


On kulunut jo 30 vuotta ensimmäises-
tä Naisten Kesäkuun Kutosesta. Kun 
tämän ajankulun tajusin, halusin juh-
listaa tätä tapahtumaa ja herättää sen 
henkiin tänä kesänä.

Tapahtuma sai alkunsa ihan mieli-
johteesta. Meillä oli tapana ystäväni ja 
työtoverini Kaarinan kanssa jumpata 
yhdessä ”Annen aerojumppaa” lp-le-
vyn tahdissa. Olimme juuri lopetelleet 
ja istuimme meidän takkahuoneessa 
ja pohdimme Naisten kympille lähtöä 
Helsinkiin. Mieheni Paavo kuuli suun-
nitelmistamme ja heitti ilmaan, että 
miksi ette järjestä itse vastaavaa tän-
ne, niin ei tarvitse Helsinkiin lähteä. 
Siitä kaikki sitten lähti.

Tapahtuma on alusta asti otettu 
vastaan tosi hyvin. Uskonkin, että kun 
kyseessä ei ole kilpailu ja matkakin,  
6 km, on maltillinen, niin se houkutte-
lee mukaan. Lisäksi reitin voi kiertää 
eri tavoin. Ei tarvitse juosta, voi hyvin 
kävellä, ja ottaa vaikka kävelysauvat 
mukaan. Mukana ovat olleet myös 
äidit lastenvaunujen ohjaimissa. Voit 
edetä ihan omalla vauhdillasi. Yrityk-
set ovat myös innokkaasti lähettäneet 

oman ryhmänsä tapahtumaan, mikä 
luo yhteenkuuluvuutta työpaikoilla. 
Miespuoliset ovat lähteneet mukaan 
huolto- ja kannustusjoukkoihin reitin 
varrelle, tästä iso kiitos teille hyvät 
herrat.

Kesäkuun Kutosesta tuli perinne, 
mistä eräs tapahtumassa monesti ol-
lut on sanonut ”Kesä alkaa Uudesta-
kaupungista ja Kesäkuun Kutosesta, 
Täällä on aina niin kaunis ilma ja mah-
tava tunnelma”.

Tätä mahtavaa tunnelmaa toivonkin 
teidän kaikkien tulevan taas koke-
maan tulevana kesänä. Luvassa on iki-
muistoinen päivä. Paljon positiivista 
energiaa ovat luomassa ihana Susan-
na Laine, Puoli seitsemän ohjelmasta 
yleisöäänestyksessä palkittu Kultai-
nen Venla -pystin saanut juontaja.

Sekä joogaopettaja ”Miki” Mikaela 
Vuorisalmi, joka auttaa avaamaan 
kehoamme, jotta matka taittuu kuin 
siivillä. Lisäksi saamme nautiskella 
iskelmälegenda Dannyn mahtavasta 
musiikista. Olisi todella kiva, jos nä-
kisin myös jo aikaisemmin mukana 
olleita konkareita (fuskatkaa vaikka 
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vähän matkassa). Ottakaa reilusti hi-
hasta, niin muistellaan menneitä.

Luotettava tuttu Kutosen tii-
mi on taas varmistamassa, 
että kaikki asiat hoituvat 
niin kuin pitää. Rautai-
nen ryhmä Kalannin 
Eläkeliiton yhdis-
tyksestä on myös 
perinteisesti mu-
kana ohjaamassa 
teitä reitillä. Ja 
Paavonkin näette 
vielä lavalla.

Olen todella in-
noissani Tulevas-
ta Kesäkuun Kuto-
sesta! Toivottavasti 
tekin!

Kutosella nähdään!
Maiju Koskivaara
Kesäkuun Kutosen äiti.

KEVÄÄN 
MERKIT

Laadukkaat vaatteet ja tennarit 
naisille miehille ja lapsille 

Alinenkatu 30, Uusikaupunki - 02 8484801
Avoinna ma-pe klo 10-17, la klo 10-13:30
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ILMOITTAUTUMINEN

1. Maksa osallistumismaksu Kesäkuun Kutosen tilille FI6152110320136611.

2. Voit ilmoittautua myös netissä www.kesakuunkutonen.fi/ilmoittaudu, jonka 
jälkeen käyt omassa verkkopankissasi maksamassa osallistumismaksun.

