


Tapahtuma koostui 33:sta esityksestä, retkestä ja pelistä tarjoten 
perinteisiä ja uudenlaisia väyliä kaupungin kokemiseen.

Tekijöinä turkulaisia sekä muualta Suomesta ja Euroopasta tulleita 
teatterin, tanssin, media-alojen, sekä roolipelien ammattilaisia.
Yhteistyökumppaneina mm. Ehkä-tuotanto, Turun 
kaupunginteatteri, Turun ylioppilasteatteri, B-galleria, 
TeaterKUNST ja Playsign.
   
Tuotannosta vastasi Flow 
Productions yhteistyössä
Turku 2011 säätiön kanssa

Elämyspuisto oli suuri roolileikki. 
Tekijät esittivät Kadonnut kaupunki 
Oy:n insinöörejä, jotka rakensivat 
kaupungin kokoisen elämyksen. 
Yleisö esitti matkailijoita 
tulevaisuudesta, kohteenaan 
lähes täydellinen kopio mystisestä 
Turusta, muinaisena vuonna 2011.

Eri tekniikoita yhdistellen katsoja vieraannutettiin ympäristön 
tutusta arjesta ja Turku näyttäytyi heille Kadonneen kaupungin 
fiktiivisessä kehyksessä uudenlaisena ja inspiroivana pelilautana, 
johon saattoi valita erilaisia lähestymistapoja (nettisivut, 
teatteriesitys, klubi, kaupunkiretki, roolipeli) sekä kokemuksensa 
intensiivisyyden kolmessa eri tasossa: katsoja, kokija, tekijä.

Kadonnut kaupunki esittää: Elämyspuisto Turku 2011 
oli seitsemän päivän dramatisoitu kaupunkitapahtuma 

Turussa, 21.-27.7.2011,
osa Turku 2011 Kulttuuripääkaupunkihankkeen ohjelmaa.



don walsh

“Minä olen Don Walsh, galaktinen mesenaatti.
Herätän henkiin menneitä suurkaupunkeja.

FREUD (Donille):
Kuka on kone? Sinä. Et ole Luke Skywalker...

et mies ensinkään... vaan jonkinlainen... proteesi.
DON:

Ei! Ei. Tämä on taidetta! Taideteos, lainakeho,
leikkautin tätä Elämyspuistoa varten. Sekin on taidetta.



avajaisTilaisuus

“Tämä nukkekoti taitaa olla sellainen 
sublimoitu runkkufantasia.”

“Turku vuonna 2011. Se on minun lahjani teille.
Kaikista menneisyyden legendaarisista suurkaupungeista 
kaunein,kaikkein röyhkein ja kaikkein hämmästyttävin...

Kaikki maailman kulttuurit virtasivat sinne, näytille, esittelemään 
parhaimmat puolensa ja maailman seitsemänkymmentä 

seitsemän ihmettä pystytettiin uudelleen!”

“Psykoanalyyttinen yllätysmuna. Elämyspuistossa liikkuu 
legendoja! Kuten jo mainuttu kuningatar Kleopatra mutta 
myös Kike Elomaa, Matti ja Teppo... Kotelosta löytyi 
myös tämä: Sigmund Freud, lääkäri ja tutkija... Käskin 
insinöörien rakentaa hänet.”

ANALYZER:
Ja muistakaa...

ERASER:
Turussa 2011 on aina lisää.

ANALYZER:
Ja sen jälkeen aina vielä lisää!

DON:
Älkää unohtako minua.



info-kioski

Liput, neuvot ja opastetut retket 
Elämyspuiston nähtävyyksille, 

teoksille ja huvilaitteisiin. 

TURUN ELÄVÖITTÄJÄT

Eikö turismi Elämyspuistossa Turku 2011 riitä? Haluatko kokemukseltasi Turussa 
enemmän? Ryhdy Elävöittäjäksi! Räätälöimme sinulle yhdessä paikan Turun 

syvyyksiin. Pääset testaamaan kokeellisimpia, erikoisimpia toteutuksiamme, tai 
ottamaan paikkasi superrealistisena turkulaisena.

Voit toimia yksin, tai liittyä johonkin Turun monista alakulttuureista, sen 
ruohonjuuritason vaikuttajista. Miltä kuulostaisi elämä vaikkapa 2000-luvun 

käytöstaiteilijana, kadulla kävelyn eksperttinä, tai kauppakeskusfundamentalistina?
Voit halutessasi aloittaa saman tien. Elävöittäjänä voit näet toimia silloin kun haluat.

