TÄRSKYSSÄ
TAPAHTUU
SYKSYLLÄ

TULE
KÄYMÄÄN!

Ryhmät
Maanantaisin
Sporttikerho

2021

Sporttikerhossa spurtataan ja liikutaan porukassa.
Kokeillaa erilaisia monipuolisia liikuntamuotoja sekä
sisällä että ulkona. Tarkoituksena on saada hikeä

AUKIOLOAJAT:
Tiistaina

klo 12-20

Keskiviikkona

klo 12-20

Torstaina

klo 12-20

Perjantaina

klo 12-20

Parittomien viikkojen perjantaina suljemme jo klo 17.

Vapaaehtoiseksi Tärskyyn

pintaan ja pitää tottakai hauskaa! Ryhmä 1 parilTuomas

Nina

facebook.com/tarsky.kohtaamispaikka
instagram.com/tarskylaiset/
turunkvtuki.net/tarsky/
tella vapaaehtoistyöstä ovat talokokoukset. Järjestämme vapaaehtoisille vuosittain koulutusta ja

harjoitteluun kohtaamispaikka

virkistyspäivän. Otamme AMK-

Tärskyyn. Meno on iloista ja

harjoittelijoita ja myös muita alan

rentoa. Toiminta on monipuo-

opiskelijoita erikseen sovittaessa.

lista ja meillä on yhdessä

Mukaan pääset soittamalla p. 044

asiakkaiden kanssa mukavaa

2353047 tai laittamalla viestiä:

mitä sitten teemmekin. Rää-

outi.yliheikkila@turunkvtuki.com

oman osaamisesi ja tavoitteittesi mukaan. Voit sitoutua
määräajaksi tai osallistua vain

rittomina viikkoina klo 17.30.19, alkaen 23.8.
Huom! Muuttunut päivä ja Tärsky on muuten

Tule vapaaehtoiseksi tai työ-

tälöimme sinulle tehtävät

lisina viikkoina Klo 17.30-19 ja Ryhmä 2 pa-

Yhteystiedot
Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com

yhteen tapahtumaan. Meille

Outi Yli-Heikkilä

044 2353047

voi tulla tutustumaan, eri-

Tuomas Käkelä

041 3178850

tyisen hyvä tilaisuus keskus-

Nina Mäki

040 1534107

maanantaisin kiinni.
Ohjaaja Nina Mäki
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 040 1534107

Tiistaisin

Pelipäivä

Tiistaisin pelataan erilaisia konsoli- ja lautapelejä koko
aukioloajan! Tärskystä löytyy laaja valikoima sekä lautaettä pleikkaripelejä, jokaiselle löytyy jotakin! Voimme
myös järjestää erilaisia turnauksia esimerkiksi pöytälätkässä tai biljardissa, jos osallistujat haluavat. Kaikenlaiset pelinörtit tervetuloa! Tiistaisin klo 12-19.30,

alkaen ti 24.8.
Ohjaaja Tuomas Käkelä
Ei erillistä ilmoittautumista.

Keskiviikkoisin

Teatteri Tärsky
Teatteri Tärskyssä hypätään teatterin maailmaan erilaisten harjoitusten ja improvisaation kautta. Tule suunnit-

Tärsky kokkaa ja rokkaa
(Ryhmä 1)

telemaan näytelmää ja pitämään hauskaa! Et tarvitse

Kokkaaminen ja rokkaaminen jatkuu jälleen! Tehdään yh-

Teatteriohjaaja Riikka Kasper

dessä herkkullista ruokaa Tärskyssä! Hauskaa, hyödyllis-

Ilmoittautumiset:

tä ja terveellistä. Ryhmä 1 joka keskiviikko klo 16-

Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

ikaisempaa kokemusta teatterista. Parittomien viik-

kojen keskiviikkoina klo 18-19.30, alkaen 27.10.

17.30, alkaen 18.8.
Ohjaaja Nina Mäki
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Kädentaito- ja askarteluryhmä
Tärskyssä jatketaan upeiden luomusten tekemistä syk-

Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

syllä! Tule puuhastelemaan yhdessä hyvässä seurassa!

Osallistumismaksu syyskaudelle on 15€.

Parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 18-19.30,
alkaen 25.8.

Hali-koirien tarinakerho
Hali-Koirat tulevat Tärskyyn pitämään tarinatuokioita!
Tule mukaan keksimään koiratarinoita. Näitä karvaturreja saa myös silittää! Parittomien viikkojen kes-

kiviikkoina klo 18-19, alkaen 1.9. Muut päivämäärät ovat 15.9; 29.9. ja 13.10.
Ohjaaja Maarit Haapasaari

Ohjaajat Nina Mäki ja ulkopuolinen ohjaaja
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

Torstaisin
Torstain toivotut

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Tule kuuntelemaan ja valitsemaan lempimusiikkiasi Tärskyn

Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

omalle soittolistalle! Torstain toivotut kappeleet soivat

Joka torstai klo 16-17.30, alkaen 19.8.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

Tärsky kokkaa ja rokkaa
(Ryhmä 2)
Kokkaaminen ja rokkaaminen jatkuu jälleen! Tehdään yhdessä herkkullista ruokaa Tärskyssä! Hauskaa, hyödyllistä ja terveellistä. Ryhmä 2 joka torstai klo 18-19.30,

alkaen 19.8.

