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Ensimmäinen PUHE-festivaali Turussa lokakuussa

Turun festivaalikentällä nähdään lokakuussa uusi tulokas, kun ensimmäistä kertaa järjestettävä PUHE-
festivaali saapuu kaupungin gallerioihin ja baareihin. Lokakuun 2.-7. päivä järjestettävän festivaalin 
ohjelmisto koostuu erilaisista puheeseen keskittyvistä tapahtumista.

PUHE-festivaalin pääteemoina ovat kaupunki ja kokemus. Tapahtumien puheenaiheet käsittelevät kaupunkia 
ja kaupunkilaisuutta, sekä kaupunkitilan kokemista eri näkökulmista. Festivaalin tavoitteena on lisätä 
kaupunkilaisten tietoisuutta omasta asuinympäristöstään ja tarjota myös konkreettisia mahdollisuuksia 
vaikuttaa siihen.

Festivaalikävijöillä on mahdollisuus valita itse oman osallistumisensa aste. Tapahtumiin voi osallistua vain 
kuuntelijana, tai vaihtoehtoisesti voi heittäytyä mukaan keskusteluun. Aktiivisemmille tarjolla on ainakin 
puhekaraokea ja kahvipöytäkeskusteluita eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi ohjelmassa on 
keskustelua mm. kaupunkitilan uudenlaisesta ja inspiroivasta käytöstä, kaavoituksesta ja 
kaupunkisuunnittelusta sekä kulttuurityön ja luovan talouden merkityksistä alueen talouskehitykselle ja 
hyvinvoinnille. Kunnallisvaalejakin ohjelmassa sivutaan, kun nuoret kunnallisvaaliehdokkaat ja muut 
poliittisten nuorisojärjestöjen edustajat pääsevät taittamaan peistä koulutuspolitiikasta. Festivaalin päätteeksi 
yleisö viedään maanalaiseen kappeliin etsimään hiljaisuutta kaupungista.

"Idea festivaaliin lähti, kun jouduin kesällä 2011 kesätöissä kuuntelemaan radiota kuulosuojaimilla useita 
tunteja päivässä. Jonkin aikaa hittikanavalta toiselle hypittyäni ja useisiin radiopersooniin kyllästyttyäni 
havaitsin, että ainoa kanava, jota halusin kuunnella oli Yle Yksi. Huomasin lähes minkä tahansa 
puheenaiheen olevan kiinnostava, jos keskustelijat tuntevat aiheensa ja osaavat vielä välittää 
asiantuntemuksensa ymmärrettävästi eteenpäin". Kertoo tapahtuman vastaava tuottaja Kimmo Välimäki, ja 
jatkaa: "Uskon, että muitakin kiinnostaa älykäs, harkittu puhe ja keskustelukulttuurin kehittäminen sen 
sijaan, että hallitsevan trendin mukaisesti keskustelu olisi vuoroin tölvimistä ja loukkaantumista".

Tiistaina 2.10. Panimoravintola Koulussa järjestetään festivaalin avaustapahtuma Kahvipöytäkeskustelut. 
Tuolloin kuka tahansa voi käydä keskusteluihin kiinnostavien henkilöiden kanssa. Ensimmäiset 
keskustelukumppanit julkaistaan festivaalin nettisivuilla osoitteessa puhefestivaali.fi perjantaina 14. 
syyskuuta. Sivuilta löytyy myös ohjeet puheenvuorojen varaamiseen. Festivaalin muut esiintyjät ja tarkka 
ohjelma julkaistaan myöhemmin syyskuun aikana.

Kaikki tapahtumat ovat avoimia ja pääsymaksuttomia. Kuhunkin tapahtumaan liittyy ennakkoon tai 
jälkikäteen tehtävä vapaaehtoinen kotiläksy, jonka avulla pyritään jalostamaan tapahtuman herättämiä 
ajatuksia myös käytännön teoiksi. Tapahtuman tekemiseen on saatu tukea Turun kaupungin 
kulttuurilautakunnalta, pääyhteistyökumppanina Olvi.
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