
Kevään
menovinkit senioreille
Liikkuva resurssikeskus -hankkeen julkaisu 1/2019



Hei, 
tämä esite sisältää esimerkinomaisesti menovinkkejä 1.2.–31.5.2019 
väliseltä ajalta. Tapahtumat ja ryhmät ovat avoimia kaikille turkulai-
sille kotona asuville senioreille. Halutessasi voit ottaa yhteyttä esit-
teessä mainittuihin tahoihin ja kysyä lisää heidän toiminnastaan.

Seuraathan myös lehti-ilmoittelua; kaikkien tahojen ilmoituksia ei 
tässä esitteessä ole. 

Esitteen vapaaehtoistoiminnan sivuihin kannattaa myös tutustua. 
Sieltä löytyy tietoa mm. saattaja-avusta: Jos et syystä tai toisesta voi 
lähteä toimintaan mukaan yksin, voit saada seuraksesi turvallisen 
saattajan. 

Turun kaupunki ja Turun seurakunnat sekä lukuisat järjestöt toivotta-
vat Sinut lämpimästi mukaan tapahtumiin ja ryhmiin! 

Menovinkit-esite on Liikkuvan resurssikeskuksen julkaisu, jonka on 
mahdollistanut yhteistyö Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan ja 
hyvinvointitoimialan kanssa. Esitettä tuetaan Veikkauksen tuotoilla. 
Veikkaus tukee myös erittäin monen esitteessä mainitun järjestön 
toimintaa. 

Kiitos kaikille yhteistyöstä. Erityiskiitokset Turussa toimiville vapaa-
ehtoisille! 
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Olet tervetullut mukaan kaikkiin tämän esitteen toimintoihin, 
vaikka tapahtuma- ja ryhmäesimerkit esitelläänkin esitteessä 
suuralueittain.
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Osaatko 
viittomakieltä

tai tunnetko jonkun joka osaa? 

Kiinnostaisiko vapaaehtoistoiminta?
nyt kaivataan viittomakielen-

taitoisia vapaaehtoisia! 

Lisätietoja esitteen
sivulta 93 !

Loppukeväällä tulossa

SEnioRiSinKKU-
piKniK laivalle! 

Seuraa ilmoittelua mm. 
Liikkuvan resurssikeskuksen 
pysäkeillä, Turun kaupungin-

kirjastossa, Palvelutori 
Poijussa ja TuSetan 

toimistolla.



tapahtumat,
näyttelyt ja ryhmät 

suuralueittain
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Turun kaupungin vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston jäseniä on tavattavissa palvelutori poijussa.
Lisätietoa Palvelutori Poijun ilmoituksessa sivulla 78.  

Kansanedustajaehdokkaiden vaalipaneelitilaisuus
Valtion virastotalon auditoriossa, Itsenäisyydenaukio 2
25.3.2019 klo 12.30–15.00. Tilaisuuden juontaa Riitta Monto.
Kahvitarjoilu klo 12.00–12.30. Tervetuloa!
Turun kaupungin vanhusneuvosto

Turun ammatti-instituutin Senioriklupi 
 
Kaipaatko uusia ystäviä ja hauskuutta arkipäiviisi? Tule tutustumaan
lähihoitajaopiskelijoiden järjestämään ohjelmaan! 
 
Senioriklupi tarjoaa kaikille senioreille avointa sosiaalista toimintaa.
Tammikuussa Senioriklupin toiminta käynnistyy Kerttulin vanhuskes-
kuksessa. Kokoonnumme 1. kerroksen kerhohuoneella ja juhlasalissa
(Hovioikeudenkatu 3, 1. krs).
 
Tiistaisin 22.1., 29.1., 5.2. ja 12.2. ohjelmassa on virkistävää sosiaalista 
toimintaa ja aivojumppaa. 

Torstaisin 7.2. ja 14.2. ohjelmassa tuolijumppaa ja muuta terveyttä 
edistävää toimintaa.
 
Maanantaista 18.2. lähtien Senioriklupi tarjoaa lähihoitajaopiske-
lijoiden järjestämää monipuolista toimintaa kaikkina arkipäivinä 
24.5.2019 asti. 

Tarkemmat tiedot päivittäisestä ohjelmasta Senioriklupilta ja Turun 
Sanomien Menovinkeistä.  

Senioriklupin toiminta on ilmaista. Iltapäiväkahvi/tee Klupin toimin-
taan osallistuville 1 €. Tervetuloa tutustumaan mukavaan seuraan!
 
Taina, p. 050 428 3153, taina.halsvaha@turku.fi
Anne-Mari, p. 040 635 0361, anne-mari.kettula@turku.fi
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Turun tuomiokirkkoseurakunta 
/ eläkeläisille                                                                    
 
KESKiViiKKoKERHo on eläkeläisten iltapäivähetki, jossa on teemalli-
nen ohjelma ja vaihtuvat vierailijat, hartaushetki ja kahvit.
 
•	 Parillisilla viikoilla kokoontuu Juhlasalin kerho (Eerikinkatu 3, 2. krs)
 klo 13–14.30; 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 15.5.
•	 Parittomilla viikoilla kokoontuu Vuorikodin kerho (Vuorikatu 8) 
 klo 13–14.30; 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4.
 
ELÄKELÄiSTEn TUoLiJUmppA 
Liikunnanohjaaja Tuula Välimäen ohjaama monipuolinen jumppa 
oman kunnon mukaan. 

•	 Parittomina keskiviikkoina klo 13.00–13.45 Juhlasalissa, 
 Eerikinkatu 3. 2. krs. Kevätkauden viimeinen kerta on 22.5. 
 
nUoREKKAAT ELÄKELÄiSET (tiistaitreffit, vierailukäynnit, lounastreffit 
ja miesten lounasporukka). Toiminta on vapaaehtoisten järjestämää.
 
Tiistaitreffit
Juhlasalissa, Eerikinkatu 3. 
Luentomuotoisen esityksen jälkeen juttukahvit (2 €)
Ti 5.2. klo 14.00  miten Raamattu on vaikuttanut suomen kirjakielen 
            muodostumiseen, Professori Kaisa Häkkinen
Ti 5.3. klo 14.00  Voimaa ja vireyttä ruoasta. Parhaat ruokavalinnat ikä- 
            ihmisille, Ravitsemusterapeutti Sarianne Miettinen
Ti 2.4. klo 14.00  80-vuotiaan Sointu-orkesterin tarina, 
            muusikko Ari Hakulinen 
Vierailukäynnit
Ilmoittaudu etukäteen.  
Ilmoittautumiset & lisätiedot Anneli Leppänen, p. 041 506 9591
Ke 13.2. klo 15.00  Turun Hovioikeus, Hämeenkatu 11.
Ke 13.3. klo 13.00  Huom. aika! Raision seurakuntakeskus ja kirkko, 
             Kirkkoherrankuja 2. Bussit 6 ja 7, Pysäkki T82 
             kirjaston vanhan osan edestä
Ke 10.4. klo 15.00  Donner-instituutti, Åbo Akademin säätiön 
             yhteydessä toimiva uskontotieteen ja 
             kulttuurihistorian tutkimuksen laitos. 
             Piispankatu 13 (Humanisticum)
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Lounastreffit
Varaa mukaan lounasraha ja tule syömään yhdessä. 
Lisätiedot Mirja Pitkäseltä, p. 0400 521 573. 
Ti 19.2. klo 12.30  Ravintola Hotel Seaport, Toinen Poikkikatu 2, 
             satama, bussi 1, T86
Ti 19.3. klo 12.30  palvelutalo Wilenia, Multavierunkatu 5
Ti 16.4. klo 12.30  Kupittaan paviljonki, Pyhän Henrikin aukio,
             Kupittaankatu 8, bussit 9, 13, 61
 
miesten lounasporukka
Varaa mukaan lounasraha. Lounaan jälkeen teemme pienen kaupun-
kikierroksen kävellen. Lisätiedot Mikko Salminen, p. 050 581 3067
Pe 1.2. klo 12.30  pizzeria napoli, Puutarhakatu 20
Pe 1.3. klo 12.30  Juhana Herttuan Kellari, Linnankatu 80 (sisäpihalta)
Pe 5.4. klo 12.30  Fontana Cafe, Aurakatu 1 (Linnankadun kulma)
Pe 3.5. klo 12.30  Ravintolalaiva Svarte Rudolf, Itäinen Rantakatu.

Avoin kohtaamispaikka 
Happy House
Happy House on esteetön ja kaikille avoin kohtaamispaikka Ursinin-
kadulla lähellä Turun Kauppatoria. Happy House tarjoaa arkisin kä-
vijöilleen erilaisia toimintatuokioita ja tietoiskuja. Happy Housessa 
voit osallistua toimintaan, poiketa kahville päivän lehteä selaamaan 
tai juttelemaan mukavia ystävien kanssa.

Happy Housessa on käytettävissä kolme yleisöpäätettä, joissa on 
laajakaistayhteydet. Lisäksi Happy Housessa on mahdollista kokeilla 
ipadin käyttöä. Käytössä on myös Wi-Fi.

Happy Housea ylläpitää Turun seudun vammaisjärjestöt TVJ Ry.

Nähdään Happy Housessa!

Aukioloajat: ma 12–16, ti 10–15.30, ke 10–16, to 11–18, pe 10–14

Yhteystiedot: Ursininkatu 11, 20100 Turku, p. 040 7266 003
info@happyhouseturku.fi, www.happyhouseturku.fi
www.facebook.com/HappyHouse.Turku
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Turun filharmoninen orkesteri 
Turun Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku
Turun Konserttitalon myyntipalvelu ma–pe klo 9–15.
P. 02 262 0333, kulttuuri.myynti@turku.fi

Turun kulttuurikauppa Ars musica Turun Konserttitalo,
Aninkaistenkatu 9, Turku. Avoinna ma–pe klo 12–17
ja lisäksi tapahtumien yhteydessä.
Paikallisliikenteen linjat nro 1, 20 ja 403 kulkevat Konserttitalon edestä. 
Pysäkin nro 18 – Konserttitalo. Konserttiliput eläkeläisille alk. 18 €.
Muista myös edulliset sarja- ja kausiliput eläkeläisille!

Turun filharmonisen orkesterin kevään 2019 ohjelmiston poimintoja:
•	 Temperamenttia!	14.–15.2. klo 19 
•	 Romantiikkaa 14.–15.3. klo 19 (myös verkkokonserttina: tfo.fi/live)
•	 Naantalin	Musiikkijuhlat	40	vuotta 28.–29.3. klo 19
•	 Pianismia 4.–5.4. klo 19
•	 Pääsiäiskonsertti:	Luominen 19.4. klo 18, Turun tuomiokirkko
•	 Vappu	Paulan	kanssa 1.5. klo 15
•	 Richard	Strauss:	Salome (konserttiversio) 16.–17.5. klo 19

Kohtaamispaikka Tarina
Tarinaan voit tulla sellaisena kuin olet. Voit kertoa tarinasi tai kuun-
nella toisten tarinoita, keskustella, kohdata toisia ja kokea, mitä ver-
taistuki tarkoittaa sinun arjessasi.

Suomenkieliset ryhmät tiistaisin ja torstaisin klo 13–15.
 
Olet lämpimästi tervetullut juttelemaan ja tapaaman toisia. Tarjolla 
kaffetta, teetä ja hyvää seuraa leppoisassa ilmapiirissä.
 
Palvelupiste Tarina, Yliopistonkatu 24 A 7 (3. krs), p. 044 734 2283.
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Tanssiteatteri ERi 
Yliopistonkatu 7, 20100 Turku, p. 02250 1032, liput@eri.fi, www.eri.fi 

Tervetuloa 30 vuotta täyttävään Tanssiteatteri ERIin aivan Turun ydin-
keskustaan! 

polttopiste avaa Tanssiteatteri ERIn juhlavuoden. Kirjailija Tommi 
Kinnunen ja koreografit Lassi Sairela ja Eeva Soini jatkavat yleisön 
rakastamaa Sata lasissa -teoksesta alkanutta yhteistyötä. Tällä ker-
taa lavalla kohtaavat arkienkelit ja siirtymävaiheen konsultti. Illan 
saatossa päiväperhojen lyhyt lento ja pilvien johtoryhmä kuljettavat 
katsojat uusiin korkeuksiin. Tuonelan virralla järjestetään myös sou-
tukilpailut ja maaliin osutaan saappaat edellä. Valosuunnittelija Esa 
Kyllönen juhlii teoksen yhteydessä 40-vuotistaiteilijajuhlaansa. Esi-
tykset 2.2.-5.4. Huom! päivänäytöksiä 16.2., 9.3. ja 16.3. klo 14.

Myös Tanssiteatteri ERIn perinteeksi muodostunut Tiina Lindforsin
passio palaa ohjelmistoon pääsiäisenä neljän näytöksen verran 
(18.4.–21.4. klo 19). 

Juhlavuoden kunniaksi ERI tuo ohjelmistoon lasten ja koko perheen 
värikylläisen Liisa ihmemaassa -teoksen. James mcnamara toteuttaa 
englantilaisen lastenkirjallisuuden tunnetuimpiin klassikoihin kuulu-
van Lewis Carrollin sadun.  Mielikuvituksellinen seikkailu saa tanssil-
lisessa ja visuaalisessa toteutuksessaan runsaasti humoristisia sävy-
jä sadun ominta luonnetta kunnioittaen. Esitykset 4.–25.5.

Eläkeläislippujen osto onnistuu vaivattomasti suoraan Tanssiteatteri 
ERistä joko soittamalla, sähköpostitse tai piipahtamalla paikan päällä 
(ma 10–17, ti 10–15). Hinnat: Polttopiste 28 €, Passio 23 € ja Liisa Ihme-
maassa 15 €. Meille käy myös saattajakortti. Lämpimästi tervetuloa!
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Ulkoilutreffit senioreille ja eläkeläisille
Valtion Eläkkeensaajat VES-Turku ry
Liikuntavastaava Matti Sarviranta, msarviranta@gmail.com
p. 040 743 3168

Kokoonnutaan torstaisin klo 10–11.10 Unelmien kannas, Urheilupuisto, 
Betaniankatu 12. Sisältää kävelyä/sauvakävelyä urheilupuiston kunto-
radalla, ulkokuntosalilaitteet, alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn. 

Sateenkaarevaa senioritoimintaa 
Turun seudun Seta ry

Senioriryhmä kokoontuu TuSetan olohuoneessa kerran kuussa sun-
nuntaisin. Kevään 2019 tapaamispäivät ovat 13.1., 17.2., 17.3., 14.4. ja 
12.5. klo 18–19.30. Tapaamisten ohjelmassa on rentoa yhdessäoloa ja 
keskustelua, ja seuraan voi liittyä missä vaiheessa vuotta tahansa.

Senioriryhmän lisäksi TuSetan tiloissa kokoontuvat muun muassa 
Kristillinen piiri malkus, ennakkoluulottomien miesten ryhmä nallet 
sekä lautapeliryhmä.

TuSeta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Edustamme seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen edustajia nuorista senioreihin. Tarjoamme 
maksuttomia vertaisryhmiä ja koulutusta mm. sosiaali- ja terveysalan 
toimijoille. Toimistollamme on mahdollista saada myös seksuaali-
neuvontaa alennushintaan. Meiltä löytyy myös sateenkaariseniorei-
hin liittyviä esitteitä ja oppaita. Toiminta on avointa kaikille. Terve-
tuloa!

Eerikinkatu 22b B 20 (2. krs, ovisummeri iltaisin), 20100 Turku. Tila on 
valitettavasti esteellinen (jyrkkiä portaita ennen hissiä, ei esteetöntä 
wc-tilaa). P. 045 166 5232, info@tuseta.fi, www.tuseta.fi, www.facebook.
com/tuseta. Toimiston kevään aukioloajat nettisivuilla.
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Verkosta virtaa – 
opastusta ikäihmisille tietokoneen 
ja netin käytössä keväällä 2019
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskus-
liiton ja STEA:n tukema hanke vertaisopastajien kouluttamiseksi ja 
verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa koulutettuja Verkosta 
virtaa -opastajia on 8 henkilöä. Järjestämme opastuspäivystystä syys-
marraskuussa ja paikalla on normaalisti kaksi opastajaa:

Ruusukorttelin atk-luokka klo 10–12 maanantaisin 14.1., 21.1., 18.2., 
25.2., 4.3., 18.3., 1.4. ja 15.4. Tule laitteesi kanssa tai ilman, yritetään 
yhdessä löytää asiaasi ratkaisu. TERVETULOA! 

Lisätietoja juhani.portfors@wippies.fi ja terhi.hellberg@gmail.com 
sekä laajemmin www.verkostavirtaa.fi

iloista, helppoa, maksutonta 
musiikkiliikuntaa ikääntyville   
ikiliikkuvat kokoontuvat joka maanantai klo 10.30–11.30 Kerttulin 
vanhainkodin juhlasaliin, Hovioikeudenkatu 3, virkistymään yhdes-
sä liikkumalla. Ota mukaan kiristämättömät vaatteet, luistamattomat 
jalkineet ja vesipullo ja tule ajoissa paikalle. Tavoitteena on kunnon 
ylläpito ja suoriutuminen arjen tehtävistä itsenäisesti väsymättä lii-
kaa. 

Musiikkiliikunnan jälkeen on mahdollisuus syödä lounas Kerttulissa.  
Edulliseen eläkeläishintaan, 6,60 euroa, saa salaatin, lämpimän ruu-
an, leivät ja päällysteen sekä juomat.  Ja ruokailuseuraa!

Kerttuliin pääsee kaikilla busseilla, jotka kulkevat Uudenmaankatua 
tai Hämeenkatua pitkin. Jää pois pysäkillä, joka on lähellä näiden ka-
tujen kulmaa. Sisäänkäynti Kerttuliin on Vähä-Hämeenkadun ja Hovi-
oikeudenkadun kulmassa.

TULE MUKAAN, olet lämpimästi tervetullut! Lisätiedot: vertaisohjaaja 
Anja Nurminen, anjaorvokki@gmail.com, p. 0400 533 759.
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Tanssin iloa kaikille! 
Tanssiseura Sekahaku 
60+ Tanssitreenit on suunniteltu yli 60-vuotiaille, jotka haluavat uu-
sia haasteita, iloa ja hyvinvointia elämään.  Ryhmissä opetellaan ja 
harrastetaan kivalla porukalla ja rennolla otteella lavatansseja lai-
dasta laitaan. Tanssi on hauskaa ja tehokasta liikuntaa, joka sopii 
ihan kaikille. Voit tulla yksin, kaksin tai porukalla. Ei tarvitse ilmoit-
tautua ennakkoon. 

TAnSSiTREEniT pYRKiVÄn URHEiLUTALoLLA, Tuureporinkatu 2, Turku 

maanantaisin (7.1.–15.4.2019) klo 14.30–16.30, perusteet

4.2. Tango 1
11.2. Tango 2
18.2. Hitaat 1
25.2. Hitaat 2

4.3. Hidas Valssi 1
11.3. Hidas Valssi 2
18.3. Valssi 
25.3. Foksi 1

1.4.  Foksi 2
8.4. Fusku 
15.4. Masurkka/Valssi 

 
Keskiviikkoisin (9.1.–24.4.2019) klo 14.30–16.30, keskitaso

6.2. Rumba Bolero 1
13.2. Rumba Bolero 2 
20.2. Tango 1
27.2. Tango 2

6.3. Hitaat 1
13.3. Hitaat 2
20.3. Hidas Valssi 1
27.3. Hidas Valssi 2

3.4.  Foksi 1
10.4. Foksi 2
17.4. Fusku 1
24.4. Fusku 2

Torstaisin (10.1.–25.4.2019) klo 11.30–13.30, perusteet

31.1. Tango 1
7.2.  Tango 2
14.2. Tango 3
21.2. Fusku 1
28.2. Fusku 2

7.3.  Fusku 3
14.3. Hidas Valssi 1
21.3. Hidas Valssi 2
28.3. Hidas Valssi 3

4.4. Bugg 1
11.4. Bugg 2
18.4. ei kurssia
25.4. Bugg 3

Hinnat: jäsen 8 €/kerta,  ei jäsen 12 €/kerta. Jäsenmaksu 30 €/vuosi. 
Jäsenille treenikortti 35 €/5 kertaa tai 70 €/10 kertaa. Kysy lisää tree-
neissä. Maksu käteisellä.

Lisätiedot: Erja Vuorinen, erja.vuorinen@sekahaku.net, p. 045 894 8383
Matti Mustajärvi, matti.mustajarvi@sekahaku.net, p. 0400 225 856
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Turun Seudun nivelyhdistys ry 
Lonttistentie 9 B 15 
Puh. 040 351 3833 
toimisto@nivelposti.fi 
www.nivelposti.fi 

Toimisto avoinna keväällä ma 14–19, ke 9–12 ja to 9–12.  

Tule mukaan yhdistyksen kevään toimintaan! Lisätietoa tapahtumista 
saat toimistolta. Pääset yhdistyksen toimitilaan kätevästi busseilla P2 
ja 220. Alla olevat tapahtumat ovat kaikille avoimia eikä osallistumi-
nen edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.

Avoimet ovet
To 14.2. avoimet ovet yhdistyksen tiloissa klo 13–17. Mukana esittele-
mässä Respecta ja Salli-satulatuoli. Kahvitarjoilu.

Uusien jäsenten info
Ti 26.2. klo 17–18 ja ti 16.4. klo 18–19 järjestetään uusien jäsenten info 
yhdistyksen tiloissa, Lonttistentie 9 B. Infossa saa lisätietoa kevään 
tapahtumista. Ilmoittaudu mukaan toimistolle ennen iltaa.

VERTAiSRYHmÄT

nivelrikon vertaisryhmät ovat maanantaisin toukokuun alkuun saak-
ka klo 17–19 yhdistyksen tiloissa. Lisätietoa löydät osoitteesta www.
nivelposti.fi/vertaisryhmat/ tai ottamalla yhteyttä toimistoon.

Kaffetreffit on kaksi kertaa kuussa järjestettävä vapaamuotoinen ju-
tustelu- ja kahvitteluhetki yhdistyksen tiloissa. Kaffetreffejä järjeste-
tään keväällä 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. ja 17.4. klo 13. Vapaaehtoinen kaffe-
maksu.

miesten tunti -vertaisryhmä kokoontuu kevään aikana muutamana 
keskiviikkona klo 17–18.30. Ke 20.2. ohjelmassa on sisäbocciaa yhdis-
tyksellä, 20.3. vierailu ja 17.4. petanqueta Kupittaan petanque-alueel-
la. 17.4. on sateen sattuessa puhallustikkaa yhdistyksen tiloissa.
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LUEnnoT 

To 4.4. klo 18 Ruusukorttelin juhlasalissa, Puistokatu 11, LL, ortope-
dian ja traumatologian erikoislääkäri Jani Knifsund luennoi aiheesta 
”polven kiputilat”. Luento taltioidaan Nivelverkkoon.

EnSiTiEToiLLAT

To 28.2. ja ke 10.4. ensitietoilta klo 17–19 toimistolla. Ensitietoilta on 
tarkoitettu tekonivelleikkaukseen meneville, sitä harkitseville ja hei-
dän läheisilleen. Ilmoittaudu etukäteen toimistolle. Vetäjänä fysiote-
rapeutti Sanna Niemi. 

mUUT TApAHTUmAT 

Keskiviikkoisin 6.3., 3.4. ja 8.5. yhteislauluilta klo 18 Happy Housessa, 
Ursininkatu 11. Osallistumismaksu 2 €. Väliajalla juodaan kahvit. 

