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Tervetuloa 
turkulaiseksi!
Olemme iloisia, että valitsit 
Turun uudeksi kotikaupungik-
sesi ja ryhdyit turkulaiseksi. 
Se on hyvä päätös!

Kokosimme sinulle tämän oppaan, 
jotta kotiutuminen kävisi helpommin 
ja tuntisit itsesi lämpimästi terve-
tulleeksi kaupunkimme asukkaaksi. 

Koti Turussa on minulle se paras 
paikka – toivottavasti myös sinulle.

Aleksi Randell, kaupunginjohtaja

Welcome 
home to Turku!
We are happy that you have 
chosen our fair city as your 
new hometown and decided 
to become a resident of Turku. 
That is a good decision!

In order to help you settle in and 
make you feel warmly welcome in 
our city, we have compiled this 
guide on all things Turku.

For me, my home in Turku is the 
best place to be – I hope that you 
will come to feel the same way.

Mayor Aleksi Randell

Välkommen 
att bli Åbobo!
Vi är glada över att du 
valde Åbo till din nya 
hemstad och blev Åbobo. 
Det var ett bra beslut!

Vi har sammanställt den här guiden 
för dig för att du ska ha det lättare 
att bli hemmastadd och för att du 
ska känna dig varmt välkommen 
som invånare i vår stad.

Mitt hem i Åbo är den bästa platsen för 
mig – hoppas du känner detsamma.

Aleksi Randell, stadsdirektör
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Sukella 
Turkuun!

Asuminen  
& ympäristö
7 Kansainvälinen ja  
 monikulttuurinen  
 kaupunki
8 Neuvontaa ja 
 asiakaspalvelua 
10 Löydä Turku
12 Kiinnostavat 
 kaupunginosat  
13 Saaristo ja luonto

Vapaa-aika
14 Mitäs tehdään?
15 Kortilla 
 edullisemmin
16 Liikuntaa jokaiselle
18  Seikkailupuisto
19  Nuorten Turku
20  Kirjasto
22  Turun filharmoninen  
 orkesteri
23 Teatterit

Päivähoito  
ja koulutus
24 Päivähoito
24 Ala- ja yläkoulut
26 Lukiot, 
 ammattikoulut, 
 korkeakoulut
26 Aikuiskoulutus

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut
28  Oma terveysasema
29  Päivystys
29  Erikoissairaanhoito
29  Sähköiset palvelut
30  Suun ja
 hampaiden hoito
30  Neuvola
30  Seniorit
31 Toimeentulotuki

Työ- ja 
yrityspalvelut
32 Vilkas elinkeinoelämä 
32 Vesisopimus, sähkö- 
 sopimus, jätehuolto
33 Turku kasvaa 
 kestävästi
34 Föli-bussit 

Näin Turku toimii, osallistu! 
sivuilla 4–5 voit tutustua turkulaisen vaikutusmahdollisuuksiin. 
Turussa kaikki saavat äänensä kuuluviin – äänestämällä ja 
vaikuttamalla omassa ryhmässään. Pidetään huolta Turusta yhdessä!

Dyk ner i Åbo!

Boende 
och miljö
9  Rådgivning och  
 kundservice
12  Upptäck Åbo
13  Skärgården och  
 naturen

Fritid
17  Motion 
18  Äventysrparken  
 Seikkailupuisto 
 för barn och familjer
19  Ungdomsgården  
 Zapadak
21  Biblioteket
23  Teatern

Dagvård och 
utbildning
25  Dagvård 
25  Grundläggande  
 utbildning
27  Katedralskolan
27  Yrkesinstitut 
27 Universitetet 
 Åbo Akademi
27 Arbis, arbetarinstitut

Social och  
hälsovårds- 
tjänster
31  Jour
31  Munhälsovård
31  eTjänster
31  Tjänster för äldre

Syssel-
sättnings- 
och företags-
tjänster
35  Föli-bussar

6 This is How Turku Operates, Take Part!

Housing and 
Environment
6  Turku Welcomes 
 its New Residents
6  Multilingual 
 Information 
 Point Infotori
7 Give Feedback

Leisure
17  Sports for everyone
18  Adventure Park  
 Seikkailupuisto 
 for Children
21  Turku City Library

Day Care and 
Education
7  Adult Education
25  Day Care
27  Basic and Upper  
 Secondary 
 Education 
27  The Universities 
 of Turku

Health and 
Social Services
31  Emergency 
 Services
31  Health Centres  

Business 
Services
35  Föli Buses 

Vaikka kaikki 
eivät voi syntyä 
Turussa, tänne 
voi onneksi 
aina muuttaa.

5 Så här fungerar Åbo, delta!

Immerse yourself in Turku!



4 Turku on Suomen ykköskaupunki Facebookissa ja aktiivinen myös Twitterissä, YouTubessa ja
Instagramissa. Liity seuraan ja tee myös keskustelunavauksia ajankohtaisista puheenaiheista.

Äänestä 
kunnallisvaaleissa 
Ylin päätösvalta Turussa on kaupungin-
valtuustolla, jossa on 67 valtuutettua. 
Asukkaat valitsevat valtuutetut äänestä-
mällä joka neljäs vuosi toimitettavissa 
kunnallisvaaleissa. 
 Kaupunginhallitus vastaa puolestaan 
kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidos-
ta sekä toimeenpanee valtuuston pää-
tökset. Kaupunginhallituksessa on 13 
valtuuston valitsemaa jäsentä. Päätöksiä 
tehdään myös lauta- ja johtokunnissa. 
 Kaupunginvaltuuston kokouksia voi 
tulla seuraamaan kaupungintalolle tai kat-
soa suorina videolähetyksinä ja tallenteina. 

Videot sekä kaupunginvaltuuston, -hallituk-
sen ja lautakuntien kokousten esityslistat ja 
pöytäkirjat: • turku.fi/paatoksenteko

Näin Turku toimii, 
osallistu! 

turku.fi/
osallistujavaikuta
Turussa toimii seitsemän vaikuttajaryh-
mää, joihin asukkaat voivat olla yhteydes-
sä itseään koskevissa kysymyksissä: Tu-
run lasten parlamentti, nuorisovaltuusto, 
vammais-, vanhus- ja monikulttuurisuus-
neuvostot, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
toimikunta sekä seuraparlamentti.   
 Vaikuttajaryhmät edistävät esimerkiksi 
hyvinvointiin, terveyteen, asumiseen ja 
liikkumiseen liittyviä asioita. Vaikuttamaan 
pääsee myös osallistumalla asiakasraa-
teihin ja keskustelutilaisuuksiin sekä vas-
taamalla kyselyihin.  

•  Monikulttuurisuus-
 neuvosto s. 7 
•  Nuorisovaltuusto s. 21

•  Lasten parlamentti s. 27

• Vanhus- ja  
 vammaisneuvostot s. 30

turku.fi/palaute
Palautepalveluun voi
lähettää kiitoksia, 
moitteita ja kehittämis-
ehdotuksia kaupungin 
palveluista ja toiminnasta kuten asuminen, 
joukkoliikenne, terveydenhoito, opetus, 
liikunta ja kulttuuri. Palautteet kerryttävät 
tietoa asukkaita askarruttavista kysymyk-
sistä ja auttavat kehittämään Turkua 
entistä paremmaksi asuinpaikaksi.

turku.fi/some

Missä luet 
Koti Turussa -opasta? 
Julkaise kuva Instagramissa 
#KotiTurussa 
@Turkukaupunki 
Arvomme kuvia julkaisseiden 
kesken lippuja Turun 
vapaa-ajanpalveluihin 
ja Föli-matkoihin.

Sinulla on oikeus saada tietoa kotikaupunkisi 
asioiden valmistelusta ja päätöksistä sekä saada 
oma äänesi kuuluviin helposti. Turun kaupunki 
toimii vastuullisesti yhteistyössä asukkaiden, 
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Anna 
palautetta!
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Påverka 
via din egen 
grupp och 
ge feedback!

Åbo stad är aktiv i sociala medier och den stad i Finland som har flest likes på 
Facebook. Kom med! Diskussionsinlägg om aktuella teman är också välkomna.

Jarkko Virtanen 
Apulaiskaupungin-
johtaja/Biträtande 
stadsdirektör/
Deputy Mayor

Så här 
fungerar 
Åbo, delta! 
Du har rätt att få information om 
beredningen av stadens ärenden 
och beslut samt att lätt få din 
röst hörd. Åbo stad betjänar 
åboborna och handlar ansvars-
fullt i samarbete med invånare, 
kunder och samarbetspartner. 

Rösta i kommunalvalet
Den högsta beslutanderätten i Åbo 
utövas av stadsfullmäktige som väljs av 
invånarna. Åbo stadsfullmäktige består av 
67 ledamöter. Stadsfullmäktige väljs genom 
kommunalval vart fjärde år. Stadsstyrelsen 
svarar för stadens förvaltning och ekono-
mi samt beredningen och verkställigheten 
av stadsfullmäktiges beslut. Stadsstyrels-
en består av 13 ledamöter som väljs av 
stadsfullmäktige. Beslut fattas också i 
nämnder och direktioner. Fullmäktige-
möten kan följas från åskådarläktaren, i en 
direktsändning eller via videoinspelningar. 
Videor samt stadsfullmäktiges, stadsstyrel-
sens och nämndernas föredragningslistor  
och protokoll: • turku.fi/sv/beslutsfattande

Påverka
I Åbo verkar sju på-
verkargrupper som in-
vånarna kan ta kontakt 
med: Barnens parlament, 
ungdomsfullmäktige,
handikapp- och äldre-
rådet samt rådet för mångkulturalism 
och kommittén för jämlikhet och likställd-
het samt föreningsparlamentet. Påverkar-
grupperna främjar frågor som gäller t.ex. 
välfärd, hälsa, boende och tillgänglighet. 
Man kan också påverka genom kundråd, 
genom att svara på enkäter och genom 
att delta i diskussionsmöten.

turku.fi/feedbacktjansten
Till feedbacktjänsten kan du skicka ris och 
ros samt utvecklingsförslag gällande 
stadens tjänster och verksamhet såsom 
boende, välfärd, hälsovård, undervisning, 
motion och kultur. Den feedback som 
kommer in ger oss information om det 
som invånarna går och funderar på och 
hjälper oss att utveckla Åbo till en ännu 
bättre plats att bo på.

Kaupungin johto/
Stadens ledning/
City Administration
Konsernihallinto/
Koncernförvaltningen/
Central Administration: 
Yliopistonkatu/Universitetsgatan 27a 
p./tel 02 330 000, turunkaupunki@turku.fi

Kaupungintalo/
Stadshuset/City Hall: 
Aurakatu/Auragatan 2

Seppo Lehtinen 
Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja/ 
Ordförande för  
stadsfullmäktige/ 
Chairperson of 
the City Council

Olli A. Manni 
Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja/
Ordförande för 
stadsstyrelsen/
Chairperson of 
the City Board

Aleksi Randell 
Kaupunginjohtaja/
Stadsdirektör/Mayor

Turussa toimii 
myös Lasten
parlamentti
Lue lisää sivulta 27

Turku on 
kotikaupunki

185 825 
turkulaiselle.
• Perheiden keskikoko 2,6
• Yhden hengen talouksia 51 % 
• Virallisesti kaksikielinen kaupunki: 
 ruotsinkielisiä 5,4 % ja muita kuin 
 kotimaisia kieliä puhuvia 9,6 %
• Kunnallisveroprosentti 19,5 %
• Vuoden keskilämpötila 7,4 ºC

mailto:turunkaupunki@turku.fi
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turku.fi/osallistujavaikuta
There are seven influence groups in Turku 
that residents can contact regarding 
matters affecting them: the Turku Child-
ren’s Parliament, the Youth Council, the 
Disability Council, the Council of Senior 
Citizens, the Multicultural Council, the 
Equality Committee and the Parliament 
of Sports Clubs. The influence groups 
promote matters related to well-being, 
health, housing and sports, among other 
things. You can also make a difference
by participating in customer panels and 
discussion events and by taking surveys. 

turku.fi/en/
multicultural-council
The Multicultural Council of Turku promo-
tes co-operation and dialogue between 
immigrant associations and encourages 
immigrants to participate in and influence 
the city’s social decision-making. In addi-
tion to this, the Council makes statements 
about matters related to immigrants. 
The Multicultural Council consists of 14 
members, including six representatives 
from immigrant associations.

This is how 
Turku operates, take part! 
You have the right to receive information 
about how matters are prepared and 
decisions are made in your city and to get 
your voice heard easily. Turku serves the 
citizens of Turku and operates responsibly 
in collaboration with residents, customers 
and cooperation partners. 

Vote in the municipal elections 
The highest decision-making power in 
Turku is exercised by the City Council, 
which is elected by the city’s residents in 
the municipal elections every four years. 

The City Board is responsible for the City’s 
administration and financial management 
and executes the decisions made by the 
City Council. The City Board consists of 
13 members chosen by the City Council. 
Decisions are also made in committees and 
boards. The public may observe Council 
meetings from the gallery at the City Hall, as 
live online broadcasts, and as video record-
ings published online after the meetings. 

The videos and the meeting agendas and 
minutes of the meetings of the City Council,  
City Board and committees can be found at
•  turku.fi/paatoksenteko (in Finnish)

Turku 
welcomes 
its new 
residents
Turku values its multicultural 
nature and believes that the  
successful integration of 
immigrants contributes to the  
city’s prosperity. Turku has 
always been a characteristically 
international and multicultural city.

Every year, the City of Turku arranges a 
festive occasion for those inhabitants who 
have received Finnish citizenship. The 
prizes for the year’s New Citizen of Turku 
and the year’s Multicultural Act, which are 
selected based on the suggestions made 
by the residents, are also handed out at 
the occasion. 

There are citizens from 130 different 
countries living in Turku, and more than 
100 different languages are spoken in 
the city. The number of residents whose 
mother tongue is something other than 
Finnish or Swedish is 19,000. The most 
spoken foreign languages are Russian, 
Arabic, Kurdish, Albanian and Estonian.

Infotori 
is a multilingual information 
point for immigrants residing
in Turku and the neighbouring 
municipalities.

Make 
a difference 
through 
your group

Monitori Joint Services in the Skanssi 
shopping centre. Mon 9–18, Tue–Thu 9–16, 
Fri 9–15. Counselling in Arabic, English, 
Kurdish, German, Russian and Finnish every 
day. Counselling in Albanian, Dari, Pashto, 
Persian, Somali and Estonian according to 
the timetable at turku.fi/en/infotori

Services for immigrants in Turku turku.fi/en/immigrants
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Kansainvälinen ja 
monikulttuurinen 
kaupunki
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat 
leimanneet Turkua aina. Turkulaisia on 
yhteensä 186 000. Asukkaita on 130 eri 
maasta, ja he puhuvat sataa eri kieltä. 
Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkie-
lenään puhuvia turkulaisia on 19 000. 
Eniten kuulee venäjää, arabiaa, kurdia, 
albaniaa ja viroa. 
 Turku uskoo, että maahanmuuttajien 
kotoutuminen tuo menestystä kaupungil-
le. Joka vuosi Suomen kansalaisuuden 
saaneille asukkaille järjestetään juhla, jos-
sa palkitaan kaupunkilaisten ehdotusten 
perusteella valittu vuoden uusturkulainen 
ja monikulttuurisuusteko. 

turku.fi/
monikulttuurisuusneuvosto
Turun monikulttuurisuusneuvosto edistää 
maahanmuuttajajärjestöjen välistä yhteis-
työtä ja vuoropuhelua sekä kannustaa 
maahanmuuttajia osallistumaan ja vaikut-
tamaan yhteiskunnalliseen päätöksente-
koon. Se antaa lausuntoja maahanmuut-
tajia koskevissa asioissa. Neuvostossa on 
14 jäsentä, mm. kuusi maahanmuuttaja-
järjestöjen edustajaa. Turun maahanmuut-
tajien palvelut kootusti:
• turku.fi/maahanmuuttajat

Kiinnostaako monikulttuurinen 
toiminta? punainenristi.fi

Vi 10 000
talar
svenska. 

