
  Puutarhamusiikki ja konsertit 
 
1. Puutarhakonsertti ja kahvila, Anttilankatu 5, klo 13 
(kesto n. 40 min) oopperalaulaja Jaakko Kortekangas 
& Kamariorkesteri Juvenalia solisteineen. Leppois-
an puutarhakonsertin ohjelmassa mm. argentiinal-
aista Piazzollaa & Gardelia, italialaista Tostia ja Mas-
cagnia sekä suomalaista Merikantoa ja Chydeniusta. 
Muutamia istumapaikkoja löytyy ja pihanurmelle voi 
asettua kesäisen mukavasti.
2. Harppumusiikkia hodarikahvilassa, Kittelänkatu 20, 
harpistit Milla ja Viena esiintyvät klo 10.30, 12, 14 ja 16.
3. Livemusiikkia pihapiirin tunnelmassa ja Vilhonkatu 
viiden vohvelit, Vilhonkatu 5, musiikkiesitykset klo 12 ja 
14. Vohveleita klo 12-14.
4. Etelärinteen pojat – anttilanmäkeläisten naapu-
rimiesten orkesterin musikaalinen mielenmaisema 
ammentaa vahvasti jazz- ja swing-musiikin juurilta ja 
tämä onkin kuultavissa läpi koko monipuolisen reper-
tuaarin! Orkesteri kiertää museoauton lavalla ja soittaa 
seuraavissa paikoissa: klo 13 Kittelänkatu, klo 14 Ant-
tilankatu, klo 15 Riihitie.

5. Koululava, Svenska Gården, Leantie 2. 
KONSERTIT klo 15-17  
klo 15 Leipomo - Rytmikästä Rock´n´Roll -henk-
istä musiikkia hentoäänisillä ukuleleillä et voi ohittaa 
pysähtymättä! 
klo 16 Private Case - rehtiä ja rouheaa englannin kiel-
istä Rock’n rollia suurella sydämellä. Ohjelmisto koos-
tuu pääasiassa omista sävellyksistä ja tarkoin valikoi-
duista covereista.
6. Anttilanmäen hiekkakenttä, PUISTOKONSERTTI 
klo 18 Kaisa ja Kummajaiset Kaisa Käärmemaa on lau-
laja-lauluntekijä, jonka folkpop on herkkää, omalaatu-
ista ja tummanpuhuvat lyriikat ovat siinä vahvassa ase-
massa.  
klo 19.15 Ylävire parikymppisten lahtelaisten mie-
henalkujen bändi vetää joka keikan täysillä ja saa 
yleisön hytkymään. Vaikutteita he ovat saaneet Cold-
playsta, J. Karjalaisesta ja Eric Claptonista. 
klo 20.30 Juhlat. Juhlat soi juuri niin kuin AOR-vaikut-
teinen, moderni mutta ajaton vaihtoehtopop parhaim-
millaan. Tyylikirjo kulkee The War On Drugsista Olavi 
Uusivirtaan, vanhasta Pariisin keväästä kohti Alvvaysin 
kaltaista modernia kitaraindietä. 
 
