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Lasten karnevaalissa ohjelmaa ja yllätyksiä ympäri kaupunkia: 
Nyt saa tulla kaupungille supersankarina! 
Lasten karnevaali valtaa Turun keskustan lauantaina 17.10. klo 9 - 16 teemalla supersankarit.  
Ohjelmapisteitä on ympäri kaupunkia ja monet keskustan liikkeet ovat mukana supersankari-
kampanjassa. Lasten karnevaali on maksuton koko perheen tapahtuma, ja se toteutetaan 
koronarajoitukset huomioiden. 


- Pidämme erityistä huolta turvallisuudesta ja muistutamme kävijöitä käsihygieniasta ja muista 
terveyteen liittyvistä asioista. Suosittelemme myös vahvasti maskin käyttöä. Osa ohjelmasta on 
ulkotiloissa ja osa väljässä sisätilassa, kertoo Turun Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja 
Heli Järvelä.


Supersankariksi pukeutuneille alennuksia ja yllätyksiä 
 
- Kannustamme kaikkia lapsia pukeutumaan supersankareiksi ja tulemaan perheineen viettämään 
yllätyksellistä aikaa Turun keskustaan. Kaikille supersankareiksi pukeutuneille on luvassa kivoja 
alennuksia ja yllätyksiä. Kampanjassa on mukana useita liikkeitä, kauppoja, ravintoloita ja 
kahviloita niin Forum Korttelissa, Hansakorttelissa, Kauppahallissa kuin kivijalassakin, kertoo 
Järvelä.


Kävelykadulla on tintamareski-kuvausseiniä, joissa voi kuvauttaa itsensä supersankarina.  

- KUI Design Local Shop tarjoaa myös hienon kuvausseinän supersankareille. Kaupalla vierailevat 
supersankarit saavat lisäksi mukaansa pienen yllätyslahjan, vinkkaa Järvelä. 


Mukana lasten suosikit Maltti ja Valtti sekä Muumit 

Liikennepuistokonstaapelit Maltti ja Valtti esiintyvät Kauppatorilla klo 13. Esityksen mahdollistaa 
Turun Toriparkki ja esityksen kruunaa Ravintola Pincho Nationin tarjoamat popcornit lapsille. 
Muumit puolestaan seikkailevat Kauppahallissa klo 11 ja 13. 


- Olemme saaneet karnevaalikumppaneiksi myös muun muassa Turkuseuran, Eläinten 
hyvinvointiyhdistys Lemmikki ry:n ja Turun Seudun Mamit. Kannattaa piipahtaa Turkuseuran 
Föripuodissa murrevisailemassa, Radisson Blu Marina Palacen terassilla lelulemmikkikilpailussa ja 
Turun Seudun Mamien suunnistuksessa Forum Korttelissa. Koko ohjelma ja aikataulut löytyvät 
nettisivuiltamme www.keskellaturkua.fi, kertoo Järvelä. 


- Tapahtumapäivänä voi ihastella myös lasten upeita piirrustuksia. Hansakorttelissa on 
lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerön Supersankarit-näyttely ja kävelykadulla on 
piirrustushaasteeseen osallistuneiden kuvakollaasiteos, jatkaa Järvelä. 


Lasten karnevaalin järjestää Keskellä Turkua - Turun Ydinkeskustayhdistys ry yhteistyössä Turun 
kaupungin ja muiden kumppanien kanssa. 
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