
syksyn tieltä väistyvän kesän ja menneen kevään valoa, värejä ja 
lämpöä. Mozartin jousikvarteton jälkeen iltapäivä jatkuu kotimaisella 
nykymusiikilla sekä ranskalaisella harppumusiikilla sadan vuoden takaa. 
Lisätiedot ja liput: www.tfo.fi

Vartin opastuksia jokirannassa Turun päivänä  
15.00–17.00  Kirjastosilta, Läntinen Rantakatu

Turun matkailuoppaat tarjoavat noin vartin kestäviä opastuksia. 
Lähtöpaikka Kirjastosillan päädyssä Läntisen Rantakadun puolisessa 
päässä. Opastukset ovat vaihtelevista aiheista, joten voit kuulla jotain 
aivan uutta ja yllättävää, tai ehkä jopa jotain tuttuakin.

Hyvinvointipäivä Ruissalon kylpylässä 
15.00–21.00

Kuntoutuskeskus Ruissalossa juhlistetaan Turun päivää 
Hyvinvointipäivän maksuttomien luentojen merkeissä. Turun päivän 
tarjouksena sauna- ja allasosaston käyttö (2 tuntia) hintaan 12 €.

• 15.00 Ruissalon historia, luonto ja huvila-arkkitehtuuri.  
Matkailuopas Leena Laihonen

• 16.15 Kuntoutuskeskus Ruissalon monipuoliset 
kuntoutusmahdollisuudet: Kelan kustantamat kuntoutuspalvelut ja 
muut vaihtoehdot.

Tilaisuuteen mahtuu mukaan max 50 henkilöä.  
Lisätiedot ja tiedustelut: kuntoutuskeskusruissalo.fi

https://kalenteri.turku.fi/events/node/974603
https://sibeliusmuseum.fi/fi/sibeliusmuseo/
https://kalenteri.turku.fi/events/node/970905
https://www.tfo.fi/fi
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973995
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973570
https://kuntoutuskeskusruissalo.fi/
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Parvekepalikat -pihakonsertti  
16.00–17.00  Läntinen Pitkäkatu 24

Tule seuraamaan kerrostaloelämää Humalistonportin ja  
Humalistonkatu 16 sisäpihalle! Luvassa on romanssia, rohkeutta ja 
rutinaa musiikkiteatteriseurueen Ååbberan keinoin. Parvekepalikat on 
osa Palikat-sarjaa, jossa esitetään katkelmia tunnetuista oopperoista ja 
musikaaleista. Ååbberalaisia ovat laulajat Riikka Sirén, Mia Heikkinen, 
Nicholas Söderlund ja Jarno Kokko. Piano Henna Linko.  
Ohjaus Jerry Wahlforss. Mukana myös Turun oopperakuoro.

Runo, runo, runo – Turun päivä Sanataide  
16.30–18.00  Virtuaalitapahtuma

Etätapahtumassa aistitaan runoja monissa muodoissaan. Runoillassa 
on myös mahdollisuus osallistua runoiluun sanataideohjaajien 
harjoitusten inspiroimana. Osallistujat pääsevät halutessaan myös 
itse runoilemaan sanataideohjaajien matalan kynnyksen harjoitusten 
parissa. Tapahtuman verkossa: meet.jit.si/Runorunoruno

Niklas Winter & Lorenzo Cominoli @Sibeliusmuseum  
18.00–19.00  Piispankatu 17

Niklas Winter & Lorenzo Cominoli esittelevät uuden levynsä 
musiikkia Sibelius-museon tarjoamassa konsertissa. Winterin ja 
Cominolin musiikki on melodista modernia mainstreamia yhdistettynä 
avantgardejazzin atonaalisiin elementteihin. Tapahtuma on maksuton, 
mutta siihen tulee ilmoittautua erikseen. Katso lisätietoja museon 
verkkosivuilta www.sibeliusmuseum.fi

Tarinoita varjoisilta kujilta 
18.00–19.20  Itsenäisyydenaukio

Dramatisoitu kävelykierros 1920-luvun Turun rikos- ja 
kummitushistoriaan. Noin 1,8 km matkalla Itsenäisyydenaukiolta läpi 
Samppalinnanmäen Tähtitornin juurelle kuullaan pääosin 1920-luvulla 
Turussa tapahtuneista rikoksista ja niiden henkilökohtaloista. 
Kierrosisältää portaita. Liput 15 €. 

