1.2.–31.5.2020

Kevään
menovinkit senioreille
Liikkuva resurssikeskus -hankkeen julkaisu 1/2020

Hei,
Turun kaupunki, seurakunta ja lukuisat järjestöt ovat keränneet Sinulle tähän esitteeseen esimerkinomaisesti menovinkkejä ajalle
1.2.–31.5.2020. Tarjolla on monipuolisia mahdollisuuksia, jotka ovat
avoimia kaikille kotona asuville turkulaisille senioreille. Kannattaa
tutustua myös esitteestä löytyviin vapaaehtoistoiminnan sivuihin.
Seuraathan myös lehti-ilmoittelua; kaikkien tahojen ilmoituksia ei
tässä esitteessä ole.
Esitteen lopusta (s. 99)
Tervetuloa nauttimaan jälleen
löytyy leikkimielinen Taidelääkekortti, jota täyttämällä voit osallistua
arvontaan ja voittaa kulttuurielämyksen! Merkkaa Taidelääkekorttiisi
kevään aikana nauttimasi taidepillerit
jotka voivat olla musiikki-,
kirjallisuus- tai vaikkapa museoelämyspillereitä. Kun Taidelääkekortissasi on merkattuna tiedot vähintään kolmen pillerin nauttimisesta,
palauta korttisi yhteystietoineen Turun pääkirjaston aulassa sijaitsevaan keräyskoppaan tai tuo se Liikkuvan resurssikeskuksen työntekijälle 18.5.2020 mennessä ja osallistut arvontaan. Kevään taidepilleriesimerkit löydät esitteestä kuvien avulla. Näiden pillerien nauttimisessa ei ole liika-annostusta.
Kiitos kaikille yhteistyöstä, erityiskiitokset vapaaehtoisille!

Esitettä ja monen esitteessä olevan järjestön toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.
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Sisältö

Olet tervetullut mukaan kaikkiin tämän esitteen toimintoihin,
vaikka tapahtuma- ja ryhmäesimerkit esitelläänkin esitteessä
suuralueittain.

Kerää
Taidepillereitä
Osallistu Taidepilleri-kuvalla
merkittyihin menoihin ja
merkkaa menosi tämän lehden
lopusta löytyvään korttiin.
Osallistu arvontaan!
Lisätietoja esitteen
sivulta

99 !

Koetko, että
muistisi on heikentynyt
tai onko sinulla muistisairaus?

Oletko kiinnostunut
taiteesta ja kulttuurista?
Tule rohkeasti mukaan tekemään, kokeilemaan
ja osallistumaan matalan kynnyksen toimintaamme!
Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle -hanke
tarjoaa yksilö- ja ryhmämuotoista kulttuuritoimintaa,
jota suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.
Lisää hankkeesta ja kevään tapahtumista: www.muistiturku.fi.
Helena Leminen
p. 040 355 0897
helena.leminen@muistiturku.fi
Mirva Nurmio-Böse
p. 040 513 3159
mirva.nurmio-bose@muistiturku.fi
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Tapahtumat,
näyttelyt ja ryhmät
suuralueittain
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Turun kaupunginkirjasto
Linnankatu 2. Esteetön kulku jokirannan puolelta kirjastopihan ovista
tai Kauppiaskadun ja Linnakadun kulmasta luiskaa pitkin.
Virkeä vanhuus -luentosarja
Pääkirjaston Studiossa (uusi puoli, 1. kerros) tiistaina klo 12–13.30
Luento- ja keskustelusarja hyvän ikääntymisen mahdollisuuksista
Ti 18.2.
					
					
					
					

Ikääntyneiden erityisherkkien kokemuksia
Yhteiskuntatieteiden tohtori, HSP-Suomen Erityisherkät ry:n
toiminnanjohtaja Hannu Sirkkilä käsittelee luennolla erityisherkkyyden
sisältöä ja vaikutuksia. Ikääntyneelle erityisherkkyys voi merkitä
kokemuksien runsautta, voimavaroja ja elämän iloa.

Ti 17.3.
					
					
					
					
					

Kipu ja sen kanssa elämään oppiminen.
Mistä kipu iäkkäillä johtuu ja miten sitä voidaan lievittää niin lääkkeettömin
kuin lääketieteellisinkin keinoin? Mitä voin itse tehdä kipuni vähentymiseksi?
Tiedätkö, miten tyyny liittyy kivun hoitoon? Tiedätkö, mikä kivun hoidossa 		
on sinulle vaarallista ja ehdottomasti kiellettyä? Geriatrian vastuulääkäri
Sanna Maula Pihlajalinnasta kertoo.

Ti 14.4.
					
					
					
					

Oma jaksaminen läheisen sairaan elämässä
Mielenterveysomainen on henkilö, joka on huolissaan läheisensä henkisestä
jaksamisesta. Miten omainen pystyy vaikuttamaan omaan jaksamiseen?
Aiheesta luennoi omaistyöntekijä ja lähihoitaja Jill Söderdahl,
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry, Turku

Ti 19.5.
					
					
					

Toimiva muisti – mitä itse voin tehdä?
Ylilääkäri, geriatri Minna Löppönen kertoo, mitä jokainen voi tehdä, jotta
muisti toimii ja säilyy vaikka ikää kertyy. Uudet tutkimustulokset ovat
rohkaisevia ja kannustavat meitä toimimaan - yhdessä, ajoissa ja aktiivisesti.

Voimaa vanhuuteen -luentosarja
Pääkirjaston Studiossa (uusi puoli, 1. kerros)
Katso lisätietoja Liikuntapalvelukeskuksen ilmoituksesta sivulta 76.
Pankkipäivä
Pääkirjaston Studiossa maanantaina 10.2., 9.3., 6.4., 11.5. ja 8.6. klo 14–15.30.
Miten laskujen maksaminen onnistuu verkkopankissa? Entä miten tapahtuu matkalippujen ostaminen netissä? Miten pankkitunnuksilla kirjaudutaan Kelan asiointipalveluun tai tarkistetaan omia terveystietoja? Ratkaisuna suureen neuvontatarpeeseen pankit opastavat pankkitunnusten ja verkkopankin käytössä. Yhteistyössä
Osuuspankki, S-pankki, Nordea ja Danske Bank.
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Omakirjasto
Omakirjasto tarjoaa kirjastopalveluita sekä muita kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita
maksutta kotiin niille, joiden on vaikea päästä palveluiden ääreen.
Kirjakassipalvelu
Kirjakassipalvelussa pakkaamme asiakkaalle hänen toivomiaan kirjoja, äänikirjoja,
lehtiä, musiikkia ja elokuvia valmiiksi kassiin kerran kuukaudessa. Kassin voi noutaa
kirjastosta tai se voidaan toimittaa asiakkaalle kotiin.

Suuralueet Keskusta

Celia-äänikirjojen infotilaisuudet
Huono näkö, heikot kädet, lukihäiriö? Jos painetun kirjan lukeminen on vaikeaa,
voit saada käyttöösi Celian 40 000 äänikirjaa. Kuuntele vaivatta netissä tai CD-levyltä.
Tilaisuudet pääkirjaston aulan infopisteessä 7.2., 10.3., 8.4., 28.4., 14.5. klo 10–11 ja
25.2., 27.3., 29.5. klo 15–16.

Omakirjasto.fi
Omakirjasto.fi -palveluita voi käyttää tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Alkuopastus voi tapahtua asiakkaan kotona. Omakirjastosta voi saada myös tablettitietokoneen kokeilulainaan. Palveluita ovat esimerkiksi kirjaston e-kirjat ja e-äänikirjat,
Turun filharmonisen orkesterin konsertit, museovalokuvat sekä jumalanpalvelukset
Turun tuomiokirkosta. Valikoimissa on monenlaista vapaa-ajan toimintaa. Kaikki palvelut ovat maksuttomia.
Omakirjasto-infot
Tule tutustumaan ja juttelemaan!
Ke 26.2. klo 13–14 		 Aulan infopiste
Ti 24.3. 		 klo 10–11 		 Rotunda
Viihdy verkossa – Omakirjasto senioreille
Omakirjasto toimii myös verkossa. Mitä se tarkoittaa? Mitä sillä voi tehdä? Mikä on
kirjakassipalvelu? Tapahtumassa näet, miten helposta ja ilahduttavasta palvelusta
on kyse. Pääset itse kokeilemaan ja tutustumaan.
Pääkirjaston Studio (uusi puoli, 1. krs.) ti 18.2. klo 17–19
Lisätietoa Omakirjastosta: omakirjasto@turku.fi, p. 040 183 3984
Vempaintuki
Pääkirjaston tieto-osaston maakuntahuone (uudisosa, 2. kerros)
perjantaisin 17.1.–8.5. klo 14.00–15.30.
Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä?
Ota oma laite mukaan ja tule kysymään, niin mietitään yhdessä ratkaisua ongelmaan!
(Katso myös esitteen sivut 68–70).
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Hittimittari
Pääkirjaston musiikkiosaston Stagella keskiviikkona klo 14–15.30.
Pienen alustuksen jälkeen kuunnellaan päivän teemaan liittyviä kappaleita.
Mikä onkaan yleisön suosikki?
26.2. Käännöskappaleet
11.3. Jazz-diivat
8.4. Toivekappaleet
Kevään yhteislaulut
Pääkirjaston musiikkiosastolla kaksi kertaa kuukaudessa.
Laulattajana Timo Rautala.
13.2. klo 16–17
28.2. klo 18–19
12.3. klo 16–17
27.3. klo 16–17
7.4.		 klo 16–17
29.4. klo 15–16
14.5. klo 16–17
Suvi Suloinen -kevätjuhla kaikille 29.5. klo 13–15
Tule toivottamaan kesä tervetulleeksi!
Pääkirjaston sisäpiha
Kirjailijahaastattelut kaunokirjallisuusosaston Rotundassa klo 18
15.1. 		 Luontokuvaaja Heikki Willamo
13.2. Roope Lipasti
5.3. 		 Elina Hirvonen
26.3.		 Olli Jalonen
Matkatoimisto Laiskanlinna kaunokirjallisuusosaston Rotundassa
Matkoja kaukomaille kuvan, sanan ja musiikin siivittäminä.
11.2. klo 14–15.30 Mongolia
17.3. klo 14–15.30 Mumbai
7.4. klo 18–19.30 Jamaika
Kino Opus pääkirjaston Studiossa
Kaunokirjallisuuteen perustuvien elokuvien sarja
17.2., 16.3. ja 28.4. klo 14–17
Avoin kirjastokierros klo 14–15.30
Reilun tunnin mittaisella kierroksella tutustutaan
kirjaston palveluihin, aineistoihin ja historiaan.
Kierrokset uuden puolen aulasta perjantaisin 28.2., 27.3. ja 24.4.
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Skaalat solmuun
Turun konservatorion opiskelijoiden konsertteja musiikkiosastolla
ti–pe 14.–17.4.
Alli ja Volter Pylkkö: ”Nämä saaret eivät uppoa”
musiikkiosaston Stagella klo 18
Keskiviikkona 6.5. vietetään kansanmusiikin ja kansantanssin päivää.
Alli ja Volter Pylkkö esittävät suomenruotsalaista ja islantilaista kansanmusiikkia
sekä Unto Monosen tangoja.

Suuralueet Keskusta

Kuuntelusarja jazzin naislaulajista musiikkiosaston Stagella
Billie Holidaysta Matana Robertsiin.
Esittelijänä Ylen jazz-toimittaja Topias Tiheäsalo.
12.3., 19.3. ja 26.3. klo 18–19.15

SenioriJelpin verenpainemittaus
Pääkirjasto, aulan infopiste
maanantaisin 10.2., 9.3., 6.4., 11.5. ja 8.6. klo 11–13
SenioriJelpin vapaaehtoiset mittaavat verenpaineen maksutta.
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Åbo svenska församling
Åbo svenska församling ordnar mångsidigt program för personer i olika åldrar.
Seniorer är välkomna med i all verksamhet som riktar sig till till vuxna.
Missionskretsen
Måndagar jämna veckor Aurelia Auragatan 18, 3. våningen kl 14–15.30
Café Orchidé, träff för seniorer och daglediga
Onsdagar Aurelia, Auragatan 18, 1. våningen kl 13- ca. 15.00
Frukostklubben
Onsdagar varannan vecka, Kåren, Argentinasalen, Tavastgatan 22.
Ordförande Tage Kurtén, tkurten@abo.fi
Bönegruppen
Onsdagar udda veckor, Aurelia, Auragatan 18, 3. våningen kl 18–19.15
Anhörigcafé
Onsdagar en gång i månaden, Kvartersklubben, Henriksgatan 9
Förfrågningar och närmare information Carita Eklund tfn. 040 3417473
eller carita.eklund@evl.fi
Åbo svenska kyrkokör
Övningar torsdagar kl 18.30–20.30
kontakta dirigent Marjo Danielsson tfn. 040 3417 448 eller marjo.danielsson@evl.fi
Gudstjänstgrupp för dig som vill hjälpa till i gudstjänsten
Söndagar Domkyrkans sakristia kl 11.
Gudstjänst
Söndagar, Domkyrkan kl 12.00
Bibelstudiegrupp med Patrik Hagman
Brahegatan 9, Söndagar kl 16.30
Patrik Hagman kontakt: phagman@abo.fi

Ulkoilutreffit senioreille ja eläkeläisille
Valtion Eläkkeensaajat VES-Turku ry
Liikuntavastaava Matti Sarviranta, msarviranta@gmail.com
p. 040 743 3168
Kokoonnutaan torstaisin klo 10.00–11.10 Unelmien kannas, Urheilupuisto, Betaniankatu 12. Sisältää kävelyä/sauvakävelyä urheilupuiston kuntoradalla, ulkokuntosalilaitteet, alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn.
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Turun Konserttitalo
Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku
Turun Konserttitalon myyntipalvelu
ma–pe klo 9–15, p. 02 262 0333, kulttuuri.myynti@turku.fi
Turun kulttuurikauppa Ars Musica
Turun Konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, Turku
Avoinna ma–pe klo 12–17 ja lisäksi tapahtumien yhteydessä.
Paikallisliikenteen linjat nro 1, 20 ja 403 kulkevat Konserttitalon edestä.
Föli-lippu sisältyy konserttilippuun. Pysäkin nro 18 – Konserttitalo.
Konserttiliput eläkeläisille alk. 19 €.

Suuralueet Keskusta

Turun filharmoninen orkesteri

Turun filharmonisen orkesterin kevään 2020 ohjelmiston poimintoja:
• Sinfoniakonsertti: Serenadi to ja pe 12.–13.3. klo 19, Konserttitalo
• Pääsiäiskonsertti pe 10.4. klo 18, Tuomiokirkko
• Sinfoniakonsertti: Sininen rapsodia to ja pe 23.–24.4. klo 19, Konserttitalo
• Vappuiloa! pe 1.5. klo 15, Konserttitalo

Turun kaupungin vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto on tavattavissa Palvelutori Poijussa
kevätkaudella 2020 tiistaisin klo 13.00–14.00 seuraavasti:
14.1. 		
11.2. 		
10.3.
14.4.
12.5.
				

Merja Kivelä ja Pekka Paatero
Pekka Aho ja Eija Ketola
Ulla-Maija Vierimaa ja Irja-Mai Numminen
Per-Olof Nordin ja Hannele Mustonen
Eini Pihlajamäki ja Sari Lähteenmäki
(Mikäli Palvelutori Poiju ei ole vielä siirtynyt Kauppatorin Monitoriin)

Avoin yleisötilaisuus ikäihmisten asumisesta torstaina 12.3.2020 klo 12.00–14.30
Valtion virastotalon auditoriossa, Itsenäisyydenaukio 2, Turku
Kahvitarjoilu klo 12.00–13.00. Aiheesta keskustelemassa mm. kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen Turun kaupungilta. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Senioriparlamentti tiistaina 5.5.2020 klo 12.00–14.00
Kaupungintalon valtuustosalissa, Aurakatu 1
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen. Tervehdyssanat lausuu vanhusneuvoston puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Ulla-Maija Vierimaa. Parlamentissa haastateltavina Turun kaupungin johtavat
virkamiehet. Haastattelijoina eläkeläisjärjestöjen edustajia. Tilaisuutta voi tulla seuraamaan yleisölehterille. Paikkoja rajoitetusti. Tilaisuutta ennen kahvitarjoilu.
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Tanssin iloa kaikille!
TANSSISEURA SEKAHAKU, 60 + TANSSIKURSSIT on suunniteltu yli 60-vuotiaille, jotka
haluavat uusia haasteita, iloa ja hyvinvointia elämään. Ryhmissä opetellaan ja harrastetaan kivalla porukalla ja rennolla otteella lavatansseja laidasta laitaan. Tanssi
on hauskaa ja tehokasta liikuntaa, joka sopii ihan kaikille. Voit tulla yksin, kaksin tai
porukalla. Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
TANSSIKURSSIT Pyrkivän urheilutalolla, Tuureporinkatu 2, Turku
Maanantaisin (3.2.–27.4.2020 välisenä aikana) klo 14.30–16.30, perusteet
3.2.			
10.2.		
17.2.		
24.2.		

Tango 2
Rumba Bolero 1
Rumba Bolero 2
Hitaat 1

2.3.			
9.3.		
16.3.		
23.3.		
30.3.		

Hitaat 2
Kävelyjenkka 1
Kävelyjenkka 2
Hidas Valssi 1
Hidas Valssi 2

6.4.		
13.4.		
20.4.		
27.4.		

Foksi
ei kurssia
Bugg 1
Bugg 2

Keskiviikkoisin (5.2.–29.4.2020 välisenä aikana) klo 14.30– 16.30, perusteet
5.2.			
12.2.		
19.2.		
26.2.		

Fusku 2
Tango 1
Tango 2
Rumba Bolero 1

4.3.		
11.3.		
18.3.		
25.3.		

Rumba Bolero 2
Hitaat 1
Hitaat 2
Kävelyjenkka 1

1.4.			
8.4.		
15.4.		
22.4.		
29.4.		

Kävelyjenkka 2
Hidas Valssi 1
Hidas Valssi 2
Foksi 1
Foksi 2

Torstaisin (6.2.– 23.4.2020 välisenä aikana) klo 11.30–13.30, perusteet
6.2.		
13.2.		
20.2.		
27.2.		

Fusku 2
Fusku 3
Tango 1
Tango 2

5.3.			
12.3.		
19.3.		
26.3.		

Tango 3
Kävelyjenkka 1
Kävelyjenkka 2
Kävelyjenkka 3

2.4.			
9.4.		
16.4.		
23.4.		

Kävelyhumppa 1
ei kurssia
Kävelyhumppa 2
Kävelyhumppa 3

Hinnat jäsen/ei jäsen/kerta: 8 €/12 €
Jäsenmaksu 30 €/vuosi. Jäsenille treenikortti 35 €/5 kertaa tai 70 €/10 kertaa.
Kysy lisää treeneissä. Maksu käteisellä.
Lisätiedot:
Erja Vuorinen, erja.vuorinen@sekahaku.net, p. 045 894 8383
Matti Mustajärvi, matti.mustajarvi@sekahaku.net, p. 0400 225 856
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Teosavaukset
Kuukausittainen yleisötilaisuus, jossa tutustutaan yhteen ohjelmistossa olevaan
näytelmään kerrallaan. Lämpiössä järjestettäviin tilaisuuksiin on maksuton ja esteetön pääsy. Kesto noin 1 h.
Ke 5.2.2020
									
									
Ke 4.3.2020
									
									
Ti 28.4.2020
									
									
Pe 8.5.2020
									

klo 17.00 Mies, joka rakasti järjestystä
Vieraana näyttelijä Taneli Mäkelä ja isäntänä Mikko Kouki.
Keskustelun aiheena monologin rakentaminen näyttelijän näkökulmasta.
klo 17.00 Niskavuoren nuori emäntä
Vieraana ohjaaja Susanna Airaksinen ja isäntänä Mikko Kouki.
Keskustelun aiheena klassikon modernisointi.
klo 17.00 Toinen tuntematon
Vieraina Kirsi Tarvainen, Pihla Maalismaa ja Tommi Kinnunen.
Emäntänä Satu Rasila.
klo 17.00 Avauksessa kesän 2020 kesäteatteriesitys sekä ohjaajan ja
dramaturgin yhteistyö. Keskustelemassa Mikko Kouki ja Satu Rasila.

Suuralueet Keskusta

Turun Kaupunginteatteri

Pukija
Väkevä kuvaus kiertueteatterin takahuoneesta toisen maailmansodan ajan Englannissa. Pääosissa Esko Roine ja Asko Sarkola. Esityksiä Pienellä näyttämöllä 4.4. asti.
Eläkeläisten liput 32–37 €.
Toinen tuntematon
Naisten tarinoita kotirintamalta. Novellikokoelman pohjalta dramatisoinut ja ohjannut Satu Rasila, rooleissa Kirsi Tarvainen ja Pihla Maalismaa. Ensi-ilta Sopukassa 23.4.
Eläkeläisten liput 27 €.
Katso koko ohjelmisto osoitteesta teatteri.turku.fi tai syksyn kausiesitteestä.
Turun Kaupunginteatteri, Itäinen rantakatu 14, Turku. Myyntipalvelu, p. 02 262 0030.
Lämpimästi tervetuloa teatteriisi.

Reumaliiton valtakunnallinen
”Keltaisen nauhan päivä” 18.3.
Tervetuloa aloittamaan iloinen päivä Tyks Orton ja Turun seudun Reumayhdistyksen
kanssa Medisiina D Lauren saliin klo 09.00–12.00, Kiinamyllynkatu 10, Turku.
Yleisöluennolla mukana Tyks Orton lääkärit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.
Muista tauon taika
Yhdistys on esittelemässä ja ohjaamassa taukojumppaa
kauppakeskus Skanssissa klo 13.30–16.00.
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Turun Seudun Vanhustuki Ry
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku, ma–ke 9–12, to 12–15
p. 044 536 7741, info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Bussit: P3, 8, 20, 32 ja 42				
Tervetuloa kaikille avoimiin ja maksuttomiin tilaisuuksiimme.
Vanhustuen toimisto
Läntinen Pitkäkatu 33, Turku
Näihin tilaisuuksiin voit tulla ilmoittautumatta silloin, kun sinulle sopii.
Info
Kerromme toiminnastamme ja toimintamahdollisuuksista
tiistaina 11.2., 10.3. ja 28.4. 26.5. klo 13–14.
Bingo
Maksuton peli parillisten viikkojen maanantaisin klo 13–14.30 alkaen 20.1.
Ikivireät yhdessäolo- ja keskusteluryhmä
Parillisten viikkojen torstaisin klo 13–14.30 alkaen 9.1.
Karaokeilta
Perjantaina 21.2. klo 17.30–19.30, yhteistyössä Kohtaamispaikka Tärskyn kanssa.
Käsityökerho
Parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 13–15 alkaen 15.1.
Leffatiistai
Katsotaan yhdessä esim. henkilökuvia, luonto-ohjelmia,
osallistujien toiveiden mukaan tiistaina 25.2., 24.3., 21.4. ja 12.5. klo 13–14.30.
Olohuoneen tietoiskut kahvikupin äärellä
parittomien viikkojen maanantaisin klo 13–14.30
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10.2.
				
				
24.2.
				
9.3. 		
				
23.3.
				
6.4. 		
				
20.4.
4.5. 		
18.5.
				

Mietteitä vanhenemisesta. Millaista on ikääntyä?
Heikki Suhonen ja Rainer Grönlund johtavat keskustelua.
Mukana myös Turun AMK:n opiskelijoita.
Ulla Rantanen kertoo Lempeä hoiva ja kuntoutus -yrityksen palveluista
ja tutustumme myös Muistojen Kapsäkkiin teemalla kahvi.
FRIDA Perhejuristien lakimies Sanna Sarjanen kertoo, mitä jokaisen tulisi
tietää perintöoikeuteen ja henkivakuutuksiin liittyen.
Hyvinvointivalmennus Studio One tulee puhumaan +70-vuotiaiden
personal trainer- ja ravintovalmennuspalveluista ja niiden hyödyistä.
Kuulontutkija Päivi Matti Kuulemisen Erikoisliikkeestä
puhuu kuulon heikkenemisestä ja kuulotutkimuksesta.
Katri Paavilainen Viking Linelta tulee kertomaan kuulumiset laivoilta.
kosmetologi kauneushoitola Helokista puhuu ikäihmisten ihonhoidosta.
Tapio Heiskanen Liikenneturvasta kertoo 1.6. voimaan tulevista uusista
liikennesäännöistä ja liikennemerkeistä.

Pelikerho kortti- ja lautapelien äärellä
Perjantaisin klo 10–11.30. Keväällä sään salliessa mölkyn peluuta Asemapuistossa.
SIPPE-tapaamiset
Torstaisin klo 13–14.30 keskustelua seuraavin teemoin:
13.2. Ravitsemus
12.3. Muistelu
Yhteislaulut
Kerran kuukaudessa tiistaina 11.2., 10.3., 28.4. ja 26.5. klo 14–15.

Suuralueet Keskusta

Turun kaupunginkirjaston ja Turun filharmonisen orkesterin vierailu
To 26.3. klo 14 TFO 40 min esiintyminen valkokankaalla, muusikkovierailu ja
mahdollisuus kokeilla 3D-laseja sekä Omakirjasto esittely. Yhteistyössä Turun
kaupungin vapaa-aikatoimialan kanssa.

