
 

   
  

 
 
 
 
 
 
Kesätapahtumia Ikaalisissa 

                                2019 

  



 
 

KESÄKUU 
  

7.-8.6.2019 Iskelmäparatiisi – Scandic Ikaalisten Kylpylä 

Ikaalisten suosittu kaksipäiväinen Iskelmäparatiisi käynnistää kesän festarikauden jo 17. 
kesänä peräkkäin.  
Kyrösjärven upeissa rantamaisemissa järjestettävä aikuiselle yleisölle suunnattu tapahtuma 
kerää maan suosituimmat huippuartistit ja musiikin ystävät juhlimaan idylliseen Mainingin 
ympäristöön 7.-8. kesäkuuta 2019. 
Perjantaina 7.6. lavalle nousevat Suurlähettiläät, Kolmas Nainen, Samuli Edelmann ja 
Kaija Koo.  
Lauantaina 8.6. musiikista vastaavat vuorostaan J. Karjalainen, Ellinoora, Tuure 
Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani sekä Irina. Ravintola Violetassa viihdyttävät 
tanssiorkesterit yön pikkutunneille saakka. 
Tapahtumaan on myynnissä rajoitettu määrä VIP-paketteja - varmista parhaat paikat 
yrityksellesi tai ystävillesi pikaisesti. 
Lisätiedot:  www.iskelmaparatiisi.fi  

 

8.6. Valtakunnallinen Avoimet kylät-tapahtumat Vatulan Nykäyksellä klo 11-14 

Tuo vanhoja vatulalaisia valokuvia skannattavaksi! Tule tutustumaan EU:n 

maaseuturahaston tuen avulla remontoituun kylätupaan. Vatulan harjuun tehtyyn 

luontopolkuun ja frisbeegolfrataan. 

Puffetista kahvia ja muurinpohjalettuja. 

Tervetuloa! 

 

9.6.2019 Suomi meloo-tapahtuman etappi Toivolansaaressa 

Katso tapahtuman tiedot oheisesta linkistä: https://www.suomimeloo.fi/tapahtuma-2019/ 

 

9.6.2019 Kulttuuripääkaupunki 2026 -etkot klo 15 ja Taika ry:n kesän 

kierrätysteemaisen taidenäyttelyn ”Eletään ihmisiksi” avajaiset klo17 

Tule mukaan rakentamaan Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa 
Kulttuuripääkaupunki 2026 -etkot Juhlatalo Rahkolan Väentuvassa, Rahkolankuja 10, 
Ikaalinen 

 
Tampereen ja Pirkanmaan kuntien yhteinen kulttuuripääkaupunkihaku etenee vauhdilla. 
Hakemus jätetään toukokuussa 2020 ja tällä hetkellä hankkeen teemoja luonnostellaan. 
Teemojen ideointiin kutsutaan mukaan kaikkien kumppanikuntien asukkaita.  
Juhlatalo Rahkolan Väentuvassa järjestetään 9.6.2019 klo 15 asukasiltapäivä, 
Kulttuuripääkaupunki 2026 -etkot, jossa on mahdollista saada tietoa hankkeesta, 
keskustella sekä nostaa esiin ideoita yhteisten teemojen muodostamista varten. Teemojen 
pohjalta muodostetaan syksyllä 2019 erillisissä työpajoissa hankkeen varsinainen ohjelma.  
Tilaisuudessa on mukana hankeorganisaation työntekijöitä sekä Ikaalisten kaupungilta 
sivistysjohtaja Tapio Ala-Rautalahti sekä Ikaalislaisia kulttuuritoimijoita. Luvassa myös 
ohjelmaa ja Ikaalisten Taideyhdistys Taika ry:n kesänäyttelyn avajaiset.  
Tarjoilua. 
Tilaisuus on avoin kaikille ja sinne on vapaa pääsy. 

 
Tervetuloa! 

