
Mikä on ollut merkittävin kulttuuriteko viimeisen viiden vuoden aikana

maakunnassa? Kirjoita muistilapulle ja lisää aikajanalle.

Millaisia onnistumisia näet kulttuurin saralla tulevan viiden vuoden aikana

maakunnassa? Kirjoita muistilapulle ja kuvittele paikka aikajanalla.
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Kulttuurihyvinvoinnin

YAMK-koulutuksen

aloittaminen Turun

AMK:ssa

Kauppatorin

uudistus

Kulttuurikumppanit-

yhteistyö kaupungin

ja 3. sektorin välillä

Nostetut

kulttuuriavustukset 

Turussa

A-PU-VA! Mie tulin

vasta 10 viikkoa

sitten. Läsnäolo ja

läheisyys on täällä

makuunan kulmilla

tärkeintä.

Kalevala

Åbo

Svenska

Teartenissa

Valtio+
Turun

Taidehallin

perustaminen

Taidekahvit-

verkosto

Turun

kaupunginteatterin

peruskorjaus

Turun

Taidehalli

Keskustelu

kulttuurikasvatuksesta

Turun

kaupunginteatterin

peruskorjaus.

Muitakin

infraratkaisuja

kaivattaisiin.

Taidekahvit-

verkosto

aktivoituu

Kirjat

seurantaloista ja

kylätaloista

saattajakortti

Kulttuurin ja

hyvinvoinnin

yhdistäminen.

Muistilappu

syntyy, kun

tuplaklikkaat

taulua hiirellä

Turun

Taidehalli

perustetaan

Taidetta

hoitolaitoksiin

Kaarina-talo

1 taidekahvit aktivoitui

2 Turun kaupungin

kulttuuriavustusten

nosto, 3 Taiteen

edistämiskeskuksen

vapaan kentän

rahoituksen nousu

Taikusydän-

yhteyspisteen

perustaminen

Föli-liikenne

KAIKKI kunnat

investoivat lisää

kulttuuriin

(toimijoihin,

tapahtumiin,

projekteihin)

maakunnallinen

kultuurikasvatussuunitelma

Yhteistyö

kuntien

välillä

lisääntyy

Valtionavustukset

kirjastorakennusten

perusparannuksiin

palautetaan

Elävä

vanhakaukunki eli

tapahtumia,

yhdessäoloa,

ostoksia ja ihania

ruokapaikkoja

Kulttuurikumppanit,

Salon

kulttuuriyhdistysten

verkosto

ePalvelujen

vahvistuminen.

Tämä vahvistaa

läsnäoloa ja

saavutettavuutta.

Koko maailma on

auki!

Erilaiset

projektit osana

Historian ja

tulevaisuuden

museota.

Taiteen

perusopetus

monipuolistuu ja

vakiintuu

Kulttuurihyvinvointi

osana SOTE-

rakenteita vakiintuu

Varsinasi-

Suomen julkisen

taiteen ohjelma

valmistuu

taiteen

vapaan

kentän

rahoituksen

korotukset

Kulttuurin

rahoitus ja

yhteistyö-

kumppanuudet

kasvavat

Turkuun

perustetaan

Taiteen talo

Turun akuutit

taiteen

tilakriisit

ratkaistaan 

Kaikki kunnat

tekevät

järjestöohjelmia

Kulttuuriverkoston

toiminnan

koordinointi,

yhteinen työntekijä

Yhteistyö

Turkuun on

valmistumassa uusi

konserttitalo

Koronan myötä

on kirkastanut

ihmisten

todellinen

kulttuurinnälkä.

Kaikkiin kuntiin

kulttuurikasvatussuunnitelmat.

Taiteilijat työskentelevät

eri organisaatioissa

organisaatiotaiteilijoina

Turulle luodaan

kulttuurivisio ja

palkataan

kulttuurijohtaja

Turun ulkopuolella

olevat

taidetapahtumat ja -

toimijat saavat lisää

näkyvyyttä ja

tunnustusta

Monialaisuus

lisääntyy

Turku saa

vihdoin

konserttitalon

yhteisostot ja -

suunnittelu

naapurikuntien

välillä arkea

Kuvataiteen

työhuoneasiat

ratkaistaan

Turussa!

Yhdistykset

aktivoituvat

entisestään,

uudenlaiset tahot

tekevät

ruohonjuuritason

kulttuuria

Maakunnan

kunnat tekevät

yhteistyötä

luontevasti

hankkeissa ja

palveluissa

Maaseudulla

tapahtuvaa

taidetta

tuetaan!

Historian

museo

Turku luo

kulttuuristrategian

Turkuun Taiteen

talo taiteen

vapaan kentän

näyttämöksi

Kulttuuri-

kasvastus-

suunnitelmat

Myös Turun

ulkopuolella voi

harrastaa

taidetta ja toimia

taiteen

ammattilaisena

Konserttitalon

rakentamisen

yhteydessä ajatellaan

sen toiminta-alustaa

laajemmin kenttää

kehittävänä

kokonaisuutena

Varsinais-

suomen kunnat

hankkivat

julkista taidetta!

Tapahtumia pystytään

taas järjestämään

turvallisesti ja alan

työskentelyedellytkset

alkavat parantua

Varsinais-suomessa

tunnistetaan

moninaisuus ja

saavutettavuus laajasti

kulttuuritoiminnassa

Yhteistyö kuntien,

kolmannen sektorin ja

kulttuuri-instituutioiden

välillä kehittyy "yhdessä

olemme enemmän

ajatuksella"

Strategia, jotta taide ja

kulttuuri olisi myös

vähävaraisten ulottuvilla,

aidosti! Saavutettavuus

kaikille on tällä hetkellä

minun mielestäni tärkeämpi

kuin tapahtumavalikoiman

laajentaminen.

Kulttuuri ja taide osa

kaupunkistrategiaa ja

hyvinvointisuunnitelmaa.

Turkuun saadaan

eri taidealoijen

vapaat toimijat

yhdistävä

Taidetalo

taiteellinen

ajattelu on

merkittävä osa

maakunnan

rakenteiden

kehittämistä

Varsinais-Suomen

rikas

kulttuuriperintö

elävänä osana

toimintaa

Sivistys- ja

hyvinvointikeskus

Uuteenkaupunkiin

Minä, kulttuuri ja Varsinais-Suomi


