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HEi!
Kädessäsi on Syksyn ja talven menovinkit senioreille 2016 -esite. 
tähän esitteeseen on koottu esimerkkejä eri tapahtumista ja ryhmistä 
tammikuulle 2017 saakka. Esitteestä löytyy myös tietoa vapaaehtoisista, 
joiden kanssa on turvallista lähteä tapahtumiin mukaan.

Esitteessä turku on jaoteltu yhdeksään alueeseen. toivottavasti tämä 
helpottaa sinua löytämään, mitä juuri sinun kotisi lähellä tapahtuu. 
Huomioithan, että olet tervetullut mukaan myös monen muun alueen 
toimintaan! Koko esite kannattaa siis selailla ajatuksella läpi.

Menovinkit-esitteeseen on uutena kokeiluna alettu koota myös avoimia 
kohtaamispaikkoja. Nämä ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, ja osasta 
olemme saaneet nyt tietoa jo tähän esitteeseen. Kohtaamispaikoissa voi 
vain käydä tutustumassa ja tapaamassa toisia, mutta monet järjestävät 
myös maksutonta toimintaa.

Olet kaikkien ilmoittajien puolesta lämpimästi tervetullut toimintaan 
mukaan! Seuraa myös ilmoittelua esim. lehdistä, koska kaikkien taho-
jen ilmoituksia ei tässä esitteessä ole. Antoisaa syksyä ja tulevaa talvea 
monipuolisten tapahtumien ja ryhmien parissa!

Lisätietoja:
menovinkit@kotikunnas.fi
p. 044 082 0213

Tämän esitteen on mahdollistanut yhteistyö vapaaehtoisten, 
Raha-automaattiyhdistyksen (RAY), eri yhdistysten, järjestöjen ja 
Turun kaupungin kanssa.
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KeSKUSTa

Turusta löytyy kohtaamispaikkoja, jotka ovat kaikille turkulaisille kotona asuville 
ikäihmisille avoimia ja maksuttomia. Kohtaamispaikoissa voi käydä tutustumassa 
ja tapaamassa muita. Monet paikat järjestävät myös maksutonta kerhotoimintaa.

KESKUStAN KOHtAAMiSPAiKKOJA
Happy House, kaikille avoin ja esteetön kohtaamispaikka
Happy Housessa voit esimerkiksi osallistua päivittäin ohjattuihin ohjelma-
tuokioihin sekä lukea päivän lehden, nauttia edullisen kahvion antimista, 
käyttää tietokoneita tai tutustua taidenäyttelyihin. Happy House on avoinna 
arkisin.

Ursininkatu 11
turun Seudun Vammaisjärjestöt tVJ ry
www.happyhouseturku.fi ja www.facebook.com/HappyHouse.turku 

Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Monipuolista toimintaa turkulaisille ikäihmisille, mm. avoimia ja maksuttomia 
liikuntaryhmiä sekä kulttuuria. Mahdollisuus käyttää tietokonetta ja lukea 
päivän lehti. Eri toimijat, kuten turun Seudun Vanhustuki järjestävät moni-
puolista toimintaa ja tapahtumia. Café Ruusu palvelee arkisin. Lisätietoja 
toiminnasta löydät tämän esitteen sivulta 18.

Puistokatu 11
www.turku.fi/ruusukortteli

Senioritalo ja SenioriJelppi - Ikäihmisten tuki- ja kohtaamispaikka 
Vanha idyllinen puutalo Uudenmaankadun ja itäisen kadun risteyksessä. 
Senioritalolla on toimintaa arkisin, mm. AtK-apua, puhelimen neuvontaa ja 
verenpaineen mittausta. 

Lisätietoja toiminnasta löydät tämän esitteen sivulta 31.

SenioriJelppi avoinna ma–to klo 10–14 
Uudenmaankatu 17 A 2
www.seniorijelppi.fi ja senioriyhdistys.turku.fi
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Turun Kylätalo – kaikille avoin kohtaamispaikka
Kylätalosta löytyy idyllinen kahvila, myymälä sekä rauhallinen luku- ja oleske-
lutila. Järjestämme ihmisten näköistä sekä ihmisten itse ideoimaa toimintaa. 
Päivisin jaetaan lahjoitusleipää sitä tarvitseville. Lisätietoja toiminnasta löydät 
tämän esitteen sivulta 32.

Avoinna ma ja pe klo 9–13, ti klo 9–17, ke ja to klo 9–15
Pakkarinkatu 1 Veistämöntorin laidalla
kylataloturku.wordpress.com

Turun Seudun Vanhustuki ry toimisto
Elämän iloa ja ystävän tukea. turun Seudun Vanhustuen toimistolla järjes-
tetään viikoittain avointa toimintaa ja tapahtumia, muun muassa käsitöiden, 
asiantuntijaluentojen ja keskustelupiirien parissa. Lisätietoja toiminnasta 
löydät tämän esitteen sivulta 12.

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 turku
www.vanhustuki.fi

Varsinais-Suomen mielenterveys - FinFami ry
tarjoamme tietoa, tukea, toimintaa ja toivoa monin eri tavoin. Voit tulla 
keskustelemaan työntekijän kanssa, osallistua monipuoliseen toimintaan ja 
saada vertaistukea. toiminta on suunnattu psyykkisesti sairaan omaisille ja 
läheisille.

itäinen Pitkäkatu 11 a, 20520 turku
www.vsfinfami.fi

Suomen Punaisen Ristin Turun osasto
SPR turun osasto järjestää monipuolista kerhotoimintaa muun muassa 
kunnonkohotuksen, virkistyksen ja käsitöiden parissa. Lisätietoja toiminnasta 
löydät tämän esitteen sivulta 19.

Kauppiaskatu 12 A 2. ja 4. kerros
www.sprturku.fi 
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VAPAAEHtOiStOiMiNNAN MESSUt
Onko Sinulla ylimääräistä aikaa, suuri sydän ja tekemisen tarve?  
Vapaaehtoistoiminta voisi olla juuri Sinua varten!

Vapaaehtoistoiminnan messuilla torstaina 8.9.2016 klo 11–17  
kätevästi aivan turun keskustan sydämessä Hansatorilla (Stockmannin edus-
ta), Sinulla on mahdollisuus päästä tutustumaan moneen eri vapaaehtoistoi-
mintaa tarjoavaan järjestöön sekä näiden monipuoliseen toimintaan!

Vapaaehtoistoimijoiden lisäksi ohjelmassa on luvassa myös mm. live-musiik-
kia, koiratemppuilua, arvontaa ja rutkasti hyvää mieltä.

Messut järjestää turun alueen Valikko-verkosto yhdessä Humakin opiskeli-
joiden kanssa. Valikko-verkostoon kuuluu useita eri turun alueella toimivia 
vapaaehtoistoimintaa järjestäviä tahoja.

Lämpimästi tervetuloa vapaaehtoistoiminnan messuille Hansatorille  
8.9.2016 klo 11–17. Nähdään siellä! 

tURUN FiLHARMONiNEN ORKEStERi
turun konserttitalo
Aninkaistenkatu 9, 20100 turku
turun konserttitalon lipunmyynti, ma–pe klo 9–15, p. 02 262 0333
kulttuuri.myynti@turku.fi
turun kulttuurikauppa Ars Musica turun konserttitalo (Aninkaistenkatu 9) 
avoinna: ma–pe klo 11–17 ja lisäksi tapahtumien yhteydessä. p. 02 233 3663.
Linja-auto nro 1 tulee Konserttitalon eteen.

Konserttiliput eläkeläisille alk. 16 €.

Turun filharmonisen orkesterin syksyn 2016 ohjelmiston poimintoja:
•	 Oopperagaala 1.9. ja 2.9. klo 19
•	 Maximaalista 8.9. klo 19
•	 Romeo & Julia 15.9. ja 16.9. klo 19
•	 idän paatosta 23.9. klo 19
•	 tuubaa! 29.9. klo 19

tutustu koko ohjelmistoon osoitteessa tfo.fi tai  
nouda kausiesite Konserttitalolta.
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tURUN SEUDUN SEtA RY
Eerikinkatu 22b B 20 (2. krs. ovisummeri iltaisin), 20100 turku
p. 045 132 877, tuseta@tuseta.fi
www.tuseta.fi, www.facebook.com/tuseta
Linja-autot kauppatorille tai Eerikinkadun kautta.

toimiston aukioloajat: ti klo 12–18, ke–to klo 15–18
Kotisivun nettikalenterista näkee ilta- ja viikonlopputapahtumat.

Olemme ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö ja edustamme seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä nuorista senioreihin. tuemme 
ihmisten oikeutta omaan seksuaalisuuteensa ja sukupuolensa itsemäärit-
telyyn ja ilmaisuun. tavoitteenamme on vaikuttamistyön kautta edistää 
yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta yhteiskunnassa. toimintamuotoihimme 
kuuluvat ryhmät ja vertaistuki, koulutus, vapaa-ajan toiminta, yhteisöllisyy-
den tukeminen sekä Vinokino-elokuvafestivaali. Olemme mukana Seta ry:n 
Yhdenvertainen vanhuus -projektissa. toiminta on avointa kaikille.

•	 Senioriryhmä kokoontuu iltaisin noin kerran kuukaudessa, aikataulut 
tapahtumakalenterista www.tuseta.fi/tapahtumakalenteri/, josta löytyvät 
muutkin ryhmät ja tapahtumat.

ULKOiLUtREFFit,  
Valtion Eläkkeensaajat VES-turku ry

Liikuntavastaava Matti Sarviranta
msarviranta@gmail.com
p. 040 743 3168

Ulkoilutreffit senioreille ja eläkeläisille

Kokoonnutaan torstaisin klo 10–11.15 Unelmien kannas, Urheilupuisto 
Betaniankatu 12.

Sisältää kävelyä/sauvakävelyä urheilupuiston kuntoradalla, ulkokuntosali-
laitteet sekä alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn.
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tURUN AMMAtti-iNStitUUtiN SENiORiKLUPi
Senioriklupi kokoontuu Kerttulin vanhainkodin tiloissa (1.kerros)
Hovioikeudenkatu 3, 20520 turku
Useiden linja-autojen reitit kulkevat läheltä, esim. linjojen 2, 2A, 3, 9, 32, 42, 
55 ja 61 pysäkit löytyvät noin korttelin päästä.

Kaipaatko uusia ystäviä ja monipuolista, hauskaa toimintaa arkipäiviisi?  
tule mukaan lähihoitajaopiskelijoiden järjestämään viriketoimintaan!

Kaikille senioreille avointa ohjelmaa. toiminta on maksutonta. iltapäiväkahvi-/
teetarjoilu 1 €.

Toimintaa tiistai- ja torstai-iltapäivisin klo 13–15:
•	 tiistaisin aivojumppaa ja virkistävää sosiaalista toimintaa (23.8.–)
•	 torstaisin tuolijumppaa ja muuta terveyttä edistävää ohjelma (25.8.–)

Viikosta 38 lähtien iltapäiväohjelmaa on luvassa myös muina arkipäivinä, sekä 
aamupäivällä Peliklupi-toimintaa. tarkemmat tiedot Senioriklupilta.  
tervetuloa tutustumaan!

Syyskauden toiminta päättyy viikolle 50. tammikuussa Senioriklupin toiminta 
käynnistyy tiistaina 31.1.2017.

Lisätietoja: p. 050 428 3153 (taina), taina.halsvaha@turku.fi ja  
p. 040 635 0361 (Anne-mari)

Kerttulin vanhainkodissa on mahdollisuus ruokailla  
ma–pe klo 12–13. Pääateria (eläkeläiset) 6,30 €.

ViRtAA ELäKEiKääN –SENiORitAPAHtUMA
tervetuloa turun kaupungin vanhusneuvoston järjestämään Virtaa eläke-
ikään - senioritapahtumaan kauppakeskus Hansan Hansatorille  
ke 5.10.2016 klo 13–15.30. 

Ohjelman pääesiintyjänä Pirkko Mannola. tapahtumassa saat ikäihmisten 
hyvinvointiin ja toimeliaaseen elämään liittyvää ajankohtaista tietoa.  Lisäksi 
paikalliset eläkeläisyhdistykset esittelevät toimintaansa. tarjolla myös veren-
paineenmittausta sekä muisti- ja diabetesneuvontaa. Kahvitarjoilu. 
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PARKiNSON KELPO POLKU -KäVELY
turun seudun Parkinson -yhdistys ry 

Valtakunnallisissa Parkinson kelpo polku -kävelytapahtumissa on tavoitteena 
lisätä kaikkialla Suomessa tietoutta Parkinsonin taudista ja sen vaikutuksista 
sairastavien ja heidän perheidensä elämään sekä koko yhteiskuntaan. 

turun seudun Parkinson-yhdistys ry järjestää kelpo polku -kävelyretken 
24.9.2016. Lähdetään kävelemään klo 12 Kasvitieteellisen puutarhan portilta 
Honkapirtille asti. Honkapirtillä kävelijöiden yhteistapaaminen klo 13 oma-
kustanteisen ruoan/juoman merkeissä. tule mukaan!

tapahtumapaikalle Ruissaloon kulkee linja-auto nro 8.
Lisätietoja: p. 040 045 2881/Anneli Salonen

tURUN tAiDEMUSEO
Aurakatu 26, 20100 turku 
p. 02 262 7100, www.turuntaidemuseo.fi

Avoinna: ti–pe klo 11–19, la–su klo 11–17
Liput: Aikuiset 10 €. Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 6 €. 
Avustajalla ilmainen sisäänpääsy.

Näyttelyt ja erikoisopastukset: 
•	 Helene Schjerfbeck (16.9.2016–29.1.2017):

la 8.10. klo 13 & klo 15 (på svenska) Sue Cedercreutz-Suhonen: Schjerf-
beckin elämä, taide ja mallit*
la 29.10. klo 13 & klo 15 Kuraattorikierros: Christian Hoffmann*
la 19.11. klo 13 & klo 15 Leena Ahtola-Moorhouse: Schjerfbeckin omakuvat*

•	 Sadan vuoden kuvia (6.11. saakka)
•	 Uusi kokoelmanäyttely (25.11. alkaen) 
•	 Studio: Petri Ala-Maunus (16.9.–20.11.) Jouko Korkeasaari (25.11.2016–

29.1.2017) 
•	 Pimiö: Robert Wilson: Lady Gaga: Mademoiselle Caroline Riviere 

(16.9.–20.11.) Javier téllez: Caligari And the Sleepwalker (25.11.2016–
29.1.2017). 

* Max. 40 henkilöä/opastus. ilmoittaudu: p. 02 2627 100 tai
info@turuntaidemuseo.fi.
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tURUN SEUDUN VANHUStUKi RY
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 turku
p. 044 536 7741
info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Linja-autot: P3, 8, 20, 32 ja 42

toimisto on avoinna ma–ke klo 9–12 ja to klo 12–15

tilaisuudet ovat maksuttomia.

Yhdistyksen toimistolla tapahtuu:
•	 Oloneuvoksen olohuone parittomien viikkojen maanantai klo 13–15, 

asiantuntija-alustuksia ja keskustelua kahvittelun lomassa.
•	 Käsityökerho Vakka parittomien viikkojen keskiviikko klo 13–15, 

käsitöitä yhdistyksen materiaaleista niin myyntiin kuin lahjoituksiinkin.
•	 iloa-ryhmä kuukauden ensimmäinen torstai klo 13–14.30, 

jaetaan kokemuksia turusta. 
•	 Juttutuokio kuukauden kolmas torstai klo 13–14.30, asiaa ja asian vierestä 

Et-lehden artikkelien pohjalta.

