Alajärvi
Juhlavuoden 2017 ohjelma

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto
100 askelta Suomen tulevaisuuteen
Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto osallistuvat yhdessä Lapuan kansalaisopiston,
Järvilakeuden kansalaisopiston ja Kehittämisyhdistys Aisaparin kanssa
Kansanvalistusseuran hallinnoimaan koko vuoden kestävään ”100 askelta Suomen
tulevaisuuteen” tapahtumakokonaisuuteen. Kokonaisuuteen liittyvä Alajärven
aloitustilaisuus on tiistaina 21.2.2017.
Kansalaisopiston kädentaitojen kevään 2017 näyttelyissä Alajärvellä, Soinissa ja
Vimpelissä pääteemana on Suomi 100.
Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston käsityö- ja kudontapiirien opiskelijoiden
Villasukkia Suomi 100-vuotta hengessä -näyttely Alajärven kirjastossa helmikuun ajan
kirjaston aukioloaikoina. Töissä on käytetty suomalaisia villalankoja, suomalaisten
suunnittelijoiden malleja tai ne ilmentävät suomalaista väri- ja kuviomaailmaa.
Kansalaisopiston näytelmäryhmät Alajärvellä ja Vimpelissä työstävät tänä
lukuvuonna keväällä 2017 esitettäväksi yhdessä paikkakuntien nuorisoseurojen
kanssa Suomi 100 teemaan sopivia näytelmiä.
Kuorot ja muut musiikkiryhmät huomioivat lukuvuoden opetuksessaan Suomi 100
teeman. Kursseilla harjoiteltuja esityksiä käytetään kansalaisopiston ja muiden
yhteistyötahojen tilaisuuksissa.
Kuvataidekoulu Eeron koko lukuvuoden opetuksessa myös kevään 2017 näyttelyjen
teemana on Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä Suomi 100 .

Päivitetty 9.10.2017

Alajärven kaupunginkirjasto
Alajärven kaupunginkirjasto osallistuu valtakunnalliseen
101 kirjaa kampanjaan.
101 kirjaa on Ylen tuottama monikanavainen (tv, radio, netti) ohjelmakokonaisuus,
jossa esitellään kirja jokaiselta Suomen itsenäisyyden ajan vuodelta. Kirjastot.fi on
kokonaisuudessa Ylen yhteistyökumppani ja pyrkii hankkimaan ohjelmasarjan teoksia e-kirjoina tai uusintapainoksina lainattaviksi kirjastoihin. Kirjastokaista tuottaa
kokonaisuuteen lukijakokemusvideoita. Lisäksi Kirjastokaista tuottaa juhlavuotta
varten yhteistyössä eri tahojen kanssa dokumentin ”Suomalaisen kirjaston tarina”.
Kirjastossa on lainattavissa kamppanjaan liittyvät teokset.

Torstaina 16.3.2017 klo 17.30
Yhteiskuntatieteiden tohtori Erkki Kujalan luento
aiheesta ”Sodan pitkä varjo”. Miten sodan vaikutus näkyy tässä
ajassa.

Torstaina 6.4.2017 klo 17.30
Historioitsija Toivo Kivipellon uutuuskirjan ”Uusi ukaasi on tullut” Alajärvi itsenäisyyttä rakentamassa julkistamistilaisuus Alajärven kirjastossa.
Kirjan tekemiseen kannusti itsenäisyyden juhlavuosi ja toisaalta tietoisuus siitä, että
yksityisen kunnan panosta maamme itsenäistymiskehityksessä ei ole paljoakaan
tarkasteltu.
Kirjassa on etsitty mm. vastausta erityisesti kysymyksiin, miten tapahtui kansallinen
herääminen Alajärvellä, miten oltiin puolustamassa Suomen vuonna 1809 saamaa
autonomiaa, miten kansanvalta ja tasa-arvo kehittyivät Alajärvellä ja mikä oli Alajärven osuus vapaussodassa.
Kirjassa viitataan usein myös Alajärven naapureiden toimiin itsenäistymiskehityksessä.

Maanantaina 24.4.2017 klo 18.00
Kirjailijavierailu Alajärvellä
Kirjailija Teemu Keskisarja Alajärven kirjastossa kertomassa
tuotannostaan.
Haastattelijana toimii Yliopettaja, kirjailija, YTT Ari Haasio.

