Tule mukaan
seikkailuun!
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TAAS ON AIKA
HULIVILIKARNEVAALIN!
Mikkelin ikioma lasten juhlaviikko eli Hulivilikarnevaali
täyttää 30 vuotta. Hurjasti onnea!
Vuodesta 1992 lähtien järjestetty karnevaali liikuttaa, viihdyttää ja
naurattaa taas lapsia ja perheitä. Vuosittain hulivileillään lähes
10 000 kävijän voimin. Tälläkin kertaa Hulivilikarnevaalin ohjelma koostuu
sekä paikallisista että valtakunnallisista esiintyjistä, työpajoista ja toimijoista.
Kiitos jokaiselle osallistujalle ja järjestäjälle. Tämä ponnistus on tärkeä.
Iloiset kokemukset jättävät lapsiin muistikuvia, jotka seuraavat positiivisesti mielessä
vuosien ajan.
Tapahtuman pääjärjestäjänä Mikkelin kaupunki tarjoaa monipuolisia kulttuurielämyksiä lapsille
ja perheille. Mikkeli on arvojensa mukaisesti reilu, rohkea ja rakentava. Näiden arvojen pohjalta
on hyvä rakentaa mitä tahansa tapahtumaa. Lasten ja perheiden
hyvinvointi on jalansija toimivalle yhteiskunnalle. Pidetään siis
kiinni näistä tärkeistä asioista.
Ja ei suinkaan unohdeta, että samalla
vietämme Kulttuurin unelmavuotta 2022,
jonka tarkoituksena on tuoda kulttuuri
osaksi jokaisen mikkeliläisen arkea.
Kulttuuri kuuluu kaikille, vauvasta
vaariin. Ja kun oikein tarkkaan asiaa
miettii, on meistä jokaisella säväys huliviliä
annetaan se vain vyöryä esiin kesän kunniaksi!
TIMO HALONEN
Mikkelin kaupunginjohtaja

VÄRITÄ ONNITTELUKIMPPU
30-VUOTIAALLE HULIVILIKARNEVAALILLE

MAANANTAI 27.6.

AVAJAISET
Stellan tähtitorilla klo 10

Hulivilijulistus, kaupunginjohtaja Timo Halonen ja Kettu-Eevert
Sirkus Kumiankka
Hauskuutta, huimia taikatemppuja ja taitavaa jongleerausta, niistä on
Taikuri Markon esitys tehty. Humoristisessa show’ssa nähdään kahdeksas
maailma ihme, liinat vaihtavat värejä villisti ja ilman halki lentävät niin pallot,
kengät kuin diabolot ja mukana on myös Markon ystävä, pesukarhu Santeri.
Samir Atae -tanssiryhmä
MiX Studio HipHop ja StreetDance tanssiesitykset, koreografi Samir Atae.
Eevertin kesäjumppa
Aarrejahti!

Liikennepäivä Satamassa klo 17–19

BONGAATKO
KAUPUNGILTA
FILLARIPIANISTIN?

Arctic Ensemble:
Tuuliajolla -satamasirkuskiertue klo 17 & 18
yhteistyössä Mikkelin kulttuurin unelmavuoden kanssa.
Juuso ja Koko perheen
LiikenneturvAAAAAAA klo 17.30 & 18.30
Esityksessä musiiikkia, huumoria ja liikenneturvaa.
Tule ja hyppää mukaan hauskalle musiikkimatkalle!
Esitys toteutetaan yhteistyössä Liikenneturvan kanssa.
Lelujen katsastusasema, Esittävän taiteen
kollektiivi Kaukasus. Tuo lelusi katsastettavaksi, ja leluneuvotekniikan asiantuntija leimaa lelusi kohti uusia leikkejä!
Kadunmaalaus ja taidepenkki
Koristellaan yhdessä sataman hienoin katumaalaus ja taidepenkki!
Muista sottavaatteet mukaan. Ohjaajana Vilma Auvinen.
Pelastusajoneuvoja
Potkua biojätteestä CityLoops-hankkeessa
Tutustu biokaasulla toimivaan jäteautoon!
Esedun logistiikka-ala esittäytyy
Esedun pisteellä pääset tutustumaan oikeaan linja-autoon ja ottamaan
itsestään kuvan linja-autonkuljettajana. Mukana myös ammattionnenpyörä
– mikä on sinun tuleva ammattisi?
ESLi liikuttaa, Etelä-Savon liikunta
Rallisimulaattori
Potkumopot, Torisport
Saunalautta Urho, tutustu saunalauttaan ja kurkkaa miltä siellä näyttää.
Hulivilin pisin junarata
Satamaan on rakentunut pitkä leikkijunarata, kuinka pitkälle jaksat ajaa?
Maalaa pikkuautoilla
Tule tekemään oma taideteoksesi pikkuautojen renkailla maalaamalla!
Askartele oma liikennemerkki!

TIISTAI 28.6.
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Työpajat Puistokadulla
klo 10

LAPSILLE!
ERI-IKÄISILLE

LISÄTIETOJA
PAJOISTA
HULIVILIN
NETTISIVUILTA!

