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Muista myös!

Kaupunginosaviikkojen ideointi-ilta 11.5.
Halinen 16.5. – 22.5.
Länsi-Turku 16.5.-22.5.
Runosmäki 16.5. – 22.5.

Martti 23.5. – 29.5.
Nummenpakka 23.5. – 29.5.

Kaupunginosaviikot, Tapio Peltomaa,
050 575 2549, tapio@kaupunginosaviikot.net

Kärsämäen ja Takakirveen viikon koordinaatio
Päivi Koskinen
paivikookoo@gmail.com 
050-4411424

Kärsämäen Asunnonomistajat ry
turunpientalot.fi/karsamaki

Kärsämäen koulu
blog.edu.turku.fi/karsamaki

Kärsämäen koulun vanhempainyhdistys ry
blog.edu.turku.fi/karsamaki/vanhempainyhdistys/

Maarian Kämmekät ry
maariankammekat.fi

Nuokkaribiili
www.facebook.com/nuokkaribiili

Takakirveen Omakotiyhdistys
www.takakirves.com

Turun Kisa-Veikot ry
www.turunkisaveikot.fi

Turun Kivi ja Kasvi
www.kivijakasvi.fi

Turun Nappulaliigan Kärsämäen alue
nappulatnurmella.wix.com/turnaus

Turun Pientalosäätiön Työpaja
www.talkkariprojekti.eu

Turun Latu ry
www.turunlatu.fi



kärsämäki &
takakirves
16.5.-22.5.2016

To 12.5.
Alueellinen siivouspäivä
Varaslähtö kaupunginosaviikolle: 
Siistitään yhdessä niin kotikulmia 
kuin Kärsämäen urheilupuiston, 
koulujen sekä Leaf Centerin 
ympäristöjä ja jyrsitään koululais-
ten kasvimaa istutuskuntoon. 
Koululaiset aloittavat jo päivällä ja 
muut voivat jatkaa illalla. Kuntec 
tarjoaa talkooväelle välineet ja 
virkistystä sekä vie pois roskat. 
Järj. Kärsämäen koulu ja vanhem-
painyhdistys.

klo 18-20, Talkoopiste Kärsämäen 
urheilupuiston päädyssä Valkiasvuoren-
kadun varrella.  

Ma 16.5.
Läntisen Turun alakoululaisten 
liikuntapäivä
Läntisen Turun koulujen (mm. 
Kärsämäki, Suikkila, Teräsrautela) 
oppilaiden yhteinen liikunta- ja 
pelipäivä Raunistulan kentällä. 
Ohjelmassa mm. jalkapalloilua ja 
muuta leikkimielistä liikuntaa 
4.-6.-luokkalaisille. 

n. klo 9-12, Raunistulan kenttä, 
Rauninaukio, Oikotie 2.

Ti 17.5.
Kärsämäen kouluyksikön 
avointen ovien ilta 
Tule tutustumaan tänä vuonna 135 
vuotta täyttävään puukouluun ja 
sen pihaan, puutarhaan ja 
perunamaahan haitarimusiikin 
säestyksellä. Pekka Pavén julkistaa 
Kärsämäki-historiikkinsä uudistetun 
painoksen ja esittelee siihen 
liittyvää kuvamateriaalia. Nuoriso-
toimen nuokkaribiilistä löytyy 
lapsille ja nuorille hauskoja 
pelivarusteita vaikkapa kuplafutik-
seen tai sumopainiin. Maarian 
Kämmeköiden partiolaiset esittele-
vät toimintaansa ja koulun 
vanhempainyhdistys pitää puffettia. 
Leluja, pelejä ja lastenkirjoja voi 
tuoda vaihdettavaksi tai lahjoitetta-
vaksi oppilaiden käyttöön. Voit 
myös vaihtaa perennoja ja saada 
puutarhavinkkejä hortonomi Tiina 
Kortelaiselta. Järj. Kärsämäen koulu 
ja sen vanhempainyhdistys.

klo 17:30-20 Kärsämäen koulu, 
Kärsämäentie 46.

Naisten jumppatuokio 
Ohjattua venyttelyä ja rentoutusta. 
Järj. Turun Kisa-Veikot.

klo 18-18:50, Rientola, Pulmussuonkatu 
86. 

Kulttuurikävely Kärsämäessä
Jouni Issakainen johdattaa 
kiinnostuneet leppoisalle iltakäve-
lylle tutustumaan Kärsämäen 
entisen tiilitehtaan alueen histori-
aan ja luontoon. Matkan varrella 
mehutauko.

klo 19-21, lähtö Kärsämäen koululta, 
Kärsämäentie 46.

