Syksyn ja talven
menovinkit senioreille
Liikkuva resurssikeskus -hankkeen julkaisu 3/2018

Hei,
Turun kaupunki, seurakunta sekä lukuisat järjestöt toivottavat Sinut
tervetulleeksi mukaan monipuoliseen toimintaan! Tästä esitteestä
löydät esimerkkejä tarjonnasta. Seuraa myös muuta ilmoittelua.
Esitteessä on kerrottu esimerkinomaisesti 1.10.2018–31.1.2019 olevista tapahtumista ja ryhmistä, jotka ovat avoimia kaikille turkulaisille
kotona asuville senioreille. Sydämellisesti tervetuloa tutustumaan ja
kyselemään mitä kaikkea muuta olisi tarjolla. Tutustu myös vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin. Niistä on esitteen loppupuolella
omat sivunsa.
Esite on Liikkuvan resurssikeskuksen julkaisu, jonka on mahdollistanut yhteistyö Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan sekä hyvinvointitoimialan kanssa. Esitettä tuetaan Veikkauksen tuotoilla. Veikkaus
tukee myös erittäin monen tämänkin esitteessä olevan järjestön toimintaa!
Kiitos kaikille järjestöille, seurakunnille ja muille yhteistyöstä! Erityiskiitokset kaikille Turussa toimiville vapaaehtoisille!

Sisältö

Olet tervetullut mukaan kaikkiin tämän esitteen toimintoihin,
vaikka tapahtuma- ja ryhmäesimerkit esitelläänkin esitteessä
suuralueittain.
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Rakkauslaulujen
konsertit
vanhainkodeissa ja
palvelutaloissa
syksyllä
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Lue lisää sivulta 78.

Musiikkia
ja runoja

Vanhalla Raatihuoneella
sunnuntaisin
(14.10.–18.11.) klo 15.
Tervetuloa!

Tapahtumat,
näyttelyt ja ryhmät
suuralueittain
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Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11 B, Turku
p. 02 262 6000

Ovelle palvelubussilla P 1

Hyvinvointikeskuksen toiminnat ja palvelut on tarkoitettu
kaikille +65-vuotiaille eläkeläisille. Tervetuloa mukaan!
Toimintaa Ruusukorttelissa
Kädentaidot
• käsitöitä, ompelua, askartelua ja puutöitä
• ohjausta ja neuvontaa
p. 040 6308 092
Avoinna : ma
9.30–15.00
ti-to 9.00–15.00
pe
9.00–12.00
Lukukausimaksu 25/35 €, päivämaksu 2,50 €, lisäksi materiaalimaksut
Atk-piste
• talon tietokoneen käyttömahdollisuus maksutta
• tarvittaessa ohjausta oman tabletin, matkapuhelimen
tai läppärin käyttöön, kysy lisää neuvonnasta ja varaa
aika ilmaiseen opastukseen puh. 02 262 6000.
Monipuolista liikuntaa
• eritasoisia maksuttomia jumpparyhmiä, avoimet ja
maksuttomat tasapainoryhmät pe kello 9.00, 10.15 ja 12.00.
Tiistaisin maksullista vesiliikuntaa.
• puistokuntosali
Sauna- ja allasosaston käyttö
• yleiset saunavuorot naisille ja miehille to ja pe kello 9.00–12.00,
kertamaksu 4 €
• tilaussauna lauantaisin 5 €/tunti
• erikseen varattava infrapunasauna 6 €/kerta
• aamu-uinti arkisin kello 7.30–9.00 kertamaksu 2.50 €
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Poimintoja syksyn ja talven tapahtumista
• Yhteislaulua keskiviikkoisin kello 14.00 (parilliset viikot)
• Uudenlaista yhteislaulua Kari Villbergin johdolla
ma 29.10. kello 14.00, teemana Veikko Lavin laulut
ja ma 19.11. kello 14.00 teemana Kari Tapion laulut.
• Karaokeillat maanantaisin 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12.
aina kello 18.00–19.30.
Kulttuurikummit laulattavat turkulaista yleisöä. Tule rohkeasti
kokeilemaan karaokelaulamista, mahdollisuus ”tukilaulajaan”.
• Tähtiartisti ihana Eija Kantola, tangokuningatar ja Syksyn-Sävel
-kilpailun voittaja esiintyy juhlasalissa torstaina 15.11. kello 14.00.
Liput hyvinvointikeskuskortilla 13 €, muut 15 €.
Hintaan sisältyy kahvi ja pulla. Lippuja myydään 1.10. alkaen.
• Tanssitaan torstaisin kello 14.00. Taina Laihon tahdissa 6.9. ja 4.10.
Lavalle nousee Juha Simola ja Elina Ukkonen 13.9. ja 25.10. sekä 22.11.
Vapaa pääsy!
• Joulukonsertti perinteisen ja upean joulukonsertin tarjoaa
Turun Filharmoninen orkesteri juhlasalissa 19.12. aamupäivällä
kello 10.00. Vapaa pääsy!
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Cafe Ruusu
• Edullisia kahvilan tuotteita voi nauttia mukavassa seurassa.
• Avoinna: ma-pe kello 9.30–15.00

Lisätietoja toiminnoista www.turku.fi/ruusukortteli puh. 02 262 6000.
• Arkea ruokailu mahdollisuus ma-la. Aamiainen kello 8.00–9.00
ja lounas 11.00–12.45.

Verkosta virtaa – opastusta
ikäihmisille Tietokoneen ja netin
käytössä syksyllä 2018
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskusliiton ja STEA:n tukema hanke vertaisopastajien kouluttamiseksi ja
verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa koulutettuja Verkosta virtaa – opastajia on 8 henkilöä. Järjestämme opastuspäivystystä
syys-marraskuussa ja paikalla on normaalisti kaksi opastajaa:
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Ruusukorttelin atk-luokka klo 10–12 maanantaisin
17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 5.11. ja 19.11. Tule laitteesi kanssa tai ilman,
yritetään yhdessä löytää asiaasi ratkaisu. TERVETULOA!
Lisätietoja: juhani.portfors@wippies.fi ja terhi.hellberg@gmail.com
sekä laajemmin www.verkostavirtaa.fi

Turun kaupunginkirjasto
Pääkirjasto, Linnankatu 2, 20100 Turku
www.turku.fi/kirjasto
Ikääntyvien kirjastopalveluiden informaatikko Katarina Kapiainen,
p. 050 594 7235, katarina.kapiainen@turku.fi
Avoinna: ma–pe klo 9–20, la klo 10–16 ja su klo 12–18
Kirjastoautoissa erilliset aikataulut, puh. 050 5771 938
Studia generalia senioreille
Studiossa torstaisin klo 12–13.30. Luento- ja keskustelusarja hyvän
ikääntymisen mahdollisuuksista tarjoaa syyskaudella painavaa asiaa
senioreille ja ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille.
Yhteistyössä Turun Seudun Vanhustuen ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kanssa.
4.10. Edunvalvontavaltuutus – miksi ja miten se tehdään?
				 Lakimies Kaisa Mähkä
8.11. 	Ikääntyneiden kaltoinkohtelu – vaiettu salaisuus
				 VTL Heikki Suhonen
13.12. Iäkkäällä on oikeus itsemääräämiseen.
				 THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikön
				 erityisasiantuntija Sanna Ahola
Muistijumppakurssi
Keskiviikkoisin 31.10.–12.12. klo 10–12, Kokoustila, Cafe Siriuksen yläkerta. Ilmoittautumiset 26.10. mennessä kurssin ohjaajalle: Anita Elfving, puh. 040 183 2966, anita.elfving@muistiturku.fi. Yhteistyössä Turun kaupunginkirjasto ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys.
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Celia-äänikirjojen infotilaisuudet
Huono näkö, heikot kädet, lukihäiriö? Jos painetun kirjan lukeminen
on vaikeaa, voit saada käyttöösi Celian 40 000 äänikirjaa. Kuuntele
vaivatta netissä tai CD-levyltä. Infotilaisuudet syyskuusta joulukuuhun pääkirjaston aulassa aina kuukauden 5. päivänä klo 10–11 ja 19.
päivänä klo 14–15.
Rakkaudesta uutisiin -uutispiiri
Tervetuloa avoimeen keskusteluryhmään jutustelemaan uutisista
ja muista kiinnostavista aiheista. Kirjaston laajasta lehtikokoelmasta poimitaan viikon polttavimmat puheenaiheet ja kiinnostavimmat
keskustelunavaukset. Ryhmä kokoontuu 13.9.–22.11.2018 parittomien
viikkojen torstaisin klo 13. Yhteiskokoontuminen pääkirjaston uuden
puolen aulassa.
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Avoimet kirjastokierrokset
Kierrokset kerran kuussa perjantaisin 26.10. ja 30.11. Reilun tunnin
mittainen kierros lähtee pääkirjaston aulasta klo 13. Mukaan mahtuu
15 ensimmäistä osallistujaa.

Syksyn hittimittari
keskiviikkoisin 7.11., 21.11. ja 5.12. klo 14–15.30 musiikkiosaston Stagella. Mitkä kappaleet olivatkaan menneiden vuosikymmenten parhaita hittejä? Tule mukaan kuuntelemaan. Kuuntelun jälkeen annetaan
kappaleille pisteet ja lopussa selviää, mikä oli yleisöraadin mielestä
päivän teeman paras hitti.
7.11. 		 Runoista tehdyt laulut
21.11. Musikaalien ikivihreät
5.12. 		 70-luvun discohitit
Pankkipäivä
Studiossa maanantaisin 8.10., 5.11. ja 3.12. klo 14–16. Miten laskujen
maksaminen onnistuu verkkopankissa? Entä miten tapahtuu matkalippujen ostaminen netissä? Miten pankkitunnuksilla kirjaudutaan
Kelan asiointipalveluun tai tarkistetaan omia terveystietoja? Ratkaisuna suureen neuvontatarpeeseen pankit opastavat pankkitunnusten
ja verkkopankin käytössä. Yhteistyössä kaupunginkirjasto ja Nordea,
Osuuspankki, Aktia, Säästöpankki, S-pankki ja POP Pankki.
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Vempaintuki
Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä? Ota
oma laite mukaan ja tule kysymään, niin mietitään yhdessä ratkaisua
ongelmaan! Vempaintuki 7.9.–30.11. joka perjantai klo 14–15.30 tietoosaston maakuntahuoneessa, pääkirjaston uuden puolen toisessa
kerroksessa.
Teemaopastukset musiikkiosaston lukuhuoneessa:
4.10. klo 15–16.30 Pilvipalvelut ja turvallisen salasanan ohjeet.
				 Mikä ihmeen pilvi? Tule tutustumaan pilvipalvelujen käyttöön
				 ja opi suojaamaan kaikki tilisi turvallisilla salasanoilla.
18.10. klo 16–17.30 E-kirjat & E-lehdet. Opastuksessa opitaan
				 käyttämään kirjaston e-kirja- ja e-lehtikokoelmaa.
6.11. 		 klo 18–19.30 Finnan kuvakokoelmat. Finna on Kansalliskirjaston
				 ylläpitämä tiedonhakupalvelu, joka tarjoaa vapaan pääsyn noin
				 sadan suomalaisen arkiston, kirjaston ja museon digitaalisiin
				 aineistoihin ja kokoelmaluetteloihin. Tutustutaan Finnan
				 ominaisuuksiin ja katsotaan mitä kaikkea sieltä löytyy.
Digitalisaatio ja yhteiskunta -luentosarja
Tieto-osastolla torstaisin klo 17–18.30
18.10. Sosiaalinen media tiedon lähteenä – Veli-Pekka Kivimäki
15.11. Vihapuhe Internetissä – VTT, professori Pekka Räsänen
				 (Turun yliopisto)
13.12. Liikuttavan tarinan leviäminen ja vastustuskyky
				 sosiaalisessa mediassa – FT, yliopistonlehtori Maria Mäkelä
				 (Tampereen yliopisto)

Vanhusneuvosto
Terveys on aarre – asiaa ja musiikkia iltapäivän piristeeksi
10.10.2018 klo 14–16.30
Ravintola Aitiopaikka, Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2
VAPAA PÄÄSY, mukaan mahtuu 200 ensimmäistä.
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Avoinna ti–su klo 10–18
Läntinen Rantakatu 13b, puh. (02) 262 0280, apteekkimuseo@turku.fi
www.turku.fi/apteekkimuseo
Joulunaika Apteekkimuseossa
• Katetut joulupöydät 1.12.–6.1. ti-su klo 10–18
• Lucian päivän juhlintaa 13.12. Glögitarjoilu vaunuvajassa klo 12–14.
Lapset laulavat klo 13. Vapaa pääsy.
• Ennustuksia uudelle vuodelle vaunuvajassa 30.12 klo 12–15.

Luostarinmäen käsityöläismuseo

Suuralueet Keskusta

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo

Avoinna joulunaikaan 1.12.2018–6.1.2019 ti-su klo 10–16.
Vartiovuorenkatu 2, puh. 02 262 0350, luostarinmaki@turku.fi
www.turku.fi/kasityolaismuseo
Joulunaika Luostarinmäellä, adventin viettoa Luostarinmäellä 1.–2.12.

Turun linna
Avoinna ti-su klo 10–18
Linnankatu 80, puh. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi
www.turku.fi/turunlinna
Kurssit
• Piparkakkumestari Petruksen piparkakkukurssit
Piparkakkukurssilla tutustutaan puumuotilla kuvioituihin
piparkakkuihin, joita on leivottu monissa Euroopan kaupungeissa
jo keskiajalla. Kurssin päätteeksi leivotaan kauniita ja maistuvia
kotiin viemisiä. Hinta 30 €, ritariklubilaiset 25 €, sis. materiaalit.
Kurssi 1 sunnuntai 2.12. klo 12–15. Kurssi 2 sunnuntai 16.12. klo 12–15.
• Himmelikurssi su 9.12. klo 12–16
Tutustutaan erilaisiin himmeleihin ja tehdään pieni perinteinen
tai moderni himmeli kotia koristamaan.
Hinta 30 €, ritariklubilaiset 25 €, sis. materiaalit.
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Näyttelyt
• Valtapeliä – Reformaatio Suomessa 25.11. asti
• Raunioista rakennettu – Erik ja Carin Bryggmanin Turun linna

Wäinö Aaltosen museo
Avoinna 5.10.2018–13.1.2019 ja 8.2.–19.5.2019 ti-su klo 10–18
Itäinen Rantakatu 38, puh. 02 262 0850, wam@turku.fi, www.wam.fi
Wäinö senior -taideklubi
Taideklubin tapaamisissa tutustutaan Wäinö Aaltosen museon näyttelyihin, taiteilija Wäinö Aaltoseen sekä museoon. Tapaamisissa on
varattu runsaasti aikaa keskustelulle ja kahvittelulle, joten ajatuksia voidaan jakaa leppoisissa tunnelmissa. Wäinö Senior -taideklubi
kokoontuu Wäinö Aaltosen museon kirjastossa viitenä keskiviikkona
29.8., 12.9., 26.9., 10.10. ja 24.10. klo 14–15.30. Ilmoittautumiset WAMin
lippukassalle, puh. 02 262 0850 museon aukioloaikoina. Tervetuloa
mukaan taideklubin tapaamisiin!
Näyttely
• Sisällissota 5.10.–13.1.
Näyttely käsittelee aseellisia konflikteja sodan uhrien näkökulmasta. Vaikka Suomen sisällissodan muistaminen on ajankohtaista, siirtyy katse tässä näyttelyssä nykypäivään. Suomalaisten kuvataiteilijoiden omaa sisällissotaamme käsittelevät teokset saavat rinnalleen
oman aikamme sotia peilaavia kansainvälisten huipputaiteilijoiden
teoksia. Taiteilijat: Adel Abidin, Francis Alÿs, Candice Breitz, Kaisaleena Halinen, Ismo Kajander, Harro Koskinen, Heikki Marila, Anssi
Pulkkinen, Hodhayfa Salih, Paavo Räbinä ja Juha Welling.
• Salla Tykkä 8.2.–19.5.2019
Näyttelyssä on esillä Salla Tykän valokuva- ja videoteoksia 1990-luvulta tähän päivään. Taiteilijan tuotannon keskeisiä teemoja ovat
katse, valta ja ruumiillisuus. Teoksissa syvennytään ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman väliseen vuorovaikutukseen. Tykkä hyödyntää teoksissaan elokuvakerronnan keinoja, kuten musiikkia.
Wäinö Aaltosen museon konsertit tiistaisin (9.10.–18.12.) klo 19,
ovet avataan klo 18.30. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €/2,50 €.
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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 (10.9.–10.12.2018), klo 15–17, perusteet
10.9.		
17.9.		
24.9.		
1.10.		
8.10.		
15.10.
22.10.

Rumba Bolero 1
Rumba Bolero 2
Hitaat 1
Hitaat 2
Fusku 1
Fusku 2
Kävelyhumppa

29.10.
5.11.		
12.11.
19.11.
26.11.
3.12.		
10.12.

Suuralueet Keskusta

Tanssin iloa kaikille!
Tanssiseura sekahaku
60 + tanssitreenit

Kävelyjenkka
Hidas Valssi 1
Hidas Valssi 2
Foksi 1
Foksi 2
Fusku
Masurkka / Valssi

Keskiviikkoisin (12.9.–12.12.2018), klo 14.30–16.30, keskitaso
12.9.		
19.9.		
26.9.		
3.10.		
10.10.
17.10.
24.10.

Tango 1
Tango 2
Rumba Bolero 1
Rumba Bolero 2
Hitaat 1
Hitaat 2
Fusku 1

31.10.
7.11.		
14.11.
21.11.
28.11.
5.12.		
12.12.

Fusku 2
Kävelyhumppa
Kävelyjenkka
Hidas Valssi 1
Hidas Valssi 2
Foksi 1
Foksi 2

Torstaisin (13.9.–13.12. välisenä aikana) klo 11.30–13.30, perusteet
13.9.		
20.9.		
27.9.		
4.10.		
11.10.
18.10.
25.10.

Fusku 1
Fusku 2
Fusku 3
Foksi 1
Foksi 2
Kävelyjenkka 1
Kävelyjenkka 2

1.11.		
8.11.		
15.11.
22.11.
29.11.
6.12.		
13.12.

