Lauantaina 19.5.2018
klo 12-16
 ussit 2B ja 2C
B
Turusta Kauppatorilta
Ilmainen parkkipaikka
autoille urheilukentän päässä
hiekkakentällä.
OHJELMAA
Avajaisfanfaari Iso Punasen
pihalla klo 12
Lauluyhtye Amigo esiintyy (ajat
ovat alun jälkeen ”noinaikoja”): klo 12 Iso Punasen
pihalla, klo 12.30 kirkossa,
klo 13 Hollanterin pihalla.
Verkalenkki -opastuskierroksella
reippaillaan upeasti kunnostetussa verkatehdasmiljöössä ja Littoistenjärven rantamilla. Lisäksi
kuullaan tarinoita kuuluisasta
puutarhasta. Lähtö Verkatehtaan
pääportilta klo 13.30. Hinta 7 eur.
Kartalla näkyvien kirppispihojen lisäksi alueella on varmasti
enemmän kirppiksiä, jotka eivät
syystä tai toisesta kartalle ehtineet. Tarkkaile siis pihoja valppaasti!

Lue pihojen tarjonnat
kääntöpuolelta!

1) Törölän piha (useita myyjiä)
Tapahtuman infopiste. Myytävänä mm.
erikoisversioita Littoisten lumoavat pihat
-julisteesta sekä Tehtaan valossa -valokuvakirjoja. Kaikenlaista tavaraa, purnukoita ja
vaatteita. Dokumentti verkatehtaasta v.1927
pyörii saunakamarissa. Vuokraa vene tai
kanootti pienelle järvisoutelulle. Voit tavata Klovni Törölän Touhon ihmettelemässä
maailman menoa!
Cafe Lumon kahvilassa tarjolla suolaista ja
makeaa leivonnaista, myös gluteenittomia!
Vaikka kotiinviemisiksi!
Ravintola Littoisten liekki! Sopivasti chilistä
mustapapumuhennosta, riisiä ja avokadosalsaa. Jamboree-partiolaisten grilli Liedon lihakaupan Grilleriä kaalinlehdellä.
2) Iso punasen piha
Perennojen vaihtotori, museopuutarhuri
Aaja Peura tavattavissa. Vanhanajan kesäkasveja myynnissä. Kirppis.
3) Syrjälä, Tammikallionpolku 2 c
Mehua, kahvia, raikasta tonnikalasalaattia.
Oriflame -kosmetiikkaa, pihakirppis, viulisti.
4) Pinela, Tammikallionpolku 2b
Jazzcafe Moccapala. Tule nauttimaan suussa sulavia herkkuja leppoisan saksofonisoiton siivittämänä. Samalla voit tutustua
kirppustarjontaamme! Myynnissä lasten
leluja, kirjoja ja vaatteita.
Järvenpuoleisessa päädyssä sekalaisia aarteita & rätei ja lumpui...
5) Littoisten kirkko, Tammikallio E
Tunnelmallisessa tehtaankirkossa klo 12-14
Littoisten ikonipiiriläisten ikoninäyttely ja
askartelua lapsille ja muille tekeville.
Pappikin paikalla.

6) Takala, Tammikallionpolku
Kirppistä ja pikkuherkkuja.
7) Huvila, Tammikallionpolku 1A4
Vastapaistettuja munkkeja, juustokakkua ja
muita herkkuja.
8) Hollanteri, Hollanterintie 4B
(useita myyjiä) Kirppistavaraa jokaiseen
makuun. Myytävänä myös erikoisversioita
Littoisten lumoavat pihat -julisteesta.
Hollanterin Herkku -ravintola auki, missä
tarjolla ruokaista suolaista ja herkullista
makeaa (L,G).

11) Piipputalon terassi, Verkaranta 2 H
Kaikenlaista lapsiperheiltä turhaksi käynyttä tavaraa.
12) Mutteritalo
Himohamstraajan vaatekirppis. Nauti shoppailusta ja Matiaksen kotitekoisista korvapuusteista. Maija maailmalla, mutta äiti
leipoo, jos ehtii.
13) Poniratsastusta Kaivopuistossa
Talutusratsastusta Tessa-ponilla.
14) Verkakatu 4 (useita myyjiä)
Ravintolasta herkullista Pulled pork pitaa!

9) Tori (useita myyjiä)
• Immu ja Torninvartijat -kirja.
• Räsymattotyynyjä ja muuta käsintehtyä
kierrätysmateriaaleista. Grillimunkkikahvila!
• Liedon seurakunnan lähetystyön myyntipöydästä kädentöitä ja kotitekoisia herkkuja,
kuten raparperituoremehua, Köyhän lakkahilloa ja tietysti villasukkia!
• Laidasta laitaan, vaatetta ja tavaraa kaiken
ikäisille.
• Lapsille kasvomaalausta 1 € hintaan, vaatteita ja kirjoja myös myynnissä.
• Lootuskukan väki myy kesäkukkia.
• Shams -Falafelin herkullisia falafelaterioita torivaunusta!

Kirppiksiä.

10) Verkatehtaan sisäpiha, Verkaranta 1
(useita myyjiä)
Kaikenlaista kivaa kirppistavaraa.

18) Sippaantie 15
Naisten, miesten, lasten (9-12v) ja vauvan
(0-9kk) vaatteita, kodin tarvikkeita ja sisustustavaraa.

Jätskibaari parvekkeen alla.
Artikkelipaja klo 13-15 F-rapun terassilla,
johon lapset voivat tulla ideoimaan juttuja
Littoislaisten lehteen.

15) Littoisten veneveistämö, Sippaantie 50
Klo 14-16.00 kankaanpainantaa Littoiskuviolla, veneen tervausta, herkkukahvila ja
lastenvaatekirppis!
16) Solmuttajankuja 2as2
Kirpputori, enimmäkseen Lastenvaatteita ja
leluja.
17) Kakku ja Klapi, Puolaajankuja 8
Kahvila, jossa tarjolla herkullisia kakkupaloja kera kahvin ja mehun sekä kirpputori.
Myynnissä mm pienten tyttöjen vaatteita.

K-market Littoinen, Uusi Littoistentie 48
Litsan lähikauppa tarjoaa pihakirppispäivänä ilmaiset kahvit!