Ikaalisten taideyhdistys TAIKA ry/Ikaalisten kaupunki/kulttuuritoimi 

http://www.iskelmaparatiisi.fi/
https://www.suomimeloo.fi/tapahtuma-2019/


 

 

 

 

 

 

 

Elokuvateatteri ALTIN SALI, Eino Salmelaisenkatu 20, Ikaalinen 

Kesätauko alkaa 1.7. Elokuvia aletaan esitetään taas elokuussa koulujen alun aikoihin, seuraa Altin salin 

ilmoittelua Facebookissa (Facebook- Altin sali) sekä Ikaalisten kaupungin Tulevat elokuvat sivuilla (Altin sali, 

tulevat elokuvat) 

 

 

 

 

 

 

        

        

        

   

Huopion markkinat Luhalahdessa alkaen klo 9 

Myynnissä kaikenlaista leivonnaisista lettuihin ja koruista puutuotteisiin ja monenlaista 

siltä väliltä.  

Torilla myös kirppisalue. 

Kyläseuran kahvio auki ja päivän viihteeliisestä ohjelmasta vastaa Kasittulat laulun ja 

haitarin voimin. 

Huopion markkinat myös 13.7. ja 3.8. 

 

Tervetuloa! 

        
        
         

https://www.facebook.com/elokuvateatteriAltinsali/?eid=ARCgGV6W0u_oPShd7jYoeLfyolVe5fh5xfRnL60zVQn6efob-7UA8iCDjBoszIWQVH8EWhzXYDEmol08
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuritoimi/tulevat-elokuvat/
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuritoimi/tulevat-elokuvat/
https://ikaalinen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuritoimi/tulevat-elokuvat/


 

KESÄN AJAN 
 

Ikaalisten Kotiseutumuseo  
Avoinna kesäkeskiviikkoisin kesäkuun alusta elokuun loppuun klo 10-13. 
Lasten oma museohuone, Vintiöitten vintti, toivottaa lapsivieraat tervetulleiksi. 
Kotiseutumuseo sijaitsee torin ja kirkon läheisyydessä.  
Tervetuloa!  
Ikaalinen-Seura 

 
Ikaalisten kaupunginkirjasto, Poppelikatu 10, Ikaalinen 
Avoinna kesäaikana 1.6. – 31.8.2019 
ma 10-19 
ti  10-17   
ke  10-17  
to 10-17 
pe  10-16 
juhannusaattona 10-15 Seuraa meitä Facebookissa 

   
Vapaa-aikapalvelut 
Nuoristotila Vienolassa järjestetään kesäkuussa kesäpajoja alakouluikäisille sekä avointa 
nuorisotoimintaa yläkoululaisille ja sitä vanhemmille nuorille. 

 
Kesällä järjestetään lapsille uimakouluja. Kaikenikäisille on luvassa  
kesäjumppia. Myös maksuton liikuntaneuvonta jatkuu kesällä. 
 
Lasten ja nuorten kesätekemiset 2019 esitteeseen voit tutustua kaupungin nettisivuilla; kulttuuri-ja 
vapaa-aika /Nuorisopalvelut/Ajankohtaista tai klikkaamalla tästä. 
 
Seuraa nuorisotila Vienolaa Instagramissa https://www.instagram.com/nuorisotila.vienola/ ja 
Facebookissa  
https://www.facebook.com/nuorisotilavienola/.  

   
Harmonikkamuseo 
Avoinna Sata-Häme Soi -viikolla  
ke -la  12-18 
su  11-14 
Ks. heinäkuun aukiolot harmonikkainstituutin sivuilta. 
Vanhan kauppalan kulttuurikulma  
Valtakatu 7, 39500 Ikaalinen 
040 8496 221 
museo@harmonikkainstituutti.net 

 
Toivolansaari Camping 
Viihtyisä ja aurinkoinen Toivolansaari Camping on koko perheen lomapaikka! 
Avoinna 3.5. – 1.9.2019 
 