Torstaitapahtumia Ruusukorttelissa, os. Puistokatu 11:
•	 Konsertti 22.9. klo 14–15.30, turun Sotaveteraanit esiintyvät. 
•	 Elämänmenoa-messut 29.9. klo 15–18, näytteilleasettajia, luentoja ja 

testipisteitä. Vinkkejä ja virikkeitä sekä apua arkeen ja hyvinvointiin.
•	 Valon ja varjon turku 6.10. klo 17¬–18, Otteita turku 1911 -kirjasta ja 

laulua.
•	 Hyvän tuulen iltamat 13.10. klo 17–18.30 (pääsymaksu) 
•	 Hilman päivät 24.11. klo 17–18
•	 Joulukonsertti 8.12. klo 14–15.15

Lisäksi Ruusukorttelissa: 
•	 Annelin tuolijumppa liikuntasalissa keskiviikkoisin klo 13–14; jumpataan 

oman kunnon mukaan ja omalla vastuulla.
•	 iloinen iltapäivä kerran kuukaudessa tiistaisin Ruusukorttelissa 6.9., 4.10., 

1.11. ja 13.12. klo 14–15.15.

Luennot Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksessa 
(os. Karviaiskatu 7, Turku) tiistaina klo 14–15
•	 18.10. tietoa hammasproteeseista ja niiden hoidosta.
•	 29.11. Aistit ja ikääntyminen. 
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Studia Generalia senioreille -luennot kirjaston Studiossa 
(os. Linnankatu 2) tiistaisin 12–13.30 
•	 9.8. Uni pätkii – entä hengitys? 
•	 20.9. Aktiivinen ja toimelias ikääntyminen.
•	 11.10. Kohti elinikäistä oppimista.
•	 8.11. ikääntyminen ja yhteisöllisyys: ”työ yksin kuin tervaa, joukolla kuin 

hunajaa”. 
•	 20.12. Elämää muistisairauden kanssa.

Yhdistyksen tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Järjestämme myös syysretken 
ja teatterimatkan.

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. Henkilökunta 
auttaa löytämään yksilöllisiä, omatoimisuutta ja kotona selviytymistä tukevia 
sekä elämän eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin julkisten, yksityisten kuin 
kolmannen sektorin palveluista.

Tervetuloa ikäihmisten palvelutori Poijuun. 
Avoinna arkisin klo 9–15
Humalistonkatu 7b, 20100 turku
p. 02 262 5669, ikaihmisten.palvelutori@turku.fi
Linja-autot: P3, 8, 12, 32, 42, 221 ja 220.

turun vanhusneuvoston edustaja on paikalla joka kuukauden parittomina 
viikkoina tiistaisin klo 13.00.

Turun kaupunki jakaa +70-vuotiaille liukuesteitä lokakuussa
talven liukkaat kelit ovat jälleen tulossa. turkulaisille +70-vuotiaille jaetaan 
ilmaisia liukuesteitä tiistaista 4.10.2016 klo 9 alkaen Palvelutori Poijussa. Voit 
noutaa liukuesteet ainoastaan itsellesi. Noutaessasi pyydämme sinua todis-
tamaan henkilöllisyytesi. Liukuesteitä jaetaan aluksi 2000 kappaletta. 
Jos kysyntä on runsasta, niitä hankitaan jakoon lisää. 
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tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
•	 Kuntosali aBC: Kuntosaliharjoittelun peruskurssi, jossa ammattilainen 

opastaa asiakkaita kuntosaliharjoitteluun. Kurssi kestää neljä kertaa, joi-
den aikana opetellaan laitteiden käyttö, tekniikka, tehdään oma ohjelma ja 
mietitään miten ja missä harjoittelua voisi jatkaa.  
Hinta on 15 € + sisäänpääsymaksu (Liikunta-, Seniori-, tai kertamaksu). 
Kupittaan urheiluhallin tilauskuntosali, os.tahkonkuja 5: 
ma 5.–26.9. klo 17–18.30  
ke 7.–28.9. klo 13.30–15 
ma 3.–24.10. klo 17–18.30 
ke 5.–26.10. klo 13.30–15 
 
ilmoittautumislinkit syyskuun kursseilla aukeavat 17.8. klo 12 ja lokakuun 
kursseille 14.9. klo 12 osoitteessa www.turku.fi/kuntosaliabc

•	 Laiteopastusvuorot Kupittaan kuntosalilla: Jos et kaipaa kurssia, 
mutta haluat vinkkejä tai vahvistusta sille, teetkö liikkeet oikein, tervetu-
loa laiteopastusvuoroillemme: 
to 8.9. klo 10–11, to 6.10. klo 10–11, to 3.11. klo 10–11 ja  
to 8.12. klo 10–11

•	 Uutuus! Kuntosaliharjoittelun aBC-kurssi +70 vuotiaille:  
Kuntosaliharjoittelun peruskurssi, jossa ammattilainen opastaa asiakkaita 
kuntosaliharjoitteluun. Kurssi kestää neljä kertaa, joiden aikana opetellaan 
laitteiden käyttö, tekniikka, tehdään oma ohjelma ja mietitään miten har-
joittelua voisi jatkaa. Kurssin hinta 15 €. ilmoittautuminen ja lisätietoja; 
liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6224 
to 6.–27.10. klo 14.30–16 Portsakodin kuntosali, os. Puutarhakatu 39.

•	 Soveltava kuntosali aBC-kurssi: Kuntosaliharjoittelun peruskurssi, 
jossa ammattilainen opastaa asiakkaita kuntosaliharjoitteluun. Kurssi sopii 
liikkumisrajoitteisille aloittelijoille ja apuvälineen käyttäjille. Yleisavustaja 
paikalla. Kurssi kestää kuusi kertaa, joiden aikana opetellaan laitteiden 
käyttö, tekniikka, tehdään oma ohjelma ja mietitään miten ja missä har-
joittelua voisi jatkaa. ilmoittautuminen p. 050 594 7207.  
Osallistumismaksu 15 €/kurssi + sisäänpääsymaksu (Liikunta-, Senioriran-
neke, tai kertamaksu).  
ti 6.9.–11.10. klo 12–13.30 Kupittaan urheiluhallin kuntosali os.tahkonkuja 5.
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•	 Tuolijumppa: Yrjänän seurakuntakoti, os. itäinen Pitkäkatu 49.  
Alkaen 7.9. ke klo 12.30–13.15.  
Kevyt ja rauhallinen jumppa, jossa liikkeet tehdään pääosin tuolissa istuen. 
Ryhmä on tarkoitettu asiakkaille, joilla käytössä liikkumisen apuväline, 
soveltuu myös pyörätuolin käyttäjille. Yleisavustaja paikalla.  
Osallistuminen 2,5 €/ kerta. Lisätiedot: p. 050 594 7207

•	 Tasapainoryhmät aloittelijoille: Alkaen 7.9. ke klo 14.30–15.30 
Kupittaan urheiluhallin alakerta/keilahallin pääty. Aloittelijoiden tasapai-
noryhmissä opitaan tasapainoharjoittelun alkeet erityisliikunnanohjaajan 
johdolla. Osallistumismaksu 2,5 €/krt + sisäänpääsymaksu. ilmoittautumi-
nen ja lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207

•	 Liikunnan palveluohjaus on maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan turun 
liikuntapalveluista ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantuntijalta liikunnas-
ta. Kesto noin 1 tunti. Keskustan terveysasema, os. Käsityöläiskatu 2, 3. 
krs kokoustilassa tiistaisin 27.9., 25.10. ja 29.11. klo 13–14.

Liikuntainfoon voit poiketa kysymään mitä tahansa mieltäsi askarruttavaa 
liikunnan aloittamisesta, turun liikuntapalveluista ja -paikoista. Maksuton, ei 
ilmoittautumista.
•	 Happy house -monitoimikeskus, os. Ursininkatu 11:  

maanantaisin 15.8., 19.9., 17.10. ja 21.11. klo 13.30 alkaen.
•	 Pääkirjasto, os. Linnankatu 2: maanantaisin 12.9., 3.10. ja 7.11. klo 15–16.
•	 tule-tietokeskus, os. Yliopistonkatu 19:  

keskiviikkoisin 17.8., 7.9., 5.10. ja 2.11. klo 12 alkaen.   
•	 Poiju ikäihmisten palvelutori, os. Humalistonkatu 7: ma 26.9. klo 12–13.

Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
•	 Kupittaan urheilukeskuksessa, keinonurmikenttä 5:n ja rullaluisteluradan 

vieressä.
•	 Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen pihalla. 
•	 Urheilupuistossa Karikon lenkillä yläkentän vieressä.
•	 Urheilupuistossa välikentän eteläpäädyssä: ikääntyneiden puistokuntosali 

Unelmien kannas. Ruissalossa Rantapromenadin ja Hevoskarintien riste-
yksessä, tammenterhon lähellä.

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta  
www.turku.fi/kuntosalit. Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6218,  
lotta.nylund@turku.fi ja p. 050 554 6250, jorma.fisk@turku.fi
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OMAiSHOitAJiEN tUKitOiMiNtA, SPR tURUN OSAStO
Kauppiaskatu 12 A, 4.krs, 20100 turku

•	 to 8.9. klo 12–14 Osteoporoosi, sh Ritva Mäkelä-Lammi.
•	 to 6.10. klo 12–14 Opastettu tutustuminen Helene Schjerbeckin näytte-

lyyn, kokoontuminenturun taidemuseolla.
•	 to 3.11. klo 12–14 Lääkehoito omaishoitajan näkökulmasta, Liisa Nettamo.
•	 to 1. 12. klo 12–14 Lauletaan joululauluja, tuula Kaukovalta-Nyman.
•	 to 15.12. klo 12 joulukahvit Apteekkimuseon kahvilassa.

Omaishoitajien vertaistukiryhmän kokoontuminen torstaisin klo 12–14 
SPR:n tiloissa Kauppiaskatu 12 A, 4 krs. tapaamiset 22.9., 20.10., 17.11. ja 
15.12, jolloin joulukahvit Apteekkimuseon kahvilassa. Ryhmää ohjaa Eeva-
Liisa Hemilä-Martikainen. 

tiedustelut: eevaliisahe@gmail.com tai p. 0400 916 066.

PARKiNMäEN PALVELUtALO/ BARKBACKENS SERViCEHUS
WiLEN, turun Ukkokoti ry, Multavierunkatu 5, 20100 turku
www.ukkokoti.fi
toiminnanohjaaja Eeva Salonen p. 040 125 3951

Musiikkitilaisuudet Wilenissä / Musikstunder i Wilen:
•	 12.9. maanantai/måndag yhteislaulua klo 15 B-talon sali. Allsång i B-salen. 
•	 27.9. tiistai/tisdag klo 15 B-talon sali: Ritva-Annelin musiikkihetki Dallapen 

tahdissa. / Musikprogram om Dallape i B-salen.
•	 4.11. perjantai/fredag klo 13.30 konsertti Jugendsalissa. Konsert i Jugend-

salen.

Wilenin lounas
tule tutustumaan viihtyisään kotiimme lounaan merkeissä. Keittolounaam-
me on katettu teitä varten joka torstai klo 12.30–13.30. Lounaan hinta 5 €. 
Kom på lunch och samtidigt bekanta dig med vårt trevliga hem. Lunchen är ser-
verad för en varje torsdag kl. 12.30–13.30. Priset på lunchen är 5 €.

Jos haluat tulla tutustumaan yksin tai ryhmän kanssa, ota yhteyttä Ami ilma-
seen p. 0400 273 625. Om du vill komma ensam eller i grupp och bekanta dig 
med huset, ta kontakt med Ami Ilmanen p. 0400 273 625.
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tURUN KAUPUNKiLäHEtYS RY 
SeNIORIPYSäKKI, Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 turku 

Elämään mahtuu monenlaista, puhuminen auttaa. Ota rohkeasti yhteyttä ja 
sovitaan tapaaminen. 

•	 Senioripysäkki® -keskusteluryhmiä aloitetaan 60+ -vuotiaille kautta 
vuoden. Keskusteluryhmät ovat luottamuksellisia, ammatillisesti ohjattuja 
ja osallistujille maksuttomia pienryhmiä (5–8 hlöä). Ryhmät kokoontuvat 
15 kertaa, kerran viikossa, 1,5 h.

•	 Senioripysäkillä jatkuvat Väestöliiton kehittämän mallin mukaiset Tahdol-
la ja Taidolla parisuhdekurssit 60+ -vuotiaille.  Parisuhteen hoito 
lisää onnea, iloa ja antaa voimia. Yhteydenotot ja tiedustelut kursseista 
p. 040 529 1354 / terttu Vieri

•	 tervetuloa ilman ajanvarausta Senioripysäkin tai ikätuen työntekijän jut-
tusille kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 10.30–11.30 (5.9., 3.10., 
7.11. ja 5.12). Ota yhteyttä: terttu Vieri, p. 040 5291 354, terttu.vieri@
tukenasi.fi. Marika Siika, p. 040 586 6055, marika.siika@tukenasi.fi

IKäTUKI, Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 turku

Joskus omat voimavarat ja selviytymiskeinot eivät riitä vaikeasta elämän-
muutostilanteesta selviytymiseksi. Uusi tilanne saa arjen tuntumaan haas-
teelliselta.

Tarvitsetko Sinä tai läheisesi tukea?
Ota yhteyttä: Katja Briny, p. 040 528 9103, katja.briny@tukenasi.fi

Voisitko Sinä toimia tukihenkilönä tukea tarvitsevalle? 
Kysy seuraavasta alkavasta peruskoulutuksestamme.
Ota yhteyttä: Riitta Räsänen, p. 040 145 4100 , riitta.rasanen@tukenasi.fi



18

RUUSUKORttELiN HYViNVOiNtiKESKUS 
Puistokatu 11 B, turku, p. 02 262 6000. Ovelle palvelubussilla P1.

tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan monipuoliseen toimintaamme! 
Avoinna kaikille turkulaisille ikäihmisille.

Sauna- ja allasosasto
•	 Aamu-uinti arkisin klo 7.30–9, 2,5 €/krt.
•	 Yleiset saunavuorot 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.
•	 Kylvetysapua tarvittaessa. 

Kädentaidot: Ruusukorttelin Kädentaitojen syyskausi alkaa seuraavasti
•	 Askartelu- ja käsityöpaja aukeaa ma 22.8.2016 klo 10.
•	 Puutyöverstas aukeaa ma 29.8.2016 klo 10.
•	 Kurssit alkavat viikolla 37 (ma 12.9. alkaen). 

Syyskaudella auki ma klo 10–15, ti–pe klo 9–15. Kysy lisätietoja maksuista 
ja osallistumismahdollisuuksista p. 040 630 8092 (Suvi)

Tietokoneopastusta – Seniorit Surffaa
•	 Maksutonta vertaisohjaajan opastusta tietokoneen ja tabletin käyttöön. 

Kysy aikoja Ruusukorttelin neuvonnasta.

Poimintoja syksyn tapahtumista
•	 to 15.9. klo 14 ”Pöytyän pojat konsertoi” 10-vuotisjuhlakiertue. iloista 

musiikkia ja mukavaa meininkiä! 
•	 ma 7.11. klo 14 ”ikääntyminen ja mielen hyvinvointi” -luento, luennoimas-

sa Sirpa Väänänen. 
•	 to 29.9. klo 15–18 Elämänmenoa-messut. järj. Ruusukorttelin hyvinvointi-

keskus ja turun Seudun Vanhustuki ry.
•	 to 1.12. klo 14 Joulukauden avajaiset. Virittäydytään joulutunnelmaan  

glögin ja yhteislaulujen merkeissä. 
•	 to 22.12. klo 14 Ruusukorttelin perinteiset Joulujuhlat. 

InfoMaanantait 5.9., 3.10. ja 7.11. klo 12. tietoa Ruusukorttelin toimin-
noista sekä opastettu talon kierros.

Café Ruusu palvelee ma–to klo 9.30–15 ja pe klo 9.30–14 .tarjolla itse 
valmistettuja makeita ja suolaisia herkkuja. 
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tURUN KARAOKEKLUBi
www.turunkaraokeklubi.fi

turun KaraokeKlubi ry on yleishyödyllinen yhdistys ja toivotamme kaikki 
mukaan laulamaan. Laula yksin tai yhdessä, virkistäydyt. Laulamisen myötä 
elämänlaatu paranee!

”Karaoke kuuluu kaikille” -illat ovat avoinna kaikille!

