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Hei!
Hyvää kesää Sinulle! Toivottavasti löydät tästä esitteestä itsellesi 
mielekästä tekemistä.  

Esitteessä on esimerkkejä eri yhdistysten, järjestöjen ja kaupungin 
järjestämästä toiminnasta (1.6.–30.9.17), joka on avoinna kaikille 
kotona asuville turkulaisille senioreille. Ilmoituksissa olevien yhte-
ystietojen kautta voit kysyä lisätietoja, mitä muuta heillä on tarjol-
la. Seuraa myös ilmoittelua esim. lehdistä, koska kaikkien tahojen 
ilmoituksia ei tässä esitteessä ole.

Oletko kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena ikäihmisten iloksi 
tai kaipaatko itse ystävää tai kertaluonteista tukea, vaikka lääkä-
ri- tai konserttikäynteihin? Koulutetun vapaaehtoisen kanssa on 
mukava lähteä tutustumaan vaikka tämän esitteen tapahtumiin. 
Vapaaehtoistoiminnan asiakkaaksi voi hakeutua ikääntyvä itse. 
Yhteyttä voivat ottaa myös hänen omaisensa, tuttavansa tai alalla 
työskentelevät ammattilaiset. Aina on tärkeää keskustella asiak-
kaan kanssa ennen yhteydenottoa. Tässä esitteessä on erikseen 
Vapaaehtoistoiminnan sivut, joista löydät lisätietoa näistä asioista. 

Kiitos Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle (STEA:lle), 
joka tukee useita tässäkin esitteessä mainitun järjestön toimintaa. 
Esitteen on julkaissut Liikkuva resurssikeskus, Turun Lähimmäis-
palveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke (STEA) 
yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä vapaa-
aikatoimialan kanssa. Kiitos kaikille mukana oleville tahoille yh-
teistyöstä! 

Kaikkien ilmoittavien tahojen puolesta toivotamme Sinulle muka-
vaa kesän aikaa, ja tervetuloa esitteen tapahtumiin mukaan!
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s. 58–62
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KeSKuStA

ulKOilutReFFit
Valtion Eläkkeensaajat VES-Turku ry
Liikuntavastaava Matti Sarviranta
msarviranta@gmail.com, p. 040 743 3168

ulkoilutreffit senioreille ja eläkeläisille
Kokoonnutaan torstaisin klo 10–11.15 Unelmien kannas,
Urheilupuisto, Betaniankatu 12.

Sisältää kävelyä/sauvakävelyä urheilupuiston kuntoradalla, ulkokun-
tosalilaitteet sekä alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn.

lOuNAiS-SuOMeN lOMA JA ViRKiStYS
Kemiönsaaren kierros 13.6. lähtö klo 9 Ortodoksisen kirkon luota.
Käymme ruukkikylässä eli Taalintehtaalla, tutustumme mesenaatin 
eli Amos Anderssonin kotitilaan Söderlångvikiin ja vietämme aikaa 
tutustuen opettajan perintöön eli Sagalundin museoalueeseen. 

Matkan hinta jäseniltä 38,00 ja ei-jäseniltä 45,00. Hintaan sisältyvät 
matkat, lounas, aamu- ja iltapäiväkahvit, museoiden sisäänpääsyt ja 
opastukset. Paluumatka alkaa noin klo 15.
Tiedustelut kesäkuun alkuun mennessä Mirja Kautonen,
puh. 050 3362 894. 

laajoen kesäteatteri 30.7.: MatkalaukkuKOStAJA!
”Kun Sepeteus Tienpää palaa kymmenen vuoden tauon jälkeen pa-
laneen kotinsa raunioille, pystyttää telttansa kotirantaan ja vilauttaa 
matkalaukkunsa sisältöä määrätyille henkilöille, on koko kylä kuo-
huksissaan!” 
Lähdemme matkaan klo 11.30 Ortodoksisen kirkon edustalta. Hinta 
jäseniltä 26,- ja ei-jäseniltä 30,00 sisältäen matkat, lipun ja pulla-
kahvit.
Tiedustelut kesäkuun loppuun mennessä Sirkka Liisa Eronen,
puh. 040 0725 941.
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Hae tuetulle lomalle Kylpylähotelli Päiväkumpuun 11.–16.9.2017

Välitämme yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa eläkeläisille tar-
koitetun tuetun loman. Loma myönnetään taloudellisin, sosiaalisin 
ja terveydellisin perustein ja sitä voi hakea joka toinen vuosi. Lomaan 
kuuluu täysihoito ja sen hinta on 120,00. Kuljetus Turusta meno-pa-
luu 30,00. Jokaisena päivänä on ohjattua toimintaa. Hakulomakkeen 
voi tulostaa: www.solaris-lomat.fi/hakeminen tai noutaa Poijusta, 
Humalistonk. Hakemukset viimeistään 7.6.2017. Hakulomake palau-
tetaan: Loma ja Virkistys, Hakakatu 12, 20540 Turku.

Syksyn virkistyskerhot ja tuolijumppa alkavat 4.9.2017
Ruusukorttelissa

Puistokatu 11, 20100 Turku
Linja-autot: 9, 12, 51, 53, 54.
Näiden lisäksi P1, jolla pääset ovelle saakka.

Kaikille avoimissa virkistyskerhoissa asiapitoista, kiinnostavaa ohjel-
maa ja mukavaa seuraa.

Kerhot kokoontuvat (kerhohuone 2) joka toinen maanantai, alkaen 
kahvituksella klo 11.30. Päivän ohjelma aina myös Turun Sanomien 
yhdistyspalstalla.

tuolijumppaa ohjaa liikunnan konkari Marita Suojanen Ruusukort-
telin liikuntasalissa joka maanantai klo 13.30. Tervetuloa mukaan 
kokeilemaan sopisiko tämä liikunta sinulle.

Yhdistyksemme toiminnasta lisätietoa p. 050 368 5878/ Eini Pihlaja-
mäki tai www.lomajavirkistys.fi
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APteeKKiMuSeO JA QWeNSeliN tAlO 
Avoinna 2.5.–31.8. ti–su klo 10–18.
Läntinen Rantakatu 13b, puh. 02 262 0280, apteekkimuseo@turku.fi, 
www.turku.fi/apteekkimuseo
Yleisöopastukset suomeksi kesä-, heinä- ja elokuussa ti–su klo 14. 
Kesto n. puoli tuntia. 

Allsång på Qwensel 9.6. klo 18–20. Qwenselin talon pihalla lauletaan 
yhdessä. Museon sisäänpääsymaksu.

teatteriesitys aikuisille. Esityksessä ruoditaan Turun historiaa fiktio-
ta ja faktaa sekoittaen Turun menneisyydestä tuttujen (ja tuntematto-
mien) naishahmojen kautta. Ensi-ilta 5.8. Katso esitysajat ja lippuhin-
nat turku.fi/apteekkimuseo

Rohtoja, sitruunoita ja mineraalivettä-luento 16.8. klo 18. Tutkija 
Jukka Vornanen luennoi Julinien apteekkidynastiasta 1800-luvun alun 
Turussa. Museon sisäänpääsymaksu.

Qwenselin elokuun iltapäivät torstaisin klo 14–17. Sukella hetkeksi 
entisajan säätyläisten vapaa-aikaan. 

3.8. Pelipöydän äärellä. Istu pelipöytään ja opi pelaamaan vistiä.

10.8. Silhuettipiirustusta. Asetu silhuettipiirtäjän malliksi ja saat 
mukaan muotokuvasi.

17.8. Kirjeet 1700-luvulla. Kuule kirjeiden historiasta, näe aikakau-
den kirjeitä ja kirjoita vaikkapa ystävällesi kirje tai kortti. 

24.8 laterna magica. Mikä on laterna magica eli taikalyhty? Kuu-
le laitteen historiasta ja näe taikalyhtyesitys. Esitykset klo 14, 15 ja 
15.45.

Tapahtumiin museon sisäänpääsymaksu.

Museon kesäkauden päätöskonsertti Qwenselin talon salissa 27.8. 
klo 17.30 ja 19. 

Turun Vanha Musiikki ry esittää 1600-luvun musiikkia.
Liput 20 € / 15€. Käynti museon sisäpihan kautta.

Museo
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BiOlOGiNeN MuSeO
Avoinna ti–su klo 9–17

Neitsytpolku 1, puh. 02 2620 340, biologinenmuseo@turku.fi,
www.turku.fi/biologinenmuseo

Biologinen museo 110-vuotta juhlanäyttely 5.5.–31.12.2017. Näyt-
telyssä kerrotaan museon tarina alusta tähän päivään saakka valo-
kuvin ja tekstein. Kun museo avattiin vuonna 1907, maailma oli hyvin 
erilainen kuin nykyään. Suomi ei vielä ollut itsenäinen, Titanic ei ollut 
uponnut eikä ensimmäistä maailmansotaa käyty. Museo on seissyt 
vakaasti ajan virrassa maailman muuttuessa, ja se on edelleen tärkeä 
osa turkulaisten elämää.

Biologinen museo 110-vuotis syntymäpäiväjuhla 15.7. Avoimet 
yleisöopastukset klo 10, 13 ja 15. Syntymäpäivien kunniaksi museoon 
ilmainen sisäänpääsy.

luOStARiNMäeN KäSitYöläiSMuSeO
Avoinna 2.5.–4.6. sekä 4.9.–17.9. ti–su klo 10–18, 5.6.–3.9.
ma–su klo 10–18.

Vartiovuorenkatu 2, puh. (02) 262 0350, luostarinmaki@turku.fi,
www.turku.fi/kasityolaismuseo

SuOMi miinus100 – Tuokiokuvia Suomen historiasta sadan vuoden 
ajalta ennen itsenäisyyttä 1.6.–17.9. Miten historia on sivunnut Luos-
tarinmäkeä ja sen asukkaita? Minkälaiset mullistukset ja tapahtumat 
ovat voineet koskettaa heitäkin sadan vuoden aikajanalla ennen itse-
näisyyttä? Luostarinmäen jokaisessa pihassa on tuokiokuva pienistä 
ja suurista historiallisista hetkistä. 

Käsityöläiset työskentelemässä verstaissaan kesä-, heinä- ja elo-
kuussa

Yleisöopastuksia päivittäin 12.6.–16.8. klo 10.30 ja 14.30 ja 26.8.–3.9. 
la–su klo 10.30 ja 14.30. Sisäänpääsymaksu + opastusmaksu 3 €.
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Perinneasuntomessut 16.–18.6. Vanhan talon kunnostajan unelma-
messut! Neuvoja, vinkkejä, työnäytöksiä ja materiaalien myyntiä.

europeade 2017 Luostarinmäellä 27.–29.7. Kansainvälinen kansan-
perinnetapahtuma tuo Luostarinmäelle kansanmusiikin ja -tanssin 
kirjoa ympäri Eurooppaa.

Käsityötaidon päivät 17.–20.8. Perinteiset Käsityötaidon päivät täyttä-
vät Luostarinmäen verstaat kymmenillä eri alojen taitajilla.

tuRuN liNNA 
Avoinna ti–su klo 10–18 ja 5.6.–3.9. ma–su 10–18.

Linnankatu 80, puh. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi,
www.turku.fi/turunlinna

Keskiaikakierrokset

1.–4.6. klo 11.50, 14.50, 15.50 
5.–11.6. klo 10.20, 11.50, 13.50, 15.50 
12.6.–6.8. klo 10.20, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.45

7.–13.8. klo 10.20, 11.50, 13.50, 15.50

14.–27.8. klo 11.50, 13.50, 15.50

Keskiaikapäivä 1.7. klo 10–17. Eletään vuotta 1530 ja itse Kustaa Vaa-
sa on linnassa. Lasten turnajaiset, musiikkia, tanssia ja opastuksia. 
Tule tapaamaan linnan asukkaita! 

Turun linnan turnajaiset 14.–16.7. Linnanpuiston hurjissa turnajaiski-
soissa taistellaan keskiaikaisissa lajeissa kuten peitsitaistelussa. Lin-
nassa pääset ritaritunnelmaan opastusten ja musiikin myötä. Linnan 
sisäpihat täyttävät keskiaikaiset markkinat. 

NäYttelYt
•	 Valtapeliä – Reformaatio Suomessa 

•	Raunioista rakennettu – Erik ja Carin Bryggmanin Turun linna

Museo
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WäiNö AAltOSeN MuSeO 
Avoinna 9.6.–24.9. ti–su klo 10–18 
Itäinen Rantakatu 38, puh. 02 262 0850,
wam@turku.fi, www.wam.fi

Näyttelyt

•	 Jacob Hashimoto 9.6.–24.9.
Hashimoton tuhannet leijat täyttävät museon avarat tilat. Installaa-
tiot rakentuvat aina kulloisenkin tilan ehdoilla, ja WAMin suuret ja 
valoisat salit ovat kuin tehtyjä taiteilijalle ominaisille kolmiulottei-
sille teoksille. Mahtava Gas Giant kohoaa aina kymmenen metrin 
korkeuteen veistossalissa. Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 14. 

•	Heinäkuun omatoimityöpajassa pääsee itse rakentamaan värikyl-
läisiä installaatioita.

•	Taiteiden yö 17.8. 

•	Avoimet kuvataidetyöpajat 19.8. alkaen la–su klo 10–17

VANHAN SuuRtORiN GAlleRiAt 
Avoinna ti–su klo 10–18. Vanha Suurtori 3 ja 5, puh. 02 262 0970.

