
LAIHIAN NUUKUURENVIIKON KIERRÄTYS KIRPPIS 

Yllätti runsaalla kiinnostuksella ja osanotolla, ei voi olla totta, jo kuutisen kymmentä kirppisfania lähti 

pitämään omaa pistettään. Myös jälkikäteen kyselijöitäkin oli taas kuten yleensä. Onneksi kaikki voivat 

vapaasti laittaa oman kpisteen pystyyn ja ohjata kävijöitä omin kyltein ja viitoin paikalle kirppispisteisiin 

ilman julkaistavaa opaskarttaa. Opaskartta merkinnät ja julkaistavat tiedot on aina vain ohjeellinen, jossa 

saattaa olla virheitä ja myytävänä tietoja on jouduttu rajoittamaan monesti melkoisestikin. 

Kpisteillä kaikkien tulee laittaa ja huolehtia omat opasteensa, merkitä oma karttanumero ja tarvittava 

ohjeensa niin että innokkaat ostajat löytävät turvallisesti paikalle. 

Kaikkien tulee kuitenkin muistaa pitää erityisen hyvää huolta ja järjestystä ja noudattaa hyviä tapoja omissa 

pisteissään, huolehtia kävijöiden turvallisuudesta ja ettei liikennettä häiritä tai aiheuteta vaaraa! Kaikki 

tapahtuu järjestäjien omalla vastuulla ja luvalla, on hyvä muistaa! 

Mikäli ilmat meitä suosivat Nuukuuren viikon sunnuntaina, saamme varmasti melkoiset kansanmassat 

myös liikkeelle ja kävijöitä piisaa. Tässä joukossa meitä on myös moneen junaa, on ammattilaisia, on monia 

eri alojen harrastajia, vain katselijoita ja kiertelijöitä ja jopa pieniä innokkaita lapsia. Palvelemme kaikkia 

tasapuolisesti ja pidämme kaikista hyvää huolta. Tämä ihmisten liikutteluhan on se toinen päätarkoitus 

koko tapahtumalle. Tämä on mitä parhaassa mielessä myös sosiaalinen tapaamisen foorumi, kuten ennen 

vanhaan tultiin vain naapuriin kylään kutsumattakin. Nyt on jopa kutsut jaettu! 

Tärkein asia lienee kuitenkin se, että Laihia näyttää myös mallia, miten me vaalimme paikkakunnan 

perinteitä ekologisesti kierrättämällä ja uusiokäyttöön laittamalla/antamalla runsain määrin sen mitä meiltä 

liikenee, joko antamalla ilman tai pientä korvausta vastaan. Moni omassa elämänvaiheessa havaitsee, että 

ei enää tarvitse lastenrattaita, -istuinta, -vaatteita, isoisän suksia, vanhaa piironkia / tuolia tai entisen 

vanhan auton B-varaosia jne. Mitä vain itse kullakin on tarjolle laittaa, myös mehut tai kaffit voi kiertelijöille 

maistua päivän mittaan. 

Muistakaa kaikki varata hyvissä ajoissa riittävästi pientä vaihtorahaa ja ettei pankkikortti taida olla paras 

maksuvälinen Nuukuuren viikolla Laihialla. 

Laihian Nuukuuren viikon kierrätyskartta julkaistaan paikallislehti Kyrönmaan Nuukuuren viikon sivuilla 

osoite listoineen ja kunnan kotisivuilla (josta sen voi myös kopioida/ladata ja siirtää omalle koneelle) ja 

kopioita löytyy myös mm. kirjastosta, virastossa, joistakin kaupoista jne. kirppis tai muissa pisteissä missä 

ihmisiä liikkuu. 

Lopuksi vielä voisin muistuttaa, että siivotaan kaikki paikat ja poistetaan opasteet mahdollisimman pian 

tapahtuman jälkeen, pidämme huolta samalla myös Laihian raitin edustuskelpoisuudesta. 

Kaikille hyvää myyntimenestystä ja ostajille liikunnan iloa ja ostointoa! 

Iso kiitos Kyrönmaan paikallislehdelle ja Laihian kunnalle, jotka ovat tämän laatuisen kirppisintoilun 

mahdollistaneet yhteistyöllään tietenkään kaikkia kirppispisteidenpitäjiä unohtamatta, tämä on teidän juttu 

ja mahdollisuus! Asiakkaathan tästäkin tekevät todellisen tapahtuman!  

Tervemenoa kaikille!  

Pertti 

Ps. Jakakaa palautetta keskenänne ja kertokaa miten itse haluaisitte järjestelyjen toimivan mahdollisesti 

myös jatkossa. 


