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Liikuntaryhmät aloittavat 14.9. alkavalla viikolla! 

 
● Maanantaisin klo 12 – 13 keilailua Kupittaan keilahallilla. Syyskausi 55 

euroa. Yksi kokeilukerta on ilmainen! Paikalla on myös yleisavustaja. 
Lisätietoja 0400 782 302 / Tiina Pajunoja. 
HUOM! Kevään kausimaksun maksaneet saavat hyvitystä 22 euroa 
syksyn maksusta!  

● Tiistaisin klo 12 – 13 bocciaa Ruusukorttelissa, Turussa.  
Lisätietoja 040 734 5308 / Marja Paavola. Paikalla on myös yleisavustaja. 

● Tiistaisin klo 17.30 – 18.15 kaiken tasoisille liikkujille ryhmäliikuntaa, mikäli 
löydämme sopivan tilan, jossa turvavälejä voidaan noudattaa. 
Ilmoitamme asiasta mahdollisimman pian ja voit tiedustella työntekijöiltä. 
Syyskausi 40 euroa. Yksi kokeilukerta on ilmainen! Lisätietoja 040 823 7633 / 
ohjaaja Minna Oikola. 
HUOM! Kevään kausimaksun maksaneet saavat hyvitystä 16 euroa 
syksyn maksusta!  
 
 

Uinti- ja kuntosalivuoro Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa on 
edelleen pois käytöstä kuntoutuskeskuksen päätöksestä.  
 
 

Lisäksi tarjolla myös seuraavaa liikuntaa syksyllä: 
 

● Yhteistyössä Auralan kansalaisopiston kanssa neurologinen erityisryhmä 
Auralan kansalaisopistossa torstaisin klo 16.50 – 17.50 pilates ja 
kehonhuolto. 
Ilmoittautuminen syksyn 2020 ja kevään 2021 kursseille Auralaan netissä 
opistopalvelut.fi/aurala, puhelimitse 050 316 7702 ja paikan päällä Auralassa. 
 

● Yhteistyössä TPS juniorijääkiekko ry:n kanssa lauantaisin klo 11.00 
kelkkajääkiekon harrasteryhmä Turun Marli Areenalla. Hallilla pitää olla 
tuntia ennen. Ryhmä on avoin kaikenikäisille ja tasoisille! Lisätietoja 040 507 
6353 / Pasi Heikkilä. Katso lisätietoja myös linkistä: Kelkkajääkiekko 
 

● Soveltava curling jatkuu taas syksyllä Turussa. Linkki: Soveltava curling 
Turussa 
 
Otamme mielellämme vastaan vinkkejä uusista liikuntalajikokeiluista! 
Voit vinkata lajeista liikuntavastaavillemme Tiina Pajunojalle 0400 782 302 tai 
Pasi Heikkilälle 040 507 6353. 
 
Kääntöpuolella tietoa vertaistukiryhmistämme.     
 

 

https://www.tps-juniorit.net/uutiset/25074/kelkkajaakiekko
https://www.turkucurling.fi/copper-hill-curling-club/soveltava-liikunta
https://www.turkucurling.fi/copper-hill-curling-club/soveltava-liikunta
https://www.turkucurling.fi/copper-hill-curling-club/soveltava-liikunta
https://www.turkucurling.fi/copper-hill-curling-club/soveltava-liikunta
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Vertaistukiryhmätoiminta 
 
Kaikkiin yhdistyksen toimistolla kokoontuviin ryhmiin on voimassa seuraavat 
“säännöt”: 
 

1. Ryhmään osallistujia mielellään alle 10 henkilöä, enintään 20 henkilöä. 
Mieluiten tuo 10 rajana, koska toimistollakin tulee haasteita turvaväleihin, jos 
osallistujia on kovin paljon enemmän. 

2. Suositukset kuten yleisesti muutenkin nyt on käsistä, maskeista, turvaväleistä 
sekä oireisena ei saa osallistua. 

3. Toimistolle sisään tullessa on ehdottomasti kaikkien pestävä 
huolellisesti kädet ja / tai käyttää käsidesiä. 

4. Minä tai Ina ollaan paikalla, kun joku ryhmä kokoontuu toimistolla, koska ovet 
ovat muuna aikana edelleen lukossa. Tilanne elää koko ajan ja siihen tietysti 
reagoidaan, jos aihetta. Ryhmien ohjaajia opastetaan myös huolehtimaan em. 
asioista.  

Yhdistyksen Pihlaja-salissa Turussa kokoontuvat seuraavat ryhmät:  
 

● Avoin kohtaamispaikka – keskipäivän kahvihetki vapaata keskustelua ja 
kahvia tarjolla tiistaisin klo 12-14 lukuun ottamatta ti 22. ja 29.12.2020 sekä ti 
5.1.2021.  
 

● Harnes-ryhmä kokoontuu yhdistyksen tiloissa tiistaina 6.10., 3.11. ja 8.12. 
klo 17.15-19.30. Ryhmän yhteyshenkilö on Elina Salin, puh. 040 960 2125.  
 

● Ihanat Naiset, vertaistukiryhmä 35 - 60 - vuotiaille naisille keskiviikkoisin   
16.9., 21.10., 18.11. ja 16.12. klo 17.30 - 19.00. Yhteyshenkilö Päivi Sipilä, 
paivisipila02(at)gmail.com.  
 

● Me Naiset, vertaistukiryhmä torstaisin 17.9., 22.10., 19.11. ja 17.12.  
klo 13-15. Yhteyshenkilö Tuire Ruohola, puh. 040 521 0485, 
tuireruo(at)gmail.com.  
 

● Nuorten vertaistukiryhmä, alle 35 v. Yhteyshenkilö Heidi Granberg, 
puh. 040 568 2244, heidi.granberg(at)live.fi  Liity myös nuorten suljettuun fb-
ryhmään Heidin kautta. 

● Svenska MS-vänner kontaktperson Marianna Stolzmann,  
tel. 040 517 1646, marianna.stolzmann(at)gmail.com. Gruppet samlar i 
Pargas. 
 

● Käsityö- ja askartelukerho perjantaisin 18.9., 16.10. ja 20.11. klo 12-14. 
Lisätietoja Eliseltä puh. 0400 783 369. 
 

● Pelikerho - seurapelihetki kaikenikäisille perjantaisin 9.10. ja 13.11. klo 12-
14. Lisätietoa Eliseltä puh. 0400 783 369 tai Eijalta puh. 041 539 6670.  

mailto:tuireruo@gmail.com

