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Suomen suuri juhlavuosi 
2017 Kanta-Hämeessä

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme 
merkittävin juhlavuosi. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, 
kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.

Yhdessä, Lasten ja nuorten Häme

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä ja Kanta-
Hämeen maakunnalliseksi teemaksi on valittu ”Lasten ja nuorten Häme”, 
unohtamatta kuitenkaan muita sukupolvia.

Juhlitaan Yhdessä Satavuotiasta

Tarjottimella on mitä upeampia musiikkiesityksiä, teatteriesityksiä ja 
Itsenäisyyspäivän juhlia kunnissa, kouluissa, turuilla ja toreilla.

Lausutaan runoja ja tanssitaan Yhdessä.

Ajellaan höyryveturin kyydissä, tuunataan paaleja ja nautitaan taiteesta. 
Liikutaan luonnossa ja bongataan lintuja. Katsellaan tykkinäytöstäkin.

Nautitaan hyvästä ruosta ja juomasta Yhdessä ystävien, perheen ja 
sukulaisten kanssa. Ja miksi emme kerrankin istuisi samaan pöytään 
vaikka ventovieraiden kanssa?

Ja mitäpä jos lapset lähtisivät Lasten korkeakouluun?

Tehdään Yhdessä vain hyviä tekoja!

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

Yhdessä tekemällä jätämme jäljen –

tehdään loistava Suomi 100 Juhlavuosi Kanta-Hämeeseen

YHDESSÄ!



100 aarretta Riihimäeltä
100 aarretta Riihimäeltä – Suomi 100 -juhlavuoden näyttely Riihimäen 
kaupunginmuseossa 18.1.–20.12.2017.

Näyttelyssä esitellään eri-ikäisiltä ja -taustaisilta riihimäkeläisiltä kerättyjä, heidän 
elämäänsä liittyviä aarteita sekä tarinoita niistä.

Aarteet ovat esineitä tai kuvia asioista, joilla on ollut jollain tavalla suuri merkitys henkilön 
elämässä, arjesta ja juhlasta. 

Aarteita on jokaiselta itsenäisen Suomen vuosikymmeneltä sotavuosia unohtamatta.

Hankkeessa toteutettavassa näyttelyssä ja verkkojulkaisussa kerrotaan ihmisten elämästä 
itsenäisessä Suomessa. Esineiden, muiden aarteiden ja muistojen kautta pääsemme 
tutustumaan ihmisen elämään Riihimäellä jokaisena vuosikymmenenä itsenäisessä 
Suomessa.

Kuinka paikkakunta on muuttunut Suomen itsenäisyyden aikana? Miten valtiolliset 
muutokset sekä poikkeustilat ovat näkyneet ihmisten arjessa? Miten ihmiset ovat ne 
kokeneet?

Aarteita taustoittavat kuvasuurennokset Riihimäeltä sadan vuoden ajalta näyttävät myös 
ympäristön ja elinolosuhteiden muutoksen. Nämä kuvat vievät historian myös tämän 
päivän riihimäkeläisten jokapäiväiseen arkeen kadunvarsisuurennoksina.

Riihimäen kaupunginmuseo haluaa tehdä itsenäisyyden juhlavuoden päänäyttelynsä 
Yhdessä riihimäkeläisten kanssa. Hanke toteuttaa myös Suomen Museoliiton Yhteinen 
perintö -teemaa.

riihimaenkaupunginmuseo.fi



100 lasissa
Lasi on osa suomalaista identiteettiä. 

Lasi on myös kansainvälisesti tunnetuin osa suomalaista muotoilua. 

Suomen lasimuseon näyttely avaa Suomen muotoilua ja historiaa sadalla lasiesineellä 
vuosilta 1917-2017.

Näyttelyn esineisiin liittyen suomalaisilta on kerätään tarinoita ja valokuvia, jotka omalta 
osaltaan kertovat esineiden merkityksestä käyttäjille. 

Tarinoita kuvineen julkaistaan näyttelyn lisäksi näyttelyjulkaisussa sekä verkossa.

Näyttely on avoinna 12.5.-11.9.2017 Suomen lasimuseossa Riihimäellä

suomenlasimuseo.fi



100 Pyöräilytekoa
100 pyöräilytekoa haastaa kansalaiset, järjestöt, kunnat ja muut yhteisöt pyöräilytekoihin, 
joiden tarkoitus on lisätä pyöräilyä, nostaa esiin pyöräilyä tulevaisuuden päästöttömänä 
kulkumuotona, lisätä yhteisöllisyyttä ja ennen kaikkea saada mahdollisimman moni 
suomalainen elämään 100-vuotiaaksi.

tawastcc.com
- Minna Takala



100 suomalaista vesistötekoa
Vesistöt ovat tärkeä osa suomalaisuutta ja meitä kaikkia tarvitaan pitämään niistä huolta. 
Vesistöjen tilan vaaliminen perustuu vapaaehtoiseen yhteistyöhömme, jossa jokainen teko 
on tärkeä.

Kerro meille oma vesistötekosi ja olet mukana luomassa puhtaampien vesistöjen Suomea. 
Teko voi olla iso tai pieni, suunnitteilla tai jo tehty.

Teot ja ideat kootaan yhteen ja syksyllä 2017 voit äänestää omaa suosikkiasi. Eniten ääniä 
saaneet palkitaan 1.10.2017 Silakkasoudun yhteydessä.

Osallistu osoitteessa: .ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Jokainen voi olla oman elämänsä vesistösankari.



100 syytä tanssia
Etelä-Hämeen Tanssiopisto juhlistaa 100 -vuotiasta Suomea Riihimäen Teatterissa 
2.-3.4.2017 tanssinäytöksin sekä tanssin opettajien opetusvierailuilla alueen 
peruskouluissa.

Suomi täyttää 100 vuotta ja suomalainen ainutlaatuinen taiteen perusopetus
25 vuotta (taiteen perusopetuslaki vuodesta 1992)! Suomalainen sananvapaus tarkoittaa 
taiteilijalle taiteellista vapautta. 

Tanssilla ilmaistaan tunteita, tapahtumia ja asioita kun sanat loppuvat. Tanssi voi kuvata 
kaunista luontoamme ja värittää kansallissäveltäjiemme teoksia. Tanssi on tapa kohdata ja 
tapa juhlia!

Taiteen perusopetus antaa nuorille mahdollisuuden kehittyä taideopinnoissa omista 
lähtökohdistaan ja kehittyä tavoitteellisessa opetuksessa. Opetus arvojensa mukaan 
kannustaa oppimiseen, ilmaisuun ja luovuuteen. Erilaiset ajattelutavat tulevat nähdyiksi ja 
kuulluiksi, niitä pohditaan ja niistä neuvotellaan.

Haluaisitko tanssiopettajan vierailun kouluusi? Katsojaksi 100 syytä tanssia! -näytökseen? 
Tiedustelut Etelä-Hämeen Tanssiopisto p. 0445260040

tanssiopisto.fi



100 vuotta koululauluja
Tule laulamaan yhdessä ikimuistoisia koululauluja sadan vuoden ajalta; uusia ja vanhoja, 
sunnuntaina 12.3.2017 klo 16.

Säestäjinä ja laulattajina Reijo Ahonen, Seppo Kilpi ja Susanna Petrell-Lehtonen.

Leppäkosken koulu, 12380 Leppäkoski. 

Liput 10 €/5 €. Kahvio Leppäkosken koululaisten hyväksi.

Juhani Heinemaan gramofoni soi väliajalla. Yhteistyössä Janakkalan Musiikkipäivät ry ja 
Janakkala Seura ry.

janakkalanmusiikkipaivat.com



4H-metsiköt – perustetaan uusia ja 
kunnostetaan vanhoja 100-vuotiaan 
Suomen kunniaksi
Suomen 4H-liitto ja paikalliset 4H-yhdistykset Kanta-Hämeessä (Hausjärvi, Riihimäki ja Loppi) 
perustavat uusia 4H-metsiköitä, etsivät ja kunnostavat vuosina 1967 istutettuja Suomen 50-
vuotisjuhlan muistometsiköitä ja 1985 perustettuja Nuorisovuoden muistometsiköitä. Lisäksi 
uusiin ja vanhoihin metsikköihin perustetaan geokätköjä.

Uusia 4H-metsiköitä istuttavat 4H-kerholaiset ja koululuokat. 4H-metsiköt merkitään 
Suomi100 juhlavuoden kylteillä. Istutuspaikkojen ja istutettavien taimien hankinnassa tehdään 
yhteistyötä metsänhoitoyhdistysten, Metsäkeskusten ja Metsähallituksen kanssa. Mahdollisia 
yhteistyökumppaneita ovat myös kyläyhdistykset.

Tavoitteena on mielenkiintoisen tekemisen ja harrastamisen kautta lasten ja nuorten 
tutustuttaminen Suomen historiaan ja erityisesti metsien merkitykseen Suomen historiassa. 
Metsiköiden perustamisen kautta mielenkiinto metsien kehitystä kohtaan nousee. Tavoitteena 
on, että 4H-metsiköiden istutuksessa mukana olleet lapset ja nuoret saavat seurata metsikön 
kasvua ja kehitystä. 4H-metsiköillä luodaan myös pysyvä side omaan kotiseutuun Hämeeseen.
Vanhemmilla on mahdollisuus kunnioittaa itsenäisen Suomen historiaa ja kertoa siitä myös 
lapsille istuttamalla yhdessä Tulevaisuuden kuusi esimerkiksi kotipihaan. Kuusipaketin, joka 
sisältää myös muistolaatan, voi tilata jokainen 4H:n internetsivujen kautta.

Tulevaisuuden kuusi jatkaa vuonna 1917 kylvetyn Itsenäisyyden kuusen perinnettä.

4h.fi/tekemista/maalla-ja-metsassa/4h-metsikot/

Kuva: Mika Vanhanen



Arvoisa Suomi -musikaali
Arvoisa Suomi -musikaali antaa nuorten äänen kuulua.

Mistä Suomi on tulossa? Mitä itsenäisyys merkitsee nykypäivän nuorelle?

Arvoisa Suomi -musikaali antaa nuorten ottaa kantaa tämän päivän Suomen arvokeskusteluun. 
Millaisessa Suomessa haluamme asua? Millaista Suomea nuoret haluavat olla luomassa?

Musikaali toteutetaan yhteisöllisesti yli sadan nuoren voimin aina käsikirjoituksesta alkaen. 
Koululaisten ja opiskelijoiden lisäksi musikaalin järjestelyissä on mukana vanhempien HaTu ry.

Ensi-ilta ja esitykset marraskuussa 2017 Oitin Urheilutalolla, Urheilutie 1, 12100 Oitti, 
Hausjärvi, Kanta-Häme.

Ohjaus: Rosa Autio

Musiikin ohjaus ja sovitus: Jukka Palonen

Facebook/ Arvoisa Suomi musikaali
Facebook/ HaTu – Hausjärven Yläkoulun ja Lukion Tuki ry



Avoimet Kylät
Avoimet kylät –päivänä 10.6.2017 kylillä tapahtuu ympäri satavuotista Suomea.

hameenkylat.net
avoimetkylat.fi



Axel ja Emiliet
1867 syksyllä Axel Wilhelm Wahren palaa Euroopasta taas kerran kotiin Forssaan. 
Suuret nälkävuodet koettelevat hänen uutta kotimaataan Suomea, mutta perhe-elämä 
kukoistaa lastenlasten muodossa.

Tulevan suurliike- ja teollisuusmiehen arki on värikästä, uutta luovaa ja vaativaa. 
Sisar Emilie Tukholmasta on tullut vierailulle, josta arki saa lisäväriä. Axelin elämän jokaisesta 
viikosta voisi kirjoittaa näytelmän. 

Olen kirjoittanut Forssan Teatterille tarinan muutamasta syksyisestä päivästä 150 vuotta sitten 
ja olen kokenut ne työntäyteisyydestään huolimatta erittäin kiehtoviksi, , kertoo ohjaaja ja 
käsikirjoittaja Pertti Munck.

Noista ajoista alkoi Forssan tunnettavuus sekä Suomen suurruhtinaskunnassa että laajasti 
Wahrenin hyvin tuntemassa Euroopassa. Silloin kirjoitettiin merkittävä osa suomalaista 
tekstiilihistoriaa ja Wahrenin suvun vaiheita, jota vivahdutti voimakkaasti myös rouva Emilie
Wahren os Klebek.

Tällä näytelmällä Forssan Teatteri juhlistaa 100–vuotiasta Suomea.

forssanteatteri.fi



Essee Suomen itsenäistymisestä
Miten Suomi itsenäistyi?

Sakari Topelius kirjoitti 1894 tsaari Aleksanteri II:n patsaan julkistamispäivänä: ”Lönnrot 
työmiehenä, Snellman ajattelijana, Runeberg runoilijana. Ei kukaan näistä erikseen, vaan kaikki 
kolme keskenään ja kansan hengen kanssa liitossa ollen ovat selvittäneet Suomen kansalle 
isänmaallisuuden aatteet”.

Suomalaisen kansallishengen herättivät Lönnrot, Snellman ja Runeberg. Tsaarin 
alamaiskansasta kehittyi vuosina 1894−1920 itsenäinen Suomi, jolla oli vakaa hallinto, selkeät 
rajat ja muiden valtioiden tunnustus. Itsenäistymisprosessi kerrotaan kolmen aikalaisen 
elämäntarinan kautta, kansallissankarin (Carl Gustav Emil Mannerheim), maanpetturin (Otto 
Wille Kuusinen) ja ihmisen kasvattajan (Aleksanteri Ahola-Valo).

Suomen itsenäistymisen sanotaan usein olevan ensimmäisen maailmansodan tulos. Ehkä näin 
onkin, mutta ilman suomalaisten omaa tahtoa, kansallishenkeä, itsenäisyyttä ei olisi.

Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo 12.4. klo 17.00 (ensimmäinen esitys)

järjestää Elpo ry: elpokustannus.fi/



Forssa Unplugged - musiikkia Suomen 
lähihistoriasta
Forssa Unplugged-konsertti lauantaina 20.5.2017 klo 12-18 Yhtiönpuistossa avaa kesän. 
Tapahtuma sopii erinomaisesti myös lapsiperheille, koska äänentoisto tapahtuu suhteellisen 
pienillä tehoilla. Ja mikä parasta, paikallisen liike-elämän ja Forssan Kaupungin arvokkaalla 
tuella tapahtuma on yleisölle täysin ilmainen! Lisäksi tapahtuma saa arvokasta talkooapua ja 
tukea paikallisilta urheiluseuroilta ja yhdistyksiltä. 

Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös leikkimielinen Piknik-kattauksen SM-kisa. 
Arvovaltainen raati Hannu Lahtosen johdolla valitsee voittajakattauksen, jonka tekijät 
palkitaan Ravintola Vispilän maukkaalla illallisella (max 6 hlöä). Kattauksen aiheena on 
Suomen historian suurhenkilöt seurueineen Mannerheimista Uuno Turhapuroon.

Konsertissa kuullaan suomalaista, paikallista ja kansallista populaarimusiikkia lähihistoriasta 
nykyhetkeen paikallisten ja kansallisten huippuartistien esittämänä. Konsertin juontajana 
toimii jälleen iki-ihana Mia Nuutila.

Esitykset alkavat klo 12:00 ja kestävät noin klo 18:00 saakka! Esiintymisaikataulu (ohjeellinen)

klo 12:00 Gyro
klo 12:45 Antti Paavilainen Band
klo 13:45 Johanna ja Markus
klo 14:15 Fragile Dream
klo 15:00 Timo Tuomi & Co will play Eagles
klo 16:00 Pelle Miljoona United
klo 17:00 Esa Pulliaisen C-Combo & Mr Breathless

Järjestää: Forssan Kulttuuri-Axel ry ja Forssan Wahren-keskus.: 
kuvio.org/index.php/fi/musiikki-ac/100-forssan-kulttuuri-axel-ry ja  wahren-keskus.fi/

Kuva: Kari Nykänen. 



Forssan Elävienkuvien Teatteri 110 
vuotta ja Suomi 100 vuotta
Forssan mykkäelokuvayhdistys juhlistaa maamme vanhimman maaseutuelokuvateatterin 
110 -vuotista taivalta itsenäisyytemme juhlavuonna.

Juhlinta alkaa uudenvuoden aattona 2016, jolloin järjestetään lapsiperheiden uudenvuoden 
vastaanotto ilotulituksineen.

Vuoden aikana esitetään Suomi 100 vuotta -elokuvasarja. Sarjassa nähdään kotimaisia 
merkkiteoksia itsenäisyytemme kaikilta vuosikymmeniltä.

Forssan torilla järjestetään Pop-Up -elokuvaesitys, jossa nähdään elokuvat Kuuli kulkija 
kohinan sekä Iita tehtaan tyttö.

18. kansainvälisillä mykkäelokuvafestivaaleilla teemana on Suomi, suomalaisuus ja suomalaiset 
maailmalla.

Festivaalien loppuhuipennuksena nähdään vasta valmistunut Erkki Karun Finlandia -elokuva.

Vuoden aikana järjestetään myös muita elokuvatapahtumia.

Forssan Elävien Kuvien Teatteri
Facebook: Forssan Elävien Kuvien Teatteri
Mykkäelokuva-Festivaalit
Facebook: Forssan Mykkäelokuvayhdistys ry
YouTube: Suomi 100 FEKT



Forssan kansallinen kaupunkipuistojuhla
kauppatorilla 15.6.2017

Forssan kansallinen kaupunkipuisto täyttää kaksi vuotta. Juhlistamme asiaa 
15.6.2017 klo 9.00 - 13.00 yleisöjuhlalla Forssan kauppatorilla.

Ohjelmassa mm. juhlapuhujana on ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, joka kertoo Suomen 
satavuotisista puistoista ja niiden vaikutuksesta kaupunkeihin ja kaupunkilaisiin. 

Täytekakkukahvit kuuluvat tietysti myös ohjelmaan. Musiikillisesta annista vastaa Parolan 
prikaatin soittokunta.

Kauppatorilla on saatavilla tietoa Forssan kansallisesta kaupunkipuistosta. 
Joko virtuaalimatkaillen tai kävelyesitteen kanssa, yksin tai yhdessä, on mahdollisuus lähteä 
tutkimaan puistoja, teollisia punatiilisiä alueita ja maaseutuympäristöä.

Forssa.fi



Forssan naisvoimistelijoiden Joulunäytös
10.12.2017 klo 16.00 Urheilutalo Feeniksissä.

Forssan Naisvoimistelijat ry on perinteikäs voimisteluseura, jossa pääsevät liikkumaan kaikki 
vauvasta vaariin. 

Lasten ryhmissä liikutaan leikkien ja monipuolisia liikkumistaitoja korostaen, kun taas nuorten ja 
aikuisten ryhmissä tarjoutuu tilaisuus kunnon kohentamiseen viikoittaisen jumppatuokion 
avulla.
Joukkuevoimistelun valmennusryhmissä on mahdollisuus edetä jumppakoulusta aina SM-tason 
voimistelijaksi asti sitoutumalla voimisteluharrastukseen useiden vuosien ajaksi.

Forssan Naisvoimistelijat ry on perustettu vuonna 1952. Seurassamme on noin 350 jäsentä. FNV 
on Suomen Voimisteluliiton jäsen.



Harmonikka soikoon
”Harmonikka soikoon!” Jokioisten Tietotalossa 11.2. 2017 – Harmonikkatapahtuma lapsille 
ja nuorille. 

Nuoret harmonikansoittajat taituroivat tunnelmallisen Tietotalon vintillä lauantaina 11.2.2017. 
Estradille kipuaa vuorollaan esiintymään lapsia ja nuoria alle kouluikäisistä lukioikäisiin. Suomi 
100-vuoden kunniaksi esityksissä tullaan kuulemaan runsas kattaus suomalaista alkuperää 
olevaa musiikkia.

Tule kannustamaan nuoria harmonikansoittajia ja kuulemaan hienoja esityksiä Jokioisten 
Tietotaloon, jonka yläkerrassa harmonikkamusiikki soi jo klo 10 alkaen. Tuolloin päivän 
ohjelman aloittavat alle kouluikäiset pikkumusikantit. 

Tervetuloa!
Forssan seudun harmonikkayhdistys 

fshy.fi



Hattulassa nimeämme 2017 valmistuvan 
Kanungin asuinalueemme Suomi 100 vuotta 
–statuksella!
Suomi 100 vuotta –statuksen omaava asuinalue toimii pitkäkestoisena ja mitä parhaimpana 
kunnianosoituksena niin itsenäiselle maallemme, kuin sitä sodissa verellään puolustaneille ja 
itsenäisyyden aikanaan rohkeasti julistaneelle Svinhufvudin senaatille. 

Samalla asuinalue toimii jokapäiväisenä ja ajassa elävänä itsenäisyytemme muistomerkkinä 
uusille sukupolville.

Suomalaisuuteen on läpi historian kuulunut kotiseuturakkaus sekä kiintymys omaa kotia ja 
maata kohtaan. Oma koti ja pienikin oma maa-alue tai tontti ovat piintyneet suomalaisten 
mieliin tavoittelemisen arvoisina asioina. 

Mikä siis olisikaan parempi tapa kunnioittaa tätä suomalaisuuden piirrettä kuin Suomi 100 
vuotta –asuinalue? 

Asuinalue kertoo kuitenkin myös tulevaisuudesta ja jatkuvuudesta. Suomi elää ja hengittää, 
koska Suomessa syntyy lapsia ja uusia sukupolvia vaalimaan suomalaisuutta.

hattula.fi



Heinäseipäistä dinosauruksen muniin: 
Tuunaa paali!

Suomalainen maanviljelysmaisema on muuttunut pysyvästi, kun kesäiset heinäseipäät ovat 
vaihtuneet ympäri vuoden pellonreunoja somistaviksi pyöräpaaleiksi. 

Syyskuisessa Tuunaa paali- tapahtumassa joukkueet saavat tuunata paalin mieleiseksesi. 
Paaleista jää loppuvuodeksi sänkipeltonäyttely ohikulkijoiden iloksi. 

Tapahtumaan liittyvä valokuvanäyttely puolestaan valottaa maiseman muutosta.

9.9.2017, klo 11-15, Janakkala.

Yhteistyössä Napialan Wanha Koulu, Nuutilan tila ja Janakkalan kunta.

janakkala.fi
napialanwanhakoulu.info



Hip Hop Fest

Nicolas Jokisen, Mikko Kallion, Timo Kallion, Nuutti Puran & Harri Välimaan organisoima 
Forssan ensimmäinen Hip Hop-festivaali, joka avaa ovensa 16.09.2017! 
Paikkana Forssan Työväentalo Kauppakadulla.

Forssa Hip Hop Festin line upiin kuuluvat tänä vuonna:

K18-tapahtumassa:
Gasellit, Adi L Hasla, Gettomasa, OG Ulla-Maija, Pono, TPL, Rivo, Midas, DJ Lazy J, DJ T.W.B.T.

S-tapahtumassa:
Adi L Hasla, Ilari ,TPL, Rivo, Tomas Ospinjo, Kyykkä Records, DJ T.W.B.T.

