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Turun kaupungin itsenäisyyden juhlavuoden 
yhteisöavustusten saajat vuoden 2016 määrärahoista, yhteensä 36 
hanketta 
 
 
Lasten- ja nuortenkulttuuriyhdistys Vilperi ry: ”Lapsi meissä kaikissa – sata vuotta 
turkulaista lasten laulua ja leikkiä” 
Yhteisötaiteellinen videoteos ja vuorovaikutuksellinen näyttely, joka julkistetaan Seikkisrockissa 
2017. Kahdenkymmenen turkulaisen haastattelut kattavat Suomen 100-vuotisen historian ja 
kartoittavat lastenkulttuurin mahdolliset muutokset ja yhteneväisyydet. Näyttelyvieraat pääsevät 
myös kuvaamaan oman videon. Videot tulevat esille hankkeen www-sivuille. Tapahtuma-aika 
10/2016-12/2017, päätapahtuma kesäkuun toisena viikonloppuna. 
 
Sinitakkien marssi ry: ”Suomi soikoon 100 v. juhlakonsertti” 14.1.2017 
Laivaston soittokunta & Sinitakkien soittokunta ja -combo. 100-henkisessä soittajistossa on 
mukana myös lapsia ja nuoria. Konsertin päättävä Finlandia toimii sillanrakentajana sukupolvien 
välillä. Konsertin yhteydessä toteutetaan valokuvanäyttely Suomi 1917-2017 lähinnä sotilas- ja 
puhallinmusiikin perspektiivistä Jori Malmstenin hengessä. 
 
As Oy Laivanrakentajainkylä: ” Turun laivanrakennuksen historiaa ikuistava toiminnallinen 
taideteos”  
Taideteos korostaa alueensa arkkitehtuuria. Se on suurikokoinen (2,5m x 3,5m x 12m), puinen ja 
toiminnallinen veistos, joka mahdollistaa esim. istumisen ja leikkimisen. Hanke saa 
merkityssisältönsä itsenäisen Suomen keskeisestä historiasta, sotakorvausteollisuudesta sekä 
turkulaisesta laivanrakennusperinteestä. Asukkaat osallistuvat teoksen pystyttämiseen. Julkistus 
18.9.2017. 
 
Turun Sanataideyhdistys ry: ” Sankarit 2017 -antologia. Kirjoituksia sankaruudesta.” 
9-17-vuotiaat kirjoittavat sanataidekoulu Kratin perusopetuksen tunneilla ja koulujen työpajoissa 
antologiaa, johon tulee tekstejä myös konkareilta. Samalla Kratti juhlii 10-vuotissynttäreitään. 
Julkaisutilaisuus Turun pääkirjastossa, lukutilaisuus Varsinais-Suomen Runoviikolla (syksy 2017) 
 
Kotiseutuyhdistys Halinen-Räntämäki ry: ”Turku 1918 - Punavallan nousu ja tuho” 
Näytelmä Suomen itsenäistymisprosessista ja sen kriittisistä käänteistä Turussa. Tapahtumilla ja 
kannanotoilla on edelleen yhteiskunnallista merkitystä. Itse näytelmä on fiktiivinen perustuen 
kuitenkin todellisiin ihmisiin ja tapahtumiin. Esitykset syksyllä 2017 ja alkuvuonna 2018 (1.12.2017-
31.1.2018) 
 
Stiftelsen för Åbo Akademi: ”Conducting Finland – kapellimestarit musiikin viestinviejinä 
1917-2017” 
Musiikin ystäville suunnattu näyttely kertoo suomalaisista kapellimestareista sekä heidän 
toiminnastaan suomalaisin musiikin viestinviejinä maamme itsenäisyyden aikana. Esillä on kuva- ja 
äänimateriaalia sekä henkilökohtaista esineistöä. Kävijä voi kokeilla orkesterin johtamista, tulla 
opastetulle kierrokselle tai osallistua tapahtumiin. 
 