Turun KaraokeKlubi laulattaa Ruusukorttelin Hyvinvointikeskuk-
sessa kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18–19.30

•	 12.9.2016, 10.10.2016, 7.11.2016, 12.12.2016 ja 9.1.2017 

Ruusukorttelin ovelle pääset palvelubussilla P1.

turun KaraokeKlubi laulattaa myös Runosmäen vanhuskeskuksessa. Katso 
tarkemmat tiedot tämän esitteen sivulta 42. 

SPR tURUN OSAStO
Kauppiaskatu 12 A, 20100 turku 
p. 046 920 4142 (arkisin 10–14) 
www.sprturku.fi 
Linja-autot: kaikki torille tulevat.

•	 Virkistyskerho kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 12–14. 
Ohjelmaa, kahvittelua, laulua, arpajaiset ja bingo. 

•	 Käsityökerho kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin klo 10–12. 
tehdään erilaisia käsitöitä myytäväksi, kahvitellaan ja jutellaan. 

•	 Kunnonkohotusryhmässä tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin tai 
paikkoihin ympäri turkua. Joka toinen perjantai pääsääntöisesti klo 13, 
alkaen 9.9. 

•	 Terveyspisteessä joka perjantai klo 9–12 voit tulla mittauttamaan ve-
rensokerisi (10 tunnin paasto) ja verenpaineesi ja juttelemaan, mittausten 
jälkeen kahvit.
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tANSSitEAttERi ERi 
Yliopistonkatu 7, 20100 turku
p. 02250 1032, info@eri.fi, www.eri.fi

tervetuloa tanssiteatteri ERiin, pieneen ja intiimiin teatteriimme aivan turun 
ydinkeskustaan. Syksyllä esitämme kahta eri teosta.

•	 HITtoCaBBaret – Turku – Tukholma tuo lavalle teatteriseurueen, 
joka musiikin siivittämänä liikkuu vuosikymmenestä toiseen. Kaikki liukuu 
vauhdikkaana potpurina, jonka vahvin mauste kauneuden lisäksi on huu-
mori; kuinkas muuten.  teoksen musiikki koostuu koko maailman tunte-
mista hiteistä tukholmalaisten huippumuusikoiden Lise&Gertrudin esittä-
mänä.  teoksen repliikit leikkivät eri kielillä ja avautuvat niin suomen- kuin 
ruotsinkielisille. Lauluista suurin osa toteutetaan alkuperäisellä kielellään 
eli englanniksi. Esitykset: 15.9.–19.11. tanssiteatteri ERissä.  
Liput: 30 €/28 €. Meille käy myös saattajakortti.

•	 Lämminhenkinen illanvietto tarjoillaan jälleen ERissä joulun kunniak-
si. Rakastetut hahmot joulupukki ja villi possu saavat rinnalleen nyt step-
paavan tonttupojan. tutut ja uudet koreografiat sitoo yhteen jouluinen 
jutustelu, piparien mutustelu ja tietenkin kulaus lämmittävää glögiä.  
Esitykset: 1.–20.12. tanssiteatteri ERissä.  
Liput 25 €/23 €. Meille käy myös saattajakortti.

BiOLOGiNEN MUSEO
Neitsytpolku 1
P. 02 262 0340
biologinenmuseo@turku.fi, www.turku.fi/biologinenmuseo

avoinna ti–su klo 9–17. eläkeläislippu 3 €. 

•	 Maailma ennen ihmistä -näyttely 1.9.–31.12.  
Näyttely kertoo planeettamme lajistosta ja elinympäristöistä esihistorial-
lisella ajalla Maija Karalan kuvien kautta. Näyttelyssä esillä myös Suomesta 
löytyneitä fossiileja.

•	 turun päivänä 18.9. vapaa pääsy.
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APtEEKKiMUSEO JA QWENSELiN tALO
Läntinen Rantakatu 13b
p. 02 262 0280, apteekkimuseo@turku.fi
www.turku.fi/museo/apteekkimuseo

avoinna Turun päivänä 18.9. sekä joulunaikaan 26.11.2016–
6.1.2017 ti–su klo 10–16. eläkeläislippu 3 €.

•	 Opastus Valoa ja visuaaliset tehosteet 1700-luvun turussa to 8.9. klo 20.
•	 turun päivänä 18.9. vapaa pääsy.
•	 Katetut joulupöydät -näyttely 26.11.–6.1.  

Vanhan ajan jouluherkkuja katettuna Qwenselin talon saliin ja kamareihin. 
Joulupöytäopastukset sunnuntaisin 27.11., 4.12., 11.12. ja 18.12. klo 12 ja 
14. Opastusmaksu 3 € + sisäänpääsymaksu.

•	 Lucian päivän juhlintaa 13.12. Glögitarjoilu klo 12–14 ja lauluesitys vaunu-
vajassa klo 13. Vapaa pääsy. 

•	 Uuden vuoden tinanvalantaa ja ennustuksia 30.12. klo 12–15. Vaunuvajas-
sa valmistaudutaan tulevaan vuoteen. Museon sisäänpääsymaksu.

tURUN LiNNA
Linnankatu 80
p. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi

avoinna ti–su klo 10–18. eläkeläislippu 5 €. 

Näyttelyt
•	 Outo luonto – ihmisen ja eläimen yhteinen polku 30.10. asti.  

Yleisöopastukset klo 12.15, 14, 15 ja 16.30 (opastusmaksu 3 €/hlö). 
•	 Raunioista rakennettu – Erik ja Carin Bryggmanin turun linna.
•	 turun päivänä 18.9. vapaa pääsy.

Kuriositeettikabinettikurssi la–su 29.–30.10. klo 11–17.
Luodaan oma kuriositeettikabinetti. Kuriositeettikabinetti voi olla oma mu-
seo, jossa esitellään mitä mielikuvituksellisimpia esineitä kuten yksisarvisen 
sarvi tai pienoismalli tyylihuoneesta. Kabinetti rakennetaan valkoiseen kuu-
tioon. tutustutaan linnan tyylihuoneisiin ja pohditaan harmoniaa, kauneutta, 
universumeja sekä tutustutaan erilaisiin värioppeihin ja taiteen aikakausiin 
kevyellä otteella. Hinta 60 €. 
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LUOStARiNMäEN KäSitYöLäiSMUSEO
Vartiovuorenkatu 2
p. 02 262 0350, luostarinmaki@turku.fi

Museo on avoinna 1.9.–18.9. ti–su klo 10–18 ja joulunaikaan 
26.11.2016–6.1.2017 ti–su klo 10–16. eläkeläislippu 4 €. 

•	 turun päivänä 18.9. vapaa pääsy.
•	 Joulunaika Luostarinmäellä 26.11.–6.1.
•	 tapaninlaulajaiset 26.12. klo 15.  

Vanha tapaninveisu kaikuu jälleen Luostarinmäen hämärtyvillä kujilla Puo-
lalanmäen musiikkilukion poikien toimesta. Museon sisäänpääsymaksu. 

WäiNö AALtOSEN MUSEO
itäinen Rantakatu 38
p. 02 262 0850, wam@turku.fi

avoinna ti–su klo 10–18. eläkeläislippu 4 €. 

•	 9.9.–11.12. taide, uskonto, valta -näyttely: Yleisöopastukset sunnuntaisin 
klo 14.

•	 Avoimet kuvataidetyöpajat lauantaisin 17.9.–26.11. klo 14–16 (ei 12.11.). 
teemat syyskuussa: Peilikuvia laatalta vedokseksi, lokakuussa: Rasti ja 
risti painantaa itsetehdyllä leimasimella, marraskuussa: Kohokuvakollaasi 
ikoneita paperista ja kartongista. 
Sisältyy museon sisäänpääsymaksuun. Ei ennakkoilmoittautumista.

•	 Viiva ja vedos -taidegrafiikkakurssi lauantaisin 17.9.–8.10. klo 11–13: 
Kurssilla tutustutaan kuivaneulatekniikkaan vedostaen omalta kuvalaatalta 
voimauttavia kuvatarinoita tai linotekniikkaan vedostaen kantaaottava 
juliste. Hinta 30 €. ilmoittautuminen turku.fi/museo.

•	 Voimahahmo -kuvataidekurssi lauantaisin 29.10.–26.11. klo 11–13 (ei 
12.11.): Suunnitellaan ja toteutetaan esim. savesta tai paperimassasta kol-
miulotteinen voimahahmo. Hinta 30 €. ilmoittautuminen turku.fi/museo.  
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WäiNö AALtOSEN MUSEON KONSERttiSARJA
Konsertteihin on vapaa pääsy. Käsiohjelma 5 € /2,5 €.

Tiistaisin klo 19
•	 27.9. Vokaaliyhtye Schola Cantorum Aboensis ja saksofonisti Olli-Pekka 

tuomisalo
•	 4.10. turun Vanha Musiikki ry Minna Laukkanen, laulu, Katri Jussila, kitara/

luuttu
•	 11.10. Otto Virtanen, fagotti, Martti Rautio, piano
•	 18.10. turku ensemble
•	 25.10. Niklas Winter & Aki Rissanen Duo
•	 1.11. Sonja Fräki, piano
•	 8.11. Floraleda Sacchi, harppu, Linda Hedlund viulu, Claude Hauri, sello 
•	 15.11. turun filharmonisen orkesterin jousikvartetti
•	 22.11. Eeva Mattila
•	 29.11. Duo Cecilia, Pauliina Almonkari, huilut & Heidi äijälä, kanteleet
•	 17.1. tove Åman, sopraano, Jukka Nykänen, piano
•	 24.1. toccata - kahdelle tanssivalle pianistille. Maria Nurmela, Kari ikonen
•	 31.1. Eero Heinonen, piano, Jenni Lappalainen, piano

Wäinö aaltosen juhlanäyttely 13.1.–14.5.

tiedustelut konserteista p. 040 192 5526,  
olli.hirvonen@turku.fi
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tURUN KAUPUNGiNKiRJAStO 
Linnankatu 2, 20100 turku
www.turku.fi/turun-kaupunginkirjasto

Pääkirjasto on avoinna ma–pe klo 9–20, la klo 10–16 ja su klo 12–18.
Kirjastoautot ajavat erillisen aikataulun mukaan.

Studia generalia senioreille
Luento- ja keskustelusarja hyvän ikääntymisen mahdollisuuksista esittelee 
syyskaudella sekä terveyteen liittyvää tietoa että vinkkejä aktiivisiin ja mer-
kityksellisiin eläkevuosiin. Senioreille ja ikääntymiseen liittyvistä kysymyksis-
tä kiinnostuneille on tarjolla luentoja niin uniapneasta ja muistisairauksien 
ensioireista kuin oppimisesta, aktiivisesta ikääntymisestä ja yhteisöllisyydes-
täkin.

tilaisuudet aina klo 12–13.30 turun pääkirjaston Studiossa, os. Linnankatu 2.

•	 20.9. VtL Heikki Suhonen: Aktiivinen ja toimelias ikääntyminen. 
•	 11.10. Kt, LtO Helena Malmivirta: Kohti elinikäistä oppimista! 
•	 8.11. tutkija, Vtt Rainer Grönlund: ikääntyminen ja yhteisöllisyys:  

”työ yksin kuin tervaa, joukolla kuin hunajaa” .
•	 20.12. turun kaupungin muistikoordinaattori Silja Ojala: Elämää muistisai-

rauden kanssa.

Muistojen maanantait senioreille
Muistelemme eri teemoihin liittyviä hauskoja ilmiöitä, tärkeitä tapahtumia ja 
koskettavia ajankuvia. Samalla voi tutustua toisiin osallistujiin.  
Studiossa klo 13–15. 

teemat syksyllä 2016:
•	 17.10. Hui kauhistus!  

Mitä pelkäsit lapsena? Onko sinua joskus peloteltu?  
Oletko koskaan nähnyt kummitusta? 

•	 21.11. Lapsuuden lelut ja leikit.  
Millä olet lapsena leikkinyt, millaisia pelejä olet pelannut?  
Millaisia olivat leikkitoverisi? 

•	 5.12. Ei lampaanlatinaa vaan supisuomea.  
Muistatko harvinaisia sanontoja? Mitkä olivat muotisanoja nuoruudessasi? 
Mikä on mielestäsi suomen kaunein sana?
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avoimet kirjastokierrokset
Avoin, opastettu kierros pääkirjastossa on hyödyksi varsinkin, jos viime 
kirjastokäynnistä tuppaa olemaan aikaa.

Kierrokset kerran kuussa perjantaisin 26.8., 30.9., 28.10. ja 25.11.

Reilun tunnin mittainen kierros lähtee pääkirjaston aulasta klo 13. Mukaan 
mahtuu 15 ensimmäistä osallistujaa.

Celia-äänikirjojen infotilaisuudet pääkirjaston aulassa
•	 31.8. ja 26.9. klo 15–17
•	 20.10. ja 8.12. klo 13–15

Onko tavallisen painetun kirjan lukeminen hankalaa lukemisesteen takia? 
Kirjastossa pääset Celia-kirjaston verkkopalvelun asiakkaaksi ja voit kuun-
nella yli 40 000 äänikirjaa ilmaiseksi verkossa. 

Ikivihreiden hittimittari musiikkiosaston Stagella
Mitkä kappaleet olivatkaan hittejä Suomessa eri vuosikymmeninä? tule 
mukaan kuuntelemaan. Kuuntelun jälkeen annetaan kappaleille pisteet ja 
lopussa selviää, mikä oli yleisöraadin mielestä paras ikivihreä. ikivihreiden 
hittimittarin vetää kirjaston henkilökunta.

•	 to 22.9. klo 13–14.30 hittejä 1920–1940-luvuilta.
•	 to 29.9. klo 13–14.30 hittejä 1950–1960-luvuilta.
•	 to 6.10. klo 13–14.30 hittejä 1970–1980-luvuilta.

Kuukauden klassikko
Syksyn klassikkosarjassa esitellään kuuluisia kirjoja ja lyhyen alustuksen jäl-
keen katsotaan niihin perustuvia, vähintään yhtä kuuluisia elokuvia. 

•	 to 27.10. klo 14–17 Harper Lee: Kuin surmaisi satakielen. 
•	 to 24.11. klo14–17 C. S. Forester: Afrikan kuningatar. 
•	 to 22.12. klo 14–17 Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen.

Vempaintuki
Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä? Ota oma 
laite mukaan ja tule kysymään! Opastamme kykyjemme mukaan. Meiltä saa 
myös lainata laitteita paikan päältä. Handledning ges även på svenska!

to 15.9. klo 13–14.30 | Ma 10.10. klo 15–16.30 | ti 8.11. klo 17–18.30 |  
to 15.12. klo 14–15.30 Studio
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Tietotekniikan teemaopastukset musiikkiosaston lukusalissa
•	 Ke 7.9. klo 14–15 Sukututkimusta verkossa.
•	 Ke 14.9. klo 14–15 Kuuntele musiikkia ilmaiseksi kirjastokortilla verkossa. 
•	 Ke 28.9. klo 15–16.30 Kirjaston e-kirjat ja e-lehdet. 
•	 Ke 5.10. klo 17–18.30 Ostosten tekeminen turvallisesti verkossa. 
•	 Ke 12.10. klo 17.30–19 Kirjallisuuden teemasivut, arkistot ja muut tieto-

kannat tutuiksi. HUOM! opastus järjestetään poikkeuksellisesti Rotundassa. 
•	 Ma 17.10. klo 15–16.30 Matkojen varaaminen verkossa.
•	 ti 25.10. klo 15–16.30 Sosiaalinen media ja internetin viihdepalvelut.
•	 to 3.11. klo 15–17 Celian palvelut tutuiksi - äänikirjojen kuunteleminen 

verkossa.
•	 to 10.11. klo 15-17 Celian palvelut - syventävä osuus mobiilikuuntelijoille.
•	 Ke 23.11. klo 17.30–19 Kuvataiteen, tanssin, teatterin ja arkkitehtuurin 

tietokannat ja sivustot. HUOM! opastus järjestetään poikkeuksellisesti 
Rotundassa. 

•	 to 8.12. klo 17–18.30 Verkossa Snowdenin jälkeen: keskustelua yksityisyy-
destä, verkkovalvonnasta ja valvonnan kiertämisestä.

