KULTTUURIKUNT ILE
ja katso lähiympäristöäsi uusin silmin!
#

SAA KIPINÄ
KÄVELYYN!
Bingo toteutetaan
osana valtakunnallista
Kävelykipinä-kampanjaa.
Osallistu myös muihin
kävelytapahtumiin:
• suomenlatu.fi/
kavelykipina

#

ULKOILE
CITYNOMADIN
OPASTAMANA!
OTA KUVA
kulttuuripääkaupunkivuonna
julkistetusta
taideteoksesta.

Lataa maksuton
Nomadi-sovellus ja hae
reittejä hakusanoilla Turku
tai kulttuurikuntoilu.

• turku.fi/2021

• bit.ly/nomadi-ohje

#
MIKÄ
ON TURUN
ROMANTTISIN
PAIKKA?
• turku.fi/
kulttuurikuntoilu
> Romanttinen turku

KUKKULUURUU!
HARJOITA
RUUMIINKULTTUURIA
ULKOKUNTOILULAITTEILLA!
Katso ohjevideo
QR-koodin kautta.
• turku.fi/
ulkokuntoilulaitteet

#
KIIPEÄ
KORKEALLE!
Missä on
Turun paras näköala?

PORRASTELE
KUKKULOILLE!

OTA SOMESSA
SEURANTAAN
KANAVAT
KULTTUURIA
TURUSSA JA
TURKU LIIKKEELLE.

• turku.fi/
kulttuurikuntoilu
> Piiloleikki

• turku.fi/
kulttuurikuntoilu
> Porrastelu

KUINKA MONTA
KULTTUURIKUNTOILUREITTIÄ
ON?
Hae oma kulttuurikuntoilukartta
lähikirjastostasi!
Psst! Uusi historiaan
liittyvä reitti julkaistaan
toukokuussa.

LÄHDE
ASUINALUEELLESI
TUTKIMUSMATKALLE!
Kivoja tehtäviä
löydät kulttuurikuntoilun
tehtävävihosta.

#
OTA SELFIE
KULTTUURIN
KANSSA!

• turku.fi/
kulttuurikuntoilu

Rastita suorittamasi haasteet
kuponkiin ja tavoittele neljän rastin
suoraa joko vaakaan, pystyyn tai
vinoon. Kun saat suoran tai koko
kupongin täyteen, voit osallistua
arvontaan.
Bingoon osallistuneiden kesken
arvotaan viikolla 27 mm. lippuja ja
rannekkeita liikunnan ja kulttuurin
pariin, Turku-tuotteita sekä
aktiivisuusrannekkeita!
Osallistu arvontaan:
1. jakamalla kuva bingosuorastasi
Instagramissa hashtageilla
#turku2021 ja
#kulttuurikuntoilubingo tai
2. palauttamalla kuponki Turun
pääkirjastoon tai lähikirjastoihin tai
3. lähettämällä kuponki ja yhteystietosi osoitteeseen:
Turun kaupunki/
Vapaa-aikatoimiala/Bingo2021,
PL 248, 20101 Turku
Nimi:

#
KANSALLISEN
KAUPUNKIPUISTON
KARTTAAN
on lisätty turkulaiset
lempipaikat.
Mikä on sinun
oma lempipaikkasi?
• turku.fi/
ulkoilualueet

#

Lähdetäänkö
piiloleikkisille?

Pelaa kulttuurikuntoilubingoa
3.5.–30.6.2021
ja voita palkintoja!

LÖYDÄTKÖ
Kuralan Kylämäestä
kalmiston?

KOE MAISTIAINEN
PATSASTELU 3. -REITTIÄ
ELÄVÖITTÄVÄSTÄ
UUTUUDESTA!
Lataa ilmainen Arilynsovellus puhelimeesi
ja osoita kameralla
bingokuponkia.

• turku.fi/
kuralankylamaki

• turku.fi/
kulttuurikuntoilu
> Patsastelu

VALLOITA
UUSIA ALUEITA!
Käy paikassa,
jossa et ole
ennen käynyt.

Voit halutessasi osallistua #-merkillä merkittyihin haasteisiin jakamalla kuvia Instagramissa hashtageilla
#turku2021 ja #kulttuurikuntoilubingo. IG-haasteista jaetaan palkintoja koko kampanjan ajan!

Euroopan kulttuuripääkaupunki Turku juhlii
10-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2021.
Kulttuurikuntoilu on yksi kulttuuripääkaupunkivuoden
pysyvistä jäljistä. Kulttuuri tekee edelleen hyvää!
turku.fi/2021

Puhelinnumero:

Sähköposti:

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

