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Koululaisten 
talvilomalla tapahtuu

Pääkirjaston Saagassa
Saagan talvilomalla 21.–27.2. teemana on tekniikka ja 
keksinnöt. Luvassa on kivaa tekemistä ohjelmoinnin, robotiikan 
ja keksintöjen parissa niin koululaisille kuin pienemmille lapsille 
perheineen.

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo
Talviloman opastukset 19.–27.2. klo 14 
Minkälaista elämä oli kaksisataa vuotta sitten, kun lääketieteen 
professori Pipping asui perheineen Qwenselin talossa? 
Apteekkimuseon puolella tutuksi tulee, miten apteekkari 
työskenteli 1800-luvulla ja miten tuolloin lääkittiin.

Kuralan Kylämäki 
Hiihtolomapäivät 23.–24.2. klo 11–16 
Iso-Kohmon talossa pääsee seuraamaan arkiaskareita 
1950-luvun malliin. Kokeiluverstaalla taiteillaan talviteemalla ja 
ulkonuotiolla pääsee paistamaan makkaraa. Omat makkarat, 
sukset ja pulkat mukaan! Säävaraus.

Turun linna
• Avoin hiihtolomatyöpaja 22.2.–5.3. ti–la klo 12–16 
• Pikkuritarikierrokset 22.2.–6.3. ti–su klo 11 ja 14
 Kierroksella etsitään aarteita linnan keskiaikaisessa  
 osassa ja kuullaan jännittäviä tarinoita ritareiden ja linnan  
 muiden asukkaiden elämästä. Kierros huipentuu juhlalliseen  
 seremoniaan kuninkaallisen seurassa. Palaat seikkailusta  
 Turun linnan pikkuritarina!
• Turun linnan arkea ja juhlaa -kierrokset 22.2.–6.3. 
 ti–su klo 12.15 ja 16.30
 Kierroksella päälinnassa kuulet linnan keskiaikaisesta  
 elämästä ja renessanssihovin loistosta. Tutuiksi tulevat linnan  
 arki ja juhlat, sodat ja rakkaudet.

WAM
Talviloman avoimet kuvataidetyöpajat 22.–25.2. ti–pe klo 12–15

Katso lisätiedot museoiden talvilomaohjelmasta 
turku.fi/museo

http://turku.fi/museo
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TURUN KAUPUNGINKIRJASTO

Lasten Saaga ja nuorten Stoori
Linnankatu 2

Tervetuloa kirjastoon lukemaan, pelaamaan, 
lainaamaan, tekemään läksyjä, etsimään tietoa 
– viihtymään yksin tai kavereiden kanssa.

Kirjastot ovat myös näyttelytiloja!
Pääkirjaston Saagassa, Stoorissa ja useissa lähikirjastoissa 
on mahdollisuus pystyttää oma näyttely. Näyttelytilat ovat 
ilmaisia, näyttelyn pystytyksessä ja mainonnassa saa apua 
henkilökunnalta.

SAAGA SOMESSA:
 Saaga – Turun 

kaupunginkirjasto
 @lasten_saaga

        @saagastoori
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Pääkirjaston lasten Saagassa
Kirjaston aamuiset satuhetket
Kirjaston aamuisissa satutuokioissa sukelletaan huimiin 
seikkailuihin! Nukketeatteritaiteilija Velma Jääskeläisen 
satuesityskiertue kiertää Turun kirjastoissa tammi-
helmikuussa. Innostavat ja vuorovaikutteiset satuhetket 
kiertävät niin pääkirjastossa kuin lähikirjastoissakin. Seuraa 
kirjaston tapahtumakalenteria. 
 
Vauvojen loruttelutuokiot
Opetellaan yhdessä uusia ja 
vanhoja loruja kiireettömästi, 
lapsentahtisissa 
tuokioissa. Nautiskellaan 
rytmeistä, riimeistä ja 
kosketuksesta, runoillaan 
vähän myös yhdessä! 
Mukaan ovat tervetulleita 
kaikki alle vuoden ikäiset 
vauvat perheineen. Loruttelutuokiot ohjaa Miitu Makkonen. 
Loruttelua tiistaisin pääkirjaston Studiossa klo 10: 
1.2., 1.3., 29.3., 3.5.

Kohti kolmivelho-turnajaisia!
Saaga tulvahtaa täyteen 
taikaa, kun pääkirjastossa 
vietetään Harry Potter 
-teemaviikkoa 31.1.–6.2. 
Viikon aikana järjestämme 
työpajoja, virtuaalisen 
pukukilpailun ja muuta 
velhomaista toimintaa 
verkossa. Seuraa kirjaston tapahtumakalenteria.

Talvilomaviikolla 21.–27.2. 
Saagassa vietetään tekniikan 
ja keksintöjen teemaviikkoa! 
Viikon aikana ihmettelemme 
teknisiä vempaimia ja 
kummallisia keksintöjä. 
Luvassa on ohjelmoinnin 
saloihin perehtymistä ja muuta 
innostavaa ohjelmaa sekä 
koululaisille että pienemmille 
lapsille perheineen!
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Kurnuttavan Sammakon 
teatteriesitys Mollistavia 
mietteitä kiertää maaliskuun 
aikana kaikissa Turun 
kirjastoissa.

Lukuviikkoa vietetään 
Saagassa 4.–10.4. teemalla 
Lukemalla parempi maailma.

Etkö meinaa keksiä, mitä lukisiT?
Kirjavinkkilivestä saat paljon monipuolisia vinkkejä niin pienille 
kuin isommillekin lapsille. Lasten Saaga vinkkaa Facebookissa 
kevään aikana kirjoja eri teemoista!
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Pääkirjaston  
nuorten Stoorissa
STOORIN IG-LIVET
Stoorin IG-kanavalla @stooreja_kirjastosta 
klo 17–18 
Keskustelujen sarja toteutetaan Instagram-livenä, joten voit 
seurata keskusteluja missä vain omalta älylaitteeltasi. Voit 
kysyä kysymyksiä ja esittää kommentteja livelähetyksen 
aikana. IG-liven tallenne on katsottavissa Instagramissa kaksi 
viikkoa liven jälkeen. 

23.2. Kirjailija Antti Rönkä 
Kirjailija Antti Röngän kirjat 
Jalat ilmassa (2019) ja Nocturno 
21:07 (2021) iskevät syvälle 
nuoruuden kipeisiin kohtiin. Miten 
koulukiusaamisesta voi selvitä? 
Entä häpeästä? Keskustelemme 
Antti Röngän kanssa nuoruudesta, 
kiusatuksi tulemisesta, ja siitä millaista 
on, kun ei vaan tunne kuuluvansa 
joukkoon. Oman lisänsä tunneskaalaan 
tuo myös seksuaalisuuteen ja itseinhoon 
liittyvät vaikeat fiilikset. 

9.3. Kirjailija J.S. Meresmaa
Mielenterveysongelmat, lesbous ja 
suomenvenäläisyys ovat vain muutamia 
niistä aiheista, joita J.S. Meresmaa 
käsittelee säeromaaneissaan Dodo 
(2020) ja Khimaira (2021). Niissä 
käsitellään myös polyamoriaa; aihetta, 
jota ei kovin usein käsitellä suomalaisessa 
nuortenkirjallisuudessa. Miten 
säeromaanien nuoret päähenkilöt päätyvät 
monisuhdejärjestelyyn? Entä mikä on 
säeromaani? Keskustelemme Meresmaan 
kanssa klo 17–17:30.

