
Liikkuva resurssikeskus -hankkeen julkaisu 
3/2017

senioreille 2017
Syksyn ja talven menovinkit



2

Hei, 
käsissäsi on Menovinkit-esite, josta löytyy esimerkkejä erilaisista 
tapahtumista, ryhmistä ja näyttelyistä yms., jotka ovat avoimia kai-
kille kotona asuville turkulaisille senioreille.

Toivottavasti löydät itseäsi kiinnostavaa tekemistä näistä moni-
puolisista 1.10.17–31.1.18 väliselle ajalle sijoittuvista toiminnoista.  
Voit kysyä eri järjestöistä, yhdistyksistä ja Turun kaupungin tahois-
ta, mitä muuta heillä on tarjolla.

Seuraa myös ilmoittelua mm. lehdistä, koska kaikkien tahojen 
ilmoituksia ei tässä esitteessä ole.

Jos et syystä tai toisesta pysty tai uskalla lähteä yksin toimintaan 
mukaan, tutustu esitteen loppupuolella oleviin vapaaehtoistoimin-
nan sivuihin. Sieltä löytyy tietoa koulutetuista vapaaehtoisista, joi-
den kanssa on turvallista lähteä esim. tämänkin esitteen menoihin 
mukaan. Vapaaehtoistoiminnan sivuilta löytyy tietoa myös Sinulle, 
joka haluaisit itse toimia vapaaehtoisena. 

Menovinkit-esitteen ilmestymistä tukee Sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen avustuskeskus (STEA). Se tukee myös useita esitteessä 
olevan järjestön toimintaa. Esitteen on julkaissut Liikkuva resurs-
sikeskus, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin 
kumppanuushanke (STEA), yhteistyössä Turun kaupungin hyvin-
vointitoimialan sekä vapaa-aikatoimialan kanssa. Kiitos STEA:lle, 
Turun kaupungille, kaikille esitteessä mukana oleville järjestöille, 
yhdistyksille sekä vapaaehtoisille yhteistyöstä! 

Kaikkien ilmoittavien tahojen puolesta haluamme toivottaa Sinulle 
mukavaa syksyä ja talvea, ja tervetuloa monipuoliseen toimintaan 
mukaan!
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KeSKuStA

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS 
•	 Kuntosali ABC 
Kuntosaliharjoittelun neljän kerran peruskurssi, jos-
sa ammattilainen opastaa asiakkaita kuntosaliharjoitteluun. Kurssi 
kestää neljä kertaa, joiden aikana opetellaan laitteiden käyttö, tek-
niikka, tehdään oma ohjelma ja mietitään miten ja missä harjoittelua 
voisi jatkaa. Hinta on 15 € + sisäänpääsymaksu (Liikunta-, Seniori-, 
tai kertamaksu). Kimmokekortilla päiväkurssit ovat maksuttomia.
Kupittaan urheiluhallin tilauskuntosali, Tahkonkuja 5.

lokakuun ilmoittautuminen turku.fi/kuntosaliabc ma 13.9. klo 12.00

keskiviikkoisin 4.–25.10. klo 13.30–15
torstaisin 5.–26.10. klo 17–18.30 (ruotsinkielinen) 

•	 Soveltava kuntosaliharjoittelun ABC-kurssi
tiistaisin klo 12.00–13.30 (17.10.–21.11.2017 tai 28.11.–5.12.2017 ja 
1.–30.1.2018), Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5

Kuntosaliharjoittelun opastus liikkumisrajoitteisille aloittelijoille. 
Kuntosaliharjoittelun kuuden kerran peruskurssi, jossa ammattilai-
nen opastaa asiakkaita kuntosaliharjoitteluun. Kurssi kestää kuusi 
kertaa, joiden aikana opetellaan laitteiden käyttö, tekniikka, tehdään 
oma ohjelma ja mietitään miten ja missä harjoittelua voisi jatkaa. 
Yleisavustaja paikalla. Osallistumismaksu 15 €/kurssi + sisäänpää-
symaksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kertamaksu). 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.

•	 tasapainoryhmä 
keskiviikkoisin klo 14.30–15.30, vkot 36–49,
Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5
Aloittelijoiden tasapainoryhmissä opitaan tasapainoharjoittelun 
alkeet erityisliikunnanohjaajan johdolla. Osallistumismaksu 2,5 €/krt 
+ sisäänpääsymaksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kerta-
maksu) Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.

Liikunta
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•	 tuolijumppa
keskiviikkoisin klo 12.30–13.15, vkot 36–48, Yrjänän kohtaamispaik-
ka, Itäinen Pitkäkatu 49 

Kevyt ja rauhallinen jumppa, jossa liikkeet tehdään pääosin tuolissa 
istuen. Ryhmä on tarkoitettu asiakkaille, joilla on käytössä liikku-
misen apuväline. Yleisavustaja paikalla. Osallistuminen 2,5 €/krt. 
Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Keskustan alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	  Kupittaan urheilukeskuksessa, keinonurmikenttä 5:n ja rullaluis-
teluradan vieressä

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

kuntosali Unelmien kannas
•	  Ruissalossa Rantapromenadin ja Hevoskarintien risteyksessä, 

Tammenterhon lähellä 
Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
turku.fi/kuntosalit

Alueesi liikuntapalveluvastaava
p. 050 554 6218 tai lotta.nylund@turku.fi
p. 050 554 6250 tai jorma.fisk@turku.fi
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tuRuN KAuPuNGiNKiRJAStO 
Pääkirjasto, Linnankatu 2, 20100 Turku
www.turku.fi/turun-kaupunginkirjasto
informaatikko Katarina Kapiainen, ikääntyvien kirjastopalvelut 
p. 050 594 7235, katarina.kapiainen@turku.fi

Pääkirjasto on avoinna ma–pe klo 9–20, la klo 10–16 ja su klo 12–18.

Studia generalia senioreille 
Luento- ja keskustelusarja hyvän ikääntymisen mahdollisuuksista. 
Tilaisuudet aina klo 12.00–13.30 Turun pääkirjaston Studiossa.

•	 10.10. Uusperheneuvoja ja uusperheisoäiti Marjukka Paajolahti-
Halme Suomen Uusperheiden Liitosta puhuu isovanhemmuudesta 
uusperheissä ja erojen jälkeen.

•	 21.11. Psykoterapeutti Maarit Krug luennoi ikäihmisten mielenter-
veydestä, mielen hyvinvoinnista ja elämänviisaudesta. 

•	 12.12. Kardiologian professori Juhani Airaksinen kertoo, miten voi 
erottaa harmittomat vaivat vakavista, hoitoa vaativista sydänoireista.

Avoimet kirjastokierrokset
Avoin, opastettu kierros pääkirjastossa on hyödyksi varsinkin, jos vii-
me kirjastokäynnistä tuppaa olemaan aikaa. Kierrokset kerran kuussa 
perjantaisin 27.10. ja 24.11. Reilun tunnin mittainen kierros lähtee pää-
kirjaston aulasta klo 13. Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä osallistujaa.

Celia-äänikirjojen infotilaisuudet
Onko lukeminen hankalaa lukivaikeuden, sairauden tai muun syyn 
vuoksi?

Tule kuulemaan äänikirjoista lukemisesteisille tai kyselemään, jos 
kaipaat apua äänikirjojen käyttämiseen. Katso myös Celia-opastusten 
ajankohdat tietotekniikan teemaopastusten sarjasta. Celia-infot pää-
kirjaston aulassa to 05.10. klo 16-17, ma 23.10. klo 10-11, to 9.11. 
klo 14-15, ma 27.11. klo 15–16, to 14.12. klo 14–15

•	  Varissuon kirjastossa ti 3.10. 12–13.30
•	  Pansion kirjastossa to 2.11. 12–13.30 Kirjasto
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Kuukauden klassikko
Syksyn klassikkosarjassa esitellään tunnettuja, suomalaisia kirjoja 
ja lyhyen alustuksen jälkeen katsotaan niihin perustuvia, lähes yhtä 
tunnettuja elokuvia. Maksuttomat esitykset Studiossa klo 14–16. 

•	 26.10. Hilja Valtonen: Hätävara
•	 16.11. Veikko Huovinen: Havukka-ahon ajattelija
•	 14.12. Kjell Westö: leijat Helsingin yllä

laulukilpailujen hittimittari 
•	 klo 14–15.30 musiikkiosaston Stagella 

Mitkä kappaleet ja laulajat nousivatkaan laulukilpailuista pinnalle 
eri vuosikymmeninä? Tule mukaan kuuntelemaan suosikkeja aina 
Syksyn sävelestä Euroviisuihin ja Tangomarkkinoihin. Kuuntelun 
jälkeen annetaan kappaleille pisteet, ja lopussa selviää, mikä oli 
yleisöraadin mielestä paras ikivihreä. 

•	 31.10. Syksyn sävelen ikivihreät
•	 7.11. tangomarkkinoiden ikivihreät
•	 14.11. euroviisujen ikivihreät

9.-13.10. Vapaaehtoistyön teemaviikko
Tule kirjastoon tutustumaan vapaaehtoistyön moniin tapoihin! Yhdis-
tykset ja järjestöt esittelevät toimintaansa aulan infopisteessä joka 
päivä klo 11–17. Paneelikeskustelu vapaaehtoistyöstä to 12.10.
klo 13–15 Studiossa.

Vempaintuki 
Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä? Ota 
oma laite mukaan ja tule kysymään, niin mietitään yhdessä ratkaisua 
ongelmaan! Opastamme kykyjemme mukaan. Vempaintuessa voit 
myös osallistua tablettikerhoon, jossa tutustutaan yhdessä tabletin 
käyttöön. Laitteita saa lainata paikan päältä. Handledning ges även 
på svenska! Ke 11.10. klo 14–15.30, ti 14.11. klo 17–18.30, pe 15.12. 
klo 15–16.30 pääkirjaston Studiossa

tietotekniikan teemaopastukset musiikkiosaston lukusalissa
•	To 5.10. klo 14–15.30 Ostoksilla verkossa
•	Ti 10.10. klo 16–17.30 3D-tulostuksen pikakurssi. Tähän opastuk-

seen mahtuvat vain 15 ensimmäistä, tulethan ajoissa!
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•	Ke 18.10. klo 16.30–18 e-kirjat ja e-lehdet 
•	Ma 23.10. klo 15–17 Celian palvelut tutuiksi. Jos sinulla on hen-

kilöllisyystodistus mukana, voit saada Celian tunnukset samalla 
kertaa käyttöösi.

•	Ma 30.10. klo 15–17 Celian palvelut mobiililaitteilla. Harjoitellaan 
kuuntelua. Ota oma laite ja Celian tunnukset mukaan.

•	To 9.11. klo 16–17.30 Opi kieliä sovellusten avulla
•	Ke 15.11. klo 17.30–19 taiteen tietokantoja maailmalta
•	Ke 22.11. klo 17.30–19 Kirjallisuuden tietokannat 
•	Ma 4.12. klo 16–17.30 Yksityisyys verkossa 

Mielenterveyden keskusliitto pitää mielenterveysinfoa pääkirjaston 
aulassa aina parillisten viikkojen tiistaina klo 12–16 elokuusta alkaen. 
Varissuon kirjastossa joka kuukauden toinen keskiviikko klo 12–16.

ilopisaroita -tapahtuma ilonanpäivänä 9.10. klo 12–16 pääkirjaston 
Studiossa. Hyvää mieltä ja avoimuutta levitetään Finfamin mielenter-
veysomaisten kanssa. Päivä täynnä musiikkia ja muuta toimintaa.

Luento onnellisuudesta mielenterveysyhdistysten kanssa
20.11. klo 17.30–19 pääkirjaston Studiossa. 

lähde kirjaston lukulähetiksi
Lukulähetit ovat kaupunginkirjaston vapaaehtoisia, jotka käyvät pal-
velutaloissa ja vanhainkodeissa lukemassa ääneen ikäihmisille. Voit 
valita, kuinka usein, mitä ja missä käyt lukemassa. Toivomme vapaa-
ehtoisilta kuitenkin sitoutumista säännöllisiin käynteihin. Infotilaisuu-
det lukulähettinä toimimisesta kiinnostuneille pääkirjastossa 16.10. 
klo 17–18.30, 13.11. klo 14.30–16 ja 11.12. klo 17–18.30. Ilmoittautu-
miset ja tiedustelut Katarina Kapiaiselle (katarina.kapiainen@turku.fi, 
p. 050 594 7235).
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tuRuN SeuDuN VANHuStuKi RY
Läntinen Pitkäkatu 33 (2.krs), 20100 Turku
p. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi,
www.vanhustuki.fi
Toimisto avoinna ma-ke klo 9–12 ja to 12–15.
Bussit: P3, 8, 20, 32 ja 42.
Yhdistyksen kaikille avoimet ja maksuttomat tilaisuudet (ei ilmoittau-
tumista):
Vanhustuen toimisto (Läntinen Pitkäkatu 33 (2.krs), Turku)
Bingo kerran kuussa ma kello 13–14.30 (16.10., 13.11., 11.12.).
Käsityökerho Vakka parittomien viikkojen ke kello 13–15. 
Oloneuvoksen olohuone ma kello 13–14.30; aiheet:
9.10.  Jalkaterän terveys;
23.10.  Kuulo ja kuulon apuvälineet;
6.11. Esperin palveluista;
20.11.  Jäsenkorjaus ja ayurveda – hoidot;
4.12.  Älylaitteiden esittelyä ja vinkkejä.
18.12. Edunvalvontavaltuutus.
Pelejä ja porinaa ja levyraati vuoroviikoin pe kello 10–11.30. Syksyn 
viimeinen 1.12.

Ruusukorttelin hyvinvointikeskus (Puistokatu 11, Turku)
Annelin tuolijumppa 6.9.–30.11. kello ke 13–14 liikuntasalissa.
ilOiSet iltAPäiVät kuukauden ensimmäisinä ti kello 14–15.30 juh-
lasalissa.
Hyvän tuulen konsertti: Rautatiehanuristit esiintyvät su 8.10. kello 
14–15.30; yhdistyksen varainkeruutilaisuus (pääsymaksu).
luento ”Poliisilla on asiaa: Miten suojaudut huijauksilta.” ti 14.11. 
14–15.30
Konsertti: Lauluja työstä, työväestä ja rauhasta, STM V-S piirin kuorot 
su 19.11. kello 14–15.30.
laulaen jouluun ti 28.11. kello 14–15.

Kirjaston Studio (Linnankatu 2, Turku) Studia Generalia luennot
ti kello 12–13.30 
•	 10.10. Isovanhemmuus muutoksessa. Uusperheneuvoja ja uusper-

heisoäiti Marjukka Paajolahti-Halme Supli:sta puhuu isovanhem-
muudesta uusperheissä ja erojen jälkeen. 
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•	 21.11. Ikä mielen tiellä pitää. Psykoterapeutti-geronomi Maarit 
Krug luennoi ikäihmisten mielenterveydestä, mielen hyvinvoinnista 
ja elämänviisaudesta.

•	 12.12. Sydän oireilee – milloin syytä huolestua? Kardiologian pro-
fessori Juhani Airaksinen kertoo, miten voi erottaa harmittomat 
vaivat vakavista, hoitoa vaativista sydänoireista.

lounatuulet yhteisötalo, Pihlajasali (Läntinen Pitkäkatu 33, 2.krs, 
Turku) 

luento Hyvällä sykkeellä kohti talvea, ti 17.10. 13–14.30. Tv:stä tuttu 
kouluttaja Raimo Vakkuri itkettää ja naurattaa. Tule virkistymään.

tanjan torin muotinäytös su 29.10. kello 14–15.30. Naisten muotia 
arkeen ja juhlaan.

lehmusvalkaman hyvinvointikeskus (Karviaiskatu 7, Turku)

luento ke 8.11. 14–15.30 Ikä mielen tiellä pitää – ikääntyvän ihmisen 
mielenterveys, Maarit Krug, Psykoterapeutti ET ja gerontologi.

