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Monien tarinoiden
rautatiekaupunki

K

irjailija ja ohjaaja Juhani Joensuu ammentaa ideoita
töihinsä tarinoista, joita kuulee usein hyvin arkisissa
kohtaamisissa ihmisten kanssa. Pieni paikkakunta
tarinoineen on kirjailijalle ehtymätön aarreaitta.
-- Pieksämäki inspiroi monella tapaa. On vain kiinni siitä,
miten maailmaa itse katsoo, sanoo Juhani Joensuu. Tarinankerronnan perinne ei ole kadonnut mihinkään. Aina kun kaksi
tai useampi tuttu kohtaa, kerrotaan tarinoita.
-- Ja yleensä omaa tarinaa vielä väritetään vähän, että se olisi toisista kiinnostavampi. Itse lisään sitten vielä kuulemaani
tarinaan yhden kerroksen osaksi tarinoiden jatkumoa, kuvaa
Juhani Joensuu. Tarinat ovat kirjailijasta kiinnostavia, sillä ne
kertovat aina jotain myös niiden kertojasta. Millainen ihminen
tämä on, miten hän suhtautuu ja reagoi asioihin.
-- Tässä yleisinhimillisessä piirteessä on myös niiden voima. Yksittäinen tarina voidaan aina yleistää, kuvaa Juhani Joensuu.
Pieksämäellä rautateiden vaikutus on ollut vahva ja se on rikastuttanut vuosikymmenten saatossa myös paikkakunnan tarinnankerronnan perinnettä. Tästä perinteestä Juhani Joensuu
on ammentanut Poleenin Teatterissa loppuvuodesta 2017 nähtyyn Junamusikaaliin. Paikalliset tarinat ovat myös Häkkilän
tilalla nähtävien Hämärähetken tarinoiden pohjalla.
-- Pieksämäellä on tehty runsaasti myös kyläkirjoja ja tarinakokoelmia, joista on löytynyt hyvin materiaalia näytelmiin,
Juhani Joensuu kertoo.
www.visitpieksamaki.fi www.poleeni.fi
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Junamusikaalin taustamateriaalia Juhani Joensuu löysi myös
Poleenin kirjaston rautateitä käsittelevistä kirjoista.
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Kolumni
Aino Rimppi

Siksakkia junalla
ja retkeilemään
Matkustan vuosittain junalla Parkanosta Itä-Suomeen.
Aina junalla, en omalla autolla. Onnibus tietyillä
osuuksilla on totta kai varteenotettava vaihtoehto, nopea ja matkustajistaan huolta pitävä.
Ennen matkustin isieni maille Kouvolaan ja Lappeenrantaan junalla pari kolme kertaa vuodessa, mutta kun
nykyisin pitää kiertää Tikkurilan kautta, matka vie
tunnin enemmän aikaa. Toki on mahdollisuus oikaista,
Riihimäellä voi nimittäin vaihtaa Lahden taajamajunaan, mutta se ei auta ajassa.
Nyt Hämeen kauppakamari ehdottaa yhdessä EteläKarjalan, Kymenlaakson ja Tampereen kauppakamarien kanssa, että VR ottaisi suunnitelmiinsa IC- ja
Pendolino-junien liikenteen käynnistämisen Lahden ja
Tampereen välille. ”Riihimäen kolmosrata nopeuttaisi
Kaakkois-Suomesta pendelöivien matkustajien matkaaikaa esimerkiksi Tampereelle noin puolellatoista tunnilla ja Lahti-Hämeenlinna -pikayhteys olisi vain reilut
40 minuuttia,” toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Yhteys olisi enemmän kuin toivottu, sillä järkevästi
ajatellen siksakkia pendelöivät junat eivät juuri matkustajia houkuttele.
***
Nämä merkilliset yhteydet pätevät halki Suomen myös
vähän pohjoisempana. Sukulaisen koti on Parkanossa, mutta opiskelupaikka Joensuussa. Hän kävi aluksi
usein Parkanossa vanhempiaan tervehtimässä, sillä
tuolloin junalla pääsi Parkanosta Tampereelle useimmin nykyisiä aikatauluja, Tampereelta sitten Jyväskylään ja edelleen Pieksämäelle, mistä oli parin tunnin
suora yhteys Joensuuhun. Kun lähijunayhteyksiä
lopeteltiin, Pieksämäeltä piti ajaa Joensuuhun bussilla,
mikä pidensi matka-aikaa.
Paras yhteys Joensuuhun on VR:n mielestä Tikkurilan kautta. Pohjanmaan rataa Joensuuhun matkaavan
pitää siis ensin olla kyydissä melkein Helsinkiin asti ja
sitten toisella puolen Suomea taas pohjoisen suuntaan.
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Tämä tarkoittaa noin kuusi ja puoli tuntia paikoillaan
nököttämistä, ja matka on noin tunnin pidempi kuin
Jyväskylän kautta. Tosin Jyväskylän reitillä pitää nousta pariinkin otteeseen ja vaihtaa junaa, mutta reitti on
ainakin suora. Valitettavasti vain aikataulut eivät oikein
svengaa.
***
Rokuanvaara on voittanut Vuoden Retkikohde 2018
-yleisöäänestyksen – onneksi olkoon Rokua! Kilpailun
teemana olivat tänä vuonna geologiset kohteet, ja niiden joukosta etsittiin luontoretkeilyyn sopivia kohteita,
jotka sijaitsevat ainutlaatuisilla, luonnonmuodostelmista rikkailla alueilla. Rokuanvaaralla esiintyy lukuisia
jääkauden ja jääkauden jälkeisen ajan merkkejä, joten
Rokua Geoparkin teema oli jääkausi.
***
Rokuan kansallispuisto sijaitsee Vaalan ja Utajärven
kuntien alueella, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.
Puisto on perustettu vuonna 1956 suojelemaan Rokuanvaaran harjumuodostuman arvokkaita luontotyyppejä ja maastonmuotoja. www.rokuageopark.fi
***
Nyt odotellaan jännityksellä, meneekö LauhanvuoriHämeenkangas Geopark -hanke läpi seulan. Hankkeen
tavoitteen on Lauhanvuori Region -alueella toteuttaa
Geopark-jäsenyyden savuttamisen kannalta kaikkein
tärkeimmät ja kriittisimmät toimenpiteet – ja hakea
syksyllä 2018 kansainvälistä Geopark -jäsenyyttä. Peukut pystyyn!
***
Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark sijaitsee Suomenselän eteläosassa, ruuhka-Suomen kupeessa. Geoparkin pääteema on suo. Suoteemaa edustavat näissä
eteläisen Suomen oloissa harvinaisen laajat luonnontilaiset ja karun erämaiset keidassuot, vetiset aapasuot ja
mystiset korpikuusikot. Soiden väliä rytmittävät kuivat
kangasmaastot. www.lauhanvuoriregion.fi/geopark
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Päästä patinan lumo valloilleen
Turun kaupunkinäkymässä jokin puuttuu. Maailman viimeinen
parkkitakilainen puurunkoinen kauppa-alus Sigyn ei ole enää Aurajokimaisemaa kruunaamassa.
Tälle muutokselle on hyvä syy. Suomen ensimmäinen museolaiva
Sigyn siirrettiin huhtikuun alkupuolella pariksi vuodeksi telakalle.
Laivan kaaret ja kylkilankut ovat siinä kunnossa, että laivapuuseppää tarvitaan. Alus kunnostetaan Ruissalon telakalla, jolla silläkin
on mainio ja pitkä historia laatuveneiden tekijänä.
Vanhan korjaaminen ei aina ole viisasta, jos asiaa mittailee pelkästään euroina. Vanhassa on kumminkin jotain ainutlaatuista ja jotain
sellaista, mitä ei enää muutoin saa.
Matkailussa uuden ja vanhan vertailu on tärkeää. Patinan kuorruttaman ja tarinoita hehkuvan rakennuksen, laivan tai muun rakennelman arvoa ei kuitenkaan riittävästi tunnusteta.
Vaikka ulkomaan reissuilla annamme kameran räpsyä Rooman Colosseumin äärellä tai Prahan kaupungin keskiaikaisilla kujilla, se kotoinen aarteemme jää usein vähemmälle huomiolle.
Ehkäpä oma silmä on jo tottunut lähialueen kauneuteen. Kauempaa tuleva matkailija luettelee jo herkemmin laatusanoja, varsinkin
jos kohdetta esitellään todellisten tai melkein todellisten tarinoiden
kautta.
Siinä kun uudet rakennukset vanhenevat parissa vuosikymmenessä, vanhojen arvo nousee. Tälle arvonnousulle
pitää antaa mahdollisuus korjaamalla
ja huoltamalla vanhaa rakennuskantaa.
Wanhan Rauman puutalot, Turun Vanha Suurtori, saariston linnakesaaret
ja maaseudun idylliset kyläraitit ovat
hyviä esimerkkejä siitä, miten vanhan
voimalla on saatu matkailuvirrat liikkeelle.
Lassi Lähteenmäki
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Matkapakettien
lainsäädäntö muuttuu
Teksti Aino Rimppi, Heli Mäki-Fränti SMAL

V

almismatkapakettien kansallinen lainsäädäntö laajenee,
kun EU:n pakettimatkadirektiiviin pohjautuva uusi lainsäädäntö
astuu voimaan 1. heinäkuuta 2018.
Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n,
SMAL:n, toimitusjohtaja Heli MäkiFränti on koko alkuvuoden kiertänyt informoimassa matkailuyrittäjiä.
Uusi matkapakettilainsäädäntö tuo
lain piiriin matkoja, jotka eivät ole siellä aiemmin olleet. Yhtenä esimerkkinä
ovat Suomen lähialueille suuntautuvat
risteilyt, vaikka niiden sisältöön ei tulekaan mitään uusia elementtejä. Jos
risteily kestää yli 24 tuntia tai sisältää
yöpymisen, kyseessä on matkapaketti,
mikä tämän lainsäädännön pohjalta tuo
risteilyn myyjälle aikaisempaa suuremmat velvoitteet.

Kaikki ällikällä lyöty
– Tämä lainsäädäntö on lyönyt monet ällikällä, tunnustaa Heli Mäki-Fränti kuin
anteeksi pyydellen. Uudessa laissa on yhä
paljon epäselviä kohtia, emmekä muutoinkaan vielä tiedä, mitä kaikki merkitsee esimerkiksi pienille toimijoille, joille
monet näistä vastuista ovat uusia.
Suomalaiset matkailualan asiantuntijat ovat olleet mukana valmistelemassa
EU-direktiiviin perustuvaa lainsäädäntöä kahdessa työryhmässä: toinen on
työstänyt oikeusministeriön hohdolla
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valmismatkalakia, toinen työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmismatkaliikelakia.
- Yritysten näkökulmasta uudet lait
ovat hyvin kuluttajamyönteisiä, Heli Mäki-Fränti kuitenkin arvioi ja painottaa, että kansallisesti tästä EU:n ns.
maksimiharmonisointidirektiivistä ei
ole käytännössä voitu poiketa juuri
lainkaan.
Uudessa laissa suurimmat epäkohdat
liittyvät keskeisiin määritelmiin, kuten
matkapakettien ja yhdistetyn matkajärjestelyn käsitteisiin. Uuden lainsäädännön arvellaan lisäävän lain piiriin kuuluvien toimijoiden määrää, ja alaa valvova Kilpa- ja kuluttajavirasto, KKV,
joutuu jopa palkkaamaan lisää työntekijöitä. Tämän vuoksi rekisteriin kuuluvien yritysten valvontamaksut nousevat,
ja uutena maksuna tulee vielä veronkaltainen maksukyvyttömyyssuojamaksu.
Suomalainen pieni matkanjärjestäjä joutuu heinäkuusta lähtien kiinnittämään huomiota useampaan seikkaan
kuin ennen. Esimerkiksi, suunnitellessan asiakkaalleen kuljetusta ja majoitusta matkanjärjestäjä useissa tapauksissa
tulee rakentaneeksi matkapakettilainsäädännön piiriin kuuluvan matkapaketin. Uuden lain mukaan matkapaketin
peruspalveluihin lukeutuu majoituksen
ja kuljetuksen ohella myös mm. auton,
moottorikelkan tai mönkijän vuokraus.

