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Turun kaupunki ja monet eri järjestöt ja
yhdistykset järjestävät toimintaa kesällä.
Esitteeseen on koottu tietoja Turun har-
ratusmahdollisuuksista ja tapahtumista
kesäkuusta elokuuhun.

Tervetuloa nauttimaan kesäisestä Turusta!

Kesätoimintaa Turussa 
ajalla 1.6.–31.8.2017

Vapaa-aikatoimiala

KUVA: ARTO TAKALA



Tutustu Suomen ja Turun historiaan

*Kuralan Kylämäki on ulkoilmamuseo, jossa voi tutustua suomalaisiin 
1950-luvun maalaistalon rakennuksiin ja pihoihin. Kesällä museossa on 
myös eläimiä aitauksissaan. Kurala on auki 1.6.–31.8. ti–su klo 10–18, 
osoite: Jaanintie 45, Turku. Tiistaisin 4.–25.7 on kaikenikäisille avoin työ-
paja joissa voi tutustua erilaisiin tekniikkoihin ja materiaaleihin. Keskiviik-
koisin klo 12–16 voi tutustua 1950-luvun emännän arjen töihin ja suoma-
laiseen ruokakulttuuriin. Museon toiminta on maksutonta.

Turku on myös täynnä monia edullisia museoita
ja tapahtumia

*Opi Suomen kasveista ja eläimistä: Biologisen museon perhelippu 
9,50 euroa. Avoinna koko kesän ti–su klo 9–17, osoite: Neitsytpolku 1,
Turku.
*Tutustu 1800-luvun elämään, taloihin ja pihoihin Luostarinmäen käsi-
työläismuseossa. Perhelippu 13 euroa. Avoinna 5.6.–3.9.2017 ma–su 
klo 10–18. Osoite: Vartiovuorenkatu 2. Esimerkiksi Käsityöntaidonpäivillä 
17.–20.8. pääset näkemään kymmeniä eri alojen käsityöläisiä työssään.
*Ota Suomen ja Turun historia haltuun Turun linnassa. Perhelippu 22 
euroa. osoite: Linnankatu 80, Turku. Avoinna 5.6.–3.9.2017 ma–su klo 
10–18.
*Apteekkimuseossa ja Qwenselin talossa voi tutustua turkulaisen 
ylemmän luokan elämään 1700-luvulla. Perhelippu 9,50 euroa. Avoinna 
2.5.–31.8.2017 ti–su klo 10–18.

KUVA: VESA AALTONEN



*Keskiaikaiset markkinat järjestetään Turun Vanhalla Suurtorilla 
29.6.−2.7., to–pe klo 12–20 ja la–su klo 12–18. Suomen suurimmassa 
keskiaikatapahtumassa pääsee tutustumaan keskiajan elämään ja nä-
kemään esimerkiksi tanssi- ja musiikkiesityksiä.

Liikuntaa Turussa

*Tasapainoryhmä keskiviikkoisin 10.5.–14.6. klo 14.30–15.30 ulkona 
Kupittaan urheiluhallin (Tahkonkuja 5) pääsisäänkäynnin edustalla tai 
sateella hallissa. Aloittelijoiden tasapainoryhmissä opitaan tasapaino-
harjoittelun alkeet erityisliikunnanohjaajan johdolla. Osallistumismaksu 
2,5 €/krt. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus
p. 050 594 7207.

*Kävelyryhmä urheilupuistossa keskiviikkoisin 10.5.–21.6. klo 12.30–
13.30 (Paavo Nurmen puistotie 9). Kävelyryhmä soveltuu henkilöille, 
joiden toimintakyky on heikentynyt tai käytössä on liikkumisen apu-
väline. Lähtö Yrjänän kohtaamispaikan pihasta (Itäinen Pitkäkatu 49). 
Sateen sattuessa on tuolijumppaa Yrjänän kohtaamispaikassa. Osal-
listumismaksu 2,5 €/krt. Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.

*Tai chi keskiviikkoisin klo 17–18 Kupittaan puistossa 10.5.–21.6.
Kokoontuminen klo 16.45, liikuntapalvelukeskuksen edessä (Blomber-
ginaukio 4). 5 €/krt tai 2,5 €/krt alennusryhmät.

