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KYRKSLÄTTSDAGARNA 

OCH FINLAND 100 

YHDESSÄ -TILLSAMMANS 

20.-27.8.2017  
 

 
Finland 100-jubileumsåret sätter egen prägel på Kyrkslättsdagarna i år och gör programutbudet 
mångsidigare. Temat är det samma som hela Finlands jubileumsår har, YHDESSÄ – TILLSAMMANS. Det har 
verkligen samlat aktörer av olika slag. Det finns med många aktörer inom den tredje sektorn och det 
bekanta Tivoli Sariola, men också helt nya organisationer och företag. Vi får också se helt nya 
konstproduktioner på utställningar i biblioteket och på Wohls gård.  
 
Konsertserien Tonernas mosaik erbjuder musikstilar för varje smak. I konserterna uppträder musiker från 
Kyrkslätt. Konsertserien börjar redan söndagen 20.8. Söndagen 27.8 kulminerar evenemangshelheten i det 
gemensamma PopUp-matevenemanget på Kyrkslätts torg. Genast efter det får man ännu njuta av 
jubileumskonserten och vid bra väder även av stjärnförevisning som avslutning på kvällen. 
 
Nu kan du planera för hela veckan intressanta saker som du och dina vänner kan lyssna på och se i 
Kyrkslätt! 
 
På alla arrangörers vägnar 
Maaret Eloranta 
Kulturdirektör 
Kyrkslätts kommun 

 

1 Kyrkslätts centrum med omgivningar 

2 Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 

3 Masaby  

4 Hvitträsk 

5 Lappböle 

6 Vols 

7 Veikkola 

8 Porkala 

9 Sarvvik 

 

 

Blå färg = Finland 100 evenemang 

 
www.kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna ;  

www.kyrkslatt.fi/finland100 

http://www.kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna
http://www.kyrkslatt.fi/finland100
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14.8 - 27.8 Fotografiutställning: Barn som finländska konstnärer  
Fotografiutställning där barn uppträder som finländska konstnärer i  tidsresa-bilder. 
Fotona har skapats i samarbete med museer. Fotografen är Carmen Tomas. 
Kyrkslätts huvudbibliotek, Kyrktorget 1, Kyrkslätt, 1 
Finland 100 Pienten sankareiden aikamatka, inträdesavgift: http://www.borealisphotographyct.com/ 
 
Söndag 20.8.2017 14–18 Trad & Folk  
Folkmusikalisk öppningskonsert för evenemanget Tonernas Mosaik. Medverkande: Kyrkslätts spelmän, 
Porkkalan Laulu, Usko Välimäkis dragspelande familj, Kyrkslätts folkdansare, MKUBf:s juniorfolkdanslag, 
Folkmusiktrion YyKaaKoo, Folkgruppen Kyntäjä, Sånggruppen VisLa, Duo Veikkolan pojat, Lappböle 
hornkapell, Hyvä trio. 
Wohls gård, Volsvägen 605 B, Vols, 6 
Tonernas mosaik-arbetsgrupp, inträdesavgift: 10 eur, www.saveltenmosaiikki2017.fi 
  
Onsdag 23.8 19:00 Kesäyön unelmia - Sommarnattens drömmar 
Den traditionella konserten Sommarnattens drömmar ordnas i år  23.8 kl.19 i Kyrkslätts kyrka. Solisterna är 
Anton Kukkonen, cello, Susann Joki, sopran, Mirka Arola, mezzosopran, Hanna Noro, flöjt, Ina Söderlund, 
violin. Konsertens pianister och ackompanjatörer är Alina Sorjonen och Janina Närhi. Bland kompositörerna 
är bl.a. J. Sibelius, O. Merikanto och Aulis Sallinen. Fritt inträde / program 10 e. Under pausen kaffe på 
kyrkbacken. 
Kyrkslätts kyrka, Stallsbacken 1, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts svenska församling, inträdesavgift: www.kyrkslattsvenska.fi 
 
Torsdag 24.8 kl. 17–21 Tivoli Sariola Kirkkonummella - Tivoli Sariola i Kyrkslätt 
Tivoli Sariola anländer till Kyrkslättsdagarna i Kyrkslätt 24–28.8.2017.  
Det 129 år gamla familjeföretaget erbjuder sina kunder oförglömliga upplevelser och traditionella 
tivolinöjen i en glad och trygg nöjesomgivning. Bland Tivoli Sariolas omfattande urval av attraktioner hittar 
var och en säkert sina egna favoriter! På tivolifältet ordnas dagligen förtjusande dockteaterföreställningar 
och om vädret tillåter också otroliga luftakrobatiuppträdanden, som är gratis. 
Ishallens P-område, Gamla Kustvägen 8, Kyrkslätt, 1 
Tivoli Sariola, inträdesavgift: Fritt inträde till området, https://tivolisariola.fi/fi/ 
 
Obs! Även måndag 28.8 kl. 16–20 
Tivoli Sariola Kirkkonummella - Tivoli Sariola i Kyrkslätt 
Måndagen 28.8 är tivolit undantagsvis öppet kl. 16–20. På tivolifältet ordnas dagligen förtjusande 
dockteaterföreställningar och om vädret tillåter också otroliga luftakrobatiuppträdanden, som är gratis. 
Bland tivolits omfattande urval av attraktioner hittar var och en säkert sina egna favoriter! 
Ishallens P-område, Gamla Kustvägen 8, Kyrkslätt, 1 
Tivoli Sariola, inträdesavgift: Fritt inträde till området, https://tivolisariola.fi/fi/ 
 
FREDAG 25.8.2017 
 
9–20 Välkommen till biblioteket 
På fredagskvällen har vi öppet som vanligt till kl. 20. 
Kyrkslätts huvudbibliotek, Kyrktorget 1, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts bibliotek, inträdesavgift: https://www.kyrkslatt.fi/bibliotek 
Fotografiutställning: Barn som finländska konstnärer  
Fotografiutställning där barn uppträder som finländska konstnärer i  tidsresa-bilder, fotograf Carmen 
Tomas. Finland 100 Pienten sankareiden aikamatka, http://suomifinland100.fi/project/pienten-
sankareiden-aikamatka/ 
Kari Ahonen – Till siste man –fotografiutställning  
Veteraner och krigsinvalider i Kaunialasjukhus har fotograferats till utställningen.  

http://www.borealisphotographyct.com/
http://www.saveltenmosaiikki2017.fi/
http://www.kyrkslattsvenska.fi/
https://tivolisariola.fi/fi/
https://tivolisariola.fi/fi/
http://www.kirkkonummi.fi/bibliotek
http://suomifinland100.fi/project/pienten-sankareiden-aikamatka/
http://suomifinland100.fi/project/pienten-sankareiden-aikamatka/
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Även små ting har mycket att berätta  
Kyrkslätts kulturtjänster. https://www.facebook.com/Pienikin-kertoo-paljon-Även-små-ting-har-mycket-att-
berätta-730236370463646/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 
 
15-22 Merenneitojen paluu - Sjökarlarna går igen 
Konstevenemang i havsanda, fotograf Erik Uddströms och konstnär Pentti Aaltonens konstutställningar, 
olika artister och sånger för barn och folk med barnasinne under hela evenemanget. Ytterligare 
information: www.penttiaaltonen.com/ajankohtaista 
Ungdomsföreningens hus Rigårdsnäs i Porkala, Porkalavägen 1710, Porkala, 8 
Porkalakonstnärerna Aaltonen, Uddström, www.penttiaaltonen.com/ajankohtaista 
 
17–19 Öppet hus på Gymi 
Nu finns Gymi i Kyrkslätt! 
Öppet hus ger dig möjlighet att bekanta dig med Gymis nya lokaler och verksamhet. Deltagarna får göra 
konster och träna i egen takt med hjälp av olika redskap. Under evenemanget ordnas korta handledda 
stunder i parkour, gymnastik och cirkus. Evenemanget lämpar sig för alla åldrar. Anmäl gid på förhand  
https://drive.google.com/open?id=0B-HMsAANU3TSbXBodXphOHNqNEU 
Gymi Kyrkslätt, Munkkullavägen 7, Kyrkslätt, 1 
Gymi, www.gymi.fi 
 
