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Projektin tarkoitus,
 

sisältö
 

ja tavoitteet
• Kirjaston ohjelmakokonaisuus 

kulttuuripääkaupunkivuonna 2011
–

 
Lukulampun valossa ja 
Kohtaamisia kirjastossa erillisiä

 tuotantoja

•
 

Osa ohjelmasta kirjaston omaa, 
itsenäistä

 
tuotantoa; osa 

yhteistyötä
 

lukuisien muiden 
toimijoiden kanssa

• Kirjasto luo tartuntapintoja muihin 
kulttuuripääkaupunkitapahtumiin ja 
rikastuttaa vuoden tarjontaa 
kokoelmillaan, tiloillaan ja 
tapahtumillaan. Tavoitteena on 
lukemisen edistäminen, tiedon 
ulottuvuuksien esittäminen ja 
kansalaisten osallistumisen 
tukeminen. Kirjaston asiakkaille 
kaikki toiminta on maksutonta.



Vaiheet 2008-2011
• Suunnittelu ja taustoitus: kaksivaiheinen haku: 

1. haku keväällä 2008, uusi haku keväällä 2010. 
• Yhteydet yhteistyökumppaneihin 2009-2011
• Täsmäsuunnittelu keväästä 2010 alkaen
• Tapahtumia kirjastoissa jo syksyllä 2010: mm. Juutalaisen kulttuurin 

luentosarja, lukupiirejä, Kerrottu ja koettu -muistelutyöpajoja, Taiteilija 
naapurina –kaupunginosatyöpajoja

• Syksyllä 2011: tapahtumatoimintaa 14.12. saakka, loppuraportointi sekä 
koulutukset ja ”oppien levittäminen”



Kulttuuriasiankeskuksen osana
- Tuli on irti!: Roihuava rakkaus 
- Pimeyden 876 sävyä (psl. Lukulampun valossa)
- Kulttuurikuntoilun keskuspuisto
- Taiteilija naapurina
- Sävelsilta
- Esittävän taiteen toukokuu
- New Baltic Drama
- Saunalab

Turun yliopisto
- TIUKU
- Kerrottu ja koettu
- Bongaa Turun murkut

Muut
-ARK-Turku
- Turku-Pietari-Köln
- Siltakino
- Turku 365
- Wäinö!
- Pata, sandaali ja virkattu teltta
-Tässä tarinani! Här är min saga!

Kohtaamisia kirjastossa
(Turun kaupunginkirjaston verkostoja generoiva
kulttuuripääkaupunkihanke)



Yhteistyötahoja:
•

 
Turku 2011 -säätiö

•
 

Turun kulttuuriasiainkeskus: 
–

 
Turun filharmoninen orkesteri, 

–
 

Turun museokeskus, 
–

 
Turun kaupunginteatteri

–
 

Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia
•

 
Turun yliopisto

•
 

Sondip
 

ry sekä
 

muita monikulttuurisia 
yhdistyksiä

•
 

Vaskikirjastot
•

 
Turun opetuspalvelukeskus

•
 

Turun liikuntatoimi
•

 
Kynnys ry

•
 

Turun sarjakuvaseura ry
•

 
Kulttuuriyhdistys Ida ry

•
 

Turun ammattikorkeakoulu
•

 
Café

 
Sirius

•
 

Turun bookcrossaajat
•

 
Eurooppatiedotus

•
 

Runsaasti kirjailijoita, muusikkoja, 
kuvataiteilijoita, tutkijoita,

 
kustantamoita, viestintäväkeä



Rahoitus
• Kulttuuriasiainkeskus: 35000€ (projektikoordinaattorin palkkaan: 24 kk 55%)

• Kirjaston in kind osuus: 
– tapahtumakulut: 15 750 €
– muu in kind: 83 383 € (palkat ja tilat)

• Turku 2011 -säätiö: 39 157 €
– Projektikoordinaattorin palkkaan 23 257€
– Tapahtumakuluihin 15 900 €



Projektin tilanne tällä
 

hetkellä
• Kulttuuripääkaupunkivuosi on käynnissä, suunnitelmia 

toteutetaan, seurataan ja tilastoidaan. Raportointivaihe 
alkamassa.

• Projektin henkilöstötilanne/resurssit:
– Tapahtumien palvelupäällikkö Taina Ratia
– 2011 koordinaattori Salla Käenniemi
– Informaatikko Gunnar Högnäs
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