Me 19 000 
puhumme
100 eri kieltä.

Me 156 000 
puhumme 
suomea.

Saamea 
puhuu 12.

Join in and discuss: turku.fi/some

Turku toimii aktiivisesti 
Itämeren alueella 
mm. Itämeren kaupunkien liitossa (Union 
of the Baltic Cities, UBC. Turulla on toi-
mistot Pietarissa ja Brysselissä yhdessä 
Varsinais-Suomen liiton kanssa. 

turku.fi/feedback 
You can use the feed-
back service to send 
positive and negative feedback as well 
as suggestions on how the city should 
develop its services and operations, such 
as housing, public transport, health care, 
education, sports and culture. The feed-
back provides information on matters 
affecting the city’s residents and helps us 
develop Turku into an even better place 
to live in.

Adult Education
Turku offers a good quality liberal adult 
education services for speakers of foreign 
languages. Our multicultural unit is called 
The Loupe (Luuppi). The Loupe offers 
education mainly in the following topics: 

Turun 
ystävyys-
kaupungit:

Youth Council

• Bergen (Norja) 
• Bratislava (Slovakia)
• Constanza (Romania)
• Firenze (Italia) 
• Gdansk (Puola) 
• Göteborg (Ruotsi) 
• Köln (Saksa) 
• Pietari (Venäjä) • Rostock (Saksa) 
• Szeged (Unkari) • Tartto (Viro) 
• Varna (Bulgaria)  • Århus (Tanska) 

Finnish and Swedish, arts and crafts, 
dance and exercise, culture, music, 
information technology and integration 
studies. In addition, The Loupe has high 
quality introductory education in Finnish 
society and working life. Learning takes 
place mainly in easily understandable 
Finnish or Swedish.
• www.luuppi.eu

Urban gardening
If you are interested in allotment garde-
ning, you can rent out a piece of land for 
this purpose from the city. There are 100-
square-metre patches of land available 
for rent all around Turku. If you’ve got 
a green thumb, these patches offer a 
great and affordable way to grow herbs, 
vegetables and flowers.
• turku.fi/urbangardening

Give 
feed-
back!

http://www.luuppi.eu


Turku-piste 
on asiakas-
palvelupiste 
keskustassa
Turku-pisteessä saat neuvontaa 
asumiseen ja rakentamiseen
liittyen. Esimerkkejä palveluista:

• arkistopalvelut
• karttapalvelut
• korjausneuvonta sekä korjaus-  
 ja energia-avustukset
• pysäköintiin liittyvä neuvonta 
• päivähoidon uusien asiakkaiden  
 neuvonta
• tietoa tonteista ja rakennus-
 lupakartat
• venepaikat

TURKU-PISTE

Puolalankatu 5, p. 02 330 033 
ma–to 9–15.30, pe ja pyhien aattona 
9–15. turun.kaupunki@turku.fi
Kaupunginarkisto
kaupunginarkisto@turku.fi, 
p. 02 262 7262
Kiinteistöliikelaitos
kiinteistoliikelaitos@turku.fi,
p. 02 262 4565
Ympäristötoimiala
ykv@turku.fi, p. 02 262 4300
Konsernihallinnon kirjaamo
turun.kaupunki@turku.fi
Varhaiskasvatus/päivähoito
ma–pe 9–15, p. 02 262 5610
varhaiskasvatus@turku.fi
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turku.fi 
uutisoi Turun ajankohtaisista asioista ja sisältää 
runsaasti tietoa kaupungin palveluista ja toiminnasta. 
Sähköiset asiointipalvelut: turku.fi/asioiverkossa

• Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
neuvoo ja palvelee tiistaisin 12–16. Paikal-
la on myös Henrikin seurakunnan pappi. 
• Turun kaupunki tarjoaa ilman ajan-
varausta päivähoidon palveluneuvon-
taa ja tietoa varhaiskasvatuksen vaihtoeh-
doista maanantaisin 11–18.  
• Turun seudun velkaneuvontaa on 
saatavilla perjantaisin 13–16. Velka-
neuvonta auttaa taloudenhallintaan ja 
velkoihin liittyvissä kysymyksissä.

Monitorin vakiopalveluita ovat myös: 
• Kaikkien FÖLI-bussikorttien myynti 
• Liikuntakorttien ja Seniorirannekkeen myynti
• Kaupungin työkeskuksen ja nuorten työpaja  
 Fendarin tuotteiden myynti
• Vaski-kirjaston kirjastopalvelut 
• Kuusi maksutonta nettipistettä ja ohjaus  
 sähköisten palveluiden käyttöön
• Vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan ja 
 palveluiden esittelyt tiistaisin 13–15

Turun seudun asukkaat saavat Moni-
torista julkiset palvelut yhdeltä tiskiltä: 
• Saat neuvontaa ja apua Poliisin 
passi- ja henkilökorttihakemuksen sekä 
sähköisten hakemusten ja ajanvarausten 
tekemiseen.
• TE-toimiston työnhakuneuvoja on 
paikalla joka arkipäivä. Monitorissa jär-
jestetään myös työnhaun ja ammatillisen 
kehittymisen tueksi koulutusesittelyjä, 
rekrytointitapahtumia ja eri ammattialojen 
esittelyjä.
• Maistraatti tarjoaa neuvontaa ja apua 
hakemusten ja asiakirjojen täyttämiseen 
sekä sähköisten hakemusten tekemiseen, 
ja saatavilla on myös yleisimmät maistraa-
tin lomakkeet.  
• Saat apua Kelan sähköisten palveluit-
ten käytöön ja neuvontaa hakemuksien 
täyttämiseen. Myös Kelan hakemukset 
voi jättää Monitoriin.

Monitori on 
julkisten palveluiden 
asiakaspalvelupiste
Yhteispalvelu Monitori on Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen 
työ- ja elinkeinotoimiston, Poliisin, Kelan, maistraatin sekä 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen palvelupiste. 

Linkkivinkit
• turku.fi/kaavahaku • turku.fi/tontit
•  turku.fi/puunkaato • turku.fi/rakentaminen 
• turku.fi/rakennuslupa • turku.fi/vesimittari 
• turku.fi/asukaspysakointi
• turku.fi/pysakoinninvalvonta
• turku.fi/puistot • turku.fi/koirapuistot

Monitori
Skanssin kauppakeskus, 
2. krs, Itäparkin pääty. 
ma, ti, ke 11–18,to 12–19, pe 11–17 
p. 040 160 4556. Bussit 9 ja 99. 
     Yhteispalvelu Monitori. 
• turku.fi/monitori  

• Propelli ry:n mielenterveysneuvonta joka  
 kuukauden toinen keskiviikko 12–16
• Neuvonta ja tiedon jakaminen kaupungin  
 palveluista sekä päätöksenteosta ja 
 suunnitelmista
• Kesätyö- ja koulutusmessut 
• Eurooppa-tiedotuksen esitteet 
• VASOn asumisoikeusasuntojen, 
 TVT-asuntojen sekä seurakuntayhtymän  
 vuokra-asuntojen esitteet ja hakulomakkeet

Tietoa sähkö- ja vesisopimuksista, kierrätyksestä ja jätteenlajittelusta löydät sivulta 32

http://www.turku.fi/monitori
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Lue kotiseutusi 
tapahtumista 
veloituksetta 
– asukaslehti Turkuposti 
kolahtaa postiluukustasi 
neljästi vuodessa!

Monitori erbjuder invånarna i Åboregionen 
mångsidiga offentliga tjänster över en disk: 
• Du får rådgivning och hjälp med att fylla 
i Polisens ansökningar och dokument 
samt hjälp med att fylla i elektroniska 
ansökningar och beställa tid hos polisen.
• Arbets- och näringsbyråns rådgivare 
för jobbsökning finns på plats varje var-
dag. På Monitori ordnas också utbildnin-
gspresentationer, rekryteringsevenemang 
och branschpresentationer som stöd för 
jobbsökning och yrkeskompetensutve-
ckling.
• Magistraten erbjuder rådgivning och 
hjälp med att fylla i ansökningar och 
dokument samt hjälp med elektroniska 
ansökningar, och magistratens vanligaste 
blanketter finns också i Monitori.  
• Du får hjälp med användningen av 
FPA:s elektroniska tjänster och rådgiv-
ning när det gäller att fylla i ansökningar. 
FPA:s ansökningar kan också lämnas i 
Monitori.

turku.fi informerar om stadens 
aktuella ärenden och innehåller rikligt med 
information om stadens tjänster och verksamhet. 
Elektroniska tjänster: turku.fi/sv/etjanster

Åboservicen 
erbjuder 
kundservice 
i centrum
På Åboservicen får du rådgivning 
gällande boende och byggande. 
Exempel på tjänster:

• arkivtjänster
• båtplatser
• information om tomter och  
 bygglovskartor
• karttjänster
• parkeringsrådgivning
• reparationsrådgivning samt repa 
 rations- och energibidrag
• rådgivning för nya kunder hos  
 dagvården

ÅBOSERVICEN

Puolalagatan 5, tel. 02 330 033 
mån–tors  9–15.30, 
fre och dag före helgdagar  9–15.00
turun.kaupunki@turku.fi

Monitori är 
ett kundserviceställe 
för offentliga tjänster
Samservicestället Monitori är ett gemensamt serviceställe 
för Åbo stad och Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, 
Polisen, FPA, Magistraten och Åbo och S:t Karins kyrkliga 
samfällighet. 

• Åbo och S:t Karins kyrkliga sam-
fällighet ger råd och betjänar tisdagar 
12–16, och på plats finns också en präst 
från Henriks församling. 
• Åbo stad erbjuder servicerådgivning 
inom dagvården och information om olika 
alternativ inom småbarnsfostran utan 
tidsbeställning måndagar 11–18.  
• Åboregionens skuldrådgivning be-
tjänar fredagar 13–16. Skuldrådgivningen 
hjälper i frågor som gäller ekonomi och 
skulder.

Monitori
köpcentret Skanssi, 2:a vån., 
i ändan av östra parkeringshallen: 
mån–ons 11–18, tors 12–19, fre 11–17
tfn 040 160 4556. Bussarna 9 & 99. 
   Yhteispalvelu Monitori.  
• turku.fi/monitori  

Infotori neuvoo maahanmuuttajia
Infotori on Turun seudun maahanmuuttajien monikielinen neuvontapiste 
Monitorin tiloissa kauppakeskus Skanssissa. Neuvontaa arabian, 
englannin, kurdin, saksan, venäjän ja suomen kielellä päivittäin, 
albanian, darin, pashton, persian, somalin ja viron kielen 
neuvonta-ajat vaihtelevat.  
Aukioloajat: ma 9–18, ti–to 9–16, pe 9–15

turku.fi/infotori
1

Some-nosto

Turku aikoo  

olla hiilineutraali 

vuonna 2040

sivu 16

Miten voi  

Turun talous?   

10 kysymystä  

kaupunginjohtajalle sivu 10

Svenska 

sidan  
20

JAN MEYER: 

Olemme tulleet

jäädäksemme
sivu 12

Mitä tekisit 

joulukuussa? 

Tapahtumakalenteri on 

täynnä ideoita, sivu 22

Lehti kaikille turkulaisille 4 | 2015 En tidning för alla åbobor

Tänään kotona

Juntuset nauttivat 

yhdessäolosta 

jouluna sivu 4

Anna 

palautetta 

kaupungin 

toiminnasta ja 

palveluista koska 

vain netissä: 

www.turku.fi/

palaute

http://www.turku.fi/monitori
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kaupunki. Juhlavuosi jätti Turkun paljon 
myönteistä energiaa ja pysyviä jälkiä. Nä-
kyvin maamerkki on Logomo 2, VR:n 
entinen konepaja, josta on kehkeytynyt 
vilkas kulttuurin monitoimikeskus ja luovien 
alojen yritysten keskittymä. 

Aikamatkalle museoihin 
turku.fi/museo
Aurajoen suulla 1280-luvulta lähtien seis-
syt Turun linna 3 on ehdoton vierailu-
kohde. Vuonna 1300 käyttöön vihitty 
Turun tuomiokirkko 4 on Suomen 
kansallispyhäkkö, jonka liki 86-metrinen 
torni näkyy pitkälle. 

9

1

Kun haluat poiketa tois puol jokke, voit 
yhdentoista sillan lisäksi käyttää kaupun-
kilossi Föriä 1. Se kuljettaa matkustajia 
maksutta Tervahovinkadun ja Kakolan-
mäen välillä. 
 Turussa kaikki keskustan palvelut ovat 
kävelymatkan päässä toisistaan ja torille 
pääsee bussilla. Omalla autolla liikkuva 
voi jättää menopelinsä keskustan paikoi-
tushalleihin. 
 Kauppatori ja -halli ovat suosittuja 
ostos- ja tapaamispaikkoja, mutta myös 
lukuisat putiikit ja tavaratalot houkuttele-
vat tarjonnallaan. 

Hieno historia ja tulevaisuus 
Turku on Suomen vanhin kaupunki ja on 
ehtinyt olla monessa ensimmäinen. Jo 
1500-luvulla turkulaiset esittelivät muulle 
maalle haarukan ja aapisen. 
 Kun takana on paljon kokemusta, on 
helppo katsoa eteenpäin. Nyky-Turkua 
kehitetään kestävästi ja määrätietoisesti 
erityisesti bioalojen, meriteollisuuden, mat-
kailun ja luovien alojen alueilla. Yli 40 000 
korkeakouluopiskelijan ja opettajan yhtei-
sö takaavat, että Turussa on osaamista.
 Turku on aina ollut kulttuurikaupunki, 
ja vuonna 2011 Euroopan kulttuuripää-

turkukalenteri.fi kokoaa kaikki Turun tapahtumat!

Miltä Turussa 
ennen näytti?
Katso Turun museo-
keskuksen kuvista 
flickr.com/photos/
turun_museokeskus

Löydä Turku
Aurajoki on Turun sydän ja kaupungin ytimeen pääset kävellen 
tai pyöräillen pitkin Auran rantoja. Molemmin puolin jokea on 
uskomaton määrä nähtävää ja koettavaa museoista ravintolalaivoihin. 

• turkukalenteri.fi • turku.fi/museo • visitturku.fi

3
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Luostarinmäen käsityöläismuseo 5 
on ainoa yhtenäinen alue, joka säästyi vuo-
den 1827 Turun palolta. Kesäaikaan vers-
taissa työskentelee eri alojen käsityöläisiä.
 Puolalanmäen helmi, Turun taide-
museo 6, hallinnoi yhtä Suomen kattavim-
mista taidekokoelmista. Wäinö Aaltosen 
museo, WAM 7 on kaupungin taidemuseo, 
jonka näyttelyjen painopiste on nykytai-
teessa.
 Biologinen museo 8 on Suomen 
ainoa dioraamamuseo ja se on erityisesti 
lasten kestosuosikki. Museossa on esillä 
luontomaisemia, jotka esittelevät suoma-
laista eläimistöä ja kasvistoa.

Forum Marinum 9 on valtakunnallinen 
merenkulun ja merivoimien historian eri-
koismuseo ja merikeskus. Museon edus-
talla Aurajoessa kelluu fregatti Suomen 
Joutsen sekä kolmimastoparkki Sigyn.

visitturku.fi on kotiseutumatkailijan aarreaitta: löydät valmiita paketteja ja vinkkejä, miten saat Turun seudusta kaiken irti.

yhdistelmä vanhaa ja uutta. Aboa Vetus 
esittelee maan alta löytyneitä kaupunkira-
kenteita, joista suurin osa on 1400-luvul-
ta. Ars Nova on omistettu nykytaiteelle.
 Kodikas Ett hem -museo 12 on 
onnistunut säilyttämään kappaleen vuosi-
sadanvaihteen säätyläiselämää Turussa.
 Sibelius-museo 13 on Suomen 
ainoa varsinainen musiikkimuseo.
 Vanhan Suurtorin 14 ainutlaatuisis-
sa rakennuksissa toimii mm. gallerioita 
ja kahvila. Joulurauha Suomen Turusta 
kajahtaa Brinkkalan talon parvekkeelta. 
Kesällä keskiaikamarkkinat herättävät 
torin ja Turun historian eloon.
 