17–21 Tivoli Sariola i Kyrkslätt 
Det 129 år gamla familjeföretaget erbjuder sina kunder oförglömliga upplevelser och traditionella 
tivolinöjen i en glad och trygg nöjesomgivning. Bland Tivoli Sariolas omfattande urval av attraktioner hittar 
var och en säkert sina egna favoriter! 
Ishallens P-område, Gamla Kustvägen 8, Kyrkslätt, 1 
Tivoli Sariola, inträdesavgift: Fritt inträde till området, https://tivolisariola.fi/fi/ 
  
17–20 Mätning av näringsämnen 
Med hjälp av mätning av näringsämnen får du värdefull information om kroppens tillstånd och vet vad din 
kropp behöver. Mätning av vitaminer, mineraler och spårämnen sker genom att hålla en ultraljudssensor 
med handen under cirka en minut. Efter det får du en analys som en sjukskötare upprättat, en skriftlig 
rapport samt en rekommendation för förbättring av kroppens välmående.  Mätningen tar sammanlagt 15–
20 minuter och kostar 20 €. Kaffeservering! VÄLKOMNA TILL MÄTNINGEN! 
Kyrkslätts centrum, Klockarbacken 1 B 17, ingång via husets södra ända, Kyrkslätt. 1 
Terveyspulssi,  www.terveyspulssi.fi 
 
18–21 Coming Visible presenterar: Tonsaga; Komponerande liv - Levande kompositioner 
Tonsaga; Komponerande liv - Levande kompositioner är ett gemenskapskonstprojekt som genom musik och 
multimediaberättelser skärskådar åldringars berättelser och länkar dem till konstnärernas och lyssnarnas 
egna berättelser. Som ett resultat av projektet genomförs i Vols i Kyrkslätt en interaktiv multimedia-
konstutställning 25.8–22.9.2017. 
Utställningen består av ljudinstallationer, inspelade intervjuer, material som komponerats under projektet, 
olika betydelsefulla föremål, fotografier samt till publiken riktade övningar som aktiverar hörselsinnet.  
Projektet genomförs i samarbete med vårdinrättningen Volshemmet i Kyrkslätt, där verksamhetens 
daggrupp har en central roll i den skapande processen i fråga om konstverken. Utställningens ämnen 
bygger på frågor, återkommande teman och individuella berättelser som framkommit under tiden som 
spenderats i vårdhemmets gemenskap.  
Coming Visible är ett nordiskt konstnärskollektiv som består av två musiker:  Satu Kolehmainen (FI) och 
Simon Voigt  (DE/DK). Coming Visible undersöker fenomen, människor och aktuella samhälleliga teman 
genom att lyfta fram frågor och skapa ett rum för betydelsefulla möten, där interaktionen sker genom 
musik, ljud och berättande.  
Utställningen utmanar till att lyssna och uppleva vår omgivning och berättelserna i våra liv på nya sätt. 

https://www.facebook.com/Pienikin-kertoo-paljon-Även-små-ting-har-mycket-att-berätta-730236370463646/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Pienikin-kertoo-paljon-Även-små-ting-har-mycket-att-berätta-730236370463646/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://www.penttiaaltonen.com/ajankohtaista
https://drive.google.com/open?id=0B-HMsAANU3TSbXBodXphOHNqNEU
http://www.gymi.fi/
https://tivolisariola.fi/fi/
http://www.terveyspulssi.fi/
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Wohls Gård, Volsvägen 609 B, Volst, 6 
Coming Visible, inträdesavgift: Marknadsföringsansvarig: Reeta Piipari, rhuurre@gmail.com, 046-9341237 
 
18–23 I Konststugan på Konstens natt live-musik, soppmiddag och konstsmörgåsar.  
Enligt årets 100-årstema kan ni se konstutställningen ”100 arbeten”. Välkommen! 
Konststugan, Prästgårdsvägen 1 b, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts Konstförening, www.kirkkonummentaideyhdistys.fi 
 
19–22 Reser tillsammans 
Fredag: Evenemang för ungdomar. Musik, spel samt konst och konstnärer.  Kirkkonummen 
Helluntaiseurakunta, Kirkkonummen vapaaseurakunta, Elim Församlingen, Mankin raamatullinen 
seurakunta ja Lähellä ihmistä Ry. 
Toivontori, Kyrktorget 2, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts pingstförsamling, www.knhsrk.fi 
 
21–22 Hundra år i toner 
St. Michael Brass stämmer upp Hundra år i toner. 
I konserten får vi höra älskade toner men glömmer inte heller dagens musik, bl.a. Sibelius, Kuula, Merikanto, 
Maasalo och Kyllönen hör till konsertens kompositörer. Konserten leds av Dir. Mus. Tarja Viitanen. 
Konserten är en del av programmet för hundraårsfirandet av Finlands självständighet. 
Kyrkslätts kyrka, stallbacken 1, Kirkkonummi, 1 
Kyrkslätts finska församling, program: 10 € 
 
LÖRDAG 26.8.2017 
 
9–14 Vi bekantar oss med kyrkans skatter 
Under guidning bekantar vi oss med skatterna i St. Mikaels kyrka. 
St. Mikaels kyrka, Stallsbacken 1, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts finska församling, www.kirkkonummenseurakunnat.fi 
 
9–15 Loppmarknad i köpcentrum Kirsikka 
Superpopulära Kirsikka stora loppmarknad inne i CM och Kirsikka-galleriet (apotek, etc.), 
Takakonttikirppis på CM takterrass (om vädret tillåter). Försäljningspriserna: 15 € CM inomhus 
10 € i galleriet och på takterrass . Registrering på förhand obligatorisk, anmälan och ytterligare 
information via e-post endast kauppakeskuskirsikka@gmail.com 
Kauppakeskus Kirsikka, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt, 1 
Kauppakeskus Kirsikka, www.kauppakeskuskirsikka.fi 
 
9–15 Välkommen till biblioteket 
På lördag har vi öppet som vanligt till kl. 20. 
Kyrkslätts huvudbibliotek, Kyrktorget 1, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts bibliotek, inträdesavgift: https://www.kyrkslatt.fi/bibliotek 
Fotografiutställning: Barn som finländska konstnärer  
Fotografiutställning där barn uppträder som finländska konstnärer i  tidsresa-bilder, fotograf Carmen 
Tomas. Finland 100 Pienten sankareiden aikamatka, , http://suomifinland100.fi/project/pienten-
sankareiden-aikamatka/ 
11–14 Presentation och lässtund i anslutning till barnboken ”Lapset aikasillalla”  
Skribent Carmen Tomas och Linnea Mynttinen, som evakuerades från Porkala som barn, läser för 
barnfamiljer berättelser ur boken ”Lapset aikasillalla”. Boken berättar på ett helhetsbetonat sätt om 
barnens upplevelser under vinter- och fortsättningskriget i  Finland. Bokens tema är barn som evakuerades, 
krigsbarn som skickades till Sverige och smålottorna och soldatpojkarna som betjänade Finland. Boken har 
illustrerats med  tidsresa-bilder på dagens barn. 

http://www.kirkkonummentaideyhdistys.fi/
http://www.knhsrk.fi/
http://www.kirkkonummenseurakunnat.fi/
http://www.kauppakeskuskirsikka.fi/
http://www.kirkkonummi.fi/bibliotek
http://suomifinland100.fi/project/pienten-sankareiden-aikamatka/
http://suomifinland100.fi/project/pienten-sankareiden-aikamatka/
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http://suomifinland100.fi/project/pienten-sankareiden-aikamatka/ 
Kari Ahonen – Till siste man –fotografiutställning  
Veteraner och krigsinvalider i Kauniala sjukhus har fotograferats till utställningen.  
Även små ting har mycket att berätta  
Kyrkslätts kulturtjänster,  https://www.facebook.com/Pienikin-kertoo-paljon-Även-små-ting-har-mycket-
att-berätta-730236370463646/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 
Kyrkslätts Filatelister presenterar sin verksamhet, gamla postkort från Kyrkslätts, frimärken mm.   
Information on hälsovårdsorganisationer mm.  
 
