
PANSIO-PERNON 
KAUPUNGINOSAPÄIVÄT 
torstaista sunnuntaihin 30.8.–2.9. 

La 1.9. Pansio–Perno-päivä klo 12–15 
Pansion koulun pihalla
Tutustu ohjelmaan:
kaupunginosaviikot.net/ohjelma-2018 
Ohjelmalehtisen voi myös noutaa Me-
talolta, Hyrköistentie 26.

PANSION KIRJASTOSSA 
TAPAHTUU
Pe 31.8. Klo 14–15.30 Turkulaisten 
hittimittari
Tule mukaan kuuntelemaan ja 
arvioimaan turkulaishittejä! Kaupun- 
ginosaviikkojen aikana hittimittarissa 
kuunnellaan turkulaisten artistien 
tekemiä tai Turusta kertovia kappaleita 
menneiltä vuosikymmeniltä. Kuuntelun 
jälkeen annetaan kappaleille pisteet. 
Lopussa selviää, mikä oli yleisöraadin 
mielestä paras turkulaishitti.

La 1.9. Pansio–Perno-päivänä 
poistokirjamyynti. Tervetuloa 
tekemään edullisia löytöjä.

Vaihda vapaalle

Vinkkejä 
vapaa-aikaan 

SYKSY
2018Pansio-Perno

Ti 4.9. klo 9–11 Ystävämme 
Jänis -nukketeatteriesitys 
Nukketeatteritaiteilija Velma Jääskeläisen 
esitys tutustuttaa katsojan suomalaisiin 
kansansatuihin jäniksen näkökulmasta. 

SPR:n läksyhelppi 4.9. alkaen tiistaisin.
Tule tekemään läksyt koulun jälkeen 
sekä pelaamaan lautapelejä. Toiminta on 
ohjattua.

Seikkailupuiston satuaamu
Pe 26.10. klo 10 vuorovaikutteinen 
satuaamu lapsille. 

Pansion kirjasto 
Avoinna ma, ke klo 13–19,  
ti, to, pe 10–16
Pernontie 29, p. 02 262 0774
turku.fi/kirjasto

Jyrkkälän kirjasto
Kirjaston henkilökunta palvelee 
asiakkaita ma ja ke klo 10–16. Samassa 
monitoimitalossa on Jyrkkälän 
nuorisotalo, jonka aukioloaikoina voit 
lainata ja noutaa varauksia omatoimisesti. 
Nuorisotalonkuja 2, p. 02 262 0752
kirjasto.jyrkkala@turku.fi
turku.fi/toimipaikat/jyrkkalan-kirjasto

Alueen tapahtumista löydät lisätietoja: turku.fi/pansio             facebook.com/groups/pansiojyrkkala

   Esitteen toiminta maksutonta, ellei toisin mainita. #turkutekeehyvää    



Lähin Lasten liikunnan ihmemaa on 
Aunelan palloiluhallissa, Opintie 1, 
sunnuntaisin 9.9.–9.12. klo 17–19. 
Tervetuloa liikkumaan koko perheen 
voimin maksuttomaan Ihmemaahan!
turku.fi/ihmemaa

ALAKOULULAISILLE 
MAKSUTTOMIA 
LIIKUNTAKERHOJA!
Liikkuvan koulun LiiKe-kerhot  
Pansion koululla:
1.–2.lk: ma klo 14–15, alk. 3.9.
3.–4.lk: to klo 14–15, alk. 30.8.
5.–6.lk: ti klo 14–15, alk. 21.8.
Lisätietoja: 
rehtori Antti Hyssälä, p. 050 432 3599

KOKO TURKU ULKOILEE 
Tutustu syksyn tarjontaan: 
turku.fi/liikunta

PANSION KUNTOSALI
Avoinna:
ma–to klo 14–20 (ti klo 16–18 vain 
naiset), 
pe klo 13–20, 
su klo 11–17 (su klo 11–13 vain naiset)
eläkeläisvuorot ma, ke ja to klo 14–15

Sisäänpääsy: 
Seniori- tai Kimmoke-ranneke, 
kertamaksu 2,50 €, 
10-kerran kortti 20 €, 
kk-kortti 30 €.  

Pernontie 16, p. 02 262 3233
tuto.fi > palvelut >kuntosali

KENELLE KIMMOKE-RANNEKE?
Kimmokkeella voi harrastaa liikuntaa 
kaupungin uimalaitoksissa ja 
kuntosaleilla, nauttia kulttuurista 
tai elämyksistä urheilu- ja 
kulttuuritapahtumissa. Kimmoke-
ranneke on tarkoitettu tiettyjä Kelan 
tukia saaville turkulaisille. 
Hinta: 39 € / 6 kk (+ 8 € rannekemaksu 
ensimmäisellä kerralla). 
turku.fi/kimmoke
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Esitteen toiminta maksutonta, ellei toisin mainita.

Esitteen toiminta maksutonta, 
ellei toisin mainita.

TARVITSETKO 
LIIKUNTAVINKKEJÄ? 
Tule kuulemaan Turun monipuolisista 
liikuntamahdollisuuksista ja 
keskustelemaan asiantuntijan 
kanssa. Jaossa on kokeilulippuja 
liikuntatuotteisiin.
Me-talo, Hyrköistentie 26–28, torstaisin 
13.9., 11.10. ja 15.11. klo 12.30–13.30

Lisätietoja: turku.fi/liikuntaneuvonta,  
satu.revonsuo@turku.fi, p. 050 554 6225

MIHI-VUOROT
13–19-vuotiaiden omatoimivuorot 
kuntosalilla ke 15–21 ja pe 13–20. 
Lisätietoja: 
Jorma Fisk, p. 050 554 6250 
mihi.fi
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PANSION NUORISOTALO 
Nuorten toivomaa toimintaa 9–18-vuotiaille, joilla on nuorisokortti. 
Nuorisokorttihakemuksen ja lisätietoja saa nuorisotalolta tai turku.fi/nuoriso. 
Viikoittain muuttuvat aukioloajat löydät talon ovesta. Retkistä, leireistä ja muista 
toiminnoista löydät tietoa Instagramista      pansion.nuorisotalo

Pernontie 16, rakennus B, tekonurmikentän laidassa,  
p. 040 621 2741, 040 161 2451, pansion.nuorisotalo@turku.fi

PANSION MOOTTORIHALLI
Nuorisotalon vieressä on tee se itse -korjaushalli 14–26-vuotiaille.  
Paikkavarauksia ei oteta vastaan.

Avoinna: ma klo 14–20, ti suljettu, ke 8–15.30, to 14–20, pe 8–15.30, la ja su suljettu

Moottorihallin hoitaja, p. 040 182 5705, turku.fi/toimipaikat/pansion-moottorihalli 

JYRKKÄLÄN NUORISOTALO
Nuorten toivomaa toimintaa 9–18-vuotiaille, joilla on nuorisokortti. 
Nuorisokorttihakemuksen ja lisätietoja saa nuorisotalolta tai turku.fi/nuoriso. 
Viikoittain muuttuvat aukioloajat löydät talon ovesta. Retkistä, leireistä ja muista 
toiminnoista löydät tietoa Instagramista      jyrkkalan.nuorisotalo ja Facebookista
     Jyrkkälän nuorisotalo.

Nuorisotalonkuja 2, p. 040 188 0516, 040 621 2795, jyrkkalan.nuorisotalo@turku.fi
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