Kävelyhumppa 1
Kävelyhumppa 2
Kävelyhumppa 3
Rumba Bolero 1
Rumba Bolero 2
ei kurssia
Hitaat
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Hinnat jäsen/ei jäsen: 8 €/12 €/kerta . 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

Kohtaamispaikka Tarina
Tarinaan voit tulla sellaisena kuin olet. Voit kertoa tarinasi tai kuunnella toisten tarinoita, keskustella, kohdata toisia ja kokea, mitä vertaistuki tarkoittaa sinun arjessasi.
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 (3. krs)
p. 044 734 2283

Lähitori Iso-Heikki
Tietoa ja toimintaa ikäihmisille!
Lähitori Iso-Heikki on avoinna torstai-iltapäivisin
klo 13-16. Maksuton toiminta on tarkoitettu turkulaisille
60+ vuotiaille ja heidän läheisilleen. Syksyllä toimintaa
on 29.11. asti ja toiminta jatkuu joulutauon jälkeen tammikuussa 2019.
Kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja on tavattavissa klo 13.30–15
ja tuolijumppa alkaa klo 15. Muutoin ohjelmat vaihtelevat viikoittain
teemojen mukaan. Teemoihin liittyvät asiantuntijat ovat paikalla pääsääntöisesti klo 13–15.
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Syksyllä teemoina mm.
4.10. klo 13 Onnellinen vanhuus -luento,
				 luennoitsijana geriatrian erikoislääkäri Maaria Seppälä
11.10. Liikunnan iloa, asiantuntijana Turun kaupungin ikääntyneiden
				 liikuntavastaava Roosa-Mari Neitola

Suuralueet Keskusta

18.10. Kuljetuspalvelut ja Kelan eläkettä saavan hoitotuki.
				 Turun kaupungin vammaispalvelujen ja Kelan työntekijät
				 tavattavissa klo 15 asti.
25.10. Terveyspäivässä klo 13–15 ohjausta ja neuvontaa terveyteen
				 liittyen. Lisäksi mahdollisuus tarkistuttaa verensokeri, veren				 paine ja BMI-painoindeksi.
1.11. 		 Tasapainoile läpi talven, asiantuntijana Jenna Walldén
				 TULE-tietokeskuksesta. Lisäksi Petrea kuntoutus kertoo
				 yli 68-vuotiaden kuntoutuskursseista.
8.11. 		 Vempaimet eli asiaa älypuhelimista, tableteista ja tietokoneista.
				 Tule tapaamaan DIKARE-hankkeen asiantuntijaa!
29.11. Syyskauden päättäjäiset, mukana myös Turun Kuuloyhdistyksen
				 Kuulolähipalvelu: Opastusta kuulolaitteiden käytössä, pieni
				 muotoista huoltoa ym.
Päiväkohtaisiin ohjelmiin voi tutustua www.tukenasi.fi ja Palvelutori
Poijussa. Ohjelmista näet mm. luentojen tarkemmat kellonajat.
Paikka: Palvelutalo Iso-Heikki, Revontulenkatu 4, Turku. Tervetuloa!
(bussit 32 ja 42 pysähtyvät palvelutalon kohdalla Kanslerintiellä)
Lisätietoja: Katja Laine, katja.laine@tukenasi.fi, puh. 040 139 8404

Iloista, helppoa, maksutonta
musiikkiliikuntaa ikääntyville
Ikiliikkuvat kokoontuvat joka maanantai klo 10.30–11.30 Kerttulin
vanhainkodin juhlasaliin Hovioikeudenkatu 3 virkistymään yhdessä
liikkumalla. Ota mukaan kiristämättömät vaatteet, luistamattomat
jalkineet ja vesipullo ja tule ajoissa paikalle. Tavoitteena on kunnon ylläpito ja suoriutuminen arjen tehtävistä itsenäisesti väsymättä liikaa.
Musiikkiliikunnan jälkeen on mahdollisuus syödä lounas Kerttulissa.
Edulliseen eläkeläishintaan 6,50 euroa saa salaatin, lämpimän ruuan,
leivät ja päällysteen sekä juomat. Ja ruokailuseuraa!
Kerttuliin pääsee kaikilla busseilla, jotka kulkevat Uudenmaankatua
tai Hämeenkatua pitkin. Jää pois pysäkillä, joka on lähellä näiden katujen kulmaa. Sisäänkäynti Kerttuliin on Vähä-Hämeenkadun ja Hovioikeudenkadun kulmassa. TULE MUKAAN, olet lämpimästi tervetullut!
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Turun filharmoninen orkesteri
Turun Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku
Turun Konserttitalon myyntipalvelu 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 12–17
ja lisäksi tapahtumien yhteydessä.
Paikallisliikenteen linjat nro 1, 20 ja 403 kulkevat Konserttitalon edestä. Pysäkin nro 18 – Konserttitalo. Konserttiliput eläkeläisille alk. 18 €.
Muista myös edulliset sarja- ja kausiliput eläkeläisille!
Loppusyksyn 2018 ohjelmiston poimintoja:
• Iiro & Amadeus 25.–26.10. klo 19
(myös verkkokonserttina: tfo.fi/live)
• Suomi–Venäjä 15.–16.11. klo 19
(myös verkkokonserttina: tfo.fi/live)
• Filosofien pidot 22.11. klo 19
• Kerrostunut aika 29.–30.11. klo 19
(myös verkkokonserttina: tfo.fi/live)
• Jouluinen unelma 13.–14.12. klo 19

Turun KaraokeKlubi ry
www.turunkaraokeklubi.fi
Turun KaraokeKlubi ry on yleishyödyllinen yhdistys
ja toivotamme kaikki mukaan laulamaan. Laula yksin tai yhdessä,
virkistäydyt. Laulamisen myötä elämänlaatu paranee !
Laulatamme eri vanhuskeskuksissa kerran kuussa. Katso tarkemmat
tiedot vanhuskeskusten sivuilta.
Kulttuurikummeina Ruusukorttelin Hyvinvointikeskuksessa kerran
kuukaudessa, kts. Ruusukorttelin esitteen sivulta.
”Karaoke kuuluu kaikille” avoinna kaikille turkulaisille eläkeläisille.
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2.12.		 klo 13.00 Vanhan Raatihuoneen juhlasali, 3. krs,
				 Vanha Suurtori 5 Ohjattu Karaoketeatteri -Kulttuuriperintö

Seniorverksamhet: Café Orchidé, onsdagar kl. 13-15, Aurelia,Auragatan
18, 1 vån. Samvaro, andakt och varierande program.
Kontaktperson Mary Aho tfn 040 3417 468 (ti-to).
Diakonimottagning ti, to kl. 9–11, tfn 040 3417 460.

Turun Seudun Vanhustuki ry
Läntinen Pitkäkatu 33 (2. krs), 20100 Turku
puh. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi
www.vanhustuki.fi, facebook
Toimisto avoinna ma-ke klo 9–12 ja to 12–15.
Bussit: P3 (Läntinen Pitkäkatu), 8 (Ratapihankatu),
32 ja 42 (Humalistonkatu).				
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Åbo svenska församling

Yhdistyksen tilaisuudet ovat kaikille avoimia
eikä niihin tarvitse ilmoittautua.
Vanhustuen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33 (2.krs), Turku
Maksutonta toimintaa, kahvitarjoilu (vapaaehtoinen kahvimaksu).
Bingo kerran kuussa maanantaisin kello 13–14.30 (15.10., 12.11.,
10.12.2018). Tule rohkeasti mukaan, Helena opastaa pelin saloihin.
Ikivireät yhdessäolo- ja keskusteluryhmä parillisten viikkojen torstaisin kello 13–14.30 (29.11. asti). Tule vaihtamaan ajatuksia Heikin ja
Rainerin johdolla.
Käsityökerho Vakka parittomien viikkojen keskiviikkoisin kello 13–15
(12.9.–5.12.) Ommellaan, kudotaan & askarrellaan yhdistyksen materiaaleista lahjoitettavaksi ja myyntiin yhdistyksen hyväksi Tertun johdolla.
Pelikerho perjantaisin kello 10–11.30.
Pelataan lautapelejä ja korttia.
Voit myös tuoda oman pelisi pelattavaksi.
Tule virkistämään aivoja ja oppimaan uusia pelejä.
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Olohuoneella kahvittelua ja keskustelua parittomien viikkojen maanantaisin kello 13–14.30
8.10. Kiropraktiikan keinot kipujen hoidossa
22.10. 	Ikääntyminen ja mielenterveys. Mitä apua on tarjolla ja mistä?
5.11. 		 Kelan palvelukanavat ja verkkoasiointi.
19.11. Hoitotahto. Elämänlaadun ja hyvän kuoleman turvaaminen
				 silloin, kun olet kyvytön päättämään hoidostasi.
3.12. 		 Hartiaseudun hyvinvointi.
17.12. Muistelu ja aivoterveys.
Infot toiminnastamme torstaisin (25.10. ja 22.11.) kello 13–14.
TAVATAAN RuusukortteliN HYVINVOINTIKESKUKSESSA
Puistokatu 11, Turku
Tuolijumppa keskiviikkoisin kello 13–14 liikuntasalissa (5.9.–28.11.2018).
Tule liikkumaan Annelin iloiseen seuraan omien voimiesi mukaan,
omalla vastuulla. Maksuton.
Vanhustuen iltapäivät kerran kuukaudessa tiistaisin (2.10., 6.11. ja 4.12.)
kello 14–15.30 juhlasalissa. Maksuton sisäänpääsy, kahvi 2 €.
Su 7.10.		
						
						
						
						
						
						

kello 15–16.30 Slaavilainen iltapäivä. Esiintymässä mm.
Sisters, Föripolskaajat, Föriflikat ja Petri Rajala. Sisäänpääsy
ja kahvi 10 € yhdistyksen jäseniltä ja 12 € ei-jäseniltä.
Lippuja myynnissä ennakkoon toimistolla ja yhdistyksen
tilaisuuksissa. Tilaisuudessa myynnissä yhdistyksen käsityökerhon tuotteita ja arpoja. Osallistumalla tuet yhdistyksen toimintaa. Tervetuloa viettämään mukava iltapäivä!

Ti 23.10.
						
						
						

kello 14.15–16 Vanhusten asumisen messut juhlasalissa.
Eri vanhusten asumispalveluja tarjoavat tahot esittelevät
asumisvaihtoehtoja, mukana myös Kela kertomassa asumisen
tuki – asioista. Maksuton sisäänpääsy, messukahvit 2€.

Ti 13.11. Yhteislaulut kello 14–15.30 juhlasalissa. Maksuton sisään
						 pääsy, kahvi 2 €.
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Ti 27.11. Joululaulut kello 14–15 juhlasalissa. Maksuton sisäänpääsy,
						 kahvi 2 €.

4.10. Edunvalvontavaltuutus – miksi ja miten se tehdään? Lakimies
Kaisa Mähkä Asianajotoimisto Lindell Oy:stä luennoi edunvalvontavaltuutuksesta eli asiakirjasta, jolla henkilö voi itse määrätä asioidensa hoidosta siltä varalta, että tulee myöhemmin
kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.
8.11.		 Ikääntyneiden kaltoinkohtelu – vaiettu salaisuus Millaisia ovat
ikääntyneiden syrjimisen ja kaltoinkohtelun muodot? Miten laajasta ilmiöstä on kysymys? Miten voimme turvata ikääntyneille
fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden? Mm. näihin kysymyksiin etsitään vastauksia VTL Heikki Suhosen luennolla.
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LUENTOJA TURUN KAUPUNGINKirjaston StudioSSA
(Linnankatu 2, Turku) Studia Generalia kuukausittain
torstaisin klo 12–13.30. Maksuton ja kaikille avoin (90 henkilöä).

13.12. 	Iäkkäällä on oikeus itse määräämiseen. Sanna Ahola toimii
THL:ssä erityisasiantuntijana Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikössä. Hän kertoo iäkkäiden henkilöiden itsemääräämisoikeudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa, mm. oikeudesta
tehdä omat päätöksensä, päätöksenteon tukemisesta tarvittaessa ja hoitotahdosta.
LUENTO Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuKSESSA
Karviaiskatu 7, Turku
Ke 24.10. kello 14–15.30 luento ”Ikääntyneiden voima- ja tasapainoharjoittelu: miksi, miten ja missä?”. Tule kuulemaan, miksi
voima- ja tasapainoharjoittelu on niin tärkeää ikääntyessä.
Luennon jälkeen tiedät, miten voit harjoitella ja saat tietoa
harjoittelupaikoista ja ohjatuista ryhmistä. Luennoitsijoina Turun kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen ja liikuntapalveluiden ammattilaiset. Maksuton ja kaikille avoin.
Teatterimatka
su 25.11. Kaarinan teatteri ”Ylpeys ja ennakkoluulo”.
						 Paikanvaraukset/hintakyselyt puh. 044 536 7741.
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Ulkoilutreffit senioreille ja eläkeläisille
Valtion Eläkkeensaajat VES-Turku ry
Liikuntavastaava Matti Sarviranta, msarviranta@gmail.com
p. 040 743 3168
Kokoonnutaan torstaisin klo 10–11.10 Unelmien kannas, Urheilupuisto,
Betaniankatu 12. Sisältää kävelyä/sauvakävelyä urheilupuiston kuntoradalla, ulkokuntosalilaitteet, alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn.

Turun tuomiokirkkoseurakunta
/ eläkeläisille
KESKIVIIKKOKERHO on eläkeläisten iltapäivähetki, jossa on teemallinen ohjelma ja vaihtuvat vierailijat, hartaushetki ja kahvit.
• Parillisilla viikoilla kokoontuu Juhlasalin kerho (Eerikinkatu 3, 2. krs)
klo 13–14.30; 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 9.1, 23.1.
• Parittomilla viikoilla kokoontuu Vuorikodin kerho (Vuorikatu 8)
klo 13–14.30; 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 16.1., 30.1.
ELÄKELÄISTEN TUOLIJUMPPA
• Liikunnanohjaaja Tuula Välimäen ohjaama monipuolinen jumppa
oman kunnon mukaan. Parittomina keskiviikkoina klo 13.00–13.45
Juhlasalissa, Eerikinkatu 3. 2 krs. Syyskauden viimeinen kerta on 5.12.
NUOREKKAAT ELÄKELÄISET
(tiistaitreffit, vierailukäynnit, lounastreffit ja miesten lounasporukka).
Toiminta on vapaaehtoisten järjestämää.
Tiistaitreffit Juhlasalissa, Eerikinkatu 3. Luentomuotoisen esityksen
jälkeen juttukahvit (2 €).
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Ti 4.9. 		
						
Ti 2.10. 		
						
Ti 6.11. 		
						

klo 14.00 Turun kaupungin ulkoveistokset,
intendentti Riitta Kormano
klo 14.00 Kuinka nivelrikkoa tulisi hoitaa,
sairaalajohtaja Petri Virolainen
klo 14.00 Pientä puhetta jäämistöstä,
laamanni Liisa Vehmas

Ke 12.9. klo 15.00 Pyhän Ristin kappeli (krematorio),
						 Skarppakullantie 2, bussi 7.
Ke 10.10. klo 15.00 Henrikin kirkko, Peltolantie 2, bussit 61, 9, 12.
Ke 14.11. klo 15.00	Martin kirkko, Huovinkatu 5, bussit 50, 51, 53, 54.
Lounastreffit
Varaa mukaan lounasraha ja tule syömään yhdessä. Lisätiedot Mirja
Pitkäseltä, p. 0400 521573.
Ti 18.9. 		 klo 12.30 Kellariravintola, Linnankatu 16.
Ti 16.10. klo 12.30 Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18.
Ti 20.11. klo 12.30 Ravintola Pikku-Torre, Yliopistonkatu 30.
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Vierailukäynnit
Ilmoittaudu etukäteen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Anneli Leppänen p. 041 506 9591.

Miesten lounasporukka
Varaa mukaan lounasraha. Lounaan jälkeen teemme pienen kaupunkikierroksen kävellen. Lisätiedot Mikko Salminen, p. 050 5813067.
Pe 7.9. 		
Pe 5.10.
Pe 2.11.
Pe 7.12.

klo 12.30 Verkahovi, Verkatehtaankatu 4.
klo 12.30 Nick´s Food Design, Linnankatu 85.
klo 12.30 Göran (Merikeskus Forum), Linnankatu 72.
klo 12.30 Aitiopaikka, Itsenäisyyden aukio 2.

Kaipaatko uusia ystäviä ja monipuolista
hauskaa toimintaa arkipäiviisi?
Tervetuloa Turun ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijoiden järjestämään toimintaan! Senioriklupi tarjoaa kaikille senioreille avointa
ohjelmaa. Toiminta on maksutonta. Iltapäiväkahvi-/teetarjoilu 1 €.
Syksyn ja talven ohjelmassa keskustelua, visailua, muistelua, aivojumppaa, musiikkia ja tuolijumppaa.
Senioriklupi kokoontuu Kerttulin vanhainkodin tiloissa (1.kerros)
Hovioikeudenkatu 3, 20520 Turku
Lisätietoja:		 040 635 0361 (Anne-Mari) anne-mari.kettula@turku.fi
									 050 428 3153 (Taina), taina.halsvaha@turku.fi
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Turun Seudun Nivelyhdistys
Lonttistentie 9 B 15
Puh. 040 351 3833
toimisto@nivelposti.fi
www.nivelposti.fi
Tule mukaan yhdistyksen syksyn toimintaan! Lisätietoa tapahtumista
saat toimistolta, jonne voit soittaa tai lähettää sähköpostia.
Avoimet ovet
Ma 8.10. avoimet ovet yhdistyksen tiloissa klo 14–17. Klo 15 on mahdollisuus katsoa Nivelverkon luento ”Pienikin liike kannattaa”. Luennon jälkeen keskustelua aiheesta yhdistyksen vapaaehtoisen kanssa.
Kahvitarjoilu.
Niveltreffit Verkahovin ravintolassa
Keskiviikkona 10.10. ja 14.11. Niveltreffit Verkahovin ravintolassa (Verkatehtaankatu 4) lounaan yhteydessä. Lounas alkaa klo 13 ja on omakustanteinen. Lounaalla rupatellaan leppoisia ja tutustutaan muihin
paikallaolijoihin. Ei ennakkoilmoittautumista, saavu vain paikan päälle. Paikalla yhdistyksen puolesta Marjo Suominen, puh. 045 881 3113.
Vertaisryhmät
Nivelrikon vertaisryhmät jatkuvat maanantaisin 3.9. klo 17–19. Lisätietoa löydät osoitteesta www.nivelposti.fi/vertaisryhmat/ tai ottamalla
yhteyttä toimistoon.
Kaffetreffit on kaksi kertaa kuussa järjestettävä vapaamuotoinen jutustelu- ja kahvitteluhetki yhdistyksen tiloissa. Kaffetreffejä järjestetään syksyllä 3.10., 17.10., 7.11., 21.11. klo 13.
Miesten tunti -vertaisryhmä kokoontuu syksyn aikana keskiviikkoisin
parin viikon välein. Ryhmässä käsiteltäviä aiheita ovat mm. liikunta,
ruokavalio ja nivelterveys. Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko
klo 17.00–18.30 yhdistyksen tiloissa. Syksyn kokoontumiskerrat ovat
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11.
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3.10. aiheena vanhat koulu- ja maakuntalaulut
7.11. 		 toivelauluilta
5.12. 		 aiheena joululaulut
Luento
Torstaina 29.11. klo 16.30 Psykologi, psykoterapeutti VET Minna Martin,
luennoi aiheesta ”Hengitys kivunhoidon tukena” Lounatuulet Yhteisötalossa, Läntinen Pitkäkatu 33. Luento taltioidaan Nivelverkkoon.
Infotilaisuudet
Fysioterapeutti Sanna Niemi vetää ensitietoillan torstaina 8.11. klo
17–19 yhdistyksen tiloissa. Ensitietoilta on tarkoitettu tekonivelleikkaukseen meneville, sitä harkitseville ja heidän läheisilleen. Ilta on
kaikille avoin eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Ilmoittaudu toimistolle ke 7.11. mennessä.
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Yhteislauluillat
Yhteislaulut järjestetään kerran kuussa Happy Housessa (Ursininkatu
11) klo 18–19.45. Osallistumismaksu 2 €, sis. kahvit.

Uusien jäsenten info järjestetään keskiviikkona 15.11. klo 17–19 yhdistyksen tiloissa, Lonttistentie 9. Paikan päällä kuulet lisää yhdistyksen
toiminnasta. Kahvitarjoilu. Ilmoittaudu toimistolle ma 13.11. mennessä.
Retket
Torstaina 22.11. klo 19 ”Sibelius, kuolematon -musiikillinen pienoisnäytelmä mestarin elämästä” Sibelius-museossa, Piispankatu 17. Liput 26 € voi ostaa toimistolta. Kokoontuminen 20 minuuttia ennen
näytöstä ja sisäänmeno ryhmälipulla.
Perjantaina 14.12. Jouluretki Fazerin vierailukeskukseen sekä Arabian
ja Iittalan muotoilukeskukseen. Lähtö Turusta klo 7.30, mahdollisuus
nousta kyytiin myös Kaarinasta. Hinta 45 € (sis. opastukset Fazerilla ja
Arabialla, lounaan Fazer Cafe Fazerilassa sekä matkat). Kahvipaussit
ovat omakustanteisia päivän aikana. Ilm. viim. 29.11.
Toimisto on avoinna syys–marraskuussa ma 14–19, ke 9–12 ja to 9–12.
Joulukuussa toimisto on avoinna ma 12–16, ke 9–12 ja to 9–12.
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Avoin kohtaamispaikka Happy House
Happy House on esteetön ja kaikille avoin kohtaamispaikka Ursininkadulla lähellä Turun Kauppatoria. Happy House tarjoaa arkisin kävijöilleen erilaisia toimintatuokioita ja tietoiskuja. Happy Housessa
voit osallistua toimintaan, poiketa kahville päivän lehteä selaamaan
tai juttelemaan mukavia ystävien kanssa.
Happy Housessa on käytettävissä kolme yleisöpäätettä, joissa on
laajakaistayhteydet. Lisäksi Happy Housessa on mahdollista kokeilla
iPadin käyttöä. Käytössä on myös Wi-Fi. Happy Housea ylläpitää Turun
seudun vammaisjärjestöt TVJ Ry. Nähdään Happy Housessa!
Aukioloajat: ma 12–16, ti 10–15.30, ke 10–16, to 11–18, pe 10–14
Yhteystiedot: Ursininkatu 11, 20100 Turku
p. 02 2518 421, info@happyhouseturku.fi, www.happyhouseturku.fi
www.facebook.com/HappyHouse.Turku

SPR Turun osasto
Kauppiaskatu 12 A 5, 2. krs, 20100 Turku
Puh. 046 920 4142 (arkisin klo 10–14), www.sprturku.fi
Linja-autot: kaikki keskustaan tulevat
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• Virkistyskerho kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 12.
Vaihtelevaa ohjelmaa, arpajaiset ja bingo. Syyskauden viimeinen
kerta 10.12., tammikuussa jatkuu 7.1.2019.
• Käsityökerho kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin klo 10.
Tehdään erilaisia käsitöitä myytäväksi tai omaan käyttöön, kahvitellaan ja jutellaan. Syyskauden viimeinen kerta 13.12., tammikuussa
jatkuu 17.1.2019.
• Terveyspiste perjantaisin klo 9-11. Verenpaineen mittausta ja terveysneuvontaa, infoa erilaisista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kahvit ja jutustelua. 14.12. asti joka perjantai (ei 7.12.),
joulutauon jälkeen jatketaan 11.1.2019.
• Omaishoitajien kohtauspaikka ja vertaistukiryhmä kokoontuvat
kumpikin kerran kuukaudessa torstaisin osastolla 4. krs:ssa. Kohtauspaikka 25.10. ja 22.11., vertaistukiryhmä 11.10. ja 8.11. Ryhmien
yhteiset joulukahvit 13.12., kysy paikka osastolta tai Anneli Suomiselta puh. 050 5960 470, samoin kuin kevään päivämääristä.

