
Rompemyyjien myyntipaikat merkattujen katujen varsille, muistakaa leirintäalueen majoitusohjeistus, jossa asuntovaunujen/
asuntoautojen välin tulee olla vähintään neljä metriä. Matka mitataan etukatoksesta tai telttarakenteesta mikäli sellainen on 
käytössä. Myyntipaikka 45 € sis. leirintämaksu perjantaista sunnuntaihin, sähkö 7 € / vrk. Peräkonttikirppispaikka 20 € /pvä 
(oma myyntialue, ei sähkö eikä yöpymistä) Myytävät tavarat ovat myyjien omalla vastuulla, aluella ei ole vartiointia.
Koljonvirran Kartano & Camping, Ylemmäisentie 6, 74160 Iisalmi • 050 321 3846, 045 234 1523, email koljonvirta@koljonvirta.fi 

Perjantai 12.8.2022 Perjantai 12.8.2022 
Aamupala kahviossa klo 9-10, hinta 12 € 
Rompepäivät Koljonvirran kartanon nurmikentillä klo 10 -20  
Kiertävä huutokauppa rompekentällä klo 13-14 
• 1-2 myyntituotetta / myyntipaikka 
• meklarina Jamppa Kääriäinen megafonin kanssa 
Rompepäivien huutokauppa klo 16 kartanon pihalla  Rompepäivien huutokauppa klo 16 kartanon pihalla  
• huutokaupattaviin tavaroihin voi tutustua klo 15 lähtien, ei pohjahintoja 
• meklarina Jamppa Kääriäinen 
Tapahtumakentällä myynnissä kahvia, kahvileipiä, muuripohjalettuja, pyttipannua, makkaroita ja muikkuja
Soppatykkiruokaa kartanon pihalla klo 11- , hinta 8 € annos 
Kartanon päärakennuksen Ala-carte ravintola
Sauna rompemyyjille klo 20-22 
Karaoketanssit navetan ylisillä klo 20- 

Lauantai 13.8.2022 Lauantai 13.8.2022 
Aamupala kahviossa klo 8-10, hinta 12 € 
Rompepäivät kartanon nurmikentillä klo 9-18  
Terva-ajot klo 10, lähtö kartanon pihalla jossa ajoneuvot esitellään yleisölle 
• Osallistumismaksu 25 €. Reitillä kahdeksan rastia.
Tapahtumakentällä esillä terva-ajoihin osallistuvia ajoneuvoja klo 9-15 
Tapahtumakentällä myynnissä kahvia, kahvileipiä, muuripohjalettuja,
pyttipannua, grillimakkaroita ja muikkuja.
Soppatykkiruokaa kartanon pihalla klo 11-15, hinta 8 €
Terva-ajojen palkintojenjako klo 15  Kartanon pihalla
Sauna rompemyyjille klo 18-20 
Kartanon tuvassa karaoke klo 20- 

Sunnuntaina 14.8.2022Sunnuntaina 14.8.2022 
Aamupala kahviossa klo 8-10, hinta 12 € 
Rompepäivät Koljonvirran kartanon nurmikentillä klo 9-15  

Ongelmatilanteessa  soita  ensisijaisesti  050 321 3846, 040 137 1661  
Leirintäalueen vartiointi Safecare Oy 040 482 1673 
Koljonvirran Kartano Ylemmäisentie 6, 74160 Iisalmi
050 321 3846, 040 137 1661 email koljonvirta@koljonvirta.fi  www.koljonvirrankartano.fi
Lisätietoja rompepäivistä:  SA-HK Savon kerho ry.  017 282 0550 / Kuopio Automuseo,  
sa-hk.savonkerho@dnainternet.net  tai salinlahti@gmail.com • www.kuopionautomuseo.fi

Markkina-alueellaEI OLE RAHANVAIHTOA

Muista laittaa esille EI SÄHKÖÄ tai SÄHKÖÄ 
lappu tuulilasiin.

Pääsymaksu 5 € / hlöalle 12-vuotiaat vanhempien seurassa ilmaiseksi www.iisalmijatienoo.fiwww.kuopionautomuseo.fi
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Terva-ajot la klo 10
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Iisalmessa Koljonvirran kartanon alueella

Muistakaa
turvavälit ja
käsihygienia
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