Ystävänpäivämyyjäiset ti 11.2. klo 12.30–15.30.
Teatterimatka Raumalle
su 28.3., näytös 3H + K. 33 € yhdistyksen jäsenilta, 38 € ei-jäseniltä.
Paikan varaus p. 044 536 7741.
Pääsiäismyyjäiset ti 31.3. klo 13–15.
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11, Turku
Vanhustuen iltapäivät
Kuukauden ensimmäinen tiistai klo 14–15.30 juhlasalissa (kahvi 2 €).
Hyvän tuulen konsertti
su 22.3.2020 klo 15–15.30
Musiikista vastaa Turun rautatiehanuristit solisteineen.
Yhdistyksen varainkeruutilaisuus (lippuja 24.2. alkaen).
Tuolijumppa maanantaisin klo 9.30–10.15 Ruusukorttelin juhlasalissa
YSTÄVÄPIIRI®
Ryhmään otetaan osallistujia rajoitetusti, ilmoittaudu p. 02 2626 000 (Ruusukorttelin
asiakasneuvonta). Ryhmä kokoontuu viikoittain keskiviikkoisin noin kahden tunnin
ajan yhteensä 12 kertaa Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa. Toiminta alkaa helmikuussa. Ryhmään mahtuu 8 henkilöä. Ryhmä on maksuton, kahvi 2 €.
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Kirjaston Studio
Linnankatu 2, Turku
Virkeä vanhuus -luentosarja
Kerran kuukaudessa tiistaisin klo 12–13.30.
(Katso tarkemmat tiedot Turun kaupungin pääkirjaston ilmoituksesta sivulta 6.)
18.2.
				
17.3.
				
14.4.
				
				
19.5.
				

Vanhuus ja erityisherkkyys
YTT, HSP-Suomen Erityisherkät ry:n toiminnanjohtaja Hannu Sirkkilä.
Kipu ja sen kanssa elämään oppiminen
Geriatrian vastuulääkäri Sanna Maula Pihlajalinna.
Oma jaksaminen sairaan läheisen elämässä
Omaistyöntekijä ja lähihoitaja Jill Söderdahl,
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFamiry, Turku.
Toimiva muisti – mitä itse voin tehdä?
Ylilääkäri, geriatri Minna Löppönen.

Seuraathan ilmoitteluamme Turun Sanomien minne mennään ja yhdistyspalstoilla.
Kuukausikalentereitamme mm. yhdistyksen toimistolta, Ruusukorttelista ja palvelutori Poijusta.

Sateenkaarevaa senioritoimintaa
Turun seudun Seta ry
Eerikinkatu 22b B 20, 20100 Turku
2. kerros, alaovella on käytössä ovisummeri iltaisin ja viikonloppuisin.
Tila on valitettavasti esteellinen (jyrkkiä portaita ennen hissiä, ei esteetöntä wctilaa). Puh. 045 166 5232, info@tuseta.fi, www.tuseta.fi, www.facebook.com/tuseta.
Senioriryhmä toivottaa tervetulleeksi kaikki sateenkaarevat seniorit! Kokoonnumme
TuSetan olohuoneessa, vaihdamme kuulumisia ja keskustelemme tavallisista elämään liittyvistä asioista. Uudet osallistujat ovat erittäin tervetulleita mukaan!
Senioriryhmä tapaa keväällä 2020 kerran kuussa sunnuntaisin klo 18–19.30.
Senioriryhmän lisäksi TuSetalla kokoontuvat mm. Kristillinen piiri Malkus, transryhmä, ennakkoluulottomien miesten ryhmä Nallet sekä lautapeliryhmä. Lisätiedot:
045 166 5232, info@tuseta.fi. Ryhmätapaamisten ajankohdat löydät osoitteesta www.
tuseta.fi/kalenteri/
TuSeta on kansalaisjärjestö kaikille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajille nuorista senioreihin. Tarjoamme maksuttomia vertaisryhmiä ja koulutusta sateenkaariasioista. Toimistollamme on mahdollista saada myös seksuaalineuvontaa
alennushintaan. Meiltä löytyy myös sateenkaarisenioreihin liittyviä esitteitä ja oppaita. Toiminta on avointa kaikille, tervetuloa!

16

Yliopistonkatu 7, 20100 Turku
p. 02250 1032, liput@eri.fi, www.eri.fi
JukeboXin salat
ERI aloittaa vuoden 2020 Eeva Soinin ja Lassi Sairelan kokoillan teoksella JukeboXin
salat. Kevätkauden pääteos tuo eteemme ajasta unohtuneen huoltoaseman baarin,
jonka levyautomaatin äärelle kokoontuu mielenkiintoinen ihmisgalleria. Jukeboxista
pulpahtaa esille myös kansainvälisiä tähtiä. Vaihtuvat musiikit vievät aikamatkalle
vuosikymmenten taa ja samalle syvälle ihmisten toiveisiin, pelkoihin, onnenhetkiin
ja pettymyksiin. Tulevaisuuskin ennustetaan levyjen lomasta ja henkilökohtaisten tasojen rinnalla kulkee vahvana katsaus yhteiskunnan muuttumiseen. Keveän kuoren
alta paljastuu paljon syvää ja inhimillistä. Teoksessa tanssii koko ERIn ensemble,
valot suunnittelee ERIn tekninen vastaava Mari Agge ja puvut loihtii jälleen Tuula
Bergqvist. 2 h (sis. väliaika).

Suuralueet Keskusta

Tanssiteatteri ERI

Esitykset 6.2.–8.5.
Esityksistä 8.2., 15.2. ja 29.2. ovat päivänäytöksiä eli alkavat klo 14.
Eläkeläisliput Tanssiteatteri ERIstä: 26 €. Meillä käy myös saattajakortti.
Passio
Myös Tanssiteatteri ERIn perinteeksi muodostunut Tiina Lindforsin Passio palaa ohjelmistoon pääsiäisenä neljän näytöksen verran (9.–12.4. klo 19). Noin 1 h, ei väliaikaa.
Eläkeläisliput Tanssiteatteri ERIstä: 23 €. Meillä käy myös saattajakortti.

112-PÄIVÄ
Turun 112-päivän tapahtuma
ajoittuu tiistaille 11.2.2020 klo 09.00–13.00. Tapahtuma sijoittuu
Kristiinankadun ja Yliopistonkadun kävelykatuosuuksille.
Tapahtumassa on mukana paljon toimijoita, kuten viime vuosinakin. Pääsee mm. kokeilemaan onneaan ruletissa tai kokeilemaan alkusammutusta. Alueella liikkuu pelastuskoiria rapsutettavaksi. Paljon muutakin nähtävää ja koettavaa! Tapahtuma on
ilmainen. Grillin tuotteissa on maksu palokuntanuorisotyön hyväksi.
Menossa mukana hälytyskeskuksen lisäksi mm. Aivoliitto, V-S Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hanke, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin
Liikkuva resurssikeskus.
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SPR Turun osasto		
Kauppiaskatu 12 A, 2. krs, 20100 Turku
p. 046 920 4142 (arkisin klo 10–14)
Linja-autot: kaikki keskustaan tulevat, lähin pysäkki on Puutorilla
Virkistyskerho kokoontuu parillisten viikkojen maanantaisin klo 12 pääsääntöisesti
osastolla (varmista paikka!)
Käsityökerho kokoontuu osastolla parittomien viikkojen torstaisin klo 10. Tehdään
erilaisia käsitöitä myytäväksi tai omaan käyttöön, kahvitellaan ja jutellaan.
Terveyspiste osastolla kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9–11, 7.2., 6.3., 3.4.
ja 8.5. Ensimmäisellä tunnilla henkilökohtaista ohjausta ja tukea terveyden ja hyvinvoinnin asioissa terveydenhuollon ammattilaisen luona, verenpaineen, verensokerin
(edellyttää 10 tunnin paastoa) ja kehonkoostumuksen mittausta. Mittausten jälkeen
alustetaan ja keskustellaan mm. turvallisuudesta ja tasapainosta ja muista hyvinvoinnin teemoista. Liikuntavartissa venytellään ja tehdään tasapainoa harjoittavia
liikkeitä. Kahvitellaan ja viihdytään yhdessä!
Omaishoitajien kohtauspaikka ja vertaistukiryhmä kokoontuvat kumpikin kerran
kuukaudessa torstaisin pääsääntöisesti osastolla, 4. krs, klo 12. HUOM. varmista paikka, on myös tutustumiskäyntejä muualla. Kohtauspaikka 20.2., 19.3., 16.4. ja 28.5. Vertaistukiryhmä 6.2., 5.3., 2.4. ja 7.5.

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo
Avoinna ti–su klo 10–18
Läntinen Rantakatu 13b, p. 02 262 0280,
apteekkimuseo@turku.fi, turku.fi/apteekkimuseo
7.3. 				 klo 18.30 ja 20 Konsertti Qwenselin salissa
						 Marianne Maans ja Marjaana Puurtinen
11.–12.4. Pääsiäinen, yleisöopastukset klo 14.

Biologinen museo
Avoinna ti–su klo 9–17
Neitsytpolku 1, p. 02 2620 340
biologinenmuseo@turku.fi, www.turku.fi/biologinenmuseo
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Otavaisen olkapäillä – Tuonelan rajamailla 1.10.2019–31.5.2020
Ohto, mesikämmen ja metsän kultainen omena – miksi karhulla on niin monta nimeä? Näyttely suomalaisista eläinuskomuksista johdattaa aikaan, jolloin loitsuilla ja
runoilla lepytettiin luontoa ja uskomuksilla selitettiin tapahtumia.

Vartiovuorenkatu 2, p. 02 262 0350
luostarinmaki@turku.fi, turku.fi/kasityolaismuseo
11.–12.4. 		
14.–26.4. 		
							
							
							

Luostarinmäen pääsiäinen
Avoimet portit Luostarinmäellä
Luostarinmäen avoimet portit kutsuvat keväiselle kävelylle vanhoille
kujille. Museokauppa, posti ja kirjapaino avoinna klo 10–18. Avoimet portit
-tapahtuman ajan museoalueelle on vapaa pääsy.

WAM

Suuralueet Keskusta

Luostarinmäen käsityöläismuseo

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

Anneli Nygren – Fan Academy 7.2.–24.5.
Hyäryllistä 7.2.–24.5.
Yleisöopastukset suomeksi sunnuntaisin klo 14
8.2.–5.4. Avoimet kuvataidetyöpajat kaikenikäisille
lauantaisin klo 13–16, sunnuntaisin klo 11–13 ja 14–16

Tiistaikonsertit WAMissa, kevät 2020
Konsertit tiistai-iltaisin klo 19, ovet avataan klo 18.30. Vapaa pääsy.
Wäinö Aaltosen museo, Itäinen Rantakatu 38, p. 02 262 0850, wam@turku.fi, wam.fi
11.2. 		 Risto Lauriala, piano
18.2. Jukka Romu, baritoni, Arto Tarkkonen, harmonikka
25.2.		 Laura Vikman, viulu, Kirill Kozlovski, piano (Beethovenin viulusonaatit I)
3.3. 		
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.

Turku Ensemble LiQi, viulu; Harri Sippel, alttoviulu; Andreas Helling, sello
Laura Vikman, viulu, Kirill Kozlovski, piano (Beethovenin viulusonaatit II)
Pauliina lehtinen, viulu, Sakari Lipasti, piano
Jani Lehtonen, viulu, Jani Aarrevaara, piano
Laura Vikman, viulu, Kirill Kozlovski, piano (Beethovenin viulusonaatit III)

7.4. 		
14.4.
21.4.		
28.4.

Eeva Mattila, piano
Juha-Pekka Vikman, viulu, Li Qui, viulu.
Turku Ensemble
Erik Rousi, basso, Jonathan Zakin, piano

5.5. 		 Pertti Jalavan sävellyskonsertti Lorien Trio (Puola) sekä Juha-Pekka Vikman,
				 viulu, Mikko Multamäki, kontrabasso ja Patrik Kleemola, kitara
12.5. Harri Sippel, alttoviulu & Anni Collan, piano
19.5. Panu Sundqvist, sello
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Turun linna
Avoinna ti–su klo 10–18
Linnankatu 80, p. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi, turku.fi/turunlinna
Näyttelyt
• Muutama sananen naisista 8.3. asti
• Pohjoinen näyttelyhalli 15.5. alkaen
• Carin Bryggman 100 vuotta 15.5. alkaen
Opastukset
• 8.2.–8.3. la ja su klo 15 Muutama sananen naisista -näyttelyopastus
• 7.3.–31.5. la ja su Keskiaikakierrokset klo 12.15 ja 16.30 (ei la 14.3. eikä 23.5.)
Musiikkia ja runoa Turun linnassa, kevät 2020
Konsertit linnan kirkossa sunnuntaisin klo 15. Vapaa pääsy.
Hissillä pääsee suoraan kirkkosaliin, joten liikuntaesteisellekin on pääsy mahdollinen. Linnan takaa sataman puolelta pääsee tasaisempaa kulkuväylää pitkin suoraan
hissille rollaattorilla ja voidaan tuoda asiakas esim. pyörätuolilla paikalle. Sinne on
mahdollisuus ajaa invataksilla ja muutama pysäköintipaikka on myös invapysäköintiin oikeutetuille kulkuneuvoille. Etukäteen voi soittaa linnan lippukassaan numeroon 02 262 0300, ja ilmoittaa liikuntarajoitteisen tulosta.
15.3. Turun Lausuntakerho
5.4. 		 Naiskuoro Resonus
19.4.		 Laulu ja Soitinyhtye Sikermä

26.4.		 Turun Musiikinystävien orkesteri
3.5.			 Kamarikuoro Melos
10.5. Turun poliisilaulajat

DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+).
Iso-Heikkilä:
• Älytön kapula 1 (20.1.–10.2.2020) ma klo 10–11.30 ja ti klo 13.30–15
Palvelutalo Iso-Heikin toimiston neuvottelutilassa, Revontulenkatu 4.
Opetellaan käyttämään ja ymmärtämään omaa Android-älypuhelinta
(mm. Huawei, Samsung, OnePlus, uudet Nokiat ja Doro). Ilmoittaudu!
• Älytön kapula 2 (17.2.–9.3.2020) ma klo 10–11.30 ja ti klo 13.30–15
Palvelutalo Iso-Heikin toimiston neuvottelutilassa, Revontulenkatu 4.
Jatketaan oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, OnePlus,
uudet Nokiat ja Doro) opettelua ja ymmärtämistä. Ilmoittaudu!
Sirje, p. 050 316 7712, Sanna, p. 050 316 7785. (Katso myös esitteen sivut 68–70).
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Retkiä ja tuettuja lomia
Kevään retkipäivän kohteina on Kauttuan ruukki ja kaksi taiteilijataloa. Matkaamme
ensin Oripäähän Villa Villen italialaisiin tunnelmiin ja sieltä Euraan Kauttuan Ruukkiin. Alueella on useita kohteita mm. arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemia arvorakennuksia. Paluumatkalla tutustumme tekstiilitaiteilija Merja Ahtolan ateljeehen
Hinnerjoella.
Lähdemme mkevätretkelle 6.5.2020 klo 9 Turusta. Hinta 50–60 euroa. Tiedustelut: Eini
Pihlajamäki, p. 050 3685878, eini.pihlajamaki@nic.fi
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Lounais-Suomen
Loma ja Virkistys ry

Kesäretkelle ilmoittautumiset jo kevään aikana. Kesäretken teemme Suomenlahden
itäisiin kaupunkeihin Porvooseen, Loviisaan, Kotkaan ja Haminaan. Aloitamme Loviisassa nykypäivästä tutustumalla taiteilija Riitta Nelimarkan galleriaan Bongan linnassa ja sitten idylliseen vanhaan kaupunkiin. Kotkassa käymme keisarillisessa Langinkosken kalastusmajassa, merikeskus Vellamossa ja Sapokan ihanassa puistossa.
Haminassa ihmettelemme mm. Suomen korkeinta lipputankoa ja ympyrän muotoisia
katuja. Paluumatkan aloitamme tutustumalla Porvoon kuuluisaan vanhaan kaupunkiin ja kansallisrunoilijamme J.L.Runebergin kotiin.
Lähdemme kesäretkelle ti 9.6.2020 klo 9 Turusta. Paluu Turkuun to 11.6.2020 n. klo 18.
Hinta: jäsenet 1 hh 300 €, 2 hh 280 €, ei-jäsenet 1 hh 350 €, 2 hh 330 €. Hinta sisältää majoituksen (2 yötä Kotkassa) aamiaisineen, muut ruokailut, pääsymaksut, opastukset
ja kuljetukset. Tiedustelut: Leena Rihko, 040 7045760, lomajavirkistys@saunalahti.fi
Vertaistukilomia / eläkeläisten hyvinvointilomia haettavana Lohja Spahan (ent.
Päiväkumpu) Karjalohjalle. Ensimmäinen loma 1.6.–6.6.2020 ja toinen 12.10.–17.10.2020.
Täysihoitoloma kahden hengen huoneissa. Lomaohjaajan palvelut. Omavastuu 100 €.
Lomalle on yhteiskuljetus Turusta m/p 32 €. Lomat haettava 3 kk ennen lomaa, ja ne
myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Lomat järjestetään
yhteistyössä Solaris-lomat ry:n kanssa, Veikkaus Oy tukee. Tiedustelut Kaija Rantanen, p. 050 5317753.

Tervetuloa mukaan Martinseurakunnan senioritoimintaan!
Martinseurakunnan senioreiden vuoden 2020 kerhot ja ruokailut keskiviikkoisin klo
13. Pitopaikat Martin seurakuntatalolla ja Uittamon seurakuntakodilla.
Lisätiedot esitteen sivulla 44.
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Turun ammatti-instituutin Senioriklupi
Kaipaatko uusia ystäviä ja hauskuutta arkipäiviisi?
Tule tutustumaan ja viettämään yhteisiä iltapäiviä mukavaan seuraan!
Senioriklupi
Senioriklupi tarjoaa kaikille senioreille avointa sosiaalista toimintaa. Toiminnan
järjestelyistä vastaavat Turun ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijat ohjaajansa
kanssa.
Senioriklupi toimii Kerttulin vanhuskeskuksessa, Hovioikeudenkatu 3.
Kokoonnumme 1. kerroksen kerhohuoneella ja juhlasalissa.
Monipuolista, maksutonta toimintaa tarjotaan kaikkina arkipäivinä toukokuun loppuun asti.
Toimintojen teemat:
Maanantaisin 			 viikoittain vaihtelevaa ohjelmaa
Tiistaisin 						 virkistävää sosiaalista toimintaa ja aivojumpaa klo 13–15
Keskiviikkoisin		 viikoittain vaihtelevaa ohjelmaa
Torstaisin 				 tuolijumppaa ja muuta mielenkiintoista toimintaa klo 13–15
Perjantaisin				 tasapainon harjoittelua turvallisesti ohjattuna klo 13–14
Tarkemmat tiedot päivittäisestä ohjelmasta Senioriklupilta sekä TurunSanomien Menovinkeistä.
Senioriklupin toiminta on maksutonta. Iltapäiväkahvi/tee Klupin toimintaan osallistuville 1 €. Tervetuloa tutustumaan mukavaan seuraan!
Anne-Mari, p. 040 635 0361, anne.mari.kettula@turku.fi
Taina, p. 050 428 3153, taina.halsvaha@turku.fi

SENIORIPYSÄKKI
Tukea 60+ -vuotiaille
Turun Kaupunkilähetys ry
www.tukenasi.fi
Kauppiaskatu 11 C 27, 5. kerros, Turku
Senioripysäkki®-keskusteluryhmiä aloitetaan kautta vuoden. Keskusteluryhmissä käydään läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, yksinäisyyteen, luopumisiin ja
ikääntymiseen liittyviä asioita. Ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja luottamuksellisia pienryhmiä, jotka kokoontuvat kerran viikossa. Kokoontumiskertoja on 15 ja ryhmäläiset pysyvät samoina ryhmän ajan.
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Tule keskustelemaan parisuhteestasi joko yksin tai yhdessä. Yhteydenotot ja tiedustelut yksilö- ja paritapaamisista puh. 040 5291 354 / Terttu Vieri (ma–ke)
Isovanhemmuuden ilot ja haasteet -keskusteluilta ke 15.4. klo 17–19 Perhetalo Heidekenillä.
Kaikki toimintamme ovat maksuttomia.
Elämään mahtuu monenlaista, puhuminen auttaa. Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan
tapaaminen. Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, löytyy meiltä monenlaisia mielenkiintoisia vaihtoehtoja, joista kerromme mielellämme lisää.
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Tukihenkilötoiminta tarjoaa määräaikaista ja tavoitteellista tukea vaikeissa elämänmuutostilanteissa. Tukihenkilö on luotettava vapaaehtoinen, jonka apu voi olla keskustelua mieltä painavista asioista, konkreettista yhdessä tekemistä tai liikkumista.

Yhteydenotot: Marika Siika, p. 040 5866 055, marika.siika@tukenasi.fi

DaisyLadies ry
Hyvinvointikeskus Muistola, Linnankatu 41, 20100 Turku
p. 050 555 8781 tai 050 326 5064, daisyladies.turku@gmail.com
Avoinna ma–pe klo 9–16.
Lisätietoja: www.daisyladies.fi
Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikenikäiset maahan muuttaneet sekä syntysuomalaiset naiset.
Kurssimuotoisen toiminnan aiheina suomen kieli, ompelu & käsityöt, liikunta & terveys, ruuanlaitto, kahvilatoiminta, puutarhanhoito & ATK. Tärkeänä aiheena myös
naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisevä työ.
Cafedaisy auki ma–pe klo 11.30–14.00. Lounas 5 €.
Hemmottelupäivä naisille kerran kuukaudessa os. Taimi II, Puutarhakatu 21, 20100
Turku. Ohjelmassa mm. tanssia, hiusten- ja kynsienlaittoa, kädentöitä, hierontaa, terveysluentoja. Katso ajankohdat: www.daisyladies.fi
Löydä minut -ryhmä maahanmuuttajataustaisille sekä syntysuomalaisille ikäihmisille kokoontuu Muistolassa, Lausteella, Varissuolla, Jyrkkälässä ja Runosmäessä.
Ryhmässä voidaan mm. valmistaa ruokaa, tehdä käsitöitä, pelata lautapelejä, käydä
retkillä ja auttaa erilaisissa arjen ongelmissa. Ryhmien aikataulut: www.daisyladies.fi
Omakieliset vertaisryhmät tarjoavat ryhmämuotoista kotoutumista edistävää mentori- ja vertaistukitoimintaa arabian- ja somalinkielisille maahanmuuttajanaisille.
Muistolassa ohjausta saatavilla myös suomen, englannin, espanjan, persian, darin ja
turkin kielellä.
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LÄHITORI ISO-HEIKKI,
tietoa ja toimintaa senioreille!
Palvelutalo Iso-Heikki, Revontulenkatu 4, Turku (bussit 32 ja 42)
Keväällä toimintaa 7.5. asti torstaisin klo 13–16.
Toiminta on tarkoitettu turkulaisille 60+ vuotiaille.
Kaupungin ikäihmisten palveluohjaaja tavattavissa klo 13.30–15, tuolijumppa klo 15.
Muutoin ohjelma vaihtuu viikoittain. Asiantuntijat paikalla yleensä klo 13–14.30, luennoitsijat vain luennon ajan.
Keväällä teemoina mm.
6.2. 		 Ikääntyvän lisäravinteet.
				 Asiantuntijana farmaseutti Maarit Horne, Yliopiston apteekki
13.2. Hyvän mielen runoja ja musiikkia Ystävänpäivän aattoon.
				 Esiintyjänä Eira Tähtinen
20.2. Turun kaupungin palveluohjaus ja palvelut senioreille
				 sekä alv-vapaat palvelut. Asiantuntijana palveluohjaaja Antero Lehtonen
27.2. Sopivasti vai liikaa? Asiaa mm. kieltolaista, alkoholista ja rahapelaamisesta.		
				 Asiantuntijana Liisa Äyräs, EHYT ry
5.3. 		 Kodin esteettömyys ja apuvälineet.
				 Asiantuntijana toimintaterapeutti Terhi Arola, Turun kaupunki
12.3. Aivoviikko: Pelit ja aivoterveys, mahdollisuus kokeilla erilaisia pelejä
				 ja aivopähkinöitä. Päivässä mukana Varsinais-Suomen Muistiyhdistys
				 ja Turun Kaupunkilähetys ry.
19.3. Näkö ja näön käytön apuvälineet.
				 Asiantuntijoina Näkövammaisten liitto ja Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
26.3. Yhteinen onni – paras onni! Luennoitsijana onnellisuustutkija,
				 psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen
3.4. 		 Ikäihmisen talouden sudenkuopat
				 Asiantuntijana Oikeusaputoimiston talousneuvoja
9.4. 		 Turun filharmonisen orkesterin virtuaalikonsertti. Livemusiikkia tarjoilee
				 TFO:n muusikko. Bonuksena mahdollisuus konserttielämykseen VR-laseilla.
16.4. Pidä huolta -viikko, tietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.
23.4. Ulkoilu on tehokasta terveysliikuntaa – ylös, ulos ja lenkille! Asiantuntijana
				 liikuntapalveluvastaava Saija Kultala, Turun liikuntapalvelukeskus
30.4.– 7.5. OHJELMAT TARKENTUVAT MYÖHEMMIN
Turun Kuuloyhdistyksen Kuulolähipalvelu 19.3. ja 7.5. klo 10.30–12.30 ja klo 13.30–15.
Neuvontaa ja opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä.
Kelan asiakaspalvelija tavattavissa 13.2. ja 23.4. klo 10–11.30. Mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan ilman ajanvarausta.
Tarkemmat ohjelmat www.tukenasi.fi. Toiminta on maksutonta ja siihen osallistutaan
omalla vastuulla. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet tukee Lähitori-toimintaa. Lisätietoja: Katja Laine, katja.laine@tukenasi.fi, p. 040 139 8404. Tervetuloa Lähitorille!
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Aurakatu 26, 20100 Turku
p. 02 2627 100
info@turuntaidemuseo.fi
www.turuntaidemuseo.fi
Aukioloajat:
ti–pe 11–19, la–su 11–17
Liput:
Aikuiset 10 €. Opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 7 €.
Avustajalla ilmainen sisäänpääsy avustettavan kanssa.
NÄYTTELYT:
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Turun taidemuseo – Åbo konstmuseum

24.1.–17.5. Löytöretkiä – Lars Göran Johnssonin kokoelma
Lars Göran Johnsson (s. 1931) on kerännyt taidetta lähes 70 vuoden ajan ja hänen kauneuden kaipuusta alkunsa saaneesta löytöretkestään on muodostunut yksi maamme
merkittävimmistä yksityisistä taidekokoelmista. Sen monisärmäisyys kertoo keräilijän liikkuvasta elämäntavasta ja kiinnostuksesta ajan ilmiöihin. Turun taidemuseolle
vuonna 2016 lahjoitettua kokoelmaa esittelevä näyttely täyttää museon molemmat
näyttelykerrokset avaten näkymiä kansainväliseen modernismiin ja nykytaiteeseen.
24.1.–22.3. STUDIO: Satu Rautiainen: Village Bohemian
24.1.-22.3. PIMIÖ: Clément Cogitore: Les Indes Galantes
Tapahtumia:
Ke 11.3. klo 17.30 Lars Göran Johnsson kertoo kokoelmastaan ja keräilijätarinastaan.
Ke 18.3. klo 11–15 Senioripäivä/Seniordagen. Opastuksia ja ohjelmaa senioreille.
Tiistaisin 10.3., 7.4. ja 5.5. klo 14 Ajatushetki-opastus
Opastus muististaan huolissaan oleville ja muistisairaille. Tunnin mittainen museokierros sisältyy pääsylipun hintaan. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: elli.liippo@turuntaidemuseo.fi / 040 359 0087. Minnestimme-guidningar på svenska torsdagar 5.3.,
2.4., 7.5. kl. 14.
Yleisöopastukset sunnuntaisin klo 13 ja 14. Ruotsinkielinen yleisöopastus joka kuun
ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina klo 15. Yleisöopastuksille ei vaadita ennakkoilmoittautumista ja niille voi osallistua pääsylipulla.
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Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11 B, 20100 Turku
p. 02 262 6000, www.turku.fi/ruusukortteli
Bussit: 9, 50, 51, 53, 54 ja PL 1
Toiminnat ja palvelut on tarkoitettu kaikille turkulaisille yli 65-vuotiaille eläkeläisille.
Tervetuloa mukaan!
KEVÄTKAUDEN TOIMINTAA
Tule mukaan nuorekkaisiin, meneviin ja rauhallisiin ryhmiin!
Näihin maksuttomiin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Sulkapalloa pelataan liikuntasalissa ma klo 11.30–12.30
VireLavis ti klo 14.00–15.00 (parittomat viikot)
Kuntoliikunta ke 10.30–11.30 ja to 11.00–12.00
Kuntopiiri pe klo 14.15–15.15
Virkisty lämmöstä ja vedestä allasosastolla.
Saat lisätietoja vesijumpparyhmistä ja niihin ilmoittaudutaan asiakasneuvontaan.
Aamu-uinti ke ja to klo 7.30–9.00, 2,5 €/krt.
Sauna ja uinti pe klo 8.00–12.00 (parillinen) ja pe klo 8.00–11.00 (pariton), 4 €/krt.
Huolla kehoasi ja pidä lihakset voimissa. Kuntosalimme on auki maksuttoman
laiteperehdytyksen käynneille. Laiteperehdytykseen ilmoittaudutaan asiakasneuvontaan. 5 krt. kortti 7,55 € ja 10 krt. kortti 12,10 €.
Ulkokuntosali on käytettävissä päivittäin omatoimisesti.
Hyvinvointikeskuksessa on tarjolla monipuolista luovaa toimintaa;
Värkkäämön ja Verstaan ohjattua toimintaa ma klo 10.00–17.00
ja ti–to klo 9–14 (25 €/lukukausi tai päivämaksu 2,50 € + materiaalimaksut,
posliini-, ja puutyöt 35€/lukukausi)
Hyvikset ke klo 10.00–12.00. Tule tekemään hyväntekeväisyyskäsitöitä, maksuton.
Perjantain pikkukivat pe klo 10.00–12.00. Valmistetaan käsitöitä kierrätysmateriaaleista, parittomat perjantait. Maksuton.
Café Ruusussa pääset herkuttelemaan kahvikupin äärellä.
Kahvila on avoinna ma–pe klo 9.30–15.00.