Lähde lähelle – Nojatuolimatkailua Turun päivään  
18.00–19.40  Turun tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali 

Turun Tuomiokirkkoseurakunnan lähimatkailta Turun ja sen 
lähiympäristön erilaisiin luontokohteisiin. Tapahtuma sopii kaikille Turun 
lähiympäristöstä kiinnostuneille. Pertti Pussinen juontaa tapahtuman. 
Kahvitarjoilu koronatilanteen salliessa.

https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-1600-parvekepalikat
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973842
https://meet.jit.si/Runorunoruno
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974619
https://sibeliusmuseum.fi/fi/sibeliusmuseo/
https://kalenteri.turku.fi/events/node/954820
https://kalenteri.turku.fi/events/node/956659


Maksuton tapahtuma

Ilmoittautumista vaativa tapahtuma 

Virtuaalinen tapahtuma 

Ulkona järjestettävä tapahtuma

25

Sweet ’n Sour Soul Band Teinin terassilla  
19.00–20.30  Uudenmaankatu 1

Turun päivänä heittäydytään upeiden rytmien valtaan Ravintola Teinin 
& Gastropub Löydön yhteisellä terassilla! Sweet ’n Sour Soul Band 
soittaa alkuperäistä, kotimaista soulia, joka lumoaa kuulijansa. Luvassa 
on täysi kattaus melodista soulia ja hyväntuulista diskoa.

Tietokilpailu 
19.00–21.00 Ravintola Arvo, Puutarhakatu 34

Visa by Ate vetää Turku-aiheisen tietokilpailun. Joukkueen koko 1–5 
henkilöä. 

Telmun Turun päivä live: Avanto / Bar Kuka 
20.00  Linnankatu 7

Avanto on turkulainen räppäri, joka edustaa suomalaisen grimemusiikin 
uutta aaltoa. Hän on niittänyt mainetta joukosta erottuvana esiintyjänä 
kotikaupunkinsa lavoilta nettiradioon pääkaupunkiseudulle. Avanton 
lavapreesens on energisoiva ja flow painava.

Turun päivän tulishow: Kajastuksia  
20.00–20.30  Turun Tuomiokirkon edusta

Aura Companyn sirkustaiteilijat toteuttavat Turun Tuomikirkon edustalla 
uuden tulitaide-esityksensä Kajastuksia. Kajastuksia on kolmen 
turkulaisen sirkustaiteilijan uusi tunnelmallinen tulitaide-esitys. Esitys 
vie katsojan visuaaliselle matkalle esinemanipulaation ja jongleerauksen 
maailmaan tulitaiteen eri keinoin.

Keho Kollektiivi: Utopiaa – sirkustaiteilijat Taidelautalla  
20.00–21.00  Kelluva taidelautta, näkyy Aurajokirannalta

Syyskuun aikana Keho Kollektiivi tuo keskelle kaupunkia pienen 
palan sirkusta ja utopiaa. Taidelautalle rakentuu kelluva utopia, jota 
voit seurata Aurajoen rannoilta. Teos tarjoaa arjen keskelle pienen 
pakohetken todellisuudesta hattaraisiin unelmiin ja utopiaan. Lautan 
matka kulkee Koroisilta Aurasillalle ja takaisin.

https://kalenteri.turku.fi/events/node/975976
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974524
https://kalenteri.turku.fi/events/node/973764
https://kalenteri.turku.fi/events/node/974335
https://www.turku.fi/tapahtuma/su-09192021-2000-keho-kollektiivi-utopia-sirkustaiteilijat-taidelautalla
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Turun päivän 
ilotulitus
21.00 Samppalinnanmäki

Turun päivä huipentuu perinteiseen 
ilotulitukseen Samppalinnanmäeltä. 
Ilotulituksen näkee hyvin Aurajoen 
länsirannalta kaupungintalon ja 
Kristiinankatu 1:n väliseltä alueelta, 
teatterisillalta ja myös itärannalta.

