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Itsenäisyyden juhlavuoden
tapahtumat Tammelassa 2017

20.4.

Kirjallisuuden harrastaja Riitta Lappeteläinen kertoo kirjallisuuden
koskettavista naiskohtaloista menneiltä vuosikymmeniltä kirjasto klo 19.00
Kaari Utrion luento: suomalaisen perheen historiaa Hämeen luontokeskus
Kaunis Veera ja Kipparikvartetti -laulunäytelmä Valkeaniemen Pirtti klo 13 - 15
Vaatevallankumous valtuustosali klo 17.00 Ã
Kansallinen Veteraanipäivä

22.4.
23.4.
24.4.
27.4.

Porras-dokumentin trailerin esitys Portaan kylätalo klo 19. 00
Kansainvälinen museopäivä – tukkilaistapahtuma Saaren kansanpuisto
klo 17.00–19.00, Tannisen museo avoinna klo 15.00–20.00
20.5.
Villiinny keväästä / Lasten leivontapäivä Korteniemi Ã
20.5.
Linnunpönttötalkoot Hämeen luontokeskus klo 10.00–16.00
23.5- 16.6. Pälsi-seuran näyttely Tammelan kunnantalon näyttelytila
25.5.
Reformaatio 500 vuotta - ulkoilmajumalanpalvelus Saaren kansanpuisto
27.5.
Musiikin ja runon iltapäivä Portaan Nahkurinverstas klo 15.00. Ã

KESÄ

TOUKO

4.5.
18.5.

3.6.
10.6.
10.6.
17.6.
30.6.

Seutukunnallinen koulujen päätöstapahtuma Forssa
Avoimet ovet Portaan koulun museolla klo 10-15.
Avoimet kylät-tapahtumia Tammelan kylät
Rakastu kesäyöhön Korteniemen perinnepäivä Ã
Kesäasukaspäivä Yhdessä Tammelassa Mustiala klo 13.00.
Järj. Tammelan kunta ja Tammelan Vapaa-ajan asukkaat ry

HEINÄ

Kirjailija Aleksi Delikouras tapaa Tammelan yläkoulun oppilaita kirjasto
”Hetki on käsillä” Marttojen näyttely kirjasto, avajaiset 8.3. klo 19
1950-luvun iltamat Valkeaniemen Pirtti
Torronsuon perinteinen kuutamohiihto klo 18.00–19.00
Muistojen iltapäivä Tammelan kunnantalo klo 13.00. Ã
Kirjastokino: Metsän tarina -elokuvaesitys valtuustosali klo 18

ELO

6.3.
8.–31.3.
9.3.
11.3.
11.3.
23.3.

1.8.–18.8. Kohonen, Kohonen, Kaisto - Kolme sukupolvea Tammelan maisemissa - näyttely
Tammelan kunnantalon näyttelytila
5.8.
Hakkapeliittatapahtuman yhteydessä perinnesoutu kirkkoveneellä vanhan 		
ajan jumalanpalvelukseen Tammelan kirkkoon
13.8.
Elokuun konsertti teemalla Suomi 100 vuotta Syrjälän piha, Porras
19.8.
”Satavuotiaiden tunnelmissa” Suomen ja Liesjärven työväentalon 100v konsertti
19.–20.8. Tammelan Kirppiskierros Etelä- ja Pohjois-Tammela Ã
26.8.
Kaikki lapset metsään - Koko perheen retkipäivä Liesjärven kansallispuisto
26.8.
Juhli luontoa / Korteniemen rukiin riihipuinti Ã

SYYS

10.2.
25.2.
28.2.

Karhu kääntää kylkeä - Talvitapahtuma Hämeen luontokeskus
Pirkko Fihlman: ”Itku hoitaa ja vapauttaa” – tapahtuma valtuustosali klo 18.00
Tammelan Karjalaseuran ja kirjaston kanssa yhteistyössä
Torronsuon perinteinen kuutamohiihto klo 18.00–19.00
Lumiveistostapahtuma Tammelan liikuntakeskus Ã
Kalevalanpäivän juhla järj. Eläkeliiton Tammelan yhdistys

4.2.
9.2.