Visitturku.fi
is a treasure trove for both 
local and visiting tourists, 
providing ready-made travel 
packages and tips on how 
to make the most of your 
time in the Turku region

Turkuseura - Åbosamfund
on kaksikielinen kotiseutuyhdistys. 
Se vaalii turkulaisuutta ja Turun 
murretta, tallettaa perinteitä ja turku-
laista paikallishistoriaa ja välittää 
niitä myös uusille sukupolville. 
• turkuseura.fi

 Apteekkimuseo ja Qwenselin talo 
10 esittelee 1700-luvun porvariskodin 
asumistyyliä. Museossa on myös Suo-
men vanhin apteekkisisustus.
 Pyhän Henrikin ekumeeninen tai-
dekappeli Hirvensalossa on rakennettu 
kristittyjen yhteisen toivon maamerkiksi. 
Se on suosittu hiljentymispaikka.
 Aboa Vetus & Ars Nova 11 on upea 

Kauppatori

Pääkirjasto 
& Vähätori

12
2

4

5

Kulttuurikuntoilu 
johdattaa 
lähiympäristöön
Aurajoen varren kulttuurikuntoilureitit yh-
distelevät pirteästi kulttuuria ja liikuntaa. 
Voit tutustua Turkuun niin ihmeiden, rak-
kaustarinoiden, patsaiden kuin kaupun-
kitarinoiden kautta. Kulje reittejä kävellen, 
juosten tai pyöräillen.
 Reitit eivät näy maastossa, joten tar-
vitset mukaasi reittikartan tai älypuheli-
messa toimivan Nomadi-sovelluksen. 
Painetun kartan saat kirjastoista tai mat-
kailuinfosta. Lisäksi voit tulostaa netistä 
tehtäväkortit, jotka johdattavat 
löytämään ympäristön 
kauneuspilkkuja.
• turku.fi/kulttuurikuntoilu
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1 KESKUSTA

1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 Kupittaa
11 Kurjenmäki
12 Mäntymäki
13 Vähäheikkilä
14 Korppoolaismäki
15 Ruissalo
16 Satama
17 Iso-Heikkilä

2 HIRVENSALO-KAKSKERTA

18 Pikisaari
19 Lauttaranta
20 Maanpää
21 Jänessaari
22 Särkilahti
23 Illoinen
24 Oriniemi
25 Moikoinen
26 Kukola
27 Toijainen
28 Kaistarniemi
29 Friskala
30 Haarla
31 Papinsaari
32 Satava
33 Vepsä
34 Kakskerta

3 SKANSSI-UITTAMO

35 Vasaramäki
36 Luolavuori
37 Puistomäki
38 Pihlajaniemi
39 Peltola
40 Ilpoinen
41 Ispoinen
42 Uittamo
43 Skanssi
44 Koivula
45 Katariina
46 Harittu

4 VARISSUO-LAUSTE

47 Varissuo
48 Pääskyvuori
49 Vaala
50 Lauste
51 Huhkola

5 NUMMI-HALINEN

52 Oriketo
53 Räntämäki
54 Koroinen
55 Halinen
56 Nummi
57 Kohmo
58 Kurala
59 Itäharju

6 RUNOSMÄKI-RAUNISTULA

60 Runosmäki
61 Kärsämäki
62 Kaerla
63 Kastu
64 Raunistula

7 LÄNSIKESKUS

65 Mälikkälä
66 Teräsrautela
67 Ruohonpää
68 Pitkämäki
69 Vätti
70 Kähäri
71 Pohjola

8 PANSIO-JYRKKÄLÄ

72 Artukainen
73 Pahaniemi
74 Perno
75 Pansio

9 MAARIA-PAATTINEN

76 Paattinen
77 Yli-Maaria
78 Moisio
79 Lentokenttä
80 Koskennurmi
81 Jäkärlä
82 Paimala
83 Urusvuori
84 Saramäki
85 Tasto
86 Metsämäki
87 Haaga

TURUN PALVELUALUEET JA KAUPUNGINOSAT

turkuseura.fi Åbosamfundets svenska sektion anordnar program och värnar om de svenska traditionerna i staden.

Maaria-
Paattinen
76 Paattinen

77 Yli-Maaria

78 Moisio

79 Lentokenttä

80 Koskennurmi

81 Jäkärlä

82 Paimala

83 Urusvuori

84 Saramäki

85 Tasto

86 Metsämäki

87 Haaga

Pansio-Jyrkkälä
72 Artukainen, 73 Pahaniemi, 74 Perno, 75 Pansio

Keskusta
1  I

2  II

3  III

4  IV (Martti)

5  V (Itäranta)

6  VI 

7  VII 

8  VIII (Port 

Arthur, 

Portsa)

9 IX (Länsiranta)

10 Kupittaa

11 Kurjenmäki

12 Mäntymäki

13 Vähäheikkilä

14 Korppoo-

     laismäki

15 Ruissalo

16 Satama

17 Iso-Heikkilä

Hirvensalo-
Kakskerta
18 Pikisaari, 

19 Lauttaranta, 

20 Maanpää, 

21 Jänessaari, 22 Särkilahti, 

23 Illoinen, 24 Oriniemi, 25 Moikoinen, 26 Kukola, 27 Toijainen, 28 Kaistarniemi, 

29 Friskala, 30 Haarla, 31 Papinsaari, 32 Satava, 33 Vepsä, 34 Kakskerta

Skanssi-Uittamo
35 Vasaramäki, 36 Luolavuori

37 Puistomäki, 38 Pihlajaniemi

39 Peltola, 40 Ilpoinen

41 Ispoinen, 42 Uittamo

43 Skanssi, 44 Koivula

45 Katariina, 46 Harittu

Varissuo
-Lauste
47 Varissuo

48 Pääskyvuori

49 Vaala

50 Lauste

51 Huhkola

Runosmäki-Raunistula
60 Runosmäki, 61 Kärsämäki,

62 Kaerla, 63 Kastu, 64 Raunistula

Länsikeskus
65 Mälikkälä, 66 Teräsrautela, 67 Ruohonpää, 

68 Pitkämäki, 69 Vätti, 70 Kähäri, 71 Pohjola

Nummi-
Halinen
52 Oriketo

53 Räntämäki

54 Koroinen

55 Halinen

56 Nummi

57 Kohmo

58 Kurala

59 Itäharju

Fascinerande 
historia och framtid 
Åbo är Finlands äldsta stad och har 
hunnit vara föregångare i mångt och 
mycket. Dagens Åbo utvecklas på ett 
hållbart och ändamålsenligt sätt särs-
kilt inom biobranschen, marinindustrin, 
turismen och de kreativa branscherna. 
Staden med sina över 40 000 hög-
skolestuderande och lärare garanterar 
att det finns kunnande i Åbo. 

Följ med på 
en tidsresa i museerna
I Åbo finns otaliga museer som leder 
besökaren in i Åbos historia och kultur. 
Absoluta sevärdheter är Åbo slott 
och Åbo Domkyrka som båda är över 
700 år gamla. Det lilla hemmuseet Ett 
hem berättar om det finlandssvenska 
ståndslivet från sekelskiftet i Åbo.

turku.fi/sv/museum

Aura å är Åbos 
hjärta och till kärnan av staden 
kan man ta sig genom att 
vandra längs med Aura ås 
stränder. På båda sidor om ån 
finns otroligt mycket att se och 
uppleva allt från museer till 
restaurangbåtar. 

Även alla lockande sevärdheter i 
centrum ligger på gångavstånd från 
varandra och till torget kommer man 
med buss. Den som åker med bil 
kan lämna den i någon av parkerings-
hallarna i centrum. Salutorget och 
saluhallen är populära shopping- och 
mötesplatser, men även många butiker 
och varuhus lockar med sitt utbud. 

Upptäck 
Åbo

Idyllisintä Turkua löytyy Portsan puu-
taloalueelta. Nykyisin rakastetut ja huo-
lellisesti kunnostetut puutalokorttelit 
olivat joutua puskutraktorin alle 1960-
luvun purkuhuumassa, mutta kansan-
liike pelasti Portsan. Kauniisiin pihapii-
reihin pääsee parhaiten tutustumaan 
asukkaiden touko- ja elokuussa järjes-
tämillä Portsan piha- ja katumarkkinoilla.
 Suuri, parjattukin Varissuo edustaa 
1970-luvun idealistista, yhteisöllistä ja 
teknisesti korkeatasoista rakentamista. 
Alueella asuukin edelleen paljon alku-
peräisiä asukkaita, jotka eivät vaihtaisi 
kotiseutuaan mihinkään. He ovat saa-
neet seuraa maahanmuuttajista, joiden 
ansiosta Varissuo on nykyisin Suomen 
monikulttuurisin lähiö. 
 Hirvensalon saari: Saaristo on vain 
yhden sillan päässä. Vanhinta Hirvensa-
loa edustaa Pikisaaren sataman ympä-

Tutustu 
kaupunginosiin
Kotiseuturetkillä kaupungin eri osiin aukeaa uusia näköaloja. 
Aloita tutustuminen vaikka näistä kolmesta:

rille 1800-luvulla muodostunut 
kylä, uudempaan kuuluvat niin 
merelliset luksuskodit kuin lapsi-
perheiden suosimat pientalo-
alueetkin. Moni-ilmeiseen saa-
reen tutustuu parhaiten kiertä-
mällä sen rengastietä pitkin.

LÄHDE: ELINA TEERIJOEN  
KAUPUNGINOSIEN TURKU -KIRJA
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TURUN PALVELUALUEET JA KAUPUNGINOSAT

Oletko kartalla?
Nauti ulkoilusta ja tutustu 
Turkuun karttojen avulla. 
Paavonpolkujen mobiilikar-
toissa on innostavaa sisältöä. 
• turku.fi/liikuntakartat

Ruissalo elvyttää mielen kaikkina vuo-
denaikoina. Saari on tunnettu pitsihuvi-
loista, tammimetsistä, luontopoluista ja 
Ruisrockista. Alueella on paljon paljon 
muutakin, kuten Saaronniemen uima-
ranta, jossa voi talvisinkin pulahtaa me-
reen. Tammenterhon luontokeskukses-
ta saat vinkkejä retkipäivään. Bussi 8
Halistenkoskelta pääsee lenkkeile-
mään Aurajokivartta pitkin keskellä 
maalaismaisemia. Myllärintalon opas-
tuskeskuksesta voi kesällä vuokrata 
kanootteja ja ostaa kalastuslupia. 
Bussit 55, 55A, 56
Kurjenrahkan kansallispuisto 
sijaitsee 35 kilometrin päässä Turusta.  
Kuhankuonon retkeilyreitistöistä riittää 
innokkaimmillekin patikoijille. Alueella 
sijaitsee kahdeksan kunnan rajapyykki 
Kuhankuono, josta on kirjoitettu jo 1381.
Ekvallan uimarannalla pystyy yksin 
uimaan myös liikunta- tai näkörajoittei-
nen. Rannalla kulkevat pyörätuoleille 
tarkoitetut käytävät ja pyörätuoli-
rampilla varustettu luiska 
veteen. Bussit 14, 15 

Ulkoilusaarilla voi myös yöpyä
Turun ulkoilusaaret Vepsä, Maisaari ja 
Pähkinäinen ovat asukkaiden ja matkaili-
joiden virkistyskäytössä. Vepsä on lähin 
ja sinne voi tehdä päiväretkiä vesibussilla 
Aurajoenrannasta. Maisaareen ja Pähki-
näisiin pääsee yhteysaluksella Rymättyläs-
tä, ja omalla veneellä liikkuville on laituri-
paikkoja. Saarilla voi telttailla tai vuokrata 
mökin. • Mökkien varaukset, vesibussit ja 
muu saaristoliikenne: visitturku.fi 

Kesäpäivä mattopyykillä
Matonpesupaikkojen käyttäminen on 
ilmaista eikä pesemiseen tarvitse varata 
vuoroa. Kaikilla pesupaikoilla on pesual-
taat, kuivauspuomit ja 
mattomankeli. Pesu-
kausi kestää ke-
väästä syksyyn.
• turku.fi/maton-
pesupaikat

Nauti luonnosta ja 
ulkona puuhailusta

Skanssi-Uittamo
35 Vasaramäki, 36 Luolavuori

37 Puistomäki, 38 Pihlajaniemi

39 Peltola, 40 Ilpoinen

41 Ispoinen, 42 Uittamo

43 Skanssi, 44 Koivula

45 Katariina, 46 Harittu

Ge dig ut 
och njut 
av naturen
Den unika skärgården och naturen är 
åbobornas allemansrätt. Till många platser 
kan man ta sig med buss eller med cykel.
På Runsala kan du till din glädje röra på 
dig i alla årstider och njuta av den vackra 
naturen. På naturumet Tammenterho kan 
du hämta tips för en friluftsdag. Buss 8
Från Hallis fors längs med Aura å kan 
du ge dig ut på en joggingtur mitt i den 
lantliga miljön. I området finns flera ruttal-
ternativ. I Mjölnarstugan vid Hallis fors kan 
du också hyra kanoter och köpa fisketills-
tånd.  Bussar 55, 55A, 56
Åbo stads friluftsöar Vepsarn, Majsor 
och Pähkinäis är avsedda för såväl stads-
bor som turister. Till Vepsarn kommer man 
med vattenbussar som avgår från Aura å. 
Det finns kajplatser för dem som rör sig 
med egen båt. 

• Bokning av stugor, vattenbussar och annan 
skärgårdstrafik: visitturku.fi
turku.fi/sv/friluftsomraden

Har du gröna fingrar? 
I flera områden i Åbo finns odlingslotter som 
kan arrenderas. Staden arrenderarut odlings-
lotter på ett ar till invånare för sommarperioden 
• turku.fi/sv/stadsodling

Viljele 
kaupungissa
Jos palstaviljely kiinnostaa, voit vuokrata palan 
maata. Aarin kokoisia palstoja sijaitsee eri 
puolilla Turkua. Viherpeukalo kasvattaa kesän 
aikana edullisesti niin yrtit, vihannekset kuin 
kukatkin.  
 Siirtolapuutarhat ovat asukkaiden 
kesäkeitaita Illoisissa, Kupittaalla ja Peltolassa. 
Monelle puutarhanhoito on harrastus ja puu-
tarhamökki rakas kesäasunto. 

• turku.fi/kaupunkiviljely

Ainutlaatuinen 
saaristo ja luonto 
ovat turkulaisten 
jokamiehenoikeus. 
Moniin paikkoihin 
pääsee bussilla 
tai pyörällä.

Är du på kartan? Njut av friluftsliv och bli bekant med Åbo med hjälp av kartor: turku.fi/sv/motionskartor
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Mitäs tehdään?
Turun seudun tapahtumakalenteri pursuaa menovinkkejä 
tapahtumiin ja harrastuksiin – löydät taatusti mieluisaa tekemistä 
itsellesi tai vaikkapa jälkikasvullesi. Myös kaupungin monipuoliset 
vapaa-ajan palvelut ovat kalenterissa kattavasti mukana.

Löydät kalenterin sisältöä myös kaupungin omilta sivustoilta, esimerkiksi 
Impivaaran uimahallin etusivulla näkyvät kaikki tulevat ryhmäliikuntatunnit. 
Ota kalenteri omaksesi ja löydä aktiivinen Turku!

turkukalenteri.fi

Moni-
puolista 
toimintaa 
museoissa
Työpajoja ja kursseja 
Kuralan Kylämäen Kokeiluverstaalla  
pääsee tutustumaan mm. perinteisiin kä-
sityötaitoihin ja kiehtovaan 1950-lukuun. 
Turun linnan kursseilla perehdytään kes-
kiaikaan ja valmistetaan esim. vaakunoita 
ja kilpiä tai keskiaikaisia asuja. Wäinö 
Aaltosen museon kuvataidekursseilla ja 
avoimissa työpajoissa löytyy mielenkiintoi-
sia lähestymistapoja esillä oleviin näytte-
lyihin. Kursseilla ja kerhoissa tutustutaan 
kuvataiteeseen ja opitaan uutta erilaisten 
tekniikka- ja materiaalikokeilujen kautta. 