Vanhustenviikon ohjelmaa kirjastossa
•	 Ma 3.10. Sankarina seniori! Aulan vinkkikioskissa esitellään klo 12–13 

kirjoja, elokuvia ja sarjakuvia, joissa on iäkkäitä päähenkilöitä. 
•	 Ma 3.10. Huolehdi muististasi! Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry luen-

noi Studiossa klo 13–14.30. Yleisöllä mahdollisuus kysymyksiin luennon 
lopuksi. 

•	 ti 4.10. SeniorSurf klo 12–14 Studiossa. Paranna muistiasi ja tasapainoasi 
kokeilemalla senioreille suunnattuja pelejä, tule hakemaan apua teknisiin 
ongelmiisi tai tutkaile, millaista it-opastusta turussa on senioreille tarjolla. 

•	 Su 9.10. ilonan päivän juhlaohjelmaa. ilopisaroita – hyvän mielen juhla 
ilonan päivänä 9.10. klo 12–16. Valtakunnallisena mielenterveysomaisten 
päivänä kirjasto täyttyy kuoroista, esityksistä, musiikista ja työpajoista. iloa 
ja rauhoittumista tarjoavat myös runokioski ja halikoira.
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tURUN KAUPUNGiNtEAttERi
tervetuloa teatterielämyksiin turun Kaupunginteatteriin. Syksyllä 2016 esi-
tämme komediaa toc toc ja klassikkodraamaa Kissa kuumalla katolla.

Toc Toc – komedia neurooseista
Ensi-illat Logomo-teatterissa 9. ja 10.9.2016. Esityksiä koko syyskauden.

Liput: perusliput 38 €, eläkeläiset 35 €, opiskelijat 32 €. Meille käy myös 
saattajakortti.

Ranskalainen komedia toc toc nauraa neurooseille. Komediassa erilaisista 
pakko-oireista kärsivät potilaat saapuvat kuuluisan erikoislääkäri Sternin 
vastaanotolle. Stern tunnetaan siitä, että hän parantaa kaikki potilaat yhdellä 
tapaamisella. 

Kun maineikkaan lääkärin lento myöhästyy, odotushuoneessa alkaa spontaa-
ni ryhmäterapiaistunto. Dialogi kipinöi ja monopolinappulat lentelevät, kun 
neurootikot yrittävät auttaa toisiaan ja itseään parantumaan pakkomielteis-
tä.

Rakastettu Esko Roine vierailee turun Kaupunginteatterissa ensimmäistä 
kertaa toc toc -komediassa!

Kissa kuumalla katolla – klassikkodraaman ajankohtainen tulkinta
Ensi-illat Logomo-teatterissa pe 28.10. ja la 29.10.

Liput: perusliput 38 €, eläkeläiset 35 €, opiskelijat 32 €. Meille käy myös 
saattajakortti

Kissa kuumalla katolla on tennessee Williamsin vahva moderni klassikko 
vuodelta 1955. Elizabeth taylorin ja Paul Newmanin tunnetuksi tekemä elo-
kuva nähdään nyt näyttämöllä. 

Sini Pesosen ohjaus nostaa esille teemoja, jotka ovat nyt aivan yhtä ajankoh-
taisia kuin 60 vuotta sitten. tarinan keskiössä ovat perhesuhteet, valheet, 
identiteetti ja rakkaus. Kissa kuumalla katolla kysyy, voiko yksi ihminen kos-
kaan rakastaa toista kaikilla niillä tavoilla, joita toinen tarvitsee. Se kertoo 
ihmisistä, jotka etsivät omaa tapaansa elää murroksessa olevassa maailmas-
sa. Ennakkoluulojen ja syrjinnän alla elää utopia siitä, että maailma todella 
muuttuisi – sallivammaksi ja hyväksyvämmäksi paikaksi.
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SEURAKUNNAN ELäKELäiStOiMiNtA

TURUN TUOMIOKIRKKOSeURaKUNNaN SeURaKUNTaTaLO
Eerikinkatu 3, 20100 turku
p. 040 341 7336 (ma–pe 14–20)

Keskiviikkokerho on eläkeläisten iltapäivähetki, jossa on teemallinen oh-
jelma, hartaushetki ja kahvit. 

•	 Parillisilla viikoilla kokoontuu Juhlasalin kerho, os. Eerikinkatu 3, 2 krs.  
klo 13–14.30. 

•	 Parittomilla viikoilla kokoontuu Vuorikodin kerho os. Vuorikatu 8  
klo 13–14.30.

•	 Keskiviikkokerhojen syyskausi alkaa 7.9. ja päättyy 30.11. 

eläkeläisten tuolijumppa – parittomat keskiviikot klo 13.00–13.45,  
os. Eerikinkatu 3, 2.krs, Juhlasali.

•	 Monipuolinen ammattilaisen ohjaama jumppa, oman voinnin mukaan.  
Ohjaajana tuula Välimäki. Syksyn ensimmäinen kerta 14.9. ja kauden vii-
meinen 7.12.

Veteraanikerho klo 10–12.30 os. Eerikinkatu 3, 2.krs  Kokoussali
•	 Alkaen 14.9. parittomien viikkojen keskiviikkoisin, poikkeuksena Ei kerhoa 

26.10.16.  
Lisätietoja Kirsi Koivukoski p. 040 341 7313, kirsi.koivukoski@evl.fi

MaRTIN SeURaKUNTaTaLO
temppelinkatu 1, 20810 turku 
040 341 7420

Keskiviikkoisin klo 13 on Martin seurakunnassa se kellonaika, jolloin 
eläkeläisten yhteiset tapahtumat useimmiten järjestetään. tapahtumat ovat 
yleensä Martin seurakuntatalolla tai Uittamon seurakuntakodilla. Oletpa 
sitten miltä suunnalta Martin seurakuntaa, olet tervetullut mukaan.

Yhteinen teemakahvila kutsuu mukaan Martin seurakuntatalolle kuu-
kauden alussa, ensimmäisenä keskiviikkona. Silloin yhteistä teemaa on avaa-
massa myös seurakunnan pappi. Keväällä 2016 yhteinen teemakahvila on 
Martissa keskiviikkoina 7.9., 5.10. ja 2.11. klo 13.
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Keittolounaat ja kerhokahvilat
Martissa järjestetään keskiviikkoisin klo 13 seuraavan aikataulun mukaisesti 
myös keittolounaita ja kerhokahviloita. Keittolounailla mukana myös dia-
koniatyöntekijä

•	 Keittolounaat 21.9., 16.11. ja 30.11.
•	 Kerhokahvilat 14.9., 19.10. ja 9.11.

Kanttorinkahvila
Kerran kuussa, kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 13 on Martin seura-
kuntatalon flyygeli erityisen hyvässä käytössä. Silloin seurakunnan kanttori 
laulattaa kaikkia halukkaita. Mukaan voi tulla, vaikka ei uskoisi omistavansa 
lauluääntä – sillä laulut ovat myös runoutta! Harva silti malttaa olla lähte-
mättä mukaan lauleskelemaan... Laulamaan kokoonnutaan 28.9., 26.10. ja 
23.11. Martin srk-talolle. 

eläkeläisten raamattupiiri
Syksyllä uutena alkaa eläkeläisten oma raamattupiiri. Piiri kokoontuu parilli-
sen viikon maanantaina klo 13, Martin seurakuntatalolla. Kokoontumiskerrat 
ovat syksyllä 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11. 

Seniorit lähtevät Uuteenkaupunkiin 12.10.
Syksy on kauneimmillaan, satoi tai paistoi. Syysretken ohjelmaan kuuluu mu-
kavaa yhdessäoloa, rannikon mutkikkaita teitä sekä mielenkiintoisia kohteita 
ja tarinoita.

Retken hinta on 25 €. ilmoittautumisesi ja tiedot ruoka-aineallergiastasi 
syyskuun 15.9 mennessä srk-sihteerille päivittäin ma–pe klo 9–15,  
p. 040 341 7290. 

Lisätietoja retkestä: 28.8. asti, p. 040 341 7436, jukka.hilden@evl.fi, 
29.8.–11.10. p. 040 341 7415, jenna.ala-nisula@evl.fi

ÅBO SVeNSKa FÖRSaMLING 
Församlingsbyrån i Aurelias, våning 3.  
Auragatan 18, Åbo
p. 040 341 7458 (mån–fre kl.10–15)

•	 Syksyllä jatkuu Cafe Orchide onsdagar kl 13–15, Aurelia 1:vån.  
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MUSiiKKiA JA RUNOA VANHALLA RAAtiHUONEELLA 
Vanha Suurtori 5

Syksy 2016
•	 su 18.9. klo 15 turun päivä SenioriKulkuset
•	 su 25.9. klo 15 AinaDuuri -lauluryhmä
•	 su 2.10. klo 15 Lauluryhmä Valo
•	 su 9.10 klo 15 turun Lausuntakerho
•	 su 16.10. klo 15 Laulun Ystävät/WeteraniWeljet
•	 su 23.10. klo 15 Laulu ja Soitinyhtye Sikermä
•	 su 30.10. klo 15 Lounais-Suomen Musiikkikoulu
•	 su 6.11. klo 15 turun laulelmanystävät
•	 su 13.11. klo 15 (isänpäivä) turun eläkeläiset ry. Kööri & Säpinä
•	 su 20.11. klo 15 Kannelkuoro

Konsertteihin on vapaa pääsy!

Joulukonsertit
•	 su 27.11. klo 13 turun Karaokeklubi,  

              klo 15 turun Karaokeklubi
•	 la 3.12. klo 14 turun Lausuntakerho
•	 su 4.12. klo 13 Sekakuoro työnlaulajat/Airistolaiset,  

            klo 15 AinaDuuri -lauluryhmä
•	 la 10.12. klo 14 Pikkukitaristit
•	 su 11.12. klo 13 Lauluryhmä Valo,  

              klo 15 Åbo svenska pensionärsklubb 60+ och Sångens vänner i Åbo
•	 su 18.12. klo 12 tuNMKYn Seniorikuoro
•	 su 8.1. 2017 klo 13 ja klo 15 Joululaulujen ulosheitto SenioriKulkuset

Konsertteihin on vapaa pääsy!
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SYDäMELLiSESti tERVEtULOA tURUN KYLätALOON!
turun Kylätalo ry
Veistämöntorin varrella, Pakkarinkatu 1, turku
p. 045 234 3823 (Pauli), turunkylatalo@gmail.com
kylatloturku.wordpress.com

avoinna: ma klo 9–13, ti klo 9–17, ke ja to klo 9–15 ja pe klo 9–13.

Kylätalo on paikka, jossa voi hetken hengähtää, nauttia kupin teetä, tavata 
muita sekä löytää vaikka ystävän tai kirjan. Kylätalossa järjestetään ihmisten 
itse ideoimaa toimintaa laidasta laitaan. tervetuloa tutustumaan! 

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

Joka keskiviikko klo 13 luku- ja juttupiiri: Keräännymme yhteen luke-
maan päivän turun Sanomat ja keskustelemaan maailman menosta. Lisäksi 
vetäjä lukee kirjaa ääneen. 

Kaipaamme myös lisää vapaaehtoisia, voit tulla vaikka tunniksi auttamaan.

LOUNAiS-SUOMEN LOMA JA ViRKiStYS RY
Ruusukortteli, Puistokatu 11, 20100 turku
linja-autot: 9, 12, 51, 53, 54. tämän lisäksi P1, jolla pääset ovelle saakka.
Lisätietoja p. 050 368 5878/ Eini Pihlajamäki, www.lomajavirkistys.fi

Virkistyskerho, Ruusukorttelin kerhohuone 2
Kerhot kokoontuvat joka toinen maanantai, parillisina viikkoina, klo 11.30–13 
alkaen 5.9.2016. Seuraavat kerhot 19.9.; 3.10. jne. Kerhoissa on aina ohjelmaa ja 
ne ovat avoimia kaikille. tule saamaan hyödyllistä tietoa ja viihtymään mukavassa 
seurassa. teemme lisäksi retkiä, perinteisesti myös jouluruokailun merkeissä. 

Vuoden 2017 tuetut ikäihmisten hyvinvointilomat Kylpylähotelli Päiväkum-
puun Karjalohjalle tulevat hakuun tammikuussa.

Tuolijumppaa, Ruusukorttelin liikuntasali
Jumpataan aina maanantaisin 5.9.2016 alkaen klo 13.30–14.15. Hinta per 
kausi 20 €. tule kokeilemaan sopisiko tämä sinulle. Jumppaa ohjaa liikunnan 
konkari Marita Suojanen.
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KäVELYtREFFit SYKSYLLä 2016 (muutokset mahdollisia)

Lähtö Parkinmäen Palvelutalon edestä (Multavierunkatu 5). Kokoon-
nutaan klo 13.00 Parkinmäen palvelutalon (ent. Wilen) edessä: 
•	 ke 24.8. turun Seudun Vanhustuki ry. (1.2 km)
•	 ke 7.9. Patsaskävely keskustan alueella.
•	 ke 21.9. Mennään Nick’s Foodiin iltapäiväkaffelle. (1 km)
•	 ke 5.10. Apteekkimuseo. Sisäänpääsy 3 €. (1.1 km)
•	 ke 19.10. Maakunta-arkisto. (400 m)
•	 ke 26.10. Konserttisali. (300 m)
•	 ke 2.11. Wäinö Aaltosen museo. Sisäänpääsy 4 €. (1.6 km)
•	 ke 16.11. Pyhän Hengen kappeli Aiju von Schönemanin opastamana. (700m)
•	 ke 23.11. Paavo Nurmen koti. Sisäänpääsy 2 €.
•	 ke 30.11. Juutalainen synagoga. (500 m)
•	 ke 7.12. Valtuustosali. 

Lähtö Kylätalon edestä (Pakkarinkatu 1). Kokoonnutaan klo 13.00: 
•	 ke 28.9. Martin kirkko. (1.3 km)
•	 ke 12.10. Palolaitos. (1.6 km)
•	 ke 9.11. Sinitaivassali/Suomen liikemiesten lähetysliitto ry. (1.8 km)
•	 ke 14.12. Mikaelin kirkon joulukonsertti. (1.4 km)

Lähtö kävelytreffikohteiden edestä. Kokoonnutaan klo 13.00: 
•	 ke 31.8. Kuralan Kylämäki. Kokoontuminen parkkipaikalla Kylämäen edes-

tä. Kaupungista bussit 2 ja 2A lähtevät Börssin kulmalta.
•	 ke 14.9. Kasvitieteellinen puutarha. Sisäänpääsy 4 €. Kokoontuminen 

sisäänkäynnin edessä.

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

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

Lisätietoja kävelystä: p. 044-082 0213 /  
Kotikunnaan projektikoordinaattori, 
p. 050-344 2881 / Maarit (Hali-Koira)

Kävelytreffit -toimintaa tukee Turku Energia ja Turun kaupunki.
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PaNSIO-JYRKKäLä

Turusta löytyy kohtaamispaikkoja, jotka ovat kaikille turkulaisille kotona asuville 
ikäihmisille avoimia ja maksuttomia. Kohtaamispaikoissa voi käydä tutustumassa 
ja tapaamassa muita. Monet paikat järjestävät myös maksutonta kerhotoimintaa. 

PANSiON JA JYRKKäLäN KOHtAAMiSPAiKKOJA
Me-talo
Me-talo on kohtaamispaikka kaikenikäisille ihmisille. Me-talolla on myös 
paljon toimintaa vauvasta vaariin. Me-talolta löytyy mm. tarinakerho ja vem-
paintukea.

Hyrköistentie 26 
www.facebook.com/Metalolla

Mukana yhteistyössä ovat mm. Fingerroosin säätiö, Auralan kansalaisopisto, 
Hövelin palvelutalo ja Kotikunnas.

iKARE – iKäiHMiSEN ARVOKAS ELäMä
Me-talon 2. krs
Hövelin palvelukeskus, Hyrköistentie 26, 20240 turku
p. 050 316 7712 (Sirje)
sirje.hanski@)aurala.fi, ikare.aurala.fi

•	 Viikoittain sisäparlamentti eli keskustelua ajankohtaisista asioista 20.9.–
29.11. (ei 25.10) ti klo 13–15. Vapaaehtoinen kahvi 1 €.

