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ESIMERKKEJÄ
KULTTUURIN SÄVYISISTÄ
TOIMINNOISTA!

Liikkuva resurssikeskus kumppaneineen
toivottaa Sinulle mukavia syyspäiviä ja talven odotusta!

Tässä on sinulle tietoa eri tahojen tarjoamista
KULTTUURIN SÄVYISISTÄ TOIMINNOISTA
Korona-ajasta johtuen tietoihin saattaa tulla muutoksia.

www.kotikunnas.fi/menovinkit -osoitteesta voi käydä selailemassa
myös muita MENOVINKIT-TEEMAKIRJEITÄ!
Sieltä voi halutessaan kirjeitä myös tulostaa.
Turun Seudun Vanhustuki ry
Kaikille avoimet ja maksuttomat tilaisuudet:
-

ohjelmalliset Vanhustuen iltapäivät 7.9. ja 5.10. kello 14 Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaiskatu 7, Turku sekä 2.11. ja 7.12. kello 14 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11,
Turku.

-

Lähde liikkeelle -tapahtuma 14.9. kello 10 Asemanpuistossa (vastapäätä Turun päärautatieasemaa).

-

Muistojen sävelet 4.10. kello 10 yhdistyksen toimistolla, os. Läntinen Pitkäkatu 33, Turku. Onko
sinulla meille laulu ja siihen liittyvät tarina? Keräämme muistoja ja lauluja, joista kootaan musiikkiesitys. Esitys on 16.12. kello 13 alkaen.

-

Hyvinvointiteknologia -messut 30.11. kello 13 Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, os. Karviaiskatu 7, Turku.

Lisätietoja puh.044 536 7741, www.vanhustuki.fi
menovinkit@kotikunnas.fi
www.facebook.com/liikkuvaresurssikeskus

2021

SPR Turun osasto
Haluaisitko kulttuurinautintojen pariin?
Pitkän ja tuskastuttavan koronakurimuksen hieman helpottaessa on mahdollista taas päästä
nauttimaan kulttuuritarjonnasta, toki koronarajoitusten puitteissa ja ohjeita noudattaen.
Me Punaisen Ristin Turun osaston Kulttuuriystävät olemme valmiina kumppaniksesi, jos kaipaat
rohkaisijaa seuraksi ja tueksi!
Normaalisti kulttuuriystävän palvelu on asiakkaalle ilmaista. Yhteistyökumppaneiden kohteissa maksat
yleensä vain oman pääsymaksusi sekä yhteiset matkakulunne (bussilla tai taksilla).
Kulttuuriystävä voi hakea sinut kotoasi ja saattaa taas takaisin yhteisen retkenne jälkeen.
Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. monet museot (Aboa Vetus & Ars Nova, Turun Taidemuseon,
Wäinö Aaltosen museo, Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Luostarivuoren
käsityöläismuseon, Turun Linna, Forum Marinum). Teatterikumppaneitamme ovat Turun
Kaupunginteatteri, Teatteri Akseli, Kaarina-Teatteri, Aurinkobaletti, Tanssiteatteri ERI. Musiikkia
tarjoavat Turun filharmoninen orkesteri, Key Enseble ja Turun konservatorion kamarikuoro.
Maksuttomia kulttuuritapahtumia löytyy! Esim. Kuralan Kylämäki on mainio kohde vaikkapa
nostalgiakävelylle. Ja kunhan koronarajoitukset poistuvat löytyy ohjelmaa Lehmusvalkaman ja
Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksissa, Kotikunnaassa, Seurakuntien tapahtumissa. Muitakin sinua
kiinnostavia kohteita varmaan löytyy!
Kysy rohkeasti kulttuuriystävää seuraksesi! Kulttuuriystävää voit tiedustella SPR:n Turun osaston
ystävävälityksestä puh.046 920 4142.