Nenäpäivä to 9.11. Kerätään varoja maailman köyhimpien lasten hyväksi.

laulaen jouluun pe 8.12. kello 12–13.

iNFORMAtiONSCeNtRet luCKAN i ÅBO
Auragatan 1 B, 20100 Åbo (egen ingång från gatan)  
02 233 1986, abo@luckan.fi, www.luckan.fi/abo,
www.facebook.com/luckanabo
Öppet: måndag–tisdag kl. 11–17, onsdag kl. 11–19
(juni–augusti dock endast kl. 11–17), torsdag–fredag kl. 11–16 

Det finlandssvenska informationscentret Luckan i Åbo erbjuder infor-
mation och material om det svenska Åbo och Åboland för alla som är 
intresserade av svenskspråkig service och verksamhet. Hos oss kan du 
få information om vardagen på svenska (hobbyn, kurser, kultur, tjäns-
ter…), hämta broschyrer, tidtabeller och kartor, läsa finlandssvenska 
dagstidningar och tidskrifter, få tips och råd som nyinflyttad, delta i våra 
verksamhetsgrupper och rådgivningstillfällen (t.ex. avgiftsfri juridisk 
rådgivning), utnyttja vår bokbytarhylla och använda vårt trådlösa nät.
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SeuRAKuNNAN eläKeläiStOiMiNtA
Åbo svenska församling
Församlingsbyrån i Aurelias, våning 3. 
Auragatan 18, Åbo. 
tfn 040 341 7458
mån–fre kl. 10–15
Cafe Orchide onsdagar kl. 13–15, Aurelia 1. våning.

tuomiokirkkoseurakunta

KeSKiViiKKOKeRHO on eläkeläisten iltapäivähetki, jossa on teemalli-
nen ohjelma, hartaushetki ja kahvit.

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

•	 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11. 
•	Parittomilla viikoilla kokoontuu Vuorikodin kerho (Vuorikatu 8)

klo 13–14.30; 
•	 11.10., 25.10., 8.11 ja 22.11.

eläKeläiSteN tuOliJuMPPA
•	 parittomat keskiviikot, klo 13.00–13.45, Eerikinkatu 3, 2. krs, Juhlasali. 
•	Monipuolinen, ammattilaisen ohjaama jumppa oman voinnin mu-

kaan. Ohjaajana Tuula Välimäki.

NuOReKKAAt eläKeläiSet
toiminta on vapaaehtoisten järjestämää.

•	tiistaitreffit Juhlasalissa, Eerikinkatu 3. Luentomuotoisen esityksen 
jälkeen juttukahvit (2 €)

•	Ti 3.10. klo 14.00 Paavo Nurmen elävä perintö, toimitusjohtaja Jari 
Salonen, Paavo Nurmi Oy, Turku

•	Ti 7.11. klo 14.00 Geenit sairauksien aiheuttajina, professori Johan-
na Schleutker

•	Vierailukäynnit. Tilaa kohteissa rajoitetusti, joten ilmoittaudu etukä-
teen. Ilm. & lisätiedot Anneli Leppänen p. 041 506 9591

•	  Ke 11.10. klo 15.00, turun Kristillinen Raittiusseura, Rauhankatu 12.
•	Ke 15.11. klo 15.00, turun Raamattu puhuu - seurakunta, 

Hämeenkatu 28.
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FiNGeRROOSiN Säätiö  
Kohtaamispaikka tarina

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

Ruotsinkielinen tarina-ryhmä maanantaisin klo 13–15.

Suomenkieliset ryhmät tiistaisin ja torstaisin klo 13–15.

Olet lämpimästi tervetullut juttelemaan ja tapaaman toisia. Tarjolla 
kaffetta, teetä ja hyvää seuraa leppoisassa ilmapiirissä.

Palvelupiste Tarina sijaitsee Yliopistonkatu 24 A 7

p. 044 734 2283

•	lounastreffit. Varaa mukaan lounasraha ja tule syömään yhdessä. 
Lisätiedot Mirja Pitkäseltä, p. 0400 521573.

•	Ti 17.10. klo 12.30 Ravintola Kammari, Eerikinkatu 40, Poliisilaitos.
•	Ti 21.11. klo 12.30 Ravintola Grill It! Marina, Linnankatu 32. 
•	Miesten lounasporukka, klo 12.30. Varaa mukaan lounasraha. Lou-

naan jälkeen teemme pienen kaupunkikierroksen kävellen. Lisätie-
dot Mikko Salminen, p. 050 5813067

•	Pe 6.10. Unica/Deli Pharma, Itäinen Pitkäkatu 4
•	Pe 3.11. Saga Kaskenniitty, Vähäheikkiläntie 1
•	Pe 1.12. Ruusukortteli, Puistokatu 11.

VeteRAANiKeRHO
Veteraanikerho kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoina
klo 10–12.30. Paikkana on seurakuntayhtymän toimitalo, kokoussali 
(2. krs.), Eerikinkatu 3.

Syyskaudella 2017 veteraanikerho kokoontuu seuraavina päivinä:
13.9.; 27.9.; 11.10.; 25.10.; 8.11. ja 22.11.

Veteraanien yhteinen syysretki torstaina 7.12. ja joulujuhla torstaina 
14.12.
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tuRuN KAuPuNGiNteAtteRi 
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan teatterista! 
Suomi 100-juhlavuoden syksyn ohjelmistomme nostaa esiin paikalli-
sia tarinoita. Juuri remontoidun teatteritalon kolmella näyttämöllä on 
tarjolla korkealaatuista teatteria moneen makuun. 

Viimeinen laiva
Stingin säveltämä musikaali Viimeinen Laiva on tarina hiljenevän 
telakan ja nuoruudenrakastetun pelastamisesta. Ohjaaja Mikko Kouki 
lupaa vahvaa paikallisväritystä näytelmään, telakkakaupungissa kun 
ollaan. 
Eläkeläisliput 39 € / 42 € 

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

Seitsemän veljestä
Näitkö sinä Kaupunginteatterin 70-luvun kohuversion Aleksis Kiven 
klassikkotekstistä? Marraskuussa veljekset palaavat teatterilavalle 
Lauri Maijalan ohjauksessa. Nyt on mahdollisuus verestää muistoja! 
Ensi-ilta 3.11.
Eläkeläisliput 37 € 

liput ja muu ohjelma
Tutustu koko ohjelmistoomme netissä osoitteessa
www.turunkaupunginteatteri.fi tai soita myyntipalveluumme
p. 02 262 0030.

Lippukassamme palvelee teatteritalon aulassa (Itäinen Rantakatu 14). 
Lipunmyynnin yhteydessä toimii myös kulttuurikahvila Lippis. Teatte-
rin lounasravintola Kivi on avoinna arkipäivisin.

Tervetuloa kaupunginteatteriin!
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2017
1.-15.10.

ARMAS-FeStiVAAli tuRuSSA 1.10.–15.10.2017 
Valtakunnallisen ARMAS-festivaalin tavoitteena on nostaa ikääntyvien 
luovuus esiin ja aktivoida yhteiskunnallista keskustelua ikääntymisen 
teemoista taiteen ja kulttuurin keinoin. ARMAS on tapahtumakoko-
naisuus, joka nostaa esiin mm. ikääntyneitä taiteilijoita. Tapahtuman 
suojelijana on tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio. 
eri puolilla turkua tapahtuu mm.:
ti 3.10.
•	 Päätapahtuma klo 10.00–17.00, Työväenopisto, Kaskenkatu 5. Kiin-

nostavia puhujia ja paljon tutustuttavaa aulassa. 
Ke 4.10.
•	 Yhteislaulutilaisuus klo 14.00 Ruusukortteli, Puistokatu 11 B, vetä-

jinä Torsti Hellström ja Teuvo Virtanen
to 5.10.
•	 Suomi 100 – elämän välkettä etsimässä -luento klo 17.30–19.00, 

Saga palvelutalo Kaskennitty, Vähä-Heikkiläntie 1. Luennoitsijana 
taidekasvattaja Helbe Pajari

Pe 6.10.
•	 Musiikkiterveisiä eri kulttuureista klo 13.00, Turun Lähimmäispal-

veluyhdistys ry:n Iloa arkeen pysäkki, Luolavuorentie 4 
•	 Musavisa, klo 14 Servicehuset Hemmet, Tähtitorninkatu 2. Vetäjä-

nä Kim Engblom. Kom med och sjung och drick en kopp kaffe. Fritt 
intträde. Anmälan senast 4.10. tfn 050 407 1346.

Su 8.10.
•	 Sukupolvien kohtaamistapahtuma klo 13.00–15.00, Lehmusval-

kama. Mukana mm.Mannerheimin Lastensuojeluliitto, esiintyjänä 
mm. taikuri Joni Suvanto.

•	 Minä muistan, kun -karaoketeatteri, klo 15.00, Karaokeklubi, Van-
ha Raatihuone 3. krs

Ma 9.10.
•	 Musiikkimatka suomalaisen musiikin parissa vuodesta 1917 vuo-

teen 2017 klo 12 Majanummen toimitalo, Hintsankuja 4. Vetäjinä 
Harri Lindström ja Timo Rautala. 
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•	 Karaokeilta, klo 18.00 Ruusukortteli, Puistokatu 11 B
•	 ilonpisaroita-tapahtuma klo 10.00–17.00, pääkirjasto. Hyvää mieltä 

levitetään Finfamin mielenterveysomaisten kanssa. 
ti 10.10.
•	 Päivätanssit klo 13.00–15.15 Lehmusvalkama, Karviaiskatu 7, 

soittamassa Pekka Tervahartiala & Tuomas Myllylä.
•	 Lukupäivä Ruusukorttelissa, Puistokatu 11 B
•	Studia generalia senioreille klo 12.00–13.30, pääkirjasto. Puhuja-

na uusperheneuvoja Marjukka Paajolahti-Halme, Suomen Uusper-
heiden Liitto.

Ke 11.10.
•	 Nivel-luento klo 13.00–14.30, fysioterapeutti Jenne Wallden, 

Omaishoitokeskus, Vanha-Hämeentie 105
to 12.10.
•	 Lotan	treenit, Kuntopiiri kahdella kielellä, klo 13.00–14.30, Kupit-

taan urheiluhallin yläkerta
•	 Karaoke-tilaisuus klo 12.30–15.30, Lehmusvalkama, Karviaiskatu 

7, juontajana Risto Lehtilä 
•	 Minä	muistan,	kun -karaoketeatteri klo 12, Ruusukortteli, Puisto-

katu 11 B
Pe 13.10. 
•	Muistojen matkalaukun esittely klo 14.00–16.00, Pansion kirjasto, 

Pernontie 29.
Su 15.10.
•	 Lounas-Suomen	Musiikkikoulu klo 15.00, Vanha raatihuone 3. krs 

lisäksi:
•	Sisko Kanerva: ”Sisäiset universumit” 

Esillä maalauksia ja tekstiilitöitä, klo 8.00–16.00, Kerttuli,
 Hovioikeudenkatu 3. 

Katso tarkemmat tiedot: 
http://kalenteri.turku.fi ja www.turku.fi/armas
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KäVelYtReFFit SYKSYllä 2017 
Kävelytreffeillä Hali-Koira johdattaa kävelijät tutustumaan erilaisiin 
kulttuuri- ym. kohteisiin. Voit osallistua joka kerta tai vain silloin, kun 
sinulle itsellesi sopii. Ei vaadi ilmoittautumista, mutta mahdollisten 
ryhmien tulosta toivomme etukäteen yhteydenottoa. Tervetuloa käve-
lyille!

HuOM! Ethän ota lenkille omaa koiraasi mukaan! Hali-Koira Viljo-
Valdemarilla on erikseen lupa vierailla kyseisissä kävelylenkkikoh-
teissa. 

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

•	KE 27.9. klo 13 KYlätAlO (Pakkarinkatu 1) Tutustumme tiede-
kirjailija Mikko Laaksosen opastamana Pakkarinkadun ja Portsan 
puutalojen historiaan (2 km)

•	KE 4.10. klo 13 PARKiNMäeN PAlVelutAlO (Wilen), Multavierun-
katu 5) tanssiteatteri eri (200 m)

•	MA 9.10. klo 13 KYlätAlO (Pakkarinkatu 1) Kakolanmäen Veden-
puhdistamo (1.3 km)
Esittelykierros ei sovi huonojalkaisille eikä hengitysvaikeuksista 
kärsiville. Huom! Ryhmän maksimikoko on 30 henkilöä

•	KE 11.10. klo 13 KYlätAlO (Pakkarinkatu 1) Kakolanmäen Veden-
puhdistamo (1.3 km)
Esittelykierros ei sovi huonojalkaisille eikä hengitysvaikeuksista 
kärsiville. Huom! Ryhmän maksimikoko on 30 henkilöä

•	MA 16.10. klo 13 PARKiNMäeN PAlVelutAlO (Wilen), Multa-
vierunkatu 5) turun VPK:n talo (1.4 km) saamme opastuksen talon 
ainutlaatuiseen historiaan ja talon arkkitehtuuriin sekä pääsemme 
kurkistamaan salaiseen huoneeseen. Pääsymaksu 4 €/hlö

•	KE 18.10. klo 13 PARKiNMäeN PAlVelutAlO (Wilen), Multa-
vierunkatu 5) turun VPK:n talo (1.4 km) saamme opastuksen talon 
ainutlaatuiseen historiaan ja talon arkkitehtuuriin sekä pääsemme 
kurkistamaan salaiseen huoneeseen. Pääsymaksu 4 €/hlö
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•	KE 25.10. klo 13 PARKiNMäeN PAlVelutAlO (Wilen), Multavierun-
katu 5) Hope -seurakunta  os. Tuureporinkatu 1 (500m)

•	KE 1.11. klo 13 KYlätAlO (Pakkarinkatu 1) turku energia (200m)

•	KE 8.11. klo 13 PARKiNMäeN PAlVelutAlO (Wilen), Multavierun-
katu 5) Sirkus unioni os. Lonttistentie. 12 (600m) kohteessa yhdet 
portaat, ei hissiä

•	KE 15.11. klo 13 KYlätAlO (Pakkarinkatu 1) Helluntaiseurakunta 
os. Puistokatu 6 (1.1 km)

•	KE 22.11. klo 13 PARKiNMäeN PAlVelutAlO (Wilen), Multavierun-
katu 5) Kristikka os. Rauhankatu 12 (1.4km)

•	KE 29.11. klo 13 KYlätAlO (Pakkarinkatu 1) Muistojen Koti
os. Linnankatu 41 (800m)

•	KE 13.12. klo 13 PARKiNMäeN PAlVelutAlO (Wilen), Multavierun-
katu 5) Heideken (1.4 km)

•	KE 20.12. klo 13 KYlätAlO (Pakkarinkatu 1) Mikaelin kirkko (1.3 km). 
Menemme tapamaan huippuartisti Jippua

liSätietOJA KäVelYStä:
p. 044 082 0213 / Helena, projektikoordinaattori
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry/
p. 050 344 2881 / Maarit, kävelytreffien ohjaaja

Kävelytreffit on osa Turun Lähimmäispalve-
luyhdistys ry:n Iloa arkeen -pysäkkitoimin-
taa. Kävelyt järjestetään yhteistyössä Turun 
kaupungin ja Parkinmäen palvelutalon 
kanssa. 
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HAPPY HOuSe
Happy House on Turun Seudun Vammaisjärjestöt 
TVJ ry:n ylläpitämä kaikille avoin ja esteetön koh-
taamispaikka, jonka toimintaa rahoittavat STEA ja 
Turun kaupunki. Happy Housessa järjestetään joka 
päivä ohjattua toimintaa, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Voit 
myös poiketa edulliselle kahville, lukemaan päivän lehden, käyttä-
mään tietokoneita tai tutustumaan vaihtuviin taidenäyttelyihin. 

Happy House on avoinna ma klo 12–16, ti klo 10–16, ke klo 12–19,
to klo 10–16, pe klo 10–14.  
Ursininkatu 11, 20100 Turku
p. 02 251 8421

Tietoja Happy Housen päivittäisestä ohjelmasta tai poikkeavista aukiolo-
ajoista löydät Happy Housesta, www-sivuilta www.happyhouseturku.fi tai 
Facebookista osoitteesta www.facebook.com/HappyHouse.Turku. 
Bussi nro 12 Ursininkadun päähän, kävelyä n. 200 m
Bussi nro 9 Kelan pysäkki, kävelyä n. 350 m 
Kauppatorilta kävelyä n. 700 m

esimerkkejä Happy Housen ohjelmasta

AtC- korttipiiri joka kuun 2. maanantai klo 13.15 Marja Nevalaisen 
johdolla. Jokainen tekee aiheen mukaiset ATC-kortit etukäteen. ATC-
korttipiirissä korteista kerrotaan ja niitä vaihdetaan toisten kanssa.

