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TURUN KOTISEUTUPÄIVÄT
TYÖVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN YHTEENVETO
Vuoden 2011 valtakunnalliset kotiseutupäivät Turussa, 
Euroopan vuoden 2011 kulttuuripääkaupungissa

Vuoden 2011 Valtakunnallisille kotiseutupäiville Turkuun kokoontui 28.–31.7.2011 lähes 
500 kotiseutuhenkistä osallistujaa eri puolilta maatamme. Kulttuuripääkaupunkivuoden 
monipuolinen kulttuuritarjonta loi erityiset puitteet päivien järjestelyille.

Päivien teema ”Eurooppalainen kulttuuri Suomessa” kuvastaa Turun seudun merkitystä 
maamme liittymiselle eurooppalaisen kulttuurin piiriin ja uusien kulttuurivaikutteiden 
leviämiselle maahamme kautta vuosisatojen. 

Turku sai alkunsa vanhasta markkinapaikasta, joka yhdisti meren takaa tulevat kauppi-
aat sekä seudulla asuvat ja sisämaasta tulevat asukkaat sekä ihmisten kanssakäymisen 
myötä myös erilaiset kulttuurit. Kauppiaita seurasi hengellinen ja maallinen valta ja näin 
syntyi kiinteä kaupunkiasutus Aurajoen suulle. Ruotsalaisesta sekä keskieurooppalai-
sesta, erityisesti Hansa-kauppiaiden kautta saksalaisesta perinteestä vahvoja vaikutteita 
saanut kulttuuri levisi Turun seudulta muualle maahamme. Olennaisena osana kulttuurin 
kehittymistä olivat opinnot, joiden puitteissa lukuisa joukko suomalaisia tuli Turkuun. 
Useat lähtivät täältä myös Keski-Euroopan yliopistoihin ja tulivat oppineina takaisin.

Eurooppalainen kulttuuri Suomessa liittää kotiseutupäivien teemana historian nykypäi-
vään. Turun korkeakoulujen, yritysten sekä kulttuurialan toimijoiden ja hallinnon molemmin-
puoliset yhteydet ulkomaille ovat runsaat ja vilkkaat. Turku on kansainvälinen kaupunki. 
Kaupungin asukkaista noin kahdeksan prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea 
ja ruotsia. Puhuttuja kieliä on lähes 100. Olennainen osa Turun kulttuuriperinnettä sekä 
tämän päivän turkulaisuutta on vahva ruotsinkielinen kulttuuri, jonka näkyvinä osoituksina 
ovat muun muassa maamme ainoa ruotsinkielinen yliopisto Åbo Akademi, Suomen vanhin 
sanomalehti Åbo Underrättelser sekä maineikas Åbo Svenska Teater.

Kotiseutupäivien ohjelmatarjonta koostui perinteiseen tapaan monipuolisesti yhteisistä 
tilaisuuksista, joissa Turkuun saapuneilla oli mahdollisuus tavata toisiaan, uudistaa 
vanhoja ystävyyssuhteitaan ja luoda uusia. Pidettyjä olivat niin keskustelukamarit kuin 
sekä Turkuun ja Turun seudun kulttuurikohteisiin ja saaristoon suuntautuneet retket.

Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että saimme järjestettäväksemme vuoden 2011 Valta-
kunnalliset kotiseutupäivät. Saimme näin kulttuuripääkaupunkivuotena Turkua ja turkulai-
suutta aikaisempaakin tunnetummaksi. Samalla kiitän kaikkia tapahtumaan osallistuneita 
mielenkiinnosta kotiseutupäiviä ja Turkua kohtaan sekä kiitän erityisesti kaikkia henkilöitä 
ja organisaatioita, jotka tekivät päivien järjestämisen mahdolliseksi.  

Jouko K. Lehmusto
apulaiskaupunginjohtaja  

Apulaiskaupunginjohtaja 
Jouko K. Lehmusto toimi 
Turun Valtakunnallisten 

kotiseutupäivien työvalio-
kunnan puheenjohtajana.

Kuva Kari Vainio.
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Turun ruotsinkielinen lukio Katedralskolan i Åbo 
Vanhalla Suurtorilla toimi Valtakunnallisten 
kotiseutupäivien keskuksena. 
Kuva Arto Takala.



