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HEi! 
tässä esitteessä on esimerkkejä eri tapahtumista ja ryhmistä, jotka ovat 
avoimia turkulaisille kotona asuville ikäihmisille. ilmoituksissa olevien 
yhteystietojen kautta voit kysyä lisätietoja, mitä muuta heillä on tarjolla. 
Seuraa myös ilmoittelua esim. lehdistä, koska kaikkien tahojen ilmoituksia 
ei tässä esitteessä ole.

Jos tarvitset tukea toimintaan osallistuaksesi, tutustu esitteen viimeiseen 
aukeamaan. Koulutuetun vapaaehtoisen kanssa on mukava lähteä tutustu-
maan esim. esitteen tapahtumiin.

Mukavaa kevättä Sinulle ja tervetuloa esitteen toimintoihin mukaan!

Lisätietoja:
menovinkit@kotikunnas.fi
p. 044 082 0213

Esitteen on sinulle mahdollistanut yhteistyö 
vapaaehtoisten, Raha-automaattiyhdistyksen (RAY), 
eri yhdistysten ja järjestöjen ja 
Turun kaupungin kanssa.
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tURUN tOiMiNtA-AlUEEt

Hirvensalo-Kakskerta

Keskusta

Runosmäki-Raunistula

Varissuo-Lauste

Maaria-Paattinen

Pansio-Jyrkkälä
Nummi-Halinen

Länsikeskus

Skanssi-Uittamo

Esitteessä on turku jaoteltu yhdeksään toiminta-
alueeseen. toivottavasti tämä helpottaa sinua löytä-
mään mukavaa tekemistä sinun kotisi lähellä. 

Olet toki tervetullut mukaan myös muiden aluei-
den toimintaan.
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KeSKUSTa

SUKEllUSVENEEt SUOMESSA -NäYttElY
Forum Marinum 
linnankatu 72, 20100 turku 
p. 02 267 9511 
www.forum-marinum.fi
linja-autot: 1 satamaan päin

Avoinna: tiistai–sunnuntai klo 11–19
liput eläkeläisiltä 5 €

Merikeskus Forum Marinum on aktiivinen ja monipuolinen merellisen 
tiedon ja toiminnan keskus, merenkulun valtakunnallinen erikoismuseo ja 
merivoimien museo.

Sukellusveneet palaavat aurajoen rannoille 

Merikeskus Forum Marinumissa avataan 6.2.2016 uusi näyttely, joka tuo 
sukellusveneet takaisin syntysijoilleen turkuun. Crichton-Vulcanin telakka 
Aurajoen suussa rakensi yli kahdeksankymmentä vuotta sitten neljä laivas-
tomme viidestä sukellusveneestä. Nyt uusi näyttely tarjoaa läpileikkauksen 
sukellusveneiden toiminnasta Suo-
men vesillä niin sodan kuin rauhankin 
aikana. Esillä on ainutlaatuista esineis-
töä varastojen kätköistä ja jopa me-
renpohjasta nostettuna, veteraanien 
tarinoita, valokuvia ja filmimateriaalia. 

Aiemmin Sotamuseossa Helsingis-
sä esillä ollutta näyttelyä täydentää 
Forum Marinumissa ennennäkemättö-
mällä tavalla sukellusveneiden kehitys-
tä postimerkkien avulla tarkasteleva 
osuus. Se perustuu kommodori (evp) 
Kai Varsion Maailman suurin laivasto-
osasto -postimerkkikokoelmaan, jonka 
pohjalta Varsio myös väitteli tohtoriksi 
Maanpuolustuskorkeakoulussa aiem-
min tänä vuonna.
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WäiNö AAltOSEN MUSEON KONSERttiSARJA
itäinen Rantakatu 38, 20810 turku 
lisätietoja: p. 040 192 5526, Olli Hirvonen
www.turku.fi/kulttuuri 

Vapaa pääsy. Käsiohjelma eläkeläisille 2,5 €.

Suosittu Wäinö aaltosen museon konserttisarja tarjoaa hienoja 
kuunteluelämyksiä tiistaisin klo 19:

•	 9.2. Olli-Pekka tuomisalo, saksofoni, tuuli takkala, piano 
•	 16.2. Pasi Eerikäinen, viulu, Emil Holmström, piano 
•	 23.2. Anni Niemelä, sopraano, Anni laukkanen, piano 
•	 1.3. Kalle Perksalo, piano 
•	 8.3. Siljamari Heikinheimo, viulu, Hanna Hohti, alttoviulu, tomas Nuñez-

Garcés, sello
•	 15.3. turku Ensemble 
•	 22.3. Risto-Matti Marin, piano 
•	 29.3. Silja turunen, piano 
•	 5.4. Juha-Pekka Vikman, viulu, ilmo Peitso, piano 
•	 12.4. Heikki Hattunen, tenori, Ville Hautakangas piano 
•	 19.4. turku Ensemble

WäiNö AAltOSEN MUSEO
itäinen Rantakatu 38, 20810 turku
p. 02 262 0850
www.wam.fi

avoinna ti–su klo 10–18. Huom! Museo on suljettu 25.4.–9.6.2016.

Liput: 7 € / 2 € (7–5-vuotiaat) / 0,50 € (4–6-vuotiaat) / perhelippu 15,50 €.  
Alle 4-vuotiaat veloituksetta. 

Näyttely
•	 5.2.–24.4. Saara Ekström
•	 10.6.–21.8. Mansikkapaikka
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VANHA RAAtiHUONE
Vanha Suurtori 5 
lisätietoja: p. 040 192 5526, Olli Hirvonen

Konsertit ja runomatineat alkavat klo 15. Vapaa pääsy.

•	 7.2. Seniorikulkuset lastenkonsertti 
•	 21.2. Sångens Vänner i Åbo rf 
•	 28.2. turun KaraokeKlubi ry 
•	 6.3. turun Musiikinystävien orkesteri 
•	 13.3. lasten Musiikkijuhlat: klo 13 turun NMKY:n musiikkiopisto, klo 15 

Pelle Pelikaani -konsertti 
•	 20.3. lasten Musiikkijuhlat klo 13 ja 15 turun Suzukikoulu 
•	 3.4. lounais-Suomen Musiikkikoulu 
•	 10.4. turun Naispoliisilaulajat & Föriflikat 
•	 17.4. NMKY:n Seniorikuoro 
•	 24.4. Åbo svenska pensionärsklubb 60+ och Silverkören 
•	 8.5. äitien päiväkonsertti Åbo Damkör 
•	 15.5. klo 13 ja klo 15 SenioriKulkuset 
•	 22.5. turun lausuntakerho 
•	 29.5. Kannelkuoro

FiNGERROOSiN Säätiö, PAlVElUPiStE tARiNA
Eerikinkatu 38 C 11 (katutaso)
p. 044 033 3678
www.fingerroos.net 

ikääntyneiden kohtauspaikka ja olohuone on avoinna tiistaisin ja torstaisin  
klo 13–15.

Oletko yksinäinen, pelkäätkö vanhenemista, painaako joku mieltäsi? Voit tulla 
tarinaan keskustelemaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Voit kertoa 
tarinasi tai kuunnella toisten tarinoita, kohdata toisia ja kokea mitä vertaistu-
ki tarkoittaa sinun arjessasi.

Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan ja tapaamaan toisia tarinaan 
kahvikupposen äärelle!
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tURUN AMMAtti-iNStitUUtiN SENiORiKlUPi
Senioriklupi kokoontuu Kerttulin vanhainkodin tiloissa (1.kerros) 
Hovioikeudenkatu 3, 20500 turku
linja-autot: 2, 2A, 3, 9, 32, 42, 55, 61

toiminta on ilmaista. iltapäiväkahvi- ja teetarjoilu 1 €.

Kaipaatko uusia ystäviä ja monipuolista, hauskaa toimintaa arkipäiviisi? 
tule mukaan lähihoitajaopiskelijoiden järjestämään viriketoimintaan!

Toimintaa Senioriklupilla: 
•	 tiistaisin klo 13–15 aivojumppaa 
•	 torstaisin klo 13–15 tuolijumppaa 

Ohjelmassa on myös pelitoimintaa, visailuja, muistelua ja mielenkiintoisia 
keskusteluja, tasapainoharjoittelua, musiikkia, retkiä ym. toiveiden mukaista 
ohjelmaa. 

(toimintaryhmät keväällä viikot 4–21. Viikolla 8 Senioriklupi on talvilomalla.) 

Opiskelijoiden suunnittelemasta toiminnasta tarkemmat tiedot viikoittain 
Senioriklupilta ja turun Sanomien menovinkeistä (lehti/internet) sekä 
www.turku.fi /tapahtumakalenteri.

PORtSAKOti
Puutarhakatu 39, 20100 turku
linja-autolla 12 pääset ihan viereen.

Portsakodissa on tapahtumia, joihin myös kotona 
asuvat eläkeläiset ovat tervetulleita! 

Keväällä mm. Ritva-Annelin musiikkisalongit 10.2., 9.3., 13.4. ja 18.5. klo 14.15. 
Ritva-Anneli kertoo sanoin ja sävelin eri taiteilijoiden elämästä ja musiikista.

Meillä on myös lounasmahdollisuus: ma–pe klo 11–13 sekä 
la–su klo 11.30–12.45. Hinta eläkeläisiltä 6,10 €. 
lisätietoa ruokailusta saat Portsakodin kahvio Annasta p. 02 262 5024. 

Kanttiini on avoinna arkisin klo 7.30–16, lauantaisin klo 8–11 ja 11.30–15 
sekä sunnuntaisin klo 8–11 ja 11.30–14.30. 



11

SPR tURUN OSAStO
Kauppiaskatu 12 A, 2. krs., 20100 turku 
p. 046 920 4142 (ark. klo 10–14)
www.sprturku.fi
Kaikki torin kautta kulkevat linja-autot tulevat lähelle.

Virkistyskerho kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 12–14. 
Ohjelmaa, kahvittelua, laulua, arpajaiset ja bingo. 

Käsityökerho kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin klo 10–12. 
tehdään erilaisia käsitöitä myytäväksi, kahvitellaan ja jutellaan. 

Kunnonkohotusryhmässä tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin tai 
paikkoihin ympäri turkua. Joka toinen perjantai pääsääntöisesti klo 13 alkaen. 

Terveyspisteessä joka perjantai klo 9–12 voit tulla mittauttamaan 
verensokerisi (10 tunnin paasto) ja verenpaineesi ja juttelemaan, mittausten 
jälkeen kahvit. 

SYDäMElliSESti tERVEtUlOA tURUN KYlätAlOON!
turun Kylätalo ry
Veistämöntorin varrella, Pakkarinkatu 1
p. 045 234 3823 (Pauli), turunkylatalo@gmail.com
kylataloturku.wordpress.com

avoinna: ma klo 9–13, ti klo 9–17, ke ja to klo 9–15, pe klo 9–13

Kylätalo on paikka, jossa voi hetken hengähtää, nauttia kupin teetä, tavata 
muita sekä löytää vaikka ystävän tai kirjan. Kylätalossa järjestetään ihmisten 
itse ideoimaa toimintaa laidasta laitaan. tervetuloa tutustumaan! 

Kylätalossa on idyllinen kahvila, lahjatavara- ja käsityötuotemyymälä + paljon, 
paljon muuta sekä hiljainen huone rauhalliseen työskentelyyn.

Joka keskiviikko klo 13 Luku- ja juttupiiri: Keräännymme yhteen luke-
maan päivän turun Sanomat ja keskustelemaan maailman menosta. lisäksi 
vetäjä lukee kirjaa ääneen. 

Kaipaamme myös lisää vapaaehtoisia, voit tulla vaikka tunniksi auttamaan. 
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tURUN KAUPUNKiläHEtYS RY
SeNiORiPYSäKKi
Puistokatu 1 a C 39 (katutaso), 20100 turku
linja-autot: 1,9,90,91, 50,51,53,54,30 ja palvelulinjat P1 ja P2.

•	 Senioripysäkillä on työntekijä tavattavissa kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 10.30–11.30 (1.2., 7.3., 4.4., 2.5. sekä 6.6.2016). 

•	 Senioripysäkki® -keskusteluryhmiä aloitetaan 60+ -vuotiaille kautta vuo-
den. Keskusteluryhmät ovat luottamuksellisia, ammatillisesti ohjattuja ja 
osallistujille maksuttomia pienryhmiä (5–8 hlöä). Ryhmät kokoontuvat 
15 kertaa, kerran viikossa, 1,5 h.

•	 Senioripysäkillä jatkuvat Väestöliiton kehittämän mallin mukaiset 
Tahdolla ja Taidolla parisuhdekurssit 60+ -vuotiaille. Parisuhteen 
hoito lisää onnea, iloa ja antaa voimia. 
Yhteydenotot ja tiedustelut kursseista p. 040 5291 354 / terttu Vieri

•	 Senioripysäkillä Juhannuskahvit ke 22.6.2016 klo 12–14. Olet lämpi-
mästi tervetullut kuulemaan Senioripysäkin & iKätUEN toiminnoista.

tervetuloa!