Aboa Vetus & Ars Nova -museo ja Galleria Å: ”Turku Biennaali 2017” 
Kahdeksas nykytaiteen biennaali tuottaa näkymän 100-vuotiaaseen Suomeen. Näyttelyn 
keskiössä ovat teokset, jotka ilmentävät sen hetken kiinnostavimpia aiheita, ajatuksia ja pohdintoja. 
Teoksia on esillä myös Turun Taiteilijaseuran ylläpitämässä Galleria Å:ssa. 
 
Åbolands hantverk rf: ”Knit 'n' Tag Turku 2017 aiheena: Minun Suomeni” 
Hanke aktivoi ihmisiä yhdessä tekemiseen sekä kertomaan omasta Suomestaan käsityön keinoin. 
Aurajoen rannan puut saavat ylleen värikkään koristelun neulegraffiteista. Tapahtuma järjestetään 
nyt toista kertaa (edellisen kerran 2015). Knit'n'Tag yhdistää perinteisen käsityön ja kestävän 
kehityksen sekä urbaanin katutaiteen, ja kannustaa luovaan tekemisen iloon ja yhteistyöhön. 
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Turun yliopisto / kansatiede: ”100 vuotta mennyttä ja tulevaa –  
arjen teknologinen muutos Suomessa” 
Kansatieteen oppiaine luo interaktiivisen ja monimediallisen www-sivuston, 
jossa innostavalla tavalla esitellään sadan vuoden aikana tapahtunutta 
arkielämän tekniikan ja teknologian muutosta. Lisäksi sivustolla visioidaan tulevaisuuden arkea 
muuttavia teknologioita. Sivusto suunnataan koululaisille ja opiskelijoille. Toteuttajina ovat 
kansatieteen henkilökunnan jäsenet, jatko-opiskelijat sekä perustutkinto-opiskelijat. 
 
Läntinen Tanssin aluekeskus: ”Koko Suomi tanssii” 
Koko Suomi tanssii on tanssin ohjelma- ja tapahtumakokonaisuus, johon jokainen suomalainen voi 
osallistua. Turussa 10 tanssihaasteopettajaa jalkautuu alakouluihin opettamaan 
tanssikoreografioita, mm. humppaa. Samalla kaikkia innokkaita kannustetaan osallistumaan 
kesällä Guinnessin maailmanennätyksen tavoitteluun Europeade-tapahtumassa. Hanke tarjoaa 
tanssillista yhdessä tekemistä ikään, liikuntakykyyn, kulttuuritaustaan tai sukupuoleen katsomatta. 
Tanssi valtaa alakoulun päiväksi: koko koulu tanssii esim. välitunneilla ja räätälöidysti kullekin 
koululle sopien. 
 
Turun Seudun Vammaisjärjestöt: ”Raajarikkoisesta itsenäiseksi toimijaksi -seminaari ja 
valokuvanäyttely” 
Kaikille avoimessa seminaarissa avataan itsenäisyyden aikana tapahtunut yhteiskunnallinen 
muutos vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän näkökulmasta sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen, koulutuksen ja kuntoutuksen näkökulmasta. Seminaari videoidaan ja sen 
sisältöä voidaan hyödyntää vammaisjärjestöjen lisäksi esim. oppilaitoksissa. Seminaarin tueksi 
kootaan valokuvanäyttely, jossa kuvataan kehityksen kaarta. Myöhemmin näyttely on avoinna 
yleisölle Avoin ja esteetön kohtaamispaikka Happy Housessa. 
 
Turun ylioppilasteatteri ry: ”Eläköön 22 040! – Teatteria tieteellä” 
Dramatisoidussa tiede- ja teatteriesityksessä esitetään lyhyitä kohtauksia ensimmäisen 
suomenkielisen yliopiston perustamisesta kansalaiskeräyksellä vuodesta 1917 nykypäivään. 
Esityksessä tuodaan esille Turun yliopiston ja koko suomalaisen yhteiskunnan kasvu 
itsenäistymisen ajasta tähän päivään saakka sekä tulevaisuuteen katsoen. Osaksi esitystä 
tuodaan yleisön näyttelijöiden ja tutkijoiden yhteinen kahvihetki. Päätapahtuma Turussa, muut 
maakunnan alueella. 
 
