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LoLa polkupyöräviesti 

Tule mukaan vastaanottamaan viestikapulaa Salon Samoojilta Tuorlaan torstaina 2.5. 

Kokoontuminen Kaarinatalon edustalla siten, että lähdemme polkemaan Tuorlaan 14:00. 

Salon Samoojat luovuttavat viestikapulan Kaarinan Kulkijoille n. klo 15. Matka yhteen 

suuntaan n. 4,5 km. 

 

Kaarinan kulkijat vievät viestin 

Paraisille lauantaina 4.5. Lähtö 

Kaarinatalon edustalta tasan 11:00. Tule 

ajoissa paikalle. Yhdensuuntainen matka 

n. 15 km. Saariston Polun edustajat 

vastaanottavat viestikapulan meiltä 

Keskuspuistossa , “Lucius alienus”-

veistoksen luona n. 13:00  

 

Kulkijoiden yhdyshenkilönä viestissä toimii Arja Kanerva p. 040 7424158. 

Unelmien liikuntapäivä 

Unelmien Liikuntapäivä on yhteinen tapahtuma kaikenikäisille 11.5. klo 10-14 Hovirinnan 

rannassa. Ohjelmassa mm.valokuvasuunnistusta, Ville Viking, poliisi, Liikkuu 

leikkipuistojumppa, kuplafutista, Frisbee Golffia, kesäpelejä, letunpaistoa ja 

makkaranpaistoa. Tapahtumassa on Kaarinan Kulkijoitten esittelypiste. 

Tapahtumaan tarvitaan talkoolaisia. Ilmoittaudu JoukolleVälimäelle p. 040 0227 064 
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Koko perheen eräpäivä 

Tule ulkoilemaan Linnavuoren Luontopolulle Piikkiöön, Kaarinaan 26.5. Erilaisia 

tapahtumia: Erärastit, ampumarata, ammuntasimulaattori, makkaranpaistoa, 

letunpaistoa, ym. kolmessa eri paikassa klo 10-17. Lue lisää tapahtumista ja paikoista 

sähköpostin liitteenä olevista mainoksista. 

Kilometrikisa 

Kohta taas alkaa Kesäkilometrikisa! 

Tule mukaan polkemaan hyvää mieltä ja kisahenkeä ja osallistumaan mahtaviin 

arvontapalkintojen arpajaisiin Kaarinan kulkijoiden joukkueessa. Kapteenina Jouko 

Mäkelä. 

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/  

FrisbeeGolf 

Kaarinan Kulkijoitten omat FrisbeeGolfit jatkuvat taas Jouko Mäkelän johdolla 

maanantaisin klo 14:00 Kaarinan keskusliikuntapuistossa. 

Sauvakävely  
Torstaina 25.4. klo 18:00 Suomen Latu järjestää Impivaarassa tapahtuman 

”Sauvakävelyn uudet tuulet”. Tapahtumassa tuodaan esille uusinta tutkimustietoa 

sauvakävelyn terveysvaikutuksista. Esitellään modernin sauvakävelyn konsepti ja 

tekniikka. Ohjataan ihmisiä sauvakävelyn saloihin. 

Keilaus On jo kesätauolla ja jatkuu taas syksyllä. 
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Peli-illat 

Kevään viimeinen peli-ilta keskiviikkona 24.4. klo 18:00 alkaen Puntarissa. Tule 

oppimaan uusia pelejä tai pelaamaan vanhoja tuttuja pelejä. Voit tuoda jonkun oman 

pelin tullessasi ja kaverisikin. 

Kesäpelit 

Tiistaina 21.5. ensimmäinen kerta 18:00 Urheilupuiston takakentällä. 

 
 

Puheenjohtajan terveiset 

Hyvät jäsenet 

Tästä tiedotteesta huomaatte,että meillä on tärkeitä ja näyttäviä tapahtumia tulossa. 

Lola (lounais-Suomen latualue) pyöräviesti tulee saamaan paljon julkisuutta ja Tuorlaan 

toivomme saavamme lehdistöäkin paikalle. Olisi tärkeää että siellä olisi nahdollisimman 

paljon jäseniä ottamassa viestiä vastaan. Paikalle voisi tulla myös autolla jollei ole 

mahdollista pyöräillä sinne. 

Toinen suuri haaste on kulkijoille unelmien liikunta päivä. Kulkijoiden on tarkoitus 

heittää siellä Frisbeen tarkkuusheittoa. Pelauttaa mölkkyä ja betanqueta, esitellä 

toimintaansa ja paistaa ja myydä makkaraa. Hallitus ei pysty toteuttamaan 

tapahtumaa ilman teidän jäsenten tukea. 

Toivon että saisimme tähän tapahtumaan apua teiltä. Odottelen vapaaehtoisten 

ilmoittatumista 

terveisin Jouko Välimäki 
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