6.4. Riina Tanskanen: Tympeät tytöt
Millaisessa yhteiskunnassa elävät 
Tympeät tytöt? Lukuviikolla 
keskustelemme taiteilija Riina 
Tanskasen (s. 1998) kanssa hänen 
sarjakuvateoksestaan Tympeät 
tytöt: aikuistumisriittejä (2021) sekä 
tietenkin koko Tympeät tytöt -ilmiöstä 
sen ympärillä. Instagramin Tympeät 
tytöt -taidetilillä Tanskanen käsittelee 
värikkäin kuvin ja viiltävin analyysein 
muun muassa kehonkuvaan, ulkonäköpaineisiin, seksismiin ja 
seksuaalisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia.

Antti Rönkä 
Kuvaaja: Marek Sabogal

J.S. Meresmaa
Kuvaaja: Minna Jerrman
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LUOVAN KIRJOITTAMISEN PAJAT 

Kolottaako kirjoitushammasta? Nuorille suunnatuissa pajoissa 
sukelletaan luovan kirjoittamisen maailmaan runoilija 
Susinukke Kosolan johdolla. Pajat pidetään nuorten Stoorissa 
kolmena tiistaina klo 17–19.

Ti 12.4. Tarinanlouhintaohjeet
 Kuinka kirjoittaa elämästään niin, että 
muitakin kiinnostaisi.

Ti 3.5. Sano ”jaa”
 Kuinka kirjoittaa hyvä Instagram-runo 
ja mistä aloittaa esitettävän runon 
kirjoittaminen?  

Ti 24.5. Älä ole ok
 Kuinka editoida teksteistä parempia?

Nuoret ja ympäristötunteet
Stoori on mukana Nuoret ja 
ympäristötunteet -hankkeessa, 
jonka tiimoilta Stoori järjestää 
keväällä ympäristöaiheisia 
tapahtumia.

Stooriin ilmestyy vaatteiden vaihtopiste, jonne voit tuoda 
käyttämättä jääneet vaatteesi ja josta voit napata mukaasi 
jollekulle muulle turhaksi käyneen vaatteen. Järjestämme 
lisäksi työpajan, jossa pääset tuunaamaan ja korjaamaan 
kuluneita vaatteitasi. Keväällä menemme myös ulos 
pääkirjaston lähiympäristöön plokkaamaan roskia!

Stoorin ympäristötapahtumien tarkemmat tiedot ja ajankohdat 
varmistuvat keväällä. Seuraa ilmoittelua! 

Discord-lukupiiri
Keväällä Stoorissa alkaa nuorten Discord-lukupiiri! 
Juttelemme lukemistamme kirjoista ja niistä kirjoista, joita 
emme ole lukeneet. Puheenaiheena ovat teemat, jotka juuri 
nyt puhuttavat nuortenkirjallisuuden skenessä. Sinun ei 
tarvitse lukea tiettyä kirjaa osallistuaksesi lukupiiriin, vaan 
riittää, että olet kiinnostunut teemasta. Lukupiiri järjestetään 
kolmena tiistaina klo 17–18 Discord-palvelimella Turun 
kaupunginkirjaston Stoori.

Ti 15.2. Suhteita ja sutinaa 
Mitkä kirjan hahmot shippaisit keskenään? Entä mikä 
kirjamaailman ihmissuhde ärsyttää? Puhutaan ihanista ja 
kamalista ihmissuhdekuvioista sekä siitä, mitkä hahmot ovat 
hot or not. 
 
Ti 22.3. Kirja vs. Netflix 
Minkä sarjan olet viimeksi katsonut Netflixistä? Tiedätkö, 

Susinukke Kosola
Kuvaaja: Vitali Zverev
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perustuuko se johonkin nuortenkirjaan? Juttelemme 
niistä kokemuksista, kun sarja syventää lukukokemusta sekä 
hyvistä sarjoista, joiden perustana oleva kirja olisi kiva lukea. 

Ti 26.4. Manga 
Mitkä mangasarjat ovat pinnalla juuri nyt? Teemana tämän 
hetken koukuttavimmat mangasarjat. 

SARJISPAJAT
Sarjispajat ovat torstaisin klo 17–19 nuorten alue Stoorissa. 
Vetäjänä on turkulainen sarjakuvapiirtäjä ja kuvittaja Tuuli 
Hypén. Olet sitten piirtänyt pidempään tai vasta aloittamassa 
niin tervetuloa mukaan!
 
To 10.2. Sarjisbloggaus-paja
Sarjakuvapajassa teemana on verkkosarjakuva, 
omaelämäkerrallinen sarjakuva ja eeppisimmät sarjismeemit. 
Onko sana vapaa myös nettisarjakuvissa? Miten tekijänoikeus 
toteutuu somessa? Piirrämme yhdessä sarjakuvaharjoitteita 
ja pohdimme mediataitoviikon hengessä somen tarjoamia 
mahdollisuuksia ja sudenkuoppia sarjakuvataiteilijan 
näkökulmasta. 

To 3.3. Muinaiset myytit -sarjispaja
Miten suomalainen kansanperinne taipuu sarjakuvaksi? Miltä 
vanhat uskomukset ja taruhahmot näyttävät päivitettyinä 
nykyaikaan? Sarjakuvapajassa haemme inspiraatiota 
menninkäisistä metsänpeittoon ja herätämme menneen ajan 
henkiin kertovan sarjakuvan keinoin.

Tarkemmat tiedot
Stoorin neuvonnasta 02 262 0626 
tai tapahtumakalenterista turkukalenteri.fi

 @stooreja_kirjastosta
 Stoori – Turun kaupunginkirjasto 

     @saagastoori

Muista myös hashtagit
#stoori ja #turunnuoret

Nähdään somessa!

Kuvitus: Tuuli Hypén

http://turkukalenteri.fi
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TURUN FILHARMONINEN 
ORKESTERI

Turun konserttitalo
Aninkaistenkatu 9

LA 19.3. | 16.00 | Konserttitalo

Muumiperheen lauluretki
Erkki Lasonpalo, kapellimestari 
Eija Ahvo, laulu ja juonto
Markus Bäckman, laulu ja juonto
Puolalan musiikkiluokkien 4e ja 3e -luokat
Riina ja Sami Kaarla, kuvitus  
Turun filharmoninen orkesteri

Tove Janssonin luomat, suomalaisten rakastamat muumit 
täyttivät 75 vuotta vuonna 2020. Juhlavuoden innoittamassa 
konsertissa kuullaan vuoden 2015 lastenlevyn Emman saaneelta 
Muumiperheen lauluretki -levyltä muumilauluja sinfoniaorkesterille 
sovitettuina. Hannele Huovin sanoittamat ja Soili Perkiön 
säveltämät laulut puhuttelevat muumien ystäviä vauvasta vaariin, 
ja tunnelmat vaihtelevat Nuuskamuikkusen huilun sävelistä Pikku 
Myyn räppiin. Kappaleiden välissä Eija Ahvo ja Markus Bäckman 
kertovat lapsille jännittäviä tarinoita lauluista sekä esittelee 
lavalla äänessä olevia soittimia. Tule mukaan musiikkimatkalle 
Muumilaaksoon!

Kesto noin 1 h. Ei väliaikaa. 

Liput 22,50 | 10,50 €
Lippupisteen kautta myytäviin 
lippuihin lisätään toimitusmaksu.

