
Pohjola ja Raunistula
11.5. – 17.5.2015

Ma 11.5.
Raunistulan kiertokävelyt – 
TAPAHTUMA TÄYNNÄ!
Raunistula oli aikoinaan pelätty 
synnin ja paheiden pesä, jossa tap-
pelut, prostituutio ja viinanmyynti 
olivat arkipäivää. Alue on noista 
päivistä kovin siistiytynyt, mutta 
yhä vanhat rakennukset muistutta-
vat värikkäästä elämästä. Kävely-
kierroksella kuljetaan vanhoja ja 
uusia reittejä vanhassa Raunistu-
lassa mutkitellen Murtomaantien 
ja Virusmäentien välisellä alueella, 
ja kuullaan tosiasioita, tarinoita ja 
ripaus draamaakin. 
vetäjänä: Eeva Turpeinen

klo 18.30. Lähtö: Konsan kartanolta

Bailatino
Kuumat etelän rytmit täyttävät Poh-
jolasalin, kun Tanssistudio Sonck&-
Partners’in Päivi Sonck pyöräyttää 
käyntiin Bailatino® -tunnin. Kesto 
noin 1 h. Varusteina liikunta-asu ja 
sisäliikuntatossut. Ilmoittautuminen 
spostitse: toimisto@sonck-partners.
com

klo 18, Aurala, Satakunnantie 10, 
Pohjolasali 

Ti 12.5. 
Sauvakävellen Pohjola tutuksi
Pohjola on rautateiden ja viehät-
tävien pihapiirien kaupunginosa, 
jonne kätkeytyy paljon muutakin. 
Sauvakävelykierroksella tutustum-
me Pohjolan alueeseen Sata-
kunnantieltä lähes Koulukadulle 
saakka. Samalla kuulemme tarinoi-
ta ja tosiasioita rakennuksista ja 
asukkaiden elämästä. 
Osallistumismaksu 5e. Oppaana 
toimii Eeva Turpeinen. Maksu 
maksetaan oppaalle käteisellä, 
ennakkoilmoittautumista tarvita. 
Osallistua voi sauvoin tai ilman. 
Kierros kestää noin 2h ja matkaa 
kertyy 3 km. 

klo 18, Lähtö Auralan pihasta. 
Satakunnantie 10

Ke 13.5. 
Lauluilta Konsan kallioilla
Yhteislaulua  vetää Juhani Vaakku 
Varjus. Perinteeksi muodostunut 
lauluilta Konsan kalliolla on yhtei-
söllinen tapahtuma kaiken ikäisille. 
Miljöössä ja tapahtuman luonteessa 
korostuu erityisesti Raunistulan 
kylämäinen tunnelma.

klo 19. Kallio on Konsan navetan 
takana, Murtomaantien puolella on 
portti, josta kalliolle pääsee.

Pohjola BINGO
Rentoa ja iloista meininkiä Pohjola 
BINGOn merkeissä, koko Pohjolan 
omassa olohuoneessa bar Sema-
forissa. Tule ja nappaa palkinnot 
kotiin Pohjolan hauskimmasta 
bingo-illasta!

klo 19, bar Semafori, 
Juhannuskatu 24

To 14.5. 
Kahvakuula
Tervetuloa personal trainer Mari 
Tannisen energiselle kahvakuula-
tunnille! Kesto noin 1 h. Oma kuula 
mukaan, tai ilmoittautumisen yhtey-
dessä varaa itsellesi lainakuula. 
Varusteina liikunta-asu ja halutes-
sasi sisäliikuntatossut. 
Ilmoittautuminen spostitse: 
marielli76@hotmail.com 
tai puhelimitse 045-2720160/Mari. 

klo 13.30, Aurala, 
Satakunnantie 10

Käsiteatterityöpaja
Lapsille suunnattu käsiteatterityö-
paja Hakatumbala. 
Teemme mielikuvitusmatkan Afrik-
kaan käyttäen laulua, leikkiä sekä 
hauskoja harjoituksia käsiteatterin 
valikoimista. Vietämme yhden päi-
vän afrikkalaisten lasten seurassa 
ja saamme tutustua heidän jännit-
täviin seikkailuihinsa.
Työpajassa luomme kaikki ihmis- ja 
eläinhahmot – ja jopa esineitä ja 
maisemaakin – ainoastaan omis-
ta käsistämme. Harjoitukset ovat 
yksinkertaisia, mutta ne kutsuvat 
jokaista, niin pientä kuin isoakin, 

käyttämään mielikuvitustansa ja 
löytämään käsiensä valtavan ilmai-
suvoiman.
Työpaja on kiertänyt vuodesta 
2008 asti monilla teatteri- ja moni-
kulttuurisilla festivaaleilla Suomessa, 
Venäjällä ja Brasiliassa. 
Ohjaajana toimii nukketeatteritai-
teilija Ishmael Falke.
Kohderyhmä: 2 vuotiaasta ylöspäin, 
pienimmät alle 5v. lapset vain van-
hemman seurassa.
Ryhmän koko: max. 50., Kesto: noin 
30-45min min. 

