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Hei, 
käsissäsi on Menovinkit-esite, täynnä esimerkkejä erilaisista tapah-
tumista, ryhmistä ja näyttelyistä, jotka ovat avoimia kaikille kotona 
asuville turkulaisille senioreille. Toivottavasti löydät itseäsi kiinnos-
tavaa tekemistä näistä monipuolisista kevään (1.2.‒31.5.) toiminnoista. 
Lisätietoa ja muuta tarjolla olevaa ohjelmaa voit kysyä eri järjestöil-
tä, yhdistyksiltä, seurakunnalta ja Turun kaupungin tahoilta. Seuraa 
myös ilmoittelua mm. lehdistä, koska kaikkien tahojen ilmoituksia ei 
tässä esitteessä ole.

Jos et syystä tai toisesta pysty tai uskalla lähteä yksin toimintaan mu-
kaan, tutustu esitteen loppupuolella oleviin vapaaehtoistoiminnan 
sivuihin. Siellä on tietoa koulutetuista vapaaehtoisista, joiden kanssa 
on turvallista lähteä tämänkin esitteen menoihin mukaan. Vapaaeh-
toistoiminnan sivuilta löytyy tietoa myös Sinulle, joka haluaisit itse 
toimia vapaaehtoisena. 

Menovinkit-esitteen ilmestymistä tuetaan Veikkauksen tuotoilla. 
Veikkaus tukee myös monien esitteessä olevien järjestöjen toimintaa. 
Esitteen on julkaissut Liikkuva resurssikeskus (Turun Lähimmäispal-
veluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke) yhteistyös-
sä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä vapaa-aikatoimialan 
kanssa. Kiitos Veikkaukselle, Turun kaupungille, kaikille esitteessä 
mukana oleville järjestöille, yhdistyksille, seurakunnalle sekä vapaa-
ehtoisille yhteistyöstä! 

Kaikkien ilmoittavien tahojen puolesta haluamme toivottaa Sinulle 
mukavaa kevättä, ja lämpimästi tervetuloa mukaan monipuoliseen 
toimintaan!
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musiikkia ja runoa Vanhalla Raatihuoneella
Vanha Suurtori 5, Turku
Raatihuoneen Sali, 3. krs (hissi)
Konsertit alkavat klo 15
Vapaa pääsy

11.2.  Käyrätorvikonsertti
18.2.  Kvartetti NeliVeto ystävineen 
25.2.  Turun KaraokeKlubi 
4.3.  Turun Lausuntakerho
11.3.  SenioriKulkuset 
18.3.  Turun Suzukikoulu klo 13 ja klo 15 
25.3.  Lounais-Suomen Musiikkikoulu
8.4.  Turun eläkeläiset Kööri
15.4.  Turun Kiikurien kuoro ja pelimannit
22.4.  Föriflikat 
29.4.  Turun Musiikinystävien orkesteri
6.5.  Kannelkuoro
13.5.  Visans Vänner ”mors grisar är vi allihopa”
20.5.  Turun Lausuntakerho
27.5.  klo 13 Lauluryhmä AinaDuuri, klo 15 Lauluryhmä Valo

Vanhusneuvosto 
VANHUSNeUVOSTO on tavattavissa Palvelutori Poijussa 
keväällä tiistaisin klo 13–14 seuraavasti: 
 
16.1.  Merja Kivelä ja Ulla-Maija Vierimaa
13.2.  Leif Westerén (ruotsinkielinen päivystystunti)
13.3.  Varapuheenjohtaja Anita Birstolin ja Sari Lähteenmäki
10.4.  Hülya Kytö ja Hannele Mustonen
8.5.  Pekka Paatero
5.6.  Matti Rantanen, Maisa Saloniemi ja Riitta Suomi
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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.

Ruotsinkielinen TARiNA-RyHMä maanantaisin klo 13–15.
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.

Turun karaokeklubi ry
www.turunkaraokeklubi.fi

Turun KaraokeKlubi ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituk-
sena on laulun ja musiikin myötä aktivoida ihmisiä kokoontumaan 
yhteen. Rohkaisemme ja innostamme ihmisiä laulamaan ja nautti-
maan musiikista joko solistina tai yhdessä. Jokaisella on lupa olla 
lempilaulujensa tulkkina. Laulamisen myötä elämänlaatu paranee! 
Voit tulla mukaan myös tukilaulajaksi.

”Karaoke kuuluu kaikille”-kulttuurikummit laulattavat Ruusukorttelin 
Hyvinvointikeskuksessa (Puistokatu 11) kerran kuukaudessa maanan-
taisin 8.1., 12.2., 12.3., 9.4. ja 14.5. klo 18–19.30. Illat ovat avoimia kaikille!

”Kalevalaa ja Karaokea” dramatisoitu viihdekonsertti, esitys Ruusu-
korttelin Hyvinvointikeskuksessa (Puistokatu 11), kts. Ruusukorttelin 
tiedote.

Turun Karaokeklubi laulattaa myös Runosmäen vanhuskeskuksessa, 
josta tarkemmin heidän sivulla.

Su 25.2. klo 15, Turun Karaokeklubi esittää juonnetun koosteen vuo-
sien varrelta esitetyistä konserteistaan ”Se jokin siinä on”, vanhan 
Raatihuoneen juhlasali, Vanha Suurtori 5.
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Lounais-Suomen Loma 
ja Virkistys ry
Kevään 2018 ViRKiSTySKeRHOT
Ruusukortteli, Puistokatu 11, kerhohuone 2, klo 11.30–13.00

5.2.   Vanhat tekstiilit – aarre vai taakka?
19.2.  Vuosikokous. Alustus Turun Vanhusneuvoston tehtävistä
5.3.   Vanhoja seuraleikkejä
19.3.  Miten muistia voi hoitaa?
3.4.    Retki Vilkkimäen Kahvimuseoon, Lieto. Kokoontuminen klo 11
    bussin n:o 403 pysäkillä Kauppiaskadulla, vastapäätä Kino-
    palatsia. Varaa mukaan kahviraha.
16.4.  Poliisilla on asiaa: Miten suojaudut huijauksilta?
30.4.  Vappubingo
14.5.  Retki Kasvitieteelliseen puutarhaan Ruissaloon. 
    Bussi n:o 8 klo 10 Turun kauppatorilta. Varaa mukaan 
    sisäänpääsymaksu (4 €) ja kahviraha.

TUOLiJUMPPAA Ruusukorttelin (Puistokatu 11) liikuntasalissa aina 
maanantaisin klo 13.30–14.15. Hinta per kausi 20 €. Tule kokeilemaan so-
pisiko tämä sinulle. Jumppaa ohjaa liikunnan konkari Marita Suojanen.

Hae TUeTULLe LOMALLe Kylpylähotelli Päiväkumpuun 28.5.–2.6.2018
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. Hakemukset tälle lomalle lähe-
tetään viimeistään 23.2.2018 osoitteella: Loma ja Virkistys, Hakakatu 
12, 20540 Turku.

Ennakkotieto: Noormarkun ruukki, Villa Mairea, puutalokaupunki 
ja susiluola 15.–17.6.2018
Pohjanlahden helmeksikin kutsuttu, v. 1649 perustettu Kristiinankau-
punki, oli 1800-luvulla mahtava laivanvarustajakaupunki. Kaupungin 
vanha ilme on säilynyt hyvin, kapeita katuja ja kujia reunustavat eri 
tyyliset puutalot, Rantatonteilla ovat ennen asuneet laivanvarustajat 
ja muu porvaristo. Mitä kauemmas rantaviivasta siirrytään sitä pie-
nemmiksi käyvät talot – säädyn mukaan. Käymme kauppiaiden- ja 
laivanvarustajien taloissa ja pihoilla.

Suuralueet    KeSKuSta
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Menopäivänä tutustumme Alhströmin ruukkialueeseen ja maailman-
kuuuun Villa Maireaan Noormarkussa. Paluupäivänä tutustumme Ka-
rijoen Susiluolaan ja vierailemme Kiilin kotiseutumuseossa. Porkka-
naviinan valmistukseenkin tutustumme. Matkan hinta jäseniltä 260 € 
ja ei-jäseniltä 290 €. 

Tiedustelut, p. 050 368 5878 / Eini Pihlajamäki.

Turun tuomiokirkkoseurakunta
 
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; 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. ja 18.4.
* Parittomilla viikoilla kokoontuu Vuorikodin kerho (Vuorikatu 8) 
 klo 13–14.30; 14.2., 28.2., 14.3., 11.4. ja 25.4. 
 Kokoontumista ei ole hiljaisella viikolla 28.3.
 
eläkeläisten TUOLiJUMPPA 
* Liikunnanohjaaja Tuula Välimäen ohjaama monipuolinen jumppa
 oman kunnon mukaan parittomina keskiviikkoina klo 13.00–13.45
 Juhlasalissa, Eerikinkatu 3. 2 krs. Kevään viimeinen kerta on 9.5.
 Jumppaa ei ole hiljaisella viikolla 28.3. 

Nuorekkaat eläkeläiset
Toiminta on vapaaehtoisten järjestämää. TiiSTAiTReFFiT Juhlasalissa, 
Eerikinkatu 3. Luentomuotoisen esityksen jälkeen juttukahvit (2 €)

Ti 6.2. klo 14.00  Aivoverenkiertohäiriö (AVH), miten tunnistan 
            ja miten pitäisi toimia, neurologi Susanna Roine
Ti 6.3. klo 14.00  Ruissalon historia, luonto ja huvila-arkkitehtuuri,
            Turun matkailuopas Hanna Leena Laihonen
Ti 10.4. klo 14.00 Turun tapahtumat vuosina 1917–1918, 
            dosentti, historioitsija Rauno Lahtinen

Suuralueet    KeSKuSta
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VieRAiLUKäyNNiT
Ilmoittaudu etukäteen. Ilmoittautuminen & lisätiedot Anneli Leppä-
nen, p. 041 506 9591

Ke 14.2.  klo 15.00 Maarian kirkko, Maunu Tavastinkatu 2, bussi 22.
      Elämyksellinen, historiallinen opastus!
To (huom. päivä!) 15.3. klo 15.00 Pyhän Katariinan kirkko, Kirkkotie 26, 
      bussi 54 ja 51
Ke 18.4.  klo 15.00 Turun tuomiokirkko

LOUNASTReFFiT
Varaa mukaan lounasraha ja tule syömään yhdessä. 
Lisätiedot Mirja Pitkäseltä, p. 0400 521 573. 

Ti 20.2.  klo 12.30, Ravintola Aitiopaikka, Valtion virastotalo, 
      Itsenäisyydenaukio 2
Ti 20.3.  klo 12.30, Turun Upseerikerho, Kaivokatu 12
Ti 24.4.   klo 12.30, Parkinmäen Palvelutalo (Candolinien), 
      Multavierunkatu 8

MieSTeN LOUNASPORUKKA
Varaa mukaan lounasraha. Lounaan jälkeen teemme pienen kaupun-
kikierroksen kävellen. Lisätiedot Mikko Salminen, p. 050 581 3067.

Pe 2.2.   klo 12.30  Lempilounas, Viilarinkatu 5, 2. kerros
Pe 2.3.   klo 12.30  Kahvila Navetta, Virusmäentie 9
Pe 6.4.   klo 12.30  Ravintola Grill it, Linnankatu 32
Pe 5.5.   klo 12.30  Lounasravintola Metropol, Puutarhakatu 10

Ulkoilutreffit senioreille ja eläkeläisille
Valtion Eläkkeensaajat VES-Turku ry
Liikuntavastaava Matti Sarviranta, msarviranta@gmail.com
p. 040 743 3168

Kokoonnutaan torstaisin klo 10–11.15 Unelmien kannas, Urheilupuis-
to, Betaniankatu 12. Sisältää KäVeLyä/SAUVAKäVeLyä urheilupuiston 
kuntoradalla, ulkokuntosalilaitteet sekä alkulämmittelyn ja loppuver-
ryttelyn.

Suuralueet    KeSKuSta
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Turun museokeskus 
Biologinen museo, Neitsytpolku 1, avoinna ti–su klo 9–17
p. 02 2620 340, biologinenmuseo@turku.fi,
www.turku.fi/biologinenmuseo

Luostarinmäen käsityöläismuseo, Vartiovuorenkatu 2
p. 02 262 0350, luostarinmaki@turku.fi, www.turku.fi/kasityolaismuseo
* Luostarinmäen pääsiäinen 31.3.–1.4.
 Tule osallistumaan pääsiäismunien vierityskilpailuun ja tutustu-
 maan pääsiäismunien koristeluperinteeseen. Lauantaina sokeri-
 leipuri tekee marsipaanista pääsiäistipuja ja pupuja. 

Turun linna, Linnankatu 80, 
avoinna ti-su klo 10–18 ja 5.6.–3.9. ma-su 10–18.
p. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi, www.turku.fi/turunlinna
Näyttelyt:
* Valtapeliä – Reformaatio Suomessa
* Raunioista rakennettu – Erik ja Carin Bryggmanin Turun linna
 
Wäinö Aaltosen museo, Itäinen Rantakatu 38, 
avoinna 9.2.–20.5. ti-ke klo 10–18, to klo 10–19, pe-su klo 10–18
p. 02 262 0850, wam@turku.fi, www.wam.fi
* Hannu Väisänen – Anna Ahmatovan neljä huonetta 9.2.–20.5.
* Konserttisarja tiistai-iltaisin klo 19, ovet avataan klo 18.30.
 Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 € / 2,50 €. 
 Järj. Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala

13.2.   Ackord-kvartetti 
20.2.   Sakari Lipasti, piano, Pauliina Lehtinen, viulu
27.2.   Juho Punkeri, tenori, Tuula Hanhinen, piano
6.3.    Turku ensemble 
13.3.   Tami Pohjola, viulu, Naoko ichihashi, piano
20.3.   erkki Lahesmaa ja Aram Talayal, sello, Taideakatemian 
     sellonsoiton opiskelijoita, eveliina Kytömäki, piano
27.3.   Turun Filharmonisen orkesterin jousikvartetti
3.4.    Kalle Perksalo. piano
10.4.   60°Quintet 60°Quintet
17.4.   Road ensemble
24.4.   Pianotrio Fräki-Puusaari-Rysä
8.5.    Turku ensemble 
15.5.   Andreas Helling, sello, Patrik Kleemola, kitara

Suuralueet    KeSKuSta
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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 torille tulevat, korttelin kävelymatka

* ViRKiSTySKeRHO kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin 
 klo 12. Ohjelmaa, arpajaiset ja bingo. 
* KäSiTyöKeRHO kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin klo 10. 
 Tehdään erilaisia käsitöitä myytäväksi tai omaan käyttöön, 
 kahvitellaan ja jutellaan. 
* TeRVeySPiSTe perjantaisin klo 9–11. 
 Verenpaineen mittausta ja terveysneuvontaa, infoa erilaisista 
 terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kahvit ja jutustelua. 
* OMAiSHOiTAJieN KOHTAUSPAiKKA ja VeRTAiSTUKiRyHMä kokoon
 tuvat kumpikin kerran kuukaudessa. 

Turun kaupunginkirjasto
Pääkirjasto, Linnankatu 2, 20100 Turku
www.turku.fi/turun-kaupunginkirjasto
Pääkirjasto avoinna ma-pe klo 9–20, la klo 10–16 ja su klo 12–18.
Vanhuspalveluiden informaatikko Katarina Kapiainen, 
p. 050 594 7235, katarina.kapiainen@turku.fi

STUDiA GeNeRALiA SeNiOReiLLe
Luento- ja keskustelusarja hyvän ikääntymisen mahdollisuuksista 
tarjoaa keväällä painavaa asiaa senioreille ja ikääntymiseen liittyvis-
tä kysymyksistä kiinnostuneille. Tilaisuudet aina tiistaisin klo 12.00–
13.30 Turun pääkirjaston Studiossa.