Lipunmyynti: Turun konserttitalon lipunmyynti, Aninkaistenkatu 9. 
Avoinna ti–pe klo 12–17 sekä esitysten alkuun saakka.
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TO 7.4. | 18.00 | Konserttitalo

Lasten musiikkisalonki:

Sinä olet kaunis
Eppu Nuotio, kertoja
TFO:n kamarimusiikkiyhtye
 
Sävellys: Timo Klemettinen
Teksti: Eppu Nuotio
Kuvat: Kristiina Louhi

Lasten musiikkisalongissa 
kuullaan koko perheen musiikkisatu Sinä olet kaunis. 
Musiikkisatu perustuu Eppu Nuotion kirjoittamaan ja Kristiina 
Louhen kuvittamaan samannimiseen lastenkirjaan. Charles 
Perraultin klassisesta sadusta Posliininukkien keisarinna 
inspiraationsa saanut koskettava tarina on kertomus siitä, 
kuinka jokainen on kaunis ja arvokas. Satu herää konsertissa 
henkiin Timo Klemettisen helposti lähestyttävän ja mukaansa 
tempaavan musiikin, Louhen kuvitusten ja Nuotion kerronnan 
avulla.

Kesto n. 45 minuuttia. Ei väliaikaa.

Liput 22,50 | 10,50 €
Lippupisteen kautta myytäviin lippuihin lisätään toimitusmaksu.

Filharmoninen junioriklubi
Innostu sinfoniasta, seikkaile sävelmissä, tapaa taiteilijoita, 
testaa soittimia ja opi Filharmonisessa Junioriklubissa!

Millainen mestari on kapellimestari? Entä konserttimestari? 
Mitä tapahtuu kun konserttimestari antaa A:n tai kun 
kapellimestari lyö? Mikä on guiro, millainen on harppu ja 
miksi patarummut ovat erikokoisia? Asia selviää parhaiten 
klubi-illoissa, joissa klubilaisena pääset esittämään mieltäsi 
askarruttavia kysymyksiä muusikkovieraille.

Junioriklubi on suunnattu 6–12-vuotiaille lapsille ja se 
kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tule mukaan sinfonisille 
seikkailuille, liittyminen on ilmaista!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
junioriklubi.orkesteri@turku.fi

Lasten musiikkijuhlat 12.-20.3.2022
Turun konservatorio ja Turun filharmoninen orkesteri järjestävät 
yhteistyökumppaniensa kanssa Lasten musiikkijuhlat vuosittain 
maaliskuussa. tfo.fi ja turunkonservatorio.fi

mailto:junioriklubi.orkesteri%40turku.fi?subject=
http://tfo.fi
http://turunkonservatorio.fi
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APTEEKKIMUSEO JA QWENSELIN TALO

Läntinen Rantakatu 13b, puh. 02 262 0280, 
apteekkimuseo@turku.fi

Avoinna ti–su klo 10–18, 30.5.–28.8. ma–su klo 10–18. 
Liput 6 € / 2 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 14 €.

Tule tutustumaan 1700-luvun säätyläiskotiin 
ja 1800-luvun apteekkiin Kierros Gustavin 
kanssa -opasvihkosen avulla. Gustav oli 
Qwenselin talossa asuneen Pippingin perheen 
lemmikkikyyhky. Oman opasvihkosen saa 
lippukassalta.

Talviloman opastukset 
19.–27.2. klo 14 
Minkälaista elämä oli kaksisataa 
vuotta sitten, kun lääketieteen 
professori Pipping asui 
perheineen Qwenselin talossa? 
Apteekkimuseon puolella tutuksi 
tulee, miten apteekkari työskenteli 
1800-luvulla ja miten tuolloin 
lääkittiin. 

Pääsiäinen 16.–17.4. 
Aapiskukon pääsiäistehtävä 
lasten apteekissa ja museon 
pihalla. Opastukset 16.4. ja 17.4. 
klo 14.

mailto:apteekkimuseo%40turku.fi?subject=
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Biologinen museo

Neitsytpolku 1, puh. 02 262 0340, biologinenmuseo@turku.fi

Avoinna ti–su klo 9–17, 30.5.–28.8. ma–su klo 10–18.
Liput 6 € / 2 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 14 €.

Urheilupuiston rinteessä sijaitseva Biologinen museo 
tarjoaa luontoelämyksiä karhusta kyyhyn. Museossa 
voit tehdä retken Suomen luontoon, kurkistaa keväiseen 
ulkosaaristoon tai ihmetellä Lapin tuntureiden eläimiä.

Kappas, kakkaa! -näyttely 18.1. alkaen
Pökäle, papana, läjä, kikkare… Mitä kakka kertoo ja voiko siitä 
olla jotakin hyötyä? Näyttely johdattaa kakan jäljille ja tarjoaa 
yllättäviäkin näkökulmia jätöksiin ympärillämme.

Luontoviikonloppu 26.–27.3. 
klo 10–15 
Luontoviikonloppuna suunnataan 
katseet kakkaan ja muihin maan 
aarteisiin, ja kylvetään multaan kevään 
ensimmäiset siemenet. Samalla lipulla 
WAMin lasten viikonloppuun!

Hei kevät! -retket Urheilupuistoon 
23.4., 7.5. ja 14.5. klo 10–12
Kevätretkellä tutkitaan ja ihmetellään 
eloon heräävää lähiluontoa. Joko 
ötökät ovat liikkeellä? Kuuluuko 
jo sammakoiden kurnutusta? 
Luuppi ja kiikarit ovat retkellä oivia 
varusteita. Museon pääsymaksu + 3 € 
opastusmaksu.

mailto:biologinenmuseo%40turku.fi?subject=
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Kuralan Kylämäki

Jaanintie 45, puh. 02 262 0420, 
kylamaki@turku.fi

Avoinna Kokeiluverstas on avoinna 
työpajatoiminnan, kurssien ja erillisten 
tapahtumien aikana. Museorakennukset ovat 
avoinna 4.5.–29.5. ja 15.–28.8. ke–su klo 10–18, 30.5.–14.8. 
ma–su klo 10–18 sekä erillisten tapahtumien aikana. Muina 
aikoina avoinna ryhmille tilauksesta. Vapaa pääsy!

Kuralan Kylämäen upeissa maisemissa voi ulkoilla 
ympäri vuoden ja eri tapahtumissa pääsee tutustumaan 
rakennuksiin ja 1950-luvun arkiseen elämänmenoon. 
Kokeiluverstaan työpajoissa tarjotaan tekemisen iloa 
niin lapsille kuin aikuisillekin. Työpajojen ajankohtaiset 
teemat vaihtuvat kuukausittain. Tervetuloa Kylämäkeen!

Työpajatoimintaa Kokeiluverstaalla

Taitotiistait Kokeiluverstaalla 11.1.–24.5. klo 13–17.30
Tekemisen iloa kaikenikäisille! Kevään työpajoissa on 
monenlaista tekemistä perinteitä kunnioittaen. Työpajoissa 
voi tarttua isompiinkin projekteihin, jos on mahdollisuus 
osallistua toimintaan säännöllisesti. Katso lisätiedot 
turku.fi/kuralankylamaki

• Tammi- ja helmikuu: Monenlaista muotoilua paperista 
ja paperimassasta. Tammikuussa voi lisäksi kokeilla 
kirjansidontaa ja helmikuussa 
fantasianuken tekoa.