Virkistyskerhot Ruusukorttelissa, kerhohuone 2, klo 11.30–13.00
1.10.		 Äänikirjoista ja kirjaston muista palveluista
				 kertoo palvelupäällikkö Jaana Rantala.
15.10. Hiusten ja päänahan ongelmat, Raija Laine, Kampaamo Raija.
29.10. Pulinaboxi. Boxin avaajana Leena Rihko.
12.11. Onko nykykoulu elinkeinoelämän kahleissa?
				 FM, opettaja, Jaakko Lindfors.
26.11. Askarrellaan joulukortteja.
				 Elvi Jalava opastaa. Materiaalit saa kerhossa.
10.12. Kohti lempeämpää kehosuhdetta – kehopositiivisuusliike
				 mediassa. Tutkija Kaisu Hynnä.
Kaikki tervetulleita viihtymään mukavaan seuraan!
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Lounais-Suomen
Loma ja Virkistys ry

Tuolijumppaa Ruusukorttelin liikuntasalissa aina maanantaisin klo
13.45–14.30. Maksuton ja kaikille avoin. Jumppaa ohjaa liikunnan konkari Marita Suojanen.
Kuppilaparlamentti Martissa, Yrjänän kohtaaamispaikka, It. pitkäk. 49
Nyt käynnistyy Aimo Mäen vetämänä lähinnä miehille suunnattu porinakerho eli kuppilaparlamentti. Kuppilassa puhutaan ajankohtaisia asioita ja vähän vanhempiakin ihan sen mukaan mikä osallistujia
kiinnostaa. Parlamentti kokoontuu joka toinen maanantai parillisina
viikkoina klo 14.00. Ensimmäinen kuppila on 3.9. ja seuraavat 17.9.,
1.10. jne.
Omaistaan hoitavan virkistyspäivä 30.10. Järjestämme omaistaan
hoitaville virkistyspäivän Tammiluodon viinitilalla Paraisilla. Päivä on
tarkoitettu niille, jotka eivät saa oamsihoidon tukia, mutta jotka hoitavat omaistaan säännöllisesti. Omaisen voi halutessaan viedä hoidettavaksi Omaishoitokeskukseen virkistyspäivän ajaksi. Sekä virkistyspäivä että hoitopäivä ovat maksuttomia.
Virkistyspäivän aikana on luvassa viinitilan esittely, tanssiesitys, keskustelua omaishoitajan jaksamisesta ja saaristolaisten tarinoita Kekkosesta sekä tulokahvit ja lounas. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Eini
Pihlajamäki, puh. 050 368 5878 viimeistään 15.10.2018.
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Turun Taidemuseo
– Åbo Konstmuseum
Aurakatu 26, 20100 Turku
p. 02 2627 100
info@turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi
Aukioloajat: ti-pe 11–19, la–su 11–17
Liput: Aikuiset 9 €. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 6 €.
Saattajat ilmaiseksi.
NÄYTTELYT
Axel Haartman–Ali Munsterhjelm–Santeri Salokivi
(14.9.2018–20.1.2019)
Axel Haartman, Ali Munsterhjelm ja Santeri Salokivi olivat paitsi taiteilijatovereita myös impressionismiin ja jälki-impressionismiin perustuneen leveän värimaalauksen pääedustajat 1900-luvun alun
Turussa. Munsterhjelm oli erikoistunut kulttuurimaisemiin ja kaupunkiaiheisin, eritoten Aurajoki-näkymiin, Haartman asetelmiin, interiööreihin, henkilökuviin ja maisemiin. Salokiven suosikkiaiheita olivat
henkilö- ja muotokuvat sekä kaupunkinäkymä
Toteutuneita unelmia ja toteutumattomia
(4.11.2018 saakka)
Taidemuseon ensimmäisen intendentin, maisemamaalari Victor Westerholmin johtajakaudella 1891–1919 kokoelmiin hankittiin tasan 400
teosta, joista monista muotoutui Suomen taiteen klassikoita. Kokoelmanäyttely esittelee näiden lisäksi myös joukon toteutumattomia
unelmia; teoksia, jotka syystä tai toisesta eivät päätyneet osaksi kokoelmaa.
Neljä elementtiä
(23.11.2018 alkaen)
Uudessa kokoelmanäyttelyssä klassiset neljä elementtiä pääsevät
valloilleen. Maa, vesi, tuli ja ilma virtaavat läpi kokonaisuuden, jossa
kokoelman klassikot saavat rinnalleen uusia teoshankintoja.
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Ke 3.10. klo 12–15 Senioripäivä:
						Opastukset Haartman – Munsterhjelm – Salokivi -näyttelyyn
						 klo 12, klo 13 ja klo 14 alkaen. Syyskranssipaja museon aulassa
						 klo 13–15. Työpajassa tehdään syksyinen kranssi floristin oh						 jauksessa. Pajan kesto on noin kaksi tuntia. Osallistumis						 maksu 20 € (sis. materiaalit ja ohjauksen).
Erikoisopastukset:
la 13.10. klo 13 Mikko Laaksonen: Ali Munsterhjelm – Puolalanpuiston ja
						 Auran rantojen kuvaaja. Opastus ja kävelykierros (säävaraus)
la 10.11.		 klo 13 Ulrika Grägg: Axel Haartman – ihminen ja taide / kl. 15
						 Axel Haartman – människan och konsten
ke 12.12. klo 17.30 Christian Hoffmann: Kuraattorikierros Axel Haart						 man – Ali Munsterhjelm – Santeri Salokivi -näyttelyyn

Suuralueet Keskusta

TAPAHTUMIA

Opastukset sisältyvät pääsylipun hintaan. Ennakkoilmoittautuminen senioripäivään ja erikoisopastuksille: info@turuntaidemuseo.fi,
02 2627 100.

Sateenkaarevaa senioritoimintaa
Turun seudun Seta ry
Senioriryhmä kokoontuu TuSetan olohuoneessa kerran kuussa sunnuntaisin. Syksyn 2018 tapaamispäivät ovat 21.10., 18.11. ja 16.12. klo
18–19.30. Tapaamisiin voi liittyä mukaan missä vaiheessa vuotta tahansa, luvassa on rentoa yhdessäoloa ja keskustelua. Senioriryhmän
lisäksi TuSetan tiloissa kokoontuu muun muassa kristillinen piiri Malkus, ennakkoluulottomien miesten ryhmä Nallet ja bi- ja lesbonaisten yhdistys Turun Mummolaakso.
TuSeta on ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Edustamme seksuaaliselta suuntautumiseltaan ja sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä
nuorista senioreihin. Tarjoamme maksuttomia vertaisryhmiä ja koulutusta mm. sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Toimistollamme on
mahdollista saada myös seksuaalineuvontaa alennushintaan. Meiltä
saa myös sateenkaarisenioreihin liittyviä esitteitä ja oppaita. Toiminta on avointa kaikille. Tervetuloa!
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Eerikinkatu 22b B 20 (2. krs. ovisummeri iltaisin), 20100 Turku. Tila on
valitettavasti esteellinen (jyrkkiä portaita ennen hissiä, ei inva-wc:tä).
Puh. 045 166 5232, info@tuseta.fi, www.tuseta.fi, www.facebook.com/
tuseta. Toimiston aukioloajat ke 14–17, to 12–17 ja pe 12–15.

Parkinmäen palvelutalo
Multavierunkatu 5, 20100 Turku
Lisätietoja tapahtumista:
Toiminnanohjaaja Eeva Salonen p. 040 125 3951
Toiminnanohjaaja Arja Ojala p. 0400 362 429
Torstaina 11.10. klo 13–16 Avoimet ovet
keittolounas lohikeitto klo 13–14 ruokasali, hinta 5 €
Talon esittelykierrokset klo 14 pääaula. Kahvitarjoilu!
Torstaina 13.12. klo 13–16 Talon perinteiset joulumyyjäiset
Lämpimästi tervetuloa!

Senioripysäkki
Tukea 60+ -vuotiaille
Turun Kaupunkilähetys ry
www.tukenasi.fi
Linja-autot: Kaikki Turun torille tulevat
Kauppiaskatu 11 C 27, 20100 Turku
• Senioripysäkki® -keskusteluryhmiä aloitetaan kautta vuoden.
Ammatillisesti ohjatut pienryhmät (5–8 osallistujaa) ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Kokoontumiskertoja on yhteensä 15,
tapaamiset ovat kerran viikossa ja 1,5 h kerrallaan. Keskusteluryhmissä käydään läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen liittyviä asioita.
Oletko siirtynyt tai siirtymässä työelämästä eläkkeelle? Työelämästä
eläkkeelle Senioripysäkki®-keskusteluryhmä aloittaa marraskuussa
2018. Ota rohkeasti yhteyttä puh. 040 5866 055 / Marika Siika.
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• Tule keskustelemaan parisuhteestasi joko yksin tai yhdessä. Yhteydenotot ja tiedustelut maksuttomista yksilö- ja paritapaamisista
sekä parisuhdekursseista. Puh. 040 5291 354 / Terttu Vieri.
• Keskusteluilta lapsensa tai lapsenlapsensa menettäneille 20.11.
klo 17.30. Paikka: Nummen srk-koti, Papinkatu 2, Turku. Tilaisuus on
tarkoitettu lapsen menettäneille vanhemmille, isovanhemmille ja
aikuisille sisaruksille. Tilaisuuden järjestävät Senioripysäkki, Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Feeniks-työ, Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä ja Käpy - Lapsikuolemaperheet ry.
• Glögitilaisuus 28.11. klo 11–12.30. Tule nauttimaan yhdessäolosta
ja jouluisesta tunnelmasta oman aikataulusi mukaan. Samalla saat
mahdollisuuden tutustua toimintaamme.
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• IKÄTUKI-tukihenkilötoiminta tarjoaa määräaikaista ja tavoitteellista tukea vaikeissa elämänmuutostilanteissa.

Elämään mahtuu monenlaista, puhuminen auttaa. Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan tapaaminen. Yhteydenotot: Marika Siika, p. 040
5866 055, marika.siika@tukenasi.fi

DaisyLadies ry
Hyvinvointikeskus Muistola
Linnankatu 41, 20100 Turku
puh. 050 555 8781 tai 050 326 5064
daisyladies.turku@gmail.com
Avoinna ma-pe klo 9–16.
Lisätietoja: www.daisyladies.fi
Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikenikäiset maahan muuttaneet sekä syntysuomalaiset naiset.
Kurssimuotoisen toiminnan aiheina suomen kieli, ompelu & käsityöt,
liikunta & terveys, ruuanlaitto, kahvilatoiminta, puutarhanhoito &
ATK. Tärkeänä aiheena myös naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisevä työ.
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CafeDaisy auki ma-pe klo 11.00–14.00 Lounas 5 €, jäsenille 3 €.
Hemmottelupäivä naisille 1.10. ja 5.11. klo 11–15 os. Taimi II, Puutarhakatu 21, 20100 Turku. Ohjelmassa mm. tanssia, hiusten- ja kynsienlaittoa, kädentöitä, hierontaa, terveysluentoja. Falafel-lounas 2 €.
Löydä minut -ryhmä maahanmuuttajataustaisille sekä syntysuomalaisille ikäihmisille kokoontuu Muistolassa, Lausteen Lähiötuvassa,
Varissuolla Yhdessä yhdistyksen tiloissa, Jyrkkälässä ja Runosmäessä.
Ryhmässä voidaan mm. valmistaa ruokaa, tehdä käsitöitä, pelata lautapelejä, käydä retkillä ja auttaa erilaisissa arjen ongelmissa. Ryhmien aikataulut: www.daisyladies.fi
Omakieliset vertaisryhmät tarjoavat ryhmämuotoista kotoutumista
edistävää mentori- ja vertaistukitoimintaa kaikenikäisille arabian-,
somalin-, persian- ja darinkielisille maahanmuuttajanaisille. Somalin- ja arabiankieliset ryhmät kokoontuvat ti ja ke klo 12.30–14.30 ja pe
klo 12.30–13.30. Persian- ja darinkielinen ryhmä kokoontuu ti ja ke klo
12.30-14.30. Päivittäin ohjausta saatavilla myös suomen, englannin,
espanjan ja turkin kielellä. Ryhmiin ei ole sitoutumispakkoa!
Väkivallan vastainen viikko 19.–25.11.2018. DaisyLadies ry järjestää yhteistyössä Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:n, Naisten Pankin, Turun kaupungin, Naantalin kaupungin, Turun kaupunginkirjaston ja koulujen kanssa marraskuussa
viikolla 47 erilaisia väkivallan vastaisia tempauksia pitkin viikkoa.
Viikon erityisenä teemana on perheväkivalta ja lasten oikeudet. Viikko huipentuu valtakunnalliseen seminaariin Turun kaupungintalolla
23.11.2018. Lisätietoja tulossa: www. daisyladies.fi

Liikuntapalvelukeskus
Yhdessä ulos! – ulkoilutapahtuma lapsille ja eläkeläisille 11.10. klo
10–12 Mannerheiminpuistossa. Ohjelmassa alkujumppaa, puistogolfia, frisbeegolfia, mölkkyä, petankkia, vilttipalloa yms. Maksuton. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: p. 050 5546 224.
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• Laiteopastus kuntosalilla to 4.10. klo 10–11, to 1.11. klo 10–11
ja ke 5.12. klo 13–14. Osallistuminen sisäänpääsymaksulla
(esim. Senioriranneke).
• Seniorivuorot kuntosalilla ma ja to klo 13–14.30 ja pe 9.30–11.
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit Kupittaan urheiluhallissa
• Lokakuun kurssit:
ma 1.–22.10. klo 17–18.30
ke 3.–24.10. klo 13.30–15
Ilmoittautuminen alkaa ke 12.9. klo 12
• Marraskuun kurssit:
ma 5.–26.11. klo 17–18.30
ke 7.–28.11. klo 13.30–15
Ilmoittautuminen alkaa ke 17.10. klo 12
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Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5
Seniorirannekkeella hallin kuntosalit käytettävissä aukioloaikoina. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, p. 050 430 6891.

Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit on tarkoitettu kaikenikäisille ja kuntoisille. Kurssilla opitaan harjoittelun perusteet ja laitteiden käyttö.
Kurssilla saa aloittelijan harjoitteluohjelman, johon kirjataan omat
toistojen ja painojen määrät, säädöt ja liikelaajuudet. Mukaan tarvitset
vain mukavan ja joustavan asun, sekä sisäkengät. Kurssi kestää 4 krt.
Hinta 15 €/kurssimaksu + sisäänpääsymaksut (esim. Senioriranneke).
Ilmoittautuminen,lisätiedot: turku.fi/kuntosaliabc, p. 050 554 6217.
Soveltava kuntosaliharjoittelun ABC-kurssi
• ti klo 12–13.30 (16.10.–20.11.2017 tai 27.11.–29.2.),
Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5.
Kuntosaliharjoittelun opastus liikkumisrajoitteisille aloittelijoille.
Kuntosaliharjoittelun kuuden kerran peruskurssi, jossa ammattilainen 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 + sisäänpääsymaksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kertamaksu).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.
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Soveltava kuntopiiri
• ti klo 14–15, Kupittaan urheiluhallin yläkerta, Tahkonkuja 5.
Lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta kiertoharjoittelun keinoin
ryhmässä omaan toimintakykyyn soveltaen. Myös apuvälineen
käyttäjät voivat osallistua. Paikalla yleisavustaja. Osallistuminen
2,5 € (eläkeläiset) + sisäänpääsymaksu (esim. Senioriranneke).
Ilmoittautuminen: p. 050 594 7207.
Tasapainoliikuntaa vertaisohjaajan johdolla
• ti klo 10–11, ke klo 13–14, Kupittaan urheiluhallin yläkerta, Tahkonk. 5
Tasapainoharjoittelua vertaisohjaajan vetämänä. Henkilöille, joille
tasapainoharjoittelu on tuttua ja haluavat jatkaa harjoittelua ryhmässä vertaisohjaajan johdolla. Tunti sisältää yhteisen alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn. Harjoitusosa koostuu tasapaino- ja lihaskuntoharjoitteista, joita kierretään pareittain. Osallistuminen Seniorirannekkeella. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, p. 05 5546 224.
Jäykkien jooga
• pe 14.30–15.30, Cygnauksen koulu, Maariankatu 7
Tunnilla tehdään lempeitä joogaliikkeitä ja -venytyksiä niin lattiatasossa kuin seistenkin. Harjoitus lisää liikkuvuutta ja tasapainoa,
ja soveltuu kaikille, myös jäykille. Tunti päättyy rauhoittavaan loppurentoutukseen. Tunti ei vaadi aikaisempaa lajiosaamista. Tunti sopii
myös ylipainoisille, huonokuntoisille ja pienistä krempoista kärsiville. Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua
maksamalla kausimaksun tai 5 €/2,5 € kertamaksulla. Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit tai
p. 050 554 6218.
Helenan treenit
• to klo 11–12.30, Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5.
Helenan treeneissä harjoitellaan tasapainoa, koordinaatiota ja
liikkuvuutta sekä tehdään lihaskuntoliikkeitä monipuolisesti kiertoharjoittelun muodossa. Tunti sisältää 15 minuutin alkulämmittelyn,
tunnin kestävän kuntopiirin ja 15 minuutin venyttelyn. Ryhmässä ei
hypitä musiikin tahtiin. Tunti ei vaadi aikaisempaa lajiosaamista.
Tunti sopii myös ylipainoisille, huonokuntoisille ja pienistä krempoista kärsiville. Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi
osallistua maksamalla kausimaksun tai 5 €/2,5 € kertamaksulla.
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Tuolijumppa
• to klo 13.15–14, Yrjänän kohtaamispaikka, Itäinen Pitkäkatu 49.
Iloisen mielen tuolijumppaa, jossa liikkeet tehdään pääosin tuolilla
istuen. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla käytössä liikkumisen
apuväline esim. kävelykeppi tai kävelyteline, soveltuu myös pyörätuolin käyttäjille. Yleisavustaja paikalla. Ei ennakkoilmoittautumista. Osallistuminen 2,5 €/krt eläkeläisiltä. Toimintaa 3.9.–9.12. Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.
Vire-Lavis
• ti klo 15.30–16.30, kohtaamispaikka Happy House, Ursininkatu 11.
Hauskaa ja helppoa tuolitanssia tanssimusiikin tahtiin. Tunnilla
tanssitaan pääosin istuen ja/tai tuolia apuna käyttäen. Istumatasapainon on oltava sellainen, että osallistuja pystyy istumaan sekä
liikkumaan käsinojattomalla tuolilla. Paikalla yleisavustaja. Osallistuminen 2,5 € eläkeläisiltä. Ilmoittautuminen: p. 050 594 7207.
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Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat tutustua
erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa.
Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit tai p. 050 554 6218.