13.2. Dosentti Pirkko Routasalo: Hyvä, paha yksinäisyys
13.3. Turun seudun omaishoitajat ja läheiset: Omaishoidon tukimuodot 
17.4. VTT Rainer Grönholm: Luonto kuntouttaa ja lisää hyvinvointia
22.5. Psykoterapeutti Liisa Salmenperä: Kuolemansurusta elämäniloon 

AVOiMeT KiRJASTOKieRROKSeT
Kierrokset kerran kuussa perjantaisin 26.1., 23.2., 23.3. ja 27.4. Reilun 
tunnin mittainen kierros lähtee pääkirjaston aulasta klo 13. Mukaan 
mahtuu 15 ensimmäistä osallistujaa.

Suuralueet    KeSKuSta
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RAKKAUSLAULUJeN TOiVeKONSeRTTi 14.2. klo 12–13.30 Studiossa

MieLeNTeRVeySiNFO
Askarruttavatko mielenterveyteen liittyvät kysymykset? Tule kysy-
mään mielenterveysyhdistyksiltä! Infot parillisten viikkojen tiistaisin 
klo 12–16 pääkirjaston aulassa. 

LUeNTOSARJA TeRAPiASTA Studiossa tiistaisin klo 14–15.30
Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton ja ITU ry:n kanssa.

13.2.  Terapia hoitomuotona. 
    Mitä hyötyä terapiasta on ja kenelle se voisi sopia?
20.3.  erilaisten terapiamuotojen esittelyä
17.4.  erilaisten terapiamuotojen esittelyä
8.5.   Vaihtoehtona nettiterapia

iLTALUeNTOJA HyViNVOiNNiSTA Studiossa tiistaisin klo 17.30–19.00
Yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton ja FinFami ry:n kanssa.

27.2.  Unettomuus
27.3.  yksin pahan olon kanssa? Kasvatuspsykologian apulais-
    professori Niina Junttila kertoo sosiaalisen kivun 
    mekanismeista, hyväksytyksi tulemisen tarpeista ja siitä, 
    miksi ongelmista kannattaa vaikenemisen sijaan puhua.
24.4.  Hyvän mielen voima. Tietokirjailija ja muutosvalmentaja 
    Maaretta Tukiainen vinkkaa, miten saat oman voimasi 
    haltuusi lempeästi ja leikkiä unohtamatta. 

RAKKAUDeSTA UUTiSiiN -UUTiSPiiRi
Tervetuloa avoimeen keskusteluryhmään jutustelemaan uutisista 
ja muista kiinnostavista aiheista. Kirjaston laajasta lehtikokoelmas-
ta poimitaan viikon polttavimmat puheenaiheet ja kiinnostavimmat 
keskustelunavaukset. Ryhmä kokoontuu 15.2.–26.4. parittomien viik-
kojen torstaisin (ei kiirastorstaina) klo 13. Yhteiskokoontuminen pää-
kirjaston uuden puolen aulassa. Mikäli sinulla on toiveita ryhmän ve-
täjille, voit olla yhteydessä Tarja Rajalaan (tarja.rajala@turku.fi puh. 
044 9072 944).

VeMPAiNTUKi
Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä? Ota 
oma laite mukaan ja tule kysymään, niin mietitään yhdessä ratkaisua 
ongelmaan! Vempaintuki 19.1.–4.5. joka perjantai klo 14–15.30 tieto-

Suuralueet    KeSKuSta
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osaston maakuntahuoneessa, pääkirjaston uuden puolen toisessa 
kerroksessa. Ei pe 30.3.

TeeMAOPASTUKSeT MUSiiKKiOSASTON LUKUHUONeeSSA

Ke 14.2.   klo 14–15.30 Kotimaisen taiteen tietokannat. 
       Taidetta, arkkitehtuuria, teatteria ja tanssia.
To 22.2.   klo 16–17.30 Ostoksilla verkossa. 
       Vinkkejä verkkokauppoihin ja turvalliseen ostamiseen 
       verkossa.
Ti 6.3.    klo 15–16.30 Matkojen varaaminen verkossa.
To 15.3.   klo 16–17.30 e-kirjat ja e-lehdet. 
       Opetellaan käyttämään kirjaston sähköisiä kirjoja ja lehtiä. 
Ke 21.3.   klo 16–17 Opi kieltä sovellusten avulla. 
       Tule kokeilemaan erilaisia kielten oppimiseen tarkoitettuja 
       tabletti- ja puhelinsovelluksia. Voit ottaa mukaan oman 
       laitteen tai tutustua kirjaston laitteilla. 
To 5.4.    klo 15–17 Celia-palvelut tutuksi. 
       Huono näkö, heikot kädet, lukihäiriö? Jos painetun kirjan
       lukeminen on vaikeaa, voit saada käyttöösi Celian
       40 000 äänikirjaa. Tule oppimaan miten pääset palvelun 
       pariin ja kuuntelet kirjoja verkossa. 
To 12.4.   klo 15–17 Celia-palvelut – syventävä osuus. 
       Celian verkkopalvelun käyttäjille. Haluatko siirtyä Celian  
       verkkokuuntelusta käyttämään mobiililaitetta ja Pratsam 
       Reader-kuunteluohjelmaa? Ota mukaan oma laite ja 
       tunnukset sovelluskauppaa varten sekä Celian käyttäjä
       tunnukset. Lataamme ohjelman omalle laitteellesi ja 
       harjoittelemme kuuntelua käytännössä. 
To 19.4.   klo 16–17.30 yksityisyys verkossa. 
       Keskustellaan verkkovalvonnasta, yksityisyyden oikeudesta 
       ja velvollisuuksista sekä erilaisista digitaalisista työkaluista, 
       jotka tukevat yksityisyyttäsi verkossa. 
Ti 24.4.   klo 14–15.30 Kirjallisuuden tietokannat. 
        Tutustutaan erilaisiin kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen 
       liittyviin tietokantoihin – arkistot, kirjastot ja teemasivut   
       tutuiksi.

TOiVeKAPPALeiDeN HiTTiMiTTARi – TiiSTAiN TOiVOTUT 
tiistaisin 20.3., 27.3. ja 3.4. klo 14–15.30 musiikkiosaston Stagella.
Mitkä kappaleet ovat asiakkaiden lempihittejä menneiltä vuosikym-

Suuralueet    KeSKuSta
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meniltä? Tule mukaan kuuntelemaan. Kuuntelun jälkeen annetaan 
kappaleille pisteet ja lopussa selviää, mikä oli yleisöraadin mieles-
tä paras ikivihreä. Kappaleita saa toivoa etukäteen kirjaston seniori-
tapahtumissa tai sähköpostitse osoitteeseen katarina.kapiainen@
turku.fi.

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 tammikuusta touko-
kuuhun pääkirjaston aulassa aina joka kuun 9. päivänä klo 15–16 ja 23. 
päivänä klo 10–11.

Suvi suloinen – KeVäTJUHLA KAiKiLLe kirjastopihalla to 31.5. klo 13–15.

Turun filharmoninen orkesteri
Turun Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9
Lipunmyynti ma-pe klo 9–15, p. 02 262 0333, kulttuuri.myynti@turku.fi
Turun kulttuurikauppa Ars Musica, Turun Konserttitalo, Aninkaisten-
katu 9. Avoinna ma-pe klo 11–17 ja lisäksi tapahtumien yhteydessä, 
p. 02 233 3663. Konserttiliput eläkeläisille alk. 16 €.
Paikallisliikenteen linjat nro 1, 20 ja 403 kulkevat Konserttitalon edes-
tä. Pysäkin nro 18 – Konserttitalo. 

Turun filharmonisen orkesterin kevään 2018 ohjelmiston poimintoja:
* Runoilijan tie, 1.–2.2. klo 19
* Katedraali soi, 8.2. klo 19
* Geysir, 8.3. klo 19 (verkkokonsertti)
* Wieniläismestarit, 15.–16.3. klo 19 
* Viikinkikapina! 6.4. klo 19
* Rakastettu, 12.–13.4. klo 19 (12.4. verkkokonsertti)
* Love Story, 1.5. klo 15
* Mikko Heiniö 70, 18.5. klo 19 (verkkokonsertti)

Syksyn 2018 ohjelma julkaistaan huhtikuussa. Muista myös edulliset 
sarja- ja kausiliput eläkeläisille! Tutustu ohjelmistoon kokonaisuu-
dessaan lisää osoitteessa www.tfo.fi tai nouda kausiesite Konsertti-
talolta.
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Happy House 
Happy House on Turun Seudun Vammaisjärjestöt 
TVJ ry:n ylläpitämä kaikille avoin ja esteetön kohtaamis-
paikka, jonka toimintaa rahoittavat STEA ja Turun kaupunki. Happy 
Housessa järjestetään joka päivä ohjattua toimintaa, johon osallis-
tuminen on vapaaehtoista. Voit myös poiketa edulliselle kahville, 
lukemaan päivän lehden, käyttämään tietokoneita tai tutustumaan 
vaihteleviin taidenäyttelyihin. Tietoja päivittäisestä ohjelmasta tai 
poikkeavista aukioloajoista löydät paikanpäältä, www-sivuilta (www.
happyhouseturku.fi) tai Facebookista (Happy House).

Happy House on avoinna ma klo 12–16, ti klo 10–16, ke klo 12–19, to klo 
10–16 ja pe klo 10–14. Osoite on Ursininkatu 11. Puhelinnumero Happy 
Houseen on 02 251 8421. Paikan päälle pääset mm. linja-autolla: Bus-
si nro 12 Ursininkadun päähän, kävelyä n. 200 m. Bussi nro 9 Kelan 
pysäkki, kävelyä n. 350 m. Kauppatorilta kävelyä n. 700 m. Nähdäään 
Happy Housessa!

iloista, helppoa, maksutonta 
musiikkiliikuntaa ikääntyville
iKiLiiKKUVAT kokoontuvat joka maanantai klo 10.30–11.30 Kerttulin 
vanhainkodin juhlasaliin (Hovioikeudenkatu 3) virkistymään yhdessä 
liikkumalla. Ota mukaan kiristämättömät vaatteet, luistamattomat jal-
kineet ja vesipullo ja tule ajoissa paikalle. Tavoitteena on kunnon yl-
läpito ja suoriutuminen arjen tehtävistä itsenäisesti väsymättä liikaa. 

Musiikkiliikunnan jälkeen on mahdollisuus syödä lounas Kerttulissa.  
Edulliseen eläkeläishintaan 6,50 euroa saa salaatin, lämpimän ruuan, 
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!
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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, 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.

Lämpimästi tervetuloa Turun Kylätalolle!
Veistämönaukion varrella, Pakkarinkatu 1 / Linnankatu 63 B 12, Turku
Bussi nro 1 Kauppatorilta sataman suuntaan pysähtyy lähes kohdalle.
p. 045 234 3823 (Pauli), turunkylatalo@gmail.com, kylataloturku.wor-
dpress.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 het-
ken hengähtää, nauttia kupin kahvia tai teetä, tavata muita sekä löy-
tää vaikka ystävän tai kirjan. Kylätalossa järjestetään ihmisten itse 
ideoimaa toimintaa laidasta laitaan.

Kylätalossa on idyllinen kahvila, lahjatavara- ja käsityötuotemyymälä 
sekä rauhallinen salonkitila. Lahjoitusleipää ja muita -elintarvikkei-
ta. Tiistaisin vietetään puuropäivää. Maukasta haudutettua puuroa 
myynnissä klo 11.30 alkaen, erikoismausteina talon lämmin tunnelma 
sekä leppoisa seura. Ajankohtaiset tapahtumat löytyvät Turun Sano-
mien Menovinkeistä sekä Yhdistykset-palstalta. Mahdollisuus liittyä 
sähköposti- tai tekstiviestilistalle. Tervetuloa Kylätalolle!
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Kävelytreffit keväällä 2018 (muutokset mahdollisia)

KäVeLyTReFFeiLLä Hali-Koira johdattaa kävelijät tutustu-
maan erilaisiin kulttuuri- ym. kohteisiin. Voit osallistua 
joka kerta tai vain silloin, kun sinulle itsellesi sopii. Ei vaadi ilmoit-
tautumista, mutta mahdollisten ryhmien tulosta toivomme etukäteen 
yhteydenottoa. Tervetuloa kävelyille! HUOM! Ethän ota lenkille omaa 
koiraasi mukaan. Jos tarvitset avustajaa, ota yhteyttä vapaaehtoisiin 
KULTTUURIYSTÄVIIN vähintään 3 päivää aiemmin, p. 046 920 4142 (SPR, 
Turun osasto).

Lähtöpaikkojen osoitteet:
* Parkinmäen palvelutalo (ent. Ukkokoti), Multavierunkatu 5 Turku
* Kylätalo, Pakkarinkatu 1 Turku

7.2. klo 13   Parkinmäki: Verkahovi ja sen toiminta (100 m)
14.2. klo 13 Kylätalo: ystävänpäiväkahvit Radisson Blu Marina 
        Palacessa (1,4 km)
21.2. klo 13  Lootuksen sydämen temppeli Moisiossa, kokoontuminen 
        temppelin pihalla.
28.2. klo 13 Kylätalo: Turun Linnan ”Valtapeliä” näyttely 5 €/hlö (1 km)
7.3. klo 13   Parkinmäki: Taidelainaamon aarteet (550 m)
14.3. klo 13 Kylätalo: Siirtolaisuusinstituutti (1,3 km)
21.3. klo 13 Parkinmäki: eläinmuseo (1 km)
28.3. klo 13 Parkinmäki: Pelastusarmeija (650 m)
4.4. klo 13   Parkinmäki: Tutustutaan Biologiseen museoon 3 €/hlö    
        (1.5 km)
11.4. klo 13 Parkinmäki: Visit Turku opastaa ”Rakkautta ja kyyneliä” 
        (2 km)
18.4. klo 13 Parkinmäki: uusittu Akatemian talo (800 m)
25.4. klo 13 Parkinmäki: Sibeliusmuseo 2 €/hlö (700 m)
2.5. klo 13  Kylätalo: Martinranta kirjailija Mikko Laaksosen 
        opastamana (1,5 km)
9.5. klo 13   Kylätalo: Kaasukello (1,4 km)
16.5. klo 13 Parkinmäki: Lutherin kirkko (950 m)
23.5. klo 13 Maarian pappila ja tallit, kokoontuminen pappilan pihalla. 
30.5. klo 13 Parkinmäki: Piknik Koroisten ristille. 
        Turun Lähimmäispalveluyhdistys tarjoaa retkiherkut (2 km)
6.6. klo 13  Kylätalo: Samppalinnan kesäteatteri (1,7 km)
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Lisätiedot: p. 044 082 0213/Helena, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
/projektikoordinaattori, p. 050 344 2881/Maarit, kävelytreffien ohjaaja

Kävelyt ovat osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Iloa arkeen 
-pysäkkitoimintaa. Kävelyt järjestetään yhteistyössä Turun kaupun-
gin, Parkinmäen palvelutalon sekä Kylätalon kanssa.

Liikuntapalvelukeskus
Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5
Seniorirannekkeella kuntosalit ja yläkerran harjoittelualue sekä sau-
nat ovat käytettävissä aukioloaikoina. Lisätietoja: p. 02 262 3510 tai 
turku.fi/senioriranneke.

KUNTOSALiHARJOiTTeLUN ABC-KURSSiT Kupittaan urheiluhallilla
Edullinen kurssi kuntosaliharjoittelun perusteisiin kaikille, joille kun-
tosaliharjoittelu on vierasta. Kurssiin kuuluu neljä-kuusi ammattilai-
sen ohjaamaa tapaamista, joiden jälkeen jokainen tuntee kuntosalit-
reenauksen perusteet ja osaa käyttää laitteita oikein – ja oikein päin! 

Kevään kurssit: 
* ti 6.2.–20.3. klo 12–13.30 soveltava kurssi heikompitoimintakykyisille
* ke 7.–28.2. klo 13.30–15
* ti 27.3.–8.5. klo 12–13.30 soveltava kurssi heikompitoimintakykyisille
* ke 7.–28.3. klo 13.30–15
Osallistuminen: 15 € kurssimaksu + sisäänpääsymaksu (esim. Seniori-
ranneke). Lisätietoa ja ilmoittautumiset: turku.fi/kuntosaliabc tai 
p. 050 5546 217, soveltaville kursseille p. 050 594 7207.

