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Meidät löytää myös:

Kaupunginosaviikot
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KAUPUNGIN-
OSA-

PÄIVÄT
Seuraa ilmoitt elua Hirvensalopäivien tapahtumista ja 

mahdollisista muutoksista facebook.com/hirvensalopaivat 
ja myös järjestäjien omilta sivustoilta.

Hirvensalon kirkko, Honkaistenti e 85

klo 9.45

LIpunnosto, messu ja 
hIRvensaLopÄIvIen pÄÄtÖs 

sunnuntai 25.8. Lisäksi:

Lipunnosto klo 9.45 (Louhen tytöt). Klo 10    
messu ja vuoden luotolaisen valinta, kirkko-
kahvit.

Ratsutalli Friskala, Friskalanti e 18
Non-stop talutusratsastusta, hinta 5 €: 
• la 17.8 klo 15-16
• ma 19.8 klo 16-17
• su 25.8 klo 15-16.

Hoitola Lemon (Hirvensalon toimipiste), 
Aamunkoitonkatu 1
Hirvensalopäivien ajan tarjouksessa:
• Kulmien ja ripsien kestovärjäys 20€ 

(norm. 27€)
• Ripsien kestotaivutus 50€ (norm. 65€)
• Kestolakkaus 35€ (norm. 40€)
• 30 min hieronta 20€ (norm. 29€)
• Four reasons -40% (poislukien uudet 

professional tuott eet)



Juoksijoiden kirjaaminen ja numeroiden jako 
alkaa Urheilutalon/urheilukentän maastos-
sa klo 9. Juoksut alkaen nuorimmista ikä-
luokista porrastaen vanhempiin juoksijoihin. 
Kaikki juoksijat palkitaan. Ennakkoilmoittau-
tuneille tapahtuma on ilmainen, muille 10€/
perhe. Buffetti. Ennakkoilmoittautuminen 
15.7.-11.8.2019. Tarkemmat tiedot tapah-
tumasta, juoksuaikatauluista ja ohjeet il-
moittautumisesta:  www.hirvensalonheitto.fi. 
Lisätietoja: minrainen77@gmail.com. 
Järj. Hirvensalon Heitto ja Lautturin päiväko-
din vanhempainyhdistys

Hirvensalon Urheilutalon hiekkakenttä, 
Syvälahdentie 31

klo 9.30

Lasten juoksutapahtuma (1–12 v.)

Lauantai 17.8. sunnuntai 18.8.

keskiviikko 21.8.

Hirvensalon kirkon piha-
alue, Honkaistentie 85

Koirapuisto, Toijaistentie 156

Huudi Centrum Finland/FIKMU, 
Pikikurjentie 16

Hirvensalon Hiihtokeskuksen 
parkkipaikka, Kakskerrantie 111

klo 17-18

klo 18

klo 13-20

klo 12 alkaen

hash house haRRIeRs tuRku –
keRhon 40-vuotIsjuhLajuoksu

koko peRheen RetkeILYkuRssI 
(aLoItteLIjoILLe)

koko peRheen nuotIopaIkkaRetkI

avoImet ovet petRI Ruususen 
huuDI-museossa

hIRvensaLon saaRIkIeRRos 
BussILLa

maanantai 19.8.

tiistai 20.8.

torstai 22.8.

Lauantai 24.8.

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

Kesäiltaan sopivia yhteislauluja. Laulatta-
jana Ari Rantanen. Kahvitarjoilu Kappelin 
Ladyt, vapaaehtoinen kahvimaksu.

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. ja Terrassen 
Mat & Bar järjestävät: Pursiseuralla mah-
dollisuus päästä kokeilemaan purjehdusta 
kokeneen purjehtijan kanssa. Purjehdus on 
ilmainen eikä tarvitse ilmoittautua etukä-
teen. Ravintolassa tarjolla herkkuja erikois-
hintaan.

Pyhän Henrikin Ekumeenisen Taidekappe-
lin esittely, urkumusiikkia ja esillä olevaan 
taidenäyttelyyn tutustuminen. Anja Nur-
minen ja Kappelin Ladyt. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu.

Tule tutustumaan - avoimet ovet Matti 
”Rag” Paanasen luona.

Yleisötilaisuus kartanon pihalla. Mukaan on 
kutsuttu paikallisia panelisteja keskustele-
maan Hirvensaloon liittyvistä aiheista. Osal-
listujina mm: Hannu Konola, Jarmo Laivo-
ranta, Riku Lehtinen, Petja Raaska, Tapani 
Kaarlas ja Saara-Sofia Siren. Puhetta johtaa 
Maininki-lehden päätoimittaja Timo Närä. 
Yleisöllä mahdollisuus esittää kysymyksiä, 
etukäteen niitä voi lähettää: toimitus@mai-
ninkilehti.fi. Järj. Kaupunkikartano Ruoko-
ranta ja Maininki-lehti