Keskiviikkoisin 13.2., 13.3., 10.4. ja 8.5. niveltreffit Verkahovin lounas-
ravintolan kabinetissa, jossa omakustanteinen lounas. Jutellaan lep-
poisasti ja lounastetaan yhdessä.

Kevään koko ohjelma on nähtävillä netissä. Löydät sen osoitteesta 
http://www.nivelposti.fi/yhdistyksessa-tapahtuu/.  

DIKARE-toiminta:	Maksuttomia	
kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)

Urheilupuisto: 
•	 Vempainkerho	1 (23.1.–13.2.) Maanantaisin ja keskiviikkoisin 
 klo 10–11.30 Samppalinnan Setlementtiasuntojen yhteistilassa, 
 Kupittaankatu 63. Opetellaan tietokoneiden ja verkkopalveluiden 
 käyttämisen perusteita vetäjien koneilla. Ilmoittaudu!
•	 Vempainkerho	2 (20.2.–18.3., ei 4.3.) Maanantaisin ja keskiviikkoisin 
 klo 10–11.30 Samppalinnan Setlementtiasuntojen yhteistilassa, 
 Kupittaankatu 63. Jatketaan verkkopalveluiden käytön opettelua. 
 Ilmoittaudu!

Lisätietoja: Sanna, p. 050 316 7785, Sirje, p. 050 316 7712.
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Lounais-Suomen Loma 
ja Virkistys ry
ViRKiSTYSKERHoT, Ruusukortteli, Puistok. 11, kh 2, klo 11.30–13.00

4.2.   Tunnettuja tanssisävelmiä 
    Maestron ja Fiktion kiertävä tanssikoulu
18.2.  Kasvisruoallako maailma paremmaksi? 
    Lähiruoka ja perheenyhdistäminen.
    Lotta Laaksonen ja Emma Lindqvist. Tarjolla falafelmaistiaisia.
4.3.   Yhdistyksen vuosikokous 
10.3.  Yhdistyksen 60-vuotisjuhla
    Juhlapuhe kansanedustaja Li Andersson. 
    Sandra – monologinäytelmä, Kaija Pakarinen ja Lea Pekkala
18.3.  Avustajakeskus esittäytyy. Toiminnanjohtaja Sirke Salmela
1.4.    Luontokuvia meiltä ja maailmalta. Tuuli Kastemaa 
15.4.  Vanhoja tarinoita ja loruja sekä aapisia availee Taina Saarinen
29.4.  Eduskuntaura päättyi – miten tästä eteenpäin Annika Lapintie?
13.5.  Liikuntatoimen kesäterveiset

poRinAKERHo ELi KUppiLApARLAmEnTTi
Lähinnä miehille suunnattu porinakerho kokoontuu Kafé Vimmassa, 
Aurakatu 16. Tapaamiset maanantaisin klo 9.30 parillisina viikkoina 
eli 7.1., 21.1., 4.2. jne. Kaikki miehet rohkeasti mukaan. Tervetuloa! Lisä-
tietoja: Aimo Mäki, p. 040 5402118

RETKiÄ JA LomiA

päiväretki Kylpylähotelli päiväkumpuun Karjalohjalle 9.5.2019 
klo 9.00–16.30. Tulokahvin ja suolaisen jälkeen seuraa ohjattua toi-
mintaa. Sen jälkeen joko siirrytään Elämyskylpylään ja sen moniin 
saunoihin tai vaihtoehtoisesti voi tutustua lähemmin Päiväkummun 
sisätiloihin ja ulkoilualueisiin, esim. Lohjan järven rantaan. Buffet-
lounas ja täytekakkukahvit nautitaan Kylpylähotellin ravintolassa. 
Kotimatkalle lähdetään klo 15.00. Hinnat: 1. Ilman Elämyskylpylää 37 € 
(ei-jäsen 45 €)  2. Sis. Elämyskylpylän  53 € (ei-jäsen 60 €). Ilmoittau-
tumiset: Kerhoisssa ja Eini Pihlajamäki, p 050 368 5878.
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Senioripysäkki  
Tukea 60+ -vuotiaille
Turun Kaupunkilähetys ry
www.tukenasi.fi
Kauppiaskatu 11 C 27, 5. kerros, Turku 
 
•	 Senioripysäkki® -keskusteluryhmiä aloitetaan kautta vuoden. 
 Keskusteluryhmissä käydään läpi elämänmuutoksiin, ihmis-
 suhteisiin, yksinäisyyteen, luopumisiin ja ikääntymiseen liittyviä 
 asioita. Ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja luottamuksellisia 
 pienryhmiä, jotka kokoontuvat kerran viikossa. Kokoontumis-
 kertoja on 15 ja ryhmäläiset pysyvät samoina ryhmän ajan.

Kesäretki Forssaan ja Hämeenlinnaan 12.–13.6.2019
Retkellä tutustutaan Jokioisten maaseutupuistoon Elonkiertoon ja 
Forssan museon ylläpitämään teollisuuskaupunkiperintöön sekä Hä-
meenlinnan monipuoliseen tarjontaan. Lisätietoja: Maisa Saloniemi, 
puh. 050 590 7924

Hae tuetulle lomalle kylpylähotelli päiväkumpuun 27.5.–1.6.2019
Jos sinulla on taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten syiden 
takia vaikeuksia järjestää itsellesi lomaa, voit hakea yhdistyksemme 
välittämälle eläkeläisten hyvinvointilomalle. Loman omavastuu 110 €. 
Yhteiskuljetus Päiväkumpuun 32 €. Hakulomakkeita voi tulostaa www.
solaris-lomat.fi  tai noutaa kerhosta, Ruusukorttelin infotorilta ja Poi-
justa. Lomakkeen kohtaan 2 merkitään yhdistys L-S Loma ja Virkistys. 
Hakemukset lomalle lähetetään viimeistään 3 kk ennen loman alkua 
Solaris-lomat, Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki.  Tiedustelut Kaija Ran-
tanen, p. 050 531 7753.

LiiKUnTAA 
Tuolijumppaa, Ruusukorttelin liikuntasalissa aina maanantaisin klo 
13.30–14.15. Maksuton. Jumppaa ohjaa liikunnan konkari Marita Suo-
janen.

Paavonpoluille lähdetään patikoimaan keväällä heti säiden salliessa, 
Lähempiä tietoja Tuuli Kastemaalta, p. 040 8247145.
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Lähitori iso-Heikki
tietoa ja toimintaa ikäihmisille! 
Lähitori Iso-Heikki on avoinna torstai-iltapäivisin 
klo 13–16. Maksuton toiminta on tarkoitettu 
turkulaisille 60+ vuotiaille ja heidän läheisilleen. 
Keväällä toimintaa on 2.5. asti.

Kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja on tavattavissa klo 13.30–15 ja 
tuolijumppa alkaa klo 15. Klo 14 mahdollisuus osallistua palveluta-
lon tutustumiskierrokseen. Muutoin ohjelmat vaihtelevat viikoittain 
teemojen mukaan. Teemoihin liittyvät asiantuntijat ovat paikalla pää-
sääntöisesti klo 13–15, luennoitsijat yleensä vain luentonsa ajan. 

•	 IKÄTUKI-tukihenkilötoiminta tarjoaa määräaikaista ja 
 tavoitteellista tukea vaikeissa elämänmuutostilanteissa. 
 Tukihenkilö on luotettava vapaaehtoinen, jonka apu 
 voi olla keskustelua mieltä painavista asioista, konkreettista 
 yhdessä tekemistä tai liikkumista. 

•	 Tule keskustelemaan parisuhteestasi joko yksin tai yhdessä.  
 Yhteydenotot ja tiedustelut yksilö- ja paritapaamisista sekä 
 parisuhdekursseista p. 040 5291 354, Terttu Vieri.

•	 Avoimet	ovet torstaina 24.1. klo 16–18 Turun Kaupunkilähetys ry:n 
 toimistolla. Tervetuloa tutustumaan meihin työntekijöihin sekä 
 kuulemaan lisää toiminnastamme ja vapaaehtoistoiminnan 
 mahdollisuuksista. 

Kaikki toimintamme ovat maksuttomia.

Elämään mahtuu monenlaista, puhuminen auttaa. ota rohkeasti yh-
teyttä ja sovitaan tapaaminen. 

Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, löytyy meiltä mo-
nenlaisia mielenkiintoisia vaihtoehtoja, joista kerromme mielelläm-
me lisää. 

Yhteydenotot: Marika Siika, p. 040 5866 055, marika.siika@tukenasi.fi
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Keväällä teemoina mm.

7.2.   Turun kaupungin ikäihmisten palveluohjaus ja palvelut kotona 
    asuville yli 60-vuotiaille sekä Turun vanhusneuvoston toiminta
14.2.  Ystävänpäivä, musiikkia ja runoja, esiintyjänä Eira Tähtinen. 
    Turun Seudun Vanhustuki ry paikalla kertomassa mm. 
    tukiystävätoiminnastaan.
21.2.  Kiropraktiikka kipujen hoidossa, 
    asiantuntijana kiropraktikko Markus Lehtonen.
28.2.  Kalevalanpäivään liittyvää musiikkia ja ohjelmaa yhteistyössä
    Turun vapaa-aikatoimialan ja Sofiankadun päiväkodin kanssa.
7.3.   Kuulo ja ikääntyminen -luento. Lisäksi Turun Kuuloyhdistyksen
    Kuulolähipalvelussa ohjausta ja opastusta kuulokojeiden sekä
    apuvälineiden käytössä.
14.3.  Aivoviikon luennot ”Aivoverenkiertohäiriöt ja niiden ennalta-
    ehkäisy”, luennoitsijana neurologi Anna-Maija Vallittu 
    sekä ”Geriatrinen kuntoutus”, luennoitsijana kuntouttavan 
    sairaalahoidon ylilääkäri Taru Falenius.
21.3.  Kelan lääke- ja matkakorvaukset sekä omaishoitajuus: 
    Autatko läheistäsi päivittäin? Asiantuntijoina Kelan työntekijä
    sekä Turun Seudun Omaishoitajat ry.
11.4.   Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus
    Asiantuntijana henkikirjoittaja Juhani Naumanen, 
    Lounais-Suomen maistraatti
18.4.  Virkistystä mielelle! Turun ammatti-instituutin opiskelijat 
    vastaavat iltapäivän ohjelmasta.

Päiväkohtaisiin ohjelmiin voi tutustua www.tukenasi.fi ja Palvelutori 
Poijussa. Ohjelmista näet mm. luentojen tarkemmat kellonajat.

Paikka: Palvelutalo Iso-Heikki, Revontulenkatu 4, Turku 
(bussit 32 ja 42 pysähtyvät palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä)

Lisätietoja: Katja Laine, katja.laine@tukenasi.fi, p. 040 139 8404.

Tervetuloa Lähitorille!
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Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11 B, Turku. Ovelle palvelubussilla P1.
p. 02 262 6000  

Hyvinvointikeskuksen toiminnat ja palvelut on tarkoitettu kaikille 
+65-vuotialle eläkeläisille. Tervetuloa mukaan!

ToiminTAA RUUSUKoRTTELiSSA

Kädentaidot
•	 käsitöitä, ompelua, askartelua ja puutöitä
•	 ohjausta ja neuvontaa, p. 040 6308 092

Avoinna: ma 9.30–15.00, ti–to 9.00–15.00, pe 9.00–12.00

Lukukausimaksu 25/35 €, päivämaksu 2,50 €, lisäksi materiaalimaksut 

Atk-piste
•	 talon tietokoneen käyttömahdollisuus maksutta
•	 tarvittaessa ohjausta oman tabletin, matkapuhelimen tai läppärin 
 käyttöön, kysy lisää neuvonnasta ja varaa aika ilmaiseen 
 opastukseen p. 02 262 600.

monipuolista liikuntaa
•	 eritasoisia maksuttomia jumpparyhmiä, avoimet ja maksuttomat 
 tasapainoryhmät pe klo 9.00, 10.15 ja 12.00.
•	 tiistaisin maksullista vesiliikuntaa
•	 puistokuntosali
•	 maksuton kuntosalin perehdytys 4x (varaa aika neuvonnasta) sen 
 jälkeen voi ostaa edullisen kuntosalikortin

Sauna- ja allasosaston käyttö
•	 yleiset saunavuorot naisille ja miehille to ja pe klo 9.00–12.00,
 kertamaksu 4 €
•	 tilaussauna lauantaisin 5 €/tunti
•	 erikseen varattava infrapunasauna 6 €/kerta
•	 aamu-uinti arkisin klo 7.30–9.00 kertamaksu 2.50 €
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Cafe Ruusu
•	 edullisia kahvilan tuotteita voi nauttia mukavassa seurassa.
•	 avoinna: ma–pe klo 9.30–15.00

poiminToJA KEVÄÄn TApAHTUmiSTA
•	 Avoimet	ovet, kahvitarjoilu: ti 5.2., 5.3. ja 2.4. klo 10.00–11.00
•	 Lähiöretket Ruusukortteliin Runosmäestä to 21.3., Puolalan 
 alueelta ke 15.5. ja Ruusun alueelta to 16.5. klo 10.30–14.30. 
 Ohjelmaa, kuljetus. 
•	 UUTUUS! Lauta- ja korttipelit ke 9.1.–29.5. klo 13.00–15.00 
 kirjastossa, esim skipbo, maija ym. 
•	 Laulujen	klubi	parillisina viikkoina ke klo 14.00 ja 
 UUTUUS! Vire-Lavis parittomina viikkoina ke klo 14.00–14.45 
 alk. 16.1.–22.5.2019 (maksuton)
•	 Karaoketanssit	ma 7.1., 7.2., 11.3., 8.4. ja 6.5. aina klo 18.00–19.30.
 Kulttuurikummit laulattavat turkulaista yleisöä. Tule rohkeasti 
 kokeilemaan karaokelaulamista, mahdollisuus ”tukilaulajaan”.
 28.1.  Kim Engblom klo 14.00 yhteislaulua ja pieni musavisa.
 14.2.  Tino Ahlgren ystävänpäivätanssit klo 14.30
 21.3.  Valamo orkesteri klo 14.00
 8.4.   Riitta Vasenkari ja Arja Lyly lauluja ja lausuntaa klo 14.00
 9.5.   Sebastian Ahlgren 17.00–17.45 konsertti ja 18.00–18.45 tanssit
 20.6.  Juhannusjuhlat, alkaa lipunnostolla klo 13.00

Lisätietoja toiminnoista www.turku.fi/ruusukortteli p. 02 262 6000

Arkea ruokailumahdollisuus ma-la aamiainen klo 8.00–9.00 
ja lounas 11.00–12.45.
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SpR Turun osasto   
            
Kauppiaskatu 12 A 5, 2. krs, 20100 Turku
p. 046 920 4142 (arkisin klo 10–14)
www.sprturku.fi
Linja-autot: kaikki keskustaan tulevat, lähin pysäkki Puutorilla

•	 Virkistyskerho kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 12. 
 Vaihtelevaa ohjelmaa, arpajaiset ja bingo. 
•	 Käsityökerho kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin klo 10. 
 Tehdään erilaisia käsitöitä myytäväksi tai omaan käyttöön, 
 kahvitellaan ja jutellaan. 
•	 Terveyspiste osastolla kuukauden ensimmäisenä perjantaina 
 klo 9–11: 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. ja 7.6. Terveyspisteessä henkilökohtaista  
 neuvontaa ja tukea terveyden ja hyvinvoinnin asioissa, veren-
 paineen, verensokerin (edellyttää 10 t paastoa) ja kehon-
 koostumuksen mittausta ja vapaamuotoista jutustelua kahvi-
 kupposen äärellä. 
•	 Omaishoitajien	kohtauspaikka	ja	vertaistukiryhmä kokoontuvat 
 kumpikin kerran kuukaudessa torstaisin osastolla 4. krs:ssa. 
 Kohtauspaikka 21.2., 7.3., 11.4. ja 16.5.; vertaistukiryhmä 7.2., 21.3. 
 ja 25.4. 

DaisyLadies ry
Hyvinvointikeskus Muistola, 
Linnankatu 41, 20100 Turku
p. 050 555 8781 tai 050 326 5064, daisyladies.turku@gmail.com
Avoinna ma–pe klo 9–16. Lisätietoja: www.daisyladies.fi

Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikenikäiset maahan muutta-
neet sekä syntysuomalaiset naiset. 

KURSSimUoToiSEn ToiminnAn aiheina suomen kieli, ompelu & käsi-
työt, liikunta & terveys, ruuanlaitto, kahvilatoiminta, puutarhanhoito 
& ATK. Tärkeänä aiheena myös naisiin kohdistuvan väkivallan ennal-
taehkäisevä työ.

CAFEDAISY auki ma–pe klo 11.30–14.00. Lounas 5 €. 
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HEmmoTTELUpÄiVÄ nAiSiLLE kerran kuukaudessa os. Taimi II, Puutar-
hakatu 21, 20100 Turku. Ohjelmassa mm. tanssia, hiusten- ja kynsi-
enlaittoa, kädentöitä, hierontaa, terveysluentoja. Katso ajankohdat: 
www.daisyladies.fi

LÖYDÄ minUT -RYHmÄ maahanmuuttajataustaisille sekä syntysuo-
malaisille ikäihmisille kokoontuu Muistolassa, Lausteella, Varissuolla, 
Jyrkkälässä ja Runosmäessä. Ryhmässä voidaan mm. valmistaa ruo-
kaa, tehdä käsitöitä, pelata lautapelejä, käydä retkillä ja auttaa eri-
laisissa arjen ongelmissa. Ryhmien aikataulut: www.daisyladies.fi

omAKiELiSET VERTAiSRYHmÄT tarjoavat ryhmämuotoista kotoutu-
mista edistävää mentori- ja vertaistukitoimintaa arabian- ja soma-
linkielisille maahanmuuttajanaisille. Muistolassa ohjausta saatavilla 
myös suomen, englannin, espanjan, persian, darin ja turkin kielellä. 

Turun taidemuseo 
– Åbo konstmuseum
Aurakatu 26, 20100 Turku
p. 02 2627 100
info@turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi

Aukioloajat: ti–pe 11–19, la–su 11–17
Liput: Aikuiset 9 €. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 6 €. 
Avustajalla ilmainen sisäänpääsy avustettavan kanssa.

nÄYTTELYT

Hannaleena Heiska 8.2.–19.5.2019
Hannaleena Heiskan (s. 1973) teokset saavat innoituksensa populaari-
kulttuurin kuvastosta ja ne kietoutuvat usein tieteen mahdollisuuksi-
en ja elämän ja olemassaolon mysteerin ympärille. Heiskan luomissa 
fantasiahahmoissa kohtaavat hevimusiikin tummanpuhuva synkkyys 
ja kitschin hempeilevä romanttisuus. Näyttely koostuu maalauksista 
ja piirustuksista, joista varhaisimmat ovat vuodelta 2007 ja tuoreim-
mat vuodelta 2018. 
La 27.4. klo 14 erikoisopastus: 
taiteilija Hannaleena Heiska ja kuraattori Mia Haltia



Suuralueet    KeSKuSta

24

Kokoelmanäyttely neljä elementtiä
Antiikin kreikassa syntyneen elementtiopin mukaan fyysinen maail-
ma jakautuu neljään alkuaineeseen: maahan, ilmaan, veteen ja tu-
leen. Vanhaa ja uutta taidetta rinnan esittelevä ripustus tarjoaa uusia 
näkökulmia niin suomalaisen kuvataiteen klassikoihin kuin kokoel-
man uudempiin tulokkaisiin. Näyttely sisältää lähes sata teosta kes-
keisiltä, pääosin kotimaisilta tekijöiltä, joiden tekniikat vaihtelevat 
maalauksesta kuvanveistoon, esinekoosteista valokuvaan ja videoon. 

ti   5.3. klo 17.30   Kuraattorikierros: Elli Liippo
la 30.3. klo 14     Taiteilijoiden taivaat -luento, 
             meteorologi Seija Paasonen

TApAHTUmiA / EVEnEmAnG

la  23.3. klo 14    Alttoviulu-lyömäsoitin -duon konsertti
ke 27.3. klo 12–15  Senioripäivä/Seniordagen
la   6.4. klo 11–15   Teosarviointipäivä/Konstvärderingsdag

Ennakkoilmoittautuminen senioripäivään ja erikoisopastuksille: 
info@turuntaidemuseo.fi, 02 2627 100.

Yleisöopastukset:
Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 13 ja 14. Ruotsinkielinen yleisöo-
pastus joka kuun ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina klo 15. 
Yleisöopastuksille ei vaadita ennakkoilmoittautumista ja niille voi 
osallistua pääsylipulla.

WAmin kevään 
konserttisarja 2019
8.1.   Risto Lauriala, piano  
12.2.  patrik Kleemola, kitara 
19.2.  Annika Leino, sopraano, Kirill Kozlovski, piano 
26.2.  Taika-brasstrio 

5.3.   Eeva Saari, alttoviulu, Essi myöhänen, piano. 
12.3.  Turku Ensemble 
19.3.  Kalle perksalo, piano 
26.3.  marco Fusi, alttoviulu, Kalle Hakosalo, lyömäsoittimet 
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2.4.   Emil Holmstöm ja mirka Viitala, piano 
9.4.   niklas Winter, kitara, Andrei Ryabov, kitara 
16.4.  Anna maria mcElwain, klavikordi 
23.4.   Sakari Eirola, baritoni, Anne Eirola, huilu, 
    mervi Huttunen, käyrätorvi ja Anna Kulmala, piano 

7.5.   Turku Ensemble 
14.5.  Juha-pekka Vikman, viulu, markku Kolehmainen, käyrätorvi, 
    Seppo Tarhio, piano 

Konsertit tiistai-iltaisin klo 19.  Ovet avataan klo 18.30. Vapaa pääsy. 
Wäinö Aaltosen museo, Itäinen Rantakatu 38, Turku. Järjestää Turun 
kaupunginkirjasto ja Wäinö Aaltosen museo

musiikkia ja runoa 
Turun linnassa 2019
6.1.   Seniorikulkuset, Perinteinen Joululaulujen ulosheitto

3.3.   Turun KaraokeKlubi
10.3.  Turun Laulelman Ystävät
17.3.  Turun Lausuntakerho
24.3.  SenioriKulkuset
31.3.  naiskuoro Resonus

7.4.   Sekakuoro Futuuri
14.4.  Köörin pojat
28.4.  Laulu ja Soitinyhtye Sikermä

5.5.   Turun musiikinystävien orkesteri
12.5.  Turun naispoliisilaulajat
19.5.  Kannelkuoro
26.5.  Kamarikuoro melos

Konsertit sunnuntaisin Turun linnan kirkossa klo 15. Vapaa pääsy.
Turun linna, Linnankatu 80. Järjestää Turun kaupunginkirjasto ja 
Turun museokeskus 
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Turun kaupunginkirjasto 
pääkirjasto, Linnankatu 2, 20100 Turku
www.turku.fi/kirjasto
Ikääntyvien kirjastopalvelut: informaatikko Katarina Kapiainen, 
p. 050 594 7235, katarina.kapiainen@turku.fi

Studia generalia senioreille
Studiossa torstaisin klo 12–13.30. Luento- ja keskustelusarja hyvän 
ikääntymisen mahdollisuuksista tarjoaa kevätkaudella painavaa asi-
aa senioreille ja ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneil-
le. Yhteistyössä Turun Seudun Vanhustuen ja Turun kaupungin hyvin-
vointitoimialan kanssa.

