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Pieksämäen, Jukka Rintalan ja Big Wheelsin juhlaa Pieksämäellä kesällä 2022

 
Tuleva kesä on Pieksämäellä juhlaa. Kauppalasta kaupungiksi 60 vuotta sitten kasvanut Pieksämäki 
juhlistaa merkkivuotta yhdessä palkitun muotitaiteilija Jukka Rintalan kanssa upeassa 
kesänäyttelyssä, Big Wheels harrasteajoneuvotapahtuma täyttää 20 vuotta ja uutena 
liikuntatapahtumana polkaistaan liikkeelle elokuussa VedenjakajaReitistön maastotriathlon.  
 
Täysi kattaus Rintalan taidetta 
 

 
 
Toukokuun lopulta aina elokuun puoliväliin Kulttuurikeskus Poleenissa on esillä Jukka Rintalan 
Elämän juhla -näyttely. Se on osa hänen 45-vuotistaiteilijajuhlavuottaan. Näyttely juhlistaa 
Rintalan pitää uraa. Matkalla mukana on kulkenut puoliso, pieksämäkeläislähtöinen Matti 
Vaskelainen. Hän vastaa myös Rintalan näyttelyn visualisoinnista.  
 
Elämän juhla -näyttelyyn on tulossa täysi kattaus Jukka Rintalan tuotantoa, uniikkeja pukuja, 
alkuperäisiä taideteoksia sekä teemakattauksia. Vahva viiva ja toisaalta kepeys ovat tunnusomaisia 
piirteitä Jukka Rintalan puvuissa ja maalauksissa. Molempia on runsaasti mukana näyttelyssä.  
Jukka Rintala aikoo myös esitellä näyttelyään kesällä Pieksämäellä. Suunnitelmissa on lisäksi 
pienimuotoisia työpajoja akvarelli- ja muotipiirtämisestä. Avajaisten yhteydessä 25.5. pidetään 
muotinäytös ja konsertti. Jukka Rintalan Elämän juhla 25.5.-14.8.2022 Kulttuurikeskus Poleenissa.  
 
Kesällä Poleenin kirjastossa Suomen Kirjainstituutti Pukstaavin tuottama Pekka Vuoren 
lastenkirjakuvitusten kiertonäyttely sekä pieksämäkeläislähtöisen valokuvaaja Pasi Lensun näyttely 
Järvien salaisuudet. Taidekatu 2022 -tapahtuma esittelee liiketilojen näyteikkunoissa paikallisten 
sekä paikkakunnalta lähtöisin olevien taiteilijoiden töitä 22.5-31.7.2022. 
 
Lisätietoja: www.poleeni.fi ja www.taidekatu.fi 



 

 
 
Harrasteajoneuvotapahtuma Big Wheels täyttää tänä vuonna 20 vuotta! Kyseessä on yksi Suomen 
suurimmista vanhojen ajoneuvojen kokoontumisajoista. Vuosi vuodelta suosiotaan kasvattava 
tapahtuma on parhaimmillaan koonnut Poleenin rantapuistoon reilut 1.500 harrasteajoneuvoa ja 
jopa 18.000 hengen yleisön. Kyseessä on myös päiväkävijämäärältään yksi maakunnan 
suurimmista yleisötapahtumista. 
 
Tapahtumaviikonlopun kohokohta on kokoontumisajo lauantaina 23.7.2022 aivan kaupungin 
keskustassa kulttuurikeskus Poleenin puiston ja Toikanniemen upeissa järvimaisemissa. 
Tapahtuma-alueella on edustettuna ajoneuvoharrastuksen koko kirjo merkkiin, malliin tai 
valmistusmaahan katsomatta, vaikkakin pääpaino on yleensä vanhoissa amerikanraudoissa. 
Omat alueensa on varattu myös massiivisille jenkkirekoille sekä nostalgisille lasten polkuautoille. 
Lisäksi suositussa lasten pahviautoverstaassa valmistuu tapahtuman aikana toinen toistaan 
upeampia menopelejä.  
 
Lauantain kokoontumisajo päättyy suureen autoparaatiin, jota on katujen varsilla seuraamassa 
tuhatpäinen yleisöjoukko. Parhaimmillaan autoparaatissa on ollut lähes 800 osanottajaa ja 
autoletkan pituus on ylittänyt kymmenen kilometriä! Tänä vuonna paraati starttaa alueelta klo 17. 
Lisätietoja: www.bigwheels.fi 
 

 
Vedenjakajan maastotriathlon koostuu avovesiuinnista, maastopyöräilystä ja polkujuoksusta. 
Kilpailun ajankohta on 13. – 14.8.2022 ja tapahtumapaikkana on luonnonkaunis 
VedenjakajaReitistö Pieksämäellä. Uintiosuus on Salvosen lammella, joka sijaitsee aivan 
tapahtumakeskuksen, Partaharjun, vieressä. Pyöräily- ja juoksuosuudet kilpaillaan maastopoluilla, 
joten reitit ovat selvästi klassista triathlonia teknisemmät. Metsämaaston alusta ja profiili tuovat 
kilpailuun aivan uuden ulottuvuuden maantietriathloniin verrattuna. Tässä mahtava haaste 
yksilöliikkujille, -urheilijoille ja joukkueille. Tapahtumapaikalla sekä kaupungin taajama-alueella on 
tarjolla majoitusta. Myös pyörien vuokraus tapahtumaa varten on mahdollista.  
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.vedenjakaja.fi/maastotriathlon/ 
Osastolla E101 ovat messuilla mukana myös Häkkilän Tila, Kartanomajoitus Sofia&Angelique, 

Nikkarila, Partaharjukeskus, Pieksämäen Nukkekoti – Joonas Auringon huvila ja 

VedenjakajaReitistö.  


