IKKUNA
KULTTUURIIN

Kulttuuriyhdistysten kevätjulkaisu 2022

Varsinais- ja Vakka-Suomi, Salonseutu, Somero, Turku, Et.Satakunta

Numeron sisältöä:
Kirjan talo muuttaa (s.3)
Kulttuuri tuo terveyttä ( s.6)
Turkuun huima tapahtumakesä (s. 10)
Kirjailijan "Eilinen" runo- ja musiikkiteoksena (s.5)
Reijo Taipale kesäteatterissa Somerolla (s.8)

Turun musiikkijuhlat vie musiikin
Paimion parantolaan elokuussa
Alvar ja Aino Aallon uran läpimurtona pidetty Paimion
parantola on avannut jälleen
ovensa koko kansalle. Turun
musiikkijuhlat vie musiikin
Paimion parantolaan ja järjestää parantolassa upean
konsertin 12. elokuuta, jossa
esiintyy kansainvälisesti menestynyt pianisti Paavali
Jumppanen.
Paimioon tuberkuloosiparantolaksi vuonna 1933 valmistunut, arkkitehtien Aino ja Alvar
Aallon suunnittelema rakennus muodostui erääksi funktionalismin merkittävimmäksi
rakennukseksi maailmalla.
Sairaala on myös yksi Museoviraston määrittelemistä valtakunnallisesti merkittävistä
rakennetuista kulttuuriympäristöistä Suomessa. Paimion
sairaala on vuodesta 2004
lähtien ollut Unescon maailmanperintösopimuksen Suomen aieluettelossa. Tällä hetkellä rakennuksesta vastaa
Paimion parantola -säätiö,
joka kuvailee rakennuksen
kunnostuksen jälkeistä aikaa
Paimion parantolan toisen
matkan aluksi. Turun kaupunki
on yksi säätiön perustajista.
Turun musiikkijuhlat vie
musiikin Paimion parantolaan
vuoden 2022 elokuussa, kun
parantolan salissa nähdään
pianisti Paavali Jumppanen.
Jumppanen on yksi ikäpolvensa aktiivisimmista ja kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaispianisteista.
Hän heittäytyy mielellään
suurten teoskokonaisuuksien
esittämiseen. Kuluvalla kau-

della Jumppanen konsertoi
kotimaan lisäksi Kiinassa ja
Yhdysvalloissa sekä eri puolilla Eurooppaa. Hän vierailee
säännöllisesti merkittävimpien
suomalaisorkesterien solistina
ja on esiintynyt useiden maineikkaiden eurooppalaisorkestereiden kanssa. Näistä
mainittakoon BBC-Symphony
Orchestra sekä Oslon
filharmonikot.
”Paimion parantola on
upea paikka. Olemme hyvin
iloisia mahdollisuudesta järjestää parantolan tiloissa konsertti. Konsertin yhteydessä
on mahdollisuus tutustua upeaan arkkitehtuuriin ja siellä
järjestettäviin näyttelyihin ja
ylipäänsä nauttia miljööstä.
Tulemme varmasti järjestämään muitakin konsertteja
parantolassa tulevina vuosina”, toteaa Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa
Ketomäki.

Ohjelmiston vahva
yhteys Alvar Aaltoon

Turun musiikkijuhlien konsertin ohjelmistossa kuullaan
Paavali Jumppasen esittämänä esimerkiksi Joonas Kokkosen Viisi bagatellia. Joonas
Kokkonen nimitettiin vuonna
1963 Suomen Akatemiaan,
jossa hän tutustui akateemikkokollegaansa, arkkitehti Alvar Aaltoon. Keskustelut Aallon kanssa syvensivät Kokkosen entuudestaan arkkitehtonista ajattelutapaa. Säveltäjä
ei lämmennyt ajatukselle arkkitehtuurista ”jähmettyneenä
musiikkina”. Yhteistä on pi-

kemminkin laajojen kokonaisuuksien kasvattaminen pienistä alkusoluista ja motiiveista.
Aalto suunnitteli Kokkoselle vuonna 1967 nykyisin Villa
Kokkosena tunnetun asuintalon Järvenpäähän. Samoihin
aikoihin, vuonna 1968, Kokkoselta tilattiin Göteborgin konservatoriota varten uusi pianoteos, Viisi bagatellia pianolle.
Bagatelli viittaa sanana johonkin epäoleelliseen ja vähämerkityksiseen, mikä Kokkosen tapauksessa tarkoitti lyhyitä, mutta ytimekkäitä kappaleita. Viisi bagatellia
valmistui vuonna 1969 Kokkosen muutettua Aallon suunnittelemaan taloon.
Festivaalin taiteellisen johtajan Klaus Mäkelän suunnittelema konsertti onkin nimetty
miljöön ja sisällön mukaan
nimellä Arkkitehtuuri.
Joonas Kokkosen Viisi bagatellia -teoksen lisäksi ohjelmassa kuullaan Ludwig van
Beethovenin Pianosonaatti
nro 29 lisänimeltään Hammerklavier sekä Pierre Boulezin tuotantoa. Konsertti
kuullaan Paimion parantolan
Metsäsalissa 12. elokuuta
2022 klo 13 ja liput ovat myynnissä Lippupisteellä nyt.
Esityksen kesto noin 1 h 45
min väliajan kanssa.

Vuokrattavana salitiloja
erisuuruisiin kokous- ja
juhlatilaisuuksiin lähellä
keskustaa.
Ota yhteyttä
puh. 050 3111 828
Hyvät parkkipaikat!
Suora bussiyhteys torilta.
Vanha Hämeentie 29 Turku
www.t-talo.com
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Kuluta kulttuuria – se ei kulu
vaan kukoistaa

P

ari vuotta kestänyt koronakriisi on romahduttanut paitsi tapahtumateollisuuden ja
esittävän taiteen tekijöiden talouden kuihduttanut myös kaikkien muidenkin taiteenalojen toimeentulon. Erityisen
suuriin vaikeuksiin ovat joutuneet niin
kirjailijat kuin kuvataiteilijatkin: kuvataiteilijat eivät juuri ole
voineet järjestää näyttelyitään, kirjailijoille työtilaisuudet
ovat vähentyneet kun media on rajoittanut tekstien
hankintaa.
Vaikeuksien kasautuminen on havaittu erityisen selvästi
kulttuurin pienissä yksiköissä ja myös kulttuuriyhdistyksissä.
Yhteisiä tapaamisia, tapahtumia tai muitakaan ei ole voitu
järjestää, ja yhdistysten tulonhankinta on ollut liki mahdotonta. Korona-avustuksia ei ole yhdistyksille ollut tarjolla
samaan tapaan kuin yrityksille. Kirjallisuusyhdistykset eivät
ole voineet järjestää sen paremmin kirjastotapahtumia kuin

SUOJAMASKIT

FFP2-800 maski
Suodatusteho min. 94%
Värit valkoinen, musta ja
pinkki.
9 kpl / 18€
18 kpl / 32€
45 kpl / 74€
itseäsi
- Suojaa ! ja muita

yhteisiä pieniä kirjamarkkinatapahtumiakaan, koska niihin
ei
ole löytynyt kohtuuhintaisia tiloja eikä pieniäkään avustuksia. Samaan aikaan rihkamamarkkinoiden järjestäjät ovat
voineet nostaa avustuksia liikevaihtojen putoamisperustein.
Yhdistyksillä ei yleensä ole liikevaihtoa, eikä avustuksia
siksi voinut saada.
Nyt kulttuurikentän on korkea aika tarttua ns. härkää turvasta, ja ryhtyä sektorien väliseen yhteistyöhön jotta tilanne
saataisiin paremmaksi. Etenkin kuntakentälle on kyettävä
tiedottamaan,
että jos paikallinen kulttuuritoiminta näivettyy se koskee
lopulta koko alueen kaikkeen elinvoimaan. Yritykset eivät
elä umpiossa, ne tarvitsevat kulttuuria joka muodostaa sen
alueinfran josta ne myös saavat maksavia asiakkaitaan.

Kulttuurin tukeminen on nyt elintärkeää. Kuntien, alueiden
ja kaiken hallinnon on syytä huomioida että eri alojen kulttuurin tekijät ovat tärkeitä, ja kulttuuriyhdistysten toimintaa
tukemalla saadaan aikaan enemmin ja laajemmin kuin yhtä
suurta ja ”hienoa” hanketta avustamalla. Konsertti, teatteri
ja tapahtuma tarjoavat elämyksen. Pysyvä kulttuuri tarjoaa
pysyvän elämyksen. Jatkuvuus on turvattava. Kulttuuriin
kulutettu raha tulee moninkertaisena takaisin.
Ja ennekaikkea: kulttuuri sitoo meidät yhteiskuntaan. Voimme olla poliittisesti vaikka miten erimielisiä, mutta kulttuurin ja kulttuurielämyksen keskellä olemme yhdessä.
Eläköön kulttuuri. Omassa maakunnassamme on tarjolla
kaikki se mitä tarvitaan elämysten löytämiseen. Kuluttakaa
kulttuuria. Se ei kulu. Me tekijät olemme valmiita tekemään
aina uutta.

HAUTAUSTOIMISTO

Tilitoimistoni
palvelee.

