
    
  

Perjantai  16.8.2019 

 

18.00 Oktoberfest – rastit aikuisille ja lapsille 

10.00 -22.00 Saunat ja uimala auki 
20.00- 20.30    Disco nuorten tilassa perheen pienimmille 

21.00 – 23.30  Disco nuorten tilassa nuorille 

18.00 – 01.00  Oktoberfest-alue B-oikeuksin tanssikatoksessa avoinna (rajattu anniskelualue) 

18.00 - > Myynnissä makkaraa ja hapankaalia 

18.00 ->19.00 Leikkimielistä sumopainia 2 euroa/erä 

21.30 - > Trubaduuri Jani Rantanen esiintyy tanssikatoksella 

 

 

Lauantai 17.8.2019 
 

11.00 -> Sumopaini jatkuu erikseen ilmoitettavina aikoina 

11.00 -> Lasten olympialaiset (aikataulu vastaanoton edessä) 

10.00 – 20.00 Saunat ja uimala auki 

12.00 – 15.00 Oktoberfest – alue B- oikeuksin tanssikatoksessa avoinna (rajattu anniskelualue) 

13.30 – 14.30 Yhdistys tarjoaa makkaraa ja olutmaistiaiset tanssikatoksella 

18.00 –> Oktoberfest-alue B-oikeuksin tanssikatoksessa avoinna (rajattu anniskelualue) 

19.00 Oktoberfest-rastit päättyy 

20.00 – 20.30 Disco nuorten tilassa perheen pienimmille 

21.30 – 00.00 Disco nuorten tilassa nuorille 
19.30 – Tanssikatoksella myynnissä kokonaisena palvattua sikaa perunasalaatilla 

(200:lle ensimmäiselle) 

20.00 -21.15            Trubaduuri Jani Rantanen jatkaa siitä mihin eilen jäi ☺  

21.30 -> Konsta ja Kalle orkestereineen esiintyy tanssikatoksella. Tauolla Lovers  of the 

Oktoberfest leikkimielinen kilpailu  
22.15 – 22.45  Aikuisille tarkkuusheittoa tanssikatoksella (1 euro/heitto) 

 

 

Sunnuntai 18.8.2019 

 

11.00     Arpajaiset ja  Oktoberfest rastien palkintojenjako 

10.00 – 20.00  Saunat ja uimala auki 

 

Treffien ohjelma päättyy mutta oleskelua voi jatkaa ilman lisämaksua iltaan saakka. 

Mahdolliset muutokset ilmoitetaan kuulutuksin päivän aikana.  



Oktoberfest on alkujaan iloisten baijerilaisten olutjuhla, jota vietetään syyskuun lopusta lokakuun 

ensimmäiseen viikonloppuun asti, yhteensä vaatimattomasti 16 päivää (saksalaiset osaavat juhlia!). 

Juhlalla on pitkät perinteet Saksassa aina 1800-luvun alkupuolelta asti, jolloin kruununprinssi Ludwig 

meni naimisiin Baijerin prinsessan Theresen kanssa ja kutsui alamaisensa suureen juhlatilaisuuteen, 

jotka pidettiin niityillä Munchenin porttien luona. Saksasta tämä hyväntuulinen alkusyksyn juhla on 
levinnyt muuallekin maailmaan, ja esimerkiksi Suomessa monet pubit ja ravintolat järjestävät tuohon 

aikaan omia tilaisuuksia Oktoberfestin hengessä. 

 

Baijerilaiset itse pukeutuvat Oktoberfestiin perinteisin kansallispuvuin. Naisilla on yllään Dirndl eli 

valkoinen puffihihainen pusero ja leveähelmainen mekko, jossa on rintoja korostava korsettiosa. 

Miehillä on tyypillisesti valkoinen kauluspaita ja ne tuttuakin tutummat henkselipolvihousut 

Lederhosenit. Ja päässä ehdottomasti baijerilaistyyppinen hattu. (www.punanaamio.fi) 

 

 

SAUNAT AVOINNA 
 

Perjantaina klo: 10.00 -22.00 

Lauantaina klo: 10.00 – 20.00 

Sunnuntaina klo: 10.00 -20.00 

 

LENTO –JA SULKAPALLOKENTÄT , SEKÄ MONITOIMIALUE ovat vapaasti käytettävissä. 

 

VESILIUKUMÄKI on vapaasti käytettävissä saunojen auki ollessa. Turvallisuus ohjeita on 

ehdottomasti noudatettava. 

 
PIENOISGOLF on maksullinen 

 

Hyvä huomioida lasten ja nuorten kanssa: Pyöräilethän, lautailethan, rullailethan VAROVASTI JA 

VAHINKOJA VÄLTTÄEN! Ns. keuliminen on vaarallisena ehdottomasti kielletty. 

Vanhemmat ovat vastuussa nuorisonsa toiminnasta. 

 

 

Octoberfestvastaavat 

  Olli ja Teija Puusa SFC-no 118228 puh. 050 5411578 

  Pasi ja Inkeri Harju SFC-no 144139 puh. 050 4004881 
   

 

Tärkeitä numeroita: 

Yleinen hätänumero   112 

Poliisi   112 

Terveyskeskus, Tapalankatu 20    02-57730 (klo:8-21) 

Päivystys yöllä: Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystys, Sairaalatie 3  

  p. 02- 6276868 

Taksiasema   02-572000 

 
TREFFIMAKSU 75 euroa / samassa taloudessa asuva perhe. 

 

 

Pukeudutaanhan teeman mukaisesti ☺ Iloisia Oktobereja kaikille ☺ 