Suosittu Muistojen Matkalaukku: Muistojen Matkalaukku tuo tuulahduksen 1940- ja 1950-luvuilta
ja herättää katselijoille muistoja ja kertomuksia omasta lapsuudesta ja nuoruudesta. Kulttuuriystävä
tulee matkalaukun kanssa luoksesi! Kerää ystäväjoukkosi yhteen ja tee nostalgiamatka
vuosikymmenten taakse.
Lisätietoja ja varaukset: Elina Rosenqvist, puh.0400 224 786 tai elina.rosenqvist@sprturku.fi
Koronatilanne rajoittaa erityisesti Muistojen Matkalaukun vierailuita, joten täytyy huolellisesti harkita,
onko vielä turvallista ja mahdollista osallistua Matkalaukku-tilaisuuteen.

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo / Keskusta
Avoinna ti–su klo 10–18
Liput 6 € tai 3 € (eläkeläiset), 2 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 14 €.
Itäinen Rantakatu 13b, puh. 02 262 0280, apteekkimuseo@turku.fi, turku.fi/apteekkimuseo
Qwenselin talo on Turun vanhin säilynyt puutalo. Museosta löytyy 1700-luvun säätyläiskoti ja 1800-luvun
apteekki saman katon alta. Museon sisäänkäynti löytyy sisäpihan puolelta, jossa palvelee lipunmyynti ja
museokauppa. Museon sisäänkäynnillä ja näyttelytilojen sisäkynnyksillä on luiskat, mutta vanhassa
puutalossa sijaitsevan museon kulkureitti ei ole täysin esteetön. Pyörätuolilla liikkuminen edellyttää
avustajaa. Kuulolaitetta käyttäviä asiakkaita varten museon asiakaspalvelutiloissa on induktiosilmukka.
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•
•
•

Katetut joulupöydät -näyttely 28.11.–6.1.
Katetut joulupöydät -näyttelyopastukset:
Opastukset suomeksi 28.11., 5.12 11.12., 19.12. ja 26.12. klo 13.
Jouluilta hämärtyy -opastukset:
Opastukset suomeksi 28.11., 5.12., 11.12., 19.12. ja 26.12. klo 16.30
Lucian päivän aaton juhlintaa 12.12. Glögitarjoilu vaunuvajassa klo 12–14.

Biologinen museo / Keskusta
Avoinna ti–su klo 9–17
Liput 6 € tai 3 € (eläkeläiset), 2 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 14 €.
Neitsytpolku 1, puh. 02 2620 340, biologinenmuseo@turku.fi, www.turku.fi/biologinenmuseo
Sieni sunnuntai 19.9. klo 10–15
Sienitietoa ja –vinkkejä.
Meren aarteet -valokuvanäyttely
Merellinen luonto on osa suomalaista kansallismaisemaa, mutta miltä tuo maisema näyttää pinnan alla?