FFP3 maski
Suodatusteho min. 99%
Kaksi kokoa S/M ja L/XL.
Väri valkoinen.
10 kpl / 25€
20 kpl / 46€
50 kpl /108€

G. Lindroos Ky

INKERI TUOMINEN

Täydellinen
hautauspalvelu

Itäinen Pitkäkatu 20, Turku
(Kupittaan puiston lähellä)
Puh. 02-251 2991
Malminkatu 4,
Parainen (puhelinlaitoksen vieressä)
Puh. 02-454 4176

Aallon Group on asiantunteva, pitkiä
asiakassuhteita ja kasvollista
palvelua vaaliva täyden palvelun
tilitoimistokumppani.
Turun seudulla modernein työvälinein,
mutta perinteisellä palveluasenteella
taloudestasi huolehtii Aallon Turku.

KUKKASITOMO

Tutustu ja kokeile miltä oma palveleva
tilitoimistosi tuntuu! aallongroup.fi/turku

IKKUNA
KULTTUURIIN
Kulttuuriyhdistysten
kevätjulkaisu 2022

Suomessa valmistetut maskit täyttävät EN149:2001 ja
A1:2009 -standardit. Materiaali allergiatestattua, CE 0598.
Valmistaja Lifa Air Oy. Maskit suojaavat koronavirusta,
vaarallista katupölyä ja siitepölyä vastaan.

- PUUTTUU VAIN MELU JA PÖLY

OSTA ja katso muut tuotteemme sekä info osoitteessa
www.oursafety.ﬁ
puhelinpalvelu
arkisin 13-17
050-5865631

info@smartvillagebuilders.com
www.smartvillagebuilders.com/mynmki

✁- - - - - - -LEIKKAA IRTI JA LAITA TALTEEN

KÄY TUTUSTUMASSA TYKS-SÄÄTIÖN TYÖHÖN www.tykssaatio.fi

Kustantaja:
Pelipeitto Oy
www.pelipeitto.fi

LISÄTIETOJA

Pienikin muistaminen TYKS-säätiölle on kullanarvoinen
kädenojennus lääketieteen ja hoitotieteen tutkimukseen.
Voitte ohjata oman tai merkkipäiväänne muistavien
lahjoituksen juuri teille tärkeään tutkimusalueeseen.

LUPANUMERO: RA/2017/134

Sivunvalmistus:
Onnimainos, TURKU

Rakentaminen alkaa 2022

Monille merkkipäivä on hetki, jolloin haluaisi siirtää
huomion itsestä johonkin vieläkin merkityksellisempään.

Nordea IBAN FI59 1590 3000 1423 88

Vastaava toimittaja:
Harri Kumpulainen
Puh. 040 556 2766
rakennussanomat@
pelipeitto.fi

- Premium -tason design -älytalot
- Energiaomavarainen
- Hiilineutraali
- Rauhallinen
- Terveellinen
- Ekologinen ja luonnonläheinen

TEE MERKKIPÄIVÄSTÄSI
VIELÄKIN MERKITYKSELLISEMPI

Iloista juhlapäivää!

Toimitus:
Yliopistonkatu 23 A
PL 275
20101 TURKU

Gadolin Älykylä® on turvallinen ja
moderni asuinalue ihmiselle, joka arvostaa
laatua, edullista asumista, terveellisyyttä
ja luontoa.

Lähetyskulut alle 150€ tilauksissa 9€.

120 vuotta samassa perheessä

Linnankatu 9, Turku
puh. 02-23 23 23 5
www.hautaussaarinen.fi

Varsinais- ja Vakka-Suomi,
Salonseutu, Somero, Turku,
Et.Satakunta

IKKUNA KULTTUURIIN-lehden
internet-näköislehden
ovat lupautunet linkittämään
omille nettisivuilleen:
Eläkeliitto r.y., Reumaliitto r.y.,
Turun AMK:n Taikusydänprojekti, Turun Yliopisto/
Kirjallisuustieteet, Turun AMK:n
opiskelijakunta, Turun Yliopiston Ylioppilaskunta ja'Åbo
Akademis Studentkår ja L-S
Syöpäyhdistys.
Kiitämme yhteistyöstä.
IKKUNA KULTTUURIIN-toimituskunta.

Kirjapaino:
TS-yhtymä /
Salon Lehtitehdas 2022
IKKUNA KULTTUURIIN-lehden taustaryhmissä ovat
olleet UM-Yhdistys r.y.,
Lounais-Suomen Kirjailijat
r.y,
Turun AMK ja Kirjan Talo
sekä n. 10 muuta
kulttuurin
yhdistystä maakunnasta.
Seuraava numero ilmestyy
syyskuussa Turun
Kirjamessuille.
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"Ei se ikinä tapahdu näin tai noin. Ihminen ihmisessä livahtaa karkuun. Ihminen on viekkaampi kuin ihminen.
Huh, mihin tässä jouduttiinkaan?"
Aila Meriluoto: Peter-Peter
(Erään rakkauden asiapaperit)

Kirjan talo muuttaa ja on mukana
monessa muutoksessa
Kirjan talo – Bokens hus ry on vuonna 2007 perustettu kirjallista
ilmaisua edistävä yhdistys. Vuodesta 2008 lähtien se on toiminut
Turussa Aurajoen rannalla rakennuksessa nimeltään Kirjan talo.
Kirjan talo järjestää kirjoittajakursseja, kirjallisia tapahtumia sekä
soveltavan taiteen palveluita ympäri vuoden.

“Kirjan talo on yhdistys, tila
sekä käsite – meille Kirjan talon tarkoittaa yhteisöä, joka
kutsuu luokseen ja rakentaa
yhteenkuuluvuutta. Kirjan talo
onkin monien kirjallisten yhdistysten koti sekä työpaikka
luovan alan toimijoille. Meidän
seiniemme sisällä on monta
tekijää ja toimijaa yhdistänyt
voimansa”, kommentoi Kirjan
talon toiminnanjohtaja Petri
Tähtinen.

Uudet tilat odottavat

Yli 10 vuotta jatkuneeseen toimintaan on nyt tulossa muutos, kun Kirjan talo joutuu etsimään uudet tilat. Tilojen
entinen omistaja Yliopistosäätiö myi tontin 2019 kiinteistösijoittajille, jotka aloittavat
korttelin kehittämisen ja rakentamisen vuonna 2022.
Edessä on muutto uusiin
tiloihin.
Kirjan talon lisäksi tilahaasteita on myös useilla muilla
turkulaisilla kulttuuritoimijoilla.
Kulttuurin tilojen puolesta alettiin todella toimia kuntavaalien
2021 alla, kun useat taide- ja
kulttuurialan toimijat alkoivat
vaatia päättäjiltä seiniä toimintansa turvaksi. Myös Kirjan
talo teki aktiivisesti vaikutustyötä osana taiteen tilaryhmää
keväällä 2021. Lobbaus kannatti, sillä lokakuussa 2021
Turun kaupunginvaltuusto
päätti ostaa vanhan Rettigin
tupakkatehtaan Taiteen talo
-konseptin kehitystä varten.
Taiteen talon kehitys ja hallinnollinen rakentaminen on
kuitenkin pahasti kesken, minkä vuoksi useat toimijat joutuvat odottamaan edelleen tilojaan uudesta taidekeskuksesta. Myös Kirjan talo on tilapäätöksiä odottavien toimijoiden
joukossa.
Tällä hetkellä Kirjan talo
neuvottelee väistötiloista Taiteen talossa ennen lopullisten
tilaratkaisujen löytymistä. “Ymmärrämme Kirjan talossa hallinnollisten järjestelyiden tärkeyden Taiteen talossa, mutta

olisihan se hyvä jo alussa
kuunnella sisällön ja vuokratulon tuottajia, eli taiteen yhdistyksiä ja taiteilijoita hieman
herkemmällä korvalla. Me
yhtenä näistä olemme kuitenkin Taiteen talon varsinaiset
toteuttajat”, Tähtinen pohtii.

Rahoitus laahaa
jäljessä

Tilahaasteiden lisäksi kirjallisuuden ja sanataiteen aluekeskus painii rahoitushaasteiden kanssa. Vaikka lukutaidon
heikentymisestä puhutaan
mediassa usein, ja asian korjaamiseen on puututtu myös
ministeriötasolla, ei kirjallisuuden yhdistysten tekemää lukutaitotyötä tunnusteta tai
tunnisteta.
Rahoitusta haastaa alati
muuttuva kirjallisuuden toimintaympäristö, joka jää rahoittajilta kirjan ulkopuolisena
katveeseen. Nosteessa ovat
esimerkiksi erilaiset osallistavat lavarunoklubit ja esittävän
runouden muodot sekä sanataidekerhot, jossa kieltä ja
kirjoittamista lähestytään esimerkiksi pelien, räpin ja sosiaalisen median kautta. Kirjallisuuden kenttä on murroksessa, ja sanataide on vahvasti osana tätä ilmiötä.
Kirjallisuuden kentän uudet
ilmiöt myös työllistävät monipuolisesti: tällä hetkellä Kirjan
talo työllistää sanataiteilijoita
lavarunoilijoina, kirjoittajamisen ohjaajina, lukutaitotyön
tekijöinä, taiteen ja hyvinvoinnin asiantuntijoina sekä oman
taiteensa tekijöinä.
“Kirjan talolla on yli 10 vuoden kokemus sanataiteen ja
kirjallisuuden lukutaitoa edistävän ja osallisuutta vahvistavan yleisötyön edistämisestä.
Olemassaolonsa aikana Kirjan
talo on esimerkiksi toteuttanut
pitkälle yli 1000 sanataiteen
ja kirjoittamisen ohjauskertaa
erilaisille ryhmille lapsista aikuisiin”, kertoo Tähtinen ja
jatkaa:
“Kirjallisuuden kentän
muutoskehitystä ei tunnisteta
Suomessa riittävästi. Kirjan