5

TEEMA
63. kotiseutupäivät järjestettiin Turussa. Teemaksi valittiin ”Eurooppalainen kulttuuri 
Suomessa” – näin kyettiin esittelemään Turun rikasta, kansainvälistä historiaa. Teema 
sopi myös hyvin Turun viettämään Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen. Keskiajalla 
Suomeenkin ulottunut katolinen eurooppalainen yhtenäiskulttuuri tuli maahan Turun 
kautta. Kaupunki oli suomalaisen kirkollisen ja maallisen toiminnan keskus. Yhä edelleen 
Turku toimii linkkinä suomalaisen ja muun Euroopan kulttuuritoiminnan välillä.

TAVOITTEET
Kotiseutupäivien myötä kaupunkiin toivottiin saapuvan vieraita poikkeuksellisen paljon 
eri puolilta Suomea. Tapahtuma lisäisi kulttuuripääkaupunkivuoden valtakunnallista näky-
vyyttä ja vuorovaikutusta kotiseututoimijoiden kesken. Kulttuuripääkaupunkivuosi oli paitsi 
paikallinen myös valtakunnallinen kulttuurihanke, ja siksi Kotiseutupäivät omalta osaltaan 
rikastuttaisivat kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmatarjontaa. Yksi tavoite oli tuoda Tur-
kua, Turun seutua ja saaristoa esiin ja esitellä nämä matkailukohteina Kotiseutupäivien 
osanottajille.  Alueen omaleimaisuuden toivottiin tulevan esiin erityisesti retkillä. 
Tapahtuman kulttuuri- ja retkeilyanti oli tarjolla myös itse turkulaisille. Suomen Koti-
seutuliitto on maininnut päivien sisältötavoitteina olevan myös liiton päätöksenteko ja 
tavoiteasettelu vuosikokouksen yhteydessä, tärkeiden teemojen esilletuonti, ajatusten 
ja kokemusten vaihto, virikkeiden saaminen ja elämykset ohjelmatarjonnan avulla sekä 
alueellisen yhteistyön edistäminen.

ORGANISAATIO
Järjestäjät

Päivien järjestämisestä vastasivat Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto. Päävastuun 
kantoi Turun kaupungin keskushallinto. Nämä tahot vastasivat päivien taloudesta.
Turun kaupunki esitti kutsun naapurikunnilleen tulla mukaan päivien järjestelyihin ja 
tukemaan niitä taloudellisesti, mutta yksikään näistä ei ilmoittautunut. 
Kaikkia järjestelyjä tuki Suomen Kotiseutuliitto ja pääsihteeri Lassi Saressalo.

Yhteistyökumppanit
Erityisen aktiivinen oli Turkuseura monine kotiseutuyhdistyksineen.
Turun yliopisto antoi vankan panoksensa ”Eurooppalainen kulttuuri Suomessa” 
-seminaariin. Mukana oli myös Siirtolaisuusinstituutti.
Turku Touring antoi asiantuntevan apunsa retkijärjestelyissä.

Toimikunnat
Varsinaisia toimikuntia olivat päätoimikunta ja työvaliokunta (järjestelytoimikunta) (katso 
liite 1). Suunnittelu- ja järjestelytyö tehtiin pienissä asiantuntijaryhmissä, jotka koostuivat 
lähinnä Turun kaupungin työntekijöistä. Retket suunniteltiin alustavasti ryhmässä, johon 
kuuluivat Turun museokeskuksen tutkija Eeva Mikola, Turkuseuran toiminnanjohtaja 
Kristiina Syrjäsuo ja päivien pääsihteeri. Tiedotustyön suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastasi Turun kaupungin keskushallinnon viestintäsuunnittelija Jaana Räsänen-Nauska. 
Hän piti yhteyttä Suomen Kotiseutuliiton tiedottajaan Anna-Maija Halmeeseen.

Toimihenkilöt
Pääsihteerinä toimi Turun museokeskuksen hallintosuunnittelija Helena Heikniemi-
Pääkkönen. Häntä avustivat eri aikoina projektityöntekijät Emilia Karjula, Susanna Lehti-
nen ja Mika Kanerva. Turun kaupungin keskushallinto/päätöksenteon tuki, apulaiskaupun-
ginjohtajan toimisto ja museokeskus auttoivat tarvittaessa. Järjestelyihin osallistuneiden 
henkilöiden työpanoksen voi arvioida edustavan kaikkiaan noin 2 henkilötyövuotta.

