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Alla aktiviteter kommer att uppdateras på Kimmokes hemsida turku.fi/sv/kimmoke, så följ den och håll ett 

öga öppet! Vi påminner om några av funktionerna på traditionellt sätt via sms. För att ta emot sms, vänli-

gen kontrollera dina kontaktuppgifter på Kimmokes försäljningsställe. 

I juli har vi semester och inga sms skickas. 

  

Kimmoke-erbjudanden är tillgängliga för dig under ditt Kimmoke-korts giltighetstid. 

Om du vill kan du skicka idéer, tankar och önskemål relaterade till incitamentet till:  

liikunta.palvelut@turku.fi 

 

 

 

Kimmoke tips för sommaren 2022 

  

  

Gå på ett träningspass! 

Kulturmotion är ett av kulturhuvudstadsårets bestående spår. Återupplev och inspireras av din hemstad 

på rutter som kombinerar både kultur och träning. Nästan tjugo olika vägar för att lära känna Åbo genom 

mirakel, kärlekshistorier, statyer och stadsberättelser. På den nya rutten Åbo Minnen kan du ta del av 

minnen av de som är födda eller uppväxta runtom Åbo. Rutten går i Kuppis med omnejd och du kan 

välja en rutt som är 2 km eller 4 km lång. Den kortare vägen går på slät mark och har gott om bänkar att 

sitta på, samt en offentlig lounge. Rutten är lämpad för transport med rullstol eller rullator. Den längre 

rutten går genom Vårdbergsparken, men även denna kan gås utan att gå i trappor. Åbo Minnen rutten 

har skapats i samarbete med Åbo regionförbund, Folkhälsan och Åbo stad. 

  

Ladda ner den kostnadsfria Citynomad-appen. Hitta vägen med nyckelordet: "kulttuurikuntoilu" 

eller läs mer: www.turku.fi/kulttuurikuntoilu, papperskartor finns vid t.ex. huvudbiblioteket (slottsgatan 2), 

Åbosamfundets kontor (Brinkala, vid Gamla Stortorget) och Turistbyrån på Monitori vid Salutorget (Aura-

gatan 8). 

   

  

Biblioteksgårdens program 

På biblioteksgården hittar du lite program sommaren 2022 – bland annat Hittimittari, scenuppvisningar 

och boktips! Kolla in hela sommarens program via: https://www.turku.fi/uutinen/2022-05-20_kirjastopi-

han-kesa (OBS! Hemsidan finns bara på finska). 

 

Populära grupplåtar för sommarkänsla 13.6 – 29.8 

Åbo musikklubb sjunger (på finska) för Åboborna hela sommaren på bibliotekets innergård, varje mån-

dag kl. 17:00 – 18:15. Kan inhiberas enligt väder.  

 

Gatudanser på biblioteksgården 28.6 – 30.8 

Gatudanser hålls på bibliotekets innergård tisdags kvällar kl. 17:00 – 18:30. Välkommen med!  
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Familjeprogram för sommarlovet 

Semesterskoj erbjuder gratis och öppet program för grundskolebarn och barnfamiljer i fyra bostadsområ-

den av Åbo vardagar från 6.6 – 29.7. Det blir lek, träning, konstverkstäder och mycket annat att göra ut-

omhus, under ledning av vuxna. Enstaka evenemang och aktiviteter  tar även plats i fem andra bostads-

områden. Utöver Semesterskoj-programmet ordnas även Kivakesä-aktiviteter för barn och ungdomar i 

Åbo. Kivakesä-aktiviteter är betalda eller gratis beroende på evenemang. Mer detaljerad information och 

scheman hittar du här: https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kivaloma  

(Obs! Mest information finns på finska, litet på svenska). 

 

 

 

Förmåner för Kimmoke-användare sommaren 2022 
 

 

Kimmokkes odling på Munttisbacken - med hjälp av trädgårdsmästare och en tomt! 

Till sommaren har Kimmokeanvändarna egen jordbruksmark vid Munttisbacken nära Leaf-Areena. Den 

spänstiga tomten kan odlas ihop eller om så önskas kan den gemensamma tomten delas upp i mindre 

egna ytor. De nödvändiga fröna, plantorna och verktygen får man genom trädgårdsmästaren. Aaja 

Peura, en fantastisk trädgårdsmästare som varit bekant från förra året för 4H, delar med sig av råd och 

tips och arbetar tillsammans. Skördefest kommer att hållas för bönder under hösten! 

