SENIORIPALVELUT
SYKSY 2021
Kulttuurielämyksiä senioreille

PORIN KAUPUNGIN SENIORIPALVELUT
Senioreille suunnattujen kulttuuripalvelujen saatavuutta edistävässä
työryhmässä ovat edustettuina Porin kaupungin kulttuurilaitokset,
kansalaisopisto ja perusturva sekä Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisa
ja Porin seurakuntayhtymä.
Seniorityöryhmä järjestää vuosittain kulttuuriviikon maaliskuussa sekä
ohjelmaa Valtakunnallisella vanhustenviikolla lokakuussa. Työryhmän
kokoamat kulttuurikapsäkit ovat lainattavissa ympäri vuoden. Ryhmä
toimii yhteistyössä erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa
verkottuen myös maakunnallisesti.

Lainaa kulttuurikapsäkki
Hei, seniorien viriketoiminnan ohjaaja ja toimintaryhmän vetäjä!
Varaa ja nouda kulttuuripitoinen kulttuurikapsäkki päiväänne
virkistämään. Saat käyttöösi upeita vanhoja valokuvia,
lyhytelokuvia, laulunsanoja, perinne-esineitä sekä taidetta
joka saralta.
Kulttuurikapsäkit ovat ketteriä
matkalaukkuja, joiden sisällöt
on Porin kulttuurilaitosten
aineistoista taidolla koottu.
Lainattavissa on myös
kuvakokoelma Suomi-Filmin
kulta-ajalta.
Lisätiedot ja varaukset:
Helvi Selesmaa p. 044 701 9107,
helvi.selesmaa@pori.fi

P
Porin kaupungin senioriohjelma SYKSY 2021
Kulttuuriohjelmaa ja –palveluja senioreille:
- VALTAKUNNALLINEN VANHUSTENVIIKKO 3.-10.10.2021
- Kulttuurikapsäkin lainauspalvelu
Lisätietoja: kulttuuriassistentti Helvi Selesmaa p. 044 701 9107,
helvi.selesmaa@pori.fi

Porin kaupunginorkesteri Pori Sinfonietta tarjoaa musiikkielämyksiä
ympäri vuoden. Orkesterin kotipesä on Promenadisali ja ohjelmistossa
on klassisten sinfoniakonserttien lisäksi viihdekonsertteja,
lastenkonsertteja ja kamarikonsertteja. Konserttien yksittäisliput,
kausikortit ja kymppikortit eläkeläishinnoin. Tutustu syksyn tuleviin
konsertteihin orkesterin verkkosivuilla osoitteessa pori.fi/sinfonietta.
Promenadisalin sinfoniakonserttien kenraaliharjoitukset ovat
pääsääntöisesti avoimia. Kenraaliharjoitukset ovat konserttiviikon
torstaina aamupäivisin kello 11, Yrjönkatu 17. Yleisöä pyydetään
saapumaan paikalle viimeistään klo 10.55 kännykät suljettuina.
Tarkemmat tiedot orkesterin verkkosivuilla.
Löydät orkesterin sosiaalisesta mediasta:
Facebook: facebook.com/PoriSinfonietta
Instagram: porisinfonietta
YouTube-kanava: youtube.com/porisinfonietta.

Kirjaston henkilökunta esittelee pyydettäessä kirjastoa/kirjoja ryhmille.
Lisätietoja: Tuomas Kumpula p. 044 7010863, tuomas.kumpula@pori.fi
Kirjasto toimittaa siirtokokoelmia vanhainkoteihin ja kaupunginsairaalaan.
Lisätietoja: Auto-osasto p. 044 701 9239 tai auto.kirjasto@pori.fi
Kirjastokotipalvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät itse pääse
kirjastoon. Lisätietoja: Auto-osasto p. 044 701 9239 tai
auto.kirjasto@pori.fi
Celian äänikirjapalvelut saatavissa kirjastoista (vain lukemisesteisille)
Lisätietoja: Pääkirjaston tietopalvelu p. 044 7015811 tai
tietopalvelu@pori.fi
Novellikoukku. Tule tekemään käsitöitä ja kuuntelemaan novellien
ääneenlukua. 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. klo 18.00 – 20.00.
Kirjastot tarjoavat opastusta asiakkaan oman laitteen sekä digitaalisten
palveluiden käyttöön.
Tiistaisin henkilökohtaista opastusta ajanvarauksella
Torstaisin ryhmäopastusta klo 13.00 -14.30
Keskiviikkoisin 13.00 - 14.30 "Ylen digitreeni-työpaja"
Pääkirjaston aulassa toimii Liikuttamo, josta voi lainata kirjastokortilla
liikunta- ja retkeilyvälineitä maksutta.
Lainattavissa ovat myös eri urheiluseurojen ja taidelaitosten
kausikortteja.
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi muutokset ovat mahdollisia, seuraa
kirjaston tiedottamista.