Matkapaketti syntyy myös silloin, kun
johonkin näistä perusmatkapalveluista
yhdistetään jokin muu matkapalvelu,
joka on kokonaisuuden kannalta olennainen tai jonka osuus on vähintään 25
prosenttia koko matkan hinnasta.

Kuluttajan näkökulmasta
Kuluttaja on vahvoilla, joten matkanjärjestäjien asiakkaat voivat olla vain tyytyväisiä. Matkanjärjestäjän vastuut kasvavat, mutta toisaalta matkanjärjestäjällä on jatkossa oikeus periä asiakkaalta
peruutusmaksu aikaisempaa useammissa tilanteissa.
Uusi laki sanoo, että matkustajalle on
annettava oikeus purkaa sopimus missä
vaiheessa tahansa ennen matkaa, ja ilman syytä. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus periä ehtojen mukaiset,
peruutuksesta aiheutuneet kulut. Myös
sairaustapauksia tai muita matkustajan
ylivoimaisia esteitä koskeva ns. sairaustapausehtokohta poistuu laista, minkä
vuoksi on entistäkin tärkeämpää, että
kuluttajalle muistutetaan riittävän kattavan matkavakuutuksen ottamisesta
korvaamaan myös tällaisissa tilanteissa
tehdyt matkan peruutukset.
Matkanjärjestäjä saattaa tietyissä tilanteissa joutua jopa korvamaan asiakkaan mielipahan. Korvausvelvollisuus
voi tulla tällä perusteella esimerkiksi,
jos matkustaja sairastuu matkapakettiin
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kuuluvan hotellin ruuista ja sairastaa
koko matkan ajan hotellihuoneessaan.

Ryhmän kokooja
jää häviölle
Matkan järjestely jää lain soveltamisen
ulkopuolelle, kun kysymyksessä on alle 24 tuntia kestävä kokonaisuus ilman
yöpymistä. Myös voittoa tavoittelemattoman matkanjärjestäjän rajoitetulle
ryhmälle, esim. yhdistyksen jäsenille,
satunnaisesti koottu paketti pääsee pälkähästä.
Matkan organisoiva ryhmän vetäjä
ei kuitenkaan saa kerätä omaa matkaosuuttaan muiden osallistumismaksuissa. Yhdistyksen matkaan ei niin ikään
saa kerätä ulkopuolisia osanottajia lehtiilmoituksilla, ja markkinointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
- Miten sitten Kilpailu- ja kuluttajavirasto asian aina linjaakin, pohtii Heli Mäki-Fränti, jokaista näkemystä voi
kyseenalaistaa. Riitatilanteissa lain lopullinen sisältö määritellään loppujen
lopuksi vasta oikeusteitse.

- Järjestelmä tuntuu monilta osin ylimitoitetulta, sanoo Mäki-Fränti ja avaa
mielenkiintoisen kohdan siitä, missä
esim. junamatkalla makuuvaunupaikka
ei tee pakettia, mutta laivalla hytti tekee,
koska matkan aikana voi nauttia laivan
viihdetarjonnasta.
Oleellista matkapaketin määritelmässä on, että asiakkaan kanssa tehdään
vain yksi sopimus yhtä aikaa varatuista matkailupalveluista. Paketti syntyy
myös, jos yhdellä hinnalla myydään
useampia palveluja tai matkaa markkinoidaan pakettina. Lyhyt, majoituksen
hintaan kuuluva kuljetus aseman ja hotellin välillä saa olla mukana ilman että
kokonaisuudesta muodostuu pakettia,
mutta ei erillishintainen kuljetus esim.
lähteä tutustumaan paikkakuntaan tai
katselemaan nähtävyyksiä. Olennaisia
palveluja ovat mm. pääsy konserttiin,
kylpylähoitoon tai urheilukilpailuun.

Kun asiakas tekee valintoja
Entä sitten yhdistelmä, mikä sopimuksen tekemisen jälkeen antaa matkusta-

jalle oikeuden tehdä valintoja erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta?
Tämä osio lainsäädännössä on uutta.
Epätietoisuutta matkailualalla on herättänyt myös se, missä tilanteissa myyjää
koskee vain vakuusvaatimus ja milloin
mukaan tulevat myös sopimusvastuut.
Matkapaketti lainsäädännön sopimusvastuiden ulkopuolelle jäävästä yhdistetystä matkajärjestelystä esimerkkinä voisi olla se, että asiakas ostaa
lennon, minkä jälkeen hän lentoyhtiön vahvistuksessa olevan linkin kautta
käy 24 tunnin sisällä varaamassa esim.
vuokra-auton. Useissa näissä tilanteissa asiakas maksaa auton suoraan autovuokraamoon, joten lentoyhtiö asettaa
vakuuden vain lennon osalta.
Entä miten EU-alueella matkoja tarjoavat amerikkalaiset ja kiinalaiset matkanjärjestäjät saadaan noudattamaan
matkapakettilainsäädäntöä kuten tämä
laki edellyttää?
- Uudesta matkapakettilainsäädännöstä ei käytännön ohjeita tähän löydy,
kuittaa Heli Mäki-Fränti.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Matkailun kasvu lisää
maaseudun elinvoimaa

M

aaseutumatkailu kasvaa
osana koko Suomeen
suuntautuvan matkailun
ja kotimaan matkailun kasvua. Suomen
kansantalouden positiivinen vire näkyy
myös maaseutumatkailun kasvavissa
asiakasmäärissä. Ulkomaisten matkailijoiden viipymän kasvattaminen on otettava ensisijaiseksi matkailun kehittämisen painopisteeksi. Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi on oleellista kehittää
esimerkiksi kiertomatkailua edistävää
tuotepaketointia ja yhteisten varausalustojen, lentoyhtiöiden, autonvuokrausyritysten, aktiviteettipalvelujen sekä
majoitus- ja ruokapalveluyritysten yhteistyössä. Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry pitää tärkeänä, että matkailun
kasvua tuetaan ympäri Suomen. Suomen
vuodenajat ja luonto sekä puhdas ja herkullinen suomalainen lähiruoka antavat
hyvän kasvualustan matkailun ympärivuotiseen edistämiseen ja kehittämiseen
erityisesti maaseudulla.
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Valtiovallan on nykytilanteessa huomioitava matkailun kasvu nykyistä huomattavasti paremmin ja painokkaammin.
Matkailua koskeva lainsäädäntö ei valitettavasti ole ollut olennaisena osana
hallituksen byrokratian purkutalkoissa.
Päinvastoin maaseutumatkailuyritysten
osalta byrokratiaa on lisätty, ja esimerkiksi verotuksessa ei ole tehty matkailun
kasvua tukevia ratkaisuja.
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry
toimii maaseutumatkailuyrittäjien valtakunnallisena verkostona, maaseutumatkailun edistäjänä, edunvalvojana ja äänitorvena. Ympäri Suomen levittäytynyt
yrittäjien ja sen sidosryhmien yhteinen
yhdistys ottaa mielellään jäsenikseen uusia yrityksiä ja maaseutumatkailun toimijoita lisäämään merkittävän kasvualan näkyvyyttä alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry
on valinnut Vuoden Kellokkaakseen Sisko ja Heikki Laurilan Lempäälässä sijaitsevat Laurilan Lomamökit. Maaseu-

tumatkailun Kellokas on Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n myöntämä
korkein tunnustus yritykselle, henkilölle
tai henkilöille, jotka ovat toimineet erityisen ansiokkaasti maaseutumatkailun
saralla. Valinnassa huomioidaan palkittavan toimiminen alueellisesti ja valtakunnallisesti maaseutumatkailun hyväksi, liiketoiminnan pitkäjänteisyys ja laatu sekä verkostoituminen muiden alueen
yrittäjien kanssa.
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry
ja Lomalaidun ry antoivat Vuoden 2018
kehittyvä maaseutumatkailuyritys -tunnustuksen Pukkilan kartanon juhlatiloille Saloon. Pukkilan kartano saa tunnustusta tilan historian, perinteiden ja tämän
päivän asiakastarpeita palvelevien tunnelmallisten, tekniikaltaan modernien
ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien tilojen ja matkailupalvelujen laadukkaasta yhdistämisestä ja toteutuksesta.
Lisätietoja tiedotteesta:
https://www.mtk.fi/ajankohtaista/
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Naantali avaa kesän
saariston kautta
Lassi Lähteenmäki

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Saaristo Areena kokoaa toukokuun viimeisenä viikonloppuna
Naantaliin arvovaltaisen keskustelijajoukon. Areenan järjestävät yhteistyössä Naantalin kaupunki
ja Naantalin Venemessut. Kaksipäiväisen Saaristo Areenan teemoina ovat saaristo- ja rannikkomatkailu sekä veneilyturvallisuus.

N

aantalin Venemessut on kaupallisesti yksi tärkeimmistä veneilyalan tapahtumista
Suomessa. Näytteilleasettajia oli viime
kesän messuille 132 ja messuvieraita yli
15 000.
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna Venemessut saa rinnalleen toisen tapahtuman, Saaristo Areenan. Naantalin
Venemessujen toimitusjohtajan Tuomas
Levannon mukaan ideana on tarjota kävijöille entistä enemmän. Saaristo Areena tarjoaa keskusteluja Kaivohuoneella
ja aivan Kaivohuoneen edustalla avautuu
Naantalin Venemessut veneineen ja ohjelmanumeroineen.

Eturivin vaikuttajan
keskustelemassa
Saaristo Areenan keskustelut pidetään
Kaivohuoneella lauantaina ja sunnuntaina
26.-27. toukokuuta. Keskusteluiden teemat ovat matkailu ja veneilyturvallisuus.
Kärkikeskustelijat ovat eturivin asiantuntijoita ja vaikuttajia Suomessa. Areenalle on tulossa mm. poliittisia päättäjiä
maan huipulta.
Naantalin Matkailu on tiiviisti yhteistyössä mukana ja naantalilaisille matkailun opiskelijoille tapahtuma tarjoaa
oivallisen paikan työskennellä oikeassa
ympäristössä.

Moottoripyörällä
vetten päällä
Venemessujen ehkä kiinnostavin ohjelmanumero on maailmanennätysyritys.
Suomalaiset Lauri Keränen ja Matias
Kivisaari aikovat rikkoa italialaisen Luca Colombon nimissä olevan ennätyksen
vedenpäällä ajettavien moottoripyörien
kanssa. Kisa käydään sunnuntaina Naantalin vierasvenesataman edustalla.
Flyboard-taituri Vadim Nekhaev on
luvannut esitellä Venemessuilla selkään
asennettavan jetpackin, jollaisia Suomessa on vain yksi kappale. Lisäksi vii-
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Saaristo Areena järjestetään toukokuun lopulla Naantalin Kaivohuoneella ja Naantalin Venemessut aivan sen edustalla. Tuomas Levannon mukaan yleisö pääsee helposti siirtymään tapahtumasta toiseen.
me vuoden messuilla katsojia kauhistuttanut vesijettien freestyle-show saa jatkoa uusien temppujen kera.

Tervantuoksuista
menoa elokuussa

Saaristoinen Naantali
matkailun kärkenä

Vanhat saaristolaisveneet ovat kisailleen
Naantalin edustalla jo pitkään, mutta
useamman vuoden tauon jälkeen perinne elvytettiin uudelleen henkiin viime
vuonna. Suojelijaksi lupautui rouva Jenni Haukio ja yleisöä oli rannoilla runsaasti.
Nyt kesällä saaristolaispurjeveneet kisaavat lauantaina 4. elokuuta eri luokissa vierasvenesataman, Kailon saaren ja
Kultarannan välisellä vesialueella. Kilpailu on hyvä osoitus siitä, että vanhat
saaristolaispurjeveneet kulkevat mainiosti sopivassa tuulessa.
Naantalin kilpailun osallistujat tulevat
Lounais-Suomen saaristosta ja Ahvenanmaalta. Kisailemaan pääsevät myös
vanhan mallin mukaan veistellyt uudet
saaristolaisveneet.
Saariston perinnetapahtuma 4.8. yhteyshenkilö Timo Raitmaa.