talon kaltaisia sanataidetoimijoita toimii ympäri Suomea,
mutta ne eivät saa kestävää
rahoitusta. Esimerkiksi Taiteen
edistämiskeskuksen (Taiken)
kirjallisuuden yhdistyksille
myöntämä tuki on vain 0,7
prosenttia potista, jonka se
myöntää kulttuurille toiminta-avustuksina. Toisin sanoen
vain 100 000 euroa valtion
jakamasta 13,7 miljoonasta
eurosta löytää vuosittain tiensä kirjallisuuden parissa toimivien yhteisöjen toimintaa ja
sanataidetta tukemaan.”
Kun tukien jakautumista
tutkii tarkemmin, huomaa, etteivät kirjallisuusyhteisöjen
avustukset ole menestyneet
taiteiden välistä arviointia tehdessä. Esimerkiksi kirjallisuusyhteisöille ei ole myönnetty
lainkaan kolmivuotisia toiminta-avustuksia, kuten muille
taidealoille on myönnetty.
“Vaikuttaa siis vahvasti siltä, että kirjallisuuden yhteisöjen työ arvioidaan ja arvotetaan ammattikirjailijuuden
edistämisen kautta, vaikka
todellisuudessa kirjallisuuden
kentän toiminta on paljon tätä
rikkaampaa. Tällainen ajattelumalli vaarantaa taiteen yhdistysten yhdenvertaisen
kohtelun, sekä kaventaa kirjallisuuden alan yhteisöjen
mahdollisuuksia laajentua ja
uudistua. Lukutaitotyön edistämisen yhtenä esteenä siis
on, ettei Suomessa tunnuta
huomaavan yhteyttä taidelähtöisen lukutaitotyön ja kirjallisuuden edistämisen välillä”,
toteaa Tähtinen ja jatkaa: ”Taitavaan sanojen käyttöön ja
itsensä ilmaisuun kasvattava
työ kuitenkin on itsessään arvokasta. Sanojen taitajan on
mahdollista viestiä tehokkaasti sekä taloudellisesti ja olla
rakentava osallinen yhteisössään. Sanataidetyön entistä
vahvempi huomioiminen on
taiteen tukirakenteemme selkeä kehityskohta.”

Uusia alkuja

Sanataiteen ja kirjallisuuden
varsinais-suomalaisena alue-

Kuva Laura Lövgren
keskuksena Kirjan talo luo
vuoden 2022 aikana uusia
avauksia maakunnallisesti ja
laajentaa toimintaansa entistä
isommalle yhteisölle saavutettavammaksi. Maakunnallinen kehitystyö aloitettiin maaliskuussa Salosta, jossa kartoitetaan parhaillaan tapoja
järjestää ja toteuttaa kuntalaisten tarpeisiin vastaavia
sanataidepalveluita sekä taidelähtöisiä yhteistyömalleja
kunnan kanssa. Esimerkiksi
sanataiteen vertaistuelliset
sovellukset voisivat jatkossa
olla osa alueellista hyvinvointityötä Varsinais-Suomessa, ja
tähän haetaankin yhteistyömahdollisuuksia myös muiden
alueellisten toimijoiden
kanssa.

yhteistyön lisäämistä Bokens
hus -toiminnan myötä.

Kirjan talon yhteisöllisen,
seiniään laajemmalle ulottuvan, luonteen vahvistamiseksi
vuonna 2022 tavoitellaan
myös kansainvälisen toiminnan vakiinnuttamista, erityisesti aluksi pohjoismaisen

Järjestäytyneisyys on tuonut
konkreettisia tuloksia. Taidekahvit-verkosto sekä Taidekahvien kautta muodostunut
taiteen tilatyöryhmä ovat olleet luomassa ja mahdollistamassa Turun Taiteen talon

Yhteistyöstä voimaa

Vaikka Kirjan talo on monen
muutoksen ja uusien alkujen
äärellä, on yhdistys löytänyt
Turun vapaan taidekentän yhteistyöstä muutosvoimaa esimerkiksi paikallisten tilahaasteiden selättämiseen.
Paikallinen taideyhteisö on
Turussa poikkeuksellisen hyvin järjestäytynyt Taidekahvit-verkoston muodossa. Kerran kuukaudessa kokoustava
verkosto koostuu Turun kaupungin taidetoimijoista, jotka
ovat joko kaupungin sopimuskumppaneita tai saavat toiminta-avustusta kaupungilta.

festart

UUDENMAANKATU 13, TURKU
02-5332975, 0407310975
info@festartdesign.fi
festartdesign.fi

syntyä. Taidekahvit-verkosto
on myös tehnyt vaikutustyötä
kaupungin kulttuuriavustusten
noston puolesta, joihin saatiin
syksyllä 2021 puolen miljoonan euron nosto.
Taidekahvit-verkosto on mukana Taiteen talon avajaisten
järjestelyissä. Taiteen talon
avajaisten 14.5.2022 yhteydessä nähdään Vallaton KUMOUS-festivaali, jonka ohjelmistosta vastaavat Taidekahvit-verkoston toimijat.
Vallaton KUMOUS koostuu
kaikille avoimesta Vallaton-päivätapahtumasta, johon
myös perheen pienimmät ovat
tervetulleita. Illan mullistaa aikuisille suunnattu KUMOUS-klubi. Maksuttomaan
tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki taiteen ystävät. Ohjelmistoon voi tutustua osoitteessa www.taidekahvit.fi.

OSTETAAN
Alvar Aallon
vanhoja huonekaluja, valaisimia
sekä lasiesineitä.
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Matti Rag Paananen 1939-2022

Lounarit-kirjailijoiden
uusia kirjoja
Kevät 2022
Tuula Sandström
JESSE ILVES, Veitsimies

Äkkiorpo 13-vuotias Jesse Ahma Ilves tupsahtaa Lapin
tunturilta tätinsä luo etelään - alkaa tyhjän päältä koulun,
kaverit, kaiken. Lisäksi Lapintyttö, veriveli Ainukka karkailee kotoa. Outoa murretta puhuva pystypää onkin herkkupala kiusaajille. Jesseä turvaa vain silmäpuoli Aave-koira,
isoukin taikapuukko, ja usko unelmaansa. Onko hän nimiensä veroinen? Koska heilahtaa heittokäsi?
Kustantaja: enostone.

Turkulainen renessanssitaiteilija, muusikko, säveltäjä, taidemaalari ja kirjailija Matti Rag Paananen
ennätti pitkän työuransa aikana säveltää 7 sinfoniaa, tuhansia lauluja suomalaisten runoilijoiden teksteihin, tv-elokuvamusiikkia kymmeniin elokuviin ja kirjoittaa n. 5000 sivua aforistisia tekstejään julkaisemiinsa kirjoihin sekä maalata useita
satoja maalauksia.
Rag ei noudattanut taideteorioita missään tuotantojensa alueilla, vaan teki kaiken omalaatuisen ja itselleen valitsemansa
näkemyksen mukaisesti. Näkemys ei ollut kaupallinen, joten iskelmiä ei taiteilija tehnyt koskaan vaan pysyi linjallaan taidemusiikin säveltäjänä. Siten hänen levytetty tuotantonsa, kymmeniä äänitteitä, ei koskaan päässyt laajoihin radiosoittoihin.
Ne eivät sopineet radioiden soittolistoille koska eivät olleet soittolistojen tusinamössöä, vaan aitoa taidetta.
Matti Ragin poistuminen Hirvensalon Ragalasta ja ystäväpiiristämme oli järkytys meille pitkäaikaisille ystäville. Nyt toivomme, että suruajan jälkeen Matin vaimo Ammi jaksaisi täydentää loppusanoilla Ragin yli tuhatsivuiset muistelmat, ja saattaa
ne painettavaksi. Muistelmat ovat merkittävin turkulaisen kulttuurihistorian omakohtainen dokumentti viimeisiltä vuosikymmeniltä, ja ne kuuluisivat yliopistojen kirjastoihin, musiikki- ja taidekirjastoihin ja tulevien tutkijoiden käyttöön.

Ajopuuna umpikujassa

” Kirjailija Mika Terhon uusin teos ”Ajopuuna umpikujassa”
on rohkea tunnustuskirja, nöyrä, mutta häpeämätön monologi taiteilijana elämisestä. Neljätoista kirjaa aiemmin
julkaissut Terho tunnetaan niin runoudestaan kuin
romaaneistaankin.”

Rag oli myös yhteisömme Lounais-Suomen Kirjailijat r.y:n jäsen.
Esitämme osanottomme Ammi Paanaselle ja muille läheisimmille. Rag Paananen ei katoa muistoistamme koskaan.
Harri Kumpulainen
Lounais-Suomen Kirjailijat r.y.