 

Munttisbackens plats (I Kärsämäki, nära Ristinpaltankatua) 

Buss nr. 1 tar dig inom 500 meter av platsen. För mer detaljerade platsbeskrivningar, se: 

www.turku.4h.fi/viljelypalstat  

Schemat för sommarens senare träffar bestäms på plats den första träffen. Ett mer detaljerat schema 

kommer att finnas på Kimmoke-sidan efteråt. 

Det första tillfället är torsdag 2.6 kl. 17 – 19.  

 

 

Gratis inträde till Åbo stads museer vardagar, med Kimmoke-armbandet 

Kom ihåg att föranmäla ditt besök i förväg via deras webbplatser.  

 

APOTEKSMUSEET OCH QWENSEL HUSET 

Utforska en egendom från 1700-talet samt ett gammalt apotek. Öppet varje dag kl. 10 – 18, med undan-

tag för vissa högtider.  

Guider talar finska, tillgängliga torsdag – söndag kl. 12:00 

Mer information: www.turku.fi/apteekkimuseo   

 

BIOLOGISKA MUSEET 

Besök utställningen Bara bajs! fram till november 2022. Öppet alla dagar kl. 10 – 18 under sommaren, 

med undantag för vissa högtider. 

Mer information: www.turku.fi/sv/biologiska-museet/valkommen-till-museet 

 

KAURALA BYBACKE 

Ett kulturellt rekreationsområde öppet för alla, där du kan möta inspektören och husmor i arbete med 

sina sommarsysslor! På sommaren går fåren i hagarna, och hönsen bor i hönshuset. 

Kom och se på utställningen Black Kaffinobox XXIV – fotografier 67 x N.N, fram till 23:e Juni 2022. Det 

finns även andra evenemang i byn: onsdagar erbjuder Iso-Kohmos hus en mängd olika vardagssysslor 

och på lördagar har experimentverkstaden mycket på gång! 

Museigården är öppen alla dagar, kl. 10 – 18 på sommaren, men du kan även besöka naturområdet på 

egen hand!  

Mer information: www.turku.fi/sv/kuralabybacke 
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KLOSTERBACKENS MUSEIKVARTER 

Klosterbacken är ett gammalt kvarter som bevarats som det varit innan Åbo brand, du kan besöka en 

mängd experter inom olika hantverkaryrken här! Öppet alla dagar, kl. 10 – 18 på sommaren, med undan-

tag för vissa högtider. 

Mer information: www.turku.fi/sv/klosterbacken 

 

ÅBO SLOTT 

Välkommen till Åbo slotts Vanitas-utställning, om skönhet, ungdom och överflöd (fram till 14.8.2022). 

Åbo slott är öppet varje dag, kl. 10 – 18 på sommaren, med undantag för vissa högtider. Du kan läsa 

mer om utställningen på Åbo slotts hemsida. 

Mer information: www.turku.fi/sv/aboslott 

 

WAM 

Konstmuseum med ol    utställn ng r, se T  o Suors s ”Instutute of Coex stence” fr m t ll 5.6.2022 eller 

Antti Lattinens kommande soloutställning om fysisk aktivitet från 28.5.2022.  

Konstmuseet är öppet tisdagar till söndagar, med varierande öppettider. Läs mer om dem och utställ-

ningarna här: www.wam.fi/sv 

 

 

Överraskande möten i Äventyrsparken 

Barnkulturcentrets Äventyrspark erbjuder Kimmoke-användare och deras familjer (max. 4 personer) möj-

lighet att delta i Konstverkstaden och en del andra evenemang, såsom teaterföreställningar, helt gratis. 

Var redo att visa Kimmoke-kortet i kassan.  

 

Seriebiljetter till Äventyrsparken för 20 euro 

Äventyrsparken erbjuder en rea på sina seriebiljetter för alla Kimmoke-användare. Seriekortet kan an-

vändas av flera personer, och är inte personligt. 10-gångers kortet är användbart hela sommarsäsongen, 

8.6 – 3.8.2022. Med seriekortet får du billigare tillgång till parkens äventyrliga evenemang och teaterföre-

ställningar. Kom ihåg att visa upp Kimmoke-kortet vid inköp! 