Liikunnan palveluohjaus
• Keskustan terveysasema, Käsityöläiskatu 2, 3. krs.
ti 16.10. ja 20.11. klo 13.45–14.45
• Luckan (motionsrådgivning på svenska), Auragatan 1B
ti 16.10. kl. 12–13
• Pääkirjasto, Linnankatu 2
ma 15.10. klo 10–11
• Tule-tietokeskus, Humalistonkatu 10
ke 3.10., 7.11. ja 5.12. klo 12 alkaen.
Maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan Turun liikuntapalveluista ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantuntijalta liikunnasta. Kesto n. 1 tunti.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 tai roosa-mari.
neitola@turku.fi
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Turun Työväen Eläkeläiset
Turun Työväen Eläkeläiset on Eläkeläiset ry:n ja sen Varsinais-Suomen
Aluejärjestön jäsenjärjestö. Lisäksi olemme mukana aktiivisesti Turun
Vanhustyön neuvottelukunnan verkostossa jäsenenä, ja edustajamme Kaija Kiessling on myös neuvottelukunnan puheenjohtaja.
Kokoonnumme viikoittain perjantaisin T-Talolla Vanha Hämeetie 29.
• Klo 11–11.45 harjoittelee tasapaino- ja kehonhallinnan ryhmä talon
alakerrassa olevassa jumppasalissa jumpparin ohjaamana.
• Klo 12.00 alkaa viikoittainen perjantaikerho T-Talon kahviossa, jossa
tietysti pannu ajoissa kuumana. Kuulemme ja keskustelemme ajankohtaisista asioista kuten vanhuspalveluista ja muista eläkeläisiä
koskevista asioista. Kerhon loppupuolella on tarjolla grillimakkaraa.
• Klo 13.30 jälkeen voit osallistua juhlasalin puolella myös bocciakerhon toimintaan. Voit jäädä vaikka seuraamaan, ellet tunne vielä
koko bocciaa.
Perjantaikerhon ohjelmaan kuuluu tietoiskuja milloin terveydestä,
palveluista, lääkkeistä, liikunnasta taukojumppana ja paljon muuta
- myös ajankotaista. On myös yhteislaulua, tietokilpailuja, kerholaisten esittämää ohjelmaa, ja aika ajoin meiilä käy myös ulkopuolisia
esiintyjiä tai alustajia erityisistä aiheista.
Kerhoissa saat tietoa myös Turussa olevista eläkeläistapahtumista ja
mm. neuvottelukunnan ja vanhusneuvoston tilaisuuksista. Vuosittain
teemme retkiä ympäristöön, on sokkotreffejä, joiden määränpää on
yllätys, on risteilyille osallistumista ja muiden eläkeläisyhdistysten
tapaamisia, kuten esim. marraskuussa teemme perinteisen retken
mm. Taalintehtaan Työväen eläkeläisten vieraaksi.
Tule joukkoomme tutustumaan. Älä luule vaan tiedä ja tunne!
Tavataan perjantaisin.
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Martissa Aurajoen varrella: Itäinen Rantakatu 54
Turun Kylätalo ry, p. 045 234 3823, turunkylatalo@gmail.com
kylataloturku.wordpress.com
Yks puutarha ry
p. 045 234 3823, info.ykspuutarha@gmail.com
ykspuutarha.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.
Turun Kylätalo on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa voi hetken
hengähtää, 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 sekä rauhallinen salonkitila. Lahjoitusleipää ja muita elintarvikkeita.
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Lämpimästi tervetuloa Turun Kylätalolle!

Ajankohtaiset tapahtumat löytyvät Turun Sanomien Menvinkeistä
sekä Yhdistykset-palstalta. Mahdollisuus liittyä sähköposti- tai tekstiviestilistalle.
Info-illat
Avoimet ovet – Tervetuloa tutustumaan toimintaamme sekä keskustelemaan. Jäsenet tai Ystävät myös tervetuloa paikalle.
Tarjolla kahvia, teetä ja laivakorppuja.
• Turun Kylätalo ry:n, kuukauden ensimmäinen ja toinen tiistai
klo 16.30 alkaen
• Yks puutarha ry:n, kuukauden kolmas ja neljäs tiistai
klo 16:30 alkaen
Tervetuloa Kylätalolle!
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Tanssiteatteri ERI
Yliopistonkatu 7, 20100 Turku
p. 02250 1032, liput@eri.fi, www.eri.fi
Baila Afrika Kyläjuhlat
Tervetuloa Tanssiteatteri ERIin, pieneen ja intiimiin teatteriimme aivan Turun ydinkeskustaan! Huippusuositut afrikkalaiset illanvietot
vielä lokakuussa. Luvassa taas eksoottisia värejä ja makuja, rumpuja
ja rytmin taikaa sekä tanssin huumaa. Beniniläinen rumpuvirtuoosi ja
multi-instrumentalisti Noel Saïzonou saa parikseen kaksi lyömäsoitinten mestaria Akim Colorin, joka on niin ikään Beninistä ja turkulaisen Mikko Väärälän. He luovat huumaavia rytmejä, joihin yleisökin
saa yhtyä. Hypnoottisen musiikin yllä loistavat jälleen Tanssiteatteri
ERIn tanssijat. Illan huipentavat beniniläinen makuhermoja hivelevä
aromikas pata, riisin ja juoman kera. Afrikkalaiset herkut Vivi-Ann
Sjögrenin reseptien mukaan. Esitykset 4.–12.10. välillä. Päivänäytös
6.10. klo 14. Noin 2 tuntia, sis. väliajan.
Callas – impressioita oopperadiivan elämästä
ja HITon JOuluCaBBAret
ERI tarjoaa myös uuden mahdollisuuden kaikille niille katsojille, jotka
eivät mahtuneet loppuunmyytyihin näytöksiin sekä CALLAS että HITtoCaBBAret produktioitten aikana. Callas – impressioita oopperadiivan elämästä, nähdään seitsemän kertaa (27.10.–17.11.) ja HITON
JOULUCABBARET kuusi kertaa (29.11.–13.12.) Kuusijuhlan kynnyksellä
kabaree saa pikantteja joulumausteita sekä musiikkiin että tanssiin.
HITon JOuluCaBBAren musiikista vastaa jälleen tukholmalainen huippuduo LISE&GERTRUD ja Callas teoksessa vierailevat sopraano Pia
Pajala ja pianisti Pasi Helin. Molemmista teoksista on myös päivänäytöksiä Callas 27.11., 11.11., ja 17.11. klo 14 ja HITon JOuluCaBBAret 1.12. ja
9.12. klo 14.
Eläkeläisliput Tanssiteatteri ERIstä:
Baila Afrika Kyläjuhlat 38 € (sis. ruuan ja juoman). Meille käy myös
saattajakortti (vain tarjoilumaksu 15 €). Lippujen lunastus 2 viikkoa
ennen esitystä.
Callas ja JOuluCaBBAret 28 €. Saattajakortti 0 €.
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Verkosta virtaa – opastusta
ikäihmisille tietokoneen ja netin
käytössä syksyllä 2018
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskusliiton ja STEA:n tukema hanke vertaisopastajien kouluttamiseksi ja
verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa koulutettuja Verkosta virtaa – opastajia on 8 henkilöä. Järjestämme opastuspäivystystä
syys-marraskuussa ja paikalla on normaalisti kaksi opastajaa:
Varissuon kirjasto klo 11–13 maanantaisin
3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10. ja 5.11. Tule laitteesi kanssa tai ilman,
yritetään yhdessä löytää asiaasi ratkaisu. TERVETULOA!
Lisätietoja juhani.portfors@wippies.fi ja terhi.hellberg@gmail.com
sekä laajemmin www.verkostavirtaa.fi

DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+).
Lauste:
• Älytön kapula 1 (17.9.–8.10.) maanantaisin ja torstaisin klo 9.30–11
Lausteen lähiötuvassa, Kirjurinkatu 3. Opetellaan oman Androidälypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, Sony, Doro) käyttämistä.
Ilmoittaudu!
• Vempainkerho 1 (15.10.–5.11.) maanantaisin ja torstaisin klo 9.30–11
Lausteen lähiötuvassa, Kirjurinkatu 3. Tietokoneiden ja verkkopalveluiden perusteiden opettelua. Ilmoittaudu!
• Vempaintuki (27.9.–22.11.) joka toinen torstai, parittomat viikot,
klo 13.30–15 Lausteen lähiötuvassa, Kirjurinkatu 3. Tietokoneiden,
tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen
kanssa tai ilman.
• Lukupiiri (12.9., 3.10., 31.10. ja 28.11.) keskiviikkoisin klo 10–12.
Lausteen kirjastossa, Raadinkatu 7. Keskustellaan valitusta kirjasta
kahvin lomassa. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sirje 050 316 7712, Sanna 050 316 7785.
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MAANANTAI klo 12–14 Pikkutupa joka maanantai
Mukavaa yhdessäoloa, ruokaa ja kahvia (3 €/ateria)
sekä pientä ohjelmaa.
Varissuon kirkko, Kousankatu 6 (ajalla 6.8.–10.12.).
TIISTAI klo 12–14 Valpurin kammari joka toinen tiistai
Klo 12 lounas (3 €) ja ohjelmallinen tuokio.
Varissuon kirkko, Kousankatu 6 (ajalla 28.8.–4.12.).
KESKIVIIKKO klo 12–14 Pikkutupa joka keskiviikko
Mukavaa yhdessäoloa, ruokaa, kahvia (3 €/ateria)
ja pientä ohjelmaa.
Varissuon kirkko, Kousankatu 6 (ajalla 8.8.–12.12.).
TORSTAI klo 13–14.30 Hurttivuoren varttuneen väen kerho
joka toinen torstai, Hurttivuoren seurakuntakoti, Punatulkunkatu 1
(ajalla 23.8.–13.12.)

Suuralueet Varissuo–Lauste

Varttuneelle väelle syksy 2018
Katariinan seurakunta

TORSTAI klo 13–15 Ikäarvokas-kortteliklubit torstaisin
Varissuolla: ”Kimppakeskuksen” alakerta,
Katteluksenkatu 5 (13.12. saakka)
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto
Katariinanseurakunnan diakoniatyön puhelinaika ja ajanvarausvastaanotot tiistaisin ja perjantaisin klo 10–11.30 p. 040 3417 172 Varissuon
kirkon (Kousankatu 6) ja Hannuniitun seurakuntatalon (Virmuntie 2)
diakoniatoimistoissa.
YHTEYSTIEDOT
Diakoni Erja Viherkoski, 040 3417 135
Diakoni Sinikka Laine, 040 3417 641
Vs. diakoni Hanna Boateng, 040 3417 136
Vanhustyön diakoni Annamaria Lehto, 040 3417 638
www.katariinanseurakunta.fi
www.facebook.com/Katariinanseurakunta
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Liikuntapalvelukeskus
Varissuon jäähallin kuntosali, sisäänkäynti parkkihallin kautta, lähin katuosoite Suurpäänkatu 2. Seniorirannekkeella kuntosali käytettävissä
aukioloaikoina. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke tai p. (02) 262 3570.
• Laiteopastukset kuntosalilla ma 8.10., 12.11. ja 15.12 klo 15–16.
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
Lisätietoja: p. 050 554 6229.
• Liikunnan palveluohjaus Varissuon terveysasemalla
1.10., 5.11. ja 3.12 klo 14–15, Nisse Kavon katu 3.
Maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan Turun liikuntapalveluista
ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantuntijalta liikunnasta.
Kesto noin 1 tunti.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 tai
roosa-mari.neitola@turku.fi

Tervetuloa
Tarmo-ryhmään!
Tarmo-ryhmiä kokoontuu Varissuolla, mukaan kutsutaan miespuolisia 45+ ikäisiä miehiä tekemään keskenään mukavia asioita. Sen lisäksi Tarmot tuovat pienillä teoilla iloa ja hyötyä lähiympäristölleen.
• Keskiviikkoisin klo 12 näytelmäkerho Majanummi
• Lauantaisin klo 14–15 itämaisten kamppailulajien kuntoliikunta
kansainvälisen koulun liikuntasali
Lisätiedot Petri Hallikainen 041 8073 143
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Lausteen kirjasto
Raadinkatu 7
Puh. 02 2620 750
Omatoimisesti avoinna: ma-su klo 7–21
Palveluajat: ma, to klo 10–16
Varissuon kirjasto
Nisse Kavon katu 3
Puh. 02 2620 777
Avoinna: ma-to klo 10–19 ja pe klo 10–16
Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon
aikakausilehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!

Liikkuvan resurssikeskuksen Iloa arkeen
-pysäkki Majanummen toimitalolla

Suuralueet Varissuo–Lauste

Turun kaupunginkirjasto

ti 16.10. klo 13–15, Varissuon Majanummen toimitalo, Hintsankuja 4
						 Kaikki eläkeläiset ovat tervetulleita maksuttomaan tapah						 tumaan! Ei vaadi ilmoittautumista, tervetuloa mukaan!
Luvassa mm.
• teknologianäyttely Konstikoppa tutustuttaa 11 pieneen laitteeseen,
jotka voivat tehdä ikäihmisen arjesta turvallisemman ja helpomman.
• mahdollisuus tutustua elektoniikkakomponenttitaiteeseen
(Raimo Lähteenmäki)
• mahdollisuus keskustella Turun kaupungin ikääntyvien palveluohjaajan ja järjestön työntekijän kanssa
• Vapaaehtoinen paikalla opastamassa sinua henkilökohtaisesti
tietokoneisiin liittyvissä kysymyksissä (SenioriSurf Ruusukorttelin
hyvinvointikeskuksesta)
• pelillistä seniorityötä tekemässä tilaisuudessa Grail Group.
Tervetuloa kokeilemaan!
Paikalla myös Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n
sekä Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n työntekijät.
Mahdolliset lisätiedot Liikkuvalta resurssikeskukselta:
menovinkit@kotikunnas.fi tai p. 045 7750 0068
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Suuralueet Skanssi–Uittamo

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
Aulaohjaaja vastassa, voit varata myös
oman ajan toiminnan esittelylle 
Sauna- ja allasosasto:
• Aamu-uinti naiset ma-pe klo 7–8, miehet ma-pe klo 8–9
hinta 2,5 €/kerta
• Yleinen saunavuoro naisille sekä miehille ti–pe klo 9–14,
hinta 4 €/kerta.
Esimerkkejä syksyn 2018 tulevista kursseista, jumpista
• Kuntosalin laiteperehdytys – 4 maksutonta käyntikertaa,
ilm. p. 02 262 5020.
• Rollaattorikoulu, maksuton ilm. p. 02 262 5020
• Lantiopohjajumppaa 21.9. klo 13 fysioterapeutin ohjaamana (2 €),
ilm. 02 262 5020.
• Liikuntaneuvontaa senioreille parillinen tiistai klo 11.45–16.15
• Vire-Lavis-jumppa klo 9.30 polvi-ja lonkkavaivaisille,
rollaattorilaisille
• Lavis-jumppa klo 10.30 reipasryhmä (2 €)
• Qiqong-jumppa klo 10.30 (2 €)
• Senioritanssi to klo 10.00, et tarvitse paria!
• Äänikirjojen kuuntelua maanantaisin klo 12–13
Hyvinvointikeskuksen tulevaa ohjelmaa:
to 4.10.			 klo 13 Päiväkonsertti, Kari Tapion ja Topi Sorsakosken
							 musiikkia uralta, esiintyy Juhani Virta, vapaa pääsy!
							 Tervetuloa!
to 11.10. 		 klo 13 Päiväkonsertti, Musiikkia Wanhaan malliin,
							 esittää Duo Me Kaksi
ma 22.10. klo 13 Sotaveteraanisoittajien konsertti
to 25.10. 		 klo 18 Lokakuun Iltamat, hyvää ohjelmaa,
							 tanssimusiikista vastaa Ari ja Nico Rantanen, vapaa pääsy!
							 Tervetuloa!
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Joka tiistai 18.12. asti päivätanssit klo 13–15,
vaihtuvat orkesterit, vapaa pääsy!
Hyvinvointiluennot, eri asiantuntijat luennoitsijoina,
keskiviikkoisin klo 14–15.30
3.10.		 Hyvä arki, parempi mieli
				 – mielenterveyden merkitys hyvinvoinnille
24.10. Ikääntyneiden voima- ja tasapainoharjoittelu
				 – miksi, miten ja missä?
7.11. Yksinäisyyden monet muodot
			 – senioripysäkki mukana kampitustaloissa
28.11. Mikä neuvoksi, kun kuulo heikkenee?

Suuralueet Skanssi–Uittamo

klo 13 Nenäpäivä-juhla, hyvää ohjelmaa, julkkiksia ym.
Järj. Vanhustuki, Yle ja Lehmusvalkaman Hyvinvointikeskus
Tervetuloa!
klo 15–18 Tähtikonsertti & Tanssit, esiintymässä
Tangokuningas 2018 Jarno Kokko & orkesteri MiSiO,
liput etukäteen ostettuna hyvinvointikeskuskortilla 14 €,
muut 16 € ja samana päivänä jos jäljellä 17 €.
Lipun hintaan kuuluu kahvi ja leivonnainen.
to 13.12. 		 klo 14 Joulujuhlat
to 20.12. 		 klo 12 Turun Filharmonisen orkesterin joulukonsertti
to 24.1.			 klo 18 Tammikuun Iltamat, vapaa pääsy!
to 8.11.			
		
							
to 22.11. 		
							
							
							

VIRKUT-senioriryhmätoiminta 6–8 kertaa, kotona itsenäisesti asuville ikäihmisille. Ryhmässä ohjaajien johdolla voimistetaan uskallusta
liikkumiseen, ruokaillaan yhdessä ja tehdään muuta mukavaa YHDESSÄ! Mahdollisuus kuljetukseen. Ilmoittautuminen puh. 02 2625020
Lähiöistä retket hyvinvointikeskukseen alkavat!
Ryhmätoiminnat : Ystäväpiiri, kiva meno, elä hyvin voi hyvin.
Ilmoittaudu mukaan saat iloa ja ystäviä elämääsi
Kädentaitopajassa käsitöitä, kangaspuilla kudontaa, ompelua,
askartelua ja puutöitä. Avoinna ma–to klo 9–15, pe 9–13.30.
Lisätietoja p. 02 2625029
Mahdollisuus ateriointiin, myös juhlapyhinä
ma-pe klo 11–13 ja la-su 11–13 (4,90–6,50 €)
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Lisätietoja mahdollisuuksista osallistua saat mm. viikkotiedote,
www.turku.fi/lehmusvalkama , soittamalla numeroon 02 262 5020,
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen aulasta ja Varissuon ja Mäntymäen terveysasemilta sekä TS minne mennään palstalta

Lokakuu laulattaa!
Keskiviikkona 17.10.2018 klo 14.00 Lehmusvalkamassa
Eläkeläisten kuorot laulattavat yhteislauluja.
Kahvitarjoilu alkaa klo 13.30!
Järjestäjänä Vanhustyön neuvottelukunta. Tervetuloa laulamaan!

DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+).
Uittamo:
• Lukupiiri (19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12.) keskiviikkoisin klo 10–12
Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Keskustellaan
valitusta kirjasta kahvin lomassa, vapaaehtoinen kahvi 1 €.
• Älytön kapula 2 (18.9.–9.10.) tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13.30–15.
Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Jatketaan
oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, Sony, Doro)
opettelua. Ilmoittaudu!
• Vempaintuki (18.9.–11.12.) tiistaisin klo 10–11.30 Uittamon kuntosalin
takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Tietokoneiden, tablettien ja
puhelimien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa tai ilman.
• Sisäparlamentti (20.9.–13.12.) torstaisin klo 13.30–15.30 Uittamon
kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5. Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Ilpoinen:
• Akryylimaalauskerho (17.9.–19.11.) Maanantaisin klo 10–13 Ilpoisten
kirjastossa, Lauklähteenkatu 13. Tehdään akryylimaalauksia ohjaajan
opastuksella, ja tutustutaan erilaisiin akryylitekniikoihin. Materiaalimaksu 4 €, vapaaehtoinen kahvi, 1 €. Ilmoittaudu!
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Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sanna 050 316 7785, Sirje 050 316 7712.

Kauppakeskuskävelyt Skanssissa pe klo 9.30–10.30, 14.9.–7.12.
Kokoontuminen kauppakeskuksen uuden neuvotteluhuoneen edessä
1.krs. Itäparkin sisääntulon oven vieressä, RAY Pelaamon vieressä ja
SOL Pesulaa vastapäätä.
Tule liikkumaan esteettömästi, ohjatusti, mukavassa seurassa ja
varmasti sateelta turvassa Kauppakeskus Skanssiin. Maksuttomilla
kauppakeskuskävelyllä kilometrejä kertyy noin 2. Kävelyt alkavat ja
päättyvät pienellä verryttelyjumpalla ja kävelyn lomassa harjoitetaan
tasapainoa sekä lihaskuntoa, joten keho saa monipuolista liikuntaa.
Kävelyt sopivat erityisesti senioreille. Myös apuvälineen käyttäjät voivat osallistua. Tarvitset mukaan kävelyyn sopivat kengät, joustavan
vaatetuksen ja juomapullon. Osallistuminen maksutonta. Lisätietoja:
turku.fi/kauppakeskuskavelyt, p. 05 554 6224, p. 040 160 4556.
Petreliuksen uimahalli ja kuntosali, Ruiskatu 2
Seniorirannekkeella ja kertamaksulla pääset uimaan ja kuntosalilla aukioloaikoina. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, turku.fi/uimahallit,
p. 044 907 2702.

