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Niskavuoren Sanomat

Hauhon XXIV

Hauholainen keskikesän juhlaviikko

Niskavuoriviikko 23.6–2.7.2017
TAPAHTUMIA
Hauhon XXIV Niskavuoriviikolla

Perjantai 23.6. • JUHANNUSAATTO
Niskavuoriviikon avajaiset ja juhannusrauhan julistus Skyttenaukiolla klo 12.
Puhe Mona Iso-Mustajärvi, Mustilan pihatetatteri esiintyy, Hauhon luonnon ylistys.
Aurinko armas luo loistoaan - kesäisiä säveliä pohjoismaista klo 12.30 kirkossa, Chordus Ensemble. Ohjelma 10 €.
Juhannusaaton tanssit Vihavuodessa klo 20–24. Unto Satoranta.
Kokko Kokkilassa, Särkemän rannassa klo 21. Puffetti klo 19 alkaen.

Lauantai 24.6. • JUHANNUSPÄIVÄ
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10.
Kunniakäynti sankarihaudalla, puhe Ville Honkasaari.
Hauhon Juhannusjuhlat klo 12 Kotkon ulkomuseoalueella. Juhlapuhe piispa
Matti Repo. Hauhon Veteraanikuoro.

Sunnuntai • 25.6.
Messu Hauhon kirkossa klo 10. Kirkkokahvit Punaisessa tuvassa.
Hautausmaajuhla Hauhon hautausmaalla klo 12.

Tiistai • 27.6.
Lasten perinnepäivä Kotkon ulkomuseoalueella klo 10–14.

Torstai • 29.6.
Niskavuoriviikon seminaari Ilorannassa klo 13–17. Lounasmahdollisuus klo
12. Ilmoittatumiset lounaalle (20 €) ja seminaariin (20 €) su 25.6. mennessä
sähköpostitse info@hauho-seura.fi tai puh. 040 589 3313.

Perjantai • 30.6.
Avoimet puutarhat Hauhon Vanhalla Raitilla klo 10–17.
Heinäpäivä Hauhon kirkonkylässä Cavénin pellolla klo 12 alkaen. Pellonpiennarkahveet ja grillimakkaraa. Tule tekemään heinää!
Iltatori Vihavuodessa klo 18–20.
Tähdet tähdet -näytelmän ensi ilta klo 19 Hauhon Kesäteattterissa.
Sandran Rinki -yöpyöräily klo 21 alkaen. Lähtö Hauhotalon pihasta kohti
Mustilaa. Reitti on noin 30 kilometriä, matkalla sorateitä. Maksulliset tarjoilupisteet Soittilan riihessä Mustilassa sekä Lehdesmäessä.

Lauantai • 1.7.
Niskavuoren markkinat Hauhon kirkonkylässä Puukoululla klo 8–14.
Hovinkartanon taidekeskuksen kesänäyttelyn avajaiset kello 16.

Sunnuntai • 2.7.
Konfirmaatiomessu kirkossa klo 10. Kirkkokahvit Punaisessa tuvassa.
Tähdet tähdet -näytelmä klo 15 Hauhon Kesäteattterissa.
Akustin ajot -mopoajelu klo 18 alkaen. Lähtö Hauhon entisen kunnantalon
pihalta Torvoilan ja Miehoilan kautta Vihavuoden Koskikahvilaan.
JÄRJESTÄMISISTÄ VASTAAVAT HAUHO-SEURA, HAUHON SEURAKUNTA,
HAUHOLAISET KANSALAISJÄRJESTÖT JA YRITTÄJÄT.

Niskavuoriviikko avataan
juhannusaattona kello 12
Juhannuspitäjä Hauholla kirkon
viereisellä Skyttenaukiolla pidetään juhannusaattona perjantaina
23.6.2017 Hauhon Niskavuoriviikon
avajaiset kello 12. Samalla julistetaan Suomen luontoon, maalle ja vesille juhannusrauha.
Niskavuoriviikon avauksessa puhuu
niskavuorineuvos Mona IsoMustajärvi. Tilaisuuden avaa Chordus Ensemble -kuoro kesäisin kuorosävelin.
Avajaisissa nähdään maistiainen
Mustilan pihateatterin kesän näytelmästä Perinnönjako.

Niskavuoriviikon avauksen jälkeen kello 12.30 Hauhon kirkossa
järjestetään Chordus Ensemblen perinteinen juhannuskonsertti ja tänä
vuonna konsertti kuullaan myös
Lammin kirkossa kello 16. Aurinko
armas luo loistoaan - kesäisiä säveliä pohjoismaista on läpileikkaus eri
pohjoismaiden kansansävelistä sekä
kansallissäveltäjistä. Ohjelmistossa
on muun muassa Griegin ja Sibeliuksen tuttuja melodioita. Kolmasosa
ohjelmatuloista käytetään seurakunnan musiikkityöhön.

Juhannusjuhlat tekee paluun

Osana Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlaa Hauho-Seura on
päättänyt yhdessä Hauhon seurakunnan kanssa järjestää perinteiset
Hauhon Juhannusjuhlat Kotkon ulkomuseoalueella juhannuspäivänä,
lauantaina 24.6.2017.
Hauho-Seuran juhannusjuhlille
kokoonnuttiin ensimmäisen kerran
Suojamäessä juhannuksen runtuna
1948. Sittemmin juhlat siirtyivät
hauholaisten kirkkopyhän jatkoksi
juhannuspäivälle ja Kotkon museoalueelle. Yhtenä syynä ajankohdan
siirtoon oli suositut juhannusravit,
jotka järjestettiin Hauholla juhannusruntuna. Yleisöstä ei haluttu kilpailla ravien kanssa.
Edellisen kerran juhannusjuhlat
järjestettiin vuonna 2008. Tuolloin
Hauho-Seura teki päätöksen vuosittaisesta juhlaperinteestä luopumisesta, koska oli vuosi vuodelta
vaikeampi saada ohjelman esittäjiä
ja puhujia paikalle juhannuspäivänä.
Tilalle tuli Hauho-päivän vietto vuosittain 13. syyskuuta.