• Maaliskuu: Kankaan 
uusiokäyttöä monella eri 
tavalla.

• Huhtikuu: Nikkarointia 
kesää odotellessa.

• Toukokuu: Kukkia ja 
luonnonläheisyyttä. 

Kätkö- 
suunnistusta 
Kylämäessä

Tulkitse karttaa ja seuraa 

vihjeitä! Kätköt ovat 

piilotettuina heti lumien 

sulamisen jälkeen.

KATSO 
KEVÄÄN KURSSIT

turku.fi/
kuralankylamaki

mailto:kylamaki%40turku.fi?subject=
http://turku.fi/kuralankylamaki
http://turku.fi/kuralankylamaki
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Avoimet viikonloput Kokeiluverstaalla
Avoimissa viikonlopuissa syvennytään perinteisiin, 
muotokieleen ja kädentaitoihin eri materiaalien ja tekniikoiden 
kautta. Työpajat soveltuvat kaikenikäisille. Osallistumismaksu 
6 € (yli 7-vuotiaat ja aikuiset). 
29.–30.1. klo 13–17 Huovutetaan hauska myssy tai töppöset ja 
kokeillaan karstaamista ja langan kehräämistä.
26.2.–27.2. klo 13–17 Nikkaroidaan linnunpönttöjä, kukka- ja 
säilytyslaatikoita ja hauskoja tarjottimia. 
26.3.–27.3. klo 13–17 Painetaan keväisiä kuoseja kankaalle 
leimasintekniikalla ja silkkipainotekniikalla. 
23.4.–24.4. klo 13–17 Tutustutaan neulanreikävalokuvaukseen 
ja kuvataan persoonallinen omakuva.
28.5.–29.5. klo 12–16 Oi, ihana toukokuu! -tapahtuman 
ateljeetyöpajassa tehdään kevätkukkateemaisia mandaloja.

Tapahtumia

Hiihtolomapäivät 23.–24.2. klo 11–16
Iso-Kohmon talossa pääsee seuraamaan arkiaskareita 
1950-luvun malliin. Kokeiluverstaalla taiteillaan talvi-teemalla ja 
ulkonuotiolla pääsee paistamaan makkaraa. Omat makkarat, 
sukset ja pulkat mukaan! Säävaraus.

Laitetaan pääsiäistä! 8.–10.4. pe klo 9–14, la–su klo 11–17
Iso-Kohmon talossa kaunistetaan kotia pajunkissoin ja 
hiirenkorvin ja tuvassa keitetään mämmiä. Kokeiluverstaalla 
koristellaan pääsiäismunia vahatekniikalla klo 12–16 
(maksullinen).

Oi ihana toukokuu! 28.–29.5. klo 11–17
Kevään kukoistusta ja kesän odotusta. Iso-Kohmon 
talossa häärätään arkipuuhia lauantaina ja vietetään pyhää 
sunnuntaina. Klo 12–16 Kokeiluverstaan ateljeetyöpajassa 
tehdään kevätkukkateemaisia mandaloja.

Kätkö- 
suunnistusta 
Kylämäessä

Tulkitse karttaa ja seuraa 

vihjeitä! Kätköt ovat 

piilotettuina heti lumien 

sulamisen jälkeen.
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Turun linna

Linnankatu 80, puh. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi

Avoinna 29.5. asti ti–su klo 10–18, 30.5.–28.8. ma–su klo 10–18. 
Liput 12 € / 5 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 29 €. Kesäkaudella 
30.5.–28.8. 14 € / 5 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 33 €.

Lähde seikkailemaan yli 700-vuotiaaseen satojen 
tarinoiden Turun linnaan. Linnassa pääset tutustumaan 
mielenkiintoisiin pienoismalleihin, tuhansiin esineisiin arjen 
käyttötavaroista hovipukuihin ja haarniskoista noitakaluihin.

Talvilomaohjelmaa linnassa
• Avoin hiihtolomatyöpaja 22.2.–5.3. ti–la klo 12–16
• Pikkuritarikierros ti–su klo 11 ja 14
 Kierroksella etsitään aarteita linnan keskiaikaisessa osassa ja  
 kuullaan jännittäviä tarinoita ritareiden ja linnan muiden asukkaiden  
 elämästä. Kierros huipentuu juhlalliseen seremoniaan kuninkaallisen  
 seurassa. Palaat seikkailusta Turun linnan pikkuritarina! Linnan  
 sisäänpääsymaksu + opastusmaksu 3 € / hlö.
• Turun linnan arkea ja juhlaa -kierros ti–su klo 12.15 ja 16.30
 Kierroksella päälinnassa kuulet linnan keskiaikaisesta elämästä  
 ja renessanssihovin loistosta. Tutuiksi tulevat linnan arki  
 ja juhlat, sodat ja rakkaudet. Linnan sisäänpääsymaksu +  
 opastusmaksu 3 € / hlö.

Aikamatka-tapahtuma la 12.3. klo 10–17
Aikamatkaile Turun linnassa ja tutustu menneisyyteen keksintöjen 
näkökulmasta.

mailto:turunlinna%40turku.fi?subject=
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Kurssit

Kalansuomuista koruksi -kurssi su 23.1. klo 12–16
Paljettimaisilla kalansuomuilla on somistettu aikoinaan niin pukuja 
kuin asusteitakin, ja niistä on myös tehty kauniita koruja. Kurssilla 
tutustutaan suomuihin koriste- ja korumateriaalina ja valmistetaan 
oma uniikki ja varmasti huomiota herättävä suomukoru. Alle 
12-vuotiaat aikuisen seurassa. Hinta 30 €.

Tonttu-ukon aarrepaja su 6.2. klo 12–15
Tiesitkö, että tonttuja on paljon erilaisia? Lapsille suunnatulla 
tarinallisella kurssilla tutustutaan Turun linnan Tonttu-ukkoon ja 
muihin haltijatonttuihin, kuten kotitonttuihin, saunatonttuihin ja 
tallitonttuihin. Tarinoiden lomassa tehdään myös oma kotiovi 
omalle kotitontulle. Ikäsuositus: 6–10-vuotiaille. Hinta 30 €.

Koristetyynyn valmistuskurssi su 13.3. klo 11–16 
ja 20.3. klo 11–16 
Vuodevaatteet olivat pitkään harvinaisia ja vain ylhäisöllä oli 
mahdollisuus höyhentyynyihin. Kurssilla tarkastellaan tyynyn 
historiaa ja suunnitellaan ja valmistetaan oma yksilöllinen 
koristetyyny. Kurssi jakautuu kahteen kertaan. Alle 12-vuotiaat 
aikuisen seurassa. Hinta 45 €. 

Varhaista valokuvausta – Camera obscura 
-neulanreikäkamerakurssi la 2.4. klo 12–15
Valokuvauksella on monisatavuotinen historia, ja kameran 
kehitys on kokenut monenlaisia vaiheita. Kurssilla tutustutaan 
valokuvaukseen taiteilija Hans G. Hästbackan johdolla ja kuvataan 
neulanreikäkameroilla upeita mustavalkokuvia, oli se sitten selfie 
tai vaikkapa maisemakuva linnasta. Lopuksi kuvat kehitetään 
pimiössä. Hinta 15 €.

