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Vallitseva koronatilanne näkyy edelleen myös kesän 2021 toiminnoissa. Olemme pyrkineet luomaan mah-
dollisuuksien mukaan toimintaa pääasiassa ulkotiloihin, mutta osittain myös sisätiloihin. Kaikessa toimin-
nassa pyrimme huomioimaan turvamääräykset ja rajoitukset. Noudatamme valtiovallan antamia ohjeita ja 
säädöksiä myös vierailtavissa kohteissa. Ohjeisiin voi tulla myös muutoksia tämän esitteen painamisen 
jälkeen. Ryhmäkoot ovat edelleen pienempiä kuin aikaisempina vuosina.   
  
Turvallisen toimintakauden takaamiseksi tarvitsemme myös teiltä harkintaa. Ethän siis tule sairaana pai-
kalle ja huomioithan tarvittaessa maskin käytön, käsihygienian ja turvavälit.   
  
Kaikki toiminta päivitetään Kimmokkeen nettisivuille turku.fi/kimmoke, joten seuraa sitä ja intoudu mu-
kaan! Osasta toiminnoista muistutamme teitä perinteiseen tapaan tekstiviestein. Jotta saat jatkossakin 
tekstiviestejä, tarkistathan yhteystietosi ajan tasalle Kimmokkeen myyntipisteellä.   
Heinäkuussa palvelussamme on loma-aika ja silloin ei tekstiviestejä lähetetä.  
  
Kimmokerannekkeesi ja sinisen korttisi voimassaoloajan voit käydä päivittämässä Kimmokkeen myynti-
paikoilla. Kimmoke-rannekkeeseen hyvitetään automaattisesti ajanjaksolta 3.12.2020-10.5.2021 sulun 
vuoksi käyttämättä jäänyt aika. Hyvitys latautuu 11.5. alkaen, kun ranneke rekisteröidään liikuntapaikan 
leimauslaitteeseen. Huomaathan, että käyttämättä jäänyt aika alkaa kulua välittömästi liikuntapaikkojen 
avauduttua. Asiakkaan ei siis tarvitse välttämättä asioida asiakaspalvelussa erikseen, ainoastaan uusi si-
ninen kortti pitää hakea sieltä.    
  
Kimmoketarjonta on käytettävissäsi kimmokekorttisi voimassaoloajan.    
Kimmokkeeseen liittyviä ideoita, ajatuksia ja toiveita voit halutessasi lähettää: liikunta.palvelut@turku.fi    

   
  
  

Kimmoke-vinkit kesälle 2021    
  
Pelaa kulttuurikuntoilubingoa 30.6.2021 saakka ja voita palkintoja!  
Kulttuurikuntoilubingo sisältää erilaisia kulttuuriin ja liikuntaan liittyviä haasteita. Rastita suorittamasi haas-
teet kuponkiin ja tavoittele neljän rastin suoraa joko vaakaan, pystyyn tai vinoon. Kun saat suoran tai 
koko kupongin täyteen, palauta kuponki Turun pääkirjastoon tai lähikirjastoihin ja osallistut arvontaan, 
jossa palkintoina mm. lippuja ja rannekkeita liikunnan ja kulttuurin pariin, Turku-tuotteita sekä aktiivisuus-
rannekkeita.  
  
Tulosta bingokuponki verkkosivulta:   
www.turku.fi/kulttuurikuntoilu tai nouda kirjastoista, Monitoreista, liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalve-
lupisteestä tai Turku-pisteestä.  
  
  
Lähde kulttuurikuntoilemaan!   
Kulttuurikuntoilu on yksi kulttuuripääkaupunkivuoden pysyvistä jäljistä. Eläydy ja inspiroidu kotikaupun-
gistasi reiteillä, joissa yhdistyy pirteästi sekä kulttuuri että liikunta. Lähes kaksikymmentä eri reittiä tutus-
tuttavat sinut Turkuun niin ihmeiden, rakkaustarinoiden, patsaiden kuin kaupunkitarinoiden kautta. Nyt voit 
tutustua aivan uuteen reittiin Synnin ja oikeuden paikat 1600-luvulla. Lisäksi Patsastelu-kartan kolmannen 
reitin voi nyt kokea lisätyn todellisuuden avulla aivan uudesta näkökulmasta. Kulttuurikuntoilun tarjoamien 
eri teemojen kautta kotikaupunkisi näyttäytyy varmasti uutena!   
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Lataa maksuton Citynomadi-sovellus. Etsi reitit hakusanalla: "kulttuurikuntoilu"   
tai lue lisää: www.turku.fi/kulttuurikuntoilu, paperikartat jaossa mm. pääkirjastossa, Turkuseuran toimis-
tossa ja matkailuneuvonnassa Kauppatorin Monitorissa.  
  