För mer information, se: Äventyrsparkens Infopunkt och prislista | Turku.fi  

 

Mer information om Äventyrsparken: turku.fi/sv/aventyrsparken   

 

 

 

JUNI 
 

 

Inled tomtodlingarna! Torsdag 2.6 kl. 17 – 19  

Odlingen av tomterna på Munttismäki inleds, och du kan möta trädgårdsmästaren Aaja Peura. Du behö-

ver inte veta något om odling, du kan bara komma för att se dig runt och lyssna! Vid detta första möte 

kommer man att diskutera andra lämpliga mötestillfällen, och schemat för resten av sommaren kommer 

att finnas på Kimmoke-sidan i efterhand. Mer information hittar du längre upp, under sommarför-

månerna.  

 

Lördag 11.6 kl. 12 – 15 gratis entré till Finlands scoutmuseum 

Du får denna dag gratis entré genom att visa upp ditt Kimmoke-kort! Finlands scoutmuseum är ett nat-

ionellt specialmuseum som underhålls av Finlands Scoutsmuseums förbund. Museet har varit verksamt 

sedan 1962 och har samlat en unik föremålssamling i sitt arkiv, av hela den finländska scoutens historia. 

Museet hittar du vid Västra långgatan 13. 

Läs mer om museet här: scout.fi/nu/scoutmuseum/   
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Vandringstur till Kuhankuno torsdag 16.6 kl. 14 

Vi åker med buss till Kuhankuno, förbered dig genom att packa lämplig utrustning och egna snacks. På 

plats kan du vandra rutter av olika längd i natursköna landskap. Mer information om resan och anmälan 

kommer senare. 

Läs mer om Kuhankuno här: kuhankuono.fi/sv/  

 

Bowling vid Kuppis bowlinghall 17.6 

Fredag 17.6, kl. 13 – 14 är det bowling vid Kuppishallen! Inträde och bowlingskor är gratis med Kim-

moke-kortet.  

(Kuppis bowlinghall, Kuppisgränd 1) 

 

Invigningsfest på Kloserbacken Lördag 18.6 kl. 10 – 18 

Välkommen att fira den förnyade Klosterbacken! Utställningsvisningar, musik och annat program plane-

ras. Du som har Kimmoke-kort kommer in gratis. 

(Vartiovuorenkatu 2) 

 

Veikkausliiga fotbollsmatch Onsdag 22.6 kl. 18 

Du får ett sms med en biljett till fotbollsmatchen, men kom ihåg att du måste visa sms:et i biljettkassan 

en halvtimme innan matchen! Ta med ditt Kimmoke-kort. (Veritas stadion, Hipposvägen 6).  

 

Lär känna Åbo Hälso- och Sjukvårdsmuseum! Onsdag 22.6 kl. 13 och 14 

Med två skilda guidningsgrupper får vi besöka sjukvårdsmuseet. Vi får höra om hur och med vilka medel 

”dödssju dom r” såsom  oler , tuber olos och  ol o bot des förr. Och vet du med v l et sorts föremål 

man förknippat med år av skolhälsovård vid mödravårdssjukhuset i Heideken? Du får även se museets 

obduktionsutrustning. Du hittar museet vid Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 13. Guidningen sker på 

finska. 

OBS! Förhandsanmälan krävs, guidningarna rymmer 10 personer per grupp.  

Anmäl dig till grupp 1, kl. 13: https://www.lyyti.in/Tutustuminen_Terveydenhuoltomuseoon_8573  

Anmäl dig till grupp 2, kl. 14: https://www.lyyti.in/Tutustuminen_Terveydenhuoltomu-

seoon_ryhma_2_8961  

 

Tisdag 28.6 kl. 13 – 14 Guidning i Aboa Vetus Ars Nova  
Välkommen på en guidad tur i museet där du får bekanta dig med den arkeologiska sidan av museet, 
och därmed besöka de arkeologiska utgrävningarna på museets innergård under ledningen av en guide. 
Guidningen rymmer 20 personer, förhandsanmälan krävs! Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Aboa_Ve-
tus_Ars_Nova_6659 senast 13.6. Vi samlas i museilobbyn, och startar guidningen därifrån. OBS! Guid-
ningen sker på finska!  
Du hittar mer information om museet här: www.aboavetusarsnova.fi/sv  
(Östra strandgatan 4 – 6) 
 
Promenad i Paavonpolku Onsdag 29.6 kl. 13 – 15 
Välkommen till Paavos stigar! Tillsammans promenerar vi på Uittamo Paavo-leden i cirka 5 kilometer 
vacker natur och löser olika uppgifter längs vägen. Kläd dig för vandring, med bekväma skor, och ta med 
en flaska vatten. Obs! Rutten är inte rullstollstillgänglig.  
Promenaden rymmer 15 personer, anmäl dig genom att ringa till 050 5546228. 
 