Tiistaina 5.9.2017 Alajärven kirjaston järjestämät trubaduuri Leena
Pyylammen Suomi 100 vuotta -juhlakonsertit:
klo 9.30 Mäntymäen Päiväkoti, Laulava Pupujussi Lastenlaulujen aikamatkalla.
- Laulava Pupujussi Lastenlaulujen aikamatkalla -konserttissa kuullaan lastenlauluja
jokaiselta juhlavuosikymmeneltä. Ohjelmasta löytyy tuttuja lauluja kaikenikäisille
kuulijoille ja laulajille. Pupujussin mukana saa nimittäin laulaa ja mukana on myös
laululeikkejä.
klo 13.00 Kaupinkartano, Yhdessä iloisesti juhlien -konsertti.
- Yhdessä iloisesti juhlien -konsertti sisältää iskelmien, kuplettien ja tanssimusiikin
helmiä vuosilta 1917-2017, jokaiselta itsenäisyyden vuosikymmeneltä jotakin;
yhteislauluina ja esitettyinä lauluina.
klo 17.30 Alajärven kirjasto, Yhteislaulukonsertti parhaita paloja ja rakkaimpia
viisuja.
- Parhaita paloja ja rakkaimpia viisuja -yhteislaulukonsertissa pääosassa on yhdessä laulaminen. Mukana on myös muutama Leenan oma laulu.
Yhteislauluiksi Leena Pyylampi on valinnut lauluja, jotka kertovat yhteistyöstä,
rakkaudesta, välittämisestä ja Suomen luonnon kauneudesta.
Lauluja mukana jokaiselta juhlavuosikymmeneltä. Lämpimästi tervetuloa laulamaan.

Keskiviikkona 6.9.2017 trubaduuri Leena Pyylampi vierailee Lehtimäellä
kirjaston vieraana Suomi 100 vuotta -juhlakonserttien merkeissä:
klo 9.30 Lehtimäen ent. kunnantalon auditorio, lastenlauluja ja koululauluja 100
vuodelta.
- Konsertissa kuullaan lastenlauluja ja koululauluja 100 vuoden ajalta. Mukana
myös yhdessä laulettavia lauluja ja laululeikkejä.
klo 12.30 Lehtimäen ent. kunnantalon auditorio, Yhdessä iloisesti juhlien -konsertti.
- Yhdessä iloisesti juhlien -konsertti sisältää iskelmien, kuplettien ja tanssimusiikin
helmiä vuosilta 1917-2017, jokaiselta itsenäisyyden vuosikymmeneltä jotakin;
yhteislauluina ja esitettyinä lauluina.

Maanantaina 2.10.2017 klo 18.00
Kirjailijavierailu Lehtimäellä
Lehtimäen kirjastossa kirjailija Leena Lehtolainen kertomassa
kirjoittamisesta sekä tuotannostaan.

Soinilaisen luokanopettajan Kati Keski-Mäenpään kirjan julkistamistilaisuus
ti 24.10.2017 klo 18.00 Alajärven kirjastossa. Kati Keski-Mäenpää kertoo
kirjastaan
”Yllätyksiä opetusvälinevarastossa - opettajana Etiopiassa”.
Tilaisuudessa esiintyy Timpurin Roudarit. Basaaripöydässä myytävänä Astamari ry:n käsitöitä.
Vimpeliläisen taiteilijan Sirpa Katajan Mitä silmäni näkevät...
- näyttely 3.10. - 31.10.2017 Alajärven kirjaston lukusalissa.
Sirpa Kataja tavattavissa kirjastolla pe 6.10.2017 klo 12.00-14.00.
Kahvitarjoilu.
Nurmolaisen taiteilijan Olli Mäkelän akvarelli -näyttely 20.11. - 31.12.2017
Alajärven kirjaston lukusalissa.
Näyttely koostuu 15 akvarellista, jotka ovat lähinnä kukka aiheisia.
Maanantaina 4.12.2017 klo 17.30
Runomies Reijo Vähälä
Runomies Reijo Vähälä Alajärven kirjastossa maanantaina 4.12.2017
klo 17.30 teemalla Suomi 100 - vuosisatain saatossa.
Sanoin ja sävelin Suomen itsenäisyyden juurilla.