Ravintolakulttuurista Jätkän Keittokirjaan

-Turku on varmasti ollut
yksi merkittävimmistä ravintolakaupungeista Suomen
maassa kautta aikojen. Juonensa tämä juurtaa jo
1700-luvun loppupuolelle,
jolloin Seipelin Sali oli Suomen porvariston merkittävin
juhlatanner. Silloin jo hilpeät,
joskin syntisinäkin pidetyt
turkulaiset ymmärsivät hyvän ruoan ja juoman päälle.
Ja ravintolakulttuuri on aikojen myötä luonnollisesti kasvanut ja kehittynyt. Ensimmäinen oma ravintolakokemukseni 1970-luvun alussa
oli legendaarinen Tähtibaari,
joka on vieläkin hengissä.
Kuulemani mukaan olen vanhemmilleni ilmoittanut haluavani kanaa currykastikkeella.
R-kirjain oli vielä hieman vaikea lausuttava, joten se
muuntui L-kirjaimeksi. Siinä
oli kuulemma hymyssä pitelemistä jopa naapuripöydissä, kertoo keittiömestari Pekka Kiviniitty.

-1990-luvun alussa, jolloin itsekin aloin työskentelyn ravintoloissa, oli vilinää ja vilskettä
kyseisellä toimialalla. Pubeja
alkoi tulla lähes joka kadunkulmaan, ruokaravintoloissa
riitti asiakkaita, ja muutenkin
ala voi vallan mainiosti. Villit
huhut kertoivat, että tuohon
aikaan pubeja oli Turussa
enemmän kuin linja-autopy-

säkkejä. Mene ja tiedä
totuutta.
-Ravintolalaivat alkoivat
ympäröidä Aurajoen rantoja,
ja ihmiset liikkuivat paljon ulkona. Sekä syömässä että
juomassa. Muutenkin tuntui,
että kaupunkimme oli muuttunut kansainvälisemmäksi
viimeisen vuosikymmenen
aikana. Myös Tuomiokirkkosillan pielessä oleva ravintola
Pinella vietti loistoaikaa, ainakin asiakasmäärien puolesta.
Pinella onkin Suomen ensimmäinen katuravintola, joka on
saanut anniskeluluvat (1973).
-90-luvun loppu ja 2000-luvun alku taas ei ravintoloiden
eikä kuluttajien kannalta ollut
kulta-aikaa. Henkilökuntaa
vähennettiin isolla kädellä, ja
tämä ei voinut olla vaikuttamatta laadun ja palvelun tasoon. Turussa esiintyi monissa
pienemmissäkin baareissa
aikaisemmin bändejä ja erilaisia kokoonpanoja musiikin
saralla. Esiintyjien määrää vähennettiin rajusti, ja tokihan
tämä vähensi ihmisten liikkuvuutta ravintoloiden värikkäässä maailmassa. 2000-luvun alussa myös monet pubit
huomasivat noutajan tulleen.
Lähes samaan tahtiin kuin aikaisemmin oli ollut näiden
janoisten ihmisten keitaissa
vankka nousu, tapahtui pubien määrissä erittäin jyrkkä
lasku. Aikaisemmin kun oli

joissakin keskustan kortteleissa saattanut olla neljä, viisikin
juottolaa, niin tähän päivään
näistä ovat selvinneet vain
erittäin harvat.
-Nuoriakaan ei voi syyttää,
etteivätkö he kävisi ravintoloissa. Kyllä he käyvät, mutta
yhä useampi valitsee juomakseen jonkinlaisen alkoholittoman vaihtoehdon. Mikäs siinä,
hieno ajattelutapa, mutta ravintoloitsijan kassaa se ei hirveästi kartuta. Samoihin aikoihin kun pubit tekivät katoamistemppuja, alkoi sinne
tänne ja vähän tuonnekin
nousta erinäköisiä ja kokoisia
kebab/pizzerioita. Näitä nousi
mitä ihmeellisimpiin paikkoihin, sinne missä vähänkin oli
tilaa tai missä suinkin voi jonkinlaista liiketoimintaa harrastaa. Siinä ohessa alkoi myös
valtava hintakilpailu. Kadut
olivat hyvin ruokittuja ainakin
näiden ständien mukaan, joihin oli rustattu toinen toistaan
halvempia hintoja ja tekstistä
voi vain arvuutella, että mitähän tuossa lukee.Tämä on
latistanut ravintolakulttuurin
perustaa.
-Ruokatrendejä on ollut ja
mennyt. Turkuunkin on lähivuosina noussut useita hyviä
ja hienoja ruokaravintoloita.
Monet näistä seuraavat trendejä, jotka ovat tällä hetkellä
suurta huutoa. Myös
pop-up-ravintoloita on näky-

nyt Turun katukuvassa. Niiden
ikävä puoli on vain siinä, että
kun löydät hyvän sellaisen ja
menet sinne uudelleen, joudut
ehkä toteamaan ettei sitä
enää ole. Yhtä kaikki, kukin
taaplaa tyylillään ja hyvä niin.
Näin kuluttajilla on mahdollisuus tutustua mahdollisesti
itselleen uusiin ruokiin ja
raaka-aineisiin.
-Hiljattain tapasin kirjailija
Harri Kumpulaisen kantabaarissani, ja kuinka ollakaan aikamme keskusteltuamme
puhe kääntyi ruokaan ja ruoanlaittoon. Kerroin olevani
keittiömestari, ja sitten alkoi
juttua tulla kiivaammin. Hän
kertoi mielessään olleen keittokirjan kirjoittaminen, ja kysyikin kiinnostustani lähteä
mukaan kyseiseen projektiin
Kiinnostukseni heräsi oitis, nyt
juuri olen mukana Kirjan talon
omassa projektissa ja aihealue on innostava. Harrin
kirja käsittelee yksinkertaisia
raaka-aineita ja työvälineitä,ottaen huomioon kenelle
moinen opus on kirjoitettu niin
myös sukupuolen. Tulevan
kirjan nimi on Jätkän Keittokirja ja se työstetään tulevana
syksynä julkaisukuntoon.
Hyvää ravintolakesää Lounais-Suomeen toivottelee
ke i t t i ö m e s t a r i
Pekka
Kiviniitty!

Tarinoita tornistani

Kun katselee maailman menoa ylhäältä tornista, näkee
asiat vähän eri perspektiivistä.
Tarinoita tornistani on kokoelma kertomuksia ja valokuvia
jotka herättävät ajatuksia, mielikuvia ja tunteita.
Ne ovat täynnä hauskoja tapahtumia tosielämässä ja mystisiä kohtaamisia vierailla mailla.
www.pauvalent.fi
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Kirjailija julkaisee kaksoisteoksen
-runokokoelma ja -musiikkilevy
kertovat eilisen tunteista ja kokemuksista
Parikymmentä vuotta turkulaisena elänyt
Marja R i i h i m a a julkaisee toukokuun
lopulla yhdistelmäteoksen. Runokokoelma
”Eilen” sisältää runoja 90-luvulta näihin
päiviin, ja samaan aikaan ilmestyvä cd
”Eilen” Marjan säveltämiä lauluja omiin
runoihinsa hänen itsensä laulamina.
Musiikkiosuuden taustalla on toki myös
sovittaja ja muusikoita, mutta teos on
kuitenkin monilahjakkuuden omaa
käsialaa.
-Laulajana en ole ammattilainen, toteaa Marja, -mutta minusta on silti mukava kirjoittamisen lisäksi myös laulaa ja
tehdä musiikkia. Erityisen tärkeitä ovat minulle olleet juuri
nämä runoni, siksi panostin
myös niiden säveltämiseen ja
esittämiseen.
Marja Riihimaa on aikaisempina vuosina julkaissut viisi
romaania, ja muutamia tekstejään myös antologioissa.
-Olen saanut uutta virtaa
kirjoittamiseen sen jälkeen
kun pääsin liittymään paikalliseen kirjailijayhteisöön. Aikaisemmat kimmokkeet ovat
syntyneet kirjastojen avulla,
erityisen tärkeä oli pitkähkö
kausi kirjastovirkailijana Paraisten kirjastossa.

Oululainen
turkulaiseksi
Marja Riihimaa on alkujaan
oululainen, mutta asunut pitkiä
aikoja lapsuudessaan isänsä
työn vuoksi myös Yhdysvalloissa. Marjan isä oli Suomen
merkittävimpiä radioastronomeja, ja työ kuljetti myös perhettä maailmalla. Jo lapsena
Marja innostui kielistä, ja opiskelikin Turussa ranskaa. Kielellinen lahjakkuus näkyy paitsi laajassa kielitaidossa (ruotsi,

ranska, englanti, venäjääkin
ja jopa hollantia) myös kiinnostuksena suomenkieleen:
-Olen pitkään imenyt vaikutteita turkulaisesta puheilmaisusta, ja yrittänyt oppia
puhumaan Turun murteella.
Aivan helposti se ei onnistu,
yhä koen itseni hiukan erilaiseksi. Turkulaiseksi ei muututa
äkkiä, vaikka ystäväni ovatkin
valtaosin täältä. Pitkähkö Paraisten kirjastossa työskentely
on tuonut minulle ystäviä
myös seudun ruotsinkielisiltä
alueilta, ja toisinaan kirjoitankin myös ruotsiksi, joskus
myös englanniksi.