Ke 18.5.
Talkkarityöpajan avointen ovien 
päivä
Tule tutustumaan Turun Pientalo-
säätiön Työpajaan, jossa harjaan-
nutetaan kädentaitoja, kunnoste-
taan kodin esineitä ja koulutetaan 

omakotitalkkareita. Kahvitarjoilua.

klo 10-15, Leaf Center, 3. krs., Kärsämä-
entie 35.

Sauvakävelyä Kärsämäen ja 
Takakirveen kulmilla 
Ohjattu reipas kävelyretki. Omat 
sauvat mukaan. Järj. Turun Latu

klo 18-19, lähtö Rientolan pihalta, 
Pulmussuonkatu 86.

Pe 20.5.
Taitoajorata ja tarkkaavaisuus-
polku Takakirveessä
Lapsilla on oiva tilaisuus testata 
niin pyöränhallintataitojaan kuin 
kykyään tarkkailla ympäristöä. 
Oma pyörä mukaan. Maarian 
Kämmeköiden vaeltajat pitävät 
puffettia. Järj. Turun Latu. 

klo 17-20, Impivaaran pulkkamäen 
edustalla Kurrapolun päässä.  

La 21.5.
Nappulat nurmella -turnaus 
2006 syntyneiden poikien pelit 
Kärsämäen nurmikentällä. Tule 
ihmettelemään tulevien Litmasten 
vilinää! Kentän laidalla monipuoli-
nen puffetti grilliherkkuineen, 
arpajaiset sekä mahdollisuus 
pelata rantalentistä. Järj. Turun 
Nappuliigan Kärsämäen alue. 

klo 10-16, Kärsämäen urheilupuiston 
nurmikenttä, Pulmussuonkatu.

Taitoajorata ja tarkkaavaisuus-
polku Kärsämäessä
Lapsilla on oiva tilaisuus testata 
niin pyöränhallintataitojaan kuin 
kykyään tarkkailla ympäristöä. 
Oma pyörä mukaan. Nurmikentän 
laidalla voi virkistäytyä Nappulalii-
gan puffetissa. Järj. Turun Latu. 

klo 11-14, Kärsämäen urheilupuiston 
hiekkakenttä, Pulmussuonkadun ja 
Kaerlantien kulmassa.

Su 22.5.
Nappulat nurmella -turnaus 
2007 syntyneiden poikien pelit 
Kärsämäen nurmikentällä. Tule 
ihmettelemään tulevien Litmasten 
vilinää! Kentän laidalla monipuoli-
nen puffetti grilliherkkuineen, 
arpajaiset sekä mahdollisuus 
pelata rantalentistä. Järj. Turun 
Nappuliigan Kärsämäen alue. 

klo 10-16, Kärsämäen urheilupuiston 
nurmikenttä, Pulmussuonkatu.

To 19.5. – Su 22.5.
Romunkeräyskampanja
Tuo vanhat metalli- ja elektroniik-
karomut sekä lyijyakut kierrätysla-
valle ja tue samalla Kisa-Veikkojen 
junioritoimintaa! Katso tarkemmat 
ohjeet: www.turunkisaveikot.fi. 
Järj. Turun Kisa-Veikot.
Huom! La ei vastaanottoa klo 17.00 
jälkeen
Keräyslavat Rientolan pihalla, 
Pulmussuonkatu 86.

Turun pihakilpailu 2016
Kaupunginosamme ovat mukana 
valtakunnallisen vihervuoden 
kilpailussa, jonka teemoihin tällä 
kertaa kuuluu kaupunkiviljely ja 
lähiruoka. Ilmoita oma pihasi tai 
parvekeviljelmäsi mukaan joko 
tiistain17.5. tapahtumassa 
Kärsämäen koululla tai sähkö-
postitse: tiina@kivijakasvi.fi  entisen tiilitehtaan alueen histori

aan ja luontoon. Matkan varrella 
mehutauko.

klo 19-21, lähtö Kärsämäen koululta, 
Kärsämäentie 46.

Ke 18.5.
Talkkarityöpajan avointen ovien 
päivä
Tule tutustumaan Turun Pientalo
säätiön Työpajaan, jossa harjaan
nutetaan kädentaitoja, kunnoste
taan kodin esineitä ja koulutetaan 