Alajärven kirjastossa seuraavat näyttelyt
Helmikuussa Kansalaisopiston Suomi 100 -sukkanäyttely.
Maaliskuussa valokuvanäyttely ”Vuodet kestää”. Valokuvat Valtteri Salo, elämäntarinat Sanna Joensuu-Salo ja proosatekstit Helena Kallio.
Huhtikuussa Jaakko Ahon puu- ja metallitöiden näyttely kirjaston vitriinissä,
Lehtimäen opiston/aikuisopintolinjan valokuvakurssin satoa ”Eläydymme entisaikaan”.
Toukokuussa näyttely ”Ihmisyyden paradoksi”. Marjaana Hotakaisen hiili- ja lyijykynä
piirroksia sekä akryylimaalaustöitä. Lisäksi Sabriina Lehtomaan runoja kehystettynä.
Keskiviikkona 28.6.2017 klo 17.00 kuvataiteilija Mari Hallapuron näyttelyn avajaiset Alajärven kirjastossa. Näyttely esillä heinäkuun loppuun saakka. Näyttely on osa
Aaltoa ja Aarioita tapahtumaa.
Elokuussa Alajärven kamerakerhon vuosinäyttely.
Syyskuussa Martti Niemen tussi- ja lyijykynäpiirroksia Suomi 100 teemalla. Piirroksia mm. Kekkosesta, urheilusankareista jne.
Lisäksi tulossa suutari Olavi Korkea-ahon vanhojen suutarin työkalujen näyttely.

Nelimarkka-museon vuoden 2017 näyttelyt
4.3. - 4.6. Pohjalainen taiteilijaliitto
Näyttely esittelee vuonna 1943 perustetun Pohjalaisen taiteilijaliiton teoskokoelman ennennäkemättömässä laajuudessa. Esillä teoksia 1900-luvun alusta 1990-luvulle. Esillä on jäsenistön vanhemman polven ja myös vähemmän tunnettujen taiteilijoiden teoksia.
SUOMI 100-PÄÄNÄYTTELY JA TEEMA:

17.6. - 24.9. Mestarit yhdessä – Eero ja
Alvar Alajärven maisemissa
Näyttely esittelee Suomen itsenäistymisen aikaa ja sotavuosien vaiheita Eero Nelimarkan ja
Alvar Aallon tuotannossa.
Sama pieni kunta nimeltä Alajärvi kuului eri vaiheissa molempien mestareiden elämään - lapsuuteen, Suomen itsenäisyyden alkuun, sotavuosiin ja vanhuuden päiviin.
Mukana myös mestareihin vaikuttaneet CL Engel, Hilding Ekelund ja Werner Thomé
sekä Nelimarkan oppilaat Aira Niemi-Pynttäri ja Antti Maasalo.
Mestarit yhdessä on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

7.10. – 3.12. Ritva Lindberg
Alajärveläisen pitkän linjan kuvataideopettajan näyttely. Lindberg tutkii akvarelleissaan värejä ja valon vaikutusta niihin. Teoksissa muutokset valosta hämärään, pimeään ja takaisin valoon edustavat myös ihmismielen muutoksia.

16.12.2017 - 18.2.2018 Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija
Kolmatta kertaa valittavan Vuoden nuori eteläpohjalainen taiteilija -kilpailun voittajan näyttely.

TAPAHTUMAT
Nelimarkka-museossa, Villa Väinölässä ja Villa Nelimarkassa
Kuvataidekoulu EERO:n näyttely 25.4.-21.5.
Mikko Rasilan MESTARIT YHDESSÄ -musiikkimonologi 8.8. - 10.8.
Luentoja
Musiikkia
Työpajoja
Mininäyttelyitä
Lisätietoja näyttelyistä ja tapahtumista:
nelimarkka-museo.fi

