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Arkkitehti, FT Panu Savolainen: Maailman arkkitehtuurin vaikutteita Piispankadulla
Opastetulla kävelykierroksella perehdytään Piispankadun arkkitehtuurin kansainvälisiin juuriin,
rakennusten muuttuviin käyttötarkoituksiin ja arvostuksiin, sekä menneisyyden aineelliseen
läsnäoloon nykyhetkessä. Oppaan johdolla pohditaan mitä kertovat antiikista juontuvien pilarien
muotokieli, mikä on toskanalainen pylväs, mistä Turun tuomiokirkon suunnittelijat tulivat ja saivat
innoituksensa, ja miten modernismin läpimurto elää vivahteikkaassa sovussa historiallisen
arkkitehtuurin keskellä. Kierros alkaa klo 18 tuomiokirkon portailta. Kesto 1-1,5 tuntia. Jäsenille
ilmainen, muilta peritään 5€.

26.5.

Siivouspäivä Piispankadulla
Oman kirpputoritapahtuman sijaan toivomme alueen asukkaiden osallistuvan kansalliseen
Siivouspäivään, josta on lyhyessä ajassa muotoutunut kierrätyksen, vanhojen tavaroiden ystävien ja
kaupunkikulttuurin uusi juhlapäivä. Tapahtumaan voi ilmoittautua osoitteessa siivouspaiva.com/.
Lähettämällä osallistumistiedot myös osoitteeseen piispankatuyhdistys@gmail.com, pääsette lisäksi
mukaan yhdistyksen fb-sivuilleen laatimaan Siivouspäivä Piispankadulla–tiedotteeseen.

7.6.

Biologit Mia Rönkä & Saija Porramo: APUA ASUNTOPULAAN! –Pörriäisagenttien työpaja
Rakentamalla pörriäishotellin voi auttaa luonnonvaraisia mesipistiäisiä ja muita pihapiirin pörriäisiä.
Työpajan aikana jaetaan tietoa pörriäisten merkityksestä ihmisille, tehdään Kuupuusta niille
entistäkin mukavampi majapaikka, ja opitaan rakentamaan pörriäishotelleja. Kaikille osallistujille
jaetaan diplomi, jonka kääntöpuolelta löytyy tiedot oman hotellin rakentamiseksi kotipihalle.
Työpaja on suunnattu lapsille, mutta mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset hyönteisten elämästä
kiinnostuneet piispankatulaiset.
Kokoontuminen klo 17:30 Tuomaanpuistossa, Kuupuu –veistoksen luona. Kesto 1,5 tuntia.

13.6.

Arkkitehti, FT Panu Savolainen: Näkymätön Piispankatu 3 (uudet kohteet, uudet jutut)
Opastetulla kävelykierroksella syvennytään Tuomiokirkon pohjoispuoleiselle pellolle 1650-luvulla
linjatun Piispankadun vuosisatojen takaiseen historiaan ja sen sittemmin hävinneisiin,
"näkymättömiin" aikakerroksiin. Tämä anekdootteja viljelevä kierros avaa Suomen akateemista
historiaa, valottaa Turun akatemian opiskelijoiden ja muiden piispankatulaisten elämää, ja limittää
näitä tapahtumia ja sattumuksia paikallisiin ja laajempiin ilmiöihin. Kierros alkaa klo 18
tuomiokirkon portailta. Kesto 1-1,5 tuntia. Jäsenille ilmainen, muilta peritään 5€.

19.6.

Piispankadun perinteiset kesäjuhlat klo 18-20 Tuomaanpuistossa
Kevätkauden päättää Piispankadun perinteiset kesäjuhlat, jonka musiikista vastaa kokeilevaa folkkia
soittava Mummin Kullat –yhtye ja muusta temppuilusta sirkusduo CIRc2M. Sirkustemppujen lisäksi
lapsille on luvassa muutakin puuhaa, ja tietysti legendaarinen köydenvetokisa Piispankatuyhdistyksen hallitusta vastaa. Puffeessa on tarjolla kahvia, teetä ja mehua sekä Fabbesin herkkuja,
grillissä kypsyy klassisia ja vegemakkaroita. Nurmikolle voi perustaa oman kirpputoripisteen,
myyntiin tulee myös vanhanajan puutarhakasveja sekä ikisuosittuja Piispankatuyhdistyksen arpoja.
Tervetuloa viettämään leppoisaa iltaa, tapamaan vanhoja tuttuja, ja tutustumaan uusiin ihmisiin!

8.9.

Syyskauden avajaiset
Sibelius-museon 50 v-juhlien kunniaksi järjestettävä, monia taiteenaloja yhdistelevä tapahtuma,
varaa päivä jo kalenteriisi.
https://piispankatu.wordpress.com

https://www.facebook.com/Piispankatu/

