
 
 
 

 
 
 

 
 
 

RAHKOLAN KESÄ 2021 OHJELMA 
 
Rahkolan Kesän 2021 avajaiset  
Lauantaina 12.6.2021 klo 13.00 
 
avaus maakuntajohtaja Esa Halme 
 
   
Veden Varassa 
 
12.6.-1.8.2021 Rahkolan Roosan Pirtti 
avoinna ke 10-16, to – su 12 - 16 

Taideyhdistys Taika ry:n näyttely  

  
Ikaalisten salatut aarteet  

12.6.- 1.8. Rahkolan juhlasali 

avoinna ke 10-16, to – su 12 – 16 

Teoksia Ikaalisten kaupungin kokoelmista  
 

 
ZOO 
 
12.6. - 4.7. Rahkolan Väentupa 
avoinna ke 10-16, to – su 12 - 16 
 
Tanja Vuorisen näyttely 
https://www.instagram.com/luonnonele    

https://www.instagram.com/luonnonele


 

 

 

 
Ikaalisten komearaitainen kansallispuku 
Rahkolan salissa 
 
12.6. – 1.8.2021 
ke 10-16, to-su 12-16 
 
Kansallispuvun eri versiot alkaen 1920-luvun kotikutoisista raitahameista uuteen 
tarkistettuun kansallispukuun saakka ovat esillä Rahkolan juhlatalon salissa 
Rahkolan kesän aikana. Tarkistetun kansallispuvun komeus kertoo 1700- ja 1800 -
lukujen vaihteen ikaalilaisen kansannaisen juhlapukeutumisesta.  Mallipuvun 
esikuvat löytyvät Suomen Kansallismuseosta ja puku on tehty käsin vanhoilla 
tekniikoilla. Ikaalinen-Seuran ja Ikaalisten Kalevalaisten Naisten hanke Ikaalisten 
komearaitainen - kansallispukuperinne ja taito nykypäivään on mahdollistanut tutun 
puvun uuden tulemisen ja kansallispukuperinteen jatkumisen Ikaalisissa. 
Helena Pesonen puh. 040-7307515 
 
 
Hiiritalo  
 
12.6. - 31.7.2021 Rahkolan Väentuvassa  
Pienoismallien näyttely ja askartelukilpailu.  
Sarjojen parhaat Hiiritalo -rakennelmat palkitaan näyttelyssä vierailevien 
yleisöäänestyksen perusteella Hiiritalon Ystävien herkkukorein, kaikki osallistujat 
saavat muistoksi oman diplomin. Myös äänestäneiden kesken arvotaan eläimellisiä 
ym. yllätyksiä!  
Hiiritalon ystävät https://www.facebook.com/groups/136152729765661  
www.ikaalinen.fi 
Jaana Viilo, puh.  044-5940665, jvii@hotmail.fi 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/136152729765661
http://www.ikaalinen.fi/
mailto:jvii@hotmail.fi


Su 13.6.2021 klo 14:00 

Kirjailijavieraana Ata Hautamäki 

Kirjailija kertoo uusimmasta korona-aikaan tapahtuvasta jännäristään Paluu 
Käpylään, joka päättää hänen Helsinkiin sijoittuvan dekkarisarjansa. Lisäksi 
pohdintaa kirjailijan uralle ryhtymisestä 

Lisätietoja: 

kirjasto@ikaalinen.fi 

https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/ 

https://www.facebook.com/ikaalistenkirjasto 

https://www.instagram.com/ikaalistenkirjasto/ 

 

Luonto liikuttaa -tehtävärata Rahkolan pihapiirissä 14.6.-1.8. 

Omatoiminen tehtävärata on kaikkien käytössä läpi Rahkolan Kesän. Tehtävät 
toimivat parhaiten, kun aikuisella on lapsi tai lapsella aikuinen kaverina. Yhdessä on 
hauskempaa! 

Tiedustelut: Eija Puranen, p. 044-7301 353, eija.puranen@ikaalinen.fi 

 

Kesäinen mindfulness kävely  

keskiviikkona 16.6. klo 18-19  

Tunnin mittainen hyväksyvän tietoisen läsnäolon kävely Rahkolan pihasta alkaen ja 

sinne päätyen. Ohjatun kävelyn aikana tunnistetaan kehon liikkeitä ja tuntemuksia 

sekä pysähdytään tekemään kuulo-, näkö- ja tuntoaistimuksia. Ei edellytä aiempaa 

perehtymistä mindfulnessiin ja normaali kävelykunto riittää. Sateen sattuessa 

toteutetaan Rahkolan sisätiloissa.  

