
Kimmokkeen 

kevätmenot 2019 
 

 

 Kimmokelaiset arkipäivinä ilmaiseksi museokeskuksen museoihin!  

 Apteekkimuseo ja Qwenselin talo avoinna ti–pe klo 10–18. (Läntinen rantakatu 13 b)  

 Luostarinmäen käsityöläismuseo avoinna 31.3 - 3.6. ti-pe klo.10–18 (Vartiovuorenkatu 2)  

 Turun linna avoinna ti–pe klo 10–18 (Linnankatu 80)  

 Wäinö Aaltosen taidemuseo 8.2 – 19.5 Salla Tykkä, video ja valokuvateoksia. Avoinna ti, ke ja pe 

klo. 10–18, to klo 10–19. (Itäinen rantakatu 38)  

Huom! Biologinen museo on toistaiseksi suljettu remontin ajan. 

 

Muista! Hiihdä ja luistele talvikaudella  

Kimmokekortilla maksutta luistinvuokra Kupittaan luistelumadolta (turku.fi/luistelu) ja suksivuokra 

Impivaaran suksivuokraamosta (turku.fi/suksivuokraamo). Säävaraus. 

 

Katso kimmokelaisten ohjatut liikuntavuorot: www.turku.fi/kimmoke 

 

Nuorisopalveluiden edut alle 29-vuotiaille 

 Vimman avoin taidepajaan maksuton osallistuminen 5 kertaa (sis. materiaalit) 

 Skeittihalli Cube maksuton sisäänpääsy 5 kertaa (sis. välinevuokran) 

 

 

MAALISKUU 
 

- To 21.3. klo 18 TFO:n lastenkonsertti: Musiikkisatu Hilla ja Liisi  

Hilla ja Liisi on musiikkikasvattajien Mari Kätkän, Ulla Piispasen ja Tuomas Kesälän säveltämä ja 
palkitun graafikon Sari Airolan kuvittama värikylläinen kokonaisuus. Musiikkisatu toimii sekä 
satuseikkailuna että lapsen ensimmäisenä johdatuksena orkesterimusiikin maailmaan. 
Konsertin pituus n. 45 min, ei väliaikaa. Ennen konserttia Lasten kulttuuritempaus klo 17–18. 
Lisätiedot lippuista ja niiden lunastuksesta tekstiviestillä lähempänä esitysajankohtaa. Mukaan 
mahtuu 60 hlöä. Etu on osa kaverikampanjaa, joten mukaan voi ottaa ja max. 3 kaveria. (Turun 
konserttitalo, Aninkaistenkatu 9) 

 

 

- La 23.3. klo 19 Hamlet Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä  
Turun kaupunginteatterin kevään suurproduktio on maailman tunnetuin näytelmä, William 
Shakespearen Hamlet. Se on ajassa kiinni oleva, moderni ja hyvin vähän pölyinen näytelmä 
vallasta, kostosta ja moraalittomuudesta. Näytelmän ohjaa Paavo Westerberg ja pääroolia esittää 
Jussi Nikkilä. Lisätiedot lippuista ja niiden lunastuksesta tekstiviestillä lähempänä esitysajankohtaa. 
Mukaan mahtuu 90 hlöä. Etu on osa kaverikampanjaa, joten mukaan voi ottaa yhden kaverin. 
Muista, että teatterilippu toimii bussilippuna esitykseen tullessasi ja sieltä poistuessasi. (Itäinen 
Rantakatu 14) 
 

- Ke 27.3. klo 13 tutustuminen Pääkirjastoon Opastettu kierros kirjaston upeissa tiloissa. Matkan 
varrella saat paljon tietoa kirjaston palveluista mm. 3-D tulostuksesta, ukulelen lainaamisesta ja 
omatoimikirjastoista. Tapaaminen on uuden kirjastotalon aulassa. Jos sinulla ei ole kirjastokorttia, 
ota henkilötodistus mukaan. Kierros päättyy musiikkiosastolle, jossa alkaa klo 14 Hittimittari. 
(Linnankatu 2) 

http://turku.fi/luistelu
http://www.turku.fi/suksivuokraamo


 

- Pe-su 29.3.–31.3. Piha & Puutarha – Puutarhamessut messukeskuksessa 
Upeaa kukkaloistoa, hyödyllisiä vinkkejä, laaja kattaus ostettavaa sekä luova ja ideoita pulppuava 
toteutus. Pitkän talven jälkeen messuhalleissa koetaan poikkeuksellinen viherelämys! Huom! 
Samaan aikaan Turun Messukeskuksessa Mökki & Meri -messut. Kimmokelaisille jaossa rajattu 
määrä lippuja, joista lisätiedot lähempänä messujen ajankohtaa. 
 