Ilmoittautumiset kursseille turku.fi/turunlinna

http://turku.fi/turunlinna
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WAM

Itäinen Rantakatu 38, puh. 02 262 0850, wam@turku.fi

Avoinna ti ja pe klo 9–17, ke–to klo 11–19, 
la–su klo 10–17.
Liput 10 € / 4 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 24 €.

 

WAM on Turun kaupungin taidemuseo, jossa voit 
tutustua mielenkiintoisiin näyttelyihin ja osallistua 
kuvataidetoimintaan. Museon suosituissa 
työpajoissa löydät jännittäviä lähestymistapoja 
esillä oleviin näyttelyihin ja opit uutta oman 
tekemisen kautta.

Talviloman avoimet kuvataidetyöpajat 
ti–pe 22.–25.2. klo 12–15

Lasten viikonloppu 26.–27.3. klo 10–15 
klo 10–15

Näyttelyt
• 28.1.–8.5. Pekka ja Teija  
 Isorättyä Kuolleet sielut
• 28.1.–8.5. Anu Tuomi Väristä
• 28.5.–18.9. Antti Laitinen
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Turun 
Kaupunginteatteri
Itäinen Rantakatu 14, puh. 02 262 0030

23.2.–2.4. | Turun Kaupunginteatterin Pieni näyttämö

Aarresaari
Pikku-Jimin ja hänen äitinsä majataloon tulee outo merimies. 
Miehellä on hallussaan oikea kartta, joka johdattaa kapteeni 
Flintin aarteen jäljille. Pian alkaa päätä huimaava, laulun ja 
nauruntäyteinen, merirosvoja vilisevä seikkailu. Kurnuttavan 
Sammakon koko perheen Aarresaari -esitys perustuu Mauri
Kunnaksen rakastettuun kuvakirjaan ja Robert Louis 
Stevensonin seikkailutarinaan.

Esityksen kesto 1,5 h sis. väliajan. Ikäsuositus 5+

Liput: 18 € aikuiset / 15 € lapset

opi
teatterista! 

Opi teatterista itseksesi, 

ystävien tai perheen kanssa! 

Monipuolista tekemistä 

kaikenikäisille löytyy 

osoitteesta  

teatteri.turku.fi/ 

opiteatterista. 

http://teatteri.turku.fi/ opiteatterista
http://teatteri.turku.fi/ opiteatterista
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Ajankohtainen ohjelmisto 
Tarkista ajankohtaiset ohjelmistotiedot osoitteesta  
https://teatteri.turku.fi/kevät2022

Lipunmyynti
02 262 0030 / Lippis / lippu.fi / myynti@tkteatteri.fi

8.1.–21.5. | Turun Kaupunginteatterin Päänäyttämö

HOBITTI
Gandalf-velho saa taivuteltua kotikonnussa viihtyvän Bilbon 
mukaan matkaansa ja siitä alkaa seikkailu, jossa hurjat taistelut 
ja ystävyyttä lujittavat yllätykset seuraavat toisiaan. Matkan 
päämääränä on vallata takaisin Yksinäinen vuori ja sen sisällä 
odottava aarre, jota vartioi lohikääme Smaug. 

Esityksen kesto n. 3 h sis. väliajan. Ikäsuositus 11+

Liput:
peruslippu / eläkeläinen / lapsi, koululainen, opiskelija
LOHKO 1: 54 / 49 / 30 €
LOHKO 2: 51 / 45 / 28 €
LOHKO 3: 37 / 31 / 25 €

Joskus 
seikkailu 
valitsee 
sinut!

https://teatteri.turku.fi/kevät2022
http://lippu.fi
mailto:myynti%40tkteatteri.fi?subject=
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LASTENKULTTUURIKESKUS 

SEIKKAILUPUISTO 

Kupittaankatu 2,  
puh. 044 907 2986 
(toimisto avoinna ma–to 9–15) 

 Seikkis  seikkisturku

Lastenkulttuurikeskus 
Seikkailupuisto täyttää 40 
vuotta, tervetuloa juhlimaan kanssamme!
Seikkailupuisto on luovan toiminnan keskus, johon lapset ja 
perheet tulevat viettämään vapaa-aikaa sekä harrastamaan, 
kokemaan ja tekemään taidetta innostavassa ilmapiirissä. 
Tarjoamme laadukkaasti ja ammattimaisesti taide- ja 
kulttuuripalveluita lapsille ja perheille.

Juhlavuosi on täynnä osallistavaa ja luovaa toimintaa: 
harrastuskerhoja, taidepajoja, kursseja, tapahtumia, 
teatteriesityksiä ja yllättäviä kohtaamisia.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset nettisivuillamme 
turku.fi/seikkailupuisto

Harrastuskerhot
Seikkailupuistossa on monipuolista 
harrastustoimintaa vauvoille, lapsille 
ja perheille. Kerhotarjonnassa on 
kädentaitoja, animaatiota, teatteria, 
sirkusta, värikylpyjä ja muskareita. 
Kokoontumisia on viisi tai kymmenen 
kertaa kaudessa ammattitaitoisten 
ohjaajien opastuksella.

http://turku.fi/seikkailupuisto
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Taidepajat ja kurssit
Pajoissa tehdään kädentaitotöitä erilaisista 
materiaaleista vaihtuvin teemoin, mm. 
maalataan, piirretään, muotoillaan 
savea ja rakennetaan kolmiulotteisia 
veistoksia.

Talvilomaviikon kurssilla rakennetaan 
futuristinen kaupunki äänineen ja 
valoineen.

Teatteriesitykset
Ohjelmistossa on koko perheelle suunnattuja 
ammattiteattereiden ja -ryhmien vierailuesityksiä, mm. 
nukketeatteria, sirkusta ja lastenmusiikkikonsertteja. 

Tapahtumat
40-vuotisjuhlavuoden avajaiset: 
Lasten valomaa 21.–22.1. 
 
Noitien pääsiäinen 17.4.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto pidättää oikeudet 
muutoksiin.

40-vuotisjuhla-vuoden avajaiset
Lasten valomaa

21.–22.1.
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NUORISOTILAT

Eri puolilla kaupunkia oleviin nuorisotiloihin ovat 
tervetulleita kaikki 9–18-vuotiaat. 

Nuokkareilla voi viettää vapaa-aikaa muiden nuorten kanssa 
lämpimässä, turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä, jossa 
ohjaajat tarjoavat luotettavan aikuiskontaktin.

Nuorisotiloissa voi mm. pelailla konsolipelejä, biljardia, sählyä, 
pingistä, ilmakiekkoa, pöytäjalkapalloa ja lautapelejä. Lisäksi 
voi kokkailla ja tehdä erilaisia kädentaito- sekä askartelutöitä. 
Nuokkareilla voi myös vain hengailla, tavata kavereita, kuunnella 
musiikkia, katsoa televisiota, suunnitella tapahtumia, discoja tai 
muuta ohjelmaa, tai tulla juttelemaan ohjaajien kanssa.

