Pyhtään Saaristomarkkinoilla
17.8. Perjantaina














Terveydenedistämisryhmä omassa teltassaan klo 10 - 16
o Verensokerinmittaus
o Verenpaineen mittauspiste
o Liikuntaneuvontaa
o Kotkan Sydänyhdistys: kolesterolin mittausta,
yhdistyksen jäseniltä 8€ ja muilta 10€
o Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
o InBodymittaus 20€/hlö
Kalankäsittelynäytöksiä klo 11 - 16, Pentti Snygg
o Klo 11.30 / 12.30 / 13.30 / 14.30 / 15.30
Ulappa -Ari ja Matruusit lavalla
o Klo 12 / 13 / 14 / 15 / 16
Muinaismuistoalueella klo 12 - 19
o Pikkunikkarin paja
o ”Pop up” -museo venevajassa
o ”Satusoppi” satuteltassa
Lasten kasvomaalausta klo 13 - 19 kunnan pisteellä
Kullanhuuhdontaa muinaismuistoalueen hiekkarannalla, 10€/hlö ja löytämänsä kullan saa pitää.
Mahdollisuus kokeilla erilaisia vaskooleja, joita voi myös ostaa. Järj. Kikan patikat.
Esterin ja Leilan putouskoulu muinaismuistoalueen vajassa klo 15:
Muokkaa oma sketsihahmo. Tehdään yhdessä lyhyitä esityksiä; sketsejä ka vitsejä markkinaväen
iloksi. Mukaan pääset tulemalla aloittamisajankohtina putousvajalle.
Esterin ja Leilan putouskoulu lavalla klo 17
Markkinoiden avajaiset klo 18
o Pyhtään kunnan tervehdyssanat
o Saariston Sirkka tai Sven -tunnustuksen jako
o Pyhtään kunnan Yrittäjäpalkinnon jako
o Pyhtään Harrastajateatteri ja muutama näyte Suklaasydämen musiikkitarjonnasta
Heti avajaisten jälkeen lavalla Tangomarkkinoilta tuttu Kia Heiskanen ja Voice Crack
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Terveydenedistämisryhmä omassa teltassaan klo 10 - 16
o Verensokerinmittaus
o Verenpaineen mittauspiste
o Liikuntaneuvontaa
o Kotkan Sydänyhdistys: kolesterolin mittausta,
yhdistyksen jäseniltä 8€ ja muilta 10€
o Hammashoito, suunhoito ja hammashoito paikalla
o InBodymittaus 20€/hlö
Ulappa -Ari ja Matruusit lavalla
o Klo 10 / 11 / 12 / 13
Touhula Mukavan Puuharata muinaismuistoalueella klo 10 - 18
Lasten kasvomaalausta klo 11 - 16 kunnan pisteellä
Kalankäsittelynäytöksiä klo 11 - 16, Pentti Snygg
o Klo 11.30 / 12.30 / 13.30 / 14.30 / 15.30
Esterin ja Leilan putouskoulu muinaismuistoalueen vajassa klo 11 / 13.30 / 15.30: Muokkaa oma
sketsihahmo. Tehdään yhdessä lyhyitä esityksiä; sketsejä ka vitsejä markkinaväen iloksi. Mukaan
pääset tulemalla aloittamisajankohtina putousvajalle.
Lasten Saaristomarkkinat klo 13 - 16 Huutjärven koululla
o Lasten omilla Saaristomarkkinoilla paikalliset toimijat esittelevät lasten
harrastustoimintaa. Paikalla on myös pomppulinna!
o Nuorten NyCafesta saa ostaa purtavaa ja juotavaa!
Muinaismuistoalueella klo 12 - 19
o Pikkunikkarin paja
o ”Pop up” -museo venevajassa
o ”Satusoppi” satuteltassa
Kullanhuuhdontaa muinaismuistoalueen hiekkarannalla, 10€/hlö ja löytämänsä kullan saa pitää.
Mahdollisuus kokeilla erilaisia vaskooleja, joita voi myös ostaa. Järj. Kikan patikat.
Esterin ja Leilan putouskoulu lavalla klo 12.30 / 15 / 17
Esterin ja Leilan putouskoulun finaali klo 17.15 lavalla