 
  Puutarhakahvilat ja ravintolat 
 
1. Mean pieni kahvila, Vilhonkatu 16 Tarjolla kahvia ja 
leivonnaisia sekä vohveleita.
2. Puutarhakahvila Vierukatu 8, klo 9-18 Kahvin kanssa 
tarjolla suolaista ja makeaa.
3. Hodarikahvila & harppumusiikkia, Kittelänkatu 20, 
klo 10-17. Puutarhabrunssi klo 10-11.30. Hodareita ja 
kylmiä ja kuumia juomia koko päivä. Myös kasvis ja glu-
teeniton. Harpistit Milla ja Viena esiintyvät  
klo 10.30, 12, 14 ja 16. 
4. Lettukahvila Liisankatu 3 a, klo 11–16.
5. Mäkituvan kahvio, Anttilanmäen leikkipuisto,  
klo 11–17. Herkullisia korvapuusteja & kahvia, teetä ja 
kotimehua
6. Jannen lounas, pitakebabia ja falafelkebabia Mäkitu-
van vieressä, Anttilanmäen leikkipuisto klo 11 alkaen 
iltamyöhälle. Myös gluteeniton vaihtoehto. 
7. MeaManna, Mäkituvan vieressä, Anttilanmäen leik-
kipuisto klo 11 alkaen. Täytettyjä lettuja, makeita ja 
suolaisia. Myös kasvis ja gluteeniton. 
8. Fika-Pihakahvila, Anttilankatu 9, klo 11 - niin pitkään 
kuin myytävää riittää. Kahvia ja kakkua!
9. Grammarikammari, Pyöräkatu 3, klo 11-16. Mauk-
kaat seitan-pitat, kylmää juomaa ja ihanaa vanhan ajan 
tunnelmaa omenapuiden alla.  
10. Vohvelikahvila, Harjantekijänkatu 21, klo 11-17. 
11. Jussi’s Napoletana, Vilhonkatu 5, Avoinna 
klo 11.30–14 ja 16-18.30 Napolilaista pizzaa pizzauunil-
la tehtynä.
12. Vilhonkatu viiden vohvelit ja livemusiikkia pihapii-
rin tunnelmassa, Vilhonkatu 5, klo 12-15. Musiikkiesi-
tykset klo 12.30 ja 14.
13. Puutarhakahvila, Riihitie 7,  
klo 12-15. Makeita ja suolaisia herkkuja
14. Pieni puutarhakahvila Löytöpolku, Liisankatu 12 as 
2 (luhtitalo), klo 12-16.30. Suolaisia ja makeita herkku-
ja. Nauti paikan päällä tai ota mukaan. Gluteeniton ja 
laktoositon.
15. Cafe Pikkuleipä, Vihdinhaara 3a, klo 13-15, kol-
masluokkalaisen pikkuleipäkahvila
16. Makeaa pizzaa, Heikinkatu 20, myynnissä kahvia, 
limua ja itsetehtyä makeaa pizzaa
17. Tirran pop up -terassi (anniskelualue), Anttilan-
mäen puiston hiekkakenttä, klo 12–22. Nauti lasillinen 
kylmää teatteriesityksen lomassa, kippistä hyvälle kirp-
parilöydölle tai fiilistele puistokonserttia Tirran anni-
skelualueella.
Bus Gelato - Jäätelönnälkäiset kyläjuhlavieraat pitää 
tyytyväisenä alueella liikkuva Bus Gelaton jäätelöpyörä 

8. Nahkaranneketyöpaja, Vilhonkadun kirppiskadul-
la Riihitien puolessa päässä klo 11-16 Tule punomaan 
nahkainen rannekoru Huhtadesignin Mari Huhtalan 
ohjauksessa! Materiaalimaksu 5 euroa.

  Ympäristökätköily 
 
Ympäri Anttilanmäkeä on löydettävissä ympäristökät-
köjä, jotka on merkitty karttaan vihreällä nuolen kär-
jellä. Voit kiertää niitä itsenäisesti tai käydä kuun-
telemassa asiantuntijoita annettuun aikaan. Opi ja 
hämmästy kaupunkiympäristöstä!  
 
1. Kestävän asumisen palvelut - Miltä sinusta kuulo-
staisi lainata tavara ostamisen sijasta naapuriltasi? 
Entä oman kodin energian kulutuksen ja ilmanlaadun 
seuranta tai satokauden kasviksista kootun kasviskas-
sin saaminen suoraan kotiin reseptien kera? Anttilan-
mäki on ollut LAB-ammattikorkeakoulun Askel-hank-
keen yhteistyökumppani ja mukana kehittämässä 
kolmea palvelumallia yhdessä yrityksen kanssa. Pro-
jekti päättyy syyskuussa 2021. Projektin tulosten julkai-
sutilaisuus klo 11 Anttilanmäen puisto (Anttilankatu, 
omenatarha), jonka jälkeen Askel-hankkeeseen ja ke-
hitettyihin palveluihin voi tutustua klo 12–16 infopisteen 
tuntumassa Vilhonkadulla. 
 