Leirintäalue sijaitsee Ikaalisten keskustassa Kyrösjärven rannalla. 
Alueella on mm. kahvila ja terassi C-oikeuksin, hiekkaranta ja lasten  
leikkipuisto sekä minigolfrata. 
Alueella on vaunu- ja telttapaikkoja sekä leirintämökkejä. 
Lisäksi juuri valmistunut sauna Villa Vihta. 
Tervetuloa! 
www.toivolansaari.fi 
Toivolansaarentie 3, 39500 Ikaalinen  
kesäisin (03) 4586 462 
kylpylakaupunki@ikaalinen.fi 

https://www.facebook.com/Ikaalisten-kaupunginkirjasto-152172821504059/
https://ikaalinen.fi/wp-content/uploads/2019/04/LASTEN-JA-NUORTEN-KES%C3%84TEKEMISET-ESITE-2019-1.pdf
https://www.instagram.com/nuorisotila.vienola/
https://www.facebook.com/nuorisotilavienola/
http://www.toivolansaari.fi/
mailto:kylpylakaupunki@ikaalinen.fi


 
 
Ikaalisten Nouseva-Voima 
 
Iltarastit (=kuntorastit) kesäkeskiviikkoisin  
Ikaalisten Nouseva-Voima järjestää yhdessä Kyrös-Rastin kanssa kaikille kuntoilijoille avoimet 
iltarastit. Lisätietoa ja ohjeet osallistumiseen löytyy seuraavasta linkistä: 
http://www.iknv.fi/kuntosuunnistus/sata-hame-rastit2019 
 
 
Lisäksi kesän aikana on seuraavat kilpailut, jotka kaikki ovat erittäin sopivia myös kuntoilijoille 
eivätkä vaadi suunnistuslisenssiä: 

• kesäillan rogainig 23.7.2019 - http://www.iknv.fi/tapahtumat/kesaillanrogaining 
• Jämi 84-maastopyörätapahtuma 10.8.2019 - http://www.jami147.fi/jami84/ 
• Seitsemisen polkujuoksu 25.8.2019 

- http://www.iknv.fi/tapahtumat/seitsemisenpolkujuoksu 
• Jämi suunnistusmaraton 27.10.2019 - http://www.iknv.fi/suunnistusmaraton 

 

11.6. – 2.7. tiistaisin Lavis -lavatanssijumppaa Poltinkosken lavalla, Leppäsjärventie 285, 
Ikaalinen 

Lisätietoja Laviksesta: www.lavis.fi 

Voit tulla mukaan yhdelle kurssille tai kaikille. Kurssi maksaa 5€/kerta. 

Järj. Poltinkosken Kisa ry, KunnonLiike Oy 

Neuvontaa ja tukea elämän muutostilanteissa 

Maksutonta neuvontaa Jalmari Jyllin Säätiön neuvontapisteessä  

• kesä-heinäkuussa ajanvarauksella    

• kesäkuussa neuvoja on tavattavissa 

• arkisin klo 10 – 14     

Ota yhteyttä, niin pohditaan ratkaisuja yhdessä! 

Etiäppäin-hanke, Jalmari Jyllin Säätiö 

Jyllinkatu 3, Ikaalinen 

puh. 044 454 0400 

etiappain@jyllinkodit.fi 

 

Lapsiperheiden yhteiset, kaikille avoimet LIIKUNTATREFFIT 
ma 10.6. klo 18 Toivolansaaren leirintäalue 
ke 19.6. klo 18 Toivolansaaren leirintäalue 
ma 24.6. klo 10 Hakapuisto, Muorinkatu 10 
la 6.7. klo 13-16 Sata-Häme Soi-puisto 
Liikuntatreffit jatkuu taas elokuussa! 

http://www.iknv.fi/kuntosuunnistus/sata-hame-rastit2019
http://www.iknv.fi/tapahtumat/kesaillanrogaining
http://www.jami147.fi/jami84/
http://www.iknv.fi/tapahtumat/seitsemisenpolkujuoksu
http://www.iknv.fi/suunnistusmaraton
etiappain@jyllinkodit.fi


 
 

Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Parkanon 
nuorisopalvelut 
järjestävät yhteistyössä 
HUVIPUISTOREISSUN POWERPARKIIN 
KE 19.6. 2019 
50€, sis. matkat, rannekkeen.  
Katso lisätiedot: Ikaalisten kaupungin 
nuorisopalvelujen sivuilta 

 

HEINÄKUU 
 
2.7.7.2019 PIA FEINIK.fi taidenäyttely 
Maalauksia ja grafiikkaa 
Juhlatalo Rahkolan Väentuvassa 
Rahkolankuja 10, Ikaalinen 

 
 

3.7. Seleentakusten kesäteatteriesitys VIRTA VIE 
(ensi-ilta) 
Karpanperäntie 5/10 
Näytelmän pääosassa on tangokuningas, jonka suosio on vuosien varrella hiipunut ja kruunukin on 
päässyt himmentymään. Entinen valovoimainen tähti käy nyt kovaa taistelua viinapirua vastaan, 
eikä elämää helpota ainakaan naapurissa asuva ex-vaimo. Näytelmä sisältää useita Olavi Virran 
tunnetuksi tekemiä lauluja. 
 
ESITYKSET: 
ke 3.7. klo 19 la 13.7. klo 13 
to 4.7. klo 19 la 13.7. klo 19 
pe 12.7. klo 13 su 14.7. klo 15 
pe 12.7. klo 19 su 14.7.  klo 19 
 
Liput: aikuiset 20€, lapset 10€, ryhmät yli 20 hlöä 18€/hlö 
(sisältää teatterikahvin, käsiohjelman ja taidenäyttelyn) 
 
Lisätiedot ja varaukset: www.seleentakusettarinoi.fi 
  050 313 2591 
Teatteriin myös laivalla Ikaalisten keskustasta, lisätiedot ja varaukset: 
www.msikaalinen.fi ja 050 095 7214 

 
Tuottaja: Röyhiön kyläseura, yhteistyössä Karvian Tupateatteri 

 
3.7. Konsta Jylhän hengellisten laulujen konsertti klo 12 
Esiintyjinä Ikaalisten Kirkkokuoro ja Viulupelimannit 
Ikaalisten kirkko, Vanha Tampereentie 6, Ikaalinen 
 
4.-7.7. Sata-Häme Soi -juhlilla harmonikka valtaa kauppalan kujat ja konserttisalit 
 

    Sata-Häme Soi on ylistystä harmonikalle. Musiikkia on luvassa klassisesta ikivihreisiin, tangosta 
tex-mexiin ja rokkiin. 
   Sata-Häme Soi -juhlilla tanssitaan ohjatusti ja musiikkia vapaasti tulkiten. Kursseilla 

ammattitaitoiset opettajat. 
Ikaalisten upea miljöö vehreine puistoineen ja ilta-aurinkorantoineen tarjoaa unohtumattomia 
harmonikkahetkiä. 
Festivaaliviikon ohjelma löytyy: www.satahamesoi.fi 

http://www.seleentakusettarinoi.fi/
http://www.msikaalinen.fi/
http://www.satahamesoi.fi/


 
7.7. Ikaalisten päivän vietto Festivaalipuistossa ja Sata-Häme Soi päätösjuhla 
Järj. Ikaalinen-seura, Ikaalisten kaupunki, Ikaalisten seurakunta, Kilvakkalan seudun 
perinneyhdistys ry ja Sata-Häme Soi 
 
 
10.7. Suuri maalaustapahtuma 
Suuressa Maalaustapahtumassa voi jokainen maalata, piirtää tai tehdä yhteistaideteoksen! Tekniikka 
on vapaa! Tapahtumaan voit ottaa osaa yksin, yhdessä, ryhmässä, seurassa tai osallistumalla 
isompaan tapahtumaan. Päivä on Helene Schjefbeckin syntymäpäivä ja nimetty Kuvataiteen päiväksi. 
Aiheeseen liittyvää tekemistä kaikenikäisille eri puolilla kaupunkia. 
Seuraa tapahtuman aikataulua kaupungin kalenterista. 
#maalaustapahtuma #ikaalinen #maalaustapahtumaikaalinen #ikaalinen2026 
 