LAiTeOPASTUSTA Kupittaan urheiluhallilla
Laiteopastustunneilla saat apua laitteiden käyttöön ja tekniikkavink-
kejä omatoimiharjoittelun tueksi. Osallistuminen sisäänpääsymaksul-
la. Ei ilmoittautumista. 
* Opastukset tilauskuntosalissa: to klo 10–11, 8.2., 15.3., 5.4. ja 5.3.
* Opastukset toiminnallisessa Woimala-salissa: to klo 10–11, 
 22.2., 29.3. ja 26.4.
* Gymhandledning i Kuppis gym: ons 12.30–13.30, 21.2. och 14.3.
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KUNTOSALiHARJOiTTeLUN ABC-KURSSi +70-VUOTiAiLLe
* to 8.2.–8.3. klo 13–14.30 Portsakodin kuntosalilla
 Edullinen kurssi kuntosaliharjoittelun perusteisiin yli 70-vuotiaille, 
 joille kuntosaliharjoittelu on vierasta. Kurssiin kuuluu viisi ammatti-
 laisen ohjaamaa tapaamista, joiden jälkeen jokainen tuntee kunto-
 salitreenauksen perusteet ja osaa käyttää laitteita oikein – ja oikein
 päin! Osallistuminen: 15 € kurssimaksu. Lisätietoa ja ilmoittautumi-
 set: p. 050 554 6224.

KUNTOSALiHARJOiTTeLUA Portsakodin kuntosalilla
Portsakodin kuntosalissa (Puutarhakatu 39) toimii omatoimiharjoit-
teluryhmä vertaisohjaajan johdolla. Ryhmä tarkoitettu yli 70-vuotiail-
le alkeiskurssin käyneille alueen asukkaille, joille kulkeminen muille 
kuntosaleille aiheuttaa hankaluuksia. Osallistuminen Seniorirannek-
keella. Kysy lisää: p. 050 5546 224. 

TASAPAiNORyHMäT Kupittaan urheiluhallin yläkerrassa
* Tasapainoharjoittelua ammattilaisen johdolla ke klo 14.30–15.30 
 (vko 2–18). Aloittelijoiden tai tasapainovaikeuksia kokevien 
 ryhmässä tasapainoillaan erityisliikunnanohjaajan opastamana.   
 Osallistumismaksu 2,5 €/krt + sisäänpääsymaksu (esim. Seniori-
 ranneke). Ilmoittautuminen ja lisätiedot: p. 050 594 7207.
* Tasapainoharjoittelua vertaisohjaajan johdolla 
 ti klo 10–11 ja ke klo 14–15 (vko 2–18, ei 17.4.)
 Tasapainoharjoittelua niille, joilla harjoittelu on tuttua. 
 Osallistuminen Seniorirannekkeella. Ei ilmoittautumista. 
 Lisätietoja: p. 050 554 6224 tai turku.fi/senioriranneke.

LOTAN TReeNiT / LOTTAS TRäNiNGAR 
* to kello 11–12.30, Kupittaan urheiluhallin yläkerrassa (Tahkonkuja 5)
 Toiminnallista liikuntaa oman kehon painolla yli 55-vuotiaille. 
 Tunti ohjataan molemmilla kotimaisilla kielillä. Osallistuminen 
 2,5 €/krt tai Kuntokonkarit-kortti. Lisätiedot: p. 050 554 6218 tai 
 turku.fi/kuntokonkarit.

TUOLiJUMPPA yrjänässä
* ke klo 12.30 – 13.15 (vko 2–18), Yrjänän kohtaamispaikka, Itäinen 
 Pitkäkatu 49. Rauhallinen tuolijumppa, jossa liikkeet tehdään pää
 osin tuolissa istuen. Ryhmä on tarkoitettu asiakkaille, joilla on 
 käytössä liikkumisen apuväline. Yleisavustaja paikalla.  Osallistumi-
 nen 2,5 €/krt. Lisätiedot: p. 050 594 7207.
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Seniorirannekkeella museoihin
Senioriranneke avaa ovet kaupungin liikuntapaikkojen lisäksi myös 
museoihin. Hinta: 40 €/6 kk + 8 € rannekemaksu ensimmäisellä kerralla. 
Lisätietoja: p. 050 554 6224 tai turku.fi/senioriranneke. 
* Wäinö Aaltosen museo, Itäinen rantakatu 38: ti-pe klo 13–16
* Biologinen museo, Neitsytpolku 1: ti-pe klo 13–16
* Turun Linna, Linnankatu 80: huhtikuussa ti-pe 13–16

Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalvelu-
vastaavalta, p. 050 554 6224 tai roosa-mari.neitola@turku.fi.

Lähitori iso-Heikki 
TieTOA JA TOiMiNTAA ikäihmisille torstaisin klo 13–16! 
Kevätkauden toimintaa 3.5. asti.
Paikka: Palvelutalo Iso-Heikki, Revontulenkatu 4, Turku 
(bussit 32 ja 42 pysähtyvät aivan palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä)

Maksuton toiminta on tarkoitettu turkulaisille 60+ vuotiaille ja heidän 
läheisilleen. Kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja tavattavissa klo 
13.30–15 ja tuolijumppa klo 15. Muutoin teemat vaihtelevat viikoittain. 
Kevään teemoja ovat mm. 

1.2.   Vempaimet: Vinkkejä älypuhelimien ja tietokoneiden käyttöön. 
8.2.   klo 13 Kuralan Kylämäen luento ”Korttiannoksia ja maistuvam-
    paa muonaa”. Kulttuurimenovinkkejä ja Kulttuuriystävätoimin-
    nan esittely
15.2.  klo 13 luento ”Jalkaterveys ja hyvinvointi – neuvoja jalkojen
    hoitoon”, esittäjä dosentti Minna Stolt Turun yliopistolta. Jalka-
    terapeuttiopiskelijat klo 15 asti antamassa vinkkejä jalkojen
    hoitoon.
1.3.   Kampitetaan yksinäisyys!
8.3.   Miten välttyä huijauksilta ja petoksilta? Ajankohtaista turvalli-
    suusasiaa.
15.3.  Aivoviikko: Asiaa mm. sydän- ja verisuoniterveydestä
22.3.  klo 13 luento ”ikä mielen tiellä pitää”, psykoterapeutti Maarit 
    Krug luennoi mielen hyvinvoinnista ja elämänviisaudesta
29.3.  Testamentti, Oikeusaputoimiston palvelut ja edunvalvonta-
    valtuutus
12.4.  ikäihmisten suunterveys
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19.4.  Aistipäivä: Asiaa näköön ja kuuloon liittyen. Tule tutkituttamaan
    kuulosi Kuuloliiton kuuloautolla! Kuuloseulan hinta 5 € (käteis-
    maksu).

Päiväkohtaisiin ohjelmiin voi tutustua www.tukenasi.fi ja Palveluto-
ri Poijussa. Ohjelmista näet mm. tietoiskujen tarkemmat kellonajat. 
Lisätietoja: Katja Laine, katja.laine@tukenasi.fi, puh. 040 139 8404. 
Tervetuloa Lähitorille!

Ruusukorttelin hyvinvointikeskus 
Puistokatu 11 B, Turku, p. 02 262 6000. Ovelle palvelubussilla P1.
Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan monipuoliseen toimin-
taamme 2018! Avoinna kaikille turkulaisille ikäihmisille.

SAUNA- JA ALLASOSASTO
* Aamu-uinti arkisin klo 7.30–9, 2,5 €/krt
* Yleinen saunavuoro miehille ja naisille
 keskiviikkoisin klo 10.15–14, torstaisin ja perjantaisin klo 9–14, 4 €/krt
* Tilaussauna lauantaisin, 5 €/krt, varaa neuvonnasta
* Infrapunasauna, 6 €/krt, varaa neuvonnasta

KäDeNTAiDOT
Avoinna maanantaisin klo 9.30–15, tiistaista torstaihin
klo 9–15 ja perjantaisin klo 9–12
* Käsitöissä ja askartelussa vaihtuva teema, 
 myös oman työn ja tarvikkeet voi ottaa mukaan.
* Monipuolisia kursseja mm. tiffanylasityö, puutyöt, taidepiiri,
   hardanger, kankaanpainanta.
Kysy lisätietoja maksuista ja osallistumismahdollisuuksista
p. 040 630 8092 / Suvi ja Elisa

LiiKUNTA
* Monipuolista liikuntaa, mm. kuntosali, tuoli- ja rentoutusjumppaa
 sekä vesiliikunta- ja tasapainoryhmiä
* Kaikille avoimet ja maksuttomat tasapainoryhmät perjantaisin
 klo 9.00, 10.15, 12.00, 13.15
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TieTOKONeOPASTUSTA – SeniorSurf
Maksutonta vertaisohjaajan opastusta tietokoneen ja tabletin käyt-
töön. Tabletin opastukseen voit lainata Ruusukorttelista. Kysy aikoja 
Ruusukorttelin neuvonnasta

KAHViLA
Avoinna ma-to 9.30–15 pe 9.30–14
Tule tapaamaan ystäviä ja maistamaan leipurin valmistamia herkkuja.

POiMiNTOJA TALVeN TAPAHTUMiSTA:
* Sebastian ja Anri Ahlgren konsertti/tanssit, torstai 8.2. klo 14
* Konservatorion tanssiorkesteri, tiistai 13.2. klo 14
* Ola Mikola ja Jari Antila konsertti, torstai 22.2. klo 14   
* Kalevalajuhla – KaraokeKlubin  teatteri-konsertti, ke 28.2. klo 14   
* Tino Ahlgren, torstai 15.3. klo 14  
* Duo TraBand, torstai 22.3. klo 14  
* Laivaston seitsikko ”Muistojen bulevardi” konsertti, ke 28.3. klo 13.30  
* Juha Simola elina Ukkonen, torstai 5.4. klo 14
* Hyvinvointipäivä, tiistai 10.4. klo 10-14
* Ritva Oksanen ja Pedro Hietanen konsertti, torstai 19.4. klo 14

JATKUVAA TOiMiNTAA:
* Laulujen klubi yhteislauluja parillisilla viikoilla, keskiviikkona klo 14
* Bingo, parittomilla viikoilla, keskiviikkona klo 12.30
* Ukkokerho, keskustelukerho miehille, tiistaisin klo 13
* Pirjon turinatupa, parittomilla viikoilla perjantaisin klo 13
* Hauskaa aivojumppaa maanantaisin klo 14

RyHMäTOiMiNTOJA:
ystäväpiiri, Kiva meno, elä hyvin voi hyvin, 
kiinteitä määräkestoisia ryhmiä joihin jatkuva ilmoittautuminen.

Fingerroosin säätiö
LöyTäVä VANHUSTyö – kohtaamme arjessa haasteita omaavia, pal-
veluiden ulkopuolella olevia ikääntyneitä. Työtä tehdään esimerkiksi 
yksinäisten, masentuneiden ja päihdeongelmiin ajautuneiden ikään-
tyneiden ja heidän läheistensä parissa. Kotikäyntien avulla löytävä-
työntekijät kartoittavat tilannetta ikääntyneen arjessa ja ohjaavat 
ikääntyneen tarvittavien palveluiden piiriin. Löytävää vanhustyötä 
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tekee sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Palvelu on maksutonta. 
Mikäli olet huolissasi omasta tai lähimmäisesi tilanteesta, ota roh-
keasti yhteyttä meihin. 

piLKEpoRUKAT on yli 60-vuotiaille päihteiden kanssa tasapainoile-
ville 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.fingerroos.net/loytava 

Löytävätyöntekijät:
Saija Rahunen, 044 975 16 10, saija.rahunen@fingerroos.net, Annikka 
Lötjönen, 044 975 1757, annikka.lotjonen@fingerroos.net (myös ruot-
si), Sanna Jokinen, 044 975 17 50, sanna.jokinen@fingerroos.net 

Turun Seudun nivelyhdistys 
 
Lonttistentie 9 B 15
p. 040 351 3833, toimisto@nivelposti.fi, www.nivelposti.fi 
Toimisto avoinna keväällä ma 14–18, 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 jäsenyyttä.

UUSieN JäSeNTeN iNFO 
Ti 27.2.   klo 17–18 järjestetään uusien jäsenten info yhdistyksen toimi-
      tilassa, Lonttistentie 9. Infossa saa lisätietoa kevään tapahtu-
      mista. Ilmoittaudu mukaan 26.2. mennessä. 

Luennot 
Ke 7.2.   klo 18 laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, LitK Aina-Ilona
      Terinkoski luennoi aiheesta ”Voimaa ja vireyttä ruoasta: par-
      haat ruokavalinnat ikääntyvälle” Raision Martinsalissa. 
Ke 28.2. klo 17 ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Esko Kaar-
      tinen luennoi aiheesta ”elätkö nivelkipujen ehdoilla?”. Luento 
      järjestetään Liedon Valtuustosalissa.
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ReTKeT
La 24.3.  Retki Rauman teatteriin ”Rakastunut Ryti” -päivänäytökseen.
      Ennen näytöstä on yhteisruokailu Rauman teatterissa esityk-
      sen hengen mukaisesti. Retken hinta on 73 € (sis. matkat, 
      teatterilipun ja yhteisruokailun). Ilmoittaudu toimistolle 8.3. 
      mennessä. 
La 19.5.  Tuusulanjärven kierros -retki. Retkellä kierretään Sibeliuksen
      koti Ainola, vieraillaan Pekka Halosen ateljeessa sekä tutus-
      tutaan Lottamuseoon. Retken hinta on 45 € (sis.  matkat, 
      pääsyliput, opastukset). Ruokailu on matkan aikana oma
      kustanteinen. Ilmoittaudu mukaan toimistolle 7.5. mennessä. 
 
VeRTAiSRyHMäT 
Kokoontumiset maanantaisin 16–18 toimistolla, Lonttistentie 9.
  
12.2.   Käden ja olkapään nivelrikon vertaisryhmä 
19.2.   Lonkan nivelrikon vertaisryhmä 
26.2.   Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertaisryhmä 
5.3.    Polven nivelrikon vertaisryhmä 
Lisätietoa vertaisryhmien kokoontumisista: 
www.nivelposti.fi/vertaisryhmat/.   

eNSiTieTOiLLAT
To 22.11. ja ke 25.4. 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 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. yhteislauluilta klo 18 Happy Houses-
sa, Ursininkatu 11. Osallistumismaksu 2 €. Väliajalla juodaan kahvit. 
Keskiviikkoisin 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. Niveltreffit Verkahovin Wer-
cafessa, jossa on omakustanteinen keittolounas. Tule mukaan jutus- 
telemaan rennosti yhdessä muiden kanssa. 

Syksyn koko ohjelma on nähtävillä netissä. Löydät sen osoitteesta:
www.nivelposti.fi/yhdistyksessa-tapahtuu/.  
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Tanssin iloa kaikille! 
Tanssiseura sekahaku 
60+ tanssitreenit on suunniteltu yli 60-vuotiaille, jotka haluavat uusia 
haasteita, iloa ja hyvinvointia elämään.  Ryhmissä opetellaan ja har-
rastetaan kivalla porukalla ja rennolla otteella lavatansseja laidas-
ta laitaan. Tanssi on hauskaa ja tehokasta liikuntaa, joka sopii ihan 
kaikille. Voit tulla yksin, kaksin tai porukalla. Ei tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon. 