Käsityöpiiri tiistaisin klo 10–12. Piiriin voi jokainen tulla tekemään 
omia käsitöitään. Piirissä ei ole ohjaajaa, vaan kaikki ovat yhdenver-
taisia ja kaikilta voi kysyä neuvoa.

Kädentaitokävelyllä kerran kuussa keskiviikkoisin klo 13–14.30 kä-
velemme johonkin maksuttomaan kohteeseen, jossa joku on tehnyt 
jotakin käsin. Kohde voi olla esim. galleria tai lähialueen patsaat. 

tuolijumppa ja kuntoutusryhmän syyskausi 13.9.–13.12.2017 keski-
viikkoisin klo 11–12. Ovet avataan klo 10.30. Kausimaksu 28€, kerta-
maksu 3€. Ryhmää ohjaa Terhi Patrikainen.
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iKiliiKKuVAt-RYHMä 
Iloista, helppoa ja maksutonta musiikkiliikuntaa ikääntyville!

Musiikkiliikunta ylläpitää sekä henkistä että ruumiillista kuntoa. 
Yhdessä musiikin ja liikunnan harrastaminen on hauskaa! 

Ikiliikkuvat-ryhmässä liikkeet räätälöidään aina ryhmän kunnon mu-
kaan. Tavoitteena on virkistyminen, kunnon ylläpito ja suoriutuminen 
arjen tehtävistä itsenäisesti väsymättä liikaa.

Ikiliikkuvat kokoontuvat 18.9. alkaen maanantaisin klo 10.30–11.30 
Kerttulin vanhainkodin juhlasalissa (Hovioikeudenkatu 3). Ota mu-
kaan kiristämättömät vaatteet, luistamattomat jalkineet ja vesipullo. 
Saavu ajoissa paikalle. 

Musiikkiliikunnan jälkeen on mahdollisuus syödä lounas Kerttulissa 
edulliseen eläkeläishintaan (6,40 € sis. salaatin, lämpimän ruuan, 
leivät ja juomat).

tule MuKAAN! toivovat vertaisohjaajat 

Anja Nurminen (vastaava, p. 0400 533 759) ja Ritva Auranen.  

tuRuN KAuPuNGiN  VANHuSNeuVOStO
Turun kaupungin vanhusneuvoston jäseniä tavattavissa 
Palvelutori Poijussa seuraavasti:

tiistaina 3.10., 7.11. sekä 5.12. klo 13.

Tervetuloa keskustelemaan!

Palvelutori Poiju, 
Humalistonkatu 7b, 20100 Turku
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lOuNAiS-SuOMeN lOMA JA ViRKiStYS RY 
lounais-Suomen loma ja Virkistys ry järjestää 
Virkistyskerhoja ja tuolijumppaa Ruusukorttelissa, Puistokatu 11, 
20100 Turku

Linja-autot: 9, 12, 51, 53, 54. tämän lisäksi P1, jolla pääset ovelle saakka.

Yhdistyksemme toiminnasta lisätietoa
p. 050 368 5878/ Eini Pihlajamäki tai www.lomajavirkistys.fi

Virkistyskerhot, Ruusukorttelin kerhohuone 2
Kerhot kokoontuvat joka toinen maanantai, parillisina viikkoina,
klo 11.30–13:
•	 2.10. tuulan bingo
•	 16.10.  lääkkeet ja vitamiinit
•	 30.10. Mitä uutta turun päätöksenteossa?
•	 13.11. Hengitä paremmin – voi paremmin
•	 27.11.  Askarrellaan joulukortteja
•	 11.12.  Yhteislaulua joulua odotellessa
•	 8.1.  intia – vastakohtaisuuksien maa

18.12.2017 Jouluretki Kuralan Kartanotilalle, Yläne. 
Hinta 36 € jäseniltä; 40 € EI-jäseniltä. 
Ilmoittautumiset ja maksut loka-marraskuussa Mirjalle, 
puh. 050 336 2894.

tuolijumppaa, Ruusukorttelin liikuntasali
Jumpataan aina maanantaisin 4.9.2017 alkaen klo 13.30–14.15.
Hinta per kausi 20 €.

Kevään jumppakausi alkaa 8.1.2018. Tule kokeilemaan sopisiko tämä 
sinulle. Jumppaa ohjaa liikunnan konkari Marita Suojanen.
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läHitORi iSO-HeiKKi 
tietoa ja toimintaa ikäihmisille

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

tervetuloa lähitori iso-Heikkiin torstaisin klo 13-16! Syyskaudella 
toimintaa 7.9.-30.11.2017

Maksuton toiminta on tarkoitettu kaikille turkulaisille 60+ vuotiaille 
sekä heidän läheisilleen. Luvassa on monenlaista tietoa ja toimintaa 
arkeen sekä hyvinvointiin liittyen. 

Jokaisella kerralla kaupungin ikäihmisten palvelutorin palveluohjaaja 
on tavattavissa klo 13.30–15 ja vapaaehtoisen ohjaama tuolijumppa
klo 15. Muutoin aiheet vaihtelevat viikoittain eri teemojen mukaan.

Syksyn teemoja ovat mm:

•	 5.10. Vanhustenviikko: Luvassa monipuolista asiaa liittyen yli 
60-vuotiaiden oikeuksiin, tulevaisuuden ennakointiin ja erilaisiin 
tukimahdollisuuksiin

•	 12.10. ikäihmisten kuntoutus ja selän hyvinvointi
•	 19.10. ikäihmisen hyvä ravitsemus
•	 26.10. Hyvä uni
•	 2.11. Suru ja luopuminen sekä vapaaehtoistoiminnan monet
 mahdollisuudet
•	 9.11. Kodin turvallisuus ja kaatumisten ehkäisy
•	 16.11. Diabetesviikko: tietoa, verensokerin mittausta ym.

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

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

tervetuloa lähitorille!
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tuRuN SeuDuN NiVelYHDiStYS 
Aninkaistenkatu 14 B 3, p. 040 351 3833 
toimisto@nivelposti.fi
www.nivelposti.fi

Tule mukaan yhdistyksen syksyn toimintaan!
Lisätietoa tapahtumista saat toimistolta. 

Huom! toimisto muuttaa uusiin tiloihin lokakuun aikana. Uusi osoite 
tulee olemaan Lonttistentie 9 A 15. Siksi toimistolle tulevien kannat-
taa soitella etukäteen ja ohjeistamme oikeaan osoitteeseen. 

Alla olevat tapahtumat ovat kaikille avoimia eikä osallistuminen edel-
lytä yhdistyksen jäsenyyttä.

luennot
15.11. Paavo Nurmi -keskuksen professori Olli Heinonen luennoi 
aiheesta ”liikunnasta hyötyä vai haittaa?” klo 18 Raision Martinsa-
lissa, Eeronkuja 2.

29.11. työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, hypnolo-
gi ja kuvanveistäjä Veikko Karskela luennoi aiheesta ”iloa elämään” 
klo 18.00 Ortodoksisalissa, Yliopistonkatu 19 B 3, Turku. 

Retket
11.11. Retki Porin teatteriin ”Katalonian iloiset rouvat” -näytökseen.  
Yhteislounas ennen teatteriesitystä. Retken hinta 75 €, sis. bussimat-
kat, teatterilipun ja lounaan. Ilmoittaudu toimistolle viim. 19.10.

Vertaisryhmät
Vertaisryhmät kokoontuvat maanantaisin 16–18 toimistolla.
Huom! toimistomme muuttaa lokakuussa uuteen osoitteeseen, 
Lonttistentie 9. Seuraa siis tiedotusta tai varmista vertaisryhmän 
kokoontumispaikka ennalta puhelimitse tai sähköpostilla.

2.10. Käden ja olkapään nivelrikon vertaisryhmä
9.10. Lonkan nivelrikon vertaisryhmä
16.10. Nilkan ja jalkaterän nivelrikon vertaisryhmä
23.10. Polven nivelrikon vertaisryhmä
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Lisätietoa eri vertaisryhmien kokoontumispäivistä jatkossa löydät 
osoitteesta http://www.nivelposti.fi/vertaisryhmat/.

ensitietoillat

Ke 22.11. Ensitietoilta klo 17–19 toimistolla. Ensitietoilta on tarkoitettu 
tekonivelleikkaukseen meneville, sitä harkitseville ja heidän läheisil-
leen. Ilmoittaudu etukäteen toimistolle. Vetäjänä Sanna Niemi.

lauluillat
Keskiviikkoisin 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., ja 13.12. 
Yhteislauluilta klo 18 Happy Housessa,  
Ursininkatu 11. Osallistumismaksu 2 €. Väliajalla juodaan kahvit.

Toimisto avoinna syksyllä ma 14–18, ke 9–12 ja to 9–12.  
Toimisto on joulutauolla 21.12.2017–2.1.2018.

Syksyn koko ohjelma on näkyvillä netissä osoitteessa
http://www.nivelposti.fi/yhdistyksessa-tapahtuu/.

SPR tuRuN OSAStO
Kauppiaskatu 12 A 5, 2. krs, 20100 Turku
p. 046 920 4142 (arkisin klo 10–14)
www.sprturku.fi

Linja-autot: kaikki torille tulevat, korttelin kävelymatka

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

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

•	Kunnonkohotusryhmässä tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin 
tai –paikkoihin ympäri Turkua, välillä tietoiskuja ja kulttuuriohjel-
maa. Joka toinen perjantai pääsääntöisesti klo 13.

•	terveyspiste perjantaisin klo 9–11. Verenpaineen mittausta ja ter-
veysneuvontaa, infoa erilaisista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä 
asioista, kahvit ja jutustelua. 

•	Omaishoitajien kohtauspaikka ja vertaistukiryhmä kokoontuvat 
kumpikin kerran kuukaudessa. 
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RuuSuKORtteliN HYViNVOiNtiKeSKuS
Puistokatu 11 B, Turku
p. 02 262 6000
Ovelle palvelubussilla P1

Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan monipuoliseen toimintaam-
me! Avoinna kaikille turkulaisille ikäihmisille.

Sauna- ja allasosasto
•	Aamu-uinti arkisin klo 7.30–9.00, 2,5 €/krt

•	Yleinen saunavuoro miehille ja naisille torstaisin ja perjantaisin
klo 9.00–14.00, 4 €/krt

•	tilaussauna lauantaisin, 5 €/krt, varaa neuvonnasta

•	 infrapunasauna, 6 €/krt, varaa neuvonnasta

Kädentaidot
Avoinna maanantaisin klo 9.30–15.00, tiistaista torstaihin
klo 9.00–15.00 ja perjantaisin klo 9.00–12.00.

•	Askartelupajassa vaihtuva teema, esim. pääsiäiskoristeita, kier-
rätysaskartelua, korujen tekoa, korttiaskartelua, rautalankatöitä, 
kankaanpainantaa, huovutusta jne

•	Käsitöitä, mm. koneompelu-, kirjonta- ja perinnekäsitöitä, kesken-
eräiset työt valmiiksi, neulomista, virkkausta, eri tekniikoita & mate-
riaaleja jne

•	Monipuolisia kursseja mm. tiffanylasityö, puutyöt, taidepiiri,
hardanger, kankaanpainanta

Kysy lisätietoja maksuista ja osallistumismahdollisuuksista
p. 040 630 8092 / Suvi ja Elisa

liikunta
•	Monipuolista liikuntaa, mm. kuntosali, tuoli- ja rentoutusjumppaa 

sekä esiliikunta- ja tasapainoryhmiä

•	Kaikille avoimet ja maksuttomat tasapainoryhmät perjantaisin
klo 9.00, 10.15 ja 12.00
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tietokoneopastusta – Seniorit Surffaa
•	Maksutonta vertaisohjaajan opastusta tietokoneen ja tabletin 

käyttöön

•	Tabletin opastukseen voit lainata Ruusukorttelista

•	Kysy aikoja Ruusukorttelin neuvonnasta

Poimintoja syksyn ja talven tapahtumista
•	To 7.9. klo 14 Syystanssit, tanssittamassa Juha Simola & Elina 

Ukkonen, vapaa pääsy

•	To 21.9. klo 14 eki liikanen & Seppo lankinen, liput 5 € sis. pul-
lakahvit

•	Ma 2.10. klo 14 tango 100 – vuotta konsertti, esiintymässä Se-
bastian Ahlgren perheineen, liput 5 € sis. pullakahvit. Konsertti 
on osa valtakunnallista ARMAS-festivaalia.

•	Ke 4.10. klo 14 Laulujen klubin järjestämä yhteislaulutilaisuus, 
vapaa pääsy. Tilaisuus on osa valtakunnallista ARMAS-festivaalia.

•	Ma 9.10. klo 18 Karaokeilta, vapaa pääsy. Tapahtuma on osa val-
takunnallista ARMAS-festivaalia.

•	To 12.10. klo 14 ”Minä muistan, kun…”-karaoketeatteri, Turun 
Karaokeklubi ry, vapaa pääsy. Tapahtuma on osa valtakunnallista 
ARMAS-festivaalia.

•	To 14.12. klo 14 Joulukonsertti: Tommi Soidinmäki & Vastakaiku, 
liput 13 €/15 € sis. pullakahvit

•	To 18.1. klo 14 Juhani Virta & orkesteri, ”Vuosien saatossa”,
 vapaa pääsy. Pullakahvit 2 €. 
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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! 
Senioriklupi tarjoaa kaikille senioreille avointa ohjelmaa. Toiminta on 
maksutonta. Iltapäiväkahvi-/teetarjoilu 1 €.

Syksyn ja talven ohjelmassa: keskustelua, visailuja, muisteluja, ai-
vojumppaa, musiikkia, tanssia, tuolijumppaa ym. toiveiden mukaista 
ohjelmaa.

Syyspuolella Klupi toimii Kerttulissa viikoilla 38–51. tarkemmat 
tiedot viikko-ohjelmasta.

Vuodenvaihteen jälkeen toiminta käynnistyy seuraavasti:

tiistaisin klo 13–15 aivojumppaa ja virkistävää sosiaalista toimintaa.
23.1., 30.1., 6.2.,13.2. klo 13–15

torstaisin klo 13–15 tuolijumppaa ja terveyttä edistävää ryhmätoi-
mintaa  1.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2. klo 13–15

Myös Peliklupi kokoontuu Senioriklupilla.

Klupi toimii Kerttulissa viikoilla 38–51. Tarkemmat tiedot viikko-
ohjelmasta.

Tervetuloa tutustumaan mukavaan seuraan!

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) 6,40 €.
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tuRuN tAiDeMuSeO
Aurakatu 26, 20100 Turku
p. 02 2627 100
info@turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi

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

liput:
Aikuiset 9 €. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 6 €. 
Avustajalla ilmainen sisäänpääsy avustettavan kanssa.

NäYttelYt:

tyko Sallinen 15.9.2017–7.1.2018
Tyko Sallinen (1879–1955) tunnetaan suomalaisen modernismin ja 
ekspressionismin airuena. Erityisen iskukykyinen taiteilijan pensseli 
oli 1910-luvulla, jolloin hän myös aiheutti ensimmäiset modernismiin 
liittyneet kiistat Suomessa. Railakas väri-ilottelu vaihtui myöhemmin 
murrettuihin, maanläheisin sävyihin mutta muotokieli pysyi edelleen 
voimakkaan ilmeikkäänä eritoten kansanihmisten kuvauksissa.

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

tAPAHtuMiA:

11.10. Senioripäivä / Seniordagen
Opastuksia klo 12 & 14 suomeksi. Kierroksella tutustutaan noin 45 
min. verran oppaan johdolla tämän suomalaisen modernismin tär-
keimpiin hahmoihin, Tyko Salliseen ja hänen taiteeseen.  
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Guidning på svenska kl. 13. Under ledning av museets guide kan man 
bekanta sig med Tyko Sallinen och hans konst. Sallinen hör till en av 
de viktigaste modernistiska konstnärerna i Finland. Guidningen varar 
ca 45 min.