Ota yhteyttä: terttu Vieri, p. 040 529 1354, terttu.vieri@tukenasi.fi,
Marika Siika, p. 040 586 6055, marika.siika@tukenasi.fi

iKäTUKi
Yliopistonkatu 36 a B 23, 20100 turku

Joskus omat voimavarat ja selviytymiskeinot eivät riitä vaikeasta elämänmuu-
tostilanteesta selviytymiseksi. Uusi tilanne saa arjen tuntumaan haasteelliselta.

Tarvitsetko Sinä tai läheisesi tukea?
Ota yhteyttä: Katja Briny, p. 040 528 9103, katja.briny@tukenasi.fi

Voisitko Sinä toimia tukihenkilönä tukea tarvitsevalle? 
Kysy seuraavasta alkavasta peruskoulutuksestamme.
Ota yhteyttä: Minna Pelkonen, p. 040 145 4100, minna.pelkonen@tukenasi.fi

Ota yhteyttä: terttu Vieri, p. 040 529 1354, terttu.vieri@tukenasi.fi,
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lOUNAiS-SUOMEN lOMA JA ViRKiStYS RY
Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry järjestää Virkistyskerhoja 
sekä Tuolijumppaa Ruusukorttelin tiloissa.

Ruusukortteli, Puistokatu 11, 20100 turku
linja-autot: 9, 12, 51, 53, 54. tämän lisäksi P1, jolla pääset ovelle saakka.
Yhdistyksemme toiminnasta lisätietoa p. 050 368 5878

Virkistyskerho, Ruusukorttelin kerhohuone 2 

Kerhot kokoontuvat joka toinen maanantai, parillisina viikkoina, klo 11.30–13.

Kerho-ohjelmaa: 
•	 8.2. Bingoa, bingoa 
•	 22.2. Yhdistyksen vuosikokous. 
•	 7.3. ikäihmisten ihonhoito 
•	 21.3. turun Palvelutori, kaupungin edustaja esittelee 
•	 4.4. Miksi ja miten tehdään testamentti. 
•	 18.4. laurit musisoivat ja laulattavat

Kerhot ovat avoimia kaikille. tule saamaan hyödyllistä tietoa ja viihtymään 
mukavassa seurassa. 

Tuolijumppaa, Ruusukorttelin liikuntasali
Jumpataan aina maanantaisin klo 13.30–14.30. Hinta per kausi 20 €. 
Jumppaa ohjaa liikunnan konkari Marita Suojanen.

Katso lounais-Suomen loma ja Virkistyksen kesäretkiohjelma 
www.lomajavirkistys.fi

KERttUliN VANHAiNKODiN JUHlASAli
Maanantai klo 9–10 avoin tasapainoliikuntaryhmä (enintään 20 henkeä) 
Kerttulin vanhainkodin juhlasalissa, Hovioikeudenkatu 3.

tasapainoliikuntaryhmiin osallistuminen on maksutonta.

Mahdoliset tiedustelut p. 02 262 5020, 
www.turku.fi/lehmusvalkama
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tURUN liNNA
linnankatu 80, 20100 turku
p. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi

avoinna ti–su klo 10–18.

Liput: aikuiset 9 €, lapset (7–15-vuotiaat) 5 €, lapset (4–6-vuotiaat) 2 €, 
perhelippu 20 €. 

Näyttelyt
•	 6.3. asti Pukuloistoa tyttökuningas -elokuvasta  
•	 3.4. asti Keisarillisia lahjoja Pavlovskin palatsista 

Työpajat ja kurssit
ilmoittautumiset kursseille ja luennoille osoitteessa www.turku.fi/museo 
viimeistään kolme arkipäivää ennen kurssin tai luennon alkua. ilmoittautumi-
set ovat sitovia.

•	 Värikkäät lautanauhat -kurssi la–su 16.–17.1. klo 12–16. tutustutaan linnan 
pukuhuoltajan ohjaamana värikkäiden lautanauhojen tekoon ja valmiste-
taan itselle koristeellinen lautanauha. 
Hinta 20 €, ritariklubilaiset 15 €, sis. materiaalit.

UlKOilUtREFFit, 
Valtion Eläkkeensaajat VES-turku ry

liikuntavastaava Matti Sarviranta
msarviranta@gmail.com
p. 040 743 3168

Ulkoilutreffit senioreille ja eläkeläisille

Kokoonnutaan torstaisin klo 10–11.15 Unelmien kannas, Urheilupuisto 
Betaniankatu 12.

Sisältää kävelyä/sauvakävelyä urheilupuiston kuntoradalla, ulkokuntosali-
laitteet sekä alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn.
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tURUN tAiDEMUSEO 
Aurakatu 26, 20100 turku 
p. 02 262 7100 
www.turuntaidemuseo.fi

avoinna: ti–pe klo11–19, la–su klo 11–17

Liput: Aikuiset 9 €. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 6 €. ilmaisilta  
perjantaisin klo 16–19. Avustajalla ilmainen sisäänpääsy.

Näyttelyt ja erikoisopastukset: 
•	 Miikka Vaskola (5.2.–8.5.2016) 

la 6.2. klo 14 Miikka Vaskolan ja Mika Hannulan erikoisopastus*  
la 23.4. klo 14 Erika Adamssonin & laura Miettisen erikoisopastus* 

•	 Sadan vuoden kuvia (21.11.2014–6.11.2016)  
ke 18.5. klo 17.30 Sitaattiopastuksella kuullaan katkelmia taiteilijoiden 
kirjeistä ja päiväkirjoista

•	 Antti-Ville Reinikainen (Studio 5.2.–20.3.2016)
•	 Johanna Naukkarinen (Studio 1.4.–8.5.2016)
•	 Reynold Reynolds & Patrick Jolley: Burn (Pimiö 5.2.–20.3.2016)
•	 Emilia Ukkonen: lost Dog (Pimiö 1.4.–8.5.2016)

* Erikoisopastuksilla max. 40 henkilöä.  
Ennakkoilmoittautuminen: info@turuntaidemuseo.fi / p. 02 262 7100

Muuta ohjelmaa: 
•	 Ohjelmaa talvilomalaisille 23.2.–28.2.2016. 
•	 Senioripäivä ke 2.3. klo 12–15. Opastuksia ja ohjelmaa seniori-ikäisille. 
•	 teosarviointipäivä la 9.4. klo 11–15. tuo taideteoksesi maksuttomaan 

taidehistorialliseen arviointiin. 
 
Yleisöopastukset: Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 13 ja 15.  
Ruotsinkielinen yleisöopastus joka kuun ensimmäisenä ja kolmantena  
sunnuntaina klo 14. Yleisöopastuksille ei vaadita ennakkoilmoittautumista. 
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SEURAKUNNAN EläKEläiStOiMiNtAA 
eläkeläisten keskiviikkokerhot 
•	 Parillisilla viikoilla: klo 13 toimitalon juhlasalissa (Eerikinkatu 3, 2. krs)
•	 Parittomilla viikoilla: klo 13 Vuorikodilla (Vuorikatu 8)
 
Keskiviikkokerho on eläkeläisten iltapäivähetki, jossa on teemallinen ohjel-
ma, hartaushetki ja kahvit. Kerhojen kevätkausi päättyy huhtikuun lopussa. 

Tuolijumppa eläkeläisille
•	 Parittomilla viikoilla: klo 13 toimitalon juhlasalissa (Eerikinkatu 3, 2. krs) 
 
Monipuolinen, ammattilaisen ohjaama liikuntatuokio, jonka voi tehdä oman 
kuntonsa mukaan. tuolijumpan kevätkausi päättyy 11.5.

Åbo svenska församling
•	 Cafe Orchide, onsdagar kl 13–14.30 Aurelia 1:a vån, Auragatan 18.

Veteraanikerho 
•	 Kokoontumiset joka toinen keskiviikko klo 10–12.30, parittomat viikot 

(13.4.2016 saakka) Eerikinkatu 3, 2. krs.
•	 27.4. ei kerhoa, Messukeskuksessa Kansallisen Veteraanipäivän juhla  

klo 11–14.
•	 9.–12.5. Veteraanileiri
•	 25.5. Veteraanikerhon kevätretki Sinappiin
 
Veteraanikerho ja -leiri on tarkoitettu sotiemme veteraaneille, joilla on 
veteraanitunnus, heidän puolisoilleen ja leskilleen.  
lisätietoja: K. Koivukoski p. 040 341 7313.

Seniori-/eläkeläiskerho
•	 keskiviikkoisin klo 12–13.30 Mikaelin seurakuntakodilla (Puistokatu 13) 

Wanhan ajan ompelupiiri
•	 maanantaisin klo 12–14 Mikaelin seurakuntakodilla (Puistokatu 13)
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RUUSUKORttEliN HYViNVOiNtiKESKUS
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11 B
P. 02 262 6000 
www.turku.fi/ruusukortteli
linja-autot: 50, 53, 54, 9 sekä P1

Avoinna kaikille turkulaisille 65+ eläkeläisille. tervetuloa tutustumaan ja osal-
listumaan monipuoliseen toimintaan!

•	 Kädentaito ja puutyökeskus 65+: ma klo 10–15, ti–pe klo 9–15.  
toiminta on maksullista. Kysy lisää ohjaajalta p. 040 630 8092. 

•	 Liikunta: Monipuolista liikuntaa mm. kuntosali, tuolijumppaa, vesi- ja 
tasapainoliikuntaa.  

•	 Sauna- ja allasosasto: Kylvettäjä on paikalla pientä apua tarvitseville. 
Aamu-uinti 2,5 € (ma–pe klo 7.30–9). Yleinen sauna 4 € (ke klo 10.15–14 
naiset, to klo 9–14 miehet, pe klo 9–14 naiset).

Tulossa kevätohjelmaa: 
•	 Keskiviikkona (3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5.) klo 12.30  

laulujen klubi -yhteislaulua: torsti Hellström & kumppanit

•	 torstaina 18.2. klo 14  lauluja elämästä - Juha Vartiainen konsertti juhlasa-
lissa. Vapaa pääsy. tervetuloa!

•	 Perjantaina 15.4. klo 14 tanssia Ruusukorttelissa! tulipunaruusut  solisti-
naan Rainer laamanen – tanssiorkesteri, juhlasali. liput hyvinvointikeskus-
kortilla etukäteen ostettuna 13 €, muut 15 €. lipun hintaan sisältyy kahvi 
ja kahvileipä. tervetuloa!

Ruokailu:
Ruusukorttelissa on aamiais- ja lounasmahdollisuus ma–la. lounaan lisäksi 
voi ostaa itse tehtyjä tuotteita kotiin, esim. salaatteja, keittoja yms.  
Eläkeläisille aamiainen 2 € ja lounas 6,10 €.  
Ruokailun järjestää Arkea Oy, p. 050 396 7197.
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WilEN, turun Ukkokoti ry

Multavierunkatu 5, 20100 turku
www.ukkokoti.fi
toiminnanohjaaja Eeva Salonen p. 040 125 3951

Yhteislaulutilaisuudet Wilenissä / Allsång i wilen:
•	 22.2. Maanantai/måndag klo 15 B-talon sali
•	 4.4. Maanantai/måndag klo 15 B-talon sali

Musiikkihetki aiheena annikki Tähti, elämäkertaa ja musiikkia /
Musikstund om Annikki Tähti: B-talon salissa/i B-salen
•	 26.4. tiistai/tisdag klo 15

Wilenin lounas
tule tutustumaan viihtyisään kotiimme lounaan merkeissä. Keittolounaamme 
on katettu teitä varten joka torstai klo 12.30–13.30. lounaan hinta 5 €.
Kom på lunch och samtidigt bekanta dig med vårt trevliga hem. Lunchen är serve-
rad för er varje torsdag kl. 12.30–13.30. Priset på lunchen är 5 €.

Jos haluat tulla tutustumaan yksin tai ryhmän kanssa, ota yhteyttä 
Ami Hentulaan p. 0400 218 382. 
Om du vill komma ensam eller i grupp och bekanta dig med huset, tag kontakt 
med Ami Hentula tfn 0400 218 382.

iKäiHMiStEN PAlVElUtORi POiJU
Humalistonkatu 7b, 20100 turku
P. 02 262 5669, ikaihmisten.palvelutori@turku.fi
linja-autot: P3, 4, 8, 20, 32, 40, 42, 220 JA 221.

Tervetuloa ikäihmisten palvelutori Poijuun! avoinna arkisin klo 9–15.

ikäihmisten palvelutori Poijusta saa ohjaus- ja neuvontapalvelua. Henkilö-
kunta auttaa löytämään yksilölisiä, omatoimisuutta ja kotona selviytymistä 
tukevia sekä elämän eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin julkisten, yksityisten 
kuin kolmannen sektorin palveluista.