Galleria Harmaa

•	 26.5.–10.7. Sara Pathirane

•	 14.7.–20.8. Raatikainen

Raatihuoneen galleria

•	 26.5.–10.7. Riikka Keränen

•	 14.7–20.8. Hertta Kiiski

Brinkkalan galleria

•	 26.5.–10.7. Mira Roivainen

•	 14.7.–20.8. Mobiilidiaspora
Museo

Museo
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tuRuN tAiDeMuSeO
Aurakatu 26, 20100 Turku
p. 02 2627 100
www.turuntaidemuseo.fi

Aukioloajat: 
ti–pe klo 11–19, la–su klo 11–17

liput:

Aikuiset 10 €. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 6 €. 
Avustajalla ilmainen sisäänpääsy avustettavan kanssa.

Näyttelyt:

•	ROBeRt DOiSNeAu 9.6.–27.8.2017
Ranskalaisen mustavalkovalokuvan mestari Robert Doisneau 
(1912–1994) vaelteli Pariisin katuja tallentaen kameransa filmille 
kaupunkilaisten elämää. Tuloksena syntyi hurmaavia ja usein leik-
kisiä tuokiokuvia, jotka ylistävät arjen ihmeitä.

•	tOteutuNeitA uNelMiA JA tOteutuMAttOMiA 
Taidemuseon ensimmäisen intendentin, maisemamaalari Victor 
Westerholmin johtajakaudella 1891–1919 kokoelmiin hankittiin 
tasan 400 teosta, joista monista muotoutui Suomen taiteen klassi-
koita. Kokoelmanäyttely esittelee näiden lisäksi myös joukon toteu-
tumattomia unelmia; teoksia, jotka syystä tai toisesta eivät pääty-
neetkään osaksi kokoelmaa.

•	StuDiO: eMMA Helle (9.6.–27.8.2017)
Emma Helteen runsaudensarvimaiset teokset tuulettavat perintei-
sen kuvanveiston ja naiseuden olemusta sekä paljastavat taiteilijan 
katseen liikuskelevan taiteen historiassa niin pyhien kuin maallis-
tenkin kuvien virrassa. Rouhealla otteella muotoiltujen veistosten 
pääasiallisena materiaalina ovat puu ja karkea savi.

•	PiMiö: HAlil AltiNDeRe: WONDeRlAND (9.6.–27.8.2017)
Musiikkivideoiden ja hip hop -kulttuurin konventioita hyödyntävä 
Halil Altinderen Wonderland (2013) antaa äänen turhautuneille 
nuorille, jotka elävät perinteisesti romaniväestön asuttamalla Sulu-
kulen alueella Istanbulissa. 
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tAPAHtuMiA:
15.–19.8. klo 12.30 
Turun musiikkijuhlien mestarikurssilaiset esiintyvät lounasajan kon-
serteissa tiistaista lauantaihin. Konsertit sisältyvät pääsylipun hintaan.

taiteiden yö 17.8. klo 17–22
Opastuksia ja ohjelmaa elokuun pimenevässä illassa.

Yleisöopastukset:
Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 13 ja 15. Ruotsinkielinen yleisöopas-
tus joka kuun ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina klo 14. Yleisö-
opastuksille ei vaadita ennakkoilmoittautumista ja niille voi osallistua 
pääsylipulla.
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SPR tuRuN OSAStO
Kauppiaskatu 12 A 5, 2. krs, 20100 Turku
puh. 046 920 4142 (arkisin klo 10–14)
www.sprturku.fi
Linja-autot: kaikki torille tulevat, korttelin kävelymatka

•	Virkistyskerho kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 12. 
Ohjelmaa, arpajaiset ja bingo. Syyskausi alkaa 4.9. 

•	Käsityökerho kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin klo 10. 
Tehdään erilaisia käsitöitä myytäväksi tai omaan käyttöön, kahvitel-
laan ja jutellaan. Syyskausi alkaa 31.8. 

•	Kunnonkohotusryhmässä tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin 
tai -paikkoihin ympäri Turkua, välillä tietoiskuja ja kulttuuriohjel-
maa. Syyskausi alkaa 25.8. päiväretkellä Vepsään, sen jälkeen joka 
toinen perjantai pääsääntöisesti klo 13.

•	terveyspiste perjantaisin klo 9–11. Verenpaineen mittausta ja ter-
veysneuvontaa, kuukauden ensimmäisenä perjantaina on mahdolli-
suus verensokerin mittaukseen (10 tunnin paasto). Infoa erilaisista 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kahvit ja jutustelua. 
Joka perjantai 16.6. saakka, syyskausi alkaa 11.8.

Omaishoitajien kohtauspaikka ja vertaistukiryhmä jatkuvat syyskuus-
sa kumpikin kerran kuukaudessa. 

SAGA

Fingerroos Stifletsen erbjuder bra sällskap för personer mer än 60 år! 
Kom i ett gemytligt vardagsrummet att träffä äldre personer i Åbo 
centrum.

Ta en kopp kaffe i en bra sällskap. 
Vi är öppet måndag 13–15 svenskspråkig 
tisdag    13–15 finsk
torsdag   13–15 finsk
Ni är hjärtligen välkomna!

Universitetsgatan 24 A 7 (3. våning), Åbo
Tfn: 0440 333 678, www.fingerroos.net
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PARKiNMäeN PAlVelutAlO/
BARKBACKeNS SeRViCeHuS
WILEN, Turun Ukkokoti ry
Multavierunkatu 5, 20100 Turku
Toiminnanohjaaja Eeva Salonen p. 040 125 3951
Toiminnanohjaaja Arja Ojala p. 0400 362 429

AVOiMet tilAiSuuDet WileNiSSä
MuSiKStuNDeR i WileN:
•	to 8.6 klo 13.30 Harmonikkapojat esiintyvät pihapuistossa.
•	ti 26.9. klo 14.45 Ritva-Anneli Sundellin musiikkihetki: Juha ”Watt” 

Vainio, suomalaisen viihteen lahjakas monitoimimies. B-SALI

Jos haluat tulla tutustumaan yksin tai ryhmän kanssa, ota yhteyttä 
Ami Ilmaseen 0400 273 625.
Om du vill komma ensam eller i 
grupp och bekanta dig med huset, 
ta kontakt med Ami Ilmanen
0400 273 625.

tARiNA/FiNGeRROOSiN Säätiö
Ikääntyneiden palvelupiste Tarinassa toimii huo-
lipiste sekä vertaistuki- ja pienryhmätoiminnat. 
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. Tarinasta saat tukea sekä ohjausta 
erilaisiin elämäntilanteisiin. Voit myös osallistua palvelupiste Tarinan 
kehittämiseen ideoimalla ja toiveita esittämällä. Tarinassa autamme, 
neuvomme ja välitämme.

Maanantain tarina ruotsinkielisenä klo 13–15 
tiistain ja torstain tarina suomenkielisenä klo 13–15 
Tapaamme osoitteessa Yliopistonkatu 24 A 7, 3. kerros, 20100 Turku
Olet lämpimästi tervetullut keskusteluihin mukaan ja tapaamaan 
toisia kahvikupin äärelle!
Fingerroosin säätiö, p. 044 033 3678, http://www.fingerroos.net/tarina/
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liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
•	Kuntosali ABC  Kuntosaliharjoittelun peruskurssi, jossa ammat-

tilainen opastaa asiakkaita kuntosaliharjoitteluun. Kurssi kestää 
neljä kertaa, joiden aikana opetellaan laitteiden käyttö, tekniikka, 
tehdään oma ohjelma ja mietitään miten ja missä harjoittelua voisi 
jatkaa. Hinta on 15 € + sisäänpääsymaksu (Liikunta-, Seniori-, tai 
kertamaksu). Kimmokekortilla päiväkurssit ovat maksuttomia.

Kupittaan urheiluhallin tilauskuntosali, Tahkonkuja 5

Syyskuun kurssien ilmoittautuminen alkaa ma 16.8. klo 12.00 alka-
en www.turku.fi/kuntosaliabc:

maanantaisin 4.–25.9. klo 17–18.30
keskiviikkoisin 6.–27.9. klo 13.30–15

Ruotsinkielistä kuntosaliharjoittelun ABC-kurssia Kupittaan tilaus-
kuntosalilla voi tiedustella: p. 050 5546218.

•	tasapainoryhmä: Ajalla 10.5.–14.6. ke klo 14.30–15.30
Kupittaan urheiluhalli (os. Tahkonkuja 5)  
Kauniilla säällä tasapainoryhmä ulkona puiston alueella hallin 
pääsisäänkäynnin edustalla, sateella hallissa. Aloittelijoiden tasa-
painoryhmissä opitaan tasapainoharjoittelun alkeet erityisliikun-
nanohjaajan johdolla.  
Osallistumismaksu 2,5€ / krt. Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.

•	Soveltava lavis 
Pääkirjaston sisäpihalla ajalla 29.5.–19.6. ma klo 10.00–10.45
(os. Linnankatu 2)

Soveltava Lavis on hauska ja hikinen tanssitunti. Tanssiaskeleet 
ovat helppoja, joten mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. 
Tanssia voi myös esim. tuolista kiinni pitäen, joten ryhmä sovel-
tuu erityisesti henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai 
käytössä on liikkumisen apuväline. Mukaan joustavat vaatteet ja 
juomapullo. Sateen sattuessa tunti kirjaston Studiossa. Osallistu-
minen 5€ / krt (aleryhmät 2,5€ /krt).  
Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus p. 050 5947207.
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•	 Kävelyryhmä Urheilupuistossa ajalla 10.5.–21.6. ke klo 12.30–13.30 
(os. Paavo Nurmen puistotie 9)

Kävelyä Karikon lenkillä sekä tasapainoilua Unelmien kannaksella. 
Kävelyryhmä soveltuu henkilöille, joiden toimintakyky on heiken-
tynyt tai käytössä on liikkumisen apuväline. Lähtö Yrjänän koh-
taamispaikan pihasta (os. Itäinen Pitkäkatu 49). Sateen sattuessa 
tuolijumppaa Yrjänän kohtaamispaikassa. 

Osallistumismaksu 2,5€ / krt. Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Liikuntapalvelukeskus p. 050 5947  207.

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa.

Keskustan alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Kupittaan urheilukeskuksessa, keinonurmikenttä 5:n ja
rullaluisteluradan vieressä

•	Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen pihalla. 

•	Urheilupuistossa Karikon lenkillä yläkentän vieressä 

•	Urheilupuistossa välikentän eteläpäädyssä: ikääntyneiden puisto-
kuntosali Unelmien kannas

•	Ruissalossa Rantapromenadin ja Hevoskarintien risteyksessä, 
Tammenterhon lähellä 

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
www.turku.fi/kuntosalit.

Alueesi liikuntapalveluvastaava  
p.050 5546 218 tai lotta.nylund@turku.fi /
p. 050 5546 250 tai
jorma.fisk@turku.fi

Liikunta
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SAteeNKAAReVAA SeNiORitOiMiNtAA,
Turun seudun Seta ry

TuSetan ryhmät ovat kesän ajan tauolla. Senioriryhmä kokoontuu vii-
konloppuisin kerran kuussa taas syyskuusta 2017 alkaen. Tapaamisiin 
voi liittyä mukaan missä vaiheessa vuotta tahansa, luvassa on rentoa 
yhdessäoloa ja keskustelua. Senioriryhmän lisäksi TuSetalla kokoon-
tuu muun muassa kristillinen piiri Malkus ja ennakkoluulottomien 
miesten ryhmä Nallet.

TuSeta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Edustamme seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä nuorista senioreihin. 
Tarjoamme maksutonta vapaa-ajan toimintaa, vertaisryhmiä ja kou-
lutusta mm. sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Toimistollamme on 
mahdollista saada myös seksuaalineuvontaa ja -terapiaa alennushin-
noin. Olemme mukana Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus -projektis-
sa. Toiminta on avointa kaikille.

Eerikinkatu 22b B 20 (2. krs. ovisummeri iltaisin), 20100 Turku
p. 045 166 5232, info@tuseta.fi
www.tuseta.fi, www.facebook.com/tuseta
toimiston aukioloajat:
ti klo 12–17:30, ke klo 15–18, to klo 12–16

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. 11–17, onsdag kl. 11–19
(juni–augusti dock endast kl. 11–17), torsdag–fredag kl. 11–16 

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, tjäns-
ter…), hämta broschyrer, tidtabeller och kartor, läsa finlandssvenska 
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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tuRuN KAuPuNGiNteAtteRi
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan teatterista! 

Suomi 100-juhlavuoden ohjelmistomme nostaa esiin paikallisia tari-
noita. Tarjolla on korkealaatuista teatteria moneen makuun. Lippuja 
syksyn esityksiin voi ostaa jo nyt.

Kesäteatteriesitys Fingerpori 27.5.–19.8.

Kesäksi teatteriesitykset siirtyvät Naantaliin emma teatterin ulkoil-
makatsomoon, jossa nähdään Fingerpori. Pertti Jarlan sarjakuvaan 
perustuva esitys jatkaa komediallista kesäteatteriperinnettä. 
Eläkeläisliput 32 € 

Syksyllä Kaupunginteatteri palaa Aurajokirantaan

Turun Kaupunginteatterin syksy alkaa juhlavissa merkeissä, kun pa-
laamme kolmen vuoden evakon jälkeen remontoituun teatteritaloon 
Aurajoen rantaan. Ohjelmistossa ovat muun muassa:

Viimeinen laiva, ensi-ilta 15.9.

Syyskauden avaa telakan ja nuoruudenrakastetun pelastamisesta 
kertova musikaali Viimeinen Laiva. Ohjaaja Mikko Kouki lupaa vahvaa 
paikallisväritystä näytelmään, telakkakaupungissa kun ollaan. 
Eläkeläisliput 39 / 42 € 

Paavo – lentävä turkulainen, ensi-ilta 22.9.

