
Yhdessä ympäristössä, Kuralan Kylämäessä

Tervetuloa mukaan vaalimaan 
yhteistä kulttuuriympäristöämme!

Kuralan Kylämäki toimii pilottialueena Turun museokeskuksen Yhdessä ympäristössä  
-projektissa. Projektissa asukkailla on mahdollisuus vaalia kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita ympäristöjä.

Kiinnostaisiko sinua tulla mukaan? Haluaisitko osallistua muinaisjäännöskohteen tai kävelypolun 
kasvillisuuden hoitoon? Miten olisi maalaustalkoot mukavalla porukalla? Mukaan voi yksittäisten 
asukkaiden lisäksi ilmoittautua myös yhdistys.

Projektin käynnistystilaisuus 10.6.

Tervetuloa Yhdessä ympäristössä -projektin käynnistystilaisuuteen, joka järjestetään Teams- 
kokouksena torstaina 10.6.2021 klo 17.00–18.15. Kaikille avoimessa etätilaisuudessa kerrotaan 
Kuralan Kylämäen museoalueesta, museotoiminnasta, muinaisjäännöskohteesta ja Yhdessä 
ympäristössä -projektista sekä keskustellaan museokeskuksen vapaaehtoistoiminnasta.
Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi 10.6. klo 14 mennessä projektin koordinaattorille osoitteeseen 
kristiina.syrjasuo@turku.fi, niin sinulle lähetetään Teams-linkki tilaisuuteen.

Tutustumiskäynti muinaisjäännöskohteeseen 19.6.

Kuralan Kylämäen alueella sijaitsevalle muinaisjäännöskohteelle järjestetään tutustumiskäynti 
lauantaina 19.6.2021 klo 13. Maksuttomassa, kaikille avoimessa tapahtumassa museokeskuksen 
arkeologi Sanna-Kaisa Saunaluoma kertoo mäellä sijaitsevista rautakautisista polttokenttäkalmis-
toista, joista vanhempi ajoittuu merovingiajalle (550-800 jaa.) ja nuorempi 1000-luvulle.
Opastetun tutustumisretken kesto on alle tunti. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon puh. 
040 484 0510 tai sähköpostitse kristiina.syrjasuo@turku.fi 18.6. klo 14 mennessä. Museoalueella 
sijaitseva kokoontumispaikka tiedotetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Retki sisältää kävelyä 
mäellä ja maastossa eikä siten sovellu liikuntarajoitteisille. Tapahtuma on osa Yhdessä ympäris-
tössä -projektia. Voimassa olevat koronarajoitukset huomioidaan osallistujamäärässä. 
                                                                                                                            Käännä



Muita kesätapahtumia

Lauantaina 19.6. Kuralan Kylämäessä keitetään punamultamaalia klo 12-16. Teemapäivä sisältyy 
Kuralan Kylämäen kesäohjelmaan, josta tiedotetaan osoitteessa turku.fi/kuralankylamaki. 
Museoalueelle on vapaa pääsy.                          

Yhdessä ympäristössä -projekti on mukana Kuralan Kylämäessä Elosarka – Kylämäen 
pehtoorin maatalousnäyttelyssä 14.-15.8. ja Esihistoria esille -tapahtumassa 16.-19.9.

Tapahtumien järjestämisessä huomioidaan voimassa olevat koronarajoitukset.

Lisätietoja Yhdessä ympäristössä -projektista

Haluamme käydä keskustelua, mitkä kulttuuriympäristön hoitoon liittyvät vapaaehtoistehtävät 
asukkaita kiinnostavat. Vapaaehtoistoimintaan tullaan liittämään keskustelutilaisuuksia ja esitelmiä 
sekä tutustumista museon toimintaan ja kasvikokoelmiin. Vapaaehtoisille järjestetään myös kiitos-
tilaisuuksia.

Turun museokeskus tarjoaa Yhdessä ympäristössä -projektissa asukkaille innostavaa tietoa 
Kuralan Kylämäestä ja sen museoalueen hoidosta. Perinteisistä työtavoista ja -tekniikoista voi-
daan järjestää osallistavia työnäytöksiä. Myös asukkaat voivat jakaa omaa osaamistaan esimer-
kiksi maisemanhoitoon tai vanhoihin työtapoihin liittyen. Kuralan Kylämäen Yhdessä ympäristössä 
-projektissa kaikki voivat kokea kulttuuriympäristön omakseen ja ymmärtää yhä paremmin sen 
merkityksen. Toiveena on vapaaehtoistoimijoiden sitoutuminen ainutlaatuisen museoalueen 
yhteiseen vaalimiseen.

Kuralan Kylämäellä ja muilla museokeskuksen toimipaikoilla on jo ystävä- ja elävöittämisyhdis-
tyksiä. Niiden työ on äärimmäisen tärkeää. Haluamme lisätä asukkaiden hyvinvointia tarjoamalla 
uusia harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia myös uusille kiinnostuneille, yli kuntarajojen. Ta-
voitteena on luoda toimintamalli, joka voidaan ottaa käyttöön muuallakin maakunnassa. Yhdessä 
ympäristössä -projekti on osa Turun museokeskuksen alueellista vastuumuseotyötä.

Turun kaupunki vakuuttaa kaikki museokeskuksen vapaaehtoistoimijat tapaturmien varalta. 
Vapaaehtoistoimijoiden kanssa laaditaan sopimus, jonka allekirjoituksen yhteydessä käydään läpi 
toimintatavat museokohteessa. Pitkäjänteinen osallistuminen toimintaan on toki toivottavaa, 
mutta sopimus ei sido ajallisesti. Vapaaehtoinen voi irtisanoa sopimuksen koska tahansa niin 
halutessaan.

Yhteyshenkilö

Yhdessä ympäristössä -projektin koordinaattori 
Kristiina Syrjäsuo 
Turun museokeskus
Puh. 040 484 0510 
kristiina.syrjasuo@turku.fi

http://turku.fi/kuralankylamaki