Mpkk - Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry: ”Itsenäinen ja monikulttuurinen Suomi-
juhla” 
4. kertaa järjestettävä juhlatilaisuus tuo monikulttuuriset järjestöt ja yhteisöt yhteen kantaväestön 
kanssa oppimaan ja muistamaan itsenäisen Suomen kehitysvaiheita ja tärkeimpiä hahmoja sekä 
juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää. Tilaisuus järjestetään yhdessä MLL:n V-S piirin, SONDIP 
ry:n, Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry:n ja Turun monikulttuurisuusneuvoston kanssa.  
 
Maria Nurmela/Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry: "Sarastuksia - Tanssin, kuvataiteen ja 
musiikin kosketuspintoja"  
Turkulaisen tanssitaiteilijan luotsaama, turkulaisia taidetanssin harrastajia sekä taiteen kentän 
ammattitoimijoita kokoava yhteisötaiteellinen hanke turkulaisille tanssitaiteen harrastajille. 
Tavoitteina ovat eri-ikäisten tanssioppilaiden osallistaminen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun sekä 
nykytanssin syventävien opintojen tarjoaminen. Teoksen lähtökohtana ovat Wäinö Aaltosen 
teokset: niiden estetiikka ja muodot, narratiivisuus ja tunteet. Teoksen musiikki on Jean 
Sibeliuksen pianomusiikkia sekä nykymusiikkia sellolle.   
 
Kuninkaantien muusikot: ”Historiallinen konsertti Akatemiatalon juhlasalissa” 
Kuninkaantien muusikot järjestää historiallisen konsertin Turun Akatemiatalossa osana Suomi 100- 
ja Akatemiatalo 200 -juhlallisuuksia. Muusikot esittävät pääjuhlassa ja avoimessa 
yleisötilaisuudessa sikermällisen soirée-ohjelman, joka on koottu Turussa 1800-luvulla esitetyistä 
historiallisista konserttiohjelmista ja nuottimateriaalista. Työryhmän muita jäseniä ovat mm. Turun 
maakunta-arkisto, Turun hovioikeus, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Kansallisgalleria ja Senaatti-
kiinteistöt. 
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Åbo Svenska Teaterförening r.f.: ”Trädets sång” 
Turun ja Turunmaan sekä läntisen Uudenmaan ruotsinkielisille 7-luokkalaisille 
suunnattu osallistava esitys, joka käsittelee nuorten unelmia. Ohjaaja kiertää 
kaikki alueen 7. luokat siten, että hän ottaa yhden luokan kerrallaan esitykseen 
mukaan. Ohjaaja katsoo sopivan muodon unelmien esittämiselle, esim. kuvataiteen, musiikin tai 
draaman välityksellä. Kaikki alueen 7. luokkalaisten unelmat kootaan ÅST:n itsenäisyysjuhlaan 
joulukuussa 2017 ja esitellään sopivassa muodossa. 
 
Kaarinan taitoluistelijat ry: ”Jääsaaga-Kalevala” 
Seudullinen luisteluseura järjestää Jääsaaga-Kalevalan, jossa käytetään teeman mukaista 
suomalaista musiikkia, myös kansanmusiikkia. Jääsaaga on uudenlainen versio Kalevalasta, 
kokonaisuus joukkue- ja yksinluistelua sekä draamallisia kohtaamisia jäällä, jotka toteutetaan koko 
seuran voimin. Lavasteiden suunnittelussa ja teossa käytetään apuna turkulaisen Luostarivuoren 
8F- kuvaamataidon luokan oppilaita. Näytös on avoin kaikille ja toimii samalla myös lajiesittelynä 
suurelle yleisölle. Avustuksen turvin järjestetään turkulaisille päiväkoti- ja koululaisryhmille toinen, 
maksuton näytös. 
 