Turkulaisia tarinoita kertoo myös draamakomedia juoksijalegenda 
Paavo Nurmesta. Miten käy Heikki Nousiaisen esittämän Paavon, kun 
vanhuksen kotitaloa uhkaa purkaminen? 
Eläkeläisliput 33 € 

Seitsemän veljestä, ensi-ilta 3.11.

Näitkö sinä Kaupunginteatterin 70-luvun kohuversion Aleksis Kiven 
klassikkotekstistä? Marraskuussa veljekset palaavat teatterilavalle 
Lauri Maijalan ohjauksessa. Nyt on mahdollisuus verestää muistoja!
Eläkeläisliput 37 € 
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liput ja muu ohjelma

Tutustu koko ohjelmistoomme netissä osoitteessa

www.turunkaupunginteatteri.fi tai soita myyntipalveluumme
p. 02 262 0030

Lippukassamme Hallin lippis palvelee Turun Kauppahallissa
(Eerikinkatu 16), 

Normaali aukioloaika on ti–pe klo 11–18 ja la klo 10–16.

läHitORi iSO-HeiKKi
tietoa ja toimintaa ikäihmisille

Palvelutalo Iso-Heikki, Revontulenkatu 4, Turku
(bussit 32 ja 42)

Lähitori Iso-Heikki on auki syksyllä 7.9.–30.11. 
torstaisin klo 13–16. 

Toiminta on tarkoitettu kaikille turkulaisille yli 60-vuotiaille sekä 
heidän läheisilleen. Toiminta on maksutonta. Luvassa on monenlaista 
tietoa ja toimintaa arkeen sekä hyvinvointiin liittyen. Aiheet vaihtelevat 
viikoittain eri teemojen mukaan. 

Syyskauden avajaisia vietetään 7.9. tanssin merkeissä.

Jokaisena lähitori-päivänä:
•	 ikäihmisten palvelutorin palveluohjaaja tavattavissa klo 13.30–15

•	 vapaaehtoisen ohjaama tuolijumppa klo 15 

Päiväkohtaisiin ohjelmiin voi tutustua mm. Palvelutori Poijussa
(Humalistonkatu 7) sekä osoitteessa www.tukenasi.fi. Ohjelmista 
selviävät mm. tietoiskujen ja muiden ohjelmien tarkemmat kellonajat, 
joiden perusteella voi suunnitella milloin haluaa olla paikalla.

Lisätietoja: Katja Laine, katja.laine@tukenasi.fi, puh. 040 1398 404

Tervetuloa Lähitorille!
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tuRuN SeuDuN VANHuStuKi RY
Lounatuulet Yhteisötalo, 2. krs

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
puh. 044 536 7741
info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi

Toimisto avoinna ti–ke klo 9–12 ja to klo 12–15.
Bussit: P3, 8, 20, 32 ja 42.

Yhdistyksen kaikille avoimet tilaisuudet:

Vanhustuen toimisto

•	Peliä ja porinaa perjantaisin kello 10–11.30. Pelataan, jutellaan ja 
juodaan kahvit.

•	levyraati 20.6. alkaen tiistaisin kello 13–14.30 31.8. asti. Mikä on 
kesän hitti? Tule antamaan pisteesi.

•	Oloneuvoksen olohuone maanantaisin kello 13–14.30; asiantuntija-
alustuksia, keskustelua ja kahvit, aiheet:

•	 5.6. Neuvontavideot ikäihmiselle 
•	 14.8. Viking linen senioriristeilyt
•	 28.8. ikäihmisen masennus ja hoitokeinot
•	 11.9. Kotipalveluita kaupungin palveluseteliasiakkaille
•	 25.9. Jalkaterän terveys
•	Bingo ma 21.8. ja 18.9. kello 13–14.30. Peliä ei tarvitse osata etukä-

teen.
•	Käsityökerho Vakka 30.8. alkaen parittomien viikkojen keskiviikkoi-

sin kello 13–15. Tehdään käsitöitä yhdistyksen materiaaleista.
•	 ikivireät ryhmä joka toinen torstai alkaen 7.9., ilmoittaudu 31.8. 

mennessä toimistolle.

Ruusukorttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 11)

•	laulaen kesään ti 6.6. klo 14–15. Lauletaan yhdessä vanhoja kou-
lulauluja, Vesa Ranki säestää ja Ola Mikola yhteislaulattaa.
Juontajana Eira Tähtinen. 

•	Syksyn ensimmäinen iloinen iltapäivä 5.9. klo 14–15.30
•	Annelin tuolijumppa 6.9. alkaen keskiviikkoisin klo 13–14.
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luento:

•	Studia Generalia senioreille tiistaisin kerran kuukaudessa klo 
12–13.30 kirjaston Studiossa (Linnankatu 2)

•	 8.8. tuki- ja liikuntaelimistön muutokset ikääntyessä

Kesäteatterimatka 13.7. Mustion Linnan kesäteatteriin ”Ministeriä 
viedään” -näytökseen. Lähtö klo 11, omakust. ruokailu Muurlan lasis-
sa menomatkalla, näytös alkaa klo 14 (katettu katsomo).

Hinta jäsenille 37 €, ei-jäsenille 42 € (sis. bussikuljetus ja teatteri-
lippu). Varaa paikkasi 9.6. mennessä puh. 044 536 7741 / yhdistyksen 
toimistolla / tilaisuuksissamme.

tuRuN KYlätAlO
Lämpimästi tervetuloa Turun Kylätaloon!

Turun Kylätalo ry
Veistämöntorin varrella, Pakkarinkatu 1, Turku
p. 045 234 3823 (Pauli), turunkylatalo@gmail.com
kylataloturku.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.

Kylätalo on paikka, jossa voi hetken hengähtää, nauttia kupin kahvia 
tai teetä, tavata muita sekä löytää vaikka ystävän tai kirjan. Kylätalos-
sa järjestetään ihmisten itse ideoimaa toimintaa laidasta laitaan.

Kylätalossa on idyllinen kahvila, lahjatavara- ja käsityötuotemyymälä ja 
paljon, paljon muuta sekä hiljainen huone rauhalliseen työskentelyyn.

Lahjoitusleipää ja muita -elintarvikkeita.

Joka keskiviikko klo 13–14 luku- ja juttupiiri: Keräännymme yhteen 
lukemaan päivän Turun Sanomat ja keskustelemaan maailman me-
nosta. Lisäksi vetäjä lukee kirjaa ääneen.

Mahdollisuus liittyä sähköposti- tai tekstiviestilistalle.
Tervetuloa tutustumaan!
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tuRuN AMMAtti-iNStituutiN SeNiORiKluPi
Kaipaatko uusia ystäviä ja hauskuutta arkipäiviisi?

Tule mukaan lähihoitajaopiskelijoiden järjestämään viriketoimintaan!

Senioriklupi tarjoaa kaikille senioreille avointa sosiaalista toimintaa.

Elokuussa Senioriklupin toiminta käynnistyy Kupittaan puiston laidalla, 

Turun ammatti-instituutin uudessa WISIOssa,
osoitteessa Lemminkäisenkatu 14–18 A.
(Käynti kerhotilaan Cafe WISIOn kautta).

Senioriklupin ohjelma: 

•	tiistaisin 22.8., 29.8., 5.9., 12.9. ohjelmassa aivojumppaa ja virkistä-
vää sosiaalista toimintaa.

•	torstaisin 7.9., 14.9. ohjelmassa tuolijumppaa ja muuta terveyttä 
edistävää ohjelmaa.

Senioriklupin toiminta on ilmaista. 

WiSiOn kahvilassa tarjoiltavana iltapäiväkahvi ja -teetarjoilu Klupin 
toimintaan osallistuville 3€.

tervetuloa tutustumaan mukavaan seuraan!

Tutustu samalla Turun ammatti-instituuti
tAitO-ravintolan maittavaan lounastarjontaan!
(Lemminkäisenkatu 14-18, B-porras).

Viikolla 38 Senioriklupin toiminta palaa Kerttuliin.
Osoite: Hovioikeudenkatu 3, Kerttulin vanhainkodin 1.krs, kerhohuone

Ohjelmamme löydät Turun Sanomien Menovinkeistä ja osoitteesta 
www.turku.fi/tapahtumakalenteri

lisätiedot: 

050 4283 153/ Taina taina.halsvaha@turku.fi
040 6350 361 / Anne-Mari anne-mari.kettula@turku.fi
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tANSSiteAtteRi eRi
Yliopistonkatu 7, 20100 Turku 
p. 02 2501 032, liput@eri.fi, www.eri.fi 

HittoCaBBAret palaa tanssiteatteri eRiin

Tervetuloa Tanssiteatteri ERIin, pieneen ja intiimiin teatteriimme aivan 
Turun ydinkeskustaan! Suuren suosion saanut HITtoCaBBAret palaa 
näyttämöllemme syyskuussa. Tämä kansainvälinen kabaree tuo la-
valle teatteriseurueen, joka yrittää epätoivoisesti päästä esiintymään.  
Teoksen musiikki koostuu koko maailman tuntemista hiteistä, joista 
huikea naisduo, tukholmalainen huippumuusikot Lise&Gertrud, on 
sovituksillaan luonut koskettavia, hiottuja timantteja. Kaikki liukuu 
vauhdikkaana potpurina, jonka vahvin mauste kauneuden lisäksi on 
huumori; kuinkas muuten. Teoksen ohjaus, koreografia Tiina Lindfors.

esityksiä on vain 9 kpl (1.9., 2,9., 7.9., 8.9., 9.9., 13.9., 14.9. ja 15.9.). 
Liput Tanssiteatteri ERIstä 28€ /eläkeläiset. Lippupisteestä (www.
lippu.fi) ostettuna sisältää palvelumaksun eli 30,50 €. Meille käy myös 
saattajakortti.

SeNiORiPYSäKKi 
tukea 60+ -vuotiaille

www.tukenasi.fi
Linja-autot: Kaikki Turun torille tulevat
Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 Turku 

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

•	Senioripysäkki® -keskusteluryhmiä aloitetaan kautta vuoden. 
Keskusteluryhmät ovat luottamuksellisia, ammatillisesti ohjattuja ja 
osallistujille maksuttomia pienryhmiä (5–8 hlöä). Ryhmät kokoontu-
vat 15 kertaa, kerran viikossa, 1,5h.

•	 iKätuKi-tukihenkilötoiminta tarjoaa yksilömuotoista tukea vaikeis-
sa elämänmuutostilanteissa.
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•	tule keskustelemaan parisuhteestasi joko yksin tai yhdessä.  Yh-
teydenotot ja tiedustelut maksuttomista yksilö- ja paritapaamisista 
sekä parisuhdekursseista puh. 040 5291354 / Terttu Vieri

Juhannuskahvit 19.6. klo 13.00–14.30. Tule nauttimaan yhdessäolosta 
ja hauskoista hetkistä! 

Ota yhteyttä: Marika Siika,

p. 040 5866 055, marika.siika@tukenasi.fi

tuRuN KAuPuNGiNKiRJAStO 
Pääkirjasto, Linnankatu 2, 20100 Turku
Aukioloajat ma-pe 9-20, la 10-16, su 12-18.
Juhannuksena 23.-25.6. suljettu.
www.turku.fi/turun-kaupunginkirjasto

Vanhuspalveluiden informaatikko Katarina Kapiainen, 
p. 050 594 7235, katarina.kapiainen@turku.fi

Yhteislaulua kirjastopihalla 
Turun soitannollinen kerho laulattaa ja tanssittaa kirjastopihalla 7.8., 
14.8., 21.8., 28.8. ja 4.9. klo 17–18.15. Tule mukaan laulamaan!

Soveltavaa lavista kirjastopihalla

Liikuntapalvelukeskuksen järjestämä hauska ja hikinen tanssitunti 
kirjastopihalla maanantaisin 29.5.–19.6. klo 10–10.45. Katso tarkem-
mat tiedot sivulta 14 Liikuntapalvelukeskuksen menovinkeistä!

Studia generalia senioreille

Luento- ja keskustelusarja hyvän ikääntymisen mahdollisuuksista 
tarjoaa syksyllä painavaa asiaa senioreille ja ikääntymiseen liittyvis-
tä kysymyksistä kiinnostuneille. Luennot aina klo 12.00–13.30 Turun 
pääkirjaston Studiossa. Ensimmäinen luento: 8.8. Jottain tarttis tehrä 
– toimintakykyinen seniori. Fysioterapeutti Jenna Walldén kertoo tuki- 
ja liikuntaelimistön muutoksista ikääntyessä. Syksyn muut luennot 
19.9., 10.10., 7.11. ja 12.12.

Kirjasto
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Kirjastoauto

Koululaisten loma-aikana koulupysäkkejä ei ajeta. 
Kirjastoautot ovat poissa ajosta 3.–30.7.

VeMPAiNtuKi  Ma 11.9. klo 13–14.30 Studiossa

Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä? Ota 
oma laite mukaan ja tule kysymään, niin mietitään yhdessä ratkaisua 
ongelmaan! Laitteita saa myös lainata paikan päältä.

teeMAOPAStuKSet musiikkiosaston lukuhuoneessa

•	Ke 13.9. klo 16–17.30 TIETOKONEEN TIETOTURVA
Miten voit parantaa tietokoneesi ja tietojesi tietoturvallisuutta?

•	Ti 19.9. klo 14–15.30 SUKUTUTKIMUSTA VERKOSSA Mistä ja miten 
sukututkimus aloitetaan? Opastuksessa tutustumme mm. Hiski-
tietokannan käyttöön. 

•	Ma 25.9. klo 15–16.30 MATKOJEN VARAAMINEN VERKOSSA Mu-
siikkiosaston lukuhuone 
Haluatko varata itse matkasi netissä, mutta olet epävarma siitä, 
miten se toimii?