Romaanit
kuin runoa
Marja Riihimaa on julkaissut
aikaisempia romaanejaan
myös omalla ”kokonaisella”
nimellään Marja-Liisa Riihimaa. Tulossa Marjan runokokoelman kanssa ilmestyvään
cd-levyyn taiteilija valitsi esiintyjänimekseen yhdistelmän
etunimistään:
-Marja Kristiina-nimellä irtaudun ehkä hiukan todellisuuden kahleesta ja vapaudun tekemään sellaista josta
haaveksin. Vaikka muutamin
paikoin laulankin ns. nuotin
vierestä, olen levyllä juuri se

Marja Riihimaalle on Paraisten maisema ollut tärkeä ympäristö. Paraisten vierasvenesataman alueella hän kokee
olevansa sinut ympäristön kanssa: vieressä pieni ja tuttu kaupunki, toisella puolella avoin merellinen ympäristö
joka avartaa mielen.
Marja Kristiina joka haluankin
olla.
Marjan runot ja levylle päätyneet runoteokset kertovat
menneistä vuosista. Teosten
nimivalinta pohjaa sekä runotekstien kirjoittamisaikoihin
myös Beatlesin tarjoamaan
innoitukseen.
-Kustantaja koki, että koska
Beatleskin saattoi tehdä teoksen eilisestä, sen voin tehdä
minäkin, kertoo Marja, -ja minä
hyväksyin heti ajatuksen.
-Nyt toivon, että minun eiliseni kiinnostaa lukijoita ja
kuunelijoita. Ei eilinen katoa,
vaikka sen muistot himmene-

vätkin hiljalleen. Eilinen on se
josta tämän päivän minämme
rakentuu.
-Silti ei ole syytä unohtaa
huomistakaan. Tähtitieteiljäisäni Jorma Riihimaa matkusti
joka hetki huomiseen, oman
tiedetyönsä ohella hän luki
runsaasti mahdollisista huomispäivistä kertovaa tieteiskirjallisuutta. Huomispäivä on
yhtä tärkeä kuin eilinenkin. Ja
ainahan me kirjoittajatkin
elämme juuri tätä päivää. Tänään on kirjoitettava runoa,
proosaa ja mitä tahansa. Kirjoittaminen on minulle sama
kuin elämä.

Marja Riihimaa
s. 4.2.1963 Oulu
Sininen Kaneli.
Romaani 2009. ISBN 978-952-92-5305-0
Luminen puutarha.
Romaani 2011. ISBN 978-952-92-9168-7
Kädet silmiltä.
Romaani 2014. ISBN 978-952-93-3630-2
Unelmatarha.
Romaani 2020. ISBN 978-952-94-3970-6
Arabitalvi.
Romaani 2021. ISBN 978-952-94-5072-5

Lukuvuosi 15.8.2022–26.5.2023:
�
�
�
�
�

Kuvataidelinja
Vapaalinja
Sarjakuva / animaatiolinja
Teatterilinja
UUSI: Kesälukukausi
6.6.-29.7.2022 (Hyvinvointitaide)

Avoin yliopisto
Marjan lahjakkuus yltää monille taiteen alueille. ”Eilen”-levyn takakannen kuva on
taiteilijan itsensä ottama. Visuaalista lahjakkuutta löytyy Marjan ottamista sadoista
valokuvista. Erityisesti kirjailija rakastaa maisemien kuvaamista. Niistä henkii myös
kuvan runo.

Kurssit

puh. 044-726 5030 tai toimisto@limingantaidekoulu.fi
www.limingantaidekoulu.fi
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Harrasta kulttuuria ja taidetta
– voit paremmin!
Vuonna 2019 Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluetoimisto julkisti laajan raportin
taiteen vaikutuksista hyvinvointiin. Raportin mukaan taidetoimintaan osallistuminen niin
taiteen kokijana kuin tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Taidetta
tekemällä ja sitä kokemalla voidaan myös hoitaa ja tukea sairauksista kuntoutumista
sekä auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Raportissa
painotetaan, että taide voi tarjota ratkaisuja erityisesti sellaisiin terveyshaasteisiin, joihin
lääketiede ei yksin tarjoa tehokkaita ratkaisuja.
WHO:n raportti kattaa yli 3000
yksittäistä tutkimusta. Se on
laajin tähän mennessä tehty
kartoitus taiteen ja kulttuurin
terveysvaikutuksista. Tutkimusnäyttöä taiteen, kulttuurin
ja luovan toiminnan merkityksistä hyvinvoinnille onkin kertynyt viime vuosina runsaasti.
Kansainvälinen ja monitieteinen tutkimusala kiinnostaa
tutkijoita ympäri maailman.
Esimerkiksi kesällä 2021 digitaalisesti järjestettyyn kansainväliseen Culture, Health
& Wellbeing -konferenssiin
osallistui yli 500 puhujaa kaikkiaan 30 maasta. Mukana oli
alan tutkijoita, kehittäjiä ja tekijöitä muun muassa Nigeriasta, Singaporesta, Italiasta,
Pohjoismaista, Uudesta-Seelannista, Isosta-Britanniasta,
Italiasta, Australiasta, Japanista, Yhdysvalloista ja Kiinasta.
Taiteen merkitykset hyvinvoinnille kiinnostavat niin neuro-

tieteilijöitä, lääkäreitä, psykologeja, yhteiskuntatietelijöitä,
taiteilijoita kuin humanististen
tieteenalojen edustajia.

Mikä taiteessa
vaikuttaa?

Taideharrastamisen muotoja
on monia. Esimerkiksi lukeminen, musiikin kuuntelu tai soittaminen, piirtäminen, maalaaminen, savitöiden tekeminen,
valokuvaus, tanssiminen, laulaminen ja luova kirjoittaminen
voivat tuoda elämään iloa ja
positiivisia uuden oppimisen
kokemuksia, auttaa ilmaisemaan itseä, rentouttaa ja auttaa hetkeksi unohtamaan huolet ja sairaudet.
On tärkeää, että taiteen
muoto on itselle mieluisa, mutta toisaalta on hyödyksi, jos
tekeminen tarjoaa uusia haasteita. Suorituskeskinen ja lahjakkuutta korostava taideharrastamisen malli voi puoles-

taan sulkea kokonaan taiteen
ulkopuolelle. Tutkimuksissa
on myös havaittu, että taiteen
pariin hakeutuvat todennäköisimmin korkeakoulutetut ihmiset sekä ne, joita siihen on
tuettu jo lapsuudesta lähtien.
Kiinnostavaa on, miten monikanavaisesti taide voi vaikuttaa terveyteemme. Otetaan esimerkiksi tanssiminen,
joka aktivoi useita eri aisteja
samanaikaisesti. Aistimme
musiikkia, liikettä ja ympäristöä kehollamme näkö-, kuuloja tuntoaistin kautta. Samanaikaisesti saamme kognitiivista
stimulaatiota aivojen eri alueiden aktivoituessa ja työskennellessä tanssiliikkeiden muistamisen ja harjoittelun kanssa.
Tanssi sekä siihen liittyvä musiikki herättävät meissä tunteita,
aktivoivat muistoja ja antavat
mielikuvitukselle syötteitä.
Tanssiminen tapahtuu usein
sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa. Siihen sisältyy fyysistä
toimintaa, joka vaikuttaa meihin fysiologisesti muun muassa
aktivoimalla hyvän olon hormoneja ja nostamalla sykettä.
Nämä erilaiset tanssimiseen
liittyvät komponentit saavat
meissä aikaan psykologisia,
fysiologisia, sosiaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä reaktioita.
Tuloksena on terveyden kannalta suotuisia vaikutuksia.
Tanssi esimerkiksi parantaa
tutkitusti Parkinsonin tautia
sairastavien tasapainoa ja kävelyn sujuvuutta sekä elämänlaatua. Tanssi kehittää kaikenikäisten ihmisten tasapainoa,
ryhtiä ja joustavuutta, lisää
liikuntakykyä ja harjoittaa motoriikkaa. Iäkkäillä tanssiharrastus voi vähentää kaatumisen pelkoa.

Taiteet voivat
ehkäistä
terveysongelmia

ONKO SINULLA KIPUJA
tuki- ja liikuntaelimissä?

Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa edistetään terveyttä ja hyvinvointia, parannetaan toimintakykyä sekä tuetaan tarvittavien lääketieteellisten operaatioiden kuntouttavia vaikutuksia. Hoidon
lähtökohtana on asiakkaan kehon fysiologinen tila, jossa huomioidaan ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden muutosten aiheuttamat kiputilat ja ongelmat aineenvaihdunnassa.
Kalevalainen jäsenkorjaus on tieteellisesti tutkittu ja käytännössä hyvän hoitovasteen saavuttanut
hoitomuoto. Asiakasturvallisuuden varmistamiseksi se on nimisuojattu EU:ssa ja koulutetut osaajat
löytyvät julkisesta www.kansanlaakintaseura.fi osaajarekisteristä.
Kalevalainen jäsenkorjaus on mobilisaatiohoito, jolla on saatu hyviä hoitotuloksia mm. jalkojen
erimittaisuuden korjaamisessa, kasvukipujen hoidossa, eri nivelten kuten nilkan ja polven virheasentojen korjaamisessa, kantapääkivun (plantaarifaskiitin) hoitamisessa, jäätyneen lonkan
hoidossa, skolioosin hoidossa, iskiaksen ja iskiastyyppisten vaivojen hoidossa, jäätyneen olkapään
hoidossa, TOS –oireiden hoidossa, tenniskyynärpään ja rannekanavan oireyhtymän hoidossa,
asentohuimauksen, migreenin ja erityyppisten pääkipujen hoidossa sekä lapsettomuuden hoidossa.
Pehmytkudoksia käsittelemällä voidaan avata aineenvaihdunnan reittejä ja nopeuttaa leikkauspotilaan kuntoutusta. Kun on hoidettu liikeratojen toiminnalliset ketjut, on voitu välttyä suunnitelluilta leikkauksilta. Hermojen pinnetilat ovat vapautuneet, jolloin myös kivuista on päästy eroon.

