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Punainen lanka tapahtuma 

18.9.2019 klo 16:00-19:30. Tule Kaarinan keskusliikuntapuistoon yksin, kaksin, perheen 

kanssa tai kaveriporukalla kiertämään rataa, jonka varrella 14 toiminta- ja 

infopistettä sekä makkara- ja lettumyyntiä. Mukana on useita Kaarinalaisia yhdistyksiä 

esittelemässä toimintaansa ja teettämässä tehtäviä.  Kulkijoilla on kaksi pistettä, 

Makkaranmyynti (1€/kpl) ja Frisbeen tarkkuusheitto. 

Maalissa tarjotaan radan kiertäneille kahvia, teetä, mehua ja rinkeli.  

Ensimmäiset lähdöt klo 16:00 ja viimeiset lähdöt klo 18:00. 

Radalla tutustut moniin Kaarinalaisiin toimijoihin sekä kierrettyäsi radan osallistut 

useiden upeiden yritysten lahjoittamien palkintojen arvontaan. 

Tervetuloa tustumaan tapahtumaan ja myöskin muutama vapaaehtoinen otetaan 

avosylin vastaan (soitto Joukolle 0400 227 064). 

Geokätköretki 

Järjestetään lauantaina 21.9.2019. Kokoontuminen Voivalan venesataman parkkipaikalla 

klo 11:00. Retken vetäjänä Pertti Degerholm.  

Sitovat ilmoittautumiset 17.9.2019 mennessä Jouko Välimäelle p.040 0227 064.  

Retki toteutetaan, jos mukaan lähtee vähintäin 5 henkilöä. 

Metsämörritoiminta 

Metsämörritoimintaan tarvitaan apuohjaajaa Merja Aspin kaveriksi. Sinulla on 

mahdollisuus osallistua Turun Ladun majalla 7.-8.9. järjestettävälle 

Metsämörriohjaajakurssille. Kurssin käynti ei kuitenkaan ole edellytys, joten voit 

http://www.kaarinankulkijat.fi/
http://www.kaarinankulkijat.fi/
https://www.facebook.com/kaarinan.kulkijat
https://www.facebook.com/kaarinan.kulkijat


 

 

www-sivut: http://www.kaarinankulkijat.fi  s-posti: kaarinankulkijat@gmail.com
  
facebook: https://www.facebook.com/kaarinan.kulkijat  
PJ: Jouko Välimäki p.040 0227 064           sihteeri: Niina Anttila p.040 8214125  
rahastonhoitaja: Arja Kanerva p.040 7424 158   

ilmoittautua apuohjaajaksi myös ilman kurssia. Jos kiinnostuit, ilmoittaudu Jouko 

Välimäelle p.040 0227 064 

FrisbeeGolf 

Maanantaisin klo 14:00 Kaarinan yleisurheilukentän vieressä olevalla frisbee-golf 

radalla. Vetäjänä Jouko Mäkelä. 

Keilailu 

Tiistaisin klo 17:30 alkaen 3.9. vetäjänä Ritva Haltia. Ilmoittautumiset aina 

maanantaihin mennessä Ritvalle p. 040 0227 221 ratojen varausta varten. 

Peli-illat 

jatkuvat joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 18:00-21:00 Puntarissa Jouko 

Välimäen vetäminä. Syyskauden päivämäärät: ke 25.9., ke 30.10., marraskuussa ei ole 

peli-iltaa, joulukuussa poikkeuksellisesti jo ke 18.12. Tule oppimaan uusia pelejä tai 

pelaamaan vanhoja tuttuja pelejä. Voit tuoda jonkun oman pelin tullessasi ja 

kaverisikin. 

Kesäpelit 

Loppuneet tältä kesältä. 

Sauvakävely  
Lopetettiin keväällä sen jälkeen, kun useampaan lehdessä ilmoitettuun kävelyyn ei 

tullut osallistujia. Päätettiin kartoittaa tarvetta sauvakävelyjen järjestämiseksi. Jos 

haluaisit, että kävelyjä jatketaan ja haluaisit mahdollisesti osallistua sauvakävelyihin, 

ilmoita kiinnostuksesi ja sinulle parhaiten sopivat päivät ja kellonajat puheenjohtajalle. 

Jouko Välimäki p. 040 0227 064 
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Kilometrikisa 

Kilometrikisa on loppusuoralla. Se päättyy 22.9.2019. Hallituksessa ei uskota, että 

meidän yli sadan jäsenen joukossa olisi vain kuusi pyäräilijää. Sen verran on ollut 

kisaan ilmoittautuneita. Vielä ehdit liittyä kisaan ja kirjata kilometrisi, vaikka niitä 

olisi vähän. 

Jos olet unohtanut salasanasi, palauta salasana 

täältä:  https://www.kilometrikisa.fi/accounts/recover/   

Jos et ole vielä liittynyt aiemmin mukaan, rekisteröidy 

täältä: https://www.kilometrikisa.fi/accounts/register/ 

Kun olet onnistuneesti Kirjautunut, pääset liittymään joukkueeseen "Liity 

joukkueeseen" -kohdasta tunnuskoodilla: 1251. Liity joukkueeseen ilmestyy 

kirjautuessasi ylävalikkoon, tässä suora linkki vielä https://www.kilometrikisa.fi/teams/join/ 
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