Tervetuloa kulttuurin pariin, kevätkauden kulttuuripoimintoja:
5.2. 		 Turun konservatorio esiintyy
10.2. Turun KaraokeKlubin karaoketanssit
14.2. Vietetään ystävänpäivää
19.2. Juhani Virta ja Jari Anttila, tanssit
4.3. 		 Kim Engblom esiintyy
9.3. 		 Turun KaraokeKlubin karaoketanssit
18.3. Turun konservatorio esiintyy
7.4. 		 Vietetään pääsiäistä
15.4. Skaalat Solmuun -festivaalin päivätanssit
29.4. Vietetään Vappua
6.5. 		 Turun konservatorio esiintyy
11.5.		 Turun KaraokeKlubin karaoketanssit

Arjen digitietoiskut ma klo 10.00–10.45
Tietoiskut järjestetään yhteistyössä kesäyliopistojen Geronet-hankkeen kanssa.
2.3. 		 Tietoturva – turvallisesti netissä
16.3. Sovellusten lataaminen älypuhelimelle ja hyödyllisiä sovelluksia
30.3. Minkälainen älypuhelin ja liittymä minulle sopisi?
20.4. Whatsapp-sovellus viestittelyyn ja kuvien jakoon
4.5. 		 Sähköpostitilin luominen ja sähköpostin lähettäminen/vastaanottaminen
18.5. Mitä hyötyä pilvipalveluista on arjessa?
Tarkemmat aukioloajat, lisätietoja toiminnasta ja maksuista saat hyvinvointikeskuksen asiakasneuvonnasta, ilmoitustaululta, esitteistämme sekä verkkosivuilta www.
turku.fi/ruusukortteli ja Turun tapahtuma- sekä harrastekalentereista. Ruusukorttelin hyvinvointikeskus toteuttaa toimintaa yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden
kanssa. Tervetuloa mukaan! Muutokset mahdollisia.
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Tuntuuko digimaailma vieraalta?
Saat henkilökohtaista opastusta erilaisten digilaitteiden käyttöön. Voit varata ajan
asiakasneuvonnasta tai tulla Verkosta virtaa opastajien avoimeen opastukseen ma
klo 10.00–12.00, seuraavina päivinä: 3.2., 17.2., 9.3., 23.3., 6.4. ja 20.4. (ks. myös s. x–x.)

Lisätietoja Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen asiakasneuvonnasta
p. 02 262 6000 ma–pe klo 9.00–15.00

Maksuttomat ja vertaistuetut
tietotekniikan alkeiskurssit ikäihmisille
Turun kesäyliopiston tietotekniikan alkeiskursseilla tutustutaan Android-älypuhelinten ja tietokoneiden käytön alkeisiin opettajan ja digitutoreiden avustuksella. Digitutorit ovat vapaaehtoisia tietotekniikkaa hallitsevia ikäihmisiä, jotka auttavat tunneilla
kurssilaisia pysymään opetuksessa mukana. Kursseilla opit laitteiden perusominaisuuksien käyttöä, jotta voit käyttää laitteita turvallisin mielin ja pääset nauttimaan
niiden arkea helpottavista mahdollisuuksista. Tervetuloa mukaan kurssille! Voit kysyä lisätietoja kursseista ja ilmoittautua soittamalla toimistoomme p. 02 232 3302.
Kurssit ovat maksuttomia.
Tietokone tutuksi! - Vertaistuettu tietokoneen alkeiskurssi ikäihmisille
13.2.–26.3. torstaisin klo 17.00–18.45. Turun Aikuiskoulutuskeskus ATK-luokka 375, Kärsämäentie 11. Kurssilla tutustutaan tietokoneen ja Windows 10 -käyttöjärjestelmän
perusominaisuuksiin.
Älliä älypuhelimeen! - Vertaistuettu älypuhelimen alkeiskurssi ikäihmisille
2.4.–14.5.2020 torstaisin klo 17.00–18.45. Turun yliopiston Calonia-rakennus luokka
2107, Caloniankuja 3. Kurssilla tutustutaan älypuhelimen ja Android -käyttöjärjestelmän perusominaisuuksiin. Ota kurssille oma Android-älypuhelin mukaan!
Kurssit ovat osa Opetushallituksen rahoittamaa kesäyliopistojen Geronet-yhteistyöhanketta (2019–2020). Lisätietoja: https://peda.net/jk/geronet. (ks. myös s. 68–70).
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Turun Seudun Nivelyhdistys
Lonttistentie 9 B 15
p. 040 351 3833
toimisto@nivelposti.fi
www.nivelposti.fi
Toimisto avoinna keväällä ma 14–19, ke 9–12 ja to 9–12.
Tule mukaan yhdistyksen kevään toimintaan! Lisätietoa tapahtumista saat toimistolta. Pääset yhdistyksen toimitilaan kätevästi busseilla P2 ja 220. Alla olevat tapahtumat ovat kaikille avoimia eikä osallistuminen edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Avoimet ovet
To 7.4.2020 klo 13–17 avoimet ovet yhdistyksen tiloissa. Kahvitarjoilu. Klo 17 avointen
ovien jälkeen on Tuula Vainikaisen kirjailijailta, jossa hän esittelee uutta Nivelet kuntoon -kirjaansa.
Uusien jäsenten info ja ensitietoillat
To 13.2.2020 ja to 24.4.2020 klo 17–18 järjestetään uusien jäsenten info yhdistyksen tiloissa, Lonttistentie 9 B. Infossa saa lisätietoa yhdistyksen tapahtumista. Ilmoittaudu
mukaan toimistolle ennen iltaa. Kahvitarjoilu.
Ke 4.3.2020 ja ti 28.4.2020 ensitietoilta klo 17–19 toimistolla. Ensitietoilta on tarkoitettu tekonivelleikkaukseen meneville, sitä harkitseville ja heidän läheisilleen. Ilmoittaudu etukäteen toimistolle. Vetäjänä fysioterapeutti Sanna Niemi.
Vertaisryhmät
Nivelrikon vertaisryhmät ovat maanantaisin huhtikuun loppuun saakka klo 17–19 yhdistyksen tiloissa. Lisätietoa löydät osoitteesta www.nivelposti.fi/vertaisryhmat/ tai
ottamalla yhteyttä toimistoon.
Ke 26.2.2020, 25.3.2020, 29.4.2020 ja 27.5.2020 klo 17–18.30 Lukupiiri. Teemana suomalaiset kirjailijat. Kuukauden luettavan kirja löydät osoitteesta www.nivelposti.fi/
muut-tapahtumat/ tai ottamalla yhteyttä toimistoon.
Luennot
To 5.3.2020 klo 18 Ruusukorttelin juhlasalissa, Puistokatu 11, sisätautien erikoislääkäri, Abomics Oy:n lääketieteellinen johtaja Jari Forsström luennoi aiheesta Onko kodeiini minulle vaarallinen? Perimän vaikutus lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen.
Luento taltioidaan Nivelverkkoon.
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Ke 5.2.2020, 4.3.2020 ja 1.4.2020 ja 6.5.2020 klo 18–19.45 yhteislauluilta Happy Housessa, Ursininkatu 11. Osallistumismaksu 2 €. Väliajalla juodaan kahvit.
To 20.2.2020, 19.3.2020, 16.4.2020 ja 14.5.2020 klo 13 Niveltreffit Verkahovin lounasravintolan kabinetissa, jossa omakustanteinen lounas. Jutellaan leppoisasti ja lounastetaan yhdessä. Mukana yhdistyksen vapaaehtoinen.
Nivelyhdistyksen liikuntaryhmät ovat kaikille avoimia. Löydät ryhmät osoitteesta
http://www.nivelposti.fi/liikunta/ tai kysymällä lisää toimistosta.
Kevään koko ohjelma on nähtävillä netissä. Löydät sen osoitteesta http://www.nivelposti.fi/yhdistyksessa-tapahtuu/.
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Muut tapahtumat

Happy House, VAPI ry:n tapahtumat
Varsinais-Suomen Vammais ja Pitkäaikaissairausjärjestöt
Avoin ja esteetön kohtaamispaikka
Ursininkatu 11, 20100 Turku (katutasossa)
p. 040 726 6003, info@happyhouseturku.fi
www.vapiry.fi
Avoinna 		 ma 12.00–16.00, ti 10.00–15.30, ke 10.00–16.00, to 10–16, pe 10–14
Vire-Lavis ti klo 15.30–16.00. Jumppaa lavatanssimusiikin tahtiin istuen tai tuolista
tukea ottaen. Osallistuminen 5 €/krt, alennusryhmät 2,5 €/krt. Viikot 2-18 ei viikolla 8.
Toivemusiikkia pe klo 12.00–13.00. Kuunnellaan osallistujien musiikkitoiveita ja voidaan myös keskustella mitä muistoja kappaleet herättävät. Maksuton.
Kädentaidot ke klo 11.00–15.00. Askarrellaan joka viikko erilaisia töitä kotiin vietäväksi. Materiaalimaksu 0,50 €/krt. Omia materiaaleja voi ottaa mukaan.
Dark Side of Turku to 20.2. klo 18.00. Tervetuloa Turun piemeälle puolelle. Virtuaalikierroksella selvittämättömien henkirikosten uhrit palaavat kertomaan tarinansa,
kadonneet ihmiset kuiskaavat nimesi pimeydestä ja kummitustalot narisevat talvisessa tuulessa. Oppaana Teemu Saarenpää. Maksuton.
Torstaina kerran kuukaudessa olemme auki klo 20 saakka, silloin on kaikille avointa
erityisohjelmaa. Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme (www.vapiry.fi), Instagramissa
(@happy_house_turku), Facebookissa (HappyHouse.Turku), Turun Sanomien menovinkeissä ja Turun kaupungin tapahtumakalenterissa.
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Turun tuomiokirkkoseurakunta                                                       
NUOREKKAIDEN ELÄKELÄISTEN toimintaa
TIISTAITREFFIT
Juhlasalissa, Eerikinkatu 3. Luentomuotoisen esityksen jälkeen juttukahvit 2 €.
Ti 4.2.
					
Ti 3.3.
					
Ti 7.4.
					

klo 14.00 Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja arjen turvallisuus
Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi
klo 14.00 Aurajoen sillat ja förit
Filosofian tohtori, tietokirjailija Rauno Lahtinen
klo 14.00 Aihe ilmoitetaan myöhemmin
Arkkipiispa Tapio Luoma

VIERAILUKÄYNNIT
Tule mukaan! Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Anneli Leppänen, p. 041 506 9591.
Ke 12.2.
						
Ke 15.4.
						
Ma 27.4.
						
						

klo 15.00 Kaarinan kirkko
Voudinkatu 2, bussi 7 (pys. T14, Aurakatu 1)
klo 15.00 Ylösnousemuskappeli
Hautausmaantie 21, bussit 9 ja 12 (pys. T4)
klo 16.30 Teatteritalokierros, Turun kaupunginteatteri
Itäinen Rantakatu 14
Hinta 10 €, maksu 17.3. mennessä.

LOUNASTREFFIT
Varaa mukaan lounasraha ja tule syömään yhdessä.
Lisätietoja Mirja Pitkäseltä, p. 0400 521 573.
Ti 18.2.
Ti 17.3.
					
					
Ti 21.4.

klo 12.30 Ravintola Metropol, Puutarhakatu 10.
klo 12.30 Ravintola Antell Joukahainen, Joukahaisentie 9
Pohjola Sairaalan esittely klo 11.30 (sama osoite).
Bussit 32 ja 42, Kupittaan aseman pysäkki.
klo 12.30 Ravintola Korkki, Linnankatu 43.

MIESTEN LOUNASPORUKKA
klo 13.00–14.00. Varaa mukaan lounasraha.
Lisätietoja Mikko Salmiselta, p. 050 5813 067.
Pe 7.2.
Pe 7.3.
Pe 3.4.
Pe 8.5.
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Kellariravintola, Linnankatu 16.
Teini, Uudenmaankatu 1
Ravintola Seaport, Toinen Poikkikatu 2, Turun satama
Ravintola Sevilla, Eerikinkatu 23.

Juhlasalin kerho kokoontuu parillisilla viikoilla, Eerikinkatu 3, 2 krs., klo 13–14.30.
Viimeinen kerho 29.4.
Vuorikodin kerho kokoontuu parittomilla viikoilla, Vuorikatu 8., klo 13–14.30.
Viimeinen kerho 6.5.
Maksuton tuolijumppa (45 min) parittomina keskiviikkoina klo 13 (Eerikink. 3, juhlasali, 2 krs.) Liikunnanohjaaja Tuula Välimäen vetämä jumppa oman kunnon mukaan.
Kevään viimeinen kerta 20.5.
Tervetuloa! Tied. Tuomiokirkkosrk:n diakoniatyö, ti ja to klo 9–11, p. 040 341 7335.
www.turuntuomiokirkkoseurakunta.fi > seniorit
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Keskiviikkokerho on eläkeläisten iltapäivähetki, jossa on teemallinen ohjelma
ja vaihtuvat vierailijat, hartaushetki ja kahvit.

Verkosta virtaa
opastusta tietokoneiden, mobiililaitteiden
ja sähköisten palveluiden käytössä ikäihmisille
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskusliiton ja STEA:n
tukema hanke vertaisopastajien kouluttamiseksi ja verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa koulutettuja Verkosta virtaa -opastajia on 10 henkilöä. Järjestämme
opastuspäivystystä helmi–huhtikuu 2020 paikalla on normaalisti kaksi opastajaa:
Ruusukorttelin atk-luokka
Puistokatu 11, 20100 Turku, klo 10–12 maanantaisin
alkaen 3.2., 17.2., 9.3., 23.3., 6.4. ja 20.4
TurunES Taimi II
Puutarhakatu 21, 20100 Turku (sisäpiha) klo 11–13 maanantaisin
alkaen 10.2., 24.2., 2.3., 16.3., 30.3., 6.4. ja 20.4
Tule laitteesi kanssa tai ilman, yritetään yhdessä löytää asiaasi ratkaisu. Opastus on
maksutonta. Lisätietoja juhani.portfors@wippies.fi ja terhi.hellberg@gmail.com sekä
laajemmin, www.verkostavirtaa.fi. (Katso myös esitteen sivut 68–70).
TERVETULOA!
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Liikuntapalvelukeskus
VoiTas-tehoryhmät – Voimaa- ja tasapainoa ikääntyneille!
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, ma ja ke 10.15–11.30, (30.3.–27.5.)
Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä parannetaan
kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein kuntosalilla. Erityisesti jalkojen lihasvoiman
parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset askareet ja ulkona liikkuminen
helpottuvat. Tehoryhmissä ohjaajana toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana
etsitään jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat maksuttomia. Mikäli kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen miettiä ratkaisua
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: p. 044 082 0253.
Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5
Seniorirannekkeella hallin kuntosalit käytettävissä aukioloaikoina.
Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, p. 050 430 6891.
• Laiteopastus kuntosalilla to klo 10–11, (13.2., 12.3., 9.4. ja 7.5.)
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
• Seniorivuorot kuntosalilla ma ja to klo 13–14.30 ja pe 9.30–11.
Pe vertaisohjaaja paikalla. Osallistuminen sisäänpääsymaksulla
(esim. Senioriranneke).
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit Kupittaan urheiluhallissa, Tahkonkuja 5
• ke 5.–26.2. klo 13.30–15
• ke 9.–30.3. klo 13.30–15
• ke 1.–22.4. klo 13.30–15
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit on tarkoitettu kaikenikäisille ja kuntoisille. Neljän kerran kurssilla opitaan harjoittelun perusteet ja laitteiden käyttö. Kurssilla saa
aloittelijan harjoitteluohjelman, johon kirjataan omat toistojen ja painojen määrät,
säädöt ja liikelaajuudet. Mukaan tarvitset vain mukavan ja joustavan asun, sekä sisäkengät. Hinta 15 €/kurssimaksu + sisäänpääsymaksu, esim. Senioriraranneke. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: turku.fi/kuntosaliabc, p. 050 554 6217.
Soveltava kuntosaliharjoittelun ABC–kurssi Kupittaan urheiluhallissa, Tahkonkuja 5
• ti klo 12.00–13.15, 4.2.–17.3. (ei vko 8) tai 24.3.–28.4.
Soveltavat kuntosaliharjoittelun ABC -kurssit on tarkoitettu liikunnassa erityistä tukea tarvitseville, jotka haluavat aloittaa voimaharjoittelun. Kuusi kertaa kestävän
kurssin aikana opitaan kuntosaliharjoittelun perusteet, tutustutaan kuntosalilaitteisiin ja oikeaan suoritustekniikkaan, tehdään oma kuntosaliohjelma ja selvitetään
missä omatoimista harjoittelua voi jatkaa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.
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Tasapainoliikuntaa vertaisohjaajan johdolla
Kupittaan urheiluhallin yläkerta, Tahkonkuja 5.
• ti klo 10–11 (7.1.–26.5.)
• ke klo 13–14 (8.1.–29.4.)
Tasapainoharjoittelua vertaisohjaajan vetämänä. Tunti sisältää yhteisen alkulämmittelyn ja loppuverryttelyn. Ryhmässä harjoitellaan lihaskuntoa ja tasapainoa kiertoharjoitteluna. Osallistuminen Seniorirannekkeella. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke,
p. 050 5546 224.

Suuralueet Keskusta

Soveltava kuntopiiri
• ti klo 14–15, Kupittaan urheiluhallin yläkerta, Tahkonkuja 5.
Lihaskuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta kiertoharjoittelun keinoin ryhmässä omaan
toimintakykyyn soveltaen. Sopii myös apuvälineen käyttäjille. Paikalla yleisavustaja.
Hinta 5 €/krt (alennusryhmäläiset 2,50 €/krt). Ilmoittautuminen: p. 050 594 7207.

Jäykkien jooga
• pe 16–17.00, (10.1.–1.5.) Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7
Tunnilla tehdään lempeitä joogaliikkeitä ja -venytyksiä niin lattiantasossa kuin seistenkin. Harjoitus lisää liikkuvuutta ja tasapainoa, ja soveltuu kaikille, myös jäykille. Tunti päättyy rauhoittavaan loppurentoutukseen. Tunti ei vaadi aikaisempaa lajiosaamista. Tunti sopii myös ylipainoisille, huonokuntoisille ja pienistä krempoista
kärsiville. Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua maksamalla
Kuntokonkareiden kausimaksun tai kertamaksulla (2,50 € eläkeläiset). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Ei
yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit tai p. 050 554 6218.
Helenan kuntopiiri
• to klo 11–12.30, (9.1.–30.4.) Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5.
Helenan treeneissä harjoitellaan tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta sekä tehdään lihaskuntoliikkeitä monipuolisesti kiertoharjoittelun muodossa. Tunti sisältää
alkulämmittelyn, kuntopiirin ja venyttelyn. Tunti ei vaadi aikaisempaa lajiosaamista. Tunti sopii myös ylipainoisille, huonokuntoisille ja pienistä krempoista kärsiville.
Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua maksamalla kausimaksun tai kertamaksulla (2,50 € eläkeläiset). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja
miehet voivat tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/
kuntokonkarit tai p. 050 554 6218.
Tuolijumppa
• ke 15.15–16.00, (8.1.–29.4.) Yrjänän kohtaamispaikka, Itäinen Pitkäkatu 49
Iloisen mielen tuolijumppaa, jossa liikkeet tehdään pääosin tuolilla istuen. Ryhmä
soveltuu myös henkilöille, joilla on käytössä liikkumisen apuväline esim. kävelykeppi tai pyörätuoli. Yleisavustaja paikalla. Ei ennakkoilmoittautumista. Hinta 5 €/krt
(alennusryhmäläiset 2,50 €/krt). Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.
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Vire-Lavis
• ti 15.30–16.00, (7.1.–28.4.) kohtaamispaikka Happy House, Ursininkatu 11
Haluaisitko tanssia, mutta sinulta puuttuu pari? Pidätkö tanssimusiikista? Haluaisitko
tanssia, mutta liikuntakyvyssäsi on jotain sellaista, että arkailet tanssia seisten? Tule
mukaan virkistävään Vire-Lavikseen! Vire-Lavis-tunnilla liikutaan lavatanssimusiikin
tahtiin ja tanssitaan pääosin istuen. Tunnilla ei tarvita paria. Paikalla yleisavustaja.
Osallistuminen 5 €/krt (alennusryhmäläiset 2,50 €/krt). Lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.
Liikunnan palveluohjaus
• Luckan (motionsrådgivning på svenska), Auragatan 1H: ons. 4.3 och 22.4 kl. 15–16.00
• Pääkirjasto, Linnankatu 2: 16.3. klo 15–16.00. 17.2. ja 20.4. klo 10–11.00
• Tule-tietokeskus, Humalistonkatu 10: 6.2. klo 10, 26.3. klo 13, 28.4. ja 26.5. klo 11.30.
Liikunnanpalveluohjaukseen voit poiketa kysymään mitä tahansa mieltäsi askarruttavaa liikunnan aloittamisesta, Turun liikuntapalveluista ja -paikoista. Maksuton, ei
ilmoittautumista. Lisätietoja: turku.fi/liikuntaneuvonta, p. 050 554 6225.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 tai liikunta.palvelut@turku.fi.
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Te vetuloa tutustumaan senioreiden
· ki- ja kohtaamispaikkaan SenioriJelppiin

Suuralueet Keskusta

Ikäihmisten tuki- ja kohtaamispaikka

SenioriJelppi on turkulaisille ikäihmisille tarkoitettu avoin kohtaamispaikka. Meille voit poiketa
levähtämään, juttelemaan ja kahvittelemaan.
Maanantaisin ja tiistaisin tarjoamme Digi-apua ja neuvontaa - "tule kysymään, mitä et ole
koskaan kehdannut kysyä".
Keskiviikkoisin teemanamme on hyvinvointi. Tule vaikkapa mittauttamaan verenpaineesi.
rstaisin paikalla on palveluneuvoja, joka neuvoo ja auttaa esimerkiksi tukipalvelujen hakemisessa.
Ver · istukea - viihtyisää yhdessäoloa - kahvipöytä katettuna.
SenioriJelpissä voit poiketa käymään tai soittaa, neuvonta on kaikille avointa ja maksutonta.
Olemme a o�a ma-to klo 10-14. Tapaamisiin!