Suuralueet Skanssi–Uittamo

Liikuntapalvelukeskus

• Vesijumpat: Eritasoisia vesijumppia päivä ja ilta-aikaan vesijumppamaksulla. Ryhmiin tulee ilmoittautua.
• Laiteopastus kuntosalilla la klo 8.45–9.45 6.10. ja 10.11.
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 044 9072702 tai henkilökunnalta
paikan päällä.
• Kuntosalin kiertoharjoittelutunti joka pe klo 12.45–13.30 ja
su klo 8.45–9.45 (14.10., 4.11., 25.11. ja 16.12.). Osallistuminen: sisäänpääsymaksu + 2,5 € ohjausmaksu. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
p. 044 907 2702 tai henkilökunnalta paikan päällä.
• Ohjattu kuntosaliharjoitus la klo 8.45–9.45, ei 6.10. ja 10.11.
Osallistuminen: sisäänpääsymaksu + 2,5 € ohjausmaksu.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 044 907 2702 tai henkilökunnalta paikan päällä.
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Soveltava vesijumppa
• to klo 10.15–10.45 tai 11.00–11.30, Esikon palvelutalon allas,
Uittamontie 7. 30 minuutin vesijumppa n. 30 asteisessa vedessä.
Ryhmät on tarkoitettu asiakkaille, jotka käyttävät liikkumisessaan
apuvälinettä, eivätkä pysty osallistumaan muuhun tarjolla olevaan
toimintaan. Osallistumismaksu 55 €/kausi. Toimintaa 3.9.–29.11.
Ilmoittautumiset, lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 tai
roosa-mari.neitola@turku.fi

Kotikunnas
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Luolavuorentie 4, 20810 Turku
www.kotikunnas.fi, facebook.com/kotikunnas
Yhdistyksellämme on Iloa arkeen -pysäkkejä Kotikunnaassa, Nättinummella, Nummella sekä Runosmäessä. Tämän lisäksi pysäkki kiertää ympäri Turkua Liikkuvana resurssikeskuksena, jolloin paikalla on
mahdollisuus saada eri järjestöjen sekä kaupungin tarjoamaa neuvontaa ja ohjausta. Liikkuva resurssikeskus on Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke.
Iloa arkeen -pysäkki KOTIKUNNAS
Tarjoamme erilaisia konsertteja, tapahtumia ja ryhmiä. Meillä on
myös aktiivista vapaaehtoistoimintaa. Toivotamme kaikki lähialueen
ikäihmiset tervetulleiksi toimintaan mukaan! Voit hakea kuukausittain vaihtuvan ohjelman ala-aulasta tai Kortteliklubista.
Esimerkkejä, joihin olet lämpimästi tervetullut:
• Kortteliklubi lähialueen kotona asuville eläkeläisille luentosalissa
maanantaisin klo 10.30–12. Klubilla on asiantuntijaluentoja ja
vaihtelevaa vapaamuotoista toimintaa. (syyskausi päättyy 10.12.
ja kevätkausi alkaa 14.1.)
• Perjantaisin 23.11. saakka luentosalissa klo 12.30–13.45 Elämää
maaseudulla -luentosarja: Luennolla on luvassa runsaasti kuvamateriaalia, yhdessä keskustelua ja omien elämänkokemuksien
muistelua.
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Turun kaupunginkirjasto
Ilpoisten kirjasto
Lauklähteenkatu 13
Puh. 02 2620 764
Omatoimisesti avoinna: ma-su klo 7–21
Palveluajat: ma-ti klo 13–19 ja ke-pe klo 10–16
Skanssin kirjasto
Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssinkatu 10
Puh. 040 1604 556
Avoinna: ma-ke 9–18, to 9–19 ja pe 9–17

Suuralueet Skanssi–Uittamo

• To 8.11. klo 13 Kansallisteatterin esitys: Rakastettuja suomalaisia
lauluja ja runoja. Esittäjinä Karin Pacius ja Marjukka Haltunen,
yläaulassa.
• To 29.11. klo 13 TULE-tietokeskuksen luento ”Liukastumatta
liikkeellä” luentosalissa.
• Ma 17.12. klo 13 Tangokuningas Sebastian Ahlgren esittää kauneimpia
joululauluja vaimonsa Anrin kanssa, yläaulassa.
• Ke 2.1. klo 13 Uuden vuoden tanssit, esiintymässä Duo Me kaksi,
tervetuloa tanssimaan tai vain nauttimaan musiikista, yläaulassa.

Vasaramäen kirjasto
Lehmustie 7 b
Puh. 02 2620 763
Omatoimisesti avoinna: ma-su 7–21
Palveluajat: ma, to 10–16
Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon
aikakausilehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!
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Verkosta virtaa – opastusta
ikäihmisille Tietokoneen ja netin
käytössä syksyllä 2018
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskusliiton ja STEA:n tukema hanke vertaisopastajien kouluttamiseksi ja
verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa koulutettuja Verkosta virtaa - opastajia on 8 henkilöä. Järjestämme opastuspäivystystä
syys-marraskuussa ja paikalla on normaalisti kaksi opastajaa:
Runosmäen kirjasto klo 12-14 keskiviikkoisin
12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11. ja 21.11. Tule laitteesi kanssa tai ilman,
yritetään yhdessä löytää asiaasi ratkaisu. TERVETULOA!
Lisätietoja juhani.portfors@wippies.fi ja terhi.hellberg@gmail.com
sekä laajemmin www.verkostavirtaa.fi

Lounais-Suomen
Loma- ja Virkistys
Syksyyn energiaa Paavonpoluilta
Kierrämme joka toinen viikko liikuntatoimen eri puolille Turkua tekemiä PAAVONPOLKUJA. Jatkamme näitä kävelylenkkejä syksyllä niin
kaun kuin sää sallii.
Aloitamme torstaina 13.9. kokoontumalla Impivaaran Uimahallin
eteen klo 11 (bussi no 13 torilta klo 10.52 ehtii). Kävelemme lenkin
Runosmäessä (n. tunti) ja palaamme takaisin uimahallille. Paavonpoluista löytyy tietoja ja karttoja netistä www.turku.fi/paavonpolut.
Lisätietoja seuraavista lenkeistä Tuuli Kastemaalta, p. 040 824 7145 .
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Eläkeläistoimintaa syksy 2018–talvi 2019
RUNOSMÄKI- RAUNISTULA
Raunistulan seniorikerho eläkeläisille, Raunistulan seurakuntatalo,
Murtomaantie 12. Joka toinen tiistai klo 13, parillisilla viikoilla. Syyskausi päättyy 27.11.2018. Kevätkausi alkaa 08.01.2019.
Nuoret eläkeläiset 60+, keskusteluryhmä ja miesten kokkiryhmä.
Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12. Joka toinen tiistai klo
11, parittomat viikot. Syyskausi päättyy 20.11.2018.
Omaishoitajat-vertaistukiryhmä, Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12. Kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 13–
14.30, 03.10., 07.11. ja 05.12. Kevätkausi alkaa 09.01.2019.
Ystävän tupa, Runosmäen seurakuntatalo, Munterinkatu 15. Maanantaisin klo 13–15 ja torstaisin klo 11–13. Hartaus torstaisin klo 12.30.
Syyskausi päättyy 17.12.2018. Kevätkausi alkaa 07.01.2019.
Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11 p. 040 341 7452 tai
040 341 7451.

Suuralueet Runosmäki–Raunistula

Maarian seurakunta
Diakoniatyö

Auralan setlementti ry
Satakunnantie 10, 21200 Turku
p.050 316 7702, www.aurala.fi
Auralan setlementti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Auralassa on mm. Dikare-toimintaa ja senioreille suunnattuja kansalaisopiston kursseja. Toimintamme on kaikille avointa,
tervetuloa mukaan!
Torstaikaffet
torstaisin 20.9.–13.12.2018, 10.1.–16.5.2019 klo 11.00–12.30 Aurora-salissa,
Satakunnantie 10 (kerrostalon katutaso). Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja tapaamaan muita. Kahvimaksu 1 €. Ei kokoontumista 6.12.2018 eikä 21.2.2019. Lämpimästi tervetuloa!
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DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+).
Pohjola-Raunistula:
• Sisäparlamentti (17.9.–10.12.) Maanantaisin klo 13.30–15.30 Auralan
Aurora-salissa, Satakunnantie 10. Keskustelua ajankohtaisista
uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
• Akryylimaalauskerho (19.9.–5.12.) Keskiviikkoisin klo 14–17 Auralan
luokassa 12, Satakunnantie 10. Tehdään akryylimaalauksia ohjaajan
opastuksella, ja tutustutaan erilaisiin akryylitekniikoihin. Materiaalimaksu 4 €, vapaaehtoinen kahvi, 1 €. Ilmoittaudu!
Runosmäki:
• Vempaintuki (17.9.–10.12.) maanantaisin klo 10–12
Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 19. Tietokoneiden, tablettien
ja puhelimien arkikäytön opastusta. Tule vempaimen kanssa tai
ilman.
• Keskiviikkokerho (5.9.–19.12.) keskiviikkoisin klo 9.30–11.30
Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 19. Keskustelua, visailua,
ohjelmaa ja kahvittelua.
• Lukupiiri (12.9., 10.10., 7.11., 19.12.) keskiviikkoisin klo 17.30–18.30
Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 19. Keskustellaan valitusta
kirjasta kahvin lomassa.
• Älytön kapula 1 (ma 12.11.–10.12 ja ti 27.11. ja 11.12.) maanantaisin
klo 13.30–15 ja tiistaisin klo 10.15–11.45 Runosmäen kirjastossa,
Piiparinpolku 19. Opetellaan oman Android-älypuhelimen
(mm. Huawei, Samsung, Sony, Doro) käyttämistä. Ilmoittaudu!
Suikkila:
• Vempainkerho 1 (17.9.–8.10.) maanantaisin klo 9.30–11, tiistaisin
klo 10–11.30 Suikkila-salissa, Talinkorventie 5. Tietokoneiden
ja verkkopalveluiden perusteiden opettelua. Ilmoittaudu!
• Vempainkerho 2 (15.10.–5.11.) maanantaisin klo 9.30–11, tiistaisin
klo 10–11.30 Suikkila-salissa, Talinkorventie 5. Jatketaan verkkopalveluiden opettelua. Ilmoittaudu!
• Vempaintuki (20.9.–13.12.) torstaisin klo 10–11.30 Suikkila-salissa,
Talinkorventie 5. Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön
opastusta. Tule vempaimen kanssa tai ilman.
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Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sanna 050 316 7785, Sirje 050 316 7712.

Ikääntyneiden testipäivä Runosmäen vanhuskeskuksessa pe 26.10.
klo 9–12. Paikan päällä voi osallistua oman valinnan mukaan erilaisiin
toimintakykytesteihin. Tarjolla myös tietoa liikuntaryhmistä ja kotiharjoittelusta. Sopii mainiosti vähän tai ei ollenkaan liikuntaa harrastaville. Myös apuvälineen käyttäjät voivat osallistua. Osallistuminen on
maksutonta, eikä ilmoittautumista tarvita. Lisätietoja: p. 050 5546 224,
roosa-mari.neitola@turku.fi.
Impivaaran uimahalli ja kuntosalit (Uimahallinpolku 4)
Seniorirannekkeella ja kertamaksuilla uimahalli ja kuntosalit käytettävissä aukioloaikoina. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, turku.fi/
impivaaranuimahalli, p. 02 262 3588.
• Impivaarassa vesijumppia on lähes joka päivä.
Jumppiin ei tarvitse ilmoittautua. Hinta: sisäänpääsymaksu
(esim. Senioriranneke) + 2,50 € ohjausmaksu.
• Impivaarassa on myös ohjattuja liikuntaryhmiä liikuntasalissa.
Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua. Hinta: sisäänpääsymaksu (esim.
senioriranneke) + 2,50 € ohjausmaksu.
• Laiteopastukset kuntosalilla 3.9.–13.12.: ma ja to klo 14–15
yleisökuntosali, parittomien viikkojen ti 9.30–11 tilauskuntosali.
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
• Seniorivuorot tilauskuntosalissa ma klo 10.30–12 ja pe 12.30–14.
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).

Suuralueet Runosmäki–Raunistula

Liikuntapalvelukeskus

Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit Impivaaran uimahallissa
• ma 8.–29.10. klo 18.30–20, ke 10.–31.10. klo 8.30–10,
ma 5.–26.11. klo 18.30–20, ke 7.–28.11. klo 8.30–10
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit on tarkoitettu kaikenikäisille
ja kuntoisille. Kurssilla opitaan harjoittelun perusteet ja laitteiden
käyttö. Kurssilla saa aloittelijan harjoitteluohjelman, johon
kirjataan omat toistojen ja painojen määrät, säädöt ja liikelaajuudet. Mukaan tarvitset vain mukavan ja joustavan asun,
sekä sisäkengät. Kurssi kestää yht. 4 krt.
Hinta 15 € / kurssimaksu + sisäänpääsymaksut 8/5,50 € tai
Seniori-/Liikuntaranneke.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: turku.fi/kuntosaliabc,
uimahallin uinninvalvonta p. 02 262 3587.
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Soveltava kuntosaliharjoittelun ABC-kurssi ma klo 13.30–14.45
(15.10.–19.11.2017 tai 26.11.–21.1.), Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4. Kuntosaliharjoittelun opastus liikkumisrajoitteisille aloittelijoille. Kuntosaliharjoittelun kuuden kerran peruskurssi, jossa ammattilainen 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 + sisäänpääsymaksu (Seniori-, Kimmoke-, Liikuntaranneke tai kertamaksu).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.
Soveltava vesijumppa ma klo 15.15–15.45, 3.9.–9.12.,
Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4. Lämpimässä vedessä toteutettava 30 min jumppa. Tarkoitettu henkilöille, 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.
Kuntopöytätennis ti klo 15–16, Liikuntakeskus Alfa, Raunistulantie 15.
Tunti ei vaadi aikaisempaa lajiosaamista. Tunti sopii liikuntarajoitteisille ja liikkumisen apuvälineitä käytäville sekä ylipainoisille, huonokuntoisille ja pienistä krempoista kärsiville. Pelata voi joko istuen
tai seisten. Kohtalainen pelikäden hallinta ja reaktiokyky ovat eduksi.
Pallotykin avulla pelitaito kehittyy nopeasti. Tiloihin pääsee tarvittaessa avustetusti hissillä. Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua maksamalla kausimaksun tai kertamaksun. Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat tutustua erilaisiin
liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit,
p. 050 554 6218.
Liikunnan palveluohjaus Runosmäen terveysasemalla
(Signalistinkatu 2) ma 3.9., 3.10., 7.11. ja 5.12. klo 13–14.
Maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan Turun liikuntapalveluista ja
-paikoista ja jossa voi kysellä asiantuntijalta liikunnasta. Kesto noin
1 tunti.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta, p. 050 554 6224 tai roosa-mari.
neitola@turku.fi
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Varusmestarintie 14, 20360 Turku. Juhlasali.
Bussi nro 18 päätepysäkki
2.10.
3.10.
8.10.
9.10.
				
10.10.
11.10.
16.10.
17.10.
23.10.
6.11.		
7.11.		
14.11.
26.11.
4.12.		
10.12.
11.12.
12.12.

Ritva-Annelin musiikkisalonki ”Kari Tapio” klo 13.30–14.30
Köörin pojat klo 13.30–14.15
Musiikkiesitys klo 13.30–14
Muistojen maa -taideluento klo 13.15–14.30
Avoimet ovet klo 16-18, tule tutustumaan taloomme
KaraokeKlubi laulattaa klo 13.30–15
Musiikillinen hartaustilaisuus
Muistojen maa -taideluento klo 13.15–14.30
Rakkauslauluja klo 13-14
Muistojen maa -taideluento klo 13.15–14.30
Ritva-Annelin musiikkisalonki ”Reijo Taipale” klo 13.30–14.30
Toripäivät klo 11–14.30, tule tekemään monipuolisia ostoksia
KaraokeKlubi laulattaa klo 13.30–15
Turun Naispoliisilaulajat klo 13.30–14.15
Avoimet ovet klo 16–18, tule tutustumaan taloomme
Toripäivät klo 11–14.30, tule tekemään monipuolisia ostoksia
Musiikillinen hartaustilaisuus klo 13.30–14.15
KaraokeKlubi laulattaa klo 13.30–15

Suuralueet Runosmäki–Raunistula

Runosmäen Vanhuskeskus

Turun kaupunginkirjasto
Runosmäen kirjasto
Piiparinpolku 19
Puh. 02 2620 767
Avoinna: ma-to klo 10–19 ja pe klo 10–16
Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon
aikakausilehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!
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Turun kaupunginkirjasto
Maarian kirjasto
Arkeologinkatu 5
Puh. 02 2472 272
Avoinna: ma, ke klo 13–19 ja to, pe klo 10–16
Paattisten kirjasto
Toffinkuja 2
Puh. 02 2620 762
Omatoimisesti avoinna: ma-su klo 7–21
Palveluajat: ti, to klo 10–16
Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon
aikakausilehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!

Vanhuskeskus 3, Mäntykoti Yli-Maaria
Mäntykoti Yli-Maariassa (Mittumaarintie 73) voit vierailla
mm. osallistumalla Karaokeklubin tilaisuuksiin syksyn aikana
14.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. klo 14–15.30. Tervetuloa mukaan
kuuntelemaan musiikkia ja vaikka tanssimaan.

Paattisten seurakunta
Paattistentie 857/859. 21330 Paattinen.
Tapahtumia senioreille Paattisten pappilassa
ke 26.9. / 24.10. / 7.11. klo 13 käsityökahvila
ti 25.9. / 16.10. / 6.11. / 27.11. klo 14 diakonia- ja vapaaehtoispiiri
Paattisten srk. talo
ke 12.12. klo 13 senioreiden joulujuhla seurakuntatalolla
la 15.12. klo 11–12 joulumyyjäiset seurakuntatalolla,
						 kahvio, klo 13.30.
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Paattisten kirkko
su. 21.10. klo 10.00 messu ja kirkkokahvit, senioreiden kirkkopyhä

Eläkeläistoimintaa syksy 2018–talvi 2019
Kotimäen naistenpiiri, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1.
Joka maanantai klo 13. Syyskausi päättyy 03.12.2018. Kevätkausi alkaa
14.1.2019.
Kotimäen tuolijumppa ja hartaus, Kotimäen seurakuntatalo,
Arkeologinkatu 1. Joka toinen keskiviikko klo 13, parittomat viikot.
Syyskausi päättyy 21.11.2018. Kevätkausi alkaa 16.01.2019.
Muistijumppa, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1.
Joka toinen keskiviikko klo 13, parilliset viikot. Syyskausi päättyy
12.12.2018. Kevätkausi alkaa 09.01.2019
Yli-Maarian tuolijumppa, Yli-Maarian seurakuntatalo,
Mittumaarintie 73. Joka toinen torstai klo 11.30. Parittomat
viikot. Syyskausi päättyy 22.11.2018. Kevätkausi alkaa 17.01.2019.				
						
Juttutupa Maarian Vanhassa pappilassa, Sorolaisenkatu 4.
Joka tiistai klo 10–12. Syyskausi päättyy 11.12.2018. Kevätkausi alkaa
15.01.2019.