Kotiseutupäivien ilmoittautumisjärjestelyistä vastasi Turun yliopiston Kongressitoimisto. 
Retkien koordinoinnista ja tapahtuman ilmoittautumis- ja infopisteen toiminnasta vastasi 
päivien pääsihteeri korkeakouluharjoittelijansa avustamana. Tapahtuman aikana apuna 
infopisteessä oli 7 reipasta talkoolaista. Järjestelyt sujuivat pääosin hyvin, vaikka työvoi-
maa ei ollut helppo saada johtuen päivien ajankohdasta - lomakausi oli vielä meneillään. 
Infopiste sijaitsi kaupungin ruotsinkielisen lukion Katedralskolanin ala-aulassa. 
Katedralskolan Vanhalla Suurtorilla oli päivien keskeinen tapahtumapaikka. 
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OSALLISTUMINEN
Paketit ja maksut

Myytävinä olivat seuraavat paketit:
Kokonaispaketti 28. - 31.7.2011, hinta 95 euroa (1.6. lähtien 125€)
Paketti sisälsi virallisen ohjelman, yhden lounaan, juhlaillallisen ja kahvit, mm. lähtökahvin 
Hus Lindman -ravintolassa.
Osapaketti 28. - 31.7.2011, hinta 40 euroa (1.6. lähtien 60€)
Paketti sisälsi kaiken muun paitsi juhlaillallisen.

Kotiseutupäiville ilmoittauduttiin täyttämällä päivien internetsivuilla ollut sähköinen ilmoit-
tautumislomake, käyttämällä käsiohjelman liitteenä ollutta lomaketta, sähköpostitse tai 
puhelimitse. 

Osaan tapahtumista yleisöllä oli vapaa pääsy. Seminaariin, kamareihin ja avajaisiin pääsi 
ilmaiseksi, samoin Vähätorin tapahtumaa seuraamaan. 

Ilmoittautuneita oli kaikkiaan 460 henkeä. Lisäksi avajaisissa Vanhalla Suurtorilla, semi-
naarissa ja museokamarissa saattoi olla yleisöä, joka ei ollut ilmoittautunut ennakkoon. 
Retkille lähti noin 300 henkilöä. Ilmoittautumisia otettiin vastaan bussin lähtöön saakka, 
retkistä 3 oli tosin ennakkoon loppuunmyyty. Myös juhlaillalliselle sai illalliskortin vielä 
lauantaina. 

Kotiseutupäivien suurimmat kävijämäärät olivat Vähätori-tapahtumassa. Vähätorilla kävi 
sadoittain ihmisiä sekä perjantaina että lauantaina. 

Torstain seminaariin oli ilmoittautunut noin 100 henkeä, Turkuseuran avointen ovien iltaan 
runsas 60. 

Perjantaina avajaisissa oli läsnä runsas 200 henkilöä. Juhlaillallisen eli gaalan henkilö-
määrä oli noin 350. 

Sunnuntain jumalanpalveluksessa Tuomiokirkossa oli kotiseutuväkeä noin 300 henkeä.

Päivien kokonaispaketin oli lunastanut 238 henkilöä ja osapaketin 58. 

Ennakkoon ilmoittautuneista 90 henkeä ilmoittautui käsiohjelman liitteessä olleen paperi-
sen lomakkeen avulla. Saman verran ilmoittautui puhelimitse tai sähköpostitse Kongressi-
toimistoon. Loput eli enemmistö käytti sähköistä ilmoittautumislomaketta.

Ruokailut
Pakettimaksut sisälsivät lounaan perjantaina opiskelijaravintola Kårenilla, kokonaispaketti 
myös lauantain juhlaillallisen Turun Messu- ja kongressikeskuksessa. Illallisesta vastasi 
Restel Ravintolat Oy.

Majoitus
Turun yliopiston Kongressitoimiston kautta majoituksen varasi 152 henkilöä. Majoituksen 
saattoi varata myös itse. Kotiseutupäivien osallistujille oli varattu majoituskiintiöt Centro 
Hotelista, Cumuluksesta, Hotelli Helmestä, Holiday Innistä ja Sokos Hoteleista City Börs, 
Hamburger Börs ja Seurahuone. Hyvin edullisia majoituspaikkoja oli varattu Hostel 
Turusta, Ammattiopisto Bovalliuksesta, Kuntoutuskeskus Petreasta ja Linnasmäestä. 
Näitä käytti kuitenkin vain muutama henkilö.

Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja 
Heikki Kukkonen avasi 63. 

Valtakunnalliset kotiseutupäivät.
Kuva Arto Takala.
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OHJELMA

Seminaari aloitti päivät torstaina klo 14 - 17. Siellä alustettiin ja keskusteltiin kansan-
kulttuurin, akateemisen maailman ja varhaisemman siirtolaisuuden eurooppalaisista vai-
kutuksista suomalaiseen elämänmuotoon. Esitelmät kuultiin professoreilta Pekka Leimu 
ja Timo Soikkanen sekä Siirtolaisuusinstituutin johtajalta Ismo Söderlingiltä. 

