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Koululaisten

syyslomalla
tapahtuu
Pääkirjaston Saagassa
Syyslomalla 17.–18.10. tutustutaan erilaisiin eläinhahmoihin.
Tunnetko jo Sintun? Oletko ratkaissut salaperäisen Sissin
arvoituksen tai löytänyt varastetun koiranpentu Samun?
Pääkirjaston lasten alueella luetaan ja askarrellaan
eläintarinoiden parissa.

Turun linnassa
12.–27.10.
Pikkuritarikierrokset ti–su klo 11 ja 14
Keskiaikakierrokset ti–su klo 12.15
Historian kauheuksia kouluikäisille K11 ti–su klo 16.30
Avoin työpaja ti–la klo 12–16

Biologisessa museossa
Taikariipuksia-työpaja 19.–20.10.
Työpajassa tehdään puisia taikariipuksia.

Kuralan Kylämäessä
Syyslomapäivät 17.–18.10. klo 11–16

Wäinö Aaltosen museossa
Avoin työpaja to–pe 17.–18.10. klo 11–15

N UORT
JA TOIMEINN TAI DET
VIM MASSATALO
A
Syyslom
alla
torstain
a 17.10.
klo 11–1
6 Präkä
ämössä
tehdään
lasimaa
lauksia.
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ASKARTELUTYÖPAJAT

lapsille Runosmäen
kirjastossa joka toinen tiistai
klo 14–16 (10.9.–3.12.)
Ei ilmoittautumista,
osallistuminen
maksuton.

TU RU N
STO
KAU PU N G IN KIRJA
Lasten alue Saaga ja nuorten alue Stoori
Linnankatu 2

Tervetuloa kirjastoon lukemaan, pelaamaan,
lainaamaan, tekemään läksyjä, etsimään tietoa –
viihtymään yksin tai kavereiden kanssa.
Kirjastot ovat myös näyttelytiloja!
Pääkirjaston Saagassa, Stoorissa ja useissa
lähikirjastoissa on mahdollisuus pystyttää oma näyttely.
Näyttelytilat ovat ilmaisia, näyttelyn pystytyksessä ja
mainonnassa saa apua henkilökunnalta.
Seikkailupuiston satutunneilla
sukelletaan huimiin seikkailuihin, Turun kaupunginkirjaston
ja Seikkailupuiston vuorovaikutteiset satuaamut
kiertävät niin pääkirjastossa kuin lähikirjastoissakin. Seuraa kirjaston
tapahtumakalenteria.
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Pääkirjaston lasten
alueella Saagassa
Soturikissat-kerho
kokoontuu jälleen syksyllä.
Tapaamiset ovat maanantaisin
26.8.–30.9. klo 14.30–16.
Ilmoittautuminen alkaa
elokuun alussa. Katso lisätietoja
tapahtumakalenterista
turkukalenteri.fi

SOTURIKISSAKERHO

Valtakunnallista vauvapäivää vietetään perjantaina 27.9.
Kirjastossa järjestetään ohjelmaa vauvoille.
Soturikissat-tapahtuma keskiviikkona 9.10. Soturikissat
valtaavat Saagan! Tapahtumassa on haastateltavana
suomentaja Nana Sironen.
Syyslomalla 17.–18.10. tutustutaan erilaisiin
eläinhahmoihin. Tunnetko jo Sintun? Oletko ratkaissut
salaperäisen Sissin arvoituksen tai löytänyt varastetun
koiranpentu Samun? Pääkirjaston lastenalueella luetaan ja
askarrellaan eläintarinoiden parissa.
Marraskuussa runoillaan ja pelataan. Runoviikolla
innostutaan runoista ja peliviikolla tutustutaan pelien
maailmaan.
Kaamosta vietetään koko
kirjastossa perjantaina 8.11.
ja ohjelmaa on kaikille.
Saagan joulutapahtuma
lauantaina 30.11.
tuo taas jouluisen
tunnelman koko osastolle.

TARKEMMAT TIEDOT
Saagan neuvonnasta
02 262 0625
Saaga – Turun
kaupunginkirjasto
@lasten_saaga
Tapahtumakalenteri:
turkukalenteri.fi

Apo Apponen
kiertää syyskuussa
kirjastoissa
ma 2.9. Lauste klo 10
ti 3.9. Varissuo klo 10
ke 4.9. Ilpoinen klo 10
to 5.9. Paattinen klo 10
pe 6.9. Skanssi klo 13

ma 9.9. Pääkirjaston
Saaga klo 9
ti 10.9. Hirvensalo klo 9
to 12.9. Yli-Maaria klo 9
pe 13.9. Pansio klo 10
ma 16.9. Runosmäki klo 9
ti 17.9. Nummi klo 10
ke 18.9. Jyrkkälä klo 10
pe 20.9. Vasaramäki klo 9

Esitykset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.
Ryhmillä ennakkoilmoittautuminen.

turku.fi/kirjasto
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LOKAKUU ON LUKUKUU.
SILLOIN KOKO TURKU LUKEE.
Kirjastossa luetaan ääneen satuja päiväkotiikäisille. Satuja lukee ja elävöittää teatteriilmaisun ohjaaja Meri-Tuuli Lönn.
ti 1.10. Hirvensalon kirjasto klo 9
ke 2.10. Jyrkkälän kirjasto klo 10
to 3.10. Yli-Maarian kirjasto klo 9
ti 8.10. Nummen kirjasto klo 10
ke 9.10. Varissuon kirjasto klo 9
to 10.10. Vasaramäen kirjasto klo 10
ti 22.10. Runosmäen kirjasto klo 9
to 24.10. Pansion kirjasto klo 9
pe 25.10. Ilpoisten kirjasto klo 9
ma 28.10. Pääkirjaston Saaga klo 9
ti 29.10. Paattisten kirjasto klo 9

Nukketeatteritaiteilija
Velma Jääskeläinen
lukee tarinaa
ekaluokkalaisille
kirjastoissa
lokakuussa.

SEURAA MYÖS KIRJASTOJEN LUKUVINKKEJÄ
SAAGAN SOMESSA JA OSASTOLLA!

