Arvonta!
Palkintoina
3 kpl picnickoreja!

Ihana
kepparirata!
Koristellut esteet,
keppareita ja
ratsastusopetusta!

Riemukas
hyppelyruutu

Juhlitaan
yhdessä
alkavaa kesää!
Sporttinen Sanna
juontaa päivän ja
antaa hyviä
jumppaohjeita
sporttivarteissa!

Pikkuisille
ikioma
veikeä pomppulinna!

Luontopolku!
Tietoa, tehtävärasteja, tunnistustehtäviä, yllätyspalkintoja!

Hyvan mielen
kesätunnelmia Saaressa
lauantaina 14.5. klo 10-16

Tervetuloa!

Kesan avajaiset !

Hyvän mielen herkkuja
Saaressa kympillä!

10 €

Juhlitaan yhdessä alkavaa kesää Saaressa! Lauantaina 14.5. klo 10-16 viihtymistä,
leikkimieltä, kivoja tarjouksia, nautinnollisia makuelämyksiä ja hyödylllisiä
vinkkejä taukoliikuntaan! Tavataan Saaressa hyvän mielen tunnelmissa!
Kepparirata klo 10-16

Ravintola Thai Papaya
Phad thai -annokset (ei rapuannokset)
Ravintola Pallogrilli
Pallogrillin pyttipannu-annos

Tee kesäinen maku
matka lähellesi Saareen!
Saaressa sinua palvelee 9 ravintolaa ja
kahvilaa: Thaimaalainen keittiö vastustamattomine herkkuineen, ohittamaton
sushi-buffet, street food -ravintolat monipuolisine annoksineen, aitoa kotiruokaa,
konditoriakahvila kakkuine ja leivoksineen... jokaiselle jotakin!

Etu voimassa 14.5. paikan päällä nautituissa annoksissa

Koristellut esteet, kepparit ja ratsastusopetus
tasatunnein. Oma keppari mukaan halutessasi!

Sporttinen Sanna
juontaa kesän avajaiset!

Keväinen luontopolku klo 10-16

Sannalta saamme kuulla liikkeiden kivoista
tarjouksista ja eduista - ja päästäänpä osallisiksi
kaikille niin hyödyllisistä taukojumppaohjeista
Sannan vetämissä arjen sporttivarteissa
klo 12.00 ja klo 15.00.

Kivoja tieto-, tunnistus- ja tehtävärasteja!
Jokaiselle osallistujalle kiva yllätys päätösrastilla!

Hauska hyppyruutumatto
Yhtä kivaa yhdellä tai kahdella jalalla pomppien!
Lapset päihittävät usein aikuiset tässä(kin)
lajissa!

Pomppulinna pienimmille
Riemua ja hervottoman hienoja pomppuja!
(Lapset 3-8v.) Kerralla ilonpidossa mukana
2-4 lasta.

Kivaa kirjastosta!

HERKKUANNOKSIA
KYMPILLÄ

Leikkilemmikkien ruokintaa
Vastustamattoman iloista leikkimieltä
leikkilemmikkien ruokintapisteellä.

Tervetuloa tekemään löytöjä poistokirja- ja
poistoleffamyyjäisissä! Tarjolla sekä DVD-elo
kuvia että kirjoja, joita ostettavissa henkilö
kunnan ollessa paikalla.

TARJOUKSIA,
ELÄMYKSIÄ,
KESÄETUJA!

Ohittamaton ryömintätunneli!
Saaren seikkailuelämystä täydentää
ryömintätunneli - päästä päähän!
Yhteistyössä :
Laajasalopäivän / Laajasalo - Degerö Seura ry:n
kanssa. Katso lisää www.laajasalo-degero.fi

SPORTTINEN
ILOPILLERI
SANNA
JUONTAA
PÄIVÄN!

ARVONTOJA!
KIVOJA YLLÄTYSPALKINTOJA!

LEIKKILEMMIKKEJÄ

OHJATTUA
TAUKOJUMPPAA

Me olemme täällä sinua varten, tervetuloa!
HAIR

TODAY

Laajasalon
Kukkapalvelu

MAKSUTON PYSÄKÖINTI
ULKONA JA PARKKIHALLISSA

APTEEKKI

NOUTOPISTE
AUTOMAATTI

AUTOMAATIT

Senior Shop pop up
Saaressa 13.–21.5.2022.
seniorshopsuomi.fi
Yliskylän puistokatu 4, 00840 Helsinki, kauppakeskussaari.fi
K-Supermarket Saari ja S-market Laajasalo ma-la 6.30–23, su 8–23.
Pidätämme oikeudet muutoksiin