 
 

JULI – huvudsakligen självständiga aktiviteter 

 

 

Kom ihåg åkerodlingarna! Mer information hittar du på Kimmokes hemsidor. 

 

 

Gratis inträde till Åbo Universitets botaniska trädgård, torsdag 7.7, kl. 11 - 17 
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Samlingen av över 5000 olika växtarter är ett skyltfönster för vår planets mångfaldiga växtvärld. Trädgår-

dens samlingar innehåller växter från olika klimatzoner runtom i världen, från regnskogar till öken! Du får 

gratis entré med Kimmoke-kort. Du kan läsa mer om trädgården och dess öppettider i förväg här: 

https://sites.utu.fi/kasvitieteellinen-puutarha/en/ (OBS! Hemsidan finns bara på finska och engelska). 

(Runsala parkväg 215, når hit med buss nr. 8)  

Tips från oss: Om du vill kan du kombinera din dagstur med Runsalas kulturmotion rutt! Du hittar pap-

perskartor vid den botaniska trädgården.  

 

Gratis inträde till Åbo Universitets botaniska trädgård, onsdag 20.7, kl. 11 - 17 

Samlingen av över 5000 olika växtarter är ett skyltfönster för vår planets mångfaldiga växtvärld. Trädgår-

dens samlingar innehåller växter från olika klimatzoner runtom i världen, från regnskogar till öken! Du får 

gratis entré med Kimmoke-kort. Du kan läsa mer om trädgården och dess öppettider i förväg här: 

https://sites.utu.fi/kasvitieteellinen-puutarha/en/ (OBS! Hemsidan finns bara på finska och engelska). 

(Runsala parkväg 215, når hit med buss nr. 8)  

Tips från oss: Om du vill kan du kombinera din dagstur med Runsalas kulturmotion rutt! Du hittar pap-

perskartor vid den botaniska trädgården.  

 

Veikkausliiga fotbollsmatch Måndag 25.7 kl. 18 

Du får ett sms med en biljett till fotbollsmatchen, men kom ihåg att du måste visa sms:et i biljettkassan 

en halvtimme innan matchen! Ta med ditt Kimmoke-kort. (Veritas stadion, Hipposvägen 6).  

 
Guidning vid Åbo Universitets botaniska trädgård, tisdag 28.7, kl. 13 

Häng med på en guidad tur genom botaniska trädgårdens utomhusträdgård! Det finns plats för 20 delta-

gare, förhandsanmälan krävs. Vi träffas alla på Trätorget kl. 12:20, varefter vi tillsammans tar oss till 

trädgården med buss nr. 8. Anmälan öppnar 11.7 kl. 12:00. Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Kier-

ros_kasvitieteellisessa_puutarhassa_1513  

OBS! guidningen sker bara på finska! 

 
 
 

AUGUSTI 
 

 

Kom ihåg åkerodlingarna! Mer information hittar du på Kimmokes hemsidor! 

 

 

Ta en rundtur genom gamla Kurala onsdag 3.8 

Häng med på en timslång guidning av Kurala bybacke. Du lär dig känna områdets förflutna, och får re-

flektera över livet, sederna och den tidens människors tro, Kurala är en plats som bebotts sedan järnål-

dern.  

Obs! Vandringen är cirka en kilometer lång, och att terrängen kan vara ojämn. Vi träffas på Auragatan 2, 

varifrån vi tar åker med Föli-buss via linje 2B. Vi möter guiden framför pilotverkstaden. Guidningen rym-

mer 25 personer, förhandsanmäl dig senast onsdag 27.7 här: https://www.lyyti.fi/reg/Kierros_muinai-

seen_Kuralaan_4444  

Guidningen sker på finska. 

 

Veikkausliiga fotbollsmatch Lördag 6.8 kl. 17 

Du får ett sms med en biljett till fotbollsmatchen, men kom ihåg att du måste visa sms:et i biljettkassan 

en halvtimme innan matchen! Ta med ditt Kimmoke-kort. (Veritas stadion, Hipposvägen 6). 