Pääkirjaston
nuorten
alueella
Stoorissa
Stoorin Sarjispajat
jatkuvat torstaisin
klo 17–19. Vetäjänä
on turkulainen sarjakuvapiirtäjä ja kuvittaja
Tuuli Hypén. Oletpa
sitten piirtäjä, lukija tai
aloittelija, tervetuloa mukaan!
To 26.9. Fanisarjakuvapajassa piirretään sarjakuvaa, tehdään sarjakuvaaiheisia tehtäviä ja jutellaan
samalla rennosti peleistä,
elokuvista, kirjoista ja sarjakuvista! Tule mukaan
piirtämään mitä fanitat ja kerro
mikä on parasta juuri nyt!
To 31.10. Oletko lukenut
Noidan käsikirjan? Sanooko
creepypasta mitään? Mikä
sinua pelottaa eniten?
Kauhusarjakuvapajassa
inspiroidutaan kaikesta
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luetusta ja nähdystä kauhusta
ja luodaan niiden pohjalta
uutta sarjakuvaa.
Kursimme ruuduista kokoon
kammottavia kokonaisuuksia!
To 28.11. Croquis-pajassa
harjoitellaan piirtämistä
elävästä mallista oman
taitotason mukaan.
Piirtäminen on nopeatahtista,
paperia kuluu paljon eikä
virheistä tarvitse välittää!
Työpaja on erinomaista
harjoitusta ja sopii kaikille,
jotka ovat kiinnostuneita
piirtämisestä.

turku.fi/kirjasto

Kauhuviikolla 28.10.–3.11.
tunnelmoidaan vanhojen
kauhuklassikoiden parissa
ja tutustutaan uusiin
kauhugenren tuotoksiin.
Nörttikuoro Riverside
Castle esiintyy Stoorissa
ke 30.10. klo 18.
Peliviikolla 4.–10.11.
uppoudumme e-urheilun
maailmaan Turku Game
Academyn johdolla.
Keskustelemme ke 6.11.
klo 16–17 mitä eurheilu on,
miten aloittaa ura e-urheilun
parissa ja minkälaista
toimintaa TGA järjestää
Turussa. Ke 6.11. klo 17–19
ja to 7.11. klo 15–19 on
myös mahdollisuus nopeaan
1vs1-otteluun Stoorissa!
Mielenterveysviikolla
18.–24.11.
valtakunnallisena teemana
on Diagnoosina ihminen.
Mielenterveysongelmiin
liittyy yhä ennakkoluuloja.
On tärkeää muistaa, että
diagnoosi ei määrittele
ihmistä. Pohdimme
mielenterveyteen liittyviä
leimoja ja luuloja. Lisäksi
mietimme keinoja
arjen kuormittavuuden
vähentämiseen.
Suosittu Yökirjasto palaa
pe 29.11. klo 19.30 –
la 30.11. klo 8. Luvassa
yhteistä ohjelmaa, vapaata
hengailua ja hyvää
ruokaa 13–17-vuotiaille.
Osallistumiseen tarvitaan

huoltajan kirjallinen lupa.
Ennakkoilmoittautuminen
aukeaa myöhemmin syksyllä.
Seuraa ilmoittelua Stoorin
ilmoitustaululla ja somessa.
Oletko kiinnostunut
vaikuttamisesta ja haluat
tuoda nuorten omaa ääntä
kuuluviin? Etsimme nuoria
asiakasraatiin, joka pääsee
osallistumaan Stoorin
toimintaan ja kehittämään
konkreettisesti
nuortenaluetta.
Haemme noin kymmentä
14–19-vuotiasta nuorta
säännöllisesti kokoontuvaan
raatiin. Asiakasraadin
haku alkaa syksyllä, joten
seuraa Stoorin somea ja
ilmoitustaulua! Lisätietoja
voit halutessasi kysyä jo nyt:
milla.mistola@turku.fi
Opiskeluun tarkoitetusta
rauhallisesta Ryhmätyöhuoneesta sekä
Pelihuoneesta (huom.
13–19-vuotiaille).
ja omatoimisesta
konsolipelaamisesta
lisätietoja ja ajanvaraus
Stoorin neuvonnasta.
Stoorissa järjestetään useita
näyttelyitä vuodessa.
Syksyn avaa Steiner-koulun
oppilasnäyttely, joka on
esillä syys- ja lokakuun.
Tätä seuraa Klassikon
ilmaisulukion näyttely,
joka on esillä marras- ja
joulukuun.

TARKEMMAT TIEDOT
Stoorin neuvonnasta 02 262 0626
@stooreja_kirjastosta
Stoorit – Turun kaupunginkirjasto
Tapahtumakalenteri turkukalenteri.fi

turku.fi/kirjasto

Muista myös
hashtagit #stoori
#turunnuoret
Nähdään somessa!
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TURUN
FILHARMONINEN ORKESTERI

Turun konserttitalo
Aninkaistenkatu 9

Pe 8.11. & to 14.11. & pe 15.11. | klo 19
Turun konserttitalo

Open Orchestra
Jukka Untamala, kapellimestari
Paleface, juontaja
Timo Ollila, visuaalinen suunnittelu
Koe suuren sinfoniakoneiston
vaikuttavuus ennen kokemattomalla
tavalla ja tutustu orkesterimaailmaan
musiikin sisältä käsin! Open
Orchestrassa saat mahdollisuuden
seurata muusikon työtä läheltä ja liikkua vapaasti orkesterin
keskuudessa konsertin aikana. Konsertin ensimmäisen
puolen osa yleisöstä istuu konserttisalin yläkatsomossa,
ja osa kävelee orkesterin keskuudessa. Puolivälin jälkeen
osat vaihtuvat. Katsomo on paikkanumeroitu. Lipputyyppisi
kertoo, milloin on oma aikasi istua ja milloin kävellä. Alun
perin Kööpenhaminan filharmonikkojen konsepti koetaan
ensimmäistä kertaa Suomessa. Interaktiivista sinfonista
matkaa läpi klassisen musiikin siivittävät eri aikakausien
teokset Mozartista Raveliin. Juonnettua konserttielämystä
vahvistaa näyttävä visualisointi ja valaistus.
Konsertin kesto 1 h 30 min, väliaika.
Konserttituotannon päiväkonsertit ovat osa Taidetestaajathanketta. Yhteistyössä Taidetestaajat-hankkeessa:

Liput 24 | 19 | 9 €, lippu.fi:stä 26,50 | 21,50 | 9,50 €
+ toimitusmaksut (alk. 1 €, www.lippu.fi).