09–16 Toimaris Pop-Up-restaurang  
Framför sysselsättningsenhetens affär berättar vi om vår verksamhet, säljer våra produkter och erbjuder 
något mat i Pop-Up-stil. 
Sysselsättningsenhet Toimaris affär, Kyrkstallsvägen 1, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts kommun / Toimari,  www.kyrkslatt.fi 
 
09-14 Presentation av verksamheten i samarbetsgruppen Selvästi Terveempi Elämä  
Samarbetsgruppen Selvästi Terveempi elämä presenterar sig och berättar om sin verksamhet. Välkommen 
att träffa personer som arbetar inom mental- och missbrukarvård.  Möjlighet att pröva på öronakupunktur. 
Kaffeservering. 
Omgivningen kring torget / Stationsvägen, Kyrkstallsvägen 1, Kirkkonummi, 1 
Samarbetsgruppen Selvästi Terveempi Elämä. 
 
09–21 Kipinäs slutstädning 
Kipinäs verksamhet på adressen Stallbacken 2 slutar. Vi tömmar utrymmen och firar de gångna tiderna. 
Kirkkonummen Kipinä ry, informellt evenemang där Kipinäs medlemmar tömmer och städar utrymmet. 
Allmänheten har möjlighet att komma och hälsa och prata, eventuellt också att hjälpa och ta med sig saker 
som Kipinä inte längre behöver. 
Kirkkonummen Kipinä ry, Stallbacken 2, Kyrkslätt, 1 
 
10-12 Gymin avoimet ovet - Öppet hus på Gymi 
Nu finns Gymi i Kyrkslätt! 
Öppet hus ger dig möjlighet att bekanta dig med Gymis nya lokaler och verksamhet. Deltagarna får göra 
konster och träna i egen takt med hjälp av olika redskap. Under evenemanget ordnas korta handledda 
stunder i parkour, gymnastik och cirkus. Evenemanget lämpar sig för alla åldrar. Anmäl gid på förhand  
https://drive.google.com/open?id=0B-HMsAANU3TSbXBodXphOHNqNEU 
Gymi Kyrkslätt, Munkkullavägen 7, Kyrkslätt, 1 
Gymi, www.gymi.fi 
 
10–12 Käpphästverkstad 
Kom till Luckan och gör din egen käpphäst! Efteråt kan du och din häst testa hoppa och göra trix på 
hinderbanan. Välkomna! 
Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt, 1 
Luckan Kyrkslätt, inträdesavgift : 3 € (De 50 första får plats), www.kyrkslatt.luckan.fi  
 
10-14 Reser tillsammans 
Lördag: Aktivt evenemang för barn. Vuxna kan komma med eller vila och diskutera över en kopp kaffe. ” 
Kirkkonummen Helluntaiseurakunta, Kirkkonummen vapaaseurakunta, Elim Församlingen, Mankin 
raamatullinen seurakunta ja Lähellä ihmistä Ry. 
Toivontori, Kyrktorget 2, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts pingstförsamling, www.knhsrk.fi 
 
 

http://suomifinland100.fi/project/pienten-sankareiden-aikamatka/
https://www.facebook.com/Pienikin-kertoo-paljon-Även-små-ting-har-mycket-att-berätta-730236370463646/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Pienikin-kertoo-paljon-Även-små-ting-har-mycket-att-berätta-730236370463646/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://www.kyrkslatt.fi/
https://drive.google.com/open?id=0B-HMsAANU3TSbXBodXphOHNqNEU
http://www.gymi.fi/
http://www.kyrkslatt.luckan.fi/
http://www.knhsrk.fi/
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10-14 Kouluruoka-messut – Syömään! - Skolmatsmässa – Kom och äta! 
Kom och bekanta dig med skolmaten och dem som lagar maten, undervisningen i huslig ekonomi, 
näringsterapeuten, skolhälsovården, munhälsovården samt matens råvaror och dem som producerar 
råvarorna. Även Celiakiförbundet deltar. 
Kom och lyssna på sakkunniga inom näringsområdet kl. 12.00. Prisutdelning i vårens recepttävling för 
skolelever kl. 13.00. Skolmat-smakprov, även kaffe och kaffebröd till salu. Lyckohjul! 
Kirkkoharjun koulu, gymnastiksalen och matsalen, D-byggnaden, Stationsvägen 8 (bredvid 
polisinrättningen), Kyrkslätt, 1 
Kommunens kosthållsservice och skolhälsovård, Facebook: Uni-ruoka-liikunta Kirkkonummella. 
 
10–14 Matkailutapahtuma - Reseevenemang 
Årligt reseevenemang på Aktia Banken. Till deltagarna hör utöver Matkahaukka bl.a. kryssningsrederier, 
flygbolag och andra samarbetspartner. 
Aktia Kyrkslätt, Ervastvägen 1, Kyrkslätt 1 
Matkahaukka Kyrkslätt & Aktia 
 
10–14 Polisens dag i Kyrkslätt 
Polisbilar och polisens utrustning presenteras, årets tema är #nätbedrägeri. 
Gården av Kyrkslätts polishus, Ervastvägen 4, Kyrkslätt, 1 
Polisen, http://www.poliisi.fi/sv/vastranyland/polisensdag 
 
10-15 Coming Visible - interaktiv multimedia konstutställning  
Tonsaga; Komponerande liv - Levande kompositioner är ett gemenskapskonstprojekt som genom musik och 
multimediaberättelser skärskådar åldringars berättelser och länkar dem till konstnärernas och lyssnarnas 
egna berättelser. Som ett resultat av projektet genomförs i Vols i Kyrkslätt en interaktiv multimedia-
konstutställning 25.8–22.9.2017. 
Utställningen består av ljudinstallationer, inspelade intervjuer, material som komponerats under projektet, 
olika betydelsefulla föremål, fotografier samt till publiken riktade övningar som aktiverar hörselsinnet.  
Projektet genomförs i samarbete med vårdinrättningen Volshemmet i Kyrkslätt, där verksamhetens 
daggrupp har en central roll i den skapande processen i fråga om konstverken. Utställningens ämnen 
bygger på frågor, återkommande teman och individuella berättelser som framkommit under tiden som 
spenderats i vårdhemmets gemenskap.  
Coming Visible är ett nordiskt konstnärskollektiv som består av två musiker:  Satu Kolehmainen (FI) och 
Simon Voigt  (DE/DK). Coming Visible undersöker fenomen, människor och aktuella samhälleliga teman 
genom att lyfta fram frågor och skapa ett rum för betydelsefulla möten, där interaktionen sker genom 
musik, ljud och berättande.  
Utställningen utmanar till att lyssna och uppleva vår omgivning och berättelserna i våra liv på nya sätt. 
Wohls Gård, Volsvägen 609 B, Vols, 6 
Coming Visible, marknadsföringsansvarig: Reeta Piipari, rhuurre@gmail.com, 046-9341237 
https://comingvisible.wordpress.com 
 