Suomenkielinen palveluohjaus arkisin klo 9–15 p. 02 262 6172
Ruotsinkielinen palveluohjaus arkisin klo 9–12 p. 050 373 1037
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KäVElYtREFFit HAli-KOiRAN KANSSA VAiHtUViiN 
KOHtEiSiiN
2016 alkuvuoden kävelytreffit (muutokset mahdollisia)

Wilenin edestä, osoitteessa Multavierunkatu 5. Kokoonnutaan klo 13 
Wilenin eteen seuraavasti:

•	 ke 27.1. Kävellään tutustumaan Ortodoksiseen kirkkoon
•	 ke 3.2. Kävellään tutustumaan Svenska teatteriin
•	 ke 17.2. Kohteena Sibelius-museo / 2e pääsymaksu
•	 ke 2.3. Kohteena Betel-kirkko
•	 ke 16.3. Kävellään Aboa Vetus & Ars Nova -museoon. Nukkekotinäyttely 

ja värikerrosnäyttely / 6 € pääsymaksu

Kylätalon edestä, osoitteessa Pakkarinkatu 1. Kokoonnutaan klo 13 
Kylätalon eteen seuraavasti:

•	 ke 10.2. Kävelytreffikohde Siirtolaisuusinstituutti
•	 ke 24.2. Kävelytreffikohde Radio iskelmä
•	 ke 9.3. Kävelytreffikohde Manillan tehdasteatteri ym.
•	 ke 23.3. Kohde varmistuu myöhemmin 

Kävelytreffejä tukee turku Energia.

Huom! Ethän ota lenkille omaa 
koiraasi mukaan! Hali-Koira 
Viljo-Valdemarilla on erikseen lupa 
vierailla kyseisissä kävelylenkkikohteissa.

Lisätietoja kävelyistä:  
p. 044 082 0213
Kotikunnaan projektikoordinaattori
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tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
Kupittaan urheiluhallilla pääset liikkumaan omatoimisesti tai ohjatusti. 
tahkonkuja 5, ma–pe klo 7–21, la–su klo 8–18, p. 02 262 3510,  
www.turku.fi/kuntosalit

•	 Kuntosalin aBC-kurssit: Kuukausittain alkavilla aloittelijoille suunna-
tuilla kursseilla opitaan kuntosaliharjoittelun perusteet. 
Helmikuun 2016 kurssit järjestetään: 
kurssi ma 8.2.–29.2. klo 17–18.30 ja  
kurssi ke 10.2.–2.3. klo 13.30–15.00 
 
Helmikuun kurssien ilmoittautumislinkit avautuvat ma 25.1.2016 klo 12. 
Hinta: 15 €/kurssimaksu tai Kimmoke-ranneke ennen klo 15.30 +  
sisäänpääsymaksut 5/3 € tai Seniori-/liikuntaranneke. 
lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: www.turku.fi/kuntosaliabc tai liikunta-
palvelukeskus p. 050 554 6217. 

•	 Soveltava kuntosaliharjoittelun aBC-kurssi: keskiviikkoisin  
(10.2.–23.3. tai 30.3.–4.5.) klo 12–13.30 Kupittaan urheiluhallilla, tahkon-
kuja 5.  
Kuntosaliharjoittelun opastus liikkumisrajoitteisille aloittelijoille. Kuuden 
kerran kurssin aikana tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, laitteisiin ja 
oikeaan suoritustekniikkaan. tehdään oma kuntosaliohjelma ja selvitetään 
missä omatoimista harjoittelua voi jatkaa.  
ilmoittautuminen p. 050 594 7207. Osallistumismaksu 15 € / kurssi + 
sisäänpääsymaksu (liikunta-, Seniori-, Kimmokeranneke tai kertamaksu).

•	 Kupittaan urheiluhallin kuntosalin laiteopastukset: to 11.2., 10.3. 
ja 14.4. klo 10–11. Opastusta laitteiden käyttöön ja suoritustekniikkaan. 
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla. Vuorolle ei tarvitse ilmoittautua.  
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus, p. 050 5546 224.

•	 Tuolijumppa, uusi ryhmä: tiistaisin klo 13.15–14 Kupittaan urheilu-
hallin yläkerta, tahkonkuja 5. Kevyt ja rauhallinen jumppa, jossa liikkeet 
tehdään pääosin tuolissa istuen. Ryhmä on tarkoitettu asiakkaille, joilla 
on käytössä liikkumisen apuväline, soveltuu myös pyörätuolin käyttäjille. 
Yleisavustaja paikalla.  
Osallistuminen 2,5 €/ kerta. Ei ennakkoilmoittautumisia.
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•	 Rempparyhmät: ma klo 13–14.30 (vertaisohjaaja paikalla),  
to klo 13–14.30 ja pe klo 9.30–11.  
Rauhallisempi omatoimiharjoitteluvuoro kuntosalilla henkilöille, joiden 
toimintakyky on alentunut iän, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. 
Maanantain vuorolla on vertaisohjaaja paikalla. Vuorot viikoilla 2–18.  
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla. Vuorolle ei tarvitse ilmoittautua.  
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 554 6224

•	 Tasapainoryhmät aloittelijoille: ke klo 14–15.15 Kupittaan urheilu-
hallin yläkerta. Aloittelijoiden tasapainoryhmissä opitaan tasapainohar-
joittelun alkeet erityisliikunnanohjaajan johdolla. toimintaa viikoilla 2–18. 
Osallistumismaksu 2,5 € / +muu sisäänpääsymaksu.  
ilmoittautuminen: liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.

•	 Vertaistasapainoryhmät: ti klo 13–14.15, ke klo 14–15.15 Kupittaan 
urheiluhallin yläkerrassa. Vertaistasapainoryhmät ovat suunnattu jo tasa-
painoharjoitteluun tutustuneille. Ryhmää ohjaa vertaisohjaaja. Osallistua 
voi Seniorirannekkeella (ke ryhmään myös Kuntokonkarit-kortilla). Ryh-
miin ei tarvitse ilmoittautua. toimintaa viikoilla 2–18, ei 8.3.  
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 554 6224.

•	 Testipäivä +70 vuotiaille pe 1.4. klo 9.30–12.30 Kupittaan urheiluhal-
lissa. Mahdollisuus maksuttomaan toimintakykytestaukseen sekä liikunnan 
palveluohjaukseen. Osallistujat eivät ole vakuutettuja järjestäjän toimesta. 
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 554 6224

apua liikunnan aloittamiseen 
Jos sinun tekisi mieli liikkua enemmän, muttet tiedä mistä aloittaa, tervetu-
loa maksuttomaan liikunnan palveluohjaukseen! ilmoittautumista ei tarvita. 

•	 ikääntyvien palvelutori Poiju (Humalistonkatu 7) 8.2. klo 12.30–13.30 
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 554 6224 
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tURUN KAUPUNGiNKiRJAStO
Pääkirjasto, linnankatu 2, 20100 turku
www.turku.fi/turun-kaupunginkirjasto
Vanhuspalveluiden informaatikko Katarina Kapiainen, 
p. 050 594 7235, katarina.kapiainen@turku.fi

Studia generalia senioreille
luento- ja keskustelusarja hyvän ikääntymisen mahdollisuuksista tarjoaa ke-
väällä painavaa asiaa senioreille ja ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä kiin-
nostuneille. tilaisuudet aina klo 12.00–13.30 turun pääkirjaston Studiossa.

•	 ti 9.2. musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi tuovi Kattelus:  
Musiikki ja mielen hyvinvointi. 

•	 ti 8.3. SPR:n Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö tommi Virtanen:  
Jos läheiseni katoaa. 

•	 ti 12.4. turun asumispalveluiden johtaja, ttt Kirsi Kiviniemi:  
ikäihmisten asumispalvelut. 

•	 ti 10.5. toimitusjohtaja, lakimies Markku Granlund: Perintö ja testamentti.

Muistojen maanantait senioreille
Muistelemme eri teemoihin liittyviä tärkeitä tapahtumia, koskettavia ajan-
kuvia ja hauskoja ilmi-öitä. tapahtuma aina turun pääkirjaston Studiossa klo 
13–15. Kevään teemat:

•	 15.2. Reppu ja reissumies – matkantekoa mummolasta las Palmasiin
•	 21.3. Simmarit, sammarit, kummarit ja pipo – mennyttä muotia
•	 18.4. lähdetään liikkeelle! – urheilu hiihtokisoista Olympialaisiin
•	 16.5. Vaihdetaan vapaalle! – huvittelu ja vapaa-aika ennen vanhaan

avoimet kirjastokierrokset senioreille
Mitä kaikkea kirjastosta voi lainata? Entä missä mikäkin teos sijaitsee? Avoin, 
opastettu kierros pääkirjastossa on hyödyksi varsinkin, jos viime kirjasto-
käynnistä tuppaa olemaan aikaa. 

Kierrokset n. kerran kuussa perjantaisin, 26.2., 29.4. ja 27.5. Kierros kestää 
tunnin verran, lähtö pääkirjaston aulasta klo 13. Mukaan mahtuu 15 ensim-
mäistä osallistujaa.
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Celia-äänikirjojen infotilaisuudet 
Onko tavallisen, painetun kirjan lukeminen hankalaa lukemisesteen takia? 
Kirjastossa pääset Celia-kirjaston verkkopalvelun asiakkaaksi, jolloin voit 
kuunnella yli 40 000 äänikirjaa il-maiseksi verkossa. infotilaisuudet pääkirjas-
ton aulassa 5.2. klo 12–13.30 ja 3.3. klo 15.30–17. 

Jos sinulla on jo Celian käyttäjätunnukset, tule oppimaan lisää 14.4. klo 
14–15.30 opastustilaisuuteen musiikkiosastolla. Jos mahdollista, ota mukaan 
laite, jolla kuuntelet äänikirjoja. lisätietoa: www.celia.fi 

Saavutettava lukupiiri
lue kirjaa korvillasi tai silmilläsi ja tule keskustelemaan kirjallisuudesta help-
popääsyiseen paikkaan. Käsiteltävät kirjat löytyvät niin kirjaston valikoimasta 
kuin Celian äänikirjapalvelusta. 

Kokoontumiset Rotundassa klo 13 torstaisin 25.2., 31.3., 28.4. ja 26.5.  
lisätietoja: Katarina Kapiainen, katarina.kapiainen@turku.fi, p. 050 594 7235

Vempaintuki kaiken ikäisille
Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä? Ota oma 
laite mukaan ja tule kysymään! Opastamme kykyjemme mukaan. Meiltä saa 
myös lainata laitteita paikan päältä. Handledning ges även på svenska!  
Ke 9.3. klo 10–12, to 28.4. klo 10–12 pääkirjaston Studiossa.

elävä kirjasto 19.3. 11–15 Studio
Elävästä kirjastosta lainataan oikeita ihmisiä keskustelua varten. Elävän kirjas-
ton kirjat edustavat erilaisia vähemmistöjä ja muita ryhmiä, jotka kohtaavat 
syrjintää, ennakkoluuloja, stereotypioita ja rasismia.

Suvi suloinen 31.5. klo 13–15 Kirjastopiha
Yhteislaulua ja kevättunnelmia, kun kirjaston kesälaidun aukeaa uuteen  
suveen. Kevätjuhla kaikille niille, joilla ei sellaista ole. Esteetön tapahtuma.
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tURUN KARAOKEKlUBi RY
Sihteeri Eeva-liisa Suominen p. 050 556 1102

turun Karaokeklubi ry on yleishyödyllinen yhdistys ja toivotamme kaikki 
mukaan laulamaan! laula yksin tai yhdessä, virkistäydyt. laulamisen myötä 
elämänlaatu paranee! 

tervetuloa laulamaan esim. Ruusukortteliin. laulatamme säännöllisesti myös 
Runosmäessä (ks. esitteen s. 36). lisäksi turun Karaokeklubi ry järjestää tila-
uksesta yhteisöille ja yksityisille karaoketapahtumia.

•	 Karaokeklubi on paikalla laulattamassa säännöllisesti Ruusu-
korttelissa (Puistokatu 11 / linja-autot: 9, 12, 51, 53, 54. tämän lisäksi P1, 
jolla pääset ovelle saakka). Joka kuukauden toinen maanantai klo 18–19.30 
”Karaoke kuuluu kaikille”.

•	 Viisisataa vuotta musiikkia, eikä suotta -konsertti turun Vanhalla 
Raatihuoneella 28.2.2016 klo 15.

Karaokeklubin uutena toimintana Klubitilojen vuokraus ulkopuolisille.

tURUN KAUPUNGiNtEAttERi
tervetuloa kulttuurielämyksiin turun Kaupunginteatteriin. Meiltä löytyvät 
kaiken ikäisille arjen piristykset, viihdyit sitten näyttävässä musikaalissa tai 
pienemmän draaman parissa.

logomon esityskauden avaa pe 29.1. kantaesitys menestysteoksesta Neljän-
tienristeys. Uusi kausiesitteemme on julkaistu, tutustuthan kattavaan ohjel-
mistoomme!

Logomo-teatteri, Köydenpunojankatu 14, 20100 turku
linja-autot: 20, 61 ja 101

•	 Tamara – Musiikkinäytelmä rakastetusta operettitähdestä.  
Esitykset 14.5.2016 asti, liput 45/40/37 €.

•	 Neljäntienristeys – Sukupolvien tarina ulkopuolisuudesta, salaisuuksista 
ja anteeksiannosta. Esitykset 13.5.2016 asti, liput 38/35/32 €.

