
           

 

 

          

            Vanhalinnan Omakotiyhdistys ry:n jäsentiedote 2/2022 

           Wanhalinnan Savut 
                             Olemme toimineet jo yli 40-vuotta!   

 

                        

                   

 

 
 

 
 
 
 

       
 
  
 
 
 
         
Yhdistys on varannut lippuja Liedon kesäteatteriin ja Emma-teatteriin.    
Olemme mukana elokuussa järjestettävässä Lieto-viikossa. Tapahtumat 
muualla tässä lehtisessä. 
 
Liikenne on asuinalueillamme vilkastunut huomattavasti. Tasa-arvoisia 
risteyksiä on paljon alueellamme. Lapset ovat kesälomalla ja liikkuvat 
teillämme ja kujillamme ehkä enemmän kuin kouluaikana. 
Aikuiset, muistakaa hillitä kaasujalkaa ja ajaa varovasti. Ollaan 
esimerkkejä nuorisollemme!  
 
Lämmintä ja turvallista kesää kaikille Loukinaisten ja Vanhalinnan 
asukkaille!  
  
Vanhalinnan Oky:n johtokunta   
 



 
 
 
TEATTERIT: 
 
Liedon teatteri:  
 

  
29.6.klo 19 Kukonharjantie 3, 21410 Lieto 
 
Liput: yhdistyksen jäsen 21€, ( ei jäsen 25€) sisältäen kahvi/tee+pulla 
Varaa lippusi Leenalta 22.6. mennessä sähköpostilla karvalaleena@gmail.com 

 
Emma-Teatteri: 
 

Miestä näkyvissä 

11.8. klo 19.00 
 
Emma-teatteri, Kailon saari, 
Naantali 
 
 
 
 
 
 

Liput: yhdistyksen jäsen 35€, eläk. jäsen 33€  ( ei jäsen 37€/eläk. 35€)  
Varaa lippusi Leenalta 11.7. mennessä sähköpostilla karvalaleena@gmail.com 

 
 
Yhdistyksen nettisivun osoite on: 
www.vanhalinnanomakotiyhdistys.yhdistysavain.fi  
Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Karvala p. 0400 881520 
 

http://www.vanhalinnanomakotiyhdistys.yhdistysavain.fi/


 
        
 LIETO-VIIKKO  

  
 
Lieto-viikon tapahtumia alueellamme: 
 
Taiteiden yönä perjantai 19.8.2022 klo 17.45 -19 saamme vierailla 
Pulkkion Torpan pihalla, Vanha Härkätie 48 Vanhalinna. 
 

Professori Jouko Martikaisen johdolla 
saamme tutustua Pulkkion kappeliin. 
Umpipihalla laulamme perhe Lempan 
säestyksellä kesäisiä lauluja ja juomme 
pullakahvit. Sateen sattuessa sisätilassa. 
Tilaisuus on ilmainen.  
 
 
 

Keskiviikkona 24.8.2022 klo 17.30 
Sirkusaiheinen lasten tapahtuma 
Loukinaisten koulun kentällä.Mukana 
pellet Carlo Carvatzo ja Mauritzio 
Himatzo ja muuta sirkusväkeä. 
Puffetti ja muuta mukavaa. Vapaa 
pääsy. 
 
 
 
 

 
Perinteinen kulttuurikävely järjestetään myös tänä vuonna alueellamme 
Lieto-viikolla. Tarkemmat tiedot myöhemmin Lieto-viikon ohjelmassa. 



 
 

                            
                          Juhlat tulossa ?  

 
 
Vanhalinnan Oky vuokraa baarikahvinkeitintä edulliseen 5€ hintaan.  
Varaukset Leenalta 0400881520 

 
Yhdistyksellä on vuokrattavana edulliseen 5€ hintaan  
 
   

• oksasakset jatkovarrella 

• raivaussaha                                  

• oksasilppuri                                          

• pensasleikkuri 

• siimaleikkuri 

• lehtipuhallin 
 

 Vuokrausta hoitaa Ismo Saarinen puh. 050 590 9907  

 
 
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi! Saat alennusta mm. konsertti- 
ja teatterilipuista ja voit osallistua yhdistyksen varaamiin liikuntavuoroihin 
Loukinaisten koululla. 
 
Maksaessasi laita viestikenttään sähköpostiosoitteesi tai sen 
puuttuessa osoitteesi. Yhdistyksen jäsenmaksu 10€/talous, josta 
lahjoitetaan 1 € vuorovuosin Loukinaisten koulun tai päiväkodin 
vanhempainyhdistykselle!  
Vuonna 2022 kohde on Loukinaisten päiväkodin vanhempain yhdistys. 
Maksu tilille Liedon Sp FI48 4309 1050 008752  

https://www.google.fi/imgres?imgurl=https://4.bp.blogspot.com/-4lAXudrDpWw/V0ybviWrsJI/AAAAAAAAAaM/dhr8G4YQvx8A8kAIgbZ_WSh5SLJfOTC0ACLcB/s1600/WP_20160518_006%5b1%5d.jpg&imgrefurl=http://pianpuutarhaunelmia.blogspot.com/2016/05/vaaleanpunainen-kottikarry.html&docid=RgDMDiF6KP2CiM&tbnid=yVfPCRxPVctO2M:&vet=12ahUKEwiq34K-6YraAhWEyaYKHQHhD2Q4yAEQMygzMDN6BAgAEDc..i&w=1600&h=901&bih=900&biw=1680&q=kottik%C3%A4rryt&ved=2ahUKEwiq34K-6YraAhWEyaYKHQHhD2Q4yAEQMygzMDN6BAgAEDc&iact=mrc&uact=8