Turun (Porvarillinen) kulttuuriyhdistys ry: ”Kulttuuri Kuuluu Kaikille. Turku tuhat, Kirkko 
puolet ja Suomi sata" 
Tapahtumasarja, joka koostuu neljästä yhteisötapahtumasta ja yhdestä julistuksesta. Päivälehden 
etusivulla julkaistavan julistuksen ajatuksena on saada mukaan kattava joukko kulttuuritoimijoita. 
Yhteisötapahtumien lähtökohtana on kulttuuri ja taide. Aura1 tuo esiin Suomen ja Turun 
kulttuurihistorian tarinat ajalta, jolloin valtiota ei vielä ollut. Aura2 on nykyisen turkulaisen kulttuurin 
tarinoiden työpaja esityksineen. Aura3 on tulevaisuuden tekemisen työpaja. Neljäs tapahtumista on 
Leijat Turun Taivaalla, jossa kulttuurin toimijat arkkipiispasta kaupunginjohtajaan saavat 
sinivalkoisen leijan, joita lennätetään Turun päivänä syksyllä 2017. Tavoitteena on saada yhtä 
aikaa ilmaan 100 leijaa useammassa paikassa. 
 
Turun KaraokeKlubi ry: ”MINÄ MUISTAN, KUN…” 
Käsikirjoitus rakennetaan karaokeklubilaisten henkilökohtaisista kokemuksista ja muistoista 
itsenäisessä Suomessa. Tarinat lähtevät elämään karaoketeatteriksi, joka on uudenlainen 
musiikkiteatteriproduktio karaoketaustoilla. 100-vuotiaalle Suomelle suunniteltu tarina perustuu 
esiintyjien henkilökohtaisiin kokemuksiin ja muistoihin itsenäisessä Suomessa. Juhlavuoden 
ohjelmaa viedään vanhus- ja hyvinvointikeskuksiin. 
 
Turun Kamerat ry: ”Suomen Kameraseurojen Liiton vuosinäyttely 2017 SUOMI KUVINA” 
Suomalaisten valokuvausharrastajien mestariteokset ovat esillä kameraseurojen liiton 
vuosinäyttelyssä. Näyttelyyn hyväksytyistä kuvista tehdään kuvateos. Tavoitteena on tuoda esiin 
suomalaisen valokuvaharrastuksen nykytaso. Valitut kuvat (100-200 kpl) kehystetään näyttelyä 
varten ja digitaaliset teokset (200-300 kpl) esitetään kirjaston isolla TV-näytöllä. Kuvien perusteella 
valitaan myös Vuoden kuvaaja ja Vuoden nuori kuvaaja. 
 
Turun historiallinen yhdistys ry: ”Pari askelta Turun historiaan – Turun Historiallisen 
Yhdistyksen opastuskävelyt vuonna 2017” 
Kävelykierrokset tutustuttavat osallistujansa Turun pitkään historiaan alan ammattilaisten 
toteuttamalla ytimekkäällä puolen tunnin esityksellä. Opastuskävelyjen erityisinä kohderyhminä 
ovat maahanmuuttajat, seniorit ja lapset. Tavoitteena on tartuttaa kiinnostus kaupungin pitkää ja 
rikasta menneisyyttä kohtaan sekä tutustuttaa Suomen itsenäisyyden ajan käännekohtiin. 
Kierroksia toteutetaan yhteensä 52 kertaa, 2-3 kertaa viikossa, arviolta yhteensä 1500 hengelle, 
pääsymaksutta, suomeksi ja englanniksi sekä tarvittaessa tulkaten maahanmuuttajille.   
 