13.7. Sikurin kesäpäivä – tule kylään Kolkontielle klo 10-16! 
Ohjelmassa luvassa monenlaista kivaa koko perheelle: 

• lapsille pomppulinna 

• saunomista ja vihdantekoa 

• vanhoja autoja ja traktoreita 

• perinteistä kirpputorimyyntiä 

Tule nauttimaan yhteisestä kesäpäivästä Sikuri-Kolkon kylällä Ikaalisissa!  
Järj. Sikurin-Kolkon kylätoimikunta r.y./ https://www.facebook.com/groups/1557619564536989/ 
 
17.7. Kesäkonsertti TUMMAT TUNTEET klo 19 
PERTTI PALM – Mustalaismusiikkia 
Röyhiön kylätalon pihapiirissä kesäteatterissa 
Karpanperäntie 5/10, Röyhiö (Ikaalinen) 
Liput 15€, sis. väliaikakahvin. 
 
 
19.-21.7. Saunafestivaalit Toivolansaaren Leirintäalueella 
19.7. Etkot klo 19 alkaen, etkojen saunaranneke 5€. 
20.7. Festarit, festareiden saunaranneke 10€. 
21.7. Jatkot 
Lue lisätiedot tapahtumasta: https://saunafestivaalit.fi/saunafestivaalit 
Festivaalialueelle vapaa pääsy! Järj. Saunaseura Löylynlyöjät ry  
 
 
23.–27.7. X Puistofilosofia-viikko Ikaalisissa  
Suomen vanhin ja kaunein puistofilosofia-tapahtuma, Ikaalisten Puistofilosofia-viikko, juhlistaa tänä 
kesänä 10. vuottaan. Viisipäiväinen ajattelun ja dialogin festivaali kokoaa 23.-27.7.2019 yhteen 
todella kiinnostavan kattauksen alustajia, taiteilijoita, musiikkia ja performanssia. Yhdessä paikalle 
saapuvan yleisön kanssa muodostuu hengeltään ainutlaatuinen filosofinen yhteisö, jossa tuotetaan 
runsain määrin laadukkaan ajattelun aineksia, kuuluisia sinisiä ajatuksia. 

Puistofilosofian juuria voi hakea eurooppalaisesta keskusteluperinteestä. Antiikin Kreikan agoralta 
alkunsa saanut dialogin harrastaminen on siirretty puiston siimekseen. Tähän tarjoaa ainutlaatuisen 
miljöön Ikaalisten vanhassa kauppalassa sijaitseva Keskuspuisto, jonka jalopuiden alle on mukava 
kokoontua toisten seurasta ja eväskorien sisällöistä nauttimaan. Filosofia kuuluu kaikille! 

Päivisin keskustellaan puistossa, mutta ohjelmaa on muuallakin Ikaalisten keskustan alueella. 
Jälkikustavilaista tyyliä edustava Juhlatalo Rahkola tarjoaa ainutlaatuisen inspiroivan tilan dialogille 
ja taiteelle. Iltakeskusteluja käydään tunnelmallisessa kyläravintola Bar No Namessa. Lapsille on 
oma filosofia-päivä Ikaalisten kirjaston yhteydessä. 

Alustusten ja keskustelujen lisäksi tärkeä elementti tapahtumassa on ollut taiteen eri muotojen 
käyttö filosofisten keskustelujen polttoaineena. Siksi viime vuosien aikana Puistofilosofia-viikolla on 

https://www.facebook.com/groups/1557619564536989/
https://saunafestivaalit.fi/saunafestivaalit


järjestetty erilaista ohjelmaa, kuten taidenäyttelyitä, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä muita 
performansseja.Juhlavuoden kunniaksi Puistofilosofia-viikon yhteydessä järjestetään kaksipäiväinen 
Ikaalinen Foorumi 24.-25.7.2019, jossa etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
Kansalaisjärjestöjen työpajoja ja valtakunnallisista ammattilaisista koostuva tapahtuma on 
tarkoitettu kaikille. 