Lisäksi museoissa järjestetään avointa 
työpajatoimintaa, jonne voi tulla ystävän 
tai vaikka koko perheen kanssa.

Tapahtumia, konsertteja,
opastuksia ja kerhoja
Wäinö Aaltosen museossa vietetään 
suosittuja WAMin lasten viikonloppuja 
näyttelyopastuksineen ja oheisohjelmi-
neen ja Biologisessa museossa Luon-
toviikonloppuja. Vuosittain järjestettävät 

Turun linnan Tonttupäivät ja Ritaripäivät 
ovat erityisesti lapsiperheiden suosikkeja. 
Keskiaikamarkkinoiden aikaan linnassa 
vietetään teeman mukaista Keskiaikapäi-
vää, jolloin koko linna herää eloon. Kesällä 
pikkututkijat pääsevät kokeilemaan aitoja 
tutkimusmenetelmiä ja luonto tulee tutuksi 
ruohonjuuritasolta lähtien Biologisessa 
museossa ja Kuralan Kylämäessä järjes-
tettävillä Ötökkäsafareilla. 

Tutustu museoiden 
tarjontaan!
Museoissa voi tehdä paljon 
muutakin kuin tutustua 
näyttelyihin ja historiaan.   
• turku.fi/museo 
• turku.fi/tapahtumat

Lisää tekemistä: turku.fi/vapaa-aika

http://turku.fi/museo
http://www.turku.fi/tapahtumat
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Korteilla 
edullisemmin
Eri kohderyhmille suunnatut kortit
tarjoavat käyttäjilleen edullisempia 
hintoja sekä muita etuja. Hae vapaa-
ajan palveluista hyvän elämän eväät!

Kulttuurikortti
Kirjastokortti toimii halutessasi myös 
Kulttuurikorttina. Maksuttomalla Kulttuurikortilla 
saat tietoa ja etuja kaupungin kulttuuri- 
palveluista. Kysy lisää kirjastoista tai katso:
• turku.fi/kulttuurikortti

Senioriranneke- ja kortti
65 vuotta täyttäneet turkulaiset pääsevät 
edullisesti nauttimaan monipuolisista liikunta-
mahdollisuuksista ja kulttuuriannista. Kortin  
voi ostaa mm. liikuntapalvelukeskuksesta,  
Blomberginaukio 4, sekä Impivaaran ja Petre-
liuksen uimahalleista. (40 €/6 kk + rannekkeen  
hankintahinta 8 €) • turku.fi/senioriranneke

Kimmoke-rannekkeella 
tiettyjä tukia saavat turkulaiset voivat 
tutustua liikuntaan ja kulttuuriin edullisesti. 
Tarkista kohteet ja ota hyöty irti! 
• turku.fi/kimmoke

Liikuntarannekkeelle
voi ladata liikuntamaksuja. Sarjalataukset  
ovat kertamaksuja edullisempia, eikä tarvitse  
jonottaa kassalla. Rannekkeen voi ladata  
myös netissä. 
• turku.fi/liikuntaranneke

Nuorisokortti
9–18-vuotiaiden maksuton Nuorisokortti 
oikeuttaa kaupungin nuorisotilojen peli-
välineiden käyttöön sekä vaihteleviin etuihin. 
Hanki omasi lähimmästä nuorisotilasta!
• turku.fi/nuorisotilat

YsiVip-kortti
Oletko ysiluokalla? Kiinnostavatko teatteri, mu-
siikki, museot, lukeminen ja kädentaidot? Pyydä 
maksuton kortti luokanvalvojaltasi. 
Kortilla nautit kulttuurielämyksiä ilmaiseksi!
• turku.fi/ysivip

Museokortti
Tutustu Turun museoihin vaikka Museo-
korttia käyttämällä. Kortti on yli 200 museon 
yhteislippu, ja se on voimassa vuoden ajan 
ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. 
Kortti maksaa 59 €.
• museot.fi/museokortti

Pidä synttärit museossa!
Turun linna on ainutlaatuinen paikka 
järjestää synttärit pikkuritari- tai prin-
sessateemalla. Vähän vanhemmille on 
tarjolla kauhuteemaiset synttärit, jossa 
tutuiksi tulevat linnan piiritykset ja ta-
pahtuneet rikokset. Kesäkaudella synt-
täreitä voi järjestää myös Luostarin- 
mäen käsityöläismuseossa ja Kuralan 
Kylämäessä.

Opiskelijoille 
kulttuuria ja 
liikuntaa edullisesti!
turku.fi/
opiskelijaedut

Harrasta 
lähellä kotia
Kiinnostaisiko sinua Runosmäen 
kirjaston Äijäkerho tai vauvojen 
värikylpy Pansion nuokkarilla? 
Turun eri asuinalueilla on runsaasti 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. 
Alueellisiin liikuntapaikkoihin, nuoriso-
tiloihin ja kirjastoihin on matala kynnys. 

Mycket att göra: turku.fi/sv/fritid

http://www.turku.fi/kulttuurikortti
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Maksuton 
alkukipinä liikuntaan
Jos liikunnan aloittaminen on mielessä, 
tervetuloa liikunnan palveluohjaukseen! 
Siellä kerrotaan, mitä kaikkea Turussa voi 
harrastaa ulkona tai sisätiloissa, kevyesti 
tai reippaasti, ryhmässä tai omin päin. 
Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin 
ovat tervetulleita kaikki liikunnallisemmas-
ta elämästä kiinnostuneet aikuiset, myös 
liikkumisrajoitteiset.
• turku.fi/liikunnanpalveluohjaus 

Liikuntapalveluja 
kaikenikäisille ja -kokoisille
Turun kaupungilla on sekä maksuttomia 
että edullisia liikuntapalveluja. Monet 
palvelut on suunnattu erityisesti vähän 
tai vain satunnaisesti liikkuville: 

• 29–64-vuotiaille naisille: turku.fi/leiditliikkeella
• 29–64-vuotiaille miehille: 
 turku.fi/hikinentusina
• 55 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille:  
 turku.fi/kuntokonkarit
• Ylipainoisille naisille: turku.fi/ihanaisetnaiset
• Ylipainoisille miehille: turku.fi/raskassarja
• Monikulttuurista liikuntaa:
 turku.fi/monikulttuurinenliikunta 
• Soveltavaa liikuntaa: 
 turku.fi/soveltavaliikuntaa 

Seniori-, Kimmoke- ja 
liikuntarannekkeista 
voit lukea sivulta 15

Liikuntaa 
joka makuun
Turussa on runsaasti liikuntamahdollisuuksia kaikkina vuoden-
aikoina. Vaihtoehtoja riittää jokaiseen makuun aloittelijoista 
huippu-urheilijoihin. Kaupunki järjestää runsaasti aloittelijoille 
sopivia maksuttomia tai edullisia liikuntamahdollisuuksia. 
Yli 300 liikuntaseuran ja -yhdistyksen lajikirjo on myös kattava.

Lainaa tai 
vuokraa välineitä 
Lainaa askelmittareita kirjastosta tai 
vuokraa pelivälineitä, kävelysauvoja, 
lumikenkiä, suksia, luistimia tai 
rullaluistimia välinevuokraamoista.
• turku.fi/valinevuokraus
• turku.fi/suksivuokraamo

liikunta@turku.fi
turku.fi/liikunta 
TURUN KAUPUNGIN
LIIKUNTAPALVELUKESKUS
Blomberginaukio 4, 20720 Turku
p. 02 330 000
avoinna ma–pe 8.15–16

Uimaan ja salille
Turun kaupunki ylläpitää kuntosaleja, 
uimahalleja ja uimaloita. Jos kuntosali-
harjoittelu ei ole tuttua, kannattaa aloittaa 
kuntosaliharjoittelun ABC-kurssilta.
• turku.fi/kuntosaliabc • turku.fi/uimahallit

Lapsille paljon 
maksutonta liikuntaa 
Lasten liikunnan ihmemaissa voi peuhata, 
pelata, pomppia ja leikkiä monipuolisilla 
liikuntavälineillä. Ihmemaihin ovat terve-
tulleita 1–12-vuotiaat aikuisen seurassa. 
• turku.fi/ihmemaa 

6–12-vuotiaat pääsevät liikuntaharras-
tuksen alkuun helposti Lapset liikkeelle 
-tunneilla. 
• turku.fi/lastenliikunta

Mihi.fi-liikuntatuote tarjoaa 13–19-vuotiaille 
paljon liikuntavaihtoehtoja. 
• mihi.fi 

Turussa pääsee  
takuuvarmasti 
luistelemaan joka talvi! 
Jos pakkanen ei pidä luonnonjää- 
kenttiä jäässä, avoinna on Parkin 
kentän tekojäärata sekä maksuton 
Kupittaan luistelumato. Elokuusta 
maaliskuulle pääsee luistelemaan 
Impivaaran ja Varissuon jäähallien 
maksuttomilla yleisövuoroilla.  
Kupittaan luistelumato toimii 
kesällä rullaluisteluratana. 
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Sports for everyone
Turku offers plenty of sports and exercise opportunities all year round, 
so whether you’re a beginner or a top athlete, you’re sure to find some-
thing to enjoy. In addition to this, the city offers a wide selection of free and 
affordable sports opportunities for beginners. This wide range of sports ser-
vices is further complemented by the services of over 300 sports clubs and 
associations.

Borrow or rent equipment 
You can borrow step counters from the library or rent playing equipment, 
Nordic walking sticks, snowshoes, skis, ice skates or roller skates.
• turku.fi/en/sportsequipments 

THE CITY OF TURKU’S SPORTS SERVICES CENTRE
Blomberginaukio 4, 20720 Turku, tel. 02 330 000, Mon–Fri 8.15–16 
• liikunta@turku.fi • turku.fi/en/sports

Motion 
för alla 
smak-
riktningar
I Åbo finns det gott om 
möjligheter till motion under 
alla årstider. Det finns alter-
nativ för alla smakriktningar, 
allt från nybörjare till topp-
idrottare. Staden erbjuder 
rikligt med avgiftsfria eller 
förmånliga motionsmöjlig-
heter för nybörjare. Även 
de drygt 300 idrottsför-
eningarna och -sällskapen 
har ett mångsidigt utbud.

Låna eller hyr redskap 
Du kan låna stegmätare på biblioteket 
eller hyra spelredskap, gångstavar, snö-
skor, skidor, skridskor eller rullskridskor.
• turku.fi/sv/idrottsredskap

ÅBO STADS IDROTTSCENTRAL: 
Blombergsplan 4, 20720 Åbo, 
tfn 02 330 000, mån–fre 8.15–16, 

liikunta@turku.fi 
turku.fi/sv/motion

turku.fi/en/culturalexercise Enjoy the outdoors and explore Turku with the help of maps. 

Salilla 
ulkona
Turussa on 22 ulkokunto-
salia, joissa voi harjoittaa
lihasvoimaa esimerkiksi 
kävelylenkin ohessa. 

Ulkokuntosalien 
sijainnit: 
turku.fi/ 
ulkokuntoilulaitteet
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Luovan toiminnan keskuksessa 
Seikkailupuistossa, Seikkiksessä, 
on toimintaa vuoden ympäri. 
Laaja leikkipuistoalue on aina 
avoinna ja sinne on vapaa pääsy. 

Seikkiksessä on ohjattuja kädentaitopajo-
ja vaihtuvin teemoin, teatterimuskareita, 
värikylpyjä, sirkustelua sekä erilaisia ta-
pahtumia. Seikkailupuiston teatterissa 
nähdään viikoittain ammattilaisten tuot-

Seikkailupuisto on lasten 
ja perheiden keidas

Äventyrsparken 
intill Kuppisparken 
är en oas för barn och familjer. I Äventyrs-
parken står kreativitet och fantasi, gemen-
samma upptäckter samt pyssel och konst 
högt i kurs. På somrarna trivs hela familjen 
i den lummiga och vidsträckta parken. 
Duschsvamp och plaskdamm, bäcken som 
ringlar sig fram genom parken och trafiks-
taden gör Äventyrsparken till ett besöks-
mål för barnfamiljer där man kan stanna i 
timmar. Det är fritt inträde till området.

I Mitä tekis? -broschyren 
hittar man tips också på 
svenska i svenskspråkiga 
delen Va’ ska vi göra?
• turku.fi/sv/barnfamiljer • turkukalenteri.fi

tamia lastenteatteriesityksiä, sirkusta, 
tanssia ja konsertteja. 
 Kesällä puisto on puroineen ja kahluu-
altaineen suosittu retkikohde ja piknik-
paikka. Pientä maksua vastaan pääsee 
kruisailemaan polkuautoilla Liikennekau-
pungissa, pomppimaan pomppulinnassa 
tai askartelemaan kesäateljeessa. 

SEIKKAILUPUISTO
Kupittaankatu 2, tiedustelut 
p. 044 907 2986 ma–pe klo 9–15.
• turku.fi/seikkailupuisto

Mitä tekis?
Katso Mitä tekis? 
-vapaa-ajan tapahtumakalenterista,  
millaisia tapahtumia, lajikokeiluja, kursseja 
sekä työpajoja on tarjolla lapsille ja nuorille  
kevät- ja syyskaudella. Esite ilmestyy 
kahdesti vuodessa. Paperisena sitä on 
jaossa mm. kirjastoissa, museoissa ja 
nuorisotiloissa. Tapahtumat ja harrasteet 
löydät myös tapahtumakalenterista.
• turku.fi/lapsiperheet
• turkukalenteri.fi

Kivakesä
Kesällä lapsille ja nuorille on tarjolla vaikka 
mitä: kulttuuria, liikuntaa, tapahtumia, lei-
rejä, kerhoja ja retkiä. Kivakesä–Sommar-
skoj-esitteestä löydät toimintaa 6–15-vuo-
tiaille. Esite jaetaan huhtikuussa Turun 
esi- ja peruskouluihin. Sen saat napattua 
mukaasi myös nuoriso- ja liikuntatiloista, 
kirjastoista sekä Turun ja Kaarinan seura-
kuntayhtymän toimipisteistä. 
• Koko Kivakesä-tarjonta: kivakesa.fi

Vapaa-ajan 
vinkkejä 
lapsiperheille

The Adventure 
Park Seikkailu-
puisto 
is an activity center for children 
and their families situated in the 
Kupittaa Park. The Adventure 
Park emphasis on creative 
activities and fantasy; to invent 
and experience together and 
to do handicrafts and versatile 
art hobbies. Small material fee. 
Free entry.
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Toimintaa neljässä 
eri kerroksessa
Alakerrassa on asiakaspalvelupiste ja 
edullinen Kafé Vimma sekä netti-
päätteitä, joita voi käyttää maksutta. 
Alhaalla on myös etsivän nuorisotyön 
Kompin toimipiste.
 Lukuisista tapahtumista 
suosituin on vuotuinen 
Turku Bandstand -bändi-
kilpailu. Kilpailu alkaa 
tammikuussa ja finaali 
on maalis–huhtikuussa.
 Vimman tiloja voi 
myös vuokrata. 

Kaupungin kesäpestit! Kaupunki pestaa joka kesä 16–18-vuotiaita nuoria kesätöihin kuukauden ajaksi ja 
jakaa myös kesätyöseteleitä. Kesätöitä ja harjoittelupaikkoja on myös opiskelijoille. turku.fi/tyopaikat 

Nuorisotyö Turussa 
70 vuotta 2016!