Suomen queer-tutkimuksen seura: "Tom of Finland pintaa syvemmältä -luento- ja 
keskustelutilaisuussarja” 
Viiden erillisen keskustelu- ja luentotilaisuuden sarja, joka tarjoaa monipuolisia näkökulmia Tom of 
Finland -taiteeseen ja sen merkitykseen. Samalla hanke pyrkii tuottamaan uutta tietoa seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen historiasta itsenäisyyden ajan Suomessa. Keskustelutilaisuuden idea 
liittyy osaksi Turun seudun kehittämiskeskuksen ja Turun elokuvakomission hanketta nostaa 
Kaarinassa syntynyt kuvataiteilija ja sarjakuvapiirtäjä Tom of Finland (Touko Laaksonen) vuonna 
2017 kulttuurimatkailun kärkihankkeeksi. 
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Turun lähimmäispalveluyhdistys ry: ”Vanhuus ja vanhustenhoito 100-
vuotiaassa Suomessa ikäihmisten silmin - ennen ja nyt” 
Dokumentaarinen lyhytelokuva, jossa nuoret elokuva-alan ja säveltaiteen 
opiskelijat osallistuvat yhteiseen prosessiin asuinkoti Kotikunnaan vanhimpien 
asukkaiden kanssa. Luovan muistelutyön kautta välitetään eletyn elämän kokemuksia 
vanhuudesta ja vanhustenhoidosta ennen ja nyt. Elokuvataiteen avulla luodaan kuvaa 
hyvinvointivaltion kehittymisestä ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan Kotikunnaan itsenäisyyspäivän 
juhlassa 5.12.2017, jossa lyhytelokuva esitetään yleisölle.   
 
Folkets Bildningsförbund r.f.: ”Seminariet: Hur mår den 100-åriga finländska demokratin?” 
Kokopäiväseminaari, jonka tavoitteena on lisätä maan ruotsinkielisten keskuudessa tietoisuutta 
suomalaisen demokratian tilasta. Puheenvuoroissa ja keskusteluissa pohditaan, miksi demokratia 
ei kiinnosta kansalaisia ja miten sen juhlapuheissa esiintyvästä imagosta voitaisiin tehdä 
todellisuutta. Julkisessa kansalaisvaikuttamisessa tavoitteena on myös kielivähemmistön aseman 
vahvistaminen. Puhujat tulevat Åbo Akademista ja Göteborgin yliopistosta. 
 
Tanssiteatteri ERI: ”Sata lasissa” 
Yhteensä 30 esitystä ja jatkot-tapahtumaa sekä 24 pienimuotoisempaa kokonaisuutta 
erityiskohderyhmien omissa tiloissa. Kaikki esitykset ovat maksuttomia. Esityksissä Suomen 
historian käännekohdat lomittuvat yllättäviin rakkaustarinoihin, rakkaus eri muodoissaan on kaiken 
keskiössä. Teoksessa vilahtelevat suomalaisuuden ikonit kuten Suomineito, Väinämöinen ja Eino 
Leino. ERI:n www- ja facebook-sivuilla kuka tahansa pääsee seuraamaan ja kommentoimaan 
teoksen valmistusprosessia ja valmista teosta. 
 
Valokuvakeskus Peri: ”Camera Obscura Turku / Suomi 100 ja suomalaisen valokuvan 175-
juhlavuosi” 
Hankkeessa kiteytyy yleisötyö, kasvatuksellisuus ja kulttuurimatkailu. Ideana on luoda Turkuun 
kaikille avoin valokuvan perusilmiön elämystila, niin kutsuttu camera obscura. Hanke vahvistaisi 
Turun imagoa valokuvahistorian ja nykyvalokuvataiteen kaupunkina. "Pimeä huone" voidaan 
rakentaa monella tapaa. Periskooppi-tyyppisessä camera obscurassa voidaan tarkastella 360-
asteista kaupunkipanoraama jättimäiseen lautaseen heijastettuna. Camera obscuran yhteyteen 
voidaan kehittää myös oheisohjelmana esim. koululaisten työpajoja. Turun museokeskus toimii 
hankkeen yhteistyökumppanina.    
 
Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry: ”Suomen 100-vuotishistoria selkokielellä ja 
nykytilanne” 
Turussa asuvat bosnialaiset kytkevät Bosnian itsenäisyyspäivän (1.3.) viettoonsa Suomen 100-
vuotishistorian ja nykytapahtumat selkokielellä. Faktatiedoissa painotetaan poliisin työtä, historiaa 
ja nykyturvallisuutta turvallisuusseminaarin muodossa. Ruoan yhdessä valmistaminen ja syöminen 
lisäävät yhteenkuuluvuutta. Tapahtuma etsii myös yhtäläisyyksiä talvisodan ja Bosnian sodan 
välillä, Karjalan ja Bosnian pakolaisuuksien välillä sekä sodan jälkeisessä jälleenrakentamisessa. 
Suomea ymmärtämättömille on tarjolla tulkkausta.   
 
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry: ”Lauletaan yhdessä - Laulame koos” 
Tavoitteena on juhlia 100-vuotiasta Suomea tuottamalla sekä suomalaista että virolaista yleisöä 
kiinnostava musiikkielämys, yhdistää erilaisia tyylejä sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta 
sukulaiskansojen kesken. Konsertin esiintyjinä ovat turkulaiset Crichton Vulkan Orchestra ja Urmas 
Sisaskin kuoro. Molemmat edustavat suomalais-virolaista musiikkiyhteistyötä. Konsertin teemana 
on meri ja kotiseutu, osa konsertista on omistettu Turulle. Konsertti päättyy kaksikieliseen 
yhteislauluun, Valter Ojakäärin Kalastajan lauluun. 
 
Turun Lähiradioyhdistys ry: ”Uussuomalaisia, Meidän Suomi 100 –
radiodokumenttiproduktio” 
Radiodokumentti kuvaa Suomeen pakolaisina ja turvapaikanhakijoina muuttaneiden 
elämänkohtaloita alkuperämaassa ja uudessa kotimaassa ja kulttuurissa. 8 x 30 minuutin 
dokumenttiohjelmien sarja, jossa pääpaino on kotoutumisessa Suomeen ja Varsinais-Suomeen. 
Asia tarkastellaan myös Karjalan evakkojen ja Suomesta aikanaan Ruotsiin muuttaneiden 
näkökulmasta. Dokumentin toteuttavat ammattilaiset ja taustatiimissä on myös asiantuntijoita 
Helsingin ja Turun yliopistoista. 
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Turkuseura - Åbosamfundet ry: ”Turkulaisnuoret juhlistavat Suomen 
itsenäisyyttä musiikki- ja tanssiohjelmalla” 
Vanhalle Suurtorille rakennetaan esiintymislava, jossa turkulaiset aloittelevat 
bändit ja tanssiryhmät esiintyvät yleisölle. Hanke on nuorten tapa juhlistaa 100-
vuotiasta Suomea esittämällä, millainen turkulainen nuoriso on tänä päivänä. Tavoitteena on 
ohjata nuorisoa ja muuta yleisöä Vanhan Suurtorin alueelle ja näin elävöittää toria. Samalla 
Turkuseura juhlistaa 60-vuotista toimintaansa ja lisää varsinkin nuorten tietoutta Turkuseurasta. 
 
Auralan Setlementti ry: ”Aurala juhlii 100-vuotiasta Suomea” 
Tapahtumakokonaisuus, joka lisää yhteisöllisyyttä, tulevaisuuden uskoa ja Suomi-tietoutta. 1) 
Historialuennot, professori Soikkanen, professori Vares, sukututkija Vilen 2) Sata sataa luonnosta - 
koko perheen kirjoittamisen työpaja 3) Selfie-Suomi – miltä Suomi-omakuva näyttää tänä päivänä? 
Kuvaa ja sanaa yhdistävä työpaja 4) Koko suvun juhlat 5) Suomi voi hyvin -hyvinvointimessut 6) 
Luontoretket 2 kpl. Kokonaisuus tarjoaa kaikenikäisille turkulaisille mahdollisuuden juhlistaa 
Suomea, pyritään tavoittamaan myös uusturkulaisia ja maahanmuuttajia. 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri: ”Yli sata vuotta Suomen 
historiaa: Perhetalo Heideken ennen ja nyt” 
Kolme yhteisötapahtumaa, jotka tuovat näkyväksi Perhetalo Heidekenin historian ja nykyhetken 
osana 100-vuotiaan Suomen historiaa. Kesäkuussa Mamma Marakatin kissanpäivät vauvoista 
vaareille, elokuussa jo kymmenes Perheiden Taiteiden Yö, jonka teemana on "100 vuoden ajalta 
100 tapaa tehdä lasten taidetta". Joulukuussa järjestetään Perhetalo Heidekenin joulu, jonka 
pohjaksi kerätään sata toivetta lapsilta ja ikäihmisiltä. 
 