Lisää Facessa
Liput: S (15e) & K18 (20e)

Huom! Liput myynnissä Forssa Hip Hop Fest-Club Vol.3:ssa



Hitusen hämyä -festivaali – kotimaisen 
rakkauselokuvan päivä 23.4.
Suomen juhlavuoden kunniaksi Hämeenlinnan Hitusen hämyä -elokuvafestivaalilla keskitytään 
päivän ajan kotimaiseen rakkauselokuvaan.

Päivän aikana elokuvina nähdään Teuvo Tulion, Laulu tulipunaisesta kukasta (1938), Hannu 
Lemisen, Valkoiset ruusut (1943) sekä Aki Kaurismäen, Varjoja paratiisissa (1986). Lisäksi 
näyttelijä Kati Outinen kertoo Varjoja paratiisissa -elokuvan tekemisestä ja yhteistyöstään Aki 
Kaurismäen kanssa.

kinotavast.net



Hovinkartanon kesä
Hauhon Hovinkartano on valtakunnallisesti arvokas miljöö rakennuksineen ja pihapiireineen.

Vuodesta 2010 Hovinkartanon taidekeskuksen kesänäyttelyiden, tapahtumien, työpajojen, 
konserttien ja elokuvaesitysten järjestelyistä on vastannut Sotjalan kulttuuri- ja perinneyhdistys.

Käytössä on useita eri näyttelytiloja sekä kartanon pihapiiri.

Näyttelyn teemoja ovat mm. ”SALEJA SADAN VUODEN TAKAA”, kartanon vanhaa kalustusta ja 
esineistöä, ”SUOMIKUVAA”, kansainvälisten taiteilijoitten näkemyksiä 100-vuotiaasta, 
”SUOMI-NEITO NYT”, kotimaisten taiteilijoitten näkemyksiä ja kannanottoja, ”SATA KÄTTÄ 
KÄTEVÄÄ”, vanhoja työ- ja tarvekaluja, ”VANHASTA UUTTA”, kutsu taiteilijoille käyttämään 
kierrätysmateriaaleja. ”MUISTOJA SOTJALAN KYLÄSTÄ”, käsitöitä, leluja ja valokuvia 100 
vuoden ajalta.

Kesän mittaan järjestetään näyttelyiden lisäksi työpajoja, konsertteja, tapahtumia sekä 
elokuvasarja. Päivämäärät ja näyttelyihin osallistujat tarkentuvat ensi vuoden puolella. 
Residenssitoiminta toteutuu hakemusten perusteella.

Taiteilijaresidenssiin on jatkuva haku ja residenssiohjelma on 3.7.-13.8.2017.

Hovinkartano.net



Humppilapäivät 10.-11.6.
Perinteistä Humppilapäivää juhlitaan Suomi 100 –hengessä ja juhlavuoden kunniaksi ohjelmaa 
on kahtena päivänä. Ohjelmassa yhdistyvät perinteet ja nykyaika.

Lauantain ohjelmassa on luvassa muun muassa markkinatapahtuma, jossa paikallisilla yrityksillä 
on tarjouksia ja avoimia ovia, nuorten bändejä esiintyy ja ilta päättyy tansseihin.

Sunnuntain ohjelmassa korostuvat perinteet. Sunnuntain ohjelma aloitetaan 
kansanlaulukirkkolla, jonka jälkeen julistetaan vuoden Vellikellokkaan eli kotiseutu- ja 
kulttuuritunnustuksen saaja sekä Humppilan Vuoden nuori. Sunnuntain ohjelma päättyy Armas 
Puolimatkan muistomerkin paljastukseen.

Ohjelmaa on sekä Humppilan Lasin piha-alueella että Kauppilan perinnetilalla.

humppila.fi/



Humppilan sadonkorjuujuhla 26.8.
Sadonkorjuujuhla on koko perheen tapahtuma, jossa teemana on lähiruoka. 

Tapahtumassa esitellään paikallisia ruokatoimijoita ja lähiruokaa. Toritapahtumasta voi ostaa 
lähiruoka-annoksia sekä eri tuottajien tuotteita myös kotiin. Tapahtumassa on ohjelmaa sekä 
lapsille että aikuisille.

Tapahtumapaikkana on Kauppilan perinnetilan ympäristö. Tori on avoinna klo 12–18.

Tapahtuman toteuttavat Humppilan kunta ja Yhdessä enemmän Humppilasta -hanke.

humppila.fi/



Hyvien tekojen kampanja
Lasten ja nuorten juhlavuonna tehdään aivan sumeilematta hyvää Hyvien tekojen 
kampanjassa! Tule mukaan Hyviksen jengiin!

Luvassa on vuoden varrella niin jättihyvää, minihyvää, palahyvää kuin salahyvääkin. Voit myös 
vinkata omista hyvistä teoistasi ja laittaa näin hyvän kiertoon.

Aloita hyvistely jo nyt:

Päätä, mitä hyvää voisit tehdä jo tänään. Ilmoittautuisitko kolaamaan naapurimummon 
pihatien lumesta (selkeä yllätyshyvä) tai käyttäisitkö siskon koiran lenkillä (eläinhyvä)? 
Nappaisitko kaverin mukaan ja ilmoittautuisit palvelutaloon lukemaan ääneen (ilohyvä)? Ehkä 
lämmittelet vilauttamalla ystävällisimmän hymysi satunnaiselle vastaantulijalle (helppo 
pikahyvä)?

Kun kohde on selvillä, anna palaa!

Nappaa kuva ja jaa se somessa aihetunnisteella #hyvis ja #hyvientekojenkampanja ja hups! 
Olet mukana vuoden hyvää tekevimmässä touhussa.

Lisätietoja:
Tuotantokoordinaattori Jenna Kankaanpää, Hämeenlinnan kaupunki
jenna.kankaanpaa@hameenlinna.fi

Hameenlinna.fi



Hyvä Suomi 100!-keskustelusarja
Keskustelusarja koostuu neljästä illasta, joissa avataan ajankohtaisia näkökulmia 100 vuotiaan 
Suomen nykytilaan eri teemojen kautta. Keskusteluillat pidetään helmikuussa torstaisin klo 18 
Hämeenlinnan kirkossa.

To. 2.2. Hyvä elämä, professori, oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja johtava 
sairaalasielunhoitaja Jukka Lehto To. 9.2. Hyvä tulevaisuus, avaruustähtitieteen professori 
Esko Valtaoja ja puhetaidon kouluttaja, teologi Antti Mustakallio To 16.2. Hyvä työ, 
historioitsija, professori Juha Siltala ja kirkkoherra Timo Kalaja To 23.2. Hyvä lapsuus?, 
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Riitta Vartio ja asiantuntija, teologi Mikko Sulander

Keskustelijoiksi on kutsuttu merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja ajattelijoita sekä 
hämeenlinnalaisia teologeja. Heidän tarkoituksenaan on tuoda esiin, miten yhteiskunta ja 
kirkko voisivat yhdessä rakentaa Suomea kohti parempaa tulevaisuutta. Illan päätteeksi 
kuullaan keskustelijoiden toivomaa musiikkia.

hameenlinnanseurakunnat.fi



Hyvää läheltä – hyvää lähelle –
lähiruokatapahtuma
1.12.2017 klo 18 avataan kolme viikkoa kestävä kaikille avoin lähiruokatapahtuma "Hyvää 
läheltä - hyvää lähelle" Forssan Citymarketin liiketiloissa. Hyvää läheltä – hyvää lähelle 
yhdistää ruokaosaamisen maineikkaan tradition moderniin yrittämiseen.

Avajaisten teemana on Suomi kasvaa ruoasta. Tilaisuuden avaa Ruokatieto Yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi.

Lähiruokatapahtuma 1.–23.12.2017

Lähiruokatapahtumassa on vaihtelevia ja mielenkiintoisia ohjelmanumeroita sekä myynnissä 
lähiruokayrittäjien herkkuja.

1. viikon teemana on Suomi 100 vuotta
2. viikko on lasten viikko
3. viikko on jouluviikko

Avoinna ma-pe klo 12–20; la 9–17; su 12–17.

Järjestäjät
Lähiruokatatapahtuma järjestetään Agronomiliiton 120-vuotisjuhlavuoden ja kansainvälisen 
Lions-järjestön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuonna! 
Järjestäjiä ovat Lounais-Hämeen agronomit ja Lions Club Forssa/Jokivarsi. Tuotto käytetään 
lähialueen nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.

Kuva: Jaana Laakso



Hämeen ammattikorkeakoulun toisen 
vuosikurssin opiskelijoiden 
Suomi 100 vuotta yhdessä - lasinäyttely 
Interventio 

Hankkeessa toteutamme muottiin puhallettuja lasiesineitä yhteistyössä Tavastian 
lasinpuhallusopiskelijoiden kanssa.

Esineiden suunnittelussa olemme hakeneet vaikutteita Suomen itsenäisyyden ajan 
vuosikymmeniltä ja yhdistäneet niitä tulevaan.

Interventio- lasinäyttely

HAMK, Visamäen kampus 6.3-20.3.2017
Suomen lasimuseo, Riihimäki 19.4.-11.5.2017
Nuutajärvi kesä 2017
Wetterhoffin talo syksy 2017



Hämeen sadat selfiet

Hämeen sadat selfiet on Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry:n Suomi 100 -hankkeeseen 
kuuluva projekti, jossa kerätään hämäläisiä omakuvia eli selfieitä. Projekti jatkuu vuoden 
2017 loppuun, jolloin kerätyistä kuvista kootaan näyttely.

Projektiin voivat osallistua kaikki Kanta- tai Päijät-Hämeen alueella asuvat. Kuvat voivat olla 
millä tahansa tekniikalla toteutettuja (valokuva, maalaus, piirustus jne). Valikoidut kuvat 
tulevat olemaan esillä Hämeenlinnan Taiteiden yössä 25.8.2017 sekä näyttelyssä 
vuodenvaihteessa. Kaikki kuvat julkaistaan ainakin projektin Facebook-sivulla. Selfieitä
kerätään myös työpajojen kautta kevään ja kesän 2017 aikana sekä yleisötapahtumissa 
kiertävän "selfiepöydän" avulla. Tule mukaan!

Osallistumisohjeet: Maalaa/piirrä/valokuvaa itsesi.
Toivomme omaperäistä otetta – kuvien tulisi ilmentää jollain tavalla henkilön persoonaa. 
Kuva voi olla hassu, eteerinen, villi, kaunis, outo, mitä vain.
Jos teos on valmistettu muulla tekniikalla kuin valokuvaamalla, ota siitä kuva. Lähetä 
hyvälaatuinen valokuva osoitteeseen selfieprojekti(at)gmail.com.
Jos kuva on tulostuskelpoisessa koossa (2-3M), sillä on paremmat mahdollisuudet päästä 
myös näyttelyyn mukaan.

Kuvasi voit julkaista myös Instagramissa: #sadatselfiet ja #hameenlinnantaiteilijaseura.

Lisätietoja projektin etenemisestä ja lähetettyjä kuvia löytyy selfieprojektin Facebook-
sivulta: sadatselfiet

hameenlinnantaiteilijaseura.fi



Hämeenlinnan kirjastojen Itsenäisyyspäivän 
etkot

Hämeenlinnan kirjastot kutsuvat hämeenlinnalaiset juhlimaan satavuotiasta Suomea 
itsenäisyyspäivää edeltävänä päivänä 5.12.2017. 

Kirjastojen ennakkojuhlassa nautitaan kahvista ja täytekakusta sekä ohjelmasta, joka 
tarkentuu myöhemmin. 

Etkoihin ovat kaikki tervetulleita!

vanamo.verkkokirjasto.fi/web/arena



Hämäläisin silmin – Hämeen Heimoliitto
Hämeen Heimoliitto ry järjestää Suomen 100 -vuotisjuhlan kunniaksi eri 
taidemuodoista kiinnostuneille avoimen kilpailun Suomi vuonna 2017 –
hämäläisin silmin.

Kilpailuun voi osallistua kuvataidetöillä. Töiden tekniikka on vapaa esimerkiksi 
piirroksia, valokuvia, kuvakollaaseja, videoita, maalauksia, käsitöitä.

Töistä kootaan näyttely, joka kiertää Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Pirkanmaalla 
vuoden 2017 aikana.

hameenheimoliitto.fi/suomi2017



Höyryveturi Sohvi ja Suomi täyttävät 
yhdessä 100 vuotta
Jokioisten Museorautatie sijaitsee Lounais-Hämeessä, Jokioisten ja Humppilan kuntien alueella. 
Museorautatie on osa vuosina 1898 - 1974 toiminutta kapearaiteista Jokioisten rautatietä, joka kulki 
Forssasta Jokioisten kautta Humppilaan. Museojunaliikenne tällä 23 kilometriä pitkällä radalla alkoi 
jo vuonna 1971. Kun Jokioisten rautatie lakkautettiin vuonna 1974, oli koko museotoimintakin 
vaarassa. Rataa purettiin vauhdilla ja vaunukalustoa romutettiin. Jäljelle jäi vain kuuden kilometrin 
osuus Minkiön ja Jokioisten välillä. Vuonna 1978 museojunaliikenne alkoi uudelleen ja siitä lähtien 
kesäsunnuntaisin liikennöivät höyryjunat ovat oleellinen osa lounaishämäläistä kesämaisemaa.

Museorautatie on kulttuurihistoriallisesti arvokas, toimiva kokonaisuus, sillä se ainoa nykypäiviin 
säilynyt ja yhä käytössä oleva kapearaiteinen rautatie Suomessa.

Höyryjunassa matkailijalla on mahdollisuus kokea entisajan matkustamisen tunnelma: kiireetön 
matkanteko, höyryveturin äänet ja tuoksut, matkustajavaunujen III luokan puiset penkit sekä hitaasti 
ohilipuva maalaismaisema. Muistoksi matkasta matkailijalle jää pahvinen junapiletti.

Vuonna 2017 sata vuotta täyttävä höyryveturi HKR 5, Sohvi on ensimmäinen itsenäisessä Suomessa 
valmistunut veturi. Veturin valmisti Tampereen Pellava- ja rautateollisuuden (Tampella) ja veturi 
valmistui joulukuun lopussa 1917.

Joulukuussa sekä Sohvin että Suomen täyttäessä 100 vuotta, järjestetään lauantaina 2.12. koko 
perheen Joulupukkijuna-yleisötapahtuma sekä Minkiön aseman joulutori, jotka ovat olleet suosittuja 
tapahtumia jo aikaisempina vuosinakin. Höyryveturi-Sohvin vetämä museojuna, jonka vaunujen 
kamiinat hohkaavat lämpöä ja vaunuissa on jouluvalaistus sekä -musiikkia, tuo matkustajansa 
Minkiön asemalle. Aseman pienimuotoinen joulutori luo matkustavaisille hyvän mielen ja 
joulutunnelmaa. Junamatkan hintaan kuuluu glögi tai mehu ja joulupipari. Junamatkalla on mukana 
myös itse joulupukki, joka jakaa kaikille junan matkustajille makeisia. Minkiön aseman joulutorilla on 
myytävänä jouluherkkuja, käsitöitä sekä lahjatavaraa. Joulutori järjestetään yhteistyössä paikallisen 
Kiipun Kyläyhdistyksen kanssa.

jokioistenmuseorautatie.fi
museorautatieyhdistys.fi
facebook.com/museorautatie



IDÄSTÄ TUULEE
Mitä itätuuli on tuonut mukanaan? 

Ainakin tsaarinkuvia ja samovaareja, posliinia ja muotia Pietarista, DDR-autoja ja Leningradin 
matkoja, peruskoulun, Nukkumatin ja Myyrän. Hämeenlinnan kaupunginmuseo osallistuu 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen avaamalla näyttelyn, jossa tehdään mielikuvamatka 
Venäjän vallan aikaiseen Suuriruhtinaskunta Suomeen, itäistä uhkaa vastaan puolustautuvaan 
sodanaikaiseen Suomeen ja Neuvostoliiton naapurimaana tasapainottelevaan YYA-
Suomeen, jonka arkeen kuuluivat opit, esineet ja kuvastot itäisen naapurin vaikutuspiiristä.

Näyttely tarjoaa museokävijöille mahdollisuuden pohtia ja käsitellä itäisiä kulttuuripiirteitä 
ja poliittisten vaiheiden vaikutuksia Suomen arkipäivän elämässä, esinekulttuurissa ja 
kaupunkiympäristössä. 

Aihe on kaikille suomalaisille tärkeä, ja siksi sen käsittely ja ymmärtäminen antaa 
perspektiiviä omasta elämästä ja historiasta. Näyttely avaa myös Suomen ulkopuolelta 
tulleille maan Venäjä-suhteiden taustaa.

16.2.2017 – 21.1.2018, Hämeenlinna

Näyttely avataan 12.2.2017 Hämeenlinnan kaupunginmuseossa, Raatihuoneenkatu 8.

hmlmuseo.fi



Ihmisiä Hämeessä – ennen ja nyt
Ihmisiä Hämeessä - ennen ja nyt -hankkeessa pääosassa ovat ihmiset, niin nykyhämäläiset 
kuin ennen muinoin täällä asuneet. Mitä on hämäläisyys? Keitä hämäläiset olivat ja ovat? 
Missä ovat kunkin meidän juuret? Keitä me olemme? 

Hankkeessa kerätään ihmisten tarinoita ja kuvia erilaisissa tapahtumissa ja yhdistyksemme 
toiminnoissa. Kuva voidaan ottaa niin, ettei ihmistä tunnisteta. Tarinat ja kuvat julkaistaan 
nimettöminä. Haastamme myös alueen yhdistyksiä ottamaan osaa ja kerämään omien 
jäseniensä kuvia ja tarinoita. Tarinoita kerätään eri tapahtumissa, tilaisuuksissa ja koulujen 
kautta Kanta-Hämeessä, mutta kaikkien tarinat ovat tervetulleita, riippumatta asuinpaikasta. 
Tarinoita toivotaan mahdollisimman monipuolisesti ja kaikenikäisiltä.

Tarinoita jaetaan pääasiassa Ihmisiä Hämeessä Facebook-sivulla ja lisäksi Hämeen 
Setlementin Instagram-tilillä. Hämeen Setlementin nettisivuille nostetaan myös joitain 
tarinaesimerkkejä. Vuoden 2017 lopulle kootaan näyttely valikoiduista kuvista ja tarinoista.

hameensetlementti.fi/juhlavuosi-2017/ihmisia-hameessa-ennen-ja-nyt
facebook.com/ihmisiahameessa



Iittalan musiikkijuhlat
Iittalan musiikkijuhlat tuovat Iittalan lasimäen kulttuuri-ympäristöön, design-lasin mekkaan
nyt ensimmäistä kertaa korkeatasoisen musiikkitapahtuman.

Iittalan musiikkijuhlien 2017 teema Suomi100 juhlavuoden kunniaksi on vahvasti 
kotimainen. Yleisö saa kokea tunnelmia vanhasta Viipurista, nauttia Oskar Merikannon 
kauneimmista laulu- ja pianosävellyksistä, kuulla läpileikkauksen suomalaisesta 
viulusonaattikirjallisuudesta sekä tutustua alueen uusiin modernistisiin tuuliin 
hämeenlinnalaisille säveltäjille omistetussa konsertissa.

Juhlilla kuullaan suomalaisia eturivin taiteilijoita; mm. 11.6 juhlien avajaiskonsertissa 
kuullaan bassolegenda Jaakko Ryhästä Tunnelmia Viipurista-konsertissa ja 13.6 
huippuviulisti Minna Pensola tulkitsee yhdessä Tuomas Nikkasen kanssa Toivo Kuulan 
viulusonaatin suomalaisille viulusonaateille omistetussa konsertissa.

Kuusipäiväiset juhlat huipentuvat perjantaina 16.6 food-designer- keittiömestari Pirjo 
Päivärinnan loihtimiin maakunnan makuja sisältäviin pitoihin!

iittalanmusiikinkesa.fi/



Isänmaamme Kurjuus ja Kunnia, 1917
’Isänmaamme kurjuus ja kunnia, 1917’ kertoo maamme synkistä ajoista, ajoista jolloin Suomi 
itsenäistyi ja ajautui heti tämän jälkeen sisällissotaan.

Tapahtumat koetaan pienen kanta-Hämäläisen kyläyhteisön kautta. Näytelmässä kerrataan 
Suomen historian pääkohtia vuosilta 1915, 1917 ja 1918.

Petteri on nuori Torppari, joka isoveljensä Timon kanssa asuu Kartanon Torpassa. Päivät 
juoksevat Kartanon taksvärkissä sekä oman talon hoidossa. Sosialismi on rantautunut 
Suomeen, ja joka puolella työväestö järjestäytyy. Toive oman kurjuuden loppumisesta ja
herrojen sorron ikeestä nousemisesta antaa uusia voimia koko Suomen työväestölle. 
Suunnitellaan tasavertaisempaa maailmaa.

Lauralla, nuorella ja rikkaalla perijättärellä on elämässä kaikki asiat ulkoisesti kohdallaan. Hän 
on rikas, kaunis sekä kihloissa nuoren ja varakkaan kartanon perijän, Ilmarin, kanssa. Lauran 
mielestä jotain kuitenkin puuttuu, eikä asia ainakaan parane kun Ilmari ilmoittaa
lähtevänsä Saksaan sotilaskoulutukseen. Isänmaan kunnia on tärkeä ja lähellä porvariston 
sydäntä, eletäänhän toisen sortokauden aikoja. Joka puolella kuiskitaan Suomen 
itsenäisyyden puolesta. Porvareiden itsenäisessä Suomessa ei sosialistien ajamalla 
tasaarvoisella yhdyskunnalla vain ole tilaa.

Maailmalla riehuu ensimmäinen maailmansota täydessä vauhdissa, joten ketään 
ulkopuolista ei kiinnosta pienen Venäjän alaisuuteen kuuluvan kansan sisäiset ongelmat. Ei 
vaikka asiat uhkaavat mennä äärimmäisyyksiin saakka, hyvässä ja pahassa.
Näytelmä toteutetaan JaTSin ja Pyhämäen kesäteatterin yhteistyönä ja lavalla nähdäänkin 
esiintyjiä kummastakin teatterista.

Esitykset ovat kesällä 13.6.-2.7. Pyhämäen kesäteatterilla Turengissa.
Syksyllä/talvella 2017-2018 teatterisaleissa ympäri Janakkalaa.



ITK 2017

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa on Suomen laajin digitaalisen koulutuksen ja 
oppimisen tapahtuma. 

Se kokoaa vuosittain noin 2000 opettajaa, rehtoria, opetusteknologian asiantuntijaa, 
tutkijaa ja päättäjää. 

Konferenssi koostuu opettajien ja tutkijoiden esityksistä ja on siten kävijöidensä luoma 
tapahtuma. 

Juhlavuoden 2017 konferenssin erityisteemana on koulutuksen merkitys kansakunnan 
sivistyksen ja hyvinvoinnin kulmakivenä, ja miten uusi teknologia voi olla näitä asioita 
vahvistamassa. 

Hämeen kesäyliopisto järjestää konferenssin yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston 
kanssa. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2017 Hämeenlinnassa 5.-7.4.2017.

itk.fi/2017



Itsenäiset ja itsepäiset suomalaiset

Itsenäiset ja itsepäiset suomalaiset esittelee Karjalan ja karjalaisten merkitystä 
suomalaisuuden rakentamisessa ja satavuotiaan Suomen kulttuurin ja taiteen 
vahvistamisessa.