Kulttuuria iltapäivien iloksi
Porin museot eli Porin taidemuseo, Satakunnan Museo, Rosenlewmuseo, Luontotalo Arkki ja Rakennuskulttuuritalo Toivo
järjestävät syyskaudella kulttuurintäyteistä ohjelmaa myös iltapäivisin.
Kerran kuukaudessa tutustutaan museoiden näyttelyihin, paikalliseen ja
yleiseen kulttuuriperintöön. Tervetuloa mukaan kulttuuri-iltapäivien
iloihin, tilaisuudet ovat pääosin maksuttomia!
Muovin Matka: Lajittelua, kierrätystä ja muovipakkausten vähentämistä
Tiistaina 7.9. klo 14-16 Luontotalo Arkissa
Tule tutustumaan ajankohtaiseen kierrätysnäyttelyyn, muovin lajitteluun
ja tutkimaan muovijätteen vaikutuksista ympäristössämme. Esillä myös
kekseliäitä kestotuotteita sekä kierrätetystä muovista valmistettuja
tarvikkeita ja pakkauksia. Kierrätetään arki paremmaksi! Vapaa pääsy,
kahvimaksu 2 €.
Seniorien suunnistus nykytaiteeseen
Keskiviikkona 15.9. klo 13 ja kello 14 Porin taidemuseossa
(Eteläranta)
Ilmoittaudu mukaan: 044 701 1119/ Mirja Ramstedt-Salonen. Rajoitettu
osallistujamäärä. Tutustumme Noormarkun Käsityöt -näyttelyyn. Maire
Gullichsen (1907-1990) ja Bertel Gardberg (1916-2007) perustivat
taideteollisuusyritys Noormarkun Käsityöt vuonna 1961. Maire Gullichsenin
tavoitteena oli säilyttää käsityötaitoja kotiseudullaan sekä edistää
laadukkaiden taideteollisuustuotteiden valmistusta Suomessa. Opastus on
maksuton.

Tehtaalla töissä: konepajan suunnittelija
Tiistaina 5.10. klo 14-16 Rosenlew-museossa
Tehtaalla töissä -sarjassa tavataan Rosenlewilla työskennelleitä, jotka
muistelevat menneitä. Tällä kerralla museoon saapuu lauluryhmän
johtaja ja konepajan suunnittelija Taisto Lähteenmäki. Hän kertoo
melkein 40-vuotisesta urastaan porilaisessa
metalliteollisuudessa. Poikien ammattikoulusta valmistunut nuori mies
pääsi vuonna 1952 Porin konepajan kattilaosaston työkalukoppiin
apupojaksi. Kun koulutusta ja kokemusta karttui, hän siirtyi hitsaajaksi, ja
lopulta konepajan tuotteiden suunnittelijaksi höyrykattiloiden ja
sellutehtaan laitteiden pariin. Vapaa pääsy, kahvimaksu 2 €. Tapahtuma
on osa vanhustenviikon ohjelmaa.
Luonto taiteessa – Seniorien suunnistus Poriginal galleriaan
Keskiviikkona 6.10. kello 14-15, Poriginal galleria, Eteläranta 6
Ilmoittaudu mukaan: 044 701 1119/ Mirja Ramstedt-Salonen.
Rajoitettu osallistujamäärä.
Tutustumme Saskiat ry:n Stipendiaattinäyttelyyn. Huom! Gallerian
toiseen kerrokseen pääsee vain portaita. Opastus on
maksuton. Tapahtuma on osa vanhustenviikon ohjelmaa.
Porin museoista reseptejä kulttuurinälkään!
Perjantaina 8.10. klo 10-19 Puuvillan ostoskeskus
Tule museotohtorin vastaanotolle Yhtä monta kulttuuria –tapahtumaan
Porin Puuvillan ostoskeskukseen! Saat kulttuurireseptin, jolla pääset
tutustumaan Porin museoiden monipuoliseen ja virkistävään tarjontaan.
Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki,
Rakennuskulttuuritalo Toivo sekä Porin taidemuseo ja Poriginal galleria
esittelevät paikallista kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä kotimaista ja
kansainvälistä taidetta. Nauti kulttuurista yksin tai yhdessä ystävän
kanssa, koe, kokeile ja leiki, museoissa on monia mahdollisuuksia.