Muista merkitä osallistujan nimi, osoite ja paidan koko lisätietoihin. Tapahtu-
mapaikalla on nimilista osallistumismaksun maksaneista, mistä nimeä vastaan 
saa tapahtumarannekkeen.

Huom! Pidäthän huolta osallistujarannekkeestasi, vain sillä saat kaiken tapah-
tumassa jaettavan materiaalin sekä yhteistyökumppaneiden antaman mahdol-
lisen edun.

ILMOITTAUTUMINEN - RYHMÄT

Osallistumismaksu voidaan maksaa myös yhteismaksuna Kesäkuun Kutosen 
tilille FI6152110320136611.

Ilmoita ryhmän nimi ja osallistujien nimi- ja yhteystiedot, sekä paitojen koot. 
Sähköpostitse marjut.koskivaara@gmail.com tai postitse Als Club Ky, Pl 91, 02101 
Espoo

Ryhmät voivat myös ilmoittautua paras asu ja ilme -kilpailuun.

OSALLISTUMISMAKSUT

40€ 30.4.2019 asti
45€ 31.5.2019 asti
52€ 1.6.2019 jälkeen

Osallistumismaksua ei palauteta, vaikka kyseessä olisi sairaustapaus. Korvaavan 
henkilön voi ilmoittaa tilalle, jos ei itse pääse osallistumaan.

Järjestäjä pidättää oikeuden aikataulu- ja muihin mahdollisiin ohjelmamuutok-
siin tapahtumassa. Osallistumismaksu ei sisällä tapaturmavakuutusta.

OSALLISTUMISMAKSU SISÄLTÄÄ

•	 Sisäänpääsy mahtavaan liikuntatapahtumaan
•	 Kesäkuun Kutosen lenkkipaita
•	 Lenkkieväspaketti
•	 Huolto tapahtumapaikalla ja reitin varrella
•	 Positiivista energiaa antava ohjelma: alkujumppa, joogaa, kenkämuotinäytös
•	 Huippuviihdettä 
•	 Arvontalipuke

KESÄKUUN KUTOSEN INFO

marjut@kesakuunkutonen. fi
www.kesakuunkutonen.fi

TapahTumapaikka

Crusell-Puisto, Uusikaupunki

klo 11   Tapahtuma alkaa, Tervetuloa Kesäkuun  
  Kutoselle!
  Ilmoittautuminen / paitojen 
  ja rannekkeiden jako
  Ryhmien ilmoittautuminen paras   
  asu -kilpailuun
  Juontaja Susanna Laine
  Musiikkia

klo 12.45  Alkulämmittely, Mikaela Vuorisalmi

klo 13   Lähtö 6 km
  Lenkin jälkeen eväiden syöntiä 
  ja kivaa yhdessäoloa
  Palauttavaa joogaa, Mikaela Vuorisalmi
  Alinan kenkänäytös
  Paras ryhmä palkitaan
  Arvonta ja palkintojen jako
  Danny

n. klo 15.30  Tapahtuman päätös

”Tehdään päivästä 

ikimuistoinen. Heivataan 

huolet nurkkaan ja 

keskitytään tekemään 

itsellemme hyvä olo, 

yhdessä nauttien.”

- Mikaela “Miki” Vuorisalmi,

Joogaopettaja ja valmentaja, 

mentalCLINIC



Hyvää mieltä, liikunnan hurmaa, mu-
siikkia ja hauskaa yhdessäoloa on tar-
jolla Kesäkuun Kutosessa lauantaina 
8. kesäkuuta Uudessakaupungissa.

Kuuden kilometrin lenkki kulkee 
merellisissä maisemissa ja viehättä-
vän puutalokaupungin kaduilla. Sen 
voi kiertää kävellen tai juosten.

Tapahtumaa luotsaava Maiju Kos-
kivaara kannustaa juhlatapahtumaan 
kaikenlaisia naisia. Kutosella ei kil-
pailla kuin korkeintaan itsensä kans-
sa.