Hannu Sirkkilä, Mindfulness -ohjaaja CFM®hannu.sirkkila@gmail.com 050-587 9697 
valmentamoportti.fi   (3) HS - Valmentamo Portti | Facebook 

mailto:kirjasto@ikaalinen.fi
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/
https://www.facebook.com/ikaalistenkirjasto
https://www.instagram.com/ikaalistenkirjasto/
mailto:eija.puranen@ikaalinen.fi
mailto:hannu.sirkkila@gmail.com
http://valmentamoportti.fi/
https://www.facebook.com/HS-Valmentamo-Portti-931697130282300


Suur-Ikaalisten sukututkijat ry                                                                                   
kesäkuussa 16.6, 23.6, 30.6. ja heinäkuussa 7.7, 14.7, 21.7. ja 28.7.  

keskiviikkoisin klo 13-15 

KYSY 
• mitä tahansa sukututkimukseen liittyvää  
• (nettiyhteydellä pääsemme yli 100 vuotta vanhoihin, digitoituihin 

tiedostoihin) 
• Ikaalisten pohjoisen hautausmaan hautakivistä (2020) 
• Ikaalisten eteläisen hautausmaan hautakivistä (2011) 
• yhdistyksemme toiminnasta, jäseneduista ja voit liittyä jäseneksi 

TUTUSTU julkaisuihimme 
nettisivut:     https://sukututkijat.blogspot.com 
Facebook:    Suur-Ikaalisten Sukututkijat ry | Facebook 
YHTEYSTIEDOT: Mirjami Haavisto, puh. 0400 638 271 

 

Iloa ja turvallisuutta arkeen!  

to 17.6. klo 12-15   Iloa Arkeen-pysäkki ja Kodin turvallisuus  

Etiäppäin-hanke, Jalmari Jyllin Säätiö 

Satu Mäkinen Hankeneuvoja 
p. 044 454 0400 
etiappain@jyllinkodit.fi 

 

 

Luonto liikuttaa –perheliikuntatuokio      

perjantaisin 18.6., 16.7. ja 30.7. klo 10.30-12.00 

Lapsiperheiden yhteinen liikunnallinen tuokio, jossa pääsyvaatimuksia ei ole ja 
jokainen saa ja voi liikkua omien taitojen mukaan. Annetaan ilon kasvaa liikkuessa! 
Tuokio järjestetään Rahkolan pihapiirissä säällä kuin säällä.                                 
Tiedustelut: Eija Puranen p. 044-7301 353, eija.puranen@ikaalinen.fi 

 

https://sukututkijat.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/1623478364548466
mailto:etiappain@jyllinkodit.fi
mailto:eija.puranen@ikaalinen.fi


Joulu on taas  
 
pe 18.6.2021    klo 13-16 
 
Leader ja EDIC Pohjois-Satakunta osallistuvat vuosittain Euroopan maiden väliseen 
Joulukoristevaihtoon. Lähetämme noin 30 eri kohteeseen Suomen jouluperinteitä ja 
aluettamme kuvaavan joulukirjeen/videotervehdyksen sekä koristeita, joita saapuu 
sitten vastavuoroisesti meille Euroopasta esimerkiksi kouluista, päiväkodeista, 
työpajoilta yms. Rahkolassa askartelemme pääosin kierrätysmateriaaleista 
seuraavan joulun lähetystä. Tuomme mukanamme erilaisia malleja ja tarvikkeita, 
mutta osallistujat saavat tehdä millaisen koristeen vaan. Ainoa rajoitus, että lähetys 
mahtuu kirjepostina. Tervetuloa viettämään askarteluiltapäivää kanssamme! 
Yhteystiedot: 
Leena Saloniemi 
040 6838852 
leena.saloniemi@kankaanpaa.fi 
 
www.aktiivinen.fi 
www.facebook.com/leaderpohjoissatakunta 
www.instagram.com/aktiivinen.pohjoissatakunta/ 
twitter.com/LeaderPohjSata 
 

 

Kahvikonsertti 

la 19.6. klo 13.00 Senja Wallin 
 
 
 
Pelimannisoitto 
 
Tiistaina 22.6. klo 18 
 
Pienen pelimannikonsertin aikana kuullaan niin paikallisia pelimannisävelmiä kuin 
musiikkia muualtakin, esiintyjinä Ikaalisten Viulupelimannit. 
 