PerlaiJtd'k a - inlemelpi4/e -

Apua itselle ja läheisille
4.3. klo 10–12 tavattavissa Liikkuvan resurssikeskuksen järjestötyöntekijä sekä Turun
kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja. Tule keskustelemaan ja kuulemaan mm.
kaupungin palveluista. Mahdollisuus myös kahdenkeskiseen neuvontaan.
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SPR Turun osasto
SPR Turun osaston terveyspiste kerran kuukaudessa Yhdessä-yhdistyksen tiloissa,
Nisse Kavon katu 3. Bussit 12, 32, 42 ja P2 sekä 99, joka ei kulje keskustan kautta.
Tiistaisin 18.2., 17.3., 21.4. ja 19.5. klo 12.30–14.30.
Klo 12.30 virkistytään liikuntavartissa mm. venytellen ja tasapainoa harjoitellen, jonka jälkeen terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista tukea terveyden ja hyvinvoinnin asioissa, verenpaineen mittausta ja kehonkoostumuksen mittauksen mahdollisuus. Talo tarjoaa kahvit ja samalla tutustutaan yhdessä hyvinvointia
tukeviin materiaaleihin ja testeihin, mm. kodin turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy.

Katariinanseurakunta
Maanantai:
Klo 12–14 PIKKUTUPA joka maanantai ja keskiviikko
Mukavaa yhdessäoloa, ruokaa ja kahvia (3€ ateria) sekä pientä ohjelmaa. Varissuon
kirkko, Kousankatu 6.
Tiistai:
VALPURIN KAMMARI
parittomien viikkojen tiistai.
Klo 12 lounas (3 €), ohjelmallinen tuokio, kahvi.
Varissuon kirkko, Kousankatu 6.
Klo 12–14 JUTTUTUPA (ent. Itä-Turun eläkkeensaajien käsityökerho)
tiistaisin Hurttivuoren seurakuntakoti, Punatulkunkatu 1.
Torstai:
Klo 13–14.30 HURTTIVUOREN VARTTUNEEN VÄEN KERHO
parillisten viikkojen torstai. Hurttivuoren seurakuntakoti, Punatulkunkatu 1.
Klo 13–15 IKÄARVOKAS KORTTELIKLUBI torstaisin Varissuolla:
”Kimppakeskuksen” alakerta, Katteluksenkatu 5.
Varttuneen väen leiri 19.–21.8. leirikeskus Sinapissa, Sinapintie 74.
Ilmoittautuminen 16.6. mennessä vanhustyön puhelimeen.
Katariinanseurakunnan vanhustyön diakoniatyöntekijä, p. 040 341 7638.
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Varissuon jäähallin kuntosali, sisäänkäynti parkkihallin kautta, lähin katuosoite Suurpäänkatu 2. Seniorirannekkeella kuntosali käytettävissä aukioloaikoina. Lisätietoja:
turku.fi/senioriranneke tai p. 02 262 3570.
Laiteopastukset kuntosalilla ma klo 15–16 (10.2., 9.3., 6.4., 4.5. ja 1.6.) Osallistuminen
sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke). Lisätietoja: p. 050 554 6229.
Naisten ohjattu kuntosalivuoro to klo 15.30–17. Osallistuminen sisäänpääsymaksulla.
Lisätietoja: p. 050 554 6229.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 tai liikunta.palvelut@turku.fi.

Verkosta virtaa

Suuralueet Varissuo–Lauste

Liikuntapalvelukeskus

OPASTUSTA TIETOKONEIDEN, MOBIILILAITTEIDEN
JA SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ IKÄIHMISILLE
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskusliiton ja STEA:n
tukema hanke vertaisopastajien kouluttamiseksi ja verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa koulutettuja Verkosta virtaa -opastajia on 10 henkilöä. Järjestämme
opastuspäivystystä helmi–huhtikuu 2020, ja paikalla on normaalisti kaksi opastajaa:
Varissuon kirjasto, Nisse Kavon katu 3 20610 Turku
klo 11–13 maanantaisin alkaen 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4. ja 20.4.
Tule laitteesi kanssa tai ilman, yritetään yhdessä löytää asiaasi ratkaisu.
Lisätietoja juhani.portfors@wippies.fi ja terhi.hellberg@gmail.com sekä laajemmin
www.verkostavirtaa.fi. (Katso myös esitteen sivut 68–70).
TERVETULOA!

Turun kaupunginkirjasto
Varissuon kirjasto
Nisse Kavon katu 3
p. 02 2620 777
ma–to 10–19, pe 10–16
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Kotikunnas
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry.
Luolavuorentie 4, 20810 Turku
www.kotikunnas.fi, facebook.com/kotikunnas
p. 044 0820 213 (projektikoordinaattori), 044 756 8053 (SIPPE-projekti)
045 7750 0068, 045 7750 0197 (Liikkuva resurssikeskus),
044 0820256 (Varjosta valoon -toiminta)
Kotikunnaan Iloa arkeen -pysäkillä on tarjolla monenlaista toimintaa, tietoa ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia kotona asuville senioreille.
Luentosarja ”Kulttuurisia poimintoja”
Teemoina mm. Suomenhevosen tarina, kansallispuvut ja Kuninkaantie Turusta Viipuriin. Luennolla on paljon kuvamateriaalia ja yhteistä aikaa keskustella. Luennoitsija
Helbe Pajari toivottaa teidät tervetulleeksi ilmaisille luennoille, jotka ovat Kotikunnaan luentosalissa seuraavasti:
• helmikuussa perjantaisin 12.30–13.45 (7.–28.2.)
• maaliskuussa torstaisin 12.30–13.45 (5.–12.3.) ja keskiviikkoisin 12.30–13.45 (18.–25.3.)
Erilaisia kerhoja ja klubeja
Kortteliklubi kokoontuu maanantaisin luentosalissa klo 10.30–12. Ei vaadi ilmoittautumista, voit tulla silloin kun itselle sopii. Kortteliklubin kevätkausi päättyy 25.5.
Yhdistyksellämme on erilaisia kerhoja myös muualla päin Turkua, mm. Nättinummessa (lisätietoa esitteen sivulta 64) ja Kävelytreffit Hali-Koiran kanssa erilaisiin kohteisiin (lisätietoa esitteen sivuilta 80–81).
Monipuolisia tapahtumia ja konsertteja esim.
• 18.2. klo 13 avoimet Sippe-kutsut: teemana kirjallisuus.
Keskustelua ja kahvittelua luentosalissa.
• 11.3., 3.4. ja 15.5. klo 13 Kulttuurikimara-ryhmä esittää runoja ja lauluja yläaulassa.
• 8.4. klo 13 upea ukrainalaisen Kirkkolauluyhtye Kaanonin konsertti yläaulassa.
Maksutonta kuulon lähipalvelua (Turun Kuuloyhdistys ry) Kotikunnaan ala-aulassa
klo 12–13 kerran kuussa: 10.2., 9.3., 6.4. ja 18.5.
Meiltä voit myös tilata omaan kotiisi vapaaehtoisten ohjaamia hyvinvointiteemaisia
Sippe-kutsuja. Lisätietoa esitteen sivulta 71. Sippe-vapaaehtoisten koulutuksesta lisätietoja esitteen sivulta 90.
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Hae Kotikunnaan ala-aulasta, ruokalan edessä olevalta pöydältä oma kotona asuville
senioreille suunnattu kuukausiohjelmamme.
Tervetuloa!

Reumaliiton valtakunnallinen
Keltaisen nauhan päivä 18.3.
Muista tauon taika
Yhdistys on esittelemässä ja ohjaamassa taukojumppaa
kauppakeskus Skanssissa klo 13.30–16.00.

Suuralueet Skanssi–Uittamo

Yhdistyksemme sekä Turun kaupungin yhteinen Liikkuva resurssikeskus tekee yhteistyötä eri yhdistysten, järjestöjen ja srk:n ym. kanssa. Liikumme ympäri kaupunkia
tarjoten samassa paikkaa kaupungin palveluohjausta sekä järjestöpuolen neuvontaa. Kehitämme myös pop up -vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia teidän kaikkien toiveiden mukaisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisätietoja esitteen sivuilta 74–75.

Olemme mukana Keltaisen nauhan päivässä myös aamulla Medisiina D Lauren salissa. Lisätietoa esitteen sivulta 13.

Turun kaupunginkirjasto
Skanssin kirjasto
Yhteispalvelupiste Monitori
Skanssinkatu 10
p. 040 1604 556
ma–ke 9–18, to 9–19, pe 9–17
Vasaramäen kirjasto
Lehmustie 7 B
p. 02 2620 763
Omatoimiset aukioloajat ma–su 7–21, palveluajat ma ja pe 10–16, to 13–19
Ilpoisten kirjasto
Lauklähteenkatu 13
p. 02 2620 764
Omatoimiset aukioloajat ma–su 7–21, palveluajat ma–ti 13–19, ke–pe 10–16
Vempaintuki tiistaina 11.2. ja 14.4. klo 13.00–14.30. (Katso myös esitteen sivut 68–70).
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Liikuntapalvelukeskus
Kauppakeskuskävelyt Skanssissa
Pe klo 9.30–10.30, (10.1.–29.5.)
Kokoontuminen kauppakeskuksen uuden neuvotteluhuoneen edessä 1.krs. Itäparkin
sisääntulon oven vieressä, RAY Pelaamon vieressä ja SOL Pesulaa vastapäätä.
Tule liikkumaan esteettömästi, ohjatusti, mukavassa seurassa ja varmasti sateelta
turvassa Kauppakeskus Skanssiin. Maksuttomilla kauppakeskuskävelyllä kilometrejä
kertyy noin 2. Kävelyt alkavat ja päättyvät pienellä verryttelyjumpalla ja kävelyn lomassa harjoitetaan tasapainoa sekä lihaskuntoa. Kävelyt sopivat erityisesti senioreille. Myös apuvälineen käyttäjät voivat osallistua. Tarvitset mukaan kävelyyn sopivat
kengät, joustavan vaatetuksen ja juomapullon. Osallistuminen maksutonta. Lisätietoja: turku.fi/kauppakeskuskavelyt, p. 050 554 6224, p. 040 160 4556.
Petreliuksen uimahalli ja kuntosali, Ruiskatu 2
Seniorirannekkeella ja kertamaksulla pääset uimaan ja kuntosalilla aukioloaikoina.
Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, turku.fi/uimahallit, p. 044 907 2702.
Vesijumpat: Eritasoisia vesijumppia päivä ja ilta-aikaan vesijumppamaksulla.
									 Ryhmiin tulee ilmoittautua.
VoiTas-tehoryhmät – Voimaa- ja tasapainoa ikääntyneille!
Ti ja to (31.3.–26.5.)
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus.
Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä parannetaan
kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein kuntosalilla. Erityisesti jalkojen lihasvoiman
parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset askareet ja ulkona liikkuminen
helpottuvat. Tehoryhmissä ohjaajana toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana
etsitään jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat maksuttomia. Mikäli kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen miettiä ratkaisua
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: p. 044 082 0253
Soveltava vesijumppa
To klo 9.30–10.00, 10.15–10.45 tai 11.00–11.30, (9.1.–30.4.)
Esikon palvelutalon allas, Uittamontie 7.
30 minuutin vesijumppa n. 30 asteisessa vedessä. Ryhmät on tarkoitettu asiakkaille, joilla toimintakyvyn rajoituksia tai käyttävät liikkumisessaan apuvälinettä, eivätkä
pysty osallistumaan muuhun tarjolla olevaan toimintaan. Osallistumismaksu 55 €/
turkulaiset ja 83 €/ulkopaikkakuntalaiset/kausi. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus, p. 050 594 7207.
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Boccia ja curling -ryhmä
Klo 14.30–16.00, (9.1.–30.4.)
Turun Seudun Hengitysyhdistyksen toimitila Skanssissa, Bastioninkatu 4.
Omatoiminen maksuton pelailuvuoro, jossa liikunta-avustaja paikalla. Leppoisaa kaikille sopivaa pelailua ilman suorituspaineita, pelata voi joko istuen tai seisten. Ei
ennakkoilmoittautumista.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 tai liikunta.palvelut@turku.fi.

Suuralueet Skanssi–Uittamo

Annin kuntopiiri
Ma klo 14–15.00 (13.1.–27.4.)
Uittamon koulu, Jalustinkatu 8.
Kuntopiirissä harjoitellaan tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta sekä tehdään lihaskuntoliikkeitä monipuolisesti kiertoharjoittelun muodossa. Tunti sisältää alkulämmittelyn, kuntopiirin sekä venyttelyn. Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille
voi osallistua maksamalla Kuntokonkareiden kausimaksun tai kertamaksulla (2,50 €
eläkeläiset). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit, p. 050 554 6218.

DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)
Uittamo:
• Vempaintuki (15.1.–13.5.2020, ei 19.2. eikä 8.4.) ke klo 9.30–11
Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5.
Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta.
Ei tarvitse ilmoittautua!
• Sisäparlamentti (16.1.–14.5.2020, ei 9.4.) to klo 13.30–15.30
Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5.
Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen.
Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
• Älytön kapula 1 (16.3.–6.4.2020) ma klo 10–11.30 ja ti klo 13.30–15
Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5.
Opetellaan käyttämään ja ymmärtämään omaa Android-älypuhelinta
(mm. Huawei, Samsung, OnePlus, uudet Nokiat ja Doro). Ilmoittaudu!
• Älytön kapula 2 (20.4.–11.5.2020) ma klo 10–11.30 ja ti klo 13.30–15
Uittamon kuntosalin takkahuoneessa, Kannuskatu 5.
Jatketaan oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, OnePlus,
uudet Nokiat ja Doro) opettelua ja ymmärtämistä. Ilmoittaudu!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sirje, p. 050 316 7712, Sanna, p. 050 316 7785.
(Katso myös esitteet sivut 68–70).
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Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus
Karviaiskatu 7, 20720 Turku
p. 02 262 5020, www.turku.fi/lehmusvalkama
Bussit 9, 12, 99 ja PL 1
Toiminnat ja palvelut on tarkoitettu kaikille turkulaisille yli 65-vuotiaille eläkeläisille.
Tervetuloa mukaan!
KEVÄTKAUDEN TOIMINTAA
Tule mukaan nuorekkaisiin, meneviin ja rauhallisiin ryhmiin!
Näihin maksuttomiin ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
• Taidepiiri, ma ja to klo 10.00
• Äänikirjojen kuuntelu, ma klo 12.00 (HUOM. ma 23.3. alkaen klo 13.30)
• Runopiiri, ma klo 13.00
• Senioritanssit, to klo 10.00
• Sauvakävelyryhmä, to klo 9.30
Hyvinvointiluennot tuovat tärkeitä aiheita yhteiseen keskusteluun. Tule kuulemaan
näkökulmia hyvinvointisi tueksi keskiviikkoisin klo 14.00. Keväällä tulossa mm.
• 12.2.2020 Elintavat sydänterveyden tukena.
Luennoitsija: Nanette Huovinen, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen sydänpiiri ry.
• 25.3.2020 Kodin ensiapu – lääkkeiden säilytys ja hävittäminen
sekä kodin yleisimmät ensiaputarvikkeet.
Luennoitsija: Petri Riikonen, Punainen Risti Ensiapu Oy.
Virkisty lämmöstä ja vedestä allasosastolla
• Saat lisätietoa vesiliikuntaryhmistä ja niihin ilmoittaudutaan asiakasneuvontaan.
• Aamu uinti ti-pe aamuisin 2,5 € kertamaksulla klo 7.00 (naiset) ja klo 8.00 (miehet).
Sauna on avoinna ti-pe klo 9-14. Saunaan pääsee 4 € kertamaksulla.
Huolla kehoasi ja pidä lihakset voimissa
Kuntosalimme on auki maksuttoman laiteperehdytyksen käynneille.
5 krt kortti 7,55 € ja 10 krt kortti 12,10 €.
Laiteperehdytykseen ilmoittaudutaan asiakasneuvontaan.
Maksuttomat päivätanssit ti klo 13.00 pitävät kehosi liikkeellä.
Keväällä hyvinvointikeskuksessa pääsee mm. Asahi-terveysliikuntatunneille, Niatanssitunneille ja kuntoilujumppatunneille. Tuntien aikataulut ja hinnat löytyvät mm.
ilmoitustaululta ja Turun harrastekalenterista.

42

• Käsi- ja puutöissä ohjattua toimintaa ma-to klo 9.00–15.00 ja pe klo 9.00–13.30.
(Mukaan pääset 25 €/lukukausimaksulla
tai päivämaksulla 2,50 € + materiaalimaksut,
puutöihin 35 €/lukukausimaksulla)
Tervetuloa kulttuurin pariin, kevätkauden kulttuuripoimintoja
• to 6.2. klo 13 Kaarinan veteraanikuoro esiintyy
• to 20.2. klo 18 helmikuun iltamissa ohjelmaa ja tanssia
• to 12.3. klo 12.30 Karaoke
• to 2.4. klo 15 Tähtikonsertti ja tanssit,
Marko Maunuksela ja Jukka Hallikainen orkestereineen.
Liput asiakasneuvonnasta.
• pe 17.4. klo 13 Yhteislaulutilaisuus, Timo Rantala
• ke 22.4. klo 13.30 Kevätkonsertti, Elina Ukkonen ja Juha Simola
• ke 29.4. klo 12 monikulttuurillinen iltapäivä
• ke 6.5. klo 10 Liikuntapäivä
• to 28.5. klo 18 Kevätjuhla

Suuralueet Skanssi–Uittamo

Hyvinvointikeskuksessa on tarjolla monipuolista luovaa toimintaa

Tuntuuko digimaailma vieraalta?
Saat henkilökohtaista opastusta erilaisten digilaitteiden käyttöön.
Voit varata ajan asiakasneuvonnasta. (Katso myös esitteen sivut 68–70).
Hyvinvointikeskuksella on mahdollisuus ruokailla Arkean ruokalassa.
Aamupala on tarjolla joka aamu klo 8–9.
Lounasaika on ma–pe klo 11–13 ja la–su klo 11–12.30.
Tarkemmat aukioloajat ja lisätietoja toiminnasta saat hyvinvointikeskuksen asiakasneuvonnasta, ilmoitustaululta, esitteistämme, verkkosivuilta www.turku.fi/lehmusvalkama ja Turun tapahtuma- sekä harrastekalentereista. Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus toteuttaa toimintaa yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tervetuloa mukaan! Muutokset ovat mahdollisia.
Lisätietoja Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen asiakasneuvonnasta
p. 02 262 5020 ma–pe klo 9.00–15.00.
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Martinseurakunta
Martinseurakunnan senioreiden vuoden 2020 kerhot ja ruokailut
keskiviikkoisin klo 13 Martin seurakuntatalolla, Temppelinkatu 1
ja Uittamon seurakuntakodilla, Rusthollinrinne 1.
Eläkeläiskerho Martti klo 13:

Eläkeläiskerho Uittamo klo 13:

Ke 5.2. 		
Ke 12.2.
19.2. 			
26.2. 			

Kerhokahvila, Kuusela
Lounas
Kerhokahvila, Hildén
Kanttorin kahvila

Ke 5.2. 		 Lounas + Martat
Ke 12.2. Kerhokahvila
Ke 19.2. Kerhokahvila Hirvilahti

Ke 4.3. 		
Ke 11.3.
Ke 18.3.
Ke. 25.3.

Kerhokahvila, Haltia
Lounas
Kerhokahvila, Riihimäki
Kanttorin kahvila

Ke 1.4. 		
Ke 8.4.
Ke 22.4.
Ke 29.4.

Kerhokahvila, Kuusela
Lounas
Kerhokahvila
Kanttorinkahvila

Ke 4.3. 		 Lounas + Martat
Ke 11.3. Kerhokahvila
Ke 18.3. Kerhokahvila Hirvilahti
Ke 1.4. 		 Lounas + Martat
Ke 8.4. 		 Kerhokahvila
Ke 15.4. Kerhokahvila Hirvilahti

Kiirastorstain iltamessu Martin kirkossa 9.4. klo 18
ENNAKKOTIETO ja TIEDUSTELUT:
Senioriretki Saloon Ke 13.5.2020 pastori Jukka Hildén, p. 040 341 7436
LAULUN YSTÄVILLE
Kanttorinkahvila järjestetään kerran kuukaudessa, kuukauden viimeisenä keskiviikkoina klo 13. huhtikuun loppuun. Silloin seurakunnan kanttori laulattaa kaikkia halukkaita. Ja mukaan voi tulla, vaikka ei uskoisi omistavansa lauluääntä – sillä laulut ovat myös runoutta! Harva silti malttaa olla lähtemättä mukaan lauleskelemaan.
Laulamaan kokoonnutaan keskiviikkoisin ylläolevan aikataulun mukaan.
ELÄKELÄISTEN RAAMATTUPIIRI
Eläkeläisten raamattupiiri kokoontuu Martin seurakuntatalolla parittomilla viikoilla
tiistaisin klo 14.00. Tule mukaan syventymään raamatun teksteihin ja keskustelemaan
yhdessä.
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Kerhot ja liikunta
Kerhot kokoontuvat Runosmäen Vanhuskeskuksessa
arkimaanantaisin parillisina viikkoina klo 11.30–13.00 (sekä tiistai 14.4.).
Bussi 18 päätepysäkki talon vieressä.
Tuolijumppaa samassa paikassa joka arkimaanantai klo 13.30–14.15 (sekä tiistai 14.4.)
alkaen 13.1.2020 ja jatkuen 11.5. asti.
Kerho-ohjelma:
Ma 3.2.				 Miten hyvää arkea ylläpidetään?
								 Kuntoutuksen asiantuntija Rainer Grönlund
Ma 17.2.			 Vuosikokous
Ma 2.3.				 Mitä eduskunnassa tapahtuu kulissien takana?
								 Annika Lapintie
Ma 16.3.			 Kodinturvallisuus
								 Palolaitos
Ma 30.3.			 Arjen apuvälineet
Ti 14.4.				 Ikäihmisten perhehoito
								 Maarit Haverinen Kaarinasta
Ma 27.4.			 Simaa ja munkkeja, vappulauluja Köörin johdolla
Ma 11.5.			 Liikkuva resurssikeskus & Maisa Saloniemen pysäkkikokemukset

Suuralueet Runosmäki–Raunistula

Lounais-Suomen
Loma ja Virkistys ry

Lähiluontoretket aloitamme huhtikuussa säiden niin salliessa.

SPR Turun osasto
SPR Turun osaston terveyspiste kerran kuukaudessa Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 13. Bussi 18. Tiistaisin 25.2., 24.3., 28.4. ja 26.5. klo 12–14. Terveyspisteessä saa
terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista ohjausta ja tukea terveyden ja hyvinvoinnin asioissa, verenpaineen mittausta ja mahdollisuus myös kehonkoostumuksen mittaukseen. Mittausten jälkeen alustetaan ja keskustellaan mm.
turvallisuudesta ja tasapainosta ja muista hyvinvoinnin teemoista.
Liikuntavartissa venytellään ja tehdään tasapainoa harjoittavia liikkeitä. Kahvitellaan ja viihdytään yhdessä!
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Liikuntapalvelukeskus
Impivaaran uimahalli ja kuntosalit, Uimahallinpolku 4
Seniorirannekkeella ja kertamaksuilla uimahalli ja kuntosalit käytettävissä aukioloaikoina. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke, turku.fi/impivaaranuimahalli, p. 02 262 3588.
• Impivaarassa vesijumppia on lähes joka päivä. Jumppiin ei tarvitse ilmoittautua.
Hinta: sisäänpääsymaksu (esim. Senioriranneke) + 2,50 € ohjausmaksu.
• Impivaarassa on myös ohjattuja liikuntaryhmiä liikuntasalissa.
Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.
Hinta: sisäänpääsymaksu (esim. senioriranneke) + 2,50 € ohjausmaksu.
• Laiteopastukset kuntosalilla 9.1.–14.5. ma ja to klo 14–15, yleisökuntosali.
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
• Seniorivuorot tilauskuntosalissa ma klo 10.30–12 ja pe 12.30–14.
Pe vertaisohjaaja paikalla.
Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit Impivaaran uimahallissa, Uimahallinpolku 4
Tammikuun kurssit:		
															
Helmikuun kurssit:		
															

ma 13.1.–3.2. klo 18.30–20.00
ke 15.1–5.2. klo 8.30–10.00
ma 24.2. –16.3. klo 18.30–20.00
ke 26.2.–18.3. klo 8.30–10.00

Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit on tarkoitettu kaikenikäisille ja kuntoisille. Kurssiin
kuuluu neljä ohjattua tapaamista, joiden jälkeen jokainen tuntee kuntosalitreenauksen perusteet ja osaa käyttää laitteita oikein – ja oikein päin! Kurssilaiset saavat myös
oman harjoitteluohjelman, jolla voivat jatkaa harjoittelua kurssin jälkeen. Mukaan
tarvitsee vain mukavan ja joustavan asun sekä sisäkengät. Hinta 15 € / kurssimaksu
+ sisäänpääsymaksut 8 €/5,50 € tai Seniori-/Liikuntaranneke. Ilmoittautuminen 11.12.
alkaen ja lisätiedot: turku.fi/kuntosaliabc, uimahallin uinninvalvonta p. 02 262 3587.
Soveltava kuntosaliharjoittelun ABC–kurssi Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4
• ke klo 13.15–14.30, 29.1.–11.3. (ei vko 8) tai 18.3.–22.4.
Soveltavat kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit on tarkoitettu liikunnassa erityistä tukea
tarvitseville, jotka haluavat aloittaa voimaharjoittelun. Kuusi kertaa kestävän kurssin aikana opitaan kuntosaliharjoittelun perusteet, tutustutaan kuntosalilaitteisiin
ja oikeaan suoritustekniikkaan, tehdään oma kuntosaliohjelma ja selvitetään missä
omatoimista harjoittelua voi jatkaa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.
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• to 13.30–15.00
Omatoiminen maksuton pelailuvuoro, jossa liikunta-avustaja paikalla. Leppoista kaikille sopivaa pelailua ilman suorituspaineita, pelata voi joko istuen tai seisten. Ei
ennakkoilmoittautumista.
VoiTas-tehoryhmät – Voimaa- ja tasapainoa ikääntyneille!
• Runosmäen vanhuskeskus, ke ja pe klo 14–15.30, 1.4.–29.5.
• Impivaaran uimahalli, ma 12–13.15 ja ke 11.30–12.45, 30.3.–20.5.
Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä parannetaan
kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein kuntosalilla. Erityisesti jalkojen lihasvoiman
parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset askareet ja ulkona liikkuminen
helpottuvat. Tehoryhmissä ohjaajana toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana
etsitään jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat maksuttomia. Mikäli kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen miettiä ratkaisua
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: p. 044 082 0253

Suuralueet Runosmäki–Raunistula

Boccia- ja curling-ryhmä Impivaaran uimahallin liikuntasali, Uimahallinpolku 4

Aamupäivän sauvakävelyt
• ti klo 10–11, (14.1.–19.5.) Impivaaran jäähalli, Eskonkatu 1
Kävely kestää noin 1h + alku- ja loppujumpat. Omat sauvat mukaan ja tarvittaessa
liukuesteet kenkiin. Liikutaan kevyenliikenteen väylillä sekä luonto- ja metsäpoluilla. Opastusta aloittelijoille 15 min ennen lähtöä. Tunti kuuluu Kuntokonkarit-ohjelmaan. Tunnille voi osallistua maksamalla Kuntokonkareiden kausimaksun tai kertamaksun (2,50 € eläkeläiset). Kuntokonkareissa yli 65-vuotiaat naiset ja miehet voivat
tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Ei yläikärajaa. Lisätietoja: turku.fi/kuntokonkarit,
p. 050 554 6218.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta p. 050 554 6224 tai liikunta.palvelut@turku.fi.
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Karaokea kaikille
Turun KaraokeKlubi laulattaa
Runosmäen vanhuskeskus, Varusmestarintie 14
Kuukauden toinen keskiviikko
Ke 11.3. klo 13.30–15.00 Ke 8.4. klo 13.30–15.00

Ke 13.5. klo 13.30–15.00

Auralan setlementti ry
Satakunnantie 10, 21200 Turku
p. 050 316 7702
www.aurala.fi
Auralan setlementti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Auralassa on mm. Dikare-toimintaa ja senioreille suunnattuja kansalaisopiston kursseja.
Toimintamme on kaikille avointa, tervetuloa mukaan!
Torstaikaffet
Aurora-sali, kerrostalon katutaso, to klo 11–12.30, 9.1.–14.5.2020 (ei 20.2. eikä 30.4.)
Tule keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja tapaamaan muita. Kahvimaksu 1 €.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Auralan seniorisinkut 60+
Aurora-sali, kerrostalon katutaso, pe klo 13–15, 10.1.–12.6.2020
Lähde mukaan tämän päivän sinkkuna luomaan omalla panoksellasi aktiivista mehenkistä porukkaa. Tehdään tuttuja juttuja, keksitään ja toteutetaan uusia ja ollaan
monessa mukana. Valmista ohjelmaa ei ole, vaan suunnittelemme ja teemme itse
sen, minkä koemme mielekkääksi. Tartu mahdollisuuteen ja tule mukaan, ei velvoitteita – leikkimieltä kyllä! Lisätietoja: Minna, p. 050 316 7707
Auralan kevätnäyttely
Pohjola-Sali, kerrostalon katutaso, la-su 18.–19.4.2020 klo 11–14
Näyttelyssä on esillä Auralan opiskelijoiden taidetta. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Digitaidot tarjottimelle:
Maksutonta, matalan kynnyksen digiopetusta, sopii kaikille
Eri ryhmiä ke klo 17.30–20 Auralan opistorakennuksessa, Satakunnantie 10.
• 5.2.–26.2.2020 Sähköposti tutuksi.
• 4.3.–25.3.2020 Kuvat haltuun diginä.
Ilmoittaudu Auralaan, p. 050 316 7702.

Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)
Pohjola-Raunistula:
• Sisäparlamentti (13.1.–11.5.2020, ei 13.4.) ma klo 13.30–15.30
Auralan Aurora-salissa, Satakunnantie 10.
Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen.
Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Runosmäki:
• Vempaintuki (13.1.–11.5.2020, ei 13.4.) ma klo 13.30–15.30
Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 13.
Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta.
Tule vempaimen kanssa tai ilman. Ei tarvitse ilmoittautua!
• Älytön kapula 1 (18.3.–8.4.2020) ke ja to klo 10.15–11.45
Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 13.
Opetellaan käyttämään ja ymmärtämään omaa Android-älypuhelinta
(mm. Huawei, Samsung, OnePlus, uudet Nokiat ja Doro). Ilmoittaudu!
• Älytön kapula 2 (15.4.–7.5.2020, ei 16.4.) ke ja to klo 10.15–11.45
Runosmäen kirjastossa, Piiparinpolku 13.
Jatketaan oman Android-älypuhelimen (mm. Huawei, Samsung, OnePlus,
uudet Nokiat ja Doro) opettelua ja ymmärtämistä. Ilmoittaudu!

Suuralueet Runosmäki–Raunistula

DIKARE-toiminta

Suikkila:
• Vempainkerho 1 (20.1.–10.2.2020) ma ja ke klo 10–11.30
Suikkila-salissa, Talinkorventie 5.
Opetellaan tietokoneiden perusteita ja keskeisten verkkopalveluiden käyttämistä
vetäjien koneilla. Ilmoittaudu!
• Vempainkerho 2 (17.2.–9.3.2020) ma ja ke klo 10–11.30
Suikkila-salissa, Talinkorventie 5.
Jatketaan tärkeiden verkkopalveluiden käytön opettelua. Ilmoittaudu!
• Vempaintuki (16.1.–14.5.2020) to klo 10–11.30
Suikkila-salissa, Talinkorventie 5.
Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta.
Ei tarvitse ilmoittautua!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sanna, p. 050 316 7785, Sirje, p. 050 316 7712.
(Katso myös esitteen sivut 68–70).
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Maarian seurakunta, diakoniatyö
Raunistulan seniorikerho eläkeläisille
Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12.
Joka toinen tiistai klo 13, parillisilla viikoilla. Kevätkausi alkaa 7.1. ja päättyy 12.5.
Omaishoitajat-vertaistukiryhmä
Raunistulan seurakuntatalo, Murtomaantie 12.
Kokoontuu kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 13.00–14.30: 5.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.
Ystäväntupa
Runosmäen seurakuntatalo, Munterinkatu 15.
Maanantaisin klo 13–15 ja torstaisin klo 11–13. Hartaus torstaisin klo 12.30.
Kevätkausi alkaa 13.1. ja päättyy 7.5.
Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11 p. 040 3417 452 tai 040 3417 451.

Verkosta virtaa
OPASTUSTA TIETOKONEIDEN, MOBIILILAITTEIDEN
JA SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ IKÄIHMISILLE
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton, Vanhustyön keskusliiton ja STEA:n
tukema hanke vertaisopastajien kouluttamiseksi ja verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa koulutettuja Verkosta virtaa -opastajia on 10 henkilöä. Järjestämme
opastuspäivystystä helmi–huhtikuu 2020, ja paikalla on normaalisti kaksi opastajaa:
Runosmäen kirjasto (Runosmäen Nuorisotalo) Piiparinpolku 13 20320 Turku
klo 12-14 keskiviikkoisin alkaen 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4. ja 15.4.
Tule laitteesi kanssa tai ilman, yritetään yhdessä löytää asiaasi ratkaisu. Tervetuloa!
Lisätietoja juhani.portfors@wippies.fi ja terhi.hellberg@gmail.com sekä laajemmin
www.verkostavirtaa.fi. (Katso myös esitteen sivut 68–70).

Turun kaupunginkirjasto
Runosmäen kirjasto
Piiparinpolku 13
p. 02 2620 767
ma 12–19, ti–ke 10–19, to–pe 10–16
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Paattisten aluetalon kuntosali, Paattistalonkatu 1
Aluetalon kuntosali on Seniori- ja liikuntarannekkeella käytettävissä
päivittäin klo 6-21. Lisätietoja: turku.fi/senioriranneke tai p. 050 554 6224.
• Seniorien kuntosalivuoro ke klo 9.45–10.45 ja 11–12. (8.1.–20.5.)
Ohjaaja paikalla. Osallistuminen Seniorirannekkeella. Ei ilmoittautumista.
Lisätietoja: p. 050 554 6224.
Jäkärlän kuntosali, Arkeologinkatu 9
• Seniorivuoro kuntosalilla to 14–15.30 (9.1.–14.5.)
Ohjaaja paikalla. Osallistuminen Seniorirannekkeella (voimassaolokortti mukaan).
Lisätietoja: p. 050 554 6224.

SPR Maaria-Paattinen

Suuralueet Maaria–Paattinen

Liikuntapalvelukeskus

Kohtaamis- ja tapaamispaikka naisille
Myötätuulessa, iltapäiväkahvien merkeissä,
tapaaminen joka kuukauden viimeinen tiistai klo 13.00–14.30
SPR:n Maaria–Paattisten osastolla Jäkärlän puistokatu 18, 20460 Turku.
Aloitamme kevätkauden ti 28.1.2020 klo 13.00–14.30.
Vertaistukea, mukavaa yhdessäoloa ja rentoutumista arjen keskellä. Keskustelua
ajankohtaisista asioista. Olet lämpimästi tervetullut joukkoon. Poikkea käymään tai
ota yhteyttä.
Merja Nurmio, p. 0400 826 526, nurmio.merja@gmail.com
Ukko-Kerho -miesten ryhmä
Ukko-Kerho kokoontuu joka torstai klo 14.00–16.00
SPR:n Maaria–Paattisten tiloissa Jäkärlän puistokatu 18, 20460 Turku.
Mukavaa jutustelua kahvin kera, miesten kesken, vertaistukea, mukavaa yhdessäoloa
ja äijämäistä meininkiä. Mies, olet tervetullut tapaamiseen Myötätuuleen sellaisena
kuin olet, ikään katsomatta. Poikkea käymään tai ota yhteyttä.
Merja Nurmio, p. 0400 826 526, nurmio.merja@gmail.com
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Maarian seurakunta, diakoniatyö
Kotimäen päiväpiiri, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1.
Joka maanantai klo 13. Kevätkausi alkaa 13.1. ja päättyy 4.5.
Muistijumppa, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1.
Joka toinen keskiviikko klo 13, parilliset viikot. Kevätkausi alkaa 8.1. ja päättyy 27.5.
Kotimäen askartelukerho, Kotimäen seurakuntatalo, Arkeologinkatu 1.
Joka toinen tiistai klo 13, parittomat viikot. Kevätkausi alkaa 14.1. ja päättyy 19.5.
			
Yli-Maarian tuolijumppa, Yli-Maarian seurakuntatalo, Mittumaarintie 73.
Joka torstai klo 11.30. Kevätkausi alkaa 16.1. ja päättyy 7.5.				
						
Juttutupa Maarian Vanhassa pappilassa, Sorolaisenkatu 4.
Joka tiistai klo 10–12. Kevätkausi alkaa 7.1. ja päättyy 26.5.
Kotimäen senioripäivä Kotimäen seurakuntatalolla, Arkeologinkatu 1.
ti 26.5.2020 klo 12
Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11 p. 040 3417 452 tai 040 3417 451.

Neuvontapainotteiset
minimessut Paattisilla
Ma 16.3. klo 10.30–12.30
Paattisten kauppakeskuksen käytävä
/ OP-Auranmaa, Seuravuorenkatu 2
Paikalla on useita toimijoita!
Messuilla on mahdollisuus mm. kysyä kaupungin ja järjestöjen palveluista sekä saada liikunnan palveluohjausta. Kodin pienapuvälineitä esittelemässä toimintaterapeutti. Auralan ja Dikareen toiminnasta myös tietoa, halutessasi saat heiltä myös
kännykkäopastusta (ota oma kännykkäsi mukaan)! Kuulolähipalvelun kautta saat
tietoa kuulolaitteiden huoltamisesta ja kuuloon liittyvistä asioista.
Mahdollisuus mittauttaa verenpaine.
Tarkemmat tiedot tulevat kevään aikana Paattisten kauppakeskuksen ilmoitustaululle! Tervetuloa minimessuille!
(Lisätietoa Liikkuvasta resurssikeskuksesta esitteen sivulta 74–75).
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Paattisten kirjasto
Toffinkuja 2
p. 02 2625 104
Omatoimiset aukioloajat ma–su 7–21, palveluajat ti ja to 10–16
Yli-Maarian kirjasto
Monitoimitalo Ypsilon
Kukkamaariankatu 44
p. 02 2472 272
Omatoimiset aukioloajat ma–su 7–21, palveluajat ma 13–19 ja ti, to 10–16

Suuralueet Maaria–Paattinen

Turun kaupunginkirjasto
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Suuralueet Pansio–Jyrkkälä

Juttuseuraa, maksutonta kahvia
ja tekemistä senioreille Me-talolla!
Pansion Me-talo on maksuton toimintakeskus kaiken ikäisille Hövelin palvelukeskuksessa Pansiossa. Toimintaa koordinoi Fingerroosin säätiö ja rahoittaa Turun kaupunki. Me-talo on auki myös senioreille joka viikko maanantaisin, tiistaisin, torstaisin
ja perjantaisin. Me-talolta löytyy aina joku, jonka kanssa jutella, pelata, ulkoilla ym.
Me-talon kautta on mahdollista saada apua myös haastaviin elämäntilanteisiin.
Me-talo auki senioreille: 		 ma klo 12–18			 to klo 11–16
																			 ti klo 12–16				 pe klo 10–14
Kevään yhteislaulut Me-talolla joka kuukauden viimeinen perjantai klo 13–14.30.
Pe 28.2., pe 27.3., pe 24.4., pe 22.5. Timo Rautala laulattaa.
Järj. Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala
Yhteystiedot:
Pansion Me-talo, Hyrköistentie 26, p. 044 729 9987, www.fingerroos.net/metalo.

Digitutorit opastavat
ikäihmisiä tietotekniikassa
Ikäihminen, onko sinulla pulma tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen kanssa? Tule
maksuttomaan digiopastukseen Pansion kirjastoon! Digiopastuksessa vapaaehtoinen digitutori auttaa ikätovereitaan älylaitteiden ja tietotekniikan käytössä. Digitutorit ovat aktiivisesti tietotekniikkaa käyttäviä ikäihmisiä ja he auttavat omilla taidoillaan ja kyvyillään. Tervetuloa opastukseen tutustumaan digiin yhdessä!
Kaikille ikäihmisille avointa (ei ajanvarausta) digiopastusta
Pansion kirjastossa, Pernontie 29, torstaisin 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4. ja 23.4.
klo 11.00–13.00. Ota oman laitteen mukaan.
Digitutoreiden digiopastus on osa kesäyliopistojen Geronet-yhteistyöhanketta, jota
rahoittaa Opetushallitus. Lisätietoja digiopastuksesta ja hankkeesta Turun kesäyliopiston hankekoordinaattorilta p. 044 720 1149.
Katso myös esitteen sivu 68–70.
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Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)
Perno:
• Sisäparlamentti (14.1.–12.5.2020) ti klo 12–14
Me-talon yläkerrassa, Hyrköistentie 26–28, 2. krs.
Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen.
Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Jyrkkälä:
• Sisäpelit (14.1.–12.5.2020) ti klo 14.30–16.30
Vexin olkkarissa, Jyrkkälänkatu 2 X, käynti kadun puolelta.
Erilaisia lauta- ja korttipelejä keskustelun ja kahvin lomassa.
Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Lisätietoja: Sanna, p. 050 316 7785, Sirje, p. 050 3167712.

Suuralueet Pansio–Jyrkkälä

DIKARE-toiminta

Digitaidot tarjottimelle, maksutonta, matalan kynnyksen digiopetusta, sopii kaikille.
Eri ryhmiä ma klo 17.30–20 Bertan Olkkari, Jyrkkälänkatu 2.
• 3.2.–24.2.2020 Älylaite hallintaan
• 2.3.–23.3.2020 Rohkeasti koneen äärelle
Ilmoittaudu Auralaan, p. 050 316 7702.
(Katso myös esitteen sivu 68–70).

Liikuntapalvelukeskus
Pansion kuntosali, Pernontie 16
Seniorirannekkeella kuntosali käytettävissä, seniorivuorojen aikatauluja voi tiedustella numerosta p. 050 359 1123 tai www.sportbalance.fi.
Aunelan palloiluhallin kuntosali, Opintie 1
Seniorivuorot kuntosalilla ma ja pe klo 10–12 (13.1.–22.5.)
Vertaisohjaaja paikalla. Vuoroille tulee ilmoittautua, p 0400 915 100.
Kysy lisää liikuntapalveluvastaavalta, p. 050 554 6224 tai liikunta.palvelut@turku.fi
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Suuralueet Pansio–Jyrkkälä
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Turun kaupunginkirjasto
Pansion kirjasto
Pernontie 29
20240 Turku
P. 02 262 0774
ma ja ke 13–19
ti, to, pe 10–16
Digiopastus seniorilta seniorille
parittomina viikkoina torstaisin 30.1.–23.4. klo 11–13
Vempaintuki maanantaisin 24.2., 30.3. ja 27.4. klo 14–15.30.
(Katso myös esitteen sivu 68–70).

Avoinna arkisin klo 9–15
Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
p. 040 681 4965
Linja-autot: 2, 2A, 2B, 2C, 99 ja P2
Järjestämme erityisesti ikääntyneille suunnattuja tapahtumia viikoittain sekä ryhmiä ja tukihenkilötoimintaa omaishoitajille. Toimintamme on kaikille avointa ja tapahtumamme maksuttomia. Tapahtumien yhteydessä kahvi ja pulla 2 €.
Voit poiketa meille aukioloaikoina, jos tarvitset apua tiedon tai palveluiden hakemisessa, hyvinvointiisi liittyvissä asioissa, älylaitteiden käytössä tai haluat jutella
muuten vain.
Omaishoitokeskuksessa on tarjolla kaikille ikääntyneille soveltuvaa päivätoimintaa.
Päivätoiminnan hinta on 15 €/pv (sis. päivän ohjelman, aamupalan, lounaan ja päiväkahvin). Soita ja sovi tutustumiskäynnistä.

Suuralueet Nummi–Halinen

Turun Seudun Omaishoitokeskus

Tapahtumapoimintoja keväällä 2020:
Pe 7.2. 		 klo 13.00 Vanhaintanssit
						 Turun Normaalikoulun vanhat esittävät vanhoja tansseja,
						 Mauri Tuomisen ja Päivi Vartijan musiikkia. Kahvi 2 €.
Pe 14.2. klo 13.00–15.00 Ystävänpäivä Siskojen ja Simojen kanssa
						 Saamme vieraiksemme Siskojen ja Simojen keikkavapaaehtoisia,
						 joiden kanssa järjestämme iloista menoa ja hemmottelua. Kahvitarjoilu.
To 19.3. klo 14.00–16.00 Minimessut
						 Esittelyssä erityisesti ikäihmisille suunnattuja sekä kotona tapahtuvaan
						 hoivaan liittyviä tuotteita ja palveluita. Kahvipuffetti.
Ti 7.4. 		 klo 13.00–14.00 Pääsiäishartaus
						 Pääsiäiseen meidät johdattaa Naantalin seurakunnan
						 kirkkoherra Jani Kairavuo.
To 7.5. 		 klo 13.00–13.45 Kaarina-Piikkiön veteraanikuoro esiintyy. Kahvi 2€.
La 16.5. klo 11–14 Pop up -kahvila ja kirppis Omaishoitokeskuksessa
						 Tule penkomaan tai kahville! Lisäksi digiopastusta matalalla kynnyksellä.
Kaikki tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme www.omaishoitokeskus.fi tai
hae painettu kalenteri meiltä. Ilmoittelemme Turun sanomien Yhdistys -palstalla
(maanantaisin) sekä Minne tänään -palstalla.
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Suuralueet Nummi–Halinen

Liikuntapalvelukeskus
VoiTas-tehoryhmät – Voimaa- ja tasapainoa ikääntyneille!
• Runosmäen vanhuskeskus, ke ja pe klo 14–15.30, (1.4.–29.5.)
• Impivaaran uimahalli, ma 12–13.15 ja ke 11.30–12.45, (30.3.–20.5.)
Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä parannetaan
kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein kuntosalilla. Erityisesti jalkojen lihasvoiman
parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset askareet ja ulkona liikkuminen
helpottuvat. Tehoryhmissä ohjaajana toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana
etsitään jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat maksuttomia. Mikäli kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen miettiä ratkaisua
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: p. 044 082 0253
Kysy lisää erilaisista liikuntamahdollisuuksista
liikuntapalveluvastaavalta, p. 050 554 6224 tai liikunta.palvelut@turku.fi.

Turun kaupunginkirjasto
Nummen kirjasto
Töykkälänkatu 22
p. 02 2620 762
Omatoimiset aukioloajat ma–su 7–21, palveluajat ma–ke 12–19, to–pe 10–16
Dekkarilukupiiri torstaisin klo 12 kerran kuukaudessa 16.1. alkaen, ensimmäinen kirja
Max Seeck: Hammurabin enkelit. Lukupiirikirjat saa kirjastosta etukäteen.
Vempaintukea luvassa keväällä joka toinen viikko tiistai-aamuisin, tarkemmat tiedot
Nummen kirjastosta ja Dikareen ilmoituksesta s. 60.
(Katso myös esitteen sivut 68–70).
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Maanantai:
Liiku tasapainoillen
Ryhmät maanantaisin klo 9.30–10.15 ja 10.30–11.15
Maksuton. Yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.
Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2.
Jaanin kerho
Maanantaisin klo 12–13.30 Jaanin seurakuntatalolla/Sokkelo, Jaanintie 36.
Omaishoitajien kahvihetki ja tapaaminen
Kuukauden toinen maanantai klo 13–15.
Poikkeuksena huhtikuussa kuukauden ensimmäinen maanantai.
Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2

Suuralueet Nummi–Halinen

Katariinanseurakunta

Tiistai:
Ikäarvokas kortteliklubi
Tiistaisin klo 13–15 Nummella, Hakapellonkatu 8 G kerhohuone.
Keskiviikko:
Annan tupa
Parillisten viikkojen keskiviikkona klo 11–13
Klo 11 lounas (3 €), ohjelmallinen tuokio, kahvi.
Hannunniitun seurakuntatalo, Virmuntie 2.
Torstai:
Ikäarvokas kortteliklubi Hannunniitussa:
Torstaina klo 13–15, Petkeltie 5 A-B kerhohuoneessa.
Nummen olkkari
Kaikille avoin olkkari, jossa pientä ohjelmaa sekä puuro- ja leipätarjoilu (0,50 €).
Joka torstai klo 10, Papinkatu 2.
Varttuneen väen leiri
19.–21.8. leirikeskus Sinapissa, Sinapintie 74.
Ilmoittautuminen 16.6. mennessä vanhustyön puhelimeen.
Katariinanseurakunnan vanhustyön diakoniatyöntekijän puhelin 040 341 7638.
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Suuralueet Nummi–Halinen

Kuralan Kylämäki
Avoinna tapahtumien ja työpajojen aikana.
Jaanintie 45, p. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi, turku.fi/kuralankylamaki
Taitotiistait 14.1.–26.5., tiistaisin klo 13–17.30
Tekemisen iloa ajankohtaisin vaihtuvin teemoin kaiken ikäisille Kokeiluverstaalla.
Vapaa pääsy.
Ompeluseura 20.1.–11.5., parillisten viikkojen maanantait klo 17.30–20
Aikamatka perinteisten käsityötaitojen ja materiaalien äärellä – keväällä tutustutaan
mm. monesti unohdettuun pellavaan. Mm. kierrätyspellavasta syntyy vaikka mitä! Lisäksi frivolité-pitsiä, kudontaa ja kirjontaa. Hinta 45 €. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
turku.fi/kuralankylamaki
Laitetaan pääsiäistä! 3.–5.4., pe 9–14, la–su 11–17
Keväisiä juhlavalmisteluja 1950-luvun maalaiskylässä. Tuvassa tuoksuu mämmi, sali
on koristeltu pajunkissoin ja hiirenkorvaoksin.
Oi ihana toukokuu! 23.–24.5. klo 11–17
Ihaillaan puutarhan kevättä, vietetään arkea ja pyhää 1950-luvun malliin. Ateljeetaiteilua Kokeiluverstaalla klo 12–16 (työpajamaksu 5 €).

DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)
Nummi:
• Vempaintuki (14.1.–5.5.2020)
parittomien viikkojen ti klo 9.30–11 Nummen kirjastossa, Töykkälänkatu 22.
Tietokoneiden, tablettien ja puhelimien arkikäytön opastusta.
Ei tarvitse ilmoittautua!
Sirje, p. 050 316 7712, Sanna, p. 050 316 7785.
(Katso myös esitteen sivut 68–70).
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Vanhasta uutta – Eläkeläisten muistelu- ja keskusteluryhmä
Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23.
Kerran kuukaudessa torstaisin klo 13: 6.2., 5.3., 2.4., ja 30.4.
Kanttorin laulajaiset
Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23.
Kerran kuukaudessa torstaisin klo 13: 20.2., 19.3.,16.4.
Kanttori Tero Niemi laulattaa.
Hepokullan tuolijumppa
Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23.
Joka tiistai klo 12:30. Tuolijumpan ohjaajana liikunnanohjaaja Tuula Välimäki.
Hartaus ja kahvit parillisilla viikoilla. Kevätkausi alkaa 7.1. ja päättyy 26.5.			
Hepokullan Sukkaset-ryhmä			
Hepokullan seurakuntatalo, Varkkavuorenkatu 23.
Joka toinen maanantai klo 13, parittomat viikot.
Kevätkausi alkaa 13.1. ja päättyy 20.4. HUOM! EI 6.4.