14.2.  Ravitsemuksen vaikutus aivoterveyteen
    Ravitsemusterapeutti Petra Rautakallio-Järvinen kertoo 
    ravitsemuksen yhteydestä aivotoimintoihin, muistiin 
    ja mielialaan. Mitä ruokavaliossa kannattaa suosia, 
    jotta mieli pysyy virkeänä?
18.4.  Senioreiden suunterveys
    Vastuualuejohtaja, suu- ja leukakirurgian dosentti Tero Soukka 
    kertoo suun terveyden merkityksestä ikääntyessä.
9.5.   Voimana vierellä - kohtaamistaitoja rinnallakulkijalle
    Hyvä ystävä kulkee rinnalla myös esimerkiksi avioeron, 
    leskeyden tai sairauden hetkinä. TtT, Psykoterapeutti Liisa
    Salmenperä kertoo, miten lähestyä, mitä puhua ja miten tukea 
    läheistä vaikeissa vaiheissa, jotta toivo ja voimavarat kasvaisivat.
13.6.  ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuminen
    Erja Ronkainen ja Tuiku Valve Suvanto ry:stä luennoivat aiheesta.

Avoimet kirjastokierrokset
Kierrokset kerran kuussa perjantaisin 22.2., 29.3. ja 26.4. Reilun tunnin 
mittainen kierros lähtee pääkirjaston aulasta klo 13. Mukaan mahtuu 
15 ensimmäistä osallistujaa.

Celia-äänikirjojen infotilaisuudet 
Huono näkö, heikot kädet, lukihäiriö? Jos painetun kirjan lukeminen 
on vaikeaa, voit saada käyttöösi Celian 40 000 äänikirjaa. Kuuntele 
vaivatta netissä tai CD-levyltä. Infotilaisuudet 8.1.–8.5. pääkirjaston 
aulassa aina kuukauden 8. päivänä klo 10–11 ja 25. päivänä klo 15–16.
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pankkipäivä
Studiossa maanantaisin 25.2., 11.3. ja 15.4. klo 14–15.30. Miten laskujen 
maksaminen onnistuu verkkopankissa? Entä miten tapahtuu matka-
lippujen ostaminen netissä? Miten pankkitunnuksilla kirjaudutaan 
Kelan asiointipalveluun tai tarkistetaan omia terveystietoja? Ratkai-
suna suureen neuvontatarpeeseen pankit opastavat pankkitunnus-
ten ja verkkopankin käytössä. Yhteistyössä kaupunginkirjasto ja Nor-
dea, Osuuspankki, Danske Bank ja S-pankki. 

Rakkauslaulujen toivekonsertti
Timo Rautala ja Katriina Rainio soittavat ja laulavat yleisön etukäteen 
toivomia rakkauslauluja musiikkiosaston Stagella to 14.2. klo 14–15.30. 
Tule mukaan kuuntelemaan tai vaikka laulamaankin.

Vempaintuki
Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä? Ota 
oma laite mukaan ja tule kysymään, niin mietitään yhdessä ratkaisua 
ongelmaan! Vempaintuki 18.1.–10.5.2019 joka perjantai klo 14–15.30 tie-
to-osaston maakuntahuoneessa, pääkirjaston uuden puolen toisessa 
kerroksessa.

Digivartit
Digivartit ovat 15–30 min lyhytopastuksia vanhan kirjastotalon Rotun-
dassa.
 
23.1. klo 14 Tietoturva 
        Huolestuttaako tietokoneen käyttö? Tule kuulemaan 
        mitä tietoturvauhkia on olemassa ja miten niiltä voi 
        suojautua.
12.2. klo 17  podcastit
        Mitä ovat podcastit ja mistä sellaisia löytyy? 
        Digivartissa esitellään podcasteja, niiden kuuntelua 
        sekä podcast-sovelluksia.
28.2. klo 14 Celia 
        Äänikirjoja sinulle, joille lukeminen on vaikeaa.
        Celia-palvelussa voit maksutta kuunnella äänikirjoja 
        verkossa. Perustietoa palvelusta ja ohjausta sen 
        käyttöön.
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5.3. klo 16.30  Finna 
          Finna-palvelu on digitoidun tiedon aarreaitta. 
          Tutustutaan palvelun pääpiirteisiin ja perushakuun.
21.3. klo 14    Celia 
          Kuunteluohjelma mobiililaitteille Celia-äänikirjojen 
          kuunteluun. Käymme läpi kuunteluohjelman 
          (PratsamReader) peruskäytön. Infon jälkeen ohjausta, 
          ota oma älypuhelin tai tabletti mukaan.
28.3. klo 17    E-kirjat 
          Digivartissa esitellään kirjaston e-kirjakokoelmaa.
11.4. klo 16    Youtube 
          Opastuksessa tutustutaan Youtubeen ja näytetään 
          miten sieltä haetaan mielenkiintoista katsottavaa.

ikivihreiden hittimittari
Hittimittari kirjaston musiikkiosastolla keskiviikkoisin klo 14.00–15.30. 
Tule kuuntelemaan päivän teemaan liittyviä kappaleita ja äänestä-
mään ykköshitistä!

27.2.  1960-luvun brittipop
27.3.  maalta kaupunkiin
24.2.  musikaalihitit
15.5.  Toivelaulujen hittimittari

Suvi suloinen 
Kevätjuhla kaikille kirjastopihalla perjantaina 31.5. klo 13–15. 

”Helmikuu helistää”
Talvinen kuorojen konsertti - ja yhteislaulutilaisuus Ruusukorttelissa 
perjantaina 15.2.2019 klo 14 alkaen.

Ennen konserttia Vanhustyön neuvottelukunta tarjoaa pullakahvit.  
Tilaisuus sekä viitotaan että kirjoitustulkataan. Tervetuloa!

Siltojen välissä – keskellä Turkua, ikäihmisten kävelytapahtuma Au-
rajokirannassa on taas keskiviikkona 22.5. klo 13–15. Seuraa VTNK:n 
(Vanhustyön neuvottelukunnan) Menovinkkien yhdistysosiota. Tar-
kempaa tietoa siellä toukokuussa. Tervetuloa!
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Turun Seudun Vanhustuki ry
Läntinen Pitkäkatu 33 (2. krs), 20100 Turku, p. 044 536 7741 
(ma–ke 9–12, to 12–15)
info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Bussit: P3, 8, 20, 32 ja 42.    

Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin tilaisuuksiimme 
– ei ilmoittautumista.

VAnHUSTUEn ToimiSTo, Läntinen Pitkäkatu 33 (2. krs), Turku

•	 Bingo kerran kuussa maanantaisin klo 13–14.30 
 (21.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 13.5.). 
•	 Ikivireät	yhdessäolo-	ja	keskusteluryhmä 
 parillisten viikkojen torstaisin klo 13–14.30.
•	 Info. Kerromme toiminnastamme ja toimintamahdollisuuksista 
 kerran kuussa torstaisin klo 13–14 (28.2., 28.3., 25.3 ja 23.5.)
•	 Käsityökerho	Vakka parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 13–15. 
•	 Olohuoneen	tietoiskut kahvikupin äärellä parittomien viikkojen 
 maanantaisin klo 13–14.30.
 11.2.  Eläkeläisten hyvinvointilomat
 25.2.  Silmien suojaus auringolta
 11.3.  Vatsavaivoja – onko se keliakiaa?
 25.3.  Helpotusta univaikeuksiin
 8.4.   opastusta nettiasiointiin
 6.5.   matalan kynnyksen puutarhatoimintaa
 20.5.  Asiaa kuulosta ja kuulolaitteista.
•	 Pelikerho perjantaisin klo 10–11.30. 

RUUSUKoRTTELin HYVinVoinTiKESKUS, Puistokatu 11, Turku

•	 Annelin	tuolijumppa keskiviikkoisin kello 13–14 liikuntasalissa.
•	 Vanhustuen	iltapäivät kerran kuukaudessa tiistaisin 
 (5.2., 5.3., 2.4., 7.5.) klo 14–15.30 juhlasalissa.
•	 Eduskuntavaalipaneeli keskiviikkona 6.2. klo 16.30–18.30. 
 Ehdokkaita tentataan vanhusasioista.
•	 Hengelliset	laulut tiistaina 16.4. klo 17–18 juhlasalissa.
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KiRJASTon STUDio (Linnankatu 2, Turku) 

Studia Generalia kuukausittain tiistaisin klo 12–13.30
 10.1.  Eläköityminen mahdollisuutena, dosentti Sari Stenholm 
     Turun yliopiston Kansanterveystieteen yksikkö.
 14.2. Ravitsemuksen vaikutus aivoterveyteen, 
     ravitsemusterapeutti Petra Rautakallio-Järvinen.
 18.4.  ikääntyneen suun terveys, 
     Suu- ja leukakirurgian dosentti Tero Soukka, TYKS.
 9.5.   Voimana vierellä - kohtaamistaitoja rinnalla kulkijalle, 
     TtT, Psykoterapeutti Liisa Salmenperä 
 13.6.  ikääntyneiden taloudellinen kaltoinkohtelu, 
     toiminnanjohtaja Satu Taiveaho Suvanto ry

Seuraathan ilmoitteluamme Turun Sanomien menovinkit ja yhdis-
tyspalstoilla. Kuukausikalentereitamme mm. yhdistyksen toimistolta, 
Ruusukorttelista ja palvelutori Poijusta. 

Turun KaraokeKlubi ry 
Karaokea kaikille

Kerttulin	vanhuskeskus:
08.01.2019  klo 14.40–16.00
19.02.2019  klo 14.30–16.00
13.03.2019  klo 14.30–16.00
09.04.2019  klo 14.30–16.00
07.05.2019  klo 14.30–16.00

Ruusukorttelin	Hyvinvointikeskus:
07.01.2019  klo 18.00–19.30
11.02.2019  klo 18.00–19.30
11.03.2019  klo 18.00–19.30
08.04.2019  klo 18.00–19.30
13.05.2019  klo 18.00–19.30
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Apteekkimuseo ja Qwenselin talo 
Avoinna ti–su klo 10–18
Itäinen Rantakatu 13b
p. 02 262 0280, apteekkimuseo@turku.fi
turku.fi/apteekkimuseo   

Qwenselin talo on Turun vanhin säilynyt puutalo. Museosta löytyy 
1700-luvun säätyläiskoti ja 1800-luvun apteekki saman katon alta. 

Museon sisäänkäynti löytyy sisäpihan puolelta, jossa palvelee lipun-
myynti ja museokauppa. Museon sisäänkäynnillä ja näyttelytilojen 
sisäkynnyksillä on luiskat, mutta vanhassa puutalossa sijaitsevan 
museon kulkureitti ei ole täysin esteetön. Pyörätuolilla liikkuminen 
edellyttää avustajaa. Kuulolaitetta käyttäviä asiakkaita varten muse-
on asiakaspalvelutiloissa on induktiosilmukka.

Biologinen	museo	
Avoinna ti–su klo 9–17
Neitsytpolku 1 
p. 02 2620 340, biologinenmuseo@turku.fi 
www.turku.fi/biologinenmuseo

meren aarteet -näyttely 4.2.–16.6.
Sukella vedenalaisen luonnon äärelle ja hämmästy karujen olosuh-
teiden synnyttämästä luonnon monimuotoisuudesta. Suomen ym-
päristökeskuksen näyttely tutustuttaa sinut Itämeren vedenalaiseen 
luontoon.

Urban nature ii Camera obscura -näyttely 2.7.–31.8.
Hans G. Hästbackan neulanreikäkameralla otettuja valokuvia kaupunki-
luonnosta.
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Luostarinmäen käsityöläismuseo 
Avoinna 20.4. alkaen ti–su klo 10–18. 3.6. alkaen ma–su klo 10–18.

Vartiovuorenkatu 2
p. 02 262 0350, luostarinmaki@turku.fi
www.turku.fi/kasityolaismuseo

Luostarinmäen pääsiäinen 20.–21.4. klo 10–18
Tapahtumassa pääsee tutustumaan mm. pääsiäismunien koristelu-
perinteeseen. 

Turun linna 
Avoinna ti–su klo 10–18, 3.6.–1.9. klo 10–18.
Linnankatu 80
p. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi
www.turku.fi/turunlinna

nÄYTTELYT
•	 Muutama	sananen	naisista 8.3. alkaen
 Näyttely kertoo Turussa vaikuttaneiden porvarisnaisten ja Turun
 linnassa asuneen kreivitär Kristina Katarina Stenbockin elämästä
 1600-luvun Turussa. Naisten värikkäiden elämänkäänteiden kautta
 piirtyy kuva 1600-luvun elämästä, asemasta, sopivasta käytöksestä, 
 rakkaudesta ja avioliitosta.
•	 Raunioista	rakennettu	–	Erik	ja	Carin	Bryggmanin	Turun	linna
 Näyttely esittelee vuosisatojen kuluessa rappeutuneen ja sodan
 pommituksissa pahoin vaurioituneen Turun linnan restaurointityön
 vaiheita. Restaurointityöt suunnitelleen Erik ja Carin Bryggmanin
 moderni muotokieli näkyy yhä vahvana linnassa.
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Wäinö Aaltosen museo 
Avoinna 9.6.–24.9. ti–su klo 10–18
Itäinen Rantakatu 38
p. 02 262 0850, wam@turku.fi
www.wam.fi

•	 Salla	Tykkä 8.2.–19.5.
 Esillä on Salla Tykän (s. 1973) valokuva- ja videoteoksia 1990-luvulta 
 tähän päivään. Taiteilijan tuotannon keskeisiä teemoja ovat katse,
 valta ja ruumiillisuus. Teoksissa syvennytään ihmisen sisäisen ja ul-
 koisen maailman väliseen vuorovaikutukseen. 
•	 HC	Berg 7.6.–22.9.
 Suomen tämän hetken johtaviin kuvanveistäjiin kuuluvan Hans-
 Christian Bergin (s. 1971) tuotantoa laajasti esittelevässä näyttelyssä
 on esillä keskeisiä teoksia Bergin uran varrelta sekä hänen uusinta 
 tuotantoaan. 

martinseurakunnan Senioritoiminta
Martinseurakunnan Senioreiden tapahtumat ovat pääsääntöisesti 
joka keskiviikko Turkulainen-lehdessä ja verkkosivuilla ilmoitettuina 
aikoina.
 
Senioriretki Vehmaalle ja Uuteenkaupunkiin 15.5.2019 (koko päivän 
retki) - Seuraa ilmoittelua!
 
Seniorien raamattupiiri alkaa 15.1. ja jatkuu parittomilla viikoilla 21.5. 
asti.
 
Muut tapahtumat täydentyvät vuodenvaihteen jälkeen osoitteeseen:
http://www.turunseurakunnat.fi/martinseurakunta/seniorit
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VoiTas-tehoryhmät 
– Voimaa- ja tasapainoa ikääntyneille!
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, ma ja ke 10.15–11.30, 1.4.–29.5.
Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä 
parannetaan kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein. Erityisesti jal-
kojen lihasvoiman parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset 
askareet ja ulkona liikkuminen helpottuvat. Tehoryhmissä ohjaaja-
na toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä 
harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana etsitään 
jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat 
maksuttomia. Mikäli kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen 
miettiä ratkaisua ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: 
p. 044 756 8053.

Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5
Seniorirannekkeella hallin kuntosalit käytettävissä aukioloaikoina. 
Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, p. 050 430 6891.
•	 Laiteopastus	kuntosalilla to klo 10–11, 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. sekä 
 5.5. Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
•	 Seniorivuorot	kuntosalilla ma ja to klo 13–14.30 ja pe 9.30–11. 
 Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).

Kuntosaliharjoittelun	ABC-kurssit	Kupittaan	urheiluhallissa
•	 Helmikuun kurssit:
 ma 4.–25.2. klo 17–18.30
 ke 6.–27.2. klo 13.30–15
 Ilmoittautuminen alkaa ke 16.1. klo 12
•	 Maaliskuun kurssit:
 ma 4.–25.3. klo 17–18.30
 ke 6.–27.3. klo 13.30–15
 Ilmoittautuminen alkaa ke 13.2. klo 12
•	 Huhtikuun kurssit:
 ma 1.–29.4 klo 17–18.30
 ke 3.–-24.4. klo 13.30––15
 Ilmoittautuminen alkaa ke 20.3. klo 12
•	 Soveltava kurssi liikkumisrajoitteisille: 
 ti 12–13.30, 5.2.–19.3. ja 26.3.–30.4.
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Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit on tarkoitettu kaikenikäisille ja 
kuntoisille. Kurssilla opitaan harjoittelun perusteet ja laitteiden 
käyttö. Kurssilla saa aloittelijan harjoitteluohjelman, johon kirjataan 
omat toistojen ja painojen määrät, säädöt ja liikelaajuudet. Mukaan 
tarvitset vain mukavan ja joustavan asun, sekä sisäkengät. Kurssi kes-
tää yht. 4 krt. Hinta 15 €/kurssimaksu + sisäänpääsymaksut (esim. Se-
nioriranneke).  Ilmoittautuminen ja lisätiedot: turku.fi/kuntosaliabc, 
p. 050 554 6217, soveltava kurssi, p. 050 594 7207.

Soveltava kuntopiiri
•	 ti klo 14–15, Kupittaan urheiluhallin yläkerta, Tahkonkuja 5. 

Lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta kiertoharjoittelun keinoin 
ryhmässä omaan toimintakykyyn soveltaen. Sopii myös apuvälineen 
käyttäjille. Paikalla yleisavustaja. Osallistuminen 5 €/krt (alennusryh-
mäläiset 2,5 €/krt). Ilmoittautuminen: p. 050 594 7207.

Tasapainoliikuntaa vertaisohjaajan johdolla 
•	 ti klo 10–11 ja ke klo 13–14, Kupittaan urheiluhallin yläkerta, 
 Tahkonkuja 5, ajalla 8.1.–1.5. (ke ryhmä 28.5. saakka)

Tasapainoharjoittelua vertaisohjaajan vetämänä. Henkilöille, joille ta-
sapainoharjoittelu on tuttua ja haluavat jatkaa harjoittelua ryhmässä 
vertaisohjaajan johdolla. Tunti sisältää yhteisen alkulämmittelyn ja 
loppuverryttelyn. Harjoitusosa koostuu tasapaino- ja lihaskuntohar-
joitteista, joita kierretään pareittain. Osallistuminen Seniorirannek-
keella. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, p. 05 5546 224.

Jäykkien jooga
•	 pe 14.30–15.30, ajalla 11.1.–3.5. Cygnauksen koulu, Maariankatu 7

Tunnilla tehdään lempeitä joogaliikkeitä ja -venytyksiä niin lattian-
tasossa kuin seistenkin. Harjoitus lisää liikkuvuutta ja tasapainoa, ja 
soveltuu kaikille, myös jäykille. Tunti päättyy rauhoittavaan loppu-
rentoutukseen. Tunti ei vaadi aikaisempaa lajiosaamista. Tunti sopii 
myös ylipainoisille, huonokuntoisille ja pienistä krempoista kärsiville.
Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua mak-
samalla Kuntokonkareiden kausimaksun tai kertamaksulla (2,50 € 
eläkeläiset). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet 
voivat tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. 
Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit tai p. 050 554 6218.
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Helenan kuntopiiri
•	 to klo 11–12.30, ajalla 10.1.–2.5. Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5. 

Helenan treeneissä harjoitellaan tasapainoa, koordinaatiota ja liik-
kuvuutta sekä tehdään lihaskuntoliikkeitä monipuolisesti kiertohar-
joittelun muodossa. Tunti sisältää alkulämmittelyn, kuntopiirin ja ve-
nyttelyn. Tunti ei vaadi aikaisempaa lajiosaamista. Tunti sopii myös 
ylipainoisille, huonokuntoisille ja pienistä krempoista kärsiville.

Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua mak-
samalla kausimaksun tai kertamaksulla (2,50 € eläkeläiset). Kunto-
konkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat tutustua erilaisiin 
liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit tai 
p. 050 554 6218.

Tuolijumppa
•	 to 13.15–14, Yrjänän kohtaamispaikka, Itäinen Pitkäkatu 49 

Iloisen mielen tuolijumppaa, jossa liikkeet tehdään pääosin tuolilla 
istuen. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla käytössä liikkumisen 
apuväline esim. kävelykeppi tai kävelyteline, soveltuu myös pyörä-
tuolin käyttäjille. Yleisavustaja paikalla. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Osallistuminen 5 €/krt (alennusryhmäläiset 2,50 €/krt). Toimintaa 
10.1.–2.5. Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.

Liikunnan palveluohjaus 
•	 Keskustan terveysasema, Käsityöläiskatu 2, 1. krs: 
 pe 1.2., 1.3., 5.4., 3.5. klo 9–11
•	 Mäntymäen terveysasema, Luolavuorentie 2: 
 ke 27.2., 20.3., 24.4. klo 14–15
•	 Luckan (motionsrådgivning på svenska), Auragatan 1B: 
 ons 13.2. klo 15–16.30 
•	 Pääkirjasto, Linnankatu 2:  
 ma 25.2. klo 10–11, ma 1.4. klo 15–16, ma 29.4. klo 10–11
•	 Tule-tietokeskus, Humalistonkatu 10: 
 ke 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 11.30–12.30

Liikunnanpalveluohjaukseen voit poiketa kysymään mitä tahansa 
mieltäsi askarruttavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalve-
luista ja -paikoista. Maksuton, ei ilmoittautumista. Lisätietoja: turku.
fi/liikuntaneuvonta, p. 050 554 6225.
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Lämpimästi tervetuloa Turun Kylätalolle!  
Martissa Aurajoen varrella: Itäinen Rantakatu 54  
Turun Kylätalo ry, p. 045 234 3823, turunkylatalo@gmail.com
kylataloturku.wordpress.com
Yks puutarha ry, p. 045 234 3823, info.ykspuutarha@gmail.com
ykspuutarha.wordpress.com

Aukioloajat: ma klo 9–13, ti klo 9–17, ke klo 9–15, to klo 9–15, pe klo 9–13.
Tarkemmat tiedot puhelimitse tai netistä.

Turun Kylätalo on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa voi hetken 
hengähtää, nauttia kupin kahvia tai teetä, tavata muita sekä löytää 
vaikka ystävän tai kirjan. Kylätalossa järjestetään ihmisten itse ideoi-
maa toimintaa laidasta laitaan. Kylätalossa on idyllinen kahvila, lah-
jatavara- ja käsityötuotemyymälä sekä rauhallinen salonkitila. Lahjoi-
tusleipää ja muita elintarvikkeita.

Ajankohtaiset tapahtumat löytyvät Turun Sanomien Menovinkeistä 
sekä Yhdistykset-palstalta. Mahdollisuus liittyä sähköposti- tai teksti-
viestilistalle. 

Vire-Lavis
•	 ti 15.30–16.30, kohtaamispaikka Happy House, Ursininkatu 11

Hauskaa ja helppoa tuolitanssia tanssimusiikin tahtiin. Tunnilla tans-
sitaan pääosin istuen ja/tai tuolia apuna käyttäen. Istumatasapainon 
on oltava sellainen, että osallistuja pystyy istumaan sekä liikkumaan 
käsinojattomalla tuolilla. Paikalla yleisavustaja. Osallistuminen 5 €/
krt (alennusryhmäläiset 2,50 €/krt). Ilmoittautuminen: p. 050 594 7207.

Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta, p. 050 554 6224 
tai liikunta.palvelut@turku.fi.
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DU SENIOR I ÅLDERN 60+

Kom med i Åbo Haloo -gruppen, som 
riktar sig till svensk- och finskspråkiga 
i åldern 60+. Gruppen samlas  
regelbundet.

Innehållet i verksamheten består av 
diskussioner, kamratstöd, aktiviteter, 
kultur-, konst och naturupplevelser. 
Mera specifikt program planeras  
tillsammans med deltagarna.

Den första gruppen startar  
onsdagen den 9 januari 2019.

Plats: Fingerroos stiftelse,  
Universitetsgatan 24 A 7, Åbo

Tid: Onsdagar klockan 14 – 16

SINÄ 60+ IKÄINEN SENIORI

Tule mukaan Åbo Haloo-ryhmään, 
joka on tarkoitettu suomen- ja  
ruotsinkielisille 60+ ikäisille.  
Ryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Toiminta sisältää keskustelua, vertais-
tukea, toiminnallisuutta, kulttuuri-, 
taide- ja luontoelämyksiä. Tarkempi 
ohjelma suunnitellaan yhdessä  
osallistujien kanssa.

Ensimmäinen ryhmä käynnistyy  
keskiviikkona 9 tammikuuta 2019.

Paikka: Fingerroosin säätiö,  
Yliopistonkatu 24 A 7, Turku

Aika: Keskiviikkoisin kello 14 – 16

Projektet stöds av Svenska kulturfonden // Hanketta tukee Svenska kulturfonden 

www.fingerroos.net

Lisätietoja // tilläggsuppgifter:  
Johan Finne, Tfn./puh. 0400 525 851, johan.finne@fingerroos.net
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Ikäihmisten tuki- ja kohtaamispaikka 

Te vetuloa tutustumaan senioreiden 
· ki- ja kohtaamispaikkaan SenioriJelppiin

SenioriJelppi on turkulaisille ikäihmisille tarkoitettu avoin kohtaamispaikka. Meille voit poiketa 
levähtämään, juttelemaan ja kahvittelemaan. 

Maanantaisin ja tiistaisin tarjoamme Digi-apua ja neuvontaa - "tule kysymään, mitä et ole 
koskaan kehdannut kysyä". 

Keskiviikkoisin teemanamme on hyvinvointi. Tule vaikkapa mittauttamaan verenpaineesi. 

rstaisin paikalla on palveluneuvoja, joka neuvoo ja auttaa esimerkiksi tukipalvelujen hakemisessa. 

Ver · istukea - viihtyisää yhdessäoloa - kahvipöytä katettuna. 

SenioriJelpissä voit poiketa käymään tai soittaa, neuvonta on kaikille avointa ja maksutonta. 
Olemme a o�a ma-to klo 10-14. Tapaamisiin! 

PerlaiJtd'k a - inlemelpi4/e -
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Varttuneen väen kerhot 
Turun Katariinan seurakunta
MAANANTAI   Klo 12–14.00 pikkutupa
           joka maanantai (29.5. saakka) 
           Lounas ja kahvi (3 €) sekä pientä ohjelmaa.
           Varissuon kirkko, Kousankatu 6

TIISTAI       Klo 12–14 Valpurin kammari
           joka toinen tiistai (21.5.saakka)
           Lounas ja kahvi (3 €) sekä ohjelmallinen tuokio.
           Varissuon kirkko, Kousankatu 6

KESKIVIIKKO   Klo 12–14.00 pikkutupa
           joka keskiviikko (29.5. saakka)
           Lounas ja kahvi (3 €).
           Varissuon kirkko, Kousankatu 6

TORSTAI      Klo 13–14.30 Hurttivuoren kerho
           joka toinen torstai (23.5. saakka)
           Punatulkunkatu 1

           Klo 13–15 Kortteliklubi Kimppakeskuksessa (Varissuo)
           Joka torstai (23.5. saakka)

Hiljaisella viikolla (vko 16) ei kerhoja.

SpR Turun osasto
SPR Turun osaston terveyspiste 
kerran kuukaudessa 
Yhdessä-yhdistyksen tiloissa, 
Nisse Kavon katu 3. 
Bussit 12, 32 ja 42. 

Torstaisin 21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5. klo 13–15. Terveyspisteessä henkilö-
kohtaista neuvontaa ja tukea terveyden ja hyvinvoinnin asioissa sekä 
verenpaineen ja kehonkoostumuksen mittausta.
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Verkosta virtaa – 
opastusta ikäihmisille tietokoneen 
ja netin käytössä keväällä 2019
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskus-
liiton ja STEA:n tukema hanke vertaisopastajien kouluttamiseksi ja 
verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa koulutettuja Verkos-
ta virtaa - opastajia on 8 henkilöä. Järjestämme opastuspäivystystä 
syys-marraskuussa ja paikalla on normaalisti kaksi opastajaa:

Varissuon kirjasto klo 11–13 maanantaisin 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 
1.4. ja 15.4. Tule laitteesi kanssa tai ilman, yritetään yhdessä löytää 
asiaasi ratkaisu. TERVETULOA! 

Lisätietoja:  juhani.portfors@wippies.fi ja terhi.hellberg@gmail.com 
sekä laajemmin www.verkostavirtaa.fi

DIKARE-toiminta:	Maksuttomia	
kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)

LAUSTE:
•	 Vempaintuki (23.1.–15.5.) Joka toinen keskiviikko, parilliset viikot, 
 klo 10–11.30 Lausteen seurakuntakodissa, Maistraatinpolku 1. 
 Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta. 
 Tule vempaimen kanssa tai ilman.
•	 Lukupiiri (30.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 22.5.) keskiviikkoisin klo 10–11.30. 
 Lausteen kirjastossa, Raadinkatu 7. Keskustellaan valitusta 
 kirjasta kahvin lomassa. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sanna 050 316 7785, Sirje 050 316 7712.
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Liikuntapalvelukeskus
Varissuon jäähallin kuntosali
Sisäänkäynti parkkihallin kautta, lähin katuosoite Suurpäänkatu 
2.  Seniorirannekkeella kuntosali käytettävissä aukioloaikoina. Lisä-
tietoja: turku.fi/senioriranneke tai p. 02 262 3570. 

•	 Laiteopastukset	kuntosalilla ma 11.2., 11.3., 15.4. ja 13.5. klo 15–16.  
 Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke). 
 Lisätietoja: p. 050 554 6229. 
•	 Naisten	ohjattu	kuntosalivuoro to klo 15.30–17. 
 Osallistuminen sisäänpääsymaksulla.
Lisätietoja: p. 050 554 6229. 

Liikunnanpalveluohjaus Varissuon terveysasemalla 
Nisse Kavon katu 3, 11.2., 18.3., 15.4. ja 20.5. klo 14–15

Liikunnanpalveluohjaukseen voit poiketa kysymään mitä tahansa 
mieltäsi askarruttavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalve-
luista ja -paikoista. Maksuton, ei ilmoittautumista. Lisätietoja: turku.
fi/liikuntaneuvonta, p. 050 554 6225.

Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 
tai liikunta.palvelut@turku.fi.

Turun kaupunginkirjasto 
Lausteen kirjasto
Raadinkatu 7
p. 02 2620 750
Omatoimisesti avoinna: 
ma–su klo 7–21
Palveluajat: ma, to klo 10–16

Varissuon kirjasto
Nisse Kavon katu 3
p. 02 2620 777
Avoinna: 
ma–to klo 10–19 ja pe klo 10–16
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KoTiKUnnAS
Turun Lähimmäis-
palveluyhdistys ry
Luolavuorentie 4, 20810 Turku
www.kotikunnas.fi, facebook.com/kotikunnas
p. 044 0820 213 (projektikoordinaattori) / 045 7750 0197 (SIPPE-puhelin)
045 7750 0068 (Liikkuva resurssikeskus) / 044 0820256 (Kunto-hanke)

Kotikunnaan iloa arkeen -pysäkillä on tarjolla monenlaista toimin-
taa, tietoa ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia kotona asuville 
senioreille. 

Kevään esimerkit:

Luentosarja, jossa voi kuunnella ja keskustella maalaustaiteen mo-
dernismista Suomessa. Tarkastellaan yhdessä Suomen maalaustai-
detta 1900-luvun alusta 1940-luvulle. Sarja sisältää paljon kuvama-
teriaalia ja yhteistä aikaa keskustalla ja pohtia taidetta. Luennoitsija 
Helbe Pajari toivottaa teidät tervetulleeksi ilmaisille luennoille, jotka 
ovat Kotikunnaan luentosalissa perjantaisin 1.2.–26.4. klo 12.30–13.45. 

Kerhoja ja klubeja, esim. kaikille Kotikunnaan lähialueen kotona 
asuville senioreille suunnattu Kortteliklubi kokoontuu maanantaisin 
luentosalissa klo 10.30–12. Ei vaadi ilmoittautumista, voit tulla silloin 
kun itselle sopii. Kortteliklubin kevätkausi päättyy 20. toukokuuta. 

Yhdistyksellämme on osana hanketoimintaa kerhoja myös muualla 
päin Turkua, mm. nättinummessa (lisätietoja esitteen sivulta 71) ja 
Kävelytreffit Hali-Koiran kanssa erilaisiin kohteisiin (lisätietoja esit-
teen sivulta 82). 

Monipuolisia tapahtumia ja konsertteja. Osa tapahtumista on vapaa-
ehtoisten suunnittelemia ja toteuttamia, osa ammattilaisten. Tarjol-
la on esim. Taunon visailut luentosalissa kerran kuussa klo 13: 11.3., 
23.4., 10.5 ja Pertti Palmin talvikonsertti ”Iloa elämään musiikista” 21.2. 
klo 13 yläaulassa.

Maksutonta kuulolähipalvelua (Turun Kuuloyhdistys ry) 
Kotikunnaan ala-aulassa klo 12–13, 19.2., 13.3., 11.4. ja 10.5.
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Meiltä voit myös tilata omaan kotiisi vapaaehtoisten ohjaamia hyvin-
vointiteemaisia SippE-kutsuja (lisätietoja esitteen sivulta 101).  

Yhdistyksemme sekä Turun kaupungin yhteinen Liikkuva resurssikes-
kus tekee yhteistyötä eri yhdistysten, järjestöjen ja srk:n ym. kanssa. 
Liikumme ympäri kaupunkia tarjoten samassa paikkaa kaupungin 
palveluohjausta sekä järjestöpuolen neuvontaa. Kehitämme myös 
pop up -vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia teidän kaikkien toi-
veiden mukaisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisä-
tietoja esitteen sivulta 79.
 
Hae Kotikunnaan ala-aulasta, ruokalan edessä olevalta pöydältä oma 
kotona asuville senioreille suunnattu kuukausiohjelmamme.

Tervetuloa!

Turun Seudun 
Hengitysyhdistys ry
Bastioninkatu 4, 20730 TURKU, p. 040 5934047
turunseutu@hengitysyhdistys.fi, www.hengitysyhdistys.fi/turunseutu

Turun Seudun Hengitysyhdistys on Hengitysliiton paikallisyhdistys. 
Tavoitteemme on edistää hengityselinsairaiden ihmisten elämänlaa-
tua ja parantaa heidän tasa-arvoista kohteluaan yhteiskunnassa.  

Tammikuun aikana aloitamme kokonaan uusissa, esteettömissä, ti-
loissamme	Skanssissa	osoitteessa	Bastioninkatu	4.  Tarjoamme jäse-
nistöllemme mm. vertaistoimintaa sekä monipuolisia liikunta- ja va-
paa-ajan palveluja. Jäsenhinnat ovat aina edullisemmat kuin hinnat 
muille. Keväällä kaikille maksuttomia liikuntaryhmiä ovat esimerkiksi:

Hengitä ja liiku -ryhmä, tiistaisin klo 11–12, Bastioninkatu 4 
Lähinnä hengityssairaille ja myös kotihappihoidossa oleville suun-
nattu fysioterapeutin ohjaama tuolijumppa, jossa keuhkotuuletusta 
tehostetaan hengitysharjoituksin. Tunnilla tehdään paljon rintakehän 
liikkuvuutta ylläpitäviä ja ryhtiä kohentavia harjoituksia. Myös mui-
ta lihaksia venytellään ja tärkeimpien lihasryhmien voimaa harjoite-
taan. Tunti on rauhallinen ja kaikki liikkeet ohjataan tekemään hen-
gityksen tahtiin.
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Kuntosalitreeni, tiistaisin klo 19–20.30, Ruusukorttelin kuntosali 
Lihasten vahvistamisen apuna käytetään kuntosalilaitteita. Hengitys-
yhdistyksen kuntosaliryhmä kokoontuu kaupungin hyvinvointitoimi-
alan kuntosalilla Ruusukorttelissa. Ilmoittautuminen yhdistyksen toi-
mistolle, sillä paikkoja on rajoitetusti!

infotilaisuus yhdistyksen toiminnasta keskiviikkona 10.4. klo 17, Bas-
tioninkatu 4. Infotilaisuudessa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja 
ajankohtaisista tapahtumista. Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti 
uusille jäsenillemme, mutta tervetulleita ovat myös niin pitempään 
yhdistyksessä olleet kuin mahdollisesti tulevatkin jäsenet! Tarjoilujen 
vuoksi ilmoittauduthan toimistolle viimeistään perjantaina, 5.4.

Kesäkaudella toimintamme siirtyy pitkälti kesäkoti Toivonniemeen, 
Ruissaloon. Kesäkautta kesäkodilla aloitellaan noin toukokuun puoli-
välissä – seuraa netti-ilmoituksiamme kesäkauden avajaisista.

Lisätietoa monipuolisesta tarjonnastamme löydät myös nettisivuil-
tamme. Ilmoittautumiset ja tiedustelut toimistoaikana p. 040 593 4047 
tai ajasta riippumattomasti turunseutu@hengitysyhdistys.fi

Turun kaupunginkirjasto
ilpoisten kirjasto
Lauklähteenkatu 13
p. 02 2620 764
Omatoimisesti avoinna: ma–su 7–21
Palveluajat: ma–ti klo 13–19 ja ke–pe klo 10–16

Skanssin kirjasto
Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssinkatu 10
p. 040 1604 556
Avoinna: ma–ke klo 9–18, to klo 9–19 ja pe klo 9–17

Vasaramäen kirjasto
Lehmustie 7 b
p. 02 2620 763
Omatoimisesti avoinna: ma–su klo 7–21
Palveluajat: ma, to klo 10–16
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Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus
Karviaiskatu 7, 20720 Turku
p. 02 262 5020, ma–pe klo 8–15
www.turku.fi/lehmusvalkama
Linja-autot: 9, 12, 99 ja P1

Aulaohjaaja vastassa, voit varata myös ajan toiminnan esittelylle.

SAUNA- JA ALLASOSASTO:
•	 Aamu-uinti	naiset ma–pe, klo 7–8, miehet ma–pe, klo 8–9. 
 Hinta 2,50 €/kerta
•	 Yleinen	saunavuoro	naisille	sekä	miehille ti–pe klo 9–14.00.
 Hinta 4 €/kerta.

ESIMERKKEJÄ KEVÄÄN 2019 TULEVISTA KURSSEISTA, JUMPISTA:
•	 Kuntosalin	laiteperehdytys – 4 maksutonta käyntikertaa, 
 ilm. p. 02 262 5020
•	 Rollaattorikoulu, maksuton, ilm. p. 02 262 5020
•	 Liikuntaneuvontaa	senioreille parillinen tiistai klo 12–15, 
 varaus p. 050 554 6224
•	 VireLavis-jumppa ti klo 9.30 
 polvi- ja lonkkavaivaisille, rollaattorilaisille (5 kerran kortti 10 €)
•	 Lavis-jumppa ti klo 10.30 reipasryhmä  (5 kerran kortti 10 €) 
•	 Qiqong-jumppa klo 10.30 (5 kerran kortti 10 €)
•	 Senioritanssi to klo 10.00, et tarvitse paria!
•	 Äänikirjojen	kuuntelua maantaisin klo 12–13

HYVINVOINTIKESKUKSEN	TULEVAA	OHjELMAA:
to 7.2. klo 13    Yhteislaulua, Timo Rautala
ma 11.2. klo 13   päiväkonsertti, Rautatiehanuristit esiintyvät
to 28.2. klo 18   Helmikuun iltamat, 
            esiintymässä mm. Karjalan Käköset, tanssi- 
            musiikista vastaa Timo Rautala & Tutta Carpelan
to 21.3.klo 15–18 Tähtikonsertti & tanssit, esiintymässä Finlanders.   
            Liput myynnissä nyt asiakasneuvonnassa! 
            Lippuja rajoitetusti.
to 28.3. klo 18   maaliskuun iltamat
ke 10.4. klo 18   Kamarimusiikkia ja laulupianoduo 
            - Turun Konservatorion oppilaat
to 18.4. klo 12.30  Karaoketilaisuus, tule laulamaan!
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to 9.5. klo 16    Äitienpäiväkonsertti, 
            esiintymässä marco Lundberg + säestäjä
            Liput hyvinvointikeskuskortilla etukäteen ostettuna 
            15 €, muut 17 €. Samana päivänä, jos jäljellä, 20 € 
            kaikilta. Lipun hintaan sisältyy kahvi ja leivonnainen.
            Liput tulevat myyntiin ma 8.4. alk.
            Lippuja rajoitetusti! 

Joka tiistai 21.5. asti päivätanssit klo 13–15, 
vaihtuvat orkesterit, vapaa pääsy!

HYVinVoinTiLUEnnoT, eri asiantuntijat luennoitsijoina, 
keskiviikkoisin klo 14–15.30

13.2.  Helppoa ruokaa senioreille, Lounais-Suomen Martat ry
20.2.  Kodin paloturvallisuus, Irma Vekurinmäki, palotarkastaja
6.3.    Hengityselimistön ikääntyminen ja tavallisimpia sairauksia

ViRKUT-senioriryhmätoiminta 6-8 kertaa, kotona itsenäisesti asuvil-
le ikäihmisille. Ryhmässä ohjaajien johdolla voimistetaan uskallusta 
liikkumiseen, ruokaillaan yhdessä ja tehdään muuta mukavaa YHDES-
SÄ! Mahdollisuus kuljetukseen. Ilmoittautuminen p. 02 262 5020.

Lähiöistä retket hyvinvointikeskukseen, 
alkavat taas keväällä, seuraa ilmoittelua!

RYHmÄToiminnAT: Ystäväpiiri, Kiva meno, Elä hyvin, voi hyvin 
KEVÄÄLLÄ 2019! Ilmoittaudu mukaan saat iloa ja ystäviä elämääsi. 

Kädentaito, kutomo ja puutyöverstas 
auki ma–to klo 9–15, pe klo 9–13.30. 
Tervetuloa! Kysy lisätietoja p. 040 632 3371.   

mahdollisuus ateriointiin, myös juhlapyhinä
ma–pe klo 11–13 ja la–su klo 11–13 (4.80–6.30 €) 

Lisätietoja mahdollisuuksista osallistua saat mm. viikkotiedoteesta,
www.turku.fi/lehmusvalkama, soittamalla numeroon 02 262 5020, 
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen aulasta ja Varissuon ja Män-
tymäen terveysasemilta sekä TS minne mennään palstalta. 
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DIKARE-toiminta:	Maksuttomia	
kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)

UITTAMO:
•	 Vempaintuki (15.1.–14.5.) Tiistaisin klo 10–11.30 Uittamon kunto-
 salin takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Tietokoneiden, tablettien 
 ja puhelimien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa 
 tai ilman. 
•	 Sisäparlamentti (17.1.–16.5.) Torstaisin klo 13.30–15.30 Uittamon 
 kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Keskustelua ajan-
 kohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaa-
 ehtoinen kahvi, 1 €.
•	 Älytön	kapula	1	(16.1.–13.2., ei 24.1. eikä 7.2.) Keskiviikkoisin 
 ja torstaisin klo 9.30–11 Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, 
 Kannuskatu 5. Opetellaan oman Android-älypuhelimen 
 (mm. Huawei, Samsung, OnePlus, uudet Nokiat ja Doro) 
 käyttämistä. Ilmoittaudu!
•	 Älytön	kapula	2 (20.2.–14.3., ei 21.2.) Keskiviikkoisin ja torstaisin 
 klo 9.30–11 Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5.
 Jatketaan oman Android-älypuhelimen (mm. mm. Huawei, 
 Samsung, OnePlus, uudet Nokiat ja Doro) opettelua. Ilmoittaudu!

ILPOINEN:
•	 Akryylimaalauskerho (14.1.–13.5) Maanantaisin klo 10–13 Ilpoisten 
 kirjastossa, Lauklähteenkatu 13. Tehdään akryylimaalauksia 
 ohjaajan opastuksella, ja tutustutaan erilaisiin akryylitekniikoihin. 
 Materiaalimaksu 4 €, vapaaehtoinen kahvi, 1 €. Ilmoittaudu!

PETRELIUS:
•	 Älytön	kapula	1 (14.1.–4.2.) Maanantaisin klo 9.30–11 Henrikinkirkon
 kokoushuone Silmussa ja tiistaisin klo 13–14.30 Henrikinkirkon 
 Ruususalissa, Peltolantie 2. Opetellaan oman Android-älypuhelimen
 (mm. Huawei, Samsung, OnePlus, uudet Nokiat ja Doro) käyttämistä.
 Ilmoittaudu!
•	 Älytön	kapula	2 (11.2.–4.3.) Maanantaisin klo 9.30–11 Henrikinkirkon
 kokoushuone Silmussa ja tiistaisin klo 13–14.30 Henrikinkirkon 
 Ruususalissa, Peltolantie 2. Jatketaan oman Android-älypuhelimen 
 (mm. Huawei, Samsung, OnePlus, uudet Nokiat ja Doro) opettelua. 
 Ilmoittaudu!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sirje 050 316 7712, Sanna 050 316 7785.
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Liikuntapalvelukeskus
Kauppakeskuskävelyt Skanssissa pe klo 9.30–10.30, 11.1.–24.5. 
Kokoontuminen kauppakeskuksen uuden neuvotteluhuoneen edessä 
1. krs. Itäparkin sisääntulon oven vieressä, RAY Pelaamon vieressä ja 
SOL Pesulaa vastapäätä.

Tule liikkumaan esteettömästi, ohjatusti, mukavassa seurassa ja var-
masti sateelta turvassa Kauppakeskus Skanssiin. Maksuttomilla kaup-
pakeskuskävelyllä kilometrejä kertyy noin kaksi. Kävelyt alkavat ja 
päättyvät pienellä verryttelyjumpalla ja kävelyn lomassa harjoitetaan 
tasapainoa sekä lihaskuntoa, joten keho saa monipuolista liikuntaa. 
Kävelyt sopivat erityisesti senioreille. Myös apuvälineen käyttäjät voi-
vat osallistua. Tarvitset mukaan kävelyyn sopivat kengät, joustavan 
vaatetuksen ja juomapullon. Osallistuminen maksutonta. Lisätietoja: 
turku.fi/kauppakeskuskavelyt, p. 05 554 6224, p. 040 160 4556.

petreliuksen uimahalli ja kuntosali, Ruiskatu 2
Seniorirannekkeella ja kertamaksulla pääset uimaan ja kuntosalilla 
aukioloaikoina. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, turku.fi/uimahal-
lit, p. 044 907 2702.