10–15 Föreningstorg med Finland 100-tema  
Lokala aktörer presenterar sig. Organisationer, kommunens verksamhet och företag deltar.  
Kyrktorget med närområde, Kyrktorget 1, Kyrkslätt 
Kibudo ry, www.kirkkonummentori.fi 
11:30 Fritidstjänsternas parad  
Fritidstjänsternas parad för med sig glädje och färger på Kyrkslättsdagarna. Paraden går från 
musikinstitutet till föreningstorget fr.o.m. kl. 11.30. Kom med och upplev paradens stämning! 
Kyrkslätts torg, Kyrkslätts fritidstjänster, 1 
  

http://www.poliisi.fi/sv/vastranyland/polisensdag
https://comingvisible.wordpress.com/
http://www.kirkkonummentori.fi/
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Program på huvudscenen 

9.45 Musik och koordinatorns hälsning. Oiva Tyni, Kibudo ry 
9.55 TanssiDans ry Uuppvisning i tävlingsdans, barn uppträder. 
10.05 Into Lifestyle Oy. Into club leder en demo 5 min om utbudet på motion i grupp 
10.10 Gymi aktiverar hela familjen till motion under ledning av Christina Nurmi 
10.20 Dance Moves tanssikoulu (Kyrkslätts dansförening rf) dansskolans grupper uppträder på torget 
framför huvudscenen.  
10.40 Kommunen har ordet.  
10.50 Kinoumi ry Aikidouppvisning  
11.05 Kirkkonummen Hoi Jeon Moo Sool ry. Hojis verksamhet och headong kumdo (fäktning)  
11.20 Kibudo ry Karateuppvisning 
11.40 Dragspelsmusik med bröderna Välimäki samt mästarspelmannen Usko Välimäki  
12.00 Kyrkslätts medborgarinstitut. Paraden anländer till torget kl. 12.00. Move it-projektet, 
Musikinstitutet, musiklekisbarnan och blåsorkestern Kimpo. Musik, dans, korta informationsinslag.  
12.45 Tanssin ilo ry. Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:s ordförande kommer för att överlåta ett pris till 
Tanssin ilo på Kyrkslättsdagarna 
12.50 Etelärannikon Tassutiimi ry. förevisar sina hobbygrenar. Utrymmet framför långtradaren.  
13.05 KIDE Ry + Kyrkslätts Företagare info om den kommande storkonserten 5.12.2017 (Lauri Tähkä)  
13.10 Kirkkonummen Urheilijat ry uppvisningar i gruppgymnastik.  
13.30 Dragspelsmusik med bröderna Välimäki samt mästarspelmannen Usko Välimäki 
13.55 Kyrkslätts Natur och Miljö rf. överräckning av diplomet "Miljöprisse" 
14.10 Kirkkonummen Tempo Ry jumpa som får publiken att röra sig 
14.25 Kyrkslätts miljöförening presentation av Finska naturens dag (Finska naturens dag är en del av 
jubileumet Finland 100) 
14.40 Dance Moves tanssikoulu (Kyrkslätts dansförening rf) dansskolans grupper uppträder på torget 
framför huvudscenen.  
14.50 Kirkkonummen Tempo Ry jumpa som får publiken att röra sig 
Föreningstorgets avslutningsord 
 
Tanssin Ilo ry på föreningstorget; 10 år av undervisning i sällskapsdans i Kyrkslätt  
Presentation av höstens kurser, lotteri: priser två nybörjarkurser, SUSEL ry överlåter priset för årets 
medlemsförening 2016 till Tanssin Ilo på huvudscenen. Tanssin Ilo ry, inträdesavgift: , www.tanssinilo.net 
Aikidouppvisningar i anslutning till evenemangstorget. Aikidoseura KINOUMI, www.kinoumi.fi 
ITF Masala ry, ITF Taekwon-Do presenterar sig - ITF Masala ry presenterar sin verksamhet på torget i 
Kyrkslätts centrum. ITF Taekwon-Do håller uppvisningar på tatamimattan ungefär en gång i timmen, i 
torgtältet kan du bekanta dig med grenen, föreningens verksamhet och utövare. Torgtältet finns på torget i 
närheten av tatamimattan. Välkommen att bekanta dig med den koreanska kamp- och självförsvarsgrenen! 
ITF Masala ry, www.itfmasala.fi , www.facebook.com/ITFMasala 
Kibudo ry. Karatea Kirkkonummella vuodesta 1981 - Kibudo rf. Karate i Kyrkslätt sedan 1981 
Välkommen till föreningstorget för att bekanta dig med karate och verksamheten i vår förening! 
Bredvid vår torgplats pågår korta, roterande grenförevisningar i non-stop stil.  
Kibudo rf var då den grundades 1981 den första föreningen för österländska kampsporter på orten. 
I vår förening tränar olika åldersgrupper; 7-9- och 10-13-åringar. Unga, och vuxna. I dessa grupper erbjuder 
vi också grundkurser längs året. 
Vi är en karateförening med fri stilriktning. För närvarande utövar vi inom vår verksamhet vår egen 
stilriktning Tayo-ryu som baserar sig på vår bakgrund inom Wado-ryu karate. Även Shotokan-ryu karate. 
Välkommen till torget och bekanta dig med verksamheten och personerna, samt med karate! 
Vi är också föreningstorgets arrangörsorganisation: www.kirkkonummentori.fi 
Kibudo ry, www.kibudo.fi. 
  

http://www.tanssinilo.net/
http://www.kinoumi.fi/
http://www.itfmasala.fi/
http://www.facebook.com/ITFMasala
http://www.kirkkonummentori.fi/
http://www.kibudo.fi/
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Fart på vardagen! med idrotts- och ungdomstjänsterna 
Högklassig fritid för alla åldrar från idrotts- och ungdomstjänsterna! Kom och berätta hurudan din fritid är 
och vilka tjänster du önskar av idrotts- och ungdomstjänsterna. Vi utlovar lotteri och hålligång. Välkommen. 
Kyrkslätts idrotts- och ungdomstjänster.    
Reservistverksamhet i Kyrkslätt  
Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys ry och Kirkkonummen Seudun Reserviläiset ry presenterar sin 
verksamhet. Dessutom EcoAims skyttetävling, Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys ry, 
www.rul.fi/kirkkonummi,     
https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/kirkkonummen_seudun_r
eservilaiset 
Kantvikin Tulentekijäts pop up-vrå  
Välkommen att bekanta er med scoutverksamhet med hela familjen! Föreningstorget, gräsmattan framför 
kyrkan, Kantvikin Tulentekijät ry, inträdesavgift: , www.kantvikintulentekijat.fi  
Kirkkonummen kaverikoirat, på gräsmattan nära kyrkan 
 