  
Kesäkauden suositut yhteislaulut 7.6.- 30.8.21  
Turun Soitannollinen kerho laulattaa asukkaita koko kesän pääkirjaston sisäpihalla joka maanantai klo 17-
18.15. Koronatilanteen vuoksi yhteislaulut näytetään aluksi vain verkossa. Lisätiedot ja aikataulut löydät 
nettisivulta: https://kalenteri.turku.fi/events  
  
  
Kesälomalla tekemistä perheen kesken!  
Kivakesä kulmilla 2021 tarjoaa 7.6.–30.7.2021 arkipäivisin maksutonta ja avointa ohjelmaa alakouluikäi-
sille ja lapsiperheille kuudella asuinalueella Turussa. Luvassa on leikkiä, liikuntaa, taidepajoja ja paljon 
muuta tekemistä ulkona turvallisten aikuisten ohjaamana. Tule paikalle, kun sinulle sopii! Ennakkoilmoit-
tautumista ei tarvita. Alle kouluikäiset lapset ovat tervetulleita toimintaan yhdessä huoltajan kanssa. Tar-
kemmat tiedot ja aikataulut löydät osoitteesta: https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kiva-loma   
  
  
Luontosinfonia soi Itämeripäivänä!  
Turun filharmoninen orkesteri esittää torstaina 26.8.2021 klo 21 Forum Marinumin edustalla Luontosinfo-
nian live-ensiesityksen. Luontosinfonia on elokuva, jossa ainutlaatuinen, dokumentaarinen luontokuvaus 
sulautuu musiikin harmoniaan. Tunnelmallisessa ulkoilmakonsertissa elokuva esitetään screeniltä ja koe-
taan elävän musiikin säestyksellä hämärtyvässä loppukesän illassa. Luontosinfonian kesto on 1 tunti 15 
minuuttia ja tapahtumaan on vapaa pääsy. Mahdollisia yleisömäärärajoituksia tarkennetaan lähempänä 
tapahtuman ajankohtaa.    
  
  
 

Kimmokelaisten edut kesällä 2021    
  
  
Kimmokkeen palstaviljely Munttismäessä – puutarhuri apuna ja paikalla palstalla!  
Kimmokelaisille on varattu kesäksi oma viljelypalsta Leaf-Areenan läheltä, Munttismäestä.  
Kimmokepalstaa voi viljellä yhdessä tai halutessaan yhteisestä palstasta voi jakaa pienempiä omia alueita. 
Tarvittavat siemenet, taimet ja työvälineet tulevat puutarhurin kautta. Neuvoa ja vinkkejä jakamassa ja 
työtä yhdessä tekemässä on 4H:n viime vuodesta tuttu, mahtava puutarhuri Aaja Peura. Syksyllä viljeli-
jöille pidetään sadonkorjuujuhlat!   
  
Munttismäen palsta (Kärsämäessä, lähellä Ristinpaltankatua)  
Bussi nro 1 vie n. 500 m päähän. Katso tarkempi sijainti: www.turku.4h.fi/viljelypalstat   
Puutarhurin tapaamiset palstalla tiistaisin klo 15–17. Ensimmäisellä kerralla 8.6. klo 15–19.  

• Kesäkuussa 8.6., 22.6., 29.6.   
• Heinäkuussa 13.7., 27.7.   
• Elokuussa 10.8., 24.8.   
• Syyskuussa 7.9., 14.9. sekä sadonkorjuujuhla.  

  
   
Kimmokerannekkeella vapaa pääsy kaikkiin Turun kaupungin museoihin arkipäivisin.  
Tervetuloa museoon! Muista varata käyntisi ennakkoon nettisivujen kautta.  
  