LYHTYTYÖPAJA Keskiviikkona 8.2. kello 15-19
Alajärven Koulukeskus, teknisen työn luokka: Kaupintie 7
Työpaja suunnattu 12-ikävuodesta aikuisiin
Nelimarkka-museo järjestää avoimen lyhtytyöpajan keskiviikkona 8.2. kello 15-19
kaikille 12-ikävuodesta aikuisiin yhteistyössä Alajärven vapaa-aikatoimen kanssa.
Lyhtytyöpaja liittyy 10.2. järjestettävään Kuutamohiihtoon.
Työpaja järjestetään Alajärven koulukeskuksessa, teknisen työn luokassa. Lyhtyjen
tukirakenne tehdään puurimoista, jotka nidotaan ja naulataan yhteen. Kun tukirakenne on valmis, kehikon päälle pingotetaan maanrakennuskangasta ja valmiin
lyhdyn sisälle laitetaan ulkokynttilä. Lyhtyjä voi tehdä eri kokoisia ja muotoisia.
Työpajassa syntyneet lyhdyt viedään ennen Kuutamohiihtoa Alajärven rantaan,
jossa ne valaisevat hiihtoreitin alussa.
Lisätietoja Nelimarkka-museon museolehtorilta:
Aino Mäntyvaara / aino.mantyvaara@alajarvi.fi / p. 044 297 0501
Tervetuloa!

Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2017
Vuoden 2017 Alajärven itsenäisyyspäivän ohjelma julkaistaan myöhemmin
Nelimarkka-museo I Etelä-Pohjanmaan
aluetaidemuseo
Pekkolantie 123, 62900 Alajärvi
info@nelimarkka-museo.fi, 065572129
Avoinna ti-pe 11-17, la 12-16, su 12-17

ALAJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO
100 suomalaista sävelmää -konserttisarja
Alajärven musiikkiopiston oma Suomi 100 –hanke sisältää sata suomalaista sävelmää, joita esitetään vuoden aikana eri oppilaskonserteissa. Sävelmät edustavat musiikin eri tyylilajeja. Oppilaskonserttisarja päättyy maratonkonserttiin, jossa soitetaan ja lauletaan läpi kaikki 100 sävelmää.
(pääkonsertit tummennettuna)
maanantai 30.1. Alajärvi-sali klo 19
maanantai 20.2. Alajärvi-sali klo 19
maanantai 27.3. Alajärven kirkko klo 19
maanantai 24.4. Alajärvi-sali klo 19
keskiviikko 26.4. Soinin yhtenäiskoulu klo 19
keskiviikko 17.5. Alajärvi-sali klo 18
maanantai 25.9. Alajärvi-sali klo 19
maanantai 30.10. Alajärvi-sali klo 19
maanantai 27.11. Alajärvi-sali klo 19
torstai 14.12. päätöskonsertti Alajärvi -sali klo 18
lauantai 16.12. maratonkonsertti 100 sävelmää Alajärvi-sali klo 15

Laps’ Suomen
Etelä-Pohjanmaan taiteen perusopetuksen verkoston yhteisproduktio Laps’ Suomen on kavalkadiesitys jossa käydään läpi Suomen 100-vuotinen historia lapsen
näkökulmasta vuosikymmen kerrallaan. Esiintyjinä ovat harrasteryhmien lapset ja
nuoret. Esitykset kootaan yhteen isoksi kavalkadiksi ja esitetään Seinäjoki-salissa
9.4.2017 klo 14 ja 16.
Alajärven musiikkiopisto toteuttaa oman osuutensa yhdessä Etelä-Pohjanmaan
Tanssiopiston kanssa. Aiheena on Suomi lasten ja nuorten näkökulmasta vuosina
2000-2009. Jalasjärven toimipiste on projektissa mukana huolehtien 1917-1929
vuosista.
Laps Suomen –hanke löytyy Suomi 100 nettisivuilta:
http://suomifinland100.fi/project/laps-suomen/

Muut erityiset konsertit 2017:
Vuonna 2017 Alajärven ja Jalasjärven musiikkiopistot ovat olleet yhdessä 20
vuotta. Kurikka liittyy mukaan 2017. Näiden kunniaksi järjestetään juhlakonsertti
Alajärvellä pe 27.1. klo 19.00.