Lisää tapahtumia löydät kirjaston sivuilta ja sieltä kaupungin tapah-
tumakalenterista (osoite ylhäällä). Tarkkaile myös Turun Sanomien 
Minne mennään -palstaa! 

eläKeläiSteN KeSäPelit, KAiKKi PelAA! 
Keskiviikkoisin klo 10–12 
7.6.–9.8.2017

Kupittaa, Pyhän Henrikin lähteen luona
Järj. Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus 
www.turku.fi/lehmusvalkama p. 02 2625 020
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tuRuN SeuDuN NiVelYHDiStYS
Aninkaistenkatu 14 B 3
Puh. 040 351 3833
toimisto@nivelposti.fi
www.nivelposti.fi

Tule mukaan yhdistyksen kesän toimintaan! Lisätietoa tapahtumista 
saat yhdistyksen toimistolta, jonne ilmoittautumiset retkille. Muihin 
kesätapahtumiin ei tarvitse ilmoittautua. 

Retket
•	 17.6. Yllätysmatka johonkin kiinnostavaan kohteeseen. Kysymyk-

sessä on koko päivän retki, jonka hinta bussikuljetuksineen on 35 €. 
Ilmoittautuminen to 8.6. mennessä.

•	 23.-24.8. Retki Hankoon, jossa yövytään Villa Maijassa. Hinta 110 €, 
sis. matkat, majoitus ja aamupala. Ilmoittautuminen ke 31.5. men-
nessä.

Niveltreffit Verkahovin ravintolassa
•	Keskiviikkoisin 7.6., 5.7. ja 2.8. järjestetään Verkahovin ravinto-

lassa (Verkatehtaankatu 4) niveltreffit lounaan yhteydessä. Lounas 
alkaa klo 13 ja on omakustanteinen. Lounaalla rupatellaan leppoi-
sia ja tutustutaan muihin paikallaolijoihin.  
Ei ennakkoilmoittautumista, saavu vain paikan päälle.  
Paikalla yhdistyksen puolesta Marjo Suominen, puh. 045 881 3113.

lähiseuturetket
•	 13.6. Opastettu haustausmaakävely Turussa
•	 9.8. Opastettu kiertokävely Kultarannassa, Naantalissa

Retkien päivämäärät ja ajat tarkentuvat myöhemmin.  
Lisätietoja voi kysellä toimistolta tai katsoa osoitteesta
www.nivelposti.fi. Lähiseuturetket ovat omakustanteisia.

Toimisto avoinna kesällä ma klo 12–16, ke klo 9–12 ja to klo 9–12.  
Toimisto on kesätauolla 3.–14.7.

Syksyn ohjelma tulee alkukesästä näkyville osoitteeseen
www.nivelposti.fi.
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RuuSuKORtteliN HYViNVOiNtiKeSKuS
Puistokatu 11 B, Turku 
p. 02 2626 000 
Ovelle palvelubussilla P1

Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen puutarha palkittiin v. 2016 par-
haana julkisten tilojen pihana, tule ja tutustu! Kaikille turkulaisille 
ikäihmisille avoimet kesätoiminnat Ruusukorttelin hyvinvointikeskuk-
sen puutarhassa (5.6. –11.8.2017):

•	Maanantaisin ja perjantaisin ulkopelejä klo 12.30–13.30
•	Kesäkahvilasta pullakahvit ja muut herkut tiistaisin, keskiviikkoisin 

ja torstaisin klo 10–14. Säävaraus!
•	lettuja paistetaan tiistaisin klo 13
•	Kahvia ja pullaa keskiviikkoisin
•	Makkaraa grillataan torstaisin
•	ulkokuntosalilaitteet käytössä maksutta joka päivä, kysy tarvitta-

essa ohjausta neuvonnasta

Kädentaidot avoinna arkisin 21.6. asti ja jälleen 14.8. alkaen. Tule 
tutustumaan toimintaan! Kädentaitojen maksuttomat askartelupajat 
tiistaisin ja torstaisin klo 10–14 (10.7. –13.8.) sään salliessa puutar-
hassa, muutoin kirjastossa. Kesän askartelupajoissa teemana koru- 
ja korttiaskartelut kierrätysmateriaaleista.
Lisätiedot p. 040 6308 092/ Suvi ja Elisa.

Poimintoja kesän tapahtumista

•	 to 8.6. klo 13 Kesätanssit, tanssittamassa Valamo Trio

•	 to 22.6. klo 13 Juhannusjuhlat, esiintymässä mm. kansantanssi-
ryhmä Fyyrkantit ja Retrox-bändi. Iloista keskikesän tunnelmaa!

•	 to 6.7. & to 3.8. klo 13 Yhteislaulua Timppa Rautalan johdolla

Ruusukorttelin ruokasali on avoinna 19.6. –6.8.2017 (vko 25–31) väli-
senä aikana arkipäivisin klo 7.30–9.00 ja klo 11–13.00 lounasaikaan. 
Muina aikoina ruokasali palvelee myös lauantaisin klo 7.30–9.00 ja 
klo 11.00–13.00. Ruokailun tuottaa Arkea Oy.
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KäVelYtReFFit
(muutokset mahdollisia) 

Suositut koira-avusteiset kävelytreffit jatkuvat taas kesätauon jäl-
keen elokuussa! 

Kävelytreffeillä Hali-Koira johdattaa kävelijät tutustumaan erilaisiin 
kohteisiin. Voit osallistua joka kerta tai vain silloin, kun sinulle itselle-
si sopii. Ei vaadi ilmoittautumista, mutta mahdollisten ryhmien tulos-
ta toivomme etukäteen yhteydenottoa. Tervetuloa kävelyille! 

•	 23.8. klo 13 vierailemme Kuralan Kylämäen leivontapäivässä. Op-
paanamme on Leena Tiilikainen. Kokoontuminen portilla,
osoite Jaanintie 45, Turku.

•	Ke 30.8 klo 13 tutustumme taidekappeliin Aiju von Schönemanin 
opastamana. Kokoontuminen parkkipaikalla,
osoite Seiskarinkatu 32, Turku.

Katso koko syksyn ohjelma www.kotikunnas.fi tai nouda omasi paikan 
päältä kävelytreffeiltä.

Huom! Ethän ota lenkille omaa koiraasi mukaan! Hali-Koira Viljo-Val-
demarilla on erikseen lupa vierailla kyseisissä kävelylenkkikohteissa.

Jos tarvitset avustajaa, ota yhteyttä vapaaehtoisiin KULTTUURIYSTÄ-
VIIN vähintään 3 päivää aiemmin, p. 046 920 4142 (SPR, Turun osasto)

Lisätietoja kävelyistä: p. 044 082 0213 / Ko-
tikunnaan projektikoordinaattori Helena tai  
p. 050 344 2881 / kävelyiden ohjaaja Maarit 

Järj. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 
yhteistyössä Turun kaupungin, Parkinmäen 
palvelutalon ja Kylätalon kanssa.
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HAPPY HOuSe
kaikille avoin ja esteetön kohtaamispaikka

Ursinkinkatu 11, 20100 Turku
Turun Seudun Vammaisjärjestöt TVJ ry
www.happyhouseturku.fi ja www.facebook.com/HappyHouse.Turku

Happy Housessa voit esimerkiksi osallistua päivittäin ohjattuihin oh-
jelmatuokioihin sekä lukea päivän lehden, nauttia edullisen kahvion 
antimista, käyttää tietokonetta tai tutustua taidenäyttelyihin.

Happy House on avoinna arkisin. Tervetuloa! 

VARiSSuO – lAuSte

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
•	 Varissuon jäähallin kuntosali palvelee senioreita aukioloaikojen 

puitteissa.

•	 Varissuon jäähallin kuntosalille pääset kätevästi Seniorirannekkeen 
avulla.

Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke tai p. (02) 262 3570. 

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa.

Varissuo-lausteen alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Lausteen kuntoradan vieressä vanhan hiihtomajan kohdalla, Ketun-
kadun päässä

•	 Varissuon kuntoradalla, lähellä Kohmon liittymää

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
www.turku.fi/kuntosalit.

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6229 tai
minna.inkinen@turku.fi

Liikunta



29

eläKeläiSteN KeSäPelit, KAiKKi PelAA! 
Tiistaisin klo 10–12
lauste Pormestarinpuiston kenttä
Pelikausi 6.6.–8.8.2017
 

Tiistaisin klo 13.30–15
Varissuo, Normaalikoulun kenttä
Pelikausi 6 6.–8.8.2017
 

Järj. Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus
www.turku.fi/lehmusvalkama p. 02 2625 020

lAuSteeN JA VARiSSuON KiRJAStOt
lausteen kirjasto
Raadinkatu 7, 20750 Turku
p. 02 2620 750

Avoinna omatoimisesti: ma–su klo 7-21 
Palveluajat: ma ja to klo 10–16 
19.6.–30.7. avoinna vain omatoimisesti

Varissuon kirjasto
Nisse Kavonkatu 3, 20610 Turku
p. 02 262 0777
Avoinna: ma–to klo 10–19 ja pe klo 10–16
19.6.–20.8. seuraavasti: ma–ke 13–19, to–pe 10–16

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon! 

Kirjasto
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SKANSSi – uittAMO

tANSSiSeuRA SeKAHAKu, 60 + tANSSitReeNit
on suunniteltu yli 60-vuotiaille, jotka haluavat uusia haasteita, iloa ja 
hyvinvointia elämään.  Ryhmissä opetellaan ja harrastetaan kivalla 
porukalla ja rennolla otteella lavatansseja laidasta laitaan. Tanssi on 
hauskaa ja tehokasta liikuntaa, joka sopii ihan kaikille. Voit tulla yksin, 
kaksin tai porukalla. Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

tANSSitReeNit uittAMON tANSSiPAVilJONGiSSA

Tiistaisin (16.5.–29.8.2017 välisenä aikana) klo 14.30–16.30 
60+ PERUSTEET

•	  16.5. Foksi 1

•	  23.5. Foksi 2

•	  30.5. Hidas Valssi 1

•	  6.6. Hidas Valssi 2

•	  13.6. Hidas Valssi 3

•	  20.6. Fusku 1

•	  27.6. Fusku 2

•	  4.7. Fusku 3

•	  11.7. Bugg 1

•	  18.7. Bugg 2

•	  25.7. Bugg 3

•	  1.8. Tango 1

•	  8.8. Tango 2

•	  15.8. Hidas Valssi 

•	  22.8. Fusku

•	  29.8. Bugg

Hinnat jäsen / ei jäsen / kerta
8 € / 12 €.

Jäsenmaksu 30 € / vuosi. Jäsenille treenikortti 35 € / 5 kertaa
tai 70 € / 10 kertaa. 

Kysy lisää treeneissä. Maksu käteisellä.

lisätiedot 
www.sekahaku.net
Erja Vuorinen, erja.vuorinen@sekahaku.net, p. 045 894 8383
Matti Mustajärvi, matti.mustajarvi@sekahaku.net, p. 0400 225 856

tANSSiN ilOA KAiKille!
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leHMuSVAlKAMAN HYViNVOiNtiKeSKuS 
AUKI KOKO KESÄN

Karviaiskatu 7, 20720 Turku
p. 02 2625 020, ma–pe klo 8–15
www.turku.fi/lehmusvalkama
Linja-autot: 9,12,99 ja P1

Toivotamme kaikki turkulaiset eläkeläiset/ikäihmiset tervetulleiksi 
toimintaan mukaan! 

•	Sauna- ja allasosasto, auki koko kesän!
•	Aamu-uinti naiset klo 7–8 ma–pe, miehet klo 8–9 ma–pe

hinta 2,5€ / kerta
•	 Yleinen saunavuoro naisille sekä miehille ti–pe klo 9–14,

hinta 4€ / kerta
•	Tilaussauna-aikoja iltaisin ja lauantaisin 5€ / kerta 

Liikunta kannattaa aina, ja samalla saa olla mukavassa seurassa!

eläKeläiSteN KeSäPeleJä läHiöiSSä 5.6.–11.8..2017  
Ke klo 13–15 Vasaramäki, Lehmusvalkaman Hyvinvointikeskus

Muita peliaikoja ja -paikkoja esitteen sivuilla 24, 29, 34, 44 

esimerkkejä kesän 2017 tulevista tapahtumista:

•	 Juhannusiltamat tiistaina 20.6. klo 18, hyvää ohjelmaa ja tanssior-
kesteri

•	Grillijuhlat etupihalla tiistaina 27.6. klo 13, yhteislaulua/tanssia, 
grilli auki!!

•	 Yhteislaulutilaisuus torstaina 13.7. klo 13,
laulattamassa Kari Villberg

•	elokuun Kuutamoiltamat torstaina 24.8. klo 18 mm. hattukilpailu 
ja tanssia luvassa

tulossa: tähtikonsertti/tanssit torstaina 5.10. klo 15–18
Tangokuningatar 2015 Susanna Heikki & Voimaorkesteri

Liput tulevat myyntiin ma 3.7. alkaen asiakasneuvontaan.
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Ryhmätoiminnat: Ystäväpiiri, kiva meno, elä hyvin voi hyvin.
SYKSYLLÄ 2017!

Ilmoittaudu mukaan saat iloa ja ystäviä elämääsi 

Kädentaito-, kutomo- ja puutyöverstas kiinni 14.6–13.8.2017.
Tervetuloa syksyllä!

Kysy lisätietoja, puh.02 2625 029.

Mahdollisuus ateriointiin ma–pe klo 11–13 ja la–su klo 11–12.30 
(4.80–6.30€) 

Lisätietoja mahdollisuuksista osallistua saat mm. viikkotiedotteesta 
www.turku.fi/lehmusvalkama tai soittamalla numeroon 02 2625 020.

Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen aulasta, Varissuon ja Mänty-
mäen terveysasemilta sekä TS minne mennään palstalta. 

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Petreliuksen uimahallissa pääset liikkumaan 
omatoimisesti ja ohjatusti

Ruiskatu 2, ma–ke klo 6–10 ja 14–19, to klo 15–19, pe klo 6–10 ja 14–
18 sekä la–su klo 10–14.30, p. 044 907 2702 www.turku.fi/uimahallit

uimahalli auki 19.5. asti. Uimahalli aukeaa kesätauon jälkeen 28.8.

Vesijumpat: Eritasoisia vesijumppia päivä ja ilta-aikaan vesijumppa-
maksulla. Ryhmiin tulee ilmoittautua. Vesijumpat alkavat viikolla 36 

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Skanssi-uittamon alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	 Ilpoisten kuntoradalla, Ilpoisten koulun lähellä
•	Koivulan ulkoilureitillä, Munstenpolun ja Moreenikadun välillä
Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
www.turku.fi/kuntosalit.

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6228 tai toni.pekkola@turku.fi

Liikunta
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KOtiKuNNAS 
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

Luolavuorentie 4, 20810 Turku
www.kotikunnas.fi, facebook.com/kotikunnas
Linja-autot: P1, P3 sekä 18

Yhdistyksellämme on iloa arkeen pysäkkejä Kotikunnaassa, Nätti-
nummella, Nummella sekä Runosmäessä.

Tämän lisäksi Iloa arkeen -pysäkki saa välillä pyörät alleen ja kiertää 
ympäri Turkua liikkuvana resurssikeskuksena/Vierivinä Kivinä, 
jolloin paikalla on mahdollisuus saada sekä järjestön että kaupungin 
tarjoamaa neuvontaa ja ohjausta. Liikkuva resurssikeskus -hanke 
(STEA) on Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin 
kumppanuushanke. 

•	Kotikunnas on iloa arkeen -pysäkki, jossa on aktiivista vapaa-
ehtoistoimintaa, erilaisia konsertteja, tapahtumia ja ryhmiä yms. 
Toivotamme kaikki lähialueen ikäihmiset tervetulleiksi toimintaan 
mukaan!  
Hae Kotikunnaan Iloa arkeen -pysäkin kesäohjelma ala-aulasta.

esimerkkejä toiminnasta, joihin olet lämpimästi tervetullut joka kerta 
tai silloin kun Sinulle sopii:

•	 1.6. klo 13 Kari ja Kaverit esittävät J.Vainion saaristolaislauluja

•	MuiStOJeN BuleVARDeiSSA lauletaan ja muistellaan yhdessä.  
Kesän bulevardit luentosalissa ke 21.6. klo 13 sekä to 27.7. klo 13.

•	KORtteliKluBi lähialueen kotona asuville eläkeläisille maanan-
taisin klo 10.30–12. Klubilla on asiantuntijaluentoja ja vaihtelevaa 
vapaamuotoista toimintaa. Ohjelma suunnitellaan kävijöiden kans-
sa. Tervetuloa kesätauon (16.5.–20.8.) jälkeen maanantaina 21.8. 
klo 10.30 mukaan!

Tilaisuudet ovat ilmaisia, tervetuloa!  
Ryhmien tulosta toivomme etukäteen ilmoittautumista,
p. 044 082 0213
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eläKeläiSteN KeSäPelit, KAiKKi PelAA! 
Maanantaisin klo 13 –15
Petrelius, tähkäpuisto
Pelikausi 5.6.–7.8.2017

Keskiviikkoisin klo 13.30–15
lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaiskatu 7
Pelikausi 7.6.–9.8.2017

Perjantaisin klo 10–12
Puistomäen kenttä (Kastarikatu 5/Ispoisten puistotie)
Pelikausi 9.6.–11.8.2017

Järj. Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus 
www.turku.fi/lehmusvalkama p. 02 262 5020

ilPOiSteN, SKANSSiN MONitORiN JA VASARAMäeN 
KiRJAStOt
ilpoisten kirjasto 
Lauklähteenkatu 13, 20740 Turku 
p. 02 262 0764 
Avoinna omatoimisesti:
ma–su klo 7–21 
Palveluajat:
ma–ti klo 13–19 ja ke-pe klo 10–16 
19.6–20.8. palveluajat seuraavasti:  
ma-ti 13–19, ke–to 10–16  

Vasaramäen kirjasto 
Lehmustie 7 B, 20720 Turku 
p. 02 262 0763 
Avoinna omatoimisesti: ma–su 7–21 
Palveluajat: ma ja to klo 10–16 
19.6.–30.7. avoinna vain omatoimisesti

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!

Skanssin Monitori 
Skanssin kauppakeskus 
2.krs/ Itäparkin pääty 
p. 040 160 4556 
Avoinna: ma–ke klo 11–18,
to klo 12–19 ja pe klo 11–17

Kirjastonhoitaja tavattavissa 
parillisten viikkojen perjantaina.

Kirjasto
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MAARiA– PAAttiNeN

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Paattisten aluetalon kuntosali
palvelee asiakkaita koko kesän.

Aluetalon kuntosali (Paattistalonkatu 1) on Seniori- ja liikuntarannek-
keella käytettävissä päivittäin klo 6–21. 

Maarian uimaranta (Karhunojantie 125). Rannalla on wc ja pukusuoja, 
ei valvontaa.

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa. 

Maaria-Paattisten alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät:

•	Moision kuntoradalta (Moision koulutien liittymän lähellä)

•	Tyytikinpesän kentältä leikkipaikan vieressä

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6222 tai
johanna.friman@turku.fi

MAARiAN JA PAAttiSteN KiRJAStO
Maarian kirjasto 
Arkeologinkatu 5, 20460 Turku 
p. 02 247 2272 
Avoinna: ma ja ke klo 13–19  
sekä to ja pe klo 10–16 
Suljettuna 26.6.–30.7.

Paattisten kirjasto 
Toffinkuja 2, 21330 Paattinen 
p. 02 262 5104 
Avoinna omatoimisesti: ma–su klo 7–21 
Palveluajat: ti ja to klo 10–16 
19.6.–30.7. avoinna vain omatoimisesti

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon

Liikunta

Kirjasto
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RuNOSMäKi-RAuNiStulA

AuRAlAN SetleMeNtti RY 
Satakunnantie 10, 21200 Turku
p.050 316 7702, www.aurala.fi
Auralan setlementti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
yhdistys. Auralassa toimii mm. kansalaisopisto ja järjestämme run-
saasti senioritoimintaa. Toimintamme on kaikille avointa, tervetuloa 
mukaan!

KANSAlAiSOPiStON luONtORetKiKuRSSit
•	YölAulAJARetKi

Hiivitään kesäyön selkään Katariinanlaakson lehtoon ja/tai Rauvo-
lanlahdelle kuuntelemaan lintumaailman laulutaitureita 5.6.2017 
klo 22.00–01.00. Mukaan säänmukainen varustus ja tarpeen mu-
kaan omat eväät. Tapaamispaikka Katariinassa, linjan 13 päätepy-
säkillä klo 22.00. Kulku ajankohdan myöhäisyyden takia mieluiten 
omalla autolla. Retken pituus 5–6 km. Retken oppaana biologi Pekka 
Sillanpää. Kurssimaksu 20 €. Ilmoittautumiset puh. 050 316 7702, 
www.aurala.fi tai Auralan toimistoon, Satakunnantie 10.

•	PuulAJit tutuiKSi
Tutustutaan Kupittaanpuistossa luonnonvaraisiin ja koristekasveina 
käytettäviin puulajeihin pe 16.6.2017 klo 10–13. Tarvittaessa mu-
kaan suurentava luppi sekä määritysopas. Tapaamispaikkana Ku-
pittaanpuiston länsikulma klo 10 (Kupittaankadun ja Uudenmaan-
kadun kulmaus). Retken pituus 5–6 km. Oppaana biologi Pekka 
Sillanpää. Kurssimaksu 20 €. Ilmoittautumiset puh. 050 316 7702, 
www.aurala.fi tai Auralan toimistoon, Satakunnantie 10.

•	lOPPuKeSäN RetKi KuRJeNRAHKAN KANSAlliSPuiStOON
Koko päivän retki Lounais-Suomen karunkauniiseen suo- ja metsä-
erämaahan. Lähtö Auralasta pikkubussilla ti 8.8.2017 klo 10. Paluu 
klo 16 mennessä. Retkellä tarvitaan säänmukainen varustus, kumi-
saappaat ovat suositeltavat. Retken hintaan kuuluu makkara lisuk-
keineen sekä pullakahvit. Retken pituus 5–6 km. Oppaana biologi 
Pekka Sillanpää. Kurssimaksu 45 €. Ilmoittautumiset puh. 050 316 
7702, www.aurala.fi tai Auralan toimistoon, Satakunnantie 10.

Auralan 
Setlementti
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iKARe-HANKe ON uuDeltA NiMeltääN DiKARe
DiKARe-toiminta: Digitaaliset kansalaistaidot ja arvokas elämä ikäih-
misille 2017–2020 (STEA)

Pohjola–Raunistula:

•	Vempaintuki eli eri laitteiden arkikäytön neuvontaa ma klo 10–12 
(5.6.–14.8.) Auralan Aurora-Sali, Satakunnantie 10

•	Pihaparlamentti eli keskustelua ajankohtaisista asioista ma klo 
13.30–15.30 (5.6.–14.8.) Vapaaehtoinen kahvi, 1 €

•	Petankki ke klo 13.30–15.30 (7.6.–16.8.) Pelipaikkana Yrjänänpuis-
to, Louhenkatu  

Runosmäki:

•	Vempaintuki eli eri laitteiden arkikäytön neuvontaa ma klo 13.30–
15.30 (5.6.–14.8) 

•	Keskiviikkokerho eli keskustelukerho ke klo 9.30.11.30 (7.6. –16.8)

Lisätietoja: Sanna 050 316 7785, Sirje 050 316 7712

AuRAlAN SeNiORiPäiVä 
Auralan Setlementti ry / kansalaisopisto järjestää 22.8 klo 11–15 pe-
rinteisen senioripäivän Auralassa (Satakunnantie 10)

Lisätiedot: Birgitta Mäkinen 050 316 7708, birgitta.makinen@aurala.fi 

Auralan 
Setlementti
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liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Liikunnan palveluohjaus on maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan Tu-
run liikuntapalveluista ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantuntijalta 
liikunnasta. Kesto noin 1 tunti.

Runosmäen terveysasema os. Signalistinkatu 2:
keskiviikkona 6.9. klo 12–13 

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Runosmäki–Raunistulan alueen ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Runosmäessä Signalistinkadun koira-aitauksen vieressä  

•	Koroisten ristille vievän Viruskujan varrella, ennen kävelysiltaa 

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
www.turku.fi/kuntosalit

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6226 tai
marianna.ylinampa@turku.fi

VANHuSKeSKuS 1 / RuNOSMäeN VANHAiNKOti
Varusmestarintie 14, 20360 Turku
Linja-auto nro 18 Runosmäen suuntaan tulee vanhuskeskuksen 
lähelle.

Runosmäen Vanhuskeskus juhlasali:

•	 5.6. Naispoliisilaulajat  klo 13.30

•	 16.8. laulun Hupsakat -duo laulattaa klo 13.30

•	 29.8. Musiikillinen hartaustilaisuus  klo 13.30

•	 5.9.  Ritva-Annelin musiikkisalonki  ”Juha Wat Vainio”  klo 13.30

•	 13.9.  KaraokeKlubi laulattaa  klo 13.30

Liikunta
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RuNOSMäeN KiRJAStO
Piiparinpolku 19, 20360 Turku 
p. 02 262 0767

Avoinna: ma–to klo 10–19 ja pe klo 10–16  
19.6.–20.8. seuraavasti: ma–ke klo 13–19, to–pe klo 10–16 

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!

Kirjasto

PANSiO – JYRKKälä

JYRKKäläN JA PANSiON KiRJAStOt
Jyrkkälän kirjasto

Nuorisotalonkuja 2, 20210 Turku
p. 02 262 0750

Avoinna: ma ja ke klo 10–16
Suljettuna 26.6.–30.7.

Pansion kirjasto

Pernontie 29, 20240 Turku
p. 02 262 0774

Avoinna: ma ja ke klo 13–19 
sekä ti, to ja pe klo 10–16
Suljettuna 26.6.-30.7. 

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!

Kirjasto

Me-tAlO
Me-talo on maksuton kohtaamispaikka kaikenikäisille ihmisille. Me-
talo tarjoaa vapaa-ajan harrastustoimintaa, kursseja, kerhoja ja tapah-
tumia sekä neuvoa ja tukea.

Hyrköistentie 26, www.fingerroos.net/me-talo

Mukana yhteistyössä on mm. Fingerroosin säätiö, Auralan kansa-
laisopisto, Hövelin palvelutalo ja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry. 
Me-talon toimintaa koordinoi Fingerroosin säätiö ja mahdollistaa Me-
säätiö.
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liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Seniorikortilla ja -rannekkeella myös Pansion 
kuntosalille 
(os. Pernontie 16) aukioloaikojen puitteissa.
Lisätietoja: p. 02 262 3233, www.tuto.fi/kuntosali,
www.turku.fi/senioriranneke 

•	liikuntainfot Me-talolla, Hyrköistentie 26–28
Liikuntainfoon voit poiketa kysymään mitä tahansa mieltäsi as-
karruttavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalveluista ja 
-paikoista. Maksuton, ei ilmoittautumista. to 7.9. klo 10–12

•	Keppijumppaa Pansion koululla (Pernontie 29) naisille ja miehille, 
tunti sopii hyvin aloittelijoille. Toiminta alkaa viikolla 36. Ei ennak-
koilmoittautumista!
Lisätietoja elokuussa www.turku.fi/pansio  Hinta: kausimaksu 30 € 
/ 20 € (aleryhmä) tai kertamaksu 5 € / 2,5 € (aleryhmä)

tiesitkö, että Pansiossa kulkee kulttuurikuntoilureitti? Reittikart-
ta löytyy maksutta mm. Pansion kirjastosta sekä kulttuurikuntoilun 
omilta verkkosivuilta www.turku.fi/kultuurikuntoilu 

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa.