klo 14, Tarmon teatteri 
Virusmäentie 10

Lasten kävelykierros 
Raunistulassa
Kiertelemme Raunistulan vanhoil-
la kaduilla tutustumme paikan 
historiaan lasten silmin. Millaista oli 
lasten elämä ennen vanhaan hur-
jamaineisessa Raunistulassa? Missä 
leikittiin ja käytiin koulua? Kier-
rokselle ovat tervetulleita kaikki 
lapset, mutta alle kouluikäiset vain 
vanhempien kanssa.
Vetäjänä Eeva Turpeinen

klo 17.30., Lähtö Konsan kartanolta 
Kesto noin 1h.

Pe 15.5. 
Lapset vastaan aikuiset 
jalkapallo-ottelu
Erityisesti raunistulalaisille perheille 
suunnattu tapahtuma, mutta kaikki 
muutkin ovat lämpimästi tervetul-
leita. 
Ohjelmassa on leikkimielistä 
lämmittelyä, jonka jälkeen jalka-
palloa pelataan niin, että kaikki 
halukkaat pääsevät mukaan ikään 
katsomatta.

klo 18.30, Alfan kenttä, 
Virusmäentie 59 

La 16.5. 
Pohjolan Pihat –pihatapahtuma
Vuodesta 2008 lähtien järjestetty 
Pohjolan Pihat –pihatapahtuma 
laajenee ensimmäistä kertaa 
Logomon ympäristöstä koko Poh-

jolan alueelle aina Koulukadulta 
Satakunnantielle asti. Tapahtuma-
päivänä pihoilla pihakirppiksiä, 
-kahviloita yms. ohjelmaa. Osallistu-
vien pihojen portinpielissä ilmapal-
lot toivottamaan vierailijat terve-
tulleiksi. Lisäksi julkaistaan kartta 
mukana olevista pihoista.

klo 12-16, Pohjolan kaupunginosa

Pop-up grafiikanpaja ja piknik
Tule tekemään grafiikkaa ja nautti-
maan piknikistä Raunistulan koulun 
puistoon. 
Taiteilija Lotta Lekan pyörän peräs-
sä kulkevassa grafiikanpajassa voit 
toteuttaa hyönteisaiheisia grafii-
kanvedoksia. Lisäksi askartelemme 
helmistä ja rautalangasta kaiken 
maailman pörriäisiä. Ota piknik-
eväät mukaan ja tule nauttimaan 
kevätpäivästä taiteen parissa.

klo 12–14, Raunistulan koulun 
puisto, Oikotie 1-3

Su 17.5. 
Raunistulan pihakirppis- ja 
kasvienvaihtopäivä
Raunistulan perinteinen pihakirp-
putori ja kasvienvaihtotapahtuma 
järjestetään tänä vuonna sunnun-
taina 17.5. Tule tekemään löytöjä 
sekä samalla tutustumaan Raunis-
tulan ainutlaatuiseen miljööseen ja 
puutarhojen heräämiseen kevät-
loistoon!
Kartta tapahtumaan osallistuvista 
pihoista löytyy sivulta raunistula.fi/
kirppis.html

klo 11–16, Raunistulan 
kaupunginosa



 

Muista myös!
Varissuo 11.5.-17.5.
Ruissalo 17.5.-23.5.

Kärsämäki-Takakirves 18.-24.5.
Länsi-Turku 18.-24.5.

Nummenpakka 18.-24.5.
Runosmäki 18.-24.5. Kalenteri

11.5. – 17.5.
2015

Pohjola ja 
Raunistula

Yhteystiedot:

Pohjola: 
miia.paltta@gmail.com, 044 0303317

Raunistula: 
Raunistulan asuinkiinteistö-
yhdistys ry, 
sihteeri@raunistula.fi tai 
hanna.oksanen@utu.fi, 041 5109778

Tapahtumat facebookissa: 
www.facebook.com/pages/Kaupun-
ginosaviikko-Pohjola-ja-Raunistu-
la/415819545246456?fref=ts
www.kaupunginosaviikot.net
www.facebook.com/kaupunginosaviikot
www.facebook.com/groups/Kaupungino-
sienTurku
@Kaupunginosavko

www.kaupunginosaviikot.net

www.facebook.com/Kaupunginosaviikot
www.facebook.com/groups/KaupunginosienTurku 

@Kaupunginosavko


