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Retki Kuhankuonolle,  
Kurjenrahkan kansallispuistoon 17.8.2019 
 
Matkan Kuhankuonolle teemme Fölillä. Fölin lähtöpaikkana  
Puutori ja siellä pysäkin numero on PT5. Lähtöaika on 10.15. 
 
Saavuttuamme Kuhankuonolle lähdemme kiertämään Savojärven kierrosta (6km). Reitti jakaantuu kahteen 
kutakuinkin tasan kolmen kilometrin jaksoon, käväisemme pikaisesti Kurjenpesällä ja jatkamme kohti Ran-
tapihaa, jossa voimme paistaa makkarat (ellei ole metsäpalovaroitusta). Rantapihalla on kioski, josta voi 
ostaa esim. jäätelöä. Evästauon jälkeen jatkamme matkaa ja kävelemme Kurjenpesälle, jossa voimme 
pitää toisen tauon. Kurjenpesältä kävelemme takaisin Fölin lähtöpaikalle. Takaisin lähdemme Kuhankuo-
nolta Fölillä klo 15.10. Turussa olemme n. klo 16.10. 
 
Kävelemme rauhalliseen tahtiin ja vietämme kunnon tauot. Vaihtoehtoisesti voi kävellä haluamaansa reittiä 
ja palata Turkuun oman aikataulun mukaan. Ilmoitathan omasta suunnitelmastasi ryhmän vetäjälle. 
Jokainen maksaa itse omat bussimaksunsa, Föli-kortti käy maksuvälineenä. 
Mukaan sään mukainen varustus ja hyvät kävelyyn sopivat kengät (reitillä on paljon  
pitkospuita) sekä tietysti eväät: makkaraa, leipää, kahvia, mitä haluat! 
 
Ryhmänvetäjinä toimivat: Maarit Salonen (p. 044 9073606) ja Heidi Laaksonen.  
 
SAVOJÄRVEN KIERROS 6 km / 2 tuntia (helppo reitti) 
 
Savojärven kierros on osa Kuhankuonon retkeilyreitistöä. Se saatiin Savojärven  
pohjoispuoliselta osaltaan pitkostettua valmiiksi juhannukseksi 2012. Enää ei tar- 
vitse Rantapihan ja Kurjenpesän välillä kulkevan kävellä edestakaisin, vaan poh- 
joisen Lammenrahkan halki, Savojärven rantoja mukaillen kiemurtelee nyt helppo- 
kulkuinen pitkos. Kierroksella näkee keidasrämettä, isovarpurämettä, lyhytkorsinevaa, reheviä vesilaskuja 
ja massiivisten mäntyjen kansoittama kivennäismaasaareke, Mäntysaari. Savojärven pohjoispuolella on 
melkein koko matkana ajan näkymä järvelle. Eteläpuolella reitti kulkee metsäisessä maastossa, jossa on 
kivennäismaaharjanteita ja luhtaisia suojuotteja niiden välissä, niin kierroksen kävijällä on erinomaisen kat-
tava näkemys eteläsuomalaisista soista, jos vaan on silmänsä auki pitänyt reitillä kävellessään.  
Savojärven kierrokselle voi matkalainen lähteä joko Rantapihalta Savojärven länsipuolella tai sitten Kurjen-
pesältä, järven itäpuolella. Reitti on kaikilta osiltaan erinomaisessa kunnossa kulkea - pitkospuut tai sepeli-
polku kattavat kaikki vähänkään hankalat maastokohdat ja mahdollistavat kävelyn lenkkikengissä kuivin 
jaloin myös sateisina aikoina. Aikaa reitin kiireettömään kiertämiseen menee helposti pari tuntia, maise-
mien ihailijalla enemmänkin.  

*********************************************************************************************** 
Pyrähdys romanttiseen seikkailuun, jonka jälkeen Aurajoki näyttää Seineltä… 

Amélie – supervoimana mielikuvitus  
to 17.10.2019 klo 19.00 Turun Kaupunginteatterissa 
 
Amélie on iloa ja onnenkipinöitä sinkoileva musikaali, joka kutsuu katsojan  
mukaansa maailman romanttisimpaan kaupunkiin. Pariisissa nurkan takaa  
löytyy aina uusi ystävä, yllätys tai värikäs polku kuljettavaksi. Vastaan voi  
tulla mitä vain, kun antaa mielikuvituksen viitoittaa tietä!  
Amélie Poulainin yksinäinen, säästöliekillä eletty lapsuus kasvattaa  
hänen mielikuvituksestaan roihuavan voiman.  