Aino Ojakoski-Mattila, p. 0400740749/email aino.ojakoskimattila@gmail.com 
 
 

mailto:leena.saloniemi@kankaanpaa.fi
http://www.aktiivinen.fi/
http://www.facebook.com/leaderpohjoissatakunta
http://www.instagram.com/aktiivinen.pohjoissatakunta/
http://twitter.com/LeaderPohjSata
mailto:aino.ojakoskimattila@gmail.com


Puikonkilisyttäjien ja koukunkalisuttajien tapaaminen 
 
ke 23.6.2021 klo 17 alkaen 
Rahkolan pihassa 
 
Kaikki käsityö ryhmät ja ryhmiin kuulumattomat ovat tervetulleita rentoon 
tapaamiseen. Ota mukaan käsityö ja omat eväät. Ohjelmaakin saa esittää. Pihassa 
on tuolit. 
Sateen sattuessa kokoonnumme väentuvassa. 
Lisätietoja saa vaikka minulta. 
Heljä Tuokko 
heljatuokko@hotmail.com 
puh. 0408669051 
 
ke 23.6. klo 12.00 
Saunaklinikka 
Asiantuntija Pentti Hakala 
 
Tule kysymään saunasta ja sen salaisuuksista sekä oppimaan vihdan 
tekoa saunakulttuurin asiantuntijalta ja vihdanteon maailmanmestarilta Pentti 
Hakalalta.  
Pentti Hakala puh. 050-5983933 
 

to 24.6. klo 18 

Musiikkituokio kesäillassa  

Tangosta Suomi-rockiin, kaikkea siltä väliltä erilaisilla sovituksilla.                        
Marita Saal, Tangoseniorikuningatar 2019, Loistava Laulaja 2020 Kari Holmela, 
kitara. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu, Marita 050-584 2369, marita.saal@gmail.com 

 
Jalmari Jyllin Säätiö Etiäpäin-hanke/ SPR/Pioni ry                                                        
Iloa ja turvallisuutta arkeen!  

ke 24.6. klo 12-15  Matkustan ympäri maailmaa/ reittiohjelmisto ja digitaalinen peli 
/Etiäppäin – hanke Jalmari Jyllin Säätiö Etiäppäin-hanke, Jalmari Jyllin Säätiö 

Satu Mäkinen Hankeneuvoja 
p. 044 454 0400 
etiappain@jyllinkodit.fi 

mailto:heljatuokko@hotmail.com
mailto:marita.saal@gmail.com
mailto:etiappain@jyllinkodit.fi


Kesäjoogaa 

Kesäjoogaa Rahkolan pihapiirissä keskiviikkoisin 30.6., 7.7., 14.7., 21.7.ja 28.7. klo 
18.00 - 19.00 ohjaaja Jaana Lammi. 
Helppo ja pehmeä hatha-joogatunti sopii niin aloittelijalle kuin kokeneelle 
joogaajalle. Ota mukaasi joogamatto sekä joustava ja lämmin vaatetus. Säävaraus! 

Maksu 4€/ kerta, käteismaksu paikan päällä.    
Ikaalisten kansalaisopisto / Heli Koistinen p. 044 7301 398  
https://ikaalinen.fi/kasvatus-ja-koulutus/kansalaisopisto/ 
https://www.facebook.com/Ikaalisten-kansalaisopisto-305693946932 

 
Pop up Käsityötori 
 
ke 30.6.2021 
Rahkolan pihapiirissä klo 10 – 15 
 
 
Liikuntapalveluiden esittely 
 
ke 30.6. klo 12–15  
Tietoa liikuntatoimesta, liikuntaneuvonnasta, liikuntaryhmistä, liikuntasuosituksista 
yms. Mahdollisuus testata puristusvoima 
Terveysliikuntakoordinaattori Marika Salminen. marika.salminen@ikaalinen.fi 044 
730 1350 nettisivut: https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntatoimi/ 
Facebook: Liikuntakoordinaattori Ikaalinen 
Instagram: liikuntatoimi_ikaalinen 

 

ke 30.6. klo 10-15 
Pop up   ja riemukas ohjaustuokio 
  
Rahkolan pop up:ssa Ikatan käsityön ohjaustoiminnan opiskelijoiden myyntituotteita 
monimateriaaleista! 
Lisäksi tarjoamme värikkäitä ideoita ja ohjausta puutarhaan sopivien pienten 
somistustuotteiden valmistukseen.  
Tervetuloa!  
Päivi Koskell 0405430116 ja Minna Anttonen 0400735385 
 