Huippuesiintyjiä sisältävä ohjelma ja muut lisätiedot luettavissa osoitteesta www.puistofilosofia.fi 

Ota ystäväsi, viltti ja piknik-kori mukaan! 

Ohjelma ja lisätiedot kotisivuilla www.puistofilosofia.fi 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

23. – 27.7. FEINIK&FEINIK taidenäyttely 
X Puistofilosofia-viikolla 
Juhlatalo Rahkolan Väentupa, Rahkolan kuja 10, Ikaalinen 

 
 
 
La 27.7. klo 17 Possujuhla Röyhiön kylätalolla, Karpanperäntie 5/10, Röyhiö 
Menu: Hiilipedillä grillattua possua, välimerelliset lisukkeet, ruokajuomat sekä kakkukahvit. 
Ohjelmassa kylätanssit ja karaokea. 
Juhlaliput myydään ennakkoon 25€/kpl 
Lisätietoja ja lippuja: 
https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/ikaalisten-kylat/royhio/tapahtumat/ 
050 323 2591 
TERVETULOA KESÄTAPAHTUMAAN! 
 
 

ELOKUU 
 
17.-18.8. IKU Cup 
Jalkapallokesän suurtapahtuma IKU Cup kokoaa yhtenä 
viikonvaihteena Ikaalisten nurmikentille innokkaita 
jalkapallon pelaajia huoltajineen ja väkeä yli kahdentuhannen. Turnauksen aikana pelataan reilusti 
yli 200 ottelua! Järj. Ikaalisten Urheilijat.  
 
Lisätiedot: HTTP://WWW.IKAALISTENURHEILIJAT.FI/JALKAPALLO/IKU-CUP 

 
 

24.8. Total Tarmac asfalttisprintsarja 2019 osakilpailu #6. 
Seuraa tapahtuman aikatauluja tästä: https://www.rallisprint.fi/osakilpailut/24-8-2019-ikaalinen/ 

 
 
 

http://www.puistofilosofia.fi/
https://ikaalinen.fi/asuminen-ja-ymparisto/ikaalisten-kylat/royhio/tapahtumat/
http://www.ikaalistenurheilijat.fi/jalkapallo/iku-cup
https://www.rallisprint.fi/osakilpailut/24-8-2019-ikaalinen/


 

 
 
 
 

 
 
 
Seuran esittely 
 
Ikaalisten Tarmo on vuonna 1908 perustettu pesäpallon erikoisseura Ikaalisista.  
Tarmon kotikenttänä on luonnonkaunis Ikaalisten pesispuisto, jonne aikoinaan rakennettiin Suomen 
ensimmäinen hiekkatekonurminen pesäpallokenttä. Kesällä 2018 Ikaalisten pesäpallokenttä sai 
täysin uuden hiekkatekonurmen. 
Tarmon lippulaivana toimivat naisten ja miesten suomensarjajoukkueet. Edustusjoukkueiden lisäksi 
seura luo puitteita uudelle nousulle vahvan juniorityön avulla. 
 

Edustusjoukkueiden lisäksi seura luo muutenkin puitteita uudelle nousulle mm. juniorityön avulla. 
Kauden suurin ponnistus on kentän uudistaminen, jota seura on valmistautunut tekemään 
yhteistyössä Ikaalisten kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kanssa. www.ikatarmo.fi 

vuotta 

 
 
IKU:N MIESTEN EDUSTUSJOUKKUE  

 
https://www.facebook.com/ikuedustus/. 
 
 

 
 
 
 
               
 
 
 
 

 
               
                             
 
 
 
  

http://www.ikatarmo.fi/
https://www.facebook.com/ikuedustus/


 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvää kesää! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.ikaalinen.fi 
 
Lisätiedot ja tiedustelut: 
Ikaalisten kaupungin kulttuuritoimi 
Kyrösselänkatu 8, PL 33 
39500 Ikaalinen 
kulttuuri@ikaalinen.fi  
 

 
 

 

   
  
 

http://www.ikaalinen.fi/