Tiedote 3 / 2019 
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Aikuisena Amélie käyttää kaiken tarmonsa ja luovuutensa levittääkseen hyvää mieltä ympärilleen ja vauh-
dittaakseen naapuruston lemmensuhteita. Mutta kun kyseessä ovat omat rakkausasiat, vetäytyy nuoren 
naisen sydän äkisti sykkyrälle. Ujon, mutta kekseliään Amélien ja mysteerimiehen välille kehittyy kissa-hiiri-
leikki, jonka katsoja toivoo sydämensä pohjasta johtavan onnelliseen loppuun.  
 
Améliena ihastuttaa Turun Kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa vieraileva Marketta Tikkanen. Tikka-
nen on esiintynyt esimerkiksi vuoden 2017 Tuntematon sotilas -filmatisoinnissa ja Tytöt 1918 -musikaalissa 
Tampereen Työväen Teatterissa 2018. Ninona kuullaan useista musikaalirooleistaan ja Tähdet, tähdet -
kilpailusta tuttua Mikael Saarta. Ikäsuositus: ei alle kouluikäisille. 
 
Liput: perus 39,-/ eläk. 33,-/ opiskelija, työtön 21,-. Esityslippu sisältää Föli-bussikyydin teatteriin ja vaa-
tesäilytyksen. Sitovat lippuvaraukset (2 lippua/jäsen) ajalla 6.-16.8.2019 ensisijaisesti yhdistyksen s-
postiin otsikolla ”Amélie” (tai Jaana Digert, tekstiviestillä 0500 768826). Muista ilmoittaa myös osoite, johon 
liput toimitetaan. Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

*********************************************************************************************** 
Sorkat vetävät seikkailuun – fantasiakomedia koko perheelle… 

Babe – urhea possu ke 27.11.2019 klo 18.30 
Turun kaupunginteatterissa  
 
Kun maailmaa katsoo pienen possun silmin, se näyttäytyy suurena  
seikkailukenttänä. Sitä Babella on kiire tutkimaan ennen salaperäiseen 
 ”possujen paratiisiin” siirtymistään. Orpo Babe päätyy kilpailupalkintona  
Hoggettin farmille ja onnistuu välttämään vain täpärästi joulukinkun kohtalon.  
Siellä possu tutustuu paimenkoiriin ja ystävystyy erilaisten maatilan eläinten kanssa.  
Pian Babe saa huomata, että possuille perinteisesti varattu karsina on sille aivan liian ahdas. Se nimittäin 
haluaa isona paimenkoiraksi. 
 
Maaseudun idyllissä heinänkorret voivat joskus pistellä ja isommat koittaa määrätä paikkasi - sellaista on 
elämä. Mutta urhea Babe ei lannistu vastoinkäymisistä, vaan pysyy uskollisena unelmalleen. Oma polku 
johdattaakin Baben lopulta kansallisiin paimenkoirakilpailuihin, jossa possulla on tilaisuus näyttää, mihin 
siitä on. 
 
Baben tarina ilmestyi kirjana 1983 ja vuoden 1995 filmatisointi siitä oli ehdolla seitsemään Oscar-
palkintoon. Turun Kaupunginteatterissa fantasiamaailma herätetään henkiin näyttelijöiden ja nukketeatterin 
ammattilaisten yhteistyönä. Urhea Babe heiluttaa saparoaan Heini Maarasen rakentamana nukkena. Roo-
leissa nähdään Turun Kaupunginteatterin näyttelijöitä ja nukettajia. Ikäsuositus: 4+. 
 
Liput: perus 29,-/ eläk. 26,-/ opiskelija, työtön, lapsi 15,-. Esityslippu sisältää Föli-bussikyydin teatteriin ja 
vaatesäilytyksen. Sitovat lippuvaraukset ajalla 16.-27.9.2019 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla 
”Babe” (tai Jaana Digert, tekstiviestillä 0500 768826). Muista ilmoittaa myös osoite, johon liput toimitetaan. 
Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 

*********************************************************************************************** 
Ja tulossa siis jo aiemmin mainostettu Tallinnan matka 
29.11.2019–1.12.2019, juuri joulumarkkinoiden aikaan.  
Jäsenille hinta 100,-, avec 172,-.  
Lisää tietoa seuraavassa tiedotteessa! 

 
 

Terveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 
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