*Bounce- kävelyryhmä on työikäisille suunnattua kävelyä 
Bounce-sauvoilla Impivaaran kuntoradalla tiistaisin 9.5.–20.6. klo 
17.30– 18.30. Lähtö Impivaaran jäähallin sisäänkäynnin luota (os. Es-
konkatu 1). Bounce-kävelysauvoissa on joustava ja liikettä vastustava 
varsi, jonka avulla sauvakävely on entistä tehokkaampaa. Sauvat so-
pivat usein erityisesti henkilöille, joilla on ongelmia olkanivelissä. Ryh-
mään mahtuu maksimissaan 9 osallistujaa. Osallistumismaksu 5 €/krt 
(aleryhmät 2,5 €/krt). Kimmoke-rannekelaiset maksutta sekä Saattaja-
kortilla avustaja maksutta. Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.



Välineitä vuokralle tai lainaan

*Liikuntapalvelukeskuksesta (os. Blomberginaukio 4) 
voit vuokrata mm. bocciapallot, frisbeegolfkiekkoja, kä-
velysauvoja tai muita pienvälineitä. Vuokralle on tarjolla 
myös erilaisia soveltavan liikunnan välineitä (esim. pol-
kupyöriä). Lisätietoja: www.turku.fi/valinevuokraus tai
p. 050 5546 217.
*Pikku-Paavon kontista (os. Seikkailupuisto, 
Kupittaankatu 2) saat lainaksi lasten ja nuorten 
liikuntavälineitä. Lainaus tapahtuu henkilötodis-
tusta näyttämällä. Lainausaika on kaksi tuntia. 
Lisätietoja: www.turku.fi/valinevuokraus tai p. 050 
554 6227.

*Lisätietoja välineiden vuokrasta ja lainasta: Liikuntapalvelukeskus 
p. 050 554 6229. Järjestäjätaho ei vakuuta osallistujia.

Lapsille ja nuorille

*Seikkailupuistossa (Kupittaankatu 2, Turku) on monenlaista tekemis-
tä lapsille ja perheille. Alueella on paljon keinuja, leikkivälineitä ja kiipei-
lytelineitä. Puistoalue on aina avoinna ja sen käyttö on ilmaista. Lisäksi 
järjestetään maksullisia esityksiä ja harrastusryhmiä.

*Kesän avajaiset keskiviikkona 7. kesäkuuta klo 10–18. Ohjelmassa 
mm. poniratsastusta, Trubaduuri Antti Saari kiertää esittäen tunnettuja 
lastenlauluja ja Pokemon Go Race käynnistyy Seikkailupuistosta klo 13. 
Näiden lisäksi voi myös kokeilla safariautoilla ajoa ja pomppulinnaa! Toi-
mintapisteet ovat maksullisia.

*Juhannusjuhla torstaina 22.6.2017 klo 11–15. Koko perheen perintei-
sen juhannusjuhlan ohjelmassa on mm. kukkaseppeleiden tekoa, juhan-
nussalon koristelua, musiikkia, makkaranpaistoa sekä leikkejä. Tapahtu-
ma maksuton.

*Musapiknik sunnuntaina 6. elokuuta klo 12–22. Seikkailupuiston ke-
säkausi huipentuu tuttuun tapaan koko perheen Musapiknikiin, jossa on 
huippuartistien lisäksi paljon alueohjelmaa koko perheelle. Tapahtuma 
on maksuton, päihteetön ja ikärajaton.



*Turun tyttöjen talo järjestää monipuolista tekemistä 12–28-vuotiaille 
tytöille ja nuorille naisille viikoilla 23–26, mm. retkiä, kokkausta, käden-
taitoja ja muuta hauskaa ohjelmaa. Osoite: Yliopistonkatu 26 b, 2 krs. 
Katso lisätiedot nettisivuilta www.mimmi.fi. Toiminta on maksutonta.

