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Turun Sanomat
PIA PARKKINEN

Turun kulttuuripääkaupunki-
vuonna suuren suosion saavut-
taneet kaupunginosaviikot jat-
kuvat. Tapahtumaa alkaa koor-
dinoida juuri perustettu yhdis-
tys Kaupunginosaviikot ry.

Viime vuonna Turkua käytiin 
läpi Härkämäestä Varissuolle ja 
Raunistulasta Portsaan. Eri 
paikkojen erityispiirteitä esitel-
tiin lähes kolmen sadan tapah-
tuman voimin kaikkiaan 14:ssä 
turkulaisessa kaupunginosassa. 
Viikkoja oli toteuttamassa pari 
tuhatta talkoolaista. Asukkai-
den ideoimat nähtävyyskier-
rokset, runomatineat ja kult-

tuuriolympialaiset houkuttivat 
ihmisiä tutustumaan turisteina 
naapurikorttelien elämään. 
Ruohonjuuritason innostus 
tarttui myös kävijöihin, joita 
vieraili eri tapahtumissa 
33 000.

– Jo aiemmin ajattelimme, 
että tästä tulee iso juttu, mutta 
että siitä tuli näin iso, sitä ei ku-
kaan osannut arvata, sanoo 
viime vuonna viikkojen tuotan-
tokoordinaattorina toiminut 
Venla Heinonen.

Haku
käynnistyy
Tänä vuonna pyritään vähin-
tään samaan. Kolmisen viikkoa 

sitten perustettu yhdistys käyn-
nistää uuden ohjelmahaun 1. 
maaliskuuta. 

Siitä alkaen kolmas sektori 
eli yhdistykset, seurat ja järjes-
töt voivat ideoida tempauksia 
eri kaupunginosiin, hakea mu-
kaan ja saada taloudellista tu-
kea tapahtumalleen kokonai-
suutta koordinoivalta yhdistyk-
seltä.

– Etsimme ohjelmaa, joka on 
paikallista, omaleimaista, mo-
nikulttuurista ja vahvistaa ih-
misten osallistumista, sanoo 
viime vuoden viikkojen tuotan-
tokoordinaattori Miika Neula-
niemi.

Haussa on Neulaniemen 
mukaan tapahtumia, jotka 

saavat useat eri tahot ja ihmi-
set tekemään yhdessä ja tutus-
tumaan toisiinsa. Tarkoitukse-
na on myös kehittää viikko-
ja.

– Haastankin uudet tekijät ja 
kaupunginosat ehdottamaan 
ohjelmaa. Sillä tavalla Turkua 
saadaan tehtyä vielä yhteisölli-
semmäksi ja tuttavallisemmak-
si.

Sekä Neulaniemeltä että 
Heinoselta löytyy aitoa innos-
tusta paikallistason kansalais-
toimintaa kohtaan. 

Viime vuonna kaksikko toi-
mi viikkojen tuotantokoordi-
naattoreina. Tänä vuonna mo-
lemmat ovat mukana talkoolai-
sina.

Naapurit
tutuiksi

Kaupunginosaviikot ry:n perus-
tajajäsen ja hallituksen puheen-
johtaja Tapio Peltomaa kantaa 
huolta siitä, että paikallistasolla 
toimii paljon ihmisiä, jotka eivät 
tunne toisiaan. Yhdessä tekemi-
nen korjasi viime vuonna asiaa.

– Toiminta kosketti kaikkia 
ikä- ja sosiaaliryhmiä. On tilaus-
ta sille, että pystymme tuomaan 
paikallisten äänen kuuluviin ja 
täyttämään tyhjiötä, joka syntyy 
suurissa kokonaisuuksissa, jon-
ne pieni ihminen eksyy.

Peltomaa muistuttaa, että 
vaikka viime vuosi osoitti kau-
punkilaisilta suurta kotiseutu-

rakkautta, myös kotiseututietä-
mättömyyttä on edelleen ilmas-
sa.