Karjalassa on ollut asutusta yli 10 000 vuotta. Suomalaisuuden keskeisenä osana ovat 1800-
luvulta alkaen olleet karjalainen kulttuuri, Kalevala ja karelianismi.

Siirtokarjalaisten, -saamelaisten ja rintamamiesten asutustoiminta sodan jälkeen kohensi 
monen kunnan asukaslukua ja toimintaa. Suomalaisten itsepäisyys on ilmennyt sitkeytenä ja 
sisuna rakentaa yhdessä Suomea. Monet kulttuuriset ominaispiirteet ovat säilyneet ja 
siirtyivät siirtolaisten mukana, muun muassa ruokakulttuuri monipuolistui. Karjalanpiirakka 
on kansallisomaisuutta. Kansallispukumme kertovat eri alueidemme kulttuurista.

• Juuret Karjalassa -näyttely on esillä Forssan kaupunginkirjaston lehtialueella koko
toukokuun ajan. Näyttelyn on koonnut Karjalan Liitto. Näyttelyn yhteydessä on esillä myös
karjalaisten kirjailijoiden tuotantoa. Näyttelyyn voi tutustua kirjaston aukioloaikoina: 
ma-to 11-19, pe 11-17 ja la 10-14. Vapaa pääsy.

• Karjalaisevakkojen matkassa 1939-1945 -näyttely on esillä Forssa-viikon ajan Forssan 
museossa. Tämänkin näyttelyn on koonnut Karjalan Liitto. Näyttelyyn voi tutustua 
ajalla 16.-21.5. museon aukioloaikoina: ti-pe 10-16, la 10-14 ja su 12-16.

• Kirjallisuusillan vieraana Arvo Tuominen ti 16.5.2017 klo 18 Forssan kirjastotalon 
Brander-salissa. Tuominen kertoo uuden kirjansa Kannaksen kaleidoskooppi aihepiiristä.
Toimittajanakin tunnettu Tuominen on tullut tutuksi myös mm. dokumenttielokuvista
Kannaksen kierros, Laatokan ympäri ja Sota ilman voittoa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

forssanmuseo.fi/
lounakirjastot.fi/kirjastot/forssa/



Summan taistelun talvisodan muistomerkki Itsenäisyyden puistossa.

Itsenäisyyden polku -opastukset 
Suomen Opasliiton Itsenäisyyden polku 2017 on Suomi100 ohjelmassa. 
Itsenäisyyden polku opastuksia toteutetaan 15 kaupungissa vuoden 2017 aikana 
niin, että matkailijat voivat tutustua sarjana itsenäisyyden ajan historiaan eri 
paikkakunnilla.

Kanta-Hämeen Oppaat toteuttavat Hämeenlinnan keskustassa Itsenäisyyden 
polun opastuksia kymmenen kertaa vuoden 2017 aikana.

kantahameenoppaat.fi



Itsenäisyyspäivän aaton juhlavastaanotto 
Vanajanlinnassa
5.12.2017 Itsenäisyyspäivän juhla saa erityisen huomion Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi.

Juhlavuoden teema näkyy vahvasti tilaisuuden järjestelyissä aina kutsusta tarjoiluihin asti. 

Itsenäisyyspäivän aaton juhlaa on vietetty koko nykyisen Hotelli Vanajanlinnan historian ajan. 

Vuosi 2017 on myös Hotelli Vanajanlinnan nykymuotoisen toiminnan 20. juhlavuosi.

Vanajanlinnan itsenäisyyspäivän aaton juhlavastaanotto on valtakunnallisesti tunnettu tapahtuma 
5.12.2017 Vanajanlinnassa, Hämeenlinnassa.

Suomen itsenäisyyttä juhlistaa jälleen n. 1000 kutsuvierasta. 

Laadukas ruokatuote, mikä juhlissakin on keskeisessä asemassa, on Vanajanlinnan keittiön ylpeys, 
joka tinkimättömällä tyylillä ja taidolla pidetään korkeatasoisena. Vanajanlinna onkin kautta 
historiansa kestinnyt herkuilla vieraitaan, lähellä tuotetuin raaka-ainein ja huippuunsa hiotulla 
keittotaidolla.

vanajanlinna.fi



Itä-Janakkalan maisematarinoita
Itä-Janakkalan kylät, Mallinkainen, Heinäjoki, Tanttala, Jokimaa, Löyttymäki ja Saloinen ovat 
yhteistyössä lähteneet mukaan suunnittelemaan alueelleen mobiilireittiä ProAgria Etelä-Suomen 
/ Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Maisematarinoita-hankkeen kanssa.

Maisematarinoita-hankkeella halutaan nostaa esiin hoidettua maaseudun kulttuurimaisemaa ja 
esitellä Kanta-Hämeen kylien monipuolisuutta.

Mobiilireitin suunnittelussa ovat mukana myös Tanttalan kyläkoulun koululaiset. Itä-Janakkalan 
mobiilireitti julkistetaan Avoimet kylät –päivänä 10.6.2017.

Silloin hankkeessa mukana olevat kylät tarjoavat niin mukavaa yhdessä olemista, mobiilireitin 
mielenkiintoisia kohteita kuin tutustumista kylien elämänmenoon.

Kuuden kylän monipuolisten tapahtumien järjestelyistä ja ohjelmista vastaavat kylien aktiiviset 
ihmiset, yhdistykset, yritykset ja toimijat, yhdessä toimien ja Suomen juhlavuotta juhlistaen.

https://www.facebook.com/maisematarinat/



Juhlaseminaari lastenoikeuksien 
päivänä
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Nuorten tulevaisuuskuvat 2067-tutkimuksen tulokset 
julkaistaan Hämeenlinnassa järjestettävässä juhlaseminaarissa lastenoikeuksien päivänä 
2017. 

Tutkimus selvittää, millaisia toimeentuloon, asumiseen ja elämäntapaan liittyviä 
tulevaisuuskuvia nuoret pitävät toivottavimpina ja todennäköisimpinä ja miltä heidän 
elämänsä näyttää Suomessa vuonna 2067, jolloin he saavuttavat eläkeiän. 

Seminaarissa nuoret esittelevät tulokset itse ja kuulijoiksi kutsutaan tasavallan presidentti, 
valtioneuvosto ja eri alojen asiantuntijoita. Näin nuorten tulevaisuuskuvat pyritään 
kytkemään niin paikalliseen kuin valtakunnalliseen päätöksentekoon.

Pääjärjestäjä: Hämeenlinnan kaupunki 

hameenlinna.fi

Kuva: Iitu Laakso



Kaleidoskoopista käsin –näyttely 
teemalla VESI
Wahren -opiston ja Jokiläänin kansalaisopiston haastenäyttely Helsingin työväenopiston 
alulle panemat Kaleidoskoopista – käsin vaihtonäyttelyt ovat osa Suomi 100 –juhlavuoden 
ohjelmaa.

Tule katsomaan millaisen vesiteoksen opiskelijat ovat luoneet lukuvuoden aikana!
Tervetuloa! Vapaa pääsy.

7. – 30.3.2017 Jokioisten Tietotalolla, Humppilantie 9 A

Wahren-opiston ja Jokiläänin kansalaisopiston haastenäyttely
KALEIDOSKOOPISTA KÄSIN teemalla VESI on esillä 1.-28.4.2017

Näyttelytila Vinkkelissä (Wahreninkatu 4, kirjastotalon 2. kerros, Forssa).
Näyttely on avoinna ma - to klo 11 - 19, pe 11 - 17 ja la klo 10 – 14.

wahren-keskus.fi
opistopalvelut.fi/jokilaani



KAMUKEMUT
MA 10.4.2017 KLO 18-19, Seminaarin koulu, Hämeenlinna

Reipas kansanmusiikki Itämeren rannoilta soi Seminaarin koulun salissa, kun Sibelius-
opiston koko Kanta-Hämeen alueen oppilaat esiintyvät Kamukemuissa. 

Lavalle kipuavat kuorolaiset, orkesterilaiset ja musiikin perusteiden ryhmien oppilaita. 
Kaikki esiintyvät pääasiassa yhdessä suurena kansanmusiikkikokoonpanona opettajien 
kanssa. Lavalla nähdään parhaimmillaan toista sataa esiintyjää.

Kamukemut sai alkunsa Janakkalan toimipisteestä syksyllä 2016. Kevään Kamukemut 
juhlistavat Suomi 100 -juhlavuotta, ja yhteistyössä on mukana Sibelius-opisto, Seminaarin 
koulu ja Hattulan Juteinikeskus. Seminaarin koululla järjestetään Kamukemut ma 10.4. klo 
18 ja Hattulassa ti 11.4. aamulla koululaiskonserttina klo 9.45.

Seminaarin koulun vanhempainyhdistys ry:n buffet, pientä purtavaa on myynnissä klo 17.30 
alkaen ja konsertin jälkeen.

Vapaa pääsy

Lämpimästi tervetuloa!

facebook.com/events/1829190923987828/



Kartanon koulun Itsenäisyysjuhla
Kartanon koululla Ypäjällä järjestetään Suomen itsenäisyysjuhla 5.12., jossa 
kohtaavat vieraiksi kutsutut kunnan ikäihmiset sekä nuoriso.

Tilaisuudessa esitetään juhlaohjelmaa ja tarjoillaan lounas. Tapahtuma 
huipentuu juhlatanssiaisiin, joissa oppilaat esittävät perinteisiä paritansseja.

Kartanon koulu, Ypäjä



Kasva ja Kansainvälisty!
KASVA JA KANSAINVÄLISTY!
30.3.2017 klo 12.30, VERKATEHDAS, Hämeenlinna

Kasva ja kansainvälisty tapahtuma on Kanta- ja Päijät-Hämeen yrityksille tarkoitettu 
tapahtuma, joka järjestetään vuosittain Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Tapahtuma kerää 
vuosittain yli 130 paikallista kasvuja ja kansainvälistymistä tavoittelevaa yrittäjää sekä 
liiketoiminnan kasvua tukevia palveluja ja kansainvälistymispalveluja tarjoavat toimijat. 
Tapahtuman tarkoituksena on innostaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen, tarjota 
heille erilaisia kasvua tukevia ratkaisuja ja luoda positiivista virettä Hämeeseen.

Vuonna 2017 tämä perinteinen tapahtuma järjestetään viidettä kertaa ja erityisesti tänä 
vuonna Suomen yrittäjyyden vahvuudet nousevat esille. Tapahtumassa halutaan juhlistaa 
Suomen 100 –vuotista itsenäisyyttä ja tuoda suomalaista vientiä esille teemalla Suomi 100 
vuotta – Made in Finland. Tapahtumassa tullaan käsittelemään paikallisia vientiyrityksiä, 
miten vientiä on tehty ja miten sitä tullaan tekemään Suomessa seuraavan 100 vuoden 
aikana. 

Puhujina on paikallisia vientiyrityksiä, tapahtumassa jaetaan Hämeen yrittäjien Vientipalkinto 
ansioituneelle vientiyritykselle. Pääpuhujaksi tapahtumaan on tulossa Polar Oy:n edustaja. 
Lisäksi tapahtuma toimii Kasvu Openin Kanta-Hämeen kasvupolun starttitilaisuutena.

Tapahtumassa on vahvasti läsnä suomalaiset yritykset, niiden historia ja tulevaisuus. Kantavina 
teemoina on: Miten tuemme yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, miten tuemme 
vientiämme ja suomalaisen osaamisen kehittymistä nyt ja tulevien 100 vuoden aikana? 
Yritykset ja suomalainen vienti on tärkeä osa Suomen yhteiskuntaa, kantava voima, jonka 100 
vuoden taivalta on syytä tänä vuonna juhlistaa! Yritykset halutaan tuoda vahvasti esille tänä 
juhlavuonna, kiittää saavutuksista ja innostaa loistavaan tulevaisuuteen Suomen lähettiläinä ja 
hyvinvoinnin rakentajina.

facebook.com/kasvajakansainvalisty.hame



KaupunkiJamboree
31.7.2017-3.8.2017 Hämeenlinnassa

Mikä on KaupunkiJamboree?

Kesällä 2017 Hämeenlinnassa kutsutaan maailman lapset kylään! 
KaupunkiJamboree on uudenlainen lasten ja nuorten tapahtuma, joka kokoaa 
yhteen erilaisia ihmisiä ympäri Suomea. 

KaupunkiJamboree kestää neljä päivää ja näiden päivien aikana leiriläiset 
pääsevät seikkailemaan neljään ohjelmalaaksoon. Laaksoissa jokainen 
leiriläinen voi valita itse miten päivänsä täyttää - puuhaillako tuttujen asioiden 
parissa vai tutkiako uusia ja ennen kokemattomia asioita. 

KaupunkiJamboree juhlistaa myös 100-vuotiasta Suomea ja haluaa tuoda lapset 
ja nuoret, tulevaisuuden rakentajat, juhlan keskipisteeksi. 

Tule kokemaan suuri seikkailu Hämeenlinnassa, tervetuloa 
KaupunkiJamboreelle!

Tutustu tapahtumaan tarkemmin osoitteessa kaupunkijamboree.fi



KESÄISEN HÄMEEN LUONTO
Kanta-Hämeen kesäinen luonto ja historialliset maisemat ovat Suomen ainutlaatuinen 
kokonaisuus.

Ohjelma keskittyy järjestämään luontoretkiä maahanmuuttajaperheille Hämeenlinnan ja 
naapurikuntien alueelle. Tavoitteena on tutustuttaa maahanmuuttajat Hämeenlinnan alueen 
luontoretkikohteisiin ja virkistysalueisiin sekä niistä nauttimiseen luontoa kunnioittaen.

Kesäkaudella järjestämme neljä erillistä retkeä touko-elokuun aikana.

Kohteenamme ovat luonnonsuojelualueet, puistot, puutarhat ja virkistysalueet. 
Ennen retkiä järjestämme niihin liittyviä infotilaisuuksia.

Retkien johtajina toimivat biologit ja luontoharrastajat Natalia ja Antti Ripatti. 

Ohjelman järjestää Hämeenlinnan Helluntaiseurakunnan monikulttuurinen tiimi.

Yhteystiedot: ripatti.natalia@gmail.com

Retkien teemat ovat
1. Linnut ja kasvit 20.5.
2. Puutarhat 17.6.
3. Aulangon mustikkapolut 22.7.
4. Luonnonsuojelu 16.8.

saalem.net



Kesäyön Suomi 100-kuumailmapallolento
Suomi 100 juhlavuotta juhlistamaan järjestämme kuumailmapallolentoja kesäöinä.

Lennot lähtevät kesäyön kauneimpaan aikaan eli juuri ennen auringonnousua, Suomen kesä ja 
varsinkin kesäyöt ovat yksi Suomen kauneimmista asioista. Lennot ovat Hämeenlinnassa, 
Vanajaveden laakson yllä, Aulangon ja Sibeliuksen maisemissa, Hämeen linnaa ja upeaa suomalaista 
luontoa ihaillen.
Pallon korissa soi tunnelmallisesti hiljaa Sibeliuksen musiikkia lennon aikana.

Kuumailmapallolennon jälkeen nautimme pienimuotoisen aamiaisen, maisteltavaksi Suomen 
kansallisruuaksi valittua ruisleipää täytettyjen Väinämöisen Palttoonappien muodossa.

Mukaan mahtuu 12 henkilöä/lento. Järjestämme viisi lentoa kesäkuusta alkaen.

linnanpallo.fi/fi/

Kuva: Jaakko Virtanen



Kevään rytmi!
Kevään rytmi! on huikea tanssiteos, jossa 100 nuorta tanssii suuren sinfoniaorkesterin 
säestyksellä. 

Mukaan on kutsuttu Hämeenlinnan seudun nuoria eikä heiltä ole vaadittu mitään 
aikaisempaa tanssikokemusta. 

Teoksen koreografiasta ja ohjauksesta vastaa tanssitaitelija Sami Saikkonen.

Teoksen päämusiikkinumerona kuullaan Igor Stravinskyn Kevätuhri, joka on 
suunnattoman rytmikästä ja alunperinkin tanssittavaksi sävellettyä musiikkia. 

Stravinskyn musiikin lisäksi ohjelmassa on Jean Sibeliuksen Aallottaret ja Nils-Eric 
Fougstedtin Juhlasoitto. Orkesteri on koottu Hämeenlinnan ystävyyskaupunkien 
orkestereista Ruotsista, Venäjältä ja Puolasta. 

Musiikin johtaa Heikki Seppänen.

Teos esitetään Hämeenlinnassa Elenia Areenalla 28. ja 29.4.2017. 

Teoksen tuottavat yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunta ja Sibelius Celebrations.

hämeenlinnanseurakunnat.fi/keväänrytmi
facebook.com/kevaanrytmi/



Kuvassa: Vuoden 2016 sotiemme veteraanien virkistyspäivän tapahtuman järjestäjät toivottavat 
Sotiemme veteraanit tervetulleiksi Suomi 100 – Kiitos sotiemme veteraaneille tapahtumaan 
Suvipieliselle Hämeenlinnaan 20.7.2017.

Kiitos sotiemme veteraaneille
Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa 
Suomi 100 - Kiitos sotiemme veteraaneille virkistyspäivän tapahtuman alueensa 
veteraaneille Suvipielisellä Hämeenlinnassa torstaina 20.7.2017. 

Tapahtumassa esiintyy muun muassa kansantaiteilija Erkki Liikanen Tammelasta, 
harmonikka-taiteilija Jari Kokkinen ja runoilija, sotakamreeri Veijo Rintakoski Riihimäeltä. 

Sotaveteraanit ovat tehneet velvollisuutensa meitä kohtaan. Veteraaniemme 
peräänantamaton taistelu maamme kohtalon vuosina sinetöi Suomen itsenäisyyden. He 
tarvitsevat nyt meidän apuamme aina viimeiseen iltahuutoon saakka. 

reservilaisliitto.fi/etela_hameenreservilaispiiri



Kirjahylly –draamallinen laulelmakonsertti
Minkälaisia tarinoita unohdetusta kirjahyllystä löytyy? Mitä on kotimainen chanson? Entä 
suomalainen arjen filosofia? Mikä erityinen viehätys kätkeytyy konkreettisiin kirjoihin internet-
aikana?

Näihin kysymyksiin vastaa tarinallinen ja näytelmävaikutteinen laulelmakonsertti. Uniikilla otteellaan 
Mariina Niittymäki ja Johanna Sientola kiidättävät yleisönsä kirjahyllyn tarinasta toiseen, tarjoillen 
tunteiden kirjoa draamasta kuplettiin elämän eri osa-alueilla. 

Sulavalla ja mielenkiintoa herättävällä tavalla ohjelmakokonaisuudessa yhdistyy mm. 
kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven tekstejä ja uuden uutukaista musiikkia. Instrumentteina laulu, 
piano, harmonikka ja perkussiot.

11.03.2017 klo 12.30-14 Forssan kaupunginkirjasto, Wahreninkatu 4, Forssa



Kirjojen Lounais-Häme
Louna-kirjastot järjestävät Suomi100-juhlavuoden aikana useita kirjallisia tapahtumia, 
joiden sisältö avaa ikkunan Suomen itsenäisyyden ajan kirjallisuuteen sekä saattaa 
kirjailijan ja lukijan yhteen. 

Kirjallisuusillat tuovat seutukunnalle suomalaisia nykykirjailijoita. Kirjastokinossa esitetään 
kotimaisia elokuvia, joiden käsikirjoitus perustuu suomalaiseen kaunokirjallisuuteen. 

Itsenäisyyden ajan kaunokirjallisuutta vinkataan yhdessä lukijoiden kanssa 
mieleenpainuvimpiin lukukokemuksiin perustuen kirjavinkkausilloissa ja nettisivuilla. 

Louna-kirjastojen yhteisten itsenäisyyspäivän etkojen (5.12.) ohjelmassa kurkistetaan 
lisäksi itsenäisyyden ajan musiikkiin. 

Juhlavuoden kunniaksi kaikki Forssan seudulla v. 2017 syntyvät lapset saavat kirjastoltaan 
lahjaksi kirjan muistutuksena kirjallisuuden ja ääneen lukemisen merkityksestä.

lounakirjastot.fi/tapahtumat



Kirkon ympärijuoksu
Forssassa 17.9.2017 klo 14.

Forssan kirkon ympärijuoksussa kaikki osallistujat saavat mitalin. Sarjat ovat 4-10-
vuotiaille lapsille. Pienemmät juoksevat kirkon ympäri noin 100 m ja isommat vähän 
kauempaa noin 400 m.

Tapahtuman aluksi osallistujat siunataan Forssan kirkossa ja kaupungin edustaja tuo 
tervehdyksen. Rankan suorituksen jälkeen osallistujille tarjoillaan mehua ja pipareita. 
Lisäksi osallistujat pääsevät Vesihelmen uimahalliin.

Tapahtuma toteutuu osana Suomi 100-juhlia ja esillä ovat Suomen liput ja juhlakaiverrus 
mitalissa. 

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Forssan ev.lut seurakunta, Forssan kaupunki, MLL:n 
Forssan osasto, urheiluseura Forssan Salama ja SPR Forssa.



KOHINA – Hämeen Nuorten 
Biennaali 2017
Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry järjestää yhteistyössä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus 

ARXin kanssa keväällä 2017 jo perinteeksikin muodostuneen nuorten näyttelyn, Hämeen 

Nuorten Biennaalin. Näyttelyyn voivat tarjota töitään kaikki 15-35 -vuotiaat kanta- ja 

päijäthämäläiset taiteen tekijät. Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös eri ikäisille lapsi- ja 

koululaisryhmille suunnattuja, taiteilijoiden vetämiä työpajoja.

Hämeen Nuorten Biennaali järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1998. Näyttelyyn 

osallistuvilla taiteilijoilla ei tarvitse olla taidekoulutusta takanaan, joten se on esimerkiksi 

monelle opiskelijalle ensimmäinen tilaisuus saada teoksiaan julkisesti esille.

Hämeen Nuorten Biennaali -näyttely kokoaa yhteen tämän hetken nuoria 

hämäläistaiteilijoita, joilla jokaisella on omanlaisensa tapa tehdä taidetta, mutta joita 

yhdistää nuoren iän lisäksi tuore näkemys ja omaperäinen ilmaisu. Heidän taiteestaan 

kuvastuu, millainen on tämän päivän Suomi nuorten silmin. Mitkä asiat ovat heille tärkeitä ja 

miten he sitä kuvaavat?

Näyttelyn taiteilijoiden joukosta on myös perinteisesti valittu Vuoden nuori taiteilija, joka saa 

palkinnoksi yksityisnäyttelyn ARX-galleriassa.

Nuorten biennaaleista on alkanut myös monen tällä hetkellä aktiivisesti toimivan 

ammattitaiteilijan näyttelyura. Vuoden 2017 biennaalissa siis nähdään tulevaisuuden 

taidenimiä!

Galleria ARX, Verkatehdas, Keinusaarentie 1, 13200 Hämeenlinna

5.4. – 27.4.2017



Koko kylä juhlii 100 -vuotiasta Suomea
Iittalan yhtenäiskoulu on kutsunut lähialueensa verkostoja ja yhteistyötahoja toteuttamaan 
Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtuman, Koko kylä juhlii 100 -vuotiasta Suomea.

