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KAUPUNGIN-
OSA-

PÄIVÄT
Seuraa ilmoitt elua Hirvensalopäivien tapahtumista ja 

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

ohjelman toteutukseen saatt avat vaikutt aa viranomaisten 
ohjeet ja määräykset koronan suhteen.

Pyhän Henrikin Eku-
meeninen Taidekappeli 
ja Meri-Karina, Seiska-
rinkatu 35

Pyhän Henrikin Ekumeeninen 
Taidekappeli, Seiskarinkatu 35

klo 11.45

klo 13.30-14.30

LIpunnosto ja hIRvensaLopäIvIen 
päätÖs 

YhteIsLauLutILaIsuus toIvevIRRet

sunnuntai 6.9. Lisäksi:

Lipunnosto klo 11.45 (Louhen Tytöt, Merika-
rinan piha). Klo 12.00 Taidekappelissa päät-
täjäiset ja vuoden luotolaisen julkistaminen.

Ratsutalli Friskala, Friskalanti e 18
Non-stop talutusratsastusta, hinta 5 €: 
• lauantaina 29.8.2020 klo 15-16
• sunnuntaina 6.9.2020 klo 15-16

Hoitola Lemon, Aamunkoitonkatu 1
Meiltä saat parturi-kampaajan, kosmetolo-
gin ja koulutetun hierojan palveluita Haarlas-
sa. Puh. parturi-kampaajalle ja kosmetologil-
le  040 149 2938, puh. koulutetulle hierojalle 
044 2382608. www.hoitolalemon.com



Juoksijoiden kirjaaminen ja numeroiden 
jako alkaa Urheilutalon hiekkakentällä klo 
9. Juoksut alkaen nuorimmista ikäluokista 
porrastaen vanhempiin juoksijoihin. Kaikki 
juoksijat palkitaan. Ennakkoilmoittautu-
neille tapahtuma on ilmainen, muille 10 €/
perhe. Buffetti. Ennakkoilmoittautuminen 
9.8.-22.8.2020. Tarkemmat tiedot tapahtu-
masta, juoksuaikatauluista ja ohjeet ilmoit-
tautumisesta: www.hirvensalonheitto.fi. 
Lisätietoja: minrainen77@gmail.com
Järj. Hirvensalon Heitto ja Syvälahden van-
hemmat.

Hirvensalon Urheilutalon hiekkakenttä, 
Syvälahdentie 31

klo 9.30

Lasten juoksutapahtuma (1–12 v.)

Lauantai 29.8.

sunnuntai 30.8.

keskiviikko 2.9.

Hirvensalon kirkon piha-
alue, Honkaistentie 85

Koirapuisto, Toijaistentie 156

Hirvensalon Hiihtokeskuksen 
parkkipaikka, Kakskerrantie 111

klo 17-18

klo 18

klo 12 alkaen

hash house haRRIeRs tuRku 
-juoksu

koko peRheen RetkeILYkuRssI 
aLoItteLIjoILLe

koko peRheen nuotIopaIkkaRetkI

hIRvensaLon nuoRIsoteatteRIn 
avoImet näYteLmähaRjoItukset 

hIRvensaLon saaRIkIeRRos 
BussILLa

maanantai 31.8.

tiistai 1.9.

torstai 3.9.

Lauantai 5.9.

Voit ilmoittautua mukaan turnaukseen kuu-
den hengen joukkueella. Ilmoittautumiset 
ja lisätiedot: Risto 040 503 1289 tai Kuller-
vo 040 092 8875. Pelaamisen jälkeen sau-
na- ja uintimahdollisuus. Järj. Hirvensalon 
Omakotiyhdistys.

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

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. järjestää: 
Pursiseuralla on mahdollisuus päästä kokei-
lemaan purjehdusta kokeneen purjehtijan 
kanssa. Purjehdus on ilmainen eikä tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Terrassen Mat & 
Bar tarjoaa kahvin ja pullan erikoishintaan.

Taidekappelin esittely, urkumusiikkia Anja 
Nurminen. Esillä olevaan kuvanveistäjä 
Simo Heleniuksen Juuret -näyttelyyn tutus-
tuminen ja Kappelin Ladyjen kahvit. Vapaa-
ehtoinen kahvimaksu.