•	 Avoin vempaintuki eli eri laitteiden arkikäytön neuvontaa ilman ajanva-
rausta 13.9.–15.11. ti klo 10–11.30. Maksutonta toimintaa.

BOCCiAA PELAAMAAN JYRKKäLäN NUORiSOtALOLLE
Bocciaa pelataan aina torstaisin klo 11–14 alkaen 8.9.2016  
(2,50 € pelikerta). Linja-autoilla 61 ja 12 pääset ihan lähelle. 

tule paikalle kokeilemaan tai kysy lisää:

Lounais-Suomen loma ja Virkistys ry / Helga Virtanen p. 050 408 7915
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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

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

tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
Seniorikortilla ja -rannekkeella myös Pansion kuntosalille,  
os. Pernontie 16. Aukioloaikojen puitteissa. Linja-autot: 42, 220 ja 221. 

Lisätietoja: p. 02 262 3233, www.tuto.fi/kuntosali, www.turku.fi/senioriranneke 

Liikuntainfot Me-talolla, os. Hyrköistentie 26–28.
Liikuntainfoon voit poiketa kysymään mitä tahansa mieltäsi askarruttavaa 
liikunnan aloittamisesta, turun liikuntapalveluista ja -paikoista. Maksuton, ei 
ilmoittautumista.

•	 ti 6.9. klo 14–16 ja ma 10.10. klo 15–16 tuolijumppa 30 min ja liikuntainfo.
•	 ti 1.11. klo 12–13 ja  ti 13.12. klo 14–15 tuolijumppa 30 min ja liikuntainfo.

Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Eri puolilla kaupunkia löytyy yhteensä 21 puistokuntosalia, jotka ovat va-
paasti käytettävissä. Pansion ja Jyrkkälän alueella ulkokuntoilulaitteet sijaitse-
vat: 

•	 Härkämäen pallokentän yhteydessä
•	 Pansiossa Kisapuiston kuntoradan varrella

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

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

Turusta löytyy kohtaamispaikkoja, jotka ovat kaikille turkulaisille kotona asuville 
ikäihmisille avoimia ja maksuttomia. Kohtaamispaikoissa voi käydä tutustumassa 
ja tapaamassa muita. Monet paikat järjestävät myös maksutonta kerhotoimintaa. 

LäNSiKESKUKSEN KOHtAAMiSPAiKKOJA
Nättinummen kerho
tuolijumppaa, visailuja, musiikkia ja mukavaa yhdessäoloa. Kotona asuville 
ikäihmisille, keskiviikkoisin klo 14–15.30

Metodistiseurakunnan tilat, Ekmaninkatu 4
turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
www.kotikunnas.fi

tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
•	 Qigong to 8.9.–8.12.2016 klo 14–15, teräsrautelan nuorisotila, Antrek-

senkuja 1. Kiinalaista, lempeää terveysliikuntaa. Liikkeet voi tehdä seisten 
ja istuen oman kunnon mukaan. Hinta: 2,5 €/krt. Linja-autot: 2, 2A, 300 ja 
302. Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 554 6218

•	 Jumppatunti, teräsrautelan koulu/Suikkilan yksikkö, os.talinkorventie 
16. Alkaen 6.9. tiistaina klo 15–16. Keppi- ja kuntopiirijumppaa. Liikkeet 
tehdään oman kunnon mukaan. Hinta: 2,5 €/krt tai Kuntokonkarit-kortti.  
Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 554 6218

Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Eri puolilla kaupunkia löytyy yhteensä 21 puistokuntosalia, jotka ovat va-
paasti käytettävissä. Länsikeskuksen alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	 teräsrautelan kentältä
•	 Mälikkälässä, kuntoradan Y-risteyksessä

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

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6224  
tai anna.makirinta@turku.fi
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iKARE – iKäiHMiSEN ARVOKAS ELäMä
Sisäparlamentti kokoontuu Hepokullassa
Hepokullan Lämpö Oy, os. Jahtilähteenkatu 6, 20320 turku 

•	 Kokoontuminen maanantaisin 19.9.–28.11. klo 13.30–15. 30.Viikoittaisissa 
sisäparlamenteissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Vapaaehtoinen 
kahvi 1 €.

Sisäparlamentti kokoontuu Nättinummessa
Nättinummen uimahallin takkahuone, os. Kreetankatu 4, 20320 turku 

•	 Kokoontuminen torstaisin 22.9.–24.11 klo 14.30–16. Viikoittain sisäparla-
mentti eli keskustelua ajankohtaisista asioista. Vapaaehtoinen kahvi 1 €.

Toimintaa Teräsrautelassa
teräsrautelan nuorisotalo, os. Antreksenkuja 1, 20320 turku

•	 Vempainkerho 2 eli tietokoneen käytön ja verkkopalvelujen jatkoryhmä 
(iPad-tableteilla) 10.–31.10. ma klo 14.30–16.00 ja ke klo 14.30–16.00. 
Kerhon aiheita mm. netin selausta, kirjastopalvelut, valokuvien tilaus ja 
käyttö, ostosten teko, lippujen tilaaminen jne. 

Lisätiedot: p. 050 316 7785 (Sanna),  
ikare.sanna@gmail.com, ikare.aurala.fi

VANHUSKESKUS 3 / LiiNAHAAN VANHAiNKOti
Liinahaankatu 17, 20320 turku

•	 Jaskan karaoke 1.9. ja 5.10. klo 14–16

•	 Ritva-Annelin musiikkisalongit kello 10:  
20.9. aiheena Veikko Lavi   
18.10. aiheena Laila Kinnunen 
15.11. aiheena Olavi Virta

•	 turun lausuntakerho esiintyy 4.10. klo 10
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RUNOSMäKI-RaUNISTULa

SEURAKUNNAN ELäKELäiStOiMiNtA
Hepokullan seurakuntatalo, os. Varkkavuorenkatu 23

•	 Kultatupa – eläkeläisten päiväpiiri kerran kuukaudessa torstaisin. 
Klo 13 kahvit ja klo 13.30 ohjelma. Kokoontumiskerrat ovat 15.9., 13.10., 
10.11. ja 8.12. (Hepokullan kauneimmat joululaulut).

•	 Kanttorin laulajaiset kerran kuukaudessa torstaisin klo 13. Kokoon-
tumiskerrat ovat 29.9., 27.10., 24.11. ja 8.12. (Hepokullan kauneimmat 
joululaulut). Kanttorina tero Niemi. 

•	 Hepokullan Sukkaset-ryhmä parittomien viikkojen maanantaisin klo 
13. Syyskausi alkaa 12.9. ja loppuu 5.12. Kudotaan sukkia ja hypistelymuh-
veja, jutustellaan kahvin lomassa. 

•	 Hepokullan tuolijumppa tiistaisin klo 12.30. Hartaus parillisilla viikoilla. 
Syyskausi alkaa 6.9. ja loppuu 13.12. Liikunnanohjaaja tuula Välimäki. 

•	 eläkeläisten kauneimmat joululaulut to 8.12. klo 13. 

Turusta löytyy kohtaamispaikkoja, jotka ovat kaikille turkulaisille kotona asuville 
ikäihmisille avoimia ja maksuttomia. Kohtaamispaikoissa voi käydä tutustumassa 
ja tapaamassa muita. Monet paikat järjestävät myös maksutonta kerhotoimintaa. 

RUNOSMäEN JA RAUNiStULAN KOHtAAMiSPAiKKOJA:
Runosmäen äijäkerho
Liikuntaa, rupattelua, tietoiskuja, musiikkia kahvittelun kera. Yli 60 v miehille, 
torstaisin klo 13–14.30

Runosmäen kirjasto, Piiparinpolku 19
turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
www.kotikunnas.fi
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KäVELYtAPAHtUMA 22.9.2016 RUNOSMäKi
Lisätiedot Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry: Liiku ja Muista -projekti
Anita Elfving p. 040 183 2966, anita.elfving@muistiturku.fi
Linja-auto nro 18 kulkee Runosmäkeen.

Kaikille avoin maksuton Muistiviikon kävelytapahtuma:
torstaina 22.9.2016 klo 10 Runosmäen Nuorisotalolla, Piiparinpolku 13, 
turku. Ulkoilua ja kävelyä mukavassa seurassa, sauvoilla tai ilman. Ohjelmas-
sa lisäksi muisti- ja aivoterveysinfoa, yhdistystoiminnan esittelyä, arvontaa 
sekä kahvitarjoilu kävelyyn osallistuneille.

tapahtuman järjestävät yhteistyössä Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n 
Liiku ja Muista -projekti ja Pohjoisen turun Eläkkeensaajat ry.

iKARE – iKäiHMiSEN ARVOKAS ELäMä
Toimintaa Pohjola-Raunistulassa 
Auralan Aurora-salissa
Satakunnantie 10, 20100 turku
p. 050 316 7712 (Sirje), sirje.hanski@aurala.fi, ikare.aurala.fi

•	 Sisäparlamentti eli keskustelua ajankohtaisista asioista. Kokoontuminen 
maanantaisin 19.9.–28.11. klo 13.30–15.30. Vapaaehtoinen kahvi 1 €.

Toimintaa Runosmäessä 
Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 19, 20360 turku
P. 050 316 7785 (Sanna), ikare.sanna@gmail.com tai ikare.aurala.fi

•	 Viikoittain keskiviikkokerho eli keskustelukerho 31.8.–23.11.  
keskiviikkoisin klo 9.30–11.30.

•	 Avoin vempaintuki eli eri laitteiden arkikäytön neuvontaa 12.9.–14.11. 
maanantaisin klo 10–12. Maksutonta toimintaa.

•	 Vempainkerho 1 eli tietokoneen käytön ja verkkopalvelujen perusteita 
(iPad-tabletilla) mm. laitteeseen tutustuminen, netin selausta, laskun mak-
samista, ajanvarausta tYKS labraan. Sopii konetta vähän tai ei ollenkaan 
käyttäneille 13.9.–4.10. ti klo 10–11.30 ja ke klo 13–14.30. ilmoittaudu!

•	 Opi muokkaamaan valokuvia (5.–26.10.): keskiviikkoisin klo 12.30–14, 
Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 19. Opimme rajaamaan ja tekemään 
peruskorjauksia digikuville. ilmoittaudu!
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tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
•	 Seniorirannekkeella Impivaaran uimahalliin, Uimahallinpolku 4.  

impivaaran uimahallille pääsee uimaan ja kuntosalille normaalien aukiolo-
aikojen mukaan. Linja-autot: 13, 18 ja 99.  
 
Lisätietoja: uimahallin kassa p. 02 262 3588, turku.fi/impivaaranuimahalli tai 
turku.fi/senioriranneke

•	 Soveltava Lavis impivaaran uimahallin liikuntasalissa alkaen 7.9. ke  
klo 9.30–10.15. Soveltava lavis on hauska ja hikinen tanssitunti. tanssias-
keleet ovat helppoja, joten mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija. 
tasapainon tueksi tanssia voi myös esim. tuolista kiinni pitäen tai istuen, 
joten ryhmä soveltuu myös henkilöille, joiden toimintakyky on heikenty-
nyt. Mukaan joustavat vaatteet ja juomapullo.  
 
Lisätietoja maksuista ja yms.: Liikuntapalvelukeskus p. 050 5546 224.

•	 Tasapainoryhmät aloittelijoille impivaaran uimahallin liikuntasalissa, 
alkaen 5.9. ma klo 12–13. Aloittelijoiden tasapainoryhmissä opitaan tasa-
painoharjoittelun alkeet erityisliikunnanohjaajan johdolla. Osallistuminen 
Kuntokonkarit-kortilla tai osallistumismaksu 2,5 €/krt + sisäänpääsy.   
 
ilmoittautuminen ja lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.

•	 Liikunnan palveluohjaus on maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan turun 
liikuntapalveluista ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantuntijalta liikun-
nasta. Kesto noin 1 tunti. Runosmäen terveysasema os. Signalistinkatu 2: 
keskiviikkoisin 7.9., 5.10., 2.11., 30.11. klo 12–13.

•	 Uutuus! Kuntosaliharjoittelun aBC-kurssi +70 vuotiaille:  
Kuntosaliharjoittelun peruskurssi, jossa ammattilainen opastaa asiakkaita 
kuntosaliharjoitteluun. Kurssi kestää neljä kertaa, joiden aikana opetellaan 
laitteiden käyttö, tekniikka, tehdään oma ohjelma ja mietitään miten har-
joittelua voisi jatkaa. Kurssin hinta 15 €.  
 
ilmoittautuminen ja lisätietoja; liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6224. 
ke 5.–26.10. klo 11.15–12.15 Runosmäen vanhuskeskuksen kuntosali,  
os. Varusmestarintie 14.
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•	 Soveltava kuntosali aBC-kurssi: Kuntosaliharjoittelun peruskurssi, 
jossa ammattilainen opastaa asiakkaita kuntosaliharjoitteluun. Kurssi sopii 
liikkumisrajoitteisille aloittelijoille ja apuvälineen käyttäjille. Yleisavustaja 
paikalla. Kurssi kestää kuusi kertaa, joiden aikana opetellaan laitteiden 
käyttö, tekniikka, tehdään oma ohjelma ja mietitään miten ja missä harjoit-
telua voisi jatkaa. 

ilmoittautuminen p. 050 594 7207. Osallistumismaksu 15 €/kurssi + si-
säänpääsymaksu (Liikunta-, Seniori-, tai kertamaksu). 
ma 5.9.–10.10. klo 13.45–15 impivaaran uimahallin tilauskuntosali, 
os.Uimahallinpolku 4

Impivaaran uimahallin kuntosaliharjoittelun aBC-kurssit
•	 Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kuntoi-

sille.
•	 Kurssilla opitaan harjoittelun perusteet ja laitteiden käyttö.
•	 Kurssilla saa aloittelijan harjoitteluohjelman, johon kirjataan omat toisto-

jen ja painojen määrät, säädöt ja liikelaajuudet.
•	 Mukaan tarvitset vain mukavan ja joustavan asun, sekä sisäkengät.

Hinta: 15 €/kurssimaksu + sisäänpääsymaksut 7,50 €/5 € tai Seniori-/
Liikuntaranneke, Kimmoke-ranneke ennen klo 15.30. Hinta sisältää kunto-
salin lisäksi uinnin. 
Lisätiedot: impivaaran uimahallin uinninvalvonta p. 02 262 3587.

Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Eri puolilla kaupunkia löytyy yhteensä 21 puistokuntosalia, jotka ovat va-
paasti käytettävissä. Runosmäen ja Raunistulan alueen ulkokuntoilulaitteet 
sijaitsevat: 

•	 Runosmäessä Signalistinkadun koira-aitauksen vieressä
•	 Koroisten ristille vievän Viruskujan varrella, ennen kävelysiltaa 

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

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6226 tai 
marianna.ylinampa@turku.fi
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tURUN SUOMENKiELiNEN tYöVäENOPiStO 
Kaskenkatu 5, 20700 turku
p. 02 262 9811
tyovaenopisto@turku.fi, www.turuntyovaenopisto.fi
Linja-autot: P1, 12 ja 18

toimisto avoinna lukukausien aikana ma–to klo 10–18,  
muulloin ma–to klo 10– 15.

•	 tietokoneen käytön alkeet tiistaisin 6.9.–29.11. klo 13.15–16.30. Hinta 45 €
•	 Englantia senioreille 2B, alkaen 7.9. klo 10.30–12. Hinta 67 €
•	 Seniorirokkarit fifty-sixty maanantaisin 5.9.–7.11. klo 14.30–16.45. Hinta 42 €
•	 ikääntyvien akatemia –luentosarja keskiviikkoisin 12.10.–9.11.  

klo 13– 14.30. Hinta: luentokortti 40 € tai 8 €/luento
•	 Käden taitojen kahvila ke 14.9.– 23.11. klo 13–15.15. Vapaa pääsy!

työväenopistossa on runsaasti kursseja, jotka on joko suunnattu seniorivä-
estölle tai sijoittuvat vain muuten mukavasti päiväaikaan. Opistolla voi mm. 
kuunnella luentoja ja opiskella lähes pariakymmentä eri kieltä.