•	 Yötön Yö – Eija Vilppaan tähdittämä ratkiriemukas komedia.  
la 20.2.2016, liput 35/30 €.

 



25

tURUN SEUDUN VANHUStUKi RY
läntinen Pitkäkatu 33, 3.krs, 20100 turku 
P. 044 536 7741, www.vanhustuki.fi
linja-autot: P3, 8, 20, 32 ja 42

avoinna: ma–ke klo 9–12 ja to 12–16

•	 Ystävänpäivä – elämän iloa ja ystävän tukea! Pe 12.2. klo 14,  
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, turku. Esiintyjinä Koulu-
kadun päiväkodin lapsiryhmä, Pohjoisen turun Eläkkeensaajat ry:n Mum-
mot-ryhmä, Siviä Raittiina ja laulu Eira tähtinen säestäjänään Vesa Ranki. 
Maksuton, avoin kaikille. 

•	 Luova iltapäivä – aikuisten värityskirjat: ti 23.2. klo 14, läntinen 
Pitkäkatu 33, turku. Vetäjinä Eira tähtinen ja Pirjo Varvikko. Kahvitarjoilu. 
Maksuton, avoin kaikille. 

•	 Maalisrieha: ti 8.3. klo 17 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 
11, turku. Juontajana Eira tähtinen. Esiintyjinä leidit lavalla Vanhustuen 
malliin, Carmeninae-kuoro, turun Föripolskaajat sekä Ola Mikola säes-
täjänään Vesa Ranki. Sisäänpääsymaksu 5 € sisältää kahvin. turun Seudun 
Vanhustuen jäsenet pääsevät ilmaiseksi. 

•	 Hengellisten laulujen ilta: ti 22.3. klo 17 Ruusukorttelin hyvinvointi-
keskus, Puistokatu 11, turku. Juontajana Eira tähtinen. Esiintyjinä Paattisten 
kirkkokuoro johtajanaan kanttori Mikko laiho. Gregoriaanista musiikkia 
esittää Mikko laiho. liisa Kouvonen laulu, Riikka Marku piano, Riitta Vasen-
kari lausunta, Eira tähtinen laulu. Maksuton, avoin kaikille.

Domino-teatteri, Humalistonkatu 7, 20100 turku

•	 Wieniläisverta – Klassikko-operetti, jossa esiintymät tomi Metsäketo, 
Jukka Saarman, Essi luttinen ja Jarmo Mäkinen. Esitykset ke 2.3., to 3.3. klo 
19.00, pe 18.3. klo 19.00, la 19.3. klo 19.00, liput 34,50–39,50 € (sis. palve-
lumaksun).

lisäksi lukuisia konsertteja ja vierailuesityksiä koko kevään!
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Uudenmaankatu 17 A 2 – esteetön sisäänkäynti A4 (pihanpuolella)
p. 02 251 3261 – info@seniorijelppi.fi – www.seniorijelppi.fi
 Avoinna ma–to klo 10–14

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan senioreiden tuki- ja  
kohtaamispaikkaan, SenioriJelppiin!

SenioriJelppi on turkulaisille ikäihmisille tarkoitettu avoin kohtaamispaikka. 
Meille voit poiketa vaikka vain juttelemaan ja nauttimaan kahvipöydän anti-
mista.

SenioriJelpissä käyttössäsi on ilmainen internet-piste, maanantaisin sekä 
tiistaisin paikalla on myös atk-tukihenkilö. Keskiviikkoisin teemanamme on 
hyvinvointi. torstaisin tarjoamme neuvontaa sinua mietityttävistä asioista.

SenioriJelppiin voit poiketa käymään tai soittaa, neuvonta on kaikille avointa 
ja maksutonta. Olemme avoinna ma–to klo 10–14.

vertaistukea – internetpiste – kahvipöytä katettuna
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tURUN SEUDUN SEtA RY
Eerikinkatu 22b B 20 (2. krs. ovisummeri iltaisin), 20100 turku
p. 045 132 4877, tuseta@tuseta.fi
www.tuseta.fi, www.facebook.com/tuseta
linja-autot kauppatorille tai Eerikinkadun kautta. 

Toimiston aukioloajat: ti klo 12–18, ke–to klo 15–18

Olemme ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö ja edustamme seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä nuorista senioreihin. tuemme ihmisten 
oikeutta omaan seksuaalisuuteensa ja sukupuolensa itsemäärittelyyn ja ilmai-
suun. tavoitteenamme on vaikuttamistyön kautta edistää yhdenvertaisuutta 
ja moninaisuutta yhteiskunnassa. toimintamuotoihimme kuuluvat ryhmät ja 
vertaistuki, koulutus, vapaa-ajan toiminta, yhteisöllisyyden tukeminen sekä 
Vinokino-elokuvafestivaali. Olemme mukana Seta ry:n Yhdenvertainen van-
huus -projektissa. toiminta on avointa kaikille.

•	 Senioriryhmä: Kokoontuu iltaisin noin kerran kuukaudessa, aikataulut 
tapahtumakalenterista www.tuseta.fi/tapahtumakalenteri, josta löytyvät 
muutkin ryhmät ja tapahtumat.

•	 Kaikki sateenkaaren värit Näkyväksi! -yhteisötaideprojekti:  
taideprojekti on suunnattu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvil-
le 50+ -vuotiaille. Projektin tavoitteena on yhteisöllisen sekä omakuvallisen 
taidetyöskentelyn avulla tuoda yli 50-vuotiaat näkyväksi. Omakuvallisessa 
valokuvatyöskentelyssä kunnioitetaan jokaisen omaa itsemäärittelyoikeutta 
ja osallistuja saa itse päättää miten itsensä esittää. Projektin tuotoksena 
syntyneet omakuvat tulevat esille näyttelyssä sekä nettisivuilla ja mahdolli-
seen painettuun julkaisuun vuoden 2016 aikana.  
Ohjaajana kuvataiteilija, kuvataideterapeutti Marjukka irni. työskentely 
aloitetaan ryhmätapaamisilla kaksi kertaa kuukaudessa sekä myöhemmin 
valokuvatyöpajoilla jokaisen kanssa erikseen sovittuina ajankohtina. Ensim-
mäinen tapaaminen la 30.1. klo 12–15 turun Setan toimistolla.  
Jos et pääse ensimmäisellä kerralla, ota yhteyttä sähköpostilla:  
kaikkisateenkaarenvarit@gmail.com.
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PaNSiO-JYRKKäLä

tURUN SEUDUN NiVElYHDiStYS RY
p. 040 351 3833
toimisto@nivelposti.fi, www.nivelposti.fi

Käden ja olkapään, lonkan, nilkan ja jalkaterän ja polven
nivelrikkoisten vertaisryhmät kokoontuvat kuukausittain 
vuoromaanantaisin. Kysy lisätiedot toimistolta!

•	 ti 23.2. ja ti 26.4. klo 17: Ensitietokurssi tekonivelleikkaukseen meneville 
ja sitä harkitseville. ilmoittaudu, p. 040 351 3833.

•	 Yhteislaulut keskiviikkoisin klo 18. lauluillat 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 13.4., 
27.4., 11.5. ja 25.5. Vappulaulelot su 1.5. klo 15–17. Happy House, Ursinin-
katu 11, turku. Hinta: 5 € (tule-yhdistysten jäsenet 2 €).

Kevään asiantuntijaluentoja – katso myös www.nivelverkko.fi:
•	 Ke 17.2. klo 18. liikunta osaksi arkea. Fysioterapeutti Heikki Koivisto. 

liedon valtuustosali, Kirkkotie 13, lieto.
•	 to 18.2. klo 18. Miten huolehdin muististani. Muistineuvoja leeni Eriksson. 

Raision kirjastotalon Martinsali, Eeronkuja 2, Raisio.
•	 Ke 16.3. klo 19. Arkiliikunnan merkitys hyvinvoinnin kannalta. Yleislääkäri 

Harri Helajärvi. Happy House, Ursininkatu 11, turku.
•	 Ke 16.3. klo 18. liikunta ja kuntoutus sekä monipuolinen ja terveellinen 

ravinto. liedon terveyspalvelujohtaja, vastaava lääkäri Juha Aalto. liedon 
valtuustosali, Kirkkotie 13, lieto.

•	 to 7.4. klo 18. Nivelrikko reumalääkärin kannalta. Reumatologi Aki Similä. 
Raision kirjastotalon Martinsali, Eeronkuja 2, Raisio.

BOCCiAA PElAAMAAN
Kokoonnutaan yhdessä pelaamaan Bocciaa Jyrkkälän nuorisotalolle torstai-
sin klo 11–14 (2,50 € pelikerta). linja-autoilla 61 ja 12 pääset ihan lähelle. 

tiedustelut: 
lounais-Suomen loma ja Virkistys ry / Helga Virtanen p. 050 408 7915
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iKARE – iKäiHMiSEN ARVOKAS EläMä
Pansio–Perno: 
Ryhmät kokoontuvat pääosin Hövelin POP-up tilassa, Hyrköistentie 26–28,  
2 krs. Sauvakävelyn lähtöpiste on Hövelin edestä. 
•	 Viikoittain sisäparlamentti eli keskustelua ajankohtaisista asioista  

ma klo 13–15 (18.1.–16.5., ei 28.3.) 
•	 Vempainkerho 2 (jatkoa ykköselle) eli tietokoneen käytön ja verkkopalve-

lujen jatko-opetus ma klo 10–11.30 (18.1.–29.2.). ilmoittaudu!
•	 Valokuvamuistot kirjaksi eli omien valokuvien työstäminen kuvakirjaksi 

tietokoneella ma klo 10–11.30 (7.3.–18.4., ei 28.3.). ilmoittaudu!
•	 Sauvakävely ti klo 12–13 (19.1.–17.5.)
•	 Kulttuurit tutuksi syömällä ja seurustelemalla -ryhmä (Cafe Mikaelin 

tiloissa) to klo 15.30–18.30 (28.1.–19.5.). 3 €/kerta, ilmoittaudu!

Paattinen:  
•	 Viikoittain laulupiiri to klo 13–15 Paattisten aluetalolla,  

Paattistentalonkatu 1 (14.1.–19.5. ei 24.3. ja 5.5.). 

lisätietoja:  
p. 050 316 7715 (Outi), p. 050 316 7712 (Sirje),  
outi.tikkanen@aurala.fi tai ikare.aurala.fi

tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
Pansion kuntosalilla pääset liikkumaan omatoimisesti, Pernontie 16,  
ma–to klo 14–20 (ti klo 16–18 vain naiset), pe klo 13–20 ja su klo 11–17  
(su klo 11–13 vain naiset). P. 02 262 3233, www.tuto.fi/kuntosali

•	 Rempparyhmät: ma, ke ja to klo 14–15. Rauhallisempi omatoimiharjoit-
teluvuoro kuntosalilla henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut iän, 
sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Vuorot pyörivät ympäri vuoden. 
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla. Vuorolle ei tarvitse ilmoittautua. 

apua liikunnan aloittamiseen 
Jos sinun tekisi mieli liikkua enemmän, muttet tiedä mistä aloittaa, tervetuloa 
maksuttomaan liikunnan palveluohjaukseen!  
ilmoittautumista ei tarvita. 
•	 Hövelin pop up -tila (Hyrköistentie 26–28, 2.krs.)  

ti 16.2. klo 15–16. lisätiedot: p. 050 554 6227 
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LäNSiKeSKUS

VANHUSKESKUS 3 / liiNAHAAN VANHAiNKOti
liinahaankatu 17, 20320 turku 

liinahaan vanhainkodissa järjestetään tapahtumia, joihin myös kotona asuvat 
eläkeläiset ovat tervetulleita!

Kevätkaudella mm. 
•	 Ritva-Annelin musiikkisalongit; kertomuksia eri laulajista ja heidän musii-

kistaan: 16.2., 15.3., 19.4. ja 17.5. klo 10.
•	 turun lausuntakerho esiintyy veteraanipäivänä 27.4. klo 10.
•	 Jaskan karaoket 9.2. ja 6.4. klo 14.  

Muutokset mahdollisia.

lounas ma–pe klo 11.30–13, hinta eläkeläisille 6,10 €.  
Kanttiini avoinna ma–to klo 8.30–15.45, pe klo 8.30–14.

SEURAKUNNAN EläKEläiStOiMiNtAA
•	 Kultatupa – eläkeläisten päiväpiiri Hepokullan seurakuntatalolla 

(Varkkavuorenkatu 23) torstaisin (4.2., 3.3., 31.3., 28.4., ja 12.5.) klo 13.

•	 Kanttorin laulajaiset Hepokullan seurakuntatalolla (Varkkavuorenkatu 23) 
torstaisin (18.2., 17.3., 14.4. ja 12.5.) klo 13. laulattajana on kanttori tero 
Niemi.

•	 Tuolijumppa Hepokullan seurakuntatalolla (Varkkavuorenkatu 23) joka 
tiistai klo 12.30 (kevätkauden viimeinen jumppa on 10.5.). Hartaus ja  
kahvit parillisilla viikoilla. 