Yleisötilaisuus Syvälahdessa, mukaan on 
kutsuttu paikallisia panelisteja keskustele-
maan Hirvensaloon liittyvistä kaikkia kiin-
nostavista aiheista. Osallistujina mm. Jarmo 
Laivoranta, Riku Lehtinen, Petja Raaska, 
Jarmo Salo ja Saara-Sofia Siren. Puhetta 
johtaa Maininki-lehden päätoimittaja Timo 
Närä. Yleisöllä on mahdollisuus esittää ky-
symyksiä, etukäteen niitä voi lähettää: toi-
mitus@maininkilehti.fi. Järj. Hirvensalopäi-
vätoimikunta ja Maininki-lehti.

peRInteInen LentopaLLotuRnaus 

YhteIsLauLua

tuLe tutustumaan puRjehDukseen

”pYhän kosketus” & kappeLIn kahvIt

hIRvensaLo aReena 
-paneeLIkeskusteLu 

klo 11

klo 18-

klo 17-20

Pyhän Henrikin Ekumeeninen 
Taidekappeli, Seiskarinkatu 35

Syvälahden monitoimitalon koulun 
aulassa, Vanha Kakskerrantie 8

Kesäkoti Margareta, Tam-
mistontie-Margareetantie

Pyhän Henrikin Ekumeeni-
nen Taidekappeli, Seiska-
rinkatu 35

Valaanpyytäjänkatu 10-
12, Pikisaari

klo 12

klo 16

Oletko ihmetellyt, mitä ovat teiden ja pol-
kujen varsilta löytyvät pienet sahanpuru-
kasat?  Entä mitä tarkoittavat juoksijoiden 
äänekkäät ”OnOn” -huudot?  Nyt Sinulla on 
mahdollisuus tulla tutustumaan Hash House 
Harriers Turku -juoksukerhon toimintaan!  
Kokoonnumme Hirvensalossa Kaupunkikar-
tano Ruokorannassa (Ruokorannantie 15) 
maanantaina 31.8.2020 klo 17.45.  Aluksi 
on pieni valmennus illan juoksulenkkiä var-
ten, jonka jälkeen klo 18 juoksijat starttaa-
vat noin seitsemän kilometrin mittaiselle 
lenkille. Juoksun jälkeen Kaupunkikartanolla 
on tarjolla HHH Turku -kerhon jäsenille ja 
toimintaan tutustuville juoksijoille saunat ja 
uintimahdollisuus Illoisten järvessä. Vierai-
levat juoksijat voivat ottaa omat pyyhkeet 
ja palauttavat juomat mukaan!  Ole hyvä ja 
ilmoittaudu viimeistään sunnuntai-iltaan 
30.8.2020 mennessä: riku.lehtinen@kau-
punkikartano.fi tai 0400 22 55 77.

Partiolippukunta Louhen Tyttöjen vetä-
mällä maksuttomalla kurssilla käydään läpi 
ja testataan tavallisimpia retkeilyvarusteita 
sekä niiden käyttöä koko perheelle sopival-
la tavalla. Luvassa myös vinkkejä ja ideoita 
retkeilyyn Turun seudulla perheen kanssa.

Perinteinen koko perheen nuotiopaikkaret-
ki. Lähtö koirapuiston luota. Matkan varrella 
luontopolun ihmeisiin tutustumista. Perillä 
makkaranpaistoa ja mukavaa yhdessäoloa.
Järj. Hirvensaloseura.

Hirvensalon Nuorisoteatteri harjoittelee 
marraskuussa ensi-iltaan tulevaa, hulvatonta 
koko perheen komediaa Aliisa Ihmemaassa. 
Ovet ova t avoinna yleisölle klo 14-16. Terve-
tuloa seuraamaan harjoituksia, juttelemaan 
työryhmän kanssa tai vaikka vain nauttimaan 
kahvitarjoilusta! Lisätietoja: www.hirvarit.fi 

Hirvensalon saarikierroksen teemana uusi 
ja vanha kotisaaremme. Kokoontuminen klo 
12 laskettelurinteen parkkipaikalle ja paluu 
samaan paikkaan. Oppaana toimii Sakari 
Itähaarla. Aikuiset 10 €, lapset 7-17 v. 5 € 
ja alle 7-vuotiaat ilmaiseksi. Jokaisella tulee 
olla bussissa istumapaikka eli ei voi ottaa 
lapsia syliin. Kierroksen kesto noin 3-4 tuntia 
– tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautumiset 
viimeistään 28.8.2020 mennessä Marja-
Liisalle: ml.salminen@icloud.com. Saarikier-
roksen maksu 28.8.2020 mennessä Hirven-
salopäivätoimikunnan tilille: FI13 1524 3006 
1020 56. Merkitse maksun lisätietoihin ”Saa-
rikierros” ja osallistujien nimet. Järj. Hirven-
salopäivätoimikunta.

Kaupunkikartano Ruokoranta, Ruoko-
rannantie 15

klo 18, kokoontuminen klo 17.45

Syvälahden monitoimitalon koulun 
aulassa, Vanha Kakskerrantie 8

klo 14-16