Muuta toimintaa
Tarjan tuokio

Diakonityöntekijä Tarjan kanssa pohditaan yhdessä elämää
iloineen ja suruineen. Joka kuun ensimmäisenä torstai-

na klo 14-16. Päivämäärät ovat 9.9; 7.10; 4.11. ja
2.12.

Ohjaaja Nina Mäki

Vetäjä Tarja Muurinen

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

Osallistumismaksu syyskaudelle on 15€.

Perjantaisin
Erkkajooga

Tärskyn talokokoukset
Kokous on tarkoitettu kaikille Tärskyssä käyville ihmisille eli tärskyläisille. Kokoukseen voi myös tulla tutustumaan toimintaan. Käymme läpi tulevien viikkojen ohjelmaa ja ideoimme tulevaa. Syksyn ensimmäinen kokous on

18.8. klo 18-19. Ei tarvitse ilmoittautua, tilaisuus on
avoin.

Tule mukaan joogaan, jossa huomioidaan jokaisen osallistujan erityisen tuen tarpeet. Rentoudutaan, rauhoitutaan, ja
kuunnellaan omaa kehoa. Parittomien viikkojen perjan-

taisin klo 14.30-16.30. Päivämäärät: 3.9; 17.9; 1.10;
29.10; 12.11. ja 26.11.
Ohjaaja Pipa Hytinkoski
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Pipa.hytinkoski@turku.fi tai 040 7649003
Osallistumismaksu syyskaudelle on 20€.

Tärskyn Uutiset- toimitusneuvosto
Tärskyn Uutiset -toimitusneuvosto on julkaissut jo kolme
upeaa tärskyläisten itse tekemää kuvalehteä ja syksyllä
aloitamme neljännen työstämisen. Jatkamme uusien juttujen metsästystä ja haluamme sinut mukaan! Aina tarvitaan hyviä ideoita ja avustajia. Tule toimitusneuvoston
kokoukseen Ke 23.9. klo 18.

TÄR
SKY
NU
UTI
SET

HHaluatko
a l u a t k o hherkkunäädäksi?
erkkunäädäksi?
Huippuhauska haluatko herkkunäädäksi tietokilpailu ottaa
mallia televiosta tutusta haluatko miljonääriksi ohjelmasta
Rapohjaaja Satun vetämänä. Tule testaamaan tietosi ja voittamaan herkkullisia palkintoja! Parillisten viikkojen per-

jantaina klo 17.30-19.30. Päivämäärät: 27.8; 24.9;
22.10. ja 3.12.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

OOnnenpyörä
nnenpyörä
TV:stä tuttu peli Tärskyn tyyliin! Miss Sara Siepin johdolla
hauskanpitoa ja palkintojen metsästystä. Ostatko vokaalin
vai arvaatko jo? Kaikki pääsevät mukaan pelaamaan ja onnenpyörää pyörittämään. Parillisten viikkojen perjan-

taina klo 17.30-19.30. Päivämäärät: 10.9; 8.10. ja
5.11.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

Tärsky bändi

Koronasta selvittiin! -käsityö- ja taidenäyttely
Tule ihastelemaan upeita käsitöitä, taideteoksia, runoja, tarinoita, kuvia ja kortteja Tärskyyn! Näyttelyn teemana ovat korona aikana syntyneet teokset ja sen avajaiset ovat ti 17.8. Tärskyssä klo 14.00. Näyttely järjestetään yhteistyönä Tärskyn ja seurakuntien vammaistyön kanssa. Näyttely on Tärskyssä esillä 3.9. asti.

Satun digikurssi
Oletko juuri saanut uuden älypuhelimen tai tietokoneen? Onko digitaidot vielä vähän hakusessa? Jos näin
on, tämä kurssi on juuri sinulle! Se soveltuu erityisen
hyvin aloitteleville netinkäyttäjille. Kurssin vetäjänä on
kokenut Satu Nesteoja ja se pidetään Tärskyssä la

18. ja su 19.9. klo 10–13. Ota kurssille mukaan oma
kannettava koneesi tai tablettisi. Osallistujille tarjoamme pienen lounaan ja kahvit molempina kurssipäivinä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
kohtaamispaikkatarsky@gmail.com tai 041 3178850

Kehittämispäivä Oriniemessä

Tärsky bändi on treenannut pitkään säännöllisesti ja on

Muuttuvassa maailmassa on pysyttävä mukana. Tällä

nyt valmis keikoille. Kaipaatko sinä ohjelmaa juhliisi? Ti-

hetkellä näkyvissä on isoja yhteiskunnallisia muutoksia,

laa Tärsky-bändi keikalle, se on loistava vaihtoehto. Tai-

jotka vaikuttavat myös kohtaamispaikan toimintaan.

vavia muusikoita, omia itse sanoitettuja ja sävellettyjä

Tärsky haluaa yhä edelleen kehittyä yhdessä asiakkai-

biisejä ja ehkä myös tuttuja muiden kappaleita. Taattua

den, yhteistyökumppaneiden ja vapaa-ehtoisten kanssa.

rentoa ja iloista tunnelmaa. Tiedustelut:

Tulethan mukaan toiminnalliseen päivään meren rannal-

outi.yliheikkila@turunkvtuki.com

le Hirvensalon Orinemeen to 2.9.
Lisätietoja: outi.yliheikkila@turunkvtuki.com

