MIKAELIN TAPAHTUMA
pe 23.9.2022 klo 17.00-21.00
Tapahtumia ja toimintoja kaikenikäisille eri tapahtumapaikoissa
kunnantalon, torin ja kirkon ympäristössä Tammelassa
Tammelan kunnantalo
Cafe Tammela

Herkkubuffa klo 16.30-19.00.
Tarjolla hamppareita, ranskalaisia, salaatteja,
limpparia, mokkapaloja ja karkkia ym.
Aikuiset 10€ ,4-12v 6€, Alle 4v 1€. Kahvila avoinna
klo 19.30 asti, myynnissä mm kahvia,
herkkukaakaota, munkkeja ja muita herkkuja.

Valtuustosali

Nukketeatteri Hupilaisen esitys Kekkerit klo 18.00
ja klo 19.00.
Nyt saavat pienimmät katsojamme ihan oman
näytelmänsä. Aino-tytön syntymäpäiväaamu koittaa
eikä yhtään onnittelijaa vielä näy. Onneksi Ainon tutut
lelut ovat aamuvirkkuja ja alkavat järjestää kekkereitä
syntymäpäivän kunniaksi. Pientä jännitystä aiheuttaa
Irma-Imuri.
Tiikerillä on jotain hampaankolossa imurirouvaa
kohtaan. Aino saa kuitenkin iloiset
syntymäpäiväkekkerit, joihin pikku katsojatkin saavat
osallistua esityksen lopussa.
Kesto 25 min. Ikäsuositus: vauvasta vaariin.

valtuustosalin aula

Nuorisovaltuuston toimintapiste. Tervetuloa
tutustumaan toimintaan klo 18.00-20.00

kunnanhallituksen huone

Valotyöpaja klo 18.00-20.00, missä osallistujat
pääsevät tekemään varjoasetelmia ja
valomaalauksia. Tämän työpajan tarjoaa
Kulttuuriyhdistys Kuvio.

Aulatila

4H-yhdistyksen askartelupiste klo 18.00-20.00

Kirjasto

Kirjasto on avoinna klo 12.00-21.00.
Kirjastosuunnistus ja poistomyynti

Tammelan kunnantalo, etupiha
MLL:n Tammelan paikallisyhdistys
klo 17.00–20.00. Makkara- ja vohvelikahvila.
Ohjelmassa myös suunnistusta ja syksyistä
ulkopuuhastelua, sekä lapsille ongintaa.
.
Tammelan Martoilla on arpajaiset sekä lapsille
(lapsilla joka arpa voittaa) että aikuisille ja toiminnan
esittelyä.

Kunnantalo, torialue

Letkun kylätoimikunta, lettuja ja makkaraa
myynnissä. Lapsille akkuauto ajelua.
Liikenneturvan teltassa liikenneturvan kouluttajat
Minna ja Jouni. Aiheina liikennesäännöt ja
heijastimen käyttö. Jaetaan heijastimia!
SPR Tammelan osasto tuotemyyntiä, arpajaiset,
jäsenhankintaa, lapsille ja muillekin ketjujen heittelyä
laatikon koloihin klo 17.00-20.00
Tammelan VPK esittelee toimintaansa ja kalustoa klo
17.00-20.00

Kunnantalo, Estraati-torilava

Sukupolvelta toiselle on kahden muusikon, Maija
Sariolan ja Susanna Lukkarisen luoma
mukaansatempaava ja iloinen musiikkituokio
vauvasta vaariin. Musiikkihetki sisältää rakkaita ja
nostalgisia lauluja monen vuosikymmenen ajalta
tanssia ja leikkiä unohtamatta. Ohjelmistossa on
humppaa, valssia, jenkkaa, kansanlauluja ja
lastenlauluja. Musiikkiesitykset (40 min) Klo 18.30
ja klo 19.30.
Maija Sariola (laulu ja piano) ja Susanna Lukkarinen
(laulu, piano ja haitari) ovat musiikin ammattilaisia ja
tuttuja mm. lauluyhtye Club For Fiven
Tanssituokiot klo 18.15-18.30 ja klo 19.15-19.30 ja
20.15-20.30. Tervetuloa mukaan tanssimaan,
tanssinopettaja Cinderella Karisukin kanssa.

Kunnantalo, Estraati-torilava

klo 20.30 Valoshow, Belenos Group of Arts

Hakkapeliittapatsas

Kulttuurikävely Kirkonkylässä, Reitillä KirkkoTammelantie-Manttaali- Kunnantalo. Oppaina Anja
Karhila ja Seppo Kujala. Lähtö Hakkapeliittapatsaalta
klo 17.30.Kesto n. 60 min.

Kirkko
KOHTI JUHLAVUOTTA, kirkkosukan lanseeraus,
Sari Tenhami, Marjaana Leppäahon haastattelu klo
17.00-17.15.
Urkuihin tutustuminen Katja Korjan johdolla klo
17.15-19.00
Kirkon opastus, oppaana Seppo Kujala klo 19.00 19.45.
Musiikkihartaus klo 19.45. Ohjelmassa mukana
Tammelan kirkkokuoro, Katja Korja ja Anne Koivula.
Tehtäväpaperi kirkon eteisessä, Tehtävät: tutustu
jalkapuuhun, kokeile urkuja, kurkista aarrearkkuun,
laske enkelit. tervetuloa siunattavaksi.
Kirkon parkkipaikka

Tule kokeilemaan klo 17.00–19.00
Boccia-peliä, mölkkyä ja kyykkää
Oppaina Tammelan Eläkkeensaajat, Eläkeliiton
Tammelan yhdistys ja Tammelan Karjalaseura

Srk-koti

Askartelua lapsille, Tainan ja Anne-Marin johdolla
klo 18.00-20.00.

Srk-koti, Lataamo

Puzz-peli nuorille, 30min välein Pasin johdolla klo
18.00-20.00

Pappila
Tammelan Karjalaseuran kahvilassa kahvia ja
piirakoita tai makeaa ”kohvi keral”. klo 17.0020.00.

Pappila, piha-alue

Tule tutustumaan partiolaisten toimintaan ja
kokeilemaan itse partiotaitoja
Makkaranpaistoa ja nokipannukahvia
klo 18.00–21.00

Manttaali

Nuorisotila auki klo 17.00-22.00. Tervetuloa
tutustumaan!

Tervetuloa!

Järjestäjinä Tammelan kunta, Tammelan seurakunta ja yhdistykset

