
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.

65+Seniori- 
ranneke 
2022

turku.fi/senioriranneke
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Päivitetty 1.1.2022
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Liikuntapaikat

Seniorirannekkeella liikuntapaikat ovat käytettävissä 
aukioloaikojen mukaan. Ajantasaiset aukioloajat, 
mahdolliset rajoitukset ja koronavirukseen liittyvät 
ohjeet löydät osoitteesta turku.fi/liikuntapaikat 

Kupittaan urheiluhalli, kuntosali
Tahkonkuja 5, p. 050 430 6891
• ma–pe klo 7–21, la–su klo 8–20

Impivaaran uimahalli ja kuntosalit
Uimahallinpolku 4, p. 02 262 3588
• ma–to klo 6–20, pe klo 11–18, la–su klo 9–17
• Ikääntyneille hyvin soveltuvassa kuntosali
 Männistössä on päivittäin myös yleisövuoroja.  
 Ajantasaisia yleisövuoroja voi tiedustella uimahallin  
 kassalta tai puhelimitse.

Paattisten aluetalon kuntosali
Paattistalonkatu 1, p. 02 262 3588
• ma–su klo 6–21

Pansion kuntosali
Pernontie 16, lisätiedustelut aukioloajoista 
ja seniorivuoroista. p. 050 359 1123 tai 
www.sportbalance.fi

Petreliuksen uimahalli ja kuntosali
Ruiskatu 2, p. 044 907 2702
• uimahalli: katso tarkemmat aukioloajat
 turku.fi/liikuntapaikat
• kuntosali auki ma–su klo 6–21

Varissuon jäähallin kuntosali
Sisäänkäynti pysäköintihallista, lähin osoite 
Suurpäänkatu 2. Sisäänkäynti hissillä käytössä 
ma-pe klo 7-15.30, Kraatarinkatu., p. 050 431 0019
• katso tarkemmat aukioloajat turku.fi/liikuntapaikat

Kupittaan maauimala
Blomberginaukio 12, p. 044 907 2702

Samppalinnan maauimala
Volter Kilven katu 2, p. 040 587 0382

Kupittaan luistelumato, Tahkonkuja 5
Luistimet ja rullaluistimet maksutta lainaan 
luistinvuokraamosta aukioloaikoina. 
Lisätiedot: turku.fi/luistelu 

Impivaaran suksivuokraamo, Eskonkatu 1
Sukset maksutta lainaan suksivuokraamosta
talvikaudella. Lisätiedot: turku.fi/suksivuokraamo

Rospuuttokauden kävelyvuorot
Vuorot marraskuun alusta maaliskuun loppuun asti.
• ma klo 13–14 Impivaaran jalkapallohalli (Eskonkatu 1)
• ti klo 13–14 ja ke klo 10–11 Kupittaan lämmitetty
 tekonurmikenttä 5 (Blomberginaukio)

Omatoimisilla kävelyvuoroilla pääset reippailemaan 
liukkautta pelkäämättä. Lisätiedot 
turku.fi/senioriranneke
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http://www.sportbalance.fi
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+65 Starttikurssit

Starttikurssit ovat yli 65-vuotiaille liikunnan aloittelijoille, 
joilla ei ole säännöllistä liikuntaharrastusta tai joiden 
liikuntaharrastukset ovat esimerkiksi koronan vuoksi 
jääneet. Kurssilla liikutaan kerran viikossa kuntosalilla 
ammattilaisen ohjauksessa. Osallistuminen 
voimassa olevalla Seniorirannekkeella. Lisätiedot 
turku.fi/senioriranneke tai p. 050 554 6224.

Seniorivuorot kuntosalilla

Erikuntoisille iäkkäille, joille harjoittelu on tuttua, mutta 
kaipaavat seniorivuoroa tai ohjaajaa harjoittelunsa 
tueksi. Seniorivuorot kevätkaudella viikoilla 2-22 ja 
syyskaudella viikoilla 36-50. Vuoroja ei ole arkipyhinä eikä 
kesäkuukausina.

Kupittaan urheiluhalli, tilauskuntosali
• ma ja to klo 13–14.30, pe klo 9.30–11
 Liikunnanohjaaja on paikalla vuorolla kerran  
 kuukaudessa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan  
 seniorirannekelaisille tekstiviestillä. 