Nuorisotilat – 
nuorten omat 
olohuoneet 
Nuorisotiloissa on helppo tutustua uusiin 
kavereihin. Niissä voi pelailla ja toteuttaa 
omia ideoita turvallisessa ympäristössä.  
Talot järjestävät myös kerhoja, retkiä, leire-
jä, teemapäiviä ja muuta toimintaa nuorten 
toiveiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Oh-
jaajina taloissa toimivat nuorisotyöntekijät.
 Nuorisotilojen ohjaajat tukevat 
9–18-vuotiaiden nuorten vapaa-ajan 
toimintaa ja päihteettömyyttä, lisäävät 
nuorten aktiivista osallistumista sekä 
tarjoavat turvallisen paikan vapaa-ajan 
viettämiseen.

Nuorisokortti 
on avain toimintaan
Nuorisotiloissa on käytössä kuvallinen 
nuorisokortti. Seutukunnallisella kortilla 
saa käyttöön nuorisotilojen pelivälineet 
sekä alennuksia tapahtumista. Kortti on 
maksuton, ja sen voi hankkia mistä  
tahansa nuorisotilasta.

Apua ja neuvontaa  
Nuorten Turku on alle 29-vuotiaiden 
tieto- ja neuvontapiste, josta saa neuvoja 
mm. opiskeluun, työn- ja asunnonhakuun, 
harrastuksiin, kansainvälisiin mahdollisuuk-
siin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liit-
tyvissä asioissa. Turun Ohjaamo auttaa 
mm. työllistymään ja etsimään opiskelu-
paikkaa. 

Ohjaaamo ja Nuorten Turku toimivat 
samoissa tiloissa, Yliopistonkatu 25, 4. krs.
Kysy lisää ja varaa halutessasi aika: 
• nuortenturku@turku.fi, 
turku.fi/nuortenturku
• turku.fi/ohjaamo 
• facebook.com/
turunohjaamo

Turun 
nuoriso-
valtuusto 
on 13–18-vuotiaiden 
turkulaisten vaikuttamiskanava. Valtuusto 
valvoo nuorten etuja ja päättää mm. mille 
nuorten omille hankkeille myönnetään 
rahaa. Valtuustossa on 25 vaaleilla valittua 
jäsentä, jotka edustavat yläkoululaisia ja 
toisen asteen opiskelijoita.
• turku.fi/nuorisovaltuusto

NUORTEN TAIDE- JA TOIMINTATALO VIMMA, Aurakatu 16 

p. 02 262 3129, avoinna: ma–pe 9–20 (kesän aukiolosta ilmoitetaan erikseen) • turku.fi/vimma
Kafé Vimma ma, pe 9.30–18 ja ti, ke, to 9.30–19 sekä muulloin tapahtumien yhteydessä.

Nuorten taide- ja 
toimintatalo Vimma 
– tilaa luovuudelle ja yhdessäololle
Vimma on Turun keskustassa sijaitseva monien mahdollisuuksien 
tila, jossa voi harrastaa ammattilaisten ohjauksessa esimerkiksi 
kädentaitoja keramiikka- ja tekstiilipajoissa sekä monenlaista muuta 
aina mediapajasta tanssiin ja musiikkiin. 

Den svenskspråkiga 
ungdomsgården Zabadak
Zabadak är lokaliserad på ungdomarnas 
konst och kreativitetshus Vimma, Aura-
gatan 16, våning 4. På ungdomsgården 
kan du bekanta dig med nya människor 
                 och spendera fritiden tillsam-
                    mans med dina vänner. 
      Zabadaks ungdomsgård 
   anordnar också läger, utflykter
   och internationella ungdoms-
                  utbyten.
         • turku.fi/nuorisotilat

Vaikuta!
• nuortenideat.fi 
• ungasideer.fi
• turku.fi/nuoret 
• facebook.com/
 nuortenpalvelut 



Kirjasto on tiedon 
ja elämysten keskus

Keskustan pääkirjasto on auki viikon jokai-
sena päivänä. Pääkirjastossa on useita ta-
pahtuma- ja näyttelytiloja sekä runsaasti 
lukupaikkoja. Uutistorilla voi lukea eri mai-
den sanomalehtien painettuja tai sähköi-
siä versioita. Pääkirjaston langatonta verk-
koa voi maksutta käyttää omilla tai kirjas-
tosta lainattavilla kannettavilla tietokoneilla.

Pääkirjasto
Linnankatu 2, p. 02 262 0624 
ma–pe 9–20, la 10–16, su 12–18
Kaikkien kirjastojen ja kirjastoautojen 
aukioloajat ja yhteystiedot:
turku.fi/kirjasto 

Vaski – laaja kokoelma 
monipuolista aineistoa
Kirjaston käyttäjä voi asioida yhdellä 
kirjastokortilla Vaski-yhteistyökirjastoissa 
ja hyödyntää näiden kirjastojen tietokan-
taan perustuvaa Vaski-verkkokirjastoa.
• vaski.finna.fi

Omatoimipalveluja 
lähikirjastoissa
Lähikirjastot ja kirjastoautot ulottavat kirjas-
topalvelut keskustan ulkopuolelle. Lähikir-
jastot ovat tärkeä osa alueidensa asukkai-
den elämää. Osassa Turun lähikirjastoja 

Turun kaupunginkirjastoon kuuluvat pääkirjasto, 12 lähikirjastoa
ja kaksi kirjastoautoa. Kirjasto palvelee asukkaita monipuolisesti 
sekä tiedonhaussa että elämysten löytämisessä. Kirjastoissa 
järjestetään kautta vuoden kirjallisuus- ja musiikkitapahtumia, 
luentosarjoja, kirjavinkkauksia ja työpajoja.  
Kaikki tapahtumat ovat maksuttomia.

Suosittu 
pääkirjasto on 
kävijämäärältään 
Suomen vilkkain. 

Lähikirjastoista Hirvensalon, Ilpoisten,
Lausteen, Nummen, Paattisten ja 
Vasaramäen kirjastot ovat omatoimikirjastoja.

on otettu käyttöön omatoimiset kirjasto-
palvelut. Omatoimikirjaston käyttäminen 
on helppoa: sisään pääsee kirjastokortilla 
ja tunnusluvulla. Omatoimikirjastot ovat 
avoinna arkisin 9–20. Kirjastonhoitaja on 
edelleen osan aikaa paikalla.

Missä luet 
Koti Turussa -opasta? 
Julkaise kuva Instagramissa 
#KotiTurussa 
@Turkukaupunki 
Arvomme kuvia julkaisseiden 
kesken lippuja Turun vapaa-
ajanpalveluihin ja Föli-matkoihin.
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Svenskt 
på huvud-
biblioteket
Åbo stadsbibliotek består av 
huvudbiblioteket, 12 närbibliotek 
och två bokbussar. Biblioteket 
betjänar sina kunder på ett må-
ngsidigt sätt både när det gäller 
att hitta information och upp-
levelser. Litteratur- och musik-
evenemang, föreläsningsserier, 
bokprat och verkstäder ordnas 
året om i biblioteken. Samtliga 
evenemang är avgiftsfria.

Det svenska materialet är koncentrerat till 
huvudbiblioteket, som är öppet varje dag 
i veckan. Huvudbiblioteket erbjuder des-
sutom flera evenemangs- och utställnin-
gsutrymmen samt gott om läsplatser. 
 På Nyhetstorget kan du läsa tidnin-
gar från världen över, både elektroniskt 
och i pappersform. Det trådlösa nätet är 
kostnadsfritt och tillgängligt både på din 
egen dator och på de bärbara datorer 
som lånas ut på biblioteket. 
 Närbiblioteken och bokbussarna 
vidgar ut bibliotekstjänsterna utanför sta-
dens centrum. Närbiblioteken är en viktig 
plats för invånarna i närområden. Vissa 
närbibliotek fungerar också som meröp-
pna bibliotek. Det är lätt att använda ett 
meröppet bibliotek: du kommer in med 
ditt bibliotekskort och din pinkod.
 De meröppna biblioteken är tillgäng-
liga alla vardagar kl. 9-20. Personal finns 
fortfarande på plats under bestämda 
tider.

Vaski – en omfattande 
och mångsidig 
bibliotekssamling
Ett och samma bibliotekskort gäller i alla 
bibliotek inom Vaski-samarbetsområdet. 
Biblioteken har även ett gemensamt 
nätbibliotek, Vaski.  
• vaski.finna.fi

Huvudbiblioteket
Slottsgatan 2, tfn. 02 262 0624
må–fr 9–20, lö 10–16, sö 12–18 
turku.fi/sv/bibliotek 

Lainaa fillari tai 
energiankulutusmittari
Kirjasto lainaa paljon muutakin kuin kirjoja, lehtiä ja musiikkia. Pääkirjaston vas-
taanotosta saa kesäaikaan kirjastokortilla lainaksi polkupyörän tai sähköpyörän. 
Tieto-osastolta lainataan energiankulutusmittareita ja kaikista kirjastoista askel-
mittareita. Pääkirjaston musiikkiosastolla on mahdollista digitoida VHS-kasetteja, 
LP-levyjä, C-kasetteja, dioja ja kuvia. Tieto-osastolla sekä Ilpoisten ja Nummen 
lähikirjastoissa lainataan myös e-kirjojen lukulaitteita.
Tutustu laajaan valikoimaamme!

The Turku Main Library is a new 
era library that cares for the needs 
of citizens every day. The library 
provides everything for both study 
and recreation: study books, fiction, 
databases on various fields, wireless 
Internet connection and ample, 
well-lit spaces for reading.
 You can look for and reserve 
material within libraries in several 
municipalities at one single address 
vaski.finna.fi. We also have a 
continuously expanding collection 
of e-books which can be borrowed 
via the web library.

The world opens up through hundreds 
of domestic and foreign newspapers in 
both paper and digital format. Through 
PressDisplay you can read newspapers 
even at home with the help of your library 
user ID and pin code.

turku.fi/en/library
Main Library
Linnankatu 2, tel. 02 262 0624
Mon–Fri 9–20, Sat 10–16, Sun 12–18

Turku City 
Library – 
centre for 
information, 
experiences 
and learning
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Orkesterin taiteellisena johtajana toimii 
maestro Leif Segerstam – upean ja näky-
vän kansainvälisen uran tehnyt kapelli-
mestari, säveltäjä, viulisti ja pianisti.
 Filharmonikot tarjoavat monipuolisia 
musiikkielämyksiä syyskuusta toukokuu-
hun. Orkesterin konserteissa kuullaan 
säännöllisesti suomalaisia huipputaiteili-
joita, maailmankuuluja kapellimestareita, 
tähtisolisteja ja säveltäjävieraita. Sinfonia-
sarjaa täydentävät tunnelmalliset kama-
rimusiikkikonsertit, joita järjestetään mm. 
Turun linnassa. 
 Ohjelmistossa on myös viihteellisem-
pää tarjontaa, kirkkokonsertteja sekä 
oopperatuotantoja. Konserttien ohella 
orkesteri tarjoaa kaupunkilaisille monipuo-
lisen kattauksen muita musiikkielämyksiä, 
kuten yllätykselliset ilmaiskonsertit kau-
pungilla, filharmoninen junioriklubi lapsille 
sekä konsertteja edeltävät varaslähdöt 

TFO:lla – Turun kaupungin 
omalla sinfoniaorkesterilla 
– on miltei yhtä pitkät perinteet 
kuin sinfonialla itsellään.

taiteilijaesittelyineen. Orkesteri tuottaa sään-
nöllisesti myös klassisen musiikin verkkolä-
hetyksiä, joita pääsee seuraamaan orkesterin 
nettisivuilta.

Filharmonikot esiintyvät Turun konserttitalolla, 
Aninkaistenkatu 9. Koko ohjelmisto, lisätietoja 
konserteista sekä konserttipäivät: www.tfo.fi
•  Liput: Turun konserttitalon kulttuurikauppa 
 Ars Musica ma–pe klo 11–17 sekä 
 tapahtumien yhteydessä tai Lippupiste.
• Ryhmävaraukset: 
 p. 02 262 0333, ma–pe klo 9–15

Konserttihetkiä 
maksutta
WAMin konserttisarja tiistaisin klo 19   
Wäinö Aaltosen museo, Itäinen Rantakatu 38

Musiikkia ja runoa sunnuntaisin 
Vanhalla Raatihuoneella, Vanha Suurtori 5

Katso konserttipäivät ja -ohjelmat:
• turkukalenteri.fi

Suomen ainoa orkesteri, joka on 
soittanut Beethovenia jo tämän elinaikana. 

Turun 
filharmoninen 
orkesteri

Tähtihetkiä 
filharmonisen 
orkesterin ja 
Leif Segerstamin 
seurassa

http://www.tfo.fi
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Teatteritalon peruskorjauksen ajan Kau-
punginteatteri toimii väistötiloissa Logomo-
teatterissa, ydinkeskustan Domino-teat-
terissa sekä vaihtelevissa tiloissa ympäri 
kaupunkia.
 Kaupunginteatterin ohjelmistossa 
nähdään Suomen suurimmat musikaa-
lielämykset ja kantaesitykset, lasten 
suosikkeja unohtamatta. Valikoima kattaa 
näytelmät hulvattomista komedioista aina 
koskettaviin draamoihin. Domino-teatterin 

ohjelmistossa on myös paljon konsertteja, 
stand upia ja taikuutta. Kaupunginteatteri 
siirtyy kesäisin Naantaliin, Emma Teatteriin.

Logomo-teatteri
Köydenpunojankatu 14, p. 02 262 0000
Domino-teatteri, Humalistonkatu 7
Emma Teatteri, Naantalin Muumimaailma
Liput: Myyntipalvelu p. 02 262 0030 
Lippukassa Hallin Lippis Kauppahallissa
Kaupunginteatterin koko ohjelmisto: 
• teatteri.turku.fi

Tamara-musiikki-
näytelmä on upea 
esimerkki Turun 
Kaupunginteatterin 
osaamisesta 
näyttämötaiteessa.

Turun Nuori Teatteri antaa teatteritaiteen opetusta lapsille suomeksi ja ruotsiksi. 
Teatterin esityksissä on vuosittain mukana 300 lasta ja nuorta. nuoriteatteri.com 

Muut teatterit Turussa:
• Jo-Jo-teatteri: jo-joteatteri.com
• Kolmas tila: kolmastila.net
• Linnateatteri: linnateatteri.fi
• Nukketeatteri Taiga-Matto
 taigamatto.com
• Nummenmäen näyttämö
 nummenmaennayttamo.fi
• Samppalinnan kesäteatteri
 samppalinnanteatteri.fi
• Studentteatern i Åbo
 karen.abo.fi/special/steatern
• Teatteriryhmä Maneeri: maneeri.fi
• Teatteri Tarmo: teatteritarmo.fi
• Tehdasteatteri: tehdasteatteri.com
• Vartiovuoren kesäteatteri
 turunkesateatteri.fi
• Turun Kisaveikkojen näyttämö
 turunkisaveikot.fi
• Turun Nuori Teatteri: nuoriteatteri.com
• Turun Ylioppilasteatteri
 turunylioppilasteatteri.fi
• Aurinkobaletti: aurinkobaletti.com
• Barker-teatteri: barkerteatteri.fi
• Tanssiteatteri Eri: eri.fi

Teatteri pukee 
arjen juhlaksi
Turun Kaupunginteatterissa esitetään loisteliaita musikaaleja, 
väkevää draamaa ja laadukkaita vierailuesityksiä. 

Åbo 
Svenska 
Teater
är Finlands 
första teater. 
Teaterbyggnaden invid 
salutorget bygdes år 1839. 
Biljettkassan 02 277 7377, ti–lö 12–18 
• abosvenskateater.fi

Kolla 
Åbo Stadsteaters 
utbud på spelningar 
och musikteater: 

teatteri.turku.fi
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Päivä-
hoidossa
on joustoa 
Alle kouluikäisille lapsille riittää päivähoidon 
vaihtoehtoja. Päiväkodit, perhepäivähoito 
ja kolmiperhepäivähoito ovat saaneet rin-
nalleen leikkikoulut, ulkoleikkikoulut, avoi-
met päiväkodit ja leikkipuistotoiminnan. 
Jos vanhempien työajat vaativat, lapset 
saavat ilta-, yö- tai viikonloppuhoitoa. 
 Liikunta, liikkumisen edistäminen ja las-
ten liikunnallinen arki näkyy Turun varhais-
kasvatuksen painotuksissa. Kielikylpytoi-
mintaa ja esiopetusta englanniksi tarjo-
taan Tuomaansillan päivähoitoyksikössä.
 Päivähoidon vaihtoehdoista voi kysyä 
chatilla ja puhelimella tai tulla Turku-pis-
teeseen (Puolalankatu 5) palveluohjaajaa 
tapaamaan. Perheen arkeen ja lapsen 

kehitykseen parhaiten sopiva päivähoito-
vaihtoehto löytyy yhdessä keskustellen.  
 Turussa on myös paljon yksityisiä päivä-
hoitopaikkoja, joista perhe voi hankkia 
hoitopaikan palvelusetelillä tai yksityisen 
hoidon tuella ja sen kuntalisällä.