Kesäasukastapahtuma ja Hämeen Vuoden Kylän vaihtajaiset Susikkaan kylätalo
Järj. Susikkaan Kyläyhdistys ja Hämeen Kylät ry
3.7–28.7. Valokuvia Tammelasta itsenäisyyden ajan vuosikymmeniltä
Tammelan kunnantalon näyttelytila
7.7–10.7. Härkätien teatteri esittää kesänäytelmän Nopeasatanen. Letkun Metsänäyttämö Ã

2.9.
Harrastemessut Tammelan liikuntakeskus
29.9.
Mikaelin tapahtuma - Syödään yhdessä ja maistellaan makuja
25.–29.9. Tammelan Marttojen näyttely Tammelan kunnantalon näyttelytila
Olkiaskartelua Hämeen luontokeskus
järj. kulttuuripalvelut ja Korteniemen perinnetila.

1.7.

MARRAS LOKA

31.12.2016 Uudenvuodenjuhla lapsille ja perheille Tammelan kunnantalo Ã
6.1.
Hämeen Härkätien loppiaistulet ja loppiaisajelu Ã
25.–26.1. Maisemakuvia Suomesta - Anssi Tikanmäki koulukiertue

JOULU

HUHTI

MAALIS

HELMI

TAMMI

Tapahtumakalenteri 2017

8.10.
14.10.

Porras-dokumentin ensiesitys Portaan kylätalo klo 14.00
Pihajuhla vanhimman koulurakennuksen pihalla Ã

28.11.
Kirjastokino: Joulutarina -elokuvaesitys valtuustosali klo 18.00
1.–28.11. Tammelan koululaitos 150 vuotta juhlanäyttely
Tammelan kunnantalon näyttelytila
1.–16.12. ”Taitavat kädet” Tammelan Karjalaseuran näyttely
Tammelan kunnantalon näyttelytila
5.12.
Lasten ja nuorten itsenäisyysjuhla Eerikkilä klo 12.30–14.30
6.12.
Itsenäisyyspäivä Tammelassa Tapahtumia klo 9.00–18.00

Sinisellä ilmoitetut
tapahtumat ovat saaneet
Suomi 100 -statuksen.

Ã

Lisätietoa seuraavilla
sivuilla.

31.12.2016

Uudenvuodenjuhla
lapsille ja perheille

6.1.2017

Hämeen Härkätien loppiaistulet

11.3.2017

Muistojen iltapäivä
Tammelan kunnantalo klo 13.00

20.5.2017

Villiinny keväästä
– Korteniemen leivontapäivä

Tammelan kunnantalo

Ohjelmassa on mm. leijonalipun julkistaminen,
lasten näytelmä, tarinapaja, kädentaitopaja,
ennustusta ja uudenvuoden lupauksia. Duo
Rytmirumpu vastaa musiikista. Tarjolla on
glögiä ja piparia, klo 20.00 koko kunnan
yhteinen ilotulitus. Järjestäjinä Tammelan
kunnan nuoriso- ja kulttuuripalvelut, Kuvio
ry, Tammelan evl. seurakunta ja Tammelan
Martat.

Musiikkituokiot klo 16.00–19.00 Hämeen
luontokeskuksessa, Tulitaide-esitys klo
18–18.30 Letkun Puodin pihassa, yökierrokset
& lämmin keitto Portaan nahkurinverstaassa.

25.2.2017

Antrealaisia evakoitiin Tammelaan
talvisodan syttyessä. Mitä muistoja heillä
on tapahtuneesta ja mitä paikkakuntalaiset
muistavat. Tervetuloa muistelemaan.