Kyseessä on yhteinen projekti, jonka tarkoituksena on kerätä mikrohistoriallista perinnetietoa 
ihmisten kokemuksista menneiltä vuosikymmeniltä koulusta ja oppimisesta sekä elämisestä 
Kalvolan alueella. Projekti huipentuu yhteiseen juhlaan.

Hanke alkaa 16.3.2017 toteutettavalla pajapäivällä, jolloin koululle on kutsuttu entisiä oppilaita, 
opettajia sekä oppilaiden vanhempia kertomaan omista koulumuistoistaan tai muista Kalvolan 
viimeiseen sataan vuoteen mahtuvista muistoista. . Kertomukset videoidaan, jotta niihin voidaan 
palata myös myöhemmin. Kertomusten perusteella oppilaat toteuttavat ryhmätyönä itselleen
parhaiten sopivalla taidetyylillä kertomuksesta oman tuotoksen. Tuotos voi olla näytelmä, 
tanssiesitys, musiikkiesitys, kuva tai elokuva.

Lopulliset taiteelliset produktiot esitetään ja esitellään juhlaviikolla 27.11.-1.12.2017. 
Juhlaviikolla oppilaiden esityksiä voi tilata eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Itsenäisyyden juhlavuosi huipentuu Iittalassa to 30.11.2017 pidettävään yhteiseen juhlaan, jossa 
esiintyy niin koulun oppilaita kuin myös alueen muita toimijoita.

Koko kylä juhlii 100 -vuotiasta Suomea -projektin tarkoituksena on juhlia omaa isänmaata, 
mutta myös lisätä Kalvolan alueen ihmisten yhteisöllisyyttä yhdessä tekemisen kautta. Oman 
kylän identiteetin korostaminen ja merkitys on tärkeällä sijalla. Kalvola on kylä kaupungissa, 
Hämeenlinnassa, jolla on oma identiteettinsä, mutta joka on myös osa Hämeenlinnaa.
Ilolla yhdessä kasvaen ja yhdessä tehden jaamme hyvää mieltä ja osaamistamme.

hameenlinna.fi/iittalankoulu



Kormu Run
Kormu Run juostaan jo viidettä kertaa lauantaina 22.4.

Reitti on 10,6 kilometrin mittainen. Kävelijät ovat yhtä tervetulleita. Sarjoja on miehille ja 
naisille. Lasten Run juostaan iltapäivällä. Siinä on viisi lähtöä, alle neljävuotiaista 5-6 -
luokkalaisiin. Matkat ovat kullekin ikäluokalle mukavan mittaiset. Tapahtuma on liikuttanut 
vuosittain 150-200 ihmistä.

Juoksijat lähtevät taipaleelleen kello 11.00. Lopen Mieslaulajat vauhdittavat juoksijoiden ja 
kävelijöiden askeleita.

Juoksuun ennakolta ilmoittautuneille annetaan kiitokseksi rukiinen reikäleipä, vankkaa 
suomalaisuutta sekin.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tunnus on yhdessä. Kormu Run toteutus on juuri sitä. 
Kylän väki on monin tavoin mukana tapahtuman toimeenpanossa. Kormu Runin tuotto 
käytetään kylän kehittämiseen ja koulun oppilaiden hyväksi.

”Liikunnalla ja urheilulla on ollut suuri merkitys kansallisen itsetunnon kohottajana sekä 
suomalaisuuden rakentamisessa. Näin Kormu Run on yhtenä lenkkinä vahvassa ketjussa.”

Kormurun.fi
facebook.com/kormurun



Krouvin kyläpäivät
Krouvin kyläpäivät ovat perinnetapahtuma, joka järjestetään Lopella Joentaan kylässä 
1.7.-2.7.2017.

Kyläpäivät ovat avoinna la 1.7. klo 10-16 ja su 2.7. klo 10-15.

Kyläpäivien teemana on tänä vuonna metsä. Metsän merkitys itsenäisyyden eri 
vuosikymmeninä näkyy kyläpäivien ohjelmassa.

Lisää tietoa saa Sanna Kallela, 0400 410341 tai joentaka.fi



Kupletin juoni – Mika ja Turkka Malin 
kotiseutuaiheisten laulujen konsertti
Konsertin musiikki esittelee lounaishämäläistä murremaailmaa, paikallista kulttuuria ja 
henkilöitä 1950-luvulta lähtien.

Illan orkesterina Mika ja Turkka Malin pitkäaikainen taustayhtye. Konsertissa kuullaan mm. 
seuraavat kappaleet: Runkomäen iltamat, Anteeks Nieminen, Tyykikylään takaisin, Mää ja 
hiljanen Viljanen sekä Shanghai Lily. Tähtivieraana Jope Ruonansuu.

Urheilutalo Feeniks (Lallintie 1, Forssa) 13.10.2017 klo 19.00

Liput 25 € / henkilö

Lisätietoja: Sami Mattila, p. 0400 485 087

kulttuuriaxel.fi/



Kuumaa Huumaa Suomi100
Kuumaa Huumaa Suomi100 on Räyskälän Ilmailukerhon ilmailutapahtuma Hämeenlinnan 
Linnanpuistossa la 29.7.2017 klo 16-21.

Esittelyssä on perinteisesti kerhon eri ilmailulajeja ja loppuhuipennuksena on 
kuumailmapallojen yhteislähtö n. klo 20.

Juhlavuoden kunniaksi tapahtuma järjestetään entistä laajempana ja monipuolisempana. 
Paikalla on kerhon eri jaostojen lisäksi mm. Ilmailumuseon Hawk-elämyskeskus, Hanssin
Jukan esittelyä, MAF Suomen Lähetyslentäjät r.y.:n lentosimulaattori, vesilentokoneet, 
varjoliitoshow, Panssariprikaatin tiedustelulennokit, elävää musiikkia, buffetti, arpajaiset.

Tapahtuma on koko perheen ilmainen iloinen ilmailutapahtuma.

efryik.fi/
facebook.com/KuumaaHuumaa/?fref=ts

Kuva: Jaakko Virtanen



Kymmenen pientä tarinaa piipun juurelta 
-näyttely ja videot
Forssan, Valkeakosken ja Varkauden museot muodostavat pienten teollisuuskaupunkien 
museoiden yhteenliittymän, joka jakaa yhteisen Piipunjuurella-kokoelmatietokannan 
piipunjuurella.fi. 

Yhteistyön puitteissa valmistetaan yhteinen Suomi100-näyttely, joka kiertää ao. museot kesä-
marraskuussa 2017.

Museot valitsevat kokoelmistaan yhteensä kymmenen esinettä ja niihin liittyvää ilmiötä 
itsenäisyyden ajalta, yksi kultakin itsenäisyyden vuosikymmeneltä. 

Näyttely kuvaa suomalaisen teollisuuden historiaa inhimillisestä näkökulmasta. 

Valittujen museoesineiden tarinoihin pohjautuen toteutetaan yhdessä nuorten kanssa kymmenen 
videopätkää, jotka ovat katsottavissa verkkoympäristössä ja näyttelyn yhteydessä.



LAHJAKAS SUOMI
LAHJAKAS SUOMI - Taidelahjoja meille kaikille erityistä tukea tarvitsevilta lahjakkailta nuorilta.

Lahjakas Suomi -hankkeessa erityistä tukea tarvitsevat lahjakkaat lapset ja nuoret tekevät 
taideteoksia ja lahjoittavat ne heille merkityksellisille ihmisille tai yhteisöille Hämeessä. Lahjojen 
antaminen on hyvä tapa kiittää itselle tärkeitä toimijoita Suomen juhlavuonna.

Lahjoja annetaan kahdella eri tavalla:

Mitaleja arjen sankareille
Jokainen mitalin tekijä miettii lähiympäristöstään henkilön, jonka haluaa mitalilla palkita. Henkilö 
voi olla esimerkiksi taksinkuljettaja, opettaja, naapuri, sukulainen tai kuka tahansa 
paikallisyhteisössä toimiva nuorelle merkittävä henkilö.

Taidetta arjen ympäristöihin
Teosten materiaalit ja muodot mietitään kohteiden ehdoilla ja lahjan saajien kanssa neuvotellen, 
jotta ne asettuvat oivallisesti tilaan ja ilahduttavat yhteisön arkea.

Lahjojen antamisella tuodaan näkyväksi erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten lahjakkuutta. 
He ovat potentiaalisia taiteen tekijöitä ja taideteos taas on lahja yksilölle, yhteisölle ja koko 
yhteiskunnalle.

Lisätietoa ja kontaktitiedot hankkeen osallistujille:
Projektipäällikkö Sirpa Haapaoja 040 5308416, sirpa.haapaoja@kettuki.fi

kettuki.fi/taidetoiminta/projektit
kiipula.fi/kehittaminen
facebook.com/Lahjakas.Suomi/

Kuva: Jari Aho



LapsiPerheLauantai
LapsiPerheLauantai -toimintapäivä 21.10.2017 klo 10-14, Urheilutalo Feeniksissä 
(Opintie 4, Forssa).

Lapsille ja lapsiperheille suunnatun tapahtuman tavoitteena on tukea lasten ja perheiden yhdessä 
oloa sekä tehdä tunnetuksi seudun harrastemahdollisuuksia. 

Urheilutalo täyttyy toiminnallisista pisteistä; tarjolla on liikuntaa, leikkiä, askartelua, musiikkia, 
esityksiä eri muodoissa. Tapahtumaa on järjestetty jo aiempina vuosina, mutta tänä vuonna 
teemana on SUOMI100 ja erilaisia aktiviteetteja leimaa Suomen satavuotinen historia (esim. 
perinneleikit, -tarinat ja lorut, perinnelelut, kädentaidot, liikuntalajit ennen ja nyt). 

LapsiPerheLauantai on myös yksi LastenForssan juhlavuoden tapahtumista. 

Tapahtuma tehdään isolla joukolla yhdessä. Mukana päivän toteuttamisessa on Forssan 
kaupunkiorganisaation (varhaiskasvatus, liikunta- ja nuorisopalvelut, kuvataidekoulu, 
musiikkiopisto, kirjasto) lisäksi paikalliset urheiluseurat, yhdistykset (mm. MLL, Unicef, SPR, 
nuorisokuoro Kuhankeittäjät), seurankunnat, vapaaehtoiset ja viralliset turvallisuustoimijat (poliisi, 
vapaapalokunta) sekä seudun kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut (mm. lastenneuvola, 
perheneuvola).

Tapahtumaan on vapaa pääsy.



Lasikatto
Hämeenlinnan seudun taideyhdistys järjestää yhdessä Eurooppalaisen Kulttuuriyhdistyksen ja 
muutaman Suomi-Art yhdistyksen taiteilijan kanssa kiertävän näyttelyprojektin Suomen 
satavuotiaan itsenäisyyden kunniaksi. 

Projektissa yhdistysten yhteistyön lisäksi myös yksittäiset taiteilijat tekevät yhteistyötä toistensa 
kanssa teoksia suunnitellessaan ja valmistaessaan.

Projektissa on mukana 7 taiteilijaa molemmista yhdistyksistä ja 3-7- taiteilijaa, jotka kaikki ovat 
Suomi-Art yhdistyksen jäseniä. 

Projektin ensimmäinen näyttely avataan Hämeenlinnan pääkirjaston näyttelytilassa Eurooppa-
päivänä 9.5.2017.

Projektin teema: Suomi oli ensimmäisiä maita, joissa naiset saivat äänioikeuden. Naisiin kohdistuu 
edelleen vähätteleviä asenteita ja ennakkoluuloja varsinkin työmarkkinoilla. 

Miksi kouluttautuneiden naisten on edelleen miehiä vaikeampaa saada koulutustaan vastaavaa 
työtä ja -palkkaa? Miksi johtopaikoilla on edelleen paljon vähemmän naisia kuin miehiä? Onko 
äitiydellä vaikutusta uralla etenemiseen? Rakentavatko naiset itse lasikattonsa, koska välttelevät 
johtajuuden mukanaan tuomaa vastuuta ja stressiä? Miehillä on hyväveli-verkostonsa. 

Tällä näyttelykierroksella korostetaan naisten välistä yhdessä tekemistä monellakin tasolla.

Kuva: Anu Hätinen



Lasten Barokki
Vanhanmusiikin festivaali Janakkalan Barokin kainalossa 1.-2.7.2017 järjestettävä Lasten 
Barokki on koko perheen taide- ja luontotapahtuma Laurinmäen luonto- ja 
kulttuurialueella.

Lapsiyleisöä silmälläpitäen valittuja vanhanmusiikin sävellyksiä ja suomalaisia kansanlauluja, 
taidepolku ja työpajoja, joissa valmistetaan luonnonmateriaaleista eläinhahmoja lahjaksi 
100-vuotiaalle Suomelle.

Yhteistyössä Janakkalan kunta, Helsingin Barokkiorkesterin ja Hämeenlinnan seudun lasten 
ja nuorten kulttuurikeskus ARX.

janakkalanbarokki.fi
arx.hameenlinna.fi
hebo.fi/fi/



Lasten ja nuorten Lammi 
eilen, tänään ja huomenna
Lammi – viikolla 21. – 27.8. 2017 Lammin Päiväkodilla toteutetaan perinnepaja teemana 
”Miten ennen on eletty?”. 

Konnarin koululaiset järjestävät näyttelyn Lammin kirjastolla ja perinne-leikkipäivänä leikitään 
koulussa. 

Hakkalan koulun ja Lammin lukion teemana Suomi 100 - vuotisjuhlissa on ”Nuoret eri 
vuosikymmenillä”. 

Ohjelmaa on viikon jokaiselle päivälle esim. Vanhan ajan iltamat. MLL:n valokuvanäyttely 
sisältää tekstiä ja kuvia yli 90- vuotiaan yhdistyksen historiasta ja tämän hetken toiminnasta. 
Viikolla käydään myös museossa, konsertissa ja lammilaisissa yrityksissä.

Lammin itsenäisyysjuhla vietetään 6.12.2017 ja päiväkodilla ja kouluilla järjestetään omat 
itsenäisyysjuhlat.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lammi - viikon toimikunnan, Lammin päiväkodin ja koulujen, 
Lammin seurakunnan ja lammilaisten yhdistysten kanssa. 

Tapahtumat antavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea nykyisyyttä 
yhdessä ja luoda suuntaa Lammin tulevaisuuteen lammilaisesta näkökulmasta.



LASTEN JA NUORTEN PÄIVÄ
Yli 2000 lasta ja nuorta kokoontuu Forssan torille juhlimaan itsenäistä Suomea 5.5. klo 9-13.

Helminpäivän-laulajaisilla lauletaan yhdessä lastenlauluja sadan vuoden ajalta. Sen jälkeen 
avataan Forssan kaupunkipuistoon pystytetty taidenäyttely, joka jää kesän ajaksi ohikulkijoiden 
löydettäväksi ja ihasteltavaksi.

Taideteosten tekemiseen ovat osallistuneet kaikki varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä 
kuvataidekoulun ryhmät, joten teoksia on paljon. Kevään aikana ala-asteita on kiertänyt 
Tanssiviesti ja nyt kaikki oppilaat tanssivat sen torilla ja ensimmäistä kertaa yhdessä.

Ohjelmaan kuuluu myös musiikkia sekä työpaja, jossa LastenForssan tunnusväreistä syntyy 
taideteos Torin paviljonkiin. Päivän ohjelmassa näkyy vahvasti lasten ja nuorten tekeminen. 

Paljon yhdessä koettavaa on tarjolla!

forssa.fi/



Lasten Puuhapäivä

Lasten Puuhapäivä - Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi - 12.3.2017 Hämeenlinnassa.

Lasten Puuhapäivässä viihdytään yhdessä liikkuen ja onnistumisen kokemuksia saaden 
Suomi 100 ”Yhdessä"-sloganin mukaisesti.

Hämeenlinnalainen Lions Club Birger järjestää sunnuntaina 12.3. kello 10-14 Lasten 
Puuhapäivän. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 
tapahtumassa saa touhuta suuren seikkailuhalli Action Factoryn vempaimissa aikaisesta 
aamupäivästä iltapäivään 10 euron sisäänpääsymaksulla. Normaalisti vain tilauksesta 
avoinna oleva seikkailuhalli kiinnostaa ja polkuautot, sokkelo, kiipeilyseinä, hohtominigolf, 
mattocurling, rodeohärkä ja reaktioseinät keräävät touhuajia jonoksi asti. 

Menon yltyessä saattavat lapset rauhoittua piirtämään millainen Suomi on sadan vuoden 
kuluttua. Kaikille piirtäjille on luvassa pieni palkinto. 

Vanhemmilla on mahdollisuus rentoutua hierontatuoleissa ja nauttia kahvit Lions Club 
Birgerin pitämässä puffetissa. Tapahtuman tuotto tullaan lahjoittamaan Hämeenlinnan 
seudun lasten ja nuorten hyväksi.

Lasten Puuhapäivä - Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi - su 12.3.2017 kello 10-14, Action 
Factory, Virvelintie 12, Hämeenlinna. Liput 10 €/hlö, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi 
(varauduthan käteismaksuun). 

Tapahtuman tuotto lahjoitetaan Hämeenlinnan seudun lasten ja nuorten hyväksi.



Lauluja 100-vuotiaalle Suomelle
Viihdekuoro Kehrät vierailevana solistinaan Jukka Kuoppamäki järjestää konsertin sunnuntaina 
huhtikuun 9. päivänä klo 17.00 alkaen Forssan Feeniksissä.

Konsertti koostuu Jukka Kuoppamäen sävellyksistä ja sanoituksista ja osa konsertin tuotosta 
annetaan hyväntekeväisyyteen.

Lippujen hinnat ovat 25 € aikuiset ja 10 € lapset.

kehrat.fi



Linnan juhlien pukuloistoa kolmelta 
vuosikymmeneltä –pukunäyttely
28.10.-9.11.2017 Forssan Torikeskuksen katutason liikehuoneistossa.

Pukunäyttelyssä on kolmen viikon ajan esillä noin kolmekymmentä Sirkka-Liisa Anttilan Linnan 
juhlien pukua, mukaan lukien eduskunnan 100-vuotisjuhliin teetetty puku. Näyttelytilassa on 
esittely kansanedustaja ja ministeri Sirkka-Liisa Anttilan poliittisesta urasta sekä Suomen 
naiskansanedustajien esittelytaulut.

Näyttely avoinna ke-la klo 10-17 ja su 12-17 (muutokset mahdollisia). Muina aikoina ryhmille 
tilauksesta.
Näyttelyn yhteydessä on myös kahvio. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Avajaismatinea la 28.10. klo 14, Hotel Scandic, Forssa. Pääsymaksu 15 € / hlö.
Ennakkovaraukset: pukuloistoa@gmail.com tai tekstiviestillä 040 758 1441.

Tapahtuman ja näyttelyn tuotto ohjataan Sirkka-Liisa Anttilan nimeä kantavaan ammatti-instituutin 
stipendirahastoon.

Järjestäjät: Lions Club Forssa/Jokivarsi ja Sirkka-Liisa Anttila



Loppijärven valkeat yöt -soutelu
30.6.-1.7.

Loppijärven valkeat yöt – soutelun tavoitteena on houkutella ihmisiä Loppijärvelle nauttimaan 
keskikesän valoisuudesta yhdessä tehden ja tuttuja tavaten. 

Ympäri Loppijärven on tapahtumapaikkoja, joissa on asiaa ja viihdettä eri-ikäisille kuntalaisille, 
vapaa-ajanasukkaille ja seutukunnan ihmisille liittyen järven hyödyntämiseen monenlaisiin 
harrastuksiin, kuin myös tiedon jakamiseen kalastuksesta ja järven suojelutoimenpiteistä.

Lopen Kirkonkylän uimarannan ohjelma on suunnattu lapsille ja lapsiperheille; opetetaan 
oikeata ongintaa, lintujen/luonnon tarkkailua, melontaa sekä vesiturvallisuutta. Mukana on 
OnniMonni Vanajavesikeskuksesta  sekä lasten ohjelman esittäjä. 

Järventaustan Syrjässä tuodaan esille järven ympärillä vaikuttaneita kulttuurihenkilöitä ja siellä 
voi myös saunasta pulahtaa iltauinnille. 

Sajaniemen uudistetulla uimarannalla voi pelata rantalentistä ja kuunnella elävää musiikkia. 

Tapahtuman yhteydessä toteutetaan myös Loppijärven Kuhakuningas – kilpailu, jossa suurin 
kuha palkitaan.

Lisätietoja: facebook/ Loppijärven valkeat yöt - soutelu                                                  



Lukuintoa Lounais-Hämeeseen  -
kirjailijakiertue
Louna-kirjastot järjestävät Suomi 100 -vuoden kunniaksi Lounais-Hämeen alueen ylä- ja 
alakouluille kirjailijakiertueen. 

Alueen peruskoululaisille tarjotaan mahdollisuus tutustua kirjailijan työhön ja tavata kirjailija.

Tavoitteena on lukemaan innostaminen kirjailijan ja hänen teostensa välityksellä, lukutaidon 
kehittäminen ja virikkeiden antaminen tuleville tekstintuottajille. 

Kertomalla omista suomalaisista esikuvistaan kirjailijat tekevät myös suomalaista kulttuuria 
oppilaille tutuksi.

Tapahtumalla tuodaan esille kotimaista lasten ja nuortenkirjallisuutta eri luokka-asteille ja 
kootaan eri-ikäisiä lapsia ja nuoria yhteisen tapahtuman äärelle.



Lyhtyvaellus
Suomi 100 – juhlavuoden avaustapahtuma Riihimäellä 
sunnuntaina 8.1.2017 klo 17.

Kutsumme kaikki vaeltamaan lyhtyjen ja taskulamppujen kanssa kokoontumispaikoilta tai 
suoraan kodeista valaistun Suomen lipun ja roihuin koristettuun Maauimalaan. 

Portilla saa kuumaa mehua ja piparin. 

Ohjelmassa on mm. eri kuoroista muodostetun suurkuoron esitys, Y. Jylhän runo, partiolaisten 
vetämiä huutoja, eri tahojen lyhyitä tervehdyksiä ja yhteislauluna Maamme. 

Juhlahetki päättyy ilotulitukseen ja eläköön-huutoihin juhlavuoden aloittavalle Suomelle. 

Lyhtyvaellus toteutetaan laajana yhteistyöhankkeena ja taltioidaan tuleville sukupolville.

Lyhtytoimikunta: Riihimäki-Seura, Riihimäen kaupunki, Mieslaulajat, Senioriopettajat, 
Rintamaveteraanit ja Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo. Lyhtyjuliste / Timo Miettinen.

Lisätietoa Riihimäki-Seuran facebook-sivu ja Riihimäen kaupungin tiedotuskanavat



MAASEUTUPOLKU
Hämeenlinnan torilla 17.6. järjestettävässä Maaseutupolku -tapahtumassa tuodaan maaseutua ja 
ruuantuotantoa lähemmäksi kaupunkilaisia ja kerrotaan ruuantuotannosta sekä sen kehityksestä 
Suomen itsenäisyyden ajalla.

Elämyksellisellä polulla voi itse tehdä ja kokea monipuolisesti maaseutua. Polku koostuu 
erilaisista toiminnallisista pisteistä, joilla tutustutaan mm. villiyrtteihin ja viljan tiehen pellolta 
vohveliksi.