Suuralueet Länsikeskus

Maarian seurakunta, diakoniatyö

Talvisten laulujen ilta -yhteislaulutilaisuus
Hepokullan seurakuntatalolla ke 5.2.2020 klo 18.
Tule mukaan laulamaan talvisia lauluja kanttori Tero Niemen johdolla.
Tied. Raunistulan diakoniatoimisto ti ja to klo 10–11 p. 040 3417 452 tai 040 3417 451

DIKARE-toiminta
Maksuttomia kerhoja ja toimintaa senioreille (60+)
Hepokulta:
• Sisäparlamentti (15.1.–13.5.2020) ke klo 14–16
Hepokullan koulun 1. krs musiikkiluokassa, Varkkavuorenkatu 42.
Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen.
Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Nättinummi:
• Sisäparlamentti (16.1.–14.5.2020, ei 20.2.) to klo 14–16
Uimahallin takkahuoneessa, Kreetankatu 4.
Keskustelua ajankohtaisista uutisaiheista, lyhyen alustuksen jälkeen.
Vapaaehtoinen kahvi, 1 €.
Lisätietoja: Sanna, p. 050 316 7785, Sirje, p. 050 316 7712
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Suuralueet Länsikeskus

Liikuntapalvelukeskus
Impivaarassa vesijumppia on lähes joka päivä. Jumppiin ei tarvitse ilmoittautua. Hinta: sisäänpääsymaksu (esim. Senioriranneke) + 2,50 € ohjausmaksu.
Impivaarassa on myös ohjattuja liikuntaryhmiä liikuntasalissa. Ryhmiin ei tarvitse
ilmoittautua. Hinta: sisäänpääsymaksu (esim. Senioriranneke) + 2,50 € ohjausmaksu.
Laiteopastukset kuntosalilla 9.1.–14.5. Ma ja to klo 14–15 yleisökuntosali. Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
Seniorivuorot tilauskuntosalissa ma klo 10.30–12 ja pe 12.30–14. Pe vertaisohjaaja
paikalla. Osallistuminen sisäänpääsymaksulla (esim. Senioriranneke).
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit
Impivaaran uimahallissa, Uimahallinpolku 4
Helmikuun kurssit
• ma 24.2.–16.3. klo 18.30–20.00
• ke 26.2.–18.3. klo 8.30–10.00
Kuntosaliharjoittelun ABC-kurssit on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kuntoisille. Kurssiin kuuluu neljä ohjattua tapaamista, joiden jälkeen jokainen tuntee kuntosalitreenauksen perusteet ja osaa käyttää laitteita oikein – ja oikein päin! Kurssilaiset saavat
myös oman harjoitteluohjelman, jolla voivat jatkaa harjoittelua kurssin jälkeen. Mukaan tarvitsee vain mukavan ja joustavan asun sekä sisäkengät. Hinta 15 € / kurssimaksu + sisäänpääsymaksut 8/5,50 € tai Seniori-/Liikuntaranneke. Ilmoittautuminen
ja lisätiedot: turku.fi/kuntosaliabc, uimahallin uinninvalvonta p. 02 262 3587.
Soveltava kuntosaliharjoittelun ABC–kurssi
Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4
• ke klo 13.15–14.30, 29.1.–11.3. (ei vko 8) tai 18.3.–22.4.
Soveltavat kuntosaliharjoittelun ABC -kurssit on tarkoitettu liikunnassa erityistä tukea tarvitseville, jotka haluavat aloittaa voimaharjoittelun. Kuusi kertaa kestävän
kurssin aikana opitaan kuntosaliharjoittelun perusteet, tutustutaan kuntosalilaitteisiin ja oikeaan suoritustekniikkaan, tehdään oma kuntosaliohjelma ja selvitetään
missä omatoimista harjoittelua voi jatkaa.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Liikuntapalvelukeskus p. 050 594 7207.
Boccia ja curling -ryhmä
Impivaaran uimahallin liikuntasali, Uimahallinpolku 4
• to 13.30–15.00
Omatoiminen maksuton pelailuvuoro, jossa liikunta-avustaja paikalla. Leppoista kaikille sopivaa pelailua ilman suorituspaineita, pelata voi joko istuen tai seisten. Ei
ennakkoilmoittautumista.
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SPR Turun osasto

Suuralueet Länsikeskus

VoiTas-tehoryhmät – Voimaa- ja tasapainoa ikääntyneille!
• Runosmäen vanhuskeskus, ke ja pe klo 14–15.30, 1.4.–29.5.
• Impivaaran uimahalli, ma 12–13.15 ja ke 11.30–12.45, 30.3.–20.5.
Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä parannetaan
kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein kuntosalilla. Erityisesti jalkojen lihasvoiman
parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset askareet ja ulkona liikkuminen
helpottuvat. Tehoryhmissä ohjaajana toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana
etsitään jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat maksuttomia. Mikäli kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen miettiä ratkaisua
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: p. 044 082 0253

SPR Turun osaston terveyspiste kerran kuukaudessa kierrätystavaratalo Kontissa,
Viilarinkatu 5. Esim. bussit 6 ja 7. Torstaisin 13.2., 12.3., 16.4. klo 15–17 ja 14.5. klo 14–16.
Terveyspisteessä saa terveydenhuollon ammattilaisen antamaa henkilökohtaista ohjausta ja tukea terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, verenpaineen mittausta ja mahdollisuus kehonkoostumuksen mittaukseen.
Mittausten jälkeen alustetaan ja keskustellaan mm. turvallisuudesta ja tasapainosta
ja muista hyvinvoinnin teemoista. Liikuntavartissa venytellään ja tehdään tasapainoa
harjoittavia liikkeitä.

Vanhuskeskus 3, Liinahaka
Liinahaankatu 17, 20320 Turku
Jaskan karaoke/tanssit 4.2., 10.3., 14.4. klo 13.00–15.30
Hartaudet joka toinen torstai alkaen 13.2. klo 10.30–11.00
NMKY:n musiikkiopiston oppilaskonsertti 6.4. klo 10.00
Toripäivä 22.4. klo 12.00–15.00
Fölillä perille 300–303. Olette tervetulleita kaikkiin juhlasalimme tapahtumiin.
Ajantasaiset tiedot löytyvät ilmoitustaulultamme.
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Nättinummen kerho
Nättinummen kerho kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin klo 14–15.30
osoitteessa Ekmaninkatu 4, Metodistiseurakunnan tiloissa.
Iloisessa porukassa tuolijumpataan, visaillaan, nautitaan musiikista ja yhdessäolosta. Kevätkausi päättyy 27. toukokuuta. Toiminta on osa Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Varjosta valoon -toimintaa.

VoiTas-tehoryhmät – Voimaa- ja tasapainoa ikääntyneille!
• Suvituuli, Suvilinnantie 2, viikot 14–21, tarkat ajat saa ilmoittautumisen yhteydessä.
Yli 75-vuotiaille kotona asuville ikäihmisille suunnatuissa ryhmissä parannetaan
kuntoa voima- ja tasapainoharjoittein. Erityisesti jalkojen lihasvoiman parantuessa toimintakyky kohenee, jolloin arkiset askareet ja ulkona liikkuminen helpottuvat.
Tehoryhmissä ohjaajana toimii fysioterapeutti tai liikunta-alan ammattilainen. Ryhmässä harjoitellaan 2 kertaa viikossa 8 viikon ajan. Ryhmän aikana etsitään jokaiselle harjoittelijalle sopiva jatkoharjoittelupaikka. Ryhmät ovat maksuttomia. Mikäli
kulkeminen aiheuttaa haasteita, voidaan siihen miettiä ratkaisua ilmoittautumisen
yhteydessä. Ilmoittaudu mukaan: p. 044 082 0253
Kysy lisää ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksista liikuntapalveluvastaavalta,
p. 050 5546 224 tai liikunta.palvelut@turku.fi.

Aivoliitto

Suuralueet Hirvensalo–Kakskerta

Liikuntapalvelukeskus

Sovellettu vesijuoksu
Perjantaisin klo 10–10.45, Erityisosaamiskeskus Suvituuli, Suvilinnantie 2, Turku
Fysioterapeutin ohjaama vesijuoksu 32 asteisessa vedessä, 45 min harjoittelu on musiikillinen ja sisältää juoksu- ja kävelyjaksoja. Sopii itsenäisesti kävelevälle tai henkilölle, jolla on tasapainovaikeuksia. Kaikki tilat ovat esteettömiä. Harjoittelussa jalat
pohjakosketuksessa, joten vesijuoksuvyö vapaaehtoinen. Hinta 70 €/10 kertaa.
Ilmoittautuminen ryhmään: johanna.dinardi@aivoliitto.fi tai p. 050 573 0867. Ryhmä
alkaa 7.2.2020. Tervetuloa mukaan!

Turun kaupunginkirjasto
Hirvensalon kirjasto
Syvälahden monitoimitalo
p. 02 2620 768
Omatoimiset aukioloajat 7–21, palveluajat ma, ke 13–19 ja ti, to, pe 10–16
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Suuralueet Hirvensalo–Kakskerta

Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen Turun paikallisosasto
järjestää Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku,
tilaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia.
JÄSENILLAT
Kokoontuminen Meri-Karinassa, Seiskarinkatu 35, joka kuukauden toinen tiistai klo
17.45. Jäsenilloissa on kahvitarjoilu ja arpajaiset. Meri-Karinan tilaisuuksiin pääsee
bussilla nro 54. Maksuton paluukuljetus keskustaan klo 20.15.
Ti 14.1.		
						
Ti 11.2. 		
						
Ti 10.3. 		
						
Ti 14.4. 		
						
Ti 12.5. 		
						
						

Suoliston mikrobisto ja terveys: prof. Pentti Huovinen.
Illan päätteeksi Timo Rautala ja Taina Laiho musisoivat ja laulattavat.
Vuosikokous
Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto: Kai Johansson
Gynekologiset syövät: prof. Seija Grénman.
Illan päättää lauluryhmä ”Ämmät äänessä”.
Kesäkukat parvekkeella ja pihalla: Hanna ja Tapani Oksanen.
Illan päätteeksi Petri Laaksonen laulaa.
Kevätjuhla
Ilmoittautumiset huhtikuun jäsenillassa
tai Meri-Karinan neuvontaan 4.5. mennessä, p. 02 2657 666.

LIIKUNTAA
Tuolijooga Meri-Karinan Airisto-salissa
9.1.–23.4. torstaisin klo 10.10–11.00. Ohjaajana Eva Suominen.
Maksu 3 €/kerta tai 30 €/15 kertaa.
LAVIS-lavatanssijumppa Meri-Karinan Airisto-salissa
13.1. – 27.4. maanantaisin klo 17.00–18.00. Ohjaajana Riitta Lindroos.
Kertamaksu 4 €. Tiedustelut Soile Tammero, p. 040 5309942.
Käsityöpiiri Ahkerat Kertut
kokoontuu Meri-Karinassa tiistaisin klo 10.00–12.30, paitsi kuukauden toinen tiistai
klo 15.00–17.00. Piirin vetäjinä toimivat Irmeli Raitanen ja Liisa Mannonen. Kertut
aloittavat kevätkauden tiistaina 7.1. Ahkerien Kerttujen käsitöitä on myynnissä joka
päivä Meri-Karinan pääaulassa sijaitsevassa Putiikissa. Tiedustelut, p. 050 4643719.
YHTEYSTIEDOT
Verkkosivut: www.turkulssy.fi tai www.lssy.fi/Paikallisosastot/Turku
Fb-sivut: L-S Syöpäyhdistys Turun seudun paikallisosasto Sähköposti: turku@lssy.fi
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Anneli Suominen, puheenjohtaja, p. 050 5960470
Anneli Etelävirta, varapuheenjohtaja, p. 040 5368810
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DIGIOPASTUSTA

Digiopastajat auttavat tietotekniikassa lähelläsi

Tälle sivulle on koottu ikäihmisille maksutonta ja yksilöllistä digiopastusta antavia
tahoja Turussa. Opastusta annetaan ilman ajanvarausta, ellei toisin mainita.
Keskusta

Verkosta Virtaa -vertaisohjaajat
• Ruusukorttelin atk-luokka, Puistokatu 11
klo 10.00–12.00 maanantaisin 3.2., 17.2., 9.3., 23.3., 6.4. ja 20.4.
• TurunES Taimi II Puutarhakatu 21 (sisäpiha),
klo 11.00–13.00 maanantaisin 10.2., 24.2., 2.3., 16.3., 30.3., 6.4. ja 20.4.
Ikäihmisten palvelutori Poiju
Humalistonkatu 7
klo 11.00–13.00 maanantaista perjantaihin. Digiopastuksen saatavuus voi vaihdella.
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11 b
Voit varata opastusajan asiakasneuvonnasta p. 02 262 6000.
Turun pääkirjaston Vempaintuki
Tieto-osaston maakuntahuone (uudisosa, 2. kerros), Linnankatu 2
klo 14.00–15.30 perjantaisin 17.1.–8.5.
Seniorijelpin digiopastus
Uudenmaankatu 17 A 2
klo 10.00–14.00 maanantaisin ja tiistaisin
Turun suomenkielisen työväenopiston digiopastus
Turun suomenkielisen työväenopiston aula, Kaskenkatu 5
klo 9.30–11.30 joka toinen torstai 23.1.–14.5.
Åbo svenska arbetarinstitut ”Arbis”, individuell datahandledning
Kaskisgatan 5, i rum 506,
klo 9.15–12.15 varannan tisdag 14.1.–7.4.
Nummi-Halinen
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Dikare-toiminnan Vempaintuki
Nummen kirjasto, Töykkälänkatu 22
klo 9.30–11.00 parittomien viikkojen tiistaisin 14.1.–5.5.

Verkosta Virtaa -vertaisohjaajat
Varissuon kirjasto, Nisse Kavon katu 3
klo 11.00–13.00 maanantaisin 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4. ja 20.4.
Turun kaupunginkirjaston Vempaintuki
Varissuon kirjasto
klo 13.00–14:30 keskiviikkoina 19.2., 18.3. ja 22.4.
Runosmäki-Raunistula
Auralan Setlementin tietotekniikka-tukipiste
Auralan kansalaisopiston luokka 10, Satakunnantie 10
klo 13.00–15.30, tiistaisin 14.1.–5.5.
Dikare-toiminnan Vempaintuki
• Runosmäen kirjasto, Piiparinpolku 13
klo 13.30–15.30 maanantaisin 13.1.–11.5.2020
• Suikkila-sali, Talinkorventie 5
klo 10.00–11.30 torstaisin 16.1.–14.5.
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Varissuo-Lauste

Verkosta Virtaa -vertaisohjaajat
Runosmäen kirjasto (Runosmäen Nuorisotalo), Piiparinpolku 13
klo 12.00–14.00 keskiviikkoisin 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 1.4. ja 15.4.
Skanssi-Uittamo
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus
Karviaiskatu 7
Voit varata opastusajan asiakasneuvonnasta p. 02 262 5020
Turun kaupunginkirjaston Vempaintuki
Ilpoisten kirjasto, Lauklähteenkatu 13
klo 13.00–14.30 tiistaina 11.2. ja 14.4.
Dikare-toiminnan Vempaintuki
Uittamon kuntosalin takkahuone, Kannuskatu 5
klo 9.30–11.00 keskiviikkoisin 15.1.–13.5.2020.
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Pansio-Jyrkkälä
Geronet-digitutorit
Pansion kirjasto, Pernontie 29
klo 11.00–13.00 torstaisin 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4. ja 23.4.
Turun kaupunginkirjaston Vempaintuki
Pansion kirjasto, Pernontie 29
klo 14.00–15.30 maanantaisin 24.2., 30.3. ja 27.4.
Kotiin
Tutuks-digihankeen digiopastusta omaishoitajille
Voit varata kotiin annettavalle opastukselle ajan,
p. 040 6839595, digi.tutuks@gmail.com
Tietojen kokoaja: Ikäihmisten digituen verkosto, toni.koskinen@turunkesayliopisto.fi

Muistojen matkalaukku,
nostalgiamatka vuosikymmenten taakse
Tässä loistava idea ilahduttaa ystäviäsi, tuttaviasi tai naapurejasi! Kutsu ystävät kokoon luoksesi ja tilaa Kulttuuriystävä ja Muistojen matkalaukku paikalle. Muistojen
Matkalaukku tuo tuulahduksen 1940- ja 1950-luvuilta! Matkalaukun sisältö herättää
katselijoissa muistoja ja kertomuksia omasta lapsuudesta ja nuoruudesta. Vaikka
laukun sisältö koostuukin museoesineistä, niihin saa koskea ja tavarat kiertävät kädestä käteen hypisteltävinä ja ihmeteltävinä, tuntu ja tuoksu tuovat mieleen muistumia menneisyydestä.
SPR:n Kulttuuriystävä tulee matkalaukun kanssa luoksenne. Liian pientä ryhmää ei
olekaan, mutta mukavimmin juttu luistaa, kun väkeä ei ole liikaa (noin 15–20 henkilöä
maksimi). Muistojen Matkalaukun esittely ei maksa mitään.
Varaukset ja lisätietoa:
Elina Rosenqvist, p. 0400 224 786 tai elina.rosenqvist@sprturku.fi

Sippe-hyvinvointikutsut:
iloa ja keskustelua kahvikupin äärellä!
Kun kutsut seuraavan kerran ystäväsi tai naapurisi kylään, järjestä vieraillesi iloinen yllätys ja pyydä paikalle vapaaehtoinen, koulutettu SIPPE-esittelijä. Kahvittelun
lomassa hän virittelee keskustelua ikääntyneen hyvinvointiin liittyvästä teemasta.
Teemoina mm. liikunta, uni, musiikki ja luonto. Esittelijän kutsumisesta ei tule sinulle mitään kuluja. Kutsut voit järjestää joko kotona tai muussa mukavassa paikassa,
esim. kerhotilassa.
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Tutustu Sippeen avoimilla kutsuilla:
Tule kokemaan uusi teema: kirjallisuus! Kuka muistaa Maamme-kirjan? Mitä tulee
nykyään luettua? Avoimet Sippe-kutsut järjestetään Kotikunnaassa, Luolavuorentie
4, tiistaina 18.2. klo 13, teemana kirjallisuus. Kahvin lisäksi tarjolla innostusta ja hyvää
mieltä. Kutsut ovat maksuttomat. Lämpimästi tervetuloa!
Kysy lisää: Anni Suvitie, puh. 044 756 8053, anni.suvitie@kotikunnas.fi
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnas
Sippe-toiminta on mukana Elämänote-ohjelmassa.
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Voi miten

helppoa!

hihkaisi Laura.
Sinulle, jolla on
vaikeuksia päästä palveluiden ääreen korkean iän, vamman tai
sairauden takia.
Soita
02 262 0624
ja kysy
lisää!

Kirjasto-,
kulttuurija vapaa-ajan
palveluita

kotiin.
O

Tutustu myös

M

A

vapaaehtoisiin
saattaja-apuihin
sivulla 84.
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Ikäihmisten palvelutori
sekä asiakas- ja palveluohjausnumero
Ikäihmisten palvelutorilla saa ohjaus- ja neuvontapalvelua. Henkilökunta auttaa löytämään yksilöllisiä, omatoimisuutta ja kotona selviytymistä tukevia sekä elämän eri
tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin julkisten, yksityisten kuin kolmannen sektorin palveluista.
Palvelutori Poiju, Humalistonkatu 7 b, 20100 Turku, on avoinna arkisin klo 9–15. Tämän lisäksi ohjausta saa puhelimitse. Huomioithan, että senioripuhelimen puhelinnumero on muuttunut 6.5.2019 alkaen. Käytössä on nyt maakunnallinen ikäihmisten
ohjaus- ja neuvontapuhelin.
• Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumero,
arkisin klo 9–15, p. 02 262 6164
• Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer
i Egentliga Finland, vardagar kl. 9–12, tel. 02 262 6174
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Ikäihmisten palveluohjaaja on tavattavissa myös Lähitorilla sekä Liikkuvan resurssikeskuksen pysäkeillä yhdessä järjestötyöntekijän kanssa. Katso myös Turun kaupungin Vanhusneuvoston ilmoitus esitteen sivulta 11.

Informationscentret Luckan i Åbo
Auragatan 1 H, 20100 Åbo (egen ingång från gatan)
02 233 1986, abo@luckan.fi, www.luckan.fi/abo, www.facebook.com/luckanabo
Öppet: 		 måndag–tisdag kl. 12–17
						 onsdag kl. 12–19 (juni–augusti kl. 12–17)
						 torsdag–fredag kl. 12–16
Det finlandssvenska informationscentret Luckan i Åbo erbjuder information
och material om det svenska Åbo och Åboland för alla som är intresserade av
svenskspråkig service och verksamhet. Hos oss kan du få information om vardagen
på svenska (hobbyn, kurser, kultur, tjänster…), hämta broschyrer, tidtabeller
och kartor, läsa finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter, få tips och råd
som nyinflyttad, delta i våra verksamhetsgrupper och rådgivningstillfällen (t.ex.
avgiftsfri juridisk rådgivning), utnyttja vår bokbytarhylla och använda vårt trådlösa nät.

73

YLEISET ILMOITUKSET MUUT ILMOITUKSET
74

Liikkuva resurssikeskus
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun
kaupungin yhteinen Liikkuva resurssikeskus kurvailee värikkäällä retkeilyautolla ympäri Turkua.
Tapaat meidät myös monissa senioreille suunnatuissa tapahtumissa sekä turuilla ja toreilla.
Tarjoamme ikääntyville ja heidän läheisilleen matalankynnyksen ohjausta ja neuvontaa sekä kerromme mm. paikallisista menovinkeistä ja monenlaisista vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Pysäkeillämme on tavattavissa Turun kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja sekä järjestötyöntekijä. Monesti kyydissämme on myös muita
asiantuntijoita sekä vapaaehtoisia.
Liikkuvan resurssikeskuksen pysäkeille voit aina tulla kertomaan paikallisista ikääntyvien asioista, toiveista ja ideoista. Kuulemme mielellämme myös ideoita, miten ja
kenen hyväksi Turun Siskot ja Simot voisi tehdä kertaluonteisen vapaaehtoistempauksen. Näihin Välittämisen keikkoihin ovat kaikki tervetulleita! Lisätietoja sivulta 95.
Tule juttusille! ESIMERKKEJÄ MISSÄ NYT LIIKUMME:
Ti 11.2. 		 klo 9–13 hurautamme keskustaan kävelykadun 112-päivään.
						 Tule arvaamaan turvallisuuteen liittyviä pienapuvälineitä ja osallistu
						 arvontaan. Tapahtumasta lisätietoa esitteen sivulla 17.
Pe 14.2. klo 13 meidät tapaa Omaishoitokeskuksessa, Vanha Hämeentie 105.
						 Paikalla on mahdollisuus keskustelun lisäksi tehdä kertaluonteinen hyvä
						 teko. Lisätietoa Siskot ja Simot -ilmoituksesta sivulta 95.
Ke 4.3. 		 klo 10 meidät tapaa SenioriJelpin tiloissa, Uudenmaankatu 17 A 2.
						 Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisia kuulumisia.
Pe 6.3. 		 klo 10 olemme Lausteen Lähiötuvalla, Kirjurinaukio 3,
						 yhdessä Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry:n kanssa.
						 L-S Loma ja Virkistys ry kertoo mm. tuetuista lomista!
Ma 16.3. klo 10.30–12.30 Liikkuvan resurssikeskuksen pysäkki
						 neuvontapainotteisten minimessujen muodossa
						 Paattisten kauppakeskuksen käytävällä, OP-Auranmaa, Seuravuorenkatu 2.
						 Paikalla on useita toimijoita. Tapahtumasta lisätietoa esitteen sivulla 52.
Ke 15.4. klo 13–14.30 Pidä huolta -konsertti Turun kaupunginkirjastossa, Linnankatu 2.
						 Kirjastossa konsertti, jota ennen ja jälkeen on mahdollisuus tutustua
						 vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin! Lisätietoa esitteen sivulta 94.
Pe 17.4. klo 12 Kotikunnas, Luolavuorentie 4. Klo 12–13 mahdollisuus tutustua
						 Pidä huolta -kansioon, jossa tietoa konkreettista vapaaehtoistoiminnan
						 mahdollisuuksista. Paikalla myös kaupungin ikääntyneiden palveluohjaaja.
						 Tilaisuuden jälkeen Klo 13 Muistojen bulevardissa yhteislaulua ja
						 muistelua. Tervetuloa!
Ma 20.4 klo 10–12, Varissuon kirjasto, Nisse Kavon katu 3 ja
						 klo 14–16, Ilpoisten kirjasto, Lauklähteenkatu 13
						 Tule tutustumaan Konstikoppaan, Ikäteknologin kiertävään teknologia						 näyttelyyn! Näillä pienillä laitteilla voit mahdollisesti tehdä arjestasi
						 turvallisempaa ja helpompaa. Menossamme mukana Turun kaupungin						 kirjaston informaatikko ikääntyvien palveluista. Häneltä saat tietoa mm.
						 kirjastojen senioripalveluista.

klo 9 Verkahovissa, Verkatehtaankatu 4, sekä klo 13 Lausteen srk-talolla,
Maistraatinpolku 1. Tule viettämään mukavia hetkiä Liikkuvan resurssikeskuksen ja Kulttuuria minulle -hankkeen kanssa! Jos muistiasiat
askarruttavat, voit keskustella niistä Varsinais-Suomen Muistiluotsin
muistineuvojan kanssa.

Liikkuvan resurssikeskuksen porukkaa on tavattavissa seurakunnan kerhoissa seuraavasti: ti 4.2. klo 13 Nummen Kortteliklubi, Hakapellonkatu 8G, ke 19.2. klo 11 Annan
tupa, Virmuntie 2, to 27.2. klo 13 Varissuon kortteliklubi, Katteluksenkatu 5 (vain järjestötyöntekijät) ja 10.3. klo 12 Valpurin kammari, Kousankatu 6.
Hei sinä sinkku, lähde kanssamme 18.5. laineille! Seniorisinkkupiknik-ryhmämatka
VikingLinellä on maksullinen. Mainos julkaistaan viimeistään Ystävänpäivänä Liikkuvan resurssikeskuksen Facebook-sivuilla. Paperisena tiedot löytyvät mm. Liikkuvan
resurssikeskuksen pysäkeiltä sekä Palvelutori Poijusta (Humalistonkatu 7b).
LIIKKUVA RESURSSIKESKUS NYT MYÖS FACEBOOKISSA (www.facebook.com/Liikkuvaresurssikeskus)! Tule seuraamaan sivujamme. Tietoa pysäkeistä löytyy myös usein
lehdistä sekä alueellisesti kaupan ilmoitustauluilta ym. Saatamme ilmestyä paikalle
myös ilmoittamatta J Tule moikkaamaan, jos bongaat meidät!
menovinkit@kotikunnas.fi, p. 045 7750 0068, 045 7750 0197, 040 543 3737. Aina emme
pysty heti vastaamaan puheluun. Jätä silloin viesti, niin olemme yhteydessä.

