
Kulttuuriystävä on vain soiton päässä!

TULE, YHDESSÄ 
ON MUKAVAMPI 
MENNÄ

• museoon
• teatteriin
• konserttiin
• kulttuuri- 
   tapahtumiin!

* Katso tarkemmat tiedot ja ehdot esitteen kääntö-
puolelta tai turku.punainenristi.fi Turun osasto

Pyydä Punaisen Ristin kulttuuriystävä seuraksi ja tueksi 
kulttuurikohteeseen tai muuhun mieleiseesi tapahtumaan.*

Kulttuuriystävän voit tilata SPR:n Turun osaston ystävä
välityksestä puh. 046 920 4142 (ma–pe klo 10–14)

Soita 
 ja kysy!



Pyydä Punaisen Ristin kulttuuri
ystävä seuraksi ja tueksi 
kulttuurikohteeseen tai muuhun 
mieleiseesi tapahtumaan.

Yhteistyökumppaneiden kohteissa 
maksat yleensä vain oman pääsy-
maksusi sekä yhteiset matkakulunne. 

Tule, yhdessä on mukavampi mennä!

Museot: 
Aboa Vetus & Ars Nova, Turun taidemuseo, Wäinö Aaltosen museo, Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, 
Biologinen museo, Luostarinmäen käsityöläismuseo, Turun linna, Forum Marinum

Teatterit: 
Turun Kaupunginteatteri, Turun ylioppilasteatteri, Teatteri Akseli, Kaarina-Teatteri, Aurinkobaletti, 
Tanssiteatteri ERI, Taideakatemian esittävä taide

Konsertit: 
Turun fi lharmoninen orkesteri, Key Ensemble, Turun konservatorion kamarikuoro 

Urheilu: 
FC Interin jalkapallo-ottelut Veikkausliigassa

Maksuttomat kulttuuritapahtumat: 
Kirjastot, Kuralan Kylämäki, Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskukset, Kotikunnas, 
seurakuntien tapahtumat – tai jokin muu haluamasi kohde! 

Kulttuuriystävä on vain soiton päässä!

Kulttuuriystävän voit tilata SPR:n Turun osaston ystävävälityksestä 
puh. 046 920 4142 (ma–pe klo10–14)

Lisätietoja kulttuuriystävätoiminnasta myös: 
Elina Rosenqvist, puh. 0400 224 786, elina.rosenqvist@sprturku.fi 

Muistojen Matkalaukku tuo tuulahduksen 1940- ja 1950-luvuilta. 
Matkalaukku herättää katselijoissa muistoja ja kertomuksia omasta 
lapsuudesta ja nuoruudesta. 

Vaikka laukun sisältö koostuukin museoesineistä, niihin saa koskea 
ja tavarat kiertävät kädestä käteen hypisteltävinä ja ihmeteltävinä, 
tuoksu ja tuntu herättävät muistumia menneisyydestä.

Kulttuuriystävä tulee matkalaukun kanssa luoksenne! 
Juttu luistaa mukavasti, kun ryhmä ei ole liian suuri.

Varaukset ja lisätiedot:  Elina Rosenqvist, puh. 0400 224 786, 
elina.rosenqvist@sprturku.fi 

Mennäänkö 
vaikka tänne?

Muistojen Matkalaukku tuo tuulahduksen 1940- ja 1950-luvuilta. 
Matkalaukku herättää katselijoissa muistoja ja kertomuksia omasta 
lapsuudesta ja nuoruudesta. 

Vaikka laukun sisältö koostuukin museoesineistä, niihin saa koskea 
ja tavarat kiertävät kädestä käteen hypisteltävinä ja ihmeteltävinä, 
tuoksu ja tuntu herättävät muistumia menneisyydestä.

Kulttuuriystävä tulee matkalaukun kanssa luoksenne! 
Juttu luistaa mukavasti, kun ryhmä ei ole liian suuri.

Varaukset ja lisätiedot:  
elina.rosenqvist@sprturku.fi 

Muistojen Matkalaukku, nostalgiamatka vuosikymmenten taakse.