Kivikellarin ja kaupungin historiaa Porin taidemuseossa ja Satakunnan
Museossa
Keskiviikkona 3.11. klo 14-16 aloitus Porin
taidemuseossa (Eteläranta), siirtyminen Satakunnan
Museoon (Hallituskatu 11)
Tiesitkö, että Porin taidemuseo kätkee sisäänsä vanhan rikkoutuneen
kivikellarin? Kivikellari rinnastuu näyttelyissä jännittävällä
tavalla nykytaiteen ilmiöihin. Kellarin arkeologiset löydöt kertovat
kiinnostavia tarinoita historiallisesta Porin
kaupungista. Tule taidemuseoon tutustumaan kellariin ja sitä
ympäröivään näyttelyyn. Satakunnan Museossa perehdymme lisää Porin
historiaan, kellarin arkeologisiin tutkimuksiin sekä sen sisältä ja
ympäristöstä tehtyihin löytöihin. Opastus alkaa Porin taidemuseossa klo
14, ja sieltä siirrytään oppaan johdolla Satakunnan Museoon.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Seniorien suunnistus nykytaiteeseen
Keskiviikkona 17.11. klo 14-15 Porin taidemuseossa (Eteläranta)
Iltapäivän taidehetki, jonka sisältö tarkentuu myöhemmin taidemuseon
nettisivuilla. Soita ja ilmoittaudu mukaan: 044 701 1119 / Mirja
Ramstedt-Salonen. Rajoitettu osallistujamäärä. Opastus on maksuton.
Korsmanin joulutunnelmia Sunnuntaina 12.12. klo 11-15
Rakennuskulttuuritalo Toivo (Varvinkatu 19)
Korsmanin talon keittiössä Martat laittavat joulumaistiaisia ja kamarin
nojatuolissa voi levähtää kuuntelemaan Taata Sillanpään joulusaarnaa.
Piharivissä ja verstaalla on samaan aikaan lasten jouluinen työpaja
(5 €). Korsmanin tunnelmasta saa nauttia maksutta.

Lisätietoja:
Satakunnan Museo, Hallituskatu 11
Museolehtori Carita Tulkki, p. 044 701 1054, carita.tulkki@pori.fi
Porin taidemuseo, Eteläranta
Intendentti Mirja Ramstedt-Salonen, p. 044 701 1119, mirja.ramstedtsalonen@pori.fi
Tapahtumien tiedot museoiden nettisivuilta:
www.pori.fi/museot
Facebook: Porin taidemuseo/ Pori Art Museum, Satakunnan Museo
Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo, Rosenlew-museo,
Luontotalo Arkki
Instagram: poriartmuseum, satakunnanmuseo,
rakennuskulttuuritalotoivo, rosenlew-museo, luontotaloarkki
YouTube: Pori Art Museum, Satakunnan Museo
Muutokset mahdollisia.