*Suomen Punainen Ristillä on QuHan nuorisotoimintaa Halisten 
nuokkarilla osoitteessa Gregorius IX:n tie 8. Nuokkari on avoinna
normaalisti maanantaisin klo 13–17 (alle 12-vuotiaat) ja klo 17–20
(12–18 -vuotiaat) juhannukseen saakka.
*Muina päivinä erityistä kesätoimintaa, mm.:
2.6. Let’s start Summer party klo 17–21
9.6. Pop up -puutarhan avajaiset klo 16–21
17.6. QuHan porukalla Siipiveikkojen yöhön, lähtö Huudilta klo 19.30 
20.6. Piknik, tavataan Huudilla klo 16
21.6. Matka Vepsään, tavataan Huudilla klo 10 tai Aurajoen rannalla 
M/S Rositan lähtöpaikalla klo 10.45 (matkat Rositalla omakustanteiset, 
muuten retki on ilmainen)
14.8. Back to School party klo 13–20
Lisätiedot: Nuoriso-ohjaajat Anu Leppänen, anu.leppanen@redcross.fi 
ja Johanna Stauffer, Johanna.stauffer@redcross.fi

*Suomen Punaisen Ristin lasten leiri
Ensiapupainotteinen lasten leiri 7–12-vuotiaille järjestetään Turun Hir-
vensalossa 6.–7.6. Leirillä tutustutaan Punaisen Ristin toimintaan ja 
periaatteisiin sekä opetellaan ensiapua, uidaan, saunotaan ja nautitaan 
kesästä. Lisätietoja leiriasioista: Nuorisotoiminnan suunnittelija Sara 
Parhiala, sara.parhiala@punainenristi.fi, p. 040 731 3595

Muuta kulttuuriohjelmaa ja -toimintaa

*3.5.–27.7. Raunistulan hiirten huisin hauska sirkuspäivä- näyt-
tely on esillä pääkirjaston lastenosastolla Saagassa. Vitriinistä voit mm. 
kurkistaa ennustajahiiren mystiseen telttaan, nähdä huiman elefantti-
esityksen, bongata hurjan leijonan ja ihastella yksityiskohtaisia sirkus- 
hiirten asuinvaunuja.
*Kulttuurikuntoilun selko-opastukset 31.5. ja 2.6. Monikulttuuris-
ten kulttuurikuntoilureittien selkokieliopastukset lähtevät pääkirjaston 
sisäpihalta klo 12. Reittien pituus on n. 2 km ja reitin varrella tutustu-
taan Turun historiaan toiminnallisen ohjelman kautta. Ei erikseen en-
nakkoilmoittautumista ja kierrokset ovat maksuttomia.



*Euroopan suurin kansanperinne tapahtuma Europeade 2017 jär-
jestetään Turun keskustassa 26.7.–30.7.2017. Lisätiedot ja tarkempi 
ohjelma: https://www.turku.fi/europeade2017 tai
https://www.facebook.com/europea-deturku2017
*Valtakunnallinen Iska Warran- konferenssi 17.8.–18.8. järjestetään 
nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa. Osoite: Aurakatu 16, Turku. 
Toista kertaa järjestettävä Iska Warran – Somalialaiset Suomessa -kon-
ferenssi kokoaa asiantuntijat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet pohtimaan, 
mitä Suomen somalialaisille kuuluu vuonna 2017. Tämän vuotisen ta-
pahtuman teemana ovat erityisesti yrittäjyys ja työllistyminen. Ilmoittau-
tuminen alkaa 1.6. osoitteessa:
https://www.lyyti.in/Iska_Warran_konferenssi_5317

Yhdessä-yhdistys Varissuolla
Yhdessä-yhdistys on kaikille avoin paikka Nisse Kavon katu 3:ssa, jon-
ka kesäohjelma on suunnattu aikuisille, jotka haluavat tehdä mukavia 
asioita yhdessä. Retkille on pakollinen ilmoittumiset etukäteen Aidalle tai 
Sailalle.
*Ulkopelejä ja grillausta. Torstaina 1.6. klo 12–15. Luvassa: mölkky, 
petanki ja muita kisailuja. Lopuksi grillataan majanummen pihalla.
*Frisbeegolf Lausteella. Keskiviikkona 7.6 klo 11–13. Lähtö Yhdessä- 
yhdistykseltä klo 11. Mukaan tarvitset hyvät kengät ja juomapullon. Rata 
on n. 4km pitkä.