Uusi saaristotapahtuma sopii Naantaliin mainiosti, iloitsee kaupunginjohtaja
Jouni Mutanen. Hiljattain valmistuneessa suunnitelmassa Naantali keskittää
matkailuponnistelut kolmeen kärkiteemaan, jotka ovat saaristo, hyvinvointi ja
Muumit.
Kylpylätoiminta on hyvä esimerkki
hyvinvointiteeman pitkästä historiasta
Naantalissa. Muumit ovat olleet Kailon
saarella jo 25 vuotta. Muumi-teeman
näkyvyyttä kaupunkikuvassa pyritään
lisäämään.
Saaristossa pyritään puhaltamaan lisää
myötätuulta Saariston rengastiehen. Lähiruokamatkailua kehitetään, saariston
palveluja parannetaan ja risteilylaivoja
houkutellaan kaupunkiin.
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PARHAAT HETKET,
HUIPPURETKET
Suomen Rockefeller, luomua ja lähiruokaa, kummituksia, kuohuviinitehdas,
kirottujen sielujen saari, akrobatiaa...
Runsaasti uutta, paljon tuttua, ikimuistoista ja supersuosittua ohjelmaa
Naantalissa. Tutustu monipuoliseen ryhmäretkitarjontaan
osoitteessa visitnaantali.com ja varaa heti puhelimitse tai sähköpostilla.

Visit Naantali, Kaivotori 2, 21100 Naantali, p. 02 435 9800, info@visitnaantali.com
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Sademies ja Anna Karenina
Tampereen Teatterin syksyssä
Sademies avaa syyskauden
Päänäyttämön syyskauden avaa Dan Gordonin käsikirjoittama Sademies (Rain Man), jonka Suomen kantaesitys on 7.
syyskuuta. Oscar-palkittuun elokuvaan (v. 1988) pohjautuvan draamakomedian ohjaa Georg Malvius.
Sademies on kahden hyvin erilaisen veljeksen sydämellinen kasvutarina. Charlien elämä pyörii rahan, autojen ja
menestyksen ympärillä. Isän kuoltua hän uskoo pääsevänsä
miljoonaperintöön käsiksi. Yllätys on melkoinen, kun isä on
testamentannut omaisuutensa Charlien autistiselle, laitoksessa asuvalle veljelle, jonka olemassaolosta hänellä ei ollut
tietoakaan. Charlien roolissa nähdään Lari Halme ja hänen
autistiveljeään Raymondia esittää Risto Korhonen.

Upea Anna Karenina nähdään nyt
ensimmäistä kertaa Tampereen Teatterissa
Leo Tolstoin intohimodraama Anna Karenina nähdään syksyllä ensi kertaa Tampereen Teatterissa. Helen Edmundsonin dramatisointiin pohjaava esitys saa ensi-iltansa 25. lokakuuta päänäyttämöllä ja sen ohjaa Marika Vapaavuori. Anna
Kareninan roolissa nähdään Pia Piltz. Hänen miestään Kare-

Sademies, kuvassa Risto Korhonen ja Lari Halme.
Kuva Harri Hinkka

Anna Karenina, kuvassa Pia Piltz. Kuva Harri Hinkka
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ninia näyttelee Turkka Mastomäki, Annan rakastettua kreivi Vronskia Marc Gassot ja Levinin roolissa nähdään Lari
Halme.
Anna on avioliitossa, joka muistuttaa hyvää kauppaa.
Kaikki turva ja yltäkylläisyys näyttäytyy kuitenkin laimeana
kompromissina, kun Anna yllättäen rakastuu. Huikea rakastuminen sulkee ulkopuolelle kaiken muun. Tolstoi on luonut
realistisia, ristiriitaisia ja kiehtovia ihmiskohtaloita, , joiden
arvoitus kiinnostaa aina uudelleen ja uudelleen.
www.tampereenteatteri.fi
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Sisumetsän Seikkailupuisto
ja Hiidenlinna
- ainutlaatuista tunnelmaa Somerniemellä!

H

iidenlinna on Suomen ainoa 1900-luvulla rakennettu kivilinna. Se huokuu mystistä Kalevalatunnelmaa ja satumaailmaa. Tämä on jotain mikä
on nähtävä. Hiidenlinnan kesäterassilta aukeaa upea näkymä
Särkjärvelle.
Seikkailupuistojen aatelisiin kuuluu Sisumetsän Seikkailupuisto. Ratoja aina kaksi vuotiaista lähtien. Viimeinen ”musta
rata” haastaa kovakuntoisimmat ja rohkeimmat toden teolla. Riippusiltoja, vaijeriliukuja, kelkkarataa, kiipeilyosioita,
Tarzan-hyppy, siis kaikkea monipuolisesti. Uskalla kokeilla
ja ylitä itsesi!

Koko Perheelle.
Linnan ja Seikkailupuiston lisäksi alueella luontopolkuja,
puutaideteoksia mm.
peikkohahmoja, pomppulinna, liukumäki, sekä Suomen
kattavin alppihiihdon Ski-museo. Hiidenlinnan kahvio/ ravintola palvelee kesäkauden ja Sisumetsän terassilla toimii grillikahvio tarjoten helpotusta nälän tunteeseen mm. pizzoilla.
Linnan voi varata yksityiskäyttöön läpi vuoden. Kesäisin järjestetään tilauksesta erilaisia tapahtumia: Tyky-päiviä,
luokkaretkiä, kokouksia, seuratapahtumia, juhlia. Senioreiden bussiretkikohteena Hiidenlinna on ollut suosittu jo vuosia. Kaudeksi 2018 on jälleen paljon uudistuksia luvassa mm.
kaksikerroksinen uudisrakennus nykyaikaisine wc-tiloineen
ja yläterasseineen, sekä romanttinen luontopolku seikkailupuiston sydämessä.
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Hiidenlinna ja Sisumetsä sijaitsevat vain reilun tunnin matkan päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta.
Www.Hiidenlinna.Com
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Monta kohdetta kerralla Somerniemellä!
Koko kansan retkikohde Hiidenlinna ja Sisumetsän Seikkailupuisto.
Tutustu Suomen mytologiaa huokuvaan linnaan tai
seikkaile upeissa maisemissa Sisumetsässä.
Alueella myös luontopolkuja, taidetta, Ski-Museo, pomppulinna,
liukumäki, grillikahvio ja paljon muuta.
Ryhmä- ja tapahtumakyselyt : info@hiidenlinna.com
www.hiidenlinna.com

leikkaa tämä kuponki mukaasi,
saat pizzan ilmaiseksi !

( norm. 7,90€ )

PIZZA

Free
ILMAINEN

Turun linnan 100-vuotisjuhlavalaistus keräsi linnan ympärille tuhansia turkulaisia.

Turun linna taipuu moneksi
Lassi Lähteenmäki

Joulukuussa turkulaiset ihastelivat linnan valoteosta.
Kesällä linnan pihalla taistellaan keskiaikaisten hevosturnajaisten EM-tittelistä.

T

urun linna on yli 700 vuotta vanha ja Turun hienoimpia
nähtävyyksiä. Kustaa Vaasa nimitti 1556 poikansa Juhanan Suomen herttuaksi. Tästä alkoi merkittävä vaihe lin-

nan rakentamisessa. Silloin syntyivät linnan ylimmän kerroksen
juhlasalit, kuninkaansali ja kuningattarensali. Linnan renessanssihovi antoi lähtölaukauksen koko Suomen renessanssiajalle.

Keskiaikaisten hevosturnajaisten viralliset EM-kisat pidetään heinäkuussa ensimmäistä kertaa Suomessa. Paikkana on Turun
Linna.
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Linna tuhoutui pahoin pommituksessa 1941. Sodan jälkeen
alkoi restaurointi, joka saatiin päätökseen 1961. Suurin osa
linnan huoneista on restauroitu alkuperäiseen asuunsa.
Linnassa toimii museo. Lukuisat näyttelyt, sisustetut tyylihuoneet ja tapahtumat esittelevät linnan historiaa ja menneitä
aikoja. Näytteillä on esimerkiksi asuja, koruja, astioita, tekstiilejä ja leluja eri ajoilta. Rahakabinetissa on esillä rahoja,
mitaleja ja kunniamerkkejä. Reformaation tuloa Suomeen esitellään vielä tänä vuonna vaihtuvassa näyttelyssä.
Eerik XIV:n vankityrmä ja Tonttu-ukon aarrekammio taitavat olla ne kuuluisimmat paikat linnassa.

Euroopan huiput turnajaisissa
Raskaasti haarniskoidut taistelijat ottavat toisistaan mittaa hevosen selässä ja jalan koko viikon ajan useissa lajeissa 9.-15.
heinäkuuta. Turun Linnan Turnajaiset järjestetään nyt kolmatta kertaa. Viikko huipentuu viikonloppuna semifinaaleihin ja
finaaliin.
Tänä vuonna lisäjännitystä tuo se, että turnajaislajeissa kisataan Suomessa ensimmäistä kertaa myös Euroopanmestaruuksista. Kilpailuun osallistuu yli 20 henkeä kymmenestä
maasta.
Tapahtumapaikka on Turun linnan piha-alue ja jännittäviä
tapahtumia voi seurata myös linnanpihan isolta näytöltä. Kilpailupihalle on vapaa pääsy.
Tapahtumaviikon aikana linnassa on teemakierroksia ja alueella järjestetään vanhan ajan markkinat.

Viestijuoksua
ja yleisurheilua
Paavo Nurmen
stadionilla
Lassi Lähteenmäki

30€

70€

15€

12€

alk.

P

aavo Nurmi Festival huipentuu kesäkuun 5.
päivänä Turussa. Paavo Nurmi Games kokoaa stadionille yleisurheilun kärkinimet
eri puolilta maailmaa. Vuodesta 1957 alkaen järjestetty
yleisurheilutapahtuma on nostanut viime vuosina tasoaan ja entistä useampi maailman kärkinimi on ostanut
lentolipun Turkuun ja osallistunut kisoihin. Paavo Nurmi
Games on nyt Suomen kovatasoisin yleisurheilutapahtuma ja se kuuluu kansainväliseen IAAF World Challenge
–sarjaan.
Ruotsinkielisten koululaisten kevään kohokohta Stafettkarnevalen on järjestetty jo vuodesta 1961, mutta se saadaan Turkuun nyt ensimmäistä kertaa. Euroopan suurimpaan vuosittain järjestettävään koululiikuntatapahtumaan
osallistuu jopa 10 000 lasta ja nuorta. Yleisöllä on vapaa
pääsy seuraamaan tapahtumaa Paavo Nurmen Stadionilla
18.–19. toukokuuta.
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10€
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Sibelius-museo
SIBBE 50

”S

ibbe50” viittaa Sibelius-museon juhlavuoteen
2018. Uusi museorakennus vihittiin helmikuussa
1968 ja myöhemmin samana vuonna museossa
aloitettiin keskiviikkokonserttien sarja. Tänä vuonna molempia viisikymmenvuotiaita juhlitaan näyttelyin sekä entistä laajemmalla konserttitarjonnalla.
Perinteinen keskiviikkosarja jatkuu 2.5. saakka. Lauantaisin
pidettävät Jazzia iltapäivässä -konsertit jatkuvat vuonna 2018.
Näyttely ”Sibbe50” esittelee Sibelius-museon nykyisen museorakennuksen historiaa lähinnä valokuvien ja piirustusten
kautta. Näyttelyssä nähdään, miten Piispankadun miljöö muuttui 1968 uudisrakennuksen myötä ja miten arkkitehti Woldemar Baeckmanin suunnittelutyö yhdessä Carin Bryggmanin
sisustussuunnittelun kanssa muodostaa arkkitehtonisen kokonaisuuden, jossa museo nykyään toimii.
Näyttely ” Kantaatti tohtoreille - musiikki akateemisissa
juhlatilaisuuksissa” esittelee musiikkia, jota suomalaisissa yliopistoissa on käytetty erilaisten juhlatilaisuuksien yhteydessä.
Näyttelyssä painottuvat erityisesti ne sävelteokset, jotka Åbo
Akademi on tilannut olemassaolonsa 100 vuoden aikana.
www.sibeliusmuseum.fi | Fb/sibeliusmuseum
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KEVÄT 2018
Keskiviikkokonsertit klo 19
7.2.–2.5.2018
Näyttelyt
1.2.2018 – 6.1.2019
SIBBE 50
Kantaatti tohtoreille

Piispankatu 17
www.sibeliusmuseum.fi
Kuva: Peter Slotte
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Ruokaa + kulttuuria
= Ruokakulttuuria

