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Turun yliopisto osana 
kulttuuripääkaupunkivuotta 
• Ohjelmarungossa yliopiston vetämää 11 hanketta 
• Tieteen ja kulttuurin yhteistyökokonaisuus on Turussa laajempi 

kuin missään aikaisemmassa kulttuuripääkaupungissa 
• Hankkeille yhteistä monitieteisyys, kansainvälisyys & kulttuurin ja 

muiden alojen välinen vuoropuhelu 
• Kaikille hankkeille ominaista pyrkimys pitkäkestoisiin vaikutuksiin 



Tiede tutuksi - tapahtumat 
• Tavoitteena tehdä tiedettä tutuksi suurelle yleisölle ja luoda 

luontevia kohtaamispaikkoja tutkijoille & kaupunkilaisille 
• Tutkijavastaanotot 
• Lasten yliopisto
• Tieteiden ilta 

Keskusteleva yliopisto – Studia 
Generaliat 
• Kaikille avoimet ja maksuttomat yleisöluentosarjat 
• Hyvinvointi kulttuurin kantimissa
• Studia Litteraria
• Pimeyden poikki 



Maailma yliopistossa – kansainväliset 
konferenssit 
• Yliopistossa järjestetään 6 kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvää 

kansainvälistä konferenssia 
• Lisäksi seminaareja, kursseja, kesäkouluja yms. 
• Aboagora
• Culture, Health and Well-being

Yliopisto yhteiskunnassa - toiminta 
• Suomen sydän -reitti
• Turun torit kertovat -kierrokset
• Turku 2011 -arviointiohjelma



Taideyliopisto - näyttelyt 
• Music for Libraries 
• Väristyksiä – puutarha 
• Neliöity ympyrä ja muita luonnon muotoja 

Kerrottu ja koettu Turku 
• TY:n Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen 2011-

hanke 
• Teemat: Aurajoen kulttuuriympäristö ja Naisten kaupunki 
• Muistitieto ja sen merkitykset 
• Mukana toiminnassa opettajia, tutkijoita, opiskelijoita, 

kaupunkilaisia 
• Dokumentointi: Kultut-arkisto



Aurajoen kulttuuriympäristö 
• Osakokonaisuuden tausta kansatieteen oppiaineen toiminnassa 
• Tarkoituksena tuoda esiin sekä tallentaa Aurajokeen liittyvää 

kokemuskerrontaa 
• Hankkeen ensimmäinen kenttätyökurssi jo keväällä 2010 
• Ihmisen joki -seminaari tammikuussa 2011 
• Muistipajat keväällä 2011 
• Muistihuone kesällä 2011 

Muistityöpajat keväällä 2011 
• 4 muistipajaa maalis-toukokuussa Turussa, Liedossa ja Ruskolla 
• Tarkoituksena testata Muistihuoneella käytettäviä menetelmiä ja 

tuoda hanketta tutuksi jo ennen kesän toimintaa 



Muistihuone 
• Aurajokivartta kesällä 2011 kiertävä keltainen työmaaparakki, 

joka esittelee ja tallentaa Aurajokimuistoja 
• Saanut jo lähestulkoon 1000 kävijää 
• Muistihuone on liikkeellä Turun päivään 18.9. asti 
• Opiskelijoiden kenttäpäiväkirjat
• Joki-kysely

Muistihuone 



Naisten kaupunki -osakokonaisuus 
• Osakokonaisuuden tausta historioiden oppiaineessa 
• Tarkoituksena avata Turusta uudenlainen kuva tarkastelemalla 

kaupunkia naisten kokemusten ja kertomusten kautta 
• Muistitiedon keruu käynnistyi jo syksyllä 2010 

muistelutyöpajoissa, Kerro Turun naisista -kysely
• Kesän 2011 aikana näyttelyitä ja muistelutapahtumia  

Muistelutyöpajat syksyllä 2010 
• Historiapaja 
• Luovan kirjoittamisen työpaja 
• Tyttöjen Turku 
• Päivänvaloa Heidekenillä 
• Kaupungin ääni 
• Liikkuva Turku 
• Akateemiset naiset 
• Kädentaitajia Turussa 
• Blogi-tekstit



Naisten kaupunki -kirja 

Mistä on akateemiset naiset tehty? 
• Näyttelysarjan ensimmäinen osa TY:n päärakennuksen aulassa 

toukokuun 2011 alussa 
• Lisäksi muutamia henkilöhaastatteluja 



Päivänvaloa Heidekenillä 
• Vuoden suosituimmaksi osoittautunut teema, näyttely 

toukokuussa 2011 
• Entisessä synnytyssairaalassa, nykyisellä Perhetalo Heidekenillä 

järjestettiin myös muisteluviikonloppu 

Tyttöjen Turku – nuoruuden raja 
• Näyttelyssä tavoitettiin 1950-60-lukujen turkulaisten tyttöjen 

maailmaa, pidettiin Ilpoisten kirjastossa kesäkuun alussa 



Vanhasta uutta – kierrätystä ja 
luovuutta kahdella vuosisadalla 
• Pula-ajan kierrätys – nykyajan tuunaus -tematiikalla toimiva 

näyttely Martin kulttuuriolohuoneella kesäkuussa 
• Näyttelyn yhteydessä järjestettiin vaihtokauppatori 

Tamburiinin tahtiin – muistoja 
tyttöjen koululiikunnasta 
• Näyttely keskittyi naisten koululiikuntamuistoihin, pidettiin 

Nummen kirjastossa heinäkuussa 



Naisäänet soivat – kuuleeko Turku? 
• Elokuun puolessavälissä Vimmaan avautuva näyttely 

turkulaisista naiskuoroista: Turun Naislaulajista ja Turun 
Työväenyhdistyksen Föriflikoista 

• Järjestetään myös yhteislaulutilaisuus 

Tuloksia ja tulevaa 
• Syksyllä 2011 hankkeen tuloksia yhteenvetävä Studia Generalia -

luentosarja Forum Marinumissa 
• Vuoden aikana noin 100 tapahtumaa 
• Syksyn aikana toteutetaan hankkeessa tuotetun materiaalin 

arkistointi 
• Tulossa useita opinnäytetöitä hankkeen teemoista 
• Kirjahaaveita 

www.turku2011.fi http://kkt2011.utu.fi/


