


On hienoa, että naisten Kesäkuun 
Kutosen jo vuonna 1989 alkanut 
perinne jatkuu ja on saanut taas 
uutta tuulta purjeisiinsa!

Kutonen kerää mukaan iloisia liik-
kujia. Tapahtumassa kierretään 
kuuden kilometrin lenkki kesäi-
senkauniissa Uudessakaupungis-
sa, jossa meri on läsnä ainutlaa-
tuisella tavalla. 

Reitin voi juosta tai kävellä. Tyylillä 
ei ole väliä, nopeudesta ei irtopis-

Tällä hetkellä varmasti moni miet-
tii korona-virusepidemian aikaan-
saamista tapahtumien peruuntu-
misista ja ajankohdan siirroista.

Nyt on annettu suositus, että yli 
500 henkilön tapahtumat perutaan 
toukokuun loppuun asti.

Kesäkuun Kutonen järjestetään ke-
säkuun 6. päivä.

teitä jaeta, vaan tärkeintä on yh-
dessä liikkuminen hyvällä mielellä.  

Samana viikonloppuna kaupungis-
sa järjestetään muitakin tapahtu-
mia, kuten Merefestit. Lisätietoja 
tapahtumista löydät osoitteesta 
www.uusikaupunki.fi

Aurinkoisia kelejä toivoen ja toi-
vottaen! 

Atso Vainio
Kaupunginjohtaja

Tervetuloa liikkumaan 
ja festailemaan!

Tiedote tapahtumasta
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Julkaisija: 
Als Club Ky / Uudenkaupungin Sanomat          

Taitto: 
Mainostoimisto Ilmiö / Juha Hepojoki         

Painopaikka: 
Lehtitehdas, Salo

HUOM: TAPAHTUMA SIIRTYY SYKSYYN!

Lavashow
Meet & Greet

5-VUOTISJUHLASHOW

Liput ennakkoon 12 € | ovelta 14 € | Palvelupiste Passari | lippu.fi 

TUBE TOUR

VAPAA PÄÄSY!

Katso tarkemmat lisätiedot: www.tubetour.fi

2.10.2020 KLO: 18
UUSIKAUPUNKI AREENA

Pohjoistullitie 3Seuraamme tilannetta ja tiedo-
tamme heti mahdollisista muutok-
sista kotisivuillamme kesakuunku-
tonen.fi.

Jatkakaa valmistautumista Kuto-
selle. Naisenergialla selätämme 
tämänkin tilanteen!

Kesäkuun Kutosen tiimi
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ILMOITTAUTUMINEN

Maksa osallistumismaksu Kesäkuun Kutonen-tilille FI1643500010133369.

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

Jos et halua ilmoittautua netissä, voit ilmoittautua myös maksamalla osallistu-
mismaksun omassa verkkopankissasi. Muista merkitä osallistujan nimi,osoite ja 
paidan koko lisätietoihin. Tapahtumapaikalla on nimilista osallistumismaksun 
maksaneista, mistä nimeä vastaan saa tapahtumarannekkeen

Huom! Pidätän huolta osallistujarannekkestasi, vain sillä saat kaiken tapahtu-
massa jaettavan materiaalin.

ILMOITTAUTUMINEN - RYHMÄT
Osallistumismaksu voidaan maksaa myös yhteismaksuna Kesäkuun Kutosen 
tilille FI1643500010133369.

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

Paras asu-ja ilme: Ryhmät voivat myös ilmoittautua paras asu ja ilme kilpailuun. 
Ilmoitus osallistumisesta 30.5. mennessä.

OSALLISTUMISMAKSUT
36€. 31.3.2020 asti
40€. 30.4.2020asti
45€. 31.5.2020asti

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, loppuvenyttely
•	 Musiikkia
•	 Arvontalipuke
•	 Yhteistyökumppaneiden tarjoamat edut

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 Sami Kuronen
  Musiikkia

klo 12.45  Alkujumppa, Johanna Harikkala-Nurmi

klo 13   Lähtö 6 km
  Lenkin jälkeen eväiden syöntiä 
  ja kivaa yhdessäoloa
  Paras ryhmä palkitaan
  Arvonta ja palkintojen jako
  Susanna Pihlaja & Kalle Klotz  
  sekä Petri Hatakka bändeineen

n. klo 15.30  Tapahtuman päätös

Alkujumpan vetää 
Johanna 
Harikkala-Nurmi

”Minulle tulee tänä 
vuonna täyteen 30 
vuotta jumppa-
ohjaajana, olen 
aloittanut siis jo
 nuorena ja ehtinyt 
ohjata monenlaista.”
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Vuosi sitten tuli täyteen 30v ensim-
mäisestä Kutosesta. Tapahtumaa juh-
littiin uudessa kivassa paikassa Cru-
sell-puistossa, joka osoittautui aivan 
erinomaiseksi paikaksi tapahtumalle. 
Taisi olla myös kesän lämpimin päivä, 
joka helli auringonpaisteellaan liikku-
jia ja esiintyjiä.