•	 Vanhasta uutta -eläkeläisten keskusteluryhmä Hepokullan seu-
rakuntatalolla (Varkkavuorenkatu 23) joka toinen maanantai, parittomat 
viikot klo 13 (kevätkauden viimeinen kokoontuminen on 25.4.).

•	 Seniori-/eläkeläiskerho Suikkilan srk.kodilla (Konstanzankatu 1)  
torstaisin klo 12–13.30. 

•	 Seniori-/eläkeläiskerho Paakarlan srk.kodilla (laivateollisuudenkatu 28)  
torstaisin klo 13–14.30. 
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tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
•	 Rospuuttokauden kävelyvuoro ma klo 13–14 impivaaran jalkapallo-

hallilla, os. Eskonkatu 1. Kun ulkona kävely on kelien vuoksi haasteellista, 
voi kävelyä jatkaa itselle sopivaan tahtiin omatoimisesti hallin viheriöllä. 
Sisäkengät tai muut puhdaspohjaiset jalkineet mukaan. Vuorolla mukana 
vertaisohjaaja. Vuoro on ajalla 11.1.–21.3. (ei 22.2.).  
Osallistuminen Seniorirannekkeella ja -kortilla.  
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 554 6224

•	 Qigong to 14.1.–28.4.2016 klo 14–15, teräsrautelan nuorisotalo  
(Antreaksenkuja 1). Kiinalaista, lempeää terveysliikuntaa. liikkeet voi teh-
dä seisten ja istuen oman kunnon mukaan. Hinta: 2,5 €.  
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus, p. 050 554 6218.

•	 Teräsrautelan Nuorisotalon avoimet ovet  su 7.2. klo 13–15  
(Antreaksenkuja 1). Avoimissa ovissa esitellään nuorisotalon ja länsikes-
kuksen alueen toimintoja ja palveluita. tervetuloa viettämään mukavaa 
päivää, tapahtuma on maksuton.

apua liikunnan aloittamiseen 
Jos sinun tekisi mieli liikkua enemmän, muttet tiedä mistä  
aloittaa, kysy lisävinkkejä alueesi liikuntapalveluvastaavalta  
p. 050 554 6224 tai roosa-mari.neitola@turku.fi.

NättiNUMMEN KERHO
Ekmaninkatu 4, 20320 turku
p. 045 775 00105

Nättinummen kerho kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin klo 14–15.30 
osoitteessa Ekmaninkatu 4, Metodistiseurakunnan tiloissa. iloisessa porukas-
sa tuolijumpataan, visaillaan, nautitaan musiikista ja yhdessäolosta.

toiminta on osa turun lähimmäispalveluyhdistys ry:n Kunto-projektia, jota 
RAY tukee.
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RUNOSMäKi-RaUNiSTULa

iKARE – iKäiHMiSEN ARVOKAS EläMä
Nättinummi: 
•	 Viikottain sisäparlamentti eli keskustelua ajankohtaisista asioista ma klo 

13–15 (18.1.–16.5., ei 28.3.) Hepokullan srk-talo, Varkkavuorenkatu 23. 
toinen ryhmä Nättinummen uimahallin takkahuoneessa to klo 14.30–16 
(21.1.–12.5. ei 24.3. ja 5.5.).

•	 Kynäilykerho:  Etsitään yhdessä kirjoittamisen iloa ja omaa ilmaisua. teh-
dään harjoituksia ja käydään läpi kirjoittamisen perusteita. tervetulleita 
ovat kaikki kynäilystä kiinnostuneet. Vapaaehtoinen kahvi 1 €. ilmoittaudu! 
Vetäjinä alan opiskelijat.  
Pe klo 13–15 (22.1.–13.5.) joka toinen viikko, Hepokullan srk-talo.

lisätietoja:  
p. 050 316 7715 (Outi), p. 050 316 7712 (Sirje),  
outi.tikkanen@aurala.fi tai ikare.aurala.fi

AURAlAN SEtlEMENtti RY, tapahtumia Pohjolasalissa

Satakunnantie 10, Raunistulan apteekkia vastapäätä

Kiireenkarkoitusperjantait – Karkotetaan kiire yhdessä! 
•	 Pe 5.2. klo 18.30–20. tule aloittamaan viikonloppu leppoisasti. Voit tulla 

yksin, kaksin tai perheen kanssa. Ei osallistumismaksua. iltapala 3 €.  
Nautimme kiireettömästi iltapalaa ja jutustelemme ja maistelemme erilai-
sia teelaatuja.

•	 Pe 4.3. klo 18.30–20. Karkoitamme kiirettä koko perheen yhteislauluhet-
kellä. iltapala 3 €. 

Torstaikaffet 
•	 torstaisin 14.1.–12.5. klo 12–13.30. tule keskustelemaan ja tapaamaan 

muita. Joka toinen kerta alustus osallistujien yhdessä sopimasta aiheesta. 
Ei osallistumismaksua. Kahvimaksu 2 €. 

Auralan kansalaisopistolla, Satakunnantie 10,  
on laaja valikoima senioreille suunnattuja  
kursseja päiväsaikaan. 
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iKARE – iKäiHMiSEN ARVOKAS EläMä
Runosmäki (kaikki toiminta Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 19): 
•	 Viikoittain keskiviikkokerho eli keskustelukerho ke klo 9.30–11.30  

(20.1.–18.5.)
•	 Vempaintuki eli eri laitteiden arkikäytön neuvontaa ma klo 10–12  

(18.1.–16.5., ei 28.3.) 
•	 lukupiiri ti klo 15–16.30 (19.1., 23.2., 15.3., 12.4., 17.5.) 
•	 Valokuvamuistot kirjaksi eli omien valokuvien työstäminen kuvakirjaksi 

tietokoneella ke 13–14.30 (27.1.–2.3.). Oma kannettava mukaan, kysy 
tarvittaessa lainakonetta. ilmoittaudu! 

•	 Vempainkerho 1 eli taulutietokoneen (iPad) käytön ja verkkopalvelujen 
perusteet ke 13–14.30 (9.3.–20.4.). 

Pohjola-Raunistula (toimintapaikkana Aurala, Satakunnantie 10): 
•	 Viikoittain sisäparlamentti eli keskustelua ajankohtaisista asioista  

ma klo 13–15 (18.1.–9.5.) Aurora-salissa. Vapaaehtoinen kahvi 1 €.
•	 laulupiiri ti klo13–15 (12.1.–24.5.) Pohjola-salissa. Vapaaehtoinen kahvi 1 €.
•	 Akryylimaalauskerho ke klo 14–16.30 (13.1.–27.3.) Vapaaehtoinen kahvi 1 €.
•	 Sauvakävely ke klo 10–11 (20.1.–18.5.). lähtöpaikka Auralan etuoven 

edestä.
•	 Kirjallisuuspiiri ti klo 10–11.30 (19.1., 16.2., 29.3., 26.4. ja 24.5.) Aurora-

salissa
•	 Vempainkerho 1 eli taulutietokoneen (iPad) käytön ja verkkopalvelujen 

perusteet to klo 9.30–11 (31.3.–21.4., ei 24.4.). ilmoittaudu!
•	 Uutena Kulttuurit tutuksi syömällä ja seurustelemalla -ryhmä (Raunistulan 

srk-talolla) joka 2. viikko to klo 11–14 (28.1.–24.4.).  
Osallistumismaksu 3 €/kerta. ilmoittaudu! 

lisätietoja:  
p. 050 316 7715 (Outi), p. 050 316 7712 (Sirje),  
outi.tikkanen@aurala.fi tai ikare.aurala.fi
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tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
ikäihmisten jumppa maanantaisin klo 10–11 Runosmäen vanhuskeskuk-
sessa, Runosmäen Urheilijat järjestäjänä p. 040 774 2146.

impivaaran uimahallissa pääset liikkumaan omatoimisesti tai ohjatusti, 
Uimahallinpolku 4, ma–to klo 6–20, pe klo 11–18 ja la–su 9–17, 
p. 02 262 3588.

•	 impivaaran uimahallin kuntosaliharjoittelun aBC-kurssit: Kunto-
saliharjoittelun 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 jousta-
van asun sekä sisäkengät.
Hinta: 15 €/kurssimaksu + sisäänpääsymaksut 7,50/5 € tai Seniori-/liikun-
taranneke, Kimmoke-ranneke ennen klo 15.30. Hinta sisältää kuntosalin 
lisäksi uinnin.
lisätiedot: impivaaran uimahallin uinninvalvonta p. 02 262 3587 

•	 Soveltava kuntosaliharjoittelun aBC-kurssi: ma klo 13.45–15 
(1.2.–14.3. tai 21.3.–2.5.) (ei 22.2. ja 28.3.). impivaaran uimahalli, Uimahallinpol-
ku 4. Kuntosaliharjoittelun opastus liikkumisrajoitteisille aloittelijoille. Kuuden 
kerran kurssin aikana tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, laitteisiin ja oikeaan 
suoritustekniikkaan. tehdään oma kuntosaliohjelma ja selvitetään missä oma-
toimista harjoittelua voi jatkaa. ilmoittautuminen p. 050 594 7207. 
Osallistumismaksu 15 €/kurssi + sisäänpääsymaksu (liikunta-, Seniori-, 
Kimmokeranneke tai kertamaksu).

•	 impivaaran uimahallin kuntosalin laiteopastukset: laiteopastusajat 
keväällä 2016 viikot 2–19 ma klo 14–15 ja to klo 10.45–11.45. Opastusta 
laitteiden käyttöön ja suoritustekniikkaan. Osallistuminen sisäänpääsymak-
sulla. Vuorolle ei tarvitse ilmoittautua. liikuntapalvelukeskus: p. 02 262 3587.

•	 Rempparyhmät: ma 12.45–13.45, ti klo 9.30–11 ja pe klo 12.30–14 
tilauskuntosali Männistössä. Rauhallisempi omatoimiharjoitteluvuoro 
kuntosalilla henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut iän, sairauden, 
vamman tai muun syyn vuoksi. tiistain vuorolla paikalla vertaisohjaaja. 
Osallistuminen Seniorirannekkeella tai sisäänpääsymaksulla. Vuorolle ei 
tarvitse ilmoittautua. Vuorot viikoilla 2–18. 
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 554 6224
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•	 Tasapainoryhmät aloittelijoille: ma klo 11.45–13.15 impivaaran uima-
halli, liikuntasali Kekkuri. Aloittelijoiden tasapainoryhmissä opitaan tasapai-
noharjoittelun alkeet erityisliikunnanohjaajan johdolla. toimintaa viikoilla 
2–19. Osallistuminen Kuntokonkarit-kortilla tai osallistumismaksu 2,5 €/
krt + sisäänpääsy.  
ilmoittautuminen: liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207

•	 Uusi! Soveltava Dance ke klo 9.30–10.15 impivaaran uimahalli. Dance-
tanssijumppa on helppo, hauska ja hikinen tanssitunti. tanssiaskeleet ovat 
helppoja, joten mukaan pääsee tottumatonkin tanssija. Ohjaaja soveltaa 
liikkeitä asiakkaiden toimintakyvyn mukaan. tasapainon tueksi tanssia voi 
myös tuolista tukea ottaen. Osallistuminen 2,5 €/kerta+sisäänpääsymaksu. 
Ei ennakkoilmoittautumisia. lisätiedot: p. 050 594 7207

•	 Soveltava vesijuoksu, uusi ryhmä: ti klo 17 impivaaran uimahallin 
monitoimiallas, Uimahallinpolku 4. lämpimässä vedessä toteutettava 30 
minuutin vesijuoksutekniikan opastus sekä ohjattu juoksu ja jumppa. 
Vesijuoksuvyön saa hallilta lainaksi. Yleisavustajat tilataan, jos avustusta 
tarvitsevia asiakkaita on vähintään kolme. Avustusta varten ilmoittautu-
minen vesijuoksuun edeltävään torstaihin klo 12 mennessä tekstiviestillä 
p. 050 554 6222. Kirjoita viestiin: ”ilmoittautuminen vesijuoksuun, jumpan 
päivä, nimesi ja puhelinnumerosi”. Saat seuraavan perjantain aikana tiedon 
avustuksen järjestymisestä. 
Osallistuminen 2,5 € / krt + sisäänpääsymaksu (Seniori-, liikuntaranneke 
tai kertamaksu). Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua.

•	 Vesijumpat: impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4. Eritasoisia vesi-
jumppia lähes päivittäin. Osallistumismaksu 2,5 €/krt + Senioriranneke tai 
muu sisäänpääsymaksu. Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.  
lisätiedot: p. 02 262 3588 

apua liikunnan aloittamiseen 
Jos sinun tekisi mieli liikkua enemmän, muttet tiedä mistä aloittaa, tervetuloa 
maksuttomaan liikunnan palveluohjaukseen!  ilmoittautumista ei tarvita. 

•	 Runosmäen terveysasema (Signalistinkatu 2) ti 16.2., 15.3., 12.4., 10.5.  
klo 12.30–13.30.  
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 554 6226



36

VANHUSKESKUS 1 / RUNOSMäEN VANHUSKESKUS
Varusmestarintie 14, 20360 turku
lisätiedot: p. 040 139 1452 
linja-auto nro 18 Runosmäen suuntaan tulee vanhuskeskuksen lähelle.