(Puistokatu 1, 50100 Mikkeli)

*

Äiti&vauva -tunti, Mirka Jussila
alle 6 kk
Äidin ja vauvan yhteinen liikuntahetki, jossa harjoitetaan lempeästi
äidin kehonhallintaa vuorovaikutuksessa vauvan kanssa.
Päälle mukavat rennot vaatteet, ei kenkiä.
ENNAKKO
klo 10
TikTok tanssitunti, Johanna Seppänen
6–8 -vuotiaille
ILMOITTAUTUMISET
Tiktok-tanssitunnilla yhdistellään suositusta videosovelluksesta tuttuja
NETISSÄ
tansseja ja liikkeitä katutanssin perusteisiin. Tunnille osallistuakseen
HULIVILIei tarvitse käyttää TikTok-sovellusta.
KARNEVAALI.FI
klo 10–12.30 Nukkehahmon rakennus oman tunteen pohjalta,
Nukketeatteri Reaktori/Aapo Repo
yli 4-vuotiaille
Työpajan aikana valmistetaan valmiiksi tehtyyn muotoon oman tunteen mukainen nukke.
Nukkea voi tuunata pienillä lisäosilla ja sen jälkeen haemme nukelle oman tavan liikkua ja
toimia. Alle 8-vuotiaat vanhemman kanssa, työpaja on ns. non-stop, mutta varauduthan
odottamaan vuoroasi. Yhteistyössä Etelä-Savon maakuntaliiton AKKU-hankkeen
Kesä-Vetehiset -festivaalin kanssa.
klo 10–14 Mannerheimin lastensuojeluliitto
klo 10–14 Tiedekasvatus
kaikenikäisille
Junior University tarjoaa nonstop tiedekasvatustyöpajan mikkeliläisille perheille.
LUMA-pakun kotipesä sijaitsee Lappeenrannassa LUTin ja LABin korkeakoulujen tiloissa.
Työpajaohjaajat ovat LUMA-keskusten palkkaamia ja perehdyttämiä opiskelijoita.
klo 10–14 Hupaisat huopapallot, Taito- käsityökoulu
yli 6 -vuotiaille
Hupaiset huopapallot työpajassa huovutetaan pussihuovutustekniikalla hauska
pallo kesäpeleihin. Työpajassa on keilarata, jossa pääsee pelaamaan palloilla.
klo 10–15 Labyrinttisuunnistus, Suunnistusseura Navi
kaikenikäisille
Suunnistukseen tutustuminen labyrinttisuunnistuksen avulla.
klo 10–15 Tiedepolku tutuksi, Mikkelin yliopistokeskus
kaikenikäisille
Tieteeseen liittyviä käytännöllisiä ja havainnollisia tiedetehtäviä lapsille.
klo 11
Lasten askartelupaja, Anni Ignatius
6–8 -vuotiaille
Tule askartelemaan oma kudontatyö erilaisista langoista ja kankaista.
Työpajan kesto n. 90 minuuttia.
klo 11
LiiLaa -tanssiseikkailu, Keski-Suomen Tanssin Keskus 0–3 -vuotiaille
Ystävykset Lii ja Laa tutustuttavat taaperoyleisön kekseliäästi erilaisiin muotoihin,
väreihin ja liikkeisiin. Esityksellinen työpaja on 0–3 -vuotiaille lapsille perheineen
kohdennettu tanssillinen ja osallistava seikkailu, johon vanhemmat lapsineen voivat
osallistua oman lapsen iän mukaisesti. Ohjaajina toimivat tanssija-pedagogit
Anna Radu ja Laura Suonperä.
klo 12
Vanhempi&taapero -tunti, Mirka Jussila
1–3 -vuotiaille
Leikitään ja liikutaan yhdessä taaperon kanssa oppien uusia tietoja ja taitoja.
Päälle mukavat rennot vaatteet, ei kenkiä.
PUISTOKADUN
klo 13
Äidin oma hetki, Mirka Jussila
äideille
PIHALLA
Lempeitä keskivartalon ja lantionpohjan harjoitteita sekä rentoutumista.
ELÄMYSKAHVILA
klo 13
Lasten tunnetaitoryhmä, Marita Saarinen
6–9 -vuotiaille
KLO 10–14 JA
Tutustutaan tunnetaitoihin tunnetaitoharjoitteilla ja satuhieronnalla.
HULIVILIOma alusta mukaan, lapsi osallistuu työpajaan ilman aikuista. Kesto 1 h.
KARNEVAALIN
klo 13.30 LiiLaa -tanssiseikkailu, Keski-Suomen Tanssin Keskus 0–3 -vuotiaille
INFOPISTE!
klo 13.45 TikTok tanssitunti, Johanna Seppänen
9–11 -vuotiaille

Mahdolliset materiaalimaksut käteisellä työpajaan saapuessa
Huom! Joihinkin työpajoihin on rajoitetusti paikkoja, joten muistathan olla vikkelä!

