
Kauniin Kauvatsa-valssin jälkeen vuorossa juhlapuhe  
ja erilaisia ohjelmanumeroita. 
Tavataan tuttuja, tanssitaan ja nautitaan puffetin antimista.

Iltamat klo 19–24

– yli 50 torimyyjää
– Ohjelmassa mm. vihtahuutokauppa
 tikan- ja ketjunheittokisat, lasten juoksu- 
 kilpailut, arpajaiset  ja musiikkia

Kauvatsa-päivä 30.7.2022
Toritapahtuma klo 8–14

m o p e d i n o s t a l g i a a 
 

 
lauantaina 2.7.2022 

klo 9.00-14.00 
 

 
Legendaarinen mopotapahtuma Kauvatsan keskustassa. 
  
     Paikan päällä luvassa torimyyntiä, arpajaiset,  
   retromopojen pärinää ja nostalgista tunnelmaa! 
 

 
               mopojen yhteislÄhtÖ klo 12.00.  

 
kauvatsa – kylistÄ kaunein ja kerran kesÄssÄ kaksitahtisin!                                           
             Järjestäjä Kauvatsan Mopedistit ry. 
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              kauvatsa elÄÄ-tapahtuma 
 

                      lauantaina 13.8.2022 klo 10-13 
                                   kauvatsan keskustassa 
 

 

 
 
 
Tapahtuma on suunnattu vanhojen hytittömien traktorien 
harrastajille ja niistä kiinnostuneille.  

Tällöin kaikilla paikkakuntalaisilla ja lähiseutujen asukkailla 
on hyvä syy herätellä omat mökki- ja käyttötraktorit 
pihojen sekä latojen periltä ja hurautella niillä  Kauvatsan 
keskustaan. 
 

Täällä voit nähdä  Zetor 25:n, Pikku-Valmetin, Harmaa 
Fergun ja paljon muita vanhoja traktoreita. 

   

   
   

                                     Paikan päällä luvassa nostalgista traktoritunnelmaa! 
 
 

               Järjestäjä Kauvatsan Mopedistit ry. 
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                                     Paikan päällä luvassa nostalgista traktoritunnelmaa! 
 
 

               Järjestäjä Kauvatsan Mopedistit ry. 

Rompetorilla voit myydä tavarasi 
suoraan esim. peräkärrystä, 
piha-alueella. 
Myyntipöydät tuo myös asiakas itse.

Kahvio avoinna koko rompetorin ajan.
Myynnissä suolaista ja makeaa.

Järj. Kauvatsan Seurataloyhdistys ry

Kauvatsan Seuratalon  
tapahtumat löydät helposti
www.kauvatsanseuratalo.fi

Lisäksi varaukset sekä tilojen 
vuokrahinnat löytyvät sivuilta.

Puutarhapäivät 26-29.05, avoinna to-pe 10-18 ja la-su 10-16. 
Prehtin puutarha