Keskiviikkosarja:
27.9. klo 17.30 Christian Hoffman: Kuraattorikierros tyko Sallinen 
-näyttelyssä

25.10. klo 17.30 Anna Peltomäki: ”Jymymies” ja ”voimatekijä” – ai-
kalaiskriitikoiden arvioita ja Sallis-sanastoa

1.11. klo 17.30 Mereca Victorzon: tyko Sallinen ja taiteilijasukupolvien 
väliset jännitteet

15.11. klo 17.30 Camilla Schleutker: Naisista on neroiksi - taiteelliset 
naiset miesten maailmassa

erikoisopastukset: 
30.9. klo 13 & 15 Marja-Liisa Linder: Sallisen ihmisiä

21.10. klo 13 & 15 Tuula Karjalainen: tyko Sallinen, loistava taiteilija 
ja kiistelty ihminen

18.11. klo 13 Juhana Vartiainen: Mirri ja tyko / kl. 15 Mirri och tyko

Senioripäiville, keskiviikkosarjaopastuksille ja erikoisopastuksille en-
nakkoilmoittautuminen / Förhandsanmälan info@turuntaidemuseo.fi/ 
p. 02 2627 100.

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

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

tANSSitReeNit PYRKiVäN uRHeilutAlOllA,
Tuureporinkatu 2, Turku 

Maanantaisin (11.9. –11.12.2017 välisenä aikana) klo 15–17, perusteet
•	 11.9. Hidas Valssi 1
•	 18.9. Hidas Valssi 2
•	 25.9. Rumba Bolero 1
•	 2.10. Rumba Bolero 2
•	 9.10. Fusku 1
•	 16.10. Fusku 2
•	 23.10. Bugg 1

Keskiviikkoisin (13.9. –13.12.2017 välisenä aikana) klo 14.30–16.30, 
keskitaso
•	 13.9. Kävelyjenkka 1
•	 20.9. Kävelyjenkka 2
•	 27.9. Hidas Valssi 1
•	 4.10. Hidas Valssi 2
•	 11.10. Rumba Bolero 1
•	 18.10. Rumba Bolero 2
•	 25.10. Fusku 1

Torstaisin (14.9. –14.12. välisenä aikana) klo 11.30–13.30, perusteet
•	 14.9. Foksi 1
•	 21.9. Foksi 2
•	 28.9. Fusku 1
•	 5.10. Fusku 2
•	 12.10. Hidas Valssi 1
•	 19.10. Hidas Valssi 2
•	 26.10. Salsa 1

•	 30.10. Bugg 2
•	 6.11. Kävelyjenkka 1
•	 13.11. Kävelyjenkka 2
•	 20.11. Masurkka/Valssi 1
•	 27.11. Cha Cha 
•	 4.12. Tango 1
•	 11.12. Tango 2

•	 1.11. Fusku 2
•	 8.11. Bugg 1
•	 15.11. Bugg 2
•	 22.11. Tango 1
•	 29.11. Tango 2
•	 6.12. ei treenejä
•	 13.12. Hidas Valssi

•	 2.11. Salsa 2
•	 9.11. Rumba Bolero 1
•	 16.11. Rumba Bolero 2
•	 23.11. Valssi
•	 30.11. Kävelyhumppa
•	 7.12. Kävelyjenkka 1
•	 14.12. Kävelyjenkka 2
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Hinnat jäsen / ei jäsen / kerta 8 € / 12 €.
Jäsenmaksu 30 €/vuosi. Jäsenille treenikortti 35 € / 5 kertaa tai 70 €/ 
10 kertaa. 
Kysy lisää treeneissä. Maksu käteisellä.

lisätiedot 

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

tuRuN KARAOKeKluBi RY
www.turunkaraokelubi.fi

Turun KaraokeKlubi ry on yleishyödyllinen yhdistys ja toivotamme 
kaikki mukaan laulamaan. Laula yksin tai yhdessä, virkistyt. Laulami-
sen myötä elämänlaatu paranee!

”Karaoke kuuluu kaikille”-illat ovat avoinna kaikille!

turun KaraokeKlubi laulattaa Ruusukorttelin hyvinvointikeskukses-
sa, Puistokatu 11

•	Kerran kuukaudessa maanantaisin 11.9., 9.10., 6.11. ja 4.12.
klo 18.00–19.30.

•	Torstaina 12.10. klo 14.00 Karaoketeatteria ” Minä muistan, kun…” 
ohjaaja Laura Hurme, Suomi 100 vuotta-teemaa.
Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa, Puistokatu 11

•	Su 1.10. klo 15, Turun Karaokeklubi esittää suomalaisia lauluja 
vuosien varrelta esitetyistä konserteistaan. Vanhan Raatihuoneen 
juhlasali, Vanha Suurtori 3

turun KaraokeKlubi laulattaa myös Runosmäen vanhuskeskukses-
sa, josta tarkemmin heidän sivullaan sivulla 51.
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tANSSiteAtteRi eRi
Yliopistonkatu 7, 20100 Turku 
p. 02 250 1032, liput@eri.fi, www.eri.fi 

Sata lasissa – rakkauden viiltoja jatkaa Tanssiteatteri ERIssä

tervetuloa tanssiteatteri eRiin, pieneen ja intiimiin teatteriimme 
aivan turun ydinkeskustaan! Nyt sukelletaan Suomen historiaan 
rakkauden kautta. Rakkaus sykkii, särkyy ja viiltää. 

Teoksen tarinat ovat kirjailija tommi Kinnusen käsialaa. Niissä arjen 
kauneus raamittaa kertomusten koskettavuutta, jossa onnen kyyne-
leet vaihtuvat unelmien sirpaleisiin. Lassi Sairelan ja Eeva Soinin kore-
ografia tuo lavalle myös huumoria, joka nauraa kansallisille kliseille.

Esityksiä on vain 12 kpl (6.–7.10., 27.10.LM, 1.11., 3.11., 8.11., 10.11., 
15.11., 17.11., 8.12., 12.12.). Liput Tanssiteatteri ERIstä 25 €/eläkeläi-
set. Lippupisteestä (www.lippu.fi) ostettuna sisältää palvelumaksun 
eli 27,50 €. Meille käy myös saattajakortti.

APteeKKiMuSeO JA QWeNSeliN tAlO 
Avoinna joulunaikaan 25.11.2017–6.1.2018 ti–su klo 10–18

Läntinen Rantakatu 13b, p. 02 262 0280, apteekkimuseo@turku.fi, 
www.turku.fi/apteekkimuseo

Joulunaika Apteekkimuseossa 25.11.2017–6.1.2018

•	Katetut joulupöydät -näyttely Vanhan ajan jouluherkkuja katettuna 
Qwenselin talon saliin ja kamareihin

•	 Joulupöytäopastukset 26.11., 3.12., 10.12., 17.12. ja 26.12. klo 13. 
•	 Jouluilta hämärtyy -opastukset 26.11., 3.12., 10.12., 13.12., 17.12. ja 

26.12. klo 16.30 

Opastusmaksu 3 € + sisäänpääsymaksu.

•	lucian päivän juhlintaa 13.12. Qwenselin pihan vaunuvajassa Glögi-
tarjoilu klo 12–14 ja lauluesitys klo 13. Vapaa pääsy. 

•	uuden vuoden tinanvalantaa ja ennustuksia
vaunuvajassa 30.12. klo 12–15. 

Museo
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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, Turku)

Avoinna ma–pe klo 11–17 ja lisäksi tapahtumien yhteydessä.
p. 02 233 3663.

Paikallisliikenteen linjat nro 1, 20 ja 403 kulkevat Konserttitalon 
edestä. Pysäkin nro 18 - Konserttitalo.

Konserttiliput eläkeläisille alk. 16€.

Turun filharmonisen orkesterin syksyn 2017 ohjelmiston poimintoja:

•	Chitarra d’Amore 6.10. klo 19

•	äärettömyyksiin 26.–27.10. klo 19

•	 Juhlakonsertti: Reformaatio! 2.–3.11. klo 19 (2.11. verkkokonsertti)

•	la dolce vita 9.–10.11. klo 19 (9.11. verkkokonsertti)

•	Pohjolan tytär 16.11. klo 19

•	Fantastique! 30.11.–1.12. klo 19

•	Christmas Around the World 13. & 15.12. klo 19

Kevään 2018 ohjelma julkaistaan marraskuussa. Muista myös edulli-
set sarja- ja kausiliput eläkeläisille!

Tutustu ohjelmistoon kokonaisuudessaan lisää osoitteessa www.tfo.fi 
tai nouda kausiesite Konserttitalolta.
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SeNiORiPYSäKKi
tukea 60+ -vuotiaille

Turun Kaupunkilähetys ry
Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 Turku 
www.tukenasi.fi

Linja-autot: Kaikki Turun torille tulevat

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

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

•	 iKätuKi-tukihenkilötoiminta tarjoaa yksilömuotoista tukea vai-
keissa elämänmuutostilanteissa.

•	tule keskustelemaan parisuhteestasi joko yksin tai yhdessä.  Yh-
teydenotot ja tiedustelut maksuttomista yksilö- ja paritapaamisis-
ta sekä parisuhdekursseista  puh. 040 5291 354 / Terttu Vieri

•	Glögitilaisuus 24.11. klo 12.00 – 14.00 välisenä aikana. Tule naut-
timaan yhdessäolosta ja jouluisesta tunnelmasta oman aikataulu-
si mukaan. Samalla saat mahdollisuuden tutustua toimintaamme.

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

BiOlOGiNeN MuSeO
Avoinna ti–su klo 9–17

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

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

Museo
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tuRuN KYlätAlO
Lämpimästi tervetuloa Turun Kylätaloon!

Turun Kylätalo ry
Veistämönaukion varrella, Linnankatu 63 B 12, Turku

Bussi nro 1 kauppatorilta sataman suuntaan pysähtyy lähes kodalle.

p. 045 234 3823 (Pauli)
turunkylatalo@gmail.com
kylataloturku.wordpress.com

Aukioloajat: ma klo 9–13, ti klo 9–17, ke klo 9–15, to klo 9–15,
pe klo 9–13

Tarkemmat tiedot puhelimitse tai netistä. Mahdollisuus liittyä sähkö-
posti- tai tekstiviestilistalle.

Kylätalo on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa voi hetken hengäh-
tää, nauttia kupin kahvia tai teetä, tavata muita sekä löytää vaikka 
ystävän tai kirjan. Kylätalossa järjestetään ihmisten itse ideoimaa 
toimintaa laidasta laitaan.

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

lahjoitusleipää ja muita -elintarvikkeita.

Joka keskiviikko klo 13–14 luku- ja juttupiiri: Keräännymme yhteen 
lukemaan päivän Turun Sanomat ja keskustelemaan maailman me-
nosta. Lisäksi vetäjä lukee kirjaa ääneen. Ajankohtaiset tapahtumat 
löytyvät Turun Sanomien menovinkeistä sekä yhdistykset-palstalta.

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

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

Kurssit
•	Nauhat, nyörit, napit ja rengashaarniskat su 15.10. klo 12–17
Tutustutaan renessanssiajan pukujen koristeluun ja kiinnityksiin sekä 
kokeillaan rengashaarniskatekniikkaa. Tehdään lauta- ja pirtanauhaa, 
haarukkanyöriä, Katariina Jagellonican rukousnauha sekä kankaisia 
nappeja. Hinta 30 €, ritariklubilaiset 25 €, sis. materiaalit. 

•	Himmelikurssi su 5.11. klo 12–17
Tutustutaan erilaisiin himmeleihin ja tehdään pieni perinteinen tai 
moderni himmeli. Hinta 30 €, ritariklubilaiset 25€, sis. materiaalit. 

Näyttelyt
•	Valtapeliä – Reformaatio Suomessa 17.2. alkaen
•	Raunioista rakennettu – Erik ja Carin Bryggmanin Turun linna

Museo

luOStARiNMäeN KäSitYöläiSMuSeO
Avoinna joulunaikaan 25.11.2017–6.1.2018 ti–su klo 10–16.

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

Joulunaika luostarinmäellä 25.11.2017–6.1.2018

•	Suomalaista joulunviettoa sadan vuoden ajalta -näyttely  

•	Kansanomaisia jouluruokia -näyttely 1.12. alkaen

•	Käsityöläisten jouluvalmistelut 25.–26.11.

•	 Joulutunnelmaa luostarinmäellä 16.–17.12.
Opastuksia ja jouluperinteitä. Museo
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tuRuN SeuDuN SetA RY
Sateenkaarevaa senioritoimintaa

Turun seudun Setan ryhmät ovat avoimia kaikille seksuaalista suun-
tautumistaan ja sukupuoltaan pohtiville. Senioriryhmä kokoontuu 
TuSetan olohuoneella klo 18–19.30 sunnuntaina 15.10., 12.11. ja 
17.12. Tapaamisiin voi liittyä mukaan missä vaiheessa vuotta tahan-
sa, luvassa on rentoa yhdessäoloa ja keskustelua. Senioriryhmän 
lisäksi TuSetalla kokoontuu muun muassa kristillinen piiri Malkus ja 
ennakkoluulottomien miesten ryhmä Nallet. Tietoa ryhmien kokoon-
tumisajoista saat internet-sivujemme tapahtumakalenterista.

TuSeta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Edustamme seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä nuorista seniorei-
hin. Tarjoamme maksutonta vapaa-ajan toimintaa, vertaisryhmiä ja 
koulutusta mm. sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Toimistollamme 
on mahdollista saada myös seksuaalineuvontaa ja -terapiaa alennus-
hinnoin. Olemme mukana Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus -projek-
tissa.

Eerikinkatu 22b B 20 (2. krs. ovisummeri iltaisin), 20100 Turku
Linja-autot kauppatorille tai Eerikinkadulle
p. 045 166 5232, info@tuseta.fi
www.tuseta.fi, www.facebook.com/tuseta

Toimiston aukioloajat: ti klo 12–17.30, ke klo 15–18, to klo 12–16

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

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

Sisältää kävelyä/sauvakävelyä urheilupuiston kuntoradalla, ulkokun-
tosalilaitteet sekä alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn.
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WäiNö AAltOSeN MuSeO
Avoinna 9.6.–24.9. ti–su klo 10–18

Itäinen Rantakatu 38, puh. 02 262 0850, wam@turku.fi, www.wam.fi

•	  Kehonkuva 20.10.–14.1.

Museo

WäiNö AAltOSeN MuSeON KONSeRttiSARJA
Konsertit tiistai-iltaisin klo 19. Ovet avataan klo 18.30
Vapaa pääsy. Käsiohjelma 5€/2,5€
Wäinö Aaltosen museo, Itäinen Rantakatu 38, Turku

•	 24.10. Puhallinkvintetti Colori
•	 31.10.  turku ensemble
•	 7.11. Sofia Kallio, sopraano, laura Piirto, piano 
•	 14.11. Duo Ruokangas - Hako-Rita
•	 21.11. eero Heinonen, piano, Jenni lappalainen, piano
•	 28.11. Airo-kvartetti
•	 12.12. turku ensemble

MuSiiKKiA JA RuNOA VANHAllA RAAtiHuONeellA
Konsertit alkavat klo 15 Vapaa pääsy.
Vanha Suurtori 5, Raatihuoneen Sali, 3. kerros (hissi)

•	 1.10. klo 15  KaraokeKlubi Minä muistan, kun … karaoketeatteri

•	 8.10. klo 15  KaraokeKlubi Minä muistan, kun … karaoketeatteri

•	 15.10. klo 15 lounais-Suomen Musiikkikoulu

•	 22.10. klo 15 laulu ja Soitinyhtye Sikermä

•	 29.10. klo 15 Kannelkuoro

•	 5.11. klo 15  turun lausuntakerho

•	 12.11. klo 15 (isän päivä) turun laulelman Ystävät ry

•	 19.11. klo 15 Turun eläkeläiset ry Köörin pojat ja Säpinä
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PARKiNMäeN PAlVelutAlO/
BARKBACKeNS SeRViCeHuS
Multavierunkatu 5, 20100 Turku

Toiminnanohjaaja Eeva Salonen p. 040 125 3951
Toiminnanohjaaja Arja Ojala p. 0400 362 429

AVOiMet MuSiiKKitilAiSuuDet WileNiN PuOli:
MuSiKStuNDeR i WileN

•	Ti. 24.10. klo 14.45 Ritva-Anneli Sundell musiikkiesitelmä aiheena 
EINO GRÖN, Laaja-alaisen musiikin tulkitsija, b-sali 

•	Ti. 14.11 klo 17 Åbo Damkör esiintyy Jugendsalissa

•	Ti. 28.11.2017. klo 14.45 Ritva-Anneli Sundell musiikkiesitelmä 
aiheena KATRI-HELENA, Suomalaisen iskelmätaivaan kiintotähtiä, 
b-sali

Jos haluat tulla tutustumaan yksin tai ryhmän kanssa, ota yhteyttä 
Ami Ilmaseen 0400 27 36 25. 
Om du vill komma ensam eller i grupp och bekanta dig med huset, ta 
kontakt med Ami Ilmanen 0400 27 36 25.
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VARiSSuO – lAuSte

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Varissuon jäähallin kuntosali palvelee senioreita aukioloaikojen 
puitteissa.