*

*

*

*

*

*
*

TIISTAI 28.6.
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Toimijoiden tiloissa
klo 9.30

klo 10

klo 10

klo 11

klo 11.30

klo 14

klo 14

*

Vauvojen lorukylpy, Mikkelin kaupunginkirjasto 		
0–12 kk
Lorukylpy luo hetken vauvan ja vanhemman yhdessä oloon,
jota runo rytmittää ja kosketus sekä liike aktivoivat.
Kesto noin 25 minuuttia.
Ohjaajana sanataideohjaaja Mari Karvonen.
Tanssi-temppu-sirkus, Etelä-Savon tanssiopisto		
6–8 -vuotiaat
Haluaisitko seikkailla tanssien läpi tilan ja kokeilla erilaisia temppuja pallojen,
keilojen ja tasapainolautojen kanssa? Harjoitella kärrynpyöriä, käsilläseisontaa,
kuperkeikkoja ja kaikkea muuta akrobatiaan liittyvää? Tule Hulivilikarnevaaleilla
kokeilemaan kaikkea sitä, mitä itse toivoisit osaavasi! Työpajan kesto 1 h.
Unikaveriopastus, Suur-Savon museo 		
alle 7-vuotiaat
Tuo oma unikaverisi mukaan museokierrokselle! Unikaveri Karoliina ja
museovirkailija Päivi tutustuttavat pienet museovieraat lelujen historiaan
tällä hauskalla museokierroksella. Kierroksen kesto 30 min.
Sanataidepaja, Mikkelin kaupunginkirjasto 		
3–6 -vuotiaat
Hulivilikarnevaalien sanataidepajassa tutkitaan taidetta ja tutustutaan
Herra Kunkun palatsiin. Pajan kesto 1 h, lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa.
Ohjaajana sanataideohjaaja Mari Karvonen.
BREAKDANCE-työpaja		
10–14 -vuotiaat
Haluaisitko oppia breakdancea tai syventää oppimaasi hauskassa työpajassa?
Breakdance-työpajassa tutustutaan breakdancen tekemiseen Markon huipputiimin johdolla. Pajassa käydään läpi teknistä tekemistä ryhmän taidot huomioiden.
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, mutta sitä voi myös olla! Työpajan kesto 1 h.
TV:stä tutut -koko perheen teemaopastus,
Suur-Savon museo 		
kaikenikäiset
Museokierroksella tutustutaan 80–90-lukujen leluihin, jotka olivat usein TV:stä
tuttuja. Nykypäivän äidit ja isät leikkivät lapsena tällaisilla leluilla, joten tämä
kierros on nostalginen matka menneisyyteen yhdessä jälkipolvien kanssa!
Kierroksen kesto 30 min.
Tanssi-temppu -sirkus, Etelä-Savon tanssiopisto		
kaikenikäiset
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ENNAKKO
*ILMOITTAUTUMISET
NETISSÄ
HULIVILIKARNEVAALI.FI
28.6. KENKÄVERON PIHASSA
ARCTIC ENSEMBLE:
TUULIAJOLLA -SATAMASIRKUSKIERTUE
KLO 12 & 14, yhteistyössä Mikkelin
kulttuurin unelmavuoden kanssa.

