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Hyvinvointikeskuksen toiminnat ja palvelut on tarkoitettu kaikille turkulai-
sille 65+ -vuotiaille eläkeläisille. Tervetuloa mukaan!  
 
Toimintaa Ruusukorttelissa  
 

• liikuntaryhmät: voimistelu, kuntosalin perehdytys, tasapaino, vesiliikunta  ym. 
• ryhmätoiminta: ukko-kerho, keskustelupiiri, bingo, visailut, aivojumppa, Ystäväpiiri-,  Kiva 

meno-ryhmät ym.  
• VoiTas-, Virkut-ryhmät ym. tietyille asiakasryhmille suunnatut ryhmät 
• kulttuuritapahtumia mm. musiikkia, esiintyjiä, Celia-äänikirjat, virtuaalikonsertteja ja -näyt-

telyitä 
• päivän lehdet luettavissa 
• biljardi ja muut pelit käytettävissä  
• internet käytettävissä ja ATK-opastusta saatavilla 
• rollaattorin käyttökoulutus 

 
Ryhmätoiminnat  
 

• Asiakkaat ohjataan heidän elämäntilannettaan parhaiten palvelevaan ryhmään.  
• lisätiedot neuvonnasta puh. 022626000 

 
Kuntosali  
 

• kuntosali käytettävissä perehdytyksen käyneille 
 
 
Kädentaidot    
 

• käsitöitä, ompelua, askartelua ja puutöitä 
• ohjausta ja neuvontaa  

p. 040 6308 092  
 
Avoinna:  
ma klo 9.30–15.00  
ti–to klo 9.00–15.00  
pe klo 9.00-12.00  

• lukukausimaksu 25/35 €  
• päivämaksu 2,50 €  
• materiaalimaksut  

 
Sauna- ja allasosaston käyttö  
 

• yleiset saunavuorot naisille ja miehille  
• to-pe klo 9.00-12.00 4 € / krt   
• kysy mahdollisia vapaita tilaussaunavuoroja neuvonnasta 
• erikseen varattava infrapunasauna 6 € / tunti  
• aamu-uinti arkipäivisin kello 7.30–9.00 2,50 € / 

kerta  
 
Café Ruusu  

• Edullisia tuotteita voi nauttia mukavassa kahvi-
lassa.  
p. 040 1525 723  
Avoinna:  
ma–pe klo 9.30-15.00  
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Atk-piste:  
 

• Talon tietokoneen käyttömahdollisuus maksutta  
• tarvittaessa ohjausta saatavilla oman tabletin tai läppärin käyttöön, kysy lisää neuvon-

nasta ja varaa aika itsellesi, maksuton. puh. 02 2626000 
 
 
Tilojen yksittäiset vuokraukset  
 

• kerhotiloja, juhlasali, sauna- ja allastila sekä liikuntasali.  
• vuokraamme tiloja pääasiassa  

           vammais- ja eläkeläisjärjestöille 
• www.turku.fi/tilat  
• tiedustelut neuvonnasta  

p. 02 2626000 klo 8.00–15.00  
 
Neuvonnasta voit ostaa mm. kuntosali- ja saunalippuja. Näissä asioissa sinua palvellaan kas-
san aukioloaikoina  
arkisin klo 10.00-13.00. 
 
Muut palvelut  
Ruokailu / Arkea Oy  
• aamiainen ma–la klo 8.00–9.00 
• lounas ma–la klo 11.00–12.45 
  
Kampaamo Geili (yksityinen yrittäjä) 
 puh. 022356557 
 
Jalkahoitoa yrittäjä Nina Leino  
puh. 0442438805 
 
Itsepalvelupesula (taloyhtiön) 
Käytettävissä pyykinpesukoneet ja  
kuivausrummut arkisin klo 8.00–15.00.  
Maksetaan neuvontaan.  
 
 
Asumiseen liittyvissä asioissa otathan yhteyttä TVT-asuntoihin puh. 02 262 4111   
 

 
 
 

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhusten avopalvelut 