Lumiveistostapahtuma
Tammelan liikuntakeskuksella klo 14.00–18.00

24.4.2017

Vaatevallankumous
Tammelan kunnantalon valtuustosali klo 17.00

Liesjärven kansallispuiston Korteniemen
perinnetilalla leivotaan ruisleipää tilalla
perinteisin menetelmin viljellyn Aunus
-rukiin jauhoista. Kaikki pääsevät leipomaan
satavuotiaan taikinajuuren hapattamaa taikinaa
ja nauttimaan höyryävän kuuman uunituoreen
leivän mausta. Suomen ehkä vanhin käytössä
oleva savusauna on lämpimänä puolen päivän
jälkeen. Salin puolella on myynnissä keittoa,
ruispuuroa, pannukahvia ja leivonnaisia.

6.1.2017

Loppiaisajelu Hämeen Härkätiellä

27.5.2017

klo 16.00–21.00

Musiikin ja runon iltapäivä
Portaan Nahkurinverstas klo 15.00

Reitillä Forssa - Tammela kk - Saari - Porras
- Letku – Kultela – Somero. Lähtö ja paluu:
Forssan tori, tilausajolaituri, Tammelan
koulukeskus. Ilmoittautumiset 4.1. mennessä
puh. 050 571 2212. Loppiaisajelun hinta 12 €/
hlö sisältäen ulkotulen.

Tavoitteena on tehdä sata lumiveistosta
Tammelan kunnan urheilukentälle. Tule
mukaan rakentamaan ja juhlimaan 100
vuoden ikäistä Suomea tekemällä omanlaisesi
lumiveistos Suomi 100 -hengessä. Kokoa
oma joukkueesi ystävistä, työporukoista,
naapureista, kylänmiehistä ym. ja lähtekää
näyttämään suomalaista sisua ja yhteishengen
voimaa. Tuomaristo ja yleisö palkitsevat
näyttävimmät lumiveistokset. Ilmoittautumiset
lumiveistoskisaan sekä lisätiedot petri.takala@
tammela.fi. Ohjelmassa mm. Curlingin
pelaamista sekä tutustumista lajin saloihin
ammattilaisen ohjauksessa, seikkailumetsä
lapsille luontoyhteysohjaajan opastuksella,
mäenlaskua, luistelua ja hiihtoa ja kilpailuja
lapsille. Myynnissä nokipannukahvia,
loimulohta, makkaraa, mehua yms. Järj.
liikuntapalvelut ja tammelalaisia yhdistyksiä.

Suomi 100 vuotta - eri vuosikymmenten
muoti esittäytyy. Luento. Kahvila. Vaatteiden
vaihtotori. Kaikki vaatetuksesta ja käsitöistä
innostuneet yläkouluikäiset, tulkaa mukaan
tekemään muotinäytöstä! Aloitamme ma 9.1.
klo 15.30 intro työpajalla, mukaan pääsee
myös myöhemmin. Muut kerrat Manttaalilla
maanantaisin. Ota yhteys Lindaan koulussa,
facebookissa tai puh. 050 374 7483.

Satu Sopanen ja Eeva Härö esiintyvät.
Ohjelmisto: runoja, kantelemusiikkia, lauluja
luonnosta.

17.6.2017

Rakastu kesäyöhön
– Korteniemen perinnepäivä

19.–20.8.2017

Tammelan Kirppiskierros

14.10.2017

Pihajuhla vanhimman koulurakennuksen pihalla
Tammelan kunnan ensimmäinen kansakoulu
aloitti toimintansa 150 vuotta sitten. Tuo uljas
rakennus Norrintiellä toimii edelleen lasten
kasvatustarkoituksessa, päiväkotina. Lauantaina
14.10.2017 vietetään päiväkodilla juhlaa, mihin
kutsutaan kutsuvieraita. Ohjelmassa on myös
Suomen lipun nosto uuteen lipputankoon
lapsikuoron laulaessa.