Alajärven lukio
18.-19.1.2017 Opinlakeuden juhlavuosijulkaisu ja -seminaari
17.2.2017 Wanhojen tanssit Suomi-teemalla
Hyödynnetään muiden toimijoiden (museot, kansalaisopisto, musiikkiopisto, kirjasto, liikunta- ja vapaa-aikatoimi) tapahtumia.
100 km liikuntasuorituksia vuoden aikana.
Suomimusiikkia erityisesti musiikintunneilla.
4.-5.12.2017 Itsenäisyyden juhlistaminen
- juhlan rakentamisessa hyödynnetään uuden ops:n taiteiden välisiä kursseja
- tanssiaiset
Osallistutaan tilanteen mukaan koko valtakunnan kouluille tarkoitettuihin tapahtumiin:
- 1000 tarinaa
- Tulevaisuuden kuusi
- StarT – uusi monitieteinen toimintakulttuuri (uuden ops:n teemaopinnot)
- Kansanedustajat koulussa
- Sukupolvien Suomi
- Meidän juttu – nuorten verkkosanomalehti
- Uusi Tuntematon sotilas-elokuva (ensi-ilta syksy 2017)

Vapaa-aikatoimi
Suomi 100 vuotta – Alajärven uimahallin sata-kampanja 1.1.-31.12.2017
Kampanjaan voit osallistua iästäsi tai kunnostasi riippumatta. Tavoitteena on, että
kampanjaan osallistuvat uivat tai vesijuoksevat Alajärven uimahallissa vuoden 2017
aikana vähintään 100 kilometriä. Kampanjakortteja saa uimahallin kassalta tai uinninvalvojilta. Kaikkien kampanjaan osallistuneiden ja kortin palauttaneiden kesken
arvotaan sinivalkoisia tuotteita.
La 4.2.2017 Suomen Luonnon -päivä Alajärvellä Retkiluistellen ja Yhdessä Hiihtäen
Lauantaina klo 10-14 välinen aika
Yhteinen kohtaamispaikka: Alajärven venesatama, Hoiskontie 7 ja 15
Nuotiopaikat ovat venesatamassa, Hauta-ahon rannassa ja Hoiskon uimarannalla
Järven jäällä on helppoa ja nautinnollista hiihtää vaikkei olisi hiihtänyt pitkään aikaan. Järvellä voi retkiluistella ja kelkkailla. Matka ja laji vapaasti valittavissa. Tarjolla lämmintä mehua venesatamassa. Nuotioilla mahdollisuus makkaran paistoon.
Omat eväät mukaan. Tapahtumapaikalle voit tulla viettämään vapaasti myös ulkoilupäivää, vaikkei mitään lajia harrastaisikaan. Jos sääolosuhteet eivät ole suotuisat,
niin tapahtuma siirtyy Alajärven keskustan kuntoradalle hiihtämisen merkeissä ja
laavuilla palavat nuotiotulet.

Perinteiset kuutamohiihdot 2017 klo 18.30–21.00

Kaikkien tapahtumaan osallistuneiden kesken arvotaan sinivalkoisia tuotepaketteja
Alajärvellä pe 10.2. klo 18.30–21.00
Tapahtumapaikka: Jos sääolosuhteet ovat suotuisat, tapahtuma järjestetään
Alajärven jäällä, lähtöpaikkana Alajärven kirkon piha, Kirkkotie 6. Mikäli sääolosuhteet eivät suosi, tapahtuma siirretään Alajärven keskustan kuntoradalle (Kuntotie)
Karhulaavulle. Tapahtumapaikalla osanottokortin täyttö sekä mehutarjoilu. Reitti
merkitty ulkotulilla. Matka vapaasti valittavissa 1–5 km (P/V).
Järj. Alajärven liikuntapalvelut, Alajärven Latu ry ja Nelimarkkamuseo.
Lehtimäellä ma 13.2. klo 18.30–21.00
Lähtöpaikka: Valkealampi. Reittinä Valkealampi-Jäkälämäen kota-Valkealampi.
Reitti (P/V): n. 5 km merkitty ulkotulilla. Kodalla osanotto-/arvontakortin täyttö.
Tarjolla mehua ja makkaraa.

Ma 27.2. Koko perheen riehapäivä Suokonmäellä klo 12.00–14.00
Iloista liikkumista koko perheelle pulkkamäessä, lumikenkäillen tai moottorikelkan
kyydissä. Voi tutustua kaverikoiriin. Puffetti, josta voi ostaa hyvää syötävää.
Järjestäjinä Vapaa-aikatoimi ja Alajärven 4H.