Porin seudun kansalaisopisto on Satakunnan suurin vapaan sivistystyön
oppilaitos, jossa toimivat saman katon alla kansalaisopisto ja Osaava
Satakunta -täydennyskoulutusverkosto. Kansalaisopisto järjestää kaikille
avointa kansalaisopistotoimintaa Porissa ja Ulvilassa. Opintoihin ei ole
ikärajoja ja kurssimaksut ovat edulliset. Opistossa on mahdollista
opiskella mm. kieliä, taideaineita, liikuntaa sekä tieto- ja
viestintätekniikkaa. Lähiopetuksen lisäksi tarjonnassa on myös paljon
etä- ja monimuoto-opetusta. Uusia kursseja alkaa pitkin syksyä. Lisäksi
kansalaisopisto järjestää runsaasti yleisöluentoja.
Koko tarjonta ja ilmoittautumiset: www. pori.fi/kansalaisopisto.
Kansalaisopiston opistotalo löytyy keskeltä kaupunkia osoitteessa
Gallen-Kallelankatu 14. Asiakaspalvelu arkisin kello 10-16 puhelin 02
621 5963.
Tapahtumia senioreille syksyllä 2021. Muutokset mahdollisia.
Torstai-Akatemia
Torstai-Akatemia on Porin seudun kansalaisopiston ja Porin
seurakuntayhtymän yhteinen, ikäihmisille suunnattu luentosarja. Luennot
pidetään seurakuntakeskuksessa (Itäpuisto 14, 2. kerros). Luennot ovat
kaikille avoimia ja maksuttomia, tervetuloa!
To 2.9. klo 14 Kulttuurista hyvinvointia – kurkistus Porin
kaupungin tarjoamiin palveluihin
o Pori Sinfonietta / tuottaja-tiedottaja Henrika Bäcklund
o Lastenkulttuurikeskus Kruunupää / suunnittelija-ohjaaja
Annina Jansson
o Kinokellari / kulttuuriassistentti Helvi Selesmaa
To 7.10. klo 14 Kuljetuspalveluasiat / sosiaaliohjaaja, Porin
kaupungin vammaispalvelut
To 4.11. klo 14 Viikkarin Valkama ja Vapaaehtoiskeskus LIISA
/ vanhuspalveluiden päällikkö Tarja Hagbacka ja
vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Elina Kivelä-Peltorinne
To 9.12. klo 14 Kauneimmat joululaulut

Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot
Ikääntyvien yliopistossa järjestetään korkeatasoisia Studia generalia tyyppisiä luentoja elämän eri osa-alueilta. Nimestään huolimatta luennot
sopivat kaikenikäiselle kuulijakunnalle. Luennot välitetään verkon kautta
Jyväskylän kesäyliopistosta. Tilaisuudet pidetään opistotalon Pörssiluokassa. Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, tervetuloa!
Ke 15.9. klo 14 Rokotusten mahdollisuudet ja uhat. LT,
ylilääkäri Hanna Nohynek, THL
Ke 6.10. klo 14 Aapiskukon matkassa - suomalaisen koulun
menestystarina. Professori emerita Helena Rasku-Puttonen,
JYU ja professori emeritus Jouni Välijärvi, JYU
Ke 3.11. klo 14 Miten tekoäly muuttaa elämää? Poliitikko,
tietokirjailija Osmo Soininvaara
Ke 1.12. klo 14 Kaunis elämä, kaunis ihminen ja kaunis
maailma. Professori emeritus Esko Valtaoja, TY
Digiklinikka
Opistotalon Pörssi-luokka 17.9.–3.12. perjantaisin klo 13–14.30
Tarvitsetko apua ja neuvoja tabletin, läppärin tai älypuhelimen kanssa?
Jos vastasit kyllä, tervetuloa paikalle. Sinulla voi olla yhdellä
kokoontumiskerralla korkeintaan kolme kysymystä, jotta ehdimme
käsittelemään kaikkien kysymykset. Neuvonta on kuitenkin yksilöllistä.
Hinta on 5 € / käyntikerta. Ei syyslomaviikolla 29.10.
Miten voin värittää mustavalkoisia kuvia?
Opistotalon Plakkari-luokka to 7.10. klo 12.30–14
Käytetään vanhoja mustavalkoisia valokuvia, joihin joko lisätään värejä
tai palautetaan värit. Ohjelmana käytetään ilmaista Gimp 2.10 kuvankäsittelyohjelmaa. Opetellaan palauttamaan kuvaan väritehosteet.
Näistä saa myös nättejä joulukortteja ystäville. Pajan ohjaa
suunnittelijaopettaja Suvi Soukki-Laine. Tapahtuma on osa
Vanhustenviikon ohjelmaa.

