kärsämäki-takakirves
kaupunginosaviikon koordinaatio:
Päivi Koskinen, paivikookoo@gmail.com,
puh. 050 441 1424

muista myös!
kaupunginosaviikko maaria 21.-27.5.
kaupunginosaviikko runosmäki 21.-27.5.
kaupunginosapäivä Pohjola 27.5.
kaupunginosaviikko Paattinen-tortinmäki 25.6.-1.7.
kaupunginosapäivä linnanfältti 25.8.
kaupunginosaviikko varissuo 8.-16.9.
kaupunginosapäivät hirvensalo 14.-16.9.
kaupunginosapäivä Pääskyvuori 22.9.

Lisätiedot:
www.kaupunginosaviikot.net
info@kaupunginosaviikot.net

Meidät löytää myös:
Kaupunginosaviikot
KaupunginosienTurku

@Kaupunginosavko
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kärsämäki-takakirves
21.–27.5.2018
Ma 21.5. - Pe 25.5.
Wanhoja valokuvia Kärsämäestä

klo 6.30-14.30
Lounaskahvila KahviTellan aula,
Leaf Center, Kärsämäentie 35
Tule tutustumaan Sirkka Tähti-Rantasen vuosikymmenten varrelta kokoamaan valokuvanäyttelyyn. Järj. Kärsämäen Asunnonomistajat

Maanantai 21.5.
Alueellinen siivouspäivä

klo 18-20
Talkoopiste Kärsämäen urheilupuistossa, Pulmussuonkatu 71
Siistitään yhdessä Kärsämäen urheilupuistoa ja sen
ympäristöä. Kaupunki tarjoaa talkooväelle välineet,
mehua ja makkaraa sekä vie pois roskat. Järj. Turun
kaupunki ja Kärsämäen Asunnonomistajat

keppihepparata, joten ota oma heppa mukaan!
Oppilaiden omissa kioskeissa myydään jäätelöä
ja tehdään kasvomaalauksia. Vanhempainyhdistyksen puffetista löytyy kahvia, pullaa, mehua ja
makkaraa. Kierrätysarpajaisista voi voittaa pelejä ja
lastenkirjoja. Voit myös vaihtaa perennoja ja saada
puutarhavinkkejä hortonomi Tiina Kortelaiselta.
Järj. Kärsämäen koulu ja sen vanhempainyhdistys
sekä Kärsämäen Asunnonomistajat

Kärsämäen nurmikenttä,
Pulmussuonkatu 71

Perjantai 25.5.

Jalkapalloilun alkeita tarjolla perheen pienimmilekin! Alle kouluikäiset lapset vanhempineen
voivat maksutta tutustua perhe-, prinsessa- ja
ritarifutikseen. Järj. Turun Kisa-Veikot

LEAF CENTERin yritysten
avointen ovien päivät

klo 10-18

Kärsämäentie 35

klo 17.30-20
Kärsämäen koulu, Kärsämäentie 46

Torstai 24.5.

Kärsämäen kouluyksikön
avointen ovien ilta

Tule viettämään yhteisöllistä kevätiltaa 137 vuotta
täyttävän puukoulun pihalle ja puutarhaan. Paikallinen trubaduuri Sami Arojoki viihdyttää yleisöä
kitaroineen ja koulun diskosta tuttu pelle taittelee ilmapalloja. Lapsille on tarjolla pihapelejä ja

Runosmäen nuorisotalo, Piiparinpolku 13

klo 17-18.30

Koko perheen futista

Piipahda tutustumassa alueen pienyrityksiin ja
löydä juuri itsellesi sopivin yhteistyökumppani.
Talosta löytyy yrityksiä ravintola-alan palveluista
kirpputoriin, sisustusverhoilusta valokuvaamoihin, mainostoimistoista entisöintiin ja tapahtumatuottajista it- ja kauneusalan palveluihin. Mukana mm. Sisustusverhoomo K • Carniwear by
Creepy • Creepy Graphics • Åburlesque • FotoSilmunen • Hilpeä Kirjo • Harri Hakomaa • MacAreena • IkkunaEntisöinti Rikkonen • Pittoresco
• Turun Pétanque-seura • Ompelimo Muusa •
Recykkeli • KahviTella
www.facebook.com/events/289117751544380