Löydät meidät ja tuotteitamme Insta: uus_elama tai Face: UUSelämä. 

https://ikaalinen.fi/kasvatus-ja-koulutus/kansalaisopisto/
https://www.facebook.com/Ikaalisten-kansalaisopisto-305693946932
mailto:marika.salminen@ikaalinen.fi
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntatoimi/


 
Jalmari Jyllin Säätiö Etiäpäin-hanke/ SPR/Pioni ry  

Iloa ja turvallisuutta arkeen!  

ke 30.6. klo 12-15 Matkustan ympäri maailmaa/ reittiohjelmisto ja digitaalinen peli 
/Etiäppäin – hanke Jalmari Jyllin Säätiö Etiäppäin-hanke, Jalmari Jyllin Säätiö 

Satu Mäkinen 

Hankeneuvoja 
p. 044 454 0400 
etiappain@jyllinkodit.fi 

 

Palladio, näyttely italialaisista maalaiskartanoista 
  
30.6. – 1.8.2021   Väentuvan aulatilat ja Paakari 
avoinna ke 10-16, to – su 12 - 16 
Unescon maailmanperinnekohteisiin kuuluvat Pohjois-Italiassa Veneton alueella 
sijaitsevat aatelishuvilat.  
Näyttely järjestetään yhteistyössä Veneton alueen italialaisten yhteistyökumppanien 
kanssa. 
http://whc.unesco.org/en/list/712 
Krista Antila 050-5206396  
www.aktiivinen.fi    
Facebook:  https://www.facebook.com/search/top?q=Europe%20Direct%20Pohjois-
Satakunta  
ja https://www.facebook.com/search/top?q=Leader%20Pohjois-Satakunta 
 
 
Jalmari Jyllin Säätiö Etiäpäin-hanke/ SPR/Pioni ry  

Iloa ja turvallisuutta arkeen!  

to 1.7. klo 12-15 Iloa Arkeen-pysäkki ja Kodin turvallisuus Etiäppäin-hanke Jalmari 
Jyllin Säätiö /SPR/Pioni ry Etiäppäin-hanke, Jalmari Jyllin Säätiö                                 
Satu Mäkinen, Hankeneuvoja 
p. 044 454 0400 
etiappain@jyllinkodit.fi 

mailto:etiappain@jyllinkodit.fi
http://whc.unesco.org/en/list/712
http://www.aktiivinen.fi/
https://www.facebook.com/search/top?q=Europe%20Direct%20Pohjois-Satakunta
https://www.facebook.com/search/top?q=Europe%20Direct%20Pohjois-Satakunta
https://www.facebook.com/search/top?q=Leader%20Pohjois-Satakunta
mailto:etiappain@jyllinkodit.fi


                                                     

To 1.7. klo 14                                              

Vanha Ikaalinen 

Leena Sälli kerrontaa ja musiikkia 

Leena Sälli puh. 050 3759 698 

 

Pop up ja kesäinen ohjaustuokio  
 
ke 7.7. klo 10-15 
 
Päivi Koskell 0405430116 ja Minna Anttonen 0400735385 
Rahkolan pop up:ssa Ikatan käsityön ohjaustoiminnan opiskelijoiden myyntituotteita 
monimateriaaleista! 
Lisäksi tarjoamme värikkäitä ideoita ja ohjausta puutarhaan sopivien 
somistustuotteiden valmistukseen. Osallistu myös ke 30.6 ja 21.7 ohjauksiimme 
Rahkolassa! 
Löydät meidät ja tuotteitamme Insta: uus_elama tai Face: UUSelämä 

 

 
Pop up Käsityötori 
 
ke 7.7.2021 
 
Rahkolan pihapiirissä klo 10 - 15 

 

Rahkolan historiaa ja muistikuvia 50-luvulta  

8.7. klo 14  

Rahkolan arkea ja juhlia muistelevat Leena Pirttijärvi ja Pekka Miettinen. 
Jutustelussa mukana Liisa Wright, joka kertoo myös talon aikaisemmista 
vuosisadoista. Jos haluat antaa valokuvia tähän tilaisuuteen muidenkin nähtäväksi, 
ota yhteyttä liisawright@hotmail.com 050 5967966. 

mailto:liisawright@hotmail.com


Lauluyhtye Usman konsertti Rahkolassa  

to 8.7. kello 17.00  
Laulyhtye Usma on neljän ikaalilaisen naisen muodostama kvartetti, joka esittää 
vokaalimusiikkia neliäänisesti.  
 