Lipunmyynti: Ars Musica, Aninkaistenkatu 9, ma–pe klo 12–17 sekä
tapahtumien yhteydessä. Liput myös tuntia ennen konsertin alkua
konserttipaikalta. Lisätietoja lipunmyynnistä tfo.fi
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Su 29.9. | klo 14 & 16 | Turun linna

Lasten musiikkisalonki:
Pikku-Marjan eläinkirja
Terhi Lehtovaara, laulu ja laulajien
valmennus
Jonni Hämäläinen, viulu
Ilana Gothóni, viulu
Henna Jämsä, klarinetti
Nicolas Indermühle, tuuba
Hanna Kourula, kitara
Taneli Korpinen, lyömäsoittimet
Turun konservatorion lapsilaulajia
Laura Latvalan jo vuonna 1947 julkaistu Pikku-Marjan
eläinkirja on Suomen kaikkien aikojen myydyin lastenkirja.
Marjatta Meritähden kirjan eläinrunoihin tekemät sävellykset
ovat laulattaneet lapsia jo 1980-luvulta asti. Tunnetuimpia
lauluja ovat muun muassa Aa, aa ankka sekä Ihahaa, ihahaa,
hepo hirnahtaa. Musiikkisalongissa solisteina kuullaan Turun
konservatorion lapsikuorojen laulajia. Konsertti toteutetaan
yhteistyössä Turun konservatorion kanssa.
Konsertin kesto 45 min, ei väliaikaa.
Liput 18 | 9 €, lippu.fi:stä 20,50 | 9,50 €
+ toimitusmaksut (alk. 1 €, www.lippu.fi).

Filharmoninen junioriklubi
Innostu sinfoniasta, seikkaile sävelmissä, tapaa
taiteilijoita, testaa soittimia ja opi Filharmonisessa
Junioriklubissa!
Millainen mestari on kapellimestari? Entä konserttimestari?
Mitä tapahtuu kun konserttimestari antaa A:n tai kun
kapellimestari lyö? Mikä on guiro, millainen on harppu ja
miksi patarummut ovat erikokoisia? Asia selviää parhaiten
klubi-illoissa, joissa klubilaisena pääset esittämään mieltäsi
askarruttavia kysymyksiä muusikkovieraille. Junioriklubi
on suunnattu 6–12-vuotiaille lapsille ja se kokoontuu noin
kerran kuukaudessa.
Tule mukaan sinfonisille seikkailuille, liittyminen on ilmaista!
Ilmoittautumiset ja tiedustelut
junioriklubi.orkesteri@turku.fi

Turun
filharmonisen
orkesterin
lasten- ja
nuortentoimintaa
tukee OP Turun
Seutu.

tfo.fi
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JA
APTE E KKIM U S ELOO
QWE N S E LIN TA
Avoinna ti–su klo 10–18
Liput 6 € / 2 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 14 €
Läntinen Rantakatu 13b, puh. 02 262 0280,
apteekkimuseo@turku

Tule tutustumaan museohuoneisiin Kierros Gustavin
kanssa -opasvihkosen avulla. Talossa asuneen
Pippingin perheen lemmikkikyyhky opastaa sinua
Turun vanhimmassa puutalossa sekä entisajan
apteekissa. Voit myös lainata kassalta kuulokkeet ja
kulkea museohuoneissa piikatytön ja apteekkioppilaan
kertoessa talon historiasta.
Näyttelyhuoneessa on tietoa Herrainkulman elämästä
200 vuotta sitten ja Apteekkimuseon puolella pääset
tunnistamaan entisaikojen lääkkeitä tuoksujen
perusteella. Jostakin hyllystä kurkistaa myös
alligaattori!
Museokaupasta löytyvät vanhat suosikit, salmiakki
ja rintasokeri kotiin viemisiksi sekä monta uutta
hauskaa tuotetta.

Tapahtumat
Lasten apteekki
avoinna museon sisäpihalla
Turun päivään 15.9. asti.
Joulun aika 1.12.–12.1.
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TU RU N
O
BIOLOG IN E N M U S E
Avoinna ti–su klo 9–17
Liput 6 € / 2 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 14 €
Neitsytpolku 1, puh. 02 262 0340, biologinenmuseo@turku.fi

Urheilupuiston rinteessä sijaitseva Biologinen museo
tarjoaa luontoelämyksiä karhusta kyyhyn. Museossa
voit tehdä retken Suomen luontoon, kurkistaa
keväiseen ulkosaaristoon tai kuunnella Ruissalon
lehdon ääniä. Entä miltä mahtaa näyttää saukko
lähietäisyydeltä?

Näyttelyt
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.

Tapahtumat
Eläinten yö Taiteiden yönä to 15.8. klo 18–23
Miltä kuulostaa pöllön huhuilu tai ketun haukku? Entä
runonlausunta? Tule kuuntelemaan tietoa ja tarinoita eläinten
yöstä. Illan hämyssä tehdään lepakkoretki Urheilupuistoon.
Koko perheen luontoviikonloppu 31.8.–1.9. klo 10–15
Ovatko tatit ja rouskut tuttuja sieniä? Miltä sienirihmasto
näyttää mikroskoopissa? Tule oppimaan ja tunnistamaan
sieniä! Yhteislipulla myös WAMin lasten viikonloppuun
(ks. sivu 16)
Taikariipuksia -työpaja 19.–20.10.
Koulujen syyslomaviikolla lapsiperheille suunnattu työpaja,
jossa tehdään mukaan otettavaksi puisia taikariipuksia.
Koko perheen luontoviikonloppu 16.–17.11.
Yhteislipulla myös WAMin lasten viikonloppuun (ks. sivu 16)

turku.fi/biologinenmuseo
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Järjestä lasten
synttärit Kuralassa!

M
KU RALAN KYLÄ

Ä KI

Tarjolla myös lapsille
suunnattu Muinaisopastus
Kuralan syksyisessä
kulttuurimaisemassa.

Avoinna Kokeiluverstas on avoinna työpajatoiminnan, kurssien ja erillisten tapahtumien
aikana. Muina aikoina avoinna ryhmille tilauksesta.
Vapaa pääsy! Työpajamaksut mainittu
kurssi- ja työpajatietojen yhteydessä.
Jaanintie 45, puh. 02 262 0420, kylamaki@turku.fi

Kätkösuunnistusta
Kylämäessä
Tulkitse karttaa ja
seuraa vihjeitä!

Kuralan Kylämäen upeassa kulttuurimaisemassa
voi ulkoilla ympäri vuoden. Tapahtumissa pääsee
tutustumaan rakennuksiin ja 1950-luvun arkiseen
elämänmenoon. Kokeiluverstaan työpajoissa tarjotaan
tekemisen iloa niin lapsille kuin aikuisillekin. Eri
työpajoissa voi tutustua perinteisiin kädentaitoihin,
materiaaleihin ja tekniikoihin. Tervetuloa Kylämäkeen!