APTEEKKIMUSEO JA QWENSELIN TALO  
Tutustu 1700-luvun säätyläiskotiin, sekä vanhanajan apteekkiin. Auki joka päivä.  
Tietovartit suomeksi kesällä to-su klo 12.  
Lisätietoja: https://www.turku.fi/apteekkimuseo   
  
BIOLOGINEN MUSEO  
Meren aarteet -näyttely 3.10.2021 asti.   
Lisätietoja näyttelystä: https://www.turku.fi/uutinen/2021-04-13_meren-aarteet-nayttely-biologisessa-mu-
seossa  
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KURALAN KYLÄMÄKI  
Kaikille avoin kulttuurivirkistysalue, jossa voit nähdä pehtoorin ja emännän kesäaskareissa. Maatilan lai-
tumilla laiduntavat yleisön iloksi lampaat, kanat, sonni ja hevoset.  
Lisätietoja: https://www.turku.fi/kuralankylamaki   
  
LUOSTARIMÄEN MUSEOKORTTELI  
19.-22.8. klo 10–18 Perinteiset käsityötaidon päivät Luostarinmäellä   
Luostarinmäki täyttyy eri käsityöalojen taitajista ja perinteiset käsityöammatit heräävät eloon museon his-
toriallisissa verstaissa.  
Lisätietoja: https://www.turku.fi/luostarinmaki   
  
TURUN LINNA  
Turun linnassa Vanitas - Näyttely nuoruudesta, kauneudesta, yltäkylläisyydestä ja katoavaisuudesta 
23.4.2021-29.5.2022.   
Lisätietoja näyttelystä: https://www.turku.fi/uutinen/2021-03-31_vanitas-nayttely-nuoruudesta-kauneu-
desta-yltakyllaisyydesta-ja-katoavaisuudesta  
  
WAM  
WAMissa koettavana näyttely 4.6. alkaen:  
Anu Pentik – Alussa oli siemen (4.6.–19.9.2021)  
Lisätietoja näyttelystä: https://wam.fi/anupentik   
  
  
Yllätyksellisiä kohtaamisia Seikkailupuistossa  
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto tarjoaa Kimmokelaisille perheineen (max. 4 hlöä) mahdollisuuden 
osallistua maksutta Taidepajaan ja polkuautoiluun Liikennekaupungissa. Valmistaudu näyttämään kortti 
lipunmyynnissä.  
   
Polkuautoilua Liikennekaupungissa ja safariautoilua Kupittaan puistossa  
9.6. - 30.7. ma – pe, klo 10.15 –17   
  
Kädentaitoja Taidepajassa 9.6. - 30.7. ma - pe, klo 11 –17 (viimeinen paja-aika klo 16)  
Puiston telttakatoksen Taidepajassa (kestoltaan noin 45 min) muovaillaan savesta, veistellään kaarnave-
neitä, askarrellaan ötököitä, maalataan kangasta ja tehdään paljon muuta kivaa. Teemat vaihtuvat vii-
koittain.  
  
Savireliefi -työpajat   
Ti-pe 3.-6.8. klo 10.30-16.00. Maksuton  
Tehdään savesta pieniä laattoja yhteiseen taideteokseen  
Teos valmistuu Seikkailupuiston 40 -vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2022.  
  
Varaukset ja liput Taidepajaan Seikkiksen puiston Infosta ja polkuautojen ajoajat ja liput Liikennekaupun-
gista.  
  
Lisätietoja  www.turku.fi/seikkailupuisto  
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KESÄKUU    
  

Muista palstaviljely tiistaisin klo 15–17 8.6., 22.6. ja 29.6. Huom! 8.6. aloituskerta klo 15–19.   
Kts. tarkemmat ohjeet esitteen alusta.  
  
  
To–pe 10.–11.6. klo 10–18 Forum Marinum tarjoaa kimmokelaisille vapaan sisäänpääsyn muse-
oon kimmokekorttia näyttämällä.  Forum Marinum on merenkulun valtakunnallinen erikoismuseo ja 
meripuolustuksen museo sekä toiminnallinen merikeskus, jossa on huimasti koettavaa ja nähtävää! Lin-
nankatu 72, museoon pääsee bussilla nro 1. Museossa on vahva maskisuositus! Tutustu museoon jo 
etukäteen www.forum-marinum.fi.  

   
  

Ti 15.6. klo 13 Tutustuminen Urheilupuiston liikunnallisiin mahdollisuuksiin  
Mukaan mahtuu 10 kimmokelaista. Halukkaat pääsevät kokeilemaan frisbeegolfia. Kokoontuminen ison 
tulostaulun alla, Martin koulun puoleisessa päädyssä. Ilmoittaudu mukaan puh. 050 5546 228 (Urheilu-
puisto, Paavo Nurmen puistotie 9).  
 