Kuralan Kylämäki / Kohmo
Jaanintie 45, puh. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi, www.turku.fi/kuralankylamaki
Kuralan Kylämäki on aito 1950-luvun neljän tilan maalaiskylä, jonka alueella on ollut asutusta jo
rautakaudelta lähtien. Syyskaudella avointa työpajatoimintaa ja kursseja Kokeiluverstaalla.
Taitotiistai 21.9.–7.12. klo 13–17.30
Kokeiluverstaalla tekemisen iloa kaikenikäisille kokeiluhaluisille. Vaihtuvien, ajankohtaisten
teemojen saat tutustua erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin itse tekemällä. Syksyn työpajoissa
muotoilua, maalausta ja käden taitoja perinteitä kunnioittaen.
Vapaa pääsy! Syksyn tarkemmat tiedot päivittyvät turku.fi/kuralankylamaki
Syyskuu 21.9. ja 28.9. Viikinkiajan ornamentit tutuksi! Savireliefejä ja pienoisveistoksia.
Lokakuu Syksyn satoa: värittämistä, värjäystä villaa, ja kehruutakin
Marraskuu Valoa marraskuun pimeyteen, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita, ehkä
nikkarointiakin!
Joulukuu Jouluvalmisteluja; kortteja ja koristeita
Avoimet viikonloput 25.–26.9., 30.–31.10., 27.–28.11. klo 13–17
Kokeiluverstaan avoimissa viikonlopuissa syvennytään perinteisiin, muotokieleen ja kädentaitoihin eri materiaalien ja tekniikoiden kautta. Työpajat soveltuvat kaikenikäisille. Osallistumismaksu:
yli 7-vuotiaat ja aikuiset 6 euroa.
25.–26.9. klo 13–17: Teemana KUVA – taidehistorian inspiroivana kalliomaalauksista ”ismeihin” –
hevonen, koira ja kissa taiteessa. Akvarelli- ja temperamaalausta.
30.–31.10. klo 13–17: Kummituksia – onko heitä? Onhan niitä – jo niitä itse tekee... monenlaisia materiaaleja käytettävissä
27.–28.11. klo 13–17 Perinteisiä olkitöitä
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Ompeluseura 20.9.–29.11. parillisten viikkojen maanantait klo 17.30–20
Aikamatka perinteisten käsityötaitojen ja materiaalien äärellä. Syksyllä fokuksessa on monimuotoinen ja korvaamaton villa – huovutusta, neulakinnastekniikkaa, viitelöintiä, monivärivirkkausta
ja -neulomista. Vai haluatko oppia kehräämään? Tai kutomaan? Jaetaan ideoita, kokemuksia, tietoa ja taitoa! Hinta 30 €.
Pikkumusta - pukeudu tyylikkäästi juhliin 27.9.–22.11. parittomien viikkojen maanantait klo 17–20
Toteuta oma leninkiklassikko – ei välttämättä musta – minkä voi erilaisilla asusteilla tyylitellä tilanteeseen kuin tilanteeseen! Hinta 30 €.
Isoäidinaikainen joulu 4.–12.12. ti-pe 9–14, la-su 11–17
Iso-Kohmon talossa valmistellaan joulua: tuvassa tuoksuvat lanttulaatikko, lipeäkala ja piparkakkumausteet. Saliin on kannettu jo kuusi koristeltavaksi ja kamarin kätköissä pohditaan, mitä laitetaan pukin konttiin. Vähä-Kohmon koululuokkakin on juhla-asussa.
Kädentaitajien joulutori Kokeiluverstaalla 4.–5.12. ja 11.–12.12. klo 11–17

Turun linna / Satama
Avoinna ti–su klo 10–18.
Liput 12 € tai 6 € (eläkeläiset), 5 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 29 € (1–2 aikuista ja 2–4 lasta)
Linnankatu 80, puh. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi, www.turku.fi/turunlinna
Jykevä Turun linna on seissyt Aurajoen suulla 1280-luvulta lähtien ja se on historiansa aikana toiminut
puolustuslinnana, loisteliaana hovina, hallinnon keskuksena, vankilana, varastona ja kasarmina. Tänä
päivänä linna on ehdoton vierailukohde Turussa.
•

Vanitas-näyttely Turun linnan Isossa linnantuvassa kertoo perin inhimillisistä aiheista: nuoruuden janosta ja kauneuden ihannoinnista, yltäkylläisen elämän ja hyvän aseman tavoittelusta sekä toisaalta
kaiken turhuudesta ja katoavaisuudesta. Näyttelyopastukset la ja su 2.10.–31.10. klo 15.

•

Suljetut ovet -kierrokset la ja su 4.9.–26.9. klo 11, 12, 13, 14 ja 15 (ei 19.9.).
Kierroksella tutustutaan paikkoihin, joihin ei normaalisti pääse. Kierroksella kurkistetaan linnan vanhimpaan keittiöön ja asuinhuoneeseen sekä salakäytävään. Lopuksi kiivetään 38 metriä korkeaan länsitorniin, josta avautuvat upeat näkymät kaupunkiin. Linnan sisäänpääsymaksu + opastusmaksu 3 € /
hlö. Ilmoittautuminen turku.fi/turunlinna.