Tapahtumat
Esihistoria esille 12.–15.9. to–pe klo 9–15, la–su klo 11–17
Syyslomapäivät 17.–18.10. klo 11–16
Isoäidinaikainen joulu 7.–15.12. la–su 11–17, ti–pe 9–14

Työpajatoimintaa Kokeiluverstaalla
Lepakonpönttötyöpaja la 24.8. klo 9–16
Tule rakentamaan lepakoille pönttö, missä ne voivat levähtää
tai pesiä. Työpajamaksu 15 € (sis. materiaalit).
Taitotiistait 17.9.–10.12. tiistaisin klo 13–17.30
Tekemisen iloa vaihtuvin teemoin kaiken ikäisille. Ohjelmassa
piirtämistä, maalausta ja monenlaisia perinteisiä kädentaitoja,
materiaaleina mm. savi, paperi, puu, kangas ja olki. Ei ennakkoilmoittautumista. Vapaa pääsy!
Avoimet viikonloput klo 13–17
Työpajatoimintaa lapsille ja aikuisille.
•
21.–22.9. klo 13–17 Keramiikkaveistoksia
•
26.–27.10. klo 13–17 Kankaanpainantaa ja vaatehuoltoa
•
23.–24.11. klo 13–17 Pikkujouluvalmisteluja,
mm. olki- ja ruokotöitä
Työpajamaksu 3,50 € / 8 €
Kynttiläpajat la–su 7.–8.12. ja la–su 14.–15.12. klo 12–16
Joululahjavalvojaiset ti 10.12. klo 17–21

12

turku.fi/kuralankylamaki

N
LUOSTARIN MÄMEU S EO
KÄS ITYÖLÄIS
Avoinna 3.6.–1.9. ma–su klo 10–18, 2.–15.9. ti–su klo 10–18
ja joulunaikaan 30.11.–6.1. ti–su klo 10–18.
Liput 8 € / 3 € (7–15-vuotiaat) /perhelippu 19 €
Vartiovuorenkatu 2, puh. 02 262 0350, luostarinmaki@turku.fi

Luostarinmäki on vuoden 1827 Turun palolta
säästynyt alue, jonka 200 vuotta vanhat talot ovat yhä
alkuperäisillä paikoillaan. Tule tutustumaan entisajan
koteihin ja käsityöläisverstaisiin!

Tapahtumat
Käsityötaidonpäivät 15.–18.8.
Luostarinmäki täyttyy eri käsityöalojen taitajista.
Perinteiset käsityöammatit heräävät eloon museon
historiallisissa verstaissa. Voit tutustua esim. suutarin,
pullolaivojen tekijän, verhoilijan, sokerileipurin ja lukuisan
muun ammattilaisen työhön.
Lasten jouluseikkailu tontun jäljillä 7.–8.12.
Tontun vihjeet johdattavat sinut tutustumaan entisajan
joulun viettoon. Jännittävä opastus sopii parhaiten
4–11-vuotiaille seikkailijoille.
Koko perheen konvehtiverstas 14.–15.12.
Entisajan joulukaramellit oli tarkoitettu
katseltaviksi ja ihailtaviksi, ei
suinkaan syötäviksi. Tule tekemään
koristeellisia paperikääreitä
Kutsu
juhlakonvehdeille ja ripusta
ystäväsi mukaan
omasi esimerkiksi joulukuusta
seikkailemaan
somistamaan.
– järjestä synttärit
Luostarinmäellä!

turku.fi/kasityolaismuseo
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Järjestä
syntymäpäiväjuhlat linnassa!

TU RU N LIN NA

Lisätiedot:
opastilaukset.linna@turku.fi
tai Puh. 02 262 0322

Avoinna ti–su klo 10–18
Liput 12 € / 5 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 29 €
Tapahtumien aikana korotettu sisäänpääsymaksu.
Linnankatu 80, puh. 02 262 0300, turunlinna@turku.fi

Lähde seikkailemaan yli 700-vuotiaaseen Turun linnaan,
jonne mahtuu satoja tarinoita. Tule ottamaan niistä
selvää! Voit osallistua opastetulle kierrokselle, pukeutua
haarniskaan tai hovineidon pukuun, osallistua Pajan
kursseille tai seikkailla linnan sokkeloissa.

Näyttelyt
Muutama sananen naisista 8.3. alkaen
Näyttely kertoo Turussa vaikuttaneiden porvarisnaisten ja Turun
linnassa asuneen kreivitär Kristina Katarina Stenbockin kautta
naisten elämästä 1600-luvun Turussa.

Tapahtumat
Syysloma 12.10.–27.10.
•
Pikkuritarikierrokset ti–su klo 11 ja 14
•
Keskiaikakierrokset ti–su klo 12.15
•
Historian kauheuksia kouluikäisille K11 ti–su klo 16.30
•
Koko perheen avoimet työpajat ti–la klo 12–16
Ilta pimeässä linnassa la 9.11. klo 16–20
Uskaltaudu seikkailuun pimeään linnaan, ja koe käytävät
ja salit uudella tavalla. Seikkailutapahtuma kouluikäisille.
Tonttu-ukon kierrokset 30.11.–22.12. la ja su klo 11, 12 ja 13
Aikamatka 4.–5.1.2020 klo 10–17
Jännittävää ohjelmaa ja työpajatoimintaa lapsiperheille.
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Kurssit
Pienoismallikurssi sunnuntaisin
29.9., 6.10. ja 13.10. klo 12–16
Kurssilla perehdytään eri asumismuotoihin rakentamalla
pienoismallina yksityiskohtainen huone sisustuksineen, oli
se vaikkapa upea barokkihuone kultaisine tapetteineen tai
hirsinen savupirtti. Tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja
niiden käyttöön ja opitaan erilaisia tapoja rakentaa malleja.
Kurssi sopii kaikille pienoismallirakentamisesta kiinnostuneille.
Alle 8-vuotiaat aikuisen seurassa. Hinta 45 €.
Helmikurssi la 5.10. klo 12–16
Erityisesti 1600-luku oli helmien aikaa ja muodissa oli mitä
erilaisimpia helmikoruja. Kurssilla tutustutaan erilaisiin
korumalleihin ja valmistetaan kauniita helmikoruja. Alle
7-vuotiaat aikuisen seurassa. Hinta 15 €.
Piparkakkumuotin kaiverruskurssi
su 17.11. ja 24.11. klo 12–16
Kurssilla tutustutaan puisiin piparkakkumuotteihin ja niiden
valmistamiseen. Suunnitellaan ja kaiverretaan puusta
oma piparimuotti joulun leipomisiin. Ei vaadi aiempaa
puutyöosaamista. Alaikäraja 12 v. Hinta 30 €.
Piparkakkumestari Petruksen piparkakkukurssit
Piparkakkukurssilla tutustutaan puumuotilla kuvioituihin
piparkakkuihin, joita on leivottu monissa Euroopan kaupungeissa jo keskiajalla. Kurssin päätteeksi leivotaan kauniita ja
maistuvia kotiin viemisiä. Hinta 30 €.
•
Kurssi 1 su 8.12. klo 12–15
•
Kurssi 2 su 15.12. klo 12–15
Himmelikurssi la 14.12. klo 12–16
Kurssilla tutustutaan erilaisiin himmeleihin ja tehdään
pieni perinteinen tai moderni himmeli kotia koristamaan.
Hinta 30 €.