Rahkolan kesän 2021 tapahtumiin lukeutuva konsertti koostuu kahdesta osasta. 
Ensimmäisessä osassa Usma-kvartetti laulaa Kaj Chydeniuksen säveltämän Ilon 
päivät, surun päivät -laulusarjan. Tekstin kyseiseen teokseen on runoillut Jukka 
Itkonen.  
 
Konsertin toinen osa sisältää katsauksen Usma-kvartetin vuosien varrella esittämään 
ohjelmistoon. Luvassa on suomalaisia, kesäisiä kappaleita - nykymusiikkia 
unohtamatta. Kuulemme mm. neljä kansanlaulusovitusta. Ohjelma sisältää myös 
muutaman englanninkielisen laulun.  
 
Koronatilanteesta ja säästä riippuen konsertti toteutetaan joko ulkona Rahkolan 
pihapiirissä tai kartanon sisätiloissa.  
Vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa! linkki tapahtuman nettisivulle: 
 https://www.ikaalistenseurakunta.fi/tapahtumat/2021-07-08/lauluyhtye-usman-
konsertti-rahkolassa-klo-18 
 
yhteyshenkilö Johanna Eränen, p. 044-744 0030 ja sähköposti: 
johanna.eranen@evl.fi 
 
Ilmainen kehonhuoltotunti 
 
pe 9.7. klo 11–11.45.  Harjoitetaan tasapainoa ja tehdään liikkuvuusharjoittelua 
sekä venytyksiä. Osa harjoitteista tehdään matolla, oma jumppamatto mukaan.  
Ohjaajana Marika Salminen marika.salminen@ikaalinen.fi 044 730 1350 
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntatoimi/ 
Facebook: Liikuntakoordinaattori Ikaalinen Instagram: liikuntatoimi_ikaalinen 
 
Nouskin pihasuunnistus 
 
Tervetuloa tutustumaan suunnistusharrastukseen Rahkolan pihan alueelle 
perjantaina 9.7. klo 12-14 
Paikalla on Ikaalisten Nousevan-Voiman nuoria suunnistajia opastamassa lajin 
alkeisiin. Saat oman pihakartan ja pääset käymään lyhyellä suunnistusradalla. 
Eksymään et pääse! Lapsille mukaan pieni yllätys.  
Tapahtuma on ilmainen. Kristiina Oksanen, kistaok@gmail.com, 040-701 7698 

https://www.ikaalistenseurakunta.fi/tapahtumat/2021-07-08/lauluyhtye-usman-konsertti-rahkolassa-klo-18
https://www.ikaalistenseurakunta.fi/tapahtumat/2021-07-08/lauluyhtye-usman-konsertti-rahkolassa-klo-18
mailto:johanna.eranen@evl.fi
mailto:marika.salminen@ikaalinen.fi
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntatoimi/
mailto:kistaok@gmail.com


 

Kahvikonsertti 

la 10.7. klo 13.00 Senja Wallin 
 
 
Maalataan ja piirretään yhdessä! 
 
Lauantai 10.7.2021 klo 11.00   Rahkolan pihapiiri 
Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä. Ikaalisten taideyhdistys Taika ry järjestää 
kaikille avoimen maalaustapahtuman. Tapahtumaa luotsaa ja inspiroi 
yhdistyksemme omat värikkäät taiteilijat Liisa Löfman sekä Pertti Ahonen.  
Ota mukaan aimoannos leikkimieltä ja uteliaisuutta sekä omat tarvikkeet. 
Kirsti Järvensivu Taikan sihteeri p. 040 7159295 
https://www.facebook.com/ikaalistentaideyhdistys 
http://ikaalistentaideyhdistys.blogspot.com/ 

Kirjailijavieraana Anni Kytömäki  

Su 11.7.2021 klo 14:00 

Kirjailija kertoo teoksestaan Margarita, joka voitti vuoden 2020 kaunokirjallisuuden 
Finlandia-palkinnon.  Haastattelijana Helena Pesonen. Luvassa myös pianomusiikkia. 

kirjasto@ikaalinen.fi 

https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/ 

https://www.facebook.com/ikaalistenkirjasto 

https://www.instagram.com/ikaalistenkirjasto/   

 
ArvoAreena 
 
Rahkolan piha to 15.7.2021 klo 13 - 14.30 
Mikä on Ihminen?  
Keskustelua kristillisestä ihmiskäsityksestä 
 