S

uomen Turku on matkailijalle upea kaupunki, joka houkuttelee monipuolisella kulttuuritarjonnalla. Nähtävää ja kokemisen arvoista riittää moneksi
päiväksi, joten on hyvä suunnitella kaupunkivierailua hieman
etukäteen. Vaikka yksi Turun tunnetuimmista maamerkeistä on Turun Tuomiokirkko, niin Piispankatu ja sen varrella
sijaitsevat kulttuuriaarteet, kuten Sibelius-museo, kulttuurikotimuseo Ett Hem ja Arkkipiispan talo, on monelta jäänyt
huomaamatta. Lisäarvoa matkalle tuo myös Ravintola Hus
Lindman, joka toimii vuonna 1882 valmistuneessa Gylichin
piirtämässä talossa. Hyvän ruoan, empiretyylisen puutalon lisäksi upea ruusupuutarha ja Aurajoen rannalla sijaitseva terassi kruunaavat vierailun. Maku- ja kulttuurinautinnon pikku- tai makeannälkään saa kahvila Fikasta. Fikan kondiittorit
valmistavat upeat suolaiset ja makeat herkut, jotka maistuvat
kahvin, teen, oluen tai vaikkapa kuohuviinin kera matkaajalle.
www.huli.fi I www.fika.fi
www.sibeliusmuseum.fi I www.etthem.fi
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Seikkailupuisto on
lapsiperheiden kesäparatiisi

S

eikkailupuisto on lastenkultuurikeskus ja leikkipuistoalue, joka sijaitsee laajan Kupittaanpuiston laidalla
kävelyetäisyyden päässä Turun keskustasta. Puisto
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tarjoaa etenkin kesällä mahdollisuuksia, joita ei tavallisesta
leikkipuistosta löydä. Suihkusieni, puiston halki kiemurteleva
puro ja Liikennekaupunki ovat kaikki elementtejä, jotka tekevät Seikkailupuistosta ainutlaatuisen perhekohteen.
Seikkailupuiston kesäohjelmasta löytyy tekemistä kaikenikäisille lapsille. Pienimmät viihtyvät tarinamuskarissa ja vauvasirkuksessa. Kädentaitopajat ja Seikkailupuiston oma pieni
tiedekeskus, Koekaniini Koposen Kokemuskeskus tarjoavat
tekemistä kouluikäisille.
Olennainen osa Seikkailupuiston toimintaa ovat erilaiset tapahtumat sekä teatteriesitykset. Ohjelmassa on sirkusta, teatteria, tanssia sekä lastenmusiikkikonsertteja. Monet lasten suosikkiesiintyjät vierailevat Seikkailupuistossa säännöllisesti.
Yksi Seikkailupuiston suosikkikohteista, Liikennekaupunki,
täyttää tänä vuonna pyöreitä. Liikennekaupunki on perustettu
vuonna 1958, joten polkuautoilla on kurvailtu sen kaduilla siis
jo 60 vuoden ajan. Liikennekaupungista voi myös vuokrata
nelipaikkaisen safariauton, jolla pääsee kruisailemaan pitkin
Kupittaanpuistoa.
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Sarkajoen kylän vaiheita kuvaavassa pienoismallissa
riittää ihmeteltävää.

Rakas ruisleipä
ja maatalouden aikamatka

S

uomen kansallisruuaksi valittu ruisleipä on keskiössä Suomen maatalousmuseo Saran näyttelyssä, jossa
tutustutaan rukiin matkaan rikkakasvista viljelykasviksi ja rukiin asemaan suomalaisessa ruokapöydässä. Ruisleipään liittyy monilla vahvoja ruokamuistoja ja erityisesti
entisinä aikoina leipää arvostettiin ja kunnioitettiin suuresti.
Leivän käsittelyyn liittyi monia käytöstapoja ja leipä oli keskeisessä roolissa myös monissa rituaaleissa. Edelleen suomalaisille maistuu ruisleipä, jonka lisäksi koko ajan kehitellään
uusia rukiisia tuotteita. Ruisleipä - suomalainen ruisleipä nyt
ja ennen-näyttely on esillä vuoden loppuun asti.
Maatalousmuseon perusnäyttelyssä matkataan 3000 vuotta
esihistoriasta nykypäiviin. Näyttelyssä kerrotaan maatalouden kehityksestä ja siellä voi istahtaa maitolaiturille kuuntelemaan muistoja tai tunnelmoida 1940-luvun standardikeittiössä. Maatalouden koneellistumiseen pääsee syventymään
Konenäyttelyssä, jossa esillä on monenmoista työkonetta.
Museon kiertämisen lomassa voi pitää taukoa ja nauttia museon ravintolassa lounasta tai kahvilatuotteita. Kesäeläimet

ihastuttavat kävijöitä ja lasten piha tarjoaa vauhdikasta menoa
polkutraktorien ja keppihevosten kanssa.
www.sarka.fi

Museossa on esillä maatalouskoneiden kirjo.
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Crusell-viikko
omalle polulle

U

udenkaupungin Crusell-viikon ohjelmasta vastaa
tänä kesänä ensimmäistä kertaa Tuulia Ylönen.
Crusell-viikon ohjelmassa on jälleen luvassa monipuolisia konsertteja jazzista taidemusiikin klassikoihin. Vanhassa kirkossa kuullaan mm. Franz Schubertin suosittu F-duuri-oktetto sekä myöhemmin viikolla Crusellin, Boccherinin ja
Mozartin taidonnäytteet. Svengaavan rentoa menoa on luvassa
festivaaliviikon avajaiskonsertissa, jossa Jukka Perko ja hänen
Tritone-yhtyeensä esittävät läpileikkauksen Dizzy Gillespien
laajasta tuotannosta. Tangon taiasta puolestaan nautitaan Lyhtyjen Yössä, jossa esiintyvät tangokuningas Kyösti Mäkimattila ja Riku Niemi Orchestran –tangotentetti. Rajoja rikkovaa
menoa on luvassa muun muassa Kari Kriikun Bizarre Bazaar
-konsertissa sekä Lauri Sallisen Solitude-konsertissa.
Crusell-viikon päänumero on lauantaina pidettävä Päätöskonsertti Uudessa kirkossa, jossa kapellimestari Hannu Lintu
johtaa suurta festivaaliorkesteria. Konsertin solistina on maailmankuulu sopraano Soile Isokoski.
Crusell-viikko järjestetään tänä kesänä 28.7.–4.8.2018.
Liput Crusell-viikolle Lippu.fi:n toimipaikoista kautta maan
sekä Uudenkaupungin matkailutoimistosta.
http://crusell.fi/

Kari Kriikku. Kuva Marco Borggreve

Soile Isokoski. Kuva Heikki Tuuli
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Uusikaupunki käänsi lehden
uudelle vuosisadalle
Lassi Lähteenmäki

Tuhansia tapahtumia ja paljon riemua sisälsi Uudenkaupungin juhlavuosi.
Nyt 400-vuotias kaupunki palaa arkeen ja jatkaa matkailun kehittämistä.

U

udenkaupungin 400-vuotisjuhavuosi oli tapahtumia täynnä ja melkein kaikki kaupungin toimijat
olivat juhlavuotta rakentamassa. Yksi suurista tapahtumista oli Rauhan symposium.
Elokuussa järjestetty symposium aloitti Uudessakaupungissa solmittuun rauhaan liittyvän tapahtumakokonaisuuden,
joka huipentuu vuonna 2021, kun Uudenkaupungin rauhasta
tulee kuluneeksi 300 vuotta.
Uudenkaupungin torilla on näyttävä muistomerkki rauhasta. Se onkin paikallaan, sillä rauha oli merkittävä virstanpylväs.
Ruotsin suurvalta-aika päättyi Uudenkaupungin rauhaan.
Sopimuksessa Ruotsi joutui luovuttamaan Venäjälle Inkerinmaan, Viron, Liivinmaan, Käkisalmen läänin eteläosan ja
läntisen Karjalankannaksen. Venäjän hallitsija takasi rauhassa saamiensa alueiden asukkaille näiden uskonnon, omaisuuden, lait ja säätyerioikeudet.

Uusikaupunki on tekemistä täynnä
Autotehtaan vilkastuttama Uusikaupunki on tänä vuonna
täynnä tapahtumia. Kesäkauden avaa toukokuussa suurtapahtuma Minifarmi & Kukkamessut. Uudistuneita Merefestejä juhlitaan 8.-9. kesäkuuta.
Heinäkuun Nopperlan Antiikkimarkkinoita vietetään tänä
vuonna jo 20. kerran. Heinäkuussa kuullaan Suomen huippuartisteja Karjurockin lavoilla. Puhallinmusiikki soi puolestaan Crusell-musiikkiviikolla heinä-elokuun vaihteessa.
Tul toril – teematoritapahtumat viihdyttävät kesälauantaisin ja Pakkahuoneen ohjelmallisia iltatoreja pidetään kesäkeskiviikkoisin.
Myllymuorin synttäreitä juhlitaan lasten seikkailuretkillä heinäkuussa. Katujuna puksuttaa keskustassa. Uutta ovat
opastetut junakierrokset heinäkuussa keskiviikkoisin klo 14.

Someileva museo lähtee kartsalle
Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti toimiva Uudenkaupungin museo palkittiin tänä vuonna Opasruusu-palkinnolla.
Wahlbergin museotalossa voi tänä vuonna muistella omaa
nuoruutta Kartsalla-näyttelyssä. Mullistaviin keksintöihin
ja toimintavapaisiin laitteisiin voi puolestaan tutustua Bonkmuseossa.

Köydet irti ja merelle
Merelle mieliville on tänä kesänä tarjolla entistä enemmän
teemaristeilyjä. Kaljaasi Olgan matkassa voit risteillä mm.
Katanpään linnakesaarelle. M/S Kertun kyydissä pääsee
Isonkarin majakkamatkalle, linturetkelle, hyljesafarille tai
kieltolakiristeilyille. Tiftö V:llä avautuu lähivesien historia
kolmen salmen risteilyillä.
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Uudenkaupungin Pakkahuone on valittu kolme kertaa Suomen
parhaaksi vierasvenesatamaksi.

Risteilyjä ja sirkushuveja
Kustavissa
Lassi Lähteenmäki

Isonkarin ja Katanpään historiallisille saarille pääsee Kustavin kautta risteillen kesällä.
Sirkusfestivaali järjestetään kesällä neljättä kertaa.

I

sonkarin Majakkasaarelle järjestetään Kustavin Kivimaan laiturilta risteilyjä keskiviikkona, torstaina ja
perjantaina 4.-20. heinäkuuta. Lisätietoja löytyy sivulta www.isokari.fi.
Katanpään linnakesaarelle lähdetään vesibussilla Kustavin
Kivimaalta heinäkuussa torstaisin ja perjantaisin. Lisätietoja
voi kysellä numerosta 0400 468 567.
Vesibussi Aavatar kuljettaa matkustajia Naantalista Kustaviin ja takaisin lauantaisin 7.7., 14.7. ja 4.8. Matkalla Aavatar pysähtyy Merimaskuun, Teersaloon, Hakkeenpäähän
ja Parattulaan. Risteilystä saa lisää tietoa numerosta 0400
468 567.

Rakennusperinnettä ja näköaloja
Isonkarin majakkasaari on eteläisen Selkämeren yksi kiintoisimmista matkailukohteista. Saari sijaitsee Uudenkaupungin
ulkosaaristossa ja se kuuluu Selkämeren kansallispuistoon.

Saaren näkymää hallitsee merenpinnasta lähes 50 metriä korkea punavalkoraitainen majakka. Majakka valmistui vuonna
1833 ja se on Pohjanlahden korkein majakka.
Katanpään kasarmialue edustaa tsaarinaikaista rakennusperinnettä. Merilinnake oli pohjoisin osa Pietari suuren merilinnoitusketjua. Tykkipattereiden välissä sijaitsee näkötorni,
josta avautuu huikaiseva näköala Ströömille ja yli koko saariston aina Isokarille ja Jurmoon saakka.
Katanpäässä ja Isokarin saarella voi myös majoittua.