– Kaupunginosaviikkojen 
kaltaisilla tapahtumilla pystym-
me avaamaan ihmisten silmiä 
heidän lähiympäristölleen. Sitä 
kautta löytyy myös kotiseutuyl-
peyttä, mutta ensin asuinpaikka 
pitää tuntea, hän muistuttaa.

Yhdistyksen tavoitteena on 
saada ensimmäiset kaupungin-
osaviikot pyörimään touko-
kuussa.  

Kaupunginosaviikkojen ha-
kuohjeet ja -lomakkeet löytyvät 
maaliskuun alusta osoitteesta 
www.kaupunginosaviikot.net. 
Kaupunginosaviikot ry saa ra-
hoitusta Turku 2011 -säätiöltä.

Luvassa kulttuuria kaikkiin ilmansuuntiin
Suositut kaupunginosaviikot jatkuvat

Yhteisöllisyys, syrjäytymisen ehkäiseminen ja asukkaiden aktiivisuuden lisääminen. Ne kaikki ovat tulevien kaupunginosaviikkojen tavoitteita Miika Neulamäen (vas.), Tapio Peltomaan ja Ven-
la Heinosen mukaan.

TS/Mikael Rydenfelt

Turun Sanomat
IRMELI HAAPANEN

Turun kaupungin kulttuurilau-
takunta jakoi keskiviikon ko-
kouksessaan 231 907 euroa 
kulttuuriyhteisöjen avustuksina 
ja henkilökohtaisina apurahoi-
na. Suurimmat avustukset sai-
vat Turun ylioppilasteatteri 
(16 000 euroa), Framil ry/ Aura 
of Puppets -työryhmä (15 000), 
Niina Airaksinen Dance Pro-
ductions (10 000) ja Aurajoki-
sinfonia-työryhmä (10 000).

Toiminta-avustusta saivat li-
säksi Turun Anikistit ry (2 100), 
Jarkko Laineen seura ry (500), 
Kirjan talo – Bokens hus ry 
(8 132), Littera Baltica ry 
(2 000), Lounais-Suomen kir-
jailijat ry (1 500), Kirjoittajayh-
distys Kapustarinta ry (1 500), 
Nykykulttuuriyhdistys Suunni-
telma B (3 500), Osuuskunta 
Turun Kirjakahvila (5 000), Pro 
Manillasäätiö (2 500), Tanssi- ja 
esitystaideyhdistys Ehkä ry 
(1 500), Varsinais-Suomen bän-
diyhdistys – Ilmiö (3 200), Kol-
mas tila/ Tredje rummet ry 
(7 000), Teatteri Kantanäky 
(800), Teatteriyhdistys Vertigo 
ry (600), Kuninkaantien muu-
sikot ry (4 000), Oopperakam-
mari ry (4 500), Turun seudun 
kansanmusiikkiyhdistys Turska 
– TeiniFolk (3 000), Turun seu-
dun kansanmusiikkiyhdistys 
Turska (1 000), Turun Urkujuh-
lat ry (500).

Harrastustoiminta-avustusta 
saivat Doc Lounge Turku (350), 
Elokuvayhdistys Hurme ry 
(200), Lastenelokuvakerho Ki-
nokkio ry (600), Turun Eloku-
vakerho ry (1 100), Turun Seta 

ry/Vinokino (1 500),  Förenin-
gen Granskaren r.f. (300), Työ-
väen Sivistysliiton V-S piirijär-
jestö (200), Aura Street Market 
-yhdistys ry (600), Kulttuuriyh-
distys Ida ry (1 925), Kynnys ry 
Turun toimikunta (2 000), Maa-

rian Allas ry (200), Suomen 
Vietnamilaisten Buddhalaisten 
Yhdyskunta (1 200), Jo-Jo Teat-
teriyhdistys ry (4 000), Kaksker-
ran nuorisoseura ry (500), Teat-
teriryhmä Maneeri ry (1 500), 
Teatteriyhdistys Tarmo ry 