Pirkko Hakkarainen  
0400 729 807 

mailto:kirjasto@ikaalinen.fi
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/
https://www.facebook.com/ikaalistenkirjasto
https://www.instagram.com/ikaalistenkirjasto/


 
Jalmari Jyllin Säätiö Etiäpäin-hanke/ SPR/Pioni ry  

Iloa ja turvallisuutta arkeen!  

to 15.7. klo 12-14 Iloa Arkeen-pysäkki ja Kodin turvallisuus Etiäppäin-hanke Jalmari 
Jyllin Säätiö /SPR/Pioni ry . Etiäppäin-hanke, Jalmari Jyllin Säätiö 

Satu Mäkinen Hankeneuvoja 
p. 044 454 0400 
etiappain@jyllinkodit.fi 

 
 
Jalmari Jyllin Säätiö Etiäpäin-hanke/ SPR/Pioni ry  

Iloa ja turvallisuutta arkeen!  

pe 16.7. klo: 12-14 Iloa Arkeen-pysäkki ja Kodin turvallisuus Etiäppäin-hanke Jalmari 
Jyllin Säätiö /SPR/Pioni ry Etiäppäin-hanke, Jalmari Jyllin Säätiö 

Satu Mäkinen, Hankeneuvoja 
p. 044 454 0400 
etiappain@jyllinkodit.fi 

 
 
Metsän henki – veden voima 
 
Lauantaina 17.7.2021 klo 13–16 Ikaalisten Kalevalaisten Naisten runoryhmä  

järjestää Rahkolan pihapiiriin kolmen näyttämön esityksen Metsän henki – veden 
voima. Esittäjät kiertävät, yleisöllä on istumapaikat. Luvassa on nonstop-tyyliin 
mitallista runoa ja meditatiivista tekstiä. 

https://www.facebook.com/groups/165193327018870 
http://ikaalistenkalevalaisetnaiset.net/tapahtumat.htm 

Taina Hiiri, p.  040 762 4994 

 
 
 

mailto:etiappain@jyllinkodit.fi
mailto:etiappain@jyllinkodit.fi
https://www.facebook.com/groups/165193327018870
http://ikaalistenkalevalaisetnaiset.net/tapahtumat.htm


Yhteislaulutilaisuus Juhlatalo Rahkolassa 
su 18.7. klo 14 
 
Rahkolan kesän 2021 tapahtumiin lukeutuvassa yhteislaulutilaisuudessa laulamme 
kesäisiä lauluja Rahkolan kartanon kauniissa ympäristössä.  
Laulattajana Anna Aila. Vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa! 
linkki tapahtuman 
nettisivulle: https://www.ikaalistenseurakunta.fi/tapahtumat/2021-07-
18/yhteislaulutilaisuus-juhlatalo-rahkolassa-klo-14  
yhteyshenkilö Johanna Eränen, p. 044-744 0030 ja sähköposti: 
johanna.eranen@evl.fi 

 

Kirjastosta poistettujen kirjojen myynti 

Ti-la 20.-24.7.2021 Puistofilosofiaviikon aikana Rahkolan kesässä toimii Ikaalisten 
kaupunginkirjastosta poistettujen kirjojen myyntipiste. Tee kirjalöytöjä erittäin 
edullisesti! Lisätietoja: 

kirjasto@ikaalinen.fi 

https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/ 

https://www.facebook.com/ikaalistenkirjasto 

https://www.instagram.com/ikaalistenkirjasto/ 

 
Sarjakuvanäyttely Iteratiivisesta Herrasmiehestä 
Juhlatalo Rahkolan Väentuvassa 20.7. – 31.7.2021 
  
Näyttely koostuu sarjakuvataiteilija Tero Vision Iteratiivinen Herrasmies -
sarjakuvateoksen originaalipiirroksista. Iteratiivinen Herrasmies on 20 
sarjakuvastripin kokoelma, jossa loputtomassa muutoksen/kehityksen tilassa oleva 
mies pohdiskelee elämän ja ihmisyyden eri puolia. Kokonaisuutena sarjakuvan sävy 
on samaan aikaan syvällinen ja humoristinen.  
 Tero Visio (s. 1984) on Tampereella asuva graafinen suunnittelija ja 
sarjakuvataiteilija. Sarjakuvassa häntä kiehtoo taidelajin avaruus – joka puolelta on 
mahdollisuus löytää uusia tapoja ilmaista ja kertoa tarinoita. Kaikkea ei ole vielä 
sanottu. Lisää Tero Vision sarjakuvia löytyy osoitteesta: 
https://www.instagram.com/terovisio 

