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Ma 22.8.
Luomuspaja tutuksi piha-
peleillä 
Tervetuloa pelamaan uusia sekä 
vanhempia pihapelejä koko 
perheen voimin. Täältä löytyy 
mm. frisbeegolf, puhallustikka, 
hyppynarut, koripallokori, mölkky 
ja paljon muuta. Luomuspajan 
sisätiloissa voit tutustua tarkemmin 
toimintaamme sekä hengähtää 
hetkiseksi nauttimaan buffetin 
antimista. 
Luomuspaja on kahden naisen 
yritys Marttilan tilalla Saramäessä. 
Järjestämme erilaisia kädentaito-
jen kursseja ja pajoja, lasten 
syntymäpäiviä, yritysten virkistys-
päiviä, polttareita, tiimipäiviä sekä 
erilaisia tapahtumia. Luomuspaja 
sijaitsee vain 8 kilometrin päässä 
Turun keskustasta ja paikalle 
pääsee helposti myös bussilla, nro 
22 ja 22A (pysäkki T9 kauppato-
rilla), matkan kesto noin 10 min. 
Pysäkki on nimeltään Maarian 
allas. Luomuspaja sijaitsee mäen 
päällä vanhassa navettarakennuk-
sessa, matkalta löytyy opasteet 
paikalle. 

klo 17 - 19, Paimalantie 38

Ti 23.8.
Luomuspaja tutuksi mosaiikki-
työllä
Tervetuloa mukavan kädentaidon 
pariin Luomuspajalle. Illan aikana 
teemme kaakelinpalasista litteän 
mosaiikkityön, esim. talonnumero, 
pannunalunen, wc-kyltti, vain 
mielikuvitus on rajana. 10 euron 
hinta sisältää ohjauksen ja kaiken 
tarvittavan materiaalin. Mukaan 
voi osallistua kaikki, alle 
10-vuotialle kuitenkin vanhempi 
mukaan. 

klo 17 - 19, Paimalantie 38

Ke 24.8.
Kulttuurikävely Jäkärlässä 
Kokoontuminen Jäkärlän kirjaston 
edessä. Kai Kaituri esittelee 
Jäkärlän historiaa ja kulttuuria 
lyhyehköllä kulttuurikävelyretkellä. 
Lopuksi palataan kirjastoon ja 
tutustutaan siihen eilen-tänään-
huomenna -teemalla.  

klo 17, Arkeologinkatu 5

To 25.8. 
Paikallista historiaa kootaan 
Myllyojalla
Kerätään tietoja, muistoja ja 
valokuvia (skannataan paikalla) 
sekä henkilöhahmoista, rakennuk-
sista, maisemista että tapahtumista 
Maariassa vuosina 1940 – 1952. 
Tähtäimessä on Eskola-Rantalan 
sukutrilogian kolmannen osan 
esittäminen Suomen juhlavuonna 
2017 Maarian Kesäteatterissa 
Myllyojalla, tapahtumien autentti-
sella tapahtumapaikalla. Edelliset 
osat: Kaksi Maariaa – punavalkoi-
nen sukukunta sekä Mustat autot 
Maarian yössä – 30-luvun käskyt 
ja kiellot. Marja-Liisa Haapa-aho 
02-247 2018. 

klo 18, Myllyoja, Paimalantie 374

Koulukävely Yli-Maariassa 
Kävelyn lomassa, tulevan 
Yli-Maarian koulun tulevaa 
sijaintia nyt vielä luonnontilaisena 
katsellessa keskustellaan mm. ko. 
koulun oppilaiden reiteistä 
opinahjoonsa sekä muista 
Yli-Maariaa koskevista asioista. 
Osanottajat voivat itse kokeilla 
pyörillä tai kävellen lasten 
kulkumahdollisuuksia. Vetäjinä Kai 
Kaituri 040-750 4730 ja Juha 
Mörönen.

klo 18, Kokoontuminen Päiväkoti 
Touhulan edessä Yli-Maariassa, 
Vakiniituntie 2

Pe 26.8.
Karaoke-ilta Olivia Ravintola 
Pizzeriassa 
Vapaamuotoinen Karaoke-lauluilta 
Maarian uudessa ravintolassa 
K-Marketin vieressä.

klo 22-02, Talolankatu 7

La 27.8.
Tutustuminen Maarian keski-
seen hautausmaahan ja 
kappeliin 
Tämä kiviaidalla aidattu Maarian 
hautausmaa vihittiin käyttöönsä 
vuonna 1890. Pieni, pinta-alaltaan 
vajaan puolen hehtaarin kokoinen 
hautausmaa on täynnä ja siihen 
haudataan enää vain vanhoihin 
sukuhautoihin tai seurakunnalle 
palautuneisiin hautoihin. Hautoja 
on n. 870. Pieni siunauskappeli on 
vuodelta 1892. Kuullaan hautaus-
maan historiaa sekä tietoa 
kappelista ja hautoihin siunatuista 
maarialaisista. 

klo 14, kokoontuminen hautausmaan 
portilla, Vanha Tampereentie 120

Su 28.8. 
Perinteinen Myllyojan 
Syyskonsertti 
Esiintyjinä Maria Kamchilina-
Larionova, piano; Oleg Larionov, 
alttoviulu; Maxim Larionov 10v, 
viulu; Pietarin Mariinski-
oopperateatterista tulee solisti, 
jonka nimi ilmoitetaan myöhem-
min. Ovimaksu 30 euroa sis. 
tarjoilun. Järj. Ruusuportti ry,  
Marja-Liisa Haapa-aho 02-247 
2018.

klo 15, Maarian Myllyoja, Paimalantie 
374

Lisäksi:

Ma 8.8.
Paimalan Wanhan Koulun 
entisten oppilaiden perintei-
nen kesätapaaminen  
Yhteisiä nuoruudenmuisteloita, 
yhteislaulua, yhdessäoloa. 
Marja-Liisa Haapa-aho 02-247 
2018. 

klo 14, Maarian Myllyoja, Paimalantie 
374

La 3.9.
Mauri Kunnaksen kirjaan 
perustuva Herra Hakkarainen 
harrastaa -lastennäytelmä
MLL Moisio tiedottaa: Linnateatte-
rin lastennäytelmä saapuu jälleen 
Moision koululle. Liput 8 euroa,  
MLL Moision paikallisyhdistyksen 
jäsenille jäsenkorttia vastaan liput 
6 euroa. Lipunmyynnin alkamises-
ta tiedotetaan nettisivuillamme 
moisio.mll.fi sekä Facebookissa: 
MLL Moisio.

klo 15, Moision koulutie 2

Tähtäimessä on Eskola-Rantalan 
sukutrilogian kolmannen osan 
esittäminen Suomen juhlavuonna 
2017 Maarian Kesäteatterissa 
Myllyojalla, tapahtumien autentti
sella tapahtumapaikalla. Edelliset 
osat: Kaksi Maariaa – punavalkoi
nen sukukunta sekä Mustat autot 
Maarian yössä – 30-luvun käskyt 
ja kiellot. Marja-Liisa Haapa-aho 
02-247 2018. 

klo 18, Myllyoja, Paimalantie 374