Teema puhuttelee kaiken ikäisiä ihmisiä ja tarjoaa sukupolvia yhdistävää tekemistä. Tapahtuma 
toteutetaan yhteistyössä Etelä-Hämeen Marttojen, Hämeenlinnan seudun 4H:n, MTK Hämeen 
sekä hämäläisten tuottajien kanssa.

ProAgria Etelä-Suomi
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

Kuva: Auli Hirvonen



Maa jalkojemme alla –valotaideteos
Vuosi 2017 on Suomen juhlavuosi. Samalla se on suomalaisen maaseudun, maa- ja 
metsätalouden juhlavuosi, sillä myös MTK, MTK Häme ja useimmat alueemme 
paikallisyhdistykset juhlivat satavuotista historiaansa.

Ensi vuoden aikana juhlitaan monia suomalaisia kasvutarinoita, joissa edustamillamme 
elinkeinoilla on ollut vuosisadan saatossa merkittävä rooli. MTK:n juhlallisuudet ovat siksi 
osa virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. 

Oma juhlavuotemme käynnistyy valotaideteoksella 9.-15.1.2017 Hämeenlinnan 
Raatihuoneella. 

Julkisella valotaideteoksella halutaan tuoda maaseudun näkymiä kaupunkeihin ja 
suomalaisten pohdittavaksi. 

Valotaideteoksen ulkoprojisointikiertue käynnistyy Helsingistä, jossa taitelija Teemu 
Lehmusruusu toteuttaa Maa jalkojemme alla -valotaideteoksen osana Lux Helsinki -
valofestivaalia. 

Maakuntakierrosten sarja käynnistyy Hämeenlinnasta, jonka jälkeen videotaideteos 
esitetään 10 muulla paikkakunnalla ympäri Suomea talvella 2017. 

Teosta esitetään kaupunkien keskustoissa valitulla julkisella seinällä vuorokauden 
pimeään aikaan noin klo 17-22 viikon ajan.

MTK 100 -ohjelma on osa Suomi 100 -juhlaohjelmaa. MTK 100 -juhlavuoden sivusto: 
www.kasvutarinoita.fi



Maa on niin kaunis –yhteiskonsertti
Lopen kirkossa su 3.12 klo 18.30

Lopen lapsi- ja nuorisokuoro, naiskuoro Timotei ja Lopen Mieslaulajat konsertoivat  
yhdessä Lopen kirkossa 1. adventtina, sunnuntaina 3.12 klo 18.30. 

Konsertissa kuullaan sekä isänmaallista että tunnelmallista joulunajan musiikkia. Kuorot 
esiintyvät kukin omalla ohjelmallaan ja myös kaikki yhdessä. Lapsikuoroa johtaa Eveliina 
Jurkka, nuorisokuoroa ja Timoteita Anneli Julen ja mieslaulajia Petri Lindberg. 

Ostamalla konserttiohjelman tuet loppilaista kuorotoimintaa. Ohjelmien ennakkomyynti 
Lopen Nesteellä (Yhdystie 1, Loppi). Ohjelman voit ostaa myös ovelta, hinta 15,-. 

Lämpimästi tervetuloa yhteiseen konserttiimme! 

Konsertin järjestävät Musiikin Tuki ry, Naiskuoroyhdistys Timotei Loppi ry, Lopen Mieslaulajat ry, 
Lopen kunnan kulttuuritoimi ja Lopen seurakunta.



Mahdollisuuksien tori
Forssan Kehräämöllä 2.9.2017 

Mahdollisuuksien tori Forssa on kaikille avoin koko perheen värikäs yleisötapahtuma, joka 
tarjoaa makuja, musiikkia ja menoa sekä koti-Suomesta että maailmalta. 

Viihteellisen ohjelman lisäksi tapahtuma tarjoaa tietoa yhteiskunnallisista aiheista sekä 
tilaisuuden tutustua erilaisiin paikallisiin ja kansallisiin järjestöihin. Toiminnallisissa työpajoissa 
erityisesti lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin.

Järjestöille ja muille toimijoille Mahdollisuuksien tori puolestaan tarjoaa oivallisen tilaisuuden 
esitellä toimintaansa, tuottaa kävijöille elämyksiä ja vaikuttaa oikeudenmukaisemman 
tulevaisuuden puolesta.

Tapahtuman pääjärjestäjiä ovat SPR Forssan osasto, Kulttuuriyhdistys Kuvio ry ja Wahren-keskus. 

Facebook/ Mahdollisuuksien tori Forssa 

Lisätiedot: Kirsi Hipp, hipinkirsi@gmail.com



Maisemia kotiseudusta
Kuvataiteilija Soili Mahlanen juhlistaa100-vuotiasta Suomea tuomalla esiin kotiseudun maisemia 
Forssasta ja ympäristökunnista Suomen itsenäisyyden 100 vuoden ajalta.

Teosten viereen tulee jokaiseen maalaukseen teksti paikan historiasta.
Esim. Teokseen ”Kehräämö: ruotsalaissyntyinen Axel Wilhelm Wahren perusti Forssaan 
puuvillakehruuyhtiön 1840-luvulla. Puuvillakehräämön tehdasrakennuksesta tuli 
kolmikerroksinen. Vuosina 1854-56 tehdasta laajennettiin, mutta tehdas paloi vuonna 1872 ja 
paikalle rakennettiin uusi kehräämö vuosina 1873-74 Englannista hankittujen piirustusten 
mukaan. Vuonna 1934 Forssa-yhtiöt fuusioituivat Finlayson Oy:n kanssa ja syntyi Finlayson 
Forssa Oy.

1970-luvulta lähtien tekstiiliteollisuuden merkitys paikkakunnalla väheni ja kehräämön vanhat 
teollisuusrakennukset siirtyivät 1980-luvun alussa Forssan kaupungin omistukseen ja ne ovat 
saaneet uudet käyttäjät. Kehräämön alueella toimii nykyisin kulttuurin, koulutuksen ja vapaa-
ajan Wahren-keskus, Hämeen Ammattikorkeakoulun Forssan kampus ja lukuisia yrityksiä.

Kehräämön alue ja siihen välittömästi liittyvät Wahreninkatu sekä Tehtaanpuisto muodostavat 
teollisuushistoriallisesti erittäin merkittävän ja valtakunnallisesti arvokkaan alueen.

Näyttely on esillä Forssan museon Aulagalleriassa 31.10. - 26.11.2017.

soilimahlanen.fi/
forssanmuseo.fi/



Maistuva maaseutu - kantahämäläinen 
ruokaperinnetyöpaja
Kampanjassa herätetään unohtunut kekriperinne uuteen kukoistukseensa yhteisöllisten 
sadonkorjuujuhlien avulla ja siirretään ruoka- ja tapaperinteitä uusille sukupolville. Hankkeessa 
toteutettava ruokaperinnetyöpaja tuo monipuolisesti esiin kantahämäläistä ruokaperinnettä sen 
monista eri kunnista.

Maa- ja kotitalousnaiset juhlistavat valtakunnallisesti satavuotiasta itsenäistä Suomea tarjoamalla 
maakuntien makuja Maistuva maaseutu -tapahtumissa.

Maaseudun antimia maistellaan mm. kekrijuhlissa, sadonkorjuutapahtumissa, ruokakursseilla, 
retkillä ja maaseudun ruokayrityksissä.

Yhteisöllisten tapahtumien avulla kasvatetaan ylpeyttä maaseudusta maistuvien makujen ja 
elämyksien lähteenä sekä lisätään kiinnostusta maakuntien ruokaperinteitä ja raaka-aineita kohtaan. 

Tavoitteena on myös lisätä alueellista ja paikallista yhteisöllisyyttä sekä luoda uusia perinteitä 
yhteisöllisyyden tukemiseksi.

Maistuva maaseutu on osa Syödään yhdessä -kokonaisuutta.

etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi

Kuva: Timo Viljakainen



Mansikki
Lasten oma maatalousnäyttely Mansikki tarjoaa tekemistä ja elämyksiä aidossa maalaisympäristössä, 
Jokioisten Elonkierto-puistossa 9.9. 

Maatilan eläinten, koneiden ja erilaisten puuhapisteiden myötä lapset pääsevät itse kokemaan ja 
tekemään. 

Hyväksi havaittuja toimintoja toteutetaan yhdistystoimijoiden voimin; alueelta löytyvät mm. 
keppihevosrata, naulauspiste, maitokärryajelu ja polkutraktorirata edellisvuosien tapaan. Oikeaakin 
traktoria on mahdollista ajaa turvallisesti aikuisen kanssa. 

Erilaiset työnäytökset ja eri-ikäiset maatalouskoneet havainnollistavat maaseudun työtapojen 
kehitystä menneiltä vuosikymmeniltä tähän päivään. 

Mansikki tarjoaa unohtumattomia elämyksiä ja tuo esille suomalaista maaseutua - lähiruokaa 
kunnioittaen!

facebook.com/mansikki2014/



Marjaliisa Hentilä
Marjaliisa Hentilä Riihimäen kirjastossa 28.3. klo 18 aiheenaan teos “Saksalainen Suomi 
1918 – Kuinka Suomi pelastui Saksan avulta?”

VTT Marjaliisa Hentilä kertoo Marjaliisa ja Seppo Hentilän viime syksynä ilmestyneestä kirjasta 
“Saksalainen Suomi 1918 – Kuinka Suomi pelastui Saksan avulta?”.

Tilaisuuden järjestävät Riihimäen kirjasto, Riihimäen Suomi-Saksa Yhdistys ja Suomi-Saksa 
Yhdistysten Liitto.

Kuva: Jani Kaunismäki



Match show
Lopen Tassuttelijat ry. Järjestää 100-vuotiaan Suomen kunniaksi match show'n Elmolan
pallokentällä 27.5.

Juhlavuonna näyttelystä löytyy omat luokkansa metsästyskoirille sekä suomalaisille roduille. 
Tietysti mukana myös perinteiset luokat.

Lisäksi omissa luokissaan kisaavat lapset koirineen ja huomioon otettu myös suuren suosion 
saaneet lelukoirat! Lelukoiratuomariksi tänä vuonna saapuu Janne Tulkki!

facebook.com/events/1790402797876596/



Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlanäyttely 

TÄYTYY TAHTOA, TÄYTYY USKOA, TÄYTYY USKALTAA

Tänä vuonna vietetään Miina Sillanpään juhlavuotta. Osaksi juhlavuoden ohjelmaa on koottu 
hänen elämästään kertova näyttely kiertämään Kanta-Hämeen ja Helsingin seudun kirjastoja. 

Miinan Sillanpään tarina on kasvukertomus köyhän torpan tytöstä ministeriksi. Tarina kietoo 
sisäänsä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan synnyn vaiheita. 

Miinan elämäntyössä punaisena lankana kulkee vähäosaisten auttaminen – kansalaisoikeudet, 
sivistys, tasa-arvo, sosiaaliturva. 

Miinan edustamille arvoille on rakennettu itsenäistä Suomea. 

Hän oli aktiivinen työväenliikkeen kannattaja, osuuskaupan kehittäjä, Ensikoti-aatteen äiti, 
lehtinainen, kansanedustaja ja ministeri. Hän oli edistyksellinen ja rajoja rikkova toiminnan 
nainen.

Näyttelyajat ovat:
2.-31.1.2017 Hausjärven kunnankirjasto
1.-30.4.2017 Riihimäen kaupunginkirjasto
2.-31.5.2017 Lopen kunnankirjasto



Mikaelin tapahtuma-syödään yhdessä ja 
maistellaan makuja

Tammelan kunta, Tammelan seurakunta ja tammelalaiset yhdistykset järjestävät 29.9.2017 
Mikaelin tapahtuman, missä Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi teemana on Syödään 
yhdessä ja maistellaan makuja.

Keskiössä on kotimainen lähiruoka, erityisesti Tammelan ja Forssan alueen tuotteet, vanha 
suomalainen ruokaperinne ja yhdessä syömisen perinne. Mikaelin tapahtuma aloittaa viikonlopun 
yhdessäolon perjantai-illan tapahtumana.

Yhdistykset ja yritykset rakentavat kunnantalon, kirkon, pappilan, seurakuntakodin, 
koulukeskuksen ja kirjaston ympärille sisätiloihin ja myös ulos pieniä pop up-ravintoloita, missä 
esillä ovat mm. erityisesti omenateemaan liittyviä ruokia ja leivonnaisia. Omena- teemalla on 
pitkät perinteet Tammelassa. Vanhoja omenatarhoja näkyy vielä paljon kirkonkylässä ja kunnassa 
on puutarhoja joista saa ostaa mm. Mustiala-lajiketta.

Perheet pääsevät syömään ja maistelemaan yhdessä perinneruokia ja perinneleipomuksia ja 
tekemään myös niitä. Esimerkkinä Tammelan Karjalaseura, joka opettaa karjalanpiirakoiden 
valmistusta erityisesti lapsille ja Tammelan Marttayhdistys, joka valmistaa omenahilloa paikan 
päällä.

Mikaelin tapahtuma rakentuu pitkälti pieniin aktiviteetteihin, joita voi kokea klo 17.00-21.00.

Tammela.fi



Mitä mukanani kannan

on Suomi-aiheisten tekstiilitöiden näyttely, jonka on toteuttanut Neuliaiset-niminen 
valtakunnallinen harrastajaryhmä.

Työt ovat pääosin ommeltuja, mutta niissä yhdistellään omaperäisesti erilaisia tekstiilitekniikoita 
sekä kuvataiteen ilmaisukeinoja.

Näyttelyn nimi viittaa kaikkeen siihen, mikä Suomesta ja menneiden vuosikymmenten 
kokemuksista kulkee mukana tekijöiden mielessä. 

Näyttely on esillä Forssan näyttelytila Vinkkelissä elokuun ajan.

Lisätietoja: Tea Savola, 0400 67 68 99, tea.savola@metropolia.fi



Musica Kalevi Ahon sielut Kalevi Aho ja Alpo Suhonen ympärillään viimekesäisen ensimmäisen festivaalin 
esiintyjiä.

Musica Kalevi Aho

soi, näkyy ja maistuu toistamiseen 30.6.-1.7.2017!

Musica Kalevi Aho on Forssassa pidettävä monitaiteinen kamarimusiikkifestivaali, joka 
keskittyy forssalaissyntyisen Ahon tuotantoon – tällä kertaa rinnastamalla sitä samalle 
kokoonpanolle kirjoitettuun varhaisempaan musiikkiin. 

Kesä-heinäkuun vaihteeseen sijoittuva, jo toista kertaa järjestettävä kaksipäiväinen festivaali 
sisältää myös modernia suomalaista kuvataidetta ja Kimmo Pyykön veistoksia sekä keittiömestari 
Petteri Luodon luovaa gastronomiaa. 

Klassinen ja nykymusiikki, huippujazz, taide ja gastronomia kohtaavat historiallisesti arvokkaassa 
miljöössä, sillä pääkonserttipaikkana toimii Villaforss - vuonna 1903 valmistunut, Waldemar 
Aspelinin suunnittelema jugendrakennus pihapiireineen.

musicakaleviaho.fi



Nuku rauhassa
Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 järjestetään kokonaisturvallisuuteen liittyvä juhlahanke 2017 
- NUKU RAUHASSA. 

Hankkeen vastuullisena koordinaattorina toimii Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT).Tärkeimpinä 
hankkeen yhteistyökumppaneina ja toteuttajina ovat keskeiset vapaaehtoisetmaanpuolustusjärjestöt.

Hattulassa kokonaisturvallisuustapahtuma järjestetään 28.6. PSD 75-vuotta juhlan yhteydessä. 

Panssariprikaatin lisäksi tapahtumassa ovat mukana Kanta-Hämeen Pelastuslaitos, Hämeen 
Poliisilaitos, Museo Militaria, Panssarimuseo sekä paikalliset vapaaehtois- ja maanpuolustusjärjestöt 
sotiemme veteraanit kärjessä.

Tapahtuma koostuu paraatikatselmuksesta, paraatista, toimintanäytöksistä, päiväjuhlasta ja eri 
järjestöjen perustamista toimintapisteistä, joissa voi tutustua niiden toimintaan.

Hankkeen lähtökohtia ja tavoitteita ovat:

• Kohderyhmänä ovat kaikki suomalaiset, erityisesti lapset ja nuoret
• Yksilöiden oma vastuu kaikessa toiminnassa tulee lisääntymään tulevaisuudessa.
• Tulevaisuuden tekijöiden, lasten ja nuorten, pitää jatkossa tietää ja osata huolehtia omasta ja 

kaikkien muiden turvallisuudesta.
• Lisätä suomalaisten tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.
• Vahvistaa kansalaisten maanpuolustustahtoa ja motivoida heitä vapaaehtoiseen 

maanpuolustustyöhön.
• Välittää ja jatkaa veteraanien henkistä perintöä.



Oi kallis Suomenmaa
Jokioisilla sijaitseva Teatteri Tuntematon esittää Suomi 100 vuotta juhlaesityksenään musiikillisen 
Oi kallis Suomenmaa teatteriesityksen. 

Oi kallis Suomenmaa on tarina Suomen jatkosodasta Kaihon sävelet konsertin hengessä. 
Näytelmässä seurataan konekiväärikomppanian vaiheita sodan alusta aina sen katkeraan loppuun asti. 

Näytelmän musiikki on sota-ajan musiikkia, jota kuunneltiin niin rintamalla kuin kotijoukoissakin. 
Lisäksi tarinassa sivutaan evakoiden vaiheita kauniin karjalaisen musiikin säestämänä.

Näytelmän on käsikirjoittanut ja ohjannut Sari Ojala.

Esitykset:
La 19.8 klo 13
La 19.8 klo 18
Su 20.8 klo 13
Ke 3.8 klo 18.30
La 26.8 klo 13
La 26.8 klo 18
Su 27.8 klo 13
Su 27.8 klo 18

Lipunmyynti: 
tuntematon.teatteri@outlook.com/, 0465764801 (ma-ke 16-18)

Liput: 
16 euroa / Ryhmät (väh. 20 hlöä) 14 euroa



PERINNEPÄIVÄ
HAUSJÄRVEN KIRKOSSA KOTISEUTUTALO KOSKELASSA JA MUSEOLLA 20.8.2017, 
klo10.00 alkaen

Päivän teema on Suomen itsenäisyyden alkuaikojen kirkkopyhän vietto ja kulku.

• Saapuminen Jumalanpalvelukseen
pukeutuminen ajan vaatteisiin, mahdollisuuksien mukaan tulo jalan tai hevoskyydillä

• Jumalanpalvelus ajan kaavan mukaan, mukana EL- Hausjärven yhdistyksen kuoro
• Tutustuminen kotiseututalo Koskelaan ja Aittoihin
• Museolla näyttely
• Suomi 100-vuotta kuusen istutus
• Tutustuminen, ajan kirkko ja muuhun ajo kalustoon
• Mahdollisuus ruokailla
• Myynnissä kahvia, pullaa, virvoitusjuomia ym.

Eläkeliiton Hausjärven ja IV-alueen yhdistykset: etela-hame.elakeliitto.fi/…/haus…/tapahtumakalenteri/
Hausjärven Seurakunta: hausjarvenseurakunta.fi/
Hausjärvi seura: hausjarviseura.nettisivu.org/
Hausjärven Karjalaseura: facebook.com/Hausj%C3%A4rven-Karjalaseura-2617…/



Poika, joka katseli puiden latvoja
-suuri kuoroprojekti
SUURI KUOROPROJEKTI POIKA, JOKA KATSELI PUIDEN LATVOJA YHDISTÄÄ YLI TUHAT 
KOLMASLUOKKALAISTA KUOROLAULUN ÄÄRELLE KEVÄÄLLÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA
Suuri kuoroprojekti Poika, joka katseli puiden latvoja tutustuttaa Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan 
kaikki kolmasluokkalaiset kuorolaulun saloihin huhti-toukokuussa 2017. Tänä keväänä kolmatta vuotta 
Hämeenlinnassa toteutettava kuoroprojekti tarjotaan vuosittain osana koulujen Kulttuuripolkua kaikille 
noin 700 hämeenlinnalaiselle kolmasluokkalaiselle.  Poika, joka katseli puiden latvoja on osa Suomi 100 -
juhlavuoden virallisen ohjelmaa ja projekti toteutetaan suuremmin kuin aikaisemmin. Mukana tämän 
kevään projektissa ovat myös Janakkalan ja Hattulan 3.-luokkalaiset eli projektiin osallistuu yli tuhat 
kolmasluokkalaista. Kuoroteoksen ohjauksesta vastaa kuoropedagogi, projektin taiteellinen johtaja Ismo 
Savimäki. Kaikkien kuntien oppilaat harjoittelevat koko lukuvuoden aikana Savimäen kanssa saman 
konserttikokonaisuuden, mutta joka kunnassa järjestetään oma juhlakonsertti. Lapset esittävät yhdessä 
Sibelius -opiston oppilaista koostuvan kamariorkesterin kanssa Suomen satavuotiasta historiaa 
siivittäneitä kappaleita, Sibeliuksen teoksia unohtamatta. Konsertista välittyy avoin, rohkea, kannustava ja 
monikulttuurinen Suomi itsenäisyyden historian kaaressa. Draamallisessa konsertissa on mukana 
satapäisen kuoron lisäksi nuorten esittämiä tanssillisia ja ohjelmallisia palasia. Konsertin ohjelman 
suunnittelee taidekasvattaja Taina Maria Savimäki yhdessä Sibelius -opiston opettajien kanssa. Visuaalisen 
ja valosuunnittelun konsertteihin suunnittelee ja toteuttaa valotaiteilija Juha Rouhikoski yhteistyössä 
teknikko Veikko Pullin kanssa. Konsertit taltioidaan ja livestriimataan konserttipäivänä, jolloin muutkin 
koululaiset pääsevät omissa luokissaan ja kouluissaan osaksi konserttipäivän juhlatunnelmaa. Projektin 
tuottaa Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX yhteistyössä Janakkalan ja Hattulan kuntien sekä Sibelius -
opiston kanssa. Suuri kuoroprojekti toteutettiin ensi kerran Hämeenlinnassa keväällä 2015. 

Konsertit keväällä 2017 seuraavasti:
- ke 26.4. Hattula, lukio vanha sali
- to 27.4. Janakkala, Tervakoski Seuratalo
- ke 10.5. Hämeenlinna, Verkatehdas Vanajasali

Konsertin tuottaja: Taiteellinen johtaja:
Annastiina Papinaho Ismo Savimäki
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX ismo.savimaki@evl.fi / 040 8049322
annastiina.papinaho@hameenlinna.fi / 040 8696 473

arx.hameenlinna.fi



PUOLUSTUSVOIMAT, rakastettuni
Eläkkeelle jäävä upseeri on koko elämänsä varautunut sotaan, jota ei koskaan tullutkaan. 
19-vuotias tytär lähtee vapaaehtoisena armeijaan loukkaantuneena siitä, ettei valtio kutsu 
häntä palvelukseen.

Molemmat tahtovat olla tärkeä osa yhteisöä, osa yhteiskuntaa, mutta tarvitseeko heidän 
palveluksiaan kukaan? Elämän mielekkyys on kadoksissa, kun joutuukin ulos tutusta 
järjestelmästä.

PUOLUSTUSVOIMAT, rakastettuni on varusmieskaupunkiin ja nykyhetkeen sijoittuva 
komediallinen draama. 