Sitovat ilmoittautumiset kursseille turku.fi/museo
Kursseille ilmoittaudutaan viimeistään kolme arkipäivää
ennen kurssin alkua. Erityislapsilla on oltava mukana
avustaja/vanhempi ja ohjaajan olisi hyvä tietää
erityislapsesta jo ilmoittautumisen yhteydessä.
Ritariklubilaiset saavat alennusta kursseista!
Lisätiedot: lauri.heikkila@turku.fi tai puh. 040 643 0539.

Turun linnan Ritariklubi
Ritariklubi on kerho 4–14-vuotiaille tytöille
ja pojille. Klubissa tutustutaan keskiaikaan,
valmistetaan pukuja ja ritarivarusteita, osallistutaan
tapahtumiin, tehdään retkiä ja seikkaillaan Turun
linnassa. Ritariklubin jäsenet pääsevät ilmaiseksi
Turun linnaan ja saavat alennusta Pajan
kursseista. Lisätiedot turunlinna@turku.fi.

turku.fi/turunlinna
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WÄINÖ AALTOS E N
M U S EO

WAMin
lasten viikonloput
31.8.–1.9. ja 16.–17.11.
Yhteislipulla myös
Biologisen museon
luontoviikonloppuun
(ks. sivu 11)

Avoinna ti–su klo 10–18
Liput 10 € / 4 € (7–15-vuotiaat) / perhelippu 24 €.
Itäinen Rantakatu 38, puh. 02 262 0850, wam@turku.fi

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

Näyttelyt
HC Berg 7.6.–22.9.
Milloin on nyt? 11.10.2019–19.1.2020

Työpajat ja kurssit
Syysloman avoin työpaja kaikenikäisille
to–pe 17.–18.10. klo 11–15
WÄINÖ junior -kuvataidekurssit yli 6-vuotiaille
Kurssilla tutustutaan kuvataiteeseen esillä olevan
näyttelyn sekä kuvallisen ilmaisun tekniikka- ja
materiaalikokeilujen kautta.
Kurssi 1 sunnuntaisin 25.8.–22.9. klo 11–12.30 (ei 1.9.)
Kurssi 2 lauantaisin 12.10.–9.11. klo 11–12.30 (ei 19.10.)
Kurssi 3 lauantaisin 23.11.–14.12. klo 11–12.30
Sitovat ilmoittautumiset turku.fi/museo
Lisätiedot puh. 02 262 0850 Hinta 30 €
WÄINÖ junior -kuvataidekurssi yli 11-vuotiaille
lauantaisin 24.8.–21.9. klo 11–12.30 (ei 31.8.)
Muotoillusta muotti ja muotista valos. Tutustutaan
kipsivaluun kuvanveistotekniikkana.
Sitovat ilmoittautumiset turku.fi/museo
Lisätiedot puh. 02 262 0850 Hinta 30 €
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TO
S E IKKAILU PU IS
Kupittaankatu 2,
puh. 044 907 2986 (arkisin klo 9–14)
Seikkis
seikkisturku

Seikkailupuiston syyskausi alkaa 26.8.
Ilmoittautuminen harrasteryhmiin alkaa 6.8.2019 klo 9.
Ilmoittautumiset: turku.fi/seikkailupuisto. Jos kurssi on
täynnä, voit lisätä itsesi jonotuspaikalle.

Avoin toiminta
Tarinamuskari
ke 4.9.–11.12. (ei 16.10.)
klo 9.30 Vauvat 0–12 kk
klo 10.30 Taaperot 1–2,5 v.
klo 11.30 Naperot 2,5–6 v.
Hinta 2,50 € / lapsi, aikuisille maksuton
Avoimet kädentaidon pajat kaikenikäisille
to 29.8.–7.11. (ei 10.10.) klo 14–16
su 1.9.–10.11. (ei 20.10.) klo 11–16
Hinta alkaen 2,50 € / hlö
Joulupajat kaikenikäisille
su 17.11.–16.12. klo 11–16
Hinta alkaen 2,50 € / hlö
Sirkustelupaja kaikenikäisille
su 1.9.–16.12. (ei 15.9., 10.11. ja 20.10.) klo 11–13
Maksuton
Värikylpytyöpajat
sunnuntaisin 1.9. | 22.9. | 29.9. | 13.10. | 27.10. | 3.11.
klo 10.30 Taaperot ja sisarukset
klo 12.30 Vauvat
Hinta 10 € / kerta
sisarukset: 2 lasta 15 € / kerta, 3 lasta 20 € / kerta

turku.fi/seikkailupuisto
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Harrasteryhmät
Seikkailupuiston ohjelmaan kuuluvat
mm. seuraavat kerhot:
Pelikerho
2007–2011 syntyneille
ma 16.9.–25.11. (ei 14.10.)
Alkeisryhmä klo 16–17.30
Jatkoryhmä klo 18–19.30
Hinta 70 €
Luovat kädet
2007–2011 syntyneille
ma 16.9.–25.11. (ei 14.10.)
klo 16–18.30
Hinta 70 €
Värikylpyryhmät
Taaperot (yli 12 kk)
ja sisarukset
ma 26.8.–23.9. klo 9.30
ma 30.9.–4.11. (ei 14.10.)
klo 9.30
Vauvat (3–12 kk)
ma 26.8.–23.9. klo 11.30
ma 30.9.–4.11. (ei 14.10.)
klo 11.30
Hinta 45 €
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Sirkuskerho
ti 3.9–12.11. (ei 15.10.)
2015–2016 syntyneet,
yhdessä vanhempien
kanssa klo 16
2013–2014
syntyneet klo 17
2010–2012
syntyneet klo 18
Hinta 70 €
Perhemuskari
ke 4.9.–13.11. (ei 17.10.)
1. ryhmä klo 17
2. ryhmä klo 18
Hinta 90 € / perhe
Animaatiokerho
2007–2011 syntyneille
ke 28.8.–4.11. (ei 17.10.)
klo 17–18.30
Hinta 70 €
Biittimiitti
2007–2011 syntyneille
to 5.9.–14.11. (ei 18.10.)
klo 17.30–19.30
Hinta 70 €

turku.fi/seikkailupuisto
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Seikkailupuiston teatteri
Monipuolisia vauhdikkaita esityksiä
koko perheelle! Esitysten pääsyliput
5–8 €/hlö. Koko teatteriohjelma löytyy
Seikkailupuiston nettisivuilta. Syksyllä
ohjelmistossa esimerkiksi:
Teatteri Eurooppa Neljä:
Pate, viidakon kuningas
su 15.9. klo 11 ja 15
Teatteri Mukamas:
Satuvarjon alla – Pikku-Siili,
vauvateatteria su 6.10. klo 15
Nukkereaktori:
Unipuu – paperiteatteriesitys
vauvoille su 10.11. klo 11 ja 15