Ma 6.3. Karhulaavuhiihto Alajärvi klo 17.00–20.00
Lähtöpaikka: Keskustan kuntorata, Kuntotie
Hiihtomatkat vapaasti valittavissa (P/V). Täytä osanottokortti Karhulaavulla, niin
osallistut palkintojen arvontaan. Ilmainen mehutarjoilu Karhulaavulla.
Järj. Alajärven liikuntapalvelut ja Alajärven Latu ry

Su 12.3. Lehtimäki hiihto klo 11.00-15.00
Tapahtuma järjestetään Lehtimäen Valkealammen hiihdettävissä olevilla laduilla.
Ilmainen mehutarjoilu klo 11.00-15.00 välisenä aikana. Täytä mehuasemalla
osanottokortti niin osallistut palkintojen arvontaan!
Tapahtumassa ei ole osallistumismaksua.
Järj. Alajärven liikuntapalvelut

Ke 12.4. Mies - Tanssipidot - Tanssityöpaja klo 18-19

Suomi 100

Vimpelin kunnan liikuntasali, Opintie 29 B, 62800 Vimpeli
Mies - Tanssipidot järjestää Vimpelissä tanssityöpajan, jossa voi tulla kokeilemaan
tapahtuman pääkoreografiaa eli äijätanssia. Tanssityöpajaan on vapaa pääsy.
Aiempaa kokemusta ei vaadita, hyvä fiilis riittää.
Ilmoittaudu tanssityöpajaan: tanssipidot@lapua.fi
Ohjaajana Leevi Antelo

Ma 1.5. Liikunnallinen vapputapahtuma klo 14.00–17.00
klo 14.00-17.00		
Paikka: Alajärven keskustan kuntoradalla, Kuntotie
Vappupäivänä monipuolinen ohjelma tarjoaa liikuntaa ja kivaa
tekemistä ohjatusti ja omatoimisesti kaiken ikäisille ja kokoisille.
Ohjelma:
Alajärven kuntoradan frisbeegolfradan avajaiset
– lajiesittelyt ja näytösheittoja kuntalaisille, Antti Kotilainen/
Sm-saavutuksia frisbeegolfissa.
– tutustuminen omatoimisesti frisbeegolfrataan
Alajärven 4H:n toimintaa perheen pienemmille ja nuoremmille
Pyöräily- ja rullaluistelukauden avaus
Vapputapahtumaan voit tulla vaikka pyöräillen.
Voit pyöräillä tai rullaluistella mieleisesi matkan ja käydä kirjaamassa
nimesi arvontakorttiin keskustan kuntoradalla. Arvotaan lahjakortteja
5 kpl kaikkien tapahtumapäivään osallistuneiden kesken.
Valitse itselle sopivaa ja mieleistä tekemistä Vappuna.
Tervetuloa avaamaan kesäkausi kanssamme keskustan kuntoradalle.
Järjestäjinä Alajärven liikuntapalvelut, Alajärven 4H ja Alajärven Latu ry

Ti 2.5. Pyöräily- ja rullaluistelukauden avaus Lehtimäellä 16.00–19.00
Voit pyöräillä ja rullaluistella mieleisesi matkan. Lehtimäen nuorisoseuralla voit
käydä kirjaamassa nimesi arvontakorttiin. Arvotaan tuotepalkintoja tapahtumapäivänä klo 19.05.
– Mehutarjoilu –

Ma 15.5. Sirkus Finlandia Alajärvellä
Rantakylän kesäleiri (vko 23) – 5.–7.6. Rantakylän koululla Vimpelissä
Alajärven ja Vimpelin yhteinen lastenleiri

Ti 6.6. Yhdessä patikoiden - Valkealammen patikka ja Aarteen etsintä
Lehtimäellä klo 17–20
Lähtö/maali: Valkealammen hiihtostadion, Valkealammentie 200
Patikointi reitti: Valkealampi – Jäkälämäenkota – Valkealampi, reitti 5,4 km
Alajärven 4H järjestää Aarteen etsintää stadionin lähimaastossa.
Aarteen etsintään voi osallistua perheen nuoret ja lapset sekä aikuiset.
Mehutarjoilua ja makkaranpaistoa stadionin laavulla.
Tervetuloa patikoimaan tai aarteen etsintään tai molempiin.
Järjestäjänä Alajärven liikuntapalvelut ja Alajärven 4h
Lisätietoja: Kirsti, 044-2970 215, kirsti.kivela@alajarvi.fi