Se kertoo isästä ja tyttärestä, jotka ovat aina väärässä paikassa suhteessa toisiinsa. He ovat 
eksyksissä armeijan ulkopuolisessa maailmassa, mutta etsivät sinnikkäästi paikkaa kohdata 
toisensa, sotilaallisen rummutuksen säestäminä.

riihimaenteatteri.fi/naytelma/puolustusvoimat-rakastettuni/



Raskas patteristo 1:n tykkinäytös
Yleisö pääsee näkemään, miten tykkipatteria liikuteltiin kuorma-autoilla ja tykkejä 
McCormick-telatraktoreilla ja minkälaista toimintaa oli tuliasema-alueella ja 
tulenjohtopaikalla. 

Näytöksessä pystytetään myös patteriston ja patterin komentoteltat ja niissä esiintyy ja toimii 
asianmukainen miehistö. Valmisteluja seuraavat tulikomennot ja täydellinen viestiketju 
tulenjohtopaikalta tykeille, lentoratalaskelmat ja lopulta laukaukset.

Näytöksessä esiintyy miehiä jatkosota-aikaisessa varustuksessa noin 100 henkeä. Kalustona on 
155 H 17 tykkejä, sota-aikaisia McCormick telatraktoreita, autoja sekä tulenjohto-, mittaus-, 
puhelin- ja radiolaitteita.

raskaspatteristo1.yolasite.com



Ravinne- ja energiatehokas maatila
Suomen kansallisen biotalousstrategian mukaan Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja 
resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämä saavutetaan rakentamalla yhdessä 
uusia pysyviä käytäntöjä. Koulutuksella on maatalouden ravinne- ja energiatehokkaan 
tulevaisuuden kehittämisessä suuri rooli. Avainasemassa ovat opetumaatilojen toimintojen 
kehittäminen. Menetelmiä ravinne- ja energiatehokkaan maatilan rakentamiseksi on kehitetty 
laajassa oppilaitosten yhteistyöverkostossa. Tuloksia esittelemme kolmessa webinaarissa.

Webinaari 1: 29.11.2017 kello 12.30-14.00
12.30-13.00 Biokaasun mahdollisuudet, Mikko Aalto, Oamk
13.00-13.30 Energiatehokkuuden mittaaminen, Jyrki Kataja, JAMK
13.30-14.00 Kiinteät biopolttoaineet energiantuotannossa, Juha Tiainen Seamk

Webinaari 2: 7.12.2017 kello 12.30-14.00
12.30-13.00 Fånggrödor i stråsäd – ett fältförsök, Paul Riesinger, Novia
13.00-13.30 Lantalogistiikan kehitysmahdollisuudet, Pasi Eskelinen, Savonia
13.30-14.00 Omalannoitteet -oppimateriaali toisen asteen opetukseen, Sanna Söderlund, 
BSAG/ Livia

Webinaari 3: 13.12.2017 kello 12.30-14.00
12.30-13.00 Valkuaisomavaraisuuden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita, Katariina 
Manni HAMK
13.00-13.30 Automaattinen vedenlaadun seuranta Tarvaalan mallikosteikolla, Tarja Stenman, 
JAMK
13.30-14.00 Ravinnetaseet maatilalla, Kaija Karhunen, OAMK

Etäosallistuminen ja ilmoittautuminen: 
https://docs.google.com/…/1zc60sxsJeMycmvW4uSNgnaMAbuq…/edit
Osallistuminen on maksuton.

Lisätietoa: Annika Michelson annika.michelson@hamk.fi, Ravinne- ja energiatehokas maatila, 
projektipäällikkö.



Ruis on taitolaji
Pro Ruis yhdistys on Ruis on taitolaji -hankkeellaan mukana Suomi100 -juhlavuodessa. 

Hankkeen tiimoilta järjestetään muun muassa ruisiltoja ja pellonpiennartilaisuuksia 
Kanta-Hämeen alueella sekä muualla Suomessa. 

Tilaisuuksissa jaetaan tietoa rukiin viljelytekniikasta, hyvistä viljelykäytänteistä sekä 
markkinanäkymistä. Viljelijöille tarjotaan järjestettyjen tapahtumien puitteissa mahdollisuus 
tiedonvaihdolle, keskustelulle ja verkostoitumiselle.

Hankkeen tavoitteena on parantaa rukiin viljelyn edellytyksiä ja kannattavuutta sekä lisätä 
ruistietoutta kansalaisten keskuudessa. Satavuotias Suomi ansaitsee 100-prosenttisesti 
kotimaista ruista!

proruis.fi



Kuvassa Värttinä on tapaamassa 92-vuotiasta perinteentaitajaa, runolaulaja Jussi Huovista hänen 
kotonaan Suomussalmen Hietajärven kylässä.

Runolaulupäivä
Suomessa ja Vienan Karjalassa järjestetään runolaulupäivä kaikissa niissä kunnissa, joista Elias 
Lönnrot on saanut runoaineistoa Kalevalaan. Päivä sisältää runolaulukonsertteja ja työpajoja 
koululaisille ja yleisölle ja avaa näin ovia suomalaisen kulttuurin juuriin. 
Päivästä tehdään myös radio- ja tv-ohjelmia.

Mytologisen runolaulun juuret ulottuvat jopa kahden tuhannen vuoden päähän. Kalevala perustuu 
laulettuun eeppiseen runolauluun ja sillä on ollut ratkaiseva merkitys suomalaisen kulttuuri-
identiteetin synnylle.

Runolaulun kulta-aika oli 1800-luvulla. Tuolloin sillä oli hyvin laaja yhteiskunnallinen merkitys sen 
tuottamien esteettisten nautintojen lisäksi. Runolaulu yhdessä muun suullisen perinteen kanssa 
oli aikansa arkisto, media, koululaitos ja kirjasto. Myös eettiset arvot saatiin suullisen perinteen 
kautta. 

Runolaulu on vielä elävää perinnettä.

Runolaulupäivää vietetään 25.4. Hämeenlinnassa.

juminkeko.fi

Kuva: Markku Nieminen, Juminkeko



Räsymatto 100+ raitaa
Hankkeen tarkoitus on tarjota osallistujille kokemus ja elämyshetki suurella koneella mattoa 
kutoen.

Osallistuja voi halutessaan tuoda mukanaan tekstiilin, joka leikataan mattoon sopivaksi 
matonkuteeksi. Myös valmiita matonkuteita on tarjolla.

Kudonta-ohjaaja opastaa koneen käytössä ja osallistuja kutoo raitansa mattoon.
Mattoa kudotaan yhteensä n. 10 metriä. Myöhemmin se kuvataan, esitellään, pätkitään ja 
osallistuneiden kesken arvotaan matosta paloja.

Tapahtuma sopii kaikille, myös kouluikäisille lapsille.

Tapahtuma-aika on 26.6- 6.7 ja 24.7 - 4.8., arkisin klo 10 - 17
osoitteessa : Kutomo Rasinmäki, Kutomontie 1, 12100 Oitti

eijarasinmaki.fi



Safkasynttärit
Suomen 4H-liitto ja paikalliset 4H-yhdistykset Kanta-Hämeessä toteuttavat lasten ja nuorten 
järjestämänä Safkasynttärit 100-vuotiaalle Suomelle. 4H-kerhot järjestävät keväiset, vireän 
vehreät synttäripippalot.

Juhlavuoden tapahtumassa syödään yhdessä. Pöytä katetaan suomalaisen kevään parhailla 
herkuilla, vaikka nokkossämpylöillä ja villiyrttisalaatilla. Miten koristellaan, mihin pöytä katetaan, 
mitä yhdessä syödään ja keitä kutsutaan vieraiksi, ovat vielä herkullisen avoimia kysymyksiä, 
koska niihin vastaavat lapset ja nuoret itse. Synttärisankaria juhlitaan joka tapauksessa 
nauttimalla suomalaisesta luonnosta.

Tavoitteena on lasten ja nuorten omien tekojen ja oivallusten kautta tutustua hankkeen avulla 
myös Suomen historiaan ja erityisesti ruoan tuotantoon ja luonnosta saataviin raaka-aineisiin.

Hankkeen avulla luodaan puitteet kerhonohjaajien ja 4H-yhdistysten toiminnanjohtajien 
toimesta siihen, että lapset ja nuoret voivat järjestää omannäköiset juhlat 100-vuotiaalle 
Suomelle.

4H-kerhot ovat avoimia kaikille.

Synttäritapahtumiin lapset voivat kutsua vanhempia, kuntalaisia, koulukavereita, kuntapäättäjiä, 
isovanhempia jne.

suomifinland100.fi/project/safkasynttarit-suomelle-lasten-villiruokajuhlat-100-vuotiaalle/



Sahdinvalmistuksen SM-kisat 2017
Sahdinvalmistuksen suomenmestari 2017 ratkaistaan iloisessa kesätapahtumassa, joka täyttää 
Turengin torit ja turut markkinameiningillä, upeilla esityksillä, katuruualla ja tietenkin 
suomalaisella perinneherkulla – sahdilla.

5.8.2017, klo 13-17.

janakkala.fi/sahti



Sata honkaa – Itsenäisyyteen juurtuneet
Kulttuuri Puomi ry:n hallituksen kokouksessa virisi syksyllä 2016 ajatus ”honkapuiden” 
istuttamisesta Honkalan uudelle asuinalueelle Ypäjälle. Hanketta lähdettiin ajamaan 
eteenpäin, mutta istutustöihin ei päästy enää Ypäjän kunnan 140-vuotisjuhlavuonna 2016, 
vaan taimien istuttaminen siirtyi Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Taimilla halutaan 
kunnioittaa sekä maamme itsenäisyyden juhlavuotta että itsenäisenä pysytelleen hevospitäjän 
historiaa ja uuden alkua, uudet asukkaat tervetulleiksi toivottaen.

Istutus tapahtuu maanantaina 22. toukokuuta ja istuttajina toimivat alakoululaiset. Honkalan 
lähellä sijaitsevalla Perttulan alakoululla oppilaat saavat ensin kuulla metsäalan ammattilaisilta 
ytimekkään miniluennon metsistä, istuttamisesta ja puista, jonka jälkeen päästään 
istutustöihin.

Taimia istutetaan noin 150, jokainen oppilas saa istuttaa oman taimensa. Istuttamaan mennään 
ryhmittäin, Suomi100-teeman mukaisesti Yhdessä.

Mänty valittiin ensisijaiseksi puulajiksi Honkalan asuinalueen nimen perusteella ja myös siksi, 
että männyllä on iso rooli Suomen 100-vuotiaassa historiassa. Männystä on tehty pettuleipää 
nälkävuosina, se on metsäteollisuuden tärkeä raaka-aine ja siitä on saatu tervaa ja pihkaa. Se on 
ollut myös inspiraationlähteenä taiteessa. Mäntyjen lisäksi istutetaan sekapuita.
Mäntyjen istutus on lasten "maljannosto" itsenäiselle Suomelle ja maamme juhlavuodelle. 
Mänty voi elää jopa 200-vuotiaaksi, joten nämä männyt saattavat tervehtiä myös Suomen 
maamme täyttäessä 200 tai 300 vuotta. Tärkeää on myös, että oppilaat voivat palata 
konkreettisesti ja kuvainnollisesti juurilleen Ypäjälle ja tuoda omia lapsiaan katsomaan heidän 
lapsena istuttamiaan puita.

Metsä Group tarjoaa taimet sekä koululla toteutettavan tietoiskun. Ypäjän kunta jyrsii 
istutuskaistan taimille otolliseksi.

Lisätiedot:
Katriina Reijonen, Kulttuuri Puomi ry
kulttuuripuomi@gmail.com
P. 050 337 2527 (arkisin 15:30 jälkeen)
--
Kulttuuri Puomi ry.
Kurjenmäentie 4
32100 Ypäjä

Puheenjohtaja p. 0503372527/Katriina
Varapuheenjohtaja p. 0505595927/Pauliina
Toimintavastaava p. 0407010563/Virve

facebook.com/kulttuuripuomi/



Sata hyvää tekoa
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Forssan ammatti-instituutti ja Faktia
Oy haluavat juhlistaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta. Osana juhlavuoden teemaa 
käynnistetään jo syyskuussa 2016 Sata hyvää tekoa –kampanja. 

Hyvällä teolla voidaan osoittaa välittämistä ja yhteistä vastuuta yhteiskunnan jäsenistä. Pieneltäkin 
tuntuva teko voi olla jollekin iso ja merkittävä ilon aihe. 

Hyviä tekoja voivat olla esimerkiksi; vanhusten ulkoilutusta ja muuta aktivointia kuten apua 
kauppareissulle, nurmikonleikkuuseen, lumitöihin tai vaikka joulukorttien kirjoitusurakkaan. 
Pienimuotoinen remontti tai korjaustoimenpide. Perheen lounasruokailun järjestäminen. 
Väsyneelle hemmotteluhoito kauneushoitolassa. Toimintaa lasten ja koululaisten kanssa. 
Omaishoitajille vapaa-aikaa jne.

Hyvät Teot kuuluvat opiskelijoiden ammattialojen ja yhteisten tutkinnon osien opintoihin, ja niillä 
pyritään kasvattamaan opiskelijoita toisen huomioonottamiseen, suvaitsevaisuuteen, 
yhteisöllisyyteen ja vastuunkantoon. 

fai.fi



Sata Lintua
Vanajavesisäätiö järjestää yhdessä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan aktiivisten 
lintuharrastajien kanssa 100 Lintua -tempauksen, joka on kunnianosoitus itsenäisen 
Suomen vapaille linnuille. 

Hankkeessa järjestetään tempauspäivä perjantaina 5.5.2017, jolloin neljälle lintutornille 
neljällä arvokkaalla lintukohteella Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla kuljetetaan 
kouluryhmät kisaamaan lintujen bongaamisessa. 

Lintuja bongataan kunnes 100 lintua on bongattu, yksi kullekin itsenäisyyden vuodelle. 
Bongaustilanteen kehittymistä seurataan sosiaalisen median välityksellä.

Lintulajien tarinat kertovat lapsille ja nuorille suomalaisen yhteiskunnan ja elämäntavan 
muutoksista menneinä vuosikymmeninä ja siitä, miten voimme omilla valinnoillamme 
vaikuttaa Suomen luonnon ja kulttuurin tulevaisuuteen.

vanajavesi.fi

Kuva: Suvi Mäkelä



Sata sanomaa uutisvirrassa, 
hämäläisen kylätoiminnan ja kotiseututyön vaiheita eri 
vuosikymmeniltä

Millainen toiminta on ylittänyt uutiskynnyksen? Mitkä asiat ovat ennen olleet, ja mitkä ovat 
tänä päivänä yhdistysten toiminnan kulmakiviä? Miten monipuolinen toiminta esittäytyy 
uutisvirrassa? Miten toiminta on vuosikymmenten saatossa muuttunut?

Hanke haastaa Hämeenlinnan seudulla toimivat kylä- ja kotiseutuyhdistykset artikkelien 
keruuseen, tuotoksena erilaiset artikkeleista koostetut näyttelyt, uudet lehtijutut sekä pienet 
lukuillat pitäjissä kuunnellen, keskustellen ja luoden uutta toimintaa artikkelien pohjalta.

Artikkelit kootaan syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana, näyttelyitä ja lukuiltoja järjestetään 
kesän ja syksyn 2017 aikana.

Linnaseutu.fi



Sata suomalaista tekoa -tarinoita eri 
vuosikymmeniltä
Sata suomalaista tekoa hankkeessa Kulttuuriyhdistys Kuvio ry kokoaa toiminta-alueeltaan 
Suomi 100 -juhlaan tarinoita, tapahtumapaikkoja ja tapahtumia Suomen taipaleen eri 
vuosikymmeniltä.

Tarinoita sota-ajasta Koijärvi-liikkeeseen ja paikalliseen populaarikulttuuriin. Järjestäen 
mm. Suomi-doc -lyhytelokuvakilpailun nuorille tallentamaan paikallista kulttuuriperintöä ja 
pohtimaan alueen tulevaisuutta. 

kuvio.org

”Kertomisen arvoiset tarinat juhlajakoon”: Forssan lehti 13.5.2016



Sata vuotta elämää ja kuvaa
"Sata vuotta elämää ja kuvaa" on yhteisöllinen taideprojekti, jonka tavoitteena on lisätä 
yksilön hyvinvointia.

Tarkoitus on tarjota laitoksessa elävälle 100-v ikäihmiselle sekä nuorelle luonteva 
kohtaaminen yhteisen tekemisen äärellä ja luoda näin tarkoituksellisuuden tunnetta 
kummankin elämään. Tapaamiskerroilla piirrellään, maalaillaan, jutellaan tai musisoidaan 
vastaanottajan voimista ja kiinnostusalueesta riippuen.

Kohtaamiset ja yhteinen taideprosessi taltioidaan nykyaikaisilla kuvausvälineillä, mutta 
lisänä käytetään myös 100 vuotta vanhoja tekniikoita. Tarkoitus on ikuistaa prosessia 
ikäihmisen oman ajan valokuvausmenetelmillä, mikä voi myös herättää vanhoja muistoja.

Taltioinnit editoidaan lyhytelokuviksi, joista kootaan näyttelyitä sekä yhteistyössä 
toimineisiin laitoksiin että Visavuoren museoon Sääksmäelle syksyllä 2017.

facebook.com/groups/1837464636500904/

piela.fi

Kuva: Satu Kiuru



SE OLI SILLOIN
Pysäkin Kulttuurikaaren KuKa-kuoro ja Teatteriryhmä Hulvattomat palaavat kumpikin sadan vuoden 
puoliväliin, noin 50-luvulle.

Se oli silloin, kun olimme nuoria.

19.9.2017 klo 13 Wetterhoffin Auditorio, Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna

Pysäkin Kulttuurikaari ry

Yhteyshenkilö:
Leena Aarnipuu, 0400 929 489, leena.aarnipuu@me.com



Seitsemän Veljestä
Ypäjän Musiikkiteatteri esittää Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kotimaisen 
kirjallisuuden klassikon Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksen pohjalta tehdyn 
musiikkinäytelmän. 

Kari Mäkirannan säveltämä ja Tuomo Salmelan ohjaama musiikkinäytelmä on nuorten veljesten 
kasvutarina, jossa sääntöjä ja määräyksiä vastaan kapinoiminen kuuluu osana vastuulliseksi 
aikuiseksi kasvamiseen. 

Näytelmän on dramatisoinut Pasi Toivanen.

Luvassa on sydämellä ja taidolla toteutettu kuorolaisten ja orkesterin yhteinen teos, josta 
katsojat saavat nauttia 18 näytöksen verran. 

Ensi-ilta 14.6.2017

ypajanmusiikkiteatteri.fi
ypajanmusiikkiteatteri/



Seppeletalkoot
Suomen sankarihautojen seppelöiminen itsenäisyyspäivänä 6.12.2017.

Valtakunnallisen muisto- ja kiitostapahtuman on ideoinut hämeenlinnalainen Esa Jaatinen. 
Suunnittelu on alkanut Hämeenlinnassa yhteistyössä veteraanijärjestöjen ja reserviläisten 
kanssa. Kanta-Hämeessä seppeleet lasketaan kaikkien seurakuntiemme sankarihaudoille 
6.12.2017.
Koko Suomi kutsutaan mukaan talkoisiin!

Jokainen sankarivainaja on seppeleensä ansainnut, eikä yksikään sankarihauta saa jäädä 
seppelöimättä. Havuseppeleitä sidotaan vapaaehtoistyönä perinteisessä talkoohengessä.

Seppeleet tehdään paikkakunnittain, alkaen n. 2 kk ennen itsenäisyyspäivää. Talkootyöhön 
haastetaan kaikki seurakunnat ja vapaaehtoiset – asukkaat, partiolaiset, nuorisojärjestöt, 
opiskelijat, koululaiset, reserviläiset, veteraanit ja lotat. Hämeenlinnassa seppeleiden sitominen 
järjestetään toritapahtumana loka-marraskuussa. Seppeleiden sitomisesta kuvataan ohjevideo, 
joka jaetaan sosiaalisessa mediassa heinä-elokuun vaihteessa. Varsinainen seppeleiden 
laskemisen kellonaika ja toiminnot tulee sopia paikkakunnittain seurakuntien kanssa, koska 
sankarihautojen kynttilöiden sytyttämisen ja seppeleiden laskun käytänteet vaihtelevat 
itsenäisyyspäivän tapahtumissa.

Seppelkuvan sankarivainajat ovat 20- ja 22-vuotiaat veljekset, jotka eivät palanneet rintamalta.

Lisätietoja:
Esa Jaatinen, 040 418 2548, esa.jaatinen@outlook.com ja
Pertti von Hertzen, 040 581 7778, p.v.hertzen@sci.fi

Seppeletalkoot on osa 365itsenäisyyspäivää on Sotiemme Veteraanit – Suomi 100 hanketta!



Sibelius-fantasia
Jo perinteeksi muodostunut Sibelius-fantasia järjestetään perjantaina 22.9.2017 kello 20.30 
Hämeenlinnan torin ja kirkkopuiston maisemissa. 

Fantasian jälkeen ilta jatkuu Kuorot kuutamolla -tapahtumalla, jossa satojen laulajien joukko 
jalkautuu eri puolille keskustaa.

Fantasian taiteellinen sisältö nojaa edelleen valotaiteeseen, Sibeliuksen musiikkiin ja 
kuorolauluun sekä tuttuun miljööseen kirkon edustalla. Esityksessä tuttujen elementtien 
rinnalle haetaan kuitenkin myös uutta tulokulmaa esimerkiksi uudentyyppisellä musiikkilajien 
genrerajat ylittävällä sisällöllä. Lisäksi sisällöissä huomioidaan Suomi 100- juhlavuosi sekä lapset 
ja nuoret teema.

“Haluamme kunnioittaa Sibelius-fantasian perinteitä, mutta myö suudistaa esitystä. Tämän 
vuoden kantavana teemana oleva: ’lapset ja nuoret’ ovat inspiroineet meitä tuomaan 
esitykseen uusia kulmia sekä nuorentamaan esiintyjäkaartia. Esityksen temaattisena sisältönä 
on sukupolvien ketju. Suomea ovat rakentaneet aina uudet ja uudet sukupolvet. Nyt me, 
nykyiset aikuiset luovutamme viestikapulan ja vastuun seuraaville, sillä lapsissa ja nuorissa on 
tulevaisuus!” - Ohjaaja Tuula Penttilä

Taiteellisesta sisällöstä vastaa työryhmä, joka on koottu aiempien vuosien fantasioita 
tekemässä olleista ammattilaisista uusin maustein. Teoksen ohjauksesta vastaa näyttelijä ja 
muusikko Tuula Penttilä. Työryhmässä on aiempien vuosien fantasioiden tapaan valotaiteilija 
Juha Rouhikoski, kuoronjohtaja Ismo Savimäki, äänituotannosta vastaava Panu Koskinen sekä 
tuottaja Juuso Nieminen.

Esiintymässä nähdään muun muassa Hämeenlinnan Mieskuoro, ballerina Linda Haakana, 
pianotaiteilija Tuomas Nikkanen sekä myös aiemmista Sibelius-fantasioista tuttu Feeniks-
Showdancers tanssiryhmä, jota johtaa koreografi Magda Hakala.