Seikkailupuisto pidättää
oikeudet muutoksiin.

turku.fi/seikkailupuisto
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TURUN
KAUPUNGINTEATTERI
Itäinen Rantakatu 14

2.10.–1.11. | Turun Kaupunginteatterin Sopukka

Pää tyynyyn!
Karhu on aivan tolkuttoman väsynyt,
mutta onneksi kohta pääsee
nukkumaan. Simmut kiinni vain ja…
Pahaksi onneksi naapurin Ankka
vain on samaan aikaan pirteämpi
kuin koskaan – ja vailla seuraa.
Tässä musiikin täyteisessä ja
nopearytmisessä esityksessä niin
lapset kuin aikuisetkin saavat nauraa
vatsansa kippuralle tunnistettavien
nukkumaanmenohetkien parissa, kun Karhu ja Ankka
yrittävät illan tullen löytää yhteisen sävelen naapureina.
Pää tyynyyn! -esitys perustuu Roope Lipastin
suomennokseen Jory Johnin ja Benji Daviesin Goodnight
Already -nimisestä lastenkirjasta. Lastenteatteri Kurnuttava
Sammakko ja Turun Kaupunginteatteri toteuttavat esityksen
yhteistyössä. Näyttämöllä nähdään Markus Niemi ja Kimmo
Tihveräinen. Ohjaajana Thomas Dellinger.
Esityksen kesto 35 min., ei väliaikaa, ikäsuositus 3+
Liput 15 € aikuiset, 12 € lapset

La 21.9. | Turun Kaupunginteatterin Sopukka

Kirjeitä kuolemalle
Kirjeitä kuolemalle -teoksessa
Kati Keskihannun esittämä
kymmenvuotias tyttö kirjoittaa kirjeitä
keksimälleen Kuolema-hahmolle.
Kirjeissä tyttö uskaltaa kysyä nekin
kysymykset, jotka muuten juuttuisivat
kurkkuun. Kirjeitä kuolemalle on
yleisöä voimaannuttava esitys, sillä se
ei anna pelon hallita. Katsomossa on
turvallista kokeilla, myötäelää, kokea
ja pohtia näytelmän teemoja. Esityksen jälkeen lapsiperheet
saavat tulla lavalle jutustelemaan esiintyjän kanssa,
värittämään värityskuvia tai taittelemaan origamilinnun.
Kirjeitä kuolemalle on perheille suunnattu sooloteatteriesitys
lapsen sairaalakokemuksista, kuoleman pelosta ja
kuolemasta.
Esityksen kesto n. 70 min., ikäsuositus 5+
Liput 27 € aikuiset, 25 € eläkeläiset, 17 € lapset ja opiskelijat
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15.11.–30.12. | Turun Kaupunginteatterin
Päänäyttämö

Babe – urhea possu
Babe on musiikilla vauhditettu
fantasiakomedia koko perheelle!
Turun Kaupunginteatteri
lastaa Päänäyttämön yhdellä kaikenikäisten sydämet
valloittavalla possulla ja
aimo tulvahduksella värikästä
maalaiselämää.

SORKAT
VETÄVÄT
SEIKKAILUUN!

Nokkela ja aseistariisuva kasvutarina
kertoo rohkeudesta, sisusta ja siitä, miten
possustakin voi tulla paimenkoira, kun vain
uskoo itseensä. Farmi-idylli herätetään henkiin näyttelijöiden
ja nukketeatterin ammattilaisten harvinaislaatuisen laajana
yhteistyönä. Esityksen ohjaa Milko Lehto. Urhea Babe
heiluttaa saparoaan Heini Maarasen rakentamana nukkena.
Rooleissa nähdään Turun Kaupunginteatterin näyttelijöitä ja
nukketeatterin ammattilaisia, joita ohjaa Timo Väntsi.
Esityksen kesto n. 2 tuntia sisältää väliajan, ikäsuositus 4+
Liput perus / eläkeläiset / opiskelijat & työttömät ja lapset
Lohko 1 46 / 44 / 25 €
Lohko 2 42 / 39 / 24 €
Lohko 2 29 / 25 / 19 €

Tule kokeilemaan nukettamista Timo Väntsin johdolla
tiistaina 19.11. klo 16.30. Tilaisuuteen vapaa pääsy.
Sopii aikuisille ja lapsille.

25.9.–4.12. | Turun Kaupunginteatterin Päänäyttämö

Näytelmä joka menee pieleen
Esityksessä seurataan
epäonnestaan kuuluisan
harrastajateatterin hartaasti
valmistelemaa ensi-iltaa.
Perinteinen brittifarssi naurattaa
kaiken ikäisiä fyysisellä
tilannekomiikallaan. Lavasteiden
ja näyttelijöiden keskinäistä
sekuntipeliä pelaava esitys
näyttää mitä tapahtuu, kun
kaikki mitä teatterissa voi mennä
pieleen, TODELLAKIN menee pieleen.
Esityksen kesto
n. 2 tuntia sisältää
väliajan, ikäsuositus 10+

Lipunmyynti 02 262 0030 / Lippis /
lippu.fi / kaupunginteatteri.myynti@turku.fi

teatteri.turku.fi
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- JA
N UORTE N TALIDOEVIM MA
TOIM INTATA
Aurakatu 16, puh. 02 262 3129, vimma@turku.fi

Avoimet taidepajat
Avoimiin taidepajoihin voi kuka tahansa tulla harrastamaan
itsenäisesti savitöitä, huovutusta, kankaanpainantaa ja
-värjäystä ilman ennakkoilmoittautumista.
Keskiviikon avoimet pajat
kaikenikäisille, alle 13-vuotiaat aikuisen seurassa
Avoin kankaanpaino ja värjäys
Keskiviikkoisin 4.–25.9. klo 14–19.30
Avoin huovutus
Keskiviikkoisin 2.10–27.11. (ei 30.10. ja 13.11.) klo 14–19.30
Avoin keramiikka
Keskiviikkoisin 4.9.–27.11. (ei 30.10.) klo 14–19.30
Huom! Lasituspäivinä ei tehdä uusia savitöitä.
Torstain avoimet pajat 13–28-vuotiaille
Avoin keramiikka
Torstaisin 29.8.–28.11. (ei 31.10.) klo 14–19.30
Huom! Lasituspäivinä ei tehdä uusia savitöitä.
Syksyn lasituspäivät vain yli 13-vuotiaille
• Maanantaisin klo 16–19 lasitusta
16.9., 30.9., 21.10., 11.11., 18.11. ja 25.11.
• Keskiviikkoisin klo 14–19.30 lasitusta
28.8., 23.10., 4.12. ja 11.12.
• Torstaisin klo 14–19.30 lasitusta
26.9., 21.11. ja 12.12.
Kyseisinä päivinä ainoastaan lasitusta!
Lasituspäivinä ei pajamaksua.