Nuorisotiloilla järjestetään myös säännöllisesti retkiä 
koulujen loma-aikoina esimerkiksi huvipuistoihin, kylpylöihin, 
laskettelukeskuksiin, jne. Lisäksi pari kertaa kuukaudessa 
käydään esimerkiksi elokuvissa, keilaamassa tai konserteissa. 
Toimintaan osallistuminen edellyttää maksuttoman nuorisokortin 
lunastamista. Hakemuksia saa nuorisotiloilta.
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1. Aunelan monitoimitalon nuorisotila ja Turku 

Game Academyn pelitila Nexus, Opintie 1

2. Halisten nuorisotila, Gregorius IX:n tie 8

3. Ilpoisten nuorisotila, Lauklähteenkatu 13

4. Maarian nuorisotila, Arkeologinkatu 4

5. Paattisten nuorisotila, Paattistalonkatu 1 

6. Pansion nuorisotila, Pernontie 16 rakennus B

7. Runosmäen nuorisotila, Piiparinpolku 13

8. Skanssin nuorisotila, Skanssinkatu 10

9. Syvälahden monitoimitalon nuorisotila,  

Vanha Kakskerrantie 8

10. Teräsrautelan nuorisotila, Antreksenkuja 1

11. Varissuon nuorisotila, Kraatarinkatu 4

12. Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilonin nuorisotila, 

Kukkamaariankatu 44

13. Skeittihalli Cube, Ruissalontie 37-39

14. Hansan nuorisotila, Yliopistonkatu 20
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Turku Game Academy (TGA) järjestää peli- ja 
esports-toimintaa Turun ja lähialueiden nuorille. Tukikohtana toimii 
pelitila Nexus, joka sijaitsee Aunelan monitoimitilassa. Nexus on 
auki noin kolme päivää viikossa ja ohjelmaa riittää avoimista 
illoista esports-ryhmiin ja erilaisiin tapahtumiin. 
Lisäksi TGA järjestää pop up -pelipisteitä, 
turnauksia ja muuta aktiviteettia ympäri 
Turkua eri tapahtumien yhteydessä. 
Seuraa ajankohtaiset tiedot eri 
tapahtumista TGA:n Discordista tai 
Instagramin puolelta. 

nuorisopalveluiden 
pelitiimi  
jalkautuu verkkoon viikoittain. Pelitiimin voit kohdata mm. 
TGA:n Discord-kanavalla: https://discord.gg/UMuTRVC

Seuraa ajantasaista tiedotusta TGA:n Instagram-tililtä  
 turku_game_academy. Lisätietoja Turku Game Academysta: 

turku.fi/turku-game-academy. Ohjaus suomeksi. 

Skeittaa Cubessa säällä kuin säällä! 
Sisäskeittihalli Cubeen voit tulla skeittaamaan, olit sitten aloittelija 
tai aktiiviharrastaja. Saat halutessasi apua harrastamiseen, mutta 
voit tehdä myös rauhassa omaa juttuasi. Cubeen ovat tervetulleita 
omilla vuoroillaan myös potkulautailijat ja BMX-pyöräilijät.  
Lisätiedot: turku.fi/cube

Turku ROCK Academy 
Turku Rock Academy (TRA) mahdollis-
taa bänditoimintaa harrastavien 
nuorten edellytyksiä kehittyä musiikin 
osaajiksi ja mahdollisesti ammattilai-
siksi. Nuorten bändit saavat opastusta 
monipuolisesti musabisneksen koukeroista soitonopetukseen, 
biisinkirjoittamiseen, esiintymiseen ja oman osaamisen markki-
nointiin.

TRA-toimintaan tullaan mukaan vuosittain järjestettävän seutu-
kunnallisen Turku Bandstand -katselmuksen kautta. Bandstandiin 
osallistuvista bändeistä valitaan mukaan toimintaan vuosittain 
2–4 bändiä. A-Panimon musiikkitilassa voi myös aloittaa musiikin 
harrastamisen. Soittimilla varustellut treenikämpät mahdollistavat 
bänditoiminnan tai sen kokeilemisen ilman omia laitteita.

Lisätietoja Turku Rock Academysta: turku.fi/turkurockacademy. 
Seuraa myös TRA:n Facebook-sivua ja YouTube-kanavaa. 
 
turku.fi/turkurockacademy

https://discord.gg/UMuTRVC
http://turku.fi/turku-game-academy
http://turku.fi/cube
http://turku.fi/turkurockacademy
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NUORTEN TAIDE- JA 

TOIMINTATALO VIMMA

Aurakatu 16, puh. 02 262 3129, vimma@turku.fi

Taidepajat
Vimman taidepajoilla tutustut kädentaitojen laajaan 
kirjoon avoimissa pajoissa ja asiakkaiden äänestämillä 
toivekursseilla. Kuukauden toivekurssit julkistetaan ja 
toimintaan ilmoittautuminen aukeaa nettisivuillamme kuukausi 
kerrallaan. Harrastamisen Turun mallin harrastusryhmistä ja 
koululuokille suunnatuista työpajoista löydät myös lisätiedot 
nettisivuiltamme.

Avoin kankaanpaino
Keskiviikkoisin 19.1.–25.5. 
klo 17–20 (ei talvilomalla 23.2.)

Suunnittele itse päheimmät printit 
ja tuunaa vanhoille vaatteille ja 
asusteille uusi ilme. Kankaanpainoa 
seulalla ja leimasinpainannalla, 
sekä kankaanvärjäystä. Suunnattu 
13–28-vuotiaille.

Seuraa  meitä somessa toimintatalo.vimma vimmaturku

Taidepajojen maksut
Käyntikerta on nuorisokortilla maksuton. Alle 29-vuotiaat 
2 € / käyntikerta, muut 6,50 € / käyntikerta. Lisäksi tulevat 
edulliset materiaalimaksut käytön mukaan. Maksut suoritetaan 
Vimman 1. kerroksen palvelupisteeseen. Suosimme kortti- ja 
lähimaksua.

mailto:vimma%40turku.fi?subject=
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Präkäämö
 
Nuorten oma avoin taidepaja viikoittain 
vaihtuvilla kädentaitoteemoilla. 
Pajat on suunnattu 10–18-vuotiaille. 
Osallistuminen nuorisokortilla maksutonta. 
Mukaan voit tulla kerran tai vaikka joka viikko. 
Ennakkoilmoittautuminen nettisivuilla.

Avoin savipaja ja lasitus 13–28-vuotiaille

Keskiviikkoisin ja torstaisin 19.1.–25.5. klo 13–16 ja 17–20 
(ei talvilomalla 23.2. ja 24.2.) Saven käsinrakennusta ja 
dreijausta.

Itsenäisen savityöskentelyn paja  
 
13–28-vuotiaille. Maanantaisin 17.1.–23.5. klo 17–20 
Vimman savipajan avoimissa savipajoissa jo pidempään 
harrastaneille omatoiminen savityöskentelypaja.

Sunnuntai Vimma – Aikaa ja taidetta yhdessä

Sunnuntaina 6.2., 6.3., 3.4. ja 15.5. klo 11.30–18.30

• Avoimet kankaanpaino- ja savipajat klo 11.30–14.30 
 ja 15.30–18.30

• Suunnattu 13–28-vuotiaille, mutta nuoren seurassa  
 tervetulleita ovat kaikenikäiset.

• Pajoissa normaalit osallistumis- ja materiaalimaksut, 
 sekä ennakkoilmoittautuminen.

• Maksutonta vapaan pääsyn vaihtelevaa ohjelmaa  
 elokuvanäytöksistä konsertteihin ja mukavaan yhdessä  
 tekemiseen. Ohjelman suunnittelusta vastaa nuorten  
 tapahtuma- ja toimintatiimi Ta&To.

Kafé Vimma
Katutasossa toimiva kahvila on nuorten oma kohtaamispaikka 
keskustassa. Edullisesta kahvikupistaan tunnetussa kahvilassa 
on muutenkin kukkaroystävälliset hinnat, eikä ostopakkoa. 
Tarjolla niin pientä suolaista kuin makeaakin. 
Myös omien eväiden syöminen on sallittua.