Suuralueet Maaria–Paattinen

Maarian seurakunta
Diakoniatyö

Eläkeläisten syystapahtuma ke 10.10.2018 klo 11,
Yli-Maarian seurakuntatalo, Mittumaarintie 73.
Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11
p. 040 341 7452 tai 040 341 7451.
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Liikuntapalvelukeskus
Paattisten aluetalon kuntosali, Paattistalonkatu 1
Aluetalon kuntosali on Seniori- ja liikuntarannekkeella käytettävissä
päivittäin klo 6–21. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke tai
p. 050 554 6224
Jäkärlän kuntosali, Arkeologinkatu 9
Seniorivuoro kuntosalilla to 14–15.30, 3.9.–16.12. Ohjaaja paikalla.
Osallistuminen Seniorirannekeella (voimassaolokortti mukaan).
Lisätietoja: turku.fi/seniorirankke, p. 050 554 6224.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6222
tai johanna.friman@turku.fi

Naisille kohtaamisja tapaamispaikka
Vertaistukea, mukavaa yhdessäoloa ja rentoutumista iltapäiväkahvien merkeissä erilaisissa elämäntilanteissa oleville naisille.
SPR:n Maaria-Paattisten osaston tiloissa
Jäkärlän puistokatu 18, 20460 Turku
Tapaamme joka kuukauden viimeinen keskiviikko alk. klo 13.00–14.30
Aloitamme syyskauden 29.9.2018. Olet lämpimästi tervetullut joukkoomme. Ota yhteyttä tai poikkea käymään.
Merja Nurmio, p. 0400 826 526, nurmio.merja@gmail.com
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Samassa rakennuksessa Me-talon kanssa toimii Hövelin palvelukeskus (Hyrköistentie 26). Voit tulla tutustumaan ja vierailulle esim. vanhustenviikolla ja kuuntelemaan 10.10. lauluryhmä Pilkahdusta 13.00
ja Köörin poikien lauluporukan esitystä 12.10. kello 10.30.

DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+).
Perno:
• Sisäparlamentti (18.9.–11.12.) tiistaisin klo 12–14
Me-talon yläkerrassa, Hyrköistentie 26–28, 2. krs.
Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen
jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Jyrkkälä:
• Kimbleä kahvitellen (18.9.–11.12.) tiistaisin klo 14.30–16.30
Vexin olkkarissa, Jyrkkälänkatu 2 X, käynti kadun puolelta.
Erilaisia lauta- ja korttipelejä keskustelun ja kahvin lomassa.
Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.

Suuralueet Pansio–Jyrkkälä

Vanhuskeskus 3, Höveli

Lisätietoja: Outi 050 316 7715, Sanna 050 316 7785.

Tule Bocciaa
pelaamaan!
Bocciaa Jyrkkälän nuorisotalolla torstaisin klo 10–13 (2,50 € pelikerta).
Linja-autoilla 61 ja 12 pääset ihan lähelle.
Kysy lisää: Helga Virtanen p. 050 408 7915.
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Turun kaupunginkirjasto
Jyrkkälän kirjasto
Nuorisotalonkuja 2
Puh. 02 2620 752
Avoinna: ma, ke klo 10–16
Pansion kirjasto
Pernontie 29
Puh. 02 2620 774
Avoinna: ma, ke klo 13–19 ja ti, to, pe klo 10–16
Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon
aikakausilehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!

Tervetuloa
Tarmo-ryhmään!
Tarmo-ryhmiä kokoontuu Jyrkkälässä, mukaan kutsutaan miespuolisia 45+ ikäisiä miehiä tekemään keskenään mukavia asioita. Sen lisäksi Tarmot tuovat pienillä teoilla iloa ja hyötyä lähiympäristölleen.
Maanantaisin klo 18–19 liikuntasali Aunelan koulu
Tiistaisin klo 16–17 pingis Nuorisotila
Keskiviikkoisin klo 17–21 lenkkisauna Vexin olkkari
Lisätiedot: Turkka Siltanen, 045 6756 459
Tarmo-ryhmiä kokoontuu Pansiossa, mukaan kutsutaan miespuolisia
45+ ikäisiä miehiä tekemään keskenään mukavia asioita. Sen lisäksi
Tarmot tuovat pienillä teoilla iloa ja hyötyä lähiympäristölleen.
Maanantaisin klo 18–20 liikuntakerho Me-talo (Höveli)
Lisätiedot: Marko Ruohola, 045 2152 998
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Pansion kuntosali, Pernontie 16
Seniorirannekkeella kuntosalikäytettävissä aukioloaikojen puitteissa.
Erityisesti senioreille tarkoitetut vuorot ma, ke ja to klo 14–15.
Lisätietoja: p. 02 262 3233, tuto.fi/kuntosali, turku.fi/senioriranneke
Aunelan palloiluhallin kuntosali, Opintie 1
Seniorivuorot kuntosalilla ma ja pe klo 10–12 ajalla 3.9.–16.12.
Vuoroille tulee ilmoittautua, p. 0400 915 100.
Liikuntainfot Me-talolla, Hyrköistentie 26–28
to 13.9., 11.10. ja 15.11. klo 12.30–13.30
Liikuntainfoon voit poiketa kysymään mitä tahansa mieltäsi
askarruttavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalveluista
ja -paikoista. Maksuton, ei ilmoittautumista.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224
tai roosa-mari.neitola@turku.fi

Suuralueet Pansio–Jyrkkälä

Liikuntapalvelukeskus
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Kuralan Kylämäki
Avoinna tapahtumien ja kurssien aikana
Jaanintie 45, puh. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi,
www.turku.fi/kuralankylamaki
• Isoäidinaikainen joulu 8.–16.12. la–su klo 11–17, ti–pe klo 9–14.
1950-luvun maalaiskylä valmistautuu jouluun.
• Taitotiistait 11.12. asti tiistaisin klo 13–17.30
• Tekemisen iloa lapsille ja aikuisille. Ei ennakkoilmoittautumista.
Vapaa pääsy! Teemat vaihtuvat kuukausittain. Syksyllä luvassa
käden taitoja perinteisistä materiaaleista kuten savi, tekstiili,
paperi, olki ja puu. Tervetuloa mukaan!
• Avoimet viikonloput klo 13–17
Kokeiluverstaalla syvennytään kädentaitoihin ja muotokieleen
eri materiaalien kautta. Kaikenikäiset ovat tervetulleita mukaan
kokemaan tekemisen ilon! Työpajamaksu 3,50/8 €.
22.–23.9. materiaalina savi / 27.–28.10. tekstiilityö / 24.–25.11. olki
• Ompeluseura 26.11. asti parillisten viikkojen maanantaisin
klo 17.30–20. Tule mukaan oppimaan ja jakamaan perinteisiä
käsityötaitoja. Tutustu monikäyttöiseen villaan – huovutusta,
neulakinnastekniikkaa, kirjontaa, kirjoneuleita, monivärivirkkausta,
viitelöintiä. Miten olisi huovutettu hattu, jossa hieno brodeeraus?
Tai opi kantapään neulomista.
• Kynttiläkurssi kolmena keskiviikkoiltana 14.–28.11. klo 17–19.30
Kurssilla tehdään upeita persoonallisia kynttilöitä kastamalla
ja valamalla. Sopii lapsille ja aikuisille. Hinta 45 € (sis. materiaalit).
Ilmoittautumiset turku.fi/museo
• Perinteiset kynttiläpajat 8.–9.12. ja 15.–16.12. klo 12–16
Kynttiläpajoissa valmistetaan itse kynttilöitä perinteisellä
kastamismenetelmällä. Varaathan kynttiläntekoon aikaa
n. 1,5–2 tuntia. 2 kynttilää/osallistuja. Paikat täytetään saapumisjärjestyksessä, ei ennakkovarauksia. Työpajamaksu 3,50 €.
• Joululahjavalvojaiset 11.12. klo 13–21
Taitotiistaityöpaja jatkuu iltamyöhään. Joululahjavalvojaisissa
tehdään itse joulun tunnelmaa ja pajassa valmistuvat niin kranssit,
kortit kuin koristeet kuuseen. Vapaa pääsy!

Turun Seudun Omaishoitajat ry, Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
p. 040 681 4965, www.omaishoitokeskus.fi. Avoinna arkisin klo 9–15.
Linja-autot: 2, 2A, 2B, 2C, 99 ja P2
Tapahtumapoimintoja:
Tapahtumamme ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Kahvitarjoilu
tapahtumissa 2 € (sis. kahvi ja pulla). Katso lisää kotisivuiltamme tai
hae meiltä painettu tapahtumakalenteri!
ti-to 23.–25.10 klo 12.00–14.30 Konstikoppa Omaishoitokeskuksessa.
Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton kiertävän ikäteknologianäyttelyn
laitteet helpottavat näkemistä, kuulemista ja muistamista sekä
parantavat turvallisuutta. Laitteet ovat helppokäyttöisiä, kohtuuhintaisia ja helposti hankittavissa. Tule tutustumaan!
ma 29.10. klo 13.00–14.30 Ritva-Annelin musiikkisalongissa
Harmony sisters ja Metrotytöt, kaksi suomalaista pidettyä naistrioa.

Suuralueet Nummi–Halinen

Turun seudun omaishoitokeskus

ke 7.11. klo 13.00–14.30 Runollinen iltapäivä Varsinais-Suomen runoviikon teeman mukaisesti ”Runo ja eläin”. Voit ottaa mukaasi itse
kirjoittamasi tai muun lempirunosi luettavaksi.
to 29.11. klo 13.00–14.30 Omaishoitajaviikon konsertti esiintyjinä
Aulis Kotaviita ja Lauri Laurikainen. Ilmoittautumista toivotaan
tarjoilun vuoksi viim. 26.11.
ke 5.12. klo 13.00–14.30 ”Suomi 101” – lauluja ja runoja Leena ja Heikki
Suomisen seurassa.
Voit poiketa meille aukioloaikoina, jos tarvitset apua tiedon tai palveluiden hakemisessa, hyvinvointiisi liittyvissä asioissa tai jutella
muuten vain. Omaishoitokeskuksessa on tarjolla päivätoimintaa, johon voivat osallistua 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 infotilaisuuksista,
henkilökohtaisesta tuesta, vertaistuesta tai muista ryhmistä, ota yhteyttä. Meillä on halu auttaa sinua ja perhettäsi!
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Varttuneelle väelle syksy 2018
Katariinan seurakunta
MAANANTAI klo 12–13.30 Jaanin kerho joka maanantai
Jaanin seurakuntatalo/ Sokkelo, Jaanintie 36 (ajalla 20.8.–10.12.)
KESKIVIIKKO klo 11–13 Annan tupa joka toinen keskiviikko
Klo 11 alkaen lounas (3€), klo 12–12.45 ohjelmallinen tuokio, kahvi.
Hannuniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2 (ajalla 5.9.–12.12.)
TORSTAI klo 13–15 Ikäarvokas-kortteliklubit torstaisin
Hannunniitussa: Petkeltie 5 A-B kerhohuoneessa (13.12. saakka)
Diakoniatyöntekijöiden vastaanotto Katariinanseurakunnan
diakoniatyön puhelinaika ja ajanvarausvastaanotot tiistaisin ja
perjantaisin klo 10–11.30 p. 040 3417 172 Varissuon kirkon
(Kousankatu 6) ja Hannuniitun seurakuntatalon (Virmuntie 2)
diakoniatoimistoissa.
YHTEYSTIEDOT
Diakoni Erja Viherkoski, 040 3417 135
Diakoni Sinikka Laine, 040 3417 641
Vs. diakoni Hanna Boateng, 040 3417 136
Vanhustyön diakoni Annamaria Lehto, 040 3417 638
www.katariinanseurakunta.fi
www.facebook.com/Katariinanseurakunta

Turun kaupunginkirjasto
Nummen kirjasto
Töykkälänkatu 22
Puh. 02 2620 762
Omatoimisesti avoinna: ma-su klo 7–21
Palveluajat: ma-ke klo 12–19 ja to-pe klo 10–16
Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon
aikakausilehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!
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Tuolijumppa to klo 13–13.45 Hannuniitun seurakuntatalolla
(Virmuntie 2). Maksullinen. Järjestäjä Turun naisvoimistelijat
www.tnv.fi tai p. 040 416 1906
Liikunnan palveluohjaus Kirkkotien terveysasemalla, Kirkkotie 13
ma 8.10., 19.11. klo 13–15. Maksuton tilaisuus, jossa kerrotaan Turun
liikuntapalveluista ja -paikoista ja jossa voi kysellä asiantuntijalta
liikunnasta. Kesto noin 1 tunti.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224
tai roosa-mari.neitola@turku.fi

Suuralueet Nummi–Halinen

Liikuntapalvelukeskus
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Vanhuskeskus 3, Liinahaka
Liinahaassa (Liinahaankatu 17) voit osallistua erilaisiin juhlasalin tapahtumiin. Ajankohtaiset tiedotteet löytyvät ilmoitustaulultamme.
Talossa on myös kanttiini ja lounasaikaan mahdollisuus ruokailla eläkeläishintaan. Perille pääsee linja-autolla (300-303).
Esimerkkejä syksyn tapahtumista:
Jaskan karaoke/tanssit 9.10. ja 13.11. kello 13.00–15.30
Turun lausuntakerho esiintyy 2.10. kello 10.00
Toripäivät 3.10., 7.11., 12.12. kello 12–15
Hartaudet joka toinen to alkaen 11.10. kello 10.30–11.00
Ritva-Annelin Musiikkisalongit 16.10., 20.11. kello 10.00–11.00
Tervetuloa mukaan. Ohjelman muutokset mahdollisia, tarkista tiedot
käymällä talossa.

DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+).
Hepokulta:
• Sisäparlamentti (19.9.–12.12.) keskiviikkoisin klo 13.30–15.30
Hepokullan Lämmön kokoustilassa, Jahtilähteenkatu 6.
Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen
jälkeen. Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Nättinummi:
• Sisäparlamentti (20.9.–13.12.) torstaisin klo 14–16
uimahallin takkahuoneessa, Kreetankatu 4. Keskustelua
ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen.
Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Lisätietoja: Sanna 050 316 7785, Outi 050 316 7715.
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Eläkeläistoimintaa syksy 2018–talvi 2019
Vanhasta uutta – eläkeläisten muisteluryhmä Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23. Kerran kuussa torstaisin klo 13, 04.10.,
01.11. ja 29.11. Kevätkausi alkaa 10.1.2019.
Kanttorin laulajaiset, Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu
23, kerran kuussa torstaisin klo 13, 18.10. ja 15.11. Kanttori Tero Niemi
laulattaa.
Hepokullan tuolijumppa, Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23. Joka tiistai klo 12.30. Tuolijumpan ohjaajana liikunnanohjaaja
Tuula Välimäki

Suuralueet Länsikeskus

Maarian seurakunta
Diakoniatyö

Hartaus ja kahvit parillisilla viikoilla. Syyskausi päättyy 04.12.2018.
Kevätkausi alkaa 08.01.2019
						
Hepokullan Sukkaset-ryhmä. Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23. Joka toinen maanantai klo 13, parittomat viikot. Syyskausi päättyy 19.11.2018. Kevätkausi alkaa 14.01.2019.
Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11,
p. 040 341 7452 tai 040 341 7451

Nättinummen kerho
Nättinummen kerho kokoontuu kerran viikossa
keskiviikkoisin klo 14–15.30 osoitteessa Ekmaninkatu 4,
Metodistiseurakunnan tiloissa.
Iloisessa porukassa tuolijumpataan, visaillaan, nautitaan musiikista
ja yhdessäolosta. Syyskausi päättyy 12.12. ja kevätkausi alkaa 16.1.2019.
Tervetuloa! Toiminta on osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n
Kunto-projektia.
Etsimme kerhoon myös vapaaehtoista, katso lisätietoja sivulta 88.

65

Suuralueet Länsikeskus
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Vipinää niveliin!
Ke klo 14–15.30, Teräsrautelan nuorisotila, Atreksenkuja 1, 3.9.–9.12.2018
Helppo ja hauska liikuntatunti tanssin pyörteissä. Tunnilla liikutaan
helppojen askelten ja mukavan musiikin tahdissa. Voit tulla yksin tai
ystävän kanssa, vain sopivat jalkineet tarvitaan. Valssit, jenkat, sambat ja polkat sujuvat ”seniorimaisesti” ilman juoksua ja hyppyjä.
Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua maksamalla kausimaksun tai kertamaksulla (2,50 € eläkeläiset). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat tutustua erilaisiin
liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit tai
p. 050 554 6218.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224
tai roosa-mari.neitola@turku.fi

www.aivoliitto.fi
Voimaa aivoille vedestä –ryhmä
Fysioterapeutin ohjaama vesitreeni 32 asteisessa vedessä sopii itsenäisesti käveleville, jotka haluavat tukea aivoterveyttään voima- ja
tasapainoharjoittelun avulla. Kaikki tilat rakennuksessa ovat esteettömät. Altaaseen pääsee liuskaa pitkin. Ryhmässä liikutaan 45 minuuttia musiikin tahtiin. Liikettä ja musiikkia yhdistämällä tuetaan
työmuistia, oppimista ja motoriikan harjaantumista. Osallistuminen:
70 €/10 krt. Ilmoittautuminen ryhmään tove.simolin@aivoliitto.fi, p.
050 453 3303. Ryhmä alkaa 9.10.2018.
• tiistaisin klo 13–13.45,
Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Suvilinnantie 2, Turku
Sovellettu vesijuoksu
Fysioterapeutin ohjaama vesijuoksu 32 asteisessa vedessä, 45 min
harjoittelu musiikillinen ja sisältää juoksu- ja kävelyjaksoja. Sopii itsenäisesti kävelevälle / kävelevälle jolla tasapainovaikeuksia. Kaikki
tilat ovat esteettömiä. Harjoittelussa jalat pohjakosketuksessa, joten
vesijuoksuvyö vapaaehtoinen. Osallistuminen Turun AVH-yhdistyksen jäsenille 40 €/10 krt, muille 60 €/10 krt. Ilmoittautuminen ryhmään johanna.dinardi@aivoliitto.fi , p. 050 573 0867 . Ryhmä alkaa
24.8.2018, ryhmään voi liittyä myös myöhemmin jos tilaa.

Suuralueet Hirvensalo–Kakskerta

Aivoliiton Palvelut Oy

• perjantaisin klo 10–10:45,
Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Suvilinnantie 2, Turku

Turun kaupunginkirjasto
Hirvensalon kirjasto
Syvälahden monitoimitalo, Vanha Kakskerrantie 8
Puh. 02 2620 768
Omatoimisesti avoinna: ma-su klo 7–21
Palveluajat: ma, ke klo 13–19 ja ti, to, pe klo 10–16
Kirjastoissa on kirjojen lisäksi myös muuta lainattavaa, mm. paljon
aikakausilehtiä, elokuvia ja musiikkia. Tervetuloa kirjastoon!
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Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen
Turun paikallisosasto
Meri-Karinan hyvinvointikeskus
Seiskarinkatu 35, 20900 Turku
Lisätiedot ja yhteydenotot
Soile Tammero, sihteeri, 040 530 9942, soile.tammero@pp2.inet.fi
www.lssy.fi/paikallisosastot/turku tai turkulssy.fi, turku@lssy.fi
Facebook L-S Syöpäyhdistys Turun seudun paikallisosasto
Paikallisosaston tavoitteena on toimialueen syöpäpotilaiden virkistys- ja vertaistukitoiminta, lisäksi pidetään ajankohtaisia luentoja.
Vuoden aikana järjestetään jäseniltoja, retkiä, matkoja ja myyjäisiä.
Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kiinnostuneet.
SYKSYN 2018 OHJELMA
Jäsenillat. Kokoontuminen Meri-Karinassa joka kuukauden toinen
tiistai klo 17.45 (ei kesäkuukausina). Kahvitarjoilu ja arpajaiset. MeriKarinan tilaisuuksiin pääsee bussilla 54. Paluukuljetus Kauppatorille
klo 20. Jäseniltoihin ovat tervetulleita kaikki syöpäpotilaat ja heidän
läheisensä, LSSY:n jäsenet sekä muut asiasta kiinnostuneet.
Ti 9.10. 		
						
						
						
Ti 13.11.
						
						
Ti 11.12.
						

Naisten ilta (yhdessä LSSY:n kurssiosaston kanssa)
Lymfaturvotuksen estäminen ja nykyhoidot.
LT Pauliina Hartiala, rintasyöpähoitaja Kirsi Kivioja-Viitala
ja fys.terapeutti Marianne Himberg.
Seniorien kuulonhuolto.
korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääk. Pekka Silvoniemi.
Duo Jarmo ja Laura.
Joulujuhla. Ilmoittautuminen marraskuun jäsenillassa
tai viim. 3.12. Meri-Karinan neuvontaan p. 02 2657 666.