Käyntikerta on nuorisokortilla
maksuton, alle 29-vuotiaat 2 €, muut 6 €. Lisäksi tulevat
edulliset materiaalimaksut käytön mukaan. Maksut suoritetaan
Vimman 1. kerroksen palvelupisteeseen. Kertamaksu oikeuttaa
maksimissaan kolmen tunnin pajatyöskentelyyn.
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PRÄKÄÄMÖ
NUORTEN OMA, AVOIN KÄDENTAITOPAJA
Kädentaitopaja 10–18-vuotiaille. Ennakkoilmoittautumista
ei tarvita, mutta osallistuminen edellyttää nuorisokorttia.
Maksuton, joistakin tarvikkeista peritään pieni
materiaalimaksu.
Maanantaisin 19.8.–2.12. (ei 14.10., 4.11., 11.11.)
klo 14–19 (syyslomalla to 17.10. klo 11–16)
ma 19.8. ommellaan pussukoita ja hiusdonitseja
ma 26.8. tehdään savitöitä
ma 2.9. piirretään ja maalataan
ma 9.9. sidotaan vihkoja
ma 16.9. tehdään minihahmoja polymeerimassasta (fimo)
ma 23.9. maalataan kangasta
ma 30.9. ommellaan pehmoja
ma 7.10. tehdään savitöitä
to 17.10. klo 11–16 syyslomalla tehdään lasimaalauksia
ma 21.10. tehdään naamareita
ma 28.10 ja ke 30.10. valmistetaan Halloween-rekvisiittaa
ma 18.11. huovutetaan
ma 25.11. painetaan joulukortteja
ma 2.12. hääräillään pikkujoulujuttuja

Kurssit ja työpajat
Dreijauskurssi 1. 13–28-vuotiaille
Maanantaisin 2.9., 9.9. ja 23.9. klo 17–20
Opi dreijauksen perusteet: keskittäminen, reunannosto ja
sorvaus. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.
Hinta 15 € + materiaalit
Dreijauskurssi 2. 13–28-vuotiaille
Perjantaisin 4.10., 11.10., ja 25.10. klo 17–20
Sama sisältö kuin dreijauskurssi 1.
Hinta 15 € + materiaalit
Posliinilyhtykurssi 13–28-vuotiaille
Maanantaisin 2.12. klo 17–20
Kurssilla valmistetaan herkät tuikkulyhdyt ja kuusenkoristeet
läpikuultavasta posliinisavesta.
Hinta 5 € + materiaalit
Akryylimaalauskurssi 13–28-vuotiaille
Tiistaisin 22.10., 29.10. ja 5.11. klo 17–20
Kurssilla maalataan akryylimaaleilla valmispohjille ja käydään
läpi maalauksen perustekniikoita.
Hinta 15 € + materiaalit

turku.fi/vimma
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Joulun avoimet taidepajat
Joulun avoimet taidepajat sopivat joulun odottajille, niin
vasta-alkajille kuin konkareille. Ei ennakkoilmoittautumista
(yli 13-vuotiaille, alle 13-vuotiaat aikuisen seurassa).
Joulupaja to 14.11., 21.11. ja 28.11. klo 14–19.30
Joulupajassa valmistaudutaan jouluun. Tehdään
joulukoristeita, kortteja ja saippuoita jotka kääritään
suloisiin paketteihin. Tarkemmat tiedot pajan sisällöstä saat
marraskuussa seuraamalla Vimman instagram -sivuja.
Hinta käyntikertamaksu + materiaalit
Kynttilöiden värjäyspaja ke 11.12., to 12.12. ja pe 13.12.
klo 15–19 la 14.12. ja su 15.12. klo 12–16
Avoin paja, ei ennakkoilmoittautumista. Tuo mukanasi valmiit
valkoiset kynttilät ja värjää ne omaperäiseksi. Vain värjäystä,
ei kynttilänvalmistusta. Ei kynttilöitä myynnissä, ota siis omat
mukaan!
Hinta käyntikertamaksu + materiaalimaksu 20 senttiä /
kynttilä.

Pelitoimintaa ja tapahtumia
Live at Vimma Syksyn mittaan Vimman salin lauteille
nousevat nuoret bändit. Keikkaillat perjantait 30.8., 13.9. ja
11.10. klo 18.30.
Halloween-tapahtuma perjantaina 1.11. klo 17–20. Hurjia
haamuja, jännitystä, teemaan sopivia kädentaitoja, kilpailuja
ja kaikenlaista kivaa tekemistä pimenevässä illassa.
Tapahtuma on suunnattu 10–13-vuotiaille.
Peliluola keskiviikkoisin 28.8.–18.12. klo 16–19
Peliluola on maksuton, mutta alle 18-vuotiailta osallistuminen
edellyttää nuorikorttia. Peliluolassa käytössä PS3-,
PS4-, ja Wii-konsolit, sekä PC-tietokoneita. Suunnattu
12–20-vuotiaille.

Taidekeskus koulussasi
Harrastustoimintaa kouluikäisille omassa tai lähikoulussa!
Soitonohjaus
Henkilökohtaista soitonohjausta: kitara, sähkökitara,
ukulele, piano, kosketinsoittimet, rummut, viulu, huilu,
klarinetti, saksofoni. Muidenkin soittimien ohjausta pyritään
järjestämään kysynnän mukaan.
Kuvataideohjausta ryhmässä
Taiteeseen tutustumista piirtäen, maalaten ja muotoillen.
Kuvataideohjauksen järjestää Manillan Kuvataidekeskus.
Liikeilmaisun ohjausta ryhmässä
Luovaa tanssia ja liikeimprovisaatiota.
Tanssiohjauksen järjestää Läntinen tanssin aluekeskus.
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:
turku.fi/taidekeskus

SEURAA MEITÄ SOMESSA
toimintatalo.vimma
@vimmaturku
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Peuhaamaan, pomppimaan, pelaamaan!

