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Kulttuuripäivät 8-9.6.2019 Turussa 
 
Lauantai 8.6.2019 
 
Työhyvinvointisäätiö järjestää kulttuuripäivät Turussa 8-9.6.2019. Tapahtumaan voivat osallis-
tua Posti-konsernin työntekijät sekä rajoitettu määrä eläkeläisiä, jotka ovat jääneet eläkkeelle 
konsernin palveluksesta. Ilmoittautumisen yhteydessä peritään 25 € suuruinen osallistumis-
maksu. Mikäli osallistut myös illalliselle, niin siitä peritään 10 € maksu ilmoittautumisen yhtey-
dessä. 
 
Majoittuminen on 2 hengen huoneissa Radisson Blu Marina Palacessa ja Solo Sokos Hotel 
Turun Seurahuoneella, jotka ovat muutaman minuutin kävelymatkan päässä toisistaan. Si-
säänkirjautuminen hotelleihin alkaa klo 15.00 jälkeen, joten matkatavarat jätetään vas-
taanotossa niille varattuun säilytystilaan. Suurimmassa osassa 2 hengen huoneissa tulee ole-
maan parivuoteet. 
 
Tapahtuma alkaa lounaalla kello 11.00 – 12.30 Radisson Blu Marina Palacessa, Linnankatu 
32, 20100 Turku. Kaikki bussit tulevat suoraan tänne ja matkatavarat laitetaan tämän hotellin 
säilytystilaan. 
 
Lounaan jälkeen lauantaina on mahdollista tutustua Turkuun monin eri tavoin. Järjestämme 
samanlaiset vaihtoehdot klo 13-15 ja 16-18 välisinä aikoina. Turkuun voit tutustua kahden eri 
teemaisen kävelykierroksen kautta ja Turun linnaan sekä merimuseo Forum Marinumiin on 
varattu useampia opastuskierroksia. 
 
Ohjelma (pidätämme oikeudet muutoksiin) 
 
Lauantai 8.6.2019 
 
kello 11.00–12.30 Buffet-lounas, Marina Palace. Henkilökunta opastaa 1 ja 2 kerroksiin. 
 
kello 13.00–15.00 Eri teemaiset kävelykierrokset max 30 hlöä/ryhmä. Molemmat kävely-

kierrokset lähtevät hotellilta Radisson Blu Marina Palacesta ja kestä-
vät noin kaksi tuntia. Kävelykierroksiin pukeutuminen sään mukaan ja 
jalkaan mukavat kävelykengät. 

 

• Riverside Walk (Kävelykierros Aurajoen rantamia pitkin tutus-
tuttaa matkailijan turkulaisten yhteisen olohuoneeseen – Aura-
joen rantamiin ja samalla Turun historiaan ja nykyaikaan. 
Matkan varrella tutustutaan mm. kaupunkitaiteeseen, historialli-
siin rakennuksiin ja kulttuurikohteisiin. Max 30 henkilöä.) 
 

• Salaperäinen Turku (Oppaan seurassa perehdytään siihen 
Turkuun, joka kätkeytyy postikorttien, matkailumainosten ja pe-
rinteisen historiankirjoitusten taakse. Matkan varrella kerrotaan 
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tarinoita myös varjoisilta kujilta. Luvassa on hurjia juttuja mes-
tauksista, kaupungin ravintola- ja yöelämästä, kummituksista ja 
rikoksista. Tämä kävelykierros vie matkailijan paikkoihin, joit-
hän ei omin päin löytäisi ja joista paikallisetkaan eivät tiedä. 
Max 30 hlöä.) 
 

Tutustuminen Turun linnaan  
Tänne on varattu 3 opastuskierrosta ja ne kestävät noin tunnin. Opas-
tukset alkavat porrastetusti klo 13.00, klo 13.30 ja klo 14.00. Jokai-
seen ryhmään mahtuu max 30 hlöä. 
Bussit ajavat non stoppina hotellin ja linnan väliä. Ensimmäinen bussi 
lähtee hotellilta klo 12.45 ja viimeinen bussi lähtee viimeistään klo 
15.15 takaisin hotelliin. 
 
Turun linnaan voi myös tutustua omatoimisesti ilmoittamalla lipun-
myyntiin koodisanan ”TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ”, jolloin säätiö mak-
saa linnan sisäänpääsymaksun. 

 
Tutustuminen merimuseoon Forum Marinum 
Tänne on varattu 3 opastuskierrosta ja ne kestävät noin tunnin. Kaikki 
opastukset alkavat klo 13.30 ja kaikkiin ryhmiin mahtuu max 30 hlöä. 
Bussit ajavat non stoppina hotellin ja merimuseon väliä. Ensimmäinen 
bussi lähtee hotellilta klo 12.45 ja viimeinen bussi lähtee viimeistään 
klo 15.15 takaisin hotelliin. 
 