Paikallisosasto järjestää myös omia retkiä ja matkoja. Uusi esite retkitietoineen ilmestyy joulukuun puolivälissä, samaan aikaan myös
verkkosivuilla. Esitteen voi tilata itselleen ottamalla yhteyttä osaston
sihteeriin.
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Tuolijooga 6.9. alkaen torstaisin klo 10.10–11.00. Ohjaajana joogaopettaja Eeva Suominen. Hinta 20 €/10 kertaa tai 3 €/kerta. Tiedustelut,
p. 040 530 9942 Soile Tammero tai sähköpostilla turku@lssy.fi.
LAVIS-lavatanssijumppa 10.9. alkaen maanantaisin klo 17.00–18.00.
Ohjaajana Riitta Lindroos. Hinta 3 €/kerta. Tiedustelut p. 040 530 9942
Soile Tammero tai sähköpostilla: turku@lssy.f

DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+).
• Vempaintuki (20.9.–13.12.) joka toinen torstai, parilliset viikot,
klo 13.30–15 Hirvensalon SPR:n tiloissa, Seiskarinkatu 30.
Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta.
Tule vempaimen kanssa tai ilman.
• Älytön kapula 1 (16.10.–6.11.) tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13.30–15
Hirvensalon SPR:n tiloissa, Seiskarinkatu 30. Opetellaan oman
Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, Sony, Doro)
käyttämistä. Ilmoittaudu!
• Älytön kapula 2 (13.11.–14.11. ja 28.11.–12.12.) tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 13.30–15 Hirvensalon SPR:n tiloissa, Seiskarinkatu 30. Jatketaan
oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, Sony, Doro)
opettelua. Ilmoittaudu!

Suuralueet Hirvensalo–Kakskerta

Ahkerat Kertut -käsityöpiiri kokoontuu Meri-Karinassa tiistaisin klo
10–12.30, paitsi kuukauden toinen tiistai klo 15–17. Käsityöpiirissä tehdään käsitöitä oman voinnin mukaan. Ahkerien Kerttujen valmistamia
käsitöitä myydään paikallisosaston omassa Putiikissa Meri-Karinan
aulassa. Käsityöpiirin vetäjinä toimivat Sirpa Teräs (0400 226 616) ja
Seija Vesala.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sirje 050 316 7712, Sanna 050 316 7785.
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KÄVELYTREFFIT HALI-KOIRAN KANSSA
Lähtöpisteet: Turun Kylätalo (uusi osoite):
									 Itäinen Rantakatu 54, Turku
									 WERCAFE: Verkatehtaankatu 4, Turku
Hali-Koira johdattaa kävelijät tutustumaan erilaisiin kulttuurikohteisiin. Voit osallistua
joka kerta tai silloin, kun sinulle sopii. Ei vaadi ilmoittautumista, mutta ryhmiltä
toivomme etukäteen yhteydenottoa. Tervetuloa kävelyille!
Muutokset mahdollisia. HUOM! Ethän ota lenkille omaa koiraasi mukaan!
Ke 3.10. klo 13 Turun Kylätalo, SA-int maanpuolustusmuseo. Museo esittelee maanpuolustushistoriaa sadan vuoden ajalta. Suurimpaan osaan museoesineistöstä saa
koskea! 5 €/hlö ja kahvit paikan päällä 1 €. (2,2 km) TAI kauppatorilta bussit 32 ja 42.
Ke 10.10. klo 13 Tuorla planetaario ja observatorio. Vierailemme tähtitornilla, maanalaissa luolastoissa ja Herschel-hiomossa sekä näemme planetaario-esityksen. Bussi no 703.
Ke 17.10. klo 13 WERCAFE, Lelumuseo. Vanhoja leluja arvokkaasti esillä. (1,2 km)
Ke 24.10. klo 13 Turun Automuseo, os. Rihkontie 2 Lieto. Bussi no 403 (500 m)
Ke 31.10. klo 13 WERCAFE, Tutustumme ikäihmisten Palvelutori Poijuun. (1,4 km)
Ke 7.11. klo 13 Turun Kylätalo, Forum Marinum. Merenkulun erikoismuseo. (1,2 km)
Ke 14.11. klo 13 Turun Kylätalo, TST ry. Työttömien ja vähävaraisten yhdistyksen
toimintaan tutustuminen. (2,4 km) TAI kauppatorilta bussit 32 ja 42, (250 m)
Ke 21.11. klo 13 Turun Kylätalo, Turun Konservatorio ja laivaston soittokunta, kahvit
(900 m)
Ke 28.11. klo 13 WERCAFE, Karjalatalo ja seura. Historiallinen talo täynnä tarinoita. (1.3 km).
Ke 5.12. klo 13 Merimieskirkko. Tutustutaan ”Suomalaisten merimiesten ulkomaan
satamissa sielunhoitoyhtiöön”. Bussit 12, 70 m & 32
Ke 12.12. klo 13 WERCAFE, Iso-Puolalan joulu. Ihmeellinen, jouluinen, tunnelmallinen,
vanhanaikainen ja kaunis kokonaisuus kahviloineen ja joulupuoteineen. (1,1 km)
Ke 19.12. klo 13 Turun Kylätalo, Mikaelin kirkon joulukonsertti. (1,2 km)
Kävelyt ovat osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Iloa arkeen -pysäkkitoimintaa.
Kävelyt järjestetään yhteistyössä Turun kaupungin ja Turun Kylätalon kanssa.
Kävelytreffejä tukemassa Turun kaupunki sekä LähiTapiola.
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LISÄTIETOJA KÄVELYISTÄ: Helena, p. 044 082 0213, helena.norokallio@kotikunnas.fi
															 Maarit, kävelytreffien ohjaaja, p. 050 344 2881.

Yleiset ilmoitukset
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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. 12–17, onsdag kl. 12–19 (juni–augusti dock
endast kl. 12–17), torsdag–fredag kl. 12–16
Det finlandssvenska informationscentret Luckan i Åbo erbjuder information 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,
tjänster…), 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.

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. Henkilökunta auttaa löytämään yksilöllisiä, omatoimisuutta ja kotona selviytymistä tukevia sekä elämän eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin
julkisten, yksityisten kuin kolmannen sektorin palveluista.
Tervetuloa ikäihmisten palvelutori Poijuun! Avoinna arkisin klo 9–15.
Palvelutori Poijun joulusulku on 17.12.2018-6.1.2019. Palvelevat puhelimet toimivat normaalisti.
Joka kuukauden toinen tiistai (9.10.,13.11.,11.12.) klo 13–14
palvelutorilla tavattavissa Vanhusneuvoston jäseniä. Tervetuloa!
Humalistonkatu 7b, 20100 Turku
ikaihmisten.palvelutori@turku.fi
Linja-autot: 32, 42, 12, P3 ja 220.
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Liikkuva resurssikeskus liikkuu ympäri
Turkua tarjoten ikääntyville arkiympäristöön
jalkautuvan, matalankynnyksen palvelun.
Matalankynnyksen neuvontaa ja ohjausta tarjoaa sekä Turun kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja että järjestöjen työntekijät. Pyrimme myös mahdollistamaan yhdessä Turun Siskot ja Simojen kanssa
kertaluonteisia pop up -vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia.
Tervetuloa! Liikkuvan resurssikeskuksen kaupungin ja järjestön työntekijän lisäksi paikalla on myös muita toimijoita. Liikumme mm. täällä:

YLEISET ILMOITUKSET

Liikkuva resurssikeskus

ma 8.10. klo 13–15 Tortinmäen lavan parkkipaikka. Paikalla myös
						 Maunun Helmen vanhustyön asiantuntija, mahdollisuus
						 myös KUULON LÄHIPALVELUUN (Turun Kuuloyhdistys ry).
ti 9.10. 		 klo 9–11 K-Market Runos, parkkipaikka
						 klo 13–15 K-Market Moisio, parkkipaikka
						 Menossa mukana Löytävä vanhustyö, Fingerroosin Säätiö.
Ke 10.10. klo 9–11 Tampereentien Prisma, parkkipaikka
						 Paikalla Liikkuvan resurssikeskuksen työntekijät
						 (Turun kaupungin palveluohjaaja sekä järjestötyöntekijä)
To 11.10. klo 9–11 Sale, Jyrkkälä, parkkipaikka
						 klo 13–15 K-Market Perno, parkkipaikka
						 Haitarin soittoa! Soiton lomassa voit tulla keskustelemaan
						 järjestötyöntekijän kanssa mm. kansalaistoiminnan mahdol						 lisuuksista sekä menovinkeistä. Paikalla myös L-S Loma
						 ja Virkistys (Virkistystoimintaa ja tuettuja lomia jo vuodesta 1959)
						 sekä aamulla Turun kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja.
Pe 12.10. klo 9–11 K-Supermarket Koivula, parkkipaikka
						 klo 13–15 K-Market Ilpoinen, parkkipaikka
						 ”Elämän iloa ja ystävän tukea” – tietoa Tukiystävätoiminnasta
						 sekä Turun Seudun Vanhustuki ry:n syksyn toiminnasta.
						 Paikalla jälleen myös Liikkuvan resurssikeskuksen omat
						 työntekijät, mahdollisuus kysyä mm. kaupungin tukipalve						 luista ja erilaisista kansalaistoiminnan mahdollisuuksista.
Liikkuva resurssikeskus mukana myös Siskot ja Simot -välittämisenkeikkapaikoilla 12.11. yhdessä Muistiluotsin kanssa Kuunarin Messissä
sekä 12.12. Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksessa. Lisätietoa s. 93.
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Fingerroosin säätiö,
Löytävä Vanhustyö 		
Löytävässä vanhustyössä kohtaamme arjessa haasteita omaavia, palveluiden ulkopuolella olevia turkulaisia ikääntyneitä. Työtä tehdään
esimerkiksi yksinäisten, masentuneiden, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin ajautuneiden ikääntyneiden ja heidän läheistensä parissa.
Kotikäyntien avulla löytävät työntekijät kartoittavat tilannetta ikääntyneen arjessa ja ohjaavat ikääntyneen tarvittavien palveluiden piiriin.
Löytävää vanhustyötä tehdään ammatillisesti. Mikäli olet huolissasi
omasta, tai lähimmäisesi tilanteesta, ota rohkeasti yhteyttä meihin.
Pilkeporukat on yli 60-vuotiaille päihteiden kanssa tasapainoileville ikäihmisille suunnattua toimintaa. Pilketoiminta toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin ja Fingerroosin säätiön kanssa. Lisätietoa
Pilke-toiminnasta saa löytävän työntekijöiltä.
Löytävän vanhustyön toimipiste, Brahenkatu 7, 20100 Turku
www.fingerroos.net/loytava
Löytävä työntekijät:
Saija Rahunen, 044 975 16 10, saija.rahunen@fingerroos.net
Annikka Salonen, 044 975 1757, annikka.salonen@fingerroos.net (myös
ruotsinkieliset asiakkaat)
Marja Kannisto, 044 975 17 50, marja.kannisto@fingerroos.net

TULE-tietokeskus
TULE-tietokeskus			
Humalistonkatu 10, 20100 Turku
044 744 7085, toimisto@tule.fi
Olemme avoinna ma, ti & to klo 10–15, ke klo 11–18
TULE-tietokeskus tarjoaa maksutonta ohjausta ja neuvontaa
tuki- ja liikuntaelimistön (tule) hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
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TULE-tietokeskuksen syksy on täynnä ohjelmaa! Tule testaamaan tasapainoasi, kuulemaan jalkaterveydestä tai kysymään mieltä askarruttavasta tule-asiasta.

16.10.2018		
								
18.10.2018
8.11.2018			
26.11.2018		
19.12.2018		

klo 12 Selkäleikkaus – valmistautuminen ja kuntoutus
selkäleikkauksen jälkeen -miniluento
klo 12 Liikkuminen nikamamurtuman jälkeen -miniluento
klo 12 Jalkaterän kiputilat -miniluento
klo 10–15 Tasapainomittauksia
klo 12–18 Mittauspäivä & jouluglögiä

Lisätietoa saat keskuksestamme tai www.tule.fi.
Ei ajanvarausta, ei lääkärin lähetettä, maksutonta!
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Esimerkkejä toiminnasta

Turun filharmonisen orkesterin
virtuaalikonserttikiertue
Koe Finlandia ja tapaa muusikkovieras kertomassa työstään!
Vko 41		
						
						
						

Ma 8.10.		
Ke 10.10.
To 11.10.		
Pe 12.10.		

klo 13.30 Runosmäen vanhuskeskus
klo 13.30 Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus
klo 13.30 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
klo 13.30 Kerttulin vanhuskeskus

Vko 42		 Ti 16.10.		 klo 13.30 Mäntyrinteen vanhuskeskus
Vko 44 		 Ke 31.10.		 klo 14.00 Kaskenlinnan sairaala
						 To 1.11.			 klo 13.00 Kotikunnas
Vko 45		 Ma 5.11.		 klo 14.30 Palvelutalo Iso-Heikki
						 Ke 7.11.			 klo 14.30 Palvelutalo Myllykoti
						 To 8.11.		 klo 14.30 Liinahaan vanhuskeskus
Tilaisuudessa esitellään lisäksi mm.
Celia-äänikirjoja ja muita kirjaston palveluita.
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Liikuntapalvelukeskus
Yksilöllinen liikuntaneuvonta
Tarvitsetko apua ja ohjeita liikunnan lisäämiseen tai sinulle sopivan
liikuntamuodon löytymiseen? Yksilöllinen liikuntaneuvonta sisältää
keskustelun asiantuntijan kanssa, alkukartoituksen ja loppuarvion.
Neuvonnassa tehdään myös henkilökohtainen liikuntasuositus tai –
suunnitelma ja sovitaan tarpeen mukaan jatkotapaamisia. Voit varata
ajan yksilölliseen liikuntaneuvontaan syyskuusta alkaen osoitteesta
turku.fi/liikuntaneuvonta tai p. 050 554 6224.
Elämyksiä ja liikuntaa arkeen yhdellä rannekkeella – edullisesti!
Edullinen Senioriranneke on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille turkulaisille. Se kannustaa liikkumaan oman aikataulun mukaan. Sillä pääsee kaupungin uimalaitoksiin, kuntosaleihin ja kulttuuritarjontaan.
Ranneke on voimassa kuusi kuukautta kerrallaan. Hinta: 40 €/6 kk
+ 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. 02 262
Lisätiedot: turku.fi/senioriranneke, p. 050 5546 224
Etsitkö harrastusta – Kuntokonkarit tutustuttaa eri lajeihin!
Kuntokonkarit tarjoaa monipuolisen ja virkistävän kattauksen erilaisia liikuntaryhmiä yli 65-vuotiaille naisille ja miehille. Miltä kuulostaisivat sauvakävely, puistojumppa tai kävelysähly? Kuntokonkarien
lajien laajasta valikoimasta jokaiselle löytyvät suosikit. Edullisella
kausimaksulla (40 € eläkeläiset) voit liikkua rajattomasti kaikissa
Kuntokonkarit –ryhmissä, joita on viikoittain tarjolla lähes 30. Kokeile
uutta, vaihtele mielesi mukaan tai keskity sinulle sopiviin tuttuihin
lajeihin.
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Saattajakortti
Saattajakortti helpottaa avustajaa tarvitsevan kuntalaisen harrastuksiin pääsyä. Saattajakortin avulla liikkumisrajoitteinen, pitkäaikaissairas tai vammainen asiakas voi ottaa avustajan maksutta mukaan
tietyille liikuntapaikoille ja kulttuurikohteisiin.

YLEISET ILMOITUKSET

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: www.turkufi/kuntokonkarit, p. 050 554 6218

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, p. 050 554 6222
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Rakkauslaulujen
konsertit
vanhainkodeissa ja palvelutaloissa syksyllä
Esiintyjinä Katriina Rainio ja Timo Rautala

To 11.10. klo 10
To 11.10. klo 13

Liinahaan vanhuskeskus

Pe 12.10. klo 13

Mäntykoti-Räntämäki

Pe 19.10. klo 13

Palvelutalo Iso-Heikki

To 25.10. klo 13.30
Ma 5.11. klo 13.30
Ti 6.11. klo 10
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Myllykoti

Runosmäen vanhuskeskus
Kerttulin vanhuskeskus
Kaskenlinnan sairaala

Vapaaehtoistoiminta

79

vapaaehtoistoiminta Tarvitsetko saattajan?

SAATTAJA- JA ASIOINTIAPU
esim. tämän esitteen tapahtumiin
Vapaaehtoisen voi tilata seuraksi ja turvaksi erilaisiin kodin ulkopuolisiin menoihin, esim. tämän esitteen tapahtumiin, lääkäri-,
kauppa- tai konserttikäynteihin. Vapaaehtoiset eivät tee esim.
kaupassa käyntejä asiakkaan puolesta vaan yhdessä hänen kanssaan. Soitathan ajoissa, kun tuen tarve on tiedossa. Liikkuminen
tapahtuu aina julkisilla kulkuvälineillä, taksilla tai kävellen.

Avustajakeskus
Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku
Avustajien välitys: ma–to klo 9–12
Ohjaus ja neuvonta: ma–to klo 13–15
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi
Kertaluonteinen saatto- ja asiointiapu esim. lääkäriin, teatteriin tai
harrastukseen. Avustajapyyntö tulee tehdä vähintään 3 arkipäivää
etukäteen. Asiakas maksaa avustajalle 7 euron kulukorvauksen (uintikäynneistä 9 euroa). Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia avustajia mm. näkö-, liikunta-, kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille ikään katsomatta.

Vapaaehtoinen lähimmäisapu
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Diakoniakeskus
Puutarhakatu 22, 20100 Turku
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Kertaluonteinen saatto- ja asiointiapu (maksuton) lääkäriin, laboratorioon, 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 puhelinnumero, mihin olet menossa ja milloin haluat saattajan olevan luonasi.
Toiminta on joulutauolla 13.12.2018–13.1.2019.

Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku
Varaukset arkisin klo 10–14 vähintään kolme arkipäivää aikaisemmin,
puh. 046 920 4142.
Saattajatoiminta
Kertaluonteinen maksuton saattaja-apu esim. lääkäriin, laboratorioon
tai kauppaan. Toiminta on tauolla joulunalusviikosta loppiaisen yli.
Kulttuuriystävä
Tarvitsetko seuraa ja turvaa esim. esitteessä oleviin tapahtumiin? Turussa ja Kaarinassa toimiva Kulttuuriystävä-palvelu välittää ikäihmisille seuraksi ja turvaksi koulutettuja vapaaehtoisia! Kulttuuriystävän
kanssa liikkuessasi maksat useissa kohteissa vain oman sisäänpääsymaksusi sekä yhteiset matkakulunne kotisi ja retkikohteen välillä.
Yhteistyökohteita ovat mm. Aurinkobaletti, Turun Kaupunginteatteri,
Turun Filharmonisen orkesterin ja Turun konservatorion kamarikuoron konsertit, Wäinö Aaltosen museo, Key Ensemblen konsertit, Forum
Marinum, Kaarina-Teatteri, TanssiteatteriERI, Kuralan Kylämäki, Turun
taidemuseo, Turun Taideakatemian esittävä taide, Aboa Vetus & Ars
Nova, Luostarimäen museo, Teatteri Aksel sekä FC Interin jalkapalloottelut Veikkausliigassa. Kulttuuriystävä voi tulla turvaksi myös ilmaisiin kohteisiin. Toiminta on tauolla joulunalusviikosta loppiaisen yli.

vapaaehtoistoiminta Tarvitsetko saattajan?

SPR Turun osasto,
terveys- ja hyvinvointitoiminta
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vapaaehtoistoiminta Kaipaatko ystävää?

YSTÄVÄ- JA AVUSTAJAPALVELU yms.
”toistuva vapaaehtoistoiminta”
Vapaaehtoinen seurustelee, ulkoilee ja tekee virkistyskäyntejä
asiakkaan kanssa. Vapaaehtoinen ei tee sairaanhoidollisia ja kotihoitoon 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 yhteyttä vapaaehtoisia välittävään yhdistykseen.

Avustajakeskus
Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku
Avustajien välitys: ma-to klo 9–12
Ohjaus ja neuvonta: ma-to klo 13–15
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi
Säännölliset tapaamiset voivat sisältää esimerkiksi ulkoilua, harrastuksiin osallistumista tai muuta yhdessä tekemistä. Asiakas maksaa
avustajalle 7 euron kulukorvauksen/kerta (uintikäynneistä 9 euroa).
Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia avustajia liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille ikään katsomatta
Yhteistyö Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin kanssa:
Avustajakeskus ja Muistiluotsi välittävät koulutettuja MuistiKaVeReita
muistiasiakkaille. Avustajasuhde alkaa kotikäynnillä, jossa on mukana ammattihenkilö Muistiluotsista.
Kysy lisää MUISTIKaVeRi-toiminnasta: Muistiohjaaja Heidi Huuskonen
p. 040 673 3829 tai Anita Elfving p. 040 183 2966
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Lounatuulet Yhteisötalo, 2. krs
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
p. 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 2 kertaa kuukaudessa. Ystävän kanssa esim. rupatellaan, ulkoillaan, käydään asioilla tai vaikka erilaisissa tilaisuuksissa.
Puhelinystävä soittaa sovitusti 2–4 kertaa kuukaudessa. Ystävän
kanssa jaetaan kuulumiset ja vaihdetaan ajatuksia. Puhelun kesto on
enintään 30 minuuttia.
Toimimme STEA:n tuella ja palvelumme on asiakkaille maksutonta.
Toiminta on yksin asuville, joilla ei ole ammatillisen avun tarvetta
(esim. muisti-, päihde- tai mielenterveyssyistä).

vapaaehtoistoiminta Kaipaatko ystävää?