Kahvilassa voit tehdä koulutehtäviä tai 
tavata kavereita. Lainattavissa on hyvä 
valikoima erilaisia lautapelejä. 

Mobiililatauskaapissa voit samalla ladata 
luurisi virtaa, jos tyhjenevä akku yllättää. 
Tervetuloa!

Maksuttoman nuorisokortin saa  1. kerroksen palvelupisteestä.
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Präkäämö
 
Nuorten oma avoin taidepaja viikoittain 
vaihtuvilla kädentaitoteemoilla. 
Pajat on suunnattu 10–18-vuotiaille. 
Osallistuminen nuorisokortilla maksutonta. 
Mukaan voit tulla kerran tai vaikka joka viikko. 
Ennakkoilmoittautuminen nettisivuilla.

Avoin savipaja ja lasitus 13–28-vuotiaille

Keskiviikkoisin ja torstaisin 19.1.–25.5. klo 13–16 ja 17–20 
(ei talvilomalla 23.2. ja 24.2.) Saven käsinrakennusta ja 
dreijausta.

Itsenäisen savityöskentelyn paja  
 
13–28-vuotiaille. Maanantaisin 17.1.–23.5. klo 17–20 
Vimman savipajan avoimissa savipajoissa jo pidempään 
harrastaneille omatoiminen savityöskentelypaja.

Sunnuntai Vimma – Aikaa ja taidetta yhdessä

Sunnuntaina 6.2., 6.3., 3.4. ja 15.5. klo 11.30–18.30

• Avoimet kankaanpaino- ja savipajat klo 11.30–14.30 
 ja 15.30–18.30

• Suunnattu 13–28-vuotiaille, mutta nuoren seurassa  
 tervetulleita ovat kaikenikäiset.

• Pajoissa normaalit osallistumis- ja materiaalimaksut, 
 sekä ennakkoilmoittautuminen.

• Maksutonta vapaan pääsyn vaihtelevaa ohjelmaa  
 elokuvanäytöksistä konsertteihin ja mukavaan yhdessä  
 tekemiseen. Ohjelman suunnittelusta vastaa nuorten  
 tapahtuma- ja toimintatiimi Ta&To.

Kafé Vimma
Katutasossa toimiva kahvila on nuorten oma kohtaamispaikka 
keskustassa. Edullisesta kahvikupistaan tunnetussa kahvilassa 
on muutenkin kukkaroystävälliset hinnat, eikä ostopakkoa. 
Tarjolla niin pientä suolaista kuin makeaakin. 
Myös omien eväiden syöminen on sallittua.

Kahvilassa voit tehdä koulutehtäviä tai 
tavata kavereita. Lainattavissa on hyvä 
valikoima erilaisia lautapelejä. 

Mobiililatauskaapissa voit samalla ladata 
luurisi virtaa, jos tyhjenevä akku yllättää. 
Tervetuloa!

Lasten liikunnan ihmemaa

Sunnuntaisin 16.1.–24.4. klo 17–19
Maksuttomat Lasten liikunnan ihmemaat kutsuvat 
turkulaisia 1–12-vuotiaita lapsia huoltajineen pitämään 
hauskaa. Tarjolla on vapaata leikkiä ja liikuntaa monenlaisilla 
välineillä. Toiminta on valvottua, ei ohjattua.

Tervetuloa liikkumaan!

• Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5, klo 17–19.30
• Aunelan palloiluhalli, Opintie 1 
• Haarlan koulu, Meteorikatu 1
• Hepokullan koulu, Varkkavuorenkatu 42 

(Hepokullassa ei 23.1.)
• Ilpoisten palloiluhalli, Lauklähteenkatu 13
• Moision liikuntahalli, Moision koulutie 2
• Varissuon koulu, Kuopuksenpolku 1

 
Huom! Ei pääsiäisenä 17.4.2022
 
Yhteistyökumppaneina ovat turkulaiset urheiluseurat ja 
yhdistykset. Järjestäjätaho ei vakuuta osallistujia. 

 Lasten liikunnan ihmemaa

Lisätiedot: liinu.lehtola@turku.fi tai puh. 050 554 6219
Ajankohtaiset tiedot turku.fi/ihmemaa

Loppiaisluistelut 6.1. klo 11–15.30
Pukeudu värikkäästi ja tule koko perheen voimin luistelemaan 
Parkin jäälle! Luvassa vauhdikkaita aktiviteetteja ja 
lajikokeilumahdollisuuksia. Tapahtuma toteutetaan Turun 
kaupungin liikuntapalveluiden, Suomen Luisteluliiton ja Turun 
jääurheiluseurojen yhteistyönä. Vapaa pääsy.

peuhaamaan,pomppimaan,pelaamaan!

mailto:liinu.lehtola%40turku.fi?subject=
http://turku.fi/ihmemaa
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Perusliikuntataitoja eri liikuntalajeja hyödyntäen!

Alakoulujen LiiKe-kerhot
Koulupäivinä 10.1.–6.5. (ei viikolla 8)

Jokaisella 1.–6.-luokkien kouluilla pyörivät maksuttomat 
LiiKe-kerhot koulun oppilaille. Kerhovetäjinä toimivat 
koulun omat opettajat tai seuraohjaajat. Kysy oman 
koulusi LiiKe-kerhoista koulusi kerhovastaavalta tai omalta 
opettajaltasi.

Lisätiedot: harri.karjalainen@turku.fi tai puh. 050 590 7463

Maksutonta liikuntaa!

Tervetuloa aikuisten leikkipuistojumppaan! 
4.4. alkaen  
Oletko kyllästynyt seisoskelemaan kun lapsesi liikkuu 
leikkipuistossa? Miten olisi tehokas toiminnallinen 
leikkipuistojumppa raikkaassa ulkoilmassa?

Leikkipuistojumpat sopivat leikkipuistoikäisten vanhemmille tai kenelle 
tahansa ulkojumpasta kiinnostuneelle. Mukaan voi tulla lasten kanssa 
tai ilman. Jumpassa hyödynnetään leikkipuiston välineitä ja vastustus-
kuminauhaa toiminnallisiin liikkeisiin. Jumpat ovat maksuttomia eivätkä 
vaadi ennakkoilmoittautumista.

Turun kaupungin liikuntapalvelut tuottaa Liiqquu Leikkipuistojumppa® 
-jumpat yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Tutustu myös koko 
perheen Leikkivinkki-aarrejahtiin Kurjenkaivonkentän leikkipaikalla 
(Kaarinankadun päässä)! 

Lisätiedot: turku.fi/leikkipuistojumpat

10.1.–8.5. (ei viikolla 8)

MIHI tarjoaa hurjan määrän eri liikuntalajeja – yli 30 vuoroa maksutta 
Turussa. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen (ainoastaan 
biljardiin) ja mukaan voi tulla milloin tahansa. Lajien lisäksi pääsee 
omatoimisesti luistelemaan luistelumadolle, hiihtämään Impivaaraan 
(välineet maksutta).