Vapaaehtoistoiminnankeskus LIISA
Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on elämänlaadun kohottaminen ja
sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen. Vapaaehtoistyö tukee ja
täydentää julkisia ja yksityisiä palveluja.
Vapaaehtoistoiminnankeskus LIISA toimii Porin perusturvakeskuksen
alueella. Yhteistyöllä on keskeinen sija toiminnassa ja sitä tehdään mm.
perusturvan eri toimijoiden, seurakuntien, järjestöjen ja oppilaitosten
kanssa.
LIISA järjestää useita kertoja vuodessa vapaaehtoistyön kursseja
yhdessä SPR:n Porin osaston kanssa. Vapaaehtoistyöntekijänä
toimimiseen riittää auttamisen halu ja kiinnostus työtä kohtaan.
Toiminnassa edellytetään ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sekä
luotettavuutta. Vapaaehtoistyö voi olla esimerkiksi asiointiapua tai
ystäväpalvelutoimintaa. Lisäksi monessa ryhmätoiminnassa ja
tapahtumissa tarvitaan vapaaehtoistyöntekijöitä. Tukea työhön saa
LIISAn työntekijöiltä, SPR:n ystäväpalvelulta sekä ryhmältä.
Kotiin tarjottavat vapaaehtoistyöntekijöiden palvelut
• avunvälitys esimerkiksi lääkäri- ja asiointikäynneille ja ulkoilemaan
• soittorinki: aamusoitto sovitusti yksin asuvalle
• lukurinki: lukijoita näkövammaisille kotiin tai ryhmiin
tilaukset puhelimitse numerosta 044 701 6636 (ma-pe
klo 9-15)
• ystävävälitys, SPR:n Porin osasto
tilaukset puhelimitse numerosta 044 701 4577(ma-pe
klo 12–15)
Monipuolisessa vapaaehtoistyössä saat itsellesi sisältöä elämään, uusia
kokemuksia sekä virkistystä ja hyvän mielen.

Liisan kaikille avoin toiminta Viikkarin Valkamassa 2021:

Maanantaisin:

Muistin virkistyskerho 10-11
Levyraati klo 12-13.15, pariton vko
Ristikonratkojat klo 13.30-15
Päivähartaus klo 14.15-15.15

Tiistaisin:

Bingo klo 10-11.30
Käsityökerho klo 11-14
Tuolijumppa klo 14.15-15.15

Keskiviikkoisin:

Englanninkeskustelukerho klo 9.45-10.45
Keskustelukerho klo 10-11
Yhteislauluhetki klo 11.30-13, aina kk:n viim.ke
LIISAn lukuhetki klo 11-12 kk:n kolmas
tai pariton

Torstaisin:

Tarinoita Porista kerho 1-2 x kk
Lukuhetki 11-12.30 kk:n ensimmäinen tai
pariton

Perjantaisin:

Tietotekniikkakerho klo 9-11
Tietovisa klo 10-11.30, pariton vko,
Canasta klo 11.30-15.30
Lukupiiri 12-13.30

MUUTA: Lauluillat 1xkk:ssa, klo 17-18.30 aina kk:n toinen
tiistai, alkaen 14.9.2021, runo-j a elokuvailtoja 3-4 kk
vuodessa
Ke 1.9.2021 alkaa Vapaaehtoiskeskus LIISAn
vapaaehtoistyöhön ja SPR:n ystävätoimintaan perehdyttävä
kurssi, joka koostuu kolmen kerran kokonaisuudesta.
Tiedustele p. 044 701 6640
Ke 1.9. klo 15:30-16:30 Kirjoittajapiiri alkaa Viikkarin
Valkamassa