Tiistai 22.5.

klo 17-20

Tarjolla monipuolista ohjelmaa koko perheelle.
Hevosajelua, musiikkia, buffetti ym. Kaupunginjohtaja Minna Arve jatkaa tutustumistaan eri
kaupunginosiin ja osallistuu nyt Runosmäkipäivän tapahtumaan, jossa hän pitää juhlapuheen ja
vastaa asukkaiden kysymyksiin. Lisäksi mukana on
kaupungin eri toimialojen sekä Maarian seurakunnan edustajia, joilta voi myös kysellä Runosmäen,
Kärsämäen, Takakirveen ja Raunistulan alueiden
kehittämisestä. Järj. Runosmäkiseura

Keskiviikko 23.5.

klo 10-18

Kärsämäentie 35

Sunnuntai 27.5.
Peräkärrykirppis

klo 12-15
Rientola, Pulmussuonkatu 86
Tyhjennä kodin nurkat pieneksi jääneistä nappiksista ja muusta kierrätyskelpoisesta tavarasta
ja tule myymään tai ostamaan niitä Rientolan
pihalle. Myyntipaikan voi varata 20.5. alkaen
Katja Rauteelta, 050-5522274, katja.rautee@
turku.fi. Järj. Turun Kisa-Veikot

Kartanonpuiston avajaiset
Takakirveen päivä

klo 18-20

klo 12 lähtö Jukolanpuistosta

Kartanonpuisto, Puustellinkatu 7
Lähde iltakävelylle tutustumaan uudistettuun
Kartanonpuistoon, joka virallisesti avataan
kahvitarjoilun kera klo 18. Oppaanamme on
Turun kaupungin puuasiantuntija Aki Männistö,
joka on ollut luomassa puistoon uutta ilmettä.
Paikalle parkkeeraa myös Nuokkaribiili, josta
löytyy lapsille ja nuorille hauskoja välineitä
vaikkapa sumopainiin. Klo 19 esiintyy KisaVeikkojen capoeiraryhmä. Illan päätteksi voit
jatkaa matkaa Munttismäkeen ja tutustua sen
uuteen asutukseen ja ulkoilumahdollisuuksiin.
Järj. Kärsämäen Asunnonomistajat

La 26.5. & Su 27.5.
Nappulat nurmella -turnaus

klo 10-16

LEAF CENTERin yritysten
avointen ovien päivät

nurmikentällä. Tule ihmettelemään tulevien Litmasten vilinää! Kentän laidalla on monipuolinen
puffetti grilliherkkuineen, arpajaiset sekä mahdollisuus pelata rantalentistä. Järj. Turun Nappuliigan Kärsämäen alue

Runosmäkipäivä

Kärsämäen urheilupuiston nurmikenttä, Pulmussuonkatu 71
Lauantaina 2008 ja sunnuntaina 2009 syntyneiden nappuloiden jalkapalloturnaus Kärsämäen

Toukolankatu 16/ Pulmussuonkatu 86
Tule mukaan leppoisalle sunnuntaikävelylle Jukolanpuistosta Kärsämäen urheilupuiston kautta
Rientolaan, jossa Rauno Luttinen pakinoi Takakirveen historiasta klo 14. Matkan varrella voi
virkistäytyä Nappulaliigan turnauspuffetissa ja
perillä tehdä löytöjä peräkärrykirppiksestä. Järj.
Takakirveen Omakotiyhdistys

Yhteystietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kärsämäen Asunnonomistajat:
karsamaki.asom@gmail.com
Kärsämäen koulu: blog.edu.turku.fi/karsamaki
Kärsämäen koulun vanhempainyhdistys:
blog.edu.turku.fi/karsamaki/vanhempainyhdistys
Nuokkaribiili: www.facebook.com/nuokkaribiili
Runosmäkiseura: jorma.a.hellsten@gmail.com
Takakirveen Omakotiyhdistys:
takakirveen.omakotiyhdistys@gmail.com
Turun Kisa-Veikot: www.turunkisaveikot.fi
Turun Kivi ja Kasvi: www.kivijakasvi.fi
Turun Nappulaliigan Kärsämäen alue:
nappulatnurmella.wix.com/turnaus