•	 Vesijumpat: Eritasoisia vesijumppia päivä ja ilta-aikaan 
 vesijumppamaksulla. Ryhmiin tulee ilmoittautua. 

VoiTas-tehoryhmät – Voimaa- ja tasapainoa ikääntyneille!
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus ti ja to 13.30–15, 1.4.–28.5.
Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä 
parannetaan kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein. Erityisesti jalko-
jen lihasvoiman parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset 
askareet ja ulkona liikkuminen helpottuvat. Tehoryhmissä ohjaaja-
na toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä 
harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana etsitään 
jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat 
maksuttomia. Mikäli kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen 
miettiä ratkaisua ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: 
p. 044 756 8053.
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Soveltava vesijumppa
To klo 9.30 – 10.00, 10.15–10.45 tai 11.00–11.30, 
Esikon palvelutalon allas, Uittamontie 7
30 minuutin vesijumppa n. 30-asteisessa vedessä. Ryhmät on tarkoi-
tettu asiakkaille, jotka käyttävät liikkumisessaan apuvälinettä, eivätkä 
pysty osallistumaan muuhun tarjolla olevaan toimintaan. Osallistu-
mismaksu 55 €/kausi. Toimintaa 10.1.–2.5. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.

Annin kuntopiiri
Ti klo 15.00–16.00 ajalla 8.1.–30.4., Uittamon koulu, Jalustinkatu 8. 
Kuntopiirissa harjoitellaan tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuut-
ta sekä tehdään lihaskuntoliikkeitä monipuolisesti kiertoharjoittelun 
muodossa. Tunti sisältää alkulämmittelyn, kuntopiirin sekä venyttelyn. 

Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua mak-
samalla Kuntokonkareiden kausimaksun tai kertamaksulla (2,50 € 
eläkeläiset). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat 
tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/
kuntokonkarit, p. 050 554 6218.

Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 
tai liikunta.palvelut@turku.fi.

Turun KaraokeKlubi ry 
Karaokea kaikille 
Mäntyrinteen vanhuskeskus:
10.01.2019  klo.  9.30–11.00
14.02.2019  klo 13.00–14.30
14.03.2019  klo 13.00–14.30
11.04.2019  klo 13.00–14.30
16.05.2019  klo 13.00–14.30
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Verkosta virtaa – 
opastusta ikäihmisille tietokoneen
ja netin käytössä  keväällä 2019
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskus-
liiton ja STEA:n tukema hanke vertaisopastajien kouluttamiseksi ja 
verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa koulutettuja Verkos-
ta virtaa - opastajia on 8 henkilöä. Järjestämme opastuspäivystystä 
syys-marraskuussa ja paikalla on normaalisti kaksi opastajaa:

Runosmäen kirjasto klo 12–14 keskiviikkoisin 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 
13.3., 27.3., 10.4. ja 24.4. Tule laitteesi kanssa tai ilman, yritetään yh-
dessä löytää asiaasi ratkaisu. TERVETULOA!

Lisätietoja juhani.portfors@wippies.fi ja terhi.hellberg@gmail.com 
sekä laajemmin www.verkostavirtaa.fi

Turun kaupunginkirjasto
Runosmäen kirjasto
Piiparinpolku 19
p. 02 2620 767 
Avoinna: ma-to klo 10–19 ja pe klo 10–16

SpR Turun osasto
SPR Turun osaston terveyspiste 
kerran kuukaudessa Runosmäen kirjastossa, 
Piiparinpolku 10. Bussi 18. 

Tiistaisin 26.2., 26.3., 23.4. ja 28.5. klo 12–14. Terveyspisteessä henkilö-
kohtaista neuvontaa ja tukea terveyden ja hyvinvoinnin asioissa sekä 
verenpaineen ja kehonkoostumuksen mittausta.
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maarian seurakunta,
diakoniatyö
Eläkeläistoimintaa

Raunistulan seniorikerho eläkeläisille, Raunistulan seurakuntatalo, 
Murtomaantie 12. Joka toinen tiistai klo 13, parillisilla viikoilla. Kevät-
kausi päättyy 14.5.

nuoret eläkeläiset 60+, keskusteluryhmä ja miesten kokkiryhmä. 
Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12. Joka toinen tiistai klo 
11, parittomat viikot. Kevätkauden kokoontumiset 12.2., 26.2., 12.3., 
26.3. ja 9.4.

omaishoitajat-vertaistukiryhmä, Raunistulan seurakuntatalo, Murto-
maantie 12. Kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 13–14.30, 
6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.

Ystävän tupa, Runosmäen seurakuntatalo, Munterinkatu 15. Maanan-
taisin klo 13–15 ja torstaisin klo 11–13. Hartaus torstaisin klo 12.30. 
Kevätkausi päättyy 13.5.

Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11, 
p. 040 341 7452 tai 040 341 7451.

Turun KaraokeKlubi ry
Karaokea kaikille 
Runosmäen vanhuskeskus:
09.01.2019  klo 13.30–15.00
13.02.2019  klo 13.30–15.00
13.03.2019  klo 13.30–15.00
10.04.2019  klo 13.30–15.00
15.05.2019  klo 13.30–15.00
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Runosmäen Eläkkeensaajat ry
Avoimet ovet Runosmäen Eläkkeensaajat ry:n kerhossa Runosmäen 
nuorisotalolla osoitteessa Piiparinpolku 13, 20360 Turku, tiistaina 
12.3.2019 sekä tiistaina 9.4.2019 kello 10–12. 

Runosmäen Eläkkeensaajat ry on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL 
ry:n jäsen. Yhdistys on perustettu vuonna 1985.

Tule piipahtamaan kerhoomme, jossa reipasta menoa harmonikka-
musiikin säestyksellä. Istahda nauttimaan kahvista ja leivonnaisesta! 
Kerhossa joka kerta arpajaiset ja noin joka kolmas viikko pelataan 
bingoa. 

Runosmäen vanhuskeskuksen kuntosali on jäsentemme käytössä 
kahtena iltana viikossa. 

Teemme matkoja ja retkiä sekä osallistumme EKL:n Varsinais-Suomen 
piirin yhteisiin kulttuuritapahtumiin. 

Tervetuloa mukaan!

Vierivä kivi ei sammaloidu –  Lämmin ja kotoisa tunnelma – 
Iloa yhdessä toimimisesta – Täyttä elämää hyvässä seurassa.

Lisätietoja antavat puheenjohtaja Seija Laiho, 040 841 5182, 
seijaanneli.laiho@gmail.com sekä sihteeri Sanni Johansson, 
040 520 4594, johansson.sanni@gmail.com 
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Auralan setlementti ry 
Satakunnantie 10, 21200 Turku
p. 050 316 7702
www.aurala.fi

Auralan setlementti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutuma-
ton yhdistys. Auralassa on mm. Dikare-toimintaa ja senioreille suun-
nattuja kansalaisopiston kursseja.  Toimintamme on kaikille avointa, 
tervetuloa mukaan!

Torstaikaffet
Torstaisin 10.1.–16.5.2019 klo 11.00–12.30 Aurora-salissa, Satakunnan-
tie 10 (kerrostalon katutaso). Tule keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista ja tapaamaan muita. Kahvimaksu 1 €. Ei 21.2.19. Lämpimästi 
tervetuloa!

Auralan SenioriSinkut 60+
Perjantaisin 11.1.19 alkaen klo 13–15 Aurora-salissa, Satakunnantie 10 
(kerrostalon katutaso). Tule mukaan. Tutustutaan ja kehitellään kivo-
ja juttuja porukalla. Tervetuloa mukaan rentoon meininkiin!
Lisätietoja: Sanna 050 316 7785.

DIKARE-toiminta:	Maksuttomia	
kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)

POHJOLA-RAUNISTULA:
•	 Sisäparlamentti (14.1.–13.5.) maanantaisin klo 13.30–15.30 Auralan 
 Aurora-salissa, Satakunnantie 10. Keskustelua ajankohtaisista uutis-
 aiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
•	 Akryylimaalauskerho (16.1.–15.5.) keskiviikkoisin klo 14–17 Auralan
 luokassa 12, Satakunnantie 10. Tehdään akryylimaalauksia ohjaajan
 opastuksella, ja tutustutaan erilaisiin akryylitekniikoihin. Materiaali-
 maksu 4 €, vapaaehtoinen kahvi, 1 €. Ilmoittaudu!
•	 Sisältöä	verkosta (26.3.–23.4., ei 2.4. eikä 16.4.) tiistaisin ja torstaisin
 klo 9.30–11 Auralan luokassa 3, Satakunnantie 10. Tutustumme 
 erilaisiin tapoihin lukea ja kuunnella kirjoja, kuunnella musiikkia 
 ja radio-ohjelmia ja katsoa videoita ja tv-ohjelmia verkossa. 
 Käytämme vetäjien tablettitietokoneita. Perustietämys 
 tietokoneista tarpeen. Ilmoittaudu!
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RUNOSMÄKI:
•	 Vempaintuki (14.1.–13.5.) maanantaisin klo 10–12 Runosmäen 
 kirjastossa, Piiparinpolku 19. Tietokoneiden, tablettien 
 ja puhelimien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa 
 tai ilman.
•	 Keskiviikkokerho (16.1.–29.5.) keskiviikkoisin klo 9.30–11.30 
 Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 19. Keskustelua, visailua, 
 ohjelmaa ja kahvittelua.
•	 Älytön	kapula	2 (15.1.–7.2., ei 5.2.) tiistaisin ja torstaisin 
 klo 10.15–11.45 Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 19. 
 Jatketaan oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, 
 OnePlus, uudet Nokiat ja Doro) käyttämistä. Ilmoittaudu!

SUIKKILA:
•	 Älytön	kapula	1	(18.3.–8.4.) maanantaisin ja keskiviikkoisin 
 klo 9.30–11 Suikkila-salissa, Talinkorventie 5. Opetellaan oman 
 Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, OnePlus, uudet 
 Nokiat ja Doro) käyttämistä. Ilmoittaudu!
•	 Älytön	kapula	2 (10.4.–8.5., ei 22.4. eikä 1.5.) maanantaisin 
 ja keskiviikkoisin klo 9.30–11 Suikkila-salissa, Talinkorventie 5. 
 Jatketaan oman Android-älypuhelimen (mm. mm. Huawei, 
 Samsung, OnePlus, uudet Nokiat ja Doro) opettelua. Ilmoittaudu!
•	 Vempaintuki (17.1.–16.5.) torstaisin klo 10–11.30 Suikkila-salissa, 
 Talinkorventie 5. Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien 
 arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa tai ilman.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sanna 050 316 7785, Sirje 050 316 7712.
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Liikuntapalvelukeskus
impivaaran uimahalli ja kuntosalit (Uimahallinpolku 4)
Seniorirannekkeella ja kertamaksuilla uimahalli ja kuntosalit käytet-
tävissä aukioloaikoina. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, turku.fi/
impivaaranuimahalli, p. 02 262 3588.

•	 Impivaarassa vesijumppia on lähes joka päivä. Jumppiin ei 
 tarvitse ilmoittautua. Hinta: sisäänpääsymaksu (esim. Seniori-
 ranneke) + 2,50 € ohjausmaksu.
•	 Impivaarassa on myös ohjattuja liikuntaryhmiä liikuntasalissa. 
 Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua. Hinta: sisäänpääsymaksu 
 (esim. senioriranneke) + 2,50 € ohjausmaksu.
•	 Laiteopastukset	kuntosalilla 7.1.–16.5. ma ja to klo 14–15 yleisö-
 kuntosali. Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Seniori-
 ranneke).
•	 Seniorivuorot	tilauskuntosalissa ma klo 10.30–12 ja pe 12.30–14. 
 Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke). 

Kuntosaliharjoittelun	ABC-kurssit	Impivaaran	uimahallissa 
(Uimahallinpolku 4)

HELMIKUUN kurssit:         MAALISKUUN kurssit: 
ma 25.2.–18.3.  klo 18.30–20    ma 25.3.–15.4.  klo 18.30–20
ke 27.2.–20.3.  klo 8.30–10    ke 27.3.–17.4.   klo 8.30–10

Soveltava kuntosaliharjoittelun kurssi liikkumisrajoitteisille: 
ma klo 13.30–14.45, 18.3.–29.4.

Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit on tarkoitettu kaikenikäisille ja kun-
toisille. Kurssilla opitaan harjoittelun perusteet ja laitteiden käyttö. 
Kurssilla saa aloittelijan harjoitteluohjelman, johon kirjataan omat 
toistojen ja painojen määrät, säädöt ja liikelaajuudet. Mukaan tarvit-
set vain mukavan ja joustavan asun, sekä sisäkengät. Kurssi kestää 
yht. 4 krt. Hinta 15 €/kurssimaksu + sisäänpääsymaksut 8/5,50 € tai 
Seniori-/Liikuntaranneke. Ilmoittautuminen 9.1. alkaen ja lisätiedot: 
turku.fi/kuntosaliabc, uimahallin uinninvalvonta p. 02 262 3587, sovel-
tava kurssi p. 050 594 7207.
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VoiTas-tehoryhmät – Voimaa- ja tasapainoa ikääntyneille!
•	 Runosmäen vanhuskeskus, ke ja pe klo 14–15.30, 1.4.–27.5.
•	 Impivaaran uimahalli, ma klo 12–13 ja ke klo 11.30–12.30, 1.4.–27.5.

Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä 
parannetaan kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein. Erityisesti jal-
kojen lihasvoiman parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset 
askareet ja ulkona liikkuminen helpottuvat. Tehoryhmissä ohjaaja-
na toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä 
harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana etsitään 
jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat 
maksuttomia. Mikäli kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen 
miettiä ratkaisua ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: 
p. 044 756 8053. 

Kuntopöytätennis 
•	 ti klo 14–15.00, ajalla 8.1.–30.4. Liikuntakeskus Alfa, Raunistulantie 15

Tunti ei vaadi aikaisempaa lajiosaamista. Tunti sopii liikuntarajoit-
teisille ja liikkumisen apuvälineitä käytäville sekä ylipainoisille, huo-
nokuntoisille ja pienistä krempoista kärsiville. Pelata voi joko istuen 
tai seisten. Kohtalainen pelikäden hallinta ja reaktiokyky ovat eduksi. 
Pallotykin avulla pelitaito kehittyy nopeasti. Tiloihin pääsee tarvitta-
essa avustetusti hissillä.

Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua mak-
samalla Kuntokonkareiden kausimaksun tai kertamaksun (2,5 € elä-
keläiset). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat 
tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/
kuntokonkarit, p. 050 554 6218.

Liikunnan palveluohjaus Runosmäen terveysasemalla 
(Signalistinkatu 2)
•	 ma 25.2., 25.3. ja 29.4. klo 13–14

Liikunnanpalveluohjaukseen voit poiketa kysymään mitä tahansa 
mieltäsi askarruttavaa liikun-nan aloittamisesta, Turun liikuntapalve-
luista ja -paikoista. Maksuton, ei ilmoittautumista. Lisätietoja: turku.
fi/liikuntaneuvonta, p. 050 554 6225.

Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 
tai liikunta.palvelut@turku.fi.
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Turun KaraokeKlubi ry 
Karaokea kaikille 
Vanhuskeskus 3, Mäntykoti Yli-Maaria (Mittumaarintie 73)
 
Tervetuloa mukaan laulamaan, Karaokeklubin tilaisuudet kerran kuu-
kaudessa perjantaisin 15.2., 15.3., 12.4., 17.5. klo 14.00–15.00

Kohtaamis- ja tapaamispaikka 
naisille
Vertaistukea, mukavaa yhdessäoloa ja rentoutumista arjen keskellä 
SPR:n Maaria-Paattisten osastolla Jäkärlän puistokatu 18, 20460 Turku.

Myötätuulessa, iltapäiväkahvien merkeissä; tapaamme joka kuukau-
den viimeinen keskiviikko alk. klo 13.00–14.30.

Aloitamme kevätkauden ke 30.1.2019 klo 13.00–14.30.
Olet lämpimästi tervetullut joukkoomme. 
Ota yhteyttä tai poikkea käymään.

Merja Nurmio, p. 0400 826 526, nurmio.merja@gmail.com

Ukko-Kerho 
- miesten ryhmä
Kokoontuu SPR:n Maaria–Paattisten osaston tiloissa Jäkärlän puis-
tokatu 18, 20460 Turku. mukavaa jutustelua kahvin lomassa miesten 
kesken – vertaistukea, mukavaa yhdessäoloa ja äijämäistä meininkiä.
Ukko-Kerho kokoontuu joka torstai klo 14.00–16.00. Kevätkauden aloi-
tamme 17.1.2019. Mies, olet tervetullut tapaamiseen Myötätuuleen.

Ota yhteyttä tai poikkea käymään!
Merja Nurmio, p. 0400 826 526, nurmio.merja@gmail.com
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maarian seurakunta, 
diakoniatyö
ELÄKELÄiSToiminTAA 

Kotimäen naistenpiiri, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1. 
Joka maanantai klo 13.  Kevätkausi päättyy 6.5.

Kotimäen tuolijumppa ja hartaus, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeolo-
ginkatu 1. Joka toinen keskiviikko klo 13, parittomat viikot. Kevätkausi 
päättyy 8.5.

muistijumppa, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1. Joka toi-
nen keskiviikko klo 13, parilliset viikot. Kevätkausi päättyy 29.5.

Yli-maarian tuolijumppa, Yli-Maarian seurakuntatalo, Mittumaarintie 
73. Joka toinen torstai klo 11.30. Parittomat viikot. Kevätkausi päättyy 
25.4.                       
      
Juttutupa Maarian Vanhassa pappilassa, Sorolaisenkatu 4. Joka tiistai 
klo 10–12 . Kevätkausi päättyy 14.05. 

Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11 p. 040 341 7452 tai 
040 341 7451.

Turun kaupunginkirjasto 
Yli-maarian kirjasto
Kukkamaariankatu 44
Omatoimisesti avoinna: ma–su klo 7–21
Palveluajat: ma klo 13–19 ja ti, to klo 10–16

paattisten kirjasto
Toffinkuja 2
p. 02 2620 762
Omatoimisesti avoinna: ma–su klo 7–21
Palveluajat: ti, to klo 10–16



Suuralueet    m
aaria–Paattinen

60

Liikuntapalvelukeskus
paattisten aluetalon kuntosali, Paattistalonkatu 1.
Aluetalon kuntosali on Seniori- ja liikuntarannekkeella 
käytettävissä päivittäin klo 6–21. 
Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke tai p. 050 554 6224.

•	 Seniorien	kuntosalivuoro ke klo 10–11.30 ajalla 9.1.–15.5. 
 Ohjaaja paikalla. Osallistuminen Seniorirannekkeella. 
 Ei ilmoittautumista. Lisätietoja: p. 050 554 6224.
•	 Laiteopastukset	kuntosalilla to klo 14–15.30, 14.2, 14.3, 11.4. 
 Osallistuminen sisään-pääsymaksulla: Seniori-, Kimmoke-, 
 liikuntaranneke tai kertamaksu 5,50 € (aleryhmät 3,50 €). 
 Ei ilmoittautumista. Lisätietoja p. 050 554 6217
 Samalla voit ostaa tai ladata Seniori- tai liikuntarannekkeen. 
 Mukaan henkilöllisyystodistus ja aleryhmätuotteiden osalta
 alennukseen oikeuttava voimassaoleva todistus.

Jäkärlän kuntosali, Arkeologinkatu 9
Seniorivuoro kuntosalilla to klo 14–15.30 ajalla 10.1.–16.5. Ohjaaja pai-
kalla. Osallistuminen Seniorirannekkeella (voimassaolokortti 
mukaan). Lisätietoja: p. 050 554 6224.

Liikuntaneuvontaa maarian lähipalvelupisteellä (Argeologinkatu 6).
keskiviikkoisin 6.2., 6.3., 3.4., 8.5. klo 14–15
Tarvitsetko apua ja ohjeita liikunnan lisäämiseen tai sinulle sopivan 
liikuntamuodon löytymiseen? Yksilöllinen liikuntaneuvonta sisältää 
keskustelun asiantuntijan kanssa,  alkukartoituksen ja loppuarvion. 
Neuvonnassa tehdään myös henkilökohtainen liikuntasuositus tai –
suunnitelma ja sovitaan tarpeen mukaan jatkotapaamisia. Voit varata 
ajan yksilölliseen liikuntaneuvontaan syyskuusta alkaen osoitteesta 
turku.fi/liikuntaneuvonta tai p. 050 554 6224.

Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta, p. 050 554 6222 
tai johanna.friman@turku.fi
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neuvontapainotteiset 
messut
Ma 11.3. klo 10–12 Paattisten Osuuuspankin/kauppakeskuksen käy-
tävällä. Luvassa myös tietoisku kaupungin tukipalveluista. Tarkempi 
ohjelma ilmestyy kauppakeskuksen käytävän ilmoitustaululle kevään 
aikana. Messut ovat ilmaiset. 

Järj. Liikkuva resurssikeskus yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Lisätiedot: menovinkit@kotikunnas.fi ja/tai p. 045 7750 0068
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Turun kaupunginkirjasto
Jyrkkälän kirjasto
Nuorisotalonkuja 2
p. 02 2620 752
Avoinna: ma, ke klo 10–16

pansion kirjasto
Pernontie 29
p. 02 2620 774
Avoinna: ma, ke klo 13–19 ja ti, to, pe klo 10–16 

Café mikael
Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalon aula
hyvät bussiyhteydet, runsaasti parkkipaikkoja
Avoinna ma–pe klo 9–14, klo 11–13 Maittava kotiruokalounas, 
sis. salaatin, jälkiruoan ja kahvin/teen 6,50 €

MUU	OHjELMA:  
ma klo 12         Bingo	
ma klo 12–14      päihde- ja terapiatyöntekijä 
              Sami Elorinne tavattavissa 
ma klo 16.15-18.15   Sarjakuvakurssi 10 krt, 
              kerro oma tarinasi sarjakuvan keinoin 
              alk. 14.1.2019. 
              Ilmoittautumiset erja.maenpaa@evl.fi
ma klo 14        Käsityökerho (paritt. vkot)
ti klo 14          Läheisten ryhmä 50+, 
              kärsitkö läheisesi riippuvuusongelmasta? 
              Vetäjänä diakonissa Erja Mäenpää (paritt. vkot)
ke klo 13.30       päivähartaus 
ke 14–15.30       Valoa päivään raamattupiiri, 
              tiedustelut taina.korhonen@evl.fi
ma klo 17–19      ihmisen ilta (joka kk:n 1. ma)

Lasten kirpputori ilona pikkuisen, Café Mikaelin vieressä 
ti ja pe klo 10–14. Tule tekemään löytöjä lastenlapsille! 

Löydät meidät myös Facebookista
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Tervetuloa 
Tarmo-ryhmään!
JYRKKÄLÄ:
Tarmo-ryhmiä kokoontuu Jyrkkälässä, mukaan kutsutaan 45+ ikäisiä 
miehiä tekemään keskenään mukavia asioita. Sen lisäksi Tarmot tuo-
vat pienillä teoilla iloa ja hyötyä lähiympäristölleen.

Maanantaisin klo 18–19 liikuntasali Aunelan koulu
Tiistaisin klo 16–17 pingis Nuorisotila 
Keskiviikkoisin klo 17–21 lenkkisauna Vexin olkkari

Lisätiedot: Turkka Siltanen, p. 045 6756 459.
  