Syyslukukauden teemana on italia - sen kieli ja kulttuuri. tietotekniikan ope-
tuksessa on huomioitu myös mobiililaitteiden käyttäjät. Opistolla voi käydä 
liikunta- ja tanssitunneilla tai harrastaa kirjallisuutta. tarjolla on monipuolisia 
kuvataiteiden, käden taitojen ja musiikin opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia.

VANHUSKESKUS 1/ RUNOSMäEN VANHAiNKOti
Varusmestarintie 14, 20360 turku
Lisätiedot: p. 040 139 1452
Linja-auto nro 18 Runosmäen suuntaan tulee vanhuskeskuksen lähelle.

Runosmäen vanhuskeskuksen syksyn tapahtumat:
•	 KaraokeKlubi 14.9., 12.10. ja 9.11. klo 13.30–15.30
•	 Käsillä Kaunista -käsityöryhmä: kokoontuminen ti 6.9. klo 13–15 ja 

jatkosta sovitaan silloin.
•	 Ritva-Annelin musiikkisalonki klo 13.30–14.30 seuraavilla teemoilla:  

6.9. Souvarit, 4.10. Laila Kinnunen ja 1.11. Viljo Lehtinen alias Veli Lehto.
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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!

SEURAKUNNAN ELäKELäiStOiMiNtA
Raunistulan diakoniatoimisto tiistaina ja torstaina klo 10–11
p. 040 341 7452 tai p. 040 341 7451, maaria.diakonia@evl.fi

Raunistulan seurakuntatalo, os. Murtomaantie 12
•	 Raunistulan seniorikerho eläkeläisille parillisten viikkojen tiistaina klo 13. 

Syyskausi alkaa 20.9. ja loppuu 29.11. (ehtoollinen).
•	 Juttuseuraa Omaishoitajat -vertaistukiryhmä kerran kuussa keskiviikkona 

klo 13–14.30. Kokoontumiskerrat ovat 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.
•	 Juuri eläkkeelle jääneiden ryhmä parillisten viikkojen maanantaisin klo 13. 

Syyskausi alkaa 3.10. ja loppuu 28.11.
•	 Nuoret eläkeläiset – 60+ keskustelu- ja miesten kokkiryhmä parittomien 

viikkojen tiistaina klo 11. Syyskausi alkaa 13.9. ja loppuu 22.11. Miesten 
kokkiryhmä valmistaa aterian, ja se syödään yhdessä. Keskusteluryhmässä 
samaan aikaan puhetta ajankohtaisista aiheista. 

Runosmäen seurakuntatalo, os. Munterinkatu 15
•	 Ystävän tupa maanantaisin klo 13–15 ja torstaisin klo 11–13. Maanantaisin 

vuoroviikoin tuoli- ja aivojumppaa. torstaisin hartaus klo 12.30. Syyskausi 
alkaa 5.9. ja loppuu 12.12. 

•	 Maarian srk:n joulumyyjäiset la 10.12. klo 12–14.
•	 Eläkeläisten kauneimmat joululaulut la 10.12. klo 15.

Vireät eläkeläiset – Reipas ryhmä tekee retkiä monenlaisiin kohteisiin 
turussa. Lisätiedot diakoniatyöntekijä Ulla Valtoselta p. 040 341 7495 tai  
ulla.valtonen@evl.fi. 
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AURALAN SEtLEMENtti RY
Satakunnantie 10, 21200 turku, p.050 316 7702

Torstaikaffet 
Pohjola-sali, olohuoneluokka (kerrostalon katutaso), Satakunnantie 10  
to 12.00-13.30, 15.9.–8.12.2016, 19.1.–18.5.2017. tule keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista ja tapaamaan muita. Kahvimaksu 2 €. Ei kokoontumista 
24.11., vko 8 eikä 13.4. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, astu vain sisään 
kahvittelemaan!

Luentosarja kaukaisten ihmisten kohtaamisesta, siitä löytyvistä iloista 
ja hämmennyksen aiheista: Luentosarjan toteuttavat yhteistyössä Auralan 
kansalaisopisto ja Pisara-yhdistys (Ocean in a Drop – Developing together/
Pisarassa Valtameri - Kehitytään yhdessä ry). Luentoja voi seurata yksittäin 
tai sarjana. Kaikki luennot pidetään Auralan juhlasalissa (Satakunnantie 10). 
Luennoille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, tervetuloa!

•	 ti 15.00–16.30, 4.10.2016: Kulttuurieroja vai kulttuurisia kommelluksia?
•	 ti 15.00–16.30, 1.11.2016: Rauhaa tarkkailemassa – rauhaa rakentamassa 
•	 ti 15.00–16.30, 13.12.2016: Minun tarinani - Elämänpolkuja Suomeen ja 

Suomesta 
•	 ti 15.00–16.30, 24.1.2017:  Kuka minä olen? Mikä minun identiteettini on? 

Olenko minä suomalainen vai olenko sieltä, mistä vanhempani ovat kotoi-
sin? Maahanmuuttajat kertovat.

•	 ti 15.00–16.30, 7.3.2017: islamin monet kasvot ja naisten asemasta eri 
kulttuureissa 

Nenäpäivän Tempaus 2.11.2016 klo 16.30 alkaen Auralassa
tule mukaan nauttimaan hyväntuulen musiikista ja makoisista pikkupurtavis-
ta. Musiikista huolehtivat: 
•	 Pentti Viherluoto - seura esittää maestronsa iskelmähittejä. tunnelman 

mukaan saa tanssia sekä laulaa mukana. Lopussa on tiedossa yhteislaulua. 
•	 ”tulkoon rytmi - ja rytmi tuli” -ryhmä, mm. Petri Laitinen ja Risto Oinaala.

tarkempi ohjelma julkaistaan syksyllä. tule mukaan tempaukseemme, vietetään 
yhdessä mukava ilta ja kerätään rahaa hyvään tarkoitukseen maailman lapsille!

Joulutapahtuma Pohjola-sali (kerrostalon katutaso), Satakunnantie 10  
su 11.12.2016, 11.00–15.00. tarkemmat tiedot tapahtumasta marraskuussa 
Auralasta ja www.aurala.fi.
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NUMMI-HaLINeN

Turusta löytyy kohtaamispaikkoja, jotka ovat kaikille turkulaisille kotona asuville 
ikäihmisille avoimia ja maksuttomia. Kohtaamispaikoissa voi käydä tutustumassa 
ja tapaamassa muita. Monet paikat järjestävät myös maksutonta kerhotoimintaa. 

NUMMEN JA HALiStEN ALUEEN KOHtAAMiSPAiKKOJA
Turinakerho
iloinen ikäihmisten juttelukerho 60+ kotona asuville, keskiviikkoisin 10–11.30.

Nummen kirjasto, töykkälänkatu 22, 20540 turku
turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
www.kotikunnas.fi

tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
Liikuntainfoon voit poiketa kysymään mitä tahansa mieltäsi askarruttavaa 
liikunnan aloittamisesta, turun liikuntapalveluista ja -paikoista. Maksuton, ei 
ilmoittautumista.

•	 Kirkkotien terveysasema, os. Kirkkotie 13: tiistaisin 13.9., 4.10. ja 8.11.  
klo 14–15

Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Eri puolilla kaupunkia löytyy yhteensä 21 puistokuntosalia, jotka ovat va-
paasti käytettävissä. Nummen ja Halisten alueella ulkokuntoilulaitteet sijait-
sevat: 

•	 Halisissa Frantsin kentän vieressä
•	 Kuuvuorenkentällä, kentän länsipäädyssä, Suntiontien ja törmätien  

kulmassa 

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

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6225 tai  
satu.revosuo@turku.fi
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tURUN SEUDUN OMAiSHOitOKESKUS
turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Vanha Hämeentie 105, 20540 turku
p. 040 681 4965, www.omaishoitokeskus.fi
Linja-autot: 2, 2A, 99 ja P2

avoinna arkisin klo 9–15. Kahvitarjoilu tapahtumien yhteydessä 2 €.

•	 to 1.9. klo 13–14.30, ”Ratkiriemukasta!”, tuija Piepponen. ilmoittautumis-
ta toivotaan viim. 29.8. mennessä p. 040 681 4965. 

•	 Ma 26.9. klo 13–14.30, Ritva-Annelin musiikkisalonkia vietetään Dallapen 
tahdissa. 

•	 ti 11.10. klo 13–14.30, ”Naamiot elämässämme”, tarja Agiander. 
•	 ti 25.10. klo 13–14.30, Hormonisiskot lauluryhmä esittää ikivihreitä lauluja. 
•	 to 10.11. klo 13–14.30, runollinen iltapäivä Varsinais-Suomen runoviikon 

teemalla ”Runo ja matka”. 
•	 Ke 23.11. klo 13–14.30, omaishoitajaviikon konsertti, esiintyjänä Aulis 

Kotaviita ja Lauri Laurikainen. ilmoittautumista toivotaan viim. 21.11. 
mennessä p. 040 681 4965.

•	 Ma 5.12. klo 13–14.30, itsenäisyyspäivänaaton musiikki- ja runohetki, 
esiintyjinä Leena ja Heikki Suominen.

Kaikille avointen tapahtumien lisäksi järjestämme vertaistukiryhmiä, retkiä 
ja virkistystoimintaa omaishoitoperheille. toimintaan ovat tervetulleita myös 
muut kuin yhdistyksen jäsenet. Lisätietoja toiminnasta löydät tapahtumaka-
lenterista, jonka voit hakea omaishoitokeskuksesta tai tulostaa kotisivuil-
tamme. 

turun Seudun Omaishoitokeskuksessa järjestetään päivätoimintaa omais-
hoidettaville sekä yksin asuville ikäihmisille. Päivätoiminnan hinta on 15 €/pv 
sisältäen ruokailut ja ohjelman. Soita ja sovi tutustumiskäynnistä! Omaishoi-
tokeskukseen voi poiketa aukioloaikoina, jos tarvitset apua esim. tiedon-
haussa, hyvinvointiisi liittyvissä asioissa tai haluat jutella muuten vain.
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KURALAN KYLäMäKi
Jaanintie 45
p. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi
www.turku.fi/kylamaki

•	 Syyspäivät 16.–18.9. pe klo 9–14, la–su klo 11–17. Säilötään syksyn 
satoa ja kunnostetaan talvitamineita.

•	 avoimet viikonloput: kokeiluverstaalla syvennytään kädentaitoihin eri 
materiaalien kautta. työpajamaksu 2,50 €. 
24.–25.9. klo 12–16/villasta huopaa 
29.–30.10. klo 12–16/kynttilänjalkoja 
26.–27.11. klo 12–16/kynttiläpaja 

•	 Ompeluseura 19.9.–28.11. kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin 
klo 17.30–20. tule mukaan oppimaan ja jakamaan perinteisiä käsityötaito-
ja. Hinta 45 € (+ omat materiaalit).

•	 Paikkaa ja parsi 21.9. ja 28.9. klo 16–19. Vapaa pääsy.

•	 Kynttiläkurssi keskiviikkoisin 9.–23.11. klo 17–19. tunnelmaa pimene-
viin iltoihin: upeat käsintehdyt kynttilät valamalla ja kastamalla.  
Hinta 30 € / 15 €. ilmoittautumiset www.turku.fi/museo

•	 Kuralan kynttiläpajat: Kiireettömissä kynttiläpajoissa valmistetaan itse 
kynttilöitä perinteisellä kastamismenetelmällä. Varaathan kynttiläntekoon 
n. 1,5–2h aikaa. 2 kynttilää/osallistuja. Kynttiläpajan paikat täytetään saa-
pumisjärjestyksessä, ei ennakkovarauksia. Vapaa pääsy! 
26.–27.11. la–su klo 12–16 
10.–11.12. la–su klo 12–16 
17.–18.12. la–su klo 12–16

•	 Joululahjavalvojaiset tiistaina 13.12. klo 13–21. Joululahjavalvojaisissa 
tehdään itse joulun tunnelmaa. Kokeiluverstaan pajassa valmistuvat niin 
kranssit, kortit kuin koristeet kuuseen. Vapaa pääsy!
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MaaRIa-PaaTTINeN

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 joka päivä klo 7–21.

Kirjastossa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon aikakauslehtiä, 
elokuvia ja musiikkia. Kysele kirjastosta myös kirjastossa kokoontuvista ryhmistä. 
Tervetuloa kirjastoon!

SEURAKUNNAN ELäKELäiStOiMiNtA 
Hannunniitun seurakuntatalo, os. Virmuntie 2.
•	 Annantupa klo 11–13.30 joka toinen keskiviikko (parilliset viikot, alkaen 

7.9.). Klo 11 alkaen on lounas (5€), klo 12–13 ohjelmallinen tuokio ja 
noin klo 13 kahvi.

Hannunniitussa ikäarvokas kortteliklubi, os. Petkeltie 5.
•	 Kortteliklubi klo 13–15 joka torstai osoitteessa Petkeltie 5  

(kerhohuoneessa A–B). 

iKARE – iKäiHMiSEN ARVOKAS ELäMä
Paattisten aluetalo, Paattistalonkatu 1, 21330 turku
p. 050 316 7712 (Sirje)
sirje.hanski@aurala.fi, ikare.aurala.fi

•	 äLYtön kapula 1 (Android) kerho eli oman älypuhelimen arkikäytön 
opettelua 13.9.–4.10. ti klo 13.30–15 ja to klo 10–11.30. 

•	 äLYtön kapula 2 (Android) kerho eli jatkoryhmä äLYtön kapula -ryhmän 
käynneille 6.–20.10. to klo 10–11.30 ja ti klo 13.30–15.

 iimoittaudu mukaan! Maksutonta toimintaa ikäihmisille (65+).
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tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
Seniorirannekkeella myös Paattisten aluetalon kuntosalille.  
Aluetalon kuntosali (os. Paattistalonkatu 1) on Seniorirannekkeella käytettä-
vissä päivittäin klo 6–21. Linja-autot: 23 ja 21.  
Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke tai p. 02 262 3588. 

Paattisten aluetalon allastila on vuokrattavissa ryhmille.
tilavarauslomake löytyy liikuntapalvelukeskuksen nettisivuilta. Varaus voi olla 
yksittäinen tai vakiovuoro toimintakauden ajaksi (tammi–huhtikuu/syys–jou-
lukuu). tiedustelut: liikunta@turku.fi

Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Eri puolilla kaupunkia löytyy yhteensä 21 puistokuntosalia, jotka ovat vapaas-
ti käytettävissä. Maaria-Paattisten alueella ulkokuntoilulaitteet sijaitsevat: 

•	 tyytikinpesän kentällä, leikkipaikan vieressä
•	 Moision kuntoradalla, Moision koulutien liittymän lähellä

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

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

MAARiAN JA PAAttiStEN KiRJAStO
Maarian kirjasto
Arkeologinkatu 5
20460 turku
p. 02 247 2272
Avoinna: ma ja ke klo 13–19 
sekä to ja pe klo 10–16

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!
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VaRISSUO-LaUSTe

SEURAKUNNAN ELäKELäiStOiMiNtA
Kotimäen seurakuntatalo Jäkärlässä, os. Arkeologinkatu 1 
•	 Kotimäen naistenpiiri maanantaisin 12.9–5.12. klo 13
•	 Kotimäen päiväpiiri parittomien viikkojen keskiviikkona klo 13. Syyskausi 

alkaa 14.9. ja loppuu 7.12.
•	 Muistijumppa parillisten viikkojen keskiviikkona klo 13. Syyskausi alkaa 

24.8. ja loppuu 14.12. 

Yli-Maarian seurakuntatalo, os. Mittumaarintie 73
•	 Yli-Maarian tuolijumppa parittomien viikkojen torstaina klo 11.30. 

Syyskausi alkaa 15.9. ja loppuu 8.12. 