Impivaaran uimahalli, tilauskuntosali Männistö 
• ma klo 10–11.30 ja pe klo 13–14.30,
 Liikunnanohjaaja on paikalla vuorolla kerran  
 kuukaudessa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan  
 seniorirannekelaisille tekstiviestillä.
Jäkärlän kuntosali, Arkeologinkatu 9
• ke klo 13–14.30, ohjaaja paikalla
Aunelan palloiluhallin kuntosali, Opintie 1
• ma ja pe klo 10–12, vertaisohjaaja paikalla, vuoroille
 tulee ilmoittautua, p. 0400 915 100
Paattisten aluetalon kuntosali
• ke klo 9.30–11, ohjaaja paikalla
Petreliuksen uimahallin kuntosali
• ma klo 9.30–10.30, ohjaaja paikalla

Kulttuuripalvelut

Maksuton sisäänpääsy Turun kaupungin museoihin
arkisin aukioloaikojen mukaan. Muista tarkastaa 
aukioloajat ja mahdolliset koronarajoitukset ennen 
vierailua. Seniorirannekkeen voimassaolokortti oltava 
mukana museokäynneillä.

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Läntinen 
Rantakatu 13b, p. 02 262 0280
Biologinen museo, Neitsytpolku 1, p. 02 262 0340
Kuralan kylämäki, Jaanintie 45, p. 02 262 0420 
(kaikille maksuton)
Luostarinmäen käsityöläismuseo, 
Vartiovuorenkatu 2, p. 02 262 0350
Turun Linna, Linnankatu 80, p. 02 262 0300 
Wäinö Aaltosen museo, Itäinen Rantakatu 38, 
p. 02 262 0850

Kausittain vaihtuvia maksuttomia opastuksia ja vierailuja
eri kohteisiin, esimerkiksi museoihin tai konserttiin. 
Näistä tiedotetaan aina erikseen tekstiviestitse. Tarkat 
tiedot kohteista ja ilmoittautumisohjeet löytyvät myös 
osoitteessa turku.fi/senioriranneke
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Tiedot:
• Hinta: 40 € / 6kk + 8 € rannekemaksu ensimmäisellä
 kerralla. Ostettaessa on todistettava henkilöllisyys.
• 65 vuotta täyttäneille.
• Vain turkulaisille.
• Ladattavissa ympäri vuoden.
• Käytettävissä kerran päivässä.
• Ranneke on henkilökohtainen.
• Oston yhteydessä saat kortin, jossa rannekkeen
 voimassaoloaika. Ranneke ja voimassaolokortti 
 tulee pitää mukana toiminnoissa.
• Toimintoihin osallistutaan omalla vastuulla.
• Muista päivittää yhteystietosi oston yhteydessä,
 jotta tekstiviesti-ilmoitukset tavoittavat sinut.

Myyntipisteet:
Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus
Blomberginaukio 4, 1. krs, p. 02 262 3232

Kupittaan keilahallin kahvila 
Kupittaankatu 1, p. 020 787 0335

Impivaaran uimahalli
Uimahallinpolku 4, p. 02 262 3588

Petreliuksen uimahalli  
Ruiskatu 2, p. 044 907 2702

Skanssin Monitori  
Skanssin kauppakeskus, 2. krs,  
Itäparkin pääty, p. 040 160 4556

Kauppatorin Monitori  
Aurakatu 8, p. 02 262 0100

Samppalinnan maauimala 
Volter Kilven katu 2, p. 02 262 3591 (toukokuu-syyskuu)

Wäinö Aaltosen museo 
Itäinen rantakatu 38, p. 02 262 0850

Rannekkeen uusintalataus onnistuu myös sähköisesti 
osoitteessa turku.fi/senioriranneke
Muista hakea voimassaolokortti ja päivittää
yhteystietosi myyntipisteillä

Lisätiedot:
Ikääntyneiden liikuntapalveluvastaava 
p. 050 554 6224, liikunta.palvelut@turku.fi

Ikääntyneiden kulttuuripalvelut
p. 040 192 5526, olli.hirvonen@turku.fi
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