•

Turun linnan arkea ja juhlaa -kierrokset
la–su 4.9.–26.9. (ei 19.9.) klo 16.30.
la–su 2.–10.10.2021 ja 30.–31.10.2021 klo 12.15 ja 16.30
6.11.–28.11. la ja su klo 12.15
Kierroksella tulevat tutuiksi linnan arki ja juhlat, sodat ja rakkaudet. Kuulet linnan keskiaikaisesta elämästä ja renessanssihovin loistosta. Linnan sisäänpääsymaksu + opastusmaksu 3 € / hlö.

•

Tyylihuoneopastukset la ja su 6.11.–28.11. klo 14.00
Kierroksella tutustutaan esilinnan sisustettuihin tyylihuoneisiin, jotka huonekaluineen ja pukuineen esittelevät museokokoelmien aarteita. Linnan sisäänpääsymaksu + opastusmaksu 3 €/hlö.
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•

Pohjoisen näyttelyhallin kokoelmanäyttely -opastukset la ja su 6.11.–28.11. klo 15
Esillä olevien esineiden ja vaatteiden kautta kurkistetaan 1600–1800-luvun säätyläiskulttuuriin eri näkökulmista.

•

Rikokset, rangaistukset ja vankilat -kierrokset la ja su 6.11.–28.11. klo 16.30.
Linnan kuuluisia vankeja olivat mm. kuningas Eerik XIV, Nuijasodan päällikkö Jaakko Ilkka ja naisseikkailuistaan tunnettu aatelismies Carl Jordan. Turun linnan esilinnan eteläsiipi otettiin kokonaan vankilakäyttöön 1800-luvulla ja viimeiset vangit jättivät linnan runsaat sata vuotta sitten. Vai jättivätkö?
Vankilasta toiseen vaeltaessasi tutustut oppaan johdolla linnan vankilahistoriaan ja samalla kuulet
erilaisista rikoksista ja niistä seuranneista rangaistuksista.

•

Piparkakkumuotin kaiverruskurssi. la 6.11. ja la 13.11. klo 12–16
Kurssilla tutustutaan puisiin piparkakkumuotteihin ja niiden valmistamiseen. Suunnitellaan ja kaiverretaan puusta oma piparimuotti joulun leipomisiin. Ei vaadi aiempaa puutyöosaamista. Hinta 45 €. Ilmoittautuminen turku.fi/turunlinna.

•

Himmelikurssi su 28.11. klo 12–16
Kurssilla tutustutaan himmelien historiaan, ja tehdään kaunis perinteinen tai moderni himmeli kotia
koristamaan. Hinta 30 €. Ilmoittautuminen turku.fi/turunlinna.

•

Turun linnan piparkakkukurssi la 11.12. klo 12–15 ja su 12.12. klo 12–15
Piparkakkukurssilla tutustutaan puumuotilla kuvioituihin piparkakkuihin, joita on leivottu monissa
Euroopan kaupungeissa jo keskiajalla. Lisäksi kurssilla leivotaan kauniita ja maistuvia kotiin viemisiä.
Hinta 30 €. Ilmoittautuminen turku.fi/turunlinna.

WAM
Avoinna ti, pe–su klo 10–17, ke–to klo 11–20.
Liput 10 € / 5 € (eläkeläiset), 4 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 24 € € (1–2 aikuista ja 2–4 lasta).
Anu Pentikin näyttelyn aikana 19.9. asti 12 € / 4 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 28 € € (1–2 aikuista ja 2–4
lasta). Muulloin 10 € / 4 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 24 € € (1–2 aikuista ja 2–4 lasta).
Itäinen Rantakatu 38, puh. 02 262 0850, wam@turku.fi, wam.fi
Yleisöopastukset näyttelyihin sunnuntaisin klo 14:
•
•
•
•

Anu Pentik – Alussa oli siemen 4.6.–19.9.
Spektri 8.10.2021–9.1.2022
Mox Mäkelä 20.8.–10.10.
Patricia Dominquez 15.10.–12.12.