Jatkuvat työpajat - osallistu oman aikataulun mukaan!
klo 8–20

*

KickIt jalkapallosimulaattori, OiOi 		
kaikenikäisille
Varaa ennakkoilmoittautumisella oma 30 min pelivuoro
www.vello.fi/hulivilikarnevaali Suositeltu pelaajamäärä 1–4 hlö.
Ota omat sisäpelikengät ja pallo. SportForum (Kuukuskuja 4).
klo 10–12
Jälkiä maisemassa non-stop työpaja Taidemuseolla
yli 3-vuotiaille
Tule jättämään jälkesi maisemaan! Työpajassa tehdään sormivärein suuri
yhteisteos, joka ripustetaan työpajatilan seinälle Hulivilikarnevaaliviikon ajaksi.
Kuvia teoksesta julkaistaan myös somessa. Sottavaatteet mukaan!
Mikkelin Taidemuseo (Kauppakeskus Akseli)
klo 10–12
Lasten ryijypaja, Kulttuuritila 22 		
kaikenikäisille
Perheen pienimmät pääsevät kurkistamaan ensimmäisinä
Kulttuuritila 22:een Kaukasuksen uuteen pop up -kulttuuritilaan
– ja aloittavat siellä yhteisen ryijyn valmistamisen. (Maaherrankatu 22)
klo 10–13
Lettipaja Sokoksella, Kauppakeskus Stella
5 € / hlö
kaikenikäisille
klo 10–14
Toiminnallinen aamupäivä
Tuomiokirkon pihapiirissä ja tuomiokirkossa		 kaikenikäisille
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lastenohjaajat, Ristimäenkatu 2
klo 10–14
Kukkapaja Stellan Kukassa 		
kaikenikäisille
Tehdään yhdessä pieni kukka-asetelma. (Kauppakeskus Stella)
klo 10–14
Tekemistä lapsille Sodan- ja rauhankeskus Muistissa kaikenikäisille
klo 10–14
GalleriArin koko perheen maalauspaja		
kaikenikäisille
GalleriAri (Kasarminkatu 3), ohjaajat Anna-Katri Hänninen ja Mari Saravo.
Huomioithan, että maalaaminen voi sotkea vaatteita, joten pukeuduthan
lasten kanssa maalauspajaan sopivilla vaatteilla.		
klo 10–14
Mikkelin Kilpa-Veikkojen lajirata, Urheilupuisto		
yli 2-vuotiaille
Pisteellä pääsee tutustumaan yleisurheilusta tuttuihin lajeihin.
Pääsee heittämään, hyppimään ja juoksemaan. Lajiradalla tarjolla
pallonheittoa/junnukeihästä, pika- ja aitajuoksua sekä pituushyppyä.
klo 10–15
Temppurata Suur-Savon museolla (Otavankatu 11)
yli 4-vuotiaille
Osaatko hyppiä hyppynarulla? Entä kuinka onnistuu puujaloilla kävely?
Tule testaamaan taitojasi temppurataan Suur-Savon museon pihalle.
klo 10–17
Muumi värityskilpailu Finlaysonilla 		
kaikenikäisille
Värikkäin kuva palkitaan! (Kauppakeskus Stella)
klo 10–17
Lelubongaus Suur-Savon museolla 		
kaikenikäisille
Voihan vikkelät veitikat! Kolme lelua on lähtenyt karkuteille museon vitriineistä.
Löydätkö missä ne piileskelevät? Vinkki: Luultavasti ne ovat lähteneet
yläkertaan tutkimaan museon perusnäyttelyä.
klo 10–17
Lelujen vaihtopiste Suur-Savon museolla 		
kaikenikäisille
Onko sinulla lelu, jolla et enää leiki ja josta voisit luopua? Tuo se Suur-Savon
museoon (Otavankatu 11) lelujen vaihtopisteeseen ja saat valita itsellesi toisen
lelun tilalle! Tuothan vain ehjän ja puhtaan lelun. (1 lelu/lapsi).
klo 10–17
Jutellaan taiteesta! 		
kaikenikäisille
Mikkelin Taidemuseo (Kauppakeskus Akseli). ”Ihana, hassu, kumma, jännä!”
Katso, koe ja vaihda ajatuksia taiteesta kaverin kanssa. Päästä sisäinen taidekriitikkosi valloilleen ja tutustu OP Ryhmän Taidesäätiön taidekokoelmaan
käyttäen apunasi keskustelukortteja.
klo 12–16
Monikulttuurikeskus Mimosa (Raviradantie 8–10) 		
kaikenikäisille
Leikkimielisille laululeikkihetkiä, ongintaa ja muuta kivaa tekemistä!
klo 12–16
Askartelu- ja piirustuspiste Suomalaisessa Kirjakaupassa kaikenikäisille		
Kauppakeskus Stella
klo 14–15.30 Jälkiä maisemassa non-stop työpaja Taidemuseolla
yli 3-vuotiaille
klo 14–18
Frisbee karnevaali, Mifgy		
koko perhe
Lajiopastusta ja puttikisaa Siekkilän frisbeegolf radalla koko perheelle!
klo 14–18
Päivä paloasemalla, Mikkelin pelastuslaitos (Jääkärinkatu 16) kaikenikäisille
klo 17–18
Lasten ryijypaja, Kulttuuritila 22 (Maaherrankatu 22)
kaikenikäisille

Eevert kannustaa
saapumaan paikalle
pyöräillen tai kävellen!
Ajoneuvoilla ei pääse
luontokeskuksen parkkipaikalle tai lähikaduille.

KESKIVIIKKO 29.6.
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Urpolan luontopoluilla klo 14-16

METSÄVISA, Urpolan luontokeskus • Tunnekaruselli, Nukketeatteri Reaktori/Aapo Repo
Pieni liikkuva ja liikuttava esitys. Esitys on laitettu pyörien päälle ja tämä
Sukella metsän saloihin Urpolan
liikkuva katsomo löytää katsojansa. Esitys tuotetaan yhteistyössä Eteläluontokeskuksen näyttelyssä ja
Savon maakuntaliiton AKKU-hankkeen Kesä-Vetehiset -festivaalin kanssa.
luontopolulla löytääksesi vastaukset
• Leinun-tilan eläimet, Vilkkaat sorkat agilityvuohet
Metsävisan kiperiin kysymyksiin.
Agilityvuohet saapuvat jälleen esittelemään taitojaan esteVisaan osallistuneiden kesken
radalla sekä näyttämään temppujaan yleisölle! Vuohet ottavat
arvotaan palkintoja.
myös mielellään vastaan rapsutuksia kaikenikäisiltä vierailijoilta.
KATSO TAPAHTUMA-ALUEEN
• Vesitutkimusta, WaterPlus-hanke
KARTTA NETISTÄ
Uskallatko kurkistaa pinnan alle?
HULIVILIKARNEVAALI.FI
• Luontopiste, Mikkelin 4H-yhdistys
• KÄÄK - kamalat kasvit!, PURE-hanke
Opastukset vanhalla Myllyllä
Tule oppimaan vieraskasveista PURE-hankkeen pisteelle.
Mikkelin Oppaiden johdolla
• Hulivilikarnevaalin Norppateltta,
klo 14, 14.30, 15 & 15.30
Suomen luonnonsuojeluliitto. Yhteinen saimaannorppamme
Myllyllä myös elämyksellinen
LIFE. Näyttely, norppajumppaa, muita norppatouhuja.
luontokahvio! Maksuvälineenä
• Löydä luonto! Savo Naturen Matti Vesterisen kanssa.
• Lintuvisa ja kivien maalausta
käy sekä käteinen että kortti.