- La-su 30.–31.3. klo 13–17 Kuralan Kylämäen avoimessa viikonlopussa tehdään vanhasta uutta, 
teemana on pellava! Kimmokelaiset maksutta, muille työpajamaksu 3,50 / 8 €. Muista 
kimmokekortti! (Kuralan Kylämäki, Kokeiluverstas, Jaanintie 45) 
 

 
HUHTIKUU 

 

- Ti 2.4. klo 13 Toivevierailu Turku Energiaan! 

Kimmokeryhmällä pääsemme tutustumaan Turku Energiaan ja sen vanhassa voimalaitoksessa 

olevaan energianäyttelyyn. Oppaan johdolla kuulemme yhtiön toiminnasta, historiasta ja 

tulevaisuudesta sekä energian siirrosta ja kulutuksesta. Vierailulle mahtuu 25 henkilöä. Lisätiedot 

vierailusta ja ilmoittautumisesta tekstiviestillä lähempänä retken ajankohtaa.  

 

- La 6.4. klo 19 Näytelmä joka menee pieleen Turun kaupunginteatterissa 

Järisyttävän hauska komedia epäonnisesta ensi-illasta! Näytökseen on jaossa 20 lippua. Lisätiedot 

lipuista kimmokelaisille tekstiviestillä lähempänä esitysajankohtaa. Muista, että teatterilippu toimii 

bussilippuna esitykseen tullessasi ja sieltä poistuessasi. (Itäinen Rantakatu 14) 

 

- Ti 9.4. klo 13–17.30 Kuralan Kylämäen Taitotiistaissa tehdään käsillä kaunista  
Kevätpuuhia! Tule kaverin tai useammankin kanssa. Kahvitarjoilu. (Kuralan Kylämäki, 
Kokeiluverstas, Jaanintie 45)  
 

- Ke 10.4. klo 10–15 Eko-retki 

Lähde mukaan Kimmokelaisten suosikkiretkelle eli joka keväiselle bussiretkelle Topinojan 

kaatopaikalle ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon. Päivän teemana on kotitalouksien kierrätys 

ja jätehuolto sekä niiden merkitys roskaantumiseen, luontoon ja Itämereen. Lisätiedot retkestä ja 

ilmoittautumisesta tekstiviestillä lähempänä ajankohtaa.  

 

- pe 12.4. klo 14–15 keilausta Kupittaan keilahallissa. 

Keilakengät saat paikan hallilta. Kimmokekortti mukaan! (Kupittaan keilahalli, Tahkonkuja 5) 

 

- Su 14.4. klo 15 Seikkailupuiston teatterissa Mimi ja Kuku 

Lasten suosikkiduo viettää uudessa esityksessään keväistä teehetkeä. Miltä maistuu sävelten tee, 
kaipaako se kenties sokeria tai sitruunaa? Suositellaan yli 1-vuotiaille. Kesto 40 min. Maksuton 
sisäänpääsy kimmokelaiselle ja max. 4 henkilölle. Varaa liput ennakkoon 
turku.fi/seikkailupuisto/seikkailupuiston-teatteri (kirjoita sivulla lisätietoja -kohtaan ”Kimmoke”) tai 
puh. 044 907 2986. Esitä Kimmoke-kortti lipunmyynnissä tullessasi lunastamaan lippuja. 
 

- Ti 16.4. klo 19 WAMin konserttisarjassa: Anna Maria McElwain, klavikordi - hiljaisuuden 

musiikkia satojen vuosien takaa 

Kimmokekorttia näyttämällä konserttikahvit Cafe Wäinössä konsertin väliajalla. (Wäinö Aaltosen 

museo, Itäinen Rantakatu 38.) 