Avoimet kuvataidetyöpajat lauantaisin 28.8.–18.9. klo 12–15
Työpajassa inspiroidutaan Anu Pentikin näyttelyn väreistä ja muodoista. Piipahda hetkiseksi tai viivähdä
pidempään.
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WAM Tiistaikonsertit Syksy 2021
HUOM! Tapahtumien toteuttamisessa toimitaan voimassa olevien koronarajoitusten mukaan, joka voi
aiheuttaa peruuntumisia. Osa tapahtumista striimataan. Vapaa pääsy, ilmainen käsiohjelma
Konsertit tiistai-iltaisin klo 19, ovet avataan klo 18.30.
7.9. Janne Oksanen
14.9. Takuya Takashima, oboe Irina Zahharenkova, piano
12.10. Nome-jousikvartetti
19.10. Erik Rousi, basso, Justas Stasevskij, piano
26.10. Turku Guitar Festival
2.11. Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni, Risto-Matti Marin, piano
9.11. Tiina Karakorpi, piano, Emil Holmström, piano
16.11. Laura Vikman, viulu, Kirill Kozlovski, piano
23.11. EPIC –trio
30.11. Turku Ensemble
7.12. Takuya Takashima, oboe, Tuulia Ylönen, klarinetti, Etienne Boudreault, fagotti ja Ville Hiilivirta,
käyrätorvi, Matilda Kärkkäinen, piano
14.12. Nome-jousikvartetti
Järj. Turun kaupunginkirjasto ja museokeskus
Wäinö Aaltosen museo
Itäinen Rantakatu 38

Turun filharmoninen orkesteri
Turun filharmonisen orkesterin syyskaudella säväyttävät kansainväliset ja kotimaiset huippusolistit.
Sinfoniakonsertit järjestetään Turun konserttitalossa klo 19.
Poimintoja:
14.–15.10. Romanttista ja modernia: Olli Mustonen, kapellimestari, Karen Gomyo, viulu
4.–5.11. Sinfonia sellolle: Olli Mustonen, kapellimestari, Daniel Müller-Schott, sello
1.–2.12. Venäläinen ilta: Julian Rachlin, kapellimestari, Lukáš Vondráček, piano
Turun filharmonisen orkesterin syyskauden ohjelma on monipuolinen kokonaisuus klassista ja
genrerajat ylittävää musiikkia.
Konsertit järjestetään pääasiassa Turun konserttitalossa, Aninkaistenkatu 9
Koko ohjelmisto, liput ja lisätietoja:
puh: 02 262 0333 (arkisin klo 9–15)
www.tfo.fi
Avoimet kenraaliharjoitukset
Kulttuurikortilla pääset kuuntelemaan Turun filharmonisen orkesterin kenraaliharjoituksia maksutta.
Kenraaliharjoitukset alkavat klo 11 Turun konserttitalolla, Aninkaistenkatu 9. Syksyn kenraaliharjoitusten
päivämäärät: 16.9., 30.9., 14.10. sekä 25.11.
menovinkit@kotikunnas.fi
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Turun Seudun Nivelyhdistys ry
Käsityöilta torstaina 7.10. klo 17–19 yhdistyksen tiloissa. Iltaan jokainen voi ottaa mukaan oman
keskeneräisen työnsä. Illassa vaihdetaan ajatuksia, saadaan ideoita muilta sekä opitaan toinen
toisiltamme. Ilm. mukaan viim. 4.10 toimistolle
Lukupiiri järjestetään kerran kuussa keskiviikkoisin klo 17–18.30 yhdistyksen tiloissa.
Ke 22.9 luettavana kirjana Mika Waltarin Appelsiininsiemen. Muut lukupiirin kokoontumiskerrat 20.10,
24.11., 24.11. ja 15.12. Näiden luettavat kirjat sovitaan aina edellisellä kerralla.
Ilm. etukäteen toimistolle
Turun Seudun Nivelyhdistys ry
Lonttistentie 9 B 15
040 351 3833
toimisto@nivelposti.fi