RahtiTeatterin kannatusyhdistys ry (Teatteri Frakti): ”Sata suuta, sata korvaa / Hundra öron, 
hundra munnar” 
Teatterikiertue työnimellä "Suola on salt, kaikki on allt". Kymmenen esitystä Turussa, viisi esitystä 
Varsinais-Suomen alueella. Kiertue on osa Sata suuta, sata korvaa -kokonaisuutta, jossa 
käytetään erilaisia nukke- , esine- ja varjoteatteritekniikoita. Tekstit ovat syntyneet lasten ja 
vanhusten kohtaamisissa keväällä 2016 ja RahtiTeatteri on dramatisoinut ne esitykseksi, joka 
kuvaa Suomen historian vaiheita kahden lapsen/nuoren (ruotsinkielisen Lisan ja suomenkielisen 
Ollin) näkökulmasta alkaen 1940-luvulta. Hanke edistää vuorovaikutusta lasten ja vanhusten 
välillä. Teosta esitetään juhlavuoden ajan palvelutaloissa, joihin kutsutaan oppilasryhmiä.  
 
Turun oopperataide ry: ”Kohtaamisia itsenäisyyden ajan Turussa” 
Viihdyttävä ja humoristinen konsertti kevyen ja klassisen musiikin parissa, tarkoituksena on kulkea 
musiikin ja pienten näyteltyjen tuokiokuvien avulla Turun itsenäisyyden ajan läpi. Aiheina mm. 
kauppatori ennen ja nyt, Föri, taksitolppa Aurakadulla, joulurauhanjulistus v. 1935, Auervaara, 
Matti, Teppo ja Seppo, Lahjan tytöt, Elli & Gunnar, Paavo Nurmi ja maraton, Tamara, Robin v. 
2017. Esiintyjät: pääsolisti ja turkulaiset ammattisolistit, Turun oopperakuoro, TSMO:n lapsikuoro, 
TuUL:n kilpa-aerobicin nuorten edustusjoukkue sekä pianisti tai orkesteri. 
 
Valoparta Oy: ”Luminous-valotaideteos” 
Koostuu viidestä valotaideteoksesta itsenäisyysviikolla 2017: katkeamaton sarja Savonlinnasta 
Tampereelle, Ouluun, Kilpisjärvelle ja Turkuun. Valotaiteen avulla paikkakuntien maamerkit, 
historialliset ja tärkeät kohteet nostetaan esille poikkeuksellisella tavalla. Teoskokonaisuus 
huipentuu Turun linnaan ja linnan puistoon toteutettavaan valotaideteokseen 5.-6.12. Teoksessa 
on sinivalkoinen värimaailma ja rauhallinen äänimaisema, itsenäisyyspäivänä valaisun lisäksi myös 
monitaiteellinen esitys, jossa on kuoro, tulitaiteilijoita ja ilma-akrobaatteja. 
 
Turun Messukeskus Oy: ”100 vuotta suomalaista osaamista -tapahtuma” 
Hanke koostuu puheenvuoroista, keskusteluista, näyttelyistä ja messuosastoista. Se esittelee 100-
vuotiaan Suomen elinkeinoelämän ja koulutuksen suuret ja pienet onnistumiset, innovaatiot ja 
osaamisen, sekä tuo esiin suomalaisten osaamisen ja työn merkityksen yhteiskunnassa. 
 