Runosmäen vanhuskeskus kutsuu kaikki alueen ikäihmiset mukaan suosit-
tuun toimintaan. Kevään tapahtuma-aikataulut varmistuvat myöhemmin, 
seuraa ilmoittelua ilmoitustaululta ym. 

Esimerkkejä kevään tapahtumista:

•	 ”Karaoke virikkeeksi kaikille”: turun Karaokeklubi ry:n suositut lau-
luhetket jatkuvat. tervetuloa laulamaan joka kuukauden toinen keskiviikko 
klo 13.30–15.30. 

•	 ”Käsillä kaunista”: Käsityökerho tiistaisin klo 13–15  
(9.2., 23.2., 8.3., 22.3.). Osallistumismaksu 2,5 €.

•	 Maarian VPK esiintyy su 7.2. klo 13.30

lämpimästi tervetuloa!

Vanhuskeskuksessa on mahdollisuus myös ruokailuun klo 10.30–13.00.  
Päivittäin vaihtuva kotiruokalounas itsepalvelulinjastosta 6,10 €.  
Ruokailun järjestää Arkea Oy. 

SEURAKUNNAN EläKEläiStOiMiNtAA
•	 Raunistulan seniorikerho (Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12) 

joka toinen tiistai klo 13, parittomat viikot (10.5.2016 saakka).

•	 Ystävän tupa (Runosmäen seurakuntatalo, Munterinkatu 15) maanantai-
sin klo 13–15 ja torstaisin klo 11–13 (16.5.2016 saakka). Hartaus torstai-
sin klo 12.30.

•	 Nuoret eläkeläiset 60+, Keskusteluryhmä  ja miesten kokkiryhmä  
(Pallivahan seurakuntakeskus, Paltankatu 2) tiistaisin (2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 
29.3. ja 12.4.) klo 11.

•	 Omaishoitajat – vertaistukiryhmä omaishoitajille (Raunistulan 
seurakuntatalo, Murtomaantie 12) keskiviikkoisin (3.2., 2.3., 6.4. ja 4.5.)  
klo 13–14.30. 
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NUMMi-HaLiNeN

RUNOSMäEN KiRJAStO
Piiparinpolku 19, 20360 turku
P. 02 262 0767
linja-autot: 18 ja 88

avoinna: ma–to klo 10–19 sekä pe klo 10–16 

Kirjastossa on kirjojen lisäksi myös muuta toimintaa, mm. atk-opastusta ja 
erilaisia kerhoja, esim. Keskiviikkokerho keskiviikkoisin 20.1.–18.5. klo 
9.30–11.30. Keskiviikkokerhossa lehtien lukua, visailuja, musiikkia ja muuta 
ohjelmaa sekä vapaata keskustelua. 

Järjestämme toimintaa yhteistyössä eri yhdistysten, järjestöjen ja kaupungin 
kanssa. tervetuloa kirjastoon! 

tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
•	 Seniorijumppa to klo 13–14 Kuuvuoren nuorisotalo, Nummenpuisto-

katu 2. 2,5 €/kerta tai 25 €/kausi.

•	 Tuolijumppa to klo 13–13.45 Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2. 
3 €/kerta tai 30 €/kausi.

•	 Sauvakävely ma klo 13, lähtö Hannunniitun Moottoriseuran talolta, 
Vanhahämeentie 105. Maksuton. 

•	 Liikuntainfo, jossa voit kysyä liikunnan aloittamisesta tai turun liikunta-
palveluista ja -paikoista. liikuntainfot tiistaisin (2.2., 1.3., ja 12.4.)  
klo 14–15 Kirkkotien terveysasemalla (5. krs), Kirkkotie 13. Maksuton. 

Kysy lisävinkkejä alueesi liikuntapalveluvastaavalta  
p. 050 554 6225 tai satu.revosuo@turku.fi
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tURUN SEUDUN OMAiSHOitOKESKUS 
turun Seudun Omaishoitajat ja läheiset ry

Vanha Hämeentie 105,  20540 turku 
p. 02 231 0244 
www.omaishoitokeskus.fi
linja-autot: 2, 2A, 99, P2

avoinna arkisin klo 9–15.

turun Seudun Omaishoitokeskuksessa järjestetään päivätoimintaa omais-
hoidettaville sekä yksin asuville ikäihmisille. Päivätoiminnan hinta on 15 €/pv, 
sisältäen ruokailut ja ohjelman. Soita ja sovi tutustumiskäynnistä! 

Yhdistys järjestää lisäksi koulutusta, virkistystä ja vertaistukitoimintaa 
omaishoitoperheille sekä ikäihmisille. tapahtumamme ovat kaikille avoimia. 
tapahtumien yhteydessä kahvimaksu 2 €. lämpimästi tervetuloa!

Poimintoja kevään 2016 ohjelmasta: 
•	 to 28.1. klo 13 Pula-ajan ravitsemus -luento / Jukka Vornanen 
•	 ke 23.3. klo 13 Ritva-Annelin musiikkisalongissa Veikko lavi  
•	 to 24.3. klo 13 Pääsiäishartaus Omaishoitokeskuksessa 
•	 ti 5.4. klo 14–17 Minimessut Omaishoitokeskuksessa. Esittelyssä on ikäih-

misille suunnattuja sekä kotona tapahtuvaan hoivaan liittyviä tuotteita ja 
palveluita.  

•	 ma 25.4. klo 13 Kevättä rinnassa musiikkitilaisuus / leena ja Heikki Suo-
minen 

lue lisää tapahtumakalenteristamme kotisivuiltamme tai hae omasi 
Omaishoitokeskuksesta!

liiKUNtAA läHiöSSä, tUlE MUKAAN! 
Hannunniitun seurakuntatalolla Liiku tasapainoillen -ryhmät maanantai-
sin.tasapainoliikuntaryhmiin osallistuminen on maksutonta. Ryhmiin otetaan 
enintään 20 henkilöä/ryhmä. Maanantaisin klo 9.30–10.15 sekä 10.30–11.15.  

Mahdolliset tiedustelut p. 02 2625020, www.turku.fi/lehmusvalkama
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KURAlAN KYläMäKi
Jaanintie 45, 20540 turku
p. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi

Tapahtumat
•	 laitetaan pääsiäistä 18.–20.3. pe klo 9–14, la–su klo 11–17. 1950-luvun 

maalaiskoti valmistautuu pääsiäisen viettoon. Viikonloppuna Kokeiluvers-
taalla tutustutaan pääsiäismunien koristeluun perinteisellä vahatekniikalla 
(materiaalimaksu 2 €/muna).

•	 Oi ihana toukokuu! 28.–29.5. la–su klo 11–17. Kuralassa on kevättä rin-
nassa! Viikonlopun aikana juhlistetaan kevään tuloa ja ihastellaan puutar-
han ihmeitä. Kokeiluverstaalla sukelletaan vanhojen valokuvien maailmaan 
ja perehdytään isoäidinaikaisiin perhepotretteihin.

Kurssit (ilmoittautumiset kursseille www.turku.fi/museo)
•	 Ompeluseura 11.1.–18.4. parillisten viikkojen maanantait klo 17.30–20. 

tule mukaan oppimaan ja jakamaan perinteisiä käsityötaitoja. Yli 12-vuoti-
aille. Hinta 30 €/45 € + materiaalit.

•	 Klassiset leningit ja hulmuavat helmat 18.1.–25.4. parittomien viikkojen 
maanantait klo 17.30–20. Suunnittele ja toteuta aikaa kestävä lempivaa-
te kevät- ja kesärientoihin. Mahdollisuus painattaa oma hamekangas. Yli 
12-vuotiaille. Hinta 30 €/45 € + materiaalit.

•	 Puujakkara - käytännöllinen ja kaunis 5.–6.3. la–su klo 10–16. Puutyökurs-
silla rakennetaan joka kodin käyttöesine: persoonallinen pieni puujakkara 
arjen apulaiseksi. Yli 10-vuotiaille. Hinta 30 €/45 €, sis. materiaalit.

SEURAKUNNAN EläKEläiStOiMiNtAA
Varttuneen väen kerhot:
•	 Annantupa (Hannunniitun seurakuntatalo Virmuntie 2) joka toinen keski-

viikko, parilliset viikot (18.5.2016 saakka) klo 11–13.30, ruoka + kahvi 5€

•	 Sirpan kerho (Jaanin seurakuntatalo/Sokkelo. Jaanintie 36) joka toinen 
maanantai, parittomat viikot (6.6.2016 saakka) klo 13.
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MaaRia-PaaTTiNeN

tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
Paattisten aluetalon kuntosalilla pääset liikkumaan omatoimisesti 
Paattistalonkatu 1, ma–su klo 6–21. P. 02 262 3588, www.turku.fi/kuntosalit. 
Huom! Paikalla ei ole henkilökuntaa. Kulku magneettikortilla/-rannekkeella

Jäkärlän kuntosalilla pääset liikkumaan omatoimisesti Seniorirannekkeella 
Arkeologinkatu 9, ma, ke ja pe klo 17–19, to klo 18–20 ja su klo 12–14. 
P. 041 522 0804, www.turku.fi/kuntosalit

apua liikunnan aloittamiseen 
Jos sinun tekisi mieli liikkua enemmän, muttet tiedä mistä 
aloittaa, kysy lisävinkkejä alueesi liikuntapalveluvastaavalta  
p. 050 554 6222 tai johanna.friman@turku.fi

SEURAKUNNAN EläKEläiStOiMiNtAA
•	 Seniorikahvila (Paattisten pappila, Paattistentie 859) keskiviikkoisin 

(17.2., 16.3., 13.4.) klo 13. 

•	 Diakonia ja vapaaehtoispiiri (Paattisten pappila, Paattistentie 859) 
tiistaisin (16.2. ja 15.3.) klo 15.

•	 Tuolijumppaa (Yli-Maarian seurakuntatalo, Mittumaarintie 73) joka toi-
nen torstai (parittomat viikot) klo 11.30 (12.5.2016 saakka).

•	 Kotimäen naistenpiiri (Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1) 
maanantaisin klo 13 (9.5.2016 saakka).

•	 Tasapainoilua (Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1) joka toi-
nen tiistai (parittomat viikot) klo 12.30. Ohjaajana vertaisohjaaja. Jumpan 
jälkeen nautitaan seurakunnan tarjoamat kahvit.

•	 Kotimäen päiväpiiri (Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1) joka 
toinen keskiviikko (parittomat viikot) klo 13 (11.5.2016 saakka).  

•	 Muistijumppa (Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1) joka toinen 
keskiviikko (parilliset viikot) klo 13 (18.5.2016 saakka).
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VaRiSSUO-LaUSTe

iKARE – iKäiHMiSEN ARVOKAS EläMä
Paattinen: 
•	 Viikoittain laulupiiri to klo 13–15 Paattisten aluetalolla, Paattistentalonkatu 1 

(14.1.–19.5. ei 24.3. ja 5.5.). 

lisätietoja:  
p. 050 316 7715 (Outi), p. 050 316 7712 (Sirje),  
outi.tikkanen@aurala.fi tai ikare.aurala.fi

tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
Varissuon jäähallin kuntosalissa pääset liikkumaan omatoimisesti ja 
ohjatusti, sisäänkäynti pysäköintihallista, lähin osoite Suurpäänkatu 2, ma ja ke 
klo 8–18, ti ja to klo 7–15 ja 18–21, pe klo 8–21 sekä la 8–21 ja su klo 8–22. 
P. 02 262 3570, www.turku.fi/kuntosalit 
Huom! Paikalla ei ole henkilökuntaa. Kulku magneettikortilla/-rannekkeella

•	 Naisten kuntosalivuoro: torstaisin klo 15–16  (7.1.–12.5.2016). 

apua liikunnan aloittamiseen 
Jos sinun tekisi mieli liikkua enemmän, muttet tiedä mistä aloittaa, tervetuloa 
maksuttomaan liikunnan palveluohjaukseen!  ilmoittautumista ei tarvita. 

•	 Varissuon terveysasema (Nisse Kavonkatu 3) keskiviikkoisin klo 14–15  
(3.2., 2.3., 6.4. ja 4.5.) 
lisätiedot: liikuntapalvelukeskus p. 050 554 6229
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SEURAKUNNAN EläKEläiStOiMiNtAA
Varttuneen väen kerhot:
•	 Valpurin kammari (Varissuon kirkko, Kousankatu 6) joka toinen tiistai, 

parittomat viikot (24.5.2016 saakka) klo 12. Ruoka ja kahvi 2 €.

•	 Pikku tupa (Varissuon kirkko, Kousankatu 6) maanantaisin, tiistaisin ja 
keskiviikkoisin 15.6.2016 saakka klo 12–15, ruoka ja kahvi 2 €. Huom. ei 
parittomien viikkojen tiistaina, jolloin Valpurin kammari kokoontuu yläker-
rassa. 

•	 Hurttivuoren kerho (Hurttivuoren seurakuntakoti, Punatulkunkatu 1) 
joka toinen torstai, parilliset viikot (19.5.2016 saakka) klo 13 kahvitarjoilu.

