Suomen Naturistiklubi ry tiedottaa
Hei kaikki naturistit, hyvää erittäin lämpimän kesän jatkoa!
Kesä on alkanut oikein poikkeuksellisen lämpimänä. Toivottavasti myös jatkuu sellaisena syksyyn asti.

NAKUKYMPPI 15.6.2018:
Nakukymppi juostaan Padasjoella 15.6.2018 klo 19:30 Padasjoen kunnan Vesijaon kylässä - lähtö kylätalo
Harjulan pihasta. Järjestäjä Aarne Heino ja Vesijaon kyläyhdistys. http://www.nakukymppi.net

JÄRVIPÄIVÄ 16.6.2018:
Kesäpäivän vietto Littoisten järven rannalla, Kuoviluodossa olevalla pienellä saunalla + grillikatoksella
lauantaina 16.6.2018 klo 12 lähtien. Normaalit osallistumismaksut sisältäen paikalla tarjottavat grillattavat.
Littoisten järvi kävi viime kesänä läpi perusteellisen kunnostuksen, jonka turvin levätilanne saatiin haltuun.

HANGON NATURISTIRANTA 14.7.2018:
Heinäkuussa, alustavasti 14.7.2018, tehdään vierailukäynti Turusta Hangon rannalle. Matka suoritetaan
minibussilla tai isolla bussilla, osallistujamäärästä riippuen. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen
info@naturistiklubi.fi (ilmoita henkilömäärä ja mistä haluaisit päästä kyytiin, niin selvittelemme
kuljetusreittiä). Osallistumismaksu 25 euroa jäseniltä (ei-jäsenet 10 euron lisämaksu) maksetaan etukäteen
tilille tai maksetaan matkan aikana (sisältää kuljetuksen Turusta Hankoon meno-paluu ja lounaan rannalla).

NATURISTIVIIKONLOPPU 3-5.8.2018:
Kristallirannan naturistipäivien 3-5.8.2018 alustava ohjelma ja ilmoittautuminen Suomen Naturistiliitto ry:n
sivuilla. Vielä löytyy hyviä sisämajoitusvaihtoehtoja.

MÖKKIVIIKONLOPPU 17-19.8.2018:
Elokuussa 17-19.8.2018 vietetään mökkiviikonloppua Alastarossa, isossa 10 hengen makuutilat (5 * 2 hlö
makuuhuoneet) ja 20 hengen oheistilat omaavassa talossa. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen
info@naturistiklubi.fi (ilmoita henkilömäärä, aika (pe, la, pe-su, pe-la tai la-su) ja varaatteko
huonemajoituksen vai tuletteko vain käymään paikan päällä). Osallistumismaksu 15 euroa / jäsen ja lisäksi
majoittujien majoitusmaksu 15 euroa / jäsen / yö maksetaan mielellään etukäteen yhdistyksen tilille (eijäsenet 10 euron lisämaksu). Osallistumismaksu sisältää paikalla olevan tarjoilun (aamiaista, lounasta ja
iltapalaa) ja saunan käytön.

SYKSYN ENNAKKOTIEDOT:
Hepokullan uimahalli Turussa la 15.9.2018 klo 18-21, la 13.10.2018 klo 18-22 (syyskokous la 13.10.2018 klo
19:00 Hepokullan uimahallissa) ja la 10.11.2018 klo 18-21. Lisäksi pikkujoulut Kaarinan Kuusiston
Koivukankareella la 1.12.2018 - sunnuntai 2.12.2018. Tarkemmin näistä tapahtumista ja syyskauden
erikoistapahtumista syyskauden alkaessa.
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