• turku.fi/paivahoito 
• turku.fi/esiopetus 
• turku.fi/leikkipuistot 
• turku.fi/leikkikoulut 
• turku.fi/varhaiskasvatus/sahkoinenasiointi 

tuubi.edu.turku.fi
Wäiski-TV:n lähetykset ja muut 
koululaistuotannot näyttää Tuubi

 TAKANA 
  PÄIVÄKOTI,
EDESSÄ ESKARI 
JA KOULU

Monikulttuurisuus 
on oppilaille arkea. 
Turun kouluissa 
puhutaan äidin-
kielenä yli 70 kieltä.  

Tavallisen 
aktiivisia 
kouluja
Tuttu ja turvallinen lähikoulu ja ammatti-
taitoinen opetus ovat perusopetuksen 
kulmakivet Turussa. Periaatteena on 
yhtenäinen opetus ekaluokalta ysille. 
 Perusopetusta annetaan suomen-
kielisten koulujen lisäksi neljässä ruot-
sinkielisessä koulussa. Englanninkielistä 
opetusta tarjotaan Turun kansainvälisessä 
koulussa. Turussa on myös Turun yli-
opiston normaalikoulu ja Steiner-koulu. 

Tukea ja toimintaa lapsiperheille MLL:n perhekeskus Marakatissa toimii 
erilaisia vertaisryhmiä ja kerhoja sekä vauva- ja perhekahvilat. varsinaissuomenpiiri.mll.fi

http://www.turku.fi/paivahoito
http://www.turku.fi/esiopetus
http://www.turku.fi/leikkipuistot
http://www.turku.fi/leikkikoulut
http://www.turku.fi/varhaiskasvatus/sahkoinenasiointi
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Tiesitkö, että 
joka kolmas turkulainen 
on koululainen 
tai opiskelija? 
Turussa on 
12 800 ala- ja 
yläkoululaista.

Dagvård och 
utbildning 
på svenska 
Alternativ inom dagvården
Åbo stad erbjuder dagvård och förskoleunder-
visning för barn under skolåldern i daghem och 
familjedaghem. Nya Åbobor är varmt välkomna 
till servicehandledningen inom småbarnsfostran 
på adressen Puolalagatan 5. På servicehand-
ledningen diskuterar familjen och de sakkunniga 
barnets behov av dagvård och kommer tillsam-
mans fram till ett för familjen lämpligt dagvård-
salternativ. Serviceenheten betjänar på de båda 
inhemska språken. 
  Det är möjligt att få stöd för hemvård av barn 
om familjen har ett barn under tre år. I Åbo finns 
också sex privata servicesedeldaghem. Dess-
utom kan familjen ansöka om stöd från FPA 
för privat dagvård och dess kommuntillägg. 
• turku.fi/dagvard

Grundläggande utbildning 
på svenska erbjuds i Åbo för årskurserna 1–6 
i Cygnaeus skola och Sirkkala skola för års-
kurserna 1–6. Därtill erbjuds undervisning för 
årskurserna 1–2 i Braheskolan. Båda skolorna 
har egna elevområden, som avgör valet av 
skola. Sirkkalabackens skola är det svenska 
undervisningsväsendets specialskola. Morgon- 
och eftermiddagsverksamhet ordnas för elever 
i årskurs 1–2 samt för elever i andra årskurser 
som får specialundervisning. S:t Olofsskolan 
ger undervisning för årskurserna 7–9. 
• turku.fi/grundskolan 

English 
language shower 

activities and 
pre-school 

teaching is offered at 
Day Care Unit 
Tuomaansilta.

 alakoulua 

 yläkoulua 

yhtenäis-
koulua 

lukiota 
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Oppilaita kuunnellaan
Turun kouluissa kaikki oppilaat kuuluvat op-
pilaskuntaan. Kaikista alakouluista kaksi 
oppilasta edustaa kouluaan Turun Lasten 
parlamentissa. Parlamentti on vaikuttanut 
esimerkiksi Kupittaan patsaspuisto Papun 
ilmeeseen. Lisäksi lapset ovat valinneet 
välituntivälineitä, luoneet liikunnallisempaa 
koulua sekä kertoneet mielipiteensä koulu-
ruuasta, uuden opetussuunnitelman tun-
tijaosta ja kieliohjelmasta. Yläkoululaiset 
saavat äänensä kuuluviin Turun Nuoriso-
valtuustossa s. 19.
 Tuubi on Turun oppilaitosten yhteinen 
julkaisualusta ja viestintäfoorumi, joka on 
näyteikkuna koulumaailmaan. Harva suo-

malainen peruskoululainen on päässyt 
haastattelemaan yhtä paljon kansain-
välisiä tähtiä kuin Tuubiin reportaaseja 
tehneet oppilaat. Kameran edessä ovat 
olleet mm. Robin, Michael Monroe ja  
Von Hertzen Brothers.

• turku.fi/perusopetus 
• turku.fi/perusopetuksenopas
• tuubi.edu.turku.fi
• blog.edu.turku.fi/lastenparlamentti

Iltapäivätoiminta
Pienimmille koululaisille on koulupäivän 
päätteeksi tarjolla iltapäivätoimintaa. 
Kerhot toimivat koulujen tiloissa tai 
lähellä kouluja koulupäivinä klo 11–17. 
• turku.fi/ippe

Day Care 
Near Homes
There are plenty of day care options, and 
parents are advised to consult the service gui-
dance provided by Early Childhood Education 
(Puolalankatu 5) to discuss these options. Day 
care services support immigrant children in 
their integration into Finnish society, and lear-
ning Finnish is a high priority in this process. 
You can ask private day care centres about 
day care services offered in English, Russian 
and French. • turku.fi/en/daycare 

http://www.turku.fi/dagvard
http://www.turku.fi/perusopetus
http://www.turku.fi/perusopetuksenopas
http://www.turku.fi/ippe
http://www.turku.fi/en/daycare
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Turkulaisissa lukioissa kirjoite-
taan ylioppilaaksi huipputuloksin 
vuodesta toiseen – kiitos korkea-
tasoisen opetuksen ja motivoi-
tuneiden opiskelijoiden. Ylioppi-
laskirjoituksissa Turun lukiot ovat 
valtakunnan parhaiden joukossa. 

Turussa on kuusi suomenkielistä päivä-
lukiota, ruotsinkielinen Katedralskolan i 
Åbo, Turun iltalukio, Steiner-koulun lukio, 
Turun normaalikoulun lukio sekä englan-
ninkielinen Turun kansainvälinen koulu. 
Lukion voi suorittaa itselleen sopivimmal-
la tavalla vaikka joustavasti iltalukiossa. 
Päivälukioiden opiskelijat voivat valita 
kursseja kaikista Turun lukioista.
 Erityislukioissa on monipuolisia vaih-
toehtoja: Kerttulin lukiossa on ICT-linja ja 
urheilulinja, Turun klassillisessa lukiossa 
ilmaisulinja, Puolalanmäen lukiossa mu-
siikkilinja ja Turun Suomalaisen Yhteiskou-
lun lukiossa TSYKissa luonnontiedelinja ja 
merilinja. Normaalikoulussa voi suorittaa 
kansainvälisen IB-tutkinnon.

• turku.fi/lukiokoulutus 
• facebook.com/turunlukiot

Turun ammatti-instituutin aikuiskou-
lutuksen koulutustarjonta on laaja ja 
kattaa toistakymmenen alaa. Kurssit 
ovat aikuisten tarpeisiin ja elämän-
tilanteisiin suunniteltuja. Vuosittain 
aikuiskoulutuksessa opiskelee noin 
6 000 aikuisopiskelijaa.
 Turun suomenkielisessä työväen-
opistossa voi opiskella edullisesti, ja 
kursseja löytyy jokaiseen makuun, 
haluaapa kohentaa ammatti- tai 

Korkea-
koulut
Turku on kuuden korkeakoulun ja 
lähes 40 000 opiskelijan kaupunki. 
Korkeakoulujen, kaupungin ja 
yritysten yhteistyö tähtää siihen, 
että Turku on Suomen paras 
opiskelijakaupunki.
• Turun Yliopisto: utu.fi
• Åbo Akademi: abo.fi
• Turun ammattikorkeakoulu: 
 turkuamk.fi
• Diak, Turun yksikkö: turku.diak.fi 
• Humak, Turun kampus: 
 humak.fi/turku
• Yrkeshögskolan Novia: novia.fi

Moni-
puolista 
koulutusta 
aikuisiällä

kielitaitoaan tai opiskella harrastuksen 
vuoksi. Opisto järjestää vuosittain noin 
800 kurssia sekä useita luentosarjoja ja 
seminaareja. 
 Työväenopiston ja arbetarinstitutin
Luuppi järjestää koulutusta erityisesti 
maahanmuuttajille ja muille kansainvälisille 
opiskelijaryhmille.

• aikuiskoulutus.fi
• turuntyovaenopisto.fi 
• luuppi.eu

Perinteinen opiskelijoiden 
vapunvietto alkaa Taide-
museonmäeltä ja jatkuu 
Lilja-patsaan pesemisellä 
ja lakittamisella 
Runeberginpuistossa. 

Ylioppilaaksi 
huippu-
tuloksin
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Supported 
Basic Education
Students who do not speak 
Finnish language as their  
mother tongue are supported 
in basic education. 

Turku organizes preparatory education 
for immigrants who have recently moved 
to Finland. In these VALMO preparatory 
classes pupils learn Finnish and other 
skills needed. 
 After the preparatory classes, the 
students transfer to their local school, 
generally after one year. The students’ 
relationship with their own native 
language is supported by organizing 
mother tongue tuition in approximate-
ly 20 languages. Support in different 
school subject is also available in many 
immigrant languages. 
• turku.fi/multiculturaleducation

Language Is Not a 
Barrier to Get an 
Education
Every year there are more than a 400 
migrants enrolled in the Turku Upper 
Secondary School for Adults. It offers 
students the opportunity to complete 
the entire basic education syllabus as 
well as the entire upper secondary 
school syllabus in form of evening  
studies. Finnish language is taught as  
a second language in a Finnish for  
Foreigners -course. 
 Students can complete their upper 
secondary education in English at Turku 
International School or at the Teacher 
Training School of Turku University 
(Turun normaalikoulu). 
 Turku Vocational Institute provides 
instruction preparing young and adult 
migrants for vocational studies as well 
as courses to strengthen their knowl- 
edge of Finnish language and culture.
• turku.fi/education 
• turku.fi/en/uppersecondaryschools 

The Universities 
of Turku 
attract over 1,000 exchange students 
annually. In addition to this, the uni-
versities have nearly 3,500 degree 
and postgraduate students as well as 
researchers from over 100 different 
countries. 

Katedralskolan
Svenskspråkig gymnasieutbildning er-
bjuds av Katedralskolan i Åbo. Undervis-
ningen vid Katedralskolan är högskole-
förberedande. Studerandena har också 
möjlighet att förutom de teoretiska ämne-
na utveckla sina färdigheter i idrott, musik 
och bildkonst. Närmare information: 
• info.edu.turku.fi/katedral

Åbo yrkesinstitut 
erbjuder svenskspråkig utbildning vid 
enheten för handel och data. Vid yrkes-
institutet kan man utöver merkonom- och 
datanomexamen avlägga studentexamen. 
En närmare beskrivning av merkonom- 
och datanomexamen och våra läroplaner 
hittar du på våra hemsidor.
• turkuai.fi/svenska

Unelma-
ammatti 
ammatti-
instituutista
Turun ammatti-instituutti, TAI kouluttaa 
menestyksekkäästi vuosittain tuhansia 
nuoria ammattiin. Valittavana on kym-
meniä eri aloja sekä myös erinomaisia 
koulutusvaihtoehtoja ylioppilaille. 
 Opiskelijavaihdot ulkomaisiin yhteis-
työoppilaitoksiin sekä eri alojen yrityksiin 
tuottavat uudenlaista osaamista. Amma-
teissa tarvittava osaaminen varmistetaan 
työssäoppimisjaksoilla yrityksissä sekä 
monipuolisilla työelämäkontakteilla.
 Ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavaa VALMA-koulutusta tarjo-
taan nuorille, jotka eivät ole päässeet 

valitsemal-
leen alalle, har-
kitsevat alan-
vaihtoa tai ovat 
keskeyttäneet 
opintonsa. 
 Ammattiin opiskelevat nuoret 
pääsevät näyttämään taitojaan 
ammattitaitokilpailuissa kansallisella 
ja kansainvälisellä tasolla. Turkulais-
opiskelijat ovat perinteisesti kotiutuneet 
kilpailuista useiden mitalien kera. 
• turkuai.fi • facebook.com/turkuai 
• oppisopimus.turku.fi

TAI:n yritysyhteistyö-
verkosto on maan kat-
tavimpia ja opiskelijat 
työllistyvät muun maan 
keskiarvoa paremmin. 

Åbo Akademi 
är Finlands enda svenskspråkiga uni-
versitet med 7 000 studerande. Du kan
avlägga högskoleexamen på svenska 
även på Yrkeshögskolan Novia. 
• abo.fi
• novia.fi

Arbis
Åbo svenska arbetarinstitut erbjuder 
många studiemöjligheter och innehåll 
för fritiden. Undervisningen sker i 
huvudsak på svenska. Kurserna och 
föreläsningarna är öppna för vem 
som helst oavsett modersmål och 
hemkommun. Vid Arbis kan man gå 
kurser i bl.a. språk, samhällsämnen, 
ekonomi, konst, textil, dans, musik, 
träslöjd, motion, yoga, datakunskap 
och matlagning. 
• aboarbis.fi

Ammattiin kouluttavat myös • axxell.fi • Bovallius-ammattiopisto: bovallius.fi • paasikiviopisto.fi • Turun Ammattiopistosäätiö: taos.fi 
• Turun kristillinen opisto: tk-opisto.fi • turunkonservatorio.fi • Turun Yksityiset Ammattioppilaitokset, tya.fi

http://www.turku.fi/multiculturaleducation
http://www.turku.fi/education
http://www.turku.fi/en/uppersecondaryschools
http://www.turkuai.fi/svenska
http://www.aboarbis.fi
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Oma terveysasema on ensisijainen hoito-
paikka kaikissa sairastumistapauksissa. 
Hoidon tarve ja kiireellisyys arvioidaan, 
kun otat yhteyttä terveysasemallesi. 
Terveysasemat palvelevat arkisin 8–16 
ja ajanvarauspuhelimet 8–15.30.
 Turkulaisena sinulle on määritetty oma 
terveysasema lähelle kotiasi. Turussa toimii 
kuusi terveysasemaa, kaksi lähipalvelupis-
tettä ja ruotsinkielinen vastaanotto. Jos et 
vielä tiedä terveysasemaasi, voit soittaa 
mille tahansa terveysasemistamme. 
 Voit myös valita oman terveysasemasi 
Turusta tai muista kunnista. Jos haluat 
vaihtaa terveysasemaasi tai terveyskes-
kustasi, ilmoita asiasta kirjallisella lomak-
keella viimeistään kolme viikkoa ennen 
hoidon tarvetta. 