Juhlavuoden sirkusta
Kymmenen vuotta Kustavissa toiminut ArtTeatro järjestää
kesällä sirkusfestivaalin jo neljättä kertaa. Tapahtuma on
kuukauden mittainen, ensi-ilta on 5. heinäkuuta.
Ammattilaisesityksissä taiteilevat Pauliina Räsänen, Slava
Volkov sekä monet muut alan huiput.
Lisätietoja löytyy netistä www.artteatro.com.

Tervetuloa Kustaviin, maalta ja mereltä!

i

Kustavin kunta, puh. 02 842 6600
Matkailuinfo kesä-elokuu, puh. 02 842 6620
matkailuneuvonta@kustavi.fi

www.kustavi.fi
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Pauliina Räsäsen ja Slava Volkovin sirkustyö jatkuu jo seuraavassa polvessa.
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Ahvenanmaan kukkiva kevät
avautuu matkailijoille
Lassi Lähteenmäki

Uusi tapahtuma avaa portit puutarhoille, maatiloille ja herkkujen äärelle.

T

ukholman Kungsträdgårdenin
puistosta on tullut erityisen suosittu kohde keväisin, kun kymmenet puistoa ympäröivät kirsikkapuut
puhkeavat kukkaan.
Ahvenanmaa on Suomen omenamaakunta ja omenapuiden kukissa on
samanlaista keväistä viritystä, kuin kirsikassa. Ei siis ihme, että ahvenanmaalaiset ovat ottaneet kevään vahvemmin
mukaan matkailun kartalle.
Ahvenanmaa vihannoi on nimeltään
uusi tapahtuma, joka juhlistaa kevään
herkkyyttä ja voimaa. Kolmipäiväinen
tapahtuma järjestetään 25.- 27. toukokuuta.Pidennetyn viikonlopun ajan ahvenanmaalaiset maatilat, puutarhat ja
ravintolat kutsuvat väkeä juhlimaan.
Maatiloilla ja puutarhoilla maistatetaan
kevään tuoreita vihanneksia, esitellään
kotieläimiä ja viihdytään kukkivien
omenapuiden katveessa.Tapahtumaan
voi osallistua myös linja-auton kyydissä.
Kierrokset kulkevat eri tiloilla teemojen
mukaan.

Myrskyluodon
tarinapaikoille risteillen
Anni Blomqvistin kirjoittama, Åke
Lindmanin ohjaama ja Lasse Mårtensonin säveltämä Myrskyluodon Maija
avautuu matkailijoille alkuperäisissä
maisemissa kolmipäiväisellä seikkailumatkalla.Veneretki vie Annin saarelle
Vårdön Simskälaan sekä varsinaiseen

Suurin osa Suomessa syötävistä kotimaisista omenista tulee Ahvenanmaalta. Omenapuiden keväinen kukinto on mykistävä näky.
Myrskyluotoon, Väderskärin saarelle.
Matkalla käydään myös Skarpnåtön kotiseutumuseolla, jonka alueella kuvattiin
osia Myrskyluodon Maijan tv-sarjaan.
Myrskyluodon matka alkaa Turusta, josta laiva vie Ahvenanmaalle. Majoittumispaikkana Ahvenanmaalla on
Hotelli Savoy. Matkapakettiin kuuluu
myös esittelykierros Merenkulkumuseossa. Ahvenanmaan tapahtumista saat
lisää tietoa osoitteesta www.alandsresor.fi.

Historian tyrskyssä
Ahvenanmaan sijainti Ruotsin ja Suo-

men välisellä reitillä on vaikuttanut
vahvasti sen historiaan. Viikinkiajalta on runsaasti arkeologisia jäänteitä.
Ruotsalaiset rakensivat Ahvenanmaalle
1300-luvun lopulla Kastelholman linnan. Venäjä rakensi saarille Bomarsundin linnoituksen, joka myöhemmin tuhoutui Oolannin sodassa. Sodan jälkeen
saaret demilitarisoitiin. Vuonna 1920
Kansainliitto päätti, että Ahvenanmaa
kuuluu Suomelle eikä Ruotsille. Maakunta sai laajan itsehallinnon.
Ahvenanmaan tärkein elinkeino on
merenkulku, joka tuo lähes 30 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Ryhmämatka Maijan Myrskyluodolle
Kaikki varmasti tietävät Myrskyluodon Maijan mutta
mistä kaikki sai alkunsa? Kerää ystävät tai yhdistyksesi
jäsenet ja lähtekää ikimuistoiselle saaristoseikkailulle
kirjailija Anni Blomqvistin maailmaan!
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Elämyksiä Eurajoen kesässä
Teksti: Emma Puosi, kulttuuri- ja matkailutuottaja , Eurajoen kunta

E

urajoen
tapahtumakesän
aloittaa 5.–10.6. vietettävä
klassisen laulun festivaali Eurajoki Bel Canto. Kesä kallistuu lopuilleen perinteisen Kartanon
Suviehtoon myötä 17.8. Suviehtoo
kutsuu puutarhajuhlan tunnelmaan,
ja suloisen suvi-illan päättää Laura
Voutilainen konsertillaan. Katso lisää
tapahtumakalenteri.eurajoki.fi.
Eurajoki Bel Canto järjestetään jo
viidettä kertaa. Festivaalin taiteellisena johtajana toimii eurajokelaislähtöinen oopperalaulaja Mika Kares. Festivaalijohto vahvistui toisella taiteellisella johtajalla, kun nuori ja taitava
basso Erik Rousi liittyi organisaatioon. Eurajoki on Erikille tuttu, hän on
ehtinyt esiintymään Bel Cantossa jo
useamman kerran.
Ohjelmistossa on neljä ilmaista ja
kolme maksullista konserttia. Lauantaina 9.6. kuullaan eripuolella Eurajokea kuuden maksuttoman minikonser-

perjantaina
17.8.2018
Koko perheen
elämysten ilta
Järj:
Eurajoen kunta
Vuojokisäätiö
Vuojoen Kartano

Vu o j o e n
24

K a r t a n o,

Kartanontie

28,

Eurajoki,
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tin Oopperasuunnistus, ja ilta huipentuu klo 19 Eurajoki-salissa alkavaan
Urani Aariat –konserttiin, joka juhlistaa Mika Kareksen tulevaa 40-vuotissyntymäpäivää. Festivaalin koko ohjelma www.eurajokibelcanto.fi.
Tapahtumien lisäksi Eurajoki houkuttelee matkailukohteillaan, tarjolla
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on elämyksiä aina loisteliaasta kartanonkulttuurista merelliseen raikkauteen. Vuojoen Kartano tarjoaa muun
muassa elämyksellisiä kartanokierroksia. Neljänä kesäsunnuntaina elävöitettyyn kartanokierrokseen on
mahdollista yhdistää päiväpurjehdus
Selkämeren kansallispuistossa perin-

nepurjelaiva Ihanalla. Luvian Laitakari on Kaljaasi Ihanan kotisatama ja
purjehduksia järjestetään pitkin kesää.
Katso lisää
www.vuojoki.fi, www.ihana.fi
ja www.eurajoki.fi.
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Huittisten museo

H

uittisten museo toimii vuonna 1902 valmistuneessa komeassa kivisessä entisessä pitäjän viljamakasiinissa. Museossa on kolmessa näyttelykerroksessa paljon mielenkiintoista nähtävää, kuten uniikit Presidentti
Risto Rytistä ja kuvanveistäjä, professori Lauri Leppäsen taiteesta kertovat näyttelyt. Nämä valtiollisen historian ja taiteen
historian suurmiehet syntyivät Huittisissa. Kerromme Risto
Rytin kasvun talonpoikaisperheen pojasta Suomen 5. presidentiksi, joka jatkosodan loppuvaiheissa teki merkittävän henkilökohtaisen ratkaisun maamme itsenäisyyden säilyttämiseksi.
Lauri Leppäsen veistotaiteen retrospektiivinen näyttely kattaa
hänen koko uransa 1920-luvulta 1970-luvulle.
Nähtävänä on lisäksi laaja paikallishistoriallinen näyttely,
yli 600 puukon kokoelma sisältäen runsaasti asemasotavaiheen
puhdetyöpuukkoja, sekä jäljennös Huittisista löydetystä Suomen kivikauden tunnetuimmasta esineestä, yli 7000 vuoden
ikäisestä Huittisten Hirvenpää -veistoksesta. Museossa pyritään
vuosittain toteuttamaan toukokuussa avautuva kesänäyttely.

HUITTISTEN MUSEO
Presidentti Risto Ryti –näyttely
Kuvanveistäjä Lauri Leppäsen taiteen näyttely
Paikallishistoriaa
Avoinna la-su 12-16, 1.6.-15.8. lisäksi ti-pe 12-17
Ryhmät sopimuksen mukaan
Kirkkotie 4, Huittinen, puh. 044-5604319 • www.huittinen.fi/museo

Paras paikka tutustua
ydinvoimaan!
Mika Tanhuanpää

O

Jos nyt pitäisi käydä yhdessä
näyttelyssä
Olkiluodon Sähköä uraanista -tiedenäyttely
avaa ovet ydinvoiman maailmaan.
Tule näkemään ja kokemaan miten sähköä syntyy!
Olkiluodon Vierailukeskus
27160 Eurajoki
www.tvo.fi
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lkiluodon Vierailukeskus on taatusti Suomessa paras paikka hankkia lisätietoa ydinsähkön tuotantoon
liittyvistä seikoista. Olkiluoto on merkittävä ilmastoystävällisen sähköntuotannon keskittymä länsirannikolla.
Ydinvoima on kuitenkin tuotantomuotona tunteita herättävä
sen monimutkaisuuden vuoksi. Onhan se ydinfyysikoiden
hommaa!
Olkiluodon Vierailukeskukseen on rakennettu Sähköä Uraanista -tiedenäyttely, johon tutustumalla ydinfysiikan salaisuudet aukeavat kohta kohdalta myös maallikolle. Näyttelyssä on
kuvattu koko ydinsähköntuotannon kaari alkaen aina uraanista
alkuaineena sekä sen louhinnasta, jatkuen sähköntuotantoon,
sen tuvallisuuteen sekä tuotannon loppupäähän, ydinjätehuoltoon. Sivussa voi saada myös perustietoa ympäristön tilan seurannasta, säteilystä ja ylipäätään energiankulutuksen kehittymisestä maailmassa ja Suomessa. Kesäaikaan on mahdollista
lisäksi kiertää Vierailukeskuksen välittömässä läheisyydessä
oleva Olkiluodon luonnosta kertova Havaintopolku.
Perinteisesti Vierailukeskuksen kesään kuuluu ns. Kesäkeskiviikot, jotka ovat yleisölle avoimia tutustumistilaisuuksia.
Silloin pelkän näyttelyyn tutustumisen sijaan on mahdollista
kuulla esitelmä Olkiluodon toiminnasta ja päästä bussikierrokselle voimala-alueelle ja tutustumaan peruskallioon louhittuun
voimalaitosjätteen loppusijoitustilaan sekä siellä olevaan ONKALO -näyttelyyn.
Lisää Olkiluodon Vierailukeskuksesta:
https://www.tvo.fi/vierailulle
facebook/Olkiluodon Vierailukeskus
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Saarelta toiselle
ilman omaa venettä

T

uleva kesä tuo mukanaan monia tapoja päästä matkailemaan
Turunmaan saaristossa. Merellisen lomamatkan voi helposti toteuttaa
myös ilman venehankintaa ja kipparin
taitoja. Saaristovaraukselta löytyy jälleen mielenkiintoisia uutuuksia (ja klassikoita), niin ryhmille kuin yksittäisille
matkustajillekin.

Purjehtien perinteisillä
purjelaivoilla
Ennakkovarausten suosikiksi on noussut ehdottomasti uraauurtava seikkailumielisille ja ulkoilmahenkisille matkailijoille sopiva Kansallispuistopurjehdus, jossa purjehditaan aidolla puupurjeveneellä Korppoosta Konungskärin
(ja Birskärin) saarelle, jossa tutustutaan
saarien luontoon, nautitaan eväistä nuotion äärellä, ja yövytään teltoissa. Saaristomeren kansallispuiston saaria on
vaikea päästä näkemään ilman omaa
venettä, ja tässä on tilaisuus yhdistää
monta eri elämystä samalla kertaa. Kesän ohjelmassa on myös talonpoikaispurjehduksia Nauvosta Seilin saarelle ja
Kemiönsaaren ylpeyden Jahti Eugenian
kyytiin pääsee Kasnäsin satamasta.