Demarit på Kyrkslättsdagarna  
Kyrkslätts socialdemokrater deltar traditionellt i Kyrkslättsdagarna genom att presentera sin verksamhet på 
föreningstorget. Kom och bekanta dig med oss, våra tankar och vår verksamhet! Kirkkonummen Demarit.   
Presentation av verksamheten i Keskustan Kirkkonummen paikallisyhdistys ry på föreningstorget som 
reserverats för politiska organisationer, Keskustan Kirkkonummen paikallisyhdistys ry,  
KirPeä på Kyrkslättsdagarna  
Kirkkonummen Perussuomalaiset ry (mer familjärt KirPeä) deltar som traditionellt i Kyrkslättsdagarna. Vårt 
tält finns på de politiska organisationernas gemensamma område. Närmare program finns på vår 
webbplats. Välkommen! Kirkkonummen Perussuomalaiset ry, kirkkonummi.perussuomalaiset.fi 
De Gröna på den politiska mötesplatsen  
De Gröna i Kyrkslätt presenterar sig på den politiska mötesplatsen - kom och träffa nya och gamla 
fullmäktigeledamöter och gröna aktiva och diskutera aktuella ärenden över plättar och en kopp kaffe!  Nu 
talas det i världen om social- och hälsovårdsreformen och i Kyrkslätt om kollektivtrafikförbindelser och 
tillgången till dem! Välkommen! 
Kyrkstallsvägens parkeringsplats, Kyrkstallsvägen, 02400 Kyrkslätt  
Kirkkonummen Vihreät De Gröna i Kyrkslätt, inträdesavgfit: ingen, www.kirkkonummenvihreat.fi 
KyIF Handboll på Kyrkslättsdagarna 
Kom och bekanta dig med handboll i samband men Kyrkslättsdagarna! Du kan pröva grenen och/eller följa 
med matcher. Handboll är en fartfylld och rolig lagsport, som lockar dig länge. Kom och heja på det 
framgångsrika KyIF! 
Gräsplanen nedanför kyrkan, Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt  
KyIF Handboll, http://www.kyifhandis.fi/ 
Presentation av Komeetta - Komeettas presentationstält på gräsmattan söder om kyrkan. Bokförsäljning. 
Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry, inträdesavgift Fritt inträde, 
http://www.ursa.fi/yhd/komeetta/ 
Uppvisning i Nose Work-doftigenkänning och uppvisning i Rally-Toko - Etelärannikon Tassutiimi ry 
presenterar Nose Work-doftigenkänning och den för alla hundar lämpliga grenen Rally-Toko. Etelärannikon 
Tassutiimi ry. 
Parkinson-klubbens presentation - lotteri och utdelning av broschyrer, Kyrkslättsnejdens Parkinson-klubb, 
www.kirkkonummenseudunparkinsonkerho.fi  
Smycke, Glas, keramik och tavel utställning - Kyrkslätts svenska kulturförening rf ,  
Kampsportsuppvisning - Vi presenterar våra grenar hojis (Hoi Jeon Moo Sool) ja koreansk fäktning Haedong 
Kumdo. Kirkkonummen Hoi Jeon Moo Sool ry, inträdesavgift: www.hojis.fi, www.miekat.fi 
Dansuppvisning av yngre och äldre på torget. 
Tävlingsdansförening TanssiDans från Kyrkslätt har under närmare 20 års tid gjort det möjligt for dansare i 
alla åldrar att utöva dans for glädjens skull och ända till VM-nivå. Välkommen till vår verksamhetspunkt och 

http://www.rul.fi/kirkkonummi
https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/kirkkonummen_seudun_reservilaiset
https://www.reservilaisliitto.fi/yhdistyspalvelut/yhdistysten_ja_piirien_kotisivut/kirkkonummen_seudun_reservilaiset
http://www.kantvikintulentekijat.fi/
http://www.kirkkonummenvihreat.fi/
http://www.kyifhandis.fi/
http://www.ursa.fi/yhd/komeetta/
http://www.kirkkonummenseudunparkinsonkerho.fi/
http://www.hojis.fi/
http://www.miekat.fi/
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bekanta dig med kommande höstens utbud av dansundervisning. Delta även i en tävling där du har chansen 
att vinna dansundervisning! 
TanssiDans ry, www.tanssidans.com  
Flyttbar bowlingbana på torget, Kirkkonummen keilahalli, www.ltsport.fi 
Soldathemmets munkkaffe - Vi kommer från Obbnäs till Kyrkslätt med vår soldathemsbil Unelma och säljer 
kaffe och traditionella munkar från soldathemmet. Rannikkosotilaskotiyhdistys ry/ Upinniemen 
paikallisosasto, www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi 
Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtförenings traditionella torgevenemang framför SALE: Kaffe, bakverk, lotter, musik. 
På hälsotorget i biblioteket information om hjärthälsa och mätning av blodtryck och kolesterol.  
 
Med på föreningstorget: 
Aikidoseura Kinoumi ry 
Dance Moves tanssikoulu (Kirkkonummen 
tanssiyhdistys ry) 
Etelärannikon Tassutiimi ry 
Gladius Kirkkonummi ry 
HCK Salamat ry 
Into Lifestyle Oy 
ITF Masala ry, ITF Taekwon-Do 
Keskustan Kirkkonummen Paikallisyhdistys ry 
Kirkkonummen Demarit 
Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry 
Kirkkonummen Hoi Jeon Moo Sool ry 
Kirkkonummen Judoseura ry 
Kirkkonummen kalapojat ry 
Kirkkonummen kansalaisopisto 
Kirkkonummen Keilahalli Ninori 
Kirkkonummen Kielikylpy ry 
Kirkkonummen Kokoomus ry 
Kirkkonummen kunnan liikunta- ja 
nuorisopalvelut 
Kirkkonummen paikallisosasto" 
Kirkkonummen Pelastakaa Lapset ry 
Kirkkonummen Perussuomalaiset ry - KirPeä 
Kirkkonummen pienkiinteistö yhdistys 
Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä r.y. 
(Porkkalan Radiokerho) 
Kirkkonummen Reserviupseeriyhdistys ry 
Kirkkonummen Seudun Hengitysyhdistys ry 
Kirkkonummen seudun Parkinson-kerho 
Kirkkonummen seudun reserviläiset ry 
Kirkkonummen sisäurheiluhalli Oy / Lähitapiola 
Sport Center 

Kirkkonummen Soutajat ry 
Kirkkonummen suomalainen seurakunta 
Kirkkonummen Tempo Ry 
Kirkkonummen työosuuskunta KTO 
Kirkkonummen Urheilijat ry 
Kirkkonummen Vasemmisto ry 
Kirkkonummen Vihreät 
Kirkkonummen ympäristöyhdistys 
Kirkkonummi Rangers 
KyIF käsipallo Tytöt 03/04 
Kyrkslätts Natur och Miljö rf 
Kyrkslätts Svenska Kulturförening rf 
LC Kirkkonummi Kyrkslätt NICE 
Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. 
Life in Kirkkonummi 
Liikenneturva 
Läntisen uudenmaan Fibromyalgiayhdistys ry 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan 
piiri 
MASALAN NUORISOTEATTERIN KAN.Y 
Norra Kyrkslätts Pensionärsförening r.f. 
Porkkalan Laulu ry 
Rannikkosotilaskotiyhdistys, Upinniemen 
paikallisosasto 
SFP i Kyrkslätt 
SPR Kirkkonummi + FRK Kyrkslätt svenska 
vierekkäin 
Suomen ristillisdemokraatit (KD) r.p. 
TanssiDans ry 
Tanssin Ilo ry 
Touhula Varhaiskasvatus Oy 

 
10–15 Fråga om och diskutera vård- och omsorgssektorns tjänster 
Kom och träffa personal från Kyrkslätts vård- och omsorgssektor och diskutera social- och 
hälsovårdstjänsterna! 
Toimaris affär, Kyrkstallsvägen 1, Kyrkslätt, 1 
Vård- och omsorgssektorn i Kyrkslätt 
  
  

http://www.tanssidans.com/
http://www.ltsport.fi/
http://www.rannikkosotilaskotiyhdistys.fi/
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10–15 Gesterby museum Kyrkslättsdagarna  
I den f.d. ladugården kan du bekanta dig med Gesterby gårdens historia, gamla fordon samt bl.a. fiske- och 
jordbruksredskap. 
Gesterby museiområdet, Gesterbynpolku 1, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts hembygdsförening rf., www.kyhf.hembygd.fi 
  
10–15 Alis museum Kyrkslättsdagar  
Alisgårdens hembygdsmuseum håller dörrarna öppna under Kyrkslättsdagarna. Kom med och bekanta dig 
med allmogeföremål från 1800-talet och bygg också din egen kottko! 
Alisgårdens museum, Alisgårdsvägen 1, Lappböle, 5 
Kyrkslätts Hembygdsförening rf., www.kyhf.hembygd.fi 
 
10–15 100 färgnyanser - den sagoliknande finska naturen 
”100 färgnyanser – den sagoliknande finska naturen” är en konstupplevelse med många sinnen, där 
skönheten av vår gemensamma, 100-åriga, värdefulla och mångformiga natur kommer fram med hjälp av 
den impressionistiska naturfotograferingen. I framställningen kombineras konstfotografen Leena 
Hämäläinens impressionistiska, sagoliknande naturbilder med stämningsfull musik. Man respekterar vår 
unika natur och visar dess magi. Framställningen är en del av det offentliga Finland100-
jubileumsprogrammet. 
Veikkolan Punainen Tupa, Impivaaravägen 3, Veikkola, 7 
Leena Hämäläinen, www.leenaelina.com 
 