https://kalenteri.turku.fi/events/node/812117
https://kalenteri.turku.fi/events/node/812117
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Löydä reittisi 
Turun päivänä!
Turku on pulloillaan eri pituisia 
polkuja, teitä ja reittejä niin 
kulttuurinjanoisille kuin luonnosta 
kiinnostuneille. Ota haltuun Turun 
tarinat ja kohteet reittien avulla.

https://www.turku.fi/turun-paivan-reitit
https://www.turku.fi/turun-paivan-reitit
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 Ravintolat ja  
kahvilat

RAVINTOLAT
Ravintola Aune 
Kristiinankatu 5
Avoinna klo 16–23 (keittiö klo 16–22)
Pöytävaraukset numerosta  
+358 44 776 0660

El Nam Hansa 
Yliopistonkatu 18
Avoinna klo 11.30–21
Tarjous:
Turun päivän ajan kebab-nachoburrito 3,95 € 
sekä churrot + kahvi 2,50 €

Ravintola Fontana 
Aurakatu 1
Avoinna klo 12–21 (keittiö klo 12–21)  

Grill it! Marina 
Linnankatu 32
Avoinna klo 14–21.30 (keittiö ja baari 14–21)
Tarjous:
Turun päivänä 2 premium menua -30% (sis. 
Kurpitsakeitto, Grill it! -pippuripihvi ja Grill 
it! -suklaakakku). Menun hinta normaalisti 
S-Etukortilla 55 €, ilman 58 €.

Ravintola Göran 
Linnankatu 72, Forum Marinum
Avoinna klo 11–18 (keittiö klo 12–16)

Morrison’s Hansakortteli 
Kristiinankatu 9
Avoinna klo 13–21.30 (keittiö klo 13–21)
Tarjous:
Turun päivänä leike ja valitsemasi lisuke +  
0,5 l  Aura yht. 25€
Leike ja valitsemasi lisuke + 0,4 l limu yht. 19€

Kortteliravintola Rantakerttu 
Läntinen Rantakatu 55
Turun päivänä poikkeuksellisesti  
avoinna klo 12–20.
Tarjous:
Lauantain herkullinen hampparibuffa 
poikkeuksellisesti myös Turun päivänä  
klo 12–19.

Pippurimylly &  
Kortteliravintola Hugo 
Stålarminkatu 2
Pippurimylly avoinna klo 12–21  
(keittiö klo 12–21)
Kortteliravintola Hugo avoinna klo 14–23  
(keittiö klo 12–20)      

Ravintola Rioni Hansakortteli 
Kristiinankatu 9
Avoinna klo 12–22 (keittiö 12–21)

River Bank 
Aurakatu 3
Avoinna klo 12–23 (keittiö klo 13–21)

Panimoravintola Koulu 
Eerikinkatu 18
Avoinna klo 11–23  
(Keittiö 14–19.30, anniskelu 11–22)

Turun päivänä, sunnuntaina  
19.9.2021, tapahtumiin 
tutustumisen ohella on oiva 
tilaisuus antaa kotikeittiölle lepoa 
ja nauttia paikallisesta ruoka- 
ja juomatarjonnasta. Suomen 
ruokapääkaupunki tarjoaa herkkuja 
laidasta laitaan ja Turun päivänä 
monet ravintolat ja kahvilat ovat 
valmiina palvelemaan nälkäisiä ja 
janoisia.

Hyödynnä Turun päivän 
ruoka- ja juomatarjoukset 
ja tutustu eurooppalaisen 
kulttuurikaupungin 
hienostuneisiin makuihin!
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Ravintola Teini 
Uudenmaankatu 1
Avoinna klo 13–19.30 (keittiö klo 13–19)
Klo 19.00–20.30 terassilla Sweet’n’Sour Soul band! 
(Säävaraus)

Anniskelukahvila Tiirikkala 
Linnakatu 3
Avoinna klo 12–20 (Brunssi klo 12–15,  
keittiö klo 12–19.30)

Ravintola Tårget 
Linnankatu 3 A
Avoinna klo 12–21 (keittiö klo 12–20)
Tarjous:
Turun päivän kunniaksi  
lasi kouhuviiniä hintaan 5 €!