 

Svenskspråkig guidning vid Apoteksmuseet 12.8 kl. 13 

Följ med på en svenskspråkig guidning till Åbos Apoteksmuseum! Den guidade turen introducerar dig till 

adelns hem under sekelskiftet 1700-1800 genom Dr. Pippings familjehem. De kliver in i ett 1900-tals 

apotek som berättar om den tidens medicin, apoteksarbete och utbildning.  
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Veikkausliiga fotbollsmatch Lördag 13.8 kl. 17 

Du får ett sms med en biljett till fotbollsmatchen, men kom ihåg att du måste visa sms:et i biljettkassan 

en halvtimme innan matchen! Ta med ditt Kimmoke-kort. (Veritas stadion, Hipposvägen 6).  

 

Lördag 13.8 – Söndag 14.8 kl. 11 – 17, Elosarka-evenemanget 

Kaurala by har jordbruksutställning! Du får vandra i det förflutna, med atmosfär och dofter som skapar 

inlevelse. Sarkasmuseet medverkas också i evenemanget. Evenemanget är öppet för alla! Du når hit 

med Föli bussarna, linje 2, 2A, 2B och 2C.  

(Jahnvägen 45) 

 

Hantverksdagarna på Klosterbacken Tors – Sön 18.8 – 21.8, kl. 10 – 18 

Klosterbacken myllrar med experter i olika hantverk, och du kan komma och se dem arbeta i en inlevel-

sefull omgivning. Kom och se traditionella hantverk komma till liv i museets historiska verkstäder.  

(Vartiovuortenkatu 2) 

 

Bowling vid Kuppis bowlinghall 

Fredag  19.8 kl. 13 – 14 är det bowling vid Kuppishallen! Inträde och bowlingskor är gratis med Kim-

moke-kortet.  

(Kuppis bowlinghall, Kuppisgränd 2) 

 

Gratis entré till Åbo konstmuseum Tisdag 23.8 kl. 11 - 19 

Visa ditt Kimmoke-kort vid biljettkassan, så får du vandra i museet gratis! Denna fördel erbjuds av Åbo 

Konstmuseum. Läs mer om museet här: https://turuntaidemuseo.fi/sv  

(Auragatan 26) 

 

Åbo konstmuseum: Modern kvinna Tisdag 23.8 kl.14 

Den Moderna Kvinnan-utställningen presenterar i huvudsak Helene Schjerfbeckin (1862–1946), Ellen 

Thesleffin (1869–1954), Sigrid Schaumanin (1877–1979) och Elga Sesemannin (1922–2007) i deras fin-

ländska konst från tidigt 1900-tal. Utställningen fokuserar på den moderna kvinnans roll i den tidens soci-

ala, politiska och kulturella förändringar. Ämnet för studien är också hur det var möjligt för en kvinna att 

skapa en självständig karriär som konstnär i Finland. Den kostnadsfria guidningen, som varar en timme, 

rymmer 25 föranmälda Kimmoke-användare. OBS! guidningen sker på finska.  

Anmäl dig senast 19.8 genom att ringa till 040 6323 378 eller genom att sända e-post till info@turuntai-

demuseo.fi  

(Åbo konstmuseum, Auragatan 26) 

 

Veikkausliiga fotbollsmatch Lördag 27.8 kl. 17 

Du får ett sms med en biljett till fotbollsmatchen, men kom ihåg att du måste visa sms:et i biljettkassan 

en halvtimme innan matchen! Ta med ditt Kimmoke-kort. (Veritas stadion, Hipposvägen 6).  

 

Fartfyllda aktiviteter vid Flowpark Tisdag 30.8 kl. 12 - 15! 

Detta evenemang riktar sig till personer under 30 år. 

Vid Flowpark har äventyrsstigar byggts uppe i träden, på höjder upp till tjugo meter upp! Det finns 18 

olika spår med fyra olika svårighetsgrader, det finns utmaningar för alla! På stigarna utmanas du av 

svingande broar, lianhopp, gungor och zip-lines!  

Evenemanget rymmer 15 unga, och du får en inledande guidning, ges utrustning (sele och hjälm) och 

visas genom en testbana. Det rekommenderas att du tar med handskar själv! 

Vi möts upp i parken, vid biljettkassan. Anmälan tillkommer senare i Augusti.  

Du kan läsa mer om parken här: www.flowpark.fi/sv/  

(Flowpark Åbo, Skansgatan 10) 
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