YLEISET ILMOITUKSET MUUT ILMOITUKSET

Ti 28.4.
						
						
						
						

Ystäväpiiri
Ystäväpiiri-ryhmä on suunniteltu sinulle, joka koet yksinäisyyttä joskus tai ehkäpä
joka päivä. Ryhmän tavoitteena on osallistujien yksinäisyyden tunteen lievittyminen
sekä uusien ystävien löytäminen. Ryhmäkertojen sisällöt suunnitellaan osallistujien
toiveiden mukaisesti. Ryhmä kokoontuu ohjatusti 12 kertaa, ja yhteen ryhmään otetaan mukaan korkeintaan 8 senioria.
Turussa on Vanhustyön keskusliiton kouluttamia Ystäväpiiri-ohjaajia useissa eri paikoissa. Turussa alkaa uusia Ystäväpiiri-ryhmiä syksyisin ja keväisin.
Ota rohkeasti yhteyttä Vanhustyön keskusliiton alueohjaaja Tarja Ylimaahan
ja kysy tarkempia tietoja: tarja.ylimaa@vtkl.ﬁ tai p. 050 402 2528.
Lisätietoa: www.vtkl.fi/ystavapiiritoiminta
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Liikuntapalvelukeskus
Ikääntyneiden alueellinen testipäivä +75
Pe 13.3. klo 9–13. Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaiskatu 7.
Tule testaamaan kuntoasi maksutta ja ammattilaisen opastuksessa. Tilaisuudessa
voi osallistua mm. voima- ja tasapainotesteihin. Lisäksi tietoa kaatumisten ehkäisystä, liikunnasta, kotiharjoittelusta ja ravitsemuksesta. Tilaisuus sopii erityisesti ikääntyneille, joilla ei ole aktiivista liikuntaharrastusta, tai joilla on lieviä liikkumiskyvyn
ongelmia tai apuväline käytössä. Ei ilmoittautumista. Lisätiedot: p. 050 554 6224
Ikääntyneiden testipäivä +70
Pe 24.4. klo 9.15–13. Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5.
Tule testaamaan kuntoasi maksutta ja ammattilaisten opastuksessa. Tilaisuudessa
voi osallistua 9 eri testiin tai opastukseen, joista saat tietoa lihasvoimastasi, tasapainostasi ja kestävyyskunnostasi. Tarjolla on tietoa myös ravitsemuksesta, kotiharjoittelusta ja kaatumisten ehkäisystä. Tapahtuma sopii erityisesti ikääntyneille, joilla ei
vielä ole merkittäviä liikkumisen haasteita tai apuvälinettä käytössä. Ei ilmoittautumista. Lisätiedot: p. 050 554 6224.
Voimaa vanhuuteen -luentosarja
Ikääntyneille suunnatussa Voimaa vanhuuteen -luentosarjassa saa tietoa ikääntyneen terveyden edistämisestä liikunnan keinoin. Luentosarja on osa Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaa, johon Turku on valittu vuosiksi 2019–2021. Ohjelmassa
kehitetään ikääntyneiden terveysliikunnan hyviä käytänteitä. Tule innostumaan liikunnasta ja keräämään mukaasi hyvät käytännön vinkit! Lisätiedot, p. 050 554 6224.
Ikääntyneen uudet liikkumisen suositukset – miten voin liikkua terveyttä edistävästi
Ma 24.2. klo klo 12.30–13.15, Pääkirjasto, Linnankatu 2, Studio
Uunituoreet UKK-instituutin yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositukset pohjautuvat
tutkittuun tietoon. Luennolla saat tietoa siitä, miten ikääntyessä kannattaisi liikkua
tukeakseen terveyttään ja toimintakykyään. Tilaisuuteen mahtuu 90 henkilöä.
Luennoitsija: Terhi Pihlajaniemi, koordinaattori, TtM, fysioterapeutti, TULE-tietokeskus
Tasapainoillen – mitä tasapainolle tapahtuu ikääntyessä ja miten sitä voi harjoittaa
Ti 17.3. klo 14–15.30. Ruusukortteli, Puistokatu 11.
Oletko huomannut tasapainosi heikentyneen? Ikääntyessä kehossamme tapahtuu
monia tasapainoon vaikuttavia ikääntymismuutoksia. Luennolla saat tietoa siitä, miten liikunnan avulla voit ylläpitää tasapainoa. Luennoitsijana: Saija Kultala, liikuntapalveluvastaava, Voimaa vanhuuteen-ohjelman projektipäällikkö Turun kaupunki
ja Tiina Pitkänen, fysioterapeutti, apulaisosastohoitaja, kouluttaja, Turun kaupunki.
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Ikääntyneen ravitsemus ja liikunta
Ti 7.4. klo 13–14.30. Pääkirjasto, Linnankatu 2, Studio.
Oikeanlainen liikunta ja ravitsemus kulkevat käsikädessä ja ovat avainasemassa
ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tule nappaamaan mukaasi hyviä liikunta- ja ravitsemusvinkkejä! Tilaisuuteen mahtuu 90 henkilöä.
Luennoitsija: Jaana Turjas-Nieminen, asiantuntija-fysioterapeutti, Turun kaupunki

Yksilöllinen liikuntaneuvonta
Tarvitsetko tukea ja ohjeita liikunnan lisäämiseen tai sinulle sopivan liikuntamuodon löytymiseen? Yksilöllinen liikuntaneuvonta sisältää 3–5 keskustelutapaamista ja
jakson pituus on tarpeen mukaan n. 6–12 kk. Neuvonnassa kartoitetaan lähtötilanne,
tehdään henkilökohtainen liikuntasuunnitelma ja tuetaan liikunnallisen elämäntavan saavuttamisessa jakson aikana. Voit varata ajan yksilölliseen liikuntaneuvontaan
osoitteesta turku.fi/liikuntaneuvonta tai p. 050 554 6222.
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 sekä vertaisohjattuihin ryhmiin. Ranneke on voimassa kuusi kuukautta kerrallaan. Hinta: 40 € / 6 kk + 8 € rannekemaksu ensimmäisellä kerralla.
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Ulkoilu on tehokasta terveysliikuntaa – ylös, ulos ja lenkille!
To 23.4. klo 13–14.30 Lähitori, Iso-Heikin palvelutalo Revontulenkatu 4.
Ulkoilu on suomalaisten rakkain ja suosituin liikuntaharrastus. Säännöllisellä ulkoilulla on monia hyötyjä terveyden kannalta. Luennolla kuullaan käytännön vinkkejä
siihen, miten ulkoillessa voi harjoittaa myös tasapainoa ja lihaskuntoa.
Luennoitsija: Saija Kultala, Liikuntapalveluvastaava, Voimaa vanhuuteen-ohjelman
projektipäällikkö, Turun kaupunki

Myyntipaikat, tarkista aukioloajat:
• Liikuntapalvelukeskus, asiakaspalvelu 1.krs., Blomberginaukio 4, p. 02 262 3232
• Kupittaan keilahallin kahvila, Kupittaankatu 1, p. 020 7870 335
• Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4, p. 02 262 3588
• Petreliuksen uimahalli, Ruiskatu 2, p. 044 907 2702
• Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssin kauppakeskus, 2.krs, p. 040 160 4556
• Wäinö Aaltosen museo, Itäinen rantakatu 38, p. 02 262 0850
Lisätiedot: turku.fi/senioriranneke, p. 050 5546 224
Etsitkö harrastusta – Kuntokonkarit tutustuttaa eri lajeihin!
Kuntokonkarit-liikuntatuote tarjoaa monipuolisen ja virkistävän kattauksen erilaisia
liikuntaryhmiä yli 65-vuotiaille naisille ja miehille. Miltä kuulostaisivat senioritanssi,
kuntopiiri tai jäykkien jooga? Kuntokonkarien lajien laajasta valikoimasta jokaiselle
löytyvät suosikit. Edullisella kausimaksulla (40 € eläkeläiset) voit liikkua rajattomasti
kaikissa Kuntokonkarit-ryhmissä, joita on viikoittain tarjolla lähes 30. Kokeile uutta,
vaihtele mielesi mukaan tai keskity sinulle sopiviin tuttuihin lajeihin.
Myyntipaikat, tarkista aukioloajat:
• Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelu, Blomberginaukio 4, p. 02 262 3232
• Kupittaan keilahallin kahvila, Kupittaankatu 4
• Impivaaran uimahalli, Uimahallinpolku 4, p. 02 262 3588
• Yhteispalvelupiste Monitori, Skanssikatu 10, p. 040 160 4556
Lisätiedot: www.turkufi/kuntokonkarit, p. 050 554 6218
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Saattajakortti
Saattajakortti helpottaa avustajaa tarvitsevan kuntalaisen harrastuksiin pääsyä.
Saattajakortin avulla liikkumisrajoitteinen, pitkäaikaissairas tai vammainen asiakas
voi ottaa avustajan maksutta mukaan tietyille liikuntapaikoille ja kulttuurikohteisiin.
Käyttökohteet Turussa:
• Turun kaupungin ylläpitämät uimahallit ja kuntosalit
• Turun taidemuseo
• Tehdasteatteri Manila
• Turun nuori teatteri
• Aurinkobaletti
• Tanssiteatteri ERI
• FC Interin ja FC TPS:n kotipelit
• HC TPS:n kotipelit
• Ruisrock
Lisätietoa ja hakulomakkeet: turku.fi/saattajakortti, p. 050 554 6222

TULE-tietokeskus
Olemme avoinna ma, ti & to klo 10–15, ke klo 11–18
TULE-tietokeskus tarjoaa maksutonta ohjausta ja neuvontaa
tuki- ja liikuntaelimistön (tule) hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
TULE-tietokeskuksen kevät on täynnä ohjelmaa!
Poimintoja TULE-tietokeskuksen keväästä:
•
•
•
•
•

11.2.2020 klo 12.00 Ikäihmisten jalkojenhoito -miniluento
26.2.2020 klo 12–18 Tasapainomittauksia
21.4.2020 klo 12.00 Aktiivisena käsien nivelrikosta huolimatta -miniluento
28.4.2020 klo 12.00 Keppijumppa ikääntyneille (n. 20 min)
26.5.2020 klo 12.00 Liikuntaa luustolle -miniluento

Lisätietoa toiminnasta saat keskuksestamme tai osoitteesta www.tule.fi.
TULE-tietokeskus			
Humalistonkatu 10, 20100 Turku
p. 044 744 7085
toimisto@tule.fi
Ei ajanvarausta, ei lääkärin lähetettä, maksutonta!
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Löytävässä vanhustyössä kohtaamme arjessa haasteita omaavia, palveluiden ulkopuolella olevia turkulaisia ikääntyneitä. Löytävää työtä tehdään arjessa haasteita
kohdanneiden ikääntyneiden ja heidän läheistensä parissa. Kotikäyntien ja tapaamisten avulla työntekijät kartoittavat ikääntyneen tilanteen. Löytävää työtä tehdään
ammatillisesti. Mikäli olet huolissasi omasta tai lähimmäisesi tilanteesta, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Löytävä vanhustyö on maksutonta asiakkaalle.
Palvelemme myös ruotsinkielellä. Vi betjänar också på svenska.
Pilkeporukat ovat yli 60-vuotiaille päihteiden kanssa tasapainoileville ikäihmisille
suunnattua toimintaa. Pilketoiminta toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kotihoidon ja Fingerroosin säätiön kanssa. Lisätietoa Pilke-toiminnasta saa löytävä työntekijöiltä.
Löytävä työntekijä on tavattavissa Brahenkadun toimistolla
aina tiistaisin klo 12.00–14.00. Toimistomme sijaitsee katutasossa. Poikkea käymään!
Löytävän vanhustyön toimipiste, Brahenkatu 7, 20100 Turku
www.fingerroos.net/loytava, www.facebook/loytava
Löytävä työntekijät:
Saija Rahunen, p. 044 9751610, saija.rahunen@fingerroos.net
Annikka Salonen, p. 044 9751757, annikka.salonen@fingerroos.net
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Fingerroosin säätiö,
Löytävä Vanhustyö

Kuulolähipalvelu
Maksuttomilla lähipalveluvastaanotoilla saa kädestä käteen opastusta kuulokojeen
ja apuvälineiden käytössä, apua kuulokojeiden huoltamisessa, neuvoja kuuloon ja
kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulonhuollon palveluihin. Vapaaehtoisten tarjoama palvelu täydentää kuntien kuulonhuollon palveluja.
Esimerkkejä missä voit keväällä käydä kuulon lähipalveluvastaanotolla.
Järj. Turun Kuuloyhdistys ry yhteistyössä Kuuloliiton kanssa.
•
•
•
•
•

Kotikunnas, Luolavuorentie 4, ala-aula klo 12–13: 10.2., 9.3., 6.4. ja 18.5.
Happy House, Ursininkatu 11, klo 16–17: 20.2., 19.3., 2.4. ja 14.5.
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaisk. 7, klo 10–13: 14.2., 20.3., 3.4., 28.4. ja 22.5.
Turun Omaishoitokeskus, Vanha Hämeentie 105, klo 15–16: 15.2. ja 14.4.
Iso Heikki, Revontulenkatu 4, klo 10–15: 19.3. ja 7.5.

Olemme mukana myös mm. Liikkuvan resurssikeskuksen neuvontapainotteisilla
messuilla Paattisten kauppakeskuksessa ma 16.3. klo 10.30–12.30!
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Kävelytreffit
(muutokset mahdollisia)
Kävelytreffeillä Hali-Koira johdattaa kävelijät
tutustumaan erilaisiin kulttuurikohteisiin.
Voit osallistua joka kerta tai vain silloin, kun sinulle itsellesi sopii. Ei vaadi ilmoittautumista, mutta suuren suosion takia voit valita joko keskiviikon tai torstain kävelyt.
Näin pääsemme tutustumaan monipuolisimpiin kohteisiin. Tervetuloa kävelyille!
HUOM! Ethän ota lenkille omaa koiraasi mukaan! Hali-Koiralla on erikseen lupa vierailla kyseisissä kävelylenkkikohteissa.
Lähtöpaikkojen osoitteet:					 WERCAFE 												 CAFE DOMINIC
																							 Verkatehtaankatu 4					 Kaskenkatu 5
Esimerkkejä kävelyistä:
Ke 5.2. 		 klo 13, lähtö WERCAFE.
						 Vierailemme Tanssiteatteri ERI:ssä, Yliopistonkatu 7. (600 m)
To 6.2. 		 klo 13, lähtö WERCAFE.
						 Tutustumme Auralan Setlementin toimintaan, Satakunnantie 10. (800m)
Ke 12.2. klo 13, lähtö CAFE DOMINIC.
						 Tutustumme Akatemiataloon, Rothoviuksenkatu 1. (1 km)
To 13.2. klo 13, kokoontuminen Paattisten kirkolla. Paattistentie 847.
						 Bussit nro 21 ja 23.
						 Tutustumme Paattisten kirkkoon ja sen historiaan.
Ke 19.2. klo 13, kokoontuminen Kaarina-talon edessä, Lautakunnankatu 1.
						 Bussit nro 7, 702, 706, 801
						 Vierailemme Kaarina-talossa.
To 20.2. klo 13 lähtö WERCAFE.
						 Tutustumme Yrityskylään ja sen toimintaan, Tykistökatu 4. (1,5 km)
Ke 26.2. klo 13, lähtö CAFE DOMINIC.
						 Vierailemme Turun VPK:n talossa, Eskelinkatu 5. Saamme opastuksen talon
						 ainutlaatuiseen historiaan ja arkkitehtuuriin sekä pääsemme mahdollisesti
						 kurkistamaan salaiseen huoneeseen. (900m)
To 27.2. klo 13, lähtö CAFE DOMINIC.
						 Tutustumme Teologisen tiedekunnan päärakennukseen,
						 (Teologiska fakulteten), Piispankatu 16. (1 km)
						 HUOM! Valitettavasti kohde ei ole esteetön!
Ke 4.3. 		 klo 13, kokoontuminen Kaarina-teatterin edessä, Viipurintie 118.
						 Bussit nro 7, 702, 706, 801.
						 Vierailemme Kaarina-Teatterissa.
To 5.3. 		 klo 13, lähtö CAFE DOMINIC.
						 Käymme historiallisella maamerkillä, Turun kaasukellossa,
						 Purserinpolku 39. (2,2 km)
Ke 11.3. klo 13, lähtö CAFE DOMINIC.
						 Tutustumme Akatemiataloon, Rothoviuksenkatu 1. (1 km)
To 12.3. klo 13, kokoontuminen A-Killan edessä, Talvitie 2.
						 Bussit nro 12, 32, 42.
						 Tutustumme Turun A-Killan toimintaan.
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Ke 18.3. 		 klo 13, kokoontuminen Vahdontien portilla, Tolpontie 2.
							 Bussi nro 1.
							 Tutustumme Kärsämäen kappelin historiaan sekä hautausmaahan
							 rovasti Kauko Viitasen johdolla.
To 19.3. 		 klo 13kokoontuminen Ylösnousemuskappelin edessä, Hautausmaantie 21.
							 Bussit nro 9, 12, 98.
							Menemme Lehmusvalkamaan kuuntelemaan fysioterapeutin luentoa
							 alaraajojen ongelmista ja niiden hoidosta.
Ke 25.3. 		 klo 13, kokoontuminen Raision kirkolla, Kirkkotie 2.
							 Bussit nro 6, 7.
							 Tutustumme Raision kirkkoon ja Kirkkauden kappeliin.
To 26.3. 		 klo 13, kokoontuminen Ylösnousemuskappelin edessä, Hautausmaantie 21.
							 Bussit nro 9, 12, 98.
							 Kävelemme sankarihaudoilta muistolehtoon Liisan johdattelemana.
Ke 1.4. 			 klo 13 lähtö CAFE DOMINIC
							 Käymme historiallisella maamerkillä, Turun kaasukellossa,
							 Purserinpolku 39. (2,2 km)
To 2.4. 			 klo 13, kokoontuminen Heikkilän kasarmin parkkipaikalla, Rykmentintie 15.
							 Tutustumme Heikkilän kasarmiin, jonka meille esittelee
							 komentaja EVP Matti Ketola.
Ke 8.4. 			 klo 13, kokoontuminen Ylösnousemuskappelin edessä Hautausmaantie 21.
							 Bussit nro 9, 12, 98.
							 Kävelemme sankarihaudoilta muistolehtoon Liisan johdattelemana.
To 9.4. 		 klo 13, kokoontuminen Talollisenkatu 2.
							 Bussit nro 220, 221, 300 (kauppakeskus Mylly).
							 Tutustumme Mälikkälän ikimetsään Liisan esittelemänä.
Ke 15.4. 		 klo 13, lähtö WERCAFE.
							 Tutustutaan Auralan Setlementin toimintaan Satakunnantie 10. (800 m)
To 16.4. 		 klo 13, lähtö WERCAFE.
							 Vierailemme Tanssiteatteri ERI:ssä, Yliopistonkatu 7. (600 m)
Ke 22.4. 		 klo 13 kokoontuminen Heikkilän kasarmin parkkipaikalla, Rykmentintie 15.
							 TutustummeHeikkilän kasarmiin, jonka meille esittelee
							 komentaja EVP Matti Ketola.
To 23.4. 		 klo 13, kokoontuminen kirkon edessä, Maunu Tavastin katu 2.
							 Bussit nro 14, 15.
							 Tutustumme Maarian kirkon kuvamaailmaan.
Ke 29.4. 		 klo 13 lähtö CAFE DOMINIC.
							 Tutustumme Teologisen tiedekunnan
							 päärakennukseen (Teologiska fakulteten).
							 Piispankatu 16 (1 km).
							 HUOM! Valitettavasti kohde ei ole esteetön!
Kävelyt jatkuvat kesäkuun alkuun asti.
Katso kaikki kävelytreffit: www.kotikunnas.fi
Lisätietoja kävelyistä:
p. 044 082 0213, Helena, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n projektikoordinaattori
p. 050 344 2881, Maarit, kävelytreffien ohjaaja
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Seniorit matkustavat alennettuun hintaan
Fölin matkakorteilla
Tervetuloa Turun seudun joukkoliikenteen eli Fölin matkustajaksi. Kätevimmin matkustat käyttämällä alennushintaista matkakorttia. Föli-alueella asuvat 65 vuotta täyttäneet matkustavat edullisempaan hintaan. Matkakortin voi ostaa Fölin palvelutoimistosta, Aurakatu 5, Turku, ja muista palvelupisteistä. Korttipohja maksaa 5 €.
Arvokortti on paras vaihtoehto, jos käytät bussia satunnaisesti. Arvokortilla matkan
hinta riippuu vuorokaudenajasta.
Kausikortti on paras vaihtoehto, jos käytät bussia lähes päivittäin. Kortti on voimassa
30 päivää ja kausi alkaa kulua, kun käytät korttia ensimmäisen kerran.
Bussista voi ostaa myös kertalipun (3 €), joka on voimassa 2 tuntia.
Matkakortilla maksaminen on helppoa. Sitä näytetään bussin etuosassa olevalle keltaiselle lukijalaitteelle. Kuljettajalta voi aina kysyä neuvoa.
Esteettä matkaan
Lähes kaikki Fölin bussit ovat matalalattiaisia. Etu- ja keskioven välisellä alueella
ei ole askelmaa, mikä helpottaa bussiin nousemista ja sen sisällä liikkumista. Turun kaupungin alueella liikennöi palvelulinjoja, jotka ovat kokonaan matalalattiaisia,
leveäovisia ja niissä on väljät sisätilat. Palvelulinjojen bussit voivat pysähtyä myös
varsinaisten pysäkkialueiden ulkopuolella.
Rollaattoria käyttäville matkustajille bussimatkat ovat maksuttomia päivätaksan aikaan eli ma–pe klo 09.00–12.59. Ilmainen matkustusaika määräytyy bussin saapumisajankohdan mukaan eikä aikataulun mukaisen lähtöajan tai pysäkkiaikataulun
mukaan. Matkustajan mahtumista kyytiin ei voida taata, mikäli bussi sattuu olemaan
matkustushetkellä täynnä.
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TARVITSETKO SAATTAJAN?

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

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

SPR Turun osasto, terveys- ja hyvinvointitoiminta
Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku
Saattajatoiminta: Kertaluonteinen, maksuton saattaja-apu esim. lääkäriin, laboratorioon tai kauppaan. Varaukset arkisin klo 10–14 vähintään kolme arkipäivää aikaisemmin, p. 046 920 4142.
Kulttuuriystävät: Tarvitsetko seuraa ja turvaa esim. esitteessä oleviin tapahtumiin?
Turussa ja Kaarinassa toimiva Kulttuuriystävä-palvelu välittää ikäihmisille seuraksi
ja turvaksi koulutettuja vapaaehtoisia! Kulttuuriystävän kanssa liikkuessasi maksat
useissa kohteissa vain oman sisäänpääsymaksusi sekä yhteiset matkakulunne kotisi ja
retkikohteen välillä. Yhteistyökohteita ovat mm. Aurinkobaletti, Turun Kaupunginteatteri, Turun Filharmonisen orkesterin ja Turun konservatorion kamarikuoron konsertit,
Wäinö Aaltosen museo, Key Ensemblen konsertit, Forum Marinum, Kaarina-Teatteri,
Tanssiteatteri ERI, Kuralan Kylämäki, Turun taidemuseo, Turun Taideakatemian esittävä taide, Aboa Vetus & Ars Nova, Luostarimäen museo, Teatteri Akseli sekä FC Interin jalkapallo-ottelut Veikkausliigassa. Kulttuuriystävä voi tulla turvaksi myös ilmaisiin kohteisiin. Kulttuuriystäviä voit kysellä numerosta 046 920 4142 arkisin klo 10–14.
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Kaveria ulkoiluun tai juttuseuraa kotiin?
Esitteen tässä osiossa kerrotaan mistä voit kysyä ns. toistuvan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Vapaaehtoinen seurustelee, ulkoilee ja tekee
virkistyskäyntejä asiakkaan kanssa. Hän ei tee sairaanhoidollisia ja kotihoitoon
liittyviä töitä. Vapaaehtoisen ystäväkäynti ei korvaa kotihoidon käyntiä.
Vapaaehtoistoiminnan asiakkaaksi voi hakeutua itse. Yhteyttä voi ottaa myös
hänen omaisensa, tuttava tai ammattihenkilöstö. Ennen yhteydenottoa on aina
tärkeää keskustella asiakkaan kanssa esim. ystävätoiminnan aloittamisesta.
Keskustelun jälkeen voit ottaa yhteyttä vapaaehtoisia välittävään yhdistykseen.

Diakoniakeskus, vapaaehtoinen ystävätoiminta
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus, Puutarhakatu 22, 20100 Turku
Vapaaehtoinen ystävä vierailee 2–4 kertaa kuukaudessa saman henkilön luona, noin
1–1,5 tuntia kerrallaan. Yhdessä voitte ulkoilla, käydä kaupungilla tai vaikka kirkossa.
Mikäli liikuntakyky tai sää estää kotoa lähtemisen, voit vaikka jutustella vapaaehtoisen kanssa. Sinulle ei tule käynneistä kustannuksia. Tiedustelu vanhustyön toiminnanohjaaja Riitta Räsänen, p. 040-3417551 tai riitta.rasanen@evl.fi

vapaaehtoistoiminta Kaipaatko ystävää?

Kaipaatko ystävää?