10:00–16:00 Öppet hus i Konststugan: Fixa upp en egen hink! -  
Behöver du en hink? I Konststugan delar vi ut ett begränsat antal lite finare hinkar gratis. Kom och hämta 
din! På gården ordnas en loppmarknad  om vädret tillåter. Caféet och  konstutställningen ”100 arbeten”  är 
öppna. Välkommen! 
Konststugan, Prästgårdsvägen 1 B, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts konstförening, www.kirkkonummentaideyhdistys.fi 
 
10–18 Mätning av näringsämnen  
Med hjälp av mätningen av näringsämnen får du värdefull information om din kropps tillstånd och vet vad 
din kropp behöver. Mätning av vitaminer, mineraler och spårämnen sker genom att hålla en 
ultraljudssensor med handen under cirka en minut. Efter det får du en analys som en sjukskötare upprättat, 
en skriftlig rapport samt en rekommendation för förbättring av kroppens välmående.  Mätningen tar 
sammanlagt 15–20 minuter och kostar 20 €. Kaffeservering! VÄLKOMNA TILL MÄTNINGEN! 
Kyrkslätts centrum, Klockarbacken 1 B 17, ingång via husets södra ända, Kyrkslätt. 1 
Terveyspulssi, www.terveyspulssi.fi 
 
10-20 Merenneitojen paluu - Sjökarlarna går igen 
Konstevenemang i havsanda, fotograf Erik Uddströms och konstnär Pentti Aaltonens konstutställningar, 
trubadur Patrick Erikssons lördagskonsert kl. 15 och dessutom andra artister. Sånger för barn och 
barnasinnade under hela evenemanget. Ytterligare information: www.penttiaaltonen.com/ajankohtaista 
Ungdomsföreningens hus Rigårdsnäs i Porkala, Porkalavägen 1710, Porkala, 8 
Porkalakonstnärerna Aaltonen, Uddström, www.penttiaaltonen.com/ajankohtaista 
 
10–15 Ragvalds museum öppet 
Den gamla ladugårdens gårdsområde och huvudbyggnad med föremål, utställning kring Porkala arrendetid, 
naturstig. 
Ragvalds museiområde, Överbyvägen 140, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts kommun, kultur, inträdesavgift: 2 € /vuxna, www.kirkkonummi.fi/ragvalds 
 
  

http://www.kyhf.hembygd.fi/
http://www.kyhf.hembygd.fi/
http://www.leenaelina.com/
http://www.kirkkonummentaideyhdistys.fi/
http://www.terveyspulssi.fi/
http://www.penttiaaltonen.com/ajankohtaista
http://www.kirkkonummi.fi/ragvalds
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11–16 ShowHau RoadShow  
ShowHau Center ordnar ett för alla öppet Match Show-evenemang tillsammans med Kyrkslätts kommun 
lördagen 26.8.2017 på adressen Ervastvägen 5. Evenemanget är en del av Kyrkslättsdagarnas program.  
På programmet: 
- Miss & Mr Showhau avgiftsfri fotograferingsstudio 
- Nagelklippning 5€/hund (normalt 10 €) 
- ShowHau Centers kursledare Mia Puska ger tips i anslutning till utställningar 
- Testa Dobo under handledning av Mia Puska. Kom och testa, vi gör övningar genom att använda 
balanskuddar.  
- Houkutusten HighWay - Lekfull tävling för hundar och deras ägare. Springer din hund genom banan snabbt 
till dig eller  blir farten långsammare på grund av godsakerna längs vägen? Den snabbaste och roligaste 
prestationen belönas.  
- Taste of Wild - hundmatsbar 
- ShowHau outlet-affär Förmånliga fynd, hundmat och redskap. 
- Lotteri, som pris tandvård eller massage på ShowHau Center 
- Mersu-bana och ritningstävling för familjens minsta 
- ShowHau Centers egen maskot Rekku underhåller barn och folk med barnasinne 
- Finland 100 år – presentation av inhemska hundraser 
- lokala företag och hundföreningar  
- Buffé 
Ervastvägen 5 , Kyrkslätt, 1 
Channel Finland Oy, inträdesavgift: Fritt inträde, www.showhaucenter.fi 
 
11–16 Hela familjens Kyrkslättsdagsbrunch  
Brunch i restaurangen, ljuvliga caféprodukter i caféet  och bl.a. laxsoppa 
Restaurang/Café Hvitträsk, Hvitträskvägen 166, Bobäck, 4 
Restaurang Hvitträsk, www.ravintolahvittrask.fi 
 
11-17 Kyrkslättsdagarna på Hvitträsk 
I museet och på gården verkstad för barn, marknad, guidade turer m.m. 
Hvitträsk museum, Hvitträskvägen 166, Luoma, 4 
Hvitträsk/Nationalmuseet, inträdesavgift: Med museibiljett 9/6/3 €, 
http://www.kansallismuseo.fi/sv/hvittrask 
 
11:15-13:15 Hela Finland åker skridskor 
Kyrkslätts konståkningsklubb ordnar  ett gratis skridskoevenemang för familjer! Dessutom trevligt program i 
ishallen. Vid evenemanget finns utlåningen Lucky Skate, där deltagarna kan låna konståkningsskridskor. 
Kom modigt med och prova! https://ktk.sporttisaitti.com/  
Varuboden arenas ishall, Gamla Kustvägen 8, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts konståkningsklubb rf, https://ktk.sporttisaitti.com/ 
 
12-20 Tivoli Sariola i Kyrkslätt 
På lördagen ordnas Barnklinikernas Faddrars dag på tivolit. Då kan du bonga nallen Teemu på tivolit och 
njuta av det trevliga tilläggsprogrammet. 
Ishallens P-område, Gamla Kustvägen 8, Kyrkslätt, 1 
Tivoli Sariola, fritt inträde till området, https://tivolisariola.fi/fi/ 
 
14-18:30 Kom och prova aikido! 
Öppet hus i Dojo Masalas lokaler i LähtiTapiola Sport Center, möjlighet att komma och titta eller prova på 
aikido på tatamimattan. Unga 13 år-> 14:00-15:30, Juniorer 7-12 år 15:30-17:00, Vuxna 17:00-18:30. 
Dojo Masala (LähiTapiola Sport Center), Masabyvägen 346, Masaby, 3 
Aikidoseura KINOUMI, inträdesavgift: ingen, www.kinoumi.fi 

http://www.showhaucenter.fi/
http://www.ravintolahvittrask.fi/
http://www.kansallismuseo.fi/sv/hvittrask
https://ktk.sporttisaitti.com/
https://ktk.sporttisaitti.com/
https://tivolisariola.fi/fi/
http://www.kinoumi.fi/
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15-17 ÖPPET HUS I GILLOBACKA HEMBYGDSGÅRD!  
Gamla foton från Kyrkslätt visades, dessutom bokförsäljning och kaffeservering. 
Gillobacka hembygdsgård, Bredbergsfonden 2 C, Kyrkslätt, 2 
Kyrkslätts Hembygdsförening rf.  
http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/svenska/start/ 
 
18-21 Veikkola Underhållning 
Tonernas Mosaik. Underhållningskonsert inom evenemanget Tonernas mosaik. Medverkande: 
Dragspelstrion Uskos Pois, Sånggruppen VisLa, Gitarrensemble från Kyrkslätts musikinstitut, Porkkalan 
Laulu, Kilpatanssiseura TanssiDans ry, Veikkolan Viihdelaulajat, Alvi's Dixie Stompers. 
Veikkolan koulu - Veikkola skola, Sportstigen 7, Veikkola, 7 
Tonernas mosaik-arbetsgrupp, inträdesavgift: 10 € , www.saveltenmosaiikki2017.fi  
 