PANSIO:
Tarmo-ryhmiä kokoontuu Pansiossa, mukaan kutsutaan 45+ ikäisiä 
miehiä tekemään keskenään mukavia asioita. Sen lisäksi Tarmot tuo-
vat pienillä teoilla iloa ja hyötyä lähiympäristölleen.

Liikuntakerho Me-talo (Höveli) viikonloppuisin. Ota yhteyttä, aika ja 
paikka vaihtelevat tekemisen mukaan.

Lisätiedot: Marko Ruohola, p. 045 2152 998.

Lounais-Suomen 
Loma ja Virkistys ry
Bocciaa pelataan Jyrkkälän nuorisotalolla
aina torstaisin klo 10–13  (2,50 € pelikerta). 
Linja-autoilla 61 ja 12 pääset ihan lähelle.
Yhteyshenkilö Helga Virtanen, p. 050 408 7915. 



Suuralueet    PanSio–JyrKKälä

64

Liikuntapalvelukeskus
pansion kuntosali, Pernontie 16
Seniorirannekkeella kuntosali käytettävissä aukioloaikojen puitteis-
sa. Erityisesti senioreille tarkoitetut vuorot ma, ke ja to klo 14–15. Li-
sätietoja: p. 02 262 3233, turku.fi/senioriranneke. 

Aunelan palloiluhallin kuntosali, Opintie 1
Seniorivuorot kuntosalilla ma ja pe klo 10–12 ajalla 7.1.–27.5. Vertais-
ohjaaja paikalla. Vuoroille tulee ilmoittautua, p. 0400 915 100.

Liikunnanpalveluohjaus me-talolla, Hyrköistentie 26–28
ma 25.2., 25.3., 29.4. ja 27.5. klo 14.30–15.30
Liikunnanpalveluohjaukseen voit poiketa kysymään mitä tahansa 
mieltäsi askarruttavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalve-
luista ja -paikoista. Maksuton, ei ilmoittautumista. Lisätietoja: turku.
fi/liikuntaneuvonta, p. 050 554 6225.

Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 
tai liikunta.palvelut@turku.fi

DIKARE-toiminta:	Maksuttomia	
kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)

PERNO:
•	 Sisäparlamentti (15.1.–14.5.) tiistaisin klo 12–14 
 Me-talon yläkerrassa, Hyrköistentie 26–28, 2. krs. 
 Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, 
 lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

JYRKKÄLÄ:
•	 Kimbleä	kahvitellen (15.1.–14.5.) tiistaisin klo 14.30–16.30 
 Vexin olkkarissa, Jyrkkälänkatu 2 X, käynti kadun puolelta. 
 Erilaisia lauta- ja korttipelejä keskustelun ja kahvin lomassa. 
 Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Lisätietoja: Sanna 050 316 7785, Sirje 050 3167712
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Vanhuskeskus 3, Höveli 
Samassa rakennuksessa Me-talon kanssa toimii Hövelin palvelukes-
kus, Hyrköistentie 26. Voit tulla tutustumaan toimintaan ja vaikka 
kuuntelemaan lauluryhmä Köörin poikien esitystä 19.2. kello 13.00.
Tervetuloa!

Yhteislaulut me-talolla 
(Hövelin palvelukeskus)
Joka kuun viimeinen perjantai klo 13–14.30. 
25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5. Laulattajana Timo Rautala. 

Me-Talo Hövelin palvelukeskus, Hyrköistentie 28.
Järjestää Turun kaupunginkirjasto
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Turun Seudun omaishoitokeskus
Avoinna arkisin klo 9–15 
Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
p. 040 681 4965 
Linja-autot: 2, 2A, 2B, 2C, 99 ja P2 

Tapahtumamme ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Kahvitarjoilu 
tapahtumissa 2 € (sis. kahvi ja pulla). Katso koko kevään ohjelma ko-
tisivuiltamme (www.omaishoitokeskus.fi) tai hae meiltä painettu ta-
pahtumakalenteri!

TAPAHTUMAPOIMINTOJA:
pe 15.2.  Vanhojen tanssit klo 13.30 alkaen 
      Turun Normaalikoulun vanhat esittävät vanhoja tansseja 
      ja Olivia ja Tatu musisoivat.
ke 27.2.  Klo 13.00–15.00 Autatko läheistäsi? 
      Tietoa omaishoidontuesta ja tukipalveluista. 
      Tule keskustelemaan ja kyselemään. 
ke 6.3.   Klo 13.00–15.00 KELA:n	palvelut	ja	tuet	ikäihmisille, 
      palveluasiantuntija Inari Parkkinen Kela:sta.
ke 13.3.  Klo 13.00–15.00 Turvallista hoivaa
      Turvallinen lääkehoito, ruokailu, uni sekä puhtaus.
ke 27.3.  Klo 13.00–15.00 Vipuvoimaa tekniikasta 
      Toimintakyvyn ylläpito sekä tietoa apuvälineistä.
ma 1.4.  Klo 13.00–14.30 ’Kuvia Turust’ 
      Tule arvuuttelemaan uusia ja vanhoja kuvia Turusta 
      Kalevi Kaakkomäen kanssa. 
ke 10.4.  Klo 13.00–15.00 miten mä jaksan? 
      Muutosten kohtaaminen, vertaistuki, 
      omaishoitajan puheenvuoro.
la 18.5.  Klo 11–15 pop up -kahvila ja kirppis 
      Omaishoitokeskuksessa Yhdistä huvi ja hyöty! 
      Tule penkomaan tai kahville, samalla voit saada tukea 
      tai neuvontaa sinua askarruttaviin asioihin.

Voit poiketa meille aukioloaikoina, jos tarvitset apua tiedon tai pal-
veluiden hakemisessa, hyvinvointiisi liittyvissä asioissa tai haluat ju-
tella muuten vain. 
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Omaishoitokeskuksessa on tarjolla kaikille ikääntyneille soveltuvaa 
päivätoimintaa. Päivätoiminnan hinta on 15 €/pv (sis. päivän ohjelma, 
aamupala, lounas ja päiväkahvi). Soita ja sovi tutustumiskäynnistä.

Jos olet kiinnostunut omaishoitajille suunnatuista infotilaisuuksista, 
henkilökohtaisesta tuesta, vertaistuesta tai ryhmistä, ota yhteyttä. 
Meillä on halu auttaa sinua ja perhettäsi!

Varttuneen väen kerhot
Turun Katariinan seurakunta
MAANANTAI   klo 12–13.30 Jaanin kerho
           joka maanantai (27.5. saakka)
           Jaanin srk-talo/Sokkelo, Jaanintie 36

           Omaishoitajien päiväkahvit Hannunniitun 
           seurakuntatalolla, Virmuntie 2, 
           joka kuukauden toinen maanantai klo 13  
           (14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 13.5.). Tervetuloa kaikki! 
           Lisätietoja Diakoni Sinikka Laineelta, p. 040 341 7641.
           
KESKIVIIKKO   klo 11–13.30 Annan tupa
           joka toinen keskiviikko (29.5. saakka)
           Lounas ja kahvi (3 €) sekä ohjelmallinen tuokio.
           Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2.
           
TORSTAI      klo 10–12 Kortteliklubit 
           (Nummella, os. Hakapellonkatu 8, kerhotila)
           joka torstai (23.5. saakka)

           klo 13–15 Kortteliklubit 
           (Hannunniitussa os. Petkeltie 5, kerhohuone) 
           joka torstai (23.5. saakka)

Hiljaisella viikolla (vko 16) ei kerhoja.
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Kuralan Kylämäki 
Avoinna tapahtumien ja kurssien aikana
Jaanintie 45, p. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi 
www.turku.fi/kuralankylamaki

•	 Laitetaan	pääsiäistä! 12.–14.4. pe klo 9–14, la–su klo 11–17
 Keväisiä juhlavalmisteluja 1950-luvun maalaiskylässä. 
 Viikonloppuna 13.–14.4. klo 12–16 koristellaan pääsiäismunia 
 perinteisellä vahatekniikalla (työpajamaksu 3,50 €).
•	 Oi	ihana	toukokuu!	25.–26.5. klo 11–17
 Nautitaan alkavasta kesästä ja ihaillaan heräävää luontoa. 
 Ateljeetyöskentelyä Kokeiluverstaalla klo 12–16 
 (työpajamaksu 3,50 €). 
•	 Taitotiistait 8.1.–28.5. tiistaisin klo 13–17.30
 Tekemisen iloa vaihtuvin teemoin kaiken ikäisille Kokeiluverstaalla. 
 Tammikuussa otetaan joulukuusi uusiokäyttöön ja kevätkuukausina
 taiteillaan, luvassa mm. piirtämistä, maalausta, kipsitöitä ja savi-
 töita. Ei ennakkoilmoittautumista. Vapaa pääsy! 
•	 Avoimet	viikonloput klo 13–17
 Työpajatoimintaa kaikenikäisille. Kokeiluverstaalla syvennytään 
 kädentaitoihin ja muotokieleen eri materiaalien kautta. 
 Työpajamaksu 3,50 € /8 €.
 26.–27.1.  Saviveistoksia ja -reliefejä
 23.–24.2.  nikkarointa ja linnunpönttöjä 
 30.–31.3.  pelasta pellavat! Kuviointia kierrätyspellavakankaalle.
 27.–28.4.  Valokuva! 
 25.–26.5.  Ateljeetyöskentelyä. Huom! klo 12–16

Turun kaupunginkirjasto
nummen kirjasto
Töykkälänkatu 22
p. 02 2620 762
Omatoimisesti avoinna: ma–su klo 7–21
Palveluajat: ma–ke klo 12–19 ja to–pe klo 10–16
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DIKARE-toiminta:	Maksuttomia	
kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)

HANNUNNIITTU: 
•	 Älytön	kapula	1 (22.1.–12.2.) tiistaisin ja torstaisin klo 15.30–17 
 Turun omaishoitokeskuksessa, Vanha Hämeentie 105. 
 Opetellaan oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung,
 OnePlus, uudet Nokiat ja Doro) käyttämistä. Ilmoittaudu!
•	 Älytön	kapula	2 (14.2.–12.3., ei 21.2.) tiistaisin ja torstaisin klo 15.30–17 
 Turun omaishoitokeskuksessa, Vanha Hämeentie 105. 
 Jatketaan oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, 
 OnePlus, uudet Nokiat ja Doro) opettelua. Ilmoittaudu!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sirje 050 316 7712, Sanna 050 316 7785.

Liikuntapalvelukeskus
Liikunnan palveluohjaus Kirkkotien terveysasemalla, 
Kirkkotie 13
ma klo 13.30–15, 11.2., 11.3., 8.4.

Liikunnanpalveluohjaukseen voit poiketa kysymään mitä tahansa 
mieltäsi askarruttavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalve-
luista ja -paikoista. Maksuton, ei ilmoittautumista. Lisätietoja: turku.
fi/liikuntaneuvonta, p. 050 554 6225.

Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 
tai liikunta.palvelut@turku.fi.
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Vanhuskeskus 3, Liinahaka
Liinahaassa, Liinahaankatu 17, voit osallistua erilaisiin juhlasalin ta-
pahtumiin. Ajankohtaiset tiedotteet löytyvät ilmoitustaulultamme. 
Talossa on myös kanttiini ja lounasaikaan mahdollisuus ruokailla 
eläkeläishintaan. Perille pääsee linja-autolla (300-303).

Esimerkkejä kevään tapahtumista: 
•	 Toripäivät (ulkopuolisia kauppiaita) 6.2., 6.3., 3.4., 8.5. klo 12.30–15.30 
•	 Köörin	pojat	laulaa 12.2. klo 14.30
NMKY:n musiikkiopiston konsertti 1.4. klo 10.00

Tervetuloa mukaan. Ohjelmaa on joka viikko. Muutokset mahdollisia, 
tarkista tiedot käymällä talossa.

maarian seurakunta, 
diakoniatyö
Eläkeläistoimintaa. 
                                      
Vanhasta uutta – Eläkeläisten muisteluryhmä, Hepokullan seurakun-
tatalo, Varkkavuorenkatu 23. Kerran kuussa torstaisin klo 13. Kevään 
kokoontumiset: 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.

Kanttorin laulajaiset, Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenka-
tu 23, kerran kuussa torstai-sin klo 13: Kevään kokoontumiset 21.2. ja 
21.3. Kanttori Tero Niemi laulattaa.

Hepokullan tuolijumppa, Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuoren-
katu 23.  Joka tiistai klo 12.30. Tuolijumpan ohjaajana liikunnanohjaaja 
Tuula Välimäki. Kevätkausi päättyy 28.5.

Hartaus ja kahvit parillisilla viikoilla. Kevätkausi päättyy 14.5.
      
Hepokullan Sukkaset -ryhmä, Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuo-
renkatu 23. Joka toinen maanantai klo 13, parittomat viikot. Kevätkausi 
päättyy 8.4.

Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11, 
p. 040 341 7452 tai 040 341 7451.
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SpR Turun osasto
SPR Turun osaston terveyspiste 
kerran kuukaudessa kierrätystavaratalo Kontissa, 
Satakunnantie 105. Esim. bussit 2, 2A, 2B, 2C, 6, 60 ja 7.

Torstaisin 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. klo 15–17. Terveyspisteessä henkilö-
kohtaista neuvontaa ja tukea terveyden ja hyvinvoinnin asioissa sekä 
verenpaineen ja kehonkoostumuksen mittausta.

DIKARE-toiminta:	Maksuttomia	
kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)

HEPOKULTA: 
•	 Sisäparlamentti	(16.1.–15.5.) keskiviikkoisin klo 13.30–15.30 
 Hepokullan Lämmön kokoustilassa, Jahtilähteenkatu 6. 
 Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen 
 alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

NÄTTINUMMI:
•	 Sisäparlamentti (17.1.–16.5.) torstaisin klo 14–16 
 uimahallin takkahuoneessa, Kreetankatu 4. 
 Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen 
 alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Lisätietoja: Sanna 050 316 7785, Sirje 050 316 7712

nättinummen kerho 
Nättinummen kerho kokoontuu kerran viikossa 
keskiviikkoisin klo 14–15.30 osoitteessa Ekmaninkatu 4, 
Metodistiseurakunnan tiloissa.

Iloisessa porukassa tuolijumpataan, visaillaan, nautitaan musiikista 
ja yhdessäolosta. Kevätkausi päättyy 22. toukokuuta. Toiminta on osa 
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kunto-projektia.
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Liikuntapalvelukeskus
Senioritanssia 
ke klo 14–15.30 ajalla 16.1.–24.4., 
Teräsrautelan nuorisotila, Atreksenkuja 1.
Helppo ja hauska liikuntatunti tanssin pyörteissä. Tunnilla liikutaan 
helppojen askelten ja mukavan musiikin tahdissa. Voit tulla yksin tai 
ystävän kanssa, vain sopivat jalkineet tarvitaan. Valssit, jenkat, sam-
bat ja polkat sujuvat ”seniorimaisesti” ilman juoksua ja hyppyjä. Tunti 
kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua maksamalla 
Kuntokonkareiden kausimaksun tai kertamaksulla (2,50 € eläkeläi-
set). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat tutustua 
erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/kunto-
konkarit tai p. 050 554 6218. 

Kävelyjalkapalloa 
ke klo 11–12 ajalla 9.1.–24.4. Sports Garden, Niitunniskantie 18.
Kävelyjalkapallossa pelataan jalkapalloa rennolla otteella kävellen. 
Jalkapallon sääntöjä on mukautettu niin, että loukkaantumisriskit 
ovat vähäiset. Mukaan tarvitset sisäpelivaatteet ja – kengät sekä juo-
mapullon. Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osal-
listua maksamalla Kuntokonkareiden kausimaksun tai kertamaksulla 
(2,50 € eläkeläiset). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet 
voivat tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: 
turku.fi/kuntokonkarit tai p. 050 554 6218.

Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 
tai liikunta.palvelut@turku.fi
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Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen 
Turun paikallisosasto
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Jäsenillat
Kokoontuminen Meri-Karinassa, Seiskarinkatu 35, joka kuukauden 
toinen tiistai klo 17.45. Jäsenilloissa on kahvitarjoilu ja arpajaiset, ne 
ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Meri-Karinaan pääsee bussilla 
no 54. Paluukuljetus keskustaan klo 20.

Ti 8.1.    itsensä hyväksyminen elämän voimavarana, 
      sh Tiina Böhling-Salonen.
      Illan päätteeksi Tutta Carpelan ja Timo Rautala.
Ti 12.2.   paloturvallisuus, palotarkastaja Irma Vekurinmäki. 
      Vuosikokous.
Ti 12.3.  Turun seudun luontoretkikohteet, 
      toimittaja Ann-Mari Rannikko. 
      Laura Perälä esittää huilumusiikkia ja laulelmia.
Ti 9.4.   ihosyövät, ihotautien ja allergologian erik.lääkäri, 
      LT Atte Kivisaari. 
      Sh Eija Säteri kertoo LSSY:n luomihuolipoliklinikan 
      toiminnasta. Illan päättää Duo Mai-Rit.   
Ti 14.5.   Kevätjuhla. Ilmoittautuminen huhtikuun jäsenillassa tai 
      viim. 6.5, Meri-Karinan neuvontaan, p. 02 2657 666.

Käsityöpiiri Ahkerat Kertut
kokoontuu Meri-Karinassa tiistaisin klo 10.00–12.30, paitsi kuukauden 
toinen tiistai klo 15.00–17.00.  Kertut aloittavat kevätkauden 8.1. Ahke-
rien Kerttujen käsitöitä on myynnissä joka päivä Meri-Karinan pääau-
lassa sijaitsevassa Putiikissa. Tiedustelut p. 040 530 9942.

paikallisosaston järjestämät Tuolijooga ja LAViS-lavatanssijumppa 
Meri-Karinassa:

Tuolijooga 10.1. alkaen torstaisin klo 10.10–11.00. Ohjaajana jooga-
opettaja Eva Suominen. Hinta 28 €/14 kert. tai 3 €/kert. ja LAVIS-lava-
tanssijumppa 14.1. alkaen maanantaisin klo 17.00–18.00. Ohjaajana 
Riitta Lindroos. Hinta 3 € kerta. Tiedustelut p. 040 530 9942, Soile Tam-
mero tai sähköpostilla soiletammero@gmail.com.
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Turun kaupunginkirjasto 
Hirvensalon kirjasto
Syvälahden monitoimitalo, Vanha Kakskerrantie 8
Puh. 02 2620 768
Omatoimisesti avoinna: ma–su klo 7–21
Palveluajat: ma, ke klo 13–19 ja ti, to, pe klo 10–16

Voimaa aivoille vedestä -ryhmä
Tiistaisin klo 12.30–13.15, Erityisosaamiskeskus Suvituuli,
Suvilinnantie 2, Turku

Fysioterapeutin ohjaama vesitreeni 32 asteisessa vedessä sopii itse-
näisesti käveleville henkilöille, jotka haluavat tukea aivoterveyttään 
voima- ja tasapainoharjoittelun avulla. Kaikki tilat rakennuksessa 
ovat esteettömät. Altaaseen pääsee luiskaa pitkin. Ryhmässä liiku-
taan 45 minuuttia musiikin tahtiin. Liikettä ja musiikkia yhdistämällä 
tuetaan työmuistia, oppimista ja motoriikan harjaantumista. 

Hinta 70 €/10 kertaa. Ilmoittautuminen ryhmään: tove.simolin@aivo-
liitto.fi tai p. 050 453 3303. Ryhmä alkaa 15.1.2019, mutta ryhmään voi 
tulla mukaan myös myöhemmin. Tämä huomioidaan laskutuksessa.

Sovellettu vesijuoksu
Perjantaisin klo 10–10.45, Erityisosaamiskeskus Suvituuli,
Suvilinnantie 2, Turku

Fysioterapeutin ohjaama vesijuoksu 32 asteisessa vedessä, 45 min 
harjoittelu on musiikillinen ja sisältää juoksu- ja kävelyjaksoja. Sopii
itsenäisesti kävelevälle tai henkilölle, jolla on tasapainovaikeuksia.
Kaikki tilat ovat esteettömiä. Harjoittelussa jalat pohjakosketuksessa,
joten vesijuoksuvyö vapaaehtoinen. 

Hinta 60 €/ 10 kertaa. Ilmoittautuminen ryhmään: johanna.dinardi@
aivoliitto.fi tai p. 050 573 0867. Ryhmä alkaa 18.1.2019, mutta ryhmään 
voi tulla mukaan myös myöhemmin. Tämä huomioidaan laskutukses-
sa. Tervetuloa mukaan!
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DIKARE-toiminta:	Maksuttomia	
kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)

•	 Vempaintuki (16.1.–8.5.) Joka toinen keskiviikko, parittomat viikot, 
 klo 10–11.30 Hirvensalon SPR:n tiloissa, Seiskarinkatu 30. 
 Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta. 
 Tule vempaimen kanssa tai ilman.

Lisätietoja: Sirje 050 316 7712, Sanna 050 316 7785.

Liikuntapalvelukeskus
VoiTas-tehoryhmät – Voimaa ja tasapainoa ikääntyneille!
Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Suvilinnantie 2 
ti klo 9.45–11 ja pe klo 13–14.15, 1.4.–28.5.
Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä 
parannetaan kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein. Erityisesti jal-
kojen lihasvoiman parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset 
askareet ja ulkona liikkuminen helpottuvat. Tehoryhmissä ohjaaja-
na toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä 
harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana etsitään 
jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat 
maksuttomia. Mikäli kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen 
miettiä ratkaisua ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: 
p. 044 756 8053.

Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalvelu-
vastaavalta, p. 050 5546 224 tai liikunta.palvelut@turku.fi.
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ikäihmisten palvelutori
Senioreiden palveleva puhelin, arkisin klo 9–15, p. 02 262 6172
Ruotsinkielinen palveluohjaus, arkisin klo 9–12, p. 050 373 1037

Ikäihmisten palvelutorilla saa ohjaus- ja neuvontapalvelua. Henki-
lökunta auttaa löytämään yksilöllisiä, omatoimisuutta ja kotona sel-
viytymistä tukevia sekä elämän eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin 
julkisten, yksityisten kuin kolmannen sektorin palveluista. 

Tervetuloa ikäihmisten palvelutori Poijuun! Avoinna arkisin klo 9–15. 
Turun kaupungin Vanhusneuvosto päivystää Palvelutori Poijussa ke-
vätkaudella 2019 seuraavasti: 
15.1.   Risto Saari ja Ulla-Maija Vierimaa
12.2.  Pekka Paatero
12.3.  Merja Kivelä ja Hannele Mustonen
9.4.   Hülya Kytö
14.5.  Leif Westerén (ruotsinkielinen päivystystunti)
11.6.  Pekka Aho

informationscentret 
Luckan i Åbo 
Auragatan 1 B, 20100 Åbo (egen ingång från gatan)  
02 233 1986, abo@luckan.fi, 
www.luckan.fi/abo, www.facebook.com/luckanabo 
Öppet: måndag–tisdag kl. 12–17, onsdag kl. 12–19 (juni–augusti dock 
endast kl. 12–17), torsdag–fredag kl. 12–16  

Det finlandssvenska informationscentret Luckan i Åbo erbjuder infor-
mation och material om det svenska Åbo och Åboland för alla som är 
intresserade av svenskspråkig service och verksamhet. Hos oss kan 
du få information om vardagen på svenska (hobbyn, kurser, kultur, 
tjänster…), hämta broschyrer, tidtabeller och kartor, läsa finlands-
svenska dagstidningar och tidskrifter, få tips och råd som nyinflyttad, 
delta i våra verksamhetsgrupper och rådgivningstillfällen (t.ex. 
avgiftsfri juridisk rådgivning), utnyttja vår bokbytarhylla och använda 
vårt trådlösa nät. 
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Liikkuva resurssikeskus
Liikkuva resurssikeskus liikkuu ympäri Turkua 
tarjoten ikääntyville omaan arkiympäristöön 
tulevan matalan kynnyksen palvelun. Neuvontaa ja ohjausta tarjoa-
vat sekä Turun kaupungin että eri järjestöjen työntekijät. Samalla ke-
rätään ideoita alueellisista kertaluontoisista välittämisen keikoista.
Turun Siskot ja Simot valitsevat tulleista ideoista seuraavat toteutet-
tavat välittämisen keikat, joihin kaikki ovat tervetulleita!

