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MAATA NÄKYVISSÄ -FESTARIT KOKOSI 2 000 KÄVIJÄÄ TURKUUN  
JA RUNSAASTI YLEISÖÄ STRIIMIN ÄÄRELLE 
 
Maata Näkyvissä -festarit kokosi noin 2 000 festarikävijää Turkuun Gatorade Centeriin 
lauantaina 20. marraskuuta. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin koronaviruspandemian 
vuoksi poikkeuksellisesti yksipäiväisenä ja siihen myytiin myös striimilippuja. Paikan päällä 
Gatorade Centerissä käytettiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräyksen 
mukaisesti koronapassia. 
 
Striimilippuja myytiin sekä yksityishenkilöille että ryhmille. Monet seurakunnista, jotka eivät 
tänä vuonna järjestäneet retkeä festareille Turkuun, ostivat ryhmälipun striimiin ja järjestivät 
nuorille festarikatsomoita omilla paikkakunnillaan. 
 
Tapahtumasta päävastuussa oleva Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen on iloinen 
striimilippujen hyvästä menekistä ja kiitollinen koko festaripäivän onnistumisesta. 
 
”Kaikki nuorilta ja nuorisotyöntekijöiltä saamani palaute on ollut, että tapahtuma on todella 
onnistunut.” 
 
Maata Näkyvissä -festareiden teema oli tänä vuonna "Minulla on unelma". Aihetta käsiteltiin 
festaripäivän aikana monesta näkökulmasta. Pääpuhujana oli Tanskassa nuorten parissa 
työskentelevä amerikkalainen Jim Pfrogner. Illan päätteeksi festariyleisöä tanssitti yksi 
Maata Näkyvissä -festareiden kestosuosikeista, energinen brittibändi LZ7. 
 
Bändien ja puhujien lisäksi päälavalle pääsi myös Instagramin kautta mukaan hakeneita 
nuoria soittamaan ja laulamaan, tanssimaan sekä esittämään voltteja ja muita 
voimisteluliikkeitä. 
 
Esiintymislava oli tällä kertaa tavallista pienemmän yleisömäärän vuoksi rakennettu hallin 
jääalueen keskelle eli tavanomaista lähemmäs päätykatsomoa. 
 
”Lavaan, tekniikkaan ja tapahtuman muuhun toteutukseen on oltu tyytyväisiä. Olen todella 
kiitollinen siitä sisällöstä, mitä lavalta on kuultu niin artisteilta kuin puhujiltakin. Syksy on ollut 
pitkä, mutta kaiken tämän jälkeen nyt on todella siunattu olo”, Heinonen sanoo. 
 
Ensi vuonna Maata Näkyvissä -festareita vietetään 18.–20.11.2022 Gatorade Centerissä ja 
Turun Messukeskuksessa teemalla Ilon päivä. 
 
 
 
 
Kuvia Maata Näkyvissä -festareilta: https://www.flickr.com/photos/maatanakyvissa/albums  
Kuvat ovat vapaasti julkaistavissa. Kuvan julkaisemisen yhteydessä on mainittava kuvaajan nimi ja 
Maata Näkyvissä -festarit. 
 

https://www.flickr.com/photos/maatanakyvissa/albums


 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
Maarit Yli-Vainio 
Maata Näkyvissä -festareiden tiedottaja 
tiedottaja@maatanakyvissa.fi  
puh. 045 1222 112 
 
www.maatanakyvissa.fi  
Instagram @maatanakyvissa 
Facebook @maatanakyvissa 
Twitter @maatanakyvissa 

 
 
Pohjoismaiden suurinta kristillistä nuorten tapahtumaa, Maata Näkyvissä -festareita vietettiin tänä 
vuonna Turun Gatorade Centerissä lauantaina 20. marraskuuta. Tapahtuma lähti liikkeelle vuonna 
1984 menehtyneen turkulaisen lukiolaispojan muistojuhlana. Tapahtuman järjestävät Sleyn 

nuorisotyö ja joukko Turun evankelis-luterilaisia seurakuntia. 
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