•	 Keskiviikkokerho (lausteen seurakuntatalo, Maistraatinpolku 1) joka toi-
nen keskiviikko, parittomat viikot klo 13.

Muuta toimintaa: 
•	 17.2. Kinkerit Varissuon kirkolla klo 12.
•	 23.3. Messu ja kirkkokahvit klo 13.

liiKUNtAA läHiöSSä, tUlE MUKAAN!
Varissuon Kimppakeskus
Katteluksenkatu 5, sisäänkäynti sisäpihalta
linja-autolla 12 pääset lähelle.

Liiku tasapainoillen: Perjantaisin klo 12–12.45. Monipuolista, innostavaa 
tasapainoliikuntaa niin aloittelijoille kuin ammattilaisillekin. Ota mukaan 
sisätossut, vesipullo ja reipas mieli! Ryhmä on maksuton ja avoin kaikille 
turkulaisille senioreille.

Mahdolliset tiedustelut p. 02 2625020 / www.turku.fi/lehmusvalkama
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HiRVeNSaLO-KaKSKeRTa

SKaNSSi-UiTTaMO

tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
apua liikunnan aloittamiseen 
Jos sinun tekisi mieli liikkua enemmän, muttet tiedä mistä 
aloittaa, kysy lisävinkkejä alueesi liikuntapalveluvastaavalta 
p. 050 554 6219 tai yasmin.akbulat@turku.fi.

KOtiKUNNAS, turun lähimmäispalveluyhdistys ry

luolavuorentie 4, 20810 turku
www.kotikunnas.fi
facebook.com/kotikunnas
linja-autot: Pi, P3 sekä 18.

Kotikunnas on palvelutalon lisäksi lähialueen ikäihmisten resurssikeskus. 
Kotikunnaassa on kansalaistoimintaa, erilaisia konsertteja, taidenäyttelyitä 
yms., jotka ovat avoimia myös lähialueen kotona asuville eläkeläisille. 
Ryhmien tulosta toivomme etukäteen ilmoittautumista p. 044 082 0213.

esimerkkejä kevään ryhmistä ja tapahtumista:

•	 Kari tapion muistokonsertti ke 24.2. klo 13. Kari ja kaverit. 

•	 tanssit ke 9.3. klo 13. tahdeista vastaavat Juhani Virta ja taina laiho.

•	 Hengellistä musiikkia yläaulassa klo 13 ti 23.2., ma 21.3., ke 20.4. sekä 
ti 17.5.

•	 Kortteliklubi lähialueen kotona asuville eläkeläisille maanantaisin klo 
10.30–12. Vaihtelevaa ohjelmaa, joka pyritään suunnittelemaan kävijöiden 
kanssa. Voit tulla avoimeen kerhotoimintaan joka viikko tai silloin kun 
sinulle sopii. 

•	 Muistojen bulevardi luvassa yhteislaulua ja muistelua talon asukkaille sekä 
kotona asuville eläkeläisille. Perjantaina (5.2./4.3./8.4./13.5.) klo 13.
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MONitAiDEKAHVilA
Monikulttuurinen yhdistys, Monitaide-tiimi

luolavuorentie 4, 20810 turku
linja-autot: P1, P3 ja 18.
tiedustelut ja tilaukset esim. merkkipäiviisi p. 044 974 1610/Pirjo lehtonen

Monitaidekahvila toimii Kotikunnaan tiloissa arkisin klo 11–15. 

•	 Kahvila on samalla myös kohtaamispaikka, jossa voi lukea lehtiä, 
koota palapeliä tms. 

•	 tervetuloa nauttimaan itse leivottuja herkkuja ja 
keskustelemaan mm. eri kulttuureista kanssamme. 

•	 Kahvilassa on herkkujen lisäksi myös käsitöitä, mm. kortteja.

tervetuloa!

tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
Petreliuksen uimahallissa pääset liikkumaan omatoimisesti ja ohjatusti, 
Ruiskatu 2, ma–ke klo 6–10 ja 14–19, to klo 15–19, pe klo 6–10 ja 14–18 
sekä la–su klo 10–14.30, p. 044 907 2702, www.turku.fi/uimahallit

•	 Vesijumpat: Eritasoisia vesijumppia päivä- ja ilta-aikaan vesijumppamak-
sulla. Ryhmiin tulee ilmoittautua. 

•	 Kuntosaliharjoittelun aBC-kursseja ja kuntosalin laiteopastuksia 
järjestetään kysynnän mukaan.  tunneista tiedotetaan etukäteen uimahallin 
nettisivuilla ja uimahallilla. lisätiedot uimahallilta p. 044 907 2702.

60+ Kävelyryhmä:
Vertaisohjaajan vetämänä maanantaisin (30.5. asti). tapaamispaikka Koivulan 
liikekeskuksen luona klo 10.15. liikutaan oman kunnon mukaan. Osallistumi-
nen omalla vastuulla. lisätiedot: p. 050 322 1808.

apua liikunnan aloittamiseen 
Jos sinun tekisi mieli liikkua enemmän, muttet tiedä mistä
aloittaa, kysy lisävinkkejä alueesi liikuntapalveluvastaavalta 
p. 050 554 6228 tai toni.pekkola@turku.fi
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lEHMUSVAlKAMAN HYViNVOiNtiKESKUS
lehmusvalkaman Hyvinvointikeskus
Karviaiskatu 7, 20720 turku
P. 02 2625020. 
www.turku.fi/lehmusvalkama
linja-autot: 9,12,99 sekä P1

Avoinna kaikille turkulaisille 65+ eläkeläisille. tervetuloa tutustumaan moni-
puoliseen toimintaan!

•	 Kädentaito ja puutyökeskus 65+ ma–to klo 9–15 ja pe klo 9–14, 
päivämaksu 2,50 € tai lukukausimaksu 25 €. Kangaspuilla kudontaa. 

•	 Liikunta: Monipuolista liikuntaa mm. tuolijumppaa ja vesi- ja tasapainolii-
kuntaa. Myös kuntosali, jossa 4 kerran perehdytys on maksuton, jonka 
jälkeen voit itsenäisesti käyttää. Varaukset neuvonnasta. 

•	 Sauna- ja allasosasto: Kylvettäjä on paikalla pientä apua tarvitseville. 
Aamu-uinti 2,5 € (ma–pe klo 7–8 naiset ja klo 8–9 miehet). Yleinen sauna 
4 € (ke klo 7–12 naiset, to klo 7–14 miehet, pe klo 7–14 naiset).

Tulossa kevätohjelmaa: 

•	 Sunnuntaina 14.2. klo 15 Ystävänpäivän kahvikonsertti. Esiintyjinä tango-
finalisti 2014 ja 2015 Piritta Venho ja Annamaria lehto. liput ennakkoon 
hyvinvointikeskuskortilla 10 €, muut 12 €. Samana päivänä, jos on jäljellä 
15 €. lipun hintaan sisältyy kahvi ja kahvileipä.

•	 Maanantaina 29.2. klo 13 Kalevalanpäivän ohjelmaa. Karaokeklubi esittää 
”Mieleni minun tekevi”, vapaa pääsy! 

•	 torstaina 10.3. klo 15–18 tähtikonsertti & tanssit Mikko Mäkeläinen & 
Myrskylyhty. liput hyvinvointikeskuskortilla etukäteen ostettuna 13 €, 
muut 15 €. Samana päivänä, jos on jäljellä 17 €. lipun hintaan sisältyy kahvi 
ja kahvileipä.

•	 torstaina 28.4. klo 18 Vappuiltamat. Hyvää ohjelmaa, tanssimusiikista vas-
taa Jarkko Salmi & Sunsett, vapaa pääsy! 

Ruokailu: lehmusvalkamassa on aamiais- ja lounasmahdollisuus ma–su. 
lounaan lisäksi voi ostaa itsetehtyjä tuotteita kotiin, esim. salaatteja, keittoja 
yms. Eläkeläisille aamiainen 2 € ja lounas 6,10 €. 
Ruokailun järjestää Arkea Oy.
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SEURAKUNNAN EläKEläiStOiMiNtAA
•	 Yhteinen teemakahvila keskiviikkoisin (3.2., 2.3. ja 6.4.) klo 13 Martin 

seurakuntatalolla. Kuukauden ensimmäisinä keskiviikkoina yhteistä teemaa 
on avaamassa myös seurakunnan pappi. 

•	 Keittolounaat ja kerhokahvilat  
Martin seurakuntatalolla: Keittolounaat ke (17.2., 16.3. ja 20.4.) klo 13 ja 
kerhokahvilat ke (10.2., 9.3. ja 13.4.) klo 13. 
Uittamon seurakuntatalolla: Keittolounaat ke (10.2., 9.3. ja 13.4.) klo 13 ja 
kerhokahvilat ke (17.2., 16.3. ja 20.4.) klo 13.

•	 Kanttorinkahvila  
Kerran kuussa, kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 13 on Martin seu-
rakuntatalon flyygeli erityisen hyvässä käytössä. Silloin seurakunnan kant-
tori laulattaa kaikkia halukkaita. Mukaan voi tulla, vaikka ei uskoisi omista-
vansa lauluääntä – sillä laulut ovat myös runoutta! Harva silti malttaa olla 
lähtemättä mukaan lauleskelemaan... laulamaan kokoonnutaan 27.1., 30.3. 
ja 27.4. Martin srk-talolle. Hiihtolomaviikolla helmikuun lopussa ei ole 
kanttorinkahvilaa. 

•	 Pääsiäishartaus ja Herran pyhä ehtoollinen ke 23.3. klo 13 Martin 
kirkossa.

•	 Kevään eläkeläisretki ke 18.5. Kevät on kauneimmillaan, satoi tai pais-
toi. Retki suuntaa lähisaaristoon ke 18.5. klo 9 Martin seurakuntatalolta. 
Kevätretken ohjelmaan kuuluu paikallisia tarinoita, eksoottisia kasveja ja 
huvilaromantiikkaa. Yhteisestä ateriasta nautitaan kauniin luonnon keskel-
lä. ilmoittautumisesi ja tiedot ruoka-aineallergiastasi huhtikuun loppuun 
mennessä srk-sihteeri Katja Johanssonille päivittäin klo 9–15, viimeistään 
perjantaina 29.4. p. 040 3417377 tai sähköpostiin katja.johansson@evl.fi.

•	 Torstaipiiri (Henrikinkirkko, Peltolantie 2) torstaisin klo 13.

•	 Seniorikahvila (Koivulan seurakuntatalo, Sävelkuja 3) maanantaisin klo 13.
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YLeiSeT

FiNGERROOSiN Säätiö, löYtäVä-HANKE
Löytävä-hanke – löytävätyön tavoitteena on kohdata arjessa haasteita 
omaavia, palveluiden ulkopuolella olevia ikääntyneitä. työtä tehdään esimer-
kiksi yksinäisten, masentuneiden, pelokkaiden sekä päihdeongelmiin ajau-
tuneiden ikääntyneiden sekä heidän läheistensä parissa. Kotikäyntien avulla 
löytävätyöntekijät kartoittavat tilannetta ikääntyneen arjessa ja ohjaavat 
ikääntyneen tarvittavien palveluiden piiriin. Mikäli olet huolissasi omasta tai 
lähimmäisesi tilanteesta, ota yhteyttä löytävätyöntekijään.

Pilkeporukat ovat yli 60-vuotiaille päihteiden kanssa tasapainoileville ikäih-
misille suunnattua toimintaa. Pilketoiminta toteutetaan yhteistyössä turun 
kaupungin kotihoidon ja Fingerroosin säätiön kanssa. lisätietoa Pilkeporuk-
katoiminnasta löytävä-hankkeen työntekijöiltä.

lisäksi löytävä-hanke järjestää ikääntyneiden korttelikahvit löytävän van-
hustyön toimipisteessä tiistaisin klo 10–11.30 osoitteessa Brahenkatu 7. 
tervetuloa! 