• Terveysasemien yhteystiedot ja
lisätietoa terveysaseman valinnasta:
turku.fi/terveysasemat
• Kiireettömissä asioissa sähköinen 
ajanvaraus: turku.fi/eterveyspalvelut

Koululaisten ja opiskelijoiden 
terveydenhuolto: 
turku.fi/opiskelijaterveydenhuolto
turku.fi/kouluterveydenhuolto

Lemmikkieläinten 
päivystys
p. 0600 124 44
Päivystystä on keskitetty 
Turun Eläinsairaalaan, 
Satakunnantie 162, 
arkisin 17–8 ja viikonloppuisin 
pe klo 17 – ma klo 8.

Miten sujuu 
päivä lasten-
neuvolassa? 
Seuraamme Instagramissa 
myös kaupungin eri 
toimipisteiden arkea.
         instagram.com/
         turkukaupunki

Hyvää hoitoa omalla 
terveysasemalla

Jos sairastut, terveys-
asema auttaa ja neuvoo

Oma terveysasema on ensi- 
sijainen hoitopaikka kaikissa 
sairastumistapauksissa.
Terveysasemat palvelevat 
arkisin 8–16 ja ajanvaraus-
puhelimet 8–15.30
Turun terveysasemien vastaan-
otoilla palvellaan vuosittain 
lähes 230 000 turkulaista.
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Palveluja 
uusimmille 
turkulaisille
Uusista turkulaisista ja 
heidän vanhemmistaan 
pidetään huolta kaupungin 
33 neuvolassa. Turussa
toimii 13 äitiysneuvolaa,
18 lastenneuvolaa, 
kasvatus- ja perheneuvola 
sekä ehkäisyneuvola.

Päivystys
Äkillisesti sairastuneita ja 
loukkaantuneita potilaita 
hoidetaan Turun alueen 
yhteispäivystyksessä 
Tyksin T-sairaalassa, 
Savitehtaankatu 1. 
Yhteispäivystyksen puhelin-
neuvonta p. 02 313 8800 
vastaa ympäri vuorokauden. 

Kuulovammaisten 
tekstiviestipalvelu p. 050 592 4740

Suun terveydenhuolto
Varaa aina aika päivystykseen 
puhelimitse.
•  särkypotilaat: 
 p. 02 266 0644 ma–pe 8–15.30
•  Arki-iltaisin päivystys 
 T-sairaalan yhteispäivystyksessä 
 p. 02 3131 564 klo 15.30–18
•  viikonloppuisin ja arkipyhinä 
 p. 02 313 1564 klo 9–11
Muina aikoina hoito-ohjeet yhteis-
päivystyksestä, p. 02 313 8800.

Turun kaupunginsairaalassa annetaan 
erikoissairaanhoitoa useilla erikoisaloilla. 
Hoitoon pääsee lääkärin ja usein myös 
terveydenhoitajan lähetteellä. Potilas saa 
hoitoajan kotiin kirjeitse. 
• turku.fi/kaupunginsairaala

Omainen sairaalassa
Jos haluat tietoa hoidossa olevasta lähei-
sestäsi, voit soittaa kaupunginsairaalan 
potilastiedusteluun. Potilaista annetaan 
omaisille tietoja vain, jos hän on antanut 
siihen luvan. Tietoja saat myös kaupungin-
sairaalan ala-aulan neuvonnasta ma–pe 
8.15–15.30, Kunnallissairaalantie 20.
Potilastiedustelut
• arkisin klo 8.15–16 p. 02 266 2421
• muina aikoina p. 02 266 2022

Mielialojen 
vaihtelusta 
mielenterveys-
ongelmiin 
Kaikille ikäryhmille on tarjolla psykiat-
risen erikoissairaanhoidon palveluja. 
Avohoito tarjoaa mm. lyhyt- tai pitkä-
kestoista psykoterapiaa, elämän kriisien 
hallintaa ja päihdevieroitusta. Avohoito 
on maksutonta. 
 Jos avohoidon palvelut eivät riitä, 
ohjataan potilas psykiatriseen osastohoi-
toon. Tavallisimmat ja lievät psykiatriset 
sairaudet hoidetaan omalla terveysase-
malla.

Hätä-
tilanteessa
soita heti:

112

Erikoissairaanhoitoa 
kaupunginsairaalassa Tutustu 

sähköisiin 

palveluihimme

Ajanvarauspalvelu, 

laboratoriotulokset matkapuhelimeen, 

kotimittaustulosten lähettäminen:

• turku.fi/eterveyspalvelut  

Sähköisten reseptien uusinta, 

potilastiedot: 

• kanta.fi 

Suun terveydenhuolto: 

tarkista, peru tai siirrä jo varattu aika 

• turku.fi/suunterveys

Toimeentulotuen sähköinen asiointi

• turku.fi/toimeentulotuki
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Neuvolasta
tukea perheille
Äitiysneuvoloissa huolehditaan 
tulevan lapsen ja odottavan per-
heen terveydestä ja hyvinvoinnista. 
Lastenneuvolassa seurataan ja 
tuetaan lapsen fyysistä, psyykkis-
tä, sosiaalista ja tunne-elämän 
kehitystä. Neuvola tukee myös 
vanhempia lasten kasvatuksessa. 
Neuvolapalvelut määräytyvät 
asukkaan kotiosoitteen ja posti-
numeron mukaan.
• turku.fi/neuvolat

Leikki-ikäisten 
terveystarkastusajan 
voit varata myös 
sähköisesti
• turku.fi/eterveyspalvelut

Palvelutori Poiju on yli 65-vuotiaiden ja 
heidän läheistensä ohjaus- ja neuvonta-
palvelu. Palvelutori yhdistää asiakkaat, 
tekijät ja palvelut. Henkilökunta auttaa 
löytämään yksilöllisiä, omatoimisuutta ja 
kotona selviytymistä tukevia sekä elämän 
eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin julkis-
ten, yksityisten kuin kolmannen sektorin 
palveluista.
 Tervetuloa käymään Palvelutorille 
Humalistonkadulle. Ohjausta ja neuvontaa 
myös p. 02 262 6172 ma–pe 9–15. 
• turku.fi/palvelutori

Ruusukorttelin ja 
Lehmusvalkaman 
hyvinvointikeskukset
Hyvinvointikeskuksissa on tarjolla erilaista 
ryhmä- ja harrastustoimintaa, monipuo-
lisia infoja ja opastuksia, aamiais- sekä 
lounasmahdollisuus ja monipuolisia  

liikuntavaihtoehtoja yli 60-vuotiaille  
turkulaisille. Toimintaa järjestetään 
yhdessä Turun kaupungin, yhdistysten, 
seurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa. 

Lehmusvalkama p. 02 262 5020 
•  turku.fi/lehmusvalkama

Ruusukortteli p. 02 262 6000
•  turku.fi/ruusukortteli

Vireä vanhusneuvosto  
Vanhusneuvosto on Turun kaupungin ja 
eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyö-
elin. Vanhusneuvoston tavoitteena on 
parantaa senioreiden palveluita kaksikie-
lisessä kaupungissa sekä tukea ikään-
tyneiden selviytymistä ja tasa-arvoista 
osallistumista yhteiskunnassa.

• turku.fi/vanhusneuvosto
• turku.fi/esteettomyys 
• turku.fi/vammaisneuvosto 

Suusairauksien perushoitoa 
annetaan yksilöllisen tarpeen 
mukaan kaikille turkulaisille. 
Hammaslääkäri laatii uuden 
potilaan hoitosuunnitelman. 

Alle 18-vuotiaista 1-, 3-, 5- ja 16-vuoti-
aat kutsutaan syntymävuoden ja 1., 5. 
ja 8. luokkien oppilaat vuosikurssilistan 
mukaisesti suun terveyden tarkastukseen. 
Koululaisilla hammashuollon toimipiste 
määräytyy usein koulun mukaan.

 Ajanvaraukseen voi ottaa yhteyttä 
sähköisen asiointipalvelun kautta, pu-
helimitse tai tekstiviestillä. Sähköisessä 
asiointipalvelussa voit tarkistaa, perua 
tai siirtää hammashuoltoon varatun ajan, 
mutta vielä ei voi varata ensimmäistä 
uutta aikaa.

Keskitetty ajanvaraus ja 
arkipäivystys 
p. 02 266 0644 ma–pe 8–15.30
Tekstiviestipalvelu p. 040 662 0576
• turku.fi/suunterveys

Suun ja hampaiden hoito

Aktiivisena seniorina



31

Life-
threatening 
emergency   
– call 112
Turku Region Joint 
Emergency Services,Tyks 
T-hospital, Savitehtaankatu 1, Turku
• telephone counselling 02 313 8800
• SMS service for the hard-of-hearing
050 592 4740

Services of 
Health Centres
Your local health station is the first 
place to visit in all cases of illness. 
Your local health station provides basic 
health care services and referrals for 
further examinations and treatment. 
 There are six health stations, two 
local service points and one Swedish 
language practice operating in Turku. 
Refugees and asylum seekers get their 
initial health services from Immigrant 
Services.
 If your place of domicile is Turku, 
you have been assigned a local health 
station close to your home. You may 
also choose another health station as 
your local health station, regardless of 
whether you live in or outside Turku.
 If you do not know your health 
station, you can call the appointment 
booking number of any health station 
and ask about it.

• turku.fi/healthstations

I nöd
– ring 112
Åboregionens samjour
Åucs, T-sjukhuset,  
Keramikfabriksgatan 1, Åbo, centraliserad 
telefonrådgivning: 02 313 8800

Sms-tjänster för hörsel-
skadade: 050 592 4740 

Den egna hälsostationen är den primära 
vårdplatsen i alla sjukdomsfall. Du får pri-
märvårdstjänster på din egen hälsostation 
och därifrån kan du vid behov remitteras 
till fortsatta undersökningar och vård.
Den svenskspråkiga mottagningen finns 
alltjämt kvar på Tallbackens hälsostation 
(Luolavuorivägen 2), tfn 02 266 2738
• turku.fi/halsostationerna
• turku.fi/ehalsoservice

turku.fi/munhalsovard
Vid Åbo stads munhälsovård görs en 
vårdplan av tandläkaren på basen av en 
grundundersökning av munhålan.
Munhälsovårdens tidsbeställning 
tfn 02 266 0644 vardagar kl 8–15.30.

Poiju står till
 tjänst för äldre
   Servicetorget Poiju för äldre står 
   till tjänst med handledning och 
    rådgivning för äldre och deras 
     anhöriga. Servicetorget förenar 
      klienter, aktörer och tjänster. 
      Personalen hjälper dig att hitta 
       individuella lösningar som stöder 
       självständiga aktiviteter och hjälper 
        dig att klara dig hemma samt lämpar 
        sig för olika slags situationer. 
     Serviceproducenterna kan arbeta 
inom den offentliga eller privata sektorn, 
eller den tredje sektorn.
•  Svenskspråkig service mån–fre 9–12, 
 tfn 050 373 1037, turku.fi/palvelutori

Äldrerådet
är ett samarbetsorgan för Åbo stad och 
pensionärs- och äldreorganisationerna. 
Syftet med äldrerådet är att förbättra 
servicen för äldre i den tvåspråkiga sta-
den och stödja den äldre befolkningens 
förmåga att klara sig i samhället samt 
deras jämlika delaktighet.
• turku.fi/aldreradet
• turku.fi/tillganglighet
• turku.fi/handikappradet

Toimeentulo-
tukea voi hakea 
sähköisesti
Toimeentulotuki on tilapäiseksi avuksi 
tarkoitettu taloudellinen tuki. Toimeen-
tulotukiasiat käsitellään hakemusten 
saapumisjärjestyksessä seitsemän 
arkipäivän kuluessa. Hakemuksen kä-
sittelijä tekee etuuslaskelman ja siihen 
perustuvan toimeentulotukipäätöksen. 

Sähköinen asiointi
Omapalvelu-järjestelmässä voi tehdä 
toimeentulohakemuksen, liittää hake-
mukseen tarvittavat liitteet ja seurata 
hakemuksen käsittelyä sekä tarkastel-
la omia toimeentulotuen maksuja.

• Ohjeet, toimeentulolaskuri ja sähköinen 
asiointi: turku.fi/toimeentulotuki 

Ta en titt på 

våra eTjänster

Tidsbeställningstjänst, laborato-

rieresultat till mobilen, sändning 

av hemmamätningsresultat

• turku.fi/ehalsoservice

Förnyelse av elektroniska 

recept, patientuppgifter 

• kanta.fi/sv/

Munhälsovårdens elektroniska 

tjänster: kontrollera, avboka eller 

omboka tid 

• turku.fi/munhalsovard

Utkomststödets elektroniska tjänster

• turku.fi/utkomstsstod

Your local health 
station is the first place to 
visit in all cases of illness.

turku.fi/
healthstations
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Vilkas 
elinkeinoelämä
Turun seudulla on 20 000 
yritystä ja 130 000 työpaikkaa. 
Turun seudun kärkialoja ovat 
meriteollisuus, bio, logistiikka, 
matkailu ja luovat alat. 

Monipuolinen elinkeinorakenne, osaavat 
yritykset, korkealuokkainen koulutus-, 
kulttuuri- ja palvelutarjonta sekä loistava 
merellinen sijainti ovat vetovoimainen yh-
distelmä. Vuonna 2015 Turku kasvoi Suo-
men suurista kaupungeista nopeimmin.
 Turku on kansallisesti merkittävä 
satama-, kauppa- ja kongressikaupunki 
ja tärkeä linkki Tukholma–Pietari-akselilla. 
Suuria työllistäjiä ovat mm. Turun kaupun-
ki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 
korkeakoulut, Meyer Turku, Posti, Turun 
Seudun Kiinteistöpalvelu, If Vahinkova-
kuutusyhtiö, Orion ja Bayer.

Yritteliäiden 
ihmisten Turku
 
Turussa on hyvät yhteistyöverkostot yritysten, korkeakoulujen, 
oppilaitosten ja kaupungin välillä. Turun menestys on  
kaikkien kaupunkilaisten yhteinen etu. 

Yrittämiseen liittyvissä kysymyksissä opastavat:
• Turku Science Park Oy: turkusciencepark.com
•  Turun Seudun Kehittämiskeskus
 businessturku.fi
• Turun Seudun yrityspalvelupiste Potkuri
 businessturku.fi
• Varsinais-Suomen Yrittäjät
 yrittajat.fi/varsinaissuomenyrittajat
• Turun työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
 toimistot.te-palvelut.fi
• OpinOvi: opinovi.myjobcafe.net
• Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 
 ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Turku 
palveluksessasi
Kaupungin omat liikelaitokset 
sekä alueen yritykset ja 
yhdistykset auttavat sinuakin 
saamaan kotisi kuntoon!

Vesisopimus
Uudet asukkaat tekevät vesihuollon liitty-
mis- ja käyttösopimukset Turun vesi- 
laitoksen kanssa. Vesilaitos hoitaa myös 
kaikki kunnallistekniset liitostyöt asiak-
kaan liittymien ja yleisen runkoverkoston 
välillä. Tiedot ja ohjeet uudisrakentajille ja    
vanhojen vesiliittymien saneeraajille 
• turku.fi/vesihuolto

Sähköä ja lämpöä kotiisi
Turku Energia tuottaa kaukolämmön 
moniin koteihin Turussa. Yhtiön puoleen 
kannattaa kääntyä myös sähkösopimus-
asioissa. 
• Asiakaspalvelu p. 0800 02500, turkuenergia.fi 
• Sähkökatkoksista ja huoltokeskeytyksistä saa 
tiedot päivystysnumerosta 0800 02001 
tai netistä turkuenergia.fi/keskeytysinfo

Lajittele ja kierrätä jätteet
Rivi- ja kerrostaloasukkaat kiikuttavat 
lasi-, metalli-, paperi- ja biojätteet yhtiön 
omaan kierrätyspisteeseen, joista osassa 
on myös kartonginkeräys. Jäljelle jäävä 
sekalainen jäte kerätään omaan astiaan-

Tukholma

Maarianhamina

http://www.vspelastus.fi/arjenturvallisuus
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2040 Turku on hiili-
neutraali kaupunki

2020-luku
Kasvihuonekaasu-
päästöt vähenevät 
60–80 % vuoden 1990 
tasosta. Ympäristöliike-
toiminta kasvaa merkit-
tävästi. Turun alue tunne-
taan puhtaista ratkaisuis-
ta ja monipuolisista älyk-
käistä palveluista. Skanssin 
älykäs kaksisuuntainen 
kaukolämpöverkko 
aloittaa toimintansa. 
Raitiotien 1. vaihe valmist-
uu. Joukkoliikenne toimii hiili-
neutraalisti, sähköautot    
               yleistyvät ja 

automatisoituvat. 
Tarve 
omistaa auto 
on vähentynyt.