VESISTÖJEN PUHTAUTTA
EDISTÄMÄSSÄ UUSIN
MENETELMIN
- WaterPlus

Lisätietoja: www.xamk.fi/waterplus

TORSTAI 30.6.
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klo 17

Vauvakino: Downton Abbey - Uusi aikakausi
Vauvakino on suunnattu vauvaikäisten vanhemmille.
Vanhemmat voivat saapua näytökseen vauvan kanssa
hyvällä omatunnolla, salissa on pieni valaistus ja äänet
ovat säädetty hiljemmalle.
Elokuvateatteri Kinolinnassa, liput 3 € / hlö.
Hulivilielokuva: Vinski ja näkymättömyyspulveri
Elokuvateatteri Kinolinnassa, liput 3 € / hlö.
Hulivilielokuva: Sing 2
Elokuvateatteri Kinolinnassa, liput 3 € / hlö.

• Liput elokuvanäytöksiin ennakkoon verkkokauppa.mikkeli.fi
• Hulivilikarnevaalien infopisteeltä 27.6. klo 17–19
Liikennepäivänä Satamasta tai ti 28.6. klo 10–14 työpajapäivästä
osoitteesta Puistokatu 1, 50100 Mikkeli
• Ovelta ennen näytöstä, jos tilaa riittää.
• Muista olla vikkelä - liput myydään nopeasti loppuun!

LEGO

Rakennustapahtuma
to–pe 30.6.–1.7.
Mikkeli salissa,
Mikkelin kaupungin kirjasto

Jalon Group Oy ja PiiPoo Helsinki toteuttavat
yhteistyössä Hulivilikarnevaaleilla suuren LEGO
-rakennustapahtuman. Tule mukaan rakentamaan Legoilla, Minecrafteilla Duploilla. Kasvatamme yhdessä tulevaisuuden rakentajia Mikkelin
kaupunginkirjaston Mikkeli saliin 30.6.-1.7.2022!
Pe 1.7. klo 14–19 paikalla Lego Masters
-finalisti Nelly Tulimäki!

30.6. RISTIINAN SATAMASSA
ARCTIC ENSEMBLE:
TUULIAJOLLA -SATAMASIRKUSKIERTUE
KLO 12 & 14,
yhteistyössä Mikkelin
kulttuurin unelmavuoden
kanssa.

Jalon rakentaa viihtyisiä
koteja koko perheelle.

PERJANTAI 1.7.

EEVERT
HAASTAA KAIKKI
PUKEUTUMAAN
SATUHAHMOIKSI!
KAIKKI SATUHAHMOT
ANSAITSEVAT PIENEN
PALKINNON.
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Mikkelin kaupunginkirjastolla klo 16–19

• klo 16 Mikkelin kaupunginorkesterin konsertti lastenosastolla
• klo 16.30 Satusävellys -työpaja, Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus
• klo 17.45 Satusävellys -työpaja, Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus
Tervetuloa soittamaan satua! Pajassa olijat valitsevat ohjaajan
antamista vaihtoehdoista tarina, jota säestetään erilaisilla soittimilla,
lauluilla ja rytmeillä samaan aikaan kun ohjaaja kertoo tarinaa.
Taatusti hauskaa niin lasten kuin aikuistenkin mielestä! Alle 5 -vuotiaat
aikuisen kanssa, työpajaan ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

• klo 17 & 18 Loiskis Trio

TIETOA, TAITOA,
TARINOITA.
KIRJASTOSTA,
KAIKILLE.

• Lukukoirat kirjaston pihalla
Lukukoirat Aatu ja Saara kuuntelevat mielellään heille luettuja tarinoita.
Tule lukemaan pieni tarina tai jos et osaa vielä lukea niin voit kertoa
kuvista oman tarinan. Lukukoirat vastaanottavat lukijoita pääkirjaston
lastenosastolla.
• Kirjainten ongintaa suihkulähteellä
• Hulivilihaikuja nopilla
• Kirjainonnenpyörä
• Onnelliset aakkoset -näyttely
• Lukumaraton kirjaston pihalla
Tule mukaan osallistumaan Hulivilikarnevaalien lukumaratoniin!
Luetaan Mikkelin kaupunginkirjaston pihalla yksi lukija
kerrallaa koko kolmetuntisen tapahtuman ajan.
Maratonin teemana on tietysti sadut!
LUKEMINEN
Luettava materiaali odottaa valmiina,
ON KIVAA!
joten maratoonarilta ei vaadita
muuta kuin paikan päälle saapumista.

Pehmolelujen yökylä kirjastolla
Hulivilit ovat myös pehmolelujen karnevaali!
Pehmolelut on kutsuttu yöseikkailulle Mikkelin pääkirjastoon jo kolmena
kesänä - niin myös tänä kesänä.
Yön aikana lelut pääsevät paikkoihin, jotka eivät näy tavalliselle kirjastoasiakkaalle. Tuo pehmolelusi Mikkelin pääkirjastoon perjantaina 2.7. kello
15–19, toivota hyvää yötä ja seuraa somesta mitä kaikkea pehmolelut
puuhaavat!
Pehmolelut ajelevat lauantaina 2.7. kirja-auto Mirjalla Mikkelipuistoon
odottamaan kotiinpaluuta. Huomioithan, ettei yöseikkailulle kannata
tuoda sitä kaikkein rakkainta unilelua, jota ilman et saa unta.
Maksimiosallistujamäärä 60 lelua ja yksi lelu/lapsi.
Ennakkoilmoittautuminen pehmolelujen yökylään
www.hulivilikarnevaali.fi
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Mikkelipuistossa

Tervetuloa koko perheen kera telttailemaan
kanssamme Mikkelipuistoon!
Luvassa yöpymisen lisäksi kaikkea
huippuhauskaa!
• Hulivilimainen rastikierto, johon osallistuneet
palkitaan nuotioillassa.
• Pääset tutustumaan lähivesistöön sekä
tutkimaan mm. veden lämpötilaa ja sameutta.