Löytävä-hanke, Brahenkatu 7, 20100 turku, www.fingerroos.net/loytava

Piia Halla – p. 044 975 17 57, piia.halla@fingerroos.net
Oskari Orvasto – p. 044 975 17 50, oskari.orvasto@fingerroos.net
Saija Rahunen – p. 044 975 16 10, saija.rahunen@fingerroos.net

MäNtYRiNtEEN VANHAiNKOti/VANHUSKESKUS 4 
Mäntyrinteen vanhainkoti
Virvoituksentie 5, 20720 turku

Kuntosalivuoro kotona asuville ikäihmisille  
Ma klo 11–11.45 ja ti klo 11–12.15. Neljän kerran perehdytys 
on maksuton, jonka jälkeen voit käyttää kuntosalia edullisesti itsenäisesti.
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tURUN KAUPUNGiN liiKUNtAPAlVElUKESKUS
Käyntiosoite: Blomberginaukio 4, 20720 turku
Asiakaspalvelu sijaitsee Kupittaan jalkapallostadionin päädyssä katutasossa 1. 
kerroksessa.  
p. 02 262 3232

Senioriranneke ja -kortti
65 vuotta täyttäneet turkulaiset voivat ostaa Seniorirannekkeen, joka toimii 
sisäänpääsynä turun kaupungin liikuntapakkoihin sekä kulttuurin pariin. Hinta 
40 €, voimassa 6kk ostopäivästä. Keväällä 2016 Senioriranneke avaa ovet 
turun kaupungin tietyille liikuntapaikoille sekä seuraaviin museoihin:

•	 Wäinö Aaltosen museo, itäinen Rantakatu 38,  
maksuton sisäänpääsy ti–pe klo 13–16

•	 Biologinen museo, Neitsytpolku 1,  
maksuton sisäänpääsy ti–pe klo 13–16

•	 turun linna, linnankatu 80,  
maksuton sisäänpääsy huhtikuussa ti–pe klo 13–16

•	 Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, läntinen rantakatu 13,  
maksuton sisäänpääsy kesäkuussa ti–pe klo 10–13

•	 luostarimäen käsityöläismuseo, Vartiovuorenkatu 2,  
maksuton sisäänpääsy kesäkuussa ti–pe klo 10–13

•	 turun filharmoninen orkesteri, Aninkaistenkatu 9,  
ilmainen käsiohjelma sinfoniakonsertteihin

lisätiedot: www.turku.fi/senioriranneke tai p. 050 554 6224

Myyntipisteet: 
•	 liikuntapalvelukeskus asiakaspalvelu, Blomberginaukio 4
•	 impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4
•	 Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssinkatu 10
•	 Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2
•	 Samppalinnan maauimala, Volter Kilven katu 2
•	 Wäinö Aaltosen museo, itäinen rantakatu 38 (suljettu 18.1.–3.2., 25.4.–9.6.)
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Kuntokonkarit
Kuntokonkarit–liikuntapalvelu tutustuttaa liikunnanaloittelijoita, yli 55-vuoti-
aita naisia ja miehiä eri liikuntalajeihin ilman yläikärajaa. Kausimaksu oikeuttaa 
lähes 30 liikuntaryhmään viikossa. lajeina mm. kävelysählyä, keilailua, keho-
huoltoa, kuntopiiriä, tanssia ja lentopalloa. 

Kausimaksu (11.1.–8.5.2016) eläkeläisille 40 euroa (ulkopaikkakuntalaisille  
60 €). 7.3. alkaen puolenkauden maksu. 

Korttien myyntipaikat:
•	 liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelu, Blomberginaukio 4
•	 impivaaran uimahalli, uimahallinpolku 4
•	 Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssinkatu 10

lisätiedot: www.turku.fi/kuntokonkarit, p. 050 554 6218 

Saattajakortti
Saattajakortti helpottaa avustajaa tarvitsevan kuntalaisen harrastuksiin pääsyä. 
Saattajakortin avulla liikkumisrajoitteinen, pitkäaikaissairas tai vammainen  
asiakas voi ottaa avustajan maksutta mukaan tietyille liikuntapaikoille ja  
kulttuurikohteisiin.  

Käyttökohteet turussa: 
•	 turun kaupungin ylläpitämät uimahallit ja kuntosalit
•	 turun taidemuseo
•	 tEHDAS teatteri Manilla
•	 turun Nuori teatteri
•	 Aurinkobaletti
•	 tanssiteatteri ERi
•	 FC interin ja FC tPS:n kotipelit
•	 HC tPS:n kotipelit
•	 Ruisrock

lisätietoa ja hakulomakkeet: www.turku.fi/saattajakortti tai p. 050 554 6222 
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tURUN SEUDUN VANHUStUKi RY, tukiystävätoiminta

läntinen Pitkäkatu 33, 20100 turku 
p. 045 613 8839
tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi
www.vanhustuki.fi

Olet yli 70-vuotias ja asut yksin. Kaipaatko ystävää?
Välitämme vapaaehtoisia tuki- ja puhelinystäviä yksinäisten kotona yksin 
asuvien yli 70-vuotiaiden vanhusten arjen iloksi ja tueksi. Vapaaehtoisemme 
ovat täysi-ikäisiä ja vaitiolovelvollisia. 

•	 tukiystävä käy sopimuksen mukaan vanhuksen luona 1–2 kertaa kuukau-
dessa. Ystävän kanssa voi vaan rupatella tai halutessa voitte ulkoilla, käydä 
asioilla tai vaikka yhdistyksemme tilaisuuksissa. 

•	 Puhelinystävä soittaa sovitusti 2–4 kertaa kuukaudessa. Ystävän kanssa saa 
jakaa kuulumiset ja vaihtaa ajatuksia. Puhelun kesto on enintään 30 min.

toimimme RAY:n tuella ja palvelumme ovat asiakkaille maksutonta. Kysy 
ystävää numerosta 045 613 8839!

Haluatko vanhuksen ystäväksi?
ilmoittaudu tukiystävätoiminnan maksuttomalle Ystävän peruskurssille (3h). 
Kurssi järjestetään kerran kuukaudessa keskiviikkoisin: 

•	 24.2. kello 16.30–19.30
•	 23.3. kello 13–16
•	 20.4. kello 16.30–19.30
•	 18.5. kello 13–16.

Saat kurssilta todistuksen. 
Osallistuminen ei velvoita toiminnan 
aloittamista.Otathan yhteyttä!
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soitellaan,
soitellaan

Tervetuloa mukaan 
soittopalveluun!

Soitamme teille ja jutellaan 
yhdessä kuulumiset.

Soitto kerran viikossa iltapäivällä 
tiistaisin tai torstaisin

Pääset mukaan ottamalla ensin 
yhteyttä p. 040 596 6502.

Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Palvelun järjestää Turun 
kaupungin hyvinvointitoimialan 
vanhuspalvelujen vapaaehtois-

toiminta yhteistyössä 
vapaaehtoistoimintaa järjestävien 

toimijoiden kanssa.

Soitellaan, soitellaan!

Ota yhteyttä p. 
040 596 6502
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VAPAAEHtOiStOiMiNtA iKäiHMiStEN PARiSSA  
HEiDäN KOtONA ASUESSAAN -ESitE 
turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja useat turun alueella vapaaehtoistyötä 
ikäihmisten parissa tekevät yhdistykset ovat tehneet yhteistyössä esitteen, 
jossa kerrotaan vapaaehtoistoiminnasta kotona asuvien ikäihmisten hyvin-
voinnin tueksi. 

Esitteessä kerrotaan miten tullaan vapaaehtoistoiminnan asiakkaaksi. Vapaa-
ehtoinen seurustelee, ulkoilee ja tekee virkistyskäyntejä asiakkaan kanssa. 
Vapaaehtoinen ei tee sairaanhoidollisia ja kotihoitoon liittyviä töitä. Vapaaeh-
toinen ei korvaa kotihoidon käyntiä. Vapaaehtoistoimintaa on useissa yhdis-
tyksissä ja järjestöissä.

Tilaa esite tarvittaessa kotiin postin tuomana.

lisätiedot: liisa Kaisti p. 040 596 6502 tai  
liisa.kaisti@turku.fi.

OlEtKO KiiNNOStUNUt VAPAAEHtOiStOiMiNNAStA?
Mietitkö vapaaehtoiseksi ryhtymistä?
Vapaaehtoistoiminnasta ikäihmisten parissa kuulet lisää:

•	 Pääkirjastossa (linnankatu 2) perjantaisin (5.2./19.2./4.3./18.3./8.4./22.4./ 
13.5./27.5.) klo 10.30–12.

•	 ikäihmisten palvelutori Poijussa (Humalistonkatu 7) NonStop-infot keski-
viikkoisin (24.2./30.3./27.4.) klo 16.15–17.30.

Palveluohjaus turun kaupunki,  
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori liisa Kaisti,  
vapaaehtoistoiminta.hyto@turku.fi / p. 040 596 6502.
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YKSINÄISYYTTÄ EHKÄISEVIÄ 
Ystäväpiiri-ryhmiä
Ystäväpiiri-ryhmä on suunnattu sinulle, 
joka koet yksinäisyyttä joskus tai joka päivä.
Ryhmän tavoitteena on osallistujien yksinäisyyden tunteen 
lievittyminen sekä uusien ystävien löytäminen. 
Ryhmä kokoontuu ohjatusti 12 kertaa, ja yhteen ryhmään 
otetaan korkeintaan 8 senioria.
Ryhmää ohjaa koulutetut Ystäväpiiri-ohjaajat.
 
Vanhustyön keskusliiton kehittämä Ystäväpiiri-toiminta on 
valtakunnallista.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Turussa keväällä alkaviin Ystäväpiiri-ryhmiin:
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, 
asiakasneuvonta puh. 02-2625020
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, 
asiakasneuvonta 02-2626000

 
Lisää tietoa Ystäväpiiri-toiminnasta ja -ryhmistä:
Vanhustyön keskusliitto, Heidi Rytky-Ylinen, 
050 373 1057 ja heidi.rytky-ylinen@vtkl.fi
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KUlttUURiYStäVät 
tarvitsetko seuraa ja turvaa esim. esitteessä oleviin tapahtumiin? turussa ja 
Kaarinassa toimiva Kulttuuriystävä-palvelu välittää ikäihmisille seuraksi ja 
turvaksi koulutettuja vapaaehtoisia!

Kulttuuriystävien varaus ma–pe klo10–14 SPR turun osasto: p. 046 920 4142. 

Kulttuuriystävän kanssa liikkuessasi maksat useissa kohteissa vain oman 
sisäänpääsymaksusi sekä yhteiset matkakulunne kotisi ja retkikohteen välillä. 
Yhteistyökohteita mm. turun kaupunginteatteri, turun filharmonisen 
orkesterin ja turun konservatorion kamarikuoron konsertit, 
Forum Marinum, Kaarina-teatteri, tanssiteatteriERi, Kuralan Kylämäki, 
turun taidemuseo, turun taideakatemian esittävä taide, 
FC interin jalkapallo-ottelut Veikkausliigassa. 
Kulttuuriystävä voi tulla turvaksi myös 
ilmaisiin kohteisiin.

VAPAAEHtOiNEN läHiMMäiSAPU
turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus
Puutarhakatu 22, 20100 turku

1. Kertaluontoinen saatto- ja asiointiapu (maksuton) lääkäriin, 
laboratorioon, kampaajalle, kirkkoon, konserttiin... 
Varaukset ma–to klo 11–13 numerosta 040 341 7330. 
Soita mieluiten n. 1 viikko ennen saattoajankohtaa. 
tarvittavat tiedot: nimi, ikä, osoite ja puhelinnro, mihin olette menossa ja 
milloin haluat saattajan olevan luonasi.

2. Säännöllinen ystävätoiminta ja ulkoiluapu, jossa vapaaehtoinen 
lähimmäinen vierailee sopimuksen mukaan 2-4 kertaa / kk saman henkilön 
luona, n. 1,5–2 tuntia kerrallaan. Yhdessä voidaan ulkoilla, käydä kaupungilla 
tai vaikkapa kirkossa. Mikäli liikuntakyky tai sää ei mahdollista kotoa lähte-
mistä, vapaaehtoisten kanssa voi kiehauttaa kahvit ja jutustella. Asiakkaalle ei 
tule käynneistä kustannuksia. 

tiedustelut: Vanhustyön toiminnanohjaaja Riitta Räsänen p. 040 341 7551, 
riitta.rasanen@evl.fi.
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AVUStAJAKESKUS 
Välitämme
•	 vapaaehtoisia avustajia henkilöille, jotka tarvitsevat apua liikkumisessa, 

ovat näkö- tai kehitysvammaisia tai heillä on muistin ongelmia.
•	 avustajia palkallisiin töihin mm. henkilökohtaisiksi avustajiksi, tukihenkilöiksi. 

Avustajien välitys: ma–to 9–12 
Ohjaus ja neuvonta: ma–to 13–15

Vapaaehtoistyössä asiakas korvaa avustajan kulut. Ei kodinhoidollisiin eikä 
sairaanhoidollisiin tehtäviin. Avustajapyyntö vähintään 3 päivää aikaisemmin. 

Palkallista avustajaa haettaessa päätös henkilökohtaisesta avusta.

lisätiedot sekä välityspyynnöt p. 02 251 8549 tai Avustakeskuksen internet-
sivujen kautta www.avustajakeskus.fi.



Kevään menovinkit senioreille -esitteen toteutus:

Julkaisija: Avoimet Ovet -hanke, www.kotikunnas.fi 
taitto: Suvi Pulliainen 
Paino: KMG Printworks, 2016 
Painos: 4000 kpl

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

tervetuloa toiminnan pariin!

Jos et syystä tai toisesta uskalla yksin tulla tapahtumiin mukaan, 
muista että turussa toimii koulutettuja vapaaehtoisia. Heidän 
kanssaan on turvallista lähteä tutustumaan esim. tässä esitteessä 
oleviin paikkoihin. 

lisätietoja vapaaehtoisista saattaja-apua tarjoavista tahoista on 
esitteen lopussa.

Haluatteko tapahtumanne ensi kesän esitteeseen?  
lisätietoja osoitteesta: menovinkit@kotikunnas.fi