Tiivistelmät esitelmistä on julkaistu Suomen Kotiseutuliiton verkkosivuilla samoin kuin 
avajaisten puheet, kamarien muistiot, vuosikokousasioita ja kuvia kotiseutupäivien 
ohjelmasta.

Torstai-iltana kotiseutuyhdistys Turkuseuralla oli Avoimet ovet toimitilassaan Förituvassa 
klo 18 - 21. Perjantaina keskityttiin keskustelukamareissa kotiseututyön moninaisiin uusiin 
haasteisiin klo 10 - 11.30 ja 16 - 17.30.  Vuosikokouksessa klo 14 - 15.30 ansioituneet 
toimijat ja uusien ideoiden toteuttajat palkittiin. 

Avajaiset pidettiin Vanhalla Suurtorilla klo 12 - 13. Niissä puhuivat Suomen Kotiseutu-
liiton hallituksen puheenjohtaja Heikki Kukkonen, Turun kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Minna Arve, ylijohtaja Rauno Saari Lounais-Suomen aluehallintovirastosta ja 
Joensuun kotiseutupäivien 2010 pääsihteeri Tarja Raninen-Siiskonen. Juontajana toimi 
”Turun poika” Oskari Mäkilä. Kansanmusiikkiyhtye Hulla Hó esiintyi.

Kotiseututori- eli Vähätori-tapahtuma oli avoinna pe klo 9 - 21 ja la klo 9 - 20. Torilla 
olivat mukana seuraavat kotiseututoimijat: Suomen Kotiseutuliitto, Mikkelin seutu, Turku 
2011 (kulttuuripääkaupunkisäätiö), Varsinais-Suomen liitto, Turkuseura, Toispual jokke 
-seura, Raisio-seura, Masku-seura, Nousiaisten kotiseutuyhdistys, Vahtoseura, Rusko-
seura, Varsinais-Suomen museot, Kaarina-seura, Pargas Hembygdsförening, Wirmo-
seura, Vehmaan kotiseutuyhdistys, Turun Salon Seudun Kilta, Salo-Uskela-seura, 
Loimaan, Alastaron ja Oripään kotiseutuyhdistykset.

Kulttuuriklubi kokoontui perjantai-iltana.

Turku ja Turun seutu näyttivät ystävälliset ja kulttuurihistoriallisesti kiinnostavat piirteensä 
lauantain retkipäivänä klo 9 - 16. 

Ilta vierähti kotiseutugaalassa turkulaisessa hengessä klo 19 - 23.  Ohjelman juonsi 
Markku Heikkilä, joka myös esiintyi Föriäijänä. Puheita pitivät Turun apulaiskaupungin-
johtaja Jouko K. Lehmusto ja Kotiseutuliiton valtuuston puheenjohtaja Pekka Laaksonen. 
Kotiseututyön ansiomitalit jaettiin, ja Mikkelin kaupunki kutsui seuraaville Kotiseutupäiville 
näyttelijä Timo Närhinsalon eli Marskin suulla.

Jumalanpalvelukset ja seppelpartio sankarihaudoille päätti kotiseutupäivät. 
Tuomiokirkossa saarnasi Turun piispa Kaarlo Kalliala. Seppeleen laskivat Marja Lepola 
Suomen Kotiseutuliitosta ja Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen.

Valtakunnallisten kotiseutupäivien avajaisia 
vietettiin perjantaina 29.7. kauniissa kesäsäässä 
Vanhalla Suurtorilla. 
Kuva Kari Vainio.
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Kotiseutugaala ja 
   juhlaillallinen nautittiin 
       Turun Messu- ja kongressikeskuksessa.
 Kuva Arto Takala.

Kotiseututyön ansiomitalistit 2011. 
Kuva Kari Vainio.

Föriäijä Markku Heikkilä
hauskuutti juhlakansaa 
Turun murteella.
Kuva Kari Vainio.

Kotiseutugaala



Föriäijä Markku Heikkilä
hauskuutti juhlakansaa 
Turun murteella.
Kuva Kari Vainio.

Mikkelin kaupunki 
kutsui seuraaville 
Kotiseutupäiville 
näyttelijä Timo 
Närhinsalon eli 
Marskin suulla. 

Kuva Kari Vainio.