(4 000), Turun Karjalainen Näyt-
tämö (250), Turun Kisa-Veikko-
jen Näyttämö (2 650), Aurora-
kören ry (250), Chorus Resonus 
ry (250), Kamarikuoro Melos ry 
(250), Kampuksen kamarior-
kesterin soittajat ry (250), Seka-

kuoro Kulkuset ry (250), Seka-
kuoro Työnlaulajat Turku ry 
(250), Suomen Työväen Musiik-
kiliitto V-S piiri ry (250), TTY:n 
Sekakuoro Futuuri ry (250), Tu-
run Eläkkeensaajat ry/Sekakuo-
ro (250), Turun elävän musiikin 
yhdistys Telmu ry (3 000), Turun 
harmonikkakerho ry (500), Tu-
run Karjalakuoro (250), Turun 
konservatorion kamarikuoro ry 
(250), Turun Oopperakuoroyh-
distys ry (250), Turun puhallin-
musiikkijuhlien järjestelytoimi-
kunta (650), Turun soitannolli-
nen kerho ry – yhteislaulutilai-
suudet (800), Turun soitannolli-
nen kerho ry – konsertit (2 000), 
Turun Sotaveteraanit ry (250), 
Turun Työväenyhdistyksen 
Naiskuoro Föriflikat ry (250), 
Turun yliopiston ylioppilaskun-
nan kuoro ry (250), Åbo Dam-
kör r.f. (250).

Projektiavustuksen saivat 
Runokohtauksia-työryhmä 
(2 000), PUHE-festivaalin työ-
ryhmä (3 500), Quinsonitus 
(800), Maahanmuuttaneiden 
ammattitaiteilijoiden Monikult-
tuurinen yhdistys (Maat ry) 
(1 500), Teatteri Femma (500), 
Työryhmä Kanniainen, Molin 
ja Urho (500), Key Ensemble ja 
Aurinkobaletti (4 500), Turun 
oopperataide ry (1 000).

Taideapuraha myönnettiin 
seuraaville henkilöille:

Animaatiotaide Metsämarja 
Aittokoski (2 000).

Elokuvataide Antti Aitto-
koski (3 500), Tiina Laine 
(2 000), Jaakko Virtanen 
(1 000).

Kirjallisuus Juhani Brander 
(2 000), Timo Harju (2 000), 
Hannu Hirvonen (3 000), Joni-

matti Joutsijärvi (2 000), Henry 
Lehtonen (2 000), Juri Numme-
lin (2 000), Marcus Prest (2 000), 
Seita Vuorela (3 500).

Kuvataide Suvi Aarnio 
(2 000), Anna-Maija Aarras 
(3 500), Heini-Maria Aho 
(2 000), Tuuli Hypén (2 000), 
Kati Immonen (2 000), Markku 
Laakso (1 000), Ville Laakso-
nen (2 000), Eero Merimaa 
(3 500), Marita Mikkonen 
(2 500), Hans-Peter Schütt 
(2 000), Sirpa Särkijärvi (3 500), 
Oona Tikkaoja (2 000), Göran 
Torrkulla (1 500), Juha Welling 
(2 000).

Muotoilu Anu Nurminoro 
(500), Olli Sallinen (500), Sirpa 
Sipilä (500).

Näyttämötaide Israel Falke 
(2 000), Toni Kandelin (1 500), 
Kati Keskihannu (2 000), Seija-
Leena Salo (1 500).

Performanssitaide Krista 
Niskanen-Niemi (1 000).

Säveltaide Hemmo Helan-
der (1 000), Andreas Helling 
(750), Hanne Lund (500), Ulf-
Erik Långbacka (1 000), Timo-
Pekka Nikki (1 500), Pia Pajala 
(1 000), Jouni Salovaara (750), 
Tero-Petri Suovanen (1 000), 
Kirsi Virta (750).

Valokuvataide Juha Ekholm 
(2 500), Timo Saarelma 
(1 000). 

Lautakunta myönsi jo joulu-
kuussa vuoden 2012 avustukset 
lautakunnan kanssa sopimuk-
sen tehneille kulttuuri-instituu-
tioille, taiteen perusopetukseen 
sekä Aboa-apurahan.

