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Pansio-Pernon Kaupunginosaviikko 29.8.-4.9.

Aninkaisten KaupunginosaPäivän järjestää Aninkaisten 
alueen yhteistyöryhmä, jonka toimintaa koordinoi 
Kaupunginosaviikot. Yhteistyöryhmässä mukana Aninkais-
ten ammatti-instituutti, Booktori, Konserttitalo & TFO, Turun 
maakunta-arkisto, Puutori Blues, Tois pual jokke ry ja 
WaterLoo. 

Kaupunginosaviikot, Tapio Peltomaa,
050 575 2549, tapio@kaupunginosaviikot.net
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Kaupunginosaviikot ovat tapahtumaviikkoja Turun eri kaupungin-
osissa, jotka kutsuvat viikko kerrallaan turkulaisia ja vieraita 
tutustumaan eri kaupunginosien ilmiöihin ja tapahtumiin. Ohjelmis-
to esittelee kaupunginosien omaleimaisuutta, paikallista identiteet-
tiä sekä kaupunginosakulttuurin kirjoa. Sekä pienempiä että 
suurempia tapahtumia sisältävät ohjelmakokonaisuudet ovat 
pääosin yleisölle ilmaisia. 

Kaupunginosaviikot ja eri alueiden paikallistoimijat järjestävät 
yhteistyössä myös pienimuotoisia KaupunginosaPäivä-tapahtumia, 
jotka tarjoavat uusille kaupunginosatoimijoille matalan kynnyksen 
mahdollisuuden alueellisen tapahtuman järjestämiseen.

Ohjelma

Klo 12-14 Opastettu tutustuminen Aninkaisten ammatti-
instituuttiin ja konserttitaloon  

Opastetut tutustumiskierrokset Turun ammatti-instituutin Aninkais-
ten koulutalon ja Konserttitalon tiloihin. Silloisen ammattikoulun ja 
sen viereen rakennetun konserttitalon suunnitteli arkkitehti Risto-
Veikko Luukkonen. Turun konserttitalo valmistui vuonna 1952, ja 
se on maamme ensimmäinen pääasiassa konserttitarkoituksiin 
suunniteltu ja rakennettu sali. Talon arkkitehtuuri edustaa funktio-
nalistista tyylisuuntaa. Konserttitalon rakennusurakka toteutettiin 
Turun ystävyyskaupungin Göteborgin lahjoitusrahoituksen avulla. 
Myös ravintola Aninkainen rakennettiin sodanjälkeisen uudisra-
kentamisen yhteydessä Göteborgin avustuksella ammattikoulun 
opetusravintolaksi. Alkuaan kutsuttiinkin Turun ammattikoulua 
Göteborgin ammattikouluksi.
Oppaina tutkija Helena Soiri-Snellman ja koulutuspäällikkö 
Anna Aksentjev. Lähtöpaikkana Konserttitalon sisäänkäynnin 
aula. 

Ammatti-instituutin tiloissa tutustumiskierrosten aikana oppilaitok-
sen toimintaan liittyviä esittelypisteitä. Aihealueina ovat mm. 
kampaamo- ja kauneudenhoitoala, tekstiili- ja vaatetusala sekä 
ravintola- ja catering-ala. Näitä aloja opiskelevat nuoret esittelevät 
ammatti-instituutin opetustarjontaa mm. rakennuksen opetus-, aula- 
ja ulkotiloissa. Oppilaitoksen oppilaat ovat suunnitelleet tilaisuutta 
varten ”Puutorin pulla” -leivonnaisen, jota tarjotaan tapahtumapäi-
vän aikana kahvin ja teen kera opetusravintola Aninkaisen tiloissa.

Klo 14-16 Keskustelutilaisuus Puutorin alueen historiasta ja 
tulevaisuuden näkymistä

Mike Pohjola, kirjailija ja dramaturgi. Mm. Turun kulttuuripääkau-
punkivuoden menestyksekkään hevimusikaalin kirjoittanut drama-
turgi julkaisi elokuussa 2016 toteen ja fiktioon perustuvan romaa-
nin 1827. Tuoreessa teoksessaan Turussa pitkään asunut kirjailija 
kertoo pohjoismaiden tuhoisimman tulipalon dramaattisista vaiku-
tuksista Turun kaupungin asemaan ja kehitykseen. 

Hannu Salmi, Turun yliopiston kulttuurihistorian professori. Akate-
miaprofessori Salmi on laajasti kaupunkikulttuuriin sekä Turun 
kulttuurihistoriaan perehtynyt tutkija. 

Kysymyksiä ja keskustelua Puutorin alueen värikkäästä mennei-
syydestä sekä tulevaisuuden näkymistä. Paikkana Konserttitalon 
A-auditorio.

Keskustelutilaisuus on osallistujille maksuton. Paikkoja rajoitetusti, 
joten toivomme ilmoittautumista ke 31.8. mennessä: 
tapio@kaupunginosaviikot.net, 050 575 2549