Kotiseutugaalassa esiintyi Nat Newborn Big Time.
Kuva Arto Takala.
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Retket
Kokopäiväretket:

 Veneellä Seilin saareen
Saaristoretkellä nautittiin Turun upeasta saaristosta. Matka kulki Airiston läpi. Seilin 
historia on synkkä. 1600-luvulta lähtien saareen karkotettiin leprapotilaat, mielisairaat 
sekä suuri joukko täysin terveitä, yhteiskuntaan sopeutumattomia ihmisiä. Nykyään 
luonnonkauniilla saarella toimii Turun yliopiston merentutkimuslaitos.  

 Saaristokaupunkiretki bussilla
Retkellä tutustuttiin Kaarinan nähtävyyksiin, Kuusiston kartanoon ja piispanlinnaan, Kuiti-
an kartanoon, Paraisten keskustaan ja keskiaikaiseen harmaakivikirkkoon. 
Lounas nautittiin Tammiluodon viinitilalla.

 Ikivanha aika
Retkellä vierailtiin Kaarinan, Liedon, Piikkiön ja Turun seudun arkeologisissa kohteissa, 
joita ovat Koskenhaan ja Huttalanmäen rautakautiset kalmistot. Aurajokilaakson kulttuuri-
maisemaa ihailtiin Liedon Vanhalinnassa. Turun syntysijoilla Koroistenniemellä nähtiin 
Suomen ensimmäisen piispankirkon, piispanlinnan ja kastarin perustat sekä hautausmaa.

 Luonnon lumoa, puutarharetki Turussa ja Naantalissa
Nähtiin Peltolan siirtolapuutarha ja Ruissalon saaren kasvitieteellinen puutarha sekä 
Tasavallan presidentin kesäasunnon Kultarannan puutarha. 

 Komeat kartanot
Tutustuttiin kahteen kartanoon, Mietoisten Saareen ja Askaisten Louhisaareen. Saaren 
kartanoa hallitsi 1200-luvulla Turun piispa. Nykyisin kartano toimii Koneen säätiön taiteilija-
residenssinä. Louhisaaren linna on tullut tutuksi Mannerheim-suvun kotikartanona.

Lyhyemmät retket:

 Keskiaikainen Turku
Kierroksen käyntikohteita ovat Turun tuomiokirkko, Turun linna ja Aboa Vetus -museo. 

 Kierros vanhassa vankilassa 
Turun Kakolanmäellä asutettiin vankeja 145 vuotta. 

 Turun linnan narrinkierros 
Turun linnan hovinarrit johdattivat keskelle keskiajan arkielämää ja juhlahumua.

 Kulttuurikävely
Jo perjantaina oli tehty Kulttuurikävely Vanhan Suurtorin ja Tuomiokirkon ympäristössä 
Kotiseutuliiton vuosikokouksen aikana niiden kesken, jotka eivät osallistuneet kokouk-
seen. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.

Suunnitelluista 16 retkestä toteutui 9 eli näihin ilmoittautui riittävästi ihmisiä, jotta retki 
voitiin järjestää. Täyteen myytiin torstain Kulttuurikävely, Veneellä Seiliin -retki ja Komeat
kartanot -retki. Retkistä peruuntuivat Linnasta lähiöön -asumisen kulttuurihistoriaa, 
Uskontoja ja kirkkoja -retki, Aalto ja Bryggman – arkkitehtuurikierros, Koroisten-retki, 
Svenska spår i Åbo -kiertokävely, Taidekierros ja Meren ja joen Turku -retki.

Turku oli lisäksi täynnä muuta ohjelmaa. 
Sitä esiteltiin Kotiseutupäivien käsiohjelmassa.

Luonnon lumoa -retkellä ihasteltiin 
Peltolan siirtolapuutarhan kukkaloistoa.

Kuva Jaana Räsänen-Nauska.
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Tasavallan presidentin kesäasunnon 
Kultarannan puutarha pylväikköineen 
teki retkeläisiin vaikutuksen (yllä). 
Kuva Jaana Räsänen-Nauska.
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TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI

Nettisivut – www.turku.fi/kotiseutupaivat

Turun kotiseutupäivien verkkosivut aukesivat maaliskuussa 2011. Verkkosivut toimivat 
Turun kaupungin sivustolla. Niitä ylläpitivät Turun kotiseutupäivien projektityöntekijät ja 
Turun kaupungin viestinnän henkilökunta.

Kotiseutupäivien sivustolla esiteltiin päivien ohjelma, retkitarjonta ja majoitusmahdolli-
suudet. Netti oli myös tärkeä kanava ilmoittautua päiville ja retkille mukaan.
Nettisivuilla julkaistiin myös ajankohtaista tietoa päiviin liittyen sekä lehdistötiedotteet.
Sivujen kävijämääristä ei pidetty tilastoa, mutta esimerkiksi yli 50 % päiville ilmoittautu-
neista ilmoittautui sähköisesti verkkosivujen kautta.