peRInteInen LentopaLLotuRnaus 

YhteIsLauLua

tuLe tutustumaan puRjehDukseen

”pYhÄn kosketus” & kappeLIn kahvIt

avoImet ovet taIteILIja mattI ”RaG” 
paanasen nÄYtteLYYn

tuRpakÄRÄjÄt ja avoImet ovet 
kaupunkIkaRtano RuokoRannassa

Syvälahden monitoimitalo, Vanha Kaks-
kerrantie 8

klo 11-15

pop up-toRItapahtuma 

klo 11

klo 18-

klo 17-20

Pyhän Henrikin Ekumeeninen 
Taidekappeli, Seiskarinkatu 32

Toijaistentie 16 as 6

Kaupunkikartano Ruoko-
ranta, Ruokorannantie 15

Kesäkoti Margareta, Tam-
mistontie-Margareetantie

Pyhän Henrikin Ekumeeni-
nen Taidekappeli, Seiska-
rinkatu 32

Valaanpyytäjänkatu 10-
12, Pikisaari

klo 12

klo 12-16

klo 15

Järjestyksessään 2082. juoksu. Mukaan voi 
tulla kuka tahansa Hash House Harriersin 
toiminnasta kiinnostunut. Kokoonnumme 
puoli tuntia ennen starttia klo 17.30, jolloin 
kerhoomme tutustuvat kandidaatit saavat 
pienen valmennuksen illan juoksulenkkiä 

varten. Reitin pituus 6-7 km ja sauvakävellen 
4,5 km. Juoksun jälkeen Kaupunkikartanolla 
on tarjolla HHH Turku -kerhon jäsenille ja 
toimintaan tutustuville juoksijoille saunat, 
pikkusuolaiset ja palauttavat juomat hintaan 
25€ per juoksija.  Vierailevat juoksijat voivat 
ottaa omat pyyhkeet ja juomat mukaan! Ole 
hyvä ja ilmoittaudu tarjoilujen mitoittami-
seksi heti tai viimeistään sunnuntai-iltaan 
18.8.2019 mennessä mariann.tapper@kau-
punkikartano.fi tai 040 72 11 591 ja kerro sa-
malla mahdollisista ruoka-aineallergioistasi!

Partiolippukunta Louhen Tyttöjen vetämällä 
kurssilla käydään läpi ja testataan tavallisim-
pia retkeilyvarusteita sekä niiden käyttöä 
koko perheelle sopivalla tavalla. Luvassa 
myös vinkkejä ja ideoita retkeilyyn Turun 
seudulla perheen kanssa. Kurssi on maksuton.

Koko perheen nuotiopaikkaretki. Lähtö koi-
rapuiston luota. Perillä makkaranpaistoa, 
luonto-oppaana biologianopettaja Pirkko 
Kangas. Järj. Hirvensaloseura

Avoimet ovet Petri Ruususen Huudi-mu-
seossa, missä esillä kansainvälisesti pal-
kittuja erikoismoottoripyöriä ja fiktiivisiä 
tiedeinstrumentteja, Sielunkeinu, Tsaarin 
Indian, Suomen kuningaskuntahanke ym.

Kokoontuminen klo 12 Slalomin parkkipai-
kalla ja paluu samaan paikkaan. Oppaana 
toimii Sakari Itähaarla. Illoisten siirtolapuu-
tarhalla on kahvit ja pulla (hinta 2€ sisältyy 
saarikierroksen hintaan).
Aikuiset 10€ lapset 7-17 v. 5€ ja alle 7 -vuo-
tiaat ilmaiseksi. Jokaisella tulee olla istuma-
paikka eli ei voi ottaa lapsia syliin. Kierroksen 
kesto n. 4 tuntia – tarkentuu myöhemmin.
Ilmoittautumiset viim. 16.8. mennessä 
Marja-Liisalle: ml.salminen@icloud.com. 
Saarikierroksen maksu 16.8. mennessä Hir-
vensalopäivätoimikunnan tilille: FI13 1524 
3006 1020 56. Merkitse maksun lisätietoihin 
”Saarikierros” ja osallistujien nimet. 
Järj. Hirvensalopäivätoimikunta

Ohjelmassa mm. yhdistysten esittelypistei-
tä, koiravaljakkovetoa (2€/ajelu) ja kirppis-
myyntiä yms. Paikkamaksu 5€, joka kerä-
tään tapahtumassa. Varaukset 12.8.2019 
mennessä: Anneli Sukari-Laivoranta puh. 
040 7358 733 tai anneli.sukari@laivoranta.fi. 
Monitoimitalon asfaltoidulle parkkipaikalle 
ei autoja eikä pyöriä. Torilla metallinkerä-
yslava, johon saarelaiset saavat tuoda me-
talliromua ilmaiseksi (EI sähkölaitteita eikä 
öljytynnyreitä!). Järj. Hirvensalopäivätoimi-
kunta

Kaupunkikartano Ruoko-
ranta, Ruokorannantie 15

klo 18