Mukana oli ilahduttava määrä erilai-
sia ryhmiä. Oli ihania hempeitä tylli-
hameita ja 80-luvun retromeininkiä. 
Hienoa kun näin ”irrottaudutaan” ar-
jesta. Toivon mukaan nähdään tänäkin 
vuonna viehättäviä liikkujia. Teemana 
voisi olla vaikka ”kierrätys” tai ”ym-
päristö”. Tässä voisi olla työporukoille 
haastetta.

Pääasia on kuitenkin se, että tulet 
mukaan iloisin ja avoimin mielin joko 
yksin tai porukassa. Ikärajaa meillä 
ei ole eikä kuntoakaan mitata. Hyvin 

Kesäkuun Kutonen kutsuu taas liikkumaan!

Tunnelmia viime vuoden tapahtumasta

usein moni iloisesti yllättyy suorituk-
seensa, johon ei olisi uskonut yltävän-
sä. Se palkitsee mieltä ja kannustaa 
jatkamaan.

Tänä vuonna olemme halunneet tuo-
da esille meidän oman kaupungin 
valovoimaisia tähtiä. Sami Kuronen 
juontaa tapahtumaa ja lähettää naiset 
liikkeelle. Johanna Harikkala-Nurmi 
ohjaa alkujumpan, sekä loppuverryt-
telyn.

Vietetään yhdessä oikein ihana liikun-
nallinen päivä ja kruunataan se pick-
nicillä kuunnellen Susannaa ja Kallea.

Tee hyvä päätös itsellesi ja lähde mu-
kaan!

Marjut Koskivaara
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Työhyvinvointia 
yrityksille

Kesäkuun Kutosen 
lenkkieväät tarjoaa LIDL

Nykypäivän yrityksissä kannustetaan työntekijöitä 
liikkumaan. Säännöllinen liikunta kasvattaa 

hyvinvointia ja hyvinvointi puolestaan lisää työhön 
sitoutumista ja työn tuottavuutta.

Kesäkuun Kutonen, iloinen naisten liikuntatapahtuma, 
voisi olla yhteinen tavoite, joka kannustaisi liikkumaan 

joko yhdessä tai erikseen ja lähtemään työpaikan 
omanaryhmänä Kesäkuun Kutoselle.

Viljasta 
voimaa 
ja ruista 
ranteeseen 
naiset!



ENEMMÄN LOMAA

Lähde Finnlinesin kyydissä Saksaan, 
Ruotsiin ja Ahvenanmaalle. 

Katso parhaat tarjoukset finnlines.fi

FL_KesäkuunKutonen_128x180.indd   1 12/02/2020   10.05

Valokuitu  
takaa tutkitu  
tehokkaimman 

ne n! Me tuomme 
sen ko   

Kesäkuun kutosessa 
mukana paikallislehtemme:
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VOIMAA
VIHREÄN KORTIN 

VUODEN JOKAISENA 

PÄIVÄNÄ

S-Etukortilla etuja 
alueen tapahtumissa:

Kesäkuun kutonen

Korihaiden ottelut

Minifarmi

Karjurock

Crusell-viikko

Volter Kilpi -viikot

S-Etukortilla Bonusta Uudessakaupungissa: 

Lue lisää tok.fi

Vakuuttaminen
LähiTapiola

Terveyspalvelut
Silmäasema

Marketit
Sale, S-Market

Polttonesteet
ABC

Ravintolat
Kirsta & Kahveli

/ kalanninsp

KALANTI     LAITILA     UUSIKAUPUNKI      VEHMAA      PYHÄRANTA

Pankeissa on eroja. Me Säästöpankissa panostamme erityisesti hyvään, asiantuntevaan palveluun ja tahdomme olla 
oikeasti asiakkaan asialla. 85 % asiakkaistamme suosittelee meitä. Anna meidän vakuuttaa myös sinut. 

Hoidamme kaikki pankinvaihtoon liittyvät asiat puolestasi. Jätä yhteydenottopyyntö www.vaihdapankkia.fi 
tai soita numeroon 010 841 5900 ja varaa aika asiantuntijallemme.

Voit SAAdA juuri Sen Mitä tAhdot. 
älä Pelkää - ryhdy toiMeen. 

tAhdo PAnkiltASi eneMMän

Tahdon asialla
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Älyhenkivakuutus on enemmän kuin perinteinen 
henkivakuutus. Paitsi, että se turvaa läheistesi 

toimeentuloa, saat apuvälineitä mm. unen 
laadun ja liikunnan vaikutusten seuraamiseen. 

Seurantamenetelmiemme avulla opit huolehtimaan 
elämäsi tasapainosta ja voit paremmin.  

 
Lue lisää lahitapiola.fi/alyhenkivakuutus

tai tule juttelemaan toimistollemme lähellä sinua!

Älyhenkivakuutus
Henkivakuutus, joka auttaa 
sinua voimaan paremmin.

Palveluntarjoaja: Henkivakuutuksen myöntää 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

8