 

- To 18.4. klo 19 Tanssiteatteri ERI: Passio – pääsiäisen tragedia verevin kuvin 

Nyt on tarjolla vaikuttavaa tanssia! Jeesuksen kärsimysnäytelmästä kertova Passio lukeutui Turun 

kulttuuripääkaupunkivuoden huippukohtiin. Arvo Pärtin vaikuttavaan musiikkiin koreografioitu teos 

on saanut kiittäviä arvioita ja teoksen koreografi Tiina Lindforsille myönnettiin teoksesta kirkon 

kulttuuripalkinto vuonna 2011. Esitykseen on jaossa 25 lippua. Lisätiedot lipuista ja 

ilmoittautumisesta tekstiviestitse lähempänä ajankohtaa. (Tanssiteatteri ERI, Yliopistonkatu 7) 

 

http://www.turku.fi/seikkailupuisto/seikkailupuiston-teatteri


- Ke 24.4. klo 9 alkaen Keväinen linturetki Ruissaloon 
Yhteisellä bussikyydillä matkaamme Ruissaloon joka on keväinen elämys – ja täynnä lintuja! 
Oppaana ja asiantuntijana Kimmokelaisten linturetkellä toimii museokeskuksen biologi Roland 
Vösa. Retkeen kuuluu yhteinen maksuton lounas. Lisätiedot linturetkestä ja ilmoittautumisesta 
tekstiviestillä lähempänä ajankohtaa.  
 

- To 25.4. klo 11–14 Turun filharmonisen orkesterin kenraaliharjoitus sekä opastettu 

konserttitalokierros ja konserttikahvit 

TFO:n kenraaliharjoituksessa kuullaan monipuolinen ohjelma kansainvälisen Malko-

kapellimestarikilpailun voittaja Ryan Bancroftin johdolla. Ljadovin Lumottu järvi maalaa konsertin 

alkuun mystisen ja satumaisen kuvan, skotlantilaisen MacMillanin teos on mukaansatempaava 

konsertto lyömäsoittimille ja orkesterille. Kuuntelemme ensimmäisen puoliajan konsertista ja 

väliajan jälkeen n. 12.30 lähdemme yläaulasta kierrokselle Konserttitalon takatiloihin. Klassisen 

päivän päätteeksi halukkaille tarjotaan konserttikahvit lähikahvilassa.  

Tapaaminen Konserttitalon ala-aulassa klo 10.50 (konserttitalon ovet avataan 10.30.). Kierrokselle 

mahtuu mukaan 20 osallistujaa. Ilmoittautumiset 15.4. jälkeen tekstiviestillä puh. 040 674 0553. 

Kimmokekortti mukaan! (Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9) 

 

- La-su 27.–28.4. klo 13–17 Kuralan Kylämäen avoimessa viikonlopussa valokuvatyöpaja 
Kimmokelaiset maksutta, muille työpajamaksu 3,50 / 8 €. Muista kimmokekortti! Katso tarkemmin: 
www.facebook.fi/kuralankylamaki (Kuralan Kylämäki, Kokeiluverstas, Jaanintie 45) 
 
 

TOUKOKUU 

 
- To. 2.5 Lasten apteekki. Apteekkimuseo ja Qwenselin talo 

Museon pihapiirissä oleva lasten oma leikkipaikka, jossa voi eläytyä apteekkariksi ja asiakkaaksi. 
Avoinna Turun päivään 15.9 asti. (Läntinen rantakatu 13 b) 
 

- Pe 3.5. klo 13–14 keilausta Kupittaan keilahallissa 

Keilakengät saat paikan hallilta. Kimmokekortti mukaan! (Kupittaan keilahalli, Tahkonkuja 5) 

 

- Ti 7.5. klo 13 opastettu kierros Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Ruissalossa  

Yli 5000 lajia käsittävä kasvitieteellisen puutarhan kokoelma on elävä näyteikkuna maapallon 
kasvimaailman monimuotoisuuteen. Tule opastetulle kierrokselle puutarhan sisätiloihin ja kuule 
lisää! Lähtö opastukselle lipunmyynnin luota, näytä kimmokekortti lipunmyynnissä. Kierroksen kesto 
n. 1h, mukaan mahtuu 25 hlö. Kierroksen päätteeksi kahvit! (Ruissalon puistotie 215, bussi nro 8, 
pysäkki T39) 
 
 

- Pe 10.5. klo 9.15–n. 14.15 Wiurilan kartanoretki 
Kevään kartanoretken kohteena on kaunis Salon liepeillä oleva Wiurilan kartano ja kartanon 
viehättävä ympäristö. Tutustumme niin kasvien ja luonnonelämän valtakuntaan, kuin kartanon 
elämään ja tarinoihin. Retkeen sisältyy kaksi opastusta ja yhteinen lounas. Mukaan mahtuu 35 hlö. 
Ilmoittautuminen www.lyyti.in/wiurila (linkki avautuu pe 3.5. klo 9). Ilmoittautuessasi valitse kumpaan 
aamupäivän opastetusta luontokävelystä osallistut. Päivän toiseen kartano-opastukseen osallistuu 
koko ryhmä. Tämä bussiretki toteutetaan yhdessä Turun seudun TST:n kanssa. 
 