Kotiseutuliiton omilla verkkosivuilla kotiseutupäivät olivat luonnollisesti ykkösasiana 
kevään ja kesän aikana. Kotiseutupäiviä markkinoitiin myös järjestön jäsenlehdessä 
talvesta alkaen ja muistuteltiin ilmoittautumisajoista myös sähköpostiviestinnällä.

Tiedotustilaisuudet ja lehdistötiedotteet

Tiedotustilaisuudet:
31.3.2011 Kotiseutupäivien ohjelman julkistus
29.7.2011 Avajaistiedotustilaisuus

Tiedotteet: 
- Kotiseutupäivät kesällä Turussa (31.3.2011)
- Maakunta esittäytyy Vähätorilla (31.3.2011)
- Oma kotiseutu tutuksi kotiseuturetkillä (31.5.2011)
- Paikallismuseot tapetilla Valtakunnallisilla Kotiseutupäivillä (18.7.2011)
- Turku ja Turun seutu tutuksi Kotiseutupäivillä (25.7.2011)
- Vähätori-tapahtuman tiedote (27.7.2011)
- Vuoden parhaat kotiseutupolut ovat Mäntsälässä (29.7.2011)
- Tuusula-Seuran Sotilaspitäjän kulttuurikierros vuoden kotiseututeko (29.7.2011)
- Someron Häntälä valittiin Vuoden kaupunginosaksi (29.7.2011)
- Kotiseututyön ansiomitali 15 kotiseutuaktivistille (30.7.2011)

Tiedottamisessa hyödynnettiin myös paikallislehtien ja radioiden, Turun kaupungin, 
Turku 2011 -säätiön ja Turku Touringin maksuttomat tapahtumakalenterit.

Turun kaupungin asukaslehdessä, Turkupostissa, oli kotiseutupäivien ennakkojuttu 23.5. 
Myös Turun kaupungin nettisivujen pääuutisissa uutisoitiin Kotiseutupäivien ohjelman 
julkistus, päivien alkaminen ja ohjelma, Vähätori-tapahtuma ja retkiuutinen.

Turun Valtakunnalliset Kotiseutupäivät 
julkistettiin maaliskuussa. Tiedotus-
tilaisuudessa olivat paikalla Kotiseutu-
liiton pääsihteeri Lassi Saressalo, 
Turun kotiseutupäivien pääsihteeri 
Helena Heikniemi-Pääkkönen, 
työvaliokunnan puheenjohtaja, apulais-
kaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 
sekä Turkuseuran toiminnanjohtaja 
Kristiina Syrjäsuo.
Kuva Samu Valleala.
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Lehti-ilmoitukset

- Retkiä paikallisesti markkinoiva ilmoitus:
Turun Sanomat 29.5. ja Aamuset 1.6., 8.6. ja 11.6. 
- Kotiseutupäiviä markkinoiva ilmoitus VR:n Matkaan-lehden kesäkuun numerossa
- Avajais- ja Vähätori-tapahtumaa markkinoiva ilmoitus Turun Sanomat 28.7.

Painotuotteet

Ennakkoesite
Turun kotiseutupäivien ennakkoesite valmistui kesällä 2010, ja se olin jaossa muun 
muassa Joensuun kotiseutupäivillä ja Kotiseutuliiton eri tilaisuuksissa. 

Ennakkoesitteen painos oli 3 000. Se painettiin Turun kaupungin Painatuspalvelu-
keskuksessa.

Käsiohjelma
Kotiseutupäivien käsiohjelma valmistui maaliskuussa 2011. Se lähetettiin Kotiseutuliitos-
ta kaikille Kotiseutuliiton jäsenyhdistyksille. Käsiohjelmaa oli jaossa myös mm. Turku-
pisteessä ja Turun pääkirjastossa sekä Kotiseutuliiton eri tilaisuuksissa. Käsiohjelmasta 
tehtiin myös sähköinen selailulehti.

Käsiohjelman painos oli 5 000. Noin 3 500 kappaleen painos olisi riittänyt. Ohjelman 
ulkoasun suunnitteli mainostoimisto Dimmi, ja työ painettiin Finepressissä. Olemme 
saaneet erittäin paljon kiittävää palautetta käsiohjelmasta.

Juliste
Turun kotiseutupäivien markkinointiin valmistettiin A4- ja A3-kokoiset julisteet. 
Julisteita jaettiin esimerkiksi kaupungin virastojen ja laitosten ilmoitustauluille ja 
käytettiin Kotiseutupäivien aikana opasteina.