Varissuon jäähallin kuntosalille pääset kätevästi Seniorirannekkeen 
avulla.
Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke tai p. 02 262 3570. 

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Varissuo–lausteen alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Lausteen kuntoradan vieressä vanhan hiihtomajan kohdalla,
Ketunkadun päässä

•	  Varissuon kuntoradalla, lähellä Kohmon liittymää

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

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

•	Varissuon terveysasema os. Nisse Kavon katu 3:
25.10. ja 29.11. keskiviikkona klo 14–15

Pelailuryhmä senioreille vertaisohjaajan vetämänä
(parillisina viikkoina)
Tiistaisin klo 12–13 Lausteen nuorisotilassa, Raadinkatu 7

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: p. 050 554 6224
(ryhmä järjestetään, jos on tarpeeksi osallistujia)

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

SeuRAKuNNAN eläKeläiStOiMiNtA 
Pikkutupa, Varissuon kirkko, Kousankatu 6.  
Maanantaisin, parillisten viikkojen tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 12–15. Mukavaa yhdessäoloa, ruokaa ja kahvia (2€/ateria) sekä 
pientä ohjelmaa. 

Valpurin Kammari, Varissuon kirkko, Kousankatu 6.  
Joka toinen tiistai parittomilla viikoilla klo 12–14. Klo 12 lounas (2€) 
ja ohjelmallinen tuokio.

Hurttivuoren varttuneen väen kerho, Hurttivuoren seurakuntakoti, 
Punatulkunkatu 1.  
Kerho joka toinen torstai parillisilla viikoilla klo 13–14:30. 

leHMuSVAlKAMAN HYViNVOiNtiKeSKuKSeN
tOiMiNtAA läHiöiSSä
Tasapainoliikuntaa, kaatumisen ennaltaehkäisyä! 

Varissuon Kimppakeskuksessa perjantaisin klo 12.30 tasapaino-
jumppaa ja klo 13.30 tuolijumppaa (15.12.2017 saakka).

Kirjasto
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SKANSSi – uittAMO

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Soveltava vesijumppa
torstaisin klo 10.15–10.45 tai 11.00–11.30, viikot 36–49,
Esikon palvelutalon allas, Uittamontie 7

30 minuutin vesijumppa n. 30 asteisessa vedessä. Ryhmät on tarkoi-
tettu asiakkaille, jotka käyttävät liikkumisessaan apuvälinettä, eivätkä 
pysty osallistumaan muuhun tarjolla olevaan toimintaan. Osallistumis-
maksu 55 €/kausi. Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.

Petreliuksen uimahallissa pääset liikkumaan omatoimisesti ja 
ohjatusti

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

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

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

•	Kauppakeskus Skanssi, Yhteispalvelupiste Monitori,
Skanssinkatu 11
to 16.11. ja 30.11. klo 14–15 

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Skanssi-Uittamon alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

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

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

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

Liikunta
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KAuPPAKeSKuSKäVelYt SKANSSiSSA 

Tule liikkumaan esteettömästi, ohjatusti, mukavassa seurassa ja 
varmasti sateelta turvassa kauppakeskus Skanssiin. Maksuttomil-
la kauppakeskuskävelyillä kilometrejä kertyy noin 2. Kävelyt alkavat 
ja päättyvät verryttelyjumpalla ja kävelyn lomassa harjoitetaan tasa-
painoa sekä lihaskuntoa, joten koko keho saa monipuolista liikuntaa. 
Kävelyt sopivat erityisesti senioreille. Myös apuvälineen käyttäjät voi-
vat osallistua, sillä kauppakeskus on esteetön. Reitti ja jumppahetket 
ovat suunniteltu niin, että kaikki voivat osallistua itselleen sopivaan 
tahtiin. Kävelyt ovat ohjattuja, mukana myös vertaisohjaajia. Kävely-
jen jälkeen luentosalissa on tarjolla tietoiskuja vaihtuvilla teemoilla.

Ajalla: pe 8.9. – 8.12. klo 9.30–10.30 (huom! ei 15.9.)

Kokoontuminen Yhteispalvelupiste Monitorin edessä (Skanssin kaup-
pakeskuksen 2. krs). 

lisätiedot: Ikääntyneiden liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6224 
(arkipäivisin klo 8–16) tai Yhteispalvelu Monitori p. 040 160 4556 
(arkipäivisin klo 11–18)

Järjestäjätahot:

•	Kauppakeskus Skanssi

•	 Yhteispalvelupiste Monitori

•	 Ikäihmisten palvelutori Poiju

•	Hyvinvointikeskus Lehmusvalkama

•	Liikuntapalvelukeskus

Järjestäjätahot eivät vakuuta osallistujia
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ilPOiSteN, SKANSSiN MONitORiN JA
VASARAMäeN KiRJAStOt
ilpoisten kirjasto

Lauklähteenkatu 13, 20740 Turku 
p. 02 262 0764 
Avoinna omatoimisesti: ma–su klo 7–21 
Palveluajat: ma–ti klo 13–19 ja ke–pe klo 10–16

Vasaramäen kirjasto

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

Skanssin Monitori

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

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

Kirjasto

leHMuSVAlKAMAN HYViNVOiNtiKeSKuKSeN
tOiMiNtAA läHiöiSSä
Tasapainoliikuntaa, kaatumisen ennaltaehkäisyä! 

Seniorikerho Harittu, Koivulan srk-talo ke klo 10–12,
aina mahtuu mukaan! (15.12.2017 saakka)
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KOtiKuNNAS
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

Luolavuorentie 4, 20810 Turku
www.kotikunnas.fi, facebook.com/kotikunnas
Linja-autot: P1, P3 sekä 18
Yhdistyksellämme on Iloa arkeen pysäkkejä Kotikunnaassa, Nätti-
nummella, Nummella sekä Runosmäessä. Tämän lisäksi Iloa arkeen 
-pysäkki saa välillä pyörät alleen ja kiertää ympäri Turkua Liikkuvana 
resurssikeskuksena/Vierivinä Kivinä, jolloin paikalla on mahdollisuus 
saada sekä järjestön että kaupungin tarjoamaa neuvontaa ja ohjausta. 
Liikkuva resurssikeskus -hanke (STEA) on Turun Lähimmäispalveluyh-
distys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke.

Kotikunnas on iloa arkeen -pysäkki, jossa on aktiivista vapaaehtois-
toimintaa, erilaisia konsertteja, tapahtumia ja ryhmiä yms. Toivotam-
me kaikki lähialueen ikäihmiset tervetulleiksi toimintaan mukaan! Hae 
kuukausittain vaihtuva Kotikunnaan Iloa arkeen -pysäkin ohjelma ala-
aulasta tai Kortteliklubista.

esimerkkejä toiminnasta, joihin olet lämpimästi tervetullut joka kerta 
tai silloin kun Sinulle sopii:
•	MuiStOJeN BuleVARDeiSSA lauletaan ja muistellaan yhdessä. 

Syksyn bulevardit luentosalissa ma 3.11. klo 13 ja pe 8.12. klo 13
•	 lAulu- JA SOitiNYHtYe SiKeRMäN KONSeRtti yläaulassa 18.10. 

klo 13
•	 ”MiNä MuiStAN, KuN...” -KARAOKeteAtteRi ohjaaja Laura Hur-

me.  Suomi 100 vuotta teemaa. Yläaulassa ma 30.10. klo 10.30
•	KARi VillBeRGiN SuOMi 100 VuOttA JuHlAKONSeRtti yläau-

lassa ma 20.11. klo 13
•	KiRKKOlAuluYHtYe KAANON UKRAINASTA ESIINTYY yläaulassa 

pe 1.12. klo 13. 
•	KORtteliKluBi lähialueen kotona asuville eläkeläisille maanan-

taisin klo 10.30–12. (Klubin joulutauolle jäädään 11.12. kerran jäl-
keen ja kevätkausi aloitetaan 15.1.) Klubilla on asiantuntijaluentoja 
ja vaihtelevaa vapaamuotoista toimintaa. Ohjelma suunnitellaan 
kävijöiden kanssa. Tervetuloa! 

Tilaisuudet ovat ilmaisia, tervetuloa! 
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leHMuSVAlKAMAN HYViNVOiNtiKeSKuS 
Karviaiskatu 7, 20720 Turku
p. 02 262 5020, ma–pe klo 8–15
www.turku.fi/lehmusvalkama
Linja-autot: 9,12,99 ja P1

teMPAA itSeSi liiKKeelle JA tule MuKAAN!
täällä ODOtetAAN SiNuA!

Tietokoneen ja puhelimen käytön henkilökohtaista maksutonta 
opastusta!

Sauna- ja allasosasto
•	Aamu-uinti naiset klo 7–8 ma–pe, miehet klo 8–9 ma–pe hinta 

2,5 €/kerta 
•	 Yleinen saunavuoro uintimahdollisuudella naisille sekä miehille ti–

pe klo 9.00–14.00 hinta 4 €/kerta.

Puutyöverstas, kädentaito ja kutomo kutsuvat sinut oppimaan uutta, 
tervetuloa!

Lisätietoja p. 02 262 5029 

Ryhmätoiminnat:
Ystäväpiiri, kiva meno, elä hyvin voi hyvin. 
Ilmoittaudu mukaan, saat iloa ja ystäviä elämääsi. 

esimerkkejä syksyn 2017 tulevista maksuttomista tapahtumista:
•	 joka tiistai klo 13–15.15 tanssit, kaikki tanssii – 
    tule tanssittamaan! Joka viikko.

•	 to 14.9. klo 10.30 joka torstai: senioritanssit,
    et tarvitse paria 

•	 su 8.10. klo 13-15 Sukupolvien kohtaamistapahtuma.
    Tapahtuma on osa valtakunnallista
    Armas-festivaalia.

•	 to 12.10. klo 12.30–15.30  Karaoke, vet. Risto Lehtilä. 
    Tapahtuma on osa valtakunnallista
    Armas-festivaalia.

•	 to 19.10. klo 12–15 Senioreiden Kirjallisuuspäivä
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•	 to 26.10. klo 18–21 lokakuun iltamat, hyvää ohjelmaa ja
    Valamo Trio tanssittaa

•	ma 30.10. klo 13.30 Hyvänmielen iltapäivä,
    Raision harmoniikkakerho esiintyy

•	 ke 8.11. klo 14–15.30  Ikääntyvän mielenterveys-luento
    Psykoterapeutti Maarit Krug

•	 to 9.11. klo 14  Nenäpäivä-tilaisuus

•	 ke 15.11. klo 10–15  Senioreiden Hyvinvointipäivä 

•	 ke 29.11. klo 14–15 Aktiivisuutta elämään 2018
    -olisiko tämä ryhmätoiminta sinua varten?

•	 pe 8.12. klo 12  Kauneimmat joululaulut,
    Eira Tähtinen ja Ola Mikola

•	 to 14.12. klo 14 Joulujuhlat, jouluista ohjelmaa ja tanssia

Joulukonsertti torstaina 7.12.2017 klo 15–18 Eija Kantola & Omega 
orkesteri

Liput 14 € hyvinvointikeskuskortilla, muut 16 € etukäteen ostettuna. 
Samana päivänä kaikilta 17 €. Lipun hintaan sisältyy kahvi ja joulu-
leivonnainen. Liput tulevat myyntiin ma 16.10. alkaen asiakasneuvon-
taan.

Lisätietoja mahdollisuuksista osallistua saat mm. viikkotiedotteesta, 
www.turku.fi/lehmusvalkama tai soittamalla numeroon 02 262 5020.

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



48

DiKARe
DIKARE-toiminta: Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+).  
Digitaaliset kansalaistaidot ja arvokas elämä ikäihmisille 2017-2020 
(STEA).

uittamo:

•	Vempainkerho 1 (19.9.–10.10.) Tiistaisin klo 14–15.30 ja torstaisin 
klo 9.30–11, Kuntosali Kunto Pisteen takkahuoneessa, Kannus-
katu 5. Tietokoneiden ja verkkopalveluiden perusteiden opettelua. 
ilmoittaudu!

•	Sisäparlamentti (21.9.–14.12.) Torstaisin klo 12–14, Kuntosali Kunto 
Pisteen takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Keskustelua ajankohtaisista 
uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

•	älytön kapula (17.10.–7.11.) Tiistaisin ja torstaisin klo 9.30–11, 
Kuntosali Kunto Pisteen takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Opetel-
laan oman Android-älypuhelimen (Huawei, Samsung, Sony, Doro) 
käyttämistä. ilmoittaudu!

Petrelius:

•	Vempainkerho 1 (18.9.–9.10.) Maanantaisin ja tiistaisin klo 9.30–
11.00, Henrikinkirkon Silmu-salissa, Peltolantie 2. Tietokoneiden ja 
verkkopalveluiden perusteiden opettelua. Ilmoittaudu!

•	Vempainkerho 2 (16.10.–6.11.) Maanantaisin ja tiistaisin klo 9.30–
11.00, Henrikinkirkon Silmu-salissa, Peltolantie 2. Jatketaan verk-
koasioinnin ja tietokoneen käytön opettelua. ilmoittaudu!

lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Kai p. 050 316 7786, Sanna  p. 050 316 7785.

Auralan 
Setlementti
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RuNOSMäKi-RAuNiStulA

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS 

Soveltava kuntosaliharjoittelun ABC-kurssi
maanantaisin klo 12.00–13.00 (4.9.–9.10.2017 tai 
16.10.–20.11.2017
tai 27.11.–11.12.2017 ja 8.1.–22.1.2018), Impivaaran uimahalli, Uima-
hallinpolku 4

Kuntosaliharjoittelun opastus liikkumisrajoitteisille aloittelijoille. 
Kuntosaliharjoittelun kuuden kerran peruskurssi, jossa ammattilai-
nen opastaa asiakkaita kuntosaliharjoitteluun. Kurssi kestää kuusi 
kertaa, joiden aikana opetellaan laitteiden käyttö, tekniikka, tehdään 
oma ohjelma ja mietitään miten ja missä harjoittelua voisi jatkaa. 
Yleisavustaja paikalla. Osallistumismaksu 15 €/kurssi + sisäänpääsy-
maksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kertamaksu). Ilmoit-
tautumiset ja lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.

tasapainoryhmä 
ma klo 13.45–14.45, viikot 36–50, Impivaaran uimahalli,
Uimahallinpolku 4 

Aloittelijoiden tasapainoryhmässä opitaan tasapainoharjoittelun 
alkeet erityisliikunnanohjaajan johdolla. Osallistumismaksu 2,5 €/krt 
+ sisäänpääsymaksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kerta-
maksu). Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus
p. 050 594 7207.

Soveltava lavis 
Impivaaran uimahallissa ajalla 6.9.–13.12. keskiviikkoisin klo 9.30–10.15 
(os. Uimahallinpolku 4). Soveltava Lavis on hauska ja hikinen tanssitunti. 
Tanssiaskeleet ovat helppoja, joten mukaan pääsee tottumattomampi-
kin tanssija. Tanssia voi myös esim. tuolista kiinni pitäen, joten ryhmä 
soveltuu erityisesti henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai 
käytössä on liikkumisen apuväline. Mukaan joustavat vaatteet, tanssiin 
soveltuvat kengät ja juomapullo. Osallistuminen 2,5 €/krt + sisäänpää-
symaksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kertamaksu). Lisä-
tiedot: Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.

Liikunta



50

Soveltava vesijumppa
maanantaisin klo 15.15–15.45, viikot 36–50, Impivaaran uimahalli, 
Uimahallinpolku 4

Lämpimässä vedessä toteutettava 30 min jumppa. Tarkoitettu henki-
löille, joilla toimintakyky on rajoittunut sairauden tai vamman vuoksi, 
ja jotka kaipaavat rauhallisempaa vesijumppaa. Osallistuminen 2,5 
€/krt + sisäänpääsymaksu (Liikunta-, Seniori-, tai kertamaksu).  
Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207. 