Maarian vanha pappila, os. Sorolaisenkatu 4
•	 Juttutupa joka tiistai klo 10–12. Syyskausi alkaa 13.9. ja loppuu 13.12.

eläkeläisten kauneimmat joululaulut Maarian kirkossa ke 7.12. klo 13. 

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

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, 
mm. paljon aikakauslehtiä, elokuvia ja musiikkia. 
Tervetuloa kirjastoon!
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tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
Varissuon jäähallin kuntosali palvelee senioreita
Varissuon jäähallin kuntosalille pääset kätevästi Seniorirannekkeen avulla. 
Linja-autot: 12, 32, 42 ja 99.  
Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke tai p. 02 262 3570. 

•	 Kuntosali aBC: Kuntosaliharjoittelun peruskurssi, jossa ammattilainen 
opastaa asiakkaita kuntosaliharjoitteluun. Kurssi kestää neljä kertaa, joi-
den aikana opetellaan laitteiden käyttö, tekniikka, tehdään oma ohjelma ja 
mietitään miten ja missä harjoittelua voisi jatkaa.  
 
Hinta on 15 € + sisäänpääsymaksu (Liikunta-, Senioriranneke-, tai kerta-
maksu).Varissuon jäähallin kuntosali, sisäänkäynti pysäköintihallista,  
lähin os. Suurpäänkatu 2: to 8.9.– 29.9. klo 14–15.30. 
ilmoittautumislinkki kurssille aukeaa torstaina 25.8. klo 12  
www.turku.fi/kuntosaliabc 
Lisätiedot: p. 050 594 7207

•	 Liikunnan palveluohjaus on maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan turun 
liikuntapalveluista ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantuntijalta liikun-
nasta. Kesto noin 1 tunti. Varissuon terveysasema, os. Nisse Kavonkatu 3: 
keskiviikkoisin 14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12. klo 14–15.

Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Eri puolilla kaupunkia löytyy yhteensä 21 puistokuntosalia, jotka ovat 
vapaasti käytettävissä. Varissuon ja Lausteen alueilla ulkokuntoilulaitteet 
sijaitsevat: 

•	 Lausteen kuntoradan vieressä vanhan hiihtomajan kohdalla, Ketunkadun 
päässä

•	 Varissuon kuntoradalla, lähellä Kohmon liittymää

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

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6229 tai  
minna.inkinen@turku.fi
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SEURAKUNNAN ELäKELäiStOiMiNtA
VaRTTUNeeNVäeN KeRHOT  

Maanantai
•	 klo 12–15 Pikkutupa, Varissuon kirkko, os. Kousankatu 6. Mukavaa yhdes-

säoloa, ruokaa ja kahvia (2€/ateria) sekä pientä ohjelmaa.
•	 klo 14–15.30 Sirpan kerho, joka toinen maanantai (parittomat viikot) 

alkaen 29.8. Jaanin seurakuntatalo/Sokkelo, os. Jaanintie 36.

Tiistai 
•	 klo 12–15 Pikkutupa, Varissuon kirkko, os. Kousankatu 6.  

(Huom! Ei parittomien viikkojen tiistaina, jolloin Valpurin Kammari  
kokoontuu yläkerrassa)

•	 klo 12–14 Valpurin Kammari, Varissuon kirkko, os. Kousankatu 6.  
Joka toinen tiistai (parittomat viikot) alkaen 13.9. klo 12 lounas (2 €) ja 
ohjelmallinen tuokio. 

Keskiviikko 
•	 klo 12–15 Pikkutupa, Varissuon kirkko, os. Kousankatu 6.

Torstai 
•	 klo 13–14.30 Hurttivuoren varttuneenväen kerho, joka toinen torstai 

(parilliset viikot) alkaen 25.8. Hurttivuoren seurakuntakoti, os. Punatul-
kunkatu 1.

•	 klo 13–15 ikäarvokas kortteliklubit joka torstai (alkaen 1.9.) Varissuolla: 
”Kimppakeskuksessa” alakerrassa, os. Katteluksenkatu 5. 

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!
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SKaNSSI-UITTaMO

tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Eri puolilla kaupunkia löytyy yhteensä 21 puistokuntosalia, jotka ovat vapaasti 
käytettävissä. Hirvensalon ja Kakskerran alueella ulkokuntoilulaitteet sijaitsevat: 

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

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

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

Turusta löytyy kohtaamispaikkoja, jotka ovat kaikille turkulaisille kotona asuville 
ikäihmisille avoimia ja maksuttomia. Kohtaamispaikoissa voi käydä tutustumassa 
ja tapaamassa muita. Monet paikat järjestävät myös maksutonta kerhotoimintaa. 

SKANSSiN JA UittAMON KOHtAAMiSPAiKKOJA:
Kortteliklubi
Kortteliklubi lähialueen kotona asuville eläkeläisille maanantaisin klo 10.30–12. 
Vaihtelevaa ohjelmaa, joka pyritään suunnittelemaan kävijöiden kanssa. Voit 
tulla avoimeen kerhotoimintaan joka viikko tai silloin kun sinulle sopii. 

Kotikunnas, Luolavuorentie 4, 20810 turku
turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, www.kotikunnas.fi

Lehmusvalkaman Hyvinvointikeskus
Avoin, vapaa pääsy turkulaisille eläkeläisille. tule mukaan: harrasteita, seuraa, 
liikuntaa, kuntosali, sauna-ja allasosasto käytössäsi, ruokailu- ja kahvittelu-
mahdollisuus. Erilaista ryhmätoimintaa ja mahdollisuus myös vapaaehtois-
toimintaan. Lisätietoja toiminnasta löydät tämän esitteen sivulta 58.

Karviaiskatu 7
turun kaupunki yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
www.turku.fi/lehmusvalkama 
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KOtiKUNNAS
turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

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

Kotikunnas on palvelutalon lisäksi ikäihmisten resurssikeskus. Kotikunnaassa 
on kansalaistoimintaa, erilaisia konsertteja, taidenäyttelyitä yms., joihin myös 
lähialueen ikäihmiset ovat tervetulleita!

esimerkkejä syksyn ja talven ryhmätoiminnoista:
•	 Kortteliklubi on lähialueen kotona asuvien avointa kerhotoimintaa. 

Kokoontuminen maanantaisin klo 10.30–12

•	 Muistojen bulevardi tarjoaa sekä asukkaille että kotona asuville eläkeläi-
sille mahdollisuuden yhteislauluun ja muisteluun. Kokoontumiset perjantai-
sin (23.9./21.10./25.11./16.12.) klo 13.

•	 Luonnonläheiset eläinavusteinen ryhmä kutsuu kaikki lähialueen 
eläkeläiset tapaamaan Hali-Koiraa tiistaisin klo 13 (30.8./27.9./1.11./29.11.)! 
Ohjelmassa eläimiin liittyvää muistelua, koira-avusteista jumppaa yms.

•	 Luonnonläheiset kädentaito- ja puutarharyhmä on vapaaehtoisten 
ohjaamaa ryhmätoimintaa. Vapaamuotoisissa tapaamisissa askarrellaan ja 
rupatellaan tiistaisin (20.9./18.10./15.11.) klo 13. 

esimerkkejä muusta ohjelmasta:
•	 to 6.10. klo 13 Kotikunnaan yläaulassa luvassa musiikkipitoinen iltapäivä. 

Esiintyjinä telakka- ja Konepajaeläkeläiset. 
•	 Ke 21.12. klo 13 joulukonsertti. Esiintyjinä Kari ja kaverit.

tilaisuudet ovat ilmaisia, tervetuloa! Ryhmien tulosta toivomme etukäteen 
ilmoittautumista, p. 044 082 0213. 
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MONitAiDEKAHViLA
Monikulttuurinen yhdistys, Monitaide tiimi
Luolavuorentie 4, 20810 turku
Linja-autot: P1, P3 ja 18

tilauksesta teemme toiveiden mukaisia kakkuja ym. esimerkiksi merkkipäi-
viin tai muihin tilaisuuksiin. tiedustelut ja tilaukset p. 044 974 1610 (Pirjo 
Lehtonen).

Monitaidekahvila toimii Kotikunnaan tiloissa ma–ke klo 11.30–15.
•	 Kahvila on kohtaamispaikka, jossa voit lukea esimerkiksi lehtiä, koota 

palapeliä tms.
•	 tervetuloa nauttimaan itse leivottuja herkkuja ja keskustelemaan eri kult-

tuureista kanssamme.
•	 Kahvilassa on herkkujen lisäksi myytävänä myös käsitöitä, mm. kortteja.

tervetuloa!

SEURAKUNNAN ELäKELäiStOiMiNtA
Uittamon seurakuntakoti
Rusthollinrinne 1, 20880 turku

•	 Keskiviikkoisin klo 13 on Martinseurakunnassa se kellonaika, jolloin 
eläkeläisten yhteiset tapahtumat useimmiten järjestetään. tapahtumat 
ovat yleensä Martin seurakuntatalolla tai Uittamon seurakuntakodilla. 
Oletpa sitten miltä suunnalta Martin seurakuntaa, olet tervetullut mu-
kaan.

Keittolounaat ja kerhokahvilat klo 13 Uittamolla. Keittolounailla 
mukana myös diakoniatyöntekijä
•	 Keittolounaat 14.9., 9.11. ja 30.11.
•	 Kerhokahvilat 21.9., 19.10. ja 16.11.

Katso Martin seurakunnan ilmoitus myös esitteen sivulta 28, josta löytyy 
lisätietoja mitä eläkeläistoimintaa Martin seurakunnassa on tarjolla.
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tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
Petreliuksen uimahallissa pääset liikkumaan omatoimisesti ja ohjatusti 
os. Ruiskatu 2, ma–ke klo 6–10 ja 14–19, to klo 15–19, pe klo 6–10 ja 14–18  
sekä la–su klo 10–14.30, p. 044 907 2702 www.turku.fi/uimahallit 
 
Vesijumpat: Eritasoisia vesijumppia päivä ja ilta-aikaan vesijumppamaksulla. 
Ryhmiin tulee ilmoittautua. 

•	 Kuntosali aBC: Kuntosaliharjoittelun peruskurssi, jossa ammattilainen 
opastaa asiakkaita kuntosaliharjoitteluun. Kurssi kestää neljä kertaa, joiden 
aikana opetellaan laitteiden käyttö, tekniikka, tehdään oma ohjelma ja 
mietitään miten ja missä harjoittelua voisi jatkaa.  
 
Hinta on 15 € + sisäänpääsymaksu (Liikunta-, Seniori-, tai kertamaksu).
Petreliuksen uimahallin kuntosali, os. Ruiskatu 2 to 3.– 24.11. klo 14–15.
ilmoittautumislinkki kurssille aukeaa torstaina 20.10. klo 12  
www.turku.fi/kuntosaliabc 
Lisätiedot: p. 050 594 7207

•	 60+ Kävelyryhmä Vertaisohjaajan vetämänä maanantaisin 12.9.–5.12. 
tapaamispaikka Koivulan liikekeskuksen luona klo 10.15. Liikutaan oman 
kunnon mukaan. Osallistuminen omalla vastuulla.  
Lisätietoja: p. 050 322 1808.

•	 Kuntokävely Vertaisohjaajan vetämänä maanantaisin parillisilla viikoilla, 
alkaen 5.9. Uittamon kuntokävelyryhmä kokoontuu Uittamon K-marketin 
parkkipaikalla maanantaisin parillisilla viikoilla alkaen 5.9. klo 10 ja kesto 
1–1,5 h. Kuntokävely jatkuu 28.11. asti. Osallistuminen omalla vastuulla. 
Lisätietoja: p. 050 554 6224.

•	 Liikunnan palveluohjaus on maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan turun 
liikuntapalveluista ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantuntijalta liikunnas-
ta. Kesto noin 1 tunti. Mäntymäen 1 terveysasema, 2. krs, os. Luolavuoren-
tie 2: torstaisin 15.9., 20.10., 17.11. ja 8.12. klo 14–15.
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Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Eri puolilla kaupunkia löytyy yhteensä 21 puistokuntosalia, jotka ovat va-
paasti käytettävissä. Skanssin ja Uittamon alueella ulkokuntoilulaitteet 
sijaitsevat: 

•	 ilpoisten kuntoradalla, ilpoisten koulun lähellä
•	 Koivulan ulkoilureitillä, Munstenpolun ja Moreenikadun välillä

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

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

iLPOiStEN, SKANSSiN MONitORiN SEKä 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

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 on tavattavissa 
parillisten viikkojen perjantaina.

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

Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon aikakauslehtiä, 
elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!
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LEHMUSVALKAMAN HYViNVOiNtiKESKUS
Karviaiskatu 7, 20720 turku
p. 02 262 5020, www.turku.fi/lehmusvalkama
Linja-autot: 9,12,99 ja P1

avoinna ma–pe klo 8–15. Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus toivottaa 
kaikki 65+ -vuotiaat turkulaiset tervetulleiksi toimintaan mukaan! tarjoamme 
matalan kynnyksen ennalta ehkäiseviä ja kotona asumista tukevia palveluita. 

Sauna- ja allasosasto
•	 Yleinen saunavuoro naisille ke klo 8–12 ja pe klo 8–14, hinta 4 €/kerta.
•	 Yleinen saunavuoro miehille to klo 8–14, hinta 4 €/kerta.
•	 tilaussauna ti–su 5 €/kerta.

Kädentaito, kutomo ja puutyöverstas
•	 Avoinna ma–to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Kysy lisätietoja kursseista ja 

maksuista p. 02 262 5029.

Liikunta kannattaa aina ja samalla saa olla mukavassa seurassa!
Lehmusvalkaman Hyvinvointikeskuksessa on monipuolista osallistavaa toi-
mintaa. Porukassa kuntosalilla kunto nousee, ryhmätoiminnoissa saat ystä-
viä. Odotamme sinua, varmasti viihdyt! Kysy lisää neuvonnasta. 
•	 Senioritanssit alkavat 8.9.2016 torstaisin klo 10–11.30 salissa, katutasossa. 

Ohjaamassa turun tienoon senioritanssijat ry. Vapaa pääsy!

Maksutonta Tietokoneopastusta, ajat neuvonnasta p. 02 262 5020. 

esimerkkejä syksyn tapahtumista
•	 Maanantaina 5.9. klo 12.30 Syyskauden avajaiset, yllätysohjelmaa. 
•	 Perjantaina 9.9. alkaen joka parillinen viikko klo 12–14 Hilkan ja Liljan 

ystäväkammari. Vapaa pääsy!
•	 25.10. Päivätanssit, timo Rautala ja Merja Lehtinen, vapaa pääsy!
•	 8.11. Päivätanssit, Juhani Virta + kumppanit, vapaa pääsy!

Hyvinvointikeskuksessa toiminnan esittelypäivät ja talon kierrok-
set 6.9. ja 13.9. klo 12–14, tervetuloa!
Hae Lehmusvalkamasta viikkotiedote, josta löytyy muut monipuoliset ohjel-
mat. Seuraa myös tS minne mennään palstaa, jossa ilmoittelemme tapahtu-
mista. Vapaa pääsy! tervetuloa tapahtumiin!

Mahdollisuus ateriointiin joka päivä klo 11–13 ja kahvitteluun klo 10–17. 
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SKANSSiN KAUPPAKESKUSKäVELYt
Skanssinkatu 10, 20730 turku 
Linja-autot: 9, 90, 99 ja 221.

tule liikkumaan esteettömästi, ohjatusti, mukavassa seurassa ja varmasti 
sateelta turvassa kauppakeskus Skanssiin. Maksuttomilla kauppakeskuskäve-
lyillä kilometrejä kertyy noin 2. Kävelyt alkavat ja päättyvät verryttelyjum-
palla ja kävelyn lomassa harjoitetaan tasapainoa sekä lihaskuntoa, joten koko 
keho saa monipuolista liikuntaa. 