Soita numeroon 046 557 8337 ja kysy paikkaa Elävöittäjänä.



haiKu

“Luumupuu kukkii,
  satakielikin laulaa,

         mutta minä olen yksin.”

“Sudenkorento
               pukeutuneena punaisiin
                        lähtee juhlimaan.”

“Kesäinen taivas.
         Jopa tähdet kuiskivat

                   toinen toisilleen.”

henkilökohtainen
lyyrinen meditaatio



burning oil,
moving sTeel

Have a taste of the forbidden fruit, indulge yourself 
with the stimulating core experience of 21st century! 

Our techno-archelogists 
McFly and Motormeister 
will take you to a walk ...

Turn the key, burn oil and 
move in the analog space!

“Whoo, tää on mun kaupunki!”

“moottori, moottori, moottori...” 



reiPPailureTKi 
norjan luonToon 

Mikä pyllyjen vilinä ja tissien värinä. 
Sinne on mentävä kuoleman uhalla. Tse tse uskoo puhetta eikä heittele.

Hau hau kuulitko minä osaan teidän kieltä. 

Sanotaan, että valvo ja taistele,
mutta joku raja siinäkin pitää olla.

 

SOLVEIg:
Sinäkö haluaisit viedä minut tanssiin?

PEER:
Minä jos sinulla on silmät päässä. 

SOLVEIg:
Mutta ei ole kauan aikaa äiti sanoi.

”Nauti Raikkaasta ilmasta,
  reippaasta kävelystä ja
  Norjan kulttuurista”

EN,
 TU,
TRE,
FIRE, ...

TJEMPE FINT!



huone 

Tuntuuko sinusta että eläisit ihan 
oikeasti Turussa? Oletko alkanut luottaa 
luomuksiimme kuin oikeisiin ihmisiin?
Oletko koukussa Turun keinotodellisuuteen? 

Me tarjoamme sinulle hoidon:
Huone irrottaa sinut Turun arjen kuhinasta, 
palauttaa sinut takaisin ruohonjuuritasolle ja 
tarjoaa kokemuksen omasta todellisuudestasi.

musTelÄisKÄ insTanT iPanema
”Selvitä mikä sinua
  vaivaa Turussa 2011”

”kevyt
  ylellinen
  rantaloma”

Ylellinen hetki antaa mahdollisuuden
viettää miniloma vaikkapa lounastauolla.



olymPialaiseT
(antiikin Kreikka) 

Nopeammin,
korkeammalle,
voimakkaammin
(Citius, Altius, Fortius)

Voi tätä urheilun juhlaa! Siellä urheilijat 
on valmiina aloittamaan vapaaottelun eli 

pankrationin. Erittäin suurta taitoa ja notkeutta, 
ruumiin hallintaa ja koordinaatiokykyä vaativa laji!

Kyllä, siellä sitä mennään kutrit hulmuten Niken johdolla! 
Aijai, kun on komean näköistä askellusta.

JUST DO IT!



mermaids 

Plunge into the curious mating habbits of 2011 
with international mermaids Nina ”Splash” 
Bassett and Layla ”Mic” Mollerup.

A guided walk by the river about 
dream partners, marriage rituals 
and other time bandits.



TodenToimiTus lehdisTöTilaisuus
featuring Tri Freud 

Te, hyvät naiset ja herrat, olette jumissa hänen 
mielikuvitusmaailmassaan, Turussa 2011. 

Ilman häntä täältä ei ole poispääsyä.

En ole varma potilaan henkilöllisyydestä, sillä se 
on eksyttävien polkujen labyrintti, johon hän on 
taitavasti kietonut lukuisia legendoja.

Luonto on kyllä voitettu. Mikään luonnollinen 
kitka ei estä häneltä välitöntä tyydytystä – 

mutta onko hän onnellinen?

”KOHU! Luksuselämysten nettivuoto järkyttää.”

Timantinkovalla fiktiivisellä toimittaja Maia ”Kemi” Häklillä 
on fiktiivinen uutistoimitus, joka uutisoi Elämyspuiston 

sisäisiä draamoja – ja välillä myös kehittää niitä.

http://todentoimitus.blogspot.com



salainen reTKi 

Meidät on saatettu Hypnoksen vuorelle. 
Hypnos on unen henkilöitymä.

Nyksin, yön, ja Ereboksen, 
pimeyden, poika, sekä Thanatoksen, 

kuolemanvietin kaksoisveli.