AIKATAULU:
• klo 17 Ilmoittautumisen jälkeen telttojen pystytys,
rastirataa, suppailua, pihapelejä.
• klo 19 alkaen nuotioilta; tikkupullaa mehun kera,
palkintojen jako, mahdollisuus omien eväiden nauttimiseen
(ota esim. omat makkarat mukaan)
• klo 22 Hiljaisuus
• klo 8 Puuroaamiainen sekä nokipannukahvia
• klo 9 Telttayö päättyy ja on aika Hulivilikarnevaalien 		
synttäreiden!
Lähetämme kaikille osallistujille sähköpostitse tarkemmat
ohjeet sekä varusteluettelon lähempänä tapahtumaa.
Tarvittaessa voimme lainata telttoja sekä makuupusseja!
Ennakkoilmoittautumiset telttailuun netissä
hulivilikarnevaali.fi

MIKKELIN SEUDUN
PARTIOLAISET
on Mikkelin alueella
toimivien partiolippukuntien alueyhdistys. Jäseniä on
yhdistyksessä noin 500.
Tehtävänämme on tukea alueen
lippukuntien toimintaa ja järjestää
koulutuksia sekä tapahtumia jäsenistöllemme. Tervetuloa mukaan,
sillä partiohan kuuluu kaikille!
Lisätietoja toiminnasta:
www.partio.fi/tule-mukaan ja
mispa.fi

2.7. ANTTOLAN SATAMASSA
ARCTIC ENSEMBLE:
TUULIAJOLLA -SATAMASIRKUSKIERTUE KLO 12 & 14,
yhteistyössä Mikkelin kulttuurin
unelmavuoden kanssa.

LAUANTAI 2.7.
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Syntym
klo 9.30, 10.45, 11.30, & 13.30
Johanna Seppäsen tanssituokiot
Koko perheelle suunnattu vauhdikas ja mukaansatempaava
tanssituokio!
klo 10
Maatilan elämää -esitys, Nuojuan Teatteripaja
Tämä musiikilla höystetty maatilan minitietopakkaus
kertoo, mistä kananmunat ja maito ruokapöytään tulevat,
sekä avaa maalaiselämän haasteita perinteiden ja uusien
tuulahdusten kohdatessa. Esitys sopii koko perheelle ja
on kestoltaan n. 30 min.
klo 11 & 12 Tintti Temposen ja Tatu Torvelon
heleän riemukas kesäkirmaus
Laulumon ja Ohjelmatoimisto Heleän osallistava koko
perheen lastenmusiikkikonsertti.
klo 11.15 & 13.15 Biisinikkari -työpaja,
Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus
Tehdään nopeasti ja näpsäkästi yhteisösävellyksenä oma
kesälomalaulu! Sanoituksen, sävellyksen ja treenin jälkeen
kappale myös äänitetään. Jos lukeminen ei vielä luonnistu,
ota mukaan oma aikuinen. Työpajaan voidaan ottaa rajoitettu
määrä osallistujia – ilmoittaudu siis ennakkoon
www.hulivilikarnevaali.fi
klo 12.30
Kuin kala puussa, Blind Gut Company
Kuin kala puussa on sirkusesitys kolmesta kaveruksesta,
joiden elämä on täynnä kommelluksia ja oivalluksia.

KENKÄVERON
PUUTARHASSA
LAPSET VOIVAT
KÄYDÄ KATSOMASSA
LAMPAITA JA
KANOJA

Mikkelipuistossa klo 9-14

JUHLAT

30
vuotta

• Relanderin Ponitalli, Ikäsuositus 3-vuotiaasta alkaen
KATSO MIKKELI• Salainen seikkailu Mikkelipuistossa,
PUISTON KARTTA
Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan lastenohjaajat. Kiva ja jännittävä toiminTOIMINTAPISTEInallinen seikkailu, joka sopii kaikenikäisille (pienemmät yhdessä aikuisen kanssa)
NEEN NETISTÄ
• Toivon polku ja lettupysäkki, Hope Ry
WWW.HULIVILIToivon polulla kohtaat monenlaista tekemistä ja ratkaistavaa tehtävää.
KARNEVAALI.FI
Kartta ja kuvat neuvovat, missä seuraava pysäkki sijaitsee. Viimeisenä tehtävänä on
ratkaista herkullisen letun arvoitus. Löydätkö sinä tiesi lettupysäkille? Tule ja innostu.
• Taidepaja
• Tiedekasvatus
Junior University tarjoaa nonstop-tiedekasvatustyöpajan mikkeliläisille perheille.
LUMA-pakun kotipesä sijaitsee Lappeenrannassa LUTin ja LABin korkeakoulujen tiloissa.
Työpajaohjaajat ovat LUMA-keskusten palkkaamia ja perehdyttämiä opiskelijoita.
• Pelaa biojätepeliä, CityLoops-hanke
Pistä jäteauto liikkeelle! Tule pelaamaan hauskaa biojätelautapeliä, jossa kierrättämällä biojätteet
saat jäteauton liikkumaan pelilaudalla. Tunnistatko mikä on biojätettä ja onnistutko heittämään
jätteet biojäteroskikseen? Tule kokeilemaan pääseekö sinun biojäteautosi maaliin asti.
• Kukan istutus, Osuuskauppa Suur-Savo
Tuunataan istutuspurkki ja laitetaan kukat kasvamaan! Materiaaleja sadalle ensimmäiselle.
• Kirja-auto Mirja ja pop up -kirjasto
Tule tutustumaan kirja-auto Mirjaan ja lainaamaan lukemista pop up -kirjastosta Pehmolelujen
kirjastoyöhön osallistuneet pehmot odottavat kotimatkaa, tule hakemaan oma lelusi kotiin.
• Mikkelin Voimistelijat ry, Akro- ja temppupiste kaikenikäisille.
• VELO - Maastopyöräilyä Kaihulla ja skaba klo 13
Tule tutustumaan maastopyöräilyyn ja harjoittelemaan ajamista Kaihulle merkatuilla
maastopyöräreiteillä! Tapahtuma huipentuu pieneen mtb-kisaan klo 13. Velo Saimaan pyöräilijät
paikalla opastamassa harrastuksen pariin. Oma pyörä ja kypärä mukaan!
Ilmoittaudu kilpailuun ennakkoon www.hulivilikarnevaali.fi.
• Lasten Silent Disco. Astu sisään telttaan, laita kuulokkeet päähän ja tanssi hurmokseen!
• Satumainen Supersankari seikkailurata, Lasten kulttuurikeskus Vekkula / Kaakkois-Suomen
Vesaiset ry, Vekkula ja Vesaiset osallistavat perheitä mukaan iloiseen supersankari seikkailurataan.
Tule mukaan hassuttelemaan. Lapsille seikkailusta palkinto.
• Keppariesterata ja tietovisa, Mikkelin Ravinuoret
• Nalleneuvola, Punaisen Ristin Mikkelin osasto
ALUEELLA
Tuo oma nalle, nukke, pikku auto tai mikä tahansa lelusi neuvolatarkastukseen!
KIERTÄÄ
• Onginta piste, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry. Ota onkeen ja
KAKSI
testaa tärppääkö. Toiminnallinen, leikkimielinen piste koko perheelle.
PELLEÄ!
• Boffaus, Mikkelin Eloroolipelaajat
• Mikkelin Seudun Partiolaiset, tule tutkimaan vesistöjä ja testaamaan
partiotaitoja, yhdessä partiolaisten kanssa!
• Nuvan graffitiseinä, Mikkelin nuorisovaltuusto ja Vilma Leinonen
• Suuri synttäripöytä! Synttäripöydän luona tavattavissa mm. Kettu Eevert sekä Mikkelin päättäjiä.
• Eräkummi • Palokunta • Päiväkoti Pilke
• Lasten avoin estradi • Hulivilin muistojen seinä
• Maalausta maalaustelineillä • Kukkaruukun tuunaus • Pomppulinnat

SUNNUNTAI 3.7.
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klo 16 Naisvuoren
kesäteatterissa
Neljän dinosauruksen ja lohikäärmeen
muodostama koko perheen suosikkiyhtye
Hevisaurus saapuu juhlimaan
Hulivilikarnevaalien synttäreitä!
Liput vain 6 € / hlö (alle 2 v ilmaiseksi).
Konsertti toteuteaan yhteistyössä Mikkelin
Musiikkijuhlien kanssa.
Liput konserttiin
• ennakkoon verkkokauppa.mikkeli.fi
• Hulivilikarnevaalien infopisteeltä
27.6. klo 17–19
• Liikennepäivänä Satamasta tai
• ti 28.6. klo 10–14 työpajapäivästä
osoitteesta Puistokatu 1, Mikkeli
• Ovelta ennen näytöstä, jos tilaa riittää.
Muista olla vikkelä - liput myydään
nopeasti loppuun!
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HULIVILIRISTEILY
Lähde mukaan Huliviliristeilylle
Saimaalle Aino-laivalla.
Laivalla on taattua huliviliohjelmaa.
Risteilyn kesto 2h. Huliviliristeily
sunnuntaina 3.7. klo 13-15.
Laivaan noustaan
Mikkelin satamasta.
Liput 5€ / kpl verkkokaupasta.

YYTY
LOPPUUNM

UUSI
TOIVO

2.-8.7.2022

Päivälippu
140/110€
10:00 PÄÄMAJASYMPOSIUM
16:30 RAKKAUDELLA
PUOLASTA
Equilibrium-jousikvartetti
30€/20€
19:00 HELPPO NAKKI, PJOTR
Lontoon Philharmonia
Santtu-Matias Rouvali,
kapellimestari
Pekka Kuusisto, viulu
119€/99€
LOPPUUNMYYTY

KESKIVIIKKO 6.7.

Päivälippu
85/65€
13:00 SUOMEN PANKIN
KANSAINVÄLINEN
TALOUSSEMINAARI
16:30 VAIHDA VIIHTEELLE
Johanna RusanenKartano, sopraano
Jukka Nykänen, piano
30€/20€
19:00 ISOT BEET
Janoska Ensemble
59€/49€

TIISTAI 5.7.

Pidätämme oikeudet kaikkiin muutoksiin.

mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Lisäksi yllätysesiintyjät torilla ja ravintoloissa, satelliittikonsertteja
Anttolassa, Ristiinassa, Haukivuorella, Suomenniemellä sekä Mikkelin
naapurikunnissa. Ja paljon muuta.

Päivälippu
75/55€
16:30 VIIMEISET LAULUT
Aarne Pelkonen, baritoni
Juho Alakärppä, piano
30€/20€
19:00 AVAJAISKONSERTTI
Sinfoniaorkesteri VIVO
Erkki Lasonpalo,
kapellimestari
Otto Antikainen, viulu
49€/39€

MAANANTAI 4.7.

21:00 HILJAISUUDEN YLISTYS
Vox Clamantis -kuoro,
Jaan-Eik Tulve, johtaja
49€/39€

*) Liput vain verkkokauppa.mikkeli.fi
Yhteistyössä Hulivilikarnevaalien kanssa

15:00 LASTENKONSERTTI
Hevisaurus-yhtye
6€*)

SUNNUNTAI 3.7.

15:00 AVAJAISET
19:00 KUPLETTIMESTARI
Show & Dinner
59€/54€

LAUANTAI 2.7.

Päivän avaukset
3.-8.7. klo 10.00
Stellan tähtitori
Musiikilliset brunssit
2.-8.7. ja 10.7. klo 12.00
Frans & Michelle
Musiikkijuhlien
nimikkoillalliset 2.-10.7.
Frans & Michelle ja Gastropub Eino
Show & Dinner illalliset 4.-7.7.
kattaukset klo 16.00 ja 22.00
Frans & Michelle

OHEISOHJELMASSA

21:30 UUSI TOIVO
Elena Mindru & Finnection,
feat. Adam Baldych
Mikkelin Kaupunginorkesteri –
Marjo Riihimäki,
kapellimestari
35€/25€

PERJANTAI 8.7.

Päivälippu
140/110€
16:30 LAULUJA SIELULLE
Equilibrium-jousikvartetti
ja Adam Baldych, viulu
30€/20€
19:00 SOITTAA KUIN
RUUNEPERI
Lontoon Philharmonia
Santtu-Matias Rouvali,
kapellimestari
Bruce Liu, piano
119€/99€

TORSTAI 7.7.

Mikkelin Musiikkijuhlilla 2.-8.7.2022 on tarjolla upea
kattaus suomalaisten ja kansainvälisten tähtien
sykähdyttäviä säveliä Saimaan lumoavissa maisemissa.

#greeneri
#kattaasavon
#safkaasavosta

RAFLAAMO.FI

Nauti herkullisesta
ruuasta puistomme
loistossa!
Meillä myös järjestät sekä
kokoukset että juhlat.
Lue lisää:

Tä l lä k u p ongi lla

LASKUN
LOPPUSUMMASTA
Ale nnus e i ko ske alkoholia.

RAFLAAMO.FI | MIKKELIPUISTO.FI

Vo i mas s a 3 1.7. 20 22 sa a k ka.

RAFLAAMO.FI | MIKKELIPUISTO.FI

Karnevaali-INFO
Huomioithan, että osassa
tapahtumapaikoista parkkitilaa
on hyvin rajoitetusti.
Kannattaa siis saapua kävellen
tai pyörällä – se on myös ympäristöystävällisempää!

HAUSKAA
HULIVILIKARNEVAALIA!

Löytötavaroita säilytetään
Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluilla
Hulivilikarnevaalit tuottaa
Mikkelin kaupungin yleiset kulttuuripalvelut
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli
Tapahtuman tuottajat:
Minttu Tamski / Saara Vauhkonen
info@hulivilikarnevaali.fi
Hulivilikarnevaali pidättää oikeudet
kaikkiin muutoksiin tapahtumaa koskien.

KIERTOTALOUTTA
EDISTÄMÄSSÄ
KANSAINVÄLISESTI
Haluamme olla sinulle ja perheellesi

elinikäinen kumppani.
Olemme turvallinen ja luotettava kumppani
elämäsi eri vaiheissa. Opiskeluaikana, kodin tai
mökin hankinnassa, auton ostossa tai remontissa.

Tervetuloa meille!

METSÄSAIRILA

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No. 821033

Tule mukaan
seikkailuun!
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HKARNEVAALI I
Mikkelissä 27.6.-3.7.2022

MA 27.6.
TI 28.6.
KE 29.6.
TO 30.6.
PE 1.7.
LA 2.7.

Avajaiset ja liikennepäivä
Työpajapäivä
Luontopäivä Urpolassa
Elokuvapäivä
Satuseikkailu kirjastolla ja telttayö
Hulivilin suuret synttärijuhlat

30.6. – 1.7.

LEGO

-rakennustapahtuma
Mikkeli-salissa

SU 3.7.
Naisvuoren kesäteatterissa
klo 16, liput 6€ / hlö

HULIVILIKARNEVAALI.FI