Turun Seudun Omaishoitajat ry
Vanhusten viikon päiväkahvit ja laulutilaisuus ke 6.10. klo 13.00–14.30. Kahvi 2 €. Ilmoittaudu viim. 5.10.
Runollinen iltapäivä to 11.11. klo 13.00–14.30. Ota mukaan itse kirjoittamasi tai itseäsi koskettava runo
luettavaksi. Kahvi 2 €. Ilmoittaudu viim. 10.11.
Suomalaisen musiikin iltapäivä ke 8.12. klo 13.00–14.30. Tervetuloa kuuntelemaan suomalaista musiikkia
ja laulamaan yhdessä Leena Suomisen johdolla. Kahvi 2 €. Ilmoittaudu viim. 7.12.
Omaishoitokeskus
Vanha Hämeentie 105, Turku
p. 040 681 4965

Musiikkia ja runoa Turun linnassa syksy 2021
Konsertit linnan kirkossa sunnuntaisin klo 15. Vapaa pääsy.
26.9. Turun Laulelman Ystävät
10.10. Lounais-Suomen Musiikkikoulu
17.10. Visa Turunen, huilu, Hannu Ilola, urut
24.10. Futuuri
14.11. Turun Lausuntakerho
21.11. Turun Salonkimusiikin ystävät
5.12. Turun Lausuntakerho
12.12. Turun Naispoliisilaulajat
19.12. Naiskuoro Resonus
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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.
Turun linna
Linnankatu 80
puh: 02 2620 300 (klo 10–18, ma suljettu)

Turun kaupunginkirjasto
Luentoja pääkirjaston Studiossa (uusi puoli, 1. kerros) tiistaisin klo 13–14.30
Luennot Studiossa, mikäli tilanne sallii. Striimataan omakirjasto.fi-sivuston kautta.
Virkeä vanhuus -luentosarja Luento- ja keskustelusarja hyvän ikääntymisen mahdollisuuksista tarjoaa
painavaa asiaa senioreille ja ikääntymisen kysymyksistä kiinnostuneille. Yhteistyössä kirjasto, Turun
kaupungin hyvinvointitoimiala ja Turun Seudun Vanhustuki ry.

• Ti 14.9. Muistisairaus ja ymmärtävä kohtaaminen
Luennolla käsitellään muistisairauden vaikutuksia vuorovaikutukseen ja pohditaan miten arkisia kohtaamistilanteita voi helpottaa. Luennoitsijana Hanne Mansala Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:stä.

• Ti 12.10. Mielenterveys ikääntyvän voimavarana
Luennolla pohditaan mielenterveyttä, sen merkitystä ja vahvistamista ikääntyvän ihmisen näkökulmasta.
Asiantuntija Sonja Maununaho MIELI Suomen Mielenterveys ry:stä kertoo, kuinka mielenterveydestä voi
huolehtia ja kuinka sitä voi vahvistaa kaikissa elämänvaiheissa.

• Ti 9.11. Edunvalvontavaltuutus – miksi ja miten se tehdään?
Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla henkilö voi itse määrätä asioidensa hoidosta siltä varalta, että
tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Luennoitsijana lakimies Kaisa Mähkä Asianajotoimisto Kailiala Oy:stä.

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.

menovinkit@kotikunnas.fi
www.facebook.com/liikkuvaresurssikeskus

2021

Omakirjasto.fi
OmaKirjasto tarjoaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita verkossa helposti ja saavutettavasti. Kaikki
omakirjasto.fi-sivulle kootut palvelut ovat maksuttomia. Tarjolla on muun muassa äänikirjoja, e-kirjoja,
konsertteja, valokuvia sekä liikuntavideoita. Kirjat-osion käyttöön tarvitaan kirjastokortin numero ja
tunnusluku. Äänikirjat-osion käyttöön tarvitaan henkilökohtaiset tunnukset, jotka voi saada kirjastosta
silloin, kun tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa. Saatavilla on henkilökohtaista opastusta, selkeät
kirjalliset käyttöohjeet sekä mahdollisuus lainata tablettitietokonetta. Yhteystiedot
omakirjasto@turku.fi, puh. 040 183 3984.