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

•	Runosmäen terveysasema os. Signalistinkatu 2:
4.10., 1.11. ja 29.11. keskiviikkona klo 12–13 

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Runosmäki–Raunistulan alueen ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

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

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

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

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!

Kirjasto
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SeuRAKuNNAN eläKeläiStOiMiNtA
Raunistulan seniorikerho eläkeläisille, Raunistulan seurakuntatalo, 
Murtomaantie 12.  
Joka toinen tiistai klo 13, parillisilla viikoilla.  
Syyskausi alkaa 5.9. ja päättyy 28.11. Vuoden 2018 kausi alkaa 
9.1.2018.

Ystävän tupa, Runosmäen seurakuntatalo, Munterinkatu 15.  
Maanantaisin klo 13–15 ja torstaisin klo 11–13.  
Syyskausi alkaa 4.9. ja päättyy 18.12. Hartaus torstaisin klo 12:30.  
Vuoden 2018 kausi alkaa 8.1.2018.

Nuoret eläkeläiset 60+, keskusteluryhmä  ja miesten kokkiryhmä, 
Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12.   
Joka toinen tiistai klo 11. Syyskausi alkaa 26.9. ja päättyy 21.11.  
Vuoden 2018 kausi alkaa 16.1.2018.

Omaishoitajat-vertaistukiryhmä, Raunistulan seurakuntatalo,
Murtomaantie 12.  
Kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 13–14.30: 6.9., 4.10. ja 1.11.  
Vuoden 2018 ensimmäinen kokoontuminen 10.1.2018.

Juuri eläkkeelle jääneiden ryhmä, Raunistulan seurakuntatalo, 
Murtomaantie 12.  
Joka toinen maanantai klo 13, parilliset viikot.  
Syyskausi alkaa 16.10. ja päättyy 27.11. 

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

Runosmäen Vanhuskeskuksen juhlasalissa ohjelmaa keskiviikkoisin 
(13.9., 8.11. ja 13.12.) klo 13.30-15.30, josta vastaa Turun Karaokeklubi ry.

Tervetuloa!
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AuRAlAN SetleMeNtti RY 
Satakunnantie 10, 21200 Turku
p.050 316 7702
www.aurala.fi

Auralan setlementti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton 
yhdistys. Auralassa toimii mm. kansalaisopisto ja järjestämme run-
saasti senioritoimintaa. Toimintamme on kaikille avointa, tervetuloa 
mukaan!

torstaikaffet
torstaisin klo 12–13.30 Pohjola-salissa, Satakunnantie 10 
12.10.–14.12.17 (ei 23.11.) 
Tule keskustelemaan ajankohtaisista aiheista ja tapaamaan muita. 
Kahvimaksu 2€. Vapaa pääsy, tervetuloa!
Suomi sata vuotta -juhlavuoden syksy
•	Ke 11.10. klo 17 Tutustuminen tuorlan tähtitorniin ja planetaari-

oon. Opastettu kiertokävely ja planetaarioesitys kestävät yhteensä 
tunnin. Tavataan Tuorlassa,  Väisäläntie 20, Piikkiö, klo 17. Paikalle 
pääsee Turusta klo 16.20  Paimioon lähtevällä linja-autolla 706. 
Opastuksen ja esityksen hinta yht. 5 €. Mukaan mahtuu 60, ilmoit-
taudu osoitteessa aurala.fi tai Auralan toimistoon p. 050 316 7702.

•	Ti  24.10.2017 klo 15−16.30 Sata lasissa – Suomen merkkitapahtu-
mia viiden suomalaisen silmin
Tule kuulemaan ja keskustelemaan Suomen satavuotiaan historian 
merkkitapahtumista, joista kertovat viisi eri vuosikymmenillä syn-
tynyttä suomalaista. Saamme nähdä, lukea ja kuulla välähdyksiä 
itsenäisen Suomen merkkitapahtumista. Tauolla kahvittelemme 
ryhmissä ja keskustelemme omista historiakokemuksistamme.
Auralan juhlasalissa, Satakunnantie 10. Vapaa pääsy.

•	Ti 7.11. klo 18  ensimmäinen tasavalta: kasvukipuja ja kypsymistä
Suomen itsenäisyyden alkuvuosikymmenien historiasta kertoo po-
liittisen historian professori Vesa Vares. 
Auralan Pohjola-salissa, Satakunnantie 10. Vapaa pääsy.

•	Pe 17.11. klo 18.30–20 ja ke 22.11. klo 18–19.30 tanssivarpaiden 
herätys
Valmistaudu juhlavuoden tanssilattioille opettelemalla tai kertaa-
malla valssi ja suomalainen tango.

Auralan 
Setlementti
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Maksuton, mukaan mahtuu 30, ilmoittaudu osoitteessa aurala.fi tai 
Auralan toimistoon 050 316 7702. Auralan juhlasalissa, Satakun-
nantie 10.

•	Su 3.12. klo 16–19 Auralan itsenäisyyspäiväjuhla
Tule juhlimaan Suomen syntymäpäivää Auralaan. Elävää musiikkia, 
ohjelmaa koko perheelle, mahdollisuus tanssimiseen. Pientä suo-
laista ja makeaa tarjolla. Maksuton, mukaan mahtuu 130, ilmoit-
taudu Auralan toimistoon. (Sisäänpääsy pääsylipuilla.)

DiKARe
DIKARE-toiminta: Maksuttomia 
kerhoja ja toimintaa senioreille 
(60+). Digitaaliset kansalaistaidot 
ja arvokas elämä ikäihmisille 2017-2020 (STEA).

Pohjola–Raunistula:
•	Sisäparlamentti (18.9.–11.12.) Maanantaisin klo 13.30–15.30, Au-

ralan Aurora-sali, Satakunnantie 10. Keskustelua ajankohtaisista 
uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Runosmäki:
•	Vempaintuki (21.8.–11.12.) Maanantaisin klo 10–12, Runosmäen 

kirjasto, Piiparipolku 19. Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien 
arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa tai ilman.

•	Keskiviikkokerho (6.9.–13.12.) Keskiviikkoisin klo 9.30–11.30. Kes-
kustelua, visailua ja ohjelmaa ja kahvittelua.

Suikkila:
•	älytön kapula (18.9.–9.10.) Maanantaisin ja keskiviikkoisin 9.30–11, 

Suikkila-salissa, Talinkorventie 5. Opetellaan oman Android-älypu-
helimen (Huawei, Samsung, Sony, Doro) käyttämistä. ilmoittaudu!

•	Vempainkerho 1 (16.10.–6.11.) Maanantaisin ja keskiviikkoisin 
9.30–11, Suikkila-salissa, Talinkorventie 5. Tietokoneiden ja verkko-
palveluiden perusteiden opettelua. ilmoittaudu!

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

Auralan 
Setlementti
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MAARiA– PAAttiNeN

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS 
Paattisten aluetalon kuntosali 
Aluetalon kuntosali (Paattistalonkatu 1)
on Seniori- ja liikuntarannekkeella käytettävissä päivittäin klo 6–21. 

Kuntosalin ABC -kurssi 24.10.–14.11. klo 14.–15.30

Kuntosaliharjoittelun ABC -kurssilla opitaan harjoittelun perusteet ja 
laitteiden käyttö tulee tutuksi. Mukaan tarvitaan mukava ja joustava 
asu sekä sisäkengät. Kurssimaksu 15 €, lisäksi sisäänpääsymaksu 
(Seniori-, Kimmoke-, liikuntaranneke tai kertamaksu).

Ilmoittautuminen: turku.fi/kuntosaliabc. 
Lisätietoja: p. 050 554 6217.

Hyödynnä kauniit syyspäivät vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa 

Maaria–Paattisten alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät:
•	Moision kuntoradalta (Moision koulutien liittymän lähellä)
•	Tyytikinpesän kentältä leikkipaikan vieressä

Alueella toimii useita yhdistyksiä ja urheiluseuroja, jotka järjestävät 
liikuntatoimintaa myös ikääntyneille. Lisätietoja toiminnasta: liikunta-
palveluvastaava 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!

Liikunta

Kirjasto
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SeuRAKuNNAN eläKeläiStOiMiNtA 
Kotimäen naistenpiiri, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1. 
Joka maanantai klo 13. Syyskausi alkaa 11.9. ja päättyy 4.12.
Vuoden 2018 kausi alkaa 8.1.2018.

Kotimäen päiväpiiri – eläkeläisille, Kotimäen seurakuntatalo,
Arkeologinkatu 1. 
Joka toinen keskiviikko klo 13, parittomat viikot. 
Syyskausi alkaa 13.9. ja päättyy 22.11. Vuoden 2018 kausi alkaa 
17.1.2018.

Muistijumppaa, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1. 
Joka toinen keskiviikko klo 13, parilliset viikot. Syyskausi alkaa 23.8. 
ja päättyy 13.12.

Yli-Maarian tuolijumppa, Yli-Maarian seurakuntatalo,
Mittumaarintie 73. 
Joka toinen torstai, parittomat viikot klo 11.30. Syyskausi alkaa 14.9. 
ja päättyy 7.12. Vuoden 2018 kausi alkaa 18.1.2018.

Juttutupa Maarian Vanhassa pappilassa, Sorolaisenkatu 4.  
Joka tiistai klo 10–12. Syyskausi alkaa 12.9. ja päättyy 12.12.
Vuoden 2018 kausi alkaa 9.1.2018.

eläkeläisten Kauneimmat joululaulut Maarian kirkossa
ke 13.12.2017 klo 14
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PANSiO – JYRKKälä

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

Pansion kirjaston juttutupa

Ajalla 4.10. –29.11.2017 keskiviikkoisin klo 13–14.30
Jutustelua, muistelua, puuhastelua ja visailua vaihtuvien teemojen 
mukaan. 

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

SeuRAKuNNAN eläKeläiStOiMiNtA
MIKAELINSEURAKUNTA: Café Mikael

Cafe Mikael, Hövelin palvelutalo, Hyrköistentie 26, Pansio.  
Linja 42 ajaa perille. Jos tulet omalla autolla, parkkipaikkoja löytyy 
aivan kahvilan edestä, myös inva-paikkoja.

•	käsityökerho joka toinen maanantai klo 14 parittomilla viikoilla. 
•	 läheisten ryhmä 50+, kärsitkö läheisesi päihderiippuvuudesta? 

Kokoonnumme joka toinen tiistai 14–16 parittomilla viikoilla. 
•	 keskiviikkoisin päivähartaus klo 13.30.
•	 joka perjantai senioreiden teemaryhmä klo 14: vierailijoita, muka-

vaa yhdessä tekemistä ryhmäläisten toiveiden mukaan

Kirjasto
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liiKuNtAPAlVeluKeSKuS 
Seniorikortilla ja -rannekkeella myös Pansion kun-
tosalille (os. Pernontie 16) aukioloaikojen puitteissa.
Lisätietoja: p. 02 262 3233, tuto.fi/kuntosali, turku.fi/senioriranneke 

liikuntainfot Me-talolla, Hyrköistentie 26–28

Liikuntainfoon voit poiketa kysymään mitä tahansa mieltäsi askarrut-
tavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalveluista ja -paikoista. 
Maksuton, ei ilmoittautumista.

•	 3.10., 7.11. ja 5.12. klo12–13

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

Tiesitkö, että Pansiossa kulkee kulttuurikuntoilureitti? Reittikartta 
löytyy maksutta mm. Pansion kirjastosta sekä kulttuurikuntoilun 
omilta verkkosivuilta turku.fi/kultuurikuntoilu 

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Pansio–Jyrkkälän alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Härkämäen pallokentän yhteydessä
•	Pansiossa Kisapuiston kuntoradan varrella
Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
turku.fi/kuntosalit
Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6227 tai 
hanna.e.vainio@turku.fi

Liikunta

Bocciaa pelaamaan Jyrkkälän nuorisotalolle
Bocciaa pelataan aina torstaisin klo 11–14 alkaen 7.9.2017
(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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DiKARe 
DIKARE-toiminta: Maksuttomia 
kerhoja ja toimintaa senioreille 
(60+). Digitaaliset kansalaistaidot 
ja arvokas elämä ikäihmisille 2017-2020 (STEA).

Perno:

•	Sisäparlamentti (19.9.–12.12.) Tiistaisin klo 12–14 Me-talon yläker-
ta, Hyrköistentie 26–28, 2. krs. Keskustelua ajankohtaisista uutisai-
heista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Jyrkkälä:

•	Vempaintuki (19.9.–12.12.) Tiistaisin klo 12–13.30, Vexin olkkari, 
Jyrkkälänkatu 2 X, käynti kadun puolelta. Tietokoneiden, tablettien 
ja puhelimien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa tai 
ilman. 

•	Kimbleä kahvitellen (19.9.–12.12) Tiistaisin klo 14–16, Vexin olkkari, 
Jyrkkälänkatu 2 X, käynti kadun puolelta. Erilaisia lauta- ja kortti-
pelejä keskustelun ja kahvin lomassa. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Lisätietoja: Sanna p. 050 316 7785, Kai p. 050 316 7786

Auralan 
Setlementti
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NuMMi – HAliNeN

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Sauvakävelyä ma klo 13. Lähtö Hannunniitun Moottoriseuran talolta 
(Vanha Hämeentie 105).

tuolijumppa to klo 13–13.45 Hannunniitun seurakuntatalolla (Vir-
muntie 2). Maksullinen. Järjestäjä Turun naisvoimistelijat. 

Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Nummi–Halisten alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 
•	Halisissa Frantsin kentän vieressä
•	Kuuvuorenkentällä, kentän länsipäädyssä, Suntiontien ja Törmä-

tien kulmassa 

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
turku.fi/kuntosalit

liikuntainfossa voit kysyä liikunnan aloittamisesta, Turun liikunta-
palveluista ja -paikoista, ti 10.10. ja 7.11. klo 9–10 Kirkkotien terveys-
asemalla (Kirkkotie 13)

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6225 tai
satu.revosuo@turku.fi

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

tapahtumapoimintoja:
Tapahtumamme ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, kahvitarjoilu 
tapahtumissa 2 €.

•	ma 2.10. klo 13.00–14.30 Ritva-Annelin musiikkisalongissa tehdään 
musiikkimatka eri puolille luonnonkaunista Suomea suomalaisten 
tähtien matkassa. Tapahtuma on osa valtakunnallista Armas-festi-
vaalia.

•	ke 11.10. klo 13.00–14.30 Nivelluento Fysioterapeutti Jenna Wall-
den Tule-tietokeskuksesta luennoi nivelten hyvinvoinnista. Tapah-
tuma on osa valtakunnallista Armas-festivaalia. 

•	pe 3.11. klo 13.00 ”Täällä Pohjantähden alla” Pyhäinpäivän laulu-
hetki Leena ja Heikki Suomisen kanssa.

•	 ti 7.11. klo 13.00–14.30 Runollinen iltapäivä Varsinais-Suomen ru-
noviikolla Eira Tähtinen esittää musiikkia ja runoja. Lisäksi haluk-
kaat voivat myös esittää itse valitsemiaan runoja.

•	ke 22.11. klo 13.00–14.00 Lauluryhmä Valo esiintyy.

•	ma 27.11. klo 13.00–14.30 Omaishoitajaviikon konsertti esiintyjinä 
Aulis Kotaviita ja Lauri Laurikainen. Ilmoittautumista pyydetään 
viim. 24.11. kahvitarjoilun vuoksi p. 040 681 4965.

•	 ti 5.12. klo 13.00–13.40 Itsenäisyyspäivän hengessä Turun Karjala-
kuoro esittää karjalaisia ja jouluisia lauluja.

•	 to 21.12. klo 13.00–14.00 Jouluhartaus Omaishoitokeskuksessa 
Hiljennymme yhdessä alkavaan joulunaikaan Katariinanseurakun-
nan kirkkoherra Leena Kairavuon kanssa.

Voit poiketa meille aukioloaikoina, jos tarvitset apua tiedon tai palve-
luiden hakemisessa, hyvinvointiisi liittyvissä asioissa tai jutella muu-
ten vain. 
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Omaishoitokeskuksessa on tarjolla päivätoimintaa, johon voivat osal-
listua myös yksin asuvat ikäihmiset. Päivätoiminnan hinta on 15€ / 
pv (sis. päivän ohjelma, aamupala, lounas ja päiväkahvi). Soita ja sovi 
tutustumiskäynnistä! 

