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Ma 31.10,
Turvallisuuskävely
Turvallisuuskävely on n. kahden 
kilometrin mittainen, ennalta 
suunniteltu kävely, johon sisältyy 
pysähdyksiä. Pysähdysten aikana 
keskustellaan alueen ympäristöstä; 
mikä siinä on hyvää, mikä 
huonoa, mikä aiheuttaa turvatto-
muutta ja miten viihtyisyyttä voisi 
parantaa. Ennen kävelyä Turun 
kaupungin osallisuuden erityisasi-
antuntija Anri Niskala esittelee 
Turun kaupungin palautepalvelua. 
Reitti: Ostola-Ieskatu-Sarvipolku-
Viskarinpolku-Vaulokuja-
Häränajajanpolku-
Härkäpolku-Ostola.
Järj. Härkämäkiseura ry. 

klo 17.30 alkaen, lähtö Härkämäen 
Huollon kokoustilat, Säkäkuja 1

Ti 1.11.
Kuuntelukävely Härkämäen 
lähiympäristössä
Tavoitteena on tutkia ja kartoittaa 
yhdessä miltä Härkämäki kuulos-
taa sekä harjaannuttaa osallistujia 
kuuntelemiseen. Mukaan voi tulla 
kuka tahansa joka pystyy kävele-
mään reippaasti noin tunnin ajan. 
Oppaina Tuike ja Simo Alitalo. 
Kuuntelukävelyt kestävät alun 
perehdyttämisjakson ja loppukes-
kustelun kanssa noin kaksi tuntia. 

klo 17.30, lähtö Härkämäen Huollon 
kokoustilat, Säkäkuja 1

Ke 2.11.
Taideilta
Turun Sanataideyhdistys esittää 
Korvarunoja ja näytteillä taiteilija 
Keijo Kulmalan kuvataidetta. 
Keijo Kulmala on mm. Turun 
Taideyhdistyksen piirustuskoulussa 
ja Turun Suomenkielisessä 
Työväenopistossa opiskellut 
loimaalaissyntyinen taiteilija. 
Kulmala on osallistunut useisiin eri 
taideyhdistysten yhteisnäyttelyihin 
sekä pitänyt kymmeniä omia 
näyttelyitä ympäri Lounais-
Suomea. Akvarellimaalari Kulmalan 
maalauksissa luonto ja luonnolli-
suus ovat vahvasti läsnä.

klo 18-20, Härkämäen Huollon 

kokoustilat, Säkäkuja 1

Pe 4.11.
K-Market-tapahtuma
Härkämäen oma K-kauppias Ossi 
Kulmala esittelee lähikaupan 
palveluja. Tarjolla mm. grillimakka-
raa, lettuja sekä kahvia ja pullaa. 

klo 12-18, kaupan edustalla, Ieskatu 1

La 5.11.
FC Inter- Icehearts -Kisurit-
TuNL Aunela -futistapahtuma 
alakouluikäisille
FC Interin, Turun Kisa-Veikkojen ja 
Turun Nappulaliigan (Aunelan & 
Pansion Icehearts aluejoukkueet) 
järjestämä futistapahtuma. Ohjel-
massa 06-ikäluokan leikkimielinen 
miniturnaus ja mahdollisuus 
tutustua Turun Nappulaliigan peli- 
ja harrastustoimintaan. Mm. 
pallotutka ja pienpelejä. 

klo 14-18, Aunelan palloiluhalli, 
Opintie 1, 20210 Turku 

Mikaelinseurakunnan yleisö-
luistelu 
Kaikille ja kaiken ikäisille tarkoitet-
tu yleisöluistelu kutsuu kokemaan 
liikunnan riemua ja tutustumaan 
seurakuntaan. 
Tule sisään pääovesta. Luistinten 
päällepukemiseen on varattu oma 
tilansa. Kaukalossa luistellaan 
välillä suuntaa vaihtaen. Pienimmät 
voivat luistella kaukalon keskialu-
eella. Mailoja kentälle ei oteta 
mukaan. Luistelu on maksuton. 
Luistelemassa on mukana myös 
Mikaelinseurakunnan työntekijöi-
tä, joiden kanssa voi tulla keskus-
telemaan. Luistelua säestää 
taustamusiikki ja välillä kuullaan 
tiedotteita seurakunnan toiminnasta. 

klo 14, Gatorade Center, Artukainen

Su 6.11.
Lasten liikunnan ihmemaa
Maksuton Lasten liikunnan 
ihmemaa. Sisäliikuntaa 1-12 
–vuotiaille yhdessä aikuisen 
kanssa. Toiminta on valvottua, ei 
ohjattua. Tarjolla monenlaisia 
liikuntavälineitä. 

klo 17-19, Aunelan palloiluhalli, 
Opintie 1, 20210 Turku 