Kävelyt sopivat erityisesti senioreille. Myös apuvälineen käyttäjät voivat 
osallistua, sillä kauppakeskus on esteetön. Reitti ja jumppahetket ovat suun-
niteltu niin, että kaikki voivat osallistua itselleen sopivaan tahtiin. Kävelyt 
ohjaa liikunnanohjaaja yhdessä vertaisohjaajien kanssa. Kävelyjen jälkeen 
luentosalissa on tarjolla tietoiskuja vaihtuvilla teemoilla.

ajalla: pe 30.9. – 9.12. klo 9.30–10.30 

Kokoontuminen Yhteispalvelupiste Monitorin edessä (Skanssin kauppakes-
kuksen 2. krs, intersportin vieressä). 

Lisätiedot: liikuntapalveluvastaava Anna Mäkirinta p. 050 554 6224 (arkipäi-
visin klo 8–16) tai Yhteispalvelu Monitori p. 040 160 4556 (arkipäivisin klo 
11–18)

Järjestäjätahot:
•	 Kauppakeskus Skanssi
•	 Yhteispalvelupiste Monitori
•	 ikäihmisten palvelutori Poiju
•	 Hyvinvointikeskus Lehmusvalkama
•	 Liikuntapalvelukeskus

visin klo 8–16) tai Yhteispalvelu Monitori p. 040 160 4556 (arkipäivisin klo 

Yhteispalvelupiste Monitori
ikäihmisten palvelutori Poiju
Hyvinvointikeskus Lehmusvalkama
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YLeISeT

tURUN SEUDUN VANHUStUKi RY 
tukiystävätoiminta  

Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 turku
p. 045 613 8839
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
toimistomme on avoinna ma–ke klo 9–12 ja to klo 12–15.
toiminta on maksutonta.

Olet yli 70-vuotias ja asut yksin. Kaipaatko juttu- tai ulkoiluseuraa? 
Välitämme vapaaehtoisia tuki- ja puhelinystäviä yksinäisten kotona yksin 
asuvien yli 70-vuotiaiden vanhusten arjen iloksi ja tueksi. Vapaaehtoisemme 
ovat täysi-ikäisiä ja vaitiolovelvollisia.

•	 tukiystävä käy sopimuksen mukaan vanhuksen luona 1–2 kertaa kuukau-
dessa. Ystävän kanssa voi vaan rupatella tai halutessa voitte ulkoilla, käydä 
asioilla tai vaikka yhdistyksemme tilaisuuksissa.

•	 Puhelinystävä soittaa sovitusti 2–4 kertaa kuukaudessa. Ystävän kanssa saa 
jakaa kuulumiset ja vaihtaa ajatuksia. Puhelun kesto on enintään 30 min.

toimimme RAY:n tuella ja palvelumme on asiakkaille maksutonta.

Kysy ystävää numerosta 045 613 8839, sähköpostitse tukiystavatoiminta@
vanhustuki.fi tai poikkea toimistollamme!

Haluatko vanhuksen ystäväksi? ilmoittaudu tukiystävätoiminnan mak-
suttomalle Ystävän peruskurssille (3 h). Kurssi järjestetään kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin

•	 21.9. klo 13–16
•	 19.10. klo 16.30–19.30
•	 16.11. klo 13–16

Saat kurssilta todistuksen. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista.

Kysy lisää: p. 045 613 8839 tai tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi.
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tURUN KAUPUNGiN LiiKUNtAPALVELUKESKUS
Blomberginaukio 4, 20720 turku
Asiakaspalvelu sijaitsee Kupittaan jalkapallostadionin päädyssä katutasossa  
1. kerroksessa. 
p. 02 262 3232

Testipäivä + 70-vuotiaille pe 21.10. klo 9.30–12.30 Kupittaan urheiluhal-
lissa, os. tahkonkuja 5. Mahdollisuus maksuttomaan toimintakykytestaukseen 
sekä liikunnan palveluohjaukseen. Osallistujat eivät ole vakuutettuja järjestä-
jän toimesta. Lisätietoja: Liikuntapalvelukeskus p. 050 554 6224.

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

elämyksiä ja liikuntaa arkeen yhdellä rannekkeella – edullisesti!  
Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turkulaisille. Se kannus-
taa liikkumaan oman aikataulun mukaan. Sillä pääsee kaupungin uimalaitok-
siin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan. Ranneke on voimassa kuusi kuu-
kautta kerrallaan. Hinta: 40 € / 6kk + 8 € rannekemaksu. 

Myyntipaikat, tarkista aukioloajat:
•	 Liikuntapalvelukeskus, asiakaspalvelu 1.krs., Blomberginaukio 4, p. 02 262 3232
•	 impivaaran uimahalli, uimahallinpolku 4, p. 02 262 3588
•	 Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2, p. 044 907 2702
•	 Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssin kauppakeskus, 2.krs, p. 040 160 4556
•	 Wäinö Aaltosen museo, itäinen rantakatu 38, p. 02 262 0850 (suljettu 

22.8.-8.9. ja 12.12.2016-12.1.2017)

Lisätiedot: www.turku.fi/senioriranneke tai p. 050 5546 224
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Uuden oppiminen ei katso ikää – liiku ja tutustu eri lajeihin!
Kuntokonkarit liikuntatuote tutustuttaa yli 55-vuotiaita miehiä ja naisia 
erilaisiin liikuntalajeihin edullisesti ilman yläikärajaa. Kuntokonkareille on 
joka viikko yli 20 liikuntaryhmää, kuten keilailua, tanssia ja kehonhuoltotun-
teja sekä pallopelejä, joten valikoimasta on helppo koota itselleen mieleinen 
ohjelma. tule mukaan!

Kausimaksu (5.9.–11.12.2016) eläkeläisille 40 euroa (ulkopaikkakuntalaisille 
60 €). 24.10. alkaen puolenkauden maksu. 

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

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

Saattajakortti
Saattajakortti helpottaa avustajaa tarvitsevan kuntalaisen harrastuksiin pää-
syä. Saattajakortin avulla liikkumisrajoitteinen, pitkäaikaissairas tai vammai-
nen 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, Aurinkoba-
letti, tanssiteatteri ERi, FC interin ja FC tPS:n kotipelit, ,HC tPS:n kotipelit, 
Ruisrock.

Lisätietoa ja hakulomakkeet: www.turku.fi/saattajakortti tai p. 050 554 6222 

Läheltä liikkeelle lähiluontoon!
Paavonpolut ovat maastoon merkittyjä reittejä, jotka tutustuttavat kulkijoi-
ta lähiluontoon ja kaupunkiympäristöön eri puolilla turkua. Monin paikoin 
polut yhtyvät muihin ulkoilureitteihin ja kytkevät niitä toisiinsa.  Paavonpol-
kujen kulkureitit on osoitettu maastossa puihin ja kiviin maalatuilla sinisillä 
juoksija-merkinnöillä ja pyöreillä merkeillä. Lisätietoja reittien sisällöistä ja 
sijainneista osoitteesta www.turku.fi/paavonpolut
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YKSINÄISYYTTÄ EHKÄISEVIÄ 
Ystäväpiiri-ryhmiä
Ystäväpiiri-ryhmä on suunnattu sinulle, 
joka koet yksinäisyyttä joskus tai joka päivä.
Ryhmän tavoitteena on osallistujien yksinäisyyden tunteen 
lievittyminen sekä uusien ystävien löytäminen. 
Ryhmä kokoontuu ohjatusti 12 kertaa, ja yhteen ryhmään 
otetaan korkeintaan 8 senioria.
Ryhmää ohjaa koulutetut Ystäväpiiri-ohjaajat.
 
Vanhustyön keskusliiton kehittämä Ystäväpiiri-toiminta on 
valtakunnallista.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Turussa syksyllä alkaviin Ystäväpiiri-ryhmiin:
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, 
asiakasneuvonta puh. 02-2625020
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, 
asiakasneuvonta 02-2626000

Myös keväällä 2016 Turussa alkaa useita uusia 
Ystäväpiiri-ryhmiä, seuraa ilmoittelua!  
Lisää tietoa Ystäväpiiri-toiminnasta ja -ryhmistä:
Vanhustyön keskusliitto, Heidi Rytky-Ylinen, 
050 373 1057 ja heidi.rytky-ylinen@vtkl.fi

FiNGERROOSiN Säätiö, LöYtäVä-HANKE
Löytävä-hanke, Brahenkatu 7, 20100 turku 
www.fingerroos.net/loytava 

Löytävä-hanke – Löytävätyön tavoitteena on kohdata arjessa haasteita 
omaavia, palveluiden ulkopuolella olevia ikääntyneitä. työtä tehdään esimer-
kiksi yksinäisten, masentuneiden, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin ajau-
tuneiden ikääntyneiden sekä heidän läheistensä parissa. Kotikäyntien avulla 
löytävätyöntekijät kartoittavat tilannetta ikääntyneen arjessa ja ohjaavat 
ikääntyneen tarvittavien palveluiden piiriin. Mikäli olet huolissasi omasta, tai 
lähimmäisesi tilanteesta, ota yhteyttä löytävätyöntekijään.

Pilkeporukat on yli 60-vuotiaille päihteiden kanssa tasapainoileville ikäih-
misille suunnattua toimintaa. Pilketoiminta toteutetaan yhteistyössä turun 
kaupungin kotihoidon ja Fingerroosin säätiön kanssa. Lisätietoa Pilkeporuk-
katoiminnasta Löytävä-hankkeen työntekijöiltä.

Löytävätyöntekijät:
Piia Halla – 044 975 17 57, piia.halla@fingerroos.net
Saija Rahunen – 044 975 16 10, saija.rahunen@fingerroos.net
Sanna Jokinen– 044 975 17 50, sanna.jokinen@fingerroos.net

YKSiNäiSYYttä EHKäiSEViä YStäVäPiiRi-RYHMiä
Ystäväpiiri-ryhmä on suunnattu sinulle, joka koet yksinäisyyttä 
joskus tai joka päivä. Ryhmän tavoitteena on osallistujien yksinäisyyden 
tunteen lievittyminen sekä uusien ystävien löytäminen.

Ryhmä kokoontuu ohjatusti 12 kertaa ja yhteen ryhmään otetaan korkein-
taan 8 senioria. Vanhustyön keskusliiton kehittämä Ystäväpiiri-toiminta on 
valtakunnallista.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Turussa syksyllä alkaviin ryhmiin:
•	 Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, p. 02 262 5020
•	 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, p. 02 262 6000

Lisää tietoa Ystäväpiiri-toiminnasta ja -ryhmistä: 
Vanhustyön keskusliitto, tarja Ylimaa, 
p. 050 42 2528 tai tarja.ylimaa@vtkl.fi
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NYt NEULOtAAN!
Kampanja alkoi kesällä ja on edennyt hyvin. Suuri kiitos kaikille osallistujille! Neulon-
ta-tempaus jatkuu vielä lokakuun alkuun saakka. Kampanja antaa mahdollisuuden 
kertaluonteiseen vapaaehtoistoimintaan ja samalla auttaja saa itsekin hyvän mielen.

Lahjoitamme käsityöt Operaatio Ruokakassille turun kaupungin vanhusneuvos-
ton järjestämässä Virtaa eläkeikään - senioritapahtumassa kauppakeskus Hansan 
Hansatorilla keskiviikkona 5.10.2016 klo 13– 15.30 välisenä aikana (tapahtumas-
ta lisätietoja tämän esitteen sivulta 10). Operaatio Ruokakassin kautta villaiset 
tuotteet menevät vähävaraisille lapsiperheille.

Keräyspisteitä sijaitsee lokakuun alkuun saakka mm:
•	 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11B 
•	 Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaiskatu 7
•	 Kotikunnas Luolavuorentie 4 
•	 Parkinmäen palvelutalo, Multavierunkatu 5 
•	 Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Suvilinnantie 2   
•	 Me-talo, Hövelin kauppakeskuksen tiloissa Pansiossa, Hyrköistentie 26 
•	 Palvelutori Poiju, Humalistonkatu 7b 
•	 Yhteispalvelu Monitori, Kauppakeskus Skanssin 2krs. Skanssinkatu 10

Liikkuva resurssikeskus -hanke (RAY)
turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja turun kaupungin kumppanuushanke
p. 045 7750 0068, 040 596 6502 tai 044 082 0213.
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KULttUURiYStäVät 
tarvitsetko seuraa ja turvaa esim. esitteessä oleviin tapahtumiin? turussa ja 
Kaarinassa toimiva Kulttuuriystävä-palvelu välittää ikäihmisille seuraksi ja 
turvaksi koulutettuja vapaaehtoisia!

Kulttuuriystävien varaus ma–pe klo10–14 SPR turun osasto: p. 046 920 4142. 

Kulttuuriystävän kanssa liikkuessasi maksat useissa kohteissa vain oman 
sisäänpääsymaksusi sekä yhteiset matkakulunne kotisi ja retkikohteen välillä. 
Yhteistyökohteita mm. turun kaupunginteatteri, turun filharmonisen 
orkesterin ja turun konservatorion kamarikuoron konsertit, Forum Mari-
num, Kaarina-teatteri, tanssiteatteriERi, Kuralan Kylämäki, turun taidemuseo, 
turun taideakatemian esittävä taide, 
FC interin jalkapallo-ottelut Veikkausliigassa. 
Kulttuuriystävä voi tulla turvaksi myös 
ilmaisiin kohteisiin.

VAPAAEHtOiNEN LäHiMMäiSAPU
turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus
Puutarhakatu 22, 20100 turku

1. 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 puhelinnumero, mihin 
olet menossa ja milloin haluat saattajan olevan luonasi.
Saatto- ja asiointiapu on joulutauolla 16.12.2016–8.1.2017.

2. Säännöllinen ystävätoiminta ja ulkoiluapu. Vapaaehtoinen lähim-
mäinen vierailee 2-4 kertaa kuukaudessa saman henkilön luona, noin 1.5-2 
tuntia kerrallaan. Yhdessä voitte ulkoilla, käydä kaupungilla tai vaikka kirkos-
sa. Mikäli liikuntakyky tai sää estää kotoa lähtemisen, voit keittää kahvit ja 
jutustella vapaaehtoisen kanssa. Sinulle ei tule käynneistä kustannuksia.

tiedustelut: vs. vanhustyön toiminnanohjaaja Mervi Kanniainen 
p.040 341 7551 tai mervi.kanniainen@evl.fi
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AVUStAJAKESKUS 
Välitämme
•	 vapaaehtoisia avustajia henkilöille, jotka tarvitsevat apua liikkumisessa, 

ovat näkö- tai kehitysvammaisia tai heillä on muistin ongelmia.
•	 avustajia palkallisiin töihin mm. henkilökohtaisiksi avustajiksi, tukihenkilöiksi. 

Avustajien välitys: ma–to 9–12 
Ohjaus ja neuvonta: ma–to 13–15

Vapaaehtoistyössä asiakas korvaa avustajan kulut. Ei kodinhoidollisiin eikä 
sairaanhoidollisiin tehtäviin. Avustajapyyntö vähintään 3 päivää aikaisemmin. 

Palkallista avustajaa haettaessa päätös henkilökohtaisesta avusta.

Lisätiedot sekä välityspyynnöt p. 02 251 8549 tai Avustakeskuksen internet-
sivujen kautta www.avustajakeskus.fi.



Syksyn ja talven menovinkit senioreille -esitteen toteutus:

Julkaisija: Liikkuva resurssikeskus -hanke, RAY (turun Lähimmäispalveluyhdis-
tys ry:n ja turun kaupungin kumppanuushanke) yhteistyössä turun kaupungin 
hyvinvointitoimialan sekä vapaa-aikatoimialan kanssa.  
taitto: Suvi Pulliainen 
Paino: Spin Press, 2016 
Painos: 5000 kpl

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

Jos et pysty yksin lähtemään haluamaasi toimintaan, varaa vapaa-
ehtoinen seuraksesi. Lisätietoja löydät edelliseltä aukeamalta. 

tervetuloa toiminnan pariin!

Jos matkat näihin tapahtumiin tuntuvat pitkiltä, kannattaa selvit-
tää, kulkevatko palvelulinjan bussit 1–3 haluamaasi kohteeseen.  
Kenties pääset bussilla ovelle asti! 

Lisätietoa joukkoliikenteen palvelutoimistosta (Aurakatu 5),  
p. 02 262 4811, www.turku.fi/bussit.


