Vuosi 2011
Kaupunginosaviikot – hanke sai alkunsa jo vuonna 2010 osana Turun
kulttuuripääkaupungin ohjelmistoa. Turku 2011-säätiön koordinoiman hankkeen
tavoitteena oli levittää kulttuuripääkaupungin ohjelmaa myös keskustan ulkopuolelle.
Vuoden 2011 aikana toteutettiin 12 Kaupunginosaviikkoa yhteensä 14 eri
Kaupunginosassa. Viikkoja vietettiin Härkämäessä 16.-23.1., Länsi-Turussa 2.-8.5.,
Lausteella 9.-15.5., Nummenpakalla 16.-22.5., Pohjolassa ja Raunistulassa 30.5.-5.6.,
Koroisilla 6.-12.6., Maariassa ja Paattisilla 4.-10.7., Uittamolla ja Ispoisissa 18.-24.7.,
Portsassa 1.-7.8., Halisissa 22.-28.8., Martissa12.-18.9. ja Varissuolla 31.10-6.11.
Kulttuuripääkaupungin slogan ”Kulttuuri tekee hyvää” toteutui Kaupunginosaviikoilla
enemmän kuin mallikkaasti. Ohjelma toi esille eri kaupunginosien omaleimaisuutta,
osaamista ja kulttuurien kirjoa. Vapaaehtoisvoimin toteutuneet viikot keräsivät alueen eri
toimijat yhteen, herättivät kiinnostusta omaa asuinaluetta kohtaan sekä kutsuivat
tutkimusmatkalle vieraisiin kaupunginosiin.
Vuosi 2011 oli Kaupunginosaviikoille menestys. Ohjelmaa oli tekemässä yli 2000
vapaaehtoista, eri tapahtumia oli vuoden aikana 280 ja kokonaisyleisömäärä kohosi
huikeasti yli 33 000 kävijän.
Vuosi 2012
Kaupunginosaviikkojen tukiyhdistys ry perustettiin 30.1.2012 koordinoimaan
Kaupunginosaviikot -ohjelmakokonaisuutta tulevina vuosina. Yhdistys kokoaa yhteen
kaupunginosatoiminnasta kiinnostuneita turkulaisia sekä Kaupunginosaviikkoihin kuuluvia
toimijoita ja tapahtumia ympäri Turkua. Kaupunginosaviikkojen avulla yhdistys kehittää
uutta kaupunginosatoimintaa. Toiminnassa innostetaan eri kaupunginosien ihmisiä;
yhdistysaktiiveja ja muita asukkaita yhteiseen toimintaan. Sen tavoitteena on lisätä
yhteistyötä ja solmia uusia tuttavuuksia eri kaupunginosissa sijaitsevien
yhdistysten ja asukkaiden välillä.
Kaupunginosaviikkojen 2012 ohjelma esitteli eri kaupunginosia, paikallista
omaleimaisuutta, monikulttuurisuutta ja asukkaiden osaamista viikon mittaisina
ohjelmakokonaisuuksina. Ohjelman tarkoituksena oli myös aktivoida asukkaita
kehittämään asuinaluettaan monipuolisesti. Ohjelma kumpusi asukkaiden ideoista ja
toteutui paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden järjestämänä. Sekä pienempiä että
suurempia tapahtumia sisältävät ohjelmakokonaisuudet olivat pääosin yleisölle ilmaisia.
Ohjelmahaku alkoi maaliskuun alussa 2012. Mukaan valittiin paikallisesti omaleimaisia
tapahtumia, jotka kannustivat vuorovaikutukseen ja olivat kaikille avoimia. Laaja yhteistyö
oli myös tärkeä kriteeri ohjelman toteuttajille. Asiantuntijaraati, jonka jäsenet eivät
edustaneet mitään hakijaorganisaatiota, päätti hakemusten perusteella tuettavista
ohjelmista. Yhdistyksen hallitus vahvisti julkaistavan ohjelman.

Mukaan tuli 13 Kaupunginosaviikkoa, jotka toteutuivat touko-syyskuussa 2012. Mukana oli
yhteensä 205 tapahtumaa, joita oli tekemässä 1369 vapaaehtoista. Osallistujia koko
vuoden ohjelmistossa oli yhteensä 16 701. Oli erityisen ilahduttavaa, että mukaan
tuli uusia kaupunginosia: Kärsämäki, Takakirves, Hirvensalo ja Pääskyvuori. Nopealla
aikataululla koostettu vuoden ohjelmisto oli hyvin monipuolinen ja toi uusia ihmisiä yhteen
luoden uusia tuttavuuksia kaupunginosien sisällä ja välillä.
Vuosi 2013
Yhdistyksemme jatkoi toimivaksi koettua ohjelmahakua myös vuonna 2013. Uusina
teemoina tänä vuonna olivat:






Paikallinen omaleimaisuus ja identiteetti
Kulttuurit kohtaavat
Osallistu ja vaikuta
Tulevaisuuden Turku
Työn ja tiedon Turku

Ohjelmahaun perusteella valittiin ohjelmistoon 14 Kaupunginosaviikkoa, jälleen yksi
enemmän kuin edellisvuonna. Mukaan tuli peräti neljä uutta kaupunginosaa. Riippumaton
asiantuntijaraati valitsi jälleen ohjelmiston.
Kaupunginosaviikkoja vietettiin Länsi-Turussa, Nummenpakalla, Pohjolassa ja
Raunistulassa, Kärsämäellä ja Takakirveellä, Martissa, Kakskerrassa, Uittamolla,
Maariassa ja Paattisissa, Koroisissa ja Hirvensalossa, Ruissalossa, Itäharjulla, Varissuolla
ja Yliopistonmäellä.
Mukana oli yhteensä 208 tapahtumaa, joita oli toteuttamassa 1469 vapaaehtoista.
Osallistujia koko vuoden ohjelmistossa oli yhteensä 19 711. Tiedot on kerätty
tapahtumajärjestäjiltä loppuraportoinnin yhteydessä.