Pansio-Jyrkkälän alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Härkämäen pallokentän yhteydessä
•	Pansiossa Kisapuiston kuntoradan varrella

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
www.turku.fi/kuntosalit.

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6227 tai
hanna.e.vainio@turku.fi

Liikunta
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iKARe-HANKe ON uuDeltA NiMeltääN DiKARe 
DIKARE-toiminta: Digitaaliset kansalaistaidot ja arvokas elämä ikäih-
misille 2017–2020 (STEA)

Pansio:
Pihaparlamentti
•	 eli keskustelua ajankohtaisista asioista ti klo 13–15 (6.6.–15.8.) 

ulkona palvelukeskus Hövelin takapihalla,
Hyrköstentie 26-28. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Jyrkkälä:
•	Vempaintuki (18.4.–15.8.) Tiistaisin klo 12–13.30, Vexin olkkari, 

Jyrkkälänkatu 2 X, katutaso. Tietokoneiden, tablettien ja puhelimi-
en arkikäytön opastusta. Apua vaikkapa laskun maksamiseen tai 
sähköpostin käyttöön. Tule vempaimen kanssa tai ilman. 

Pihaparlamentti
•	 (18.4.–15.8.) Tiistaisin klo 14–16, Vexin olkkari, Jyrkkälänkatu 2 X, 

katutaso. Vapaamuotoista keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista 
lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €. Parlamentti-
keskustelut jatkuvat läpi kesän, sään salliessa ulkona Pergolassa. 
Tiedotetaan alueella. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen!

•	Vempainkerho 1  (27.6 - 18.7) Tiistaisin ja torstaisin klo 9.30–11.00, 
Vexin olkkari, Jyrkkälänkatu 2 X, katutaso. Kerho on tarkoitettu ih-
misille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tietokoneiden käytöstä 
tai joilla on sitä vain vähän. Käytämme kerhossa vetäjien tablettitie-
tokoneita, ja opettelemme mm. maksamaan laskuja ja varaamaan 
TYKSlabin verkossa. Mukaan mahtuu 8. Ilmoittaudu!

•	Vempainkerho 2  (20.7. - 10.8.) Tiistaisin ja torstaisin klo 9.30–
11.00, Vexin olkkari, Jyrkkälänkatu 2 X, käynti kadun puolelta. 
Jatketaan verkkoasioinnin ja tietokoneen käytön opettelua. Jatko-
ryhmä Vempainkerho 1:n käyneille. Mukaan mahtuu 8. Ilmoittaudu!

Tiedustele/ ilmoittaudu: Kai 050 316 7786 kai.makela@aurala.fi tai 
Sanna 050 316 7785 sanna.nurmi@aurala.fi

Auralan 
Setlementti
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NuMMi – HAliNeN

KuRAlAN KYläMäKi 
Avoinna 1.6.–31.8. ti–su klo 10–18. 
Kuralan Kylämäkeen on vapaa pääsy.
Jaanintie 45, puh. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi
 www.turku.fi/kuralankylamaki
•	 iso-Kohmon talon emännän askareita päivittäin 1.6.–31.8. ja

eri teemoin keskiviikkoisin klo 12–16
•	  7.6. Jokapäiväinen leipämme paistetaan rukiista
•	  14.6. Huolletaan puuliesi. Koululainen pänttää ruotsia.
•	  21.6. Perinteisiä juhannusherkkuja: juustoa ja kaljakeittoa
•	  28.6. Vanha emäntä keittää saippuaa, mutta nuorisoa kiinnosta-
•	   vat enemmän iskelmät
•	  5.7. Hoidetaan kirjeenvaihtoa ja opetellaan kaunista käsialaa
•	  12.7. Nautitaan suven sadosta. Kesäkeittoa ja mustikkapiirakkaa 
•	  19.7. Kesävieras joutuu mattopyykille, kun emännät järjestävät
•	    pöytäliinojaan
•	 26.7. Keitetään mehua
•	 2.8. emännät tutkivat isoäitiensä reseptivihkoja
•	 9.8 Nuorisokirjallisuutta 1910- ja 1950-luvulla
•	 16.8. uusmuotista ruokaa Ella Kitusen kasvisohjeilla
•	 23.8. leivotaan sekapullaa ja nisua
•	 30.8. teini-ikäisen kouluasu kuntoon

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Nummi-Halisten alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Halisissa Frantsin kentän vieressä
•	Kuuvuorenkentällä, kentän länsipäädyssä, Suntiontien ja Törmä-

tien kulmassa 
Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
www.turku.fi/kuntosalit.

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6225 tai
satu.revosuo@turku.fi Liikunta
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tuRuN SeuDuN OMAiSHOitOKeSKuS 
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
p. 040 681 4965, www.omaishoitokeskus.fi
Linja-autot: 2, 2A, 99 ja P2
Avoinna arkisin klo 9–15 

tapahtumat kesällä 2017:

•	Ke 7.6. Kesäjuhla klo 13–15. Juhlassa esiintyvät Jenni ja Seppo 
Mäkikallin musiikkikoulun oppilaat. Lisäksi muuta kesäistä ohjel-
maa, grillimakkaraa salaatin kera sekä arvontaa. Tarjoilu 5€ /hlö. 
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumista toivotaan viim. 31.5. p. 040 681 
4965.

•	la 10.6. klo 11–15 Kesäinen pihatapahtuma kaikenikäisille 
Omaishoitokeskuksen pihalla yhteistyössä pihapiirin kaikkien 
toimijoiden kanssa. Pihakirppis, kahvipuffetti, makkaraa ja virvok-
keita, karaoketanssit ym. Kirppispöytä varaukset p. 040 515 8006/ 
Katja Havula. Tervetuloa mukaan! 

•	to 17.8. klo 13 –15 taiteidenyön iltapäivä Omaishoitokeskuksessa. 
Kulttuuriohjelmaa ja yhteislaulua. Kahvitarjoilu 2€. 

Omaishoitokeskuksen tapahtumat ovat kaikille avoimia. Voit poiketa 
meille aukioloaikoina, mikäli haluat apua palveluiden hakemisessa, 
tiedonhaussa, hyvinvointiisi liittyvissä asioissa tai jutella muuten vain. 
Omaishoitokeskuksessa on tarjolla myös päivätoimintaa, johon voivat 
osallistua myös yksin asuvat ikäihmiset. Päivätoiminnan hinta on 15€ 
/ pv (sis. päivän ohjelma, aamupala, lounas ja päiväkahvi). Soita ja 
sovi tutustumiskäynnistä. Olemme auki koko kesän!



eläKeläiSteN KeSäPelit, KAiKKi PelAA! 
Torstaisin klo 10–12

Hannunniittu, Kenttä 2, Virmuntien ja Säkönkadun kulma
Pelikausi 8.6.–10.8.2017

Järj. Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus 
www.turku.fi/lehmusvalkama p. 02 262 5020

NuMMeN KeRHO
Kohtaamispaikka, joka on kaikille lähialueen kotona asu-
ville ikäihmisille avoin. Kerhossa on luvassa mukavaa 
yhdessä oloa, visailuja ja musiikkia yms. Tervetuloa!

Kerho alkaa kesätauon jälkeen keskiviikkona 23.8. klo 10. 
Kokoonnutaan tämän jälkeen joka keskiviikko klo 10–11.30
(Nummen kirjastossa, Töykkälänkatu 22)

Voit tulla kerhoon joka kerta, tai silloin miten sinulle itsellesi sopii.
Ei vaadi ilmoittautumista. 

Järj. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kunto-hanke (STEA) 

NuMMeN KiRJAStO
Töykkälänkatu 22, 20540 Turku 
p. 02 262 0762 
Linja-autot: 55, 56 ja palvelulinja P2

Avoinna: ma–ke klo 12–19, to–pe klo 10–16.
Tämän lisäksi omatoimisesti kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-
koodilla avoinna joka päivä klo 7–21. 
19.6.–20.8. seuraavasti: ma–ti klo 13–19, ke–pe klo 10–16

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. Kysele kirjastosta myös heillä 
kokoontuvista ryhmistä.

Tervetuloa kirjastoon!
44

Kirjasto
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läNSiKeSKuS

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
•	Keppijumppa/Kuntopiiri, Suikkilan koulu, Talinkorventie 16.

Keppi- ja kuntopiirijumppaa tiistaisin alkaen 5.9. klo 15–16. Liikkeet 
tehdään oman kunnon mukaan. Hinta: 2,5€ tai Kuntokonkarit -kort-
ti. Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 554 6218

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

länsikeskuksen alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Teräsrautelan kentältä
•	Mälikkälässä, kuntoradan Y-risteyksessä

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
www.turku.fi/kuntosalit

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6224 tai 
anna.makirinta@turku.fi

NättiNuMMeN KeRHO
Kohtaamispaikka, joka on kaikille lähialueen kotona asu-
ville ikäihmisille avoin. Kerhossa on luvassa tuolijumppaa, 
visailuja, musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa. Tervetuloa!

Kerho alkaa kesätauon jälkeen keskiviikkona 23.8. klo 14. 
Kokoonnutaan tämän jälkeen joka keskiviikko klo 14–15.30
(Ekmaninkatu 4, Metodistikirkon tiloissa).

Voit tulla kerhoon joka kerta, tai silloin miten sinulle itsellesi sopii.
Ei vaadi ilmoittautumista. 

Järj. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kunto-hanke (STEA) 

Liikunta
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iKARe-HANKe ON uuDeltA NiMeltääN DiKARe 
DIKARE-toiminta: Digitaaliset kansalaistaidot ja arvokas elämä ikäih-
misille 2017–2020 (STEA)

Hepokulta: 

•	Pihaparlamentti eli keskustelua ajankohtaisista asioista ke klo 
13.30–15.30 (7.6.–16.8.) Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Nättinummi:

•	Petankki ke klo 10–12 (7.6.–16.8.) Pelipaikkana on Martanpolun 
varrella oleva lentopallokenttä.

•	Pihaparlamentti eli keskustelua ajankohtaisista asioista to klo 
14–16 (8.6.–17.8.) Vapaaehtoinen kahvi, 1 €. 

Lisätietoja: Sanna 050 316 7785, Sirje 050 316 7712

Auralan 
Setlementti
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HiRVeNSAlO-KAKSKeRtA

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Hirvensalo–Kakskerran alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Hirvensalossa, Moikoisissa, ulkoilureitin varrella Pajutien päässä
•	Hirvensalossa Wäinö Aaltosen koululta lähtevällä kuntoradalla
•	Satavassa Ekvallan uimarannalla

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
www.turku.fi/kuntosalit.

Alueesi liikuntapalveluvastaava: 
p. 050 554 6219 tai yasmin.akbulat@turku.fi.

HiRVeNSAlON KiRJAStO
Wäinö Aaltosen koulutie 1–5, 20900 Turku 
p. 02 262 0768

Avoinna omatoimisesti: ma–su klo 7–21 
Palveluajat: ma ja ke klo 13–19 sekä ti, to ja pe klo 10–16 
19.6.–30.7. avoinna vain omatoimisesti

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!

Liikunta

Kirjasto
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YleiSet

FöR DiG, SeNiOR i ÅBO -BROSCHYR
I Åbo finns det rikligt med aktiviteter på svenska för seniorer, t.ex. olika 
slags grupper, träffar, vänverksamhet och rådgivning om olika teman. 
Informationen har nu samlats in i broschyren ”För dig, senior i Åbo” 
som är gjord inom Åbo Stadsmissions projekt ”Asiakkaan polku”. 

Bekanta dig med broschyren (www.tukenasi.fi -> Tukea 60+ vuotiaille 
-> Asiakkaan polku) och delta i stadens, föreningarnas och församling-
ens aktiviteter!

Turussa on runsaasti ruotsinkielistä toimintaa senioreille. Tiedot on nyt 
koottu ”För dig, senior i Åbo” -oppaaseen, joka on koottu Turun Kau-
punkilähetys ry:n Asiakkaan polku -hankkeessa. Tutustu oppaaseen ja 
vinkkaa siitä myös ruotsinkielisille tutuillesi: www.tukenasi.fi -> Tukea 
60+ vuotiaille -> Asiakkaan polku. 

YKSiNäiSYYttä eHKäiSeViä YStäVäPiiRi-RYHMiä 
Ystäväpiiri-ryhmä on suunnattu Sinulle, joka koet yksinäisyyttä jos-
kus tai joka päivä. Ryhmän tavoitteena on osallistujien yksinäisyyden 
tunteen lievittyminen sekä uusien ystävien löytäminen.