Avustajakeskus
Itäinen pitkäkatu 68, 20810 Turku										 Avustajien välitys: 			 ma–to klo 9–12
p. 02 251 8549, www.avustajakeskus.fi 						 Ohjaus ja neuvonta: ma–to klo 13–15
Säännölliset tapaamiset voivat sisältää esimerkiksi ulkoilua, harrastuksiin osallistumista tai muuta yhdessä tekemistä. Asiakas maksaa avustajalle 7 € kulukorvauksen/
kerta (uintikäynneistä 9 €). Avustajakeskus kouluttaa ja välittää vapaaehtoisia avustajia liikunta-, näkö-, ja kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille ikään katsomatta.
Yhteistyö Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin kanssa: Avustajakeskus ja
Muistiluotsi välittävät koulutettuja MuistiKaVeReita muistiasiakkaille. Avustajasuhde
alkaa kotikäynnillä, jossa on mukana ammattihenkilö Muistiluotsista.
Kysy lisää MUISTIKaVeRi-toiminnasta:
Muistiohjaaja Heidi Huuskonen, p. 040 673 3829 tai Anita Elfving, p. 040 183 2966
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Turun Seudun Omaishoitajat ry
Turun Seudun Omaishoitokeskus, Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
Tuemme erityisesti omaishoitajia ja läheisistään huolehtivia. Meidän kauttamme
omaishoitaja voi saada henkilökohtaista tukea jaksamiseensa. Omaishoitoperheiden tukihenkilöt käyvät omaishoitoperheen kotona noin pari kertaa kuukaudessa
esim. juttelemassa, ulkoilemassa ja puuhailemassa yhdessä. Vapaaehtoisemme ovat
valmennettuja ja luotettavia.
Ota yhteyttä: Jaana Tiihonen, p. 040 561 4009 jaanatiihonen.omaishoitajat@pp.inet.fi.

Turun Seudun Vanhustuki Ry / Tukiystävätoiminta
Lounatuulet Yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
p. 045 613 8839, tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Olet yli 70-vuotias ja asut yksin. Kaipaatko ystävää?
Kysy ystävää numerosta 045 613 8839.
Väitämme vapaaehtoisia tuki- ja puhelinystäviä sekä kesäksi ulkoiluystäviä
yksinäisten kotona yksin asuvien yli 70-vuotiaiden vanhusten arjen iloksi.
• Tukiystävä käy sopimuksen mukaan vanhuksen luona 2 kertaa kuukaudessa.
Ystävän kanssa voi vaan rupatella tai halutessanne voitte ulkoilla,
käydä asioilla tai vaikka erilaisissa tilaisuuksissa.
• Puhelinystävä soittaa sovitusti 2-4 kertaa kuukaudessa.
Ystävän kanssa saa jakaa kuulumiset ja vaihtaa ajatuksia.
Puhelun kesto on enintään 30 minuuttia.
• Ulkoiluystäviä kävely-/ulkoiluseuraksi kesä-elokuun ajaksi.
Ulkoiluystävää voi kysyä toukokuusta alkaen.
Toimimme STEA:n tuella ja palvelumme on asiakkaille maksutonta. Toiminta on yksin
asuville, joilla ei ole ammatillisen avun tarvetta (esim. muisti-, päihde- tai mielenterveyssyistä).
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Turun Kaupunkilähetys ry
Tukihenkilötoiminta tarjoaa määräaikaista ja tavoitteellista tukea 60+ -vuotiaille vaikeissa elämänmuutostilanteissa.
Ota yhteyttä: Katja Tujunen, katja.tujunen@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.

Ystävätoiminta
SPR Turun osasto, terveys- ja hyvinvointitoiminta
Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku
Vapaaehtoinen vierailee asiakkaan luona noin pari kertaa kuukaudessa yhteisen
sopimuksenne mukaan. Voitte jutella, ulkoilla, käydä kaupungilla yms. Toiminta on
maksutonta. Vapaaehtoisystävistä on valitettavasti kova pula. Tiedustelut puh. 046
920 4142 arkisin klo 10–14.

vapaaehtoistoiminta Kaipaatko ystävää?

Senioripysäkki
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vapaaehtoistoiminta Haluaisitko toimia vapaaehtoisena?

HALUAISITKO TOIMIA vapaaehtoisena?
Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä joko säännöllisesti tai silloin tällöin.
Mahdollisuuksia on monia ns. naapuriapua unohtamatta. Tästä esitteen
osasta löydät esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista Turussa.

SPR Turun osasto, terveys- ja hyvinvointitoiminta
Kauppiaskatu 12 A, 20100 Turku
Punainen Risti kaipaa uusia vapaaehtoisia ympäri kaupunkia mm. ystäviksi, saattajiksi ja vanhainkotiulkoiluttajiksi. Voit tulla mukaan myös vaikkapa monikulttuuriseen
lounasryhmään tai kahvinkeittäjäksi. Ota yhteyttä, p. 046 920 4142, niin jutellaan mikä
olisi juuri sinulle sopiva toimintamuoto! Kolmen tunnin maksuttomia ystäväkursseja
järjestetään kerran kuukaudessa Varsinais-Suomen piirissä Yliopistonkadulla.

Turun Seudun Omaishoitajat Ry
Turun Seudun Omaishoitokeskus, Vanha Hämeentie 105, 20540 Turku
Omaishoitokeskuksessa voit käydä avustamassa ikääntyneiden ja omaishoidettavien päivätoiminnassa mm. seurustelemalla, avustamalla ruokailuissa ja ulkoilussa
sekä viriketoiminnoissa (pelit, askartelu, musiikki, tuolijumppa, muistelu).
Halutessasi voit avustaa myös esim. tapahtumien järjestelyissä. Itsenäisestä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat myös toimia kauttamme omaishoitajien tukihenkilöinä tai ryhmien vetäjinä.
Tehtävistä ja ajankohdista sovittaessa otetaan huomioon vapaaehtoisen omat toiveet. Kaikki vapaaehtoisemme saavat tehtäviinsä tarvitsemansa perehdytyksen ja
heille järjestetään virkistystä ja koulutusta.
Ota yhteyttä:
Helinä Hätönen, p. 040 681 5664 tai helinahatonen.omaishoitajat@pp2.inet.fi, niin
mietitään yhdessä vaihtoehtoja.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri järjestää jälleen talvella ja
keväällä kaikille avoimia vapaaehtoistoiminnan koulutuksia. Tutustu koulutustietoihin tarkemmin osoitteessa www.olettärkeä.fi.
MLL:n kylämummi- ja kylävaaritoiminta
Kylämummit ja -vaarit ovat isovanhempi-ikäisiä vapaaehtoisia, jotka haluavat olla
läsnä lasten arjessa ja antaa heille aikaansa. Kylämummit ja -vaarit vierailevat päiväkodeissa, kouluissa ja MLL:n perhekahviloissa joko säännöllisesti tai silloin tällöin.
Kylämummit ja -vaarit voivat esimerkiksi lukea satuja, leikkiä tai laittaa ruokaa lasten
kanssa. Järjestämme keväällä kaksi maksutonta koulutusta, joissa toiminnasta kerrotaan tarkemmin. Koulutus sisältää kahvitarjoilun. Koulutus ei velvoita ryhtymään
vapaaehtoiseksi.
Turun koulutus: 		 Ke 26.2. klo 10–12. Paikka: Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku
Lisätietoja, ilmoittautumiset: Enni Lindberg, p. 044 353 7611, enni.lindberg@mll.fi
MLL:n tukihenkilötoiminta
Koulutus antaa valmiuden toimia MLL:n vapaaehtoisena tukihenkilönä lapselle, nuorelle tai lapsiperheelle. Koulutuksen jälkeen toimintaan mukaan haluaville järjestetään soveltuvuushaastattelut. Mukaan kaivataan hyväsydämisiä aikuisia, joilla on
aikaa ja halua tukea lasta, nuorta tai lapsiperhettä yhteisen mielekkään tekemisen
ja yhdessäolon avulla! Koulutus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun. Koulutus ei
velvoita ryhtymään vapaaehtoiseksi. Kumpikin koulutus sisältää neljä koulutusiltaa.
Tukihenkilötoiminnan koulutus 1: 		 Ti 4.2., to 6.2., ti 11.2. ja to 13.2., klo 17.30–20.30.
Tukihenkilötoiminnan koulutus 2: 		 Ti 24.3., to 26.3., ti 31.3. ja to 2.4., klo 17.30–20.30.
Paikka: 																	 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, Turku
Lisätietoja, ilmoittautumiset: Tuomas Vuorela, p. 044 761 8190, tuomas.vuorela@mll.fi

vapaaehtoistoiminta Haluaisitko toimia vapaaehtoisena?

MLL:n vapaaehtoistoiminnan koulutuksia

Lipaskerääjä
MLL hakee lipaskerääjiä eri puolille Varsinais-Suomea Lapset ensin -keräykseen ajalle 1.4.–15.5.2020. Kampanjalla kerätään varoja MLL:n lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyväksi tehtävälle työlle. Voit toimia lipaskerääjänä muutaman tunnin ajan tai vaikka
useampana päivänä oman tilanteen mukaan.
Lisätietoja, ilmoittautumiset: Enni Lindberg, p. 044 353 7611, enni.lindberg@mll.fi
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vapaaehtoistoiminta Haluaisitko toimia vapaaehtoisena?

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

Sippe-vapaaehtoisten koulutus: uutta intoa eläkepäiviin!
Sippe on uudenlainen vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa saat koulutuksen ja pääset jakamaan omaa innostusta Sippe-hyvinvointikutsuilla. Sippe-vapaaehtoisena
voit toimia silloin kun sinulle sopii. Itseäsi kiinnostavan aiheen voit valita yli kymmenen teeman joukosta: mm. liikunta, kirjallisuus, ravitsemus, mielen hyvinvointi, kuvataide, muistelu ja valokuvat. Tule mukaan tuomaan iloa ja lisäämään senioreiden
hyvinvointitietoa. Lue lisää Sippe-kutsuista esitteen sivulta 71.
Sippe-vapaaehtoisten koulutus järjestetään Kotikunnaassa, Luolavuorentie 4, Turku,
ti 25.2. klo 14–17 ja ti 3.3. klo 14–17. Koulutuksessa on kahvitarjoilu.
Sippe-koulutus sisältää perehdytyksen Sippe-toiminnan periaatteisiin ja antaa
eväät hyvinvointikutsuilla ryhmän kanssa toimimiseen. Tarjoamme materiaalit koulutukseen ja Sippe-kutsujen pitämiseen. Maksuton Sippe-koulutus on suunnattu yli
60-vuotiaille eikä sido osallistujia toimintaan. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta tai osaamista. Tule mukaan mukavaan porukkaan!
Kysy lisää ja ilmoittaudu koulutukseen:
Anni Suvitie, p. 044 756 8053, anni.suvitie@kotikunnas.fi
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kotikunnas
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Lähde kirjaston lukulähetiksi
Lukulähetit ovat kaupunginkirjaston vapaaehtoisia, jotka käyvät palvelutaloissa ja
vanhainkodeissa lukemassa ääneen ikäihmisille. Infotilaisuudet toiminnasta kiinnostuneille pääkirjastossa Linnankatu 2 keskiviikkoisin:
26.2., 18.3. ja 15.4. klo 17–18.30 sekä 13.5. klo 14–15.30.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Janne Blomqvist, p. 050 594 7235, janne.blomqvist@turku.fi
Tule Omakirjastokummiksi
Kummi auttaa ja tukee ikääntynyttä kotona Turun kaupungin Omakirjaston palveluiden käyttämisessä. Omakirjasto sisältää vapaa-ajan ja kulttuurin palveluita verkossa. Riittää, että käytät itse verkon palveluita, erityistä digiosaamista ei tarvita. SPR
kouluttaa kummit vapaaehtoistoimintaa ja kirjasto opastaa palvelut ja toimii tukena
kummeille.
Infotilaisuus kiinnostuneille pääkirjastossa, Linnankatu 2, keskiviikkoisin
19.2. klo 17–18.30, 25.3. klo 14–15.30 ja 29.4. klo 17–18.30.
Kokoontuminen pääkirjaston uudisosan aulassa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Maria Korpela, maria.korpela@turku.fi, p. 040 192 9830.

Turun Kaupungin hyvinvointitoimialan vapaaehtoistyö
Etsitkö itsellesi mielekästä tekemistä?
Olisiko sinusta mukavaa tutustua uusiin ihmisiin?
Haluaisitko oppia uutta?
Tule meille vapaaehtoiseksi!

vapaaehtoistoiminta Haluaisitko toimia vapaaehtoisena?

Lähde kirjaston lukulähetiksi
tai tule Omakirjastokummiksi

Vapaaehtoistoimintaa on hyvinvointikeskuksissa, toimimme myös hyvinvointikeskusten ulkopuolella. Lisäksi Sinulla on mahdollisuus toimia vapaaehtoisena myös
Turun kaupungin vanhusten asumispalveluissa.
Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan toimintaan!
Lehmusvalkaman hyvinvointisuunnittelija, p. 050 396 7170, pauliina.h.tammi@turku.fi
Ruusukorttelin hyvinvointisuunnittelija, p. 050 553 0930, sarianne.helander@turku.fi
Turun kaupungin vanhusten asumispalvelut, p. 040 355 7419, satu.koivunen@turku.fi
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Senioripysäkki
Turun Kaupunkilähetys ry
• tukihenkilötoiminta
• ryhmänohjaus
Elämässä tulee vastaan hetkiä, jolloin tuki on tarpeen. Haluaisitko Sinä ryhtyä tukihenkilöksi? Vapaaehtoistoiminta on määräaikaista tukea vaikeassa elämänmuutostilanteessa olevalle 60+ -vuotiaalle. Tuki voi olla esim. keskustelua, yhdessä tekemistä tai liikkumista. Voit toimia myös 60+ -vuotiaiden ryhmässä vapaaehtoisena
ryhmänohjaajaparina.
Vapaaehtoistoiminnan kautta saat mielekästä ja merkityksellistä tekemistä, tapaat
uusia ihmisiä, opit uutta sekä saat hyödyntää elämän sinulle tuomaa kokemusta.
Vapaaehtoisena toimit tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Perehdytämme sinut
toimintaan peruskoulutuksen avulla. Vapaaehtoisena toimimiseen saat tarvitsemasi tuen ja ohjauksen. Lisäksi voit osallistua monipuoliseen jatkokoulutukseen sekä
virkistystoimintaan. Uusien vapaaehtoisten peruskoulutuksia järjestetään säännöllisesti.
Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan tapaaminen.
Katja Tujunen, sp. katja.tujunen@tukenasi.fi, p. 040 5289 103.

DaisyLadies ry
Hyvinvointikeskus Muistola, Linnankatu 41, 20100 Turku
p. 050 555 8781 tai 050 326 5064, daisyladies.turku@gmail.com, www.daisyladies.fi
Avoinna ma–pe klo 9–16.
Haluaisitko tehdä vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa yhdistyksessä?
Vapaaehtoistyö voi olla esimerkiksi:
• Suomen kielen ja yhteiskunnallisten asioiden opetusta
• Ompelu-, käsityö- ja askartelutuokioiden järjestämistä
• Ruuanlaittoa ja leipomista yhdessä naisten kanssa
• Liikunnallisten aktiviteettien järjestämistä
Myös uusia ideoita otamme mielellämme vastaan! Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai nettisivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.
Kerro viestissäsi vähän itsestäsi ja minkä tyyppisestä vapaaehtoistyöstä olisit kiinnostunut. Toivotamme kaikki lämpimästi mukaan!
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Lounatuulet Yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku, p. 044 536 7741
(ma–ke 9–12, to 12–15), info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Linja-autot: P3, 8, 20, 32 ja 42.
Tukiystävätoiminta
p. 045 613 8839, tukiystavatoiminta@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Haluatko vanhuksen ystäväksi? Ystävänä joko käyt vanhuksen luona tai soitat hänelle säännöllisesti. Osallistu Tukiystävätoiminnan maksuttomalle Ystävän peruskurssille (3h), kurssipäivät:
•
•
•
•

ke 19.2. klo 13–16, Vanhustuen toimisto, Turku
ke 18.3. klo 16.30–19.30, Vanhustuen toimisto, Turku
ke 15.4. klo 13–16, Vanhustuen toimisto, Turku
ke 13.5. klo 16.30–19.30, Vanhustuen toimisto, Turku

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa puhelimitse 045 613 8839 tai nettilomakkeella
www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/tukiystavatoiminta/.
Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Saat kurssilta todistuksen.
Muu vapaaehtoistoiminta
p. 044 5367 741, info@vanhustuki.fi, www.vanhustuki.fi
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta vanhusten parissa? Haluaisitko tietää
tarkemmin yhdistyksestämme? Osallistu infoon. Osallistuminen ei velvoita toiminnan aloittamista. Infoon ei tarvitse ilmoittautua.
• Infot tiistaisin, 11.2., 10.3., 28.4. ja 26.5. klo 13–14, Vanhustuen toimisto.
Voit tutustua toimintamahdollisuuksiin myös:
www.vanhustuki.fi/toiminta/vapaaehtoistoiminta/.

vapaaehtoistoiminta Haluaisitko toimia vapaaehtoisena?

Turun Seudun Vanhustuki Ry
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Pidä huolta -viikko huhtikuussa
Kokoamme jälleen ajankohtaisia ja mielenkiintoisia vapaaehtoistoiminnan konkreettisia tehtäviä yhteen. Tervetuloa selailemaan ja tutustumaan Pidä huolta -kansiossa
esiteltäviin vapaaehtoistoiminnan monipuolisiin mahdollisuuksiin! Päivitetyt Pidä
huolta -kansiot ovat omatoimisesti selailtavissa heti pääsiäisen jälkeen Turun kaupungin pääkirjastossa sekä lähikirjastoissa.
Pidä huolta -viikon konsertti, Rakkauden ja ystävyyden lauluja, Timo Rautala ja Taina Laiho, ke 15.4. klo 13 Turun kaupungin pääkirjaston Studiossa. Tervetuloa maksuttomaan konserttiin! Halutessasi Sinulla on mahdollisuus tutustua Pidä huolta -kansioon opastuksen kera ennen ja jälkeen konsertin.
Kansiota pääset tutkimaan aina myös Lähitorilla (kts. tämä esite sivu 24) sekä Liikkuvan resurssikeskuksen pysäkeillä (ks. tämän esitteen sivut 74–75), joissa saat halutessasi opastusta itselle sopivan tehtävän löytämiseen.
Kansiossa olevia tehtäviä tarjoavat useat eri järjestöt, seurakunta, Turun kaupungin
tahot ym.
Järj. Turun kaupunginkirjasto ja Turun Kaupunkilähetys ry yhteistyössä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Liikkuvan resurssikeskuksen kanssa.

Turun seudun valikkoryhmä
Turun seudun valikkoryhmä koostuu 55 eri toimijasta, joiden yhteisenä tavoitteena
on kehittää paikallista vapaaehtoistoimintaa. Yhdessä järjestämme mm. joka syksy
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan messut.
Nyt keväällä pääset tutustumaan vapaaehtoistoiminnan monipuolisiin mahdollisuuksiin mm. Pidä huolta -kansioista, joissa on myös usean valikkoryhmän tahon
tehtäviä tutkittavana. Katso Pidä huolta -viikon ilmoitus edeltä.
Tervetuloa Facebook-sivuillemme: www.facebook.com/Turunseudunvalikkoryhma
Verkostoon kuuluvien tahojen vapaaehtoistoiminnasta löytyy tietoa myös:
www.turku.fi/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vapaaehtoistoiminta-turussa.
Käytät tietokonetta tai et, olet tervetullut juttelemaan vapaaehtoistoiminnan eri
mahdollisuuksista Lähitorille (lisätietoa sivulta 24) tai Liikkuvan resurssikeskuksen
pysäkille (lisätietoa sivuilta 74–75). Järjestötyöntekijä auttaa Sinua löytämään juuri
itseäsi kiinnostavaa toimintaa.
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Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä myös kertaluonteisesti eli pop up
-tyyppisesti ilman sitoutumista. Tässä esitteen osassa kerromme sinulle
esimerkkejä näistä mahdollisuuksista.

Turun Siskot ja Simot
Tervetuloa mukaan hyvän mielen toimintaan, joka sopii myös kiireisille ja sitoutumiskammoisille!
Siskot ja Simot tuovat iloa ikärikkaiden ja vapaaehtoisten elämään kertaluonteisten
välittämisen keikkojen kautta. Meillä ei tarvitse liittyä jäseneksi, voit tulla tekemään
yhden kerran hyvää! Ymmärrämme, että muuttuvat elämäntilanteet ja halu tehdä
hyvää useiden asioiden eteen vaikeuttavat ajan antamista, ja siksi haluammekin tehdä vapaaehtoistoiminnasta mahdollisimman helppoa ja joustavaa. Kanssamme et
myöskään ole hyväntekohommissa yksin, sillä toiminnassamme painotamme yhdessä tekemistä. Keikkailu yhdessä on mukavampaa!
Keräämme ideoita keikoista ja keikkojen kohteista Liikkuvan resurssikeskuksen pysäkeillä, lisätietoja pysähtymispaikoista sivuilla 74–75. Tule kertomaan oma ideasi,
odotamme niitä innolla! Viemme ehdotukset eteenpäin Siskot ja Simot -suunnitteluryhmälle, joka valitsee tulleista ideoista seuraavat toteutettavat välittämisen keikat.
Niiden toteuttamiseen ovat kaikki tervetulleita!
Ylläpidämme sähköpostirinkiä toiminnastamme kiinnostuneille, ja ilmoitamme sähköpostitse aina seuraavista keikkamahdollisuuksista. Jos haluat mukaan, lähetä viestiä asiasta osoitteeseen turku@siskotjasimot.fi. Jos et käytä sähköpostia, voit pyytää
kirjepostia keikoista soittamalla p. 045 7750 0197 tai 045 7750 0068. Seuraa toimintaamme ja tykkää myös Facebookissa: www.facebook.com/TurunSiskotjaSimot
Kevään keikkaesimerkkejä:
• Ystävänpäivän tempaus Omaishoitokeskuksessa, Vanha Hämeentie 105.
Linja-autot: 2, 2A, 2B, 2C, 99 ja palvelulinja P2. Saavu paikalle 14.2. klo 12.30,
opastamme tehtävään paikan päällä. Ei vaadi ilmoittautumista eikä erityisosaamista. Päivän ohjelmassa mm. Omaishoitokeskuksen asiakkaiden
hemmottelua, tanssittamista ja yhteislaulua. Vietetään yhdessä mukava tuokio.
Menossa mukana Liikkuva resurssikeskus. Mahdollisuus siis keskustella
esim. kaupungin ja järjestöjen tarjoamista palveluista.
• Kokoonnuimme tammikuussa suunnittelemaan välittämisenkeikkaa miesten
kesken. Teemme välittämisenkeikan, jonka kohderyhmänä ovat ikääntynet miehet.
Olethan yhteydessä 14.2. mennessä, jos haluat lisätietoa keikasta.
turku@siskotjasimot.fi tai p. 045 7750 0197, 045 7750 0068.

vapaaehtoistoiminta KERTALUONTEINEN VAPAAEHTOISTOIMINTA

Kertaluonteinen vapaaehtoistoiminta
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Kurjenmäkikoti
Kurjenmäkikodin asukkaille järjestetään vapaaehtoisten vetämiä ulkoiluretkiä kerran viikossa, keskiviikkoisin klo 13. Et tarvitse aiempaa kokemusta ikäihmisten kanssa ulkoilusta, paikan päällä saat opastuksen. Jos innostuit toiminnasta, tule paikan
päälle kokeilemaan. Voit lähteä retkikaveriksi kerran tai useammin. Huomioidaan
myös muut yksiköt.
Lisätiedot toiminnanohjaaja Reija Vähämäki, reija.vahamaki@turku.fi, p. 040 594 9017
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Kerää ja nauti Taidepillereitä
Tutustu tämän lehden monipuoliseen taide- ja kulttuurielämystarjontaan ja osallistu vähintään kolmeen mieleiseesi
Taidepilleri-tapahtumaan. Merkkaa menosi alla olevaan
korttiin ja osallistu arvontaan!
Tässä
taide- lehdessä tu
nnista
ja kulttuurimenot
t

Taidepi
lle

ri-merk

istä!

Täydennä, leikkaa ja palauta kortti pääkirjaston koppaan tai Liikkuvan resurssikeskuksen pysäkille 18.5.2020 mennessä. Arvonta kortin palauttaneiden kesken
suoritetaan WAMin tiistaikonsertissa 19.5.2020 ennen konsertin alkua.
Arvontaan osallistuneiden yhteystietoja käytetään vain arvonnan suorittamiseen. Yhteystietoja ei tallenneta eikä niitä käytetä eikä luovuteta markkinointitarkoituksiin. Arvontakortit hävitetään arvonnan jälkeen.

Osallistuin taide- ja kulttuurimenoihin ja nautin
Päivämäärä 				

			

			

.

2020

			

.

2020

			

.

2020

Tapahtuma

Nimi
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelinnumero tai sähköposti

Taidepillereitä seuraavasti:

Palauta kortti pääkirjaston koppaan tai liikkuvan
resurssikeskuksen pysäkille 18.5.2020 mennessä.

Nautinnollisia taide- ja kulttuurielämyksiä Sinulle ja onnea arvontaan!
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Jos matkat esitteen tapahtumiin
tuntuvat pitkiltä, kannattaa selvittää,
kulkevatko palvelulinjan linja-autot P1–P3
haluamaasi kohteeseen.
Kenties pääset bussilla ovelle asti!
Lisätietoa
joukkoliikenteen palvelutoimistosta
(Aurakatu 5), p. 02 262 4811,
www.foli.fi.
Jos et pysty yksin lähtemään
haluamaasi toimintaan,
kysy saisitko vapaaehtoisen seuraksesi.
Lisätietoja löydät esitteen
vapaaehtoistoiminnan sivuilta!

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kevään menovinkit senioreille 2020 -esitteen toteutus:
Julkaisija Liikkuva resurssikeskus -hanke, Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n
ja Turun kaupungin kumppanuushanke Veikkauksen tuella yhteistyössä
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sekä vapaa-aikatoimialan kanssa.
Taitto Kirsti Pusa | KANSIkuvat Piia Seppä | Paino Newprint | Painos 6000 kpl
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

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