Vähätorilla saattoi tutustua kotiseutu-
yhdistysten toimintaan, ostaa käsitöitä ja 
nauttia vaikkapa muurinpohjalettuja. 
Vasemmalla Turun kotiseutupäivien 
työvaliokunnan jäsen Eeva Mikola 
palvelemassa yleisöä.
Kuva Kari Vainio.
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Lehdistöseuranta

Maaliskuisen Turun Valtakunnallisten kotiseutupäivien julkistuksen jälkeen päivistä kirjoittivat
- Turun Sanomat 
- Åbo Underrättelser
- Aamuset
- Kunnallislehti 
- Turun Tienoo
- Åland
- Maaseudun Tulevaisuus
- Kirkko ja me
- Nivala
- Järviseudun Sanomat
- Historia-lehti
- haastattelun teki myös Radio Robin Hood: Lassi Saressalo
- Yle, Turun Radio haastatteli Helena Heikniemi-Pääkköstä

Retkistä kirjoittivat 
- Turun Sanomat 14.6. 
- Kirkko ja me

25.7. tiedotteen ja avajaisten tiedotustilaisuuden uutisointi ja haastattelut
- Radio Sata ma 25.7. 
- Groove FM ti 26.7. Helena Heikniemi-Pääkkösen haastattelu
- Yle, Turun radio 28.7. klo 9.15–9.30 Lassi Saressalon ja Helena Heikniemi-Pääkkösen 
haastattelut
- Radio Helsinki, 28.7. Lassi Saressalon haastattelu
- Radio Åboland 29.7. Lassi Saressalon ja Päivi Salosen haastattelut
- Turun Sanomat 28.7.
- Turkulainen 27.7.
- Kulmakunta 27.7. kaksi juttua 

Juttuja oli myös Turkuseuran Suomen Turku -lehdessä, Varsinais-Suomen liiton Viirissä, 
Martinranta-lehdessä 1/2011 ja Kotiseutupostissa 2/2011 ja 3/2011, Hiidenkivi-lehdessä 
ja Vakka-Suomen Aluesanomissa.

Kaikkiaan Kotiseutupäivät -hakusanalla osumia mediassa oli 104, joista parikymmentä 
maaliskuun infotilaisuuden pohjalta. Mediaosumia oli Top10- ja maakunta- sekä alue-
lehdissä 29 osumaa, paikallislehdistössä 38, radioraportteja 5 ja nettilehtiosumia 31. 
Käytännössä kaikissa näissä osumissa mainittiin Turku isäntäkaupunkina. Tämän lisäksi 
heinä-elokuussa oli mediassa kaikkiaan 85 osumaa, joissa mainittiin Kotiseutuliiton valin-
noista ja palkitsemisista Turussa. Näin ollen mediaosumia voidaan katsoa olleen 189, jota 
voidaan pitää hyvänä tuloksena. Erityisen paljon media tarttui Kotiseutuliiton tiedotuksen 
kohdistettuun tiedottamiseen palkituista henkilöistä ja toiminnasta sekä vuosikokousvalin-
noista. Näitä uutisia oli kaikkiaan 150.

Suurin osa osumista oli pieniä yhden ja kahden palstan uutisia, mutta joitakin artikkelei-
ta oli mukana, mm palkittujen henkilöiden henkilökuvia. Kotiseutuliiton julkilausuma sai 
huomiota osakseen samoin avajaispuheet. Mielenkiintoista oli, että kotiseutupäivistä kir-
joitettiin yhdeksän kertaa pääkirjoitus- tai kolumnipalstalla. Valmiita tiedotuksen tarjoamia 
juttuja otettiin vastaan joko sellaisenaan tai toimitettuna 65 kappaletta. Mediaosumien 
sävy oli kauttaaltaan positiivinen.

Vakiintunut työnjako isäntäkaupungin tiedotuksen ja Kotiseutuliiton tiedotuksen kesken 
oli toimiva.

Kaksipäiväinen Vähätori-tapahtuma 
houkutteli paikalle kotiseutuväen lisäksi 

runsaasti myös turkulaisia ja matkailijoita.
Kuva Kari Vainio. 
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TALOUS
Turku budjetoi menoihin 250 000 euroa.
Pääsihteerin ja tilapäisten apulaisten palkka on maksettu muualta (Turun kaupungin 
museokeskus ja keskushallinto sekä työvoimaviranomainen). Seutukunnasta ei yksikään 
kunta tullut mukaan, Varsinais-Suomen liitto tuki 15 000 eurolla ja huolehtimalla Vähätori-
tapahtuman järjestämisestä ja kuluista. Osallistumismaksuja kertyi arviolta (ei vielä 
tilitetty) 30 000 euroa.