Ryhmä kokoontuu ohjatusti 12 kertaa, ja yhteen ryhmään otetaan 
korkeintaan 8 senioria. Vanhustyön keskusliiton kehittämä Ystäväpii-
ri-toiminta on valtakunnallista ja se tutkitusti lisää iäkkäiden ihmis-
ten hyvinvointia. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Turussa syksyllä alkaviin ryhmiin:

lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, p. 02 262 5020

Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, p. 02 262 6000

Lisätietoa Ystäväpiiri-toiminnasta ja -ryhmistä:
laura.rautiainen@vtkl.fi tai p. 050 317 2562
Laura Rautiainen, alueohjaaja, Länsi- ja Sisä-Suomi, Lounais-Suomi
Vanhustyön keskusliitto, Ystäväpiiri-toiminta
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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. Henkilö-
kunta auttaa löytämään yksilöllisiä, omatoimisuutta ja kotona selviyty-
mistä tukevia sekä elämän eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin julkis-
ten, yksityisten kuin kolmannen sektorin palveluista.
Tervetuloa ikäihmisten palvelutori Poijuun! Avoinna arkisin klo 9–15.

Huom! Palvelutori Poiju on kiinni 26.6.–30.7.2017.  

Humalistonkatu 7b, 20100 Turku
ikaihmisten.palvelutori@turku.fi
Linja-autot: 32, 42, 12, P3 ja 220. Hyvinvointitoimiala

tule-tietOKeSKuS
Olemme avoinna ti & to klo 10–15, ke klo 11–18
TULE-tietokeskus tarjoaa maksutonta ohjausta ja neuvon-
taa tuki- ja liikuntaelimistön (tule) hyvinvointiin liittyvissä 
asioissa. 
•	Tietoa tule-terveyteen vaikuttavista tekijöistä
•	Tietoa ennaltaehkäisyn ja itsehoidon merkityksestä
•	Ohjausta luotettavan tiedon pariin
•	Materiaalia kotiin vietäväksi
•	Teemapäiviä
•	Tietoa kumppanuusyhdistysten toiminnasta
•	Tietoa hyvinvointipalveluista
tulevia teemapäiviä:
•	 7.6 klo 12–18 tule-kunnon mittauksia,

  klo 12–15 kehonkoostumusmittausta
•	 14.6 klo 12–18 selkäteemapäivä, miniryhtikartoituksia
•	 21.6 klo 12–18 tule-kunnon mittauksia
TULE-tietokeskuksen syksy tulee olemaan täynnä toimintaa!
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!
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tuRuN KAuPuNGiN liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Käyntiosoite: Blomberginaukio 4, 20720 Turku.
Asiakaspalvelu sijaitsee Kupittaan jalkapallostadionin 
päädyssä katutasossa 1. kerroksessa. p. 02 262 3232

•	Välinevuokrausta Liikuntapalvelukeskuksesta
(os. Blomberginaukio 4) 
Voit vuokrata mm. bocciapallot, frisbeegolfkiekkoja, kävelysauvoja 
tai muita pienvälineitä. Lisäksi vuokrattavissa soveltavan liikunnan 
polkupyöriä, joilla heikompitoimintakykyinenkin pääsee nauttimaan 
vauhdin hurmasta. Lisätietoja: www.turku.fi/valinevuokraus tai
p. 050 5546 217.

•	elämyksiä ja liikuntaa arkeen yhdellä rannekkeella – edullisesti! 
Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille tur-
kulaisille. Se kannustaa liikkumaan oman aikataulun mukaan. Sillä 
pääsee kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjon-
taan. Ranneke on voimassa kuusi kuukautta kerrallaan. Hinta: 40 € 
/ 6kk + 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 0850
•	Samppalinnan maauimala, Volter Kilven katu 2

Lisätiedot: www.turku.fi/senioriranneke tai p. 050 5546 224

•	uuden oppiminen ei katso ikää – liiku ja tutustu eri lajeihin!
Kuntokonkarit liikuntatuote tutustuttaa yli 55-vuotiaita miehiä ja 
naisia erilaisiin liikuntalajeihin edullisesti ilman yläikärajaa. Kun-
tokonkareille on joka viikko yli 30 liikuntaryhmää, kuten keilailua, 
tanssia ja kehonhuoltotunteja sekä pallopelejä, joten valikoimasta 
on helppo koota itselleen mieleinen ohjelma. Tule mukaan!

Kausimaksu (4.9.–10.12.2017) eläkeläisille 40 euroa (ulkopaikkakun-
talaisille 60 €). 23.10. alkaen puolenkauden maksu.

Liikunta
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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: www.turku.fi/saattajakortti tai
p. 050 554 6222 

läheltä liikkeelle lähiluontoon!
Paavonpolut ovat maastoon merkittyjä reittejä, jotka tutustuttavat kul-
kijoita lähiluontoon ja kaupunkiympäristöön eri puolilla Turkua. Monin 
paikoin polut yhtyvät muihin ulkoilureitteihin ja kytkevät niitä toisiinsa.  
Paavonpolkujen kulkureitit on osoitettu maastossa puihin ja kiviin maa-
latuilla sinisillä juoksija-merkinnöillä ja pyöreillä merkeillä. Lisätietoja 
reittien sisällöistä ja sijainneista osoitteesta www.turku.fi/paavonpolut

Kulttuurikuntoilureitit
Ikääntyneille sopivia Kulttuurikuntoilureittejä ovat; Kaupunkitarinoita 
Turusta, Piiloleikki, Romanttinen Turku, Turku on. Kulttuurikuntoilu-
reitit löytyvät maksutta mm. kirjastosta, Liikuntapalvelukeskuksesta 
(Blomberginaukio 4) sekä kulttuurikuntoilun omilta verkkosivuilta 
www.turku.fi/kulttuurikuntoilu



52

löYtäVä VANHuStYö / FiNGeRROOSiN Säätiö
löytävä vanhustyö - Kohtaamme arjessa haasteita omaavia, palve-
luiden ulkopuolella olevia ikääntyneitä. Työtä tehdään esimerkiksi 
yksinäisten, masentuneiden, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin ajau-
tuneiden ikääntyneiden sekä heidän läheistensä parissa. Kotikäyntien 
avulla löytävätyöntekijät kartoittavat tilannetta ikääntyneen arjessa ja 
ohjaavat ikääntyneen tarvittavien palveluiden piiriin. Löytävää vanhus-
työtä tekee sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Mikäli olet huolissa-
si omasta tai lähimmäisesi tilanteesta, ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Pilkeporukat ovat yli 60-vuotiaille päihteiden kanssa tasapainoileville 
ikäihmisille suunnattua toimintaa. Pilketoiminta toteutetaan yhteis-
työssä Turun kaupungin kotihoidon ja Fingerroosin säätiön kanssa.  
Lisätietoa Pilke-toiminnasta hankkeen työntekijöiltä.

Löytävät jalkautuvat tarvittaessa myös Me-talolle, palvelu- ja ostos-
keskus Höveliin, Hyrköistentie 26.
Löytävän vanhustyön toimipiste, Brahenkatu 7, 20100 Turku
www.fingerroos.net/loytava
löytävätyöntekijät:
Saija Rahunen  044 975 16 10,
saija.rahunen@fingerroos.net  
Annikka Lötjönen  044 975 17 57, 
annikka.lotjonen@fingerroos.net (suomi ja ruotsi)  
Sanna Jokinen 044 975 17 50, sanna.jokinen@fingerroos.net 

Auralan 
Setlementti

iKARe-HANKe ON uuDeltA NiMeltääN DiKARe
DiKARe-toiminta: Digitaaliset kansalaistaidot ja arvokas elämä 
ikäihmisille 2017–2020 (STEA)

tuRuSSA JA läHiYMPäRiStöSSä: 
•	  Viikoittaiset reissusauvat ke n. klo 10–12 (7.6.–16.8.). Sauvakävelyä 

1,5 tuntia (4–6 km) luonnossa tai kaupungissa ja lopuksi kahvittelu. 
Esitteitä reiteistä löytyy Auralasta toukokuun lopussa tai kysy lisä-
tietoja Sirje 050 316 7712
sirje.hanski@aurala.fi tai
Sanna 050 316 7785
sanna.nurmi@aurala.fi
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KUTSU

SINÄK
IN

KAVE
RIT

KAHV
ILLE!

Kun kutsut seuraavan kerran ystäväsi tai naapurisi kylään, järjestä 
vieraillesi iloinen yllätys ja pyydä paikalle vapaaehtoinen,

koulute u SIPPE-esi elijä. Kahvi elun lomassa hän alustaa ja
johda elee keskustelua ikäihmisen hyvinvoin a

ylläpitävästä ravitsemuksesta, liikunnasta tai levosta.

Esi elijän kutsumisesta ei tule sinulle mitään kuluja. Kutsut voit
järjestää joko kotona tai muussa mukavassa paikassa. Keskustelu

sujuu luontevas , kun paikalla on korkeintaan kymmenen ihmistä.

Kysy lisää tai varaa SIPPE-esi elijä
Ko kunnaasta, puhelinnumerosta 045-77500197.

Soi oaika  ja to klo 9-16

Euroopan aluekehitysrahasto
EUROOPAN UNIONI

sippe.turkuamk.

facebook.com/SIPPEproject
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Liikkuva resurssikeskus liikkuu ympäri Turkua mukanaan Turun 
kaupungin sekä järjestön työntekijöitä. Tärkeänä tavoitteena on tuoda 
järjestöpuolen sekä kaupungin neuvonta- ja palveluohjaus lähemmäs 
eri alueiden ihmisiä. Haluamme innostaa ihmiset mukaan jo olemassa 
olevaan toimintaan sekä kehittää toiveiden mukaisia kertaluonteisia 
kansalaistoiminnan mahdollisuuksia.

Haluatko piristää jonkun päivää kortilla? Lisätietoa Siskot ja Simojen Hyvän mie-
len korttitalkoista tämän esitteen sivulta 61

Hyvän mielen tanssikiertueella voit tehdä yhden kerran hyvän teon ja saat ha-
lutessasi samalla itsellesi neuvontaa ja ohjausta mieltä askarruttavista asioista. 
Kiertueella on paikalla sekä järjestön työntekijä, että kaupungin palveluohjaaja. 
Tule Humppa-Heikiksi tai Valssi-Helluksi tai vain rupattelemaan esim.:

•	 30.5. klo 10–11 Me-talolle. Mukana Hövelin palvelutalon asukkaita. 
•	 12.9. klo 13–15 turun Seudun Omaishoitokeskukselle. Valman tanssit. 

Kuuloliiton kuuloauto turussa! Kuuloauto-toimintaa pyörittävät Kuuloliiton 
kouluttamat vapaaehtoiset sekä Kuuloliiton toimihenkilöt. Kuulon arviointia (5 €), 
tietoa kuulosta ja mahdollisuus huoltaa kuulokojetta. 

•	 13.6. lehmusvalkamassa klo 11–17 (Karviaiskatu 7)  
•	 14.6. Kotikunnaassa klo 9–15 (Luolavuorentie 4). Kotikunnaassa tarjolla myös 

kaupungin palveluohjausta, huonokuuloisille ohjauksessa mahdollisuus 
kirjoitustulkkaukseen!

Lisätietoja: menovinkit@kotikunnas.fi, 
p. 045 7750 0068 tai 040 162 7247

Missä nyt liikumme:
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KeRtAluONteiNeN tuKi KODiN
ulKOPuOliSiiN MeNOiHiN 
(Saattaja-apu esim. lääkäri- tai esitteen tapahtumakäynteihin)

Vapaaehtoisia voi tilata seuraksi ja turvaksi erilaisiin kodin ulkopuo-
lisiin menoihin, esim. tämän esitteen tapahtumiin, lääkäri-, kaup-
pa- tai konserttikäynteihin. Vapaaehtoiset eivät tee esim. kaupassa 
käyntejä asiakkaan puolesta, vaan yhdessä hänen kanssaan. Soitat-
han ajoissa, kun tuen tarve on tiedossa. Liikkuminen tapahtuu aina 
julkisilla kulkuvälineillä, taksilla tai kävellen.

KulttuuRiYStäVät 

tarvitsetko seuraa ja turvaa esim. esitteessä olevin tapahtumiin? 
Turussa ja Kaarinassa toimiva Kulttuuriystävä-palvelu välittää ikäih-
misille seuraksi ja turvaksi koulutettuja vapaaehtoisia!

Kulttuuriystävien varaus ma–pe klo 10–14 SPR Turun osasto,
puh. 046 920 4142.

Kulttuuriystävän kanssa liikkuessasi maksat useissa kohteissa vain 
oman sisäänpääsymaksusi sekä yhteiset matkakulunne kotisi ja ret-
kikohteen välillä. 

Yhteistyökohteita ovat mm. Turun Kaupunginteatteri, Turun Filhar-
monisen orkesterin ja Turun konservatorion kamarikuoron konsertit, 
Turun Linna, Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, 
Wäinö Aaltosen museo, Key Ensemblen konsertit, Forum Marinum, 
Kaarina-Teatteri, TanssiteatteriERI, Kuralan Kylämäki, Turun taide-
museo, Turun Taideakatemian esittävä taide, FC Interin jalkapallo-
ottelut Veikkausliigassa. 

Kulttuuriystävä voi tulla turvaksi myös ilmaisiin kohteisiin.
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YStäVätOiMiNtA 

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

Kertaluonteinen saattaja-apu esim. lääkäriin, laboratorioon tai 
kauppaan. Varaukset arkisin klo 10–14 vähintään kolme arkipäivää 
aikaisemmin, puh. 046 920 4142.

Ystävä- ja saattajavälitys on kesätauolla juhannusviikosta elokuun 
alkupuolelle. 

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 ma–
to klo 11–13 numerosta 040 341 7330. Soita mieluiten noin viikkoa 
ennen saattoajankohtaa. Tarvittavat tiedot: nimi, ikä, osoite ja pu-
helinnumero, mihin olet menossa ja milloin haluat saattajan olevan 
luonasi. Saatto- ja asiointiapu on kesätauolla 23.6.–13.8. 