Ke 16.6. klo 12–16 Vapaa maalausta Koroisilla  
Kuinka tyhjälle kankaalle tai paperille ilmestyy muotoa, väriä ja kuvaa, on voimakas ja moniulotteinen 
prosessi, joka vaikuttaa myös mieleen ja kehoon. Luovan taiteellisen työn yhteydessä on tärkeää huo-
mata ajattelun ja tunteiden välinen suhde. Ohjaaja johdattaa kysymysten kautta hiljentymään ja rauhoit-
tumaan, jolloin pystymme paremmin ymmärtämään itseämme ja muita. Mukaan voi halutessaan ot-
taa omat siveltimet, mutta ei välttämätöntä. Työpajaan mahtuu 9 hlöä, Ilmoittautumiset ma.14.6. alkaen 
puh. 0401846747.   
  
Elävän Kulttuurin Koroinen, Koroistentie 2, 20380 Turku. Lähelle pääset bussilla nro 15. (Käynti-
osoite Catilluksentie).  
 

  
Ti 22.6. klo 14.30–17 Tutustumisretki Kimmokelaisten viljelypalstalle Munttismäkeen  
Lähde mukaan tutustumaan Kimmokelaisten ylläpitämään palstaviljelyyn, et tarvitse aikaisempaa koke-
musta. Kokoonnumme klo 14.30 Kaupungintalon edessä puistossa os. Aurakatu 2, josta lähdemme yh-
dessä bussilla nro 1 kohteeseen. Paluu yhdessä samaan paikkaan n. klo 17.30. Mukaan mah-
tuu 15 Henkilöä. Ilmoittaudu mukaan puh. 0401846747.  
  

  
Ke 23.6. klo 10–11.30 Luonto- ja yrttiretki Danomäelle  
Kimmokeporukalla lähdemme Danomäen ympäristöön oppaan johdattamana tutkimaan kasveja. Kuu-
lemme, mikä on syötävää ja mikä myrkyllistä. Katsomme, löytyisikö myös joitain kotikeittiössä hyödyn-
nettäviä villiyrttejä. Oppaamme antaa näistä kokkausvinkkejä. Ihastelemme rehevää luontoa ja kauniita 
maisemia. Lopuksi kiipeämme vuoren huipulle ihmettelemään Jatulintarhaa ja syömään eväitä.  
Kotiin viemisiksi saat pienen tietopaketin helposti tunnistettavista ja syötävistä villiyrteistä.  

Mukaan mahtuu 12 innokasta reippailijaa. Kokoonnumme Aurakatu 2 kaupungintalon edessä puis-

tossa klo 9.30, josta lähdemme yhdessä bussilla nro 18 kohteeseen. Kierros alkaa paikasta: Ilpoisten 
pururadan parkkipaikka, tenniskentän vieressä. Osoite Luolavuorentie.  
Paluu yhdessä keskustaan n klo 12. Ilmoittaudu (linkki avautuu ma 21.6. klo 9) www.lyyti.in/luonnonkas-
vit.  
  
  

Ti 29.6. klo 13–14 keilausta Kupittaan keilahallissa 

Keilakengät saat lainaan hallilta, ota mukaan sininen Kimmoke-kortti. Mukaan mahtuu 15 hlöä, ilmoittau-
tuminen ma 28.6. alk. p. 050 5546 228. (Kupittaan keilahalli, Kupittaankuja 2)  
  

  
Ke 30.6. klo 13–15 Paavonpolku opastus: Uittamo-Katariinalaakso-reitillä  
Tervetuloa Paavon poluille! Yhdessä kierretään Uittamon Paavon polkua n. 5 km kauniissa maisemissa 
ja ratkotaan matkan varrella erilaisia tehtäviä. Pukeutuminen säänmukaisesti, mukavat jalkineet ja vesi-
pullo mukaan. Huomaa, että reitti ei ole esteetön! Mukaan mahtuu 15 hlöä. Ilmoittaudu p. 050 5546228  
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HEINÄKUU -pääasiassa omatoimiset aktiviteetit  
  

Muista palstaviljely tiistaisin klo 15–17: 13.7. ja 27.7. Tarkemmat tiedot löytyvät esitteen alusta.  
  
  
Ti 6.7. klo 15–18 Brinkhallin kartanon vierailu   
Brinkhallin kartano on Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön omistama historiallinen tila Kakskerran saa-
ressa. Vierailun aikana tutustutaan tilaan ja ympäristöön sekä autetaan yhdessä harvinaista kulttuurileh-
toa kasvamaan leikkaamalla ja raivaamalla vesaikkoa sekä liikakasvua. Juomme myös iltapäiväkahvit 
hienossa miljöössä. Paikalla puutarhuri Aaja Peura.   
  