Suurin menoerä oli gaala (41 000 €), sitten ilmoittautumisliikenteessä käytetyn 
kongressitoimiston palvelut (arviolta 15000 €). Muut ruokailut kuin gaalan juhlaillallinen 
5000 euroa, muu äänentoisto kuin gaalassa 5000 euroa, painotuotteet noin 12 000 euroa, 
lehti-ilmoitukset noin 4 000 euroa.

KYSELY JA PALAUTE
Retkille lähtijöille jaettiin busseissa kyselylomake. Siinä kysyttiin mielipidettä Kotiseutu-
päivien järjestelyistä ja ko. retkestä. Vastauksia ei ole vielä analysoitu, mutta niistä on 
tarkoitus koota palauteyhteenveto.  Suomen Kotiseutuliiton verkkosivuilla oli myös kysely. 
Siinä 75 % vastaajista arvioi Turun kotiseutupäivien järjestelyjen onnistuneen hyvin ja 
25 % kohtalaisesti.  Sisällöt tyydyttivät ihmisiä. Myös Vähätori-tapahtuman tuottaja 
Rami Lehtinen on tehnyt kyselyn myyntipaikan lunastaneille. 
Päivien aikana ihmisiltä tuli paljon hyvää palautetta. Yhteistyökumppanit ovat myös 
kiitelleet toinen toisiaan.

SUMMA SUMMARUM
Kotiseutupäivät sujuivat hyvin. Sää suosi tapahtumaamme, retkille oli hyvä lähteä 
lämpimän ja aurinkoisen päivän turvin. Päivien osanottajat olivat liikkeellä iloisin mielin, 
se tuntui hyvältä kiitokselta järjestelykiireiden keskellä. Turku oli saanut hienon 
tilaisuuden näyttää parhaat puolensa Suomen aktiiviselle kotiseutuväelle kulttuuripää-
kaupunkivuoden runsain eväin.

Helena Heikniemi-Pääkkönen
pääsihteeri 
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LIITE 1
PÄÄTOIMIKUNTA
Kokoontui 3 kertaa.

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen pj. Heikki Kukkonen toimi puheenjohtajana 
Turun kaupungin edustaja Pekka Ruola toimi varapuheenjohtajana  
Suomen Kotiseutuliiton pääsihteeri Lassi Saressalo
Suomen Kotiseutuliiton hallituksen edustaja Rauno Lahtinen 
Turun kaupungin edustaja Seppo Lehtinen
Turun kaupungin edustaja Birgit Salin
Turun apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto
Varsinais-Suomen Liitto, maakuntajohtaja Juho Savo
Turkuseura, puheenjohtaja Markku Monnonen
Turkuseura, varapuheenjohtaja Sanna Kupila
Åbo Akademi, fil.lic Niklas Huldén
Turun kauppakamari, Jarkko Heinonen
Turun museokeskuksen hallintosuunnittelija Helena Heikniemi-Pääkkönen toimi sihteerinä

TYÖVALIOKUNTA (JÄRJESTELYTOIMIKUNTA)
Kokoontui 7 kertaa, niitä ennen pidettiin 1 suunnittelukokous.

Jouko K. Lehmusto, apulaiskaupunginjohtaja, Turun kaupunki (puheenjohtaja)
Lassi Saressalo, pääsihteeri, Suomen Kotiseutuliitto 
Heikki Saarinen, järjestöpäällikkö, Suomen Kotiseutuliitto
Hannele Hartikainen, kulttuurisihteeri, Varsinais-Suomen liitto
Riikka Kaisti, intendentti, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kristiina Syrjäsuo, toiminnanjohtaja, Turkuseura 
Sari Haavisto, järjestelysihteeri, Turun kaupunki
Kimmo Hyyppä, tapahtumakoordinaattori, Turun kaupunki
Anne Malin, markkinointisihteeri, Turku Convention Bureau
Eeva Mikola, tutkija, Turun museokeskus
Jaana Räsänen-Nauska, viestintäsuunnittelija, Turun kaupunki
Helena Heikniemi-Pääkkönen, hallintosuunnittelija, Turun museokeskus (sihteeri)
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Sunnuntain jumalanpalveluksessa Suomen kansallispyhätössä, 
Turun tuomiokirkossa oli kotiseutuväkeä noin 300 henkeä.  
Kirkossa saarnasi Turun piispa Kaarlo Kalliala. 
Kuva Kari Vainio.




