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TANSSIA, TAIDETTA JA JOOGAA
30.6. järjestetään jokavuotiset kesämarkkinat keskustassa klo 10-18. Samana iltana teatteri
Lumperossa on Jäniksen vuosi -näytelmän ensi-ilta klo 19.
1.7. kuullaan raikasta iskelmää, kun Elina Helkamäki & Co musisoi torilla klo 12. Musiikkiohjelma
jatkuu myös illalla, kun Kukonhiekasa raikaa Suvi Karjula & In the Mood sekä A.Aallon
rytmiorkesteri.
Heinäkuun ajan keskustassa pääsee kiertämään Kaupunkiluontorasteja! Kartan ja ohjeistuksen saa
Iitan kahviosta, ja täydellä kartalla voi osallistua arvontaan. Kaupunkiluontorastien järjestäjänä
toimii Saarijärven seudun luonnonystävät ry.
3.7., 5.7. ja 7.7. klo 10-11.30 Kauppakatu 8 toisessa kerroksessa tarjolla on joogaa Maisa Kiven
ohjaamana, vapaaehtoinen osallistumismaksu!
Saman osoitteen pihassa koristellaan 4.7. katunäkymää lattiasta pilareihin! Saarijärven
Käsityökeskuksen järjestämä ”Halaavat kädet” –pihapaja lapsille ja nuorille on avoinna klo 12-15.
Jokainen osallistuja saa kuvioida ja valmistaa kankaasta ja hanskoista oman kätensä halaamaan
pilareita. Osallistuminen on ilmaista, ja kaikki tarvikkeet ja materiaalit löytyvät paikanpäältä.
4.7. tapahtuu myös torilla. Saarijärven Harmonikkaorkesterin sulosointuja kuullaan alkaen klo 12,
ja klo 18-19 lavalla konsertoi valloittava, kansanmusiikkia nuorella otteella ja rempseällä
meiningillä soittava Kopla.
5.7. Saarijärven S-marketin pysäköintialueella on pelastuslaitoksen järjestämä koko perheen
turvallisuuspäivä klo 12-15! Ohjelmassa on Kalustoesittelyä, ajankohtaisia turvallisuusasioita ja
mahdollisuus alkusammutusharjoitukseen.
6.7. aukeaa taitelija Jouko Hackzellin näyttävä ateljee Leijonatorni. Taiteilija on itse paikalla 12-18
kertomassa taiteestaan ja Leijonatornin synnystä.
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6.7. Luontaistuntijassa puolestaan päästään tutustumaan Jaksamisleipään! Jaksamisleipä on
kehuttu, lihaakin enemmän proteiinia sisältävä näläntappaja. Ohjelmassa on maistatusta ja
esittelyä.
Kahvila Frisee järjestää 7.7. ensimmäisen yhteislauluiltansa terassilla klo 18-19! Laulattajina
toimivat Vesa-Matti Laaksonen sekä Jukka Hietaniemi.
8.7. toimintaa on aamusta iltaan! Kehrän perinteinen pihakirppis starttaa klo 9. Pihakirppiksen
aikana myös SUN Saarijärven torikahvila on avoinna. Klo 15 Sumppila valtaa keskustan torin, kun
vuorossa on Summassaaren toritanssit! Ohjelman alussa nähdään maistiainen teatteri ReTen
Mielensäpahoittaja – Iloisia aikoja näytelmästä. Torilla tanssittajana toimii Hannu Auvinen solo
band, ja myynnissä on makeaa ja suolaista purtavaa.
Illalla tanssit sen kuin jatkuvat, kun Katri Helena hurmaa Kukonhiekan huvikeskuksessa.
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