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Vegånia, Ølfest ja VØLUME lähestyvät – Turun Vanha Suurtori täyttyy ruoasta, oluista ja 
musiikista elokuun ensimmäisenä viikonloppuna  
 
 
 
Kolmatta kertaa järjestettävä Vegånia-vegaaniruokafestivaali valloittaa jälleen Vanhan Suurtorin 
2.–3.8.2019. Festivaalin rinnalla on tänä vuonna kaksi uutta tapahtumaa: pienpanimotapahtuma Ølfest 
ja musiikkitapahtuma VØLUME. Festivaalitrio muodostaa uniikin tapahtumakokonaisuuden, jossa yleisö 
pääsee nauttimaan monista eri elämyksistä kätevästi samalla alueella keskellä Turun kauneinta 
historiallista sydäntä. Lisäksi Vegånia levittäytyy ympäri kaupunkia 22.7–4.8.2019, kun Vegånian 
ravintolaviikoilla eri ravintolat tarjoavat erilaisia vegaanisia annoksia ja menukokonaisuuksia eri puolilla 
Turun keskustaa aina Kupittaalta Kristiinankadulle asti.  
 
Vanhalla Suurtorilla ja viereisessä Porthanin puistossa järjestettävässä tapahtumakokonaisuudessa on 
mukana 24 ravintolaa ja muuta näytteilleasettajaa, 6 panimoa ja 10 musiikkiesiintyjää. –Ruokatorilla on 
mukana useita edellisiltä vuosilta tuttuja suosikkiravintoloita, mutta myös paljon uutta maisteltavaa, 
iloitsee Vegånian tuottaja Suvi Kiukas. Mukana on tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Suomen 
ulkopuolelta saapuva näytteilleasettaja.  
 
Ølfestissä fuusioidaan perinteikäs Biergarten ja moderni käsityöläisolut yhteen. –Olemme erittäin 
innoissamme tämän vuoden panimokattauksesta, kertoo Ølfestin tuottaja Peetu Sillanpää. –Myöskään 
siiderien ystäviä ei olla unohdettu, sillä osa panimoista tuo paikalle nautittavaksi myös tätä toista 
herkullista käymisteitse valmistettua makuelämystä.  
 
VØLUME täyttää Porthanin puiston musiikilla koko elokuisen tapahtumaviikonlopun ajan. VØLUMEssa 
esiintyvät perjantaina 2.8. Cleaning Women, Äyräs, Pöllöt, Ronski & Satanic ja Teksti-TV 666. 
Lauantaina 3.8. esiintyjinä ovat Risto (soolo), Penniless, Jaakko Aukusti, Maustetytöt ja Aavikko. 
 
–VØLUME on täysin uusi osa tapahtumaa, yhteinen projektimme, johon niin Vegånia, Ølfest kuin 
Sunborn Catering & Sunborn Livekin on tuonut oman osansa. Haluamme olla osaltamme luomassa 
monimuotoista kaupunkikulttuuria Turkuun, ja siksi ruoan, oluen ja musiikin yhdistäminen kiinnostaa 
meitä, sanoo Vegånian toinen tuottaja Roosa Vastamäki.  
 
Vegånia on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma. Ølfest on K-18 ja VØLUMEen liput myy Ticketmaster. 
Kaikki Ruokatorin näytteilleasettajat on listattu Vegånian verkkosivuille. VØLUMEn aikataulut löytyvät 
tapahtuman sivuilta: https://vegania.fi/volume/ 
 
Ravintolaviikot tarjoavat mahdollisuuden päästä maistelemaan vegaanisia herkkuja jo ennen elokuuta 
kokonaisen kahden viikon ajan. Teemaviikkoihin osallistuu 12 ravintolaa ja kahvilaa: Espresso House 
Turku, FAFA's Turku, Fiilis Cafe & Bistro, Kupittaan paviljonki, Naughty BRGR Turku, Nomad Food & 
Wine, Pincho Nation, Pinella, Ravintola Karu, Rioni, Sushi Panda ja Tårget Mat & Vin Bar. Tarkemmat 
tiedot ravintoloiden sijainnista ja annoksista löytyvät Vegånian verkkosivuilta: vegania.fi 
 
 
Akkreditointi tapahtumiin ja lisätiedot: info.vegania@gmail.com 
 

 

 

 
Lisätietoja: 
tuottaja Suvi Kiukas p. 050 5423582 
tuottaja Roosa Vastamäki p. 050 3764618  
info.vegania@gmail.com 
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