6.9. alkaen ma ja to klo 12-14 avataan Juttuluuri
ikäihmisille: ”SOIT NY MUL” numeroon 0447012800. Voit
soittaa arkisista asioistasi ja kuulumisista. Vastaajina
vaitiolovelvolliset vapaaehtoiset. Sinun ei tarvitse kertoa
nimeäsi tai muuta henkilötietoasi.
Puhelu on maksuton (operaattorisi veloittaa
liittymäsopimuksen mukaisen hinnan pvm/mpm)
Ti 5.10 klo 14-15:30 Kohtaamispaikka Santrassa Ulvilassa
kaikille avoin ohjelmallinen Vanhustenviikon juhla.
To 7.10 klo 14.15-16:00 Vanhusten viikon kaikille avoin
ohjelmallinen juhla Viikkarin Valkamassa.
Ke 3.11 Klo 13-15:00 Ohjelmallinen kaikille avoin
ikäihmisten tapahtuma Kyläsaaren kylätalossa (Mörtintie 7)
Ke 1.12 klo 14:15-16:00 Kaikille avoin ohjelmallinen
Ikäystävällinen Pori tapahtuma Viikkarin Valkamassa
Pe 17.12 klo 14:15-15:00 Kaikille avoin
joulumusiikkitapahtuma Viikkarin Valkamassa.

Lisätietoja: Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori
Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Elina Kivelä-Peltorinne, puh. 044 701
6640
Viriketoiminnan ohjaaja Ritva Salminen, puh. 044 701 6695
Avunvälitys Ilona Stenfors-Jokinen puh. 044 701 6636
Ystävänvälitys puh: 044 701 4577
vapaaehtoistoimintakeskus.liisa@porinperusturva.fi

PORIN PERUSTURVAKESKUS
Ikäihmisten avoin kerhotoiminta
Kaikille ikäihmisille avointa kerhotoimintaa eri puolella Perusturvaaluetta. Kerhot toimivat pääsääntöisesti ikäihmisten asuttamien
asuintalojen kerhotiloissa, myös joissain muissa taloissa. Kerhot ovat
avoimia myös samalla alueella asuville.
Maanantai:

9.00-10.30 Veljeskoti, Itsenäisyydenkatu 34
12.00-13.30 Uudenkoiviston vanhustentalot,
Kasvihuoneenk. 1
14.15-15.45 400-vuotiskoti, Päärnäistenkatu 26
3.30-15.30 Liinaharjan vanhustentalot, Langintie 2
Tiistai:
9.30-11.00 Veteraanitalot, Maamittarinkatu 9
12.30-14.00 Tähtikatu, Tähtikatu 12
14.30-16.00 Väinölä, Luodontie 5
Keskiviikko:
9.30-11.00 Pormestarinluoto, Messupolku 2
13.00-14.30 Sampola, Puhurintie 1
12.30-14.30 Ahlainen, Vanhustentalot Ahlaistentie,
Torstai:
9.00-10.30 Pihlava, Uusitalontie 2
12.00-13.30 Mäntyluoto, Kallontie 6
14.30-16.00 Reposaari, Kaivokatu 10
Perjantai:
10.00-12.00 Kaasmarkku, Leineperintie 7, pariton viikko
11.00-13.00 Sibeliuspuisto, Säveltäjänkatu 10, parillinen
viikko
Kerhojen kesto on 1½- 2 tuntiin kerralla, aamu- tai iltapäivisin.
Kerhotoiminta pitää sisällään vaihtelevasti
- yhteisen kahvihetken, joka kerta, kahvimaksu 1euro
- kevyttä tuolijumppaa
- visailu, sketsejä, vitsejä
- tarinoita, kertomuksia
- kerholaisten omaa ohjelmaa
- laulua, bingoa
Tule kanssamme viihtymään ja ylläpitämään sosiaalista
kanssakäymistä.
Saat mielenvirkeyttä, huolet ja murheet unohtuvat sekä saat uusia
ystäviä. Jaksat kotona paremmin.
Tiedustelut, Virikeohjaaja 044 701 6695