2. Hius- ja karvakuidun uusiokäyttö - Hiuk-
set ja karvat ovat päätyneet sekajätteeksi kam-

paamoista ja eläintrimmaamoista. Nyt kokeillaan 
niiden kierrättämistä kuitumatoiksi, joiden avulla 

voidaan imeyttää öljyä vesistöistä. Tule tutustumaan Hi-
ukka Hyvä -projektin työhön! Koiran karvat ja hiushar-
jaan kertyneet hiukset mukaan! Myös hiusten leikkuut-
ta paikan päällä (minimipituus 5 cm). Huovutusnäytös. 
Kivenkuja 4 (käynti Vilhonkadun puolelta) klo 11-15 
3. Hyönteishotelli – miten se toimii ja miten rakennat 
sellaisen? Kivenkuja 4. Matti Honkavaara paikalla  
klo 12.30 -13.00. Kätkö löydettävissä koko päivän. 
4. Hyödyllinen lika. Immuunijärjestelmän tasapainois-
ta kehittymistä tukee tietynlainen lika. Tule kuulemaan 
lisää ja keskustelemaan aiheesta dosentti Aki Sink-
kosen kanssa! Anttilanmäen leikkipuiston hiekkalaatik-
ko (Mäkituvan vieressä), klo  13–14. Kätkö löydettävissä 
myös asiantuntijapuheenvuoron jälkeen. 
5. Anttilanmäen kasvipankki – tutustu Anttilanmäen 
uniikkiin kasvipankkiin Lutukkakujalla. Kasvipank-
ki auttaa alueen asukkaita vaalimaan perinteisiä pi-
hapiirejä ja perinnekasveja. Esittelijä Anne-Maj Rope 
paikalla  
klo 14–15. Jaossa myös niittysiemeniä! 
6. Vieraslajit – Anttilanmäelläkin kasvaa haitallisia vi-
eraslajeja. Tunnistetaan vieraslajeja Lutukkakujal-
la Kasvipankkia vastapäätä olevalta rinteeltä yhdessä 
Anne-Maj Ropen kanssa klo 14-15. Kätkö löydettävissä 
koko päivän. 
7. Sähköauto, sähköpyörä, laatikkopyörä - asukkaat 
esittelevät menopelejään - tutustu ja testaa! Svenska 
Gårdenin parkkipaikka, Leantie 2,  polkupyörät klo 13-
14, sähköauto klo 14-15. 
8. Biojätteen käsittely -tietoisku, Kivenkuja 4, profes-
sori Martin Romantschuk kertoo kompostoinnista kom-
postin äärellä klo 15–15.30, paikalla pääsee kuulemaan 
myös kokemuksia bokashista. Kätkö löydettävissä koko 
päivän.  
 
   
  Info & WC:t 
 
1. Yleisövessat 
2. Infopiste ja ensiapu

Puutarhakahvilat 
ja ravintolat

Puutarhamusiikki 
ja konsertit

Lasten tapahtuma / 
Program för hela 
familjen

Työpajat, kierrokset, 
näyttelyt, teatteri, 
tanssi ja liikunta

Info & WC:t

  Lasten tapahtuma / Program 
  för hela familjen i Svenska Gården 
  klo/kl. 11-14 
 
11.15 Keppihevosten esteratsastuskisa (ilmoittautumi-
nen klo 10.50-11.10 paikan päällä) Osallistua voi omal-
la ratsulla tai vaikka lainata hevosen paikan päältä! 
Jos kilpaileminen hirvittää, voit toki ratsastella muuten 
vain. Keppihevoskisan luokat: ristikko 10-20 cm ja 30-
40 cm 
 
12.30  Tyttö ja aurinko -esitys (Leena Keizer ja Lau-
ra Peltoniemi) Tyttö ja aurinko on veikeä ja riemukas 
lastenesitys kevään tulosta, leikistä ja tunteiden koko 
kirjosta. Esityksen päähenkilö on tyttö, joka pääsee 
leikeissään tutustumaan varsinaiseen superstaraan: 
itseensä Neiti Aurinkoon! Lapsen ja luonnonvoiman 
kohtaaminen nostaa esiin paljon erilaisia tunteita ja ky-
symyksiä, joita käydään teatterin keinoin läpi esityksen 
aikana. Miksi aurinko polttaa? Miksi aurinko välillä piil-
outuu? Miksi aurinkoa ei saa katsoa suoraan silmiin?
Non stop klo/kl. 11-14:   
Rastirata perheille / Uppgiftsbana för familjer, pomp-
pulinna/studsslott, askartelupiste  ja origamityöpaja 
/ hobby och handarbetspunkt, keppihevosia ja keppi-
hevosesteitä  / käppheppor och käpphästhinderbana, 
frågesport / tietovisa, mehua, vettä ja vohveleita / saft, 
vatten och våfflor.  Järjestäjät / arrangör: Launeen 
seurakunta,  Pohjola Norden med Anttilanmäki.  
 