Liikumme keväällä mm. näissä paikoissa Turun alueella:

pe 8.2.   klo 12 Tortinmäen lavan kerhohuone
Ystävänpäiväkorttien askartelua, apuohjaajana Tortinmäen 
Kyläyhdistyksen vapaaehtoinen. Voit tulla askartelemaan ja 
juttelemaan esim. kaupungin tukipalveluista, menovinkeis-
tä tai kansalaistoiminnan mahdollisuuksista. Paikalla ovat 
myös Liikkuvan resurssikeskuksen järjestötyöntekijä ja Tu-
run kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja. 

ke 3.4.   klo 10 Kotikunnas, Luolavuorentie 4
Tule hakemaan Menovinkit-esitteitä. Voit viedä niitä esim. 
naapurillesi tai jollekin toiselle tuntemallesi eläkeläiselle tai 
kysyä vaikkapa lähiparturistasi, saako esitteen jättää sinne 
asiakkaiden luettavaksi. 

Kokoonnutaan klo 10 luentosaliin, jossa opastamme tehtä-
vään. Esitteitä voit jakaa oman aikataulusi mukaan. Paikalla 
ovat myös järjestötyöntekijä ja Turun kaupungin ikääntynei-
den palveluohjaaja. Heiltä voit halutessasi kysyä mieltäsi as-
karruttavista asioista.

ma 11.3.  klo 10-12 neuvontapainotteiset messut paattisilla, 
Osuuspankin/kauppakeskuksen käytävällä. Mukana on eri 
toimijoita. Tarkempi ohjelma ilmestyy kevään aikana Kaup-
pakeskuksen ilmoitustaululle.

Liikkuva resurssikeskus on Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Tu-
run kaupungin kumppanuushanke. Teemme tiivistä yhteistyötä eri ta-
hojen kanssa. Lisätietoja: menovinkit@kotikunnas.fi, p. 045 7750 0068.
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Kuulolähipalvelu
www.turunkuuloyhdistys.fi

Kuulolähipalvelu perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen. 
Se on kuulokojeiden ja apuvälineiden käytön neuvontaa ja ohjausta. 
Toimintaa ylläpitävät yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset. Päämää-
ränä on ehkäistä erityisesti seniori-ikäisten huonokuuloisten syrjäy-
tymistä ja tukea heidän suoriutumistaan jokapäiväisessä elämässä. 
Tavoitteena on, että asiakas saa tarvittaessa kuulonkuntoutuksen 
palveluja kotinsa läheltä ja myös tietoa kuuloon ja kuulonhuollon-
palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Lain mukaan kuulon kuntoutus-
palvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnille. Kuulolähipalvelu täy-
dentää näitä palveluja.

Lähipalveluvastaanotoilla saa opastusta kuulokojeen ja apuvälinei-
den käytössä, apua korvakappaleen pesussa, letkun ja suodattimen 
vaihdossa sekä paristojen tarkistamisessa, neuvoja kuuloon ja kuu-
lonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulon-
huollon palveluihin. 

Kuulolähipalvelu on maksutonta kaikille huonokuuloisille ja heidän 
läheisilleen eikä se edellytä kuuloyhdistyksen jäsenyyttä. Kuulolähi-
palvelua saatavilla turussa esimerkiksi seuraavissa paikoissa. Mei-
dät tavoittaa ajoittain myös Liikkuvan resurssikeskuksen matkasta. 

•	 Paattisten Osuuspankin/kauppakeskuksen käytävä. 
 Kuulolähipalvelu mukana neuvontapainotteisilla messuilla 
 11.3. klo 10–12. Mukana myös muita toimijoita.
•	 Iso-Heikin Palvelutalo, Revontulenkatu 4, 20200 Turku 
 7.3. (Kuulon teemapäivä), 2.5. klo 10–15 (paikalla myös paristomyynti)
•	 Palvelutalo Kotikunnas, Luolavuorentie 4, 20810 Turku 
 19.2., 13.3., 11.4., 10.5. klo 12 
•	 Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaiskatu 7, 20720 Turku 
 15.2., 15.3., 26.4., 14.6. klo 10–13 (paikalla myös paristomyynti)
•	 Omaishoitokeskus, Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku 
 11.2., 15.4., 10.6. klo 15–16 (paikalla myös paristomyynti)
•	 Turun kaupunginkirjasto , pääkirjasto, Linnankatu 2
 13.2., 27.2., 13.3., 10.4., 24.4., 8.5. klo 17-18.30.
•	 Simpukka, Kauppiaskatu 21 A 1 
 paristomyyntiä 13.3., 17.4. 15.5. klo 17–18.    
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25.4. klo 13–15 Kuulolla koko iän -luento Omaishoitokeskuksessa. 
Luennon jälkeen omaisille käytännön harjoitusta kuulolaitteiden 
huollossa.  Ota mukaan oman kuulokojeesi suodattimet ja käyttöohje! 

Fingerroosin säätiö
Löytävä vanhustyö
Kohtaamme arjessa haasteita omaavia, palveluiden ulkopuolella ole-
via ikääntyneitä. Työtä tehdään esimerkiksi yksinäisten, masentunei-
den, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin ajautuneiden ikääntyneiden 
sekä heidän läheistensä parissa. Kotikäyntien avulla löytävä työnte-
kijät kartoittavat tilannetta ikääntyneen arjessa ja ohjaavat ikäänty-
neen tarvittavien palveluiden piiriin. Löytävää vanhustyötä tekee am-
mattilaiset. Palvelu on maksutonta. Mikäli olet huolissasi omasta, tai 
lähimmäisesi tilanteesta, ota rohkeasti yhteyttä meihin. 

pilkeporukat on yli 60-vuotiaille päihteiden kanssa tasapainoilevil-
le ikäihmisille suunnattua toimintaa. Pilketoiminta toteutetaan yh-
teistyössä Turun kaupungin ja Fingerroosin säätiön kanssa. Lisätietoa 
Pilke-toiminnasta Löytävän vanhustyön työntekijöiltä.

Löytävät jalkautuvat tarvittaessa myös me-talolle, palvelu- ja ostos-
keskus Höveliin, Hyrköistentie 26. 

Löytävän vanhustyön toimipiste, Brahenkatu 7, 20100 Turku www.fin-
gerroos.net/loytava 

Löytävä työntekijät: 
Saija Rahunen, p. 044 975 16 10, saija.rahunen@fingerroos.net,
Annikka Salonen, p. 044 975 1757, annikka.salonen@fingerroos.net 
(myös ruotsi), 
Marja Kannisto, p. 044 975 17 50 marja.kannisto@fingerroos.net 
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Kävelytreffit 
keväällä 2019 
(muutokset mahdollisia)

Kävelytreffeillä Hali-Koira johdattaa kävelijät tutustumaan mm. eri-
laisiin kulttuurikohteisiin. Voit osallistua joka kerta tai vain silloin, 
kun sinulle itsellesi sopii. Ei vaadi ilmoittautumista, mutta mahdollis-
ten ryhmien tulosta toivomme etukäteen yhteydenottoa. Tervetuloa 
kävelyille! HUOM!  Ethän ota lenkille omaa koiraasi mukaan! Hali-Koi-
ralla on erikseen lupa vierailla kyseisissä kävelylenkkikohteissa.

               Lähtöpaikkojen osoitteet:        
               WERCAFE: Verkatehtaankatu 4 
               CAFE DOMINIC: Kaskenkatu 5 
               TURUN KYLÄTALO: Itäinen rantakatu 54

Esimerkkejä	kevään	maanantain	kävelykohteista:

•	 MA 25.2. klo 13 TURUN KYLÄTALO. Kulttuuritehdas manilla. 
 Tutustutaan Kulttuuritehdas Manillan toimintaan ja tiloihin. 
 Kurkkaamme myös Radio Robin Hoodin tiloihin. (500 m)
•	 MA 1.4. klo 13 TURUN KYLÄTALO. Tutustutaan Turun oikeustaloon. 
 (750 m)
•	 MA 15.4. klo 13 Runosmäen ikiaikainen pirunpelto: 
 Tutustutaan Kristiina Hellstenin opastamana Runosmäen 
 ikiaikaiseen pirunpeltoon. Kokoontuminen Signalistinkadun 
 ja Majotusmestarinkadun kulmassa. Bussi no 18. (2 km)
•	 MA 29.4. HUOM! klo 15 Kokoontuminen Siunauskappelin 
 pysäkillä. Ennen Lehmusvalkaman luentoa teemme pienen 
 kävelylenkin hautausmaalla. Kävelyn jälkeen Heikki Suhonen 
 VTL kertoo meille kahvikupposen äärellä ikääntymisestä, 
 elämän tarinan ja muistelun tärkeydestä. Bussi nro 12. 
•	 MA 27.5. HUOM! KLO 15 Teemme pienen kävelylenkin Lehmus-
 valkaman ympäristössä, jonka jälkeen keskustellaan kahvittelun 
 lomassa yksinäisyydestä, surusta ja leskeydestä. Mukana suru-
 työn ammattilainen. Bussi no 12. Kokoontuminen Siunaus-
 kappelin pysäkillä.
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Esimerkkejä	kevään	keskiviikon	kävelykohteista:

•	 KE 6.2. HUOM! klo 11.45 WERCAFE. Tutustutaan tanssiseura 
 Sekahaun toimintaan ja kuunnellaan miniluento tanssiliikunnan 
 vaikutuksista hyvinvointiin sekä osallistumme kävelyhumpan 
 alkeiskurssille. (200 m)
•	 KE 20.2. klo 13 CAFE DOMINIC. Tutustumme TULE-tietokeskuksen 
 (tuki- ja liikuntaelin) toimintaan. (1.2 km)
•	 KE 3.4. klo 13 WERCAFE. Teemme retken Sinitaivassaliin. (1.5 km)
•	 KE 24.4. klo 13 WERCAFE. Kiinamyllymäen historiallinen kävely. 
 (2 km)
•	 KE 15.5. klo 13 Luontoretki Katariinan puistoon Liisa Mäen 
 opastamana. Kokoontuminen Ispoisten Kartanon pysäkillä. 
 Bussit no 13,99. (2 km)

Lisätietoja kävelystä:                                                                  
p. 044 082 0213, Helena, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, projekti-
koordinaattori, p. 050 344 2881, Maarit, kävelytreffien ohjaaja

Järj. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry. 
Toimintaa tukee Turun kaupunki.

TULE-tietokeskus 
Olemme avoinna ma, ti & to klo 10–15, ke klo 11–18

TULE-tietokeskus tarjoaa maksutonta ohjausta ja neuvontaa tuki- ja 
liikuntaelimistön (tule) hyvinvointiin liittyvissä asioissa. TULE-tieto-
keskuksen kevät on täynnä ohjelmaa! 

Esimerkkejä TULE-tietokeskuksen keväästä:
•	 5.2.2019  klo 12.00  info petrean Tules-kuntoutuskursseista
•	 13.2.2019  klo 12.00  mikä on hoitosukka? -miniluento
•	 4.3.2019  klo 10-15  Tasapainomittauksia
•	 27.3.2019 klo 12.00  Terveyttä niskalle -miniluento
•	 4.4.2019  klo 13.00  nivelrikon itsehoito -miniluento
•	 10.4.2019 klo 12.00  Uusi ratkaisuja kävelykipuihin nilkassa 
                ja polvessa -miniluento
•	 7.5.2019  klo 12.00  Luut lujiksi -miniluento
•	 16.5.2019 klo 12.00   Tekonivelleikkauksen jälkeinen 
                kuntoutus -miniluento
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Lisätietoa toiminnasta saat keskuksestamme tai osoitteesta 
www.tule.fi. 

TULE-tietokeskus   
Humalistonkatu 10, 20100 Turku
p. 044 744 7085, toimisto@tule.fi

Ei ajanvarausta, ei lääkärin lähetettä, maksutonta!

Liikuntapalvelukeskus
Yksilöllinen liikuntaneuvonta
Tarvitsetko apua ja ohjeita liikunnan lisäämiseen tai sinulle sopivan 
liikuntamuodon löytymi-seen? Yksilöllinen liikuntaneuvonta sisältää 
keskustelun asiantuntijan kanssa,  alkukartoituksen ja loppuarvion. 
Neuvonnassa tehdään myös henkilökohtainen liikuntasuositus tai –
suunnitelma ja sovitaan tarpeen mukaan jatkotapaamisia. Voit varata 
ajan yksilölliseen liikuntaneuvontaan syyskuusta alkaen osoitteesta 
turku.fi/liikuntaneuvonta tai p. 050 554 6224.

Elämyksiä ja liikuntaa arkeen yhdellä rannekkeella – edullisesti! 
Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turku-
laisille. Se kannustaa liikku-maan oman aikataulun mukaan. Sillä pää-
see kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan. 
Ranneke on voimassa kuusi kuukautta kerrallaan. Hinta: 40 €/6 kk 
+ 8 € rannekemaksu. 

Myyntipaikat, tarkista aukioloajat:
•	 Liikuntapalvelukeskus, asiakaspalvelu 1. krs, Blomberginaukio 4, 
 p. 02 262 3232
•	 Impivaaran uimahalli, uimahallinpolku 4, p. 02 262 3588
•	 Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2, p. 044 907 2702
•	 Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssin kauppakeskus, 2.krs, 
 p. 040 160 4556
•	 Wäinö Aaltosen museo, Itäinen rantakatu 38, p. 02 262 

Lisätiedot: turku.fi/senioriranneke, p. 050 5546 224
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Etsitkö harrastusta – Kuntokonkarit tutustuttaa eri lajeihin!
Kuntokonkarit  tarjoaa monipuolisen ja virkistävän kattauksen erilai-
sia liikuntaryhmiä yli 65-vuotiaille naisille ja miehille. Miltä kuulos-
taisivat sauvakävely, puistojumppa tai kävelysähly? Kuntokonkarien 
lajien laajasta valikoimasta jokaiselle löytyvät suosikit. Edullisella 
kausimaksulla (40 € eläkeläiset) voit liikkua rajattomasti kaikissa 
Kuntokonkarit –ryhmissä, joita on viikoittain tarjolla lähes 30. Kokeile 
uutta, vaihtele mielesi mukaan tai keskity sinulle sopiviin tuttuihin 
lajeihin.

Myyntipaikat, tarkista aukioloajat:
•	 Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelu, Blomberginaukio 4, 
 p. 02 262 3232
•	 Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4, p. 02 262 3588
•	 Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssikatu 10, p. 040 160 4556

Lisätiedot: www.turkufi/kuntokonkarit, p. 050 554 6218

Saattajakortti
Saattajakortti helpottaa avustajaa tarvitsevan kuntalaisen harrastuk-
siin pääsyä. Saattajakortin avulla liikkumisrajoitteinen, pitkäaikais-
sairas tai vammainen asiakas voi ottaa avustajan maksutta mukaan 
tietyille liikuntapaikoille ja kulttuurikohteisiin.  

Käyttökohteet Turussa: 
•	 Turun kaupungin ylläpitämät uimahallit ja kuntosalit
•	 Turun taidemuseo
•	 Tehdasteatteri Manila
•	 Turun nuori teatteri
•	 Aurinkobaletti
•	 Tanssiteatteri ERI
•	 FC Interin ja FC TPS:n kotipelit
•	 HC TPS:n kotipelit
•	 Ruisrock

Lisätietoa ja hakulomakkeet: turku.fi/saattajakortti, p. 050 554 6222 
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SAATTAJA- JA ASioinTiApU 
esim. tämän esitteen tapahtumiin
Vapaaehtoisen voi tilata seuraksi ja turvaksi erilaisiin kodin ulko-
puolisiin menoihin, esim. tämän esitteen tapahtumiin, lääkäri-, 
kauppa- tai konserttikäynteihin. Vapaaehtoiset eivät tee esim. 
kaupassa käyntejä asiakkaan puolesta vaan yhdessä hänen kans-
saan. Soitathan ajoissa, kun tuen tarve on tiedossa. Liikkuminen 
tapahtuu aina julkisilla kulkuvälineillä, taksilla tai kävellen. 

Avustajakeskus
Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku
Avustajien välitys: ma–to klo 9–12  
Ohjaus ja neuvonta: ma–to klo 13–15  
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi

Kertaluonteinen saatto- ja asiointiapu esim. lääkäriin, teatteriin tai 
harrastukseen. Avustajapyyntö tulee tehdä vähintään 3 arkipäivää 
etukäteen. Asiakas maksaa avustajalle 7 euron kulukorvauksen (uinti-
käynneistä 9 euroa). Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaeh-
toisia avustajia mm. näkö-, liikunta-, kehitysvammaisille sekä muisti-
asiakkaille ikään katsomatta.

Vapaaehtoinen lähimmäisapu
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Diakoniakeskus
Puutarhakatu 22, 20100 Turku

Kertaluonteinen saatto- ja asiointiapu (maksuton) lääkäriin, labora-
torioon, kampaajalle, kirkkoon tai vaikka konserttiin. Varaukset ti–to 
klo 11–13 numerosta 040 341 7330. Soita mieluiten noin viikkoa ennen 
saattoajankohtaa. Tarvittavat tiedot: nimi, ikä, osoite ja puhelinnu-
mero, mihin olet menossa ja milloin haluat saattajan olevan luonasi.
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SpR Turun osasto
terveys- ja hyvinvointitoiminta
Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku

Varaukset arkisin klo 10–14 vähintään kolme arkipäivää aikaisemmin, 
p. 046 920 4142. 

Saattajatoiminta:	
Kertaluonteinen maksuton saattaja-apu esim. lääkäriin, laboratori-
oon tai kauppaan. 

Kulttuuriystävät:
Tarvitsetko seuraa ja turvaa esim. esitteessä oleviin tapahtumiin? Tu-
russa ja Kaarinassa toimiva Kulttuuriystävä-palvelu välittää ikäihmi-
sille seuraksi ja turvaksi koulutettuja vapaaehtoisia! Kulttuuriystävän 
kanssa liikkuessasi maksat useissa kohteissa vain oman sisäänpää-
symaksusi sekä yhteiset matkakulunne kotisi ja retkikohteen välillä. 
Yhteistyökohteita ovat mm. Aurinkobaletti, Turun Kaupunginteatteri, 
Turun Filharmonisen orkesterin ja Turun konservatorion kamarikuo-
ron konsertit, Wäinö Aaltosen museo, Key Ensemblen konsertit, Forum 
Marinum, Kaarina-Teatteri, TanssiteatteriERI, Kuralan Kylämäki, Turun 
taidemuseo, Turun Taideakatemian esittävä taide, Aboa Vetus & Ars 
Nova, Luostarimäen museo, Teatteri Aksel sekä FC Interin jalkapallo-
ottelut Veikkausliigassa. Kulttuuriystävä voi tulla turvaksi myös ilmai-
siin kohteisiin. Toiminta on tauolla joulunalusviikosta loppiaisen yli.



VaPaaeHto
iSto

im
inta    KaiPaatKo yStäVää?  

90

Kaipaatko ystävää?
Kaveria ulkoiluun tai juttuseuraa kotiin?
Tässä kerrotaan mistä voit kysyä ns. toistuvan vapaaehtoistoi-
minnan mahdollisuuksia. Vapaaehtoinen seurustelee, ulkoilee ja 
tekee virkistyskäyntejä asiakkaan kanssa. Hän ei tee sairaanhoi-
dollisia ja kotihoitoon liittyviä töitä. Vapaaehtoisen ystäväkäynti 
ei korvaa kotihoidon käyntiä.

Vapaaehtoistoiminnan asiakkaaksi voi hakeutua itse. Yhteyttä voi 
ottaa myös hänen omaisensa, tuttava tai ammattihenkilöstö. En-
nen yhteydenottoa on aina tärkeää keskustella asiakkaan kanssa 
esim. ystävätoiminnan aloittamisesta. Keskustelun jälkeen voit 
ottaa yhteyttä vapaaehtoisia välittävään yhdistykseen. 

Avustajakeskus
Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku
Avustajien välitys: ma–to klo 9–12
Ohjaus ja neuvonta: ma–to klo 13–15 
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi

Säännölliset tapaamiset voivat sisältää esimerkiksi ulkoilua, harras-
tuksiin osallistumista tai muuta yhdessä tekemistä. Asiakas maksaa 
avustajalle 7 euron kulukorvauksen/kerta (uintikäynneistä 9 euroa). 
Avustajakeskus kouluttaa ja välittää VApAAEHToiSiA AVUSTAJiA lii-
kunta-, näkö-, ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille ikään kat-
somatta

Yhteistyö Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin kanssa:
Avustajakeskus ja Muistiluotsi välittävät koulutettuja muistiKaVeReita
muistiasiakkaille. Avustajasuhde alkaa kotikäynnillä, jossa on muka-
na ammattihenkilö Muistiluotsista. 

Kysy lisää MUISTIKaVeRi-toiminnasta: Muistiohjaaja Heidi Huuskonen 
p. 040 673 3829 tai Anita Elfving p. 040 183 2966
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SpR Turun osasto, 
terveys- ja hyvinvointitoiminta
Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku

Ystävätoiminta
Vapaaehtoinen vierailee asiakkaan luona noin pari kertaa kuukau-
dessa yhteisen sopimuksenne mukaan. Voitte jutella, ulkoilla, käydä 
kaupungilla yms. Toiminta on maksutonta. Vapaaehtoisystävistä on 
valitettavasti kova pula. Tiedustelut puh. 046 920 4142.

TURUn SEUDUn VAnHUSTUKi RY
Tukiystävätoiminta
Lounatuulet Yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33 (2. krs), 20100 Turku
p. 045 613 8839, tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi

Olet yli 70-vuotias ja asut yksin. Kaipaatko ystävää? Kysy ystävää nu-
merosta 045 613 8839.

Väitämme vapaaehtoisia tuki- ja puhelinystäviä sekä kesäksi ulkoilu-
ystäviä yksinäisten kotona yksin asuvien yli 70-vuotiaiden vanhusten 
arjen iloksi.

•	 TUKIYSTÄVÄ käy sopimuksen mukaan vanhuksen luona 2 kertaa  
 kuukaudessa. Ystävän kanssa voi vaan rupatella tai halutessanne 
 voitte ulkoilla, käydä asioilla tai vaikka erilaisissa tilaisuuksissa.