Kulttuurilautakunta myönsi 
avustuksia ja apurahoja vuodel-
le 2012 yhteensä 1,2 miljoonaa 
euroa.

Turku jakoi 230 000 euroa kulttuuriavustuksia

Turun ylioppi-
lasteatteri sai 
kulttuurilauta-
kunnan suu-
rimman toi-
minta-avustuk-
sen, 16 000 eu-
roa. Teatterin 
ohjelmistossa 
pyörii parhail-
laan Grandiosi-
ty-niminen esi-
tys, jossa näyt-
televät Matti 
Koskela (käsil-
lään) ja Lukas 
Priklopit.

TS/Timo Jerkku

• Konsertti Wäinö Aaltosen 
museossa tiistaina 21.2. 
Heidi Laakso, sopraano, ja 
Marko Autio, piano. Mm. 
Wolf, Rangström, Fauré, 
Autio.

Wäinö Aaltosen museon tiis-
taikonserttia hallitsi kotoisa 
tunnelma. Sopraano Heidi 
Laakso ja pianisti Marko Au-
tio esittivät mutkattomasti 
lauluja naisen ja miehen koh-
taamisista. Kolkon museo-
miljöön keskelle syntyi ikään 
kuin lämpöinen nurkkaus, 
jossa tutustuttiin laulumusii-
kin helmiin ystävien kesken.

Laakson avoimehko ää-
nenmuodostus on Ture 
Rangströmin ja Oskar Meri-
kannon kansanlaulumaisille 
melodioille suopea. Rang-
strömin J. L. Runebergin ru-
noon säveltämä Den enda 
stunden väreili suloista kai-
puuta, Hennes ord -laulusar-
ja taas rakkauden auvoa. Oli-
siko tempo- ja dynamiikka-
valinnoissa ollut vielä varaa 
äärimmäisyyksiin? Oskar 
Merikannon sävelten puutar-
hasta Laakso poimi lyyrisesti 
tulkitut Omenankukat ja 
Metsäkyyhkyset, Aarre Me-
rikannolta taas riemastutta-
vasti lennelleet Talviset til-
het.

Leppoisa tunnelma vallitsi 
myös Hugo Wolfin hupaisas-
sa liedissä Wie lange schon 
war immer..., jossa kaivataan 
punaposkisen muusikon rak-
kautta. Marko Autio rakensi 
säestyksessään kulmikkaan 
huumorin avulla mainion ku-
van onnahtelevasta viulun-
soittajasta.

Gabriel Faurén intohimoi-
nen Verlaine-tulkinta J’ai 
presque peur, en vérité olisi 
kaivannut Laaksolta vielä 
kiinteämpää äänenkäyttöä, 
samoin Mozartin Cosí fan 
tutte -oopperasta napattu 
Despinan aaria ja Puccinin 
hittimelodia O mio babbino 
caro. Vielä lisää rohkeutta ja 
dramatiikkaa, kiitos! Edelly-
tyksiä nuorella laulajalla on.

Mukavan kompaktia kon-
serttia täydensi Aution oma 
pianosävellys Keltainen, pu-
nainen, sininen. Aution ryt-
mikkäässä keitoksessa on 
bartókmaista imua, joka nyt-
kähtelee sujuvasti tunnelmas-
ta toiseen. Pariin otteeseen 
sävellys oli temmata kuulijan 
mukaansa ihan uuteen maa-
ilmaan, hurmioituneen mini-
malistisen toiston keskelle. 
Jos näille iduille annettaisiin 
enemmän aikaa, Aution mu-
siikki voisi tarjota vielä sy-
vempiä elämyksiä.

LAURI MÄNTYSAARI

Mutkattomasti 
ystävien kesken

Konsertit■

Turun Sanomat
SAARA ALHOPURO

Turun Mikaelinkirkossa jär-
jestetään maaliskuun 23. päi-
vänä Suomen kaikkien aiko-
jen ensimmäinen Dance+Pray 
-messu. Uudenlaisessa juma-
lanpalveluksessa musiikki on 
perinteisen virrenveisuun si-
jaan trancea ja housea.