Osta omasi

TAISTELUA KIPUJEN KANSSA -kirjassa
kerrotaan yli 150 eri-ikäisen kipupotilaan
omakohtaiset kokemukset kalevalaisen
jäsenkorjaushoidon vaikutuksista.
Kirja on tilattavissa www.kalevalainen.fi tai
ppaivio.vertanen@kalevalainen.fi

Taide- ja kulttuurikokemuksia
voi kartuttaa itse harrastamisen lisäksi käymällä konserteissa, teattereissa, museoissa ja taidenäyttelyissä. Taideosallistuminen on esimerkiksi yhdistetty vähäisempään
päivittäiseen stressiin sekä
parempaan stressin hallintaan. Esimerkiksi taidemuseoissa käymisen on havaittu herättävän positiivisia tunteita ja tarjoavan fyysistä ja
psyykkistä rentoutusta sekä
rauhoittavia kokemuksia. Jo
lyhyt vierailu taidegalleriassa
voi vähentää stressihormoni
kortisolin määrää ja koettua
stressiä. Stressi puolestaan on
yhteydessä monien vakavien
sairauksien kehittymiseen.
Tutkimusten mukaan museoissa, gallerioissa, teatterissa
ja elokuvissa käynti voi pienentää merkittävästi masennusriskiä yli 50-vuotiailla sekä

suojata muistisairauksien
kehittymiseltä.

Soita, laula, kuuntele
lempimusiikkiasi:
hoidat itseäsi!

Tutkituin taiteen muodoista on
musiikki, joka on osoittautunut
varsinaiseksi superlääkkeeksi.
Laulamisen on tutkimuksissa
osoitettu lisäävän koettua hyvinvointia sekä vaikuttavan
positiivisesti mielialaan ja sosiaaliseen aktiivis uuteen.
Muistisairauden varhaisessa
vaiheessa musiikin kuuntelemisella ja laulamisella on todettu olevan yhteys muun
muassa parantuneeseen mielialaan, kognitioon sekä elämänlaatuun. Aivokuvantamisessa on huomattu musiikin
aktivoivan laajasti aivojen eri
alueita, tunteita ja muistoja.
Laulaminen tukee lasten kielellistä oppimista, ja erityisesti
lauletun mielimusiikin kuuntelu auttaa avioverenkiertohäiriöistä toipumista.
Kliinisissä tutkimuksissa on
todettu, että säännöllinen laulaminen voi parantaa kroonisista hengityssairauksista
kuten astmasta kärsivien ihmisten hengittämistä ja elämänlaatua jopa siinä määrin,
että sillä voi olla kansanterveydellistä merkitystä. Lisäksi
musiikkia käytetään arjessa
aktiivisesti tunteiden ja mielialojen säätelemisessä. Reipas musiikki voi auttaa lenkkeilemään kauemmin ja rauhoittava musiikki voi helpottaa
nukahtamista sekä näin tukea
terveellisempiä elintapoja.

Lopuksi

Erilaisilla taiteen muodoilla on
ollut jo ihmisen alkuhistoriasta
lähtien tärkeä merkitys ihmislajin menestymisen kannalta.
Taide luo yhteisöllisyyttä ja
vahvistaa sosiaalisia sidoksia.
Se siirtää perinteitä sekä tarjoaa mahdollisuuden yhdessä
ihmettelyyn ja uuden oppimiseen. Erityisen tärkeältä tässä
ajassa tuntuu se, että taide voi
auttaa meitä ymmärtämään
toisiamme paremmin jopa ilman yhteistä kieltä. Taide on
erottamaton osa ihmisyyttä,
arkea ja juhlaa.
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Jutun kirjoittaja Anna-Mari Rosenlöf, Turun AMK.n projektipäällikkö on kuvattu periturkulaisessa kulttuuriympäristössä Aurajoen rannalla.
Lähteitä:
Fancourt, D. & Finn, S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving
health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe
(Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67).
Laitinen, L (2017). Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46.
Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (toim.) (2017). Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen
tutkimukseen. Kokos-julkaisuja 1/2017.
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Keski-Pohjanmaan Kansanopisto Arts-taidelinja,
suuntautumisena kuvataide ja esittävä taide
www.kpedu.fi/kalvia_arts
@kalviaarts

kalvia.arts
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Kulttuuri raikaa taas
Somerolla -UM yhdistys
aloitti koronan
jälkeen
Somerolaisen Unto Mononen-yhdistyksen
kuten monen muunkin kulttuuritoimijan
toimintaon ollut koronakriisin
vuoksilamassa jo pari vuotta. Tapahtumat
on jouduttu perumaan, ja aiottuja
konsertteja ei ole voitu järjestää. Sama
pätee useimpiin maakunnan alueen
kulttuuriyhdistykseen. Unto Mononenyhdistykseen korona puri kuitenkin
kovimmin, koska yhdistys toimii esittävän
taiteen alueilla.
Kun myös Lounais-Suomen
Kirjailijat r.y. kärsi koronasta,
vaikka saattoikin toimia kirjallisuuskentällä kustantajana,
yhdistykset yhdistivät maaliskuussa toimintaansa, ja järjestivät Someron kirjastoon laulurunoraadin, jossa somerolaistaiteilija esitti runoja jotka
on sävelletty ja taltioitu levyille
tai muille musiikkialustoille.
Säveltäjinä runoille olivat Unto
Monosen lisäksi myös somerolaislähtöinen Olavi Kasari, ja
nyt pääsiäisen jälkeen edesmennyt Matti Rag Paananen
ja muutama muukin suomalainen säveltäjä.

Tapahtuma oli Lounais-suomen Kirjailijat r.y:n toinen kirjastotapahtuma tänä vuonna,
ja koronakauden jälkeen ensimmäinen Unto Mononen-yhdistyksen tapahtuma. Unto
Mononen-yhdistys suunnittelee nyt syksyksi Mononen-konserttia Somerolle,
konsertissa esiintyy turkulainen työn Laulajat-kuoro, joka
esittää Monosen lauluja kuorosovituksina. Tapahtumasta
tulee pienelle yhdistykselle
varsin kallis operaatio, isohkon kuoron kuljettaminen Somerolle Turusta ei ole kovinkaan halpaa, rahaa tarvitaan
satoja euroja. Konsertti kuiten-

Someron kirjastossa järjestetyn ”Laulurunoraadin”
osanottajat, taustalla seisomassa somerolainen lausujatar ja tapahtuman puheenjohtaja, edess vas. Raatilaiset Olli Saramäki (Somero), Heikki Palmu (Turku),
Heikki Lindholm (Turku) ja Markku Karpio (Utö ja
Helsinki). Saramäki, Palmu ja Karpio ovat kirjailijoita,
Lindholm Työn laulajat-kuoron bassolaulaja.
kin tullaan järjestämään, sillä
kuoro ennätti harjoitella lauluja jo vuosi sitten kun tapahtuma aiottiin järjestää syksyllä
2021. Nyt kuoro taas harjoittelee näitä Monoslauluja uudelleen syksyä varten.
Yhdistykset toivovat, että
kriiseistä huolimatta niiden
pienimuotoista rahoitusta jatkaisivat alueiden yritykset ja
myös yhteiskunnan toimjat.
Mikään tapahtuma -pääaisassa ne ovat yleisölle ilmaisia- ei
synny ilmaiseksi: matkakulut,
esiintyjäpalkkiot ja tilavuokrat

ovat pienille yhdistyksille raadollisen suuria menoeriä.
Somerolla elävää kulttuuria
tarjoilevat monet yhdistykset.
Mm. Monokas tarjoaa toukokuun puolella alkaen jäsenilleen tanssilipuista alennuksen
Esakalliolla, ja erilaisia näyttelyitä, konsertteja ja jopa näytelmiä tullaan kesällä somerolla näkemään. Someron
kulttuuritapahtumista löytyy
tietoja mm. Someron Kulttuurin
nettisivuilta, ne kannattaa tarkistaa, tapahtumista löytyy paljon
ns. jokaiselle jotakin-tarjonnalla.

Ammattilainen palveluksessanne jo yli 30 vuotta!

Tilitoimisto
LYYTIKKÄ OY
Puh. 02 748 6472

Joensuuntie 28, Somero
puh. 02 748 6688
Avoinna ma-pe klo 8-17, la klo 9-14

Reijo Tapaleen Satumaa-levytys 60 vuotta
-Satumaan Kuningas Esakallion kesäteatteriin

Reijo Taipale on myös pysyvästi yhä Esakalliolla, hän
patsastelee vahakuvana Unto Monosen ja Rauli Baddingin kanssa UM-yhdistyksen rakentamassa muistovitriinissä. Kuvamme takavuosilta Reijon Esakalliokeikan ajalta, Reijolla oli kiire lavalle jossa hänet oli jo
kuulutettu avaamaan iltatanssit Satumaa-tangolla.

