
 

Perinteinen kirpputori 
 

Nummenpakanpäivä – Elomarkkinat koko perheelle 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

P u i s t o  o n  t a m m i t i e n  j a  V a n h a n  H ä m e e n t i e n  k u l m a u k s e s s a  

 

 

puistoon karauttaa ryhmä reippaita ratsastajia 

lämminverisine ratsuineen ja esittää miten hienosti keppareilla 
esteratsastetaan.  
Näytöksen jälkeen ratsastajat ohjaavat pikkuväkeä ratsas-
tuksen alkeissa ja esteitäkin on tilaisuus yrittää ylittää.  
Omia keppareita ei välttämättä tarvita, tuo 
mukanaan kaikki jalorotuiset ratsunsa halukkaille oppilaille 

ratsastettaviksi. ― Kuvassa jalorotuiset Ariel, Kidi ja Mai. 

aukeaa Open Stage.  

, akustinen 
kitarabändi soittelee bluesia kaikkien iloksi. 
 

stagella alkaa meno ja meininki. esittää 

kunnon klassista rokkia ja vanhoja iskelmiä.  



– rauhallinen kehonhuoltohetki bluesin tahtiin. Sama 

otetaan uusiksi puolen tunnin kuluttua, jos et ihan puolilta päivin ehdi paikalle. 
 

― tehokasta lihaskuntojumppaa rockin raikuessa.  

Myös rasvanpolttotreeni uusitaan, uusinta alkaa klo 13.30. 
Mukavat vaatteet ja sopivat jalkineet ovat iloisen mielen lisäksi kaikki mitä 
tarvitset.  jumppaohjaajat huolehtivat muusta. 
 

, 

pussijuoksua, jossa lapsilla ja lapsenmielisillä on 
tilaisuus ylittää juoksuradan maaliviiva palkinnon 
toivossa. Lähdöt tapahtuvat aina kun kaikki säkit on 

”miehitetty”. Makoisat palkinnot tähän kisaan 
lahjoittaa  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Myymättömiä vaatteita ei tarvitse viedä takaisin kotiin. Puistossa on 
poistotekstiilien keräysastia, johon ne voi helposti sujauttaa. 
 

Tekstiilikeräykseen voi tuoda kaikki komeroiden uumeniin jääneet 
käyttämättömät” rätit ja lumput”.  

 
 

 

 

Kuivat ja puhtaat, käyttökelvottomat vaatteet  
sekä kodintekstiilit, kuten 

• takit, housut, hameet ja paidat 
• lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat 

Pakkaa poistotekstiilit muovipussiin ja sulje pussi tiiviisti. 
 
 

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja noudatamme viranomaisohjeita ja -
määräyksiä, jotta kirpputori voidaan järjestää terveysturvallisesti. Jos tilanteessa 
tapahtuu käänne huonompaan, tilaisuus luonnollisesti perutaan.  

Nummenmäen Pientalot ry 

Aamupäivällä kuullaan lyhyt tietoisku:  
Puistolle nimensä 

antaneen Pakalla asuneen henkilön kirjallisesta 
tuotannosta esitellään myös muutama runo. 
 

Nummenpakka 
Kuuvuoren kentällä  

juostiin näin v. 2012 

Yhdistykselle on lahjoitettu monen moista 
tavaraa, muun muassa 1800-luvun lopun 
merimiesarkku. Kaikki myydään alle 
torihintojen. - Tule tinkimään. 
 

EI mattoja, kenkiä, laukkuja, vöitä, 
alusvaatteita, sukkia, sukkahousuja, 
tyynyjä, peittoja, pehmusteita tai 
pehmoeläimiä eikä kosteita, homei-
sia, tekstiilituholaisia sisältäviä eikä 
vahvasti haisevia tekstiilejä.  
 