Yhteislaulua ym.
Yhteislaulua Timo Rautalan kanssa pääkirjaston Studiossa perjantaisin klo 13.30–14.30
(17.9., 8.10., 22.10., 5.11., 26.11., 10.12. ja 17.12.)
Tilaisuudet Studiossa, mikäli tilanne sallii. Striimataan omakirjasto.fi-sivun kautta, paitsi 17.9.
Omakirjasto.fi -sivun kautta punaista Videot-linkkiä klikkaamalla pääset osallistumaan OmaKirjaston
virtuaalitapahtumiin. Tarjolla on mm. yhteislaulutilaisuuksia, luentoja ym. ohjelmaa.
Tarjolla on esimerkiksi: to 16.9. klo 13.30 Spesiaalilähetys: Tutta Carpelan & Timo Rautala
Tangomarkkinoiden tunnelmissa!

OmaKirjasto-infot
Pääkirjasto, aulan infopiste 15.9., 15.10. ja 15.11. klo 10–11
Omakirjasto tarjoaa kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita maksutta kotiin niille, joiden on vaikea
päästä palveluiden ääreen. Kysy myös Celian äänikirjoista!

Celia-äänikirjojen infot
Pääkirjasto, aulan infopiste 1.9.,1.10., 1.11. ja 1.12. klo 15–16
Huono näkö, heikot kädet, lukihäiriö? Jos painetun kirjan lukeminen on vaikeaa, voit saada käyttöösi
Celian 45 000 äänikirjaa. Kuuntele vaivatta netissä tai CD-levyltä. Kysy myös OmaKirjaston palveluista!

Viihdy verkossa – kirjaston ja vapaa-ajan digipalvelut senioreille
Pääkirjasto, Studio 14.10. klo 14–16
Tietoiskuja mm. OmaKirjastosta, Celian äänikirjapalvelusta ja kirjaston e-aineistoista sekä
henkilökohtaista opastusta ko. aiheista. Mukana myös kirjaston digituki.

SenioriJelpin verenpainemittaus
Pääkirjasto, aulan infopiste maanantaisin 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. klo 11–13.
SenioriJelpin vapaaehtoiset mittaavat verenpaineen maksutta, koronatilanteen salliessa.
Turun kaupunginkirjasto, Linnankatu 2, puh: 02 330 000 (avoinna ma-pe klo 9–20, la-su klo 11–17)
Esteetön kulku jokirannan puolelta kirjastopihan ovista tai Kauppiaskadun ja Linnankadun kulmasta
luiskaa pitkin.
menovinkit@kotikunnas.fi
www.facebook.com/liikkuvaresurssikeskus
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Turun kaupungin hyvinvointikeskukset Lehmusvalkama ja Ruusukortteli
Ajankohtaiset tiedot toiminnasta löytyvät verkkosivuilta www.turku.fi/ruusukortteli
www.turku.fi/lehmusvalkamatai voit olla yhteydessä puhelimitse.
Ruusukorttelin hyvinvointikeskus
Puistokatu 11 B, 20100 Turku
puh: 040 632 3382
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus
Karviaiskatu 7, 20720 Turku
puh: 050 396 7006

Kannattaa tutustua myös mm. muihin Menovinkit-teemakirjeisiin.
Eri teemalliset kirjeet löydät osoitteesta www.kotikunnas.fi/menovinkit
Jos kaipaat tukea sopivan tekemisen löytämiseen, tervetuloa vaikkapa Liikkuvan
resurssikeskuksen pysäkille juttelemaan. Voidaan yhdessä pohtia mikä olisi juuri Sinun
juttusi. Meidät löydät värikkään retkeilyauton kanssa huristelemassa mm. Turun päivänä
su 19.9. aamupäivällä Vanhalla Suurtorilla, muistiviikolla ti 21.9. klo 10–11.30 TORTINMÄEN
lavan parkkipaikalla sekä klo 13–14.30 PAATTISTEN kauppakeskuksen / OP Auranmaan
parkkipaikalla sekä ke 22.9. klo 10–12 TERÄSRAUTELAN kentällä.
Lisätietoja:
www.facebook.com/liikkuvaresurssikeskus
menovinkit@kotikunnas.fi / 045 77500 068 tai 045 77500 197

menovinkit@kotikunnas.fi
www.facebook.com/liikkuvaresurssikeskus