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

SeuRAKuNNAN eläKeläiStOiMiNtA
Vanhusten kirkkopyhä, sunnuntaina 1.10. klo 10 Pyhän Katariinan 
kirkossa. 

Messun jälkeen kirkkokahvit Nummen seurakuntakodissa. 

Kirkkobussikuljetus klo 9:10 reittiä: Varissuon kirkko – Littoistentie 
– Satakielenkatu – Tilhenkatu – Littoistentie – Västäräkinkatu – Jaa-
nintie – Karjakuja – Säkönkatu – Virmuntie – Petkeltien päätepysäkki 
– Kuralankatu – Kohmo – Kuralankatu – Vanha Hämeentie – Tammi-
tie – Hakapellonkatu – Pyhän Katariinan kirkko. Paluu samaa reittiä 
noin klo 13.

liiku tasapainoillen, Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2. 
Maanantaisin klo 9:30–10:15 ja 10:30–11:15. Perjantaisin klo 12–
12:45 ja 13–13:45. Maksuton, yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. 

Jaanin kerho, Jaanin seurakuntatalo, Jaanintie 36. Joka toinen maa-
nantai parittomilla viikoilla klo 14–15:30. 

Annan tupa, Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2. Joka toinen 
keskiviikko parillisilla viikoilla klo 11–13:30. Klo 11 alkaen lounas 
(3€), klo 12–12:45 ohjelmallinen tuokio, kahvi. 

tuolijumppa 45min, hartaus ja mehu, Jaanin seurakuntatalo, Karja-
kuja 75. Hinta 3€ / kerta tai 25€/kausi (sis. 14 kertaa). Yhteistyössä 
Turun Naisvoimistelijat, tiedustelut Stina Carpelan, p. 040 541 3743. 

ikäarvokas kortteliklubit torstaisin klo 13–15. Hannunniitussa, 
Petkeltie 5 A-B kerhohuoneessa. Varissuolla, ”Kimppakeskuksessa” 
alakerta, Katteluksenkatu 5. 



6262

Museo

KuRAlAN KYläMäKi
Avoinna tapahtumien ja kurssien aikana

Jaanintie 45, p. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi,
www.turku.fi/kuralankylamaki

•	 isoäidinaikainen joulu 9.–17.12. la–su klo 11–17, ti–pe klo 9–14
1950-luvun maalaiskylä valmistautuu jouluun.

•	taitotiistait 12.12. asti tiistaisin klo 13–17.30
Kaiken ikäisille kuukausittain vaihtuvin teemoin. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. Vapaa pääsy!

syyskuu / luonnon taikaa, lokakuu / nikkarointia, marraskuu / valon 
taikaa, joulukuu / jouluvalmisteluja

•	Avoimet viikonloput klo 12–16
Kokeiluverstaalla syvennytään kädentaitoihin ja muotokieleen eri 
materiaalien kautta. Työpajamaksu 3,50€–8 €. 30.–31.10. Lampun-
varjostimia, 25.–26.11. Kynttilänjalkoja.

•	Ompeluseura 18.9.–27.11.
Parillisten viikkojen maanantait klo 17.30–20. Syyskausi 30€ 
Tule mukaan oppimaan ja jakamaan perinteisiä käsityötaitoja. Syk-
syn teemana monipuolinen villa – huovutusta, neulakinnastekniik-
kaa, kirjontaa, kirjoneuleita ja monivärivirkkausta. Syyskausi 30€ 

•	Kynttiläkurssi 8.–22.11. keskiviikkoisin klo 17–19.30
Tunnelmaa pimeneviin iltoihin: upeita persoonallisia kynttilöitä kas-
tamalla ja valamalla. Hinta 45 €. Ilmoittautumiset turku.fi/museo 

•	Perinteiset kynttiläpajat 2.–3.12., 9.–10.12. ja 16.–17.12. klo 12–16
Kynttilöiden valmistusta perinteisellä kastamismenetelmällä. 
Varaathan aikaa n. 1,5–2 tuntia. Kaksi kynttilää/osallistuja. Paikat 
täytetään saapumisjärjestyksessä, ei ennakkovarauksia. Työpaja-
maksu 3,50 €.

•	 Joululahjavalvojaiset 12.12. klo 13–21 
Joululahjavalvojaisissa tehdään itse joulun tunnelmaa. Kokeiluvers-
taan pajassa valmistuvat niin kranssit, kortit kuin koristeet kuu-
seen. Vapaa pääsy!
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leHMuSVAlKAMAN HYViNVOiNtiKeSKuKSeN
tOiMiNtAA läHiöiSSä
tasapainoliikuntaa, kaatumisen ennaltaehkäisyä! 

Hannuniittun srk-talolla maanantaisin klo 9.30 ja klo 10.30
(15.12 2017 saakka)

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

Avoinna: ma–ke klo 12–19, to–pe klo 10–16. 

Tämän lisäksi omatoimisesti kirjastokortilla ja siihen liitetyllä pin-
koodilla avoinna joka päivä klo 7–21. 

Nummen kerho kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin
klo 10–11.30.

Iloisessa porukassa tuolijumpataan, visaillaan, nautitaan musiikista 
ja yhdessäolosta.

Kerhon toiminta on osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kunto-
projektia, jota STEA tukee.

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

Kirjasto



64

läNSiKeSKuS

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
liikuntainfot 

Liikuntainfoon voit poiketa kysymään mitä tahansa mieltäsi askarrut-
tavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalveluista ja -paikoista. 
Maksuton, ei ilmoittautumista.

•	Länsikeskuksen apteekki, Markulantie 150, Citymarketin kauppa-
käytävä, ke 25.10. klo 12–13

Qigong
on kehon, mielen ja hengen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia 
edistävä liikunta-, mietiskely- ja hoitomenetelmä. Se on yhdistelmä 
liikkeistä ja muodoista, jotka hakevat hengityksen ja mielen tasapai-
noa tuekseen. Toiminta alkaa viikolla 36, torstaisin kello 14–15.00, 
Teräsrautelan nuorisotalo, Antreaksenkuja 1.
Hinta: kertamaksu 5 € / 2,5 € 

Hyödynnä kauniit syysilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa

Länsikeskuksen alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 

•	Teräsrautelan kentältä
•	Mälikkälässä, kuntoradan Y-risteyksessä

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta 
turku.fi/kuntosalit

Alueesi liikuntapalveluvastaava p. 050 554 6224
tai roosa-mari.neitola@turku.fi

Liikunta
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DiKARe 
DiKARe-toiminta: Maksuttomia 
kerhoja ja toimintaa senioreille 
(60+). Digitaaliset kansalaistaidot 
ja arvokas elämä ikäihmisille 2017-2020 (STEA).

Hepokulta: 
•	Sisäparlamentti (20.9.–13.12.) Keskiviikkoisin klo 13.30–15.30 Hepo-

kullan Lämmön kokoustila, Jahtilähteenkatu 6. Keskustelua ajan-
kohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen 
kahvi, 1 €.

Nättinummi:
•	Sisäparlamentti (21.9.–14.12.) Torstaisin klo 14–16, uimahallin ker-

hohuone, Kreetankatu 4. Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, 
lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

•	etsi, sommittele, rytmitä (11.9.–13.11.) Maanantaisin klo 10–13. 
Teräsrautelan nuorisotalo, Antreksenkuja 1:stä. Itse otettuja digiku-
via muokataan tietokoneella. Muokattu työ tulostetaan ja käytetään 
maalaamisen mallina. Ilmoittaudu!

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

Auralan 
Setlementti

VANHuSKeSKuS 3 / liiNAHAAN VANHAiNKOti
Liinahaassa (Liinahaankatu 17, 20320 Turku) voit osallistua erilaisiin 
juhlasalin tapahtumiin. Ajankohtaiset tiedot löytyvät ilmoitustauluil-
tamme. Talossa on myös kanttiini, ja lounasaikaan on mahdollisuus 
ruokailla eläkeläishintaan. Perille pääsee linja-autolla. (300-303)
esimerkkejä syksyn tapahtumista
•	 2.10. klo 10 Turun NMKY:n musiikkiopiston konsertti
•	 12.10. alkaen Maarian seurakunnan hartaudet joka toinen torstai

klo 10.30
•	 17.10.klo 10 Ritva-Annelin musiikkisalonki: aiheena Jukka Kuoppa-

mäki
•	 26.9., 26.10. ja 28.11.klo 13–15.30 Jaskan karaoke-tanssit
•	 21.11. klo 10 Ritva-Annelin musiikkisalonki: aiheena Katri-Helena
Tervetuloa mukaan. Ohjelman muutokset mahdollisia, tarkista tiedot 
puhelimitse p. 02 262 5501.
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SeuRAKuNNAN eläKeläiStOiMiNtA

MAARiAN SeuRAKuNtA
Vanhasta uutta – Eläkeläisten muisteluryhmä: Hepokullan seura-
kuntatalo, Varkkavuorenkatu 23, kerran kuussa torstaisin klo 13.00 / 
14.09., 12.10., 09.11. ja 07.12. Vuoden 2018 kausi alkaa 11.1.2018.

Kanttorin laulajaiset, Kanttori Tero Niemi: Hepokullan seurakuntata-
lo, Varkkavuorenkatu 23 kerran kuussa torstai klo 13 / 28.09., 26.10., 
23.11., 14.12. (Hepokullan kauneimmat joululaulut), vuoden 2018 
kausi alkaa 25.1. 

Hepokullan tuolijumppa, Liikunnan ohjaaja Tuula Välimäki: Hepo-
kullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23. 5.9. alkaen joka tiistai 
klo 12.30. Hartaus parillisilla viikoilla. Syyskauden viimeinen kerta 
12.12. Vuoden 2018 kausi alkaa 9.1.2018.

Hepokullan Sukkaset-ryhmä: 25.9. Hepokullan  seurakuntatalo, 
Varkkavuorenkatu 23. Joka toinen maanantai 25.9. alkaen klo 13, pa-
rittomat viikot. Syyskauden viimeinen kokoontuminen 4.12. Vuoden 
2018 kausi alkaa 15.1.2018.

Eläkeläisten Kauneimmat joululaulut Hepokullan srk-talolla to 
14.12.2017 klo 13.

NättiNuMMeN KeRHO
Ekmaninkatu 4

p. 040 9401251

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

Iloisessa porukassa tuolijumpataan, visaillaan, nautitaan musiikista 
ja yhdessäolosta.

Toiminta on osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kunto-pro-
jektia, jota Stea tukee.
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HiRVeNSAlO-KAKSKeRtA

liiKuNtAPAlVeluKeSKuS
Hyödynnä kauniit ilmat vahvistamalla kehoa puistokuntosaleissa
Hirvensalo–Kakskerran alueella ulkokuntoilulaitteet löytyvät: 
•	Hirvensalossa, Moikoisissa, ulkoilureitin varrella Pajutien päässä
•	Hirvensalossa Wäinö Aaltosen koululta lähtevällä kuntoradalla
•	Satavassa Ekvallan uimarannalla

Lisätietoja ulkokuntoilulaitteiden käytöstä ja sijainneista osoitteesta-
turku.fi/kuntosalit
Alueesi liikuntapalveluvastaava
p. 050 554 6219 tai yasmin.akbulat@turku.fi

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

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

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

Liikunta

Kirjasto

DiKARe 
DiKARe-toiminta: Maksuttomia 
kerhoja ja toimintaa senioreille 
(60+). Digitaaliset kansalaistai-
dot ja arvokas elämä ikäihmisille 2017-2020 (STEA).
•	älytön kapula (20.9.–11.10.) Keskiviikkoisin 13.30–15 ja torstaisin 

9.30–11, Hirvensalon SPR:ssä, Seiskarinkatu 30. Opetellaan oman 
Android-älypuhelimen (Huawei, Samsung, Sony, Doro) käyttämis-
tä. ilmoittaudu!

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

Auralan 
Setlementti
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YleiSet

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

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

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

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

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

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Turussa syksyllä alkaviin ryhmiin:

lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, p. 02 262 5020
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, p. 02 262 6000

Lisätietoa Ystäväpiiri-toiminnasta ja -ryhmistä:
laura.rautiainen@vtkl.fi tai p. 050 317 2562
Laura Rautiainen, alueohjaaja, Länsi- ja Sisä-Suomi, Lounais-Suomi
Vanhustyön keskusliitto, Ystäväpiiri-toiminta
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iKäiHMiSteN PAlVelutORi
Senioreiden palveleva puhelin, arkisin klo 9–15, p. 02 262 6172
Ruotsinkielinen palveluohjaus arkisin klo 9–12, p. 050 373 1037

Ikäihmisten palvelutorilla saa ohjaus- ja neuvontapalvelua. Henkilö-
kunta auttaa löytämään yksilöllisiä, omatoimisuutta ja kotona selviyty-
mistä tukevia sekä elämän eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin julkis-
ten, yksityisten kuin kolmannen sektorin palveluista.

tervetuloa ikäihmisten palvelutori Poijuun! Avoinna arkisin klo 9–15.

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

tule-tietOKeSKuS
Olemme avoinna ti & to klo 10–15, ke klo 11–18

TULE-tietokeskus tarjoaa maksutonta ohjausta ja neuvontaa tuki- ja 
liikuntaelimistön (tule) hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

•	Tietoa tule-terveyteen vaikuttavista tekijöistä
•	Tietoa ennaltaehkäisyn ja itsehoidon merkityksestä
•	Ohjausta luotettavan tiedon pariin
•	Materiaalia kotiin vietäväksi
•	Teemapäiviä
•	Tietoa kumppanuusyhdistysten toiminnasta
•	Tietoa hyvinvointipalveluista

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

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

Ei ajanvarausta, ei lääkärin lähetettä, maksutonta!
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tuRuN KAuPuNGiN liiKuNtAPAlVelu-
KeSKuS
Käyntiosoite: Blomberginaukio 4, 20720 Turku.

Asiakaspalvelu sijaitsee Kupittaan jalkapallostadionin päädyssä katu-
tasossa 1. kerroksessa. p. 02 262 3232

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

elämyksiä ja liikuntaa arkeen yhdellä rannekkeella – edullisesti! 
Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turkulai-
sille. Se kannustaa liikkumaan oman aikataulun mukaan. Sillä pääsee 
kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan. Ran-
neke on voimassa kuusi kuukautta kerrallaan. Hinta: 40€ / 6kk + 8€ 
rannekemaksu. 
Myyntipaikat, tarkista aukioloajat:
•	liikuntapalvelukeskus, asiakaspalvelu 1.krs., Blomberginaukio 4, 

p. 02 262 3232
•	 impivaaran uimahalli, uimahallinpolku 4, p. 02 262 3588
•	Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2, p. 044 907 2702
•	Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssin kauppakeskus, 2.krs,

p. 040 160 4556
•	Wäinö Aaltosen museo, Itäinen rantakatu 38, p. 02 2620 850 
lisätiedot: turku.fi/senioriranneke tai p. 050 5546 224

etsitkö harrastusta – Kuntokonkarit tutustuttaa eri lajeihin!
Kuntokonkarit liikuntatuote tutustuttaa yli 55-vuotiaita miehiä ja nai-
sia erilaisiin liikuntalajeihin edullisesti ilman yläikärajaa. Kuntokon-
kareille on joka viikko yli 20 liikuntaryhmää, kuten keilailua, lavatans-
sia, joogaa ja kehonhuoltotunteja sekä pallopelejä, joten valikoimasta 
on helppo koota itselleen mieleinen ohjelma. Tule mukaan!

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

Liikunta
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Myyntipaikat, tarkista aukioloajat:
•	Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelu, Blomberginaukio 4,

p. 02 262 3232
•	 impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4, p. 02 262 3588
•	Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssikatu 10, p. 040 160 4556
lisätiedot: turku.fi/kuntokonkarit  p. 050 554 6218
Saattajakortti
Saattajakortti helpottaa avustajaa tarvitsevan kuntalaisen harrastuk-
siin pääsyä. Saattajakortin avulla liikkumisrajoitteinen, pitkäaikais-
sairas tai vammainen asiakas voi ottaa avustajan maksutta mukaan 
tietyille liikuntapaikoille ja kulttuurikohteisiin.  