Kevätretkillä
luontoelämyksiä
Vielä ehtii varata paikkoja Örön kevätretkille, joista mm. luontopainotteiset
Kylmäkukkaretki ja Retki muuttolintujen maailmaan tarjoavat erityistä sisältöä juuri luontomatkailusta kiinnostuneille. Retkiin kuuluu majoitus täyshoidolla, kuljetukset joko Kasnäsistä
tai Turusta retkestä riippuen, sauna sekä
luonnollisesti asiantuntevat opastukset.
Myös Bengtskärin majakalle suuntautuville Haahkaretkille pääsee vielä mukaan toukokuussa.

Kesällä ulkosaaristoon
Aivan uusi Ulkosaariston kiertomatka
kiertää oikeastaan kaikki Turun saariston parhaat nähtävyydet eli Nauvon,
Seilin, Korppoströmin ja Örön kautta
Hankoon asti. 4 päivän retki sisältää yhteysaluskuljetukset, majoitukset, aamiaiset ja opastukset. Osan matkasta voi
myös taittaa pyörällä, joko omalla tai
vuokratulla. Hieno tilaisuus nähdä saa-
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ristoa monipuolisesti, merestä ja maalta!
M/s Amanda ajaa reittiliikennettä
Korpoströmistä ja mahdollistaa saarihyppelyn ulkosaaristossa. Voit jäädä tutkimaan saaria matkan varrella ja jatkaa
seuraavalla vuorolla. Saarihypelyssä voit
yhdistää vesibussiliikenteen ja yhteysalusten tarjoamat kulkumahdollisuudet.
Kun haluat yöpyä saarilla kysy majoitusta samalla kun varaat venematkan.

Ryhmäretkelle saaristoon
Ryhmille voimme suunnitella omat retkiohjelmat toiveiden perusteella. Valmiista retkipaketeistamme on kuitenkin
helppo valita sopiva. Esimerkiksi M/s
Amandan retkistä erityisen houkuttele-

viä ovat päiväretki Aspön saarelle, jossa
voi nauttia aidosta saaristotunnelmasta
ja -musiikista. Tai erikoisretket hyljeluodoille tai ulkosaariston kirkoille.
Uutta koettavaa tarjoavat myös retket
Isonkarin majakalle ja Katanpään linnakesaarelle. Kestosuosikkien Saariston
rengastien ja Pikkurengastien varrella
voidaan nyt tutustua uusiin kohteisiin
kuten Furuvikin kartanoon tai Brinkhall
Sparkling -viinien tuotantoon Rymättylässä.
Saaristoon on entistä helpompi tulla
julkisilla kulkuyhteyksillä ja majoitusja retkivaraukset onnistuvat helposti kerralla käyttäen Saaristovarauksen
palvelua. Toteuta nyt unelmaloma kotimaassa meren äärellä saaristossa!

Saaristo-Turku-Ahvenanmaa
Yli 50 valmista ryhmäretkeä: Elämyksiä merellä ja saaristoluonnossa Turussa sekä Ahvenanmaalla. Saariston herkkuja,
meren ja puutarhojen antimia. Menneiden aikojen tunnelmia
tervantuoksuisilla aluksilla. Maailmankuulun surrealistin
taidetta Paraisilla. Seilin saari, Saariston rengastien retket,
majakkaretket, Saaristomeren kansallispuisto.
Viihdettä, musiikkia, teatteria ja kesäjuhlia. Ja paljon muuta.
Räätälöimme retkiä myös toiveittenne mukaan.
Varaa unelmiesi loma saaristossa: Merenrantamökit,
majoitus- ja retkipaketit, pyöräilypaketit, melonta, kalastus.
Tule mukaan purjehdusretkille tai saaristokierroksille.
Varaukset ja ohjeet kätevästi meiltä.

Tutustu tarjontaamme netissä:
www.suomensaaristovaraus.fi | puh. 02-410 6600
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XX Mäntän Musiikkijuhlat,
kuva Ville Hautakangas

Mäntän Musiikkijuhlat –
20 vuotta pianomusiikin ytimessä!
XX MÄNTTÄ MUSIC FESTIVAL

1.–5.8.2018

CELEBRATING 20 YEARS AT THE HEART OF PIANO MUSIC

www.mantanmusiikkijuhlat.fi
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M

äntän Musiikkijuhlat viettää 20-vuotisjuhlaansa 1.-5.8. 2018. Juhlat ovat vahvasti kansainvälistyneet ja saavuttaneet paikkansa eurooppalaisten festivaalien parhaimmistossa. Tästä osoituksena eurooppalainen Effe-laatuleima vuosiksi 2015-2016 ja
toistamiseen 2017-2018.
Juhlien taiteellisena johtajan on sen perustamisesta lähtien toiminut pianotaiteilija Niklas Pokki.
Juhlavuoden teemana on pianomusiikin tulevaisuus. Avajaiskonsertissa 1.8. Serlachius-museo Göstalla kuullaan
Mäntän Musiikkijuhlien perustajajoukkoon kuulunutta,
ikäpolvensa lahjakkaimpiin pianisteihin lukeutuvaa pianotaiteilija Sonja Fräkiä. Fräki kantaesittää Mäntän Musiikkijuhlien tilausteoksen juhlavuodelle; Kalevi Ahon 2.
pianosonaatin. Konsertissa kuullaan lisäksi Beethovenin
ja Brahmsin teoksia. Musiikkijuhlien päätöskonsertin 5.8.
soittaa juhlavuonna armenialais-amerikkalainen tähtipianisti Sergei Babayan, joka tunnetaan intensiivisistä ja rohkeista tulkinnoistaan ja poikkeuksellisesta sointivärien hallinnasta.
Muita huippukaartin nimiä ovat mm.: Jeremy Denk (2.8.),
Mackenzie Melemed (3.8.), Folke Gräsbeck (3.8. luentokonsertti ja 5.8. Merikanto-konsertti yhdessä sopraano Johanna Rusasen kanssa), Hannu Alasaarela (4.8.), Kamuskvartetti (4.8.).
Pääkonserttipaikka Serlachius-museo Gösta tarjoaa upeat puitteet, niin arkkitehtoonisesti, taidetarjonnallaan kuin
myös tarjoilujen puolesta. Myös Mäntän Klubi on useammankin konsertin areena.
Lisätietoa: www.mantanmusiikkijuhlat.fi

M A T K A I L U lehti

2 • 2018

Sissi ja Gösta
Serlachius heräävät
eloon Serlachiusmuseoiden uudessa
dramatisoidussa
opastuksessa,
Kuva Serkachius museot

Serlachiuksen tarina tutuksi

S

erlachius-museot jatkaa teatterin keinojen hyödyntämistä museokokemuksen syventämisessä. Kulttuuriyhteistyönä syntynyt uusi draamallinen opastus
kertoo kohtauksia taidesäätiön perustajan Gösta Serlachiuksen
elämästä. Pääosia esittävät näyttelijät Tommi Raitolehto ja Karoliina Blackburn.
Serlachius-museoissa on totuttu rikkomaan rajoja ja jalkauttamaan tutkimustietoa yli kulttuurirajojen. Tällä kertaa museo
tekee yhteistyötä ammattinäyttelijöiden kanssa. Uusi draamaa
sisältävä opastus Kohtauksia vuorineuvoksen elämästä on
enemmän kuin asiantuntijaoppaan vetämä pukuopastus.
– Teatterin ammattilaiset tuovat elämykseen vahvasti emotionaalisen tason, ja näin historian tutkimustieto avautuu katsojille entistä helpommin. Emme silti halua vähätellä opastuksen
viihdyttävää puolta, Serlachius-museoiden kehittämispäällikkö Päivi Viherkoski kertoo.
Tommi Raitolehtoa voi hyvällä syyllä nimittää suurmiesnäyttelijäksi. Yleisö muistaa hänet kuningas Yrjö VI:n, Lauri
Viidan ja Urho Kekkosen rooleista Tampereen Työväen Teatterista. Nyt vuorossa on siis vuorineuvos Gösta Serlachius. Raitolehdon kanssa Göstan roolissa vuorottelee Tuukka Huttunen.
Karoliina Blackburn tunnetaan muun muassa TV-sarjoista Hovimäki, Pirunpelto ja Ex-onnelliset ja Neiti Etiketti.

Henkilödraamaa kartanossa
Dramatisoidut kohtaukset perustuvat väljästi historiantutkija
(FT) Oula Silvennoisen Gösta Serlachiuksesta kirjoittamaan
elämäkertaan Paperisydän (2012). Kohtaukset kirjoittanut Karoliina Blackburn kertoo heidän olevan innoissaan yhteistyöstä.
– Historiallisen henkilön esittäminen ja hänen elämäänsä
tutustuminen aidossa taidemuseoympäristössä on mieleenpainuva kokemus. Näyttelijälle parasta on yleisön välitön kohtaaminen intiimissä, suorassa kontaktissa, jaettu taideinnostus ja
alati muuttuva olosuhde ryhmän mukaan, hän sanoo.
Serlachius-museoiden tavoitteena on ollut luoda opastus,
joka on mahdollista kokea usean vuoden ajan. Aiempia esimerkkejä ovat vahvasti dramatisoitu ja lavastettu Paperiperke-
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le-näyttely. Opastusten ikisuosikki on Yhtiölle töihin!, jossa
ryhmät pääsevät kokemaan 1950-luvun alun työhönottotilanteen Serlachius-yhtiön tiukkapipoisen sihteerikön käsittelyssä. Vuodesta 2004 ohjelmistoon kuulunutta työhönottohaastattelua on esitetty yli 1 400 kertaa ja siihen on osallistunut yli
20 000 vierasta.

Salvador Dalí, The I Eat Gala’s, 1971

TULOSSA!

Varaa ryhmämatkasi nyt

Koen Vanmechelen,
It’s About Time, 19.5. alk.

Tilauksesta ikimuistoista
ohjelmaa – opastuksella
voit kohdata itse Gösta
Serlachiuksen. Muista myös
kaupunki- ja kirkkokierrokset.

Dalín gaala, 16.6. alk.

Kysy sopivaa
pakettia myyntipalvelustamme
sales@serlachius.fi
040 166 3480

Kansainvälisesti merkittävän
taiteilijan suurnäyttely
Göstassa ja sen puistossa
19.5. alkaen.

Kunnianosoitus surrealismin
mestarille Salvador Dalílle,
16.6. alkaen.

MÄNTTÄ
SERLACHIUS.FI
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Saarijärvi, monipuolinen
matkailukohde keskellä Suomea

S

aarijärven upea luonto, monipuolinen kulttuuritarjonta sekä
harrastus- ja virkistysmahdollisuudet tekevät kaupungista vierailun arvoisen!
Saarijärvellä sijaitsee useita luonnonhistoriallisesti kiinnostavia kohteita patikointireitteineen. Pakkaa siis mukaan
eväät ja lähde tutustumaan kansallislaulussakin kuvailtuun maisemaan!
Pyhä-Häkin kansallispuistossa pääset
erämaan rauhaan, ainutlaatuiseen luontoon retkeilemään. Koet vuosisatojen
honkien huminaa, puron solinaa ja suon
tuoksua. Kansallispuisto soveltuu kevyeen patikointiin kolmen ja kuuden kilometrin pituisilla retkipoluilla tai koko
päivän kestävään retkeilyyn! Kotajärven
itärannalta löydät keittokatoksen, jossa
on muurattu tulisija, takka ja hela. Varusteina löytyy myös kahvipannu, kattila ja
makkaratikkuja.
Kulhanvuori ja Syväojanrotko ovat
rauhallinen päiväretkikohde harju- ja rot-

Pyhä-Häkissä pääset retkeilemään kauniissa metsämaisemassa!
komaisemia etsivälle. Kulhan luonnonsuojelualueella pääset kokemaan Kulhanvuoren, yhden Keski-Suomen korkeimmista kohdista. Pääset vaeltamaan
salaperäiseen Syväojanrotkoon, joka on
runsaan kilometrin pituinen rotkolaakso.