Jouni Lehtonen

Kotkon museoalueella Halpparin piha muodostaa idyllisen juhlanäyttämön,
jonne on juhannuksena tultu seuraamaan ohjelmaa ja tapaamaan tuttuja.
Juhlavuoden juhannusjuhla alkaa
lauantaina 24.6. Hauhon Pyhän Johanneksen kirkossa kello 10 pidettävällä jumalanpalveluksella. Sen
jälkeen on kunniakäynti sankarihaudalla, jossa puhuu maanviljelijä Ville
Honkasaari. Pääjuhla alkaa kello 12
kirkon lähistöllä sijaitsevalla ulkomuseoalueella. Sateen sattuessa juh-

la on museoalueen riihikatoksessa.
Juhlassa puhuu Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Lisäksi ohjelmassa kuullaan Hauhon Veteraanikuoroa, musiikkia ja sanataidetta.
Ohjelmia myydään portilla ja sen hinta on 10 euroa. Hauho-Seuran puffetti
kestitsee juhlakansaa Kotkossa ennen
pääjuhlaa sekä väliajalla.

Niskavuoriseminaarissa Hauholla

KIELLETTY KOHUELOKUVA NISKAVUOREN NAISET
Tasan 80 vuotta sitten Hauholla Rukkoilan kylässä alkoi teatterissa menestystä saavuttaneen Juhani Tervapään Niskavuoren naiset -näytelmän filmaaminen. Hämäläisin Häme
ensimmäisen Niskavuori-elokuvan
miljööksi löytyi Hauholta.
Juhlavuoden kunniaksi Niskavuoriviikon seminaarissa käsitellään
Niskavuoren naiset -elokuvaa ja sen
kuvauspaikkoja. Seminaari järjestetään Rukkoilan kylässä Ilorannan
täysihoitolassa. Ilorannan matkailutoiminta alkoi filmiryhmän jäsenten
majoittamisesta 80 vuotta sitten.
Seminaarissa elokuvasta puhuu
elokuvatutkija, FL Sisko Rytkönen.
Hän on tutkinut kotimaista 1930- ja

Puutarhat
avoinna
Hauhon Vanhalla Raitin pihat ja puutarhat avautuvat kulkijoille osana
Heinäpäivää perjantaina 30.6. kello 10–17 Hauhon Vanha raitti ry:n
järjestämässä Avoimet puutarhat
-tapahtumassa. Avoimen pihan tai
puutarhan tunnistaa portinpielessä
olevasta Avoimet puutarhat -viiristä.
Idyllinen kävelyretki Hauhon Vanhalle raitille on elämys. Mikonheikin
Aittakahvila on avoinna raitin varrella
ja kävelyretki kannattaa ulottaa Vuorenharjulle asti, missä näkötornista
voi käydä ihailemassa maisemia.

1940 -luvun elokuvaa, erityisesti tähtikulttia, sotapropagandaa ja elokuvayleisöä.
Ensimmäinen Niskavuori-elokuva
joutui välittömästi sensuurin hampaisiin. Se määrättiin esityskieltoon,
joka purettiin kun Suomi-Filmi suostui tekemään siihen vaaditut leikkaukset. Tuotantoyhtiö hyödynsi
sensuurikohua taitavasti elokuvaa
mainostaessaan. Niskavuoren naiset
(1938) aiheutti ennennäkemättömän kohun yleisön keskuudessa. Sitä
pidettiin suorastaan vaarallisena
elokuvana. Mikä aiheutti sensuurin
ja kohun? Siitä kertoo elokuvatutkija
Sisko Rytkönen.
Seminaarin päätteeksi katsotaan

Hauholla kuvattu Niskavuoren naiset -elokuva.

Niskavuoriseminaari järjestetään torstaina 29.6. klo
13–17 Ilorannassa, Rukkoilantie 129, Hauho.
Ennen seminaaria kello 12
tarjolla lounas vanhassa riihessä. Lounaan hinta on 20
euroa. Seminaarin hinta on
20 euroa.
Ilmoittautumiset seminaariin ja lounaalle su 25.6.
mennessä info@hauho-seura.fi tai puh. 040 589 3313.

Kenen sahti juotattaa eniten?

Hauhon sahtimestari
ratkeaa Niskavuoren
markkinoilla
Pitäjän paras taitaja sahdinvalmistuksessa ja Hauhon edustaja Janakkalassa elokuussa järjestettäviin
Sahdinvalmistuksen SM-kisoihin
valitaan perinteiseen tapaan Niskavuoren markkinoilla. Markkinat
järjestetään lauantaina 1.7.2017.
Hauhon Yrittäjien järjestämän kisan
ylituomarina toimii sahtiasiantunti-

ja, professori Pertti Saurola.
Kisaan osallistuvia pyydetään tuomaan valmistamaansa sahtia noin
3–5 litran näyte-erä Niskavuoren
markkinoille Hauho-Seuran myyntipisteelle kello 9. Näytteen yhteyteen
tulee liittää osallistujan nimi ja yhteystiedot suljetussa kirjekuoressa.
Palkintojen jako tapahtuu kello 12.