Messun musiikista vastaa-
vat Audile ja G-Powered, joi-
ta pidetään suomalaisen kris-
tillisen konemusiikin uran-
uurtajina.

G-powered -yhtyeen tuot-
tajan Kimmo Korpelan mu-
kaan dancemusiikin tuomi-
nen kirkkoon on ollut haa-
veena jo pitkään.

– Kun pienenä kävin kirkos-
sa ja kuuntelin virsiä, niin me-
lodiat kyllä kuulostivat hyviltä, 
mutta musiikkityyli ei innosta-
nut yhtään. Ajattelin että olisi-
pa makeeta, jos nämä virret 
soisivat sellaisella tyylillä, mikä 
itselle iskee, Korpela kertoo.

Korpelan mukaan myös 
konemusiikkiin kuuluva ää-
ni- ja valomaailma aiotaan 
rakentaa kirkkoon ammatti-
maisin ottein.

– Tekniikka tulee Turku 
Audiolta, eli sieltä tulee vii-
meisen päälle liikkuvat valot 
ja muut hienoudet. Meillä on 
lisäksi ammattilainen teke-
mässä äänisuunnittelua, jotta 
kirkon arkkitehtuurista saa-
daan kaikki irti.

Voimakkaiden strobovalo-
jen takia jumalanpalvelusta 
ei suositella migreenistä kär-
siville tai epileptikoille.

Raamatulliset
perustelut
Mikaelinkirkon nuorten ai-
kuisten työstä vastaava pas-
tori Kaisa Vanhalan mukaan 
dancemessu on luonteva jat-
ko kirkossa aikaisemmin jär-
jestetyille metalli-, pop- ja 
punkmessuille.

– Kyllä tämä varmasti joi-
denkin kulmakarvoja nostat-
taa, samalla tavalla kuin ai-
koinaan rytmimusiikin tuo-
minen kirkkoihin. Evanke-
liumi on kuitenkin ilosano-
ma, ja dancemusiikissa ilo on 
ehkä vielä vähän enemmän 
pinnalla kuin joissain muissa 
musiikkityyleissä, Vanhala 
pohtii.

Metallimessut ovat Van-
halan mukaan jo vakiinnut-
taneet asemansa Mikaelin-
kirkon ohjelmistossa, sillä 
ne keräävät kirkkoon sato-
ja kävijöitä useasti vuodes-
sa. Myös dancemessun toi-
votaan houkuttelevan kir-
kon penkeille uusia kasvo-
ja.

Vanhalan mukaan kristin-
uskon historiassa on usein 
pidetty tanssimista kyseen-
alaisena, vaikka Raamattu 
pikemminkin kannustaa sii-
hen.

– Esimerkiksi Psalmien 
kirjassa käsketään soitta-
maan, laulamaan ja tanssi-
maan Herralle. Siinäkin mie-
lessä tämä on puhtaasti raa-
matullista.

Pelkkää jytäämistä dance-
messu ei tarkoita, sillä ky-
seessä on oikea luterilainen 
jumalanpalvelus. Mukana on 
synnintunnustuksen ja ru-
kousten ohella myös saarna 
ja ehtoollinen.

Musiikkia on kuitenkin 
luvassa paljon, ja myös papit 
lupaavat laittaa jalalla kore-
asti.

– Katsotaan nyt, mitä irto-
aa. Täytyy ehkä opetella 
muutamat muuvit ennen 
messua, Vanhala nauraa.

• Dance+Pray Dancemessu 
Mikaelinkirkossa maalis-
kuun 23. päivänä klo 19. 
Lisätietoja ja esittelyvideo 
osoitteessa www.dancemes-
su.fi.

Dancemessussa
jytäävät myös papit

Ensimmäistä kertaa Suomessa

Mikaelinkirkossa kuvattiin helmikuussa dancemessulle 
esittelyvideo. Musiikista vastasi Audile.

Dancemessu/Teemu Havukainen


