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Kirkko avoinna
● Rukoushelmipolku – 
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● Tarjouksia
● Näytteitä
● Arvontaa

● Avoinna
● Kotihoito-

tuotteet DS -20%

● Puffetti
● Herkkuja myynnissä
● Puuhaa lapsille ja

nuorille

Oma rakas 
kulkupeli

11:00 – 13:00 
VPK:n koulutusta

● Alkusammutus
● Sydäniskuri ja 

peruselvytys

Viidakkorumpu 
● Puffetti
● Makkaraa
● Vappupalloja
● Arpoja

Hiuskeiju

Kirkko

Sampaala 

Sammatin koulu

Eeva Joenpelto -seura: kirjamyyntiä, 
jäsenhankintaa
Sammatin Martat: esittelyä, arpoja
Sammattiseura: esittelyä ja tuotemyyntiä
Sampoyhdistys: ongintaa lapsille, kirjamyyntiä, 
arpoja, jäsenhankintaa
Hyvinvointipalvelut (Herbalife): rasvaprosentin 
mittaus, ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa
NOSH vaatekutsut: vaate-esittelyä
Tupperware: tuote-esittelyä
Rosk'n Roll:  tietoa jätelajittelusta

Kirjasto

Pääskynpesä

● 11 – 12:30 Eemun 
tarinoita, Maarit Nurmi

● Näyttely Minun Sammattini 
(koulun oppilastöitä)

● Poistoaineiston myyntiä
● Pinssipaja lapsille
● Kirja-arvonta aikuisille

Steinerpäiväkoti 
Pääskynpesä
● Avoimet ovet: 
   tervetuloa tutustumaan    
   kodinomaisiin tiloihimme!

Koulun kaukalo
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 Nuorisotila Kellari

Sammatin Sampo
● Liitokiekkoa, futista
● Tutustuminen e-sportin 

maailmaan

MLL
● Liikennepuisto
● Keppihevosrata
● Karkkionnen-
   pyörä

Sammatin 
vapaa 
kyläkoulu
●  Lettuja

Tarinataituri 10:30
Elias Lönnrot aikalaisen 
silmin - Interaktiivinen 
draamakävely (kesto 30 
min), lähtö kirjastolta

Leikkipuisto
Sammatin solmut
● Toimintaleikkirata
● Linnunpönttöjä

Sammatin Sammon futarit
● Kotokontupäivän kovin 

potkukilpailu pallotutkaan
● Onnenpyörä-arpajaiset
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Tervetuloa Sammatin Kotokontupäivään, jonka Sammatin aluetoimikunta järjestää 

yhdessä yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. 
Tekemistä ja kokemista kaikenikäisille.

10:30 Elias Lönnrot aikalaisen silmin – interaktiivinen draamakävely,  Tarinataituri
(kesto noin 30 min, lähtö kirjaston edestä)

11:00 – 12:30 Lastenkirjailija Maarit Nurmi esittelee kirjasarjaansa Eemun tarinoita kirjastossa.

11:00 – 13:00 Paloasema, Sammatin VPK
● Alkusammutuskoulutus, sydäniskurin ja peruselvytyksen koulutus

10:00 – 14:00
Sammatin koulun ruokala, mediateekki ja piha-alue ruokalan edessä
● Puffetti, makkaraa, vappupalloja ja arpoja (Vanhempainyhdistys Viidakkorumpu)
● Lettuja (Sammatin Vapaan Kyläkoulun kannatusyhdistys)
● Ongintaa lapsille (Sampoyhdistys)
● Eeva Joenpelto -seura: kirjamyyntiä ja jäsenhankintaa
● Sammatin Martat: esittelyä ja arpoja
● Sammattiseura: esittelyä ja tuotemyyntiä
● Sampoyhdistys: kirjamyyntiä, arpoja ja jäsenhankintaa
● Hyvinvointipalvelut (Herbalife): rasvaprosentin mittaus, ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa
● NOSH vaatekutsut: vaate-esittelyä
● Rosk'n Roll: tietoa jätelajittelusta
● Tupperware-tuotteiden esittelyä

Koulun kaukalo
● Lasten liikennepuisto, keppihevosrata ja karkkionnenpyörä lapsille (MLL)

Steinerpäiväkoti Pääskynpesä 
● Avoimet ovet: tervetuloa tutustumaan steinerpäiväkotimme kodinomaisiin tiloihin!

Nuorisotila Kellari ja ympäristö
● Puffetti ja herkkuja myynnissä.  Puuhaa lapsille ja nuorille
● Liitokiekkoa, futista ja tutustuminen e-sportin maailmaan (Sammatin Sampo)
● Kotokontupäivien kovin potkukilpailu - pallotutkaan & onnenpyörä-arpajaiset (Sammon futarit)

Sampaalan piha
● Oma rakas kulkupeli

Sammatin kirjasto
● Näyttely Minun Sammattini (koulun oppilastöitä)
● Poistoaineiston myyntiä, pinssipaja lapsille, kirja-arvonta aikuisille

Sammatin kirkko, Sammatin alueseurakunta
● Kirkossa rukoushelmipolku. Tule kokoamaan oma rukoushelminauha. Ohjaamassa diakoni Riikka 

Karinto

Hiuskeiju
● Avoinna, kotihoito-tuotteet DS-sarja -20%

Sammatin sivuapteekki
● Tarjouksia, näytteitä, arvontaa
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