
länsi-turku ohjelma
14.5. - 20.5.

2018

muista myös!

kaupunginosaviikko nummenpakka-halinen 13.-20.5.

kaupunginosapäivät raunistula 17.-20.5.

kaupunginosapäivät lauste 19.-20.5.

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.

Lisätiedot:

www.kaupunginosaviikot.net

info@kaupunginosaviikot.net

Meidät löytää myös:

Kaupunginosaviikot
KaupunginosienTurku

@Kaupunginosavko

lisätietoja: 
Tapio Peltomaa, Länsi-Turku ry, 

050 575 2549, tap.peltomaa@gmail.com 



länsi-turku
14.–20.5.2018

Trail Cup on polkujuoksutapahtuma, jossa kilpail-
laan Turun seudun ulkoilualueiden polkureiteillä. 
12.5. tapahtuma järjestetään Mälikkälän ulkoilu-
alueen poluilla. Lisätietoja: http://turkutrailcup.
com/2018/01/17/turku-trail-cup-2018/

Mälikkälän ulkoilualue

Varaslähtönä länsikeskus trail 

lauantai 12.5.

Koko perheen perinteinen kulttuurikarnevaali, 
jossa ohjelmassa mm., Nuokkaribiili, oppilaiden 
esityksiä ja kuvataidenäyttely, arpajaiset, kahvio, 
VPK esittäytyy. Järj. Teräsrautelan koulun van-
hempainyhdistys.

keskiviikko 23.5.

Kolmosen huippuottelu, jossa vastakkain Länsi-
Turun perinteikäs Turun Weikot sekä Paimio-
Sauvo-alueelle jalkapallohuuman sytyttänyt 
Peimari United. Vuonna 2010 perustettu seura 
voitti vuonna 2015 Errea Cupin ja palkittiin 
saman vuonna Palloliiton Vuoden Grassroots-
seura palkinnolla.

Turun Karjala-Seura ry. järjestää karjalaisten 
sukujuurien sukututkimustyöpajan Turun Kar-
jalatalolla. Työpaja on suunnattu aloitteleville 
sukututkijoille. Hinta 10 € (jäsenet 5 €), sis. kah-
vituksen. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: turun-
karjalaseura@gmail.com

Turun Karjalatalo, 
Itäpellontie 2

klo 13-16

tuWe Vs Peimari united, miesten 
kolmonen

turun karjala-seuran 
sukututkimustyöPaja

Perjantai 25.5.

teräsrautelan koulun 
keVättemPaus

tiistai 15.5.

Kaupunginosan ja koko läntisen Turun kehit-
tämisestä, palveluista ja tulevaisuudesta kes-
kustelevat alueen asukkaat ja Turun päättäjät. 
Parlamentin pääteemana on nuoriso sekä län-
siturkulaisten lasten ja nuorten vapaa-ajanviet-
tomahdollisuudet asuinalueellaan. Teemaan 
liittyvät avaus- ja asiantuntijapuheenvuorot: 
nuorisolautakunnan puheenjohtaja Janika Taka-
talo (kok) sekä salibandyseura FBC Turun toimin-
nanjohtaja Ville Lintunen. Vierailija-alustusten 
jälkeen keskustelemassa ja vastaamassa asuk-
kaiden kysymyksiin valtuutettuja ja lautakuntien 
jäseniä eri poliittisista ryhmittymistä. Järj. Länsi-
Turku ry.

länsi-turun kauPunginosa-
Parlamentti 2018

Treffitapahtuma alueen asukkaille ja kauppa-
keskuksen asiakkaille. Ohjelmassa keskustelua 
alueen ja kauppakeskuksen kehittämisestä sekä 
opastusta Länsi-Turun palveluihin ja lähialueen 
harrastetoimintaan. Vuoden Positiivisin Länsi-
turkulainen -äänestys ja Instagram-kuvakilpailu. 
Mukana Turun Seutusanomat ja länsiturkulaisia 
paikallistoimijoita. Järj. Länsi-Turku ry ja Turun 
Seutusanomat. 

