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LEHDISTÖTIEDOTE 
 

Julkaisuvapaa 

 

Valkeakoski on mukana Kotimaan matkailumessuilla 15.-17.4.2016 

osasto E205 

 

Tule tapaamaan Valkeakosken matkailu- ja kulttuurikohteiden edustajia ja tekemään juttuja 

monipuolisen kesäkaupungin tapahtumista! 

 

 

 

Juttuvinkkejä 

 

Kukkamekko heilahtaa kesätansseissa! 

 

 Mikä olisikaan idyllisempi ympäristö kesätanssiin kuin Kirjaslammen tanssilava! 

Suomen kauneimmaksi kehuttu tanssilava on aivan Valkeakosken keskustassa 

Mallasveden rannalla. Kukkamekko heilahtaa kesälauantaisin 4.6.-27.8.2016. 

Työväen musiikkitapahtuman henkilökunta on tavattavissa osastolla messujen ajan, 

tule kysymään lisätietoa artisteista.  

 

Jazz ja blues ne yhteen soppii! 

 

 Kirjaslammen tanssilava on myös Kirjazz&blues tapahtuman näyttämö 8.-9.7.2016 

Perjantaina blueskutitusta tarjoaa Tuomari Nurmio ja launtaina jazzia vetää Jukka 

Perko ja Iiro Rantala. Haluatko blueskutitusta vai jazzvetoa? Valitse itse tai koe 

molemmat.  

 

Voi hyvin 

 

 FinRelax-ohjelma on VisitFinlandin kasvuohjelma, jonka tavoitteena on kasvattaa 

Suomen hyvinvointimatkailua. Valkeakoskelaiset hyvinvointiyrittäjät yhdessä 

matkailuinfon kanssa kokosivat teemat, joita palvelevat myös kv-matkailujoita: 

Ruususauna, Kasvi ABC, Villiinny villiyrteitä ja Paasian hyvinvoinninkurssit.  

 

Teattereista olemme ylpeitä 

 

 Valkeakoski on erityisen ylpeä teattereistaan! Grease –musikaalin näytökset ovat 

olleet lähes loppuunmyytyjä ja hyvää kautta odotamme myös kesäteatterilta. Kirka 

–musikaali on viimeistään herättänyt teatterin ystävät talviunestaan. Kesäteatteri 

kuuluu Suomen suveen niin kuin tuoreet potut ja voi! Potut voit hakea Turust, 

mutta vetovoimaisin kesäteatteri on Valkeakoskella. Suomen kesäteatterin 

henkilökunta on tavattavissa osastolla messujen ajan, tule kysymään lisätietoa. 

 
 
 

 
Jatkuu seuraavalla sivulla 
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Osastolla tapahtuva ohjelma 

 

Poikkea osastollamme ja täytä samalla arvontalipuke jolla voi voittaa lahjakortteja mm. 

teatteriin ja kulttuurikohteisiin.  

 

Koskin pyörteessä! 

Tule pyörittämään onnenpyörää ja voittamaan upeita palkintoja, jotka saat heti mukaasi! 

Jaamme mm. 120 kpl kukkivaa orvokkia, kahvia ja suklaata sekä muita tuotepalkintoja. 

Juontajana Petra Pikkanen. 

 

Onnenpyörä heilahtaa  

Pe 13.15., 14.15., 15.15   

La 10.15., 11.15., 12.15., 13.15., 14.15  

Su 11.15., 12.15., 13.15., 14.15., 15.15 

 

 

Kirka -musikaali 

Suomen kesäteatterin tähdet ovat tavattavissa osastolla lauantaina. Mukana mm. Aleksandra 

Babitzin, Ushma Karnani, Jani Koskinen. Näe otteita Kirka -musikaalista messujen päälavalla  

la 16.4. klo 15.00-15.30. 

 

Kesäteatterin tähdet ovat tavattavissa osastolla la klo 15.45 alkaen. 

 

 

 

Lisätietoa  

 

Marianne Haapoja, Työväen musiikkitapahtuma, 0400 982 987, marianne.haapoja@valmu.com 

 

Tiina Kuivalainen, Valkeakosken matkailuinfo, 040 335 6051 tiina.kuivalainen@valkeakoski.fi 

 

Heikki Paavilainen, Suomen kesäteatteri, heikki@suomenkesateatteri.fi 

 

Marita Stolt, 040 335 7024, marita.stolt@valkeakoski.fi 
 

 
 

  
 
 
  
 