– Voit tulla yksin tai yhdessä ja ke-
rätä porukan vaikka työkavereista tai 
harrastuksen parista. Tärkeintä on 
osallistuminen ja hyvä mieli. Lenkin 
voi tehdä juosten tai kävellen, eikä 
aikaa mitata, hän painottaa.

Koskivaara muistelee, että ensim-
mäisen tapahtuman osallistujamäärä 
30 vuotta sitten oli todellinen yllätys. 

– Olisimme olleet tyytyväisiä, jos 
mukaan olisi tullut edes 300 naista, 
mutta tulijoita olikin heti toista tu-
hatta. Kaikesta kuitenkin selvittiin ja 
ilmeisesti tehtiin jotain oikeinkin, sil-
lä seuraavana vuonna meni sitten jo  
1 500 osanottajan raja rikki.

Yhteisöllisyyden, naisten keskinäi-
sen hauskanpitomahdollisuuden ja 
kuntoilun lisäksi tarjolla oli ensim-
mäisestä vuodesta lähtien myös joku 
julkkisluokkaan laskettava vieras. Tätä 
perinnettä vaalitaan myös juhlata-
pahtumassa. Juontajana toimii Ylen 
suositun Puoli seitsemää -ohjelman 
toimittaja Susanna Laine ja liikun-
taosuuden jälkeen naisia viihdyttää 
laulaja Danny.

Vuoden 2010 Kutosen jälkeen tapah-
tumaa ei ole järjestetty, vaikka osal-
listujien puutteeseen tapahtuma ei 
kuivunut. Viimeisessäkin mukana oli 

tuhat osallistujaa.
Toistuvat pyynnöt naisten oman 

kuntotapahtuman henkiinherättä-
misestä saivat Maijun ja hänen mie-
hensä Paavo Koskivaaran tarttumaan 
ohjaksiin uudelleen.

Kesäkuun Kutosen 30-vuotisjuhla-
tapahtuma järjestetään lauantaina 
8.6.2019. Startti- ja tapahtumapaikka-

na on Crusell-puisto.
– Reitti kiertää Uudenkaupungin 

keskustassa paikoissa, jotka kaikkien 
tänne saapuvien turistien pitää näh-
dä, Maiju Koskivaara hehkuttaa.
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Kesäkuun Kutosen alkutahteja vuodelta 1991.
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Naantali
SUNFEST

Pe 2.8.2019
N A A N T A L I
K U P A R I V U O R E N  U R H E I L U K E N T T Ä
LIPUT alk. 64,50€ | WWW.TICKETMASTER.FI

naantalisunfest.fi

Mukana myös
Kaartin soittokunta
 solistina Diandra

Naantali
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karjurock
18.-20.7.2019 UUSIKAUPUNKI

LIPUT: TO 20€/25€, TO PERHELIPPU 55€/65€, PE/LA 45€/55€, 
2PV. (PE-LA) 75€/85€, 3PV. (TO-LA) 95€/105€, 
VIP PE/LA 99€, 2PV (PE-LA) 179€ (+MAHD. TOIM.KULU)  
LIPUT JA LISÄTIEDOT: WWW.KARJUROCK.FI

karjurock

 JVG  SANNI
EPPU NORMAALI    STAM1NA
ELLIPS   MOVETRON   S.I.G    HUORA
LUKAS LEON   ROOPE SALMINEN JA KOIRAT
STEVE ‘N’ SEAGULLS    BEAST IN BLACK   MEIJU SUVAS    FREDERIK
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Alinenkatu 30 U:KI • Vihtorintori 7 LAITILA
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TerveysHelpin avulla 
etälääkäripalvelut ovat 
aina ulottuvillasi. 

TerveysHelppi ottaa terveysasiasi haltuun kokonais-
valtaisesti. Asiakkaanamme saat yhteyden terveydenhoidon 
ammattilaisiin, korvausasiasi vireille sekä ohjauksen hoitoon – joko 
välittömästi etälääkärille tai eteenpäin perinteiselle vastaanotolle. 
Jos sinulla on LähiTapiolan henkilövakuutus, palvelumme on jo 
käytössäsi.

Tutustu palveluun tarkemmin ja lataa TerveysHelppi
-applikaatio puhelimeesi: lahitapiola.fi/terveyshelppi 

Lataa applikaatio nyt: 

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy ja Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt.