Sen pystysuorat kallionseinämät nousevat puiden latvojen tasalle, ja kallioseinämien jääkuorrute sulaa vasta kesäkuukausina. Alueelta löydät myös nuotiopaikan,
jossa on puut valmiina tulentekoa varten.
www.visitsaarijarvi.fi

Tervetuloa Saarijärven kesään!
KIVIKAUDEN KYLÄ Tule kokemaan kivikausi luonnonkauniissa Summassaaressa!
Kivikauden kylässä järjestetään kesäisin viikoittain muinaisja luontopolkuopastuksia, seikkailuja kivikaudella ja opastettuja retkiä sekä toimintatuokioita.
Opastetuilla kyläkierroksilla sukelletaan kampakeraamiselle
ajalle ja tutustutaan tuon ajan rakennuksiin, välineisiin ja
arkipäivän askareisiin.
Täällä
viihtyvät
myös
lapset!

Alueelta löytyy lasten oma kivikauden kylä,
jonka rakennukset ja välineet on valmistettu
lasten mittakaavan mukaan!
Kaivausalueella pääsee kokeilemaan arkeologina löytöonneaan - täällä tärppää varmasti!

AVOINNA
HINNAT
9.6.-30.8.2018 ti-su klo 11-18
aikuiset 10 €
heinäkuussa joka päivä klo 11-18 lapset (4-12 v.) 7 €
perhelippu 33 €
(max. 5 henk.)
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www.kivikaudenkyla.fi
Kivikirveentie 10 a
43130 Tarvaala
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Ainutlaatuinen jääkärimuseo
Hanna Rieck-Takala, museointendentti

S

uomen jääkärimuseo Kauhavan Kortesjärvellä on ollut
vuodesta 1995 Suomen ainoa
jääkäriliikkeeseen ja siten keskeisesti
Suomen itsenäistymisen historian tapahtumiin keskittyvä museo.
Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi Kauhavan kaupunki uudisti Suomen jääkärimuseon ja uusi perusnäyttely avautui huhtikuussa 2017. Suomen
jääkärimuseon tavoitteena on tarjota
tutkimuksellista tietoa yleisöystävällisesti, toimia arkistona ja tiedottajana
jääkäriliikkeestä ja sen merkityksestä.
Esteettömissä tiloissa on helppo liikkua, ja myös oheispalveluihin kiinnitetään huomiota.
Valokuvien, alkuperäisten jääkäripukujen, jääkäripassien ja muun autenttisen materiaalin lisäksi jääkäriliikkeen
historiaan voi tutustua haastattelujen ja
vaikkapa elokuvien muodossa. Kaikki
1897 jääkäriä ovat läsnä, mutta tarkemmin tutustutaan muutamiin kymmeniin
nuoriin miehiin, heidän ajatuksiinsa ja
kohtaloihinsa. Näyttelyssä hyödynnetään AV–tekniikkaa, jolloin museovieraat voivat nähdä mm. jääkäreiden har-
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joitukset Lockstedtin leirissä vuonna
1916. Jääkäreiden mietteet välittyvät
ainutlaatuisissa 1960-ja 70-luvun jää-

kärihaastatteluissa, joissa vanhat herrat
muistelevat omia, jännittäviä nuoruusaikojaan.

Suomen Jääkärimuseo

UUDISTETTU ESTEETÖN NÄYTTELY!

Jääkärintie 80, 62420 Kortesjärvi
p. 040 1484 420
www.kauhava.fi/jaakarimuseo
www.kauhava.fi/museot
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Karvia – oman tiensä kulkija
Kolmen maakunnan rajoilla sijaitseva Karvia on Willin kansan vierasvarainen koti!

M

atkailijalle Karvia tarjoaa paitsi kauniin luonnon
rauhaa, myös vireää kulttuurielämää. Vuosittaisen maaliskuun
musiikkitapahtumaviikon ajan Karvia
Laulaa ja Soi. Teatteriryhmät esiintyvät
ympäri vuoden – kesällä esitetään mm.
vanhustenhoidon tilaa huumorilla ruotiva Käpyhovin pelastuspalvelu. Elokuun
ensimmäisenä viikonloppuna juhlitaan
Karvia-Päiviä, tänä vuonna päivien aikana järjestetään myös Sahdinvalmistuksen SM-kisat! Marraskuussa Willin
Kansan Viikko kokoaa yhteen parhaat
kulttuurin taitajat kunnan rajojen sisältä
ja lähiympäristöstä.
Anne Mattilan Taidekahvila on nähtävyys, joka tarjoaa elämyksiä taiteen
ja maukkaan ruoan parissa. KauhanevaPohjankankaan kansallispuistossa on
upeat puitteet luontoliikuntaan, samoin
Alkkianvuoren ympäristössä. Nämä ovat
myös Karvian Geopark-kohteita. Luontoon pääsee myös ratsastusretkillä, joita järjestää mm. Rajakallion Ratsutila.
Pyöräily on Karviassa suosittua. Kevyen
liikenteen väylien varrella voi kesäisin
ihailla pyöräilijäpatsaita, joita paikalliset kädentaitajat tekevät ohikulkijoiden
iloksi. Majoittuminen maalaismaisemassa on mahdollista Loma-Raisossa.

32

Karvia on tunnettu talkoohengestä,
jolla mahdollistetaan paitsi miltei kaikki tapahtumat, myös kesäkuussa 2019
järjestettävät Jokkiksen SM-kisat. Tällä hetkellä talkooväen uurastuksella
rakennetaan mm. kylätaloa sekä Esittävien Taiteiden Katsomoa. Kyseinen
hirsilinnoitus, jonka innoituksena toimi
kunnan historiaan kuuluva Skantzin linnake, tulee valmistuttuaan palvelemaan
monipuolisesti erilaisia taidemuotoja.
www.karvia.fi
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kesällä 2018 tapahtuu..
k a t s o l i s ä ä w w w. k a r v i a . f i

nne Mattilan Taidekahvila
avoinna 1.4.-1.10.2018 ke-su 11-17, la 11-16
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Tervetuloa!

WWW . ANNEMATTILANTAIDEKAHVILA . FI

Olemme myös

, josta löydät ajankohtaisimma asiat!

KARVIAN KESÄTEATTERISSA ULKOMUSEOALUEELLA
VANHUSTENHOIDON HEIKKOA TILAA KÄSITTELEVÄN
TRILOGIAN PÄÄTÖSOSA

KÄPYHOVI
KÄPYHOVI 3
3
KÄPYHOVIN PELASTUSPALVELU

KÄSIKIRJOITUS: HEIKKI LUND
SOVITUS / OHJAUS: LEENA KOIVULA

Pieni ja viihtyisä maalaistalli, joka tarjoaa
perinteistä ratsastuksen opetusta pienryhmissä. Myös maastoratsastusta,
vaelluksia ja retkiä sekä elämysmatkailua

ESITYKSET
TO 28.6. - KE 4.7.
KLO 19,

SU 1.7. JA 4.7. MYÖS KLO 14

Rajakallion Ratsutila
Prinkkiläntie 187, Karviankylä

LISÄT

Jenni Rajakallio 050 574 22 80

IETOJ
A / VA
RAU
044
willika 932 2222 TA KSET
nsa@lu
I
ukku.c
om

ĜĜĜǤėĆďĆĐĆđđĎĔēėĆęĘĚęĎđĆǤċĎ
Tervetuloa virkistymään
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LOMA-RAISOON!

MIUHTIKTUALOLLA

• ĆďĔĎęĚĘĕĆđěĊđĚę
• ĎđĆĚĘėĆěĎēęĔđĆ
• ĚčđĆǦďĆĐĔĐĔĚĘęĎđĆę
ďĔĕĆ͙͘͘čĊēĐĎđśđđĊ
• PĚĚđĤĒĒĎęęĊĎēĊē
ĔėĘĚĘĆĚēĆďĆ
ęĚėěĊĘĆĚēĆǦ
ĒĆčĉĔđđĎĘĚĚĘ

H VIA
KAR

040 568 2768

Hietaluomantie 272
39930 KARVIA

www.lomaraiso.com
AVAJAISKULKUE ,

KARVIANTEATTERIYHDISTYS.FI

LASTENTAPAHTUMIA ,

NÄYTELMIÄ ,

ONKIKILPAILUT ,

MARKKINAT ,

TORITAPAHTUMA ...

EINI

solidbase
SAHDINVALMISTUKSEN

3.-5.8.2018

SM-KILPAILUT

KAIKKI TAPAHTUMAT:

Charles
Plogman

JM-

AJOT

WWW.KARVIAPAIVAT.FI
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Koe tunnelmallinen Visavuori!

V

isavuori on kuvanveistäjä Emil Wikströmin (18641942) ateljeekoti, jonka taiteilija suunnitteli ja toteutti Sääksmäelle, Vanajaveden rannalle, vuosina
1893-1912. Kansallisromantiikkaa henkivä taiteilijakoti on
säilynyt lähes muuttumattomana niistä ajoista kun Wikström
siellä asui ja työskenteli. Asuintalossa on alkuperäinen esineistö ja ateljeessa on esillä lukuisia veistoksia ja luonnoksia.
Upea puutarha ja tähtitorni kertovat kuvanveistäjän rakkaista
harrastuksista. Ateljeen alakerrassa, Wikströmin vanhassa valimossa, toimii kesäisin tunnelmallinen museokahvila.
Wikströmin tyttärenpoika oli taiteilija Kari Suomalainen
(1920-1999). Kari Suomalainen piirsi pilapiirroksia Helsingin Sanomiin neljän vuosikymmenen ajan. Hänen töissään
esiintyvät paitsi Suomen tunnetuimmat poliitikot ja heidän
kommelluksensa myös kuvitteellisen hämäläisen kylän ”rysänperäläiset” elämänviisauksineen. Näiden piirrosten äärellä nauru raikaa! Karin töitä ja muita vaihtuvia näyttelyitä voi
nähdä Visavuoren Kari-paviljongissa, jonka yhteydessä palvelee myös museopuoti. Visavuori on avoinna ympäri vuoden.
www.visavuori.com
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Sastamala on täyden
kattauksen matkailukohde

S

astamalassa on tekemistä ja
kokemista niin ryhmille kuin
yksittäisille kävijöillekin. Ellivuoressa ja Ritajärven alueella liikkuvat
aktiiviset matkailijat, lapsiperheet viihtyvät Herra Hakkaraisen talossa, Kiviniityn kotieläinpuistossa ja Pukstaavissa. Kulttuuritarjonnassa on keskiaikaisia kirkkoja, musiikki- ja kirjatapahtumia, näyttelyitä ja kesäteattereita.
Tyrvään Pyhän Olavin ja Marian kirkko houkuttelevat kävijöitä vuodesta toiseen. Pyhän Olavin kirkossa voi ihailla
upeita maalauksia, jotka taiteilijat Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala maalasivat
tulipalon jälkeisen jälleenrakentamisen
päätteeksi.
Oppaan avulla ryhmäsi saa aina
enemmän. Opastuksia on varattavissa
Sastamalan moniin kohteisiin ja erilaisille kierroksille. Rooliopastukset voivat kulkea Akseli Gallen-Kallelan lapsuudenmaisemissa ja moniin vaivoihin
voi avuksi suositella Tyrvään Mantan
parannuskeinoja.