1990-luku Kasvi-
huonekaasupäästöt 
kasvavat talouden kas-
vaessa. Turku hankkii 
ensimmäiset sähköautot 
ja laajentaa 
pyörätie-
verkostoa.

2000-luku
Kasvihuonekaasu-
päästöt kääntyvät 
laskuun talouden 
kasvaessa. Uusiutuvaan 
energiaan panostetaan: 
Seudullinen energia-
yhteistyö vahvistuu.

2010-luku
Kasvihuonekaasupäästöt 
laskevat merkittävästi. 
Meriteollisuudessa 
alkaa pysyvä ympäristö-
trendi, uusilla aluksilla on  
vahva ympä-
ristöprofiili.

2019 
Uusiutuvan energian 
osuus ylittää Turussa 
pysyvästi uusiutumat-
toman osuuden.

2015 Kaupunki panostaa 
kiertotalouteen. Yhteistyö 
yritysten ja korkeakou-
lujen kanssa vahvistuu. 
2014 Seudullinen 
joukkoliikenne Föli 
alkaa ja 1. vuoden aikana 
bussinkäyttö lisääntyy  
Turun seudulla  
20 prosenttia. 
Ensimmäiset uudet 
sähköautot ja sähkö-
pyörät tulevat kaupungin 
henkilöstön yhteiskäyttöön.

2030-luku
Älykäs energiajärjes-
telmä ja aurinkoenergia 
on käytössä. Jakamis-
talous on osa arkea ja 
kiertotalous on osa kaik-
kea tuotannollista ja 
taloudellista toimintaa. 
Kasvihuonekaasu-
päästöt ovat pienemmät 
kuin hiilinielut ja uusiutuvan
energian 
ylijäämä 
2039.

2009 
uusiutuvan 

energian osuus 

+ 30 %

2013 Turun kaupungin 
omaan käyttöön 
hankittu sähkö on 

100 %
uusiutuvaa. 

2016 
Kupittaan aurinko-
voimala valmistuu 

ja aloitetaan sähkö-
bussiliikenne.

2015 
Suomen suurin 

pellettilaitos 
valmistuu
Turkuun.

2017 
Naantalin 

monipolttoaine-
voimalaitos 
valmistuu.

2029 
Kaupunki-

seudun energia-
järjestelmä on 
hiilineutraali.

Tarkista, onko uusi kotisi turvallinen: vspelastus.fi/arjenturvallisuus

sa, ja siitä tuotetaan polttamalla kauko-
lämpöä ja sähköä. 
 Omakotitaloasukkien kierrätysjätteet 
voi viedä yleisiin kierrätyspisteisiin tai itse 
hankittuun monilokeroiseen lajittelu- ja 
jäteastiaan. Astian tyhjennyksestä asukas 
sopii suoraan kuljetusliikkeen kanssa. 
 Vaaralliset jätteet, sähkölaiteromut, ra-
kennusjäte ja suurikokoiset jätteet viedään 
itse Topinojan jätekeskukseen. Myös Ym-
päristöauto Yrjö ja Turun Ekotori ottavat 
vastaan vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita 
sekä käyttökelpoista tavaraa. 
 Lounais-Suomen Jätehuollosta saat 
lisää tietoa kaikista jätehuoltoon liittyvistä 
asioista.

•  Lounais-Suomen Jätehuolto, p. 0200 47470,  
 ma–pe 9–15 (pvm/mpm), lsjh.fi
• Kartta yleisistä kierrätyspisteistä
 kierratys.info
• Topinojan jätekeskus 
 Pitkäsaarenkatu 7, ma–pe 6.30–21
• Turun Ekotori, toimipisteet ja myymälät:  
 Rautakatu 12 ja Rieskalähteentie 74
 Ma–pe 8–18 ja la 10–15, turunekotori.fi

Turku kasvaa 
kestävästi
Turku aikoo olla vuoteen 
2040 mennessä hiilineutraali 
kaupunki. Tavoite saavutetaan 
kunnianhimoisilla ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan toimen-
piteillä. Tule mukaan talkoisiin 
ja tee ilmastolupaus: 
• ilmastolupaus.fi

Valonia 
opastaa kestävään 
elämäntapaan ja 
energiansäästöön 
Valonia auttaa Turun alueen 
kuntia, yrityksiä ja asukkaita 
pienentämään hiilijalanjälkeään, 
kampittamaan arjen ympä-
ristöpulmia ja parantamaan 
energiatehokkuutta. 
• valonia.fi 

Riika

Gdansk

Helsinki

Suorat yhteydet: 

Tukholma, Riika, 

Gdansk, Helsinki ja 

Maarianhamina

Turku–Tukholma-reitillä 
seilaa päivässä lähes 
10 000 laivamatkustajaa.  

http://www.vspelastus.fi/arjenturvallisuus


34

Föli-busseilla kulkeminen on 
helppoa ja edullista kuuden 
kunnan yhteisellä alueella. 
Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, 
Naantalissa, Liedossa ja Ruskolla 
on voimassa samat liput ja 
hinnat matkan pituudesta, 
kuntarajojen ylityksistä ja vaihto-
jen määrästä riippumatta. 

Kortilla kuljet edullisimmin
Fölin kyydissä taittuvat kätevästi työ-, 
koulu- ja vapaa-ajan matkat. Ennalta 
ladattu matkakortti on aina edullisin ja 
jouhevin maksutapa.  
Arvokortti on paras matkakortti satun-
naisesti matkustavalle. Maksuluokkia on 
kolme: 1) aikuiset, 2) nuoret, opiskelijat, 
seniorit, vammaiset sekä saattajaan 
oikeutetut ja 3) lapset. Matkoissa on kah-
den tunnin vaihto-oikeus.
Kausikortti sopii paljon matkustavalle. 
Kausikortti on voimassa joko 30, 90 tai 
180 vuorokautta. 

Tuplakortti eli arvo- ja kausikortin yhdis-
telmä on joustava valinta, jos ei tiedä, 
matkustaako tiuhaan vai harvakseltaan. 
Matkailijaliput sisältävät rajattoman 
määrän matkoja yhden tai useamman 
päivän ajan. Voimassaolo alkaa ensim-
mäisestä käytöstä ja liput kelpaavat 
myös yöliikenteessä. 
• Lisätiedot erikoiskorteista, hinnoista ja 
alennuksista: foli.fi

Korttien myynti ja neuvonta:
Joukkoliikenteen palvelutoimisto
Aurakatu 5, p. 02 262 4811
ma–pe 8–18, la 9–14, foli.fi

Muut Fölin palvelupisteet: 
Monitori Skanssin kauppakeskuksessa 
sekä Kaarinan, Piikkiön, Raision, Naantalin, 
Liedon ja Ruskon yhteispalvelupisteet.

Voit ladata kortin myös 
seuraavissa paikoissa: Tavaratalot Sokos 
Wiklund ja Stockmann • Marketit: Citymarket 
Länsikeskus, Ravattula ja Kupittaa, Prisma 
Itäharju, Länsikeskus, Mylly, Piispanristi ja 
Tampereentie • Turun kaupungin pääkirjasto 
• Matkahuollon asiakaspalvelu linja-auto-
asemalla • Liedon Shell • Fölin bussit • foli.fi

Föli-
bussilla 
perille – 
yhdessä!
Sama bussikortti käy koko 
kaupunkiseudulle. Voit ajella 
Föli-alueella yhdellä maksulla 
kahden tunnin ajan. Fölin lippuja 

voi ostaa 

myös kätevällä 

älypuhelin-

sovelluksella 

turku.fi/
mobiililippu

Erilaisia lippuja 
jokaisen tarpeeseen!
Aikuisten kertalippu maksaa 

3 euroa, lasten 1,50. 
Yhdellä lipulla voi matkustaa 

kahden tunnin ajan.
Matkakortilla hinta on vielä 

edullisempi. 

Muut linja-autoyhteydet

TLO, Turun Linja-autoilijain 
Osakeyhtiö: seutuliikennereitit ja 
-liput arkisin 9–16, Maariankatu 10, 
p. 0100 8840 (1,70 €/min + pvm), tlo.fi

Turun Matkahuolto/
linja-autoasema 
Matkahuollon kaupunki-, lähi- ja 
paikallisliikenteen liput ma–pe 7–19, 
la 8–18 ja su 11–19, Aninkaisten-
katu 20, p. 0200 4000 ympäri 
vuorokauden (1,99 €/min + pvm)

Taksi 02 10041

Missä luet 
Koti Turussa -opasta? 
Julkaise kuva Instagramissa 
#KotiTurussa 
@Turkukaupunki 
Arvomme kuvia julkaisseiden 
kesken lippuja Turun 
vapaa-ajanpalveluihin 
ja Föli-matkoihin.

http://www.foli.fi
http://www.turku.fi/mobiililippu
http://www.turku.fi/mobiililippu
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The same bus 
card is valid 
in the entire 
Turku region
Travel in the Turku region is 
convenient and affordable 
with Föli buses. The same 
tickets and prices are valid 
in the areas of Turku, Kaa-
rina, Raisio, Naantali, Lieto 
and Rusko, regardless of 
the length of the trip. 

Different kinds of tickets are avail-
able for every need, and a single 
payment allows passengers to 
travel for up to two hours. A single 
ticket for adults costs €3 and a 
single ticket for children is €1.50. 
Even more affordable prices are 
available for those paying with a 
travel card.

Travel card sales and 
information: Public Transport 
Service Office, Aurakatu 5, 
tel. 02 262 4811 Mon–Fri 
8am–6pm, Sat 9am–2pm, foli.fi 

Taxi 02 10041

Föli tar 
dig vart 
du vill
Samma busskort gäller 
i hela stadsregionen. Du kan 
åka buss inom Föli-området 
i två timmar från inköpet. 

Det är lätt och förmånligt att åka med 
Föli-bussar mellan Åboregionens sex 
kommuner. Inom Föli-området som bes-
tår av Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, 
Lundo och Rusko gäller samma biljetter 
och priser oberoende av resans längd, 
kommungränser och antalet omstignin-
gar. Det finns olika biljetter för varje behov 
och de gäller i två timmar från inköpet. En 
enkelbiljett för vuxna kostar 3 euro, och 
för barn 1,50. Betalar man med resekort 
är priset ännu förmånligare.

Det är förmånligare 
att resa med kort
Det går bekvämt att göra arbets-, skol- 
och fritidsresor med Föli. Ett resekort som 
laddats på förhand är alltid det förmånli-
gaste och smidigaste betalningssättet.  
Värdekortet är det förmånligaste alter-
nativet för den som åker buss då och då. 
Antalet avgiftsklasser är tre: 1) vuxna, 2) 
ungdomar, studerande, seniorer, handi-
kappade samt de som är berättigade till 
följeslagare och 3) barn. För resor gäller 
en bytesrätt på två timmar.
Periodkortet är ett bra alternativ för den    
     som reser mycket. Periodkortet är i 
       kraft antingen i 30, 90 eller 180 dygn. 
     Kombinationskortet Dubbelkort 
            som omfattar både värde- och 
            periodkortet är ett flexibelt alter-
        nativ för dem som inte på förhand 
vet om de kommer att åka buss ofta eller 
mera sällan.
Turistbiljetterna innehåller ett 
obegränsat antal resor under en 
eller flera dagar. Biljetten börjar 
gälla när du förförsta gången 
använder den och biljetterna 
gäller också i nattrafiken. 
Ytterligare information om special-
kort, priser och rabatter foli.fi/sv

Försäljning av resekort 
och information
Servicebyrån för kollektivtrafiken
Auragatan 5, tfn 02 262 4811
Öppet mån–fre 8–18, lör 9–14, foli.fi/sv

Övriga serviceställen inom Föli: 
Monitori i köpcentret Skanssi, Samservice-
ställen i S:t Karins, Pikis, Reso, Nådendal, 
Lundo och Rusko.

Föli-busskort kan laddas på • foli.fi/sv 
• Föli-bussar • Varuhus: Sokos Wiklund och 
Stockmann • Stormarknader: Citymarket 
Kuppis, Västcentrum och Ravattula, Prisma 
Österås, Västcentrum, Mylly, Piispanristi och 
Tammerforsvägen • Åbo stads huvudbibliotek
• Matkahuolto (Busstationen) • Shell i Lundo

Övriga bussförbindelser

TLO:s (Turun Linja-autoilijain 
Osakeyhtiö) rutter och biljetter inom 
regiontrafiken vardagar 9–16 Marie-
gatan 10, tfn 0100 8840 
(1,70 €/min + lna), tlo.fi

Turun Matkahuolto/busstationen
Matkahuoltos biljetter inom stads-, 
när- och lokaltrafiken mån–fre 7–19, 
           lör 8–18 och sön 11–19,  
            Aningaisgatan 20,

  tfn 0200 4000 dygnet  
   runt (1,99 €/min + lna)

   Taxi 02 10041

Turun kauppatorin pysäkeillä on matkustajia 
parhaimmillaan 27 000 päivässä.

Du kan 

köpa Föli-

biljetter med 

mobilapp  

turku.fi/
mobiililippu

http://www.turku.fi/mobiililippu
http://www.turku.fi/mobiililippu


Tekemistä, näkemistä, 
kokemista – osallistu!

Turun seudun tapahtumakalenterista
 saat parhaat tapahtuma- ja harrastusvinkit.

Voit jättää ilmoituksia myös itse.

turkukalenteri.fi

Äkilliset sairastumistapaukset 
ja loukkaantumiset

Turun alueen yhteispäivystys ympäri vuorokauden
Tyks T-sairaala, Savitehtaankatu 1

p. 02 313 8800 

Tervetuloa 
asioimaan

Kun haluat asiakaspalvelua kasvokkain, 
tervetuloa keskustan Turku-pisteeseen tai 

Monitoriin kauppakeskus Skanssiin. 
Monikielistä neuvontaa maahanmuuttajille 

annamme Infotorilla Monitorin tiloissa. 
Lue lisää s. 8

Lähetä kiitokset, ehdotukset, ideat sekä 
moitteet kaupungin palveluista ja tekemisistä 

palautepalveluun. Saat halutessasi 
vastauksen meiltä viiden arkipäivän kuluessa.

turku.fi/palaute

Koti Turussa/Mitt Hem i Åbo/Home in Turku
• Julkaisija: Turun kaupunki, PL 355, 20101 Turku • Päätoimittaja Jaana Räsänen-Nauska, jaana.rasanen-nauska@turku.fi
• Toimitus ja taitto: Zeeland Family • Painopaikka: Esa Print Oy, 2016 • Painosmäärä: 10 000 • ISSN 1798-467X (painettu) 
• ISSN 2342-561X (verkkojulkaisu) • Kannen kuva: Shutterstock • Muut kuvat: Turun kaupunki ellei toisin mainita • Palautteet viestinta@turku.fi
Osoitelähde: Turun Facta -kuntarekisteri. Lehti lähetetään talouden vanhimman henkilön nimellä. Lehden tiedot on tarkistettu 2/2016.

Hätä-
numero 

112

Turun kaupungin henkilökunta on tukenasi päiväkodeissa, 
kouluissa, kirjastoissa, terveysasemilla, vanhainkodeissa ja 
monessa muussakin paikassa. Tule juttelemaan! 

Tästä osoitteesta löydät myös paljon turkulaiselle 
tärkeää ja mielenkiintoista tietoa:

turku.fi

Anna 
palautetta!
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