Sunnuntaisin 8.9.–8.12. klo 17–19
Maksuttomat Lasten liikunnan ihmemaat kutsuvat
turkulaisia 1–12-vuotiaita lapsia vanhempineen
pitämään hauskaa. Tarjolla on vapaata leikkiä ja
liikuntaa monenlaisilla välineillä. Toiminta on valvottua,
ei ohjattua.
Tervetuloa liikkumaan!
• Kupittaan urheiluhalli, Tahkonkuja 5, klo 17–19.30
• Aunelan palloiluhalli, Opintie 1
• Haarlan koulu, Meteorikatu 1
• Ilpoisten palloiluhalli, Lauklähteenkatu 13
• Moision liikuntahalli, Moision koulutie 2
• Nummen koulu, Kirkkotie 31
• Turun lyseo, Varusmestarintie 19
• Varissuon koulu, Kuopuksenpolku 1
Yhteistyökumppaneina ovat turkulaiset urheiluseurat
ja yhdistykset. Järjestötaho ei vakuuta osallistujia.

Lisätiedot liikunta.palvelut@turku.fi tai
puh. 050 554 6227

LÖYDÄ LAPSELLESI HARRASTUS!
turku.fi/urheiluseurat

turku.fi/ihmemaa
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Maksutonta liikuntaa!
2.9.–8.12.
MIHI.fi tarjoaa hurjan määrän eri liikuntalajeja – 80 vuoroa
maksutta Turun lisäksi 10 lähikunnassa. Tunneille ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen ja mukaan voi tulla milloin
tahansa. Lajien lisäksi pääsee omatoimisesti luistelemaan
luistelumadolle, hiihtämään Impivaaraan, ja saat välineet
näihin maksutta.
• 13–19-vuotiaiden oma juttu
• maksuton
TSEKKAA
• sopii aloittelijoille
• helppo tulla mukaan
MIHI.FI
• ei tarvitse ilmoittautua
(ainoastaan boulderkiipeilyyn tarvitsee)
• nuorilla mahdollisuus varata höntsävuoro Turun kouluista.
Tarjolla sekä yksilö- että joukkuelajeja, mm. baseball,
brasilialainen jujutsu, boulderkiipeily, capoeira, curling,
futsal, judo, keilailu, taekwondo, sähly, kuntonyrkkeily,
kuntosali, koripallo, lacrosse, rugby, parkour, uinti jne.
Tarkoitettu Kaarinan, Liedon, Maskun, Mynämäen,
Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Raision, Ruskon, Sauvon
ja Turun nuorille.
Lisätiedot jorma.fisk@turku.fi, puh. 050 554 6250

Tervetuloa aikuisten
leikkipuistojumppaan!
Oletko kyllästynyt seisoskelemaan kun lapsesi liikkuu
leikkipuistossa? Miten olisi tehokas toiminnallinen
leikkipuistojumppa raikkaassa ulkoilmassa?
Leikkipuistojumpat sopivat leikkipuistoikäisten vanhemmille
tai kenelle tahansa ulkojumpasta kiinnostuneelle. Tunnille
voi tulla lasten kanssa tai ilman. Jumpassa hyödynnetään
leikkipuiston välineitä ja vastustuskuminauhaa
toiminnallisissa liikkeissä.
Kevätkauden jumpat alkavat maaliskuussa.
Jumpat ovat maksuttomia eikä vaadi
ennakkoilmoittautumista.
Katso jumppapaikat
turku.fi/leikkipuistojumpat
Järjestäjätaho ei vakuuta
osallistujia.
Liiqquu Leikkipuistojumppa®
-jumpat tuottaa Turun kaupungin
liikuntapalvelukeskus yhteistyössä
urheiluseurojen kanssa.
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Soveltavan
liikunnan ryhmät
lapsille ja nuorille

2.9.–8.12.
Luistelukoulu 6–12-vuotiaille
torstaisin klo 17.45–18.30
Impivaaran jäähallissa.
Yhden avustajan/apuvälineen
kanssa jäällä pärjääville.
Esim.down, lievä CP,
lihastauti, adhd, aistivamma.
Ilm. Turun Riennon
taitoluistelu,
puh. 040 514 1921.
Salibandykerhot
kehitysvammaisille
8–11-vuotiaille ja yli
12-vuotiaille. Ilm. TPSsalibandy, puh. 044 210 3160.
Sirkusliikuntaa ja
trampoliinivoimistelua
erityislapsille
tiistaisin klo 20–21,
keskiviikkoisin klo
17.30–18.30 ja lauantaisin
klo 9–10.30 Lintulan
liikuntasalissa. Ilm. Turun
sirkus, puh. 040 551 7724.
Soveltava keilailu
7–16-vuotiaille. Tied. turun.
keilailuliitto@kolumbus.fi tai
puh. 020 787 0330.
Soveltava rytminen
voimistelu erityislapsille
keskiviikkoisin klo 17–17.45.
Ilm. nea.jeromaa@gmail.com.
Soveltava telinevoimistelu
erityislapsille
maanantaisin
klo 16.45–17.30.
Ilm. TuUl,
puh. 040 820 6206.

LISÄTIEDOT
marianna.ylinampa@turku.fi
puh. 050 554 6226

Sporttitreeni (joukkuepelejä ja
temppuratoja) 7–12-vuotiaille
erityistä tukea tarvitseville
pojille maanantaisin
klo 18.45–19.30.
Ilm. TuUL, voli.fi
Sähkärijalkapalloa – Power
Soccer 7–14-vuotiaille
sunnuntaisin klo 15–17.
Tied. puh. 050 581 7280.
Sähköpyörätuolisalibandy
liikunta- ja kehitysvammaisille
maanantaisin klo 18–19.30.
Ilm. TPS-salibandy,
puh. 044 210 3160.
Tyttötreeni (tanssia, aerobicia,
pelailua) 8–16-vuotiaille
tiistaisin klo 18–18.45.
Ilm. TuUL, voli.fi,
puh. 040 702 3010.
Uintiryhmät aisti-, liikunta- ja
kehitysvammaisille. Alkeis-,
jatko-, tekniikka- ja harraste-/
kilparyhmä ja kuntouinti.
Ilm. Liikuntapalvelukeskus,
puh. 050 594 7207.

turku.fi/erityisryhmat
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LASTEN
UUSIVUOSI!

Toivota uusi vuosi tervetulleeksi
Lasten uudenvuoden tapahtumassa 31.12.!
Perinteinen Lasten uudenvuoden tapahtuma kerää
lapsiperheet Kupittaalle vuoden viimeisenä päivänä
juhlistamaan yhdessä vanhan vuoden päättymistä ja
uuden vuoden alkamista.
Maksuton tapahtuma tarjoaa paljon mukavaa
tekemistä eri-ikäisille.
Tapahtuma alkaa klo 15 ja päivä huipentuu lasten
omaan ilotulitukseen Pyhän Henrikin aukiolla klo 18.
Lisätietoja turku.fi/seikkailupuisto
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