
 
 

 
Varissuo 12.5. – 18.5.2014 
 
Koko viikon 
 
Varissuo kirjoista ja kuvista esiin 
Varissuo-aiheisia kirjoja sekä valokuvia eri aikakausilta näytteillä. Järj. Varissuon kirjasto ja 
Varissuoseura ry. 
 
Kirjaston aukioloaikoina 
Varissuon kirjasto, Nisse Kavon katu 3 
 
Ma 12.5. 
 
Terveyspäivä Majanummessa 
Ohjelmassa mm. mittauksia, tietoiskuja, taukojumppaa- ja tanssia. Seniorikerho järjestää pihalla 
pelejä ja leikkejä sekä paistaa muurinpohjalettuja. Järj. Varissuon Työttömät ry. 
 
klo 10 
Majanummen toimitila, Hintsankuja 4 
 
Arkkitehtuurikierros Varissuolla 
Kävelykierros Turun seudun arkkitehtuurioppaan pohjalta. Oppaana tietokirjailija Mikko Laaksonen. 
Kesto noin 1,5 h. 
 
klo 18 
Lähtö Varissuon kirjaston ja liikekeskuksen väliseltä aukiolta 2. tasosta 
 
Ti 13.5. 
 
Runoutta ja ruokaa 
Saima Harmajan elämänkerrallinen runo- ja musiikkiesitys. Esityksen jälkeen ghanalainen ateria. 
Lipun hinta 12 €. Tuotto käytetään Ghanassa sijaitsevan Armon päiväkodin ja koulun hyväksi. Järj. 
Katariinan seurakunta. 
 
klo 18 
Varissuon kirkko  
 
Ke 14.5. 
 
Kulttuuriviikot 
Kulttuuriviikkojen jokaisena päivänä kolme eri kulttuuriyhdistystä esittelee omaa kieltään ja 
kulttuuriaan. Luvassa mm. kielikouluja, esityksiä ja eri kulttuurien ruokia. Mukana mm. 
vietnamilaiset, afganistanilaiset ja bosnialaiset, yhteensä yhdeksän eri kulttuuria. Järj. Sondip ry. 
 
klo 17-20 
Yhdessä-yhdistys, Nisse Kavon katu 3 
 
 
 
 
 



 
 
 
iMove!-liikuntatapahtuma  
Liikunnan iloa, katukorista ja jalkapalloa. Pomppulinna ja ilmapalloja. DJ-soittaa rentoa musaa. 
Tapahtuman yhteydessä myös 3x3 Streetbasket Tournament, johon erillinen ilmoittautuminen. 
Vapaa pääsy. Järj. iMove! -liikuntahanke.  
 
klo 17-20 
Pelttarin kenttä, Varissuo 
 
To 15.5. 

Pop-up liikennetaidekeskus 
Pop-up liikennetaidekeskuksessa voit kertoa meille tarinoita kotikaupungistasi ja työstää niistä 
kanssamme erilaisia taideteoksia ja tekoja. Liikennetaidekeskuksessa mm. suunnitellaan oma 
liikennemerkki, harjoitetaan liikennemerkkijoogaa sekä luetaan liikennemerkkipakasta 
menneisyyttä ja ennustetaan tulevaisuutta. Järj. LIVSMEDEL teatteri ja TEHDAS teatteri. 
 
klo 12-15 
Varissuon kirjaston edessä, Nisse Kavon katu 
 
Kulttuuriviikot 
Kulttuuriviikkojen jokaisena päivänä kolme eri kulttuuriyhdistystä esittelee omaa kieltään ja 
kulttuuriaan. Luvassa mm. kielikouluja, esityksiä ja eri kulttuurien ruokia. Mukana mm. 
vietnamilaiset, afganistanilaiset ja bosnialaiset, yhteensä yhdeksän eri kulttuuria. Järj. Sondip ry. 
 
klo 17-20 
Yhdessä-yhdistys, Nisse Kavon katu 3 
 
Pe 16.5. 
 