Mukaan mahtuu 20 hlöä. Kokoonnumme Eerikinkatu 18 ravintola Koulun edessä klo 14, josta lähdemme 
yhdessä bussilla nro 15 kohteeseen. Paluu yhdessä keskustaan n. klo 18.30. Ilmoit-
taudu: www.lyyti.in/Brinkhalli (Ilmoittautuminen aukeaa ti 29.6. klo 9).  
  
  
Ke 7.7. klo 14–16 Kupittaan minigolf   
Tervetuloa tutustumaan Kupittaan puiston minigolfrataan. Mukaan mahtuu 15 kimmokelaista, ilmoit-
taudu ma 5.7. alkaen p. 040 1846747. Ota mukaan voimassa oleva sininen Kimmoke-kortti. Lisätietoja 
radasta: www.minigolfturku.fi (Kupittaan puisto, Kupittaankatu 10).   
  
  
To 8.7. klo 12–17 Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha   
Yli 5000 lajia käsittävä kokoelma on elävä näyteikkuna maapallon kasvimaailman monimuotoisuuteen. 
Puutarhan kokoelmissa on kasveja maapallon eri ilmastovyöhykkeiltä, aina sademetsistä aavikoille. Va-
raa siis aika päiväretkelle puutarhan kasvihuoneisiin ja ulkopuutarhaan tutustumiseen. Maksuton sisään-
pääsy kimmokekorttia näyttämällä. Tutustu ennakolta ja tarkista varoiksi vielä aukioloajat (voi avautua jo 
aiemminkin): https://sites.utu.fi/kasvitieteellinen-puutarha/ (Ruissalon puistotie 215, bussi nro 8) Ps. Ha-
lutessasi yhdistä päiväretkeesi Ruissalon kulttuurikuntoilureitti – paperikarttoja puutarhalta!   

  
  

Ti 20.7. klo 11–12 Opastettu kierros Aboa Vetus Ars Nova -museossa  
Tervetuloa opastetulle kierrokselle Aboa Vetus -museoon, jossa näemme nykytaiteen näyttelyn sekä vie-
raillaan museon arkeologisilla kaivauksilla oppaan johdolla. Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Ilmoittautumi-
set 14.7. mennessä hannele.lehtonen@avan.fi tai puhelimitse puh. 0400 859 746.   
Opas ottaa ryhmän vastaan museon aulassa, josta lähdetään yhdessä kierrokselle.   
Lisätietoja museosta: Aboa Vetus Ars Nova | Arkeologian ja nykytaiteen museo, Turku  
  
  

Ke 21.7. klo 12–17 Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha   
Yli 5000 lajia käsittävä kokoelma on elävä näyteikkuna maapallon kasvimaailman monimuotoisuuteen. 
Puutarhan kokoelmissa on kasveja maapallon eri ilmastovyöhykkeiltä, aina sademetsistä aavikoille. Va-
raa siis aika päiväretkelle puutarhan kasvihuoneisiin ja ulkopuutarhaan tutustumiseen. Maksuton sisään-
pääsy kimmokekorttia näyttämällä. Tutustu ennakolta ja tarkista varoiksi vielä aukioloajat: https://si-
tes.utu.fi/kasvitieteellinen-puutarha/ (Ruissalon puistotie 215, bussi nro 8). Ps. Halutessasi yhdistä päivä-
retkeesi Ruissalon kulttuurikuntoilureitti – paperikarttoja puutarhalta!  
  
  
Ke 28.7. klo 15–16 Aaveita Aurajoen rannoilla –opastuskierros  
Kiehtova opastuskierros, jossa draama ja tosiasiat kohtaavat poikkeuksellisella tavalla.  
Kierroksella tutustutaan dramaattisiin naiskohtaloihin Aurajoen rantamilla sekä kahteen historiallisesti 
merkittävään kohteeseen Turussa mm. Casagranden talon menneisyyteen ja Pyhän Hengen kappeliin.  
Tapaamispaikka: Vähätorin leijonasuihkulähteen luona, joka sijaitsee pääkirjaston vanhan osan 
edessä. Mukaan mahtuu 30 henkeä. Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/Aaveita (linkki avautuu ke 21.7. klo 
9).  
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ELOKUU    
  
  

Muista palstaviljely tiistaisin 10.8. ja 24.8. klo 15–17. Tarkemmat tiedot löytyvät esitteen alusta.  
  