20 Sarfviks balkongkonsert 
Från en balkong vid Sarfviks strand ljuder de vackraste finländska melodierna samt operett- och 
operatongångar. Du kan lyssna på konserten vid havsstranden, till exempel under ett paraply, om vädret så 
kräver. Artister bl.a. Reetta Haavisto, Natalia Lintonen och Antti Pakkanen. Pianist Maija Parko. 
Sarfviks strand, Strandängsvägen 5-10, SARVVIK, 9 
Sarfviks balkongopera 
 
SÖNDAG 27.8.2017 
 
10 Tvåspråkig mässa i St. Mikaels kyrka. 
Mässan förrättas av Hannu Suni, Aino-Karin Lovén, Ilona Nyman, Mari Sirén och körerna Verso och Värinä. 
St. Mikaels kyrka i Kyrkslätt, Stallbacken 1, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts församlingar 
 
10-15 Coming Visible - interaktiv multimedia konstutställning  
Tonsaga; Komponerande liv - Levande kompositioner är ett gemenskapskonstprojekt som genom musik och 
multimediaberättelser skärskådar åldringars berättelser och länkar dem till konstnärernas och lyssnarnas 
egna berättelser. Som ett resultat av projektet genomförs i Vols i Kyrkslätt en interaktiv multimedia-
konstutställning 25.8 - 22.9.2017. 
Utställningen består av ljudinstallationer, inspelade intervjuer, material som komponerats under projektet, 
olika betydelsefulla föremål, fotografier samt till publiken riktade övningar som aktiverar hörselsinnet.  
Projektet genomförs i samarbete med vårdinrättningen Volshemmet i Kyrkslätt, där verksamhetens 
daggrupp har en central roll i den skapande processen i fråga om konstverken. Utställningens ämnen 
bygger på frågor, återkommande teman och individuella berättelser som framkommit under tiden som 
spenderats i vårdhemmets gemenskap.  
Coming Visible är ett nordiskt konstnärskollektiv som består av två musiker:  Satu Kolehmainen (FI) och 
Simon Voigt  (DE/DK). Coming Visible undersöker fenomen, människor och aktuella samhälleliga teman 
genom att lyfta fram frågor och skapa ett rum för betydelsefulla möten, där interaktionen sker genom 
musik, ljud och berättande.  
Utställningen utmanar ill att lyssna och uppleva vår omgivning och berättelserna i våra liv på nya sätt. 
Wohls Gård , Volsvägen 609 B, Vols, 6 
Coming Visible, marknadsföringsansvarig: Reeta Piipari, rhuurre@gmail.com, 046-9341237 
https://comingvisible.wordpress.com  
 
10–15 Gesterby museum Kyrkslättsdagarna  
I den f.d. ladugården kan du bekanta dig med Gesterby gårdens historia, gamla fordon samt bl.a. fiske- och 
jordbruksredskap. Gesterby museiområdet, Gesterbystigen 1, Kyrkslätt, 1  
Kyrkslätts hembygdsförening rf., www.kyhf.hembygd.fi 
 

http://kyhf.hembygd.webbhuset.fi/svenska/start/
http://www.saveltenmosaiikki2017.fi/
https://comingvisible.wordpress.com/
http://www.kyhf.hembygd.fi/
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10–15 Alis museum Kyrkslättsdagar 
Alisgårdens hembygdsmuseum håller dörrarna öppna under Kyrkslättsdagarna. Kom med och bekanta dig 
med allmogeföremål från 1800-talet och bygg också din egen kottko! 
Alisgårdens museum, Alisgårdsvägen 1, Lappböle, 5 
Kyrkslätts Hembygdsförening rf., www.kyhf.hembygd.fi 
 
10-17 Mätning av näringsämnen  
Med hjälp av mätningen av näringsämnen får du värdefull information om din kropps tillstånd och veta vad 
din kropp behöver. Mätning av vitaminer, mineraler och spårämnen sker genom att hålla en 
ultraljudssensor med handen under cirka en minut. Efter det får du en analys som en sjukskötare upprättat, 
en skriftlig rapport samt en rekommendation för förbättring av kroppens välmående.  Mätningen tar 
sammanlagt 15–20 minuter och kostar 20 €. Kaffeservering! VÄLKOMNA TILL MÄTNINGEN! 
Kyrkslätts centrum, Klockarbacken 1 B 17, ingång via husets södra ända, Kyrkslätt.  
Terveyspulssi, inträdesavgift: , www.terveyspulssi.fi 
 
10-18 Merenneitojen paluu - Sjökarlarna går igen 
Konstevenemang i havsanda, fotograf Erik Uddströms och konstnär Pentti Aaltonens konstutställningar, 
klassiska gitarristen Pentti Hildéns söndagskonsert kl. 15 och dessutom andra artister. Sånger för barn och 
barnasinnade under hela evenemanget. 
Porkala ungdomsförenings hus Rigårdsnäs, Porkalavägen 1710, Porkala, 8 
Porkalakonstnärerna Aaltonen, Uddström, www.penttiaaltonen.com/ajankohtaista, 
 
11-15 Ragvalds museum öppet 
Den gamla ladugårdens gårdsområde och huvudbyggnad med föremål, utställning kring Porkala arrendetid, 
naturstig 
Ragvalds museiområde, Överbyvägen 140, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts kommun, kultur, inträdesavgift: 2 e /vuxna, www.kyrkslatt.fi/ragvalds   
 
11-16 Hela familjens Kyrkslättsdagsbrunch  
Brunch i restaurangen, ljuvliga caféprodukter i caféet  och bl.a. laxsoppa 
Restaurang/Café Hvitträsk, Hvitträskvägen 166, Bobäck, 4 
Restaurang Hvitträsk, http://www.ravintolahvittrask.fi/sve/ 
 
11-17 Kyrkslättsdagarna på Hvitträsk 
I museet och på gården verkstad för barn, marknad, guidade turer m.m. 
Hvitträsk museum, Hvitträskvägen 166, Kyrkslätt, 4 
Hvitträsk/Nationalmuseet, med museibiljett 9/6/3 €, http://www.kansallismuseo.fi/sv/hvittrask 
 
12:00 Kotikirkon messu ja juhla Haapajärven kirkossa 
Gudstjänst för alla åldrar i Haapajärvi kyrka sö 27.8 kl. 12. Pastor Johanna Siltala, kantor Johanna Salmela 
och kören Valona deltar. Även skolelever och unga är med. Efter mässan kyrkkaffe och buffet på kyrkans gård 
kl. 13.15. Barnkören Jippii uppträder. 
Programmet är avgiftsfritt, men du kan reservera småpengar för buffén. 
Haapajärvi kyrka, Träkyrkovägen 20, Veikkola 
 
12-18 Tivoli Sariola i Kyrkslätt 
På tivolifältet ordnas dagligen förtjusande dockteaterföreställningar och om vädret tillåter också otroliga 
luftakrobatiuppträdanden, som är gratis. 
Ishallens P-område, Gamla Kustvägen 8, Kyrkslätt, 1 
Tivoli Sariola, fritt inträde till området, https://tivolisariola.fi/fi/ 
 
 

http://www.kyhf.hembygd.fi/
http://www.terveyspulssi.fi/
http://www.penttiaaltonen.com/ajankohtaista
http://www.kyrkslatt.fi/ragvalds
http://www.ravintolahvittrask.fi/sve/
http://www.kansallismuseo.fi/sv/hvittrask
https://tivolisariola.fi/fi/


KYRKSLÄTTSDAGARNA OCH FINLAND 100 YHDESSÄ-TILLSAMMANS 20.-27.8.2017 
 

14 
 

13-16 Vi äter tillsammans! PopUp Kirkkonummi  Kyrkslätt   
Kyrktorget, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts kommun, Finland 100-projekt 
PopUp Kirkkonummi Kyrkslätt är det andra av kommunens egna huvudevenemang under Finland 100 -

jubileumsåret, vid sidan av festligheterna vid självständighetsdagen. Avsikten med evenemanget är att 

sammanföra kommuninvånarna att tillsammans uppleva olika smakupplevelser samt njuta av 

musikframträdanden. Smakupplevelserna erbjuds av pop up-restaurangvärldens salustånd På torget reser 

man ett gemensamt måltidstält där flera hundra personer kan äta samtidigt. Gräsområdena vid Kyrktorget 

reserveras för dem som vill ha picknick. Från måltidstältet finns fri sikt till scenen som placeras framför 

kyrkan. På estraden uppträder lokala artister. Evenemangets konferencierer är Kyrkslätts 

kommunambassadörer.  