 
  Työpajat, kierrokset, näytte- 
  lyt, teatteri, tanssi ja liikunta  
 
1. Aamujooga, Kittelä, Esikkopuiston nurmi, 
klo 10 Lempeä ja virkistävä aamupäivän joo-
ga sopii kaikille. Tervetuloa avaamaan keho 
ja mieli juhlapäivään! Ota mukaan oma 
jumppamatto, viltti tai muu alusta ja jous-
tavat vaatteet. 2. Pariakrobatiaa, Kittelä, 
Esikkopuiston nurmi, klo 11. Pysähdy 
kokeilemaan temppuja vaikka per-
heenjäsenen kanssa! Pariakroi-
lu antaa onnistumisen tunteita ja 
haastaa käyttämään omaa kehoa, 
yhdessä toisen kanssa, aivan 
uudella tavalla. Tunnin aikana 
pääset ohjatusti kiinni tähän 
hauskaan tekemiseen.
3.  Capoeira, Vilhonkatu 17 
A pihanurmi, klo 11.30 Ca-
poeira on brasilialaissyntyistä 
tanssillista tossuhippaa, musiikkia, 
akrobatiaa ja paljon muuta. Sitä on mu-
kava katsoa ja vielä mukavampi tehdä itse. 
Nyt pääset tutustumaan tähän upeaan lajiin!
4. Iitin harrastajateatteri esittää: Mies, joka ei osan-
nut sanoa ei, Anttilanmäen puisto (omenatarha), Antti-
lankatu, klo 12 ja 15 (esityksen kesto n. 2 h). Esitykset 
myös su 8.8. klo 12 ja 15. Liput 20€ / 10€
5. Vanhan koulun uusi elämä: opastetut kierrokset 
Svenska Gårdenilla, Anttilanmäen vanhalla koululla, 
Leantie 2, klo 12 ja klo 13 Tervetuloa katsomaan miltä 
110-vuotias koulu näyttää nykyään! Monet lahtelaiset 
muistavat koulurakennuksen Anttilanmäen kouluna, 
jossa sukupolvet toisensa jälkeen ovat aloittaneet opin-
tiensä. 
 
6. UKULELE workshop, klo 16.30 Kurhilankatu 10 
puutarha Ota Ukulele haltuun tunnissa! Tuokioon voi 
osallistua kuka vain ilman aiempaa soittoharrastus-
ta tai musiikin teorian tuntemusta. Tutustutaan uku-
lelen perusasioihin; historia, soittimen valinta, soit-
totekniikat. Opitaan soittamaan muutamia kappaleita ja 
lauletaan yhdessä. Paikalla on lainasoittimia, omankin 
(mielellään vireessä olevan) voi toki tuoda myös. Opet-
tajana ukulelepelimanni  Antti Ahonen. Muutaman eu-
ron materiaalikorvaus toivottavaa.
7. Terhi Kaakisen puuveistoksia ja Benjamin Orlown 
kivi- ja pronssitöitä,  Svenska Gården (Leantie 2) Ku-
vataiteilija Terhi Kaakisen upeita lapsiperhearjesta a 
mentavia puuveistoksia klo 11-14. Svenska Gårdenin 
pihapiirissä on ihailtavissa myös kuvataiteilija Benjamin 
Orlown kivi- ja pronssitöitä. Nämä upeat veistokset ovat 
nähtävillä aina! 
 

Ympäristökätköily 

ANTTILANMÄEN
KYLÄJUHLA 7.8.2021 
ohjelma ja tapahtumapaikat 

 
Hämmästy kaupunkiympäristöstä 

etsimällä ympäristökätköjä, virkisty  
pop up -kahviloissa ja ravintoloissa ja 
nauti tapahtuman ohjelmasta ympäri 

aluetta. Kartan avulla löydät myös wc:t, 
infopisteen ja ensiavun. 

 
Tervetuloa Anttilanmäelle! 

 
Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry

 
Kyläjuhlakoordinaattori: 

Sanna Kojo p. 044 2412 729 
 

Asukasyhdistyksen pj. 
Silja Kostia p.  050 3871 901 

 
Anttilanmäki netissä: 
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