TANSSiTReeNiT pyrkivän urheilutalolla, Tuureporinkatu 2, turku 
Maanantaisin (8.1.–23.4.2018) klo 15–17, perusteet
5.2.  Fusku 1
12.2. Fusku 2
19.2. Rumba Bolero 1
26.2. Rumba Bolero 2

Keskiviikkoisin (10.1.–25.4.2018) klo 14.30–16.30, keskitaso
7.2.   Tango 1
14.2. Tango 2
21.2. Fusku 1
28.2. Fusku 2

Torstaisin (11.1. – 26.4.) klo 11.30–13.30, perusteet
1.2.  Rumba Bolero 1
8.2.  Rumba Bolero 2
15.2. Rumba Bolero 3
22.2. Hidas Valssi 1

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

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

5.3.  Foksi 1
12.3. Foksi 2
19.3. Hidas Valssi 1
26.3. Hidas Valssi 2

2.4.  Ei kurssia
9.4. Kävelyjenkka
16.4. Kävelyhumppa
23.4. Valssi

4.4. Hidas Valssi 1
11.4. Hidas Valssi 2
18.4. Kävelyjenkka
25.4. Kävelyhumppa

7.3.   Rumba Bolero 1
14.3. Rumba Bolero 2
21.3. Foksi 1
28.3. Foksi 2

5.4.  Fusku 1
12.4. Fusku 2
19.4. Bugg 1
26.4. Bugg 2

1.3.  Hidas Valssi 2
8.3. Hidas Valssi 3
15.3. Tango 1
22.3. Tango 2
29.3. Ei kurssia
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Turun Ammatti-instituutin Senioriklupi
Kaipaatko uusia ystäviä ja monipuolista, hauskaa toimintaa arkipäi-
viisi? Tule mukaan lähihoitajaopiskelijoiden järjestämään viriketoi-
mintaan! Senioriklupi tarjoaa kaikille senioreille avointa sosiaalista 
toimintaa. Alkuvuoden ohjelmassa: 

* Torstai-iltapäivien TUOLiJUMPPA ja terveyttä edistävät toiminnat
 Kerttulin juhlasalissa 1.2., 8.2., 15.2. (ohjelma klo 13–15)
* Tiistai-iltapäivien AiVOJUMPAT WISIOssa, Lemminkäisenkatu 14–18 A. 
 6.2., 13.2. (ohjelma klo 13–15)

Kevään toimintaa: 
Viikolla 10–22 SeNiORiKLUPi toimii Kerttulissa kaikkina arkipäivinä. 
Ohjelmassa pelejä, keskustelua, visailuja, muisteluja, aivojumppaa, 
musiikkia, tanssia, laulua, tuolijumppaa, retkiä ym. klupilaisten toi-
veiden mukaista ohjelmaa. Tarkemmat ohjelmatiedot viikko-ohjel-
masta ja Turun Sanomien Menovinkeistä. Iltapäiväkahvi-/teetarjoilu 
Kerttulissa 1 €, WISIOn kahvilassa 3 €.

Senioriklupi kokoontuu Kerttulin vanhainkodin tiloissa (1. kerros), Ho-
vioikeudenkatu 3, 20520 Turku. Kerttulin vanhainkodissa on mahdol-
lisuus myös ruokailla ma-pe klo 12–13. Pääateria (eläkeläiset) 6,40 €.
 
Senioriklupin toiminta on maksutonta. Tervetuloa tutustumaan! Lisä-
tietoja: p. 050 428 3153 (Taina), taina.halsvaha@turku.fi ja p. 040 635 
0361 (Anne-Mari)

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

4.4. Hidas Valssi 1
11.4. Hidas Valssi 2
18.4. Kävelyjenkka
25.4. Kävelyhumppa
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NäyTTeLy, Rut Bryk, Taikalaatikko (26.1.–13.5.2018)
Rut Bryk (1916–1999) oli suomalaisen modernin keramiikkataiteen 
uudistaja, jonka varhaisten, pienikokoisten teosten värikästä tarinal-
lisuutta seurasivat pelkistetymmät, toisinaan monumen-taaliseen 
kokoon kasvavat ja tilan haltuun ottavat teokset. Bryk ei koskaan 
hylännyt esittävyyttä, vaikka monet hänen teoksensa saattavatkin 
vaikuttaa abstrakteilta. Ominaista niille ovat myös vahva tunnelma, 
intensiivinen herkkyys ja yksityiskohtien runsaus. Näyttelyn on tuot-
tanut EMMA - Espoon modernin taiteen museo. 

KOKOeLMANäyTTeLy: Toteutuneita unelmia ja toteutumattomia
Taidemuseon ensimmäisen intendentin, maisemamaalari Victor Wes-
terholmin johtajakaudella 1891–1919 kokoelmiin hankittiin tasan 400 
teosta, joista monista muotoutui Suomen taiteen klassikoita. Koko-
elmanäyttely esittelee näiden lisäksi myös joukon toteutumattomia 
unelmia; teoksia, jotka syystä tai toisesta eivät päätyneetkään osaksi 
kokoelmaa.

TAPAHTUMiA/eVeNeMANG
14.3.   Senioripäivä/Seniordagen, klo 13 & 14. Opastuksia suomeksi. 
     Kierroksella tutustutaan noin tunnin verran oppaan johdolla 
     Rut Brykin (1916–1999) kiinnostavaan ja monipuoliseen kera-
     miikkataiteeseen. 
     Kl. 15 Guidning på svenska. Under ledning av museets guide 
     bekantar vi oss med Rut Bryks (1916–1999) intressanta och 
     mångsidiga keramikkonst.
14.4.   klo 11-15 Teosarviointipäivä/Konstvärderingsdag
18.5.   Kansainvälinen museopäivä, vapaa pääsy / Internationella
     museidagen, fritt inträde.

Rut Bryk erikoisopastukset (suomeksi)
17.2.   klo 15 Harri Kalha
3.3.    klo 13 & 15 Tuija Peltomaa 
17.3.   klo 15 Mia Haltia
21.4.   klo 13 & 15 Maaria Wirkkala

Senioripäivän opastuksille ja erikoisopastuksille ennakkoilmoittau-
tuminen / Förhandsanmälan till seniordags- och specialguidningar: 
info@turuntaidemuseo.fi / p. 02 262 7100.
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yLeiSöOPASTUKSeT 
Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 13 ja 14. Ruotsinkielinen yleisö-
opastus joka kuun ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina klo 15. 
Yleisöopastuksille ei vaadita ennakkoilmoittautumista ja niille voi 
osallistua pääsylipulla.

Tanssiteatteri eRi 
Yliopistonkatu 7, 20100 Turku, p. 02250 1032, liput@eri.fi, www.eri.fi 

CALLAS – impressioita oopperadiivan elämästä
Tervetuloa Tanssiteatteri ERIin, pieneen ja intiimiin teatteriimme ai-
van Turun ydinkeskus-taan! Legendaarisen oopperalaulaja Maria Cal-
laksen elämään sukeltava monitaiteellinen teos peilaa nerokkaan 
laulajan traagista ja runollista elämää. Sopraano Pia Pajala ja koreo-
grafi Tiina Lindfors ovat vaihdellen päähenkilö ja alter ego. Pianisti 
Pasi Helin ja koko ERIn ensemble ovat osa tunnekylläistä kerrontaa. 
Teoksessa kuullaan oopperan helmiä. Maailman kantaesitys 25.1. klo 
19. Muut esitykset välillä 27.1.–19.4. Esityksistä 10.2., 18.3. ja 7.4. ovat 
päivänäytöksiä eli alkavat klo 14. 

Myös Tanssiteatteri ERIn perinteeksi muodostunut Passio palaa oh-
jelmistoon pääsiäisenä neljän näytöksen verran (29.3.–1.4. klo 19). 

Eläkeläisliput Tanssiteatteri ERIstä: Callas 28 €, Passio 23 €. Meille käy 
myös saattajakortti. 

Senioripysäkki
Tukea 60+ -vuotiaille
Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 Turku
www.tukenasi.fi
Linja-autot: Kaikki Turun torille tulevat

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 kokoon-
 tuvat 15 kertaa, kerran viikossa, 1,5 h.
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* iKäTUKi-tukihenkilötoiminta tarjoaa yksilömuotoista tukea vaikeis-
 sa elämänmuutostilanteissa.
* Tule keskustelemaan parisuhteestasi joko yksin tai yhdessä.  Yhtey-
 denotot ja tiedustelut maksuttomista yksilö- ja paritapaamisista 
 sekä parisuhdekursseista, p. 040 5291 354 / Terttu Vieri

Ota yhteyttä: Marika Siika, p. 040 5866 055, marika.siika@tukenasi.fi

Turun Seudun Vanhustuki ry
Läntinen Pitkäkatu 33 (2.krs), 20100 Turku
puh. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Toimisto avoinna ma-ke klo 9–12 ja to 12–15. Bussit: P3, 8, 20, 32 ja 42.
Yhdistyksen tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Vanhustuen toimisto, Läntinen Pitkäkatu 33 (2.krs), Turku
* BiNGO kerran kuussa maanantaisin kello 13–14.30 (19.2., 19.3., 16.4. 
 ja 14.5.).
* KäSiTyöKeRHO VAKKA parittomien viikkojen keskiviikkoisin 
 kello 13–15. 
* PeLeJä JA PORiNAA parittomien viikkojen perjantaisin kello 10–11.30. 
* OLONeUVOKSeN OLOHUONe, kahvittelua ja keskustelua eri aiheista 
 parittomien viikkojen maanantaisin kello 13–14.30

12.2.  Asiaa silmäsairauksista
26.2.  Kohti Kalevalanpäivää
12.3.  Aiheena aivoterveys
26.3.  Senioreihin kohdistavat huijaukset ja petokset
9.4.   Vanhusneuvostolla on asiaa
23.4.  Liikuntavinkkejä kesäksi
7.5.   Aihe varmistuu myöhemmin
21.5.  Turku ennen ja nyt

* iLTAPäiVä VAiN MieHiLLe torstaina 1.2. klo 13–14.30, Mies ja temppui-
 leva kaverisi. Miksi eturauhanen vaivaa?  Milloin tulee lähteä lääkä
 riin vaivan kanssa? 
* TeeMAiLTAPäiVä: Huolehdi hampaistasi – suojaa terveyttäsi 
 maanantaina 5.2. kello 13–14.30. Miksi suun terveys on tärkeää? 
 Miten hoidan suuni terveyttä?
* RUNO-iLTAPäiVä maanantaina 5.3. kello 13–14.30. Tuo oma runosi 
 tai tule kuuntelemaan runo-lausuntaa.
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* iKiViReäT, yhdessäolo- ja keskusteluryhmä, ryhmä kokoontuu ajal-
 la 15.2.–26.4. Ilmoittaudu 7.2. mennessä.

Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, Turku
* Annelin TUOLiJUMPPA 10.1.–30.5. keskiviikkoisin kello 13–14 liikunta-
 salissa.
* iLOiSeT iLTAPäiVäT kerran kuukaudessa tiistaisin (6.2., 6.3., 3.4., 8.5.) 
 kello 14–15.30 juhlasalissa.
* DiGiMeSSUT tiistaina 27.2. kello 14–16, tekstiviesti, WhatsApp, netti, 
 sähköposti… älykännykkä, tabletti, tietokone… Tule tutustumaan 
 tietotekniikan maailmaan. Mukana myös Turussa toimivat ikäihmi-
 siä älylaitteiden käytössä auttavat ja opastavat toimijat. 
* MAALiSRieHA sunnuntaina 18.3. kello 14–15.30; yhdistyksen varain-
 keruutilaisuus (pääsymaksu).
* HeNGeLLiSTeN LAULUJeN iLTAPäiVä tiistaina 27.3. kello 14–15 juhla-
 salissa.

Kirjaston Studio, Linnankatu 2, Turku
STUDiA GeNeRALiA kuukausittain tiistaisin kello 12–13.30 
Luentopäivät 2.1., 13.2., 13.3., 17.4. ja 22.5. Luentosarjassa käsitellään 
ikäihmisen hyvinvoinnin aiheita laidasta laitaan, mm. huhtikuussa 
aiheena Luonto kuntouttaa ja lisää hyvinvointia, luennoitsijana VTT 
Rainer Grönlund. Muut aiheet  tarkentuvat myöhemmin.

Lisäksi tulossa mm. teatterimatka, retki, luento 4.4. Lounatuulet-
yhteisötalon Pihlaja-salissa.

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  

Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikenikäiset maahan muut-
taneet sekä syntysuomalaiset naiset. Kurssimuotoista toimintaa, ai-
heina mm. suomen kieli, ompelu & käsityöt, liikunta & terveys, ruu-
anlaitto, kahvilatoiminta, puutarhanhoito, ATK & omaishoitajuus. 
Hemmottelupäiviä. Tärkeänä aiheena myös naisiin kohdistuvan väki-
vallan ennaltaehkäisevä työ. CafeDaisyn lounas ma-pe klo 11.30–13.30 
jäsenille vain 2 €, muille 5 €.
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Sateenkaarevaa senioritoimintaa
Turun seudun Seta ry
SeNiORiRyHMä kokoontuu kerran kuussa sunnuntaisin tammikuusta 
toukokuuhun. Tapaamisiin voi liittyä mukaan missä vaiheessa vuotta 
tahansa, luvassa on rentoa yhdessäoloa ja keskustelua. Senioriryh-
män lisäksi TuSetan tiloissa kokoontuu muun muassa kristillinen piiri 
Malkus, ennakkoluulottomien miesten ryhmä Nallet ja bi- ja lesbo-
naisten yhdistys Turun Mummolaakso.

TuSeta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Edustamme seksuaalisel-
ta suuntautumiseltaan ja sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä nuoris-
ta senioreihin. Tarjoamme maksuttomia vertaisryhmiä ja koulutusta 
mm. sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Toimistollamme on mahdol-
lista saada myös seksuaalineuvontaa ja -terapiaa alennushinnoin. 
Meiltä saa myös sateenkaarisenioreihin liittyviä esitteitä ja oppaita. 
Toiminta on avointa kaikille.

Eerikinkatu 22b B 20 (2. krs. ovisummeri iltaisin), 20100 Turku. Tila on 
valitettavasti esteellinen (jyrkkiä portaita ennen hissiä, ei inva-wc:tä), 
p. 045 166 5232, info@tuseta.fi, www.tuseta.fi, www.facebook.com/
tuseta. Toimiston aukioloajat ti 12–17, ke 14–17 ja to 12–15.

Superseniorit-viikko 
tulee taas toukokuussa 
Suuren suosion vuosina 2016 ja 2017 saavuttanut SUPeRSeNiORiT-
ViiKKO järjestetään uudelleen myös keväällä 2018. Vuonna 2018 Super-
seniorit-viikon tapahtumat ajoittuvat toukokuuhun, viikolle 20.

Viikon yksityiskohdat paljastetaan myöhemmin, mutta luvassa on 
takuuvarmasti niin hyvinvointia, liikuntaa, kulttuuria, hyödyllistä 
informaatiota kuin tarjouksiakin. Merkitse Superseniorit-viikko ka-
lenteriisi jo nyt! Yksityiskohtaisen ohjelman löydät lähempänä ta-
pahtuma-ajankohtaa internet-osoitteesta www.superseniorit.fi. Face-
bookissa Superseniorit tavoittaa osoitteesta https://www.facebook.
com/superseniorit/. Lisätietoja: Katariina Felixson, Turun ammatti-
korkeakoulu, p. 040 355 0538
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Suuralueet    VariSSuo–lauSte

Lausteen ja Varissuon kirjastot
Lausteen kirjasto
Raadinkatu 7, 20750 Turku
p. 02 262 0750
Avoinna omatoimisesti: ma–su klo 7–21
Palveluajat: ma ja to klo 10–16

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

Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen 
toimintaa lähiöissä
Tasapainoliikuntaa, kaatumisen ennaltaehkäisyä! 
Varissuo Kimppakeskus
perjantaisin (18.5. asti) klo 12.30 TASAPAiNOJUMPPA
klo 13.30 TUOLiJUMPPA

DiKARE
DIKARE-toiminta: 
Maksuttomia KeRHOJA JA TOiMiNTAA senioreille (60+).