Kuva: Tomi Jokela



Sivistyksen suuntana Suomi
Yhdistää tammelalaiset lapset ja nuoret juhlistamaan itsenäistä Suomea ja Tammelan 
koululaitoksen 150 vuotta kahdella tapahtumalla, joiden suunnitteluun ja toteutukseen 
lapset ja nuoret osallistuvat. 

Varhaiskasvatuksen ja Koulukeskuksen yhteinen juhla 14.10.2017 Tammelan 
ensimmäisessä kansakoulurakennuksessa ja kaikkien koululaisten juhla 5.12.2017 
Eerikkilän palloiluhallissa. 

Tärkeä asia on tuoda esille itsenäisyyttä pienien videoesitysten kautta joita työstetään 
vuoden aikana mediakerhoissa. 



Sulasolin laulu- ja soittojuhlat 
Juhlien teemana on "Suomi soi”. Laulujuhlille odotetaan lähes 3 000 laulajaa ja soittajaa 
ympäri Suomea. 

Juhlien erikoiskohderyhminä ovat lapset ja nuoret, joita odotetaan runsain joukoin.

Avajaistapahtuma on 12.5. klo 18 torilla, jonka jälkeen kuorot esiintyvät eripuolilla 
Hämeenlinnan seutukuntaa. 13.5. Kuorojen koulutuksia ja esiintymisiä. 14.5.
Jumalanpalvelus klo 10 ja pääjuhla klo 15 jäähallilla. 

Laulujuhlien päätapahtumapaikkana on Verkatehdas.

laulujuhlat.fi



Suomalainen messu 
Suomalainen messu 9.11.2017 klo 19-21, Urheilutalo Feeniks, Lallintie, Forssa.

Lasse Heikkilän Suomalainen messu toteutetaan juhlaversiona konserttisaleissa ja kirkoissa 
eri puolilla Suomea 2017. Jokioisten, Humppilan, Forssan ja Tammelan ev.lut. seurakunnat 
sekä Forssan Helluntai- ja Vapaaseurakunta järjestävät yhteistyössä tämän spektaakkelin, 
marraskuun toisena torstaina Feeniks-hallissa.

Lavalla tullaan näkemään ennennäkemätön Juhlakuoro, joka tuo yhteen laulajia seutukunnan 
eri kokoonpanoista. Kuoroista ovat mukana muiden muassa Veteraanikuoro, Palava pensas, 
sekä Koijärven Talkookuoro. Forssan ja Humppilan seurakuntien kuoroista nähdään laulajia 
sekä osa Jokioisten ja Tammelan kirkkokuoroista on mukana. Myös Helluntaiseurakunnan 
kuorolaisvoimia yhtyy lauluun.

Messun juontaa yhdessä Lasse Heikkilän kanssa Jokioislainen laulaja Jaana Pöllänen, joka 
myös laulaa muutamissa lauluissa sooloja. Messussa on väliaika ja kahvila palvelee pientä 
korvausta vastaan. Alakoulu-ikäisillä on vapaa sisäänpääsy tilaisuuteen!

Käsiohjelman hinta 10€. Ohjelmien ennakkomyynti alkaa 15.9. seurakuntien virastoilla ja 
myöhemmin ilmoitettavissa pisteissä.

Kuva: Antti Laakso



Suomalaisen elokuvamusiikin konsertti
Janakkalan Viihdekuoro vie konsertissaan suomalaisen elokuvamuusikin historiaan. 

Ohjelma koostuu a´capella ja säestyksellisestä suomalaisesta elokuva- ja tv-sarjamusiikista 
alkaen mykkäelokuvien ajasta ja päättyen tämän vuosituhannen musiikkiin.

Konsertissa esiintyvää Janakkalan Viihdekuoroa johtaa Ilona Ala-Leppilampi. Lisäksi kuullaan 
laulaja Maija Kurikkaa. Pianosäestyksestä vastaa Kimmo Tapanainen.

Konsertissa Turengin koulun vanhempainyhdistys ry järjestää kahvibuffetin.

facebook.com/janakkalanviihdekuoro/



Suomipopin historia -konsertti
Sibelius-opisto ylpeänä esittää;
Suomipopin historia – konsertti 10.10.2017 klo 18.00 Hattulassa, Juteinikeskuksen ravintola Jaakko

Hattulan Juteinikeskuksen lavalle nousee 10.10.2017 iso joukko nuoria Suomipopin hengessä!
Konsertissa kuullaan laaja kattaus Suomipopin lähihistoriasta, kun Sibelius-opiston Nuorisokuoro 
esittää 40-laulajan voimin yhdessä opiston bändin kanssa biisejä mm. seuraavilta kotimaisilta 
artisteilta: Haloo Helsinki, Juha Tapio, PMMP, Eppu Normaali, Juice Leskinen, Emma Salokoski ja 
Ultra Bra. Tehosekoitin yhtyeeltä kuullaan yksi illan soolonumeroista Iiris Jalavan tulkintana.
Tule Hattulaan kokemaan nuorta energiaa kotimaisen musiikin ja lyriikan pariin Suomi 100-vuotta 
hengessä! 
Konserttiin on ilmainen sisäänpääsy!
Esiintyjät:
Sibelius-opiston Nuorisokuoro, Sibelius-opiston pop/jazz-osaston bändi, Solisti Iiris Jalava
Kuoron opettaja: Taina-Maaria Rautasuo
Bändin opettaja: Jukka Pitkänen
Solistin opettaja: Henri Savolainen
Ääni- ja valotekniikka: Veikko Pulli

sibeliusopisto.fi/



Suomi 100 – Mannerheim 150
C.G.E. Mannerheimin syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Marskin Majalla 
järjestettävissä tapahtumissa korostetaan itsenäisyyden lisäksi Mannerheimin roolia 
itsenäistymisessä ja itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeninä.

Viikkoa ennen Mannerheimin syntymäpäivää eli 27.5.2016 Marskin Majalla on 
juhlakonsertti. Konsertissa esiintyy loppilainen naiskuoro Timotei. Tilaisuudessa tarjotaan 
syntymäpäivän kunniaksi kakkukahvit. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Varsinaisena syntymäpäivänä 4.6.2017 juhlitaan Mannerheimin ylioppilaaksi pääsyä. 
Toukokuun lopussa siitä tulee kuluneeksi 130 vuotta. Sunnuntain 4.6.2017 Marskin Majalla 
tarjotaan ylioppilasjuhlakahvit kello 11-17. Tilaisuus on maksuton

Lopen kunnan yläkoulun 9. luokkalaiset ja lukiolaiset kutsutaan syksyllä 2017 tutustumaan 
Marskin Majaan ja Marsalkka Mannerheimiin historiaan. Samalla tutustutaan Mannerheimin 
ruoka- ja tapakulttuuriin. 

Marskinmaja.fi



Suomi 100 – MUURARIN SILMIN
Hei vanhan talon korjaaja, uuden rakentaja tai kulttuurista kiinnostunut lomanviettäjä.

Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua Suomi 100 - muurarin silmin sarjassa miten Suomessa 
on rakennettu julkisia kohteita, taloja, tulisijoja ja sisustettu 100 vuoden ajan.

Tarina alkaa vuodesta 1917 ja päättyy vuoteen 2017. Julkaisen joka kuukausi artikkelin 
vuosikymmen kerrallaan kotisivuillani muurarisalminen.fi osiossa MuurausSanomat.

Kiehtova aikamatka ja muistikuvia herättävä katsaus 100-vuotiaan itsenäisen Suomen 
rakentamisen ajan kuvaan.



Suomi 100 – Suomi 200
Yhteinen lukio - yhteinen kampus voimavaraksi. Hämeenlinnaan Poltinaholle rakentuu uusi 
noin 3000 opiskelijan kampusalue. 

Tällä uudella Tavastian kampuksella tulee syksystä 2018 alkaen toimimaan sekä uusi 
Tavastian lukio että Ammattiopisto Tavastia. 

Kevään 2017 aikana vielä erillisinä yksiköinä toimivien 2. asteen oppilaitosten 
oppilaskuntien hallitukset tutustuvat toisiinsa, pohtivat miten yhteisöllisyys saadaan 
näkyväksi voimavaraksi uudella Tavastian kampuksella sekä suunnittelevat 1. vuosikurssin 
opiskelijoille suunnatun ryhmäytymispäivän sisältöjä. Suomi 100 - Suomi 200 hengessä 
järjestettävä ryhmäytymispäivä toteutetaan 1.6.2017 Hämeenlinnan Raatihuoneella ja 
Hämeenlinnan torilla. 

Tukena toiminnassa ovat 
Hämeenlinnan Nuorkauppakamari, Hämeenlinnan rotaryt, Koulutuskeskus Tavastia ja 
Hämeenlinnan kaupunki.



Suomi 100 – Vojakkalan lava 60
Kesä, haitarimusiikki ja lavatanssit - ei vain Suomi-filmi-idylliä, vaan tätä päivää ja todellisuutta 
Lopen Vojakkalassa! Vojakkalan lavalla on tanssittu joka kesä vuodesta 1957 lähtien.

Tanssilavakulttuuri elää vahvasti tässä päivässä, mutta säilyäkseen ja edelleen kehittyäkseen yhä 
uusia sukupolvia on houkuteltava lavakulttuurin pariin. Osaltaan kynnystä madaltaa, ja uusia 
kävijöitä paikalle tuo supisuomalainen Lavis®-lavatanssijumppa. Vojakkalan lavalla lavistellaan
juhlavuoden kunniaksi koko kesä, aina perjantaisin (ei juhannusaattona) 5.5. -15.9. 
kello 18.30-19.40, ohjaajana Lilli Salomaa. Perinteikäs tanssilava tarjoaa laviksen harrastajillekin 
uudenlaisen kokemusmaailman, kun jumpataankin raikkaassa ulkoilmassa.

Ennen varsinaisen tanssikauden alkua järjestetään myös Live-Lavis®-lauantai 27.5. klo 17-21, 
jossa jumpan tahdittaa Tytti Pelkonen haitareineen. Ohjaajina Lilli Salomaa ja Heidi Peura.
60-vuotisjuhlavuosi tuo Vojakkalan lavalle kymmenet kesäiset lauantaitanssit, juhannuksena 
tanssitaan myös aattona.

Sunnuntaina 11.6 kello 13 alkaen vietetään 60-vuotisjuhlaa, kerraten lavan historiaa 
musiikkimuistoin. Harmonikkataituri Päivi Siivonen yhtyeineen johdattelee juhlaa 
vuosikymmenittäin eteenpäin 1950-luvun lopun lavatanssin kultavuosista ja tunnelmista 
nykyisyyteen, Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Yleisön toivotaan pukeutuvan haluamansa 
teemavuosikymmenen muotiin ja kuoseihin. Myös muistelot lavan alkuvuosilta ja mahdollisesti 
lavalla toisensa kohdanneiden parien tarinat toisivat tervetulleen lisän juhlaan. Kaikille avoimet 
päivätanssit ja kakkukahvitarjoilu.

Pikkukylän perinteistä tanssilava pyöritetään yhä edelleen sisukkaasti talkoovoimin, yhdessä! 
Mukaan tanssilavatalkoisiin tullaan jo lapsena, vanhempien ja isovanhempien kaverina, ja 
yhteiseksi hyväksi tullaan talkoilemaan myöhemminkin, vaikka elämä ja arki muuten olisikin 
lennättänyt maailmalle.

Vojakkalan lavan omistaa ja toimintaa siellä järjestää Vojakkalan Valpas ry.

vojakkala.fi
facebook.com/vojakkalanlava



Suomi liikkuu 100 lasissa!
Suomalaisia kannustetaan liikkumaan 100 paikallisessa hengitysyhdistysten ja 
yhteistyökumppaneiden toteuttamassa liikuntatapahtumassa eri puolella Suomea. 

Osana tapahtumia järjestetään muun muassa Arkiliikunnan SM-kisat sekä innostetaan 
keppijumppaan.

Hengitysliiton liikuntatoiminta täyttää 30 vuotta vuonna 2017 ja merkkivuoden kunniaksi 
halutaan nostaa esiin liikunnan keskeinen merkitys hengityssairauksien hoidossa ja 
hengitysterveyden edistämisessä. 

Hengityssairauksia sairastaa miljoona suomalaista ja hengitysterveys koskettaa kaikkia meitä 
hengittäviä suomalaisia.

hengitysliitto.fi

Kuva: Mauri Ratilainen



Suomi pelaa Kimbleä -turnaus
Kun Suomi täyttää sata vuotta, juhlii Kimble 50. syntymäpäiväänsä.

On siis aika järjestää Suomi pelaa Kimbleä -turnaus ja kysyä: Oletko sinä seuraava Kimblen
Suomenmestari? Mukaan on kutsuttu yläkouluja ja kirjastoja, jotka järjestävät turnauksen 
osakilpailuja ympäri Suomea.

Osakilpailujen voittajat pääsevät kisaamaan semifinaaleihin ja heidät palkitaan Kimble-aiheisella 
palkinnolla. Semifinaalit järjestetään maakuntien pääkirjastoissa. Semifinaalin voittajat 
osallistuvat syksyllä varsinaiseen Suomenmestaruusmittelöön, jonka pääpalkinto on 
mestaruuden lisäksi 3000 € rahapotti!

Turnaus käydään loppukeväällä ja syksyllä 2017

Osakilpailuja Louna-kirjastoissa:

25.01.2017 klo 16.15 Jokioisten kunnankirjasto, Keskuskatu 27, Jokioinen
25.03.2017 klo 10.00 Forssan kaupunginkirjasto, Wahreninkatu 4, Forssa
19.04.2017 klo 17.00 Humppilan kunnankirjasto, Iisakinkuja 3, Humppila

facebook.com/kimble.fi



Suomi sataa ja tuulee
- katsauksia maamme menneisyyteen, nykytilaan ja tulevaisuuteen

Suomi sataa ja tuulee on uutta musiikkiteatteria, joka ottaa aiheensa todellisuudesta. 

Näytelmässä on vivahdus karnevalismia, revyyhenkeä ja itseironiaa. Suomi sataa ja tuulee 
herättää pohtimaan suomalaisuutta, tulevaisuuttamme ja sitä mistä identiteettimme oikein on 
muodostunut. Näytelmän materiaalia on saatu haastatteluista ja työpajoista, sanomalehdistä, 
netistä, kirjallisuudesta ja oikeista elämän tilanteista ja tarinoista. Laulut, teksti ja tanssit luovat        
monta  railakasta näkökulmaa suomalaisuuteen. 

Nämä ovat niitä aineksia, joista tutkimustenkin mukaan meistä on kehittynyt yksi maailman 
onnellisimmista kansoista. 

Suomi on onnellisten maa.

Käsikirjoitus: Henna-Maija Alitalo ja Kirsi-Kaisa Sinisalo
Sävellys: Petri Tiainen
Laulujen sanat: Jarkko Martikainen
Koreografia Ari Numminen
Kapellimestari: Antti Paranko
Bändi: Lauri Malin, Antti Paranko, William Suvanne

Rooleissa: Henna-Maija Alitalo, Maiju-Riina Huttunen, Lotta Huitti, Pekka Heikkinen, Matti Leino, 
Anneli Ranta, Mikko Töyssy.

hmlteatteri.fi



Sydän syrjällään
Lopen Syrjä-Seura järjestää kesällä 2017, Suomen satavuotisjuhlavuonna, erilaisia tapahtumia 
kaikenikäisille Lopen Järventaustan Syrjässä. Punaisena lankana näissä tapahtumissa on 
suomenkielen kehitys nk. "rahvaankielestä" sivistyskieleksi, kuinka suomalainen identiteetti 
kehittyi ja mitä itsenäistyminen merkitsi.

Syrjän tuvan vanhat hirret ovat nähneet monia vaiheita Suomen historiassa 1700-luvun lopulta 
lähtien. Syrjän 1800-luvun alkupuolen emännän Maija-Stiina Erkintyttären asusteet toimivat 
Lopen naisen kansallispuvun pohjana. Syrjä oli vahvasti hämäläinen talonpoikaistalo, mutta 
samalla kuitenkin 40 vuoden aikana Syrjässä vaikutti kesäisin merkittäviä suomalaisuuden 
kulttuurihenkilöitä kesävieraina: Ida ja Bernhard Fredrik Godenhjelm; ensimmäisen 
suomenkielisen tyttökoulun perustajat, Julius Krohnin lapsia kuten Aino Krohn, myöhemmin 
Aino Kallas, sekä hänen sisaruksiaan, jotka kaikki olivat merkittäviä suomalaisia 
kulttuurihahmoja.

24.5.2017 klo 19 Markku Siivola kertoo Volter Kilven elämästä ja tuotannon taustoista ja 
synnystä 1900-luvun alusta Kilven kolme kuukautta ennen toisen maailmansodan alkua 
tapahtuneeseen kuolemaan asti. Kilven ainutlaatuista suomen kielen käyttöä valaisevat lukuisat 
otteet hänen kirjoistaan ja kirjeenvaihdostaan.

27.5.2017 klo 15 Woikkukkafestarit. Kohdeyleisöä ovat lastenlapset ja heidän isovanhempansa 
(muutkin ovat tervetulleita), tavoitteena valaista leikin ja hauskanpidon avulla historiamme 
kehitystä 1800-luvulta itsenäistymiseen. Tilaisuudessa on lapsille mahdollisuus eläytyä 1800-
luvun tunnelmaan pukeutumalla vanhoihin rooliasuihin.

13.8.2017 klo 14 Perunateatteri - leikin ja luovan toiminnan tilaisuus perheille.

Markun ja Pirjon lukupiiri: "Tämän runon (tekstin) haluaisin lukea" 7.6.2017, 19.7.2017 ja 
23.8.2017 klo 19.

syrjaseura.org/



Syödään yhdessä, hyvin ja ulkona!

Milloin ruoka maistuu parhaimmalle? Tietenkin ulkona ja hyvässä seurassa 17. kesäkuuta. Silloin 
Hämeenlinnan kaupungin keskustan valloittaa valtakunnallisen Syödään yhdessä -tapahtuman 
hämäläinen versio.

Pakkaa piknik-koriin lempiherkkusi ja -virvokkeesi ja suuntaa keskustaan! Omat eväät voi nauttia 
kaupunki-piknikillä kymmeniä metrejä pitkissä pöydissä yhdessä ystävien, sukulaisten ja tuttujen 
kanssa tai turvautua lähiravintoloiden loihtimiin herkkuihin. 
Tapahtumassa on mukana liuta keskustan ravintoloita omilla tapahtumaan sopivilla annoksillaan 
sekä muita alueen toimijoita. 

Maaseutu kasvaa torille MTK:n, Maa- ja kotitalousnaisten, 4H:n ja Marttojen rakentamana.

– Mikä sen parempaa kuin hyväntuulinen koko perheen tapahtuma, joka kerää ihmiset saman 
pöydän ja hyvän ruuan ääreen. Tästä on tarkoitus luoda uusi jatkuva perinne, vaikka tällä kertaa 
tapahtuma onkin osa Suomi 100 -juhlallisuuksia, intoilee Hämeenlinnan 
Kaupunkikeskustayhdistyksen palvelupäällikkö Sari Hagemeier.

Seuraa tapahtumaa FB:ssä! Löydät sen hakusanoilla "Syödään yhdessä hämäläisittäin".
Lisätietoa valtakunnallisesta Suomi 100 -hankkeesta syodaanyhdessa.fi/



TAIDEHAASTE: SADAT TARINAT –
KUVAT – KASVOT
Taideyhdistys haastaa Hämeenlinnan kaikki taidetta ja/tai historiallisia esineitä omistavat 
liikelaitokset ja yhteisöt kuten virastot, pankit, vakuutusyhtiöt, seurakunnan jne. esittelemään 
kokoelmiaan ja järjestämään taidekierroksia tiloissaan. Toisaalta Taideyhdistys haastaa 
jäsenyhdistystensä (taiteilijaseura, Kameraseura, Ars-Häme, Kettuki ja Vana-66) taiteilijat 
tuomaan esiin laatimiaan muotokuvia hämeenlinnalaisista tunnetuista henkilöistä. Myös 
taiteilijoiden omakuvat ja muotokuvat perheenjäsenistä ovat mielenkiintoinen ja tärkeä osa 
hämeenlinnalaista kulttuuria. Kuvissa näkyvät eri aikojen tyylit ja tekniikat. Muotokuva voi olla 
myös teksti esim. runo tai kirja.

Näyttely levittäytyy ympäri kaupunkia moniin julkisiin tiloihin ja esim. näyteikkunoihin. Se
avataan su. 27.8.2017, 100 päivää ennen Suomen 100. itsenäisyysjuhlaa) ja se on esillä koko 
loppuvuoden.

Näyttely järjestetään yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin, Hämeenlinnan Kaupunkikeskusta 
yhdistyksen, Hämeenlinnan-Vanaja seurakunnan ja useiden muiden toimijoiden kanssa.

Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistys on perustettu vuonna 1948. Se toimii eri taiteenalojen 
yhdyssiteenä, taiteilijoiden, taiteen harrastajien ja taideyleisön vuorovaikutuskanavana sekä 
alueensa taidepoliittisena vaikuttajana. Jäsenistö koostuu yksityisistä henkilöistä sekä taide- ja 
kulttuuriyhdistyksistä. Henkilöjäseniä on 200, yhdistyksiä 16, joissa on jäseniä yhteensä yli tuhat.

hml-taideyhdistys.fi/toiminta.htm



Talvisodan päättymispäivän perinteinen 
kirkkokonsertti

13.3. Hämeenlinnan kirkossa alkaen klo 18.00.

Ohjelmassa esiintyvät seuraavat kuorot:

Tyttökuoro Aurorina ja Hämeenlinnan poikakuoro, johtaa Ismo Savimäki
Hämeenlinnan naiskuoro Laulu-Siukut, johtaa Päivi Paaso
Hämeenlinnan Mieskuoron Seniorit, johtaa Erkki Alanen
Hämeenlinnan mieskuoro, johtaa Anneli Julèn

sekä

Leppäkosken Puhallinorkesteri, kapellimestarina Pekka Numminen, kanttorina Ismo Savimäki.

Puheosuudet kirkkoherra Kalle Roine.

Ohjelmamaksu 10 euroa paikallisten sotaveteraaniyhdistysten hyväksi tuntia ennen tilaisuuden 
alkua kirkon ovelta.

Hämeenlinnan Seudun Reserviupseerikerho ry



Tanssia Suomen Nuorille
Kevään 2017 aikana tarjotaan viikoittain ilmaista paritanssiopetusta alle 25-vuotiaille.

Kurssipaikkakunnat: Forssa, Helsinki, Hämeenlinna, Lahti, Loimaa, Kangasala.

Tunneille voi osallistua maksutta, yksin tai parin kanssa. 

Ammattiopettajat huolehtivat, että kaikki oppivat tanssimaan mukavassa, kannustavassa 
ilmapiirissä ja nuorekkaalla otteella. 

Tanssin kautta tuodaan nuoria yhteen, helpotetaan uusien sosiaalisten kontaktien 
syntymistä, ehkäistään syrjäytymistä ja mahdollistetaan osallistuminen sosiaaliseen ja 
liikunnalliseen harrastukseen sekä tanssitapahtumiin. 