Turun Seudun Vanhustuki Ry,
Tukiystävätoiminta

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. Vapaaehtoisystävistä on
valitettavasti kova pula. Tiedustelut p. 046 920 4142. Toiminta on tauolla joulunalusviikosta loppiaisen yli.
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Senioripysäkki
Turun Kaupunkilähetys ry
IKÄTUKI-tukihenkilötoiminta tarjoaa määräaikaista ja tavoitteellista
tukea 60+ -vuotiaille vaikeissa elämänmuutostilanteissa. Ota yhteyttä:
Katja Tujunen, sp. katja.tujunen@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.

Turun Seudun Omaishoitajat ry
Turun Seudun Omaishoitokeskus,
Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku.
Tuemme erityisesti omaishoitajia ja omaishoitoperheitä. Meidän kauttamme omaishoitaja voi saada henkilökohtaista tukea jaksamiseensa. Omaishoitoperheiden tukihenkilöt käyvät omaishoitoperheen kotona noin pari kertaa kuukaudessa esim. juttelemassa, ulkoilemassa
ja puuhailemassa yhdessä. Vapaaehtoisemme ovat valmennettuja ja
luotettavia. Ota yhteyttä: Jaana Tiihonen, p. 040 561 4009, jaanatiihonen.omaishoitajat@pp.inet.fi.

Vapaaehtoinen ystävätoiminta
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus, Puutarhakatu 22, 20100 Turku
Vapaaehtoinen lähimmäinen vierailee 2–4 kertaa kuukaudessa
saman henkilön luona, noin 1,5–2 tuntia kerrallaan. Yhdessä voitte
ulkoilla, käydä kaupungilla tai vaikka kirkossa. Mikäli liikuntakyky tai
sää estää kotoa lähtemisen, voit keittää vaikka kahvit ja jutustella
vapaaehtoisen kanssa. Sinulle ei tule käynneistä kustannuksia. Tiedustelut: vanhustyön toiminnanohjaaja Riitta Räsänen, p. 040 341 7751
tai riitta.rasanen@evl.fi. Toiminta on joulutauolla 13.12.2018-13.1.2019.
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Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä joko säännöllisesti tai silloin
tällöin. Mahdollisuuksia on monia ns. naapuriapua unohtamatta.
Tässä esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista Turussa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä,
kuurojentyö
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kuurojentyö kaipaa viittomakielentaitoisia vapaaehtoisia kuurojen ikääntyneiden parissa tehtävään ystävätoimintaan. Lisätietoja saat kuurojen diakoniatyöntekijältä osoitteesta kristiina.wallenius-penttila@evl.fi tai p. 040 341 7279.

SPR Turun osasto,
terveys- ja hyvinvointitoiminta
Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku
Haluatko vapaaehtoiseksi?
Punainen Risti kaipaa uusia vapaaehtoisia mm. ystäviksi, saattajiksi
ja vanhainkotiulkoiluttajiksi. Voit tulla mukaan myös vaikkapa monikulttuuriseen lounasryhmään. Ota yhteyttä, p. 046 920 4142, niin jutellaan mikä olisi juuri sinulle sopiva toimintamuoto! Ystäväkursseja
järjestetään noin kerran kuukaudessa.

vapaaehtoistoiminta Haluaisitko toimia vapaaehtoisena?

Oletko kiinnostunut toimimaan
vapaaehtoisena?
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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
p. 045 613 8839, tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Haluatko vanhuksen ystäväksi? Ystävänä joko käyt vanhuksen luona
tai soitat hänelle säännöllisesti. Osallistu Tukiystävätoiminnan maksuttomalle Ystävän peruskurssille (3h), kurssipäivät:
• ke 17.10. kello 16.30–19.30 Vanhustuen toimisto, Turku
• ke 28.11. kello 13–16 Vanhustuen toimisto, Turku
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa puhelimitse 045 613 8839 tai nettilomakkeella https://www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/
tukiystavatoiminta/. Ota yhteyttä, jos kurssipäivät eivät sovi sinulle.
Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Saat kurssilta todistuksen.
Muu vapaaehtoistoiminta
p. 044 5367 741, info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa? Haluaisitko tietää tarkemmin yhdistyksestämme? Tule kuulemaan infoon. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Infot torstaina 25.10. ja 22.11. kello 13–14, Vanhustuen toimisto.

Lähde kirjaston lukulähetiksi
Lukulähetit ovat kaupunginkirjaston vapaaehtoisia, jotka käyvät palvelutaloissa ja vanhainkodeissa lukemassa ääneen ikäihmisille. Infotilaisuudet lukulähettinä toimimisesta kiinnostuneille pääkirjastossa
ma 22.10. klo 14.30–16.00 ja ma 26.11. klo 17.00–18.30. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Katarina Kapiaiselle, katarina.kapiainen@turku.fi,
p. 050 594 7235.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri järjestää
jälleen syksyllä kaikille avoimia vapaaehtoistoiminnan koulutuksia.
Tutustu koulutustietoihin tarkemmin osoitteessa www.olettärkeä.fi.
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -perehdytys
Aika: 20.10.2018 klo 12.00–15.00 TAI 22.11.2018 klo 17.30–20.30
Paikka: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tarkoituksena on tukea
maahan muuttaneiden naisten kotoutumista, kielen oppimista sekä
tutustuttaa heitä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin arkisen
tekemisen kautta. Perehdytyskoulutuksessa vapaaehtoisten kanssa
käydään läpi toiminnan periaatteita ja käytännön asioita. Perehdytys
on ilmainen. Ilmoittautumiset jompaankumpaan perehdytyskertaan:
Heidi Karvonen, heidi.karvonen@mll.fi tai p. 044 535 5160.
Tukihenkilötoiminnan koulutus
Aika: Koulutukseen kuuluu 4 koulutusiltaa:
6.11., 8.11., 13.11. ja 15.11 klo 17.30–20.30.
Paikka: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku
Koulutus antaa valmiuden toimia MLL:n vapaaehtoisena tukihenkilönä lapselle, nuorelle tai lapsiperheelle. Koulutuksen jälkeen toimintaan mukaan haluaville järjestetään soveltuvuushaastattelut. Mukaan
kaivataan hyväsydämisiä aikuisia, joilla on aikaa ja halua tukea lasta,
nuorta tai lapsiperhettä yhteisen mielekkään tekemisen ja yhdessäolon avulla! Koulutus on ilmainen. Ilmoittautumiset: Tuomas Vuorela,
tuomas.vuorela@mll.fi tai p. 044 761 8190.
Paikallisyhdistystoimintaan on aina avoin haku!
MLL:n paikallisyhdistysten hallituksissa on monia vapaaehtoistehtäviä, joihin kaivataan jatkuvasti uusia toimijoita. Vapaaehtoinen voi
toimia yhdistyksen hallituksessa esim. puheenjohtajana, sihteerinä
tai rahastonhoitajana. Lisäksi paikallisyhdistykset järjestävät paljon
monipuolista toimintaa alueensa lapsille, nuorille ja lapsiperheille,
kuten tapahtumia ja retkiä, joihin etsitään aina avustajia. Lisätietoja:
Enni Lindberg, enni.lindberg@mll.fi tai p. 044 353 7611.

vapaaehtoistoiminta Haluaisitko toimia vapaaehtoisena?

MLL:n vapaaehtoistoiminnan koulutukset
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Avustajakeskus
Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku
Avustajien välitys: ma-to klo 9–12
Ohjaus ja neuvonta: ma-to klo 13–15
p. 02 251 8549 tai www.avustajakeskus.fi
Alueohjaajat: Satu Heinonen p. 041 445 9392
										 Susanne Pohjola p. 0400 239 806
Meillä on tarjolla monia eri vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia!
Voit toimia satunnaisesti tai säännöllisesti eri ikäisten yksilö- ja ryhmäasiakkaidemme parissa esimerkiksi saattoapuna lääkärikäynnillä,
säännöllisenä apuna ulkoilussa, yleisavustajana erilaisissa tapahtumissa tai harrasteryhmissä. Asiakas maksaa avustajalle 7 €:n kulukorvauksen (uinneissa 9 €).
Vapaaehtoisena avustajana sinä saat koulutusta, neuvontaa ja ohjausta, vertaistukea ryhmässä ja oikeuden osallistua virkistäytymistilaisuuksiimme. Avustajamme ovat vakuutettuja vapaaehtoistyön aikana. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Sinustako apuohjaaja ikäihmisten kerhoon?
Nättinummen kerho etsii kahta vapaaehtoista apuohjaajaa ikäihmisille suunnattuun turinakerhoon. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 14–15.30. Kerhon sisältö koostuu tuolijumpasta, vaihtuvasta
ohjelmasta ja kahvittelusta. Kerho on avoin Nättinummen alueen yli
65-vuotiaille.
Apuohjaajan tehtäviin voi kuulua mm. tilojen järjestely, kahvin keitto
ja kerholaisten kanssa rupattelu. Apuohjaaja voi halutessaan osallistua myös ohjelman järjestämiseen. Pääset mukaan mukavaan vapaaehtoisten porukkaan. Tarjoamme mahdollisuuden vapaaehtoisten
koulutuksiin ja virkistymiseen.
Ota yhteyttä, tavataan ja katsotaan, olisiko tämä Sinun juttusi!
anni.suvitie@kotikunnas.fi tai p. 044 756 8053
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• tukihenkilötoiminta
• ryhmänohjaus
Elämässä tulee vastaan hetkiä, jolloin tuki on tarpeen. Haluaisitko
Sinä ryhtyä tukihenkilöksi? Vapaaehtoistoiminta on määräaikaista
tukea vaikeassa elämänmuutostilanteessa olevalle 60+ -vuotiaalle.
Tuki voi olla esim. keskustelua, yhdessä tekemistä tai liikkumista. Voit
toimia myös 60+ -vuotiaiden ryhmässä vapaaehtoisena ryhmänohjaajaparina.
Vapaaehtoistoiminnan kautta saat mielekästä tekemistä, tapaat uusia
ihmisiä, opit uutta sekä saat hyödyntää elämän sinulle tuomaa kokemusta. Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
Perehdytämme sinut toimintaan peruskoulutuksen avulla. Vapaaehtoisena 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 Tujunen, katja.tujunen@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.

Turun kaupunki
Vapaaehtoiseksi vanhusten asumispalveluihin eri puolille Turkua?
Vapaaehtoisena voit toimia asukasystävänä, ulkoiluseurana, pelikaverina tai vaikkapa juttukaverina. Jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan.
Sähköinen ilmoittautuminen www.turku.fi/vanhustenasumispalvelut
Lisätietoja asiasta satu.koivunen@turku.fi ja p. 040 355 7419.

vapaaehtoistoiminta Haluaisitko toimia vapaaehtoisena?

Senioripysäkki,
Turun Kaupunkilähetys ry
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DaisyLadies ry
Hyvinvointikeskus Muistola, Linnankatu 41, 20100 Turku
puh. 050 555 8781 tai 050 326 5064, daisyladies.turku@gmail.com
Avoinna ma-pe klo 9–16.
Lisätietoja: www.daisyladies.fi
Haluaisitko tehdä vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa yhdistyksessä? Vapaaehtoistyö voi olla esimerkiksi:
•
•
•
•

Suomen kielen ja yhteiskunnallisten asioiden opetusta
Ompelu-, käsityö- ja askartelutuokioiden järjestämistä
Ruuanlaittoa ja leipomista yhdessä naisten kanssa
Liikunnallisten aktiviteettien järjestämistä

Myös uusia ideoita otamme mielellämme vastaan!
Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai
nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta. Kerro viestissäsi vähän itsestäsi ja minkä tyyppisestä vapaaehtoistyöstä olisit kiinnostunut. Toivotamme kaikki lämpimästi mukaan!

Turun kylätalo
Turun Kylätalo on kaikille avoin, matalan kynnyksen kohtaamispaikka,
joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä monipuolista vapaaehtoistoimintaa esim. kahvilassa, myymälässä, toimistotehtävissä jne. Työnkuva
ja -aika sovittavissa tilanteen mukaan. Ota yhteyttä tai tule käymään,
niin jutellaan lisää.
Turun Kylätalo ry
Martissa Aurajoen varrella: Itäinen Rantakatu 54
p. 045 234 3823, turunkylatalo@gmail.com
kylataloturku.wordpress.com
Yks puutarha ry
p. 045 234 3823, info.ykspuutarha@gmail.com
ykspuutarha.wordpress.com
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Turun Seudun Omaishoitokeskus,
Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
Omaishoitokeskuksessa voit käydä avustamassa ikääntyneiden ja
omaishoidettavien päivätoiminnassa mm. seurustelemalla, avustamalla ruokailuissa ja ulkoilussa sekä viriketoiminnoissa (pelit, askartelu, musiikki, tuolijumppa, muistelu).
Halutessasi voit myös auttaa erilaisissa käytännön töissä (esim. leivonta, kukkien hoito) tai osallistua tapahtumien järjestelyihin (mm.
kahvitilaisuudet, konsertit, koulutukset).
Tehtävistä ja ajankohdista sovittaessa otetaan huomioon vapaaehtoisen omat toiveet ja tarpeet. Tehtävässäsi sinulla on koko ajan käytettävissäsi yhteisön tuki.
Myös yksilöllisemmästä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat toimia kauttamme omaishoitajien tukihenkilöinä. Tukihenkilöt saavat
tehtäväänsä valmennuksen. Syksyn tukihenkilövalmennus alkaa keskiviikkona 14.11. klo 16.30. Omaishoitokeskuksessa.
Kaikki vapaaehtoisemme saavat tehtäviinsä tarvitsemansa perehdytyksen ja heille järjestetään omaa virkistys- ym. toimintaa.
Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä vaihtoehtoja. Helinä Hätönen,
p. 040 681 5664, helinahatonen.omaishoitajat@pp2.inet.fi

vapaaehtoistoiminta Haluaisitko toimia vapaaehtoisena?

Turun Seudun Omaishoitajat ry
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Pop up -vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksia
Tässä Sinulle erilaisia mahdollisuuksia tehdä
pop up -tyyppisesti yhden kerran hyvä teko.

SIPPE-kutsut
Kun kutsut seuraavan kerran ystäväsi tai naapurisi kylään, järjestä
vieraillesi iloinen yllätys ja pyydä paikalle vapaaehtoinen, koulutettu
SIPPE-esittelijä. Kahvittelun lomassa hän alustaa ja johdattelee keskustelua ikäihmisten hyvinvointia ylläpitävistä aiheista, esim. liikunnasta, levosta, musiikista tai vaikkapa luonnosta.
Esittelijän kutsumisesta ei tule sinulle mitään kuluja. Kutsut voit järjestää joko kotona tai muussa mukavassa paikassa. Keskustelu sujuu
luontevasti, kun paikalla on korkeintaan kymmenen ihmistä.
Lisätietoja ja varaukset Kotikunnaasta Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:stä, puhelinnumerosta 045 7750 0197. Soittoaika ti ja to klo 9–16.
Aina ei pystytä heti vastaamaan, mutta soitamme kyllä takaisin.

SISKOT JA SIMOT -välittämisen keikat
Tule kertomaan omat pop up -välittämisen keikkaideasi Liikkuvan
resurssikeskuksen järjestötyöntekijälle. Liikkuvan resurssikeskuksen Iloa arkeen -pysäkeistä lisätietoa sivulta 73. Järjestötyöntekijä vie
ideasi eteenpäin Siskot ja Simot suunnitteluryhmälle, joka organisoi
kaikille avoimet kertaluonteiset välittämisenkeikkamahdollisuudet.
Tervetuloa välittämisen keikoille mukaan! Ei vaadi sitoutumista, sopii siis myös sitoutumiskammoisille.

Tarjotaan porukalla asukkaille mukavaa yhdessä oloa ja huomioimista. Järjestetään porukalla erilaisia toimintapisteitä: kynsienlakkausta
ja kevyttä hierontaa, ulkoilua ja yhteislaulua.
PAIKKA: Kurjenmäkikoti 2, Kurjenmäenkatu 4
AIKA: 			 To 4.10. Pop up -vapaaehtoisia odotamme paikalle klo 12.30.
Ma 12.11.  Joulukorttien kirjoitusaputalkoot Kuunarin Messissä
Kaikki eivät pysty enää syystä tai toisesta itse kirjoittamaan kortteja,
mutta omille läheisilleen he haluavat kuitenkin kortit lähettää. Siskot
ja Simot auttavat kirjoittamisessa.
Paikalla on myös Liikkuva resurssikeskus, joten voit halutessasi kysyä
mieltä askarruttavista asioista järjestötyöntekijältä ja Turun kaupungin
ikääntyvien palveluohjaajalta. Menossa mukana myös muistineuvoja.
PAIKKA: Kuunarin Messi (Yhdessä huomiseen Oy), Helsinginkatu 13A
AIKA: 			 Ma 12.11. Saavu paikalle klo 12.30,
						 opastamme tehtävään paikan päällä.
Ke 12.12.  Joulukortilla konserttiin – neuvontaa kaupan päälle
Tuo tullessasi joulukortti tai pari. Turun Siskot ja Simot toimittavat
kortit perille jouluksi vanhuskeskuksen asukkaille. Kortti/kortit toimivat pääsylippuina joulukonserttiin! Konsertissa esiintyvät JUSSI
LAMMELA, JANIINA LEHTONEN JA VILLE MÄKIMATTILA.
PAIKKA: Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaiskatu 7
AIKA: 		 Ke 12.12. Klo 13–14 Mahdollisuus matalankynnyksen
													 neuvontaan ja ohjaukseen. Paikalla Liikkuva
													 resurssikeskus eli sekä Turun kaupungin että
													 järjestöjen työntekijöitä. Tule rupattelemaan!
													 Klo 14 Konsertti alkaa. Muistathan tuoda joulu													 kortin/kortit tullessasi, ne toimivat pääsymaksuina
													 joulukonserttiin. Ei vaadi ilmoittautumista.
Mahdolliset kyselyt: menovinkit@kotikunnas.fi tai p. 045 7750 0068.
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To 4.10. Pihailua ja puunausta Kurjenmäkikodin asukkaiden kanssa
Voit tulla puunaus-, pihailu- tai laulutiimiin. Myös yleisiä opastajia
tarvitaan aina. Et tarvitse erityistaitoja osallistuaksesi, Siskot ja Simot
opastavat tehtävään paikan päällä.
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MUISTOJEN MATKALAUKKU,
nostalgiamatka vuosikymmenten taakse
Muistojen Matkalaukku tuo tuulahduksen 1940- ja 50-luvuilta! Matkalaukun sisältö herättää katselijoissa muistoja ja kertomuksia omasta
lapsuudesta ja nuoruudesta. Vaikka laukun sisältö koostuukin museoesineistä, niihin saa koskea ja tavarat kiertävät kädestä käteen
hypisteltävinä ja ihmeteltävinä, tuntu ja tuoksu tuovat mieleen muistumia menneisyydestä.
SPR:n Kulttuuriystävä tulee matkalaukun kanssa luoksenne. Liian
pientä ryhmää ei olekaan, mutta mukavimmin juttu luistaa, kun väkeä
ei ole liikaa (noin 15–20 henkilöä maksimi). Muistojen Matkalaukun
esittely ei maksa mitään.
Varaukset ja lisätietoa: Elina Rosenqvist,
p. 0400 224 786 tai elina.rosenqvist@sprturku.fi
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Jos matkat esitteen tapahtumiin
tuntuvat pitkiltä, kannattaa selvittää,
kulkevatko palvelulinjan linja-autot 1–3
haluamaasi 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
vapaaehtoistoiminnan sivuilta!

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Syksyn ja talven menovinkit senioreille 2018 -esitteen toteutus: Julkaisija Liikkuva

resurssikeskus -hanke, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin kumppanuushanke Veikkauksen tuella yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä
vapaa-aikatoimialan kanssa | Taitto Kirsti Pusa | KANSIkuvat Anni Suvitie, Säde Suominen | Paino AS Spin Press | Painos 6000 kpl | Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