AVuStAJAKeSKuS 

Lounais-Suomen Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia 
avustajia mm. näkö-, liikunta-, kehitysvammaisille sekä muistiasiak-
kaille ikään katsomatta.

•	Tuntuuko siltä, että kaipaisit lääkärikäynnille henkilöä, joka tukisi 
kulkuasi? 

•	Onnistuisiko teatterissa, kaupassa tai vierailulla käymiset parem-
min, jos sinulla olisi mukana avustaja?

•	 Vapaaehtoinen avustaja ei ota työstään palkkaa. Mikäli osallistut 
johonkin maksulliseen tapahtumaan, niin avustajan mahdollinen 
pääsylippu tulee maksaa. Avustajalle tulee maksaa myös 7 €:n 
kulukorvaus.

Avustajien välitys: ma–to klo 9–12
Ohjaus ja neuvonta: ma–to klo 13–15
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi
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tOiStuVA VAPAAeHtOiStOiMiNtA
(Ystävä- ja avustajapalvelu yms.)

Vapaaehtoinen seurustelee, ulkoilee ja tekee virkistyskäyntejä 
asiakkaan kanssa. Vapaaehtoinen ei tee sairaanhoidollisia ja kotihoi-
toon liittyviä töitä. Vapaaehtoisen ystäväkäynti ei korvaa kotihoidon 
käyntiä. 

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

AVuStAJAKeSKuS
Lounais-Suomen Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia 
avustajia liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkail-
le ikään katsomatta. Säännölliset tapaamiset voivat sisältää esimer-
kiksi ulkoilua, harrastuksiin osallistumista tai muuta yhdessä teke-
mistä. Asiakas maksaa avustajalle 7€:n kulukorvauksen.

Yhteistyö Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin kanssa:

Avustajakeskus ja Muistiluotsi välittävät koulutettuja MUISTIKaVe-
Reita muistiasiakkaille. Avustajasuhde alkaa kotikäynnillä, jossa on 
mukana ammattihenkilö Muistiluotsista.

Avustajien välitys: ma–to klo 9–12
Ohjaus ja neuvonta: ma–to klo 13–15
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi

Kysy lisää MUISTIKaVeRi -toiminnasta:
Muistiohjaaja Heidi Huuskonen p. 040 673 3829

tuRuN KAuPuNKiläHetYS RY
iKätuKi-tukihenkilötoiminta tarjoaa yksilömuotoista, määräaikaista 
tukea 60+ -vuotiaille vaikeissa elämänmuutostilanteissa.

Ota yhteyttä: 
Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 Turku, www.tukenasi.fi
Katja Briny, sp. katja.briny@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.
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YStäVätOiMiNtA 
SPR Turun osasto, terveys- ja hyvinvointitoiminta
Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku

Ystävätoiminta: Vapaaehtoinen vierailee asiakkaan luona noin pari 
kertaa kuukaudessa yhteisen sopimuksenne mukaan. Voitte jutella, 
ulkoilla, käydä kaupungilla yms. Toiminta on maksutonta. Tiedustelut 
puh. 046 920 4142 (arkisin klo 10–14).

Ystävä- ja saattajavälitys on kesätauolla juhannusviikosta elokuun 
alkupuolelle. 

tuRuN SeuDuN VANHuStuKi RY / tukiystävätoiminta  
Lounatuulet Yhteisötalo, 2. krs
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
puh. 045 613 8839 / tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi /
www.vanhustuki.fi

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

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

KeSäN ulKOiluYStäVä käy vanhuksen kanssa joka toinen viikko ul-
kona kävelyllä ja nauttimassa Suomen suvesta kesä-elokuun aikana.

tuKiYStäVä käy sopimuksen mukaan vanhuksen luona 1–2 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. 

Toimimme STEA:n tuella ja palvelumme on asiakkaille maksutonta.
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OletKO KiiNNOStuNut tOiMiMAAN VAPAAeHtOiSeNA? 
Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä joko säännöllisesti tai silloin tällöin. 
Mahdollisuuksia on monia ns. naapuriapua unohtamatta. Tässä on 
esimerkkejä ikääntyvien parissa tehtävistä vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksia Turussa. 

RetKiKAVeRit
”Minulle retki on päästä ulos. Lähde retkikaverikseni ja tule mukaan 
liikkumaan hyvässä porukassa.”

Kurjenmäkikoti-vanhuskeskuksen asukkaat kutsuvat sinut ulkoi-
lemaan kanssaan. Retkikaverit kokoontuvat keskiviikkoisin klo 13 
avustamaan asukkaita lyhyellä kävelyllä lähiympäristössä (kesätauol-
la 22.6.–6.8.2017).

Et tarvitse aikaisempaa kokemusta ikäihmisten kanssa ulkoilemi-
sesta, kerromme kaiken tarpeellisen toiminnasta paikan päällä. Voit 
osallistua niinä viikkoina, jotka sopivat sinulle. Varaa aikaa noin tunti/
kerta.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: reija.vahamaki@turku.fi, 
puh. 040 594 9017 turku.fi/vapaaehtoistoiminta

tuRuN SeuDuN VANHuStuKi RY 
Lounatuulet Yhteisötalo, 2. krs
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
puh. 044 536 7741
info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi

Toimisto on avoinna kesällä ti–ke kello 9–12 ja to kello 12–15. 

Linja-autot: P3, 8, 20, 32 ja 42.

tukiystävätoiminta

puh. 045 613 8839 / tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi /
www.vanhustuki.fi

Haluatko vanhuksen ystäväksi? Ystävänä joko käyt vanhuksen luona 
tai soitat hänelle säännöllisesti. Kesällä voit toimia myös määräaikai-
sesti ulkoiluystävänä. Osallistu Tukiystävätoiminnan maksuttomalle 
Ystävän peruskurssille (3h) Vanhustuen toimistolle. 
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Kesän kurssipäivät:

•	 ke 14.6. kello 13–16 
•	 ke 23.8. kello 16.30–19.30 
•	 ke 20.9. kello 13–16

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa puhelimitse 045 613 8839 tai nettilo-
makkeella vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta/vapaaehtoiset/koulutuk-
set/. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Saat kurssilta 
todistuksen.

Muu vapaaehtoistoiminta
puh. 044 5367 741 / info@vanhustuki.fi / www.vanhustuki.fi

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa? 
Haluaisitko vaikka ohjata vanhusten ryhmää? Tule kuulemaan yhdis-
tyksemme vapaaehtoistoiminnan eri muodoista vapaaehtoistoimin-
nan infoon. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. 

Infot maanantaina 4.9. kello 14–15 Vanhustuen toimisto.

tuRuN KAuPuNKiläHetYS RY
Kauppiaskatu 11 C 27
20100 Turku 
www.tukenasi.fi
•	 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 ryhmän-
ohjaajaparina.

Vapaaehtoistoiminnan kautta saat mielekästä tekemistä, tapaat uusia ih-
misiä, opit uutta sekä saat hyödyntää elämän sinulle tuomaa kokemusta.

Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
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Perehdytämme sinut toimintaan peruskoulutuksen avulla. Vapaaeh-
toisena toimimiseen saat tarvitsemasi tuen ja ohjauksen.  Lisäksi voit 
osallistua monipuoliseen jatkokoulutukseen sekä virkistystoimintaan.

Seuraava vapaaehtoistoiminnan peruskurssi alkaa syksyllä -17.

Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan tapaaminen.

Katja Briny, sp. katja.briny@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.

tuRuN SeuDuN OMAiSHOitOKeSKuS 
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
p. 040 681 4965, www.omaishoitokeskus.fi
Linja-autot: 2, 2A, 99 ja P2

Meillä vapaaehtoistoiminnan tehtäviä tarjotaan mm. Omaishoitokes-
kuksen päivätoiminnassa, omaishoitajien tukitoiminnassa ja tapahtu-
mien järjestelyissä. Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä.  

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

Punainen Risti kaipaa uusia vapaaehtoisia mm. ystäviksi, saattajiksi 
ja vanhainkotiulkoiluttajiksi. Voit tulla mukaan myös vaikkapa moni-
kulttuuriseen lounasryhmään. Ota yhteyttä puh. 046 920 4142, niin 
jutellaan mikä olisi juuri sinulle sopiva toimintamuoto! Ystävätoimin-
nan kursseja järjestetään keväällä ja syksyllä kuukausittain. 

AVuStAJAKeSKuS
Lounais-Suomen Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia 
avustajia liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkail-
le erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin.

Avustajamme eivät tee puolesta, vaan yhdessä asiakkaan kanssa. 
Avustajia ei välitetä sairaanhoidollisiin eikä kodinhoidollisiin tehtäviin. 
Asiakas maksaa avustajalle 7€:n kulukorvauksen.

Vapaaehtoisena avustajana sinä saat neuvontaa ja ohjausta, lisäkoulu-
tusta, vertaistukea ryhmässä ja oikeuden osallistua virkistäytymistilai-
suuksiimme. Avustajamme ovat vakuutettuja vapaaehtoistyön aikana.
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Avustajien välitys: ma–to klo 9–12
Ohjaus ja neuvonta: ma–to klo 13–15
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi

SiSKOt JA SiMOt / HYVäNMieleN KORttitAlKOOt 
Kerätään hyvän mielen kortteja, jotka lahjoitetaan ikääntyneille, 
esim. erilaisiin hoitoyksiöihin. Askartele kortti, ja kirjoita korttiin oma 
hyvänmielen tervehdyksesi.  Kortit lahjoitetaan asiakkaille syyskuun 
aikana. 

Kortin esimerkkiteksti, mutta voit kirjoittaa mitä itse haluat: 

Tämän kortin myötä toivotan Sinulle hyvää alkavaa syksyä! Hyvänmie-
len kortin Sinulle lämmöllä askarteli Pia, ja toimitti Siskot ja Simot.  

Siskot ja Simot -korttitempauksen keräyskopat sijaitsevat 2.6.–31.8. 
seuraavissa paikoissa:

•	RuuSuKORtteliN HYViNVOiNtiKeSKuS, Puistokatu 11B

•	leHMuSVAlKAMAN HYViNVOiNtiKeSKuS, Karviaiskatu 7

•	KOtiKuNNAS, Luolavuorentie 4 

•	PARKiNMäeN PAlVelutAlO, Multavierunkatu 5

•	eRitYiSOSAAMiSKeSKuS SuVituuli, Suvilinnantie 2

•	Me-tAlO, Hövelin kauppakeskuksen tiloissa Pansiossa,
Hyrköistentie 26

•	YHteiSPAlVelu MONitORi, Kauppakeskus Skanssin 2 krs.

•	  Skanssinkatu 10

•	RAViNtOlA SANNANRANtA Seuravuorenkatu 2, Paattinen

•	VARiSSuON KiRJAStO Nisse Kavonkatu 3 

Korttitalkoot toteutetaan yhteistyössä Liikkuva resurssikeskus-Vie-
rivät Kivet -toiminnan kanssa. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n 
ja Turun kaupungin kumppanuushankkeessa kehitetään neuvontaa 
ja ohjausta ympäri Turkua sekä alueellisia, yhden kerran toteutetta-
via vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia yhteistyössä alueellisten 
toimijoiden kanssa. 
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tuRuN KYlätAlO
Turun Kylätalo on kaikille avoin, matalan kynnyksen kohtaamispaik-
ka, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä monipuolista vapaaehtoistyötä 
esim. kahvilassa, myymälässä, toimistotehtävissä jne. Työnkuva ja 
-aika sovittavissa tilanteen mukaan. Ota yhteyttä tai tule käymään, 
niin jutellaan lisää.

Turun Kylätalo ry
Veistämöntorin varrella, Pakkarinkatu 1, Turku
p. 045 234 3823 (Pauli)
turunkylatalo@gmail.com
kylataloturku.wordpress.com

VAPAAeHtOiStOiMiNtA VANHuSteN PARiSSA 
-VAPAAeHtOiStOiMiNNAN KuRSSi

Kurssilla käsitellään vapaaehtoistoiminnan periaatteita ja etiikkaa, 
vuorovaikutustaitoja ja vanhuutta elämänvaiheena. Kurssi antaa 
monipuolisia valmiuksia vapaaehtoisena toimimiseen. Kurssi vastaa 
vapaaehtoistoiminnan peruskurssia. 

Kurssin sisältö:

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja etiikka/ Erilaisuuden kohtaaminen

•	 Vanhuus ei tule yksin
•	 Vuorovaikutustaidot ja ihmisen kohtaaminen/ Vapaaehtoisen oma 

jaksaminen
•	Muisteleminen vapaaehtoistoiminnan välineenä 
•	 avoinna olevien vapaaehtoistehtävien esittelyä

Kurssin järjestää Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmä

Ajankohta: keskiviikkoisin 20.9. –11.10.2017 klo 18–20
Paikka: Kotikunnas/ luentosali 2.krs., Luolavuorentie 4, Turku 
Kurssille otetaan 30 osallistujaa.
Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä!
Ilmoittautuminen: pia.kukkola@kotikunnas.fi tai puh. 040 940 1251



Kesän menovinkit senioreille -esitteen toteutus:

Julkaisija: Liikkuva resurssikeskus -hanke, Turun Lähimmäispal-
veluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke (STEA) 
yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä vapaa-
aikatoimialan kanssa.  
Taitto: Merja Kokkala 
Paino: Spin Press, 2017 
Painos: 6000 kpl

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

Jos matkat näihin tapahtumiin tuntuvat pitkiltä, kannattaa 
selvittää, kulkevatko palvelulinjan linja-autot 1–3 halua-
maasi 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, varaa 
vapaaehtoinen seuraksesi. Lisätietoja löydät esitteen va-
paaehtoistoiminnan sivuilta!

Tervetuloa toiminnan pariin!