9.1.-30.6.2017

anttitormanen.com



Tanssii kirjojen keskellä!
Suomen itsenäisyyden vaikeitakin aikoja on kevennetty tanssilla ja musiikilla. Iltamat kokosivat 
kansan iloitsemaan yhteen. 

Monikulttuurisessa tapahtumassa esiintyy paikallisia tanssinharrastajia kaikista ikäryhmistä. 

Avauspuheenvuorosta vastaa Hämeenlinnan lyseon lukion oppilas Elina Eskola. Ohjelmaa 
jatkaa Ismo Savimäen kuoro. Tanssia esittävät Pivot-kerho, Tanssi- ja Liikuntakeskus, Sibelius 
opisto, Tanssivarpaat, Hämeenlinnan kansantanssinuoret, Satu Nevalan itämainen tanssiryhmä 
ja Baunssi. Tanssien lomassa kuulemme Piia-Pauliina Latvalan yksinlaulua, pienen kuvaelman, 
jonka tulee esittämään Liitutaulu-Tyynet ja illan päätteeksi tanssit yleisölle, jota 
vauhdittamassa Heidi Kyrö oppilaineen. Buffetia tulee hoitamaan taatulla ammattitaidolla 
Etelä-Hämeen Martat.

Iloiset iltamat päättyvät katsojien ja esiintyjien yhteisiin lavatansseihin. 

Tanssii kirjojen keskellä; Suomi 100 vuotta; Iloiset iltamat järjestetään 
Hämeenlinnan kaupungin pääkirjastossa 4.4. klo 17. 

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.



TubeAction
Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys sekä Hämeenlinnan kaupungin nuorisopalvelut järjestävät 
ainutlaatuisen nuorille suunnatun TubeAction-tapahtuman. Tapahtuma on osa Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa, jossa teemana on Suomi nyt sekä 
tulevaisuudessa.

Illan ohjelman pääpaino on tekniikassa sekä mediassa. Nuoret pääsevät tutustumaan erilaisiin 
mediapainotteisiin pajoihin, ja ilta huipentuu Meet&Greet -tapahtumaan, jossa nuoret 
pääsevät tapaamaan kolmea tunnettua tubettajaa; Lakkoa, Sita Salmista sekä Tuure Boeliusta.

Tapahtumaa on tekemässä työryhmän lisäksi kahdeksan nuorta, jotka ottavat osaa niin 
tapahtuman järjestämiseen kuin myös pajojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tapahtumaa 
on sponsoroimassa yrityksiä, jotka ovat lahjoittaneet erilaisia palkintoja tapahtuman 
kilpailuihin.

1.12.2017, ARX-talo, Hämeenlinna

hameenlinna.4h.fi/nuorille/tubeaction/



Tukijoukkoja ja taistelijoita – naiset 
maanpuolustuksen toimijoina
Museo Militarian ja maanpuolustusalan naisjärjestöjen Suomi 100 -juhlavuosihanke 
”Tukijoukkoja ja taistelijoita – naiset maanpuolustuksen toimijoina” nostaa esiin 
suomalaisten naisten moninaisia rooleja maanpuolustuksen kentällä itsenäisyytemme aikana. 
Hankkeen suojelijana toimii entinen puolustusministeri Elisabeth Rehn.

Hanke näkyy Museo Militarian näyttelytoiminnassa ja yleisötyössä vuoden 2017 ajan. Ohjelma 
muodostuu museon perusnäyttelyssä esiteltävistä tietosisällöistä sekä yleisöluennoista, 
opastuksista ja paneelikeskusteluista. Hanke kuvaa sekä aiempien sukupolvien työtä ja 
perinteitä että nykynaisten tehtäviä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Se tuo näkyviin 
sotilaskotisisarten, lottien, sairaanhoitajien, sotilaiden puolisoiden, maanpuolustusta 
harrastavien, vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden sekä ammattisotilaiden työn ja 
kokemukset.

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esiin niitä arvoja ja motiiveja, jotka ovat saaneet naiset eri 
aikoina eri tavoin aktivoitumaan maanpuolustuksen kentällä. Samalla hanke purkaa ja 
taustoittaa naisten osallistumiseen liittyviä käsityksiä. Sadan vuoden kehityskaari osoittaa, että 
maanpuolustuksen sukupuolittuneet rakenteet ovat hitaasti muuttuneet jättäen tilaa yhä 
yhdenvertaisemmille mahdollisuuksille kantaa vastuuta.

Hankkeen toteuttavat:
Museo Militaria
Maanpuolustusnaisten Liitto Etelä-Hämeen Piiri ry
Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry
Päällystön Naisten Liitto ry
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys ry
Sotilaskotiperinneyhdistys ry
Hämeenlinnan Seudun Lottaperinneyhdistys ry
Pirkanmaan Lottaperinne ry
Naisliiton Hämeenlinnan yhdistys ry

museomilitaria.fi/



Tyykijazz Forssa – suomalaisen jazzin 

vuosisatainen kehitys

La 11.2.2017 klo 19 alkaen Forssan Musiikkisali (Kauppakatu 17).

26. Tyykijazz kajahtaa upeasti käyntiin Seppo Hovin ja Antti Sarpilan kvintetin voimin. Kapellimestari Hovin 
asiantuntevan kerronnan myötä yleisö saa nautittavakseen Story of Jazz- kuvaelman jazzin historiasta aina New 
Orleansin hämyisiltä klubeilta läpi historian kohti nykyaikaa. Hovi kertoo mukaansa tempaavalla tavalla 
kappaleiden lomassa jazzin rantautumisesta myös tänne Suomeen ja millaisia vaiheita jazzin suosio on kokenut 
maassamme eri vuosikymmeninä. Hänen yhtyeessään soittavat Pekka Sarmanto bassoa, Jartsa Karvonen rumpuja, 
Antti Sarpila klarinettia, Pekka Toivanen saksofonia sekä kapellimestari Seppo Hovi pianoa.

Illan toisena artistina esiintyy upeaääninen laulajatar Johanna Iivanainen yhdessä miehensä Mikko Iivanaisen 
kanssa.

Konsertin päättää Birger's Ragtime Band, jossa soittavat Sven-Erik Krogius, rummut, pesulauta (washboard), 
Birger Lindström, klarinetti, Charlotta Kerbs, laulu, Pekka Sarmanto, basso, Robert de Godzinsky, piano sekä 
Jukka Järvelä, banjo.

Illan juontajana toimii muusikko Jarmo Julkunen.

Ilta jatkuu vielä jatkojameilla samassa alakerran Musiikkisalissa, joka muutetaan pienen tauon aikana jazz-klubiksi. 
Illan loppujamien orkesterina esiintyy jälleen Seppo Hovin ja Antti Sarpilan johtama yhtye. Luvassa on huikea 
loppuilta, jossa kuullaan myös muita yllätysesiintyjiä.

Koko illan lippu konserttiin ja jatkojameihin maksaa 30 €, ennakkomyynti Forssan K-Citymarketin info ja 
Viihdeuimala Vesihelmen kassa. Lippuja voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta kulttuuriaxel@gmail.com.

Tapahtuman järjestää: Kulttuuri-Axel ry ja Wahren-keskus

tyykijazz.fi



Valokuvaamo Hellas 100 vuotta -näyttely

Forssalainen valokuvaamo Foto Hellas sai alkunsa vuonna 1916, kun Heikki Lindfors osti 
Jakob Ljungqvistiltä Atelier Reginan Forssan toimipisteen. 

Valokuvaamon tarinassa kietoutuvat yhteen yrittäjäperheen kohtalot, valokuvauksen historia 
ja Forssan kehitys.

Valokuvaamo Hellas 100 vuotta -näyttely esittelee yrityksen perustajat Heikki ja Greta 
Lindforsin ja heidän työnsä jatkajat Raimo ja Jaana Lindforsin. Satojentuhansien kuvien 
joukosta näyttelyyn on valittu myös kymmeniä kiinnostavia otoksia, joihin on tallentunut 
kukoistavan teollisuuskaupungin historia kansakuntamme koko itsenäisyyden ajalta. 

Valokuvaamon irtaimisto eri aikakausilta kertoo kuvaamisen teknisestä kehittymisestä.

Näyttelyn järjestävät Foto Hellas ja Forssan museo.

29.5.-30.6.2017, Näyttelytila Vinkkeli, Forssa

Kuva:
Forssan työväestöä juhlimassa kymmenen tunnin työpäivän hautajaisia 30.4.1917. 
Valokuvaamo Hellas.



Vammainen suomalaisuus
Tässä tilaisuudessa on tarkoitus kerätä laajasti yhteen eri kontaktipintoja, joita vammaisen 
henkilön elämään liittyy. Tilaisuus on informatiivinen kokonaisuus.

"Vammainen suomalaisuus - Suomi 100 vuotta"-tapahtuma on TSL Riihimäen opintojärjestö 
ry:n ja usean yhteistyötahon järjestämä tilaisuus, jossa käsitellään vammaisuutta monen eri 
yhtymäkohdan kautta.

Tapahtumassa käydään luennoitsijoiden avulla läpi vammaisen elämää ja vammaispalveluita ja 
oikeuksia sekä toteutuneita käytäntöjä. Vammaisuuden historia ja muutokset ovat yksi 
aihealue.

Mukana tilaisuudessa on vammaisasioiden asiantuntijoita, joiden luennoissa esitellään eri osa-
alueita ja vaikuttamiskanavia.

Tapahtuman päätteeksi järjestetään seminaari, jossa on mahdollista vastata yleisökysymyksiin.

Tapahtuma järjestetään lauantaina 28.1.2017 Riihimäellä. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta 
kiinnostuneille kuntalaisille.”

tsl.fi/tsl-info/piiri-ja_opintojarjestot/etela-hame/riihimaen-seudun-opj/



Vanajavesi Sävelin
Vanajavesisäätiö järjestää kesällä 2017 Vanajavesi Sävelin –konsertin, joka on kunnianosoitus 
Suomen 100-vuotiselle itsenäisyydelle, hienoille suomalaisille järville ja yhdelle Suomen 
hienoimmista kansallismaisemista.

Konsertti toteutetaan Vanajaveden laakson kansallismaisemassa joko musiikillisena risteilynä 
tai Vanajaveden rannan tuntumassa sijaitsevassa juhlapaikassa. 

Konsertin ensisijainen kohderyhmä on lapset ja nuoret.

Tartutamme lapsiin ja nuoriin ylpeyttämme hienoista järvistämme, hienosta luonnostamme 
ja Suomen itsenäisyydestä sekä tietoisuutta siitä, kuinka tärkeää on pitää niistä huolta, jotta 
Suomen juhliessa 200-vuotista itsenäisyyspäivää ne olisivat loistavassa kunnossa kaikille 
suomalaisille ja Suomen ystäville.

vanajavesi.fi/vanajavesikeskus/

Kuva: Suvi Mäkelä



Vanajan Mieskuoro ja 100-vuotiaan 
Suomen säveliä
Vanajan Mieskuoro esittää sunnuntaina 3.12.2017 Verkatehtaan Vanaja-salissa 
mieskuoromusiikin helmiä johtajanaan Ismo Savimäki. Juhlakonsertissa kuullaan muun 
muassa Kuulaa, Madetojaa ja tietenkin Sibeliusta. Juhlakonsertissa musisoivat myös 
Hämeenlinnan Poikakuoro sekä pianisti Kimmo Tapanainen ja juhlapuheen tulee pitämään 
kirjailija Juha Itkonen. Toivotamme kaikki tervetulleiksi juhlistamaan 100-vuotiasta Suomea 
kanssamme!

Vanajan Mieskuoro on vuoden 2017 alussa syntynyt uusi mieskuoro, joka on perustettu alun 
perin tätä juhlakonserttia varten. Tarkoituksena on juhlistaa 100-vuotiasta Suomea 
komeimmalla mahdollisella tavalla. Vanajan Mieskuoro koostuu hämeenlinnalaisista nuorista 
miehistä. Toiminta on ollut niin mukavaa, että Vanajan Mieskuoro on päättänyt jatkaa 
toimintaansa myös tämän juhlakonsertin jälkeen...

facebook.com/vanajanmieskuoro/



Viimeinen kevätjuhla -kuvaelma
Viimeinen kevätjuhla - Hyrsyn kansakoulun lopettamisesta 50 vuotta. 11.6.

Viimeinen kevätjuhla on kuvaelma sodan jälkeisestä kouluelämästä. 

Kuvaelmaan sisältyy katsojille tarjottava vanhanajan kouluruokailu.

Näytelmän jälkeen avataan valokuvanäyttely vanhoista Hyrsyn kansakoulun koulukuvista.

Tapahtuman järjestää Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.



Vispilän Suomi 100 -lautasella 
maistuvat perinteet
MUMMOLAN MAKUJA, MAAKUNTIEN HERKKUJA

Miltä maistuu satavuotias Suomi, kun sen valmistaa ja laittaa kauniisti esille lautaselle? Se 
maistuu mummolalle, vastanostetuille juureksille, tuoreelle kalalle, haassa vapaasti 
kasvaneille possuille, metsälle, järvelle ja auringolle.

Forssalainen Ravintola Vispilä osallistuu satavuotiaan Suomen juhlintaan tuomalla 
ruokalistalle laadukkaista lähialueen raaka-aineista valmistettuja perinneherkkuja. Olemme 
kaivaneet kätköistä isoäitiemme vanhoja reseptejä, sillä haluamme jakaa ne ihanat muistot, 
maut ja tuoksut yhdessä asiakkaittemme kanssa. Monet näistä perinneherkuista on ehkä jo 
unohdettukin ja nyt ne on aika tuoda jälleen lautasille myös ravintolassa.

ANNOKSET JA MAUT VAIHTUVAT SESONGIN MUKAAN

Ravintola Vispilän ruokalista vaihtuu usein ja sesongin herkkuja mukaillen. Niin myös Vispilän 
Suomi 100 -annokset. Tammikuussa juhlalautasella oli madetta ja helmikuussa 
lämminsavuhevosta ruisleivällä ja uppomunalla. Luvassa tuleville kuukausille on muun 
muassa itse tehtyjä perinnemakkaroita, leikkeitä, kieltä, tirripaistia, karjalanpiirakoita, 
kalaherkkuja sekä paikallista pylsyä talkkunajauhoja unohtamatta.

Ravintola Vispilä on lähiruokaravintola, joka avasi ovensa huhtikuussa 2016. Vispilässä 
rakastetaan hyvää ruokaa: puhdasta, perinteistä ja kekseliästä, ripauksella forssalaista 
huumoria. Vispilä sijaitsee keskellä kaunista Forssaa, aivan torin ja Ankkalammin kupeessa.

Ravintola Vispilä, Hämeentie 11, 30100 Forssa vispila.fi, tel: 050-4483198



VORSSAN PUMPULIENKELIT –
näytelmä
su 24.9.2017 klo 15.00 Forssan Tehtaankoululla (Puutarhakatu 4).

Esitys kertoo nuorista tehdastyöntekijöistä – neljästä keväisestä päivästä vuonna 1880, 
jolloin sööterska piti lutikkasiivousta pytingeillä, markkinoilla myytiin ankkastokkia ja 
silkkihuiveja, Stiina tuli virsilauluillasta liian aikaisin pois, maisteri Palmgren kohtasi 
aatteellista vastarintaa ja vaprikööri Wahren suunnitteli tehtaan kesäjuhlia.

Pumpulienkeleiden tarina alkaa puoliorvosta torpantyttö Tildasta, jonka kanssa päästään 
seuraamaan hänen ensimmäisiä päiviään Forssan kehräämöllä ja pytingeillä sekä 
Tehtaankoululla koulupäivänä yötyövuoron jälkeen. Tildan kanssa tarinassa elää seitsemän 
muuta pumpulienkeliä ja värjäämön apupoika, joiden jokaisen tarina ja syyt Kehräämölle 
joutumiseen/pääsemiseen ovat erilaiset. Nuorten lyhyiden elämäntarinoiden kautta selviää, 
mikä on johtanut yhdeksän nuoren ihmisen elämänpolut tehdastyöhön 12-15-vuotiaina, 
muutaman jopa sitäkin nuorempana.

Esityspaikkana toimii 1867 perustettu Forssan kehräämön laspityöntekijöiden koulu vanhan 
tehdasmiljöön laidalla. Esitys on saanut rahoitusta Suomen Kulttuurirahaston Hämeen 
rahastosta ja se on osa Suomi 100 –ohjelmaa. Avoimen yleisöesityksen lisäksi esitys 
toteutetaan esiintyjien kotiväelle ja läheisille sekä seuraavalla viikolla koululaisesityksenä.
Ikäsuositus ala-asteikäisistä aikuisiin.

Liput ainoastaan ennakkovarauksella syyskuun alusta 
lähtien: ideaticket.fi/servlet/ideaticket/pieniteatteri/
Aikuiset 6 e / koululaiset, opiskelijat ja työttömät 3 e.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Titi Lillqvist
Näyttelijät: Pienen Teatterikoulun Magic-ryhmän nuoret näyttelijät sekä viisi aikuisnäyttelijää



Vuosi Gesondan kanssa -kuvakertomus
Vuosi Gesondan kanssa -kuvakertomus toteutetaan Instagramissa vuoden 2017 aikana. 
Visuaalisesti viehättävällä Gesondan Instagram-tilillä pääosaan nousevat nuoren naisen 
elämän käänteiden lisäksi hänen reaktionsa vastaanotettuihin kortteihin, joista osasta 
muodostuu arvaamattoman tärkeitä.

Kuvakertomus pohjautuu tositarinaan, ainutlaatuiseen noin 800 postikortin kokoelmaan, 
jonka kaikki kortit on lähetetty samalle henkilölle pääosin vuosina 1898-1903. Sattumalta 
löytyneen kokoelman kortteja tutkimalla on selvinnyt nuoren Gesonda Söderbergin 
henkilökuva ja hänen historiansa.

Kuvakertomuksen muotoon Gesondan kortit alkoivat muodostua keväällä 2016, kun Markku 
Laakso esitteli aineiston ja idean Veera Kolehmaiselle ja Anna Kokille, jotka muotoilijoina 
näkivät mahdollisuuden tarjota uuden näkökulman aineiston jakamiseen suurelle yleisölle, ja 
ennen kaikkea innostuivat korttien kätkemästä tositarinasta. Lisäksi mielessä oli jo Suomen 
100-vuotisjuhlavuosi ja aineistonhaltijaa kiinnosti jokin uudenlainen lähestymistapa 
historialliseen teemaan.

Kertomuksessa ei toisinneta historiaa, vaan käytetään kortteja lähtökohtana tarinoiden 
kertomiselle tässä ajassa. Näyttävien korttien esitteleminen on osa projektin ydintä, ja 
haluamme projektilla nostaa myös korttikulttuuria. 

Instagram valikoitui alustaksi visuaalisuuden takia, mutta myös siksi että se muistuttaa 
formaattina yllättävän paljon postikorttia. Instagramissa jaettavilla kuvilla ja entisajan korteilla 
on pitkälti sama merkitys. Gesonda löytyy Instagramista tunnuksell @vuosi_gesondan_kanssa.

Linkit:
gesonda.net ja instagram.com/vuosi_gesondan_kanssa/ ja facebook.com/gesonda/



Werner Holmbergin näyttely

Werner Holmbergin (1830-1860) näyttely esittelee taiteilijan tuotannon keskeisiä ja 
tunnetuimpia maalauksia, akvarelleja ja piirustuksia.

Werner Holmbergin romanttiset maisemamaalaukset ovat suomalaisen kuvataiteen 
kivijalkateoksia. 

Sisämaan luonto ja maisemat ovat vahvasti läsnä hänen tuotannossaan ja näkymät 
Hämeestä ovat klassikkoja Suomen taiteessa.

Näyttely on avoinna Hämeenlinnan Taidemuseossa 2.6. – 10.9.2017

hameenlinna.fi/taidemuseo/



Yhdessä rakennettu Suomi – yhdessä 
rakennettu tulevaisuus

Oitin alakoululla rakennetaan ja vietetään Suomi 100 v. –juhlavuotta. 

Teemme yhdessä erilaisia ryhmätöitä eri oppiaineisiin perustuen. Näin tutustumme mm. 
maamme sotiin, presidentteihin, kirjailijoihin ja runoilijoihin, taiteilijoihin sekä säveltäjiin ja 
muusikoihin. Kuvataiteen ja käsityön töistä kerätään näyttelyitä, jotka ovat esillä niin 
koulullamme kuin kunnan pääkirjastollakin.

Olemme myös ottaneet vastaan ’Koko Suomi tanssii 2017’ –tanssihaasteen, jossa meitä 
ohjaa koulutettu tanssiopettaja. 

Suomi 100 v. –juhlaa vietetään koulullamme perjantaina 28.4.2017. Teemana juhlassa on 
Yhdessä rakennettu Suomi – Yhdessä rakennettu tulevaisuus. Juhlassa käsitellään 
koulutyön tärkeyden ja opiskelun merkityksen myötä maamme historiaa, nykyisyyttä ja 
tulevaisuutta.  Juhlassa esitetään eri ammateista koostettu videoesitys, jossa eri alojen 
edustajat kertovat omasta työstään. Juhla  sisältää oppilaiden huolella suunnittelemia ja 
harjoittelemia esityksiä. Juhlan kutsuvieraina ovat oppilaiden vanhemmat, kunnan päättäjät 
ja juhlajärjestelyihin osallistuneet tahot.

Suomen 100-vuotissyntymäpäiväviikko huipentuu 5.12.2017 koulullamme pidettävään 
itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoon. Kutsuvieraina tässä juhlassa ovat oppilaiden 
isovanhemmat, kunnan päättäjät ja juhlajärjestelyihin osallistuneet tahot.

hausjarvi.fi/palvelut/koulutus/alakoulut/oitin-koulu/



Yhteinen Hyvä Syke

Lammin Evonkävijöiden Suomi100 –hanke Yhteinen Hyvä Syke vie partiolaiset piristämään 
lammilaisten vanhusten arkea, tarjoaa tuettuja työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille ja rakentaa 
yhteisöllisyyttä tuomalla kylän yrittäjiä puhaltamaan yhteiseen, auttamisen hiileen 
kummijärjestelmänsä avulla. 

YHS-hanke opettaa nuorille partiolaisille perinteisen auttamishalun lisäksi myös arvostusta 
niitä ihmisiä kohtaan, joiden ansiosta Suomi on itsenäisyytensä saavuttanut. Nuorten 
vierailut vanhainkoteihin tuovat ikäihmisten arkeen paljon sellaista virikettä, mihin 
hoitolaitosten omat resurssit eivät aina riitä. Hankkeeseen nivoutunut Tripla-yhteistyö 
antaa ison helpotuksen myös Lammin Evonkävijöiden omaan arkeen. Vapaaehtoisvoimin 
tehty partiotyö saa yhteiskunnan tuella palkatuista avustajista aivan uutta virtaa. Samalla 
kaksi pitkäaikaistyötöntä pääsee Lammin Evonkävijöiden mukana näyttämään osaamistaan 
ja saamaan omaan elämäänsä uudenlaista sykettä. 

– Yhteinen Hyvä Syke tekee hyvää ihan kaikille mukana olijoille, naurahtaa hankkeen 
puuhanainen Anja Vitie. Hän ei lakkaa innostumasta siitä, miten helppo ihmiset on ollut 
saada mukaan hankkeeseen.

mukaanpartioon.fi/lammin-evonkavijat
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