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Ma 23.5.
Lyylinpäivän kaffet Kuralan 
Kylämäessä
Yhteislaulun ja haitarinsoiton 
merkeissä Kuralan Kylämäen 
kahvila Omenassa ja Kanelissa, ja 
sään salliessa voi ulkonakin 
istuskella. 

klo 14, Kuralan Kylämäki, Jaanintie 45

Nummenpakan Kesäjuhla, 
Kaikki Liikkumaan! 
- SirkusUnionin temppuilijat 
temppuilevat taas ja opettavat 
temppuja
. Yleisö liikkuu vanhan Seuraa 
johtajaa -leikin kiemuroissa Jyryn 
johdolla
. Jyryn pienten ryhmä Helmet 
esittää Rölli-tanssia
- Lapset ja nuoret voivat ohjatusti 
testata omia rajojaan eri urheilula-
jeissa
- Nummen koulun vanhempainyh-
distys Nukko opettaa ja leikittää 
perinneleikkejä kaikkien iloksi ja 
riemuksi
- Liikuntavälinekirppis, tuotto 
Nummen koulun lasten harrastus-
toimintaan
- Pussijuoksukilpailu, kaikki 
juoksijat palkitaan
- Kentän kuntoiluvälineet kaikkien 
käytössä
- Recykkelin sähköpolkupyörä 
koeajettavana, opastusta vaivatto-
maan ajamiseen annetaan
- Asvalttitaiteilijoille liidut käytössä. 
Parhaat teokset kuvataan!
Kaarinan VPK:n paloautot paikalla
- Omaishoitajien kaffe- ja Pientalo-
jen makkarapuffetti paikalla janon- 
ja näläntorjuntaan

Juhlakulkue kokoontuu perintei-
seen tapaan Kaarinan VPK:n 
pihalla Kirkkotie 26 klo 17.45, josta 
lähdetään Kuuvuoren kentälle 
paloautojen johdolla. Nummenpa-
kanviikon avauksen suorittaa 
Nummenmäen Pientalot ry:n 

puheenjohtaja Reijo Aulio klo 18.

klo 18, Kuuvuoren kentällä, Suntiontie

Ti 24.5.
Pakan Paserus ympärs 

Etupakka 
Pakan Tyttö, arkkitehti Viri Teppo-
Pärnä johtaaa joukkoja. Jo kerran 
on Etupakan talojen ”helmet”” 
bongattu, nyt ne etsitään ja 
esitellään uudestaan. 

Kokoontuminen Lauri Viljasen puistossa, 
Tammitien ja Vanhan Hämeentien 
kulmassa klo 18.

Ke 25.5.
Pyöräilyn tieto- ja taitoajo-

tapahtuma lapsille 
Hannunniitun koulun kentällä klo 
14-16
Nyt kysytään liikennesääntöjä, 
katsastetaan pyöriä ja suoritetaan 
taitoajokoe taitoajoradalla. 
Kaikki pienet ja vähän isommatkin 
fillaristit saavat taitoajosta ja 
pyörän katsastuksesta todistuksen.

klo 14-16, Hannunniitun koulun 
kentällä

To 26.5.
Pihakirppis posetiivinsoiton 
tahdissa
Kahvipuffetti ja posetiivari ovat 
paikalla koko päivän. Tule 
toivomaan mielimusiikkiasi! Myynti 
Omaishoitokeskuksen toiminnan 
tueksi.

klo 10-15, Omaishoitokeskuksen 
pihalla, Vanha Hämeentie 105

Nojatuolimatka Tulp Paserul 
Aurajoe yläjuaksul 
Luvassa on matkakertomus, jonka 
oppaana tuttu Turkuopas Liisa 
Ruonti. 

klo 16-17, Kuralan kylämäen Kanalassa

Pakan Parlamentti kokoontuu 
täysistuntoon 
Jätteenkeräysastiat varmasti 
puhuttavat; päivänpolttaviin 
kysymyksiin ovat lupautuneet 

vastaamaan L&T:n sidosryhmä-
päällikkö Antti Siipola ja Rinki 
Oy:n kouluttaja Miia Jylhä. 
Katujen kunnossapitokysymyksiin 
vastaa Kuntecin tuotantojohtaja 
Mikko Kunttu. Postin edustaja on 
paikalla ja poliisikin voi tulla 
kertomaan näkemyksensä Pakan 
liikenteestä. Eikä yllätysvieraita 
pidä unohtaa!

T-talon juhlasalissa klo 18, Vanha 
Hämeentie 29

Pe 27.5.
Perjantaikerhon tasapaino-

ryhmä esittäytyy T-talolla 
Samalla reissulla voi tutustua 
muuhunkin eläkeläistoimintaan

klo 11-13, Vanha hämeentie 29

Vesilaitosmuseon avoimet ovet 
Aurajokisäätiön opas kertoo 
juomaveden tekemisen 
vaiheista silloin kun vettä otettiin 
Aurajoesta. 

klo 17-19, Halisentie 4

Siltatanssit Halisten vanhalla 
sillalla 
Tanssit tahdittaa tuttu turkulainen 
Ari Rantanen taustajoukkoineen
Tanssi jos mikä on liikuntaa, ei 
muuta kuin kävele Halisten sillalle 
ja pistä pari tuntia jalalla koreasti! 

klo 19-21

La 28.5.
Kirpputori Lauri Viljasen 
puistossa 
”Työlki ellää mut kaupal rikastuu!” 
Tule myymään, tule ostamaan, 
siihenhän se kauppa perustuu. 
Myyntipaikkavaraukset p. 050 918 
5027 ja -hinta 5 euroa jäseniltä. 
Ei-jäsenetkin ovat tervetulleita, 
myyntipaikka heille 10 euroa.

klo 10-14 Tammitien ja vanhan 
Hämeentien kulmauksessa 

Oi ihana toukokuu! Kuralan 
Kylämäessä on kevättä 
rinnassa! 
Viikonlopun aikana juhlistetaan 

kevään tuloa ja ihastellaan 
puutarhan ihmeitä. - Kokeiluvers-
taalla sukelletaan vanhojen 
valokuvien maailmaan ja isoäidin-
aikaisiin perhepotretteihin. 

klo 11-17

Kuuvuorirock
Kuuvuorirock soi Aurinkotarhassa, 
hotelli Caribian vieressä, klo 16-22 
niin kuin se on joka vuosi soinut!

Su 29.5.
Kirkkokahvit Pyhän Katariinan 
kirkon pihalla kirkonmenojen 
jälkeen  

Oi ihana toukokuu jatkuu 
Kylämäessä klo 11-17