12.6.–16.6. Suomi-aiheinen päiväleiri 7-10 vuotiaille lapsille
Leiri on tarkoitettu 7-10 vuotiaille. Leirillä nautitaan mukavista kesäpäivistä yhdessä leikkien, liikkuen, kisaillen ja taiteillen. Leiriohjelma koostuu erilaisista Suomi
100 aiheisista teemapäivistä. Viimeisenä leiripäivänä juhlimme 100-vuotista Suomea!
Leiri toimii päiväsaikaan klo 9.00 – 15.00.
Päiväleirin järjestävät Alajärven kaupungin liikuntatoimi ja Alajärven 4H-yhdistys
Paavolan koululla osoitteessa Hirsikankaantie 3, Alajärvi.
Leirimaksu on 50€/henkilö, maksu sisältää koko viisipäiväisen leirin ruokineen.
Ilmoittautuminen aikavälillä 8.5.-29.5.2017
Krista Savola, 044 297 4606, alajarvi@4h.fi tai
Kirsi Kivelä 044 297 0215, kirsti.kivela@alajarvi.fi

Nuorisovintin projektityö kesäkuussa
Järjestäjänä Alajärven nuorisopalvelut

28.6.–2.7.2017 Lasten tapahtuma Aaltoa &
Aarioita festivaaliviikolla
Järjestää Vapaa-aikapalvelut, museo, kirjasto,
musiikkiopisto ja Alajärvi 4H

Su 10.9. Yhdessä patikoiden - Pyhävuoren patikka klo 12.00
Su 29.10. Yhdessä liikkuen - Lisäaikaa liikunnalle Alajärvi-Lehtimäki
Su 3.12. Alajärven kaupungin urheilujuhla alkaen klo 12.30 kahvitarjoilulla
Pe 8.12. Nuorten juhlakonsertti – Alajärvellä koulukeskuksella
alkaen klo 18.00
Konsertin järjestäjinä Alajärven nuorisovaltuusto ja nuorisopalvelut.

Muita tapahtumia:
Alavolin Kalevala, ensi-ilta la 18.2. klo 18 ja su 19.2. klo 14 ja klo 16
Alavoli on tehnyt Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kokonaisuuden Kalevalasta.
Mukana on 150 esiintyjää ikähaitarilla 6 - 75v. Lapsia on satakunta, nuoria n. 30
ja aikuisia n. 20. Alavolin Kalevalan ensi-ilta on la 18.2. klo 18, muut esitykset su
19.2. klo 14 ja klo 16. Esityksen kesto on n. 60 min.
Lisäksi neljä koululaisnäytöstä: ma 20.2. klo 9.30 ja klo 12
				
ti 21.2. klo 9.30 ja klo 12.15
Liput: 10€, alle 15 v. pääsevät ilmaiseksi näytöksiin.
Toivo Kivipellolta ilmestyy keväällä 2017 kirja nimeltä
”Uusi ukaasi on tullut” – Alajärvi itsenäisyyttä rakentamassa.

To 27.4. Kansallinen veteraanipäivä Alajärvellä
La 6.5. Asumista ja hyvinvointia –messut Alajärvellä
Tapahtumapaikkana on Jää- ja Tennishalli piha-alueineen.

Kaatuneitten muistopäivä su 21.5.2017 klo 16.00
”Valtaa sydän Suomen” -Juhlakonsertti
Kristoforos -lauluyhtye ja helluntaiseurakunnan kuoro, johtajanaan Tuija Mattila.
Konsertti järjestetään uusintana su 19.11.2017 klo 16.00

Aaltoa & Aarioita -festivaali 28.6.–2.7.2017
Vuoden 2017 ohjelmat julkaistaan kevään aikana
http://www.aaltoajaaarioita.fi/
Alajärven kaupungin kotisivujen tapahtumat-linkin alle voivat eri järjestäjät tiedottaa omia tapahtumiaan: www.alajarvi.fi

La 18.11. Retki Pyhä-Häkin kansallispuistoon
Lähtö Alajärven ABC:ltä. Järjestäjänä Alajärven latu.

Ti 5.12. Paavolan koulun Suomi 100 -juhla Pohjantähden alla
Koulukeskuksen salissa ti 5.12.2017 klo 19.00

Ti 5.12. Uusikylän koululla itsenäisyysjuhla klo 18
Musiikkia eri itsenäisyyden vuosikymmeniltä.