Ette voi astua portista sisään ilman 
naamiota. Se on teidän suojanne, jonka 
takana voitte rauhassa kulkea vuorella 
tekemässä tutkimuksianne.



VADER:
The force is with you, young Skywalker... 

But you are not a jedi yet.
LUKE:

I’ll never join you!.



Happy Valentine’s Day!!!

Don avaa isännöimällään klubilla sekä Elämyspuiston 
että erityisesti sen villin yöelämän. 

Klubilla on mahdollista tutustua myös johonkin jonka 
otsikkona on ‘Uusia sosiaalisen kanssakäymisen 
muotoja’ (New Social Interactions). Se on täysin 
vapaaehtoista, mutta varsin hupia puuhaa. Mukana on 
mm. maailman ensimmäinen Aisticocktailbar sekä Chill 
out room, joka kerrankin on juuri sitä mitä lupaa...

Ja vaikka Don Walsh on ehdottomasti liikkeellä 
vakavissa aikeissa klubilla voivat juhlia rakkauden 
päivää niin sinkut, pariskunnat, 134 vuotta 
naimisissa olleet kuin juuri eronneet kolmineuvoiset 
polyamorikotkin. Kadonnut Kaupunki Oy ei rajaa 
ketään rakkauden ulkopuolelle!

Loppugaalassa palkitaan hulppeaan tyyliin viikon paras turisti 
ja sivuosaturisti ja monta muuta. Kannattaa siis ehdottomasti 
tulla paikalle, koska olet saattanut voittaa myös tietämättäsi.

Klubilla ratkeaa kaikki mitä Elämyspuistossa Turku 2011 on 
vielä ratkaisematta. Ja se on myös Joulu!!!

Klubilta löytyy myös viimeistä kertaa huima Aisticocktailbaari 
sekä Jääkuningatar, joka viilentää henkilökohtaisesti 
kuumasta kärsivät bilettäjät. 







Pirjo “Simuloija” Yli-Maunula
Simuloija on Kadonneen Kaupungin alkuperäistunteiden 
arkeologi. Hän on kaivautunut Turun 2011 energiavirtoihin, 
ja löytänyt useita åboriginaaleja alkuperäistunteita, joita 
hän tarjoilee matkustajien koettavaksi. Niitä kohdatessaan 
matkailija saattaa tarvita myös terapiaa, mikä on simuloijan 
toinen vastuualue.
Pirjo yli-maunula on oululainen freelance -tanssitaiteilija. 
hänelle on tyypillistä toimia monitaiteellisissa ja 
kansainvälisissä produktioissa, joissa hänen roolinsa 
vaihtelevat koreografista esiintyjään ja tuottajasta ohjaajaan. 
Taiteellisen työnsä ohella yli-maunula on toiminut oulun 
Tanssistudion johtotehtävissä, oulun läänin ohjaavana 
läänintaiteilijana sekä jojo - oulun Tanssin Keskuksen ja 
Täydenkuun Tanssit -festivaalin taiteellisena johtajana. 
vuonna 2006 hän perusti yhdessä tanssitaiteilija maria 
littowin kanssa tanssin tuotantoryhmän, Flow Productions. 
oulun kaupunki on nimennyt hänet vuoden 2011 taiteilijaksi.

Pekko ”Toisaalta” Koskinen
Vaihtoehdot ovat tapa tallustaa eteenpäin - ja niitä pitkin 
kulkee suunnittelija nimeltään Toisaalta. Hän ei osaa pitää 
asioita entisellään, vaan muuttaa niitä aina vaihtoehdon 
löytyessä. Pienellä painotuksella alkaa uusi näkökulma 
hallita, ja vanha haipuu unholaan. Tässä piilee myös hänen 
tragediansa: kun asiat eivät pysy paikallaan, ei ole rantaa 
mihin rantautua. Toisaalta seilaa eteenpäin ulapalla, 
kohtaamatta koskaan satamaa.
Pekko Koskinen leikkii olevansa pelisuunnittelija 
Playsignissa, ja jonkin sortin taiteellinen toimija 
Todellisuuden tutkimuskeskuksessa sekä yKon-ryhmässä. 
Tämän persoonaleikin kautta on syntynyt erinäisiä 
toteutuksia, kuvataidenäyttelyistä esityksiin, tanssin 
säännöistä uusiin maailmanjärjestyksiin.