• 13–19-vuotiaille
• maksuton
• sopii aloittelijoille
• helppo tulla mukaan

• ei tarvitse ilmoittautua  
(ainoastaan biljardiin)

• nuorilla mahdollisuus varata 
höntsävuoro Turun kouluista

Tarjolla sekä yksilö- että joukkuelajeja, mm. show jazz, dance workout, 
baseball, jääkiekko, jalkapallo, brassijujutsu, biljardi, capoeira, futsal, 
keilailu, taekwondo, sähly, kuntosali, koripallo, lacrosse, rugby, parkour 
jne.

Toiminta on tarkoitettu 13–19-vuotiaille nuorille Turussa.

Tsekkaa 
mihi.fi

mailto:harri.karjalainen%40turku.fi?subject=
http://turku.fi/leikkipuistojumpat
http://mihi.fi
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Soveltavan 
liikunnan ryhmät 
lapsille ja nuorille
10.1.–8.5.

Soveltava nallepaini -ryhmä 
5–10-vuotiaille käveleville 
erityislapsille su klo 13.45–
14.30 Alfassa. Nallepaini 
on perheliikuntatunti, jossa 
lapsi osallistuu tunnille 
oman vanhemman kanssa. 
Tasapainoa, ketteryyttä, 
koordinaatiota ja liikkuvuutta 
painimatolla. Ilm. https://
www.turunvoimamiehet.fi/
painiryhmat-ja-harjoitusajat/
nallepaini-3-5-v..html, 
puh. 040 967 9282.

Lasten soveltava ihmemaa 
1–12-vuotiaille su klo 17–19 
Aunelan koulussa. Paikalla 
kaksi erityisliikunnanohjaajaa 
ohjaamassa toimintaa ja 
opastamassa välineisiin klo 
17.30–18.30. Lapsen tulee 
osallistua toimintaan aikuisen 
kanssa. Tied. puh. 
050 554 6226.

Dancemix pienryhmä 
6–9-vuotiaille to klo 16–16.45 
Snellmannin koulussa, 
Koulukatu 8. Monipuolisesti 
tanssia ja perusliikuntataitoja 
pienemmässä ryhmässä. Ilm. 
Lahjan tytöt, puh. 050 491 9127.

Luistelukoulu 6–12-vuotiaille 
to klo 18.15–19 Impivaaran 
jäähallissa. Yhden avustajan/
apuvälineen kanssa jäällä 
pärjääville. Esim. down, lievä CP, 
lihastauti, adhd, aistivamma. Ilm. 
Turun Riennon Taitoluistelu, puh. 
040 514 1921.

Salibandykerhot 
kehitysvammaisille yli 
12-vuotiaille ma klo 19–20 
Aurajoen koululla. Ilm, TPS-
salibandy, puh. 044 555 0455.

Sirkusliikuntaa ja 
trampoliinivoimistelua 
erityislapsille ke klo 17.30–18.30 
ja la klo 9–10.30 Lintulan 
liikuntasalissa. Ilm. Turun sirkus, 
puh. 040 551 7724.

Soveltava keilailu 
7–16-vuotiaille. Tied. 
kai.hilden@kupittaankeilahalli.fi 
tai puh. 020 787 0330.

Sporttitreeni 7–12-vuotiaille 
erityistä tukea tarvitseville pojille 
ke klo 18.30–19.15. Ilm. TuUL, 
voli.fi, puh. 040 164 7244.

Sähkärijalkapalloa – Power 
Soccer 7–14-vuotiaille su 
klo 15.30–17.30 Tied. puh. 
050 581 7280.

Sähköpyörätuolisalibandy 
liikunta- ja kehitysvammaisille 
ma klo 18–19.30. Ilm. TPS-
salibandy, puh. 044 555 0455.

MixTreeni 17–29-vuotiaille 
nuorille ti klo 18.15–19.
Monipuolista treeniä. Ilm. TuUL, 
voli.fi, puh. 040 164 7244.

Uintiryhmät aisti-, liikunta- ja 
kehitysvammaisille. Alkeis-, 
jatko-, tekniikka- ja harraste-/
kilparyhmä ja kuntouinti. Ilm. 
liikuntapalvelukeskus, puh. 
050 594 7207.

Voimistelutreeni 7–12-vuotiaille 
ti klo 17.30–18.15. Ryhmässä 
harjoitellaan voimistelun ja 
liikunnan perustaitoja. Tunneilla 
harrastetaan musiikkiliikuntaa 
erilaisia välineitä käyttäen sekä 
harjoitellaan rytmisen voimistelun 
välineiden käyttöä ja esiinnytään 
seuran näytöksissä. Ilm. TuUL, 
voli.fi. puh. 040 413 9336.

Lisätiedot: 
marianna.ylinampa@turku.fi tai 
puh. 050 554 6226

https://www.turunvoimamiehet.fi/painiryhmat-ja-harjoitusajat/nallepaini-3-5-v..html
https://www.turunvoimamiehet.fi/painiryhmat-ja-harjoitusajat/nallepaini-3-5-v..html
https://www.turunvoimamiehet.fi/painiryhmat-ja-harjoitusajat/nallepaini-3-5-v..html
https://www.turunvoimamiehet.fi/painiryhmat-ja-harjoitusajat/nallepaini-3-5-v..html
mailto:kai.hilden%40kupittaankeilahalli.fi?subject=
mailto:marianna.ylinampa%40turku.fi?subject=
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Harrastamisen Turun malli
 

Harrasta koulupäivien yhteydessä

Turun kouluissa ja niiden lähialueilla järjestettävät kerhot ja 
kaupungin järjestämä harrastustarjonta kootaan selkeiksi 
lukkareiksi verkkoon lukukausittain. Löydät ne osoitteesta 
turku.fi/lasten-ja-nuorten harrastaminen kohdasta Turun 
koulukohtaiset harrastelukkarit!

Kivaloma 
 
Kivaloma kokoaa koulujen loma-
aikojen tapahtumat ja harrastukset 
lapsille, nuorille ja perheille 
Turussa sekä Turun seudulla. 
Talvi- ja kesälomalla useilla Turun 
asuinalueilla järjestetään paljon 
maksutonta tai edullista ja mukavaa 
vapaa-ajan toimintaa. Tiedossa on 
jälleen mm. kulttuuria, liikuntaa, 
tapahtumia, leirejä, kerhoja ja retkiä.

Tiedot päivitetään koulujen 
lomakausien alkaessa 
turku.fi/kivaloma

http://turku.fi/lasten-ja-nuorten harrastaminen
http://turku.fi/kivaloma
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Vauvaviikko 30.5.–3.6. 
Kesäkuun alussa järjestettävä, huippusuosittu vauvojen ja 
taaperoiden kulttuuriviikko tarjoaa taas perheen pienimmille 
monenlaisia elämyksellisiä kulttuuri- ja taidemaistiaisia. 
Vauvaviikon ohjelmaa järjestetään pääkirjastossa sekä 
muissa eri taidelaitoksissa. 

Ikäsuositus 0–2-vuotiaat.

Vauvaviikon tapahtumiin on vapaa pääsy!

Vauvaviikko – Babyveckan löytyy myös facebookista.

 Järj. Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus

Babyveckan 30.5–3.6. 
Den populära kulturveckan för babyn och småttingar 
arrangeras i år för trettonde gången. Babyveckan bjuder 
på många olika kultur- och konstupplevelser för familjens 
minsta på huvudbiblioteket och andra kulturinstitutioner, 
målgruppen är 0–2-åringar. Fritt inträde.

Gruppen Vauvaviikko – Babyveckan finns också på Facebook.

Arr: Åbo stad, servicehelheten för fritid
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