LAUSTE:
* älytön kapula 1 (23.1.–13.2.) tiistaisin klo 13.30–15 ja torstaisin klo
 9.30–11 Lausteen pop-up-tilassa, Kirjurinaukio 3. Opetellaan oman 
 Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, Sony, Doro) käyttä-
 mistä. Ilmoittaudu!
* Vempainkerho 1 (27.3–17.4.) tiistaisin klo 13.30–15 ja torstaisin klo
 9.30–11 Lausteen pop-up-tilassa, Kirjurinaukio 3. Tietokoneiden ja 
 verkkopalveluiden perusteiden opettelua. Ilmoittaudu!
* Vempaintuki (15.1.–14.5.) maanantaisin klo 14–15.30. Tietokoneiden, 
 tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen 
 kanssa tai ilman. Lausteen pop-up-tilassa, Kirjurinaukio 3.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sirje 050 316 7712, Sanna 050 316 7785.34
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Liikuntapalvelukeskus 
Varissuon jäähalli 
(käynti parkkihallista, lähin katuosoite Suurpäänkatu 2)
Seniorirannekkeella Varissuon jäähallin kuntosali käytettävissä auki-
oloaikoina. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke tai p. 02 262 3570. 

LAiTeOPASTUSTA Varissuon kuntosalilla ma 12.2., 5.3., 9.4. ja 7.5. klo 15–16
Laiteopastustunneilla saat apua laitteiden käyttöön ja tekniikkavink-
kejä omatoimiharjoittelun tueksi. Osallistuminen sisäänpääsymak-
sulla. Ei ilmoittautumista. 

LiiKUNNAN PALVeLUOHJAUS on maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan 
Turun liikuntapalveluista ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantunti-
jalta liikunnasta. Kesto noin 1 tunti.
* Varissuon terveysasema, Nisse Kavon katu 3
 ke 10.1., 14.2., 7.3., 11.4. ja 9.5. klo 14–15

Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalvelu-
vastaavalta, p. 050 5546 224 tai roosa-mari.neitola@turku.fi.
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Turun Seudun Vanhustuki ry
P. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi   
Yhdistyksen tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaiskatu 7, Turku
* LUeNTO ”iäkkäiden lääkehoito” keskiviikkona 24.1. kello 14–15.30. 
 Farmaseutti Susanna Lauroma.

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

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

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. 

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!
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Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen 
toimintaa lähiöissä
Tasapainoliikuntaa, kaatumisen ennaltaehkäisyä! 

SeNiORiKeRHO Harittu, Koivulan srk-talo keskiviikkoisin (16.5. asti) 
klo 10–12, aina mahtuu mukaan!

DiKARE
DIKARE-toiminta:  
Maksuttomia KeRHOJA JA TOiMiNTAA senioreille (60+).

UITTAMO:
* älytön kapula 1 (1.–22.3) tiistaisin klo 13.30–15 ja torstaisin klo 
 9.30–11 Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5. 
 Opetellaan oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, 
 Sony, Doro) käyttämistä. Ilmoittaudu!
* älytön kapula 2 (29.3.–20.4.) torstaisin ja perjantaisin klo 9.30–11
 Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5. 
 Jatketaan oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, 
 Sony, Doro) opettelua. Ilmoittaudu!
* Vempaintuki (23.1.–15.5.) tiistaisin klo 9–10.30, Uittamon kuntosalin
 takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Tietokoneiden, tablettien ja puhe-
 limien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa tai ilman. 
* Mahjong-kerho (17.1.–16.5.) keskiviikkoisin klo 13–15, Uittamon kunto-
 salin takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Pelataan yhdessä Mahjong- 
 peliä vetäjän johdolla. Peliä ei tarvitse tuntea, vaan se opitaan pela-
 tessa. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
* Sisäparlamentti (18.1.–17.5.) torstaisin klo 12–14 Uittamon kunto-
 salin takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Keskustelua ajankohtaisista 
 uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

ILPOINEN:
* Akryylimaalauskerho (22.1.–23.4.) maanantaisin klo 10–13, Ilpoisten
 kirjasto, Lauklähteenkatu 13. Tehdään akryylimaalauksia ohjaajan
 opastuksella, ja tutustutaan erilaisiin akryylitekniikoihin. Materiaali-
 maksu 4 €, vapaaehtoinen kahvi, 1 €. Ilmoittaudu!
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PETRELIUS:
* Vempainkerho 1 (22.1.–12.2.) maanantaisin ja tiistaisin klo 9.30–11
 Henrikinkirkon kokoushuone Silmussa, Peltolantie 2. 
 Tietokoneiden ja verkkopalveluiden perusteiden opettelua. Ilmoit-
 taudu!
* Vempainkerho 2 (26.2.–19.3.) maanantaisin ja tiistaisin klo 9.30–11
 Henrikinkirkon kokoushuone Silmussa, Peltolantie 2. 
 Jatketaan verkkopalveluiden opettelua. Ilmoittaudu!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Kai 050 316 7786, Sanna 050 316 7785.

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-
nummessa, Nummessa sekä Runosmäessä. Tämän lisäksi Iloa arkeen 
-pysäkki saa välillä pyörät alleen ja kiertää ympäri Turkua Liikkuvana 
resurssikeskuksena, jolloin paikalla on mahdollisuus saada sekä jär-
jestön että kaupungin tarjoamaa neuvontaa ja ohjausta. Veikkauksen 
tukema Liikkuva resurssikeskus -hanke on Turun Lähimmäispalvelu-
yhdistys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke. 

Kotikunnas on iLOA ARKeeN -PySäKKi, jossa on aktiivista vapaaeh-
toistoimintaa, erilaisia konsertteja, tapahtumia ja ryhmiä yms. Toivo-
tamme kaikki lähialueen ikäihmiset tervetulleiksi toimintaan mukaan! 

Hae kuukausittain vaihtuva ohjelma ala-aulasta tai Kortteliklubista.

Esimerkkejä toiminnasta, joihin olet lämpimästi tervetullut joka kerta 
tai silloin kun Sinulle sopii:
* Suomen kuvataiteen helmet yleisöluennot perjantaisin 12.1.-23.3. 
 klo 12.30–13.45. Luennoilla tutustutaan Suomen kuvataiteen mestari-
 teoksiin.
* Pertti Palm esiintyy yläaulassa 15.2. klo 13
* Ukraina-konsertti yläaulassa 22.2. klo 13
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* Telakka ja konepajan eläkeläiset esiintyvät yläaulassa, 
 luvassa on laulua, tanssia ja sketsejä 17.4. klo 13
* Kortteliklubi lähialueen kotona asuville eläkeläisille maanantaisin
 klo 10.30–12. Klubilla on asiantuntijaluentoja ja vaihtelevaa vapaa-
 muotoista toimintaa. Ohjelma suunnitellaan kävijöiden kanssa. 

Tilaisuudet ovat ilmaisia, tervetuloa! 

Liikuntapalvelukeskus
Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2
Seniorirannekkeella uimahalli ja kuntosali käytettävissä aukioloai-
koina. Hallissa lisäksi vesijumppia, joihin erillinen hinta ja ilmoittau-
tuminen. Lisätietoja: p. 044 907 2702, turku.fi/uimahallit tai turku.fi/
senioriranneke.

LAiTeOPASTUSTA Petreliuksen uimahallin kuntosalilla ke 14.3. klo 
14–15. Laiteopastustunneilla saat apua laitteiden käyttöön ja tekniik-
kavinkkejä omatoimiharjoittelun tueksi. Osallistuminen sisäänpääsy-
maksulla. Ei ilmoittautumista.  

KUNTOSALiHARJOiTTeLUN ABC-KURSSiT
Edullinen neljän-kuuden kerran kurssi kuntosaliharjoittelun perus-
teisiin kaikille, joille kuntosaliharjoittelu on vierasta. Kurssiin kuuluu 
neljä ammattilaisen ohjaamaa tapaamista, joiden jälkeen jokainen 
tuntee kuntosalitreenauksen perusteet ja osaa käyttää laitteita oikein 
– ja oikein päin! 
* Petreliuksen uimahallin kuntosalilla to 1.–22.3. klo 13.30–15
 Ohjaajana opiskelija, ei kurssimaksua. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
 turku.fi/kuntosaliabc tai p. 050 5546 217
* Mäntyrinteen vanhuskeskuksessa +70-vuotiaille ma 5.2.–19.3. 
 klo 11–12. Osallistuminen: 15 € kurssimaksu. Ilmoittautumiset ja: 
 lisätiedot: p. 050 554 6224.

KUNTOSALiHARJOiTTeLUA Mäntyrinteen vanhuskeskuksessa, 
Virvoituksentie 5
Mäntyrinteen kuntosalilla toimii omatoimiharjoitteluryhmä vertais-
ohjaajan johdolla. Ryhmä tarkoitettu yli 70-vuotiaille alkeiskurssin 
käyneille alueen asukkaille, joille kulkeminen muille kuntosaleille ai-
heuttaa hankaluuksia. Osallistuminen Seniorirannekkeella.
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Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalvelu-
vastaavalta, p. 050 5546 224 tai roosa-mari.neitola@turku.fi.

Kauppakeskuskävelyt 
Skanssissa 
Pe 12.1.–27.4. klo 9.30–10.30, kokoontuminen Yhteispalvelupiste Moni-
torin edessä (Skanssin kauppakeskuksen 2. krs, Intersportin vieressä).

Tule liikkumaan esteettömästi, ohjatusti, mukavassa seurassa ja var-
masti sateelta turvassa kauppakeskus Skanssiin. Maksuttomilla kaup-
pakeskuskävelyillä kilometrejä kertyy noin 2. Kävelyt alkavat ja päät-
tyvät verryttelyjumpalla ja kävelyn lomassa harjoitetaan tasapainoa 
sekä lihaskuntoa, joten koko keho saa monipuolista liikuntaa. Kävelyt 
sopivat erityisesti senioreille. Myös apuvälineen käyttäjät voivat osal-
listua, sillä kauppakeskus on esteetön. Reitti ja jumppahetket ovat 
suunniteltu niin, että kaikki voivat osallistua itselleen sopivaan tah-
tiin. 

Lisätiedot: liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6224 (arkipäivisin klo 
8–16) tai Yhteispalvelu Monitori p. 040 160 4556 (arkipäivisin klo 11–18)
Järjestäjätahot: Kauppakeskus Skanssi, Yhteispalvelupiste Monitori, 
Hyvinvointikeskus Lehmusvalkama, Liikuntapalvelukeskus ja Ikäih-
misten palvelutori Poiju.

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

Joka viikko vaihtuvat ohjelmat, hae viikkotiedote aulasta!
Tempaa itsesi liikkeelle ja tule mukaan! Täällä odotetaan sinua!

LiiKUNTA
* Kuntosalilaiteperehdytykset (4 kertaa) alkavat! Ilmoittaudu mu-
 mukaan, maksuton. 17.1.–7.2. / 14.2. –7.3. / 14.3.–4.4. / 11.4.–2.5./ 9.5. –30.5. 
* Uutta! Rollaattorikoulu, ilmoittaudu! Saat varmuutta rollaattori-
 kävelyyn.

Suuralueet    SKanSSi–uittam
o
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esimerkkejä kevään 2018 tulevista MAKSUTTOMiSTA TAPAHTUMiSTA:
* Celia-äänikirjojen kuuntelua, ma klo 10–11 tai ke klo 12–13, sama sisältö
* Kirjallisuuspäivä ke 25.4. klo 13–16
* Senioreiden hyvinvointipäivä ke 16.5. klo13–16
* Hyvinvointiluennot, mielenkiintoiset aiheet ke 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 
 21.3., 18.4. 

Ke 1.3.  klo 13 Tähtikimarashow.
      Tähtiä ja musiikkia menneiltä vuosilta, vapaa pääsy!
To 15.3.  klo 18 Maaliskuun iltamat, hyvää ohjelmaa. 
      Tanssimusiikista vastaa Jarkko Salmi & Sunsett
To 22.3.  klo 15–18 Tähtikonsertti Leif Lindeman & Avec, konsertti ja 
      tanssit. Liput hyvinvointikeskuskortilla etukäteen ostettuna 
      14 €, muut 16 €. Samana päivänä, jos lippuja on jäljellä kaikki 
      17 €. Lipun hintaan sisältyy kahvi ja leivonnainen.
Ke 11.4.  klo 16–19 Muoti- ja kauneusilta, maksullinen tapahtuma!
To 26.4.  klo 18 Vappuiltamat

PäiVäTANSSiT joka tiistai ajalla 2.1.–22.5. klo 13–15. Hyvät orkesterit. 
Vapaa pääsy!

SAUNA- JA ALLASOSASTO
* Aamu-uinti naiset klo 7–8 ma-pe, miehet klo 8–9 ma-pe. Hinta 2,50 €/
 kerta
* yleinen saunavuoro uintimahdollisuudella naisille sekä miehille 
 ti-pe klo 9–14, hinta 4 €/kerta.

PUUTyöVeRSTAS, KäDeNTAiTO ja KUTOMO kutsuu sinut oppimaan 
uutta, tervetuloa! Lisätietoja p. 02 262 5029

RyHMäTOiMiNNAT
* Ystäväpiiri, kiva meno, elä hyvin voi hyvin. 
 Ilmoittaudu  mukaan saat iloa ja ystäviä elämääsi.
* Tietokoneen ja puhelimen käytön henkilökohtaista maksutonta 
 opastusta!

Lisätietoja mahdollisuuksista osallistua saat osoitteesta www.turku.
fi/lehmusvalkama tai soittamalla 02 262 5020.

Mahdollisuus ateriointiin joka päivä klo 11–13 (4.80–6.30 €) 
ja kahvitteluun klo 10–17.

Suuralueet    SKanSSi–uittam
o
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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 sitoutumaton 
yhdistys. Auralassa on mm. Dikare-toimintaa ja senioreille suunnat-
tuja kansalaisopiston kursseja. Toimintamme on kaikille avointa, ter-
vetuloa mukaan!

yLeiSöTAPAHTUMiA keväällä 2018
* Torstaikaffet torstaisin klo 11-12.30 Aurora-salissa, Satakunnantie 10
 11.1.–17.5.18 (ei 22.2.). Tule keskustelemaan ajankohtaisista aiheista 
 ja tapaamaan muita. Kahvimaksu 2 €. Vapaa pääsy.
* Luentosarja ”Matkalle vieraisiin maihin”. Luentosarjan toteuttavat 
 yhteistyössä Pisara-yhdistys (Ocean in a Drop – Developing Together
 /Pisarassa Valtameri - Kehitytään yhdessä ry) ja Auralan kansalais-
 opisto. Luentoja voi seurata yksittäin tai sarjana. Luennot pidetään 
 Alkukirin tilassa, Satakunnantie 17. Luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

ti 23.1.  klo 18–19.30 Somalia ja Somalimaa. 
     Kertojana asioimistulkki Abshir Ali. 
ti 13.2. klo 18–19.30 Pakistan. Kertojana maisteri, tohtoriopiskelija
     Qazi Waqas Ahmed. Tulkkaus suomeksi. 
ti 13.3. klo 18–19.30 Bangladesh. Kertojana BA, maisteriopiskelija
     Kazi Johara Fatematuj. Tulkkaus suomeksi. 
ti 10.4. klo 18–19.30 Minun tarinani. eri maista ja eri syistä Suomeen
     asettuneet kertovat tarinastaan ja reitistään Suomeen. 

Auralan KeVäTNäyTTeLy
Pohjola-sali, liikuntasali (kerrostalon katutaso), Satakunnantie 10  
la-su 21.4.–22.4.2018 klo 11–15. Näyttelyssä on esillä eri kurssien ja ryh-
mien töitä, ja se on avoinna la-su klo 11–15. Näyttelyyn on vapaa pääsy.
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DIKARE-toiminta: 
Maksuttomia KeRHOJA JA TOiMiNTAA senioreille (60+).

POHJOLA-RAUNISTULA:
* Sisäparlamentti (15.1.–14.5.) maanantaisin klo 13.30–15.30
 Auralan Aurora-sali, Satakunnantie 10. Keskustelua ajankohtaisista 
 uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
* Akryylimaalauskerho (10.1.–25.4.) keskiviikoisin klo 14–16.30
 Auralan Aurora-sali, Satakunnantie 10. Tehdään akryylimaalauksia 
 ohjaajan opastuksella, ja tutustutaan erilaisiin akryylitekniikoihin. 
 Materiaalimaksu 4 €, vapaaehtoinen kahvi, 1 €. Ilmoittaudu!