- Ti 14.5. klo 13–17.30 Kuralan Kylämäen Taitotiistaissa tehdään käsillä kaunista  
Toukokuun pajoissa inspiroidutaan kesästä! Tule kaverin tai useammankin kanssa. Kahvitarjoilu. 
(Kuralan Kylämäki, Kokeiluverstas, Jaanintie 45)  
 

- Ti 14.5. klo 19 WAMin konserttisarjassa: Juha-Pekka Vikman 

Kimmokekorttia näyttämällä konserttikahvit Cafe Wäinössä konsertin väliajalla. (Wäinö Aaltosen 

museo, Itäinen Rantakatu 38.) 

 
 
 

http://www.facebook.fi/kuralankylamaki
http://www.lyyti.in/wiurila


- To 16.5. klo 13 Turku Dark Side -kierros 
Tule opastetulle kierrokselle ja kuule kaupunkimme synkistä kohtaloista ja selvittämättömiä 
mysteereitä! Käymme oikeilla rikospaikoilla ja tutustumme aitoihin rikostapauksiin vuosien varsilta. 
Kierroksen kesto on 2h, kuljettava matka n. 3 km. Kierrokselle mahtuu yhteensä 28 hlö. Lisätiedot 
ilmoittautumisesta tekstiviestillä ennen tapahtumaa. 
 

- Ti 21.5. Kevätretki Kunstenniemeen! Laitahan jo muistiin päivämäärä, sillä tällöin retkeillään 
yhdessä luonnonkauniiseen Kunstenniemeen, jossa ainakin sauna sekä uinti mahdollisuus! Koko 
päivän retki toteutetaan yhdessä seurakunnan diakoniatyön kanssa. Lisätiedot retkestä ja 
ilmoittautumisesta tekstiviestillä lähempänä ajankohtaa. 
 

- Ke-la 22.–25.5. TFO Telakalla! 
Avaa alkava musiikkikesä meren äärellä ja koe TFO:n oma festivaali upealla Ruissalon 
tapahtumatelakalla. Ohjelma on osittain maksuton, ja julkaistaan kevään aikana: www.tfo.fi) 
 

- To 23.5. klo 14 Trampolin Park Turku!  
Lähde mukaan testaamaan Turun uutta Trampoliinipuistoa! Kimmokejoukollemme on varattu kaksi 
pätevää ohjaajaa, jotka ohjaavat ryhmäämme ensihypyistä alkaen. Täällä pidetään hauskaa! 
Katsasta: www.trampolinpark.fi Mukaan voit halutessasi ottaa yhden kaverin. Mukaan mahtuu reilu 
30 hlö, ilmoittaudu: www.lyyti.in/tramppa (linkki avautuu 7.5. klo 9) Muista ottaa kimmokekortti 
mukaan! (Trampolin Park Turku, Kärsämäentie 8)  
 

- La-su 25.–26.5. HUOM! klo 12–16 Kuralan Kylämäen avoin viikonloppu: valokuvastudio 
kokeiluverstaalla 
Kimmokelaiset maksutta, muille työpajamaksu 3,50 / 8 €. Muista kimmokekortti! Katso: 
www.facebook.fi/kuralankylamaki (Kuralan Kylämäki, Kokeiluverstas, Jaanintie 45) 

 
- Ti 28.5. klo 13 tutustuminen Urheilupuiston liikunnallisiin mahdollisuuksiin 

Halukkaat pääsevät kokeilemaan frisbeegolfia. Kokoontuminen on ison tulostaulun alla, Martin 
koulun puoleisessa päädyssä. (Urheilupuisto, Paavo Nurmen puistotie 9)  

 
- Pe 31.5. klo 13–15 Turun pääkirjaston pihalla Suvi suloinen -tapahtuma eli kevätjuhla kaikille 

turkulaisille. Luvassa on musiikkia ja pientä ohjelmaa. Yhdessä lauletaan myös perinteinen suvivirsi. 
(Linnankatu 2) 
 

- Muista kulttuurikuntoilun teemaviikko, vko 23, jolloin maksuttomia opastuksia kulttuurikuntoilun 
reiteille! Katso ohjelma myöhemmin keväällä: www.turku.fi/kulttuurikuntoilu 

 
                                                               

http://www.trampolinpark.fi/
http://www.lyyti.in/tramppa
http://www.facebook.fi/kuralankylamaki
http://www.turku.fi/kulttuurikuntoilu