  
Ke 11.8. klo 13.00 Tutustuminen Urheilupuiston liikunnallisiin mahdollisuuksiin  
Mukaan mahtuu 15 kimmokelaista. Halukkaat pääsevät kokeilemaan frisbeegolfia. Kokoontuminen ison 
tulostaulun alla, Martin koulun puoleisessa päädyssä. Ilmoittaudu mukaan 10.8. alkaen puh. 050 5546 
228 (Urheilupuisto, Paavo Nurmen puistotie 9)  

  
  
Ke 11.8. klo 11–16 Sibelius-museoon maksuton sisäänpääsy kimmokekorttia näyttämällä!   
Klo 13–14 Opastettu näyttely Ruisrock 1970 – kuinka kaikki alkoi -näyttelyyn. (Piispankatu 17)  
Opastukseen ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittaudu mukaan: www.lyyti.in/Sibelius, linkki avautuu 4.8. klo 
9.00. Tutustu kohteeseen osoitteessa www.sibeliusmuseum.fi/fi/ .  
  
  
Pe 13.8. klo 13.30–15.30 Salaperäinen Turku –opastuskierros  
Opastetulla kierroksella kerrotaan tarinoita Turun varjoisilta kujilta. Luvassa on hurjia juttuja mestauk-
sista ja rikoksista, oudoista sattumuksista, kadonneista paikoista ja ihmisistä. Kuulemme myös toisen-
laista totuutta kaupungin huvielämästä sekä huvittavia uskomuksia.  
Tapaamispaikka: Aurakatu 2 (kaupungintalon edessä). Kävelymatka: n. 1,5–2,5 km, reitillä on mukulaki-
viä. Mukaan mahtuu 30 henkeä. Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/Salaperainen, linkki avautuu 9.8. klo 
9.00.  

  
  

To 19.8. klo 12–16 Tuorla ja Kuninkaantien historia- Kierros   
Opastettu kävelykierros Tuorlan kartanon mailla. Ennen opastusta nautimme iltapäiväkahvit Majata-
lossa. Tuorlan maaseutuoppilaitoksen alue on listattu Museoviraston toimesta Suomen valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon. Tuorlan alueella toimii myös Avaruus-
puisto, entinen Turun yliopiston observatorio.   
Lähdemme yhdessä Puutorilta bussilla klo 12.05. Paluukyyti yhdessä bussilla Piikkiöstä klo 15:32. Mu-
kaan mahtuu henkilöä. Ilmoittaudu: www.lyyti.in/Tuorlankartano, linkki avautuu 16.8. klo 9.00.  
  
  

Pe 20.8. klo 13–14 keilausta Kupittaan keilahallissa.  
Keilakengät saat lainaan hallilta, ota mukaan sininen Kimmoke-kortti. Mukaan mahtuu 15 hlöä, ilmoittau-
tuminen 18.8. alk. p. 050 5546 228. (Kupittaan keilahalli, Kupittaankuja 2)  

  
  

Sunnuntai 22.8. klo 12–15 Flowpark – tämä vauhdikas toiminta on suunnattu alle 30-vuotiaille!  
Flowparkissa pääset testaamaan kestääkö kantti! Puiston seikkailuradat on rakennettu eläviin puihin,   
eli lukuisia erilaisia tehtäviä pääsee suorittamaan jopa kahdenkymmenen metrin korkeudella. Ratoja on   
18 kpl neljää eri vaikeusastetta, joten haastetta löytyy kaiken tasoisille. Luvassa on   
mm. heiluvia polkuja, liaanihyppyjä, keinuja ja vaijeriliukuja. Mukaan mahtuu 15 peruskuntoista nuorta   
aikuista. Toimintaan kuuluu yhteinen alkuopastus, testirata sekä varusteet (valjaat ja kypärä). Tapaami-
nen puistossa, lippukassan luona. Ilmoittautuminen: (linkki avautuu 16.8. klo 9) www.lyyti.in/Flow-
park. Tarkista sopiiko toiminta sinulle: www.flowpark.fi   
(Flowpark Turku, Skanssinkatu 10)  
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http://www.lyyti.in/Salaperainen
http://www.lyyti.in/Tuorlankartano
http://www.lyyti.in/Flowpark
http://www.lyyti.in/Flowpark