Liesjärven kansallispuistossa Korteniemen
perinnetilalla esittäytyvät monet perinteisten
käsityötapojen taitajat. Tilalla pääsee myös itse
tekemään. Köyden punonnassa yhteistyö on
kunniassa. Satavuotiaan savusaunan leppeistä
löylyistä voi nauttia puolen päivän jälkeen
ja pulahdus Liesjärveen virkistää löylyjen
lomassa.Tuvan puolella on myynnissä keittoa,
ruispuuroa, pannukahvia ja leivonnaisia.

Kirppis-ja kulttuurikohteita tutustumiseen
teemalla Suomi 100 vuotta Etelä- ja PohjoisTammelassa. Tapahtumakohteista julkaistaan
kartta molemmilta päiviltä. Jos haluat lähteä
mukaan myyjäksi, kertoa kotisi tarina, kertoa
tarinaa Suomen historiasta tai järjestää pop
up-ravintola, ilmoittaudu mukaan Päivi
Klemelälle juhannukseen mennessä.

7.7–10.7. 2017

Härkätien teatterin kesänäytelmä
Nopeasatanen

26.8.2017

Juhli luontoa
– Korteniemen rukiin riihipuinti

Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 toteutettavat

Kampanjat ja tempaukset
Tammelassa
Tammelan Sotaveteraanit
ry julkaisevat vuonna 2017
kirjan, missä kerrotaan
Tammelalaisten miesten
sotavuosista.

Yläkoululaiset sytyttävät
kynttilän kansallisena
veteraanipäivänä kaikille
sankarivainajille.

Esitykset Letkun Metsänäyttämöllä
pe 7.7. klo 19, la 8.7. klo 16, su 9.7. klo 14 ja 18,
ma 10.7. klo 19.
Liput 15/7 €, alle 7-vuotiaat maksutta
Tiedustelut: 0400 630 590
www.harkatienteatteri.net

Korteniemen perinnetilan yli 130-vuotiaassa
riihessä puidaan varstoilla tilalla kasvatettua
Aunus -ruista. Työ on hikistä ja pölyistä,
mutta yhdessä tehden antoisaa. Leivän tie
pellolta pöytään konkretisoituu varstojen
jytkeen tahdissa. Päivän hiet ja pölyt pääsee
pesemään savusaunan leppeissä löylyissä.
Pulahdus Liesjärveen virkistää mukavasti. Työn
raskaan raatajille ja katselemaan tyytyneille on
myynnissä ruokaa, pannukahvia ja leivonnaisia.

Hyvien tekojen kampanja5- ja 6 lk tekevät pieniä
palvelutehtäviä ikäihmisille
esim. siivous, haravointi,
ikkunanpesu ym. Hyvien
tekojen kampanjan
tarkoituksena on lähentää
oppilaita ja vanhempaa
väestöä sekä veteraaneja.
Hyvät teot tehdään huhtija toukokuussa 2017.

Alakoululaiset lähettävät
kortin sotaveteraaneille
syksyllä 2017.

Ympäristötaideteoksen
tekeminen Tammelan
keskustaan.

Vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden muistomerkin
ja siihen liittyvän puiston
siistiminen yhteistyössä
kunnan, seurakunnan ja
järjestöjen kanssa.

Lions Club Tammela auttaa
ikäihmisten kuljetuksissa
(Ruisluoto ja Tammikartano)
Itsenäisyyden juhlavuoden
tapahtumiin.

Veteraanien vierailut
kouluille toteutetaan
vuonna 2017.

Hakkapeliittapatsaan
ja sankarihautaalueen kunnostukset
asiantuntijoiden avulla
yhteistyössä kunnan,
seurakunnan ja järjestöjen
kanssa.

Tammelan Martat kutovat
sukkia sotaveteraaneille.

Itsenäisyyden puun istutus
kunnan puistoon.

Tammelan Sotaveteraanit
ry haluavat kehittää
veteraanimuseota vuoden
2017 aikana. Uuden
näyttelyn kokoaminen ja
avaus vuoden 2017 aikana.

Lisätietoja
Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumista
antaa vapaa-aikasihteeri Päivi Klemelä
puh. 050 376 5162 tai paivi.klemela@tammela.fi.
www.tammela.fi