Merimuseoon voi myös tutustua omatoimisesti ilmoittamalla lipun-
myyntiin koodisanan ”TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ”, jolloin säätiö mak-
saa museon sisäänpääsymaksun. 
 
Postimuseon toimintapisteet Forum Marinumissa, vapaasti kaikille 
halukkaille non stoppina 

   
1. Virtuaalipeli 
Tule kokeilemaan virtuaalista postinlajittelua. Postimestari-pelissä 
pääset virtuaalilasien ja -ohjainten avulla 1970-luvun postitoimistoon 
leimaamaan ja lajittelemaan postilähetyksiä. Testaa tarkkuuttasi ja 
nopeuttasi pohjatulosta vastaan ja voit saavuttaa Postimestarin arvo-
nimen sekä yllätyspalkinnon! 
 
2. Palikkatesti 
Kokeile soveltuvuuttasi postinlajittelutehtävään 1960–1970 -luvulla 
käytössä olleella testillä. 
Taustaa pelille: postin lajittelu ja jakeluhenkilöstölle räätälöity soveltu-
vuustesti. 1960–1970 -luvulla Postissa oli ajoittain pulaa lajittelu- ja ja-
keluhenkilöstöstä. Henkilökuntaa palkattaessa käytettiin soveltuvuus-
testiä. Testissä on puinen alusta, johon on porattu 30 reikää sekä nii-

http://www.tyohyvinvointisaatio.fi/


 

 
Ohjelma 

3/4 
 

 

 

 
Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö sr. 
Mechelininkatu 10 C 40, 00100 HELSINKI   Y-tunnus: 2042735-1 
www.tyohyvinvointisaatio.fi 

hin sopivat puutapit. Testattavan pitää nostella pöydällä olevat puuta-
pit yhtä aikaa molemmilla käsillä alkaen ylimmältä riviltä keskeltä kohti 
reunoja aina alimmalle riville saakka. Normaali suoritusaika oli 30 se-
kuntia. Jos aika ylittyi, niin henkilö ei soveltunut näppäryyttä ja nopeut-
ta vaativiin lajittelutöihin. 
 
3. Tunnista esine 
Tunnista postissa käytössä ollut esine. Kaikille oikein arvanneille Pos-
timuseo antaa yllätyspalkinnon. 

 
kello 15.00-16.00 Vaihtoaika (Mahdollisuus mm. sisäänkirjautumisen tekemiseen hotel-

liin. Mahdollisen ruuhkan vuoksi tämä on mahdollista tehdä myös 
myöhemmin!) 

 
kello 16.00–18.00 Eri teemaiset kävelykierrokset max 30 hlö/ryhmä 

• Riverside Walk 

• Salaperäinen Turku 
 

Tutustuminen Turun linnaan  
Tänne on varattu 3 opastuskierrosta ja ne kestävät noin tunnin. Opas-
tukset alkavat porrastetusti klo 16.00, klo 16.30 ja 17.00. Jokaiseen 
ryhmään mahtuu max 30 hlöä. 
Bussit ajavat non stoppina hotellin ja linnan väliä. Bussit lähtevät ho-
tellilta klo 15.45 ja lähtevät takaisin hotellille viimeistään klo 18.15. 
Turun linnaan voi myös tutustua omatoimisesti ilmoittamalla lipun-
myyntiin koodisanan ”TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ”, jolloin säätiö mak-
saa linnan sisäänpääsymaksun. 

 
Tutustuminen merimuseoon Forum Marinum 
Tänne on varattu 3 opastuskierrosta ja ne kestävät noin tunnin. Kaikki 
opastukset alkavat klo 16.00 ja ryhmiin mahtuu max 30 hlöä. 
Bussit ajavat non stoppina hotellin ja merimuseon väliä. Bussit lähte-
vät hotellilta klo 15.45 ja lähtevät takaisin hotellille viimeistään klo 
18.15. 
 
Merimuseoon voi myös tutustua omatoimisesti ilmoittamalla lipun-
myyntiin koodisanan ”TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ”, jolloin säätiö mak-
saa museon sisäänpääsymaksun. 

 
Postimuseon toimintapisteet Forum Marinumissa, vapaasti kaikille 
halukkaille non stoppina 

   
1. Virtuaalipeli (pelien esittelyt klo 13-15 kohdassa) 

 
2. Palikkatesti 
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3. Tunnista esine 
 
 
kello 19.00–21.00 buffet-illallinen, Marinan juhlakerros, 2. krs (maksullinen, 10 €) 
kello 21.00- 24.00 vapaata illanviettoa ja tanssimusiikkia klo 23.30 asti 
 
Sunnuntai 9.6.2019 
 
kello 7.30–10.00 aamiainen  
kello 10.30  bussit lähtevät kotimatkalle 
kello 12.00  viimeistään kaikkien huoneiden luovutus  
 
Hyvää kotimatkaa. 
 
 
Lisätietoa kohteista: 
 
Turun linna http://www.turku.fi/turunlinna 
 
Forum Marinum http://www.forum-marinum.fi/fi/ 
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