Pop-up liikennetaidekeskus 
Pop-up liikennetaidekeskuksessa voit kertoa meille tarinoita kotikaupungistasi ja työstää niistä 
kanssamme erilaisia taideteoksia ja tekoja. Liikennetaidekeskuksessa mm. suunnitellaan oma 
liikennemerkki, harjoitetaan liikennemerkkijoogaa sekä luetaan liikennemerkkipakasta 
menneisyyttä ja ennustetaan tulevaisuutta. Järj. LIVSMEDEL teatteri ja TEHDAS teatteri. 
 
klo 12-15 
Varissuon kirjaston edessä, Nisse Kavon katu 
 
Polkupyörän huolto 
Tarvetta renkaiden ilman pumppaamiseen, ketjujen rasvaamiseen, ajoasennon tarkistamiseen? 
Tuo polkupyöräsi huoltoon. Järj. Turun Latu ry.  
 
klo 16-18 
Turun normaalikoulun pihalla, Annikanpolku 
 
Kulttuuriviikot 
Kulttuuriviikkojen jokaisena päivänä kolme eri kulttuuriyhdistystä esittelee omaa kieltään ja 
kulttuuriaan. Luvassa mm. kielikouluja, esityksiä ja eri kulttuurien ruokia. Mukana mm. 
vietnamilaiset, afganistanilaiset ja bosnialaiset, yhteensä yhdeksän eri kulttuuria. Järj. Sondip ry. 
 
klo 17-20 
Yhdessä-yhdistys, Nisse Kavon katu 3 



 
 
 
La 17.5. 
 
Etnofest 
Koko perheen iloinen ja värikäs Etnofest -tapahtuma tuo Varissuolle tanssi- ja lauluesityksiä sekä 
erilaisia työpajoja. Lavaohjelman lisäksi luvassa muun muassa sanataidetta, varjoteatteria, 
kasvomaalausta, katukorista, sirkustelua sekä myynnissä etnistä ruokaa. Järj. yhteistyössä 
YHDESSÄ-yhdistys ry, Sondip ry, Turun kaupungin eri toimialat, Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymä, iMove -liikuntahanke sekä Turun normaalikoulu. 
 
klo 15-19 
Varissuon kenttä 
 
Su 18.5. 
 
Kävellen kulmakunnan kirkkoon Kohmosta ja vuorilta 
 
Itä-Turun alueen liikunnasta, kuntoilusta ja ympäristöasioista kiinnostuneet ovat tervetulleita 
osallistumaan sunnuntaikävelylle kohti Varissuon kirkon messua, joka alkaa klo 12.00. Messun 
jälkeen Katariinan seurakunta tarjoaa kirkkokahvit. Järj. Katariinan seurakunta. 
 
Lähtöpaikat:  
klo 10.45 Laukkavuori (Tilhenkadun ja Littoistentien risteys, Teboil)  
klo 11.00 Hurttivuori (SRK-talo, Punatulkunkatu 1)  
klo 11.00 Pääskyvuori (kasarmin porteilta, Talvitie) 
klo 11.00 Kohmo (bussi 2 päätepysäkki, Vähärasinkatu) 
 

 
Yhteystiedot 
 
iMove -liikuntahanke / Turun NMKY ry  
Olli Toivonen  
olli.toivonen@tunmky.fi, 050 344 7737 
 
Katariinan seurakunta / Varissuon kirkko  
040 341 7135  
 
LIVSMEDEL teatteri 
isfalke@gmail.com, 050 560 6316 
 
Mikko Laaksonen 
mikala@utu.fi, 040 720 2256 
 
Turun Latu ry 
erkki.k.tuominen@kolumbus.fi, 040 720 2256 
 
YHDESSÄ-yhdistys / TOGETHER Association ry 
Ianthe de Paepe 
ianthe.deapaepe@yhdessa.org, 041 480 2149 
 
Varissuon kirjasto 
kirjasto.varissuo@turku.fi, 02 262 0777 
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Varissuon Työttömät VT ry  
info@vtry.fi, 02 236 5202 
 
Varissuoseura ry 
sirkka-liisa.kaven@turku.fi, 050 353 6832 
 
Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Sondip ry 
Minttu Ahonen 
minttu.ahonen@sondip.com, 040 152 5111 
 
Muista myös! 
 
Länsi-Turku 12.5. – 18.5. 
Pohjola & Raunistula 19.5. – 25.5. 
Kärsämäki & Runosmäki 19.5. – 25.5. 
Nummenpakka 19.5. – 25.5. 
Martti 26.5. – 1.6. 
 
www.kaupunginosaviikot.net 
 
www.facebook.com/Kaupunginosaviikot 
 
@Kaupunginosavko  
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