LAUANTAI 9.12. klo 10-16
11.00 Messujen avaus - yritysikkunassa Lune Group Oy Ltd:n toimitusjohtaja Heli Kurjanen
Kunnan tervehdys -kunnan valtuuston puheenjohtaja Pekka Rae.
11.30 Aapo Sikiö: Juupajoen Peräkulman metsien salaisuuksia
12.00 Anneli Mattila
12.45 Sounds of heaven
13.15 Anneli Mattila
14.00 Matematiikkakilpailun palkintojenjako
14.15 Anneli Mattila
15.00 Sounds of heaven

SUNNUNTAI 10.12. KLO 10-16
10.00 Joululaulukirkko koulukeskuksen ruokalassa
Kirkkoherra Mika Tapiolinna, Kanttori Vesa Tulivirta
11.00 Aapo Sikiö: Juupajoen Peräkulmien metsien salaisuuksia
11.30 Höpinätötterö - Ei sitten muuta kuin hippulat vinkumaan ja
höpinää tötteröön!
12.15 Lasten mietteitä - MITÄ ON SUOMALAISUUS?
12.45 Jouluinen tervehdys Korvatunturilta
13.10 Höpinätötterö - vinkeän vinksahtanut show jatkuu
13.45 Piirustuskilpailun palkintojenjako
14.00 Tunnustukset: Vuoden teko 2017
PSL Merosen tunnustus esimerkilliselle nuorelle
LC:n stipendin jako
14.30 Höpinää tötteröön jatkuu...

14.30 Höpinätötterö ... höpinää tötteröön !!

Anneli Mattila on nuori, mutta kokenut karvialainen iskelmälaulaja. Monipuolisuutensa vuoksi hän
osaa viihdyttää yleisöään tanssipaikoilla, ravintoloissa, laivoilla, konserteissa – ja joskus jopa jazztapahtumissa.
2003 keikkauransa aloittanut Anneli teki ensimmäisen levytyksensä Ruotsissa jo vuonna 2000.
Anneli on saanut ansaittua huomiota urallaan monilta musiikkitahoilta.
Höpinätötterö on lastenmusiikkiduo, jonka vinkeän vinksahtanut show tarjoilee hupia ja huumoria
koko perheelle. Lauluissa seikkailevat muun muassa vauhdikkaat ralliautot, herkulliset voileivät
sekä Nestori-mato. Orkesterissa laulavat ja soittavat Janne Laurila (kitara & laulu)
ja Joonas Keskinen (kontrabasso & laulu), jotka loihtivat ilmoille kaikenlaista höpinää! Duo julkaisi
ensimmäisen täyspitkän albuminsa “Höpsistä pussiin” ja seikkaili myös Pikku Kakkosessa
alkuvuodesta 2017.
Sounds of Heaven. Joulun tunnelmaa välittävät Fiia Pyykkönen (laulu) ja Marjut HanhijärviPyykkönen (piano ja laulu)
Vaikka messuilla on tänäkin vuonna mahtava ja laaja kattaus erilaista ohjelmaa on messujen
pääpaino edelleen perinteisissä käsitöissä. Käsityöpainotteisten joululahjojen lisäksi messuilta
löytyy kahvileipiä joulupöytään, joulukukka-asetelmia sekä joulukuusia. Tänä vuonna messuilla on
saatavilla lauantaina myös erikoisruokavaliotuotteita. Ostosten lomassa on hyvä nauttia kahvion
tarjoamista antimista. Messuilla on esillä myöskin taidepiirin näyttely, piirustuskilpailun satoa sekä
Juupajoen reserviläisten teltassa 100-VUOTIAAN SUOMEN HISTORIAN TUNNELMAA.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !
-vapaa pääsywww.juupajoki.fi

Ratsastusseura
kannustin
messuilla mukana
la-su klo 12. - 14.