På scenen musik- och dansuppvisningar mm.  

13:10 Los Pan Pan, Kirkkonummen Steel Band ry:s festorkester 

15:00 Utdelning av kulturhederspris 

Välkommen! - kom ihåg att ta med dig kontanter 

 

PopUp Kirkkonummi Kyrkslätt 27.8.2017  SÄLJARE 

PopUp soppaa! Skogssvampssoppa och skärgårdsbröd, piece of cake och kaffe, take away: traditionell 

bärpaj, sylt och saft  

Kirkkonummen Karjala-seura ry:  Karelska piroger, kaffe, eventuellt andra karelska maträtter  

Reija Hytönen: Våfflor, blåbärspaj, små chokladkakor och andra kalla bakverk samt mjöd  

Lemon Boys:  Varma toasts, citronbakelser, iste, citronsoda  

Luckan rf:  Gourmet toasts (varma, läckra smörgåsar, även vegetariskt alternativ), citronkaka, 

karamellpopcorn, ekologiskt kaffe, citronte  

Eksoottista Eritreasta - Exotiskt från Eritrea: Eritreansk mat, bl.a. eritreanskt surdegsbröd, taita, och olika 

stuvningar. Både kött- och grönsaksrätter.  

Silkkitie - Sidenvägen - Silk road: Mat från Afghanistan och Mellanöstern, bl.a. fetapiroger, köttpiroger, 

grönsakspiroger, baklava.  

PopUp Karilla: Fiskseljanka, semla, vatten/saft  

Heidi & Mohamed Abbas:  Italiensk mat  

Esther Lim-Virtanen: Malaysisk mat  

PanChef:  Grekiska pitabröd  

Mali ja Karl Holmberg: Thaimat och thailändska vårrullar  

Sanni Rytsölä och Outi Björkman: Café  

Klasserna 6 A och B från Gesterbyn koulu, PopUp-café till förmån för en lägerskola: Kaffe, saft och något 

sött. Blåbärspaj, mockarutor, bullar och kanelbullar.  

Happy Tombi Relocation & Culture: Japansk smaklig husmanskost  

Ville Lehtinen:  Menyn består av gyros (pitabröd med köttfyllning och yoghurtsås) och kycklingtortillor.  

Kustsoldatshemsföreningens Obbnäs lokalavdelning: Soldathemmets munkkaffe  

Kirkkonummen työosuuskunta KTO: Irakisk mat som lagats av invandrare (Biryani, Borak-bröd och Baklava)   

Företag:  

Restaurang Hvitträsk:  Caesarsallad, alkoholfritt skumvin  

Restaurang Shiva:  Coconut Chicken och Vegetable Kofta 

 
13-16 Välkommen till biblioteket 
Biblioteket är öppet under PopUp-restaurangevenemanget. 
Kyrkslätts huvudbibliotek, Kyrktorget 1, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts bibliotek, inträdesavgift: https://www.kyrkslatt.fi/bibliotek  

https://www.kyrkslatt.fi/bibliotek
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Fotografiutställning: Barn som finländska konstnärer  
Fotografiutställning där barn uppträder som finländska konstnärer i  tidsresa-bilder, fotograf Carmen 
Tomas. Finland 100 Pienten sankareiden aikamatka, , http://suomifinland100.fi/project/pienten-
sankareiden-aikamatka/ 
Kari Ahonen – Till siste man –fotografiutställning  
Veteraner och krigsinvalider i Kaunialasjukhus har fotograferats till utställningen.  
Även små ting har mycket att berätta  
Kyrkslätts kulturtjänster. https://www.facebook.com/Pienikin-kertoo-paljon-Även-små-ting-har-mycket-att-
berätta-730236370463646/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 
 
15-17 Reser tillsammans 
Musikevenemang för Kyrkslättsborna, tillsammans med de andra församlingarna. ”Reser tillsammans” 
evenmangs arragörer Kirkkonummen Helluntaiseurakunta, Kirkkonummen vapaaseurakunta, Elim 
Församlingen, Mankin raamatullinen seurakunta ja Lähellä ihmistä Ry. 
Toivontori, Kyrktorget 2, Kyrkslätt, 1 
Kyrkslätts pingstförsamling, www.knhsrk.fi 
 
16-17:30 Jubileumskonsert 
Sävelten Mosaiikki tapahtuman päätöskonsertti. Esiintyjät: Kyrkslätts Manskör, Nuorisokuoro  
Merituuli, Kirkkonummen kamarikuoro, Kirkkonummen Oopperayhdistys, Kirkkonummen kamariorkesteri 
Avslutningskonsert för evenemanget Tonernas Mosaik. Medverkande: Kyrkslätts Manskör, Nuorisokuoro 
Merituuli, Kyrkslätts kammarkör, Kyrkslätts Operaförening, Kyrkslätts kammarorkester 
Kirkkoharjun koulu D-salen, Stationsvägen 6, Kyrkslätt, 1 
Tonernas mosaik-arbetsgrupp, inträdesavgift: 20/10 €, www.saveltenmosaiikki2017.fi , en del av 
festprogrammet Finland 100. 
 
17–19 Öppet hus på Gymi 
Nu finns Gymi i Kyrkslätt! Öppet hus ger dig möjlighet att bekanta dig med Gymis nya lokaler och 
verksamhet. Deltagarna får göra konster och träna i egen takt med hjälp av olika redskap. Under 
evenemanget ordnas korta handledda stunder i parkour, gymnastik och cirkus. Evenemanget lämpar sig för 
alla åldrar. Anmäl gid på förhand  https://drive.google.com/open?id=0B-HMsAANU3TSbXBodXphOHNqNEU 
Gymi Kyrkslätt, Munkkullavägen 7, Kyrkslätt, 1 
Gymi, www.gymi.fi 
 
22-23 Stjärnförevisning vid klart väder  
Stjärnförevisning vid klart väder i Vols. 
Komeettas observartorium i Vols, Observatoriet: Bergviksvägen, Vols, 6 
Tähtitieteellinen yhdistys Kirkkonummen Komeetta ry, http://www.ursa.fi/yhd/komeetta 
Köranvisning: Från Kyrkslätts centrum 6 km längs Volsvägen, 300 m innan Volshemmet svänger man in på 
Mariefredsvägen, efter 250 m svänger man till höger på Bergviksvägen, kör 500 m, svänger till höger upp 
för en brant uppförsbacke, efter det anländer man till observatoriet. 
 
 

http://suomifinland100.fi/project/pienten-sankareiden-aikamatka/
http://suomifinland100.fi/project/pienten-sankareiden-aikamatka/
https://www.facebook.com/Pienikin-kertoo-paljon-Även-små-ting-har-mycket-att-berätta-730236370463646/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Pienikin-kertoo-paljon-Även-små-ting-har-mycket-att-berätta-730236370463646/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
http://www.saveltenmosaiikki2017.fi/
https://drive.google.com/open?id=0B-HMsAANU3TSbXBodXphOHNqNEU
http://www.gymi.fi/
http://www.ursa.fi/yhd/komeetta