*Pihakoriste -työpaja. Maanantaina 12.6 klo 14–16. Ohjelmassa on
erilaisia betonitöitä mm. ruukkuja ja pihakoristeita. Tarvitset mukaasi vain 
reipasta mieltä, tarvikkeet saat yhdistykseltä.
*Retki Ruissalon kasvitieteelliseen puutarhaan. Keskiviikkona 14.6. 
klo 10–14. Tapaaminen Yhdessä-yhdistyksessä klo 10. Ohjelmassa tu-
tustumista Ruissalon puutarhaan, sisäänpääsy maksetaan 15 ensimmäi-
selle ilmoittautuneelle.
*Retkipäivä Koroisille. Tiistaina 20.6 klo 12–15.30. Lähdemme tutus-
tumaan Koroisten alueeseen, lähdemme yhdistykseltä bussilla ja käve-
lemme n. 1km Koroisten kyläalueelle (Koroistentie 2). Tarvitset mukaan 
reipasta retkimieltä. Tapaaminen Yhdessä-yhdistyksessä klo 12.
Lisätietoja retkistä ja kesäohjelmasta:
Saila Holm (044 744 5523) saila.holm@yhdessa.org
Aida Bacic (044 744 5525) aida.bacic@yhdessa.org

*Mannerheimin lastensuojeluliitto Varsinais-Suomen piiri järjestää 
toimintaa lapsille ja lapsiperheille. Perhekahvilassa voit tutustua muihin 
perheisiin, leikkiä lasten kanssa ja juoda kahvia ja teetä. Perhekahvila on 
auki koko kesän tiistaisin ja torstaisin klo 9–15, osoite Sepänkatu 3, Turku. 
Lisätietoja: Rea Metsäpalo, rea.metsapalo@mll.fi, 044 710 9520.

KUVA: MIKA OKKO



Naisten kohtaamispaikka DaisyLadies Turun keskustassa
DaisyLadies ry:n kielikahvilaan ovat tervetulleita kaikki suomen kielestä 
kiinnostuneet Suomeen muuttaneet ja syntysuomalaiset naiset. Tarjolla 
kahvia ja teetä sekä pientä makeaa.
*Kielikahvilat keskiviikkoisin 3.5.–14.6. klo 13–15 Muistolassa, 
Linnankatu 41: 3.5., 10.5, 17.5. ja 31.5. 
Daisylassa, Uudenmaankatu 1: 24.5, 7.6. ja 14.6.
*Kesäkahvila DaisyCafe, Muistolassa, ti–pe 2.5.–21.6. klo 11–15. 
Osoite: Linnankatu 41, 20100 Turku. DaisyCafessa tarjoillaan myös lou-
nasta ti–pe klo 11–15. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta
www.facebook.com/daisyladies-ry

Miesten kohtaamispaikka Nummessa
Vain miehille! -kohtaamispaikka tarjoaa mukavaa tekemistä ja yhdessä-
oloa miesporukassa. Olemme auki koko kesän. Pelaamme jalkapalloa, 
retkeilemme ja pelailemme erilaisia pelejä.
5.6.–31.7.: Ma klo 14–18, Osoite: Linnankatu 2, Kaupunginkirjaston 
Studio. Koko kesän auki: ti klo 12–16, ke klo 12–16, to klo 12–16. 
Osoite: Vanha Hämeentie 29, T-talo, 3.krs.
Tarkemmat tiedot netistä: www.tsemmpi.net/miehille.html ja
Facebook/Vain miehille -kohtaamispaikka. Lisätietoja:
Perttu Louhesto, perttu.louhesto@tsemppi.net,  050 434 3991.

   Lisäksi tietoja kesän tapahtumista sekä harrastuksista
   voi tiedustella ja etsiä:
   *Maahanmuuttajakoordinaattori Miia Kauppilalta, 
   miia.kauppila@turku.fi, puh. 040 642 8465.

   *Turun seudun tapahtumakalenterista löydät Turun alueen kaikki ta
   pahtumat. Tutustu kalenteriin: http://kalenteri.turku.fi/events/calendar
   
   *Lisätietoja maahanmuuttajien palveluista löydät sivulta
   http://www.turku.fi/maahanmuuttajat

Esitteen tiedot ovat koostettu yhteistyössä DaisyLadies ry:n, Yhdessä-yhdistyksen, Miestenkoh-
taamispaikan, Turun Tyttöjen talon, Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin ja 
SPR:n kanssa. Turun kaupunki ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.