Reijo Taipaleen levytys Unto
Monosen ”Satumaasta” täyttää tänä vuonna 60 vuotta.
Satumaasta tuli oitis kestohitti radioihin, ja Reijo itse
esitti sitä tanssilavoilla tuhansia ja tuhansia kertoja.
Minulle laulaja sanoi muutama vuosi sitten kotonaan,
että hän ei ole vieläkään kyllästynyt Satumaata esittämään, vaan nauttii yhä suosikkitangon fantastisen melodian
ja tekstin yhdistelmästä.
Reijo Taipale eli suomalaisen
musiikkihostiran vaiheet lävitse 60-luvulta 2010-luvulle komeasti. Hän ei esittänyt suurta
laulajaa ja julkkista, vaan pysyi
meidän ystävien keskuudessa
omana reiluna itsenään. Suuri
osa Reijon levytyksistä vuosikymmenten varrelta kuuluu
kestosuosikkeihin, ja niitä esitetään niin radioiden toivekonserteissa kuin levytansseissa
ja maan pubien karaokelaitteissakin yhä vain. Kuusitoista
kultalevyä ja neljä platinalevyä
saavuttanut laulaja ei unohdu,
ei ystäviltä eikä suurelta
yleisöltäkään.
Reijon ura on vertaansa
vailla. Hän aloitti laulajana Helsingissä jossa teki töitä raksa-

työmailla ja samalla lauloi
Rytmityttöjen solistina. Nopeasti Kullervo Linna oivalsi
Reijon lahjakkuuden ja pestasi
hänet oman orkesterinsa solistiksi. Uran jatko oli sen jälkeen pelkkää nopeaa nousua
huipulle.
Nyt kesällä someron Esakalliolla esitetään Juse Venäläisen kirjoittama ja Jussi Myllymäen ohjaama kesäteatterinäytelmä ”Satumaan Kuningas” jossa Reijon suurimpia
hittejä kuullaan ja seurataan
taiteilijan elämänkaarta näytelmän muodossa. Pääosissa
ovat tangokuninkaallliset Kari
Hirvonen ja Marita Taavitsainen ja Eikka Eronen, Merja
Kuisma,. Diana anttila, Arttu
Eronen ja Juse Venäläinen.
Koreografiasta vastaa Merja
Kuisma ja musiikista huolehtivat Jani Helenius ja
Onnentähti-orkesteri.
Näytelmän näytökset
someron Esakalliolla ovat
3.7. - 1.8. ja lippuja voi ennakkoon ostaa Lippupisteestä.
Ryhmäliput voi varata Esakallion myynnistä puh.
044-971 1100.
(Kuva ja teksti:
Harri Kumpulainen)

Juhlat tai vaikka kokouspäivä

maalla ihan kaupungin kupeessa

0400 684 845
www.marttilantila.fi

9

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan paikallismuseoiden
kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää
hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja
paikallisesta kulttuuriperinnöstä. Avustusta myönnetään myös
paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden
edistämiseen. Avustusta myönnettiin 85 hankkeelle.
Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 6 049 euroa.

Anna Retulainen
Hiljaisuus
12.2.–21.8.2022

Aasi, 2012. Öljy kankaalle, 200 x 200 cm. Yksityiskokoelma. Kuva: Jussi Koivunen

Museovirasto jakoi paikallismuseohankkeille yli puoli
miljoonaa euroa avustuksina

Museovirasto

Monissa paikallismuseoissa Museoviraston myöntämillä hankeavustuksilla korjataan museorakennuksia.
Kesälahden kotiseutumuseon morsiusaitan kattoa
korjattiin avustuksen turvin perinnerakentaja Vesa
Sairasen opastuksella kesällä 2021. Kuva: Pentti Ojajärvi, Kesälahden kotiseutumuseo.
Paikallismuseoiden hankkeita
tuetaan vuonna 2022 Museoviraston jakamilla avustuksilla
yli puolella miljoonalla eurolla.
Avustushakemuksia paikallismuseoiden hankkeisiin saapui
137 ja haettu summa oli yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Avustusta sai 85 hanketta,
joiden yhteissumma oli 514
200 euroa. Suurin myönnetty
avustus oli 11 000 euroa ja pienin 1 500 euroa.
”Paikallismuseot ovat merkittäviä alueellisen kulttuuriperinnön säilyttäjiä ja esittelijöitä. Ne tarjoavat kulttuuripalveluita, tapahtumia ja kiinnostavia sisältöjä, mutta myös
osallistumisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Paikallismuseoiden työllä on myös
suuri merkitys paikallisen
identiteetin vahvistamisessa”,
kertoo erikoisasiantuntija Eeva
Teräsvirta Museovirastosta.
Paikallismuseoiden hankeavustusten jaettu kokonais-

summa oli noin 13 000 euroa
suurempi kuin vuonna 2021,
jolloin avustuksia myönnettiin
yhteensä 501 050 euroa.

Kokoelmien hoito ja
luettelointi
painottuivat

Paikallismuseot hoitavat ja
esittelevät kokoelmia ja museorakennuksia, jotka ovat
alueellisesti ja jopa valtakunnallisesti merkittäviä. Tyypillisiä avustettavia hankkeita
vuonna 2022 ovat kokoelmien
hoitoon ja luettelointiin liittyvät
työt sekä museorakennusten
korjaukset. Tänä vuonna
myönnetyistä avustuksista 42
prosentilla luetteloidaan paikallismuseoiden kokoelmia ja
avataan niiden tietoja eri
tavoin.
Alueelliset vastuumuseot
ovat tukena paikallismuseoiden työssä ja ne myös ohjaavat ja valvovat avustusten
käyttöä toimialueellaan.

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija,
palvelujen tuottaja ja
toimialansa kehittäjä.
Museovirasto pitää huolta
monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä
sekä edistää sen
saavutettavuutta ja
avointa käyttöä.
Museovirasto on opetusja kulttuuriministeriön
alaisuudessa toimiva
viranomainen.

”Museoviraston myöntämä
avustus on merkittävä tuki
hankkeiden aloittamiseksi sekä pitkäjänteiseen museotyöhön. Juuri nyt edistetään kokoelmien digitointia, sillä monet
paikallismuseot ovat liittyneet
museoiden kokoelmanhallintajärjestelmien käyttäjiksi. Tämä
mahdollistaa kokoelmien avaamisen yleisölle käyttöön esimerkiksi Finna.fi-hakupalvelussa”, kertoo amanuenssi
Marja-Liisa Rajaniemi Keski-Suomen museosta, joka
toimii Keski-Suomen alueellisena vastuumuseona.
Avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetään museoille, jotka ovat
kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka
eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Seuraava
haku vuoden 2023 avustuksista avautuu syksyllä 2022.

SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEO
Särkänniemi, Tampere | tampere.fi/sarahilden
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VÄRITETTY TOTUUS – TAIDERIKOKSIA SUOMESSA

EY
ERV ST

UO

20 21 T

JÄLKIPYYKIN TUTKII JA TALLENTAA

karinhavu.

10

Turussa luvassa kaikkien aikojen
tapahtumakesä
Tuttujen tapahtumien rinnalle nousee Turussa tänä
kesänä myös monta uutta mielenkiintoista kulttuuri- ja
musiikkitapahtumaa. Luvassa on muutaman vuoden
hiljaiselon jälkeen vilkas tapahtuma- ja festivaalikesä.
Kaupunkikulttuuria, musiikkia, historiallista ja merellistä
tunnelmaa sekä maukkaita ruokatapahtumia – niistä on
Turun kesä tehty! Turku kutsuu paikalliset ja matkailijat
nauttimaan unohtumattomasta ja ainutlaatuisesta
tapahtumakesästä.

takoon merihenkinen, rento ja informatiivinen PAX
NAVIS -tapahtuma, joka
pyrkii edistämään Itämeren
suojelua ja turvallista
veneilykulttuuria.
Jokisataman avajaiset
20.–22.5.
Jokisatama soi Ukrainan
hyväksi -konsertti 21.5.
Kapteeni Kumiankan
puuhapäivä 22.5.
PAX NAVIS 8.6.
Aurajoen Wauhtiajot 18.6.
Airisto Classic Regatta
28.–30.7
Itämeripäivä 25.8.
Veneet Esillä 2.–4.9.

Ruokakaupunkia

Turku on ravintolakaupunki
vailla vertaa, ja kaupungissa
kukoistava ruokakulttuuri
houkuttelee nauttimaan
makuelämyksistä monipuolisten huippuravintoloiden
lisäksi kesällä järjestettäviin
lukuisiin
ruokatapahtumiin.
Vanhalla Suurtorilla käy
kuhina, kun Suomen ensimmäinen vegaaninen katuruokatapahtuma Vegånia
ja panimofestivaali Ølfest

Kaikkien aikojen
festarikattaus

Musiikin ystäville on Turussa luvassa kaikkien aikojen
festivaalikesä! Kruununjalokivi Ruisrock saa rinnalleen jopa 4 täysin uutta
isoa musiikkitapahtumaa:
Kesäkuussa Turun linnan
puistossa järjestetään
punkrockiin ja skatepunkiin
keskittyvä Punk In Drublic.
Elokuussa puolestaan yhdysvaltalaisyhtye Slipknotin kehittämä raskaan musiikin festivaali Knotfest
saapuu ensimmäistä kertaa
Pohjoismaihin. Toinen raskaamman musiikin uusi tulokas on Turku Rock Park,
joka järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana idyllisissä Uittamon kansanpuiston ja paviljongin maisemissa heinäkuussa.
Summer Rock Turku puolestaan tuo Turkuhalliin ainutlaatuisen kattauksen
metallimusiikista humppaan heinäkuussa. Myös
Turun linnan muurien sisäpuoli avautuu tulevana kesänä ensimmäistä kertaa
festivaalikansalle päälin-

nan sisäpihalla sijaitsevan
Kesärauhan Elektrolinnan
lavan myötä.
Punk In Drublic 8.6.
Kesärauha 10.–12.6.
Ruisrock 8.–10.7.
Summer Rock Turku 9.7.
Turku Rock Park 15.–16.7.
Indie-iltamat 15.–16.7.
ILMIÖ 22.–23.7
DBTL 28.–30.7.
Turku Sea Jazz 29.–30.7.
Knotfest 12.–13.8
Aura Fest 12.–13.8
Turun Musiikkijuhlat
15.–28.8.
Vartiovuoren Venetsialaiset 25.–28.8.