LOUNASRAVINTOLAT
Assarin Ullakko 
Rehtorinpellonkatu 4a
Avoinna klo 10.30–16

Ravintola Kulma 
Brahenkatu 2
Avoinna klo 11–18, (Brunssi 11–15)

Kupittaan Paviljonki 
Pyhän Henrikin Aukio, Kupittaankatu 8
Perheiden Sunnuntaibrunssi  
Turun päivänä klo 12–15.

KAHVILAT
Bean Bar 
Eerikinkatu 15
Avoinna klo 12–16.30 
Tarjous:
Turun päivänä sunnuntaibrunssimme  
(klo: 12–15 Sis. toast, smoothie, vohveli  
ja cappuccino / suodatinkahvi / tee)  
-15% alennuksella. Normaalihinta on 15e.  
Turun päivän ajan kaikki lämpimät juomat -15%.

Cafe Brahe Hansa
Eerikinkatu 7  
Avoinna klo 12–16

Cafe Brahe Skanssi
Skanssinkatu 10  
Avoinna klo 11–18

Kirjakahvila 
Vanha Suurtori 3
Avoinna klo 10–18
Tarjolla meksikolaisten pientuottajien 
zapatistakahvia ja ihania vegaanisia 
herkkuja. Kahvilassa on myös oma kirjasto, 
josta saa lainata vaihtoehtoista kirjallisuutta 
ja divarikirjaosasto, josta voi tehdä löytöjä 
halvalla.

Sigyn 
Linnankatu 60
Tervetuloa viettämään taiteellinen hetki  
Sigynin tunnelmalliseen kahvilaan sekä 
ihastelemaan Turun konservatorion ja 
musiikkiopiston lahjakkaita pianisteja. 
Korkeatasoista klassista konserttiohjelmaa 
esittävät:
klo 15.00 Mikael Loponen
Klo 17.00 Niilo Autio
Klo 19.00 Lied-duo  
(Sopraano: Eveliina Ainsalo,  
Piano: Titta Tuukkanen)

Tarjous:
Linnankadun vaahtokarkkikaakao – 3,70 €
Turun päivän kakkua ja  
Löfbergin kahvia 5,50 €
Lasillinen kuplivaa 5,00 €

Domcafé 
Tuomiokirkonkatu 1
Turun tuomiokirkon kivijalassa sijaitseva 
lähetyskahvila avoinna Turun päivänä  
klo 12–16.

Cafe Qwensel 
Läntinen Rantakatu 13 b
Avoinna klo 10–18
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Ruissalon Honkapirtti 
Albert Ravilan Raitti
Avoinna klo 11–17
Tarjous: Leivoskahvit Turun päivänä 6 €

Cafe Vanha Tammi 
Ruissalon puistotie 215
Avoinna klo 11–17
Tarjous: Leivoskahvit Turun päivänä 6 €

Cafe Sirius 
Turun Kaupunginkirjasto, Linnankatu 2-4
Avoinna klo 10–21
Tarjous: 
Munkki ja Kahvi 3 €
Lasi valkoviiniä 5 €   

Villa Kuuva 
Kuuvantie 198
Avoinna klo 11–18

ANNISKELU RAVINTOLAT
The Cow 
Forum Kortteli, Aurakatu 3
Avoinna klo 18–23 (Anniskelu 18–22)

Ravintolalaiva Esposito 
Förin Ranta, Läntinen Rantakatu
Avoinna säävarauksella klo 12–23

Kortteliravintola Arvo 
Puutarhakatu 34
Avoinna klo 12–23 (Anniskelu 18–22)
Visa by Ate järjestää tuolloin Turku-aiheisen 
tietokilpailun Arvossa, klo 19 alkaen.

Bar Kuka 
Linnankatu 17
Avoinna klo 18–23
Telmun Turun päivän live: Avanto klo 20  
Lisätietoja Turkukalenterin tapahtumassa.

Puutorin Vessa 
Puutori
Avoinna klo 14–22
Terassi säävarauksella.
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Ohjelmamuutokset mahdollisia.
Ajantasainen ohjelma www.turku.fi/turunpaiva
#turunpäivä #åbodagen #turkuday

http://www.turku.fi/turunpaiva

