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Kilpailijoiden kirjaaminen ja numeroiden 
jako alkaa Urheilutalolla klo 9.30. Kaikki 
juoksijat palkitaan. Ennakkoilmoittautuneille 
juoksutapahtuma on ilmainen, muilta peri-
tään 10€/perhe. Ennakkoilmoittautuminen 
15.8.-3.9.2018 ja tarkemmat ohjeet: www.
hirvensalonheitto.fi. Buffetti. Tervetuloa ko-
kemaan liikunnan iloa! 
Lisätietoja: minrainen77@gmail.com. 
Järj. Hirvensalon Heitto ja Lautturin päiväko-
din vanhempainyhdistys

Hirvensalon Urheilutalon 
hiekkakenttä, Syvälahdentie 31

klo 10

Lasten juoksukiLpaiLut 1 – 12 –
vuotiaiLLe 

Lauantai 8.9.

sunnuntai 9.9.

keskiviikko 12.9.

Hirvensalon kirjasto, Vanha 
Kakskerrantie 8

Syvälahden monitoimitalon piha-
alue, Vanha Kakskerrantie 8

Hirvensalon kirkko, 
Honkaistentie 85

klo 14-15.30

klo 9-13

klo 9.45

ikivihreiden hittimittari

pop up – toritapahtuma

Lipunnosto, messu ja 
hirvensaLopäivien päätös 

perjantai 14.9.

Lauantai 15.9.

sunnuntai 16.9.

Pelaamisen jälkeen sauna- ja uintimahdolli-
suus. Järj. Hirvensalon omakotiyhdistys

Maksuton luomien tarkastelu hirvensalolai-
sille. Ajanvaraus 27.8. alkaen p.02-2657927 
ma-pe klo 9-11. Järj. Lounais-Suomen Syö-
päyhdistys

Sopraano Katri Jalonen ja pianisti Esa Ylö-
nen esittävät ruusuaiheisia lauluja. Tilai-
suuteen myydään lippuja etukäteen Meri-
Karinan hyvinvointikeskuksen infosta ja 
Matkarista Itäiseltä Pitkäkadulta. Liput 18 €, 
LSSY:n jäsenkortilla 15 €. Lipputulot ohja-
taan yhdistyksen syöväntorjuntatyöhön. 
Järj. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Järj. Attendo Villa Hirvensalo

Yleisötilaisuus kartanon pihalla, grillaus- ja 
piknikmahdollisuus. Mukaan kutsuttu pai-
kallisia panelisteja keskustelemaan Hirven-
saloon liittyvistä aiheista. Osallistujina mm: 
Saara-Sofia Siren, Juhani Tamminen, Jarmo 
Laivoranta, Riku Lehtinen, puhetta johtaa 
Mainiki-lehden päätoimittaja Timo Närä. 
Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyk-
siä, etukäteen niitä voi lähettää: toimitus@
maininkilehti.fi. Järj. Kaupunkikartano Ruo-
koranta ja Maininki-lehti

perinteinen LentopaLLoturnaus 

LuomihuoLipäivä

ruusuja-konsertti 

joeL haLLikaisen konsertti 

hirvensaLon käräjät (speakers’ 
Corner/hyde park) 

Kokoontuminen Wäino Aaltosen 
koulun parkkipaikalla

klo 13

puiden istutus ja metsäretki 
toijaistenmäen nuotiopaikaLLe 

klo 11

klo 9-15.30

Ekumeeninen taidekappeli, Seiska-
rinkatu 32

Villa Attendo, Aamunkoitonkatu 5

Kaupunkikartano Ruokoranta, 
Ruokorannantie 15

Kesäkoti Margareta, Tammistontie- 
Margareetantie

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, 
Seiskarinkatu 35

klo 16

klo 12

klo 16-18

Osallistujat pääsevät äänestämään Turusta 
kertovista/turkulaisten muusikoiden teke-
mistä kappaleista, ovatko ne hittejä vai hu-
teja. Järj. Turun kaupunginkirjasto

Monipuolista ohjelmaa: mm. yhdistysten 
esittelypisteitä, Turun kaupungin ”Nuok-
karibiili” ja kirppismyyntiä. Kirpputoripaik-
kamaksu 5 € kerätään tapahtumassa - oma 
pöytä mukaan! Parkkipaikalle ei autoja eikä 
pyöriä. Torilla metallinkeräys lava, johon 
saarelaiset saavat tuoda ilmaiseksi metalli-
romua (ei sähkölaitteita eikä öljytynnyreitä!)
Järj. Hirvensalopäivätoimikunta

Lipunnosto klo 9.45 (Louhen tytöt). Päätös-
juhlassa julkistetaan perinteiseen tapaan 
Vuoden Luotolainen. 

Lisäksi Hirvensalon Apteekki järjestää koko 
viikon ohjelmaa 15-vuotissyntymäpäivien 
merkeissä, seuraa Apteekin omaa ilmoitte-
lua!

Seuraa ilmoittelua tapahtumista ja mahdol-
lisista muutoksista: 
www.saaretverkossa.fi/hirvensalopaivat 
facebook.com/hirvensalopaivat

klo 13 puiden istutus ja klo 14 metsäretki. 
Metsäretkellä on mukana opas kertomassa 
alueen luonnosta ja eläimistä, lähellä nuo-
tiopaikkaa nähtävillä muutamia entisöityjä 
traktoreita. Molemmissa järj. Hirvensalo-
seura  