https://www.ikaalistenseurakunta.fi/tapahtumat/2021-07-18/yhteislaulutilaisuus-juhlatalo-rahkolassa-klo-14
https://www.ikaalistenseurakunta.fi/tapahtumat/2021-07-18/yhteislaulutilaisuus-juhlatalo-rahkolassa-klo-14
mailto:johanna.eranen@evl.fi
mailto:kirjasto@ikaalinen.fi
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto/
https://www.facebook.com/ikaalistenkirjasto
https://www.instagram.com/ikaalistenkirjasto/
https://www.instagram.com/terovisio


ke 21.7. klo 10-15 
Ohjaustuokio; kirjan mielikuvituksellinen uusiokäyttö 
 
Päivi Koskell 0405430116 ja Minna Anttonen 0400735385  
 
Yksilöllisen teoksen luominen Ikaalisten kirjastoon, heidän poisto kirjoistaan. 
Osallistu ja jätä jälkesi teokseen! 
Lisäksi ohjaustuokioita kirjojen uudelleen käytöstä ja käsityötuotteiden myyntiä. 
 
Löydät meidät ja tuotteitamme Insta: uus_elama tai Face: UUSelämä 

 

Kesäinen mindfulness kävely  

to 22.7. klo 18-19 Tunnin mittainen hyväksyvän tietoisen läsnäolon kävely Rahkolan 

pihasta alkaen ja sinne päätyen. Ohjatun kävelyn aikana tunnistetaan kehon liikkeitä 

ja tuntemuksia sekä pysähdytään tekemään kuulo-, näkö- ja tuntoaistimuksia. Ei 

edellytä aiempaa perehtymistä mindfulnessiin ja normaali kävelykunto riittää. 

Sateen sattuessa toteutetaan Rahkolan sisätiloissa.  

Hannu Sirkkilä, Mindfulness -ohjaaja CFM®hannu.sirkkila@gmail.com                      
050-587 9697 valmentamoportti.fi   (3) HS - Valmentamo Portti | Facebook 

 

ArvoAreena 

Rahkolan piha Su 25.7.2021 klo 12-16 

ArvoAreena keskustelee kristilliseen yksilö- 

ja yhteiskuntaetiikkaan perustuvista arvoista nimekkäitä asiantuntijoita 

kuullen. Tänä kesänä kansanedustaja, VTT Jouko Jääskeläistä, prof. Tapio 

Puolimatkaa sekä VT, FT Markku Luomaa.  

Pirkko Hakkarainen   0400 729 807 

 
 
 
 

mailto:hannu.sirkkila@gmail.com
http://valmentamoportti.fi/
https://www.facebook.com/HS-Valmentamo-Portti-931697130282300


Illanvietto rippileirin tapaan Juhlatalo Rahkolan pihapiirissä                                        
to 29.7. klo 18 
 
Tervetuloa viettämään iltaa rippileirin tapaan juhlatalo Rahkolan kauniissa 
pihapiirissä!  
Kirkkoherra Juha Aila, seurakunnan muut työntekijät ja rippileirien isoset isännöivät 
ja emännöivät iloista illanviettoa rippileiriltä tuttuine leikkeineen ja lauluineen. 
Illanvietto kuuluu Rahkolan kesän 2021 tapahtumiin ja on tarkoitettu kaikenikäisille - 
vauvasta vaariin. Tilaisuudessa myydään myös grillimakkaraa lähetyksen hyväksi. 
 
Vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa! 
linkki tapahtuman 
nettisivulle: https://www.ikaalistenseurakunta.fi/tapahtumat/2021-07-
29/illanvietto-rippileirin-tapaan-rahkolan-pihapiirissa-klo-18 
yhteyshenkilö Johanna Eränen, p. 044-744 0030 ja sähköposti: 
johanna.eranen@evl.fi 
 
 
Villiruokakurssi: ”Älä vihaa rikkaruohoja, syö ne” 
 