Janne ”Eraser” Saarakkala
motto: delete!
Eraser, Kadonneen kaupungin harventaja ja armoton dramaturgi, 
pitää huolen siitä ettei elämyspuistoon jää mitään ylimääräistä, 
kokonaisuuteen sopimatonta ainesta. Äkkipikaisena hahmona 
hän saattaa poistaa myös jotain olennaista - jopa itsensä. Silloin 
häntä on pyydettävä raottamaan kuuluisan roskakorinsa kantta.
janne saarakkala (s. 1972) on Teatterikorkeakoulusta 
vuonna 1997 valmistunut ohjaaja. Tarvittaessa myös 
käsikirjoittaja ja esiintyjä. janne on Todellisuuden 
tutkimuskeskuksen perustajajäsen, esitys-lehden 
toimituskunnan jäsen, baltic Circle -teatterifestivaalin 
asiantuntijaryhmän jäsen ja valtion näyttämötaidetoimikunnan 
jäsen. vuosina 2009-2011 hän työskenteli lappeenrannan 
kaupunginteatterin ohjaajana. Tämän lisäksi jannen uraan 
mahtuu lukuisia freelancetöitä eri kaupunginteattereissa, 
vapaissa teatteriryhmissä, radioteatterissa ja ulkomailla

Don Walsh
Don Walsh on Elämyspuistojen galaktinen mesenaatti, 
joka herättää henkiin menneitä suurkaupunkeja. Voit ottaa 
yhteyden häneen vaikka heti osoitteessa
www.facebook.com/walsh.don. 
sami henrik haapala on näyttelijä Fia, tanssija ja dj.
hän on esiintynyt teoksissa, joiden genrejä ovat olleet mm. 
perinteinen ja kokeellinen teatteri, katuteatteri, nykytanssi, 
kuunnelma, mainos, tanssi- ja esitysklubit, live art, 
roolipelit, dramatisoitu kaupunkitapahtuma ja musikaali. 
hän aikoo tehdä vielä elokuvan joku päivä.
lisää tietoja, kuvia, videoita sekä seuraavat esitykset ja 
klubit löytää osoitteesta www.samihenrik.me

Jonna ”Drama Queen” Wikström
Drama Queen pitää huolen siitä, että elämyspuistossa ei ole 
tylsää. Hän roiskii dramatiikkaa kaikkialle. Volyyminappi 
saattaa olla ajoittain liian kovalla, jolloin mitätönkin asia voi 
saada melkoiset mittasuhteet. Drama Queen vastaa myös 
info-kioskista, joka on koko elämyspuiston sydän.
jonna wikström on teatteri-ilmaisunopettaja, esitystaiteilija 
helsingistä. jonna on toiminut laajasti teatterikentällä 
niin Todellisuuden tutkimuskeskuksen kokeellisissa 
projekteissa kuin perinteisemmissä näytelmissä ohjaajana, 
käsikirjoittajana sekä esiintyjänä. nyt jonna vastaa 
Q-teatterin yleisötyöstä ja järjestää sen tiimoilta erilaisia 
työpajoja sekä ohjaa Q-teatterin nuorten Teatteria.

KADONNUT KAUPUNKI Oy
ELÄMYSPUISTO TURKU 2011

alkuperäisidea, Don Walsh, klubien
tuotanto, tiedotus ja osatuottaja:

Sami Henrik Haapala
tri sigmund freud:

Pentti Halonen
muut esiintyjät:

Janna Haavisto, Laura Sandqvist, Matti Toivio, Elina  Tuominen,
Anna Torkkel, Nina Bassett, Layla Mollerup, Jörn Burmester, Joy Harder 

konsepti:
Janne Saarakkala, Sami Henrik Haapala, Pekko Koskinen,

Toni Alatalo , Jonna Wikström, Pirjo Yli-Maunula
taiteellinen johtaja:

Janne Saarakkala
retkiohjaaja:

Jonna Wikström
peliohjaaja:

Pekko Koskinen
muu pelisuunnittelu:

Tuomas J. Harviainen, Susanna Leppälahti
lavastus ja tarpeisto:

Johanna Latvala
puvustus ja tarpeisto:

Outi-Maija Hakala
websuunnittelu ja toteutus:

Toni Alatalo, Pekko Koskinen, Tomi Hurskainen
grafiikka ja valokuvat:

Tomi Hurskainen
toimittaja kemi, tuotantoassistentti:

Maia Häkli
Todentoimituksen videot:

Kemi, Tomi Hurskainen
tuotanto:

Flow Productions / Pirjo Yli-Maunula

hanKeTTa olivaT TuKemassa:

Alfred Kordelinin säätiö
Goethe Instituutti

Taiteen keskustoimikunta
Tanskan Suurlähetystö
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