Käyttökohteet turussa: 
•	Turun kaupungin ylläpitämät uimahallit ja kuntosalit
•	Turun taidemuseo
•	Tehdasteatteri Manila
•	Turun nuori teatteri
•	Aurinkobaletti
•	Tanssiteatteri ERI
•	FC Interin ja FC TPS:n kotipelit
•	HC TPS:n kotipelit
•	Ruisrock
Lisätietoa ja hakulomakkeet: turku.fi/saattajakortti tai
p. 050 554 6222 

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

Kulttuurikuntoilureitit
Ikääntyneille sopivia Kulttuurikuntoilureittejä ovat: Kaupunkitarinoita 
Turusta, Piiloleikki, Romanttinen Turku ja Turku on. Kulttuurikuntoi-
lureitit löytyvät maksutta mm. kirjastosta, Liikuntapalvelukeskukses-
ta (Blomberginaukio 4) sekä kulttuurikuntoilun omilta verkkosivuilta-
turku.fi/kulttuurikuntoilu
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FiNGeRROOSiN Säätiö, löYtäVä VANHuStYö 

löytävä vanhustyö - Kohtaamme arjessa haasteita omaavia, palve-
luiden ulkopuolella olevia ikääntyneitä. Työtä tehdään esimerkiksi 
yksinäisten, masentuneiden, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin 
ajautuneiden ikääntyneiden sekä heidän läheistensä parissa. Koti-
käyntien avulla löytävätyöntekijät kartoittavat tilannetta ikääntyneen 
arjessa ja ohjaavat ikääntyneen tarvittavien palveluiden piiriin. Löytä-
vää vanhustyötä tekee sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Palvelu 
on maksutonta. Mikäli olet huolissasi omasta tai lähimmäisesi tilan-
teesta, ota rohkeasti yhteyttä meihin. 

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

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

Löytävän vanhustyön toimipiste, Brahenkatu 7, 20100 Turku
www.fingerroos.net/loytava 

löytävätyöntekijät:
Saija Rahunen 044 975 16 10, saija.rahunen@fingerroos.net

Annikka Lötjönen 044 975 1757, annikka.lotjonen@fingerroos.net 
(myös ruotsi)

Sanna Jokinen 044 975 17 50,
sanna.jokinen@fingerroos.net 
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KUTSU

SINÄK
IN

KAVE
RIT

KAHV
ILLE!

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

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

ylläpitävästä ravitsemuksesta, liikunnasta tai levosta.

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

sujuu luontevas , kun paikalla on korkeintaan kymmenen ihmistä.

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

Soi oaika  ja to klo 9-16
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Tarjolla ilmaiseksi neuvontaa ja ohjausta!
Meidät tapaa esim. lokakuun tempausviikolla, jolloin kuljemme ympäri Turkua 
asuntoauton kanssa.

eläkeläisille suunnatut ilmaiset neuvontapisteet  9.–13.10. klo 10–12 tai 13–15.
Paikalla on kaupungin ja järjestön työntekijä, usein myös vapaaehtoinen. Heiltä voi 
kysyä esim. vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista, menovinkeistä tai vaikkapa 
kaupungin tukipalveluista tai muusta mieltä askarruttavista asioista. 

tämän lisäksi lokakuun kiertueella mukana:
•	 Ma 9.10. Vähävaraisuus ja diakonia - miten kirkon diakoniatyö voi auttaa, kun taloudelliset 

huolet painavat? Hyödynnä myös löytävä työ, paikalla Löytävän vanhustyön ammattilaisia.
 klo 10–12 Lausteen Kirjurinaukio / klo 13–15 Prisma Itäharju

•	 Ti 10.10. Kysy omaishoidosta ja tukipalveluista! Paikalla Turun kaupungin Hyvinvointitoi-
mialan omaishoidontuki sekä Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. Tiistaina pysä-
killä myös Turun Kuuloyhdistys ry, joka tarjoaa kuulokojeitten opastusta ja tietoa kuulon 
lähipalvelusta sekä ikäkuulosta. 

 klo 10–12 K-market Härkämäki / klo 13–15 K-market Suikkila

•	 Ke 11.10. Muisti-infoa sekä neuvontaa turvalliseen kotona asumiseen, paikalla Muistiluotsi 
ja Muistiyhdistys. Paikalla myös SPR Turun osaston Kulttuuriystävät ja muistojen salkku!

 klo 10–12 Paattisten Osuuspankin (kauppakeskuksen) parkkipaikka / klo 13–15 K-market Moisio

•	 To 12.10. Korvaamaton kovalevy: järkiasiaa ja -ohjeita aivoterveydestä ja verenpaineesta 
(Yksi elämä -terveystalkoot). Mahdollisuus myös keskustella Edunvalvontavaltuutus ry:n 
kanssa edunvalvontavaltuutukseen liittyvistä asioista. Jos olet jo tehnyt valtuutuksen, 
voit nyt tarkistaa valtuutuksen pätevyyden maksutta. 

 klo 10–12 K-supermarket Hirvensalo / klo 13–15 Sale Jäkärlä

•	 Pe 13.10. VeMPAiNtuKi/tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta. 
Apua vaikkapa laskun maksamiseen, sähköpostin käyttöön tai ajanvaraukseen TYKSlabraan. 
Tule vempaimen kanssa tai ilman. Tietoa myös kaupungin liikunta- ja kulttuuritoimen pal-
veluista! klo 10–12 K-Market Uittamo / klo 13–15 K-Citymarket Länsikeskus 

Järj. Liikkuva resurssikeskus (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin 
kumppanuushanke) yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Lisätietoja: menovinkit@kotikunnas.fi, p. 045 7750 0068
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KeRtAluONteiNeN tuKi KODiN
ulKOPuOliSiiN MeNOiHiN
(Saattaja-apu esim. lääkäri- tai esitteen tapahtumakäynteihin)

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

KulttuuRiYStäVät 

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

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

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

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

Kulttuuriystävä voi tulla turvaksi myös ilmaisiin kohteisiin.
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YStäVätOiMiNtA 

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

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

VAPAAeHtOiNeN läHiMMäiSAPu

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus
Puutarhakatu 22, 20100 Turku

Kertaluonteinen saatto- ja asiointiapu (maksuton) lääkäriin, labora-
torioon, kampaajalle, kirkkoon tai vaikka konserttiin. Varaukset ma–
to klo 11–13 numerosta 040 341 7330. Soita mieluiten noin viikkoa 
ennen saattoajankohtaa. Tarvittavat tiedot: nimi, ikä, osoite ja pu-
helinnumero, mihin olet menossa ja milloin haluat saattajan olevan 
luonasi. 

AVuStAJAKeSKuS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Yhteistyö Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin kanssa

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

Avustajien välitys: ma–to klo 9–12
Kysy lisää MuiStiKaVeRi -toiminnasta:
Ohjaus ja neuvonta: ma–to klo 13–15
Muistiohjaaja Heidi Huuskonen p. 040 673 3829
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi

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

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

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

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

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

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

•	tuKiYStäVä käy sopimuksen mukaan vanhuksen luona 1–2 kertaa 
kuukaudessa. Ystävän kanssa voi vaan rupatella tai halutessanne 
voitte ulkoilla, käydä asioilla tai vaikka erilaisissa tilaisuuksissa.

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

Toimimme STEA:n tuella ja palvelumme on asiakkaille maksuton-
ta. Toiminta on yksin asuville, joilla ei ole ammatillisen avun tarvetta 
(esim. muisti-, päihde- tai mielenterveyssyistä).

VAPAAeHtOiNeN läHiMMäiSAPu
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus, Puutarhakatu 22, 20100 Turku
Säännöllinen ystävätoiminta. Vapaaehtoinen lähimmäinen vierailee 
2–4 kertaa kuukaudessa saman henkilön luona, noin 1,5-2 tuntia ker-
rallaan. Yhdessä voitte ulkoilla, käydä kaupungilla tai vaikka kirkossa. 
Mikäli liikuntakyky tai sää estää kotoa lähtemisen, voit keittää kahvit ja 
jutustella vapaaehtoisen kanssa. Sinulle ei tule käynneistä kustannuk-
sia. Tiedustelut: vanhustyön toiminnanohjaaja Riitta Räsänen
p. 040 341 7551 tai riitta.rasanen@evl.fi 
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OletKO KiiNNOStuNut tOiMiMAAN VAPAAeHtOiSeNA? 
Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä joko säännöllisesti tai silloin tällöin. 
Mahdollisuuksia on monia ns. naapuriapua unohtamatta. Tässä on 
esimerkkejä ikääntyvien parissa tehtävistä vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksia Turussa. 

RetKiKAVeRit

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

Kurjenmäkikoti-vanhuskeskuksen asukkaat kutsuvat sinut ulkoi-
lemaan kanssaan. Retkikaverit kokoontuvat keskiviikkoisin klo 13 
avustamaan asukkaita lyhyellä kävelyllä lähiympäristössä.

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

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

tuRuN SeuDuN VANHuStuKi RY 

Lounatuulet Yhteisötalo, 2. krs
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
puh. 044 536 7741
info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Toimisto on avoinna ma–ke kello 9–12 ja to kello 12–15. 
Linja-autot: P3, 8, 20, 32 ja 42.

tukiystävätoiminta:

puh. 045 613 8839 / tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi / www.vanhus-
tuki.fi

Haluatko vanhuksen ystäväksi? Ystävänä joko käyt vanhuksen luona 
tai soitat hänelle säännöllisesti. Osallistu Tukiystävätoiminnan mak-
suttomalle Ystävän peruskurssille (3h).
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Kurssipäivät:

•	 ke 11.10. kello 9–12 Hulvelan Helmi, Raisio 
•	 ke 18.10. kello 16.30–19.30 Vanhustuen toimisto, Turku 
•	 ke 15.11. kello 13–16 Vanhustuen toimisto, Turku

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa, puhelimitse 045 613 8839 tai netti-
lomakkeella vanhustuki.fi/tukiystavatoiminta/vapaaehtoiset/koulu-
tukset/. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Saat kurs-
silta todistuksen.

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

Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa? 
Haluaisitko vaikka ohjata vanhusten ryhmää? Tule kuulemaan yhdis-
tyksemme vapaaehtoistoiminnan eri muodoista infoon, jossa kuulet 
yhdistyksen toiminnasta lisää. Osallistuminen ei velvoita toiminnan 
aloittamista. 

Infot maanantaina 2.10. ja 27.11. kello 13–14 Vanhustuen toimisto.

tuRuN KAuPuNKiläHetYS RY 
Kauppiaskatu 11 C 27
20100 Turku 
www.tukenasi.fi

•	 tukihenkilötoiminta
•	 ryhmänohjaus

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

Vapaaehtoistoiminnan kautta saat mielekästä tekemistä, tapaat uusia 
ihmisiä, opit uutta sekä saat hyödyntää elämän sinulle tuomaa koke-
musta.

Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.



81

Perehdytämme sinut toimintaan peruskoulutuksen avulla. Vapaaeh-
toisena toimimiseen saat tarvitsemasi tuen ja ohjauksen.  Lisäksi voit 
osallistua monipuoliseen jatkokoulutukseen sekä virkistystoimintaan.

Uusien vapaaehtoisten peruskoulutuksia järjestetään säännöllisesti.

Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan tapaaminen.
Katja Briny, sp. katja.briny@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.

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

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

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

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

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

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

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

tuRuN KYlätAlO 

Turun Kylätalo on kaikille avoin, matalan kynnyksen kohtaamispaik-
ka, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä monipuolista vapaaehtoistyötä 
esim. kahvilassa, myymälässä, toimistotehtävissä jne. Työnkuva ja 
-aika sovittavissa tilanteen mukaan. Ota yhteyttä tai tule käymään, 
niin jutellaan lisää.

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

SiSKOt JA SiMOt SeKä liiKKuVA ReSuRSSiKeSKuS

Turun Siskot ja Simot kiittävät kaikkia kesän hyvän mielen korttitem-
paukseen osallistuneita! Eri puolilla kaupunkia oleviin keräyskoppiin 
tuli yhteensä 1279 korttia, ja ne jaettiin kaupungin vanhuskeskusten 
kautta piristämään ikääntyneitä. Kiitos osallistuneille!

Uusia, alueellisia ja pop up -tyyppisiä eli kertaluonteisesti toteutet-
tavia, vapaaehtoistempausideoita kerätään Liikkuvan resurssikes-
kuksen lokakuun kiertueella sekä samaa aikaa olevalla Pidä huolta 
– vapaaehtoistoiminnan teemaviikolla kirjastossa. Siskot ja Simot 
suunnitteluryhmä valitsee tulleista ideoista seuraavan tempauksen, 
johon kaikki voivat osallistua. Tavoitteena on tarjota kertaluonteisia 
vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia lähellä omaa kotia.

Kiertueella saa myös neuvontaa muista vapaaehtoistoiminnan mah-
dollisuuksista! Paikalla voi myös kysyä mieltä askarruttavista asioista 
kaupungin tai järjestön työntekijältä. Mukana myös vapaaehtoinen. 
Lisätietoa kiertueesta Menovinkit-esitteen sivulta 74.  
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Löydät meidät asuntoautosta lokakuussa seuraavista parkkipaikoista:
•	maanantaina 9.10. klo 10–12 Lausteen Kirjurinaukio

   klo 13–15  Prisma Itäharju 
•	 tiistaina 10.10. klo 10–12  K-market Härkämäki
    klo 13–15  K-market Suikkila
•	 keskiviikkona 11.10.  klo 10–12  Paattisten Osuuspankki

    klo 13–15  K-market Moisio
•	 torstaina 12.10.  klo 10–12  K-supermarket Hirvensalo  

   klo 13–15  Sale Jäkärlä 
•	 perjantaina 13.10.  klo 10–12  K-Market Uittamo
    klo 13–15  K-Citymarket Länsikeskus 

PiDä HuOltA – VAPAAeHtOiStOiMiNNAN teeMAViiKKO 9.–13.10.

Tule kirjastoon tutustumaan vapaaehtoistoiminnan moniin mahdolli-
suuksiin!

Teemaviikolla pääkirjaston aulan infopisteessä on joka päivä klo 
11–17 yhdistyksiä ja järjestöjä esittelemässä toimintaansa. Panee-
likeskustelu vapaaehtoistoiminnasta on torstaina 12.10. klo 13–15 
pääkirjaston Studiossa. Tervetuloa!

Voit myös tutustua vapaaehtoistoiminnan kansioon, johon on kerätty 
esimerkkejä millaisia konkreettisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä 
olisi juuri nyt Turussa tarjolla. Kansio selattavissa pääkirjastossa 
sekä lähikirjastoissa teemaviikon lisäksi myös seuraavalla viikolla 
(20.10. saakka). Kansio löytyy myös Liikkuvan resurssikeskuksen 
lokakuun kiertueelta.

Teemaviikon järjestävät Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala ja Turun 
Kaupunkilähetys ry:n Asiakkaan polku -hanke yhdessä Turun Lähim-
mäispalveluyhdistyksen Liikkuva resurssikeskus -hankkeen ja MLL:n 
Varsinais-Suomen piirin kanssa.

PiDä HuOltA – VAPAAeHtOiStOiMiNNAN iNFOtORi 
Yhdistykset ja järjestöt esittelevät vapaaehtoistoimintaansa Studiossa 
4.12. klo 14-17. Tarjolla on glögiä ja pipareita, ja samalla voit tutus-
tua kirjaston joulukorttikeräykseen. Aulan laatikkoon kerätään koko 
viikon joulukortteja, jotka jaetaan vanhainkotien asukkaille keräyksen 
päätyttyä.



Syksyn ja talven menovinkit senioreille -esitteen toteutus:

Julkaisija: Liikkuva resurssikeskus -hanke, Turun Lähimmäispal-
veluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke (STEA) 
yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä vapaa-
aikatoimialan kanssa. 

Kannen kuvat: Säde Suominen 
Taitto: Merja Kokkala 
Paino: Spinpress 
Painos: 6000 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

Jos matkat näihin tapahtumiin tuntuvat pitkiltä, kannattaa 
selvittää, kulkevatko palvelulinjan linja-autot 1–3 halua-
maasi kohteeseen. Kenties pääset bussilla ovelle asti!

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

Jos et pysty yksin lähtemään haluamaasi toimintaan, varaa 
vapaaehtoinen seuraksesi. Lisätietoja löydät esitteen va-
paaehtoistoiminnan sivuilta!

Tervetuloa toiminnan pariin!