Uusin kohteemme on upea Tyrvään
Pappila, joka on entisöity 1920 –luvun
loistoon. Pappila tarjoaa tapahtumia ja
ruokaa vaativaankin makuun ja oppaaksi voi varata vaikka kirkkoherran tai
huushollerskan.
Kesän tunnetuimpia tapahtumia ovat
Vanhan kirjallisuuden päivät ja keskiai-

Vanhan
ivät
kirjallisuuden pä

www.vanhanaivat.com
kirjallisuudenp

kaisen kirkkomusiikin festivaali Sastamala Gregoriana ja viime vuonna ihastusta herättänyt Sastamalan wanhat talot tapahtuma. Tampereen Sastamalaan
on helppo tehdä päiväretki tai viipyä
vaikka viikko!
www.visitsastamala.fi

ila
Tyrvään Papppi
la.fi

ap
www.tyrvaanp

sen talo
Herra Hakkarai
aisentalo.net

ar
www.herrahakk
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Resiinalla Jokioisissa
Teksti: Stiina-Liisa Pirkkamaa

M

itä tulee mieleen sanasta Jokioinen? Joki, Jokioisten Leipä, kartano,
torpparit, Luonnonvarakeskus. Hyviä
mielikuvia kaikki ja vielä paljon lisää tunnusmerkkejä on tarjolla. Tänä
vuonna 145-vuotias Jokioinen kehittyy
vanhaa kunnioittaen ja kunta tarjoaa
verrattoman käyntikohteen aikamatkaajalle. Kaunis puinen pitsikirkko kätkee osia jo 1600-luvulta, savesta tehty
Pappilamuseo vuodelta 1800 on oman
aikansa koerakennus ja samalta ajalta
oleva kolmikerroksinen hirsistä tehty
Tapulimakasiini antaa ylvään kehyksen kesäisille taidenäyttelyille. Kartanon suuri päärakennus on uusklassisen
tyylin edelläkävijä Suomessa ja sen
rakennusten keskellä vanhassa puistossa ja omenatarhassa kulkija pystyy
kuvittelemaan elämää kuhisevan kartanoelämän ja aavistamaan Jokioisten
kartanon kummituksen, Harmaan Rouvan olemassaolon. Loimijoen varteen
keskittyi vanhin teollisuus mikä jatkuu
rautateollisuutena edelleen. Tehdasyhteisön viehättävät puurakennukset ovat
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olennainen osa Jokioisten katukuvaa ja
koristeellinen johtajantalon teehuone
kutsuu kesäsunnuntain kiireettömään
hetkeen englantilaistunnelmin.
Jokioinen elää nykypäivää ja panostaa tulevaisuuteen. Uusi Paanan koulu
keskustassa on oivallinen käyntikohde
myös lapsiperheille. Sen monipuoliset
pihaleikkivälineet ovat kaikkien käytös-

sä samoin kuin läheisen urheilukentän
skeittirata ja pitkä metsärata frisbeegolfia. Kaikenikäisten suursuosikki on tänä vuonna jo 20 vuotta toiminut Elonkiertopuisto joka esittelee maatalouden
kehitystä ihan konkreettisesti. Päivän
kruunaa ajelu höyryjunassa tai hauska
ilta kesäteatterissa.
Tapahtumatiedot www.jokioinen.fi
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Museorautatien
resiinaretket tarjoavat hauskan liikunnallisen
elämyksen niin yksittäisille matkailijoille
kuin pienille ryhmillekin
Radan
varressa on myös
grillauspaikka, jossa on
mahdollista levähtää
makkaroita grillaten.
Resiinoita voi vuokrata
myös yksittäin, jolloin
retkelle lähtöön riittää
kaksi henkilöä
Yhteystiedot:
www.jokioistenmuseorautatie.fi
www.facebook.com/ museorautatie
Puhelin: 03-4333235 tai 040-5057865

KULTTUURIPITÄJÄ

JOKIOINEN
20v

Elonkierto

LounaPlussa

Runsas seisova pöytä
arkisin 11-14, tervetuloa!
Muina aikoina palvelemme tilauksesta.
www.ravintolaruuhi.fi
Jokioisten Tietotalo
Humppilantie 9, JOKIOINEN
puh. 045 356 9209
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Kutsuu
Sinut

• Ihaniin puistoihin
• Loimijoen rantabulevardille
• Kesäteatteriin
• Savipajalle
• Taidenäyttelyihin
• Höyryjunakyytiin
• Iltapäiväteelle englantilaisittain

www.jokioinen.fi
JOKIOISTEN KUNTA
Keskuskatu 29 A , 31600 Jokioinen, Vaihde 03 41821, fax 03 438 4025
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Musiikinystävien iloksi Keitelejazz palaa
tänä kesänä musiikkifestivaaliohjelmistoon.

Mikä tuo sinut tänä kesänä Äänekoskelle?
Suviseurat
29.6.-2.7.2018

Jazzia ja rallia
Äänekoskella

Ä
Keitelejazz
28.6.-1.7.2018
Neste ralli:
Äänekoski EK 5 &10
27.7.2018

www.aanekoski.ﬁ

änekosken kesä täyttyy tänäkin vuonna lukuisista
tapahtumista. Keitelejazz tekee paluun, MM-rallia
ajetaan jälleen Koivistossa ja mahtuupa kesään
yksi kertaluokan erikoistapauskin. Selvää on, että tänä kesänä
Äänekoskella vierailee ennätysmäärä väkeä.
Äänekosken kesässä jazz- raikaa jälleen, kun Keitelejazz
palaa välivuoden jälkeen! 28.6.-1.7.2018 järjestettävän festivaalin ohjelmiston voit käydä tarkastamassa osoitteessa www.
keitelejazz.fi.
Samalle viikonlopulle (29.6.-2.7.2018) mahtuu myös Suviseurat, jonka myötä Äänekoskelle, Liimattalan pelloille kohoaa yli 70 000 ihmisen leirikaupunki. Tapahtuma on kaikille
avoin ja pääsymaksuton.
Rallikuskien ja yleisön suosioon noussut Äänekosken EK
(27.7.) on jälleen osana MM-rallia. Erikoiskoe ajetaan tänä
vuonna päinvastaiseen suuntaan kuin viime vuonna, mutta
edelleen kahteen kertaan!
Sumiaisiin kannattaa suunnata heinäkuun puolivälin tienoilla. Tuolloin kylällä järjestetään paitsi rautalankafestivaali
SHAKE ja Sumiaisten 150-vuotisjuhlat, myös uusi tuttavuus:
Mystiikkamessut. Mystistä!
PS: Muista piipahtaa myös Valtakunnan Virallisen Kylähullun
kesäkonttorissa Hirvaskankaan ABC:llä!
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Onnellisten suomalaisten
Onnen maa

V

alkeakosken kaupunginteatterin syksyn teema on
onni. Aiheeseen virittäydytään Onnen ehtoolla
25.9. Onnellisuusprofessori Markku Ojanen luennoi, teatterin väki laulaa ja lausuu onnensäkeitä ja yleisöllä on
mahdollisuus keskustella aiheesta. Lokakuun 6. saa ensi-iltansa Markku Pölösen ”Onnen maa”. Maalaisromantiikkaa ja
haikeanhauskaa tarinaa siivittävät Eero ”Safka” Pekkosen sovittamat kaikkien rakastamat tangosävelet ja koreografi Marjo Hämäläisen luoma liikkeellinen maailma. Esityksen ohjaa
teatterinjohtaja Minna Kangas.
Pienellä näyttämöllä nähdään Ritvalalaiset kollektiivin
esitys ”Haetaan muuttoapua”. Esitys käsittelee muutosta ja
muistamista, jaksamista ja supersankariutta. Komediallisen
monologin tähtenä loistaa Sanna Ristaniemi. Ensi-ilta 11.10.
Vuoden 1918 tapahtumia muistetaan 18.11.tamperelaisen
Tellus-kuoron ”Susinarttujen housuissa” koreografioidulla
konsertilla, joka perustuu sisällissodan naisten ennen julkaisemattomiin teksteihin.
Keväällä 2019 lämmin yhteisöllisyys valtaa teatterin, kun
Pikku Pietarin pihan asukkaat valtaavat Hellin-näyttämön.
www.valkeakoski.fi/teatteri

Pikku Pietarin pihassa raikaa Harri Salmisen säveltämä uusi
musiikki

VA L K EA KO S K E N K AU P U N G I N T EAT T E R I

Haikean hauska
musiikkinäytelmä

ENSI-ILTA 6.10.2018

Käsikirjoitus
Pölönen/Kujanpää
Ohjaus Minna Kangas
Koreografia Marjo Hämäläinen
Musiikin sovitus
Eero Safka Pekkonen

Tiedustelut:
Teatterin lipunmyynti
puh 040 335 7027
(ma, ke,pe klo 12-15 ja ti,to klo 12-17)
www.valkeakoski.fi/teatteri

Tuhlaajapoika Tenho saa kylän naiset pyörryksiin
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Koko perheen Panssarimuseo

P

anssarimuseo on vuodesta 1961 alkaen toiminut
sotahistoriallinen erikoismuseo, jossa vierailee
vuosittain noin 30 000 kävijää. Perusnäyttelyn
lisäksi museolla on vuosittain vaihtuvia erikoisnäyttelyitä.
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Vuonna 2018 tutustutaan Suomessa keväällä 1918 käytettyyn
panssarijunakalustoon sekä panssarintorjuntatykkien- ja kiväärien historiaan. Näiden lisäksi paneudutaan sodan jälkeen
puolustusvoimille hankittujen yhdysvaltalaisten White M2
-puolitelakuorma-autojen vaiheisiin. Kesäksi avautuvat rinnekatokset suovat lisäksi mahdollisuuden tutustua kalustoon
hieman huonommallakin säällä.
Museon starttaa kesäkauteen 1.5. järjestettävän Kevätsawutus -tapahtuman myötä. Perinteinen, koko perheen kesätapahtuma, Perhepäivä järjestetään puolestaan 7.7. Päivän
puitteissa on tarjolla monenlaista ohjelmaa. Elokuussa 4.8.
järjestetään militaria-harrastajat yhteen kokoava harrastepäivä, Hobby Day. Vuoden aikana on lisäksi useita pienempiä
tilaisuuksia, kuten korsulauluiltoja ja yleisöluentoja, joihin on
vapaa pääsy.
Hyvällä valikoimalla varustettu museomyymälä ja 40-paikkainen kahvio palvelevat kävijöitä museon aukioloaikoina.
Lapsille on myös leikkipaikka.
www.panssarimuseo.fi
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Klassikkoesityksiä
Lahden kaupunginteatterin syksyssä

L

ahden kaupunginteatteri tarjoaa päivitettyjä klassikoita
syyskaudella 2018.
Musikaali The Sound of Music on hurmaava koko perheen Broadway-klassikko laulavasta Trappin perheestä, josta
tehtiin vuonna 1965 suosittu musikaalielokuva. Vuorilla kasvanut orpotyttö
Maria lähetetään luostarista kotiopettajaksi leskeksi jääneen kapteeni Georg
von Trappin seitsemänlapsiseen perheeseen. Maria tarttuu työhönsä koko sydämellään ja tuo musiikin ilon takaisin
lasten elämään. Musikaali kertoo elämänilosta, luottamuksen voittamisesta
ja kyvystä rakastaa. Tunnetut sävelmät
ovat kiehtoneet katsojia sukupolvelta
toiselle. Ensi-ilta on 1.9. Musikaalin
ohjaa Ilkka Laasonen.
Toinen Juhani-näyttämön ensi-ilta
on elokuvaklassikkona tuttu, ensi kertaa pohjoismaissa näyttämöllä nähtävä Puhallus. 1930-luvun puoliväliin ja
suureen lamakauteen sijoittuva elokuva
voitti vuoden 1974 Oscar-gaalassa jättipotin, peräti seitsemän Oscaria. Tarina
perustuu osittain tositapahtumiin. Veijarikomedia, joka svengaa ragtimen tahtiin, saa ensi-iltansa 6.10. Tommi Kainulaisen ohjaamana.
Lisätietoja:
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

Hurmaava musikaaliklassikko laulavasta von Trappin perheestä tulee Lahden kaupunginteatteriin. Kuvaaja Aki Loponen

Suggested by ”The Trapp Family Singers” by Maria Augusta Trapp
Presented through special arrangement with R&H Theatricals Europe

the sound of music

Music by RICHARD RODGERS / Lyrics by OSCAR HAMMERSTEIN II / Book by HOWARD LINDSAY and RUSSEL CROUSE

Hurmaava musikaaliklassikko

ENSI-ILTA 1.9.2018

David Rogers

Lars Norén

puhallus

hiljaista musiikkia

ENSI-ILTA 6.10.2018

ENSI-ILTA 3.10.2018

Veijarikomedia, joka svengaa ragtimen tahtiin Tyylikäs herkkupala hyvää draamaa arvostavalle

Ryhmämyynti (03) 752 6000 / Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm) / Väliaikatarjoilut (03) 782 6474 / www.lahdenkaupunginteatteri.fi • www.lippu.fi

M A T K A I L U lehti

2 • 2018

41

Kevät tuo Vaasan Festivaalit

Kuva: Jarmo Tyyskä

LiPUt

xxVi 9.-13.5.2018

.fi
studioticket
&
NetTicket.fi

KraJa (se)
MUKANA MYÖS

Ilo ensemble, svanholm singers (sE), musta lammas,
Naiskuoro Välke, sPIra Ensemble, studEntkörEn
PEdavoces, tamPerEeN FiLharmoