LAPINLAHDEN ASEMAN TAPAHTUMAT VUONNA 2019

TAMMIKUU
Höyrybaari, asema, 12.1., la klo 20-01, livemuusiikkina U.S.S.R.
Tiny housen tammiale, putiikissa, kierrätyskeskuksessa ja kahviossa ALE-tuotteita, tilaa uudelle
vuodelle ja uusille tuotteille

HELMIKUU
Aseman Ystävänpäivä-myyjäiset & hotellin avoimet ovet, asema ja hotelli, 16.2., la klo 10-14
Koko perheen maksuton tapahtuma. Kahviossa teemaan sopivia herkkuja, lasten askartelupiste,
kirppis-, käsityö- ja taidemyyyjiä. Arpajaiset. (HUOM! Myyntipaikat täynnä.)
Höyrybaari, asema, 16.2., la klo 20-01, livemusiikkina Nicky Rothen, Muumio ja Andy Reagan Trio

MAALISKUU
Taidenäyttely ”Olemme runoja”, virolahtelainen taiteilija Ulla Laisi, aseman sali,
4.3.-25.5., ma-pe klo 10-17 ja la 10-14. Ulla Laisin taiteessa yhdistyvät kuvat ja sanat, kauniit värit
ja värileikki. Työt ovat ajatuksia herättäviä ja rohkeita.
Hyvää oloa askarrellen, taiteillen ja herkutellen-päivä, aseman kahvio ja sali, 16.3., la klo 14-16,
opettaja Inka Tolonen. Hinta 10 €/hlö (sis. alv., herkut, materiaalit, opetus). Ilm. viim. 14.3.
Höyrybaari, asema, 1 la/kk, klo 20-01

HUHTIKUU
Taidenäyttely ”Olemme runoja”, virolahtelainen taiteilija Ulla Laisi, aseman sali
4.3.-25.5., ma-pe klo 10-17 ja la 10-14. Ulla Laisin taiteessa yhdistyvät kuvat ja sanat, kauniit värit
ja värileikki. Työt ovat ajatuksia herättäviä ja rohkeita.
Lasten suusta-kirjoittajatapaaminen. Tehdään yhdessä hauska julkaisu. Aloitus- ja
suunnittelutapaaminen. Julkaisukoordinaattorina, toimittajana ja hankeopettajana Inka Tolonen.
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Aasinhattu -julkaisut, aseman sali, 6.4., la klo 14.30-16. Ilm. mukaan hankkeeseen viim. 4.4.
Höyrybaari, asema, 1 la/kk, klo 20-01
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TOUKOKUU
Taidenäyttely ”Olemme runoja”, virolahtelainen taiteilija Ulla Laisi, aseman sali
4.3.-25.5., ma-pe klo 10-17 ja la 10-14. Ulla Laisin taiteessa yhdistyvät kuvat ja sanat, kauniit värit
ja värileikki. Työt ovat ajatuksia herättäviä ja rohkeita.
Aseman Vappuhulinat ja pihakirppis, 4.5., la klo 10-14. Koko perheen maksuton tapahtuma.
Paljon hauskaa ohjelmaa aseman ympäristössä. Lasten askartelupiste, kahviossa teemaan sopivia
herkkuja, kirppismyyjiä ja muita pop up-myyjiä. Arpajaiset. Myyntipaikka 5 €, varaus viim. 3.5.
Höyrybaarin kesäkauden avajaiset, aseman vanha makasiini, 4.5, la klo 19-01

KESÄKUU
Taidenäyttely, lapinlahtelainen taiteilija Sini Kinnunen, aseman sali 1.6.-27.7.,
ma-pe klo 10-17 ja la 10-14. HUOM! Avajaiset la 1.6., taiteilija paikalla klo 10-14. Sini Kinnusen
taidetyöt ovat mielenkiintoisia ja kauniita taidonnäytteitä. Tyylissä näkyy tautuoijan tausta.
Aseman kesämyyjäiset ja pihakirppis, 1.6., la klo 10-14. Koko perheen maksuton tapahtuma.
Kirppismyyjiä ja muita pop up-myyjiä sisälläja ulkona. Kahviossa herkkuja. Lasten askartelupiste.
Arpajaiset. Myyntipaikka 5 €, varaus viim. 31.5.
Höyrybaari, makasiini, lauantaisin, klo 20-02

HEINÄKUU
Taidenäyttely, lapinlahtelainen taiteilija Sini Kinnunen, aseman sali, 1.6.-27.7.,
ma-pe klo 10-17 ja la 10-14. Sini Kinnusen taidetyöt ovat mielenkiintoisia ja kauniita
taidonnäytteitä. Tyylissä näkyy tautuoijan tausta.
Aseman kesämyyjäiset ja pihakirppis, 6.7., la, klo 10-14. Koko perheen maksuton tapahtuma.
Kirppismyyjiä ja muita pop up-myyjiä sisällä ja ulkona. Kahviossa kesäherkkuja. Lasten
askartelupiste. Arpajaiset. Myyntipaikka 5 €, varaus viim. 5.7.
Taidetta kasveja hyödyntäen-kurssi, 6.7. la klo 14-16, opettaja Inka Tolonen. Hinta 10 €/hlö (sis.
alv., herkkutarjoilu, materiaalit, opetus). Ilm. viim. 4.7.
Höyrybaari, makasiini, lauantaisin, klo 20-02

ELOKUU
Taidenäyttely, kuopiolainen taiteilija Pauliina Karaiste, aseman sali, 5.-31.8.,
ma-pe klo 10-17 ja la 10-14. Kuosisuunnittelija, kuvataiteilija, Pauliina Karaisteen taide on graafista
ja modernia. Hän on suunnitellut painokangaskuvioita mm. Finlaysonille.
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Aseman kesämyyjäiset ja pihakirppis, 3.8., la klo 10-14. Koko perheen maksuton tapahtuma.
Paikalla kirppismyyjiä ja muita pop up-myyjiä sisällä ja ulkona. Kahviossa herkkuja. Lasten
askartelupiste. Arpajaiset. Myyntipaikka 5 €, varaus viim. 1.8.
Höyrybaari, makasiini, lauantaisin, klo 20-02

SYYSKUU
Taidenäyttely, helsinkiläinen taiteilija Ennisofia Salmela, aseman sali, 2.9.-1.11.,
ma-pe klo 10-17 ja la 10-14. Ennisofia Salmelan näyttely on kokonaisuus kauniita Buddhataidetöitä. Osa on valoteoksia.
Aikataika-tapahtuma, aseman alue, 6.9., pe klo 10-19. Koko perheen tapahtumapäivä.
Höyrybaari, makasiini, Aikataika & kesäkauden lopettajaiset, 6.9., pe klo 19-01

LOKAKUU
Taidenäyttely, helsinkiläinen taiteilija Ennisofia Salmela, aseman sali, 2.9.-1.11.,
ma-pe klo 10-17 ja la 10-14. Ennisofia Salmelan näyttely on kokonaisuus kauniita Buddhataidetöitä. Osa on valoteoksia.
Lasten suusta-kirjoittajatapaaminen, tehdään yhdessä hauska julkaisu, välitapaaminen. Julkaisu-
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koordinaattorina, toimittajana ja hankeopettajana Inka Tolonen. Aasinhattu -julkaisut. Aseman
sali, la 4.10., klo 14.30-16. Ilm. tapaamiseen viim. 2.10.
Halloween-tapahtuma, asema. 26.10., la klo 10-14. Koko perheen hauska tapahtumapäivä.

MARRASKUU
Taidenäyttely, helsinkiläinen taiteilija Ennisofia Salmela, aseman sali. Näyttelyn päätöspäivä 1.11.,
pe klo 10-17. Ennisofia Salmelan näyttely on kokonaisuus kaunita Buddha-taidetöitä. Osa on
valoteoksia.
Taidenäyttely, kuopiolainen taiteilija Veera Roivainen, aseman sali, 3.-30.11., ma-pe 10-17 ja la 1014. HUOM! Avajaiset su 3.11. klo 12-14, taiteilija paikalla. Veera Roivainen hyödyntää töissään
kierrätysmateriaaleja. Maalauksissa ja niiden aiheissa on syvyyttä ja ajankohtaisia aiheita.
Jouluinen askartelu- ja käsityöpaja, asema, 30.11., la, klo 10-14, opettaja Inka Tolonen. Hinta 3
€/hlö (sis. alv, materiaalit, opastus). Ei ennakkoilmoittautumista.
Höyrybaari, asema, 2.11. & 23.11., la klo 20-01
Aseman Joulutori alkaa, 30.11. lauantaina. Joulutunnelmaa ja -herkkuja, lahjatavaramyyjiä,
avajaisviikonloppuna myös jouluista ohjelmaa koko perheelle. Myyntipöytä 5 €/pvä, varaus viim.
20.11.
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JOULUKUU
Taidenäyttely ”Kohti Jyrkkää”, lapinlahtelainen taiteilija Inka Tolonen, aseman sali
2.-21.12., ma-pe klo 10-17 ja la 10-14. Inka Tolosella on näyttely Jyrkänkosken ruukilla,
Sonkajärvellä, vuonna 2020. Saamme mahdollisuuden kurkistaa osaa tulevan näyttelyn teoksista.
Aseman Joulutori, 30.11.-21.12. Joulutunnelmaa ja –herkkuja sekä lahjatavaramyyjiä,
avajaisviikonloppuna myös jouluista ohjelmaa koko perheelle. Myyntipöytä 5 €/pvä, varaus viim.
20.11.
Lasten suusta-kirjoittajatapaaminen, tehdään yhdessä hauska julkaisu. Päätöstapaaminen.
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Julkaisukoordinaattorina, toimittajana ja hankeopettajana Inka Tolonen. Aasinhattu -julkaisut.
Aseman sali, la, 14.12., klo 14.30-16. Ilm. viim. 12.12.
Höyrybaari, Uuden vuoden vastaanotto, asema, 31.12., ti klo 19-23

SEURAA TIEDOTUSTAMME!
Tarkemmat tiedot lähempänä tapahtumia. Kysy rohkeasti lisätietoja, ilmoittaudu mukaan
myyjäisiin, koulutuksiin ja muihin tapahtumiin. Tule mukaan yhteistyöhön kanssamme.

LAPINLAHDEN ASEMA
Asematie 25, 73100 Lapinlahti
PALVELUT
Höyrybaari, Lapinlahden aseman hotelli, Matkahuolto, tapahtumat
Puh. 040 486 0800, Niina Oksanen, yrittäjä, toiminnanjohtaja
FB: Lapinlahden asema & Aseman Wanha Makasiini, www.matkahuolto.fi
PALVELUT
TINY HOUSE
Pikkupuoti (taide, sisustus, vaatteet, lahjat), kierrätyskeskus, taidenäyttelyt, kahvio, tapahtumat,
koulutukset, Aasinhattu®-tavaramerkki ja tuotteet
Puh. 045 139 5578, Inka Tolonen, yrittäjä, toiminnanjohtaja
FB, Instagram: tiny house, www.tinyinka.com
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