VALTAKUNNALLINEN VANHUSTENVIIKKO 4.-8.10.2021
Maanantai 4.10. klo 11-15
Mummun Kamari, Itäpuisto 14
Hyvä kaffihetki – mukana päivähartaus klo 11.30.
Tiistai 5.10. klo 14-16
Rosenlew-museo, Kuninkaanlahdenkatu 14
Tehtaalla töissä: konepajan suunnittelija
Tehtaalla töissä -sarjassa tavataan Rosenlewilla työskennelleitä, jotka
muistelevat menneitä. Tällä kerralla museoon saapuu lauluryhmän
johtaja ja konepajan suunnittelija Taisto Lähteenmäki. Hän kertoo
melkein 40-vuotisesta urastaan porilaisessa
metalliteollisuudessa. Poikien ammattikoulusta valmistunut nuori mies
pääsi vuonna 1952 Porin konepajan kattilaosaston työkalukoppiin
apupojaksi. Kun koulutusta ja kokemusta karttui, hän siirtyi hitsaajaksi, ja
lopulta konepajan tuotteiden suunnittelijaksi höyrykattiloiden ja
sellutehtaan laitteiden pariin. Kahvimaksu 2 €.
Tiistai 5.10. klo 14-15.30
Kohtaamispaikka Santra, Ulvila
Kaikille avoin ohjelmallinen Vanhustenviikon juhla.
Keskiviikko 6.10. klo 11-15
Mummun Kamari, Itäpuisto 14
Hyvä kaffihetki – mukana päivähartaus klo 11.30.
Keskiviikko 6.10. klo 14-15
Poginal galleria, Eteläranta 6
Luonto taiteessa – Seniorien suunnistus Poriginal galleriaan
Ilmoittaudu mukaan: 044 701 1119/ Mirja Ramstedt-Salonen.
Rajoitettu osallistujamäärä.
Torstai 7.10. klo 10.55
Keski-Porin kirkko, Hallituskatu 1a
Pori Sinfonietta: Calm Sea -konsertin avoin kenraaliharjoitus
Muutokset mahdollisia.
…jatkuu seuraavalla sivulla…

…jatkuu edelliseltä sivulta…
Torstai 7.10. klo 12.30-14
Porin seudun kansalaisopiston Plakkari-luokka, GallenKallelankatu 14
Miten voin värittää mustavalkoisia kuvia?
Käytetään vanhoja mustavalkoisia valokuvia, joihin joko lisätään värejä
tai palautetaan värit. Ohjelmana käytetään ilmaista Gimp 2.10 kuvankäsittelyohjelmaa. Opetellaan palauttamaan kuvaan väritehosteet.
Näistä saa myös nättejä joulukortteja ystäville. Pajan ohjaa
suunnittelijaopettaja Suvi Soukki-Laine.
Torstai 7.10. klo 14.15-16
Viikkarin Valkama, Sali, Juhana Herttuankatu 17
Kaikille avoin ohjelmallinen Vanhustenviikon juhla
Perjantai 8.10. klo 10-19
Puuvillan ostoskeskus
Porin museoista reseptejä kulttuurinälkään!
Tule museotohtorin vastaanotolle Yhtä monta kulttuuria –tapahtumaan
Porin Puuvillan ostoskeskukseen! Saat kulttuurireseptin, jolla pääset
tutustumaan Porin museoiden monipuoliseen ja virkistävään tarjontaan.
Satakunnan Museo, Rosenlew-museo, Luontotalo Arkki,
Rakennuskulttuuritalo Toivo sekä Porin taidemuseo ja Poriginal galleria
esittelevät paikallista kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä kotimaista ja
kansainvälistä taidetta. Nauti kulttuurista yksin tai yhdessä ystävän
kanssa, koe, kokeile ja leiki, museoissa on monia mahdollisuuksia.
Tutustu Porin oman orkesterin toimintaan
Pori Sinfonietta on mukana Yhtä monta kulttuuria –tapahtumassa
esittelemässä toimintaansa. Lippuarvonta.
Kaikkiin senioriviikon tapahtumiin on vapaa pääsy.
Porin kaupungin sivistystoimialan kulttuuriyksikkö
www.pori.fi/kulttuuri | kulttuuri@pori.fi
0ikeudet muutoksiin pidätetään