RUNOSMÄKI:
* Vempaintuki (15.1.–14.5.) maanantaisin klo 10–12
 Runosmäen kirjasto, Piiparipolku 19. Tietokoneiden, tablettien ja 
 puhelimien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa tai ilman.
* Keskiviikkokerho (17.1.–23.5.) keskiviikkoisin klo 9.30–11.30
 Keskustelua, visailua, ohjelmaa ja kahvittelua.

SUIKKILA:
* älytön kapula 2 (22.1.–12.2.) maanantaisin ja keskiviikkoisin 9.30–11
 Suikkila-salissa, Talinkorventie 5. Jatketaan oman Android-älypuhe-
 limen (mm. Huawei, Samsung, Sony, Doro) käyttämisen opettelua. 
 Ilmoittaudu!
* Vempainkerho 1 (26.2.–19.3.) maanantaisin ja keskiviikkoisin 9.30–11
 Suikkila-salissa, Talinkorventie 5. Tietokoneiden ja verkkopalve-
 luiden perusteiden opettelua. Ilmoittaudu!
* Vempainkerho 2 (26.3.–18.4.) maanantaisin ja keskiviikkoisin 9.30–11
 Suikkila-salissa, Talinkorventie 5. Jatketaan verkkopalveluiden opet- 
 telua. Ilmoittaudu!

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

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

maarian seurakunta
Raunistulan SeNiORiKeRHO eläkeläisille
Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12.
Joka toinen tiistai klo 13, parillisilla viikoilla. Kevätkausi päättyy 
15.05.2018.

Nuoret eläkeläiset  60+, KeSKUSTeLURyHMä ja MieSTeN KOKKiRyHMä 
Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12. 
Joka toinen tiistai klo 11. Kevätkausi päättyy 10.4.2018.

OMAiSHOiTAJAT-VeRTAiSTUKiRyHMä 
Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12.                                           
Kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 13–14.30 
07.02., 07.03., 04.04. ja 02.05.

ySTäVäN TUPA
Runosmäen seurakuntatalo, Munterinkatu 15. 
Maanantaisin klo 13–15 ja torstaisin klo 11- 13. Hartaus torstaisin klo 
12.30. Kevätkausi päättyy 14.5.2018

Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11 
p. 040 341 7452 tai 040 341 7451
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Liikuntapalvelukeskus
impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4
Seniorirannekkeella uimahallin tilat käytettävissä aukioloaikoina. 
VeSiJUMPPiA sekä LiiKUNTARyHMiä kuntosalilla sekä liikuntasalissa 
lisämaksulla (2,50 €/krt tai 20 €/10 krt). Lisätietoja aikatauluista ja 
ryhmäliikunnoista: p. 02 262 3588, turku.fi/impivaaranuimahalli. 

KUNTOSALiHARJOiTTeLUN ABC-KURSSiT impivaaran uimahallissa
Edullinen kurssi kuntosaliharjoittelun perusteisiin kaikille, joille 
kuntosaliharjoittelu on vierasta. Kurssiin kuuluu neljä-kuusi ammatti-
laisen ohjaamaa tapaamista, joiden jälkeen jokainen tuntee kunto-
salitreenauksen perusteet ja osaa käyttää laitteita oikein – ja oikein 
päin! 

LAiTeOPASTUSTA impivaaran uimahallilla
Laiteopastustunneilla saat apua laitteiden käyttöön ja tekniikkavink-
kejä omatoimiharjoittelun tueksi. Osallistuminen sisäänpääsymak-
sulla. Ei ilmoittautumista. 
* Opastukset yleisökuntosali Jukolassa ma ja to klo 14–15, vko 2-20
* Opastukset tilauskuntosali Männistössä joka toinen ti klo 9.30–11, 
 parittomat viikot ajalla 3–19 

Kevään kurssit
* ke 28.2.–21.3. klo 8.30–10
* ma 19.3.–30.4. klo 11.45–13, soveltava kurssi
 heikompitoimintakykyisille
Osallistuminen: 15 € kurssimaksu + sisäänpääsymaksu (esim. Seniori-
ranneke). Lisätietoa ja ilmoittautumiset: turku.fi/kuntosaliabc tai so-
veltavalle kurssille p. 050 594 7207.         

TASAPAiNORyHMä impivaaran uimahallissa 
ma klo 13.45–14.45, vko 2–20
Aloittelijoiden tai tasapainovaikeuksia kokevien tasapainoryhmässä 
tasapainoillaan erityisliikunnanohjaajan opastamana. Osallistumis-
maksu 2,50 €/krt + sisäänpääsymaksu (esim. Senioriranneke). Ilmoit-
tautuminen ja lisätiedot: p. 050 594 7207.
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SOVeLTAVA VeSiJUMPPA impivaaran uimahallissa 
ma klo 15.15–15.45, vko 2–20
Lämpimässä vedessä toteutettava 30 min jumppa. Tarkoitettu henki-
löille, joilla toimintakyky on rajoittunut sairauden tai vamman vuok-
si, ja jotka kaipaavat rauhallisempaa vesijumppaa. Osallistuminen 
2,50 €/krt + sisäänpääsymaksu (esim. Senioriranneke). Lisätiedot: 
p. 050 594 7207. 

LiiKUNNAN PALVeLUOHJAUS on maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan 
Turun liikuntapalveluista ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantunti-
jalta liikunnasta. Kesto noin 1 tunti.
* Runosmäen terveysasema, Signalistinkatu 2
 ke 10.1., 14.2., 14.3., 11.4. ja 16.5. klo 12–13 

KUNTOSALiHARJOiTTeLUA Runosmäen vanhuskeskuksessa, 
Varusmestarintie 14
Runosmäen kuntosalissa toimii omatoimiharjoitteluryhmiä vertais-
ohjaajan johdolla. Ryhmät tarkoitettu yli 70-vuotiaille alkeiskurssin 
käyneille alueen asukkaille, joille kulkeminen muille kuntosaleille 
aiheuttaa hankaluuksia. Osallistuminen Seniorirannekkeella. Kysy li-
sää: p. 050 5546 224.

Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalvelu-
vastaavalta, p. 050 554 6224 tai roosa-mari.neitola@turku.fi.

Vanhuskeskus 1 / Runosmäen vanhainkoti
Varusmestarintie 14, 20360 Turku
Linja-auto nro 18 Runosmäen suuntaan tulee Vanhuskeskuksen 
lähelle.

Esimerkkejä kevään ohjelmista:
KarokeKlubi laulattaa: 14.3., 11.4., 16.5. klo 13.30–15.00
Ritva-Annelin musiikkisalonki: 6.2., 6.3., 3.4., 8.5. klo 13.30–14.30
Köörin Pojat esiintyvät 28.3. klo 13.30–14.15
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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

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

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

maarian seurakunta
Kotimäen NAiSTeNPiiRi, 
Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1. 
Joka maanantai klo 13. Kevätkausi päättyy  14.5.

Kotimäen PäiVäPiiRi – eläkeläisille, Kotimäen seurakuntatalo, Arke-
ologinkatu 1. Joka toinen keskiviikko klo 13, parittomat viikot. Kevät-
kausi päättyy 9.5.

MUiSTiJUMPPA, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1. Joka toi-
nen keskiviikko klo 13, parilliset viikot. Kevätkausi päättyy 30.5.

yli-Maarian TUOLiJUMPPA, Yli-Maarian seurakuntatalo, Mittumaarin-
tie 73. Joka toinen torstai klo 11.30. Parittomat viikot. Kevätkausi päät-
tyy 26.4.

JUTTUTUPA Maarian Vanhassa pappilassa, Sorolaisenkatu 4. Joka tiis-
tai klo 10-12. Kevätkausi päättyy 15.5.

Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11 
p. 040 341 7452 tai 040 341 7451.
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Liikuntapalvelukeskus
Jäkärlän kuntosali, Arkeologinkatu 9
Seniorirannekkeella kuntosali käytettävissä aukioloaikoina. Lisätie-
toja: turku.fi/kuntosalit, turku.fi/senioriranneke, p. 041 522 0804 tai 
p. 040 961 0098. 

Paattisten aluetalon kuntosali, Paattistalonkatu 1
Seniorirannekkeella Aluetalon kuntosali on käytettävissä päivit-
täin klo 6–21. Lisätietoja: turku.fi/kuntosalit, turku.fi/senioriranneke, 
p. 02 262 3588

LAiTeOPASTUSTA Paattisten aluetalon kuntosalilla ke 14.3. klo 
14–15.30. Laiteopastustunneilla saat apua laitteiden käyttöön ja tek-
niikkavinkkejä omatoimiharjoittelun tueksi. Osallistuminen sisään-
pääsyrannekkeella. Ei ilmoittautumista.

LiHASKUNTOJUMPPAA yli 55-vuotiaille Paattisten aluetalon salissa ke 
klo 18–19 (vko 2–18). Osallistuminen: 2,5 €/krt tai Kuntokonkarit-kortti. 
Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit

Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalvelu-
vastaavalta, p. 050 5546 224 tai roosa-mari.neitola@turku.fi.

 
maarian reipas ry
Jäkärlän liikuntahallilla ja kuntosalilla (Arkeologinkatu 9).

TiUKKA TiiMi
Liikuntaa senioreille torstaisin klo 15.

CiRKUiT-TReeNi
Seniorit ovat lämpimästi tervetulleita näihin kaiken ikäisille suunnat-
tuihin treeneihin. Kokoontumiset kuntosalilla maanantaisin ja keski-
viikkoisin klo 19–20.
 
Lisätietoja: p. 041 522 0804/maarianreipas@gmail.com, 
maarianreipas.net

Suuralueet    m
aaria–Paattinen
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Suuralueet    PanSio–JyrKKälä
Lounais-Suomen Loma 
ja Virkistys ry
BOCCiAA pelataan Jyrkkälän nuorisotalolla 
aina torstaisin klo 11–14 (2,50 €/pelikerta). Linja-autoilla 61 ja 12 pää-
set ihan lähelle. Tule paikalle kokeilemaan tai kysy lisää: Lounais-
Suomen loma ja Virkistys ry / Helga Virtanen p. 050 408 7915.

Jyrkkälän ja pansion kirjastot
Jyrkkälän kirjasto
Nuorisotalonkuja 2, 20210 Turku
p. 02 262 0750
Avoinna: ma ja ke klo 10–16

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

ikivihreiden HiTTiMiTTARi Pansion kirjastossa
Mitkä kappaleet olivatkaan menneiden vuosikymmenten hittikappa-
leita? Tule mukaan kuuntelemaan. Kuuntelun jälkeen annetaan kap-
paleille pisteet ja lopussa selviää, mikä oli yleisöraadin mielestä paras 
ikivihreä. Ensimmäisessä sarjassa kuunnellaan hittejä eri vuosikym-
meniltä, toisessa sarjassa kuullaan tuttuja kappaleita elokuvamusii-
kin joukosta. Hittimittari pidetään aina keskiviikkoisin klo 14–15.30.

28.2.   Hittejä 1920–1940-luvuilta
7.3.    Hittejä 1950–1960-luvuilta
14.3.   Hittejä 1970–1980-luvuilta
18.4.   Suomi-filmien hitit Kauniista Veerasta Käpyyn selän alla
25.4.   Ulkomaisten elokuvien hitit ihmemaa Ozista 
     Cherbourgin sateenvarjoihin
2.5.    instrumentaaliset elokuvahitit Tuulen viemästä  
     Tähtien sotaan
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DiKARE
DIKARE-toiminta:  
Maksuttomia KeRHOJA JA TOiMiNTAA senioreille (60+).

PERNO:
* Sisäparlamentti (16.1.–15.5.) tiistaisin klo 12–14 Me-talon yläkerras
 sa, Hyrköistentie 26–28, 2. krs. Keskustelua ajankohtaisista uutis-
 aiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

JYRKKÄLÄ:
* Kimbleä kahvitellen (16.1.–15.5.) tiistaisin klo 14.30–16.30, Vexin olk-
 kari, Jyrkkälänkatu 2 X, käynti kadun puolelta. Erilaisia lauta- ja
 korttipelejä keskustelun ja kahvin lomassa. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Lisätietoja: Kai 050 316 7786, Sanna 050 316 7785

Café mikael
Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalon aula, Turun Mikaelinseurakun-
nan oma kahvila, jossa toimii OLOHUONeRyHMiä. Tarkemmat tie-
dot ohjelmastamme löydät facebookista: Cafe Mikael tai osoitteesta 
http://www.turunseurakunnat.fi/mikaelinseurakunta/cafemikael 
* Parittomilla viikoilla maanantaisin klo 14 
 kokoontuu kahvilamme olohuoneessa KäSiTyöKeRHO. 
* Parittomilla viikoilla tiistaisin klo 14 
 kokoontuu LäHeiSTeN RyHMä 50+, niille jotka kärsivät jonkun 
 läheisensä alkoholi- tai muusta riippuvuudesta.

Tule maistamaan myös edullista lounastamme, johon sisältyy pe-
rinteisen kotiruoan ja salaatin lisäksi myös herkullinen jälkiruoka ja 
kahvi. Hinta vain 6,50 €. Alueelle hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. 
bussit nro 32, 42. Jos kuljet omalla autolla, kahvilan edestä löytyy 
parkkipaikkoja. Olohuoneessamme voit lounasta nauttiessasi tutus-
tua vaihtuvaan taidenäyttelyymme.

Suuralueet    PanSio–JyrKKälä
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Suuralueet    PanSio–JyrKKälä
Turun Mikaelinseurakunnan alueella pyrimme myös tavoittamaan et-
sivän seniorityön kautta yksinäisiä senioreita. Jos olet yli 65-vuoti-
as Mikaelinseurakunnan alueella asuva ja koet olevasi yksin tai olet 
huolissasi seurakuntamme alueella asuvasta seniorista, ota yhteys 
erja.maenpaa@evl.fi niin pyrin löytämään Sinulle vapaaehtoisen Ar-
jen Enkelin rinnallakulkijaksi.

Liikuntapalvelukeskus 
Pansion kuntosali, Pernontie 16
Seniorirannekkeella kuntosali käytettävissä aukioloaikoina. 
Lisätietoja: p. 02 262 3233, tuto.fi/kuntosali, turku.fi/senioriranneke.

LAiTeOPASTUSTA Pansion kuntosalilla pe 23.3. klo 14.30–15.30
Laiteopastustunneilla saat apua laitteiden käyttöön ja tekniikkavink-
kejä omatoimiharjoittelun tueksi. Osallistuminen sisäänpääsymak-
sulla. Ei ilmoittautumista. 

KUNTOSALiHARJOiTTeLUN ABC-KURSSi +70-vuotiaille
pe 2.2.–2.3. klo 9-10.30 Aunelan palloiluhallin kuntosalilla, Opintie 1.
Edullinen kurssi kuntosaliharjoittelun perusteisiin yli 70-vuotiaille, 
joille kuntosaliharjoittelu on vierasta. Kurssiin kuuluu viisi ammat-
tilaisen ohjaamaa tapaamista, joiden jälkeen jokainen tuntee kunto-
salitreenauksen perusteet ja osaa käyttää laitteita oikein – ja oikein 
päin! Osallistuminen: 15 € kurssimaksu. Lisätietoa ja ilmoittautumi-
set: p. 050 554 6224.

KUNTOSALiHARJOiTTeLUA  Aunelan palloiluhallin kuntosalilla, Opin-
tie 1. Aunelassa toimii omatoimiharjoitteluryhmiä vertaisohjaajan 
johdolla. Ryhmät tarkoitettu yli 70-vuotiaille alkeiskurssin käyneille 
alueen asukkaille, joille kulkeminen muille kuntosaleille aiheuttaa 
hankaluuksia. Osallistuminen Seniorirannekkeella. Kysy lisää: p. 050 
554 6224.

LiiKUNTAiNFOT 
Liikuntainfoon voit poiketa kysymään mitä tahansa mieltäsi askarrut-
tavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalveluista ja -paikois-
ta. Maksuton, ei ilmoittautumista.
* infot Me-talolla, Hyrköistentie 26–28. 9.1., 6.2., 13.3., 10.4. ja 8.5. 
 klo 12–13
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KePPiJUMPPAA Pansion koululla, Pernontie 29, naisille ja miehille
Sopii hyvin aloittelijoille. Toimintaa 9.1.–8.5. Ei ennakkoilmoittautu-
mista! Tarkasta kellonaika ja lisätietoja turku.fi/pansio-jyrkkala. Hinta 
eläkeläiselle: 20 €/kausi tai 2,50 €/krt.

Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalvelu-
vastaavalta, p. 050 554 6224 tai roosa-mari.neitola@turku.fi.

pansion me-talo
Hyrköistentie 26, 20240 Turku
miika.neulaniemi@fingerroos.net, 044 7299987 
ulla-maija.nikula@fingerroos.net, 044 0333678 
www.facebook.com/metaloturku

Me-talo on kaikenikäisille tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamis-
paikka. Me-talo tarjoaa maksutonta vapaa-ajan harrastustoimintaa, 
kursseja ja kerhoja, apua ja tukea sekä polkuja työllisyyteen ja kou-
lutukseen. Me-taloa koordinoi Fingerroosin säätiö.

Tule piipahtamaan tai viettämään enemmän aikaa me-talon avoimiin 
oviin joka maanantai ja tiistai klo 12–18 sekä torstai klo 10–16! Voit 
silloin tulla juttelemaan ohjaajiemme kanssa kahvin ääressä ja saa-
maan neuvoa erilaisiin asioihin.

Me-talolla on myös yhteislaulut joka kuukauden viimeinen perjantai. 
Tilaisuuksia vetää kitaristi Timo Rautala. Tilaisuudet järjestetään yh-
teistyössä Turun kaupungin kanssa. Yhteislaulut aina klo 14–15.30. 
Kevään laulut: pe 26.1., pe 23.2., pe 23.3., pe 27.4., pe 25.5.

Suuralueet    PanSio–JyrKKälä
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Suuralueet    num
m

i–Halinen
Turun museokeskus
Kuralan Kylämäki 
Avoinna tapahtumien ja kurssien aikana
Jaanintie 45, puh. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi, www.turku.fi/kura-
lankylamaki

LAiTeTAAN PääSiäiSTä! 23.–25.3. pe klo 9–14, la–su klo 11–17 
Keväisiä juhlavalmisteluja 1950-luvun maalaiskylässä. Viikonloppuna 
24.–25.3. klo 12–16 koristellaan pääsiäismunia vahatekniikalla (työpa-
jamaksu 3,50 € / 8 €).

Oi iHANA TOUKOKUU! 26.–27.5. klo 11–17 
Nautitaan alkavasta kesästä ja ihaillaan heräävää luontoa. Kokeilu-
verstaalla kukka-aiheinen grafiikka-ateljee klo 12–16 (työpajamaksu 
3,50 € / 8 €). 

TAiTOTiiSTAiT 29.5. asti tiistaisin klo 13–17.30
Kaiken ikäisille joka tiistai Kokeiluverstaalla. Ei ennakkoilmoittautu-
mista. Vapaa pääsy!
Helmikuu:  Luonnon omista materiaaleista 
Maaliskuu:  Kirjoituksen monet muodot 
Huhtikuu:  Puutöitä
Toukokuu:  Kukat ja kasvit
 

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. 

NUMMeN KeRHO kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin klo 
10–11.30. Iloa arkeen -pysäkillä tuolijumpataan, visaillaan, nautitaan 
musiikista ja yhdessäolosta. Toiminta on osa Turun Lähimmäispal-
veluyhdistys ry:n Kunto-projektia, jota tuetaan Veikkauksen tuotoilla.
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Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon 
aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. Kysele kirjastosta myös heillä 
kokoontuvista ryhmistä. Tervetuloa kirjastoon!

Turun seudun omaishoitokeskus 
Avoinna arkisin klo 9–15 
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
p. 040 681 4965, www.omaishoitokeskus.fi
Linja-autot: 2, 2A, 2B, 2C, 99 ja P2

TAPAHTUMiA:
Tapahtumamme ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, kahvitarjoilu 
tapahtumissa 2 €. Katso lisää kotisivuiltamme tai hae meiltä painettu 
tapahtumakalenteri!

Ti 6.2.   klo 13–14.30 Pysy pystyssä kotona, Tietoa kaatumisten ehkäi-
      systä.  Asiantuntija Stella Kotipalvelut Oy:sta. 
Ke 14.2.  klo 13–15 Avoimet ovet Omaishoitokeskuksessa 
      Tervetuloa tutustumaan toimintaamme. Ohjelmassa klo 13.
      Kaverikoirien vierailu, klo 13.30 päiväkahvit ja klo 14. Ystävän-
      päivä lauluja.
Ke 28.2.  klo 13–14 Tietoa ikäkuulosta ja kuulolähipalvelusta. 
      Asiantuntijat Turun Kuuloyhdistys ry:stä ja Kuuloliitto ry:stä. 
Ke 14.3.  klo 13–14 Nousiaisten sotaveteraanien Kisällit-kuoro esiintyy.
To 29.3.  klo 13–14 ”Käy yrttitarhasta polku” Kiirastorstain hartaus 
      Omaishoitokeskuksessa yhdessä pastori Anneli Saleniuksen 
      kanssa. 
To 19.4.  klo 13–14.30 Selkäluento: Itsehoidolla eteenpäin. 
      Fysioterapeutti Jenna Wallden Tule-tietokeskuksesta luennoi
      selän terveydestä. 
Ti 8.5.   klo 14–16.30 Minimessut Omaishoitokeskuksessa 
      Esittelyssä ikäihmisille suunnattuja sekä kotona tapahtuvaan 
      hoivaan liittyviä tuotteita ja palveluita. Kahvipuffetti.
To 17.5.  Ritva-Annelin musiikkisalongissa tutustutaan suomalaisen 
      elokuvan valovoimaisiin tähtiin, Ansa Ikoseen ja Tauno Paloon.

Voit poiketa meille aukioloaikoina, jos tarvitset apua tiedon tai pal-
veluiden hakemisessa, hyvinvointiisi liittyvissä asioissa tai jutella 
muuten vain. 

Suuralueet    num
m

i–Halinen
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Omaishoitokeskuksessa on tarjolla PäiVäTOiMiNTAA, johon voivat 
osallistua myös yksin asuvat ikäihmiset. Päivätoiminnan hinta on 15 
€ / pv (sis. päivän ohjelma, aamupala, lounas ja päiväkahvi). Soita ja 
sovi tutustumiskäynnistä! 

Jos olet kiinnostunut omaishoitajille suunnatuista ryhmistä, infoti-
laisuuksista tai muista tukimuodoista, ota yhteyttä. Meillä on halu 
auttaa sinua ja perhettäsi!

Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen 
toimintaa lähiöissä
TASAPAiNOLiiKUNTAA, kaatumisen ennaltaehkäisyä! 
Hannuniittu srk-talo maanantaisin (14.5. asti) klo 9.30 ja klo 10.30 

Liikuntapalvelukeskus
* SAUVAKäVeLyä, ma klo 13. 
 Lähtö Hannunniitun Moottoriseuran talolta, Vanha Hämeentie 105.
* TUOLiJUMPPA, to klo 13–13.45 
 Hannunniitun seurakuntatalolla, Virmuntie 2. Maksullinen. 
 Järjestäjä Turun naisvoimistelijat. 
* LiiKUNTAiNFOSSA voit kysyä liikunnan aloittamisesta, 
 Turun liikuntapalveluista ja -paikoista, ti 16.1., 20.2. ja 20.3. klo 9–10 
 Kirkkotien terveysasemalla, Kirkkotie 13.

Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalvelu-
vastaavalta, p. 050 5546 224 tai roosa-mari.neitola@turku.fi.

Suuralueet    num
m

i–Halinen
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Suuralueet    länSiKeSKuS

Vanhuskeskus 3 / Liinahaka
Liinahaassa (Liinahaankatu 17) voit osallistua erilaisiin juhlasalin ta-
pahtumiin. Ajankohtaiset tiedot löytyvät ilmoitustauluiltamme. Ta-
lossa on myös kanttiini ja lounasaikaan on mahdollisuus ruokailla 
eläkeläishintaan. Perille pääsee linja-autolla (300–303). 

eSiMeRKKeJä KeVääN TAPAHTUMiSTA: 
20.2., 20.3., 17.4. ja 22.5. klo 10 Ritva-Annelin musiikkisalongit
9.4.  klo 10 Turun NMKy:n musiikkiopiston konsertti
27.4. klo 10 Vappukonsertti, lauluryhmä Ritspiikki
13.2. ja 15.3.  klo 13–15.30 Jaskan Karaoke-tanssit 
13.2., 6.3. klo 9–12 ja 3.4., 8.5. klo 12.30–15.30 Toripäivät

Tervetuloa mukaan. Ohjelman muutokset mahdollisia, tarkista tiedot 
käymällä talossa tai puhelimitse 02 262 5501 tai 050 3967128/virike-
toiminta. 

Tervetuloa toimintatorstaihin 
Liinahaan vanhuskeskuksen tiloihin, Liinahaankatu 17.
Maksutonta ja mukavaa TOiMiNTAA omatoimisille 65+ eläkeläisille 
torstaisin klo 9–14 alkaen 18.1.
Lisätietoja Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksesta. 

* Tasapainoharjoitteita, ryhmät klo 9–10, 10.15–11.15, 11.45–12.45, 13–14.   
* Aamujumppa, kaikille avoin ryhmä klo 9–9.45
* Käsitöitä ”aivot kuntoon kutimella” klo 9–12        
                      
ONNISTUMISEN JA YHDESSÄ OLEMISEN ILOA! 
Bussiyhteydet 300–303 sekä 2 ja 2 A
Mahdollisuus ruokailuun. Eläkeläislounas 6,40 €
Toiminta on osa ennaltaehkäisevää vanhuspalvelua. 
Lisätietoja: Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen toiminnanohjaajat, 
p. 050 595 5012
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Suuralueet    länSiKeSKuS
nättinummen kerho        
Ekmaninkatu 4, p. 044 756 8053

NäTTiNUMMeN KeRHO kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin klo 
14–15.30 osoitteessa Ekmaninkatu 4, Metodistiseurakunnan tiloissa. 
Iloisessa porukassa tuolijumpataan, visaillaan, nautitaan musiikista 
ja yhdessäolosta. Toiminta on osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys 
ry:n Kunto-projektia, jota tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

DiKARE
DIKARE-toiminta: 
Maksuttomia KeRHOJA JA TOiMiNTAA senioreille (60+).

HEPOKULTA: 
* Sisäparlamentti (17.1.–16.5.) keskiviikkoisin klo 13.30–15.30 
 Hepokullan Lämmön kokoustila, Jahtilähteenkatu 6. 
 Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen 
 jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

NÄTTINUMMI:
* Sisäparlamentti (18.1.–17.5.) torstaisin klo 14–16
 Uimahallin takkahuone, Kreetankatu 4. 
 Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen 
 jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sanna 050 316 7785, Sirje 050 316 7712.
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Liikuntapalvelukeskus
QiGONG  
to klo 14–15, vko 2–18, Teräsrautelan nuorisotalo, Antreksenkuja 1. 
Kehon, mielen ja hengen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia 
edistävä liikunta-, mietiskely- ja hoitomenetelmä. Se on yhdistelmä 
liikkeistä ja muodoista jotka hakevat hengityksen ja mielen tasapai-
noa tuekseen. Hinta: 2,50 €/krt tai Kuntokonkarit-kortti. Lisätietoja: 
turku.fi/kuntokonkarit

KäVeLySäHLy
ma klo 10–11, vko 2–18, Sport Gardenin tiloissa, Niitunniskantie 18.
Maltillista pelailua kävellen. Osallistuminen Kuntokonkarit-kortilla. 
Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit

Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalvelu-
vastaavalta, p. 050 554 6224 tai roosa-mari.neitola@turku.fi.

maarian seurakunta
Vanhasta uutta – eläkeläisten MUiSTeLURyHMä
Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23. 
Kerran kuussa torstaisin klo 13: 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5.

Kanttorin LAULAJAiSeT – kanttori Tero Niemi laulattaa
Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23. 
Kerran kuussa torstaisin klo 13: 22.2., 22.3. ja 19.4. 

Hepokullan TUOLiJUMPPA
Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23. 
Joka tiistai klo 12.30. Tuolijumpan ohjaa liikunnanohjaaja Tuula Vä-
limäki. Hartaus ja kahvit parillisilla viikoilla. Kevätkauden viimeinen 
tuolijumppa on 15.5.

Hepokullan SUKKASeT-RyHMä                      
Hepokullan  seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23. 
Joka toinen maanantai klo 13, parittomat viikot. Kevätkausi päättyy 23.4.

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

Suuralueet    länSiKeSKuS
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Suuralueet    HirVenSalo–KaKSKerta
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

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

DiKARE
DIKARE-toiminta: 
Maksuttomia KeRHOJA JA TOiMiNTAA senioreille (60+).

* Vempaintuki (25.2.–26.4. ja 3.5.) joka toinen torstai klo 13–15 Meri-
 Karinan Majakka 2:ssa, Seiskarinkatu 35. Tietokoneiden, tablettien ja 
 puhelimien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa tai ilman.
* älytön kapula 2 (26.4.–18.5.) torstaisin ja perjantaisin klo 9.30–11
 Hirvensalon SPR:n tiloissa, Seiskarinkatu 30. Jatketaan oman Android-
 älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, Sony, Doro) opettelua. Ilmoit-
 taudu!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Kai 050 316 7786, Sanna 050 316 7785.

Liikuntapalvelukeskus
Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista 
liikuntapalveluvastaavalta, p. 050 5546 224 tai roosa-mari.neitola@
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.
Humalistonkatu 7 b, 20100 Turku
ikaihmisten.palvelutori@turku.fi
Linja-autot: 32, 42, 12, P3 ja 220.

Liikkuva
resurssikeskus
Liikkuva resurssikeskus liikkuu ympäri Turkua mukanaan Turun kau-
pungin ja järjestön työntekijöitä, usein myös vapaaehtoinen. Tärkeä-
nä tavoitteena on tuoda järjestöpuolen sekä kaupungin neuvonta- ja 
palveluohjaus lähemmäs eri alueiden ihmisiä. Haluamme innostaa 
ihmiset mukaan jo olemassa olevaan toimintaan sekä kehittää toi-
veiden mukaisia kertaluonteisia kansalaistoiminnan mahdollisuuk-
sia. Tämän lisäksi mielellämme etsimme kanssasi vastauksia mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin yhdessä kaupungin palveluohjaajan sekä 
järjestötyöntekijän kanssa. 

Esimerkkejä missä keväällä liikumme tarjoten 
mm. matalankynnyksen palveluohjausta ja neuvontaa:

19.3.   SeNiORiSiNKKUPiKNiK Viking Linellä, ohjelma tarkentuu alku-
     vuonna. Seuraa ilmoittelua esim. www.kotikunnas.fi -sivuilta
     tai hae mainos kirjastoista, Kotikunnaasta, Palvelutori Poijusta 
     tai Turun seudun Setan toimistosta helmikuun alusta alkaen.
21.3.   klo 12–14 Pentin päivänä meillä on jälleen käytössä asuntoauto.
     Kaarramme silloin Paattisten osuuspankin/kauppakeskuksen
     parkkipaikalle. Tule keskustelemaan kanssamme. Tarjolla NeU-
     VONTAA JA OHJAUSTA. 
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16.4.   klo 14–16 TULe KeRTOMAAN alueelliset pop-up-vapaaehtois-
     toiminnan ideoitasi Perhetalo Heidekeniin. Paikalla mahdolli-
     suus tutustua myös Heidekenin historiaan. Lisätietoja Pidä
     huolta -teemapäiviin liittyvästä tempauksesta tämän esitteen
     sivulla 77.

Lisätietoja ja tarkennetut ohjelmat löydät kevään aikana mm. www.
kotikunnas.fi -sivuilta. Vastaamme kyselyihin myös osoitteesta meno-
vinkit@kotikunnas.fi tai p. 045 7750 0068 tai 040 543 373.
 