•	 PUHELINYSTÄVÄ soittaa sovitusti 2-4 kertaa kuukaudessa. 
 Ystävän kanssa saa jakaa kuulumiset ja vaihtaa ajatuksia. 
 Puhelun kesto on enintään 30 minuuttia.

•	 ULKOILUYSTÄVIÄ kävely-/ulkoiluseuraksi kesä-elokuun ajaksi. 
 Ulkoiluystävää voi kysyä toukokuusta alkaen. Toimimme STEA:n 
 tuella ja palvelumme on asiakkaille maksutonta. Toiminta on 
 yksin asuville, joilla ei ole ammatillisen avun tarvetta (esim. 
 muisti-, päihde- tai mielenterveyssyistä).
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Turun Seudun omaishoitajat ry
Turun Seudun Omaishoitokeskus, Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku.

Tuemme erityisesti omaishoitajia ja omaishoitoperheitä. Meidän kaut-
tamme omaishoitaja voi saada henkilökohtaista tukea jaksamiseen-
sa. Omaishoitoperheiden tukihenkilöt käyvät omaishoitoperheen ko-
tona noin pari kertaa kuukaudessa esim. juttelemassa, ulkoilemassa 
ja puuhailemassa yhdessä. Vapaaehtoisemme ovat valmennettuja ja 
luotettavia. 

Ota yhteyttä: Jaana Tiihonen p. 040 561 4009 
jaanatiihonen.omaishoitajat@pp.inet.fi.

Senioripysäkki
Turun Kaupunkilähetys ry 

iKÄTUKi-tukihenkilötoiminta tarjoaa määräaikaista ja tavoitteellista 
tukea 60+ -vuotiaille vaikeissa elämänmuutostilanteissa. Ota yhteyttä: 
Katja Tujunen, sp. katja.tujunen@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.

Vapaaehtoinen ystävätoiminta yksin asuville 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus, Puutarhakatu 22, 20100 Turku

VaPaaeHTOiNeN LäHiMMäiNeN vierailee 2–4 kertaa kuukaudessa sa-
man henkilön luona, noin 1–1,5 tuntia kerrallaan. Yhdessä voitte ul-
koilla, käydä kaupungilla tai vaikka kirkossa. Mikäli liikuntakyky tai 
sää estää kotoa lähtemisen, voit keittää vaikka kahvit ja jutustella 
vapaaehtoisen kanssa. Sinulle ei tule käynneistä kustannuksia. Tie-
dustelut: vanhustyön toiminnanohjaaja Riitta Räsänen, p. 040 341 7751 
tai riitta.rasanen@evl.fi. 
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oletko kiinnostunut toimimaan 
VApAAEHToiSEnA?
Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä joko säännöllisesti tai silloin 
tällöin. mahdollisuuksia on monia ns. naapuriapua unohtamatta. 
Tässä esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista Tu-
russa. 

piDÄ HUoLTA 
– vapaaehtoistoiminnan teemaviikko 1.–7.4.
Tervetuloa tutustumaan vapaaehtoistoiminnan 
moniin mahdollisuuksiin!

MA 1.4. klo 14 
piDÄ HUoLTA -teemaviikko alkaa yhteisellä konsertilla Turun kau-
pungin pääkirjaston Studiossa ma 1.4. klo 14! Toivotamme Sinut sy-
dämellisesti tervetulleeksi konserttiin sekä selailemaan vapaaehtois-
toiminnan kansiota.   

Olemme koonneet kansioita, joista voit selailla mitä kaikkea konk-
reettisia vapaaehtoistehtäviä on tällä hetkellä Turussa tarjolla. Kan-
siot selattavissa Pidä huolta -viikolla Turun kaupungin pääkirjastossa 
ja lähikirjastoissa, Lähitorilla sekä Liikkuvan resurssikeskuksen pysä-
keillä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä,
kuurojentyö
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kuurojentyö kaipaa viittoma-
kielentaitoisia vapaaehtoisia kuurojen ikääntyneiden parissa tehtä-
vään ystävätoimintaan. Lisätietoja saat kuurojen diakoniatyöntekijäl-
tä osoitteesta kristiina.wallenius-penttila@evl.fi tai p. 040 341 7279.
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Turun Seudun omaishoitajat ry
Turun Seudun Omaishoitokeskus, Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
Omaishoitokeskuksessa voit käydä avustamassa ikääntyneiden ja 
omaishoidettavien päivätoiminnassa mm. seurustelemalla, avusta-
malla ruokailuissa ja ulkoilussa sekä viriketoiminnoissa (pelit, askar-
telu, musiikki, tuolijumppa, muistelu). 

Halutessasi voit myös auttaa erilaisissa käytännön töissä (esim. lei-
vonta, kukkien hoito) tai osallistua tapahtumien järjestelyihin (mm. 
kahvitilaisuudet, konsertit, koulutukset).

Tehtävistä ja ajankohdista sovittaessa otetaan huomioon vapaaeh-
toisen omat toiveet. Tehtävässäsi sinulla on koko ajan käytettävissäsi 
yhteisön tuki. 

Myös yksilöllisemmästä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat toi-
mia kauttamme omaishoitajien tukihenkilöinä. Tukihenkilöt saa-
vat tehtäväänsä valmennuksen. Kevään tukihenkilövalmennus alkaa 
torstaina 2.5. klo 16.30. Omaishoitokeskuksessa.

Kaikki vapaaehtoisemme saavat tehtäviinsä tarvitsemansa perehdy-
tyksen ja heille järjestetään omaa virkistys- ym. toimintaa. 

Ota yhteyttä Helinä Hätönen, p. 040 681 5664 
tai helinahatonen.omaishoitajat@pp2.inet.fi, 
niin mietitään yhdessä vaihtoehtoja.

SpR Turun osasto,
terveys- ja hyvinvointitoiminta
Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku

Haluatko vapaaehtoiseksi?
Punainen Risti kaipaa uusia vapaaehtoisia mm. ystäviksi, saattajiksi 
ja vanhainkotiulkoiluttajiksi. Voit tulla mukaan myös vaikkapa mo-
nikulttuuriseen lounasryhmään. Ota yhteyttä p. 046 920 4142, niin ju-
tellaan mikä olisi juuri sinulle sopiva toimintamuoto! Ystäväkursseja 
järjestetään noin kerran kuukaudessa. 
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mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri järjestää 
jälleen syksyllä kaikille avoimia vapaaehtoistoiminnan koulutuksia. 
Tutustu koulutustietoihin tarkemmin osoitteessa www.olettärkeä.fi.

MLL:n	ystäväksi	maahanmuuttajaäidille	-perehdytys
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tarkoituksena on tukea 
maahan muuttaneiden naisten kotoutumista, kielen oppimista sekä 
tutustuttaa heitä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin arkisen 
tekemisen kautta. Perehdytyskoulutuksessa vapaaehtoisten kanssa 
käydään läpi toiminnan periaatteita ja käytännön asioita. Perehdytys 
on ilmainen.

Aika: 19.2.2019 klo 17.30–20.30 TAI 16.4.2019 klo 17.30–20.30
Paikka: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku
Ilmoittautumiset jompaankumpaan perehdytyskertaan: Heidi Karvo-
nen, heidi.karvonen@mll.fi tai p. 044 535 5160.

MLL:n	tukihenkilötoiminnan	koulutus
Koulutus antaa valmiuden toimia MLL:n vapaaehtoisena tukihenkilö-
nä lapselle, nuorelle tai lapsiperheelle. Koulutuksen jälkeen toimin-
taan mukaan haluaville järjestetään soveltuvuushaastattelut. Mukaan 
kaivataan hyväsydämisiä aikuisia, joilla on aikaa ja halua tukea lasta, 
nuorta tai lapsiperhettä yhteisen mielekkään tekemisen ja yhdessä-
olon avulla! Koulutus on ilmainen.

Tukihenkilötoiminnan koulutus 1: 
ti 29.1., to 31.1., ti 5.2. ja to 7.2. joka kerta klo 17.30–20.30.
Tukihenkilötoiminnan koulutus 2: 
ti 26.2., to 28.2., ti 5.3. ja to 7.3. joka kerta klo 17.30–20.30.
Tukihenkilötoiminnan koulutus 3: 
ti 2.4., to 4.4., ti 9.4. ja to 11.4. joka kerta klo 17.30–20.30.

Paikka: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku
Ilmoittautumiset yhteen koulutukseen (sis. neljä koulutusiltaa): 
Tuomas Vuorela, tuomas.vuorela@mll.fi tai p. 044 761 8190.
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MLL:n	paikallisyhdistystoimintaan	on	aina	avoin	haku!
MLL:n paikallisyhdistysten hallituksissa on monia vapaaehtoistehtä-
viä, joihin kaivataan jatkuvasti uusia toimijoita. Vapaaehtoinen voi 
toimia yhdistyksen hallituksessa esim. puheenjohtajana, sihteerinä 
tai rahastonhoitajana. Lisäksi paikallisyhdistykset järjestävät paljon 
monipuolista toimintaa alueensa lapsille, nuorille ja lapsiperheille, 
kuten tapahtumia ja retkiä, joihin etsitään aina avustajia. Lisätietoja: 
Enni Lindberg, enni.lindberg@mll.fi tai p. 044 353 7611.

Hei Sinä aktiivinen seniori, 
tule SippE-vapaaehtoiseksi!
SIPPE-vapaaehtoisena virittelet keskustelua ikäihmisille suunna-
tuilla SippE-hyvinvointikutsuilla. Kutsujen teemana voi olla esimer-
kiksi liikunta, ravitsemus, taide, luonto tai musiikki. Aihe valikoituu 
kiinnostuksesi mukaan. Tarjoamme sinulle koulutuksen ja pääset 
mukaan mukavaan Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n porukkaan. 
SIPPE-vapaaehtoisena voit toimia omien aikataulujesi mukaan.

Lisätiedot ja kyselyt: p. 045 7750 0197
Aina emme pysty heti vastaamaan, mutta soitamme kyllä takaisin.
Sähköpostitse: anni.suvitie@kotikunnas.fi, tiiu.uusaho@kotikunnas.fi 

Sippe-toiminta on mukana ELÄMÄNOTE-ohjelmassa.

Turun kaupunki
ilmoittaudu vapaaehtoiseksi vanhusten asumispalveluihin 
Vapaaehtoisena voit toimia eri puolilla Turkua asukasystävänä, ulkoi-
luseurana, pelikaverina tai vaikkapa juttukaverina.

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan. Ilmoittautuminen ja lisätietoja 
asiasta satu.koivunen@turku.fi ja p. 040 355 7419. Sähköinen ilmoit-
tautuminen www.turku.fi/vanhustenasumispalvelut
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Avustajakeskus
Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku
Avustajien välitys: ma–to klo 9–12
Ohjaus ja neuvonta: ma–to klo 13–15
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi
Alueohjaajat:  Satu Heinonen p. 041 445 9392 
          Susanne Pohjola p. 0400 239 806

Meillä on tarjolla monia eri vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia! 
Voit toimia satunnaisesti tai säännöllisesti eri ikäisten yksilö- ja ryh-
mäasiakkaidemme parissa esimerkiksi saattoapuna lääkärikäynnillä, 
säännöllisenä apuna ulkoilussa, yleisavustajana erilaisissa tapahtu-
missa tai harrasteryhmissä. Asiakas maksaa avustajalle 7 €:n kulukor-
vauksen (uinneissa 9 €). 

Vapaaehtoisena avustajana sinä saat koulutusta, neuvontaa ja oh-
jausta, vertaistukea ryhmässä ja oikeuden osallistua virkistäytymis-
tilaisuuksiimme. Avustajamme ovat vakuutettuja vapaaehtoistyön 
aikana. Tervetuloa mukaan toimintaan!

DaisyLadies ry
Hyvinvointikeskus Muistola, Linnankatu 41, 20100 Turku
puh. 050 555 8781 tai 050 326 5064, daisyladies.turku@gmail.com
Avoinna ma-pe klo 9–16. Lisätietoja: www.daisyladies.fi

Haluaisitko tehdä vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa 
yhdistyksessä? Vapaaehtoistyö voi olla esimerkiksi:

•	 Suomen kielen ja yhteiskunnallisten asioiden opetusta
•	 Ompelu-, käsityö- ja askartelutuokioiden järjestämistä
•	 Ruuanlaittoa ja leipomista yhdessä naisten kanssa
•	 Liikunnallisten aktiviteettien järjestämistä

Myös uusia ideoita otamme mielellämme vastaan!
Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai 
nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta. Kerro viestissäsi vä-
hän itsestäsi ja minkä tyyppisestä vapaaehtoistyöstä olisit kiinnostu-
nut. Toivotamme kaikki lämpimästi mukaan!
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Turun Seudun Vanhustuki ry
Lounatuulet Yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33 (2. krs), 20100 Turku 
p. 044 536 7741 (ma–ke klo 9–12, to klo 12–15), info@vanhustuki.fi
www.vanhustuki.fi. Linja-autot: P3, 8, 20, 32 ja 42. 

Tukiystävätoiminta
p. 045 613 8839, tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Haluatko vanhuksen ystäväksi? Ystävänä joko käyt vanhuksen luona 
tai soitat hänelle säännöllisesti. Osallistu Tukiystävätoiminnan mak-
suttomalle Ystävän peruskurssille (3 h), kurssipäivät:

•	 ke 20.2.  klo 13–16  Vanhustuen toimisto, Turku
•	 ke 20.3.  klo 16.30–19.30 Vanhustuen toimisto, Turku
•	 ke 17.4.  klo 13–16  Vanhustuen toimisto, Turku
•	 ke 15.5.  klo 16.30–19.30 Vanhustuen toimisto, Turku
•	 ke 12.6.  klo 13–16  Vanhustuen toimisto, Turku

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa puhelimitse 045 613 8839 tai nettilo-
makkeella https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/
tukiystavatoiminta/. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamis-
ta. Saat kurssilta todistuksen.

muu vapaaehtoistoiminta
p. 044 5367 741, info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa? 
Haluaisitko tietää tarkemmin yhdistyksestämme? Osallistu infoon. 
Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Infot kerran kuu-
kaudessa (28.2., 28.3., 25.3 ja 23.5.) torstaina klo 13–14 Vanhustuen toi-
misto. Voit tutustua toimintamahdollisuuksiin myös www.vanhustuki.
fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/.

Lähde kirjaston lukulähetiksi
Lukulähetit ovat kaupunginkirjaston vapaaehtoisia, jotka käyvät pal-
velutaloissa ja vanhainkodeissa lukemassa ääneen ikäihmisille. Info-
tilaisuudet lukulähettinä toimimisesta kiinnostuneille pääkirjastossa 
ke 20.2. klo 14.30–16.00, ke 20.3. klo 17–18.30 ja ma 29.4. klo 17.00–18.30. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Katarina Kapiaiselle (katarina.kapiai-
nen@turku.fi, 050 594 7235).
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parkinmäen palvelutalo
Multavierunkatu 5, 20100 Turku
Lisätietoja tapahtumista:
Toiminnanohjaaja Eeva Salonen, p. 040 125 3951
Toiminnanohjaaja Arja Ojala, p. 0400 362 429

Hei Parkinmäeltä! Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä vanhusten 
parissa? Tule tutustumaan meihin ja talon toimintaan kahvittelun 
merkeissä tiistaina 21.5.19 klo 14. Tavataan Wilenin puolen pääaulas-
sa. Lämpimästi tervetuloa!

Senioripysäkki, Turun Kaupunkilähetys ry
•	 tukihenkilötoiminta
•	 ryhmänohjaus

Elämässä tulee vastaan hetkiä, jolloin tuki on tarpeen. Haluaisitko 
Sinä ryhtyä tukihenkilöksi? Vapaaehtoistoiminta on määräaikaista 
tukea vaikeassa elämänmuutostilanteessa olevalle 60+ -vuotiaalle. 
Tuki voi olla esim. keskustelua, yhdessä tekemistä tai liikkumista. Voit 
toimia myös 60+ -vuotiaiden ryhmässä vapaaehtoisena ryhmänoh-
jaajaparina.

Vapaaehtoistoiminnan kautta saat mielekästä tekemistä, tapaat uusia 
ihmisiä, opit uutta sekä saat hyödyntää elämän sinulle tuomaa koke-
musta. Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. 
Perehdytämme sinut toimintaan peruskoulutuksen avulla. Vapaaeh-
toisena toimimiseen saat tarvitsemasi tuen ja ohjauksen.  Lisäksi voit 
osallistua monipuoliseen jatkokoulutukseen sekä virkistystoimin-
taan. Uusien vapaaehtoisten peruskoulutuksia järjestetään säännöl-
lisesti. 

Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan tapaaminen. 
Katja Tujunen, katja.tujunen@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.
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Turun Kylätalo
Turun Kylätalo on kaikille avoin, matalan kynnyksen kohtaamispaikka,
joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä monipuolista vapaaehtoistoimin-
taa esim. kahvilassa, myymälässä, toimistotehtävissä jne. Työnkuva
ja -aika sovittavissa tilanteen mukaan. Ota yhteyttä tai tule käymään,
niin jutellaan lisää.

Turun Kylätalo ry
Martissa Aurajoen varrella: Itäinen Rantakatu 54
p. 045 234 3823, turunkylatalo@gmail.com
kylataloturku.wordpress.com

Yks puutarha ry
p. 045 234 3823, info.ykspuutarha@gmail.com
ykspuutarha.wordpress.com
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pop up -vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksia
Tässä Sinulle erilaisia mahdollisuuksia tehdä
pop up -tyyppisesti yhden kerran hyvä teko.

SippE-kutsut
Kun kutsut seuraavan kerran ystäväsi tai naapurisi kylään, järjestä 
vieraillesi iloinen yllätys ja pyydä paikalle vapaaehtoinen, koulutettu 
SippE-esittelijä. Kahvittelun lomassa hän alustaa ja johdattelee kes-
kustelua ikäihmisten hyvinvointia ylläpitävistä aiheista, esim. liikun-
nasta, levosta, musiikista tai vaikkapa luonnosta. 

Esittelijän kutsumisesta ei tule sinulle mitään kuluja. Kutsut voit jär-
jestää joko kotona tai muussa mukavassa paikassa. Keskustelu sujuu 
luontevasti, kun paikalla on korkeintaan kymmenen ihmistä.

Lisätietoja ja varaukset Kotikunnaasta Turun Lähimmäispalveluyhdis-
tys ry:stä, puhelinnumerosta 045 7750 0197. Aina ei pystytä heti vas-
taamaan, mutta soitamme kyllä takaisin.

SiSKoT JA SimoT 
-välittämisen keikat
Tule kertomaan omat kertaluontoiset pop up -välittämisen keikka
-ideasi Liikkuvan resurssikeskuksen järjestötyöntekijälle. Liikkuvan 
resurssikeskuksen Iloa arkeen -pysäkeistä lisätietoa sivulla 79. Järjestö-
työntekijä vie ideasi eteenpäin Siskot ja Simot suunnitteluryhmälle. 
Ryhmä valitsee tulleista ideoista seuraavat toteutettavat välittämisen 
keikat, joihin kaikki ovat tervetulleita.  
 
Tervetuloa mukaan! Ei vaadi sitoutumista, 
sopii siis myös sitoutumiskammoisille. 
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Esimerkkejä:
 
•	 iLAHDUTA KASKEnLinnAn SAiRAALAn ASiAKKAiTA KoRTiLLA

Tee hyvä teko ja osallistu Ystävänpäivän korttitempaukseen. Askar-
tele kortti ja kirjoita siihen omat terveisesi kortin saajalle. Keräys-
kopat ovat 4.–10.2.2019 välisenä aikana Turun kaupunginkirjaston 
pää- ja lähikirjastoissa. Turun Siskot ja Simot toimittavat kortit 
sekä musiikkitervehdyksen asiakkaille. Menossa mukana Turun 
kaupunginkirjasto ja Liikkuva resurssikeskus.  

 
•	 KANNUSTETAAN	PORUKALLA	IHMISET	
 oLEmASSA oLEVAAn ToiminTAAn mUKAAn

ke 3.4. klo 10 Kotikunnas, Luolavuorentie 4
Tule hakemaan Menovinkit-esitteitä. Voit viedä niitä esim. naapuril-
lesi tai jollekin toiselle tuntemallesi eläkeläiselle tai kysyä vaikkapa 
lähiparturistasi, saako esitteen jättää sinne asiakkaiden luettavaksi. 
Kokoonnutaan klo 10 luentosaliin, jossa opastamme tehtävään. 
Esitteitä voit jakaa oman aikataulusi mukaan. Paikalla ovat myös 
järjestötyöntekijä ja Turun kaupungin ikääntyneiden palveluohjaa-
ja. Heiltä voit halutessasi kysyä mieltäsi askarruttavista asioista.

Tulossa myös luontoretki, jolloin mennään porukalla avustamaan tu-
kea tarvitsevia senioreita nauttimaan luonnon kauneudesta. Näistä 
lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin keväällä, seuraa il-
moittelua mm. lehdistä.

Lisätietoa facebook.com/TurunSiskotJaSimot 
tai menovinkit@kotikunnas.fi tai puh. 045 7750 0068  

mUiSToJEn mATKALAUKKU,
nostalgiamatka vuosikymmenten taakse
Muistojen Matkalaukku tuo tuulahduksen 1940- ja 50-luvuilta! Matka-
laukun sisältö herättää katselijoissa muistoja ja kertomuksia omasta 
lapsuudesta ja nuoruudesta. Vaikka laukun sisältö koostuukin mu-
seoesineistä, niihin saa koskea ja tavarat kiertävät kädestä käteen 
hypisteltävinä ja ihmeteltävinä, tuntu ja tuoksu tuovat mieleen muis-
tumia menneisyydestä.
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SPR:n	 Kulttuuriystävä tulee matkalaukun kanssa luoksenne. Liian 
pientä ryhmää ei olekaan, mutta mukavimmin juttu luistaa, kun väkeä 
ei ole liikaa (noin 15–20 henkilöä maksimi). Muistojen Matkalaukun 
esittely ei maksa mitään. 

Varaukset ja lisätietoa: 
Elina Rosenqvist, p. 0400 224 786 tai elina.rosenqvist@sprturku.fi
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Kevään menovinkit senioreille 2019 -esitteen toteutus: 
JULKAISIJA Liikkuva resurssikeskus -hanke, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun 
kaupungin kumppanuushanke Veikkauksen tuella yhteistyössä Turun kaupungin hyvin-
vointitoimialan sekä vapaa-aikatoimialan kanssa | TAITTO Kirsti Pusa | KANSIKUVAT Anni 
Suvitie ja Säde Suominen | PAINO Printworks | PAINOS 6000 kpl | Pidätämme oikeuden 
muutoksiin.

Haluatteko tapahtumanne kesän esitteeseen? 
Lisätietoja	osoitteesta:	menovinkit@kotikunnas.fi

Jos matkat esitteen tapahtumiin 
tuntuvat pitkiltä, kannattaa selvittää, 

kulkevatko palvelulinjan linja-autot 1–3 
haluamaasi kohteeseen. 

Kenties pääset bussilla ovelle asti!
Lisätietoa

 joukkoliikenteen palvelutoimistosta 
(Aurakatu 5), p. 02 262 4811, 

www.turku.fi/bussit.

Jos et pysty yksin lähtemään 
haluamaasi toimintaan, 

kysy saisitko vapaaehtoisen seuraksesi. 
Lisätietoja löydät esitteen 

vapaaehtoistoiminnan sivuilta! 

Tervetuloa mukaan toimintaan!