Vuoden Positiivisin Länsiturkulainen -äänestys
Ilmianna positiivinen tyyppi: toimitus@turunseu-
tusanomat.fi. Äänestysaikaa on 14.5.-20.5. Äänes-
tämään pääsee: www.turunseutusanomat.fi

#ILOVELÄNSITURKU -kuvakilpailu Instagramissa 
Koko Länsi-Turun kaupunginosaviikon ajan käyn-
nissä Länsi-Turun kauneimpia kulmia ja ikimuis-
toisimpia hetkiä kokoava kuvakilpailu. Osallistu 
julkaisemalla Instagramissa kuva aihetunnisteilla 
#ilovelänsiturku ja #länsiturunkaupunginosaviikko. 
Kilpailuun voi osallistua niin monella kuvalla kuin 
haluaa. Kilpailun voittaa 21.5. mennessä eniten 
tykkäyksiä kerännyt kuva ja Seutusanomat palkit-
see tykätyimmän kuvan ottajan!

klo 15-16.30 Länsikeskuksen Prisma

länsikeskustreffit

maanantai 14.5.

Teräsrautelan koulu, Korkkisvuo-
renkatu 14

klo 18-20.30

Pohjolan aluejoukkueiden järjestämä Länsikes-
kus Cup -nappulajalkapalloturnaus. Sunnuntaina 
pelaavat 2009-syntyneet pojat. Huom! Länsikes-
kus Cup jatkuu vielä seuraavana viikoloppuna. La 
26.5. pelaavat 2010-syntyneet pojat ja su 27.5. 
pelivuorossa 2011/2012 -ikäluokat.

Teräsrautelanpuiston kenttä, Länsi-
keskus, Vanha Kuninkojantie 54

klo 9-17

länsikeskus CuP

sunnuntai 20.5.

Rieskalähteen koulu, Jöllintie 3

klo 17.30-19.30

Pohjolan aluejoukkueiden järjestämä Länsikes-
kus Cup -nappulajalkapalloturnaus. Lauantaina 
pelaavat 2008-syntyneet pojat.

Teräsrautelanpuiston kenttä, Länsi-
keskus, Vanha Kuninkojantie 54

klo 9-17

länsikeskus CuP

lauantai 26.5. 

klo 13-14.30 CM-Länsikeskus (kahvio)

Purokävely Kuninkojan muuttuvassa luontoym-
päristössä. Kävelyllä tutustutaan kaupunkipuron 
luontoon ja puron kunnostusmahdollisuuksiin. 
Tapahtuman järjestää Valonia osana virtavesien 
kunnostushanketta ja Länsi-Turku ry. Yhteistyös-
sä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ja Tu-
run luonnonsuojeluyhdistys. Varustukseksi sään 
mukainen ulkoiluvarustus. Halutessaan voi ottaa 
mukaan omat kiikarit lintujen bongausta varten. 
Retken kesto noin 1,5-2 tuntia. Lisätietoja: Jan-
ne Tolonen, vesiasiantuntija Valonia, Tapio Pel-
tomaa, Länsi-Turku ry p. 050 575 2549.

kuninkojan PurokäVely

Lähtö Länsikeskuksen Prisman 
edustalta 

klo 17.30

Opastettu pyöräilytapahtuma Länsi-Turun sy-
vimpään olemukseen. Tutustutaan pyörän satu-
lassa alueen arvorakennuksiin, kaupunkikuvan 
muutoksiin ja paikallishistoriaan. Mukaan suosi-
tellaan kypärä, juomapullo ja tarvittaessa pientä 
evästä. Pyöräilyvauhti maltillinen. Matkan pi-
tuus n. 15 km, kesto n. 2 h. Järj. Länsi-Turku ry.

länsi-turun ymPäriajo

Lähtö Paalupaikalta, Satakunnantie 
102

klo 18.30-20.30

Naisten toiseksi ylimmän sarjatason ottelu, jossa 
TuWettaret kohtaavat sarjan kärkisijoilla pelaa-
van IK Myrenin Pohjanmaan Kruunupyystä. 

Raunistulan KHT, Rau-
ninaukio (Oikotie 2)

klo 16

tuWe Vs ik myran, naisten 
ykkönen

Raunistulan KHT, Rau-
ninaukio (Oikotie 2)

klo 19