Sporttihuumaa

Turussa järjestetään kesällä
useita urheilutapahtumia.
Lajikirjo on laaja, ja tarjontaa
on runsaasti niin urheilijoille
kuin penkkiurheilijoillekin
kansainvälisestä huippu-urheilusta koko perheen
urheilutapahtumiin.
Paavo Nurmi Games 14.6.
St Hockey Tour 2.–3.7.
Challenge Turku 30.–31.7

Turku Touring Pyöräily
14.8.
Paavo Nurmi Marathon
19.–20.8.
Alumni All Star 19.8.
Turun Tuomiopäivä
26.–28.8.
Ruissalojuoksut 17.9.

Merellisen Turun
tunnelmaa

Kesä tuo merelliset tapahtumat Turkuun, ja tapahtumien mukana merellinen
saaristotunnelma saapuu
kaupungin keskustaan
saakka. Jokisataman avajaiset käynnistää Turun merellisen tapahtumakesän.
Pääasiassa maksuttomista
tapahtumista koostuva avajaisohjelma tarjoaa nähtävää ja koettavaa niin paikallisille kuin matkailijoillekin.
Aurajokirannan ja Jokisataman lisäksi merellisiä
tapahtumia järjestetään
historiaa ja merellisyyttä
huokuvalla Ruissalon telakalla. Maukkaan ruokatarjonnan lisäksi Ruissalon
telakan alue tarjoaa monipuolisen tapahtumakattauksen. Esimerkkinä mainit-

keräävät ihmiset nauttimaan kesäviikonlopusta.
Perunan ympärille kehitetty
neitsytperunafestivaali on
ylistyslaulu lähiruualle ja
kutsuu maistelemaan rakastettuja varhaisperunoita. Kirkkopuiston Terassi
puolestaan on usean ravintolan yhteinen terassialue
Turun tuomiokirkon kupeessa ja yhdistää sopivassa suhteessa kulttuurihistoriaa, turkulaista sielunmaisemaa sekä maailman
makuja modernin katuruuan merkeissä.
Kirkkopuiston Terassi
13.5.–14.8.
Neitsytperunafestivaali
17.–18.6.
Turku Food & Wine Festival 29.–30.7.
Vegånia & Ølfest 5.–6.8.
Suuret Oluet - Pienet
Panimot 11.–13.8

Tapahtumahelmet

Turussa järjestetään paljon
ainutlaatuisia tapahtumia,
joita ei pääse kokemaan
missään muualla. Turun linnan turnajaisten upeissa
puitteissa Turun linnalla voi

uppoutua näyttävien taistelulajien sikermään. Keskiaikaiseen tunnelmaan
pääsee myös Keskiaikaisilla markkinoilla, jotka valtaavat Vanhan Suurtorin
alueen. Turun Vanhankaupungin kesäkausi pärähtää
käyntiin Taiteen talon avajaisista 14.5. Historiallinen
alue pääsee arvoiseensa
asemaan vetovoimaisena
kohteena, kun alueella järjestetään kesällä lukuisia
tapahtumia kulttuurin ja
ruuan saralla.
Lasten Suurtori 7.5.
Finfringe 11.–14.5.
Taiteen talon avajaiset
14.5.
Video Art Festival Turku
19.–22.5.
Museoiden yö 21.5.
Itäharjun Ajot 26.5.
Seikkailupuisto Seikkiksen synttärijuhlat 8.6.2022
Keskiaikaiset markkinat
30.6.–6.7.
Turun linnan turnajaiset
14.–17.7.
Turun Taiteiden yö 11.8.
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Ukrainan sota heijastuu suomalaisten lukemiseen

”Yritetään ymmärtää maailman tilannetta
ja haetaan pakoa arkitodellisuudesta”
Maaliskuun myydyimpien kirjojen joukossa on viisi Venäjää
ja Vladimir Putinia käsittelevää tietokirjaa. Mitä Suomi lukee
-listojen ykkössijalle ponkaisi kuitenkin Lucinda Rileyn uutuusteos
Italialainen tyttö.
Ukrainan sota heijastuu suomalaisten kirjavalintoihin.
Maaliskuun myydyimpien kirjojen joukkoon nousi yhteensä viisi Venäjää käsittelevää
tietokirjaa.
Catherine Beltonin teos
Putinin sisäpiirissä – Kuinka
KGB valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vastaan (Docendo,
2021) oli kuukauden myydyin
painettu tietokirja, minkä lisäk-

si se sijoittui myydyimpien tietokirjojen joukkoon myös sähkö- ja äänikirjaformaateissa.
”On selkeästi haluttu lisää
tietoa maailman tilanteesta ja
yritetään ymmärtää tapahtumia Ukrainassa”, BookBeatin
Suomen liiketoiminnan kehityksestä vastaava Sari Forsström
kuvailee. ”Toisaalta ihmiset hakevat myös vastapainoa uutisvirralle lukemalla ja kuuntele-

Alk. 50€/piha+alv.

Kiinteistöhuolto

Markku Varjonen Oy
040 188 5002

kiinteistohuoltovarjonen.fi
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malla teoksia, joiden avulla voi
irtautua arkitodellisuudesta.”
Suomalaiset ovat löytäneet
sotaa taustoittavien teosten
äärelle pitkälti omatoimisesti,
Forsström kertoo. Samanlainen trendi on ollut nähtävissä
myös Sanoman Supla+-suoratoistopalvelussa. Suplassa
Venäjää käsittelevät äänikirjat
ovat olleet esillä muiden audiosisältöjen rinnalla.
”Ihmiset ovat pääasiassa
löytäneet Venäjää käsittelevät
sisällöt itse. Mielenkiintoista
on, että suurempi osa niiden
kuuntelijoista on miehiä kuin
naisia”, kertoo Suplan äänikirjoista vastaava Juha Hätönen.
Suomalaisen Kirjakaupan
kaupallinen johtaja Reetta-Liisa Pikkola kertoo suomalaisten
tiedontarpeen näkyvän vahvasti myös kivijalkakirjakaupoissa.
“Ihmiset haluavat ymmärtää sodan taustoja. Kiinnostavimmista kirjoista on painokset loppu,” Pikkola kertoo.
Esimerkiksi painettujen kirjojen kolmanneksi myydyimmän
tietokirjan, Alpo Rusin Kremlin kortti – KGB:n poliittinen
sota Suomessa 1982–1991
(Docendo, 2022) painos on
kovan kysynnän vuoksi
loppu.

Venäjää käsittelevistä teoksista suomalaisia kiinnostivat
maaliskuussa myös Jessikka
Aron Putinin trollit – Tositarinoita Venäjän infosodan rintamilta (Johnny Kniga, 2019),
Mihail Zygarin Putinin sisäpiiri – Nyky-Venäjän lyhyt
historia (Otava, 2016) ja Kalle
Kniivilän Putinin pahin vihollinen – Aleksei Navalnyin
tarina (Into, 2021).

Italialainen tyttö
Maaliskuun myydyin

Mitä Suomi lukee -listaykköseksi kaikissa formaateissa
mitattuna ampaisi maaliskuussa Lucinda Rileyn teos Italialainen tyttö (Bazar, 2022).
Listan toiselle sijalle kipusi
Ann-Christin Antellin Puuvillatehdas-sarjan toinen osa
Puuvillatehtaan perijä (Gummerus, 2022) ja kolmannelle
sijalle ylsi Paula Norosen ja
Minna Kivelän Täysin hulluja
satuja (Tammi, 2022).
Tilastot perustuvat kirjakauppojen myyntilukuihin
kivijalka- ja verkkokaupoissa,
lukuaikapalveluiden kuunnelluimpiin ja luetuimpiin kirjoihin
sekä Lehtipisteen ja markettien
myyntiin. Mitä Suomi lukee -tilastot kokoaa Kirjakauppaliitto.

Tuoreet Mitä Suomi lukee
-kuulumiset päivittyvät Instagramissa @mitasuomilukee -tilillä ja Facebookissa Suomen

suurin lukupiiri -sivulla. Kaikkiin
tilastoihin pääsee tutustumaan
osoitteessa www.mitasuomilukee.fi.
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Aukioloajat ja pääsylippujen hinnat
www. bonkcentre.fi tai 050 3399 094
SILTAKATU 2, 23500 UUSIKAUPUNKI
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Kosti Koskinen

-musiikkinäytelmä
elämästä, taiteesta ja unelmista

teatterifake.ﬁ
0503390027

Pyhärannan Santtion
kesäteatterissa
30.6. - 14.7.2022

Pinnalan pihalla
(Rauman taidemuseo)
15.7. - 10.8.2022