Lauantai ja sunnuntai 31.7-1.8.2021 klo 12-16, yht. 10h.  
Rahkolan piha-alueella ja keittiössä. Maksullinen kansalaisopiston kurssi. Ilm. 
kansalaisopiston kautta. Opettaja: Outi Karttunen, luontaistuoteneuvoja (=sieni- ja 
yrttineuvoja), ranskan kielen opettaja. 
Tämän kurssin käytyäsi saatat taipua tunnistamaan ja tunnustamaan pihan perukan 
pahikset hyviksi, käyttökelpoisiksi ja ennen kaikkea ilmaisiksi ”gourmet” ruoka-
aineiksi. 
Ilmoittautuminen tapahtuu kansalaisopiston kautta. 
 (Kurssille on jatkoa syyskuussa 2021 10h ”Villiruokaa: Sienet ja marjat” ja 4h 
”Villiruokaa: Säilöntäpäivä” Kurssipaikka: Yhteiskoulun kotitalousluokka Y204 + 
luontoretket. Kummastakin kurssista erillinen maksu.) 
Lisätietoja:  outi.karttunen@ikaalinen.fi   puh. 040-7234616 
https://www.facebook.com/Ikaalisten-kansalaisopisto-3056  
 
Rahkolan Kesän 2021 päättäjäiset 
 
la 31.7.2021 klo 16 
 
Eduskunnan sivistysvaliokunnan  
puheenjohtaja Paula Risikko, muu ohjelma tarkentuu myöhemmin 

https://www.ikaalistenseurakunta.fi/tapahtumat/2021-07-29/illanvietto-rippileirin-tapaan-rahkolan-pihapiirissa-klo-18
https://www.ikaalistenseurakunta.fi/tapahtumat/2021-07-29/illanvietto-rippileirin-tapaan-rahkolan-pihapiirissa-klo-18
mailto:johanna.eranen@evl.fi
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https://www.facebook.com/Ikaalisten-kansalaisopisto-3056


MLL:n Ikaalisten yhdistyksen tapahtumat Rahkolan Kesään 2021: 

 

MLL toimintatuokio lapsiperheille 

ke 16.6. klo 14.30-16.00 piha-alueella 

Lisätietoja https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

  

MLL Kesäkerho 5-8-vuotiaille 

to 17.6. klo 13-16 

Ennakkoilmoittautuminen, kertamaksu 

Tarkemmat tiedot https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

  

MLL toimintatuokio lapsiperheille 

ke 23.6. klo 14.30-16.00 piha-alueella 

Lisätietoja https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

  

 

MLL Kesäkerho 5-8-vuotiaille 

to 24.6. klo 13-16 

Ennakkoilmoittautuminen, kertamaksu 

Tarkemmat tiedot https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

 

 

https://ikaalinen.mll.fi/
https://ikaalinen.mll.fi/
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MLL toimintatuokio lapsiperheille 

ke 30.6. klo 14.30-16.00 piha-alueella Lisätietoja https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL 
Ikaalinen 

  

MLL Kesäkerho 5-8-vuotiaille 

to 1.7. klo 13-16 

Ennakkoilmoittautuminen, kertamaksu 

Tarkemmat tiedot https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

  

 

MLL toimintatuokio lapsiperheille 

ke 7.7. klo 14.30-16.00 piha-alueella 

Lisätietoja https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

  

MLL Kesäkerho 5-8-vuotiaille 

to 8.7. klo 13-16 

Ennakkoilmoittautuminen, kertamaksu 

Tarkemmat tiedot https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

  

MLL toimintatuokio lapsiperheille 

ke 14.7. klo 14.30-16.00 piha-alueella 

Lisätietoja https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

 

https://ikaalinen.mll.fi/
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 MLL Kesäkerho 5-8-vuotiaille 

to 15.7. klo 13-16 

Ennakkoilmoittautuminen, kertamaksu 

Tarkemmat tiedot https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

  

MLL toimintatuokio lapsiperheille 

ke 21.7. klo 14.30-16.00 piha-alueella 

Lisätietoja https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

 

MLL Kesäkerho 5-8-vuotiaille 

to 22.7. klo 13-16 

Ennakkoilmoittautuminen, kertamaksu 

Tarkemmat tiedot https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

  

MLL toimintatuokio lapsiperheille 

ke 28.7. klo 14.30-16.00 piha-alueella 

Lisätietoja https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen 

  

MLL Kesäkerho 5-8-vuotiaille 

to 29.7. klo 13-16 

Ennakkoilmoittautuminen, kertamaksu 

Tarkemmat tiedot https://ikaalinen.mll.fi ja fb: MLL Ikaalinen Eija Puranen, p. 044-
7301 353 
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