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

TULE-tietokeskus tarjoaa maksutonta ohjausta ja neuvontaa 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

TULE-tietokeskuksen kevät on täynnä ohjelmaa! Tule testaamaan 
tule-kuntosi, kuulemaan jalkaterveydestä, kartoittamaan ryhtiäsi tai 
kysymään mieltä askarruttavasta tule-asiasta. Lisätietoa toiminnasta 
saat keskuksestamme tai osoitteesta www.tule.fi. 

yLeiSöLUeNTO 8.3. klo 17
Kivun kanssa arjessa ja työssä – uusia työkaluja kivunhoitoon.
Lääk. tri, dos., Ota kipu haltuun -tietokirjan kirjoittaja Helena Miranda
Puutarhakadun auditorio, Puutarhakatu 1, Turku.

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

Ei ajanvarausta, ei lääkärin lähetettä, maksutonta!
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Senioreihin kohdistuvat 
petokset ja huijaukset 
– miten niiltä voi suojautua? 
Yli 60-vuotiaisiin kohdistuvat erilaiset huijaus- ja petosyritykset ovat 
usein lehtien otsikoissa. Turussa tilanne on onneksi varsin hyvä, mut-
ta silti jokaisen on hyvä tietää, miten omalla toiminnallaan voi eh-
käistä huijauksen uhriksi joutumista. 

Tule KUULeMAAN LiSää JA KeSKUSTeLeMAAN aiheesta:
torstai 8.3.      klo 13–15 Lähitori Iso-Heikki, 
            Palvelutalo Iso-Heikki, Revontulenkatu 4
maanantai 16.4.  klo 13–14.30 Paattisten aluetalo, Paattistalonkatu 1
torstai 17.5.     klo 13–14.30 Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, 
            Karviaiskatu 7

Tilaisuuksien järjestäjiä ovat Fingerroosin säätiö, Turun kaupunki, Tu-
run Kaupunkilähetys ry, Poliisi ja Oikeusministeriön rikostentorjun-
ta. Lisätietoja: Ulla-Maija Nikula, p. 044 033 3678, Fingerroosin säätiö. 
Katja Laine, p. 040 139 8404, Turun Kaupunkilähetys ry.

Liikuntapalvelukeskus
eLäMyKSiä JA LiiKUNTAA ARKeeN 
yhdellä rannekkeella – edullisesti! 
Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turkulai-
sille. Se kannustaa liikkumaan oman aikataulun mukaan. Sillä pääsee 
kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan. Ran-
neke 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 0850
Lisätiedot: turku.fi/senioriranneke tai p. 050 554 6224
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etsitkö harrastusta – KUNTOKONKARiT tutustuttaa eri lajeihin!
Kuntokonkarit liikuntatuote tutustuttaa yli 55-vuotiaita miehiä ja 
naisia erilaisiin liikuntalajeihin edullisesti ilman yläikärajaa. Kunto-
konkareille on joka viikko yli 20 LiiKUNTARyHMää, kuten keilailua, 
lavatanssia, joogaa ja kehonhuoltotunteja sekä pallopelejä, joten 
valikoimasta on helppo koota itselleen mieleinen ohjelma. Tule mu-
kaan! Kausimaksu eläkeläisille 40 € (ulkopaikkakuntalaisille 60 €). 

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: 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 tai p. 050 554 6222
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Vapaaehtoistoiminta 
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SAATTAJA-ApU esim. lääkärikäynneille 
tai tämän esitteen tapahtumiin
Vapaaehtoisen voi tilata seuraksi ja turvaksi erilaisiin kodin ulko-
puolisiin 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.  

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 vrk etukä-
teen. Asiakas maksaa avustajalle 7 €:n kulukorvauksen (uintikäyn-
neistä 9 euroa). Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia 
avustajia mm. näkö-, liikunta-, kehitysvammaisille sekä muistiasiak-
kaille ikään katsomatta.

VAPAAeHTOiNeN LäHiMMäiSAPU
Turun ja Kaarinen 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 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

Kulttuuriystävien sekä ystävätoiminnan varaukset arkisin klo 10–14 
vähintään kolme arkipäivää aikaisemmin, p. 046 920 4142.  

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. Turun Kaupunginteatteri, Turun Filhar-
monisen orkesterin ja Turun konservatorion kamarikuoron konsertit, 
Wäinö Aaltosen museo, Key Ensemblen konsertit, Forum Marinum, 
Kaarina-Teatteri, TanssiteatteriERI, Kuralan Kylämäki, Turun taidemu-
seo, Turun Taideakatemian esittävä taide, FC Intserin jalkapallo-otte-
lut Veikkausliigassa, Turun Linna, Apteekkimuseo, Biologinen museo, 
Aurinkobaletti ja Turun Ylioppilasteatteri. Kulttuuriystävä voi tulla 
turvaksi myös ilmaisiin kohteisiin. 

ystävätoiminta
Kertaluonteinen maksuton saattaja-apu esim. lääkäriin, laboratori-
oon tai kauppaan. 
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YSTäVä- JA AVUSTAJApALVELU yms.
Vapaaehtoinen seurustelee, ulkoilee ja tekee virkistyskäyntejä asiak-
kaan kanssa. Vapaaehtoinen ei tee sairaanhoidollisia ja kotihoitoon
liittyviä töitä. Vapaaehtoisen käynti 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
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 €:n kulukorvauksen/kerta (uintikäynneistä 9 euroa). 
Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia avustajia liikunta-, 
näkö-, ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille ikään katsomatta

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-toimin-
nasta: Muistiohjaaja Heidi Huuskonen, p. 040 673 3829.

SPR TURUN OSASTO
TeRVeyS- JA HyViNVOiNTiTOiMiNTA, ySTäVäTOiMiNTA
Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku

Vapaaehtoinen vierailee asiakkaan luona noin pari kertaa kuukau-
dessa yhteisen sopimuksenne mukaan. Voitte jutella, ulkoilla, käydä 
kaupungilla yms. Toiminta on maksutonta. Tiedustelut p. 046 920 4142.
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SeNiORiPySäKKi, TURUN KAUPUNKiLäHeTyS Ry 
IKÄTUKI-tukihenkilötoiminta tarjoaa yksilömuotoista, määräaikaista 
tukea 60+ -vuotiaille vaikeissa elämänmuutostilanteissa. Ota yhteyt-
tä: Katja Briny, katja.briny@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.

TURUN SeUDUN VANHUSTUKi Ry, TUKiySTäVäTOiMiNTA
Lounatuulet Yhteisötalo, 2. krs
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
p. 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 puhelin-
ystäviä yksinäisten kotona yksin asuvien yli 70-vuotiaiden vanhusten 
arjen iloksi ja tueksi.
* 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. 
Toiminta on yksin asuville, joilla ei ole ammatillisen avun tarvetta 
(esim. muisti-, päihde- tai mielenterveyssyistä).

VAPAAeHTOiNeN ySTäVäTOiMiNTA
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus
Puutarhakatu 22, 20100 Turku

Vapaaehtoinen ystävätoiminta. Vapaaehtoinen lähimmäinen vie-
railee 2–4 kertaa kuukaudessa saman henkilön luona, noin 1,5–2 
tuntia kerrallaan. Yhdessä voitte ulkoilla, käydä kaupungilla tai 
vaikka kirkossa. Mikäli liikuntakyky tai sää estää kotoa lähtemisen, 
voit keittää kahvit ja jutustella vapaaehtoisen kanssa. Sinulle ei 
tule käynneistä kustannuksia. Tiedustelut: vanhustyön toiminnan-
ohjaaja Riitta Räsänen, p. 040 341 7551 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 on 
esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista Turussa. 

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: 041 445 9392, 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 ohjausta, 
vertaistukea ryhmässä ja oikeuden osallistua virkistäytymistilaisuuk-
siimme. Avustajamme ovat vakuutettuja vapaaehtoistyön aikana. Ter-
vetuloa mukaan toimintaan!

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

Kurjenmäkikoti-vanhuskeskuksen asukkaat kutsuvat sinut ulkoile-
maan kanssaan. Retkikaverit kokoontuvat keskiviikkoisin klo 13 avus-
tamaan asukkaita lyhyellä kävelyllä lähiympäristössä. Et tarvitse ai-
kaisempaa kokemusta ikäihmisten kanssa ulkoilemisesta, kerromme 
kaiken tarpeellisen toiminnasta paikan päällä. Voit osallistua niinä 
viikkoina, jotka sopivat sinulle. Varaa aikaa noin tunti/kerta. Ilmoit-
tautumiset ja lisätiedot: reija.vahamaki@turku.fi, p. 040 594 9017, 
turku.fi/vapaaehtoistoiminta
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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 säännöllisesti. 

Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan tapaaminen. 
Katja Briny, katja.briny@tukenasi.fi, p. 040 528 9103

SPR TURUN OSASTO
TeRVeyS- JA HyViNVOiNTiTOiMiNTA, ySTäVäTOiMiNTA
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 ju-
tellaan mikä olisi juuri sinulle sopiva toimintamuoto! Ystäväkursseja 
järjestetään noin kerran kuukaudessa. 
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TURUN SeUDUN VANHUSTUKi Ry
Lounatuulet Yhteisötalo, 2. krs
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
p. 044 536 7741
info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Toimisto on avoinna ma-ke kello 9–12 ja to kello 12–15. 
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 21.2. kello 13–16 Vanhustuen toimisto, Turku
* ke 21.3. kello 16.30–19.30 Vanhustuen toimisto, Turku
* ke 18.4. kello 13–16 Vanhustuen toimisto, Turku
* ke 16.5. kello 16.30–19.30 Vanhustuen toimisto, Turku
* ke 13.6. kello 13–16 Vanhustuen toimisto, Turku

Ilmoittaudu mukaan puhelimitse, p. 045 613 8839 tai nettilomakkeella 
www.vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta/haluatko-vapaaehtoiseksi-ys-
tavak/. Osallituminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Saat kurs-
silta todistuksen.

Muu vapaaehtoistoiminta
p. 044 5367 741, info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa? Ha-
luaisitko tietää tarkemmin yhdistyksestämme? Tule kuulemaan in-
foon. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Infot torstai-
na 15.2. ja 15.3. kello 13–14 Vanhustuen toimistolla. 
    

LäHDe KiRJASTON LUKULäHeTiKSi 
Lukulähetit ovat kaupunginkirjaston vapaaehtoisia, jotka käyvät pal-
velutaloissa ja vanhainkodeissa lukemassa ääneen ikäihmisille. Info-
tilaisuudet lukulähettinä toimimisesta kiinnostuneille pääkirjastossa 
ma 26.2. klo 17.00-18.30, ke 28.3. klo 14.30–16.00 ja ke 25.4. klo 17.00–
18.30. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Katarina Kapiaiselle, katarina.
kapiainen@turku.fi, 050 594 7235.
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MLL:N VARSiNAiS-SUOMeN PiiRi
Ryhdy MLL:n kylämummiksi tai -vaariksi!
Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita iso-
vanhempi-ikäisiä aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja 
antaa aikaansa. Kylämummit ja -vaarit eivät ole yksittäisten lasten 
varamummeja tai -vaareja, vaan toimivat esimerkiksi päiväkodeissa 
ja MLL:n perhekahviloissa ja kerhoissa. Kylämummit ja -vaarit voivat 
mm. lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä 
ja järjestää heille luontokerhoa. Tärkeintä on läsnäolo, kuuntelemi-
nen, tukeminen ja rohkaiseminen.

Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, luotettavuus ja luottamuk-
sellisuus. Toimintaan voi lähteä mukaan jo ennen eläkkeelle siirty-
mistä, omilla ehdoilla. Voit itse päättä, kuinka pitkäksi aikaa sitoudut. 
Lisäksi lasten kanssa saa puuhailla sitä, mikä itselle on luontevaa. 
Haemme jatkuvasti uusia kylämummeja ja -vaareja joka puolelle Var-
sinais-Suomeen.

KIINNOSTUITKO? Ota yhteyttä MLL:n Varsinais-Suomen piirin koordi-
naattori Enni Lindbergiin, 044 353 7611 tai enni.lindberg@mll.fi.

Ryhdy MLL:n tukihenkilöksi lapselle, nuorelle 
tai lapsiperheelle tai ystäväksi maahanmuuttajaäidille! 
Lisätietoja MLL:n Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistoiminnan vas-
taava Katja Tammiselta, 044 535 5160 tai katja.tamminen@mll.fi.

LUE LISÄÄ MLL:n Varsinais-Suomen piirin vapaaehtoistyön eri muo-
doista kotisivuiltamme osoitteesta varsinaissuomenpiiri.mll.fi. Voit 
myös vierailla piiritoimistomme infopisteellä Perhetalo Heidekenillä, 
Sepänkatu 3, 20700 Turku (2. krs) kyselemässä vapaaehtoistyöstä tar-
kemmin. Infopiste on avoinna arkisin klo 9–15.
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POP-UP-VAPAAeHTOiSTOiMiNNAN MAHDOLLiSUUKSiA 
Tässä Sinulle mahdollisuuksia tehdä pop up -tyyppisesti yhden ker-
ran hyvä teko! Kokoa esim. yksin asuvia senioreita kylään luoksesi ja 
järjestä vieraillesi iloinen yllätys. Pyydä paikalle koulutettu vapaaeh-
toinen ja pidä vieraillesi SIPPE-kutsut tai nostalgiamatka vuosikym-
menten taakse. 

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 ikäihmisen hyvinvointia ylläpitävästä ravitsemuksesta, lii-
kunnasta, 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.

Kysy lisää tai varaa SIPPE-esittelijä Kotikunnaasta Turun Lähimmäis-
palveluyhdistys ry:stä, puhelinnumerosta 045 7750 0197. Soittoaika ti 
ja to klo 9–16. Aina ei pystytä heti vastaamaan, mutta soitamme kyllä 
takaisin.   

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!

SPR:n Kulttuuriystävä tulee matkalaukun kanssa luoksenne! Liian 
pientä ryhmää ei olekaan, mutta mukavimmin juttu luistaa, kun väkeä 
ei ole liikaa (n. 15–20 henkilöä maksimi).

Muistojen Matkalaukun esittely ei maksa mitään, varaukset ja lisätie-
toa: Elina Rosenqvist, p. 0400 224 786 tai elina.rosenqvist@sprturku.fi
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Haluatko itse ideoida pop-up-tyyppisiä välittämisen keikkoja?
Perhetalo Heideken 16.4. klo 14–16. 
Sepänkatu 3
 
Tule kertomaan oma ideasi ylisukupolvien yhdistävään yhden ker-
ran hyvän tekoon Turun Siskot ja Simot -suunnitteluryhmän jäsenil-
le, millaisen tempauksen sinä haluaisit esim. omalle asuinalueellesi. 
Samalla on mahdollisuus kuulla muista kansalaistoiminnan mahdol-
lisuuksista (Liikkuvan resurssikeskuksen sekä MLL:n järjestötyönteki-
jöiltä).
 
16.4. oleva tilaisuus on osa Pidä huolta -vapaaehtoistoiminnan tee-
maviikkoa, seuraa ilmoittelua! Viikon aikana lisäksi mm. 18.4. klo 13 
Pidä huolta -tapahtuma pääkirjastossa. Ohjelma tarkentuu kevään 
aikana ja mainoksia on saatavilla huhtikuun alusta alkaen mm. Turun 
kirjastoista, Palvelutori Poijusta, Lähitorilta sekä Kotikunnaasta. 

TURUN KyLäTALO

Turun Kylätalo on kaikille avoin, matalan kynnyksen kohtaamispaikka,
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
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Kevään menovinkit senioreille -esitteen toteutus: JULKAISIJA Liikkuva resurssikeskus 
-hanke, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke 
Veikkauksen tuella yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä vapaa-aika-
toimialan kanssa | TAITTO Kirsti Pusa | KANSIKUVAT Säde Suominen | PAINO AS Spin Press
PAINOS 6000 kpl | Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Haluatteko tapahtumanne ensi 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, 

varaa vapaaehtoinen seuraksesi. 
Lisätietoja löydät esitteen 

vapaaehtoistoiminnan sivuilta! 

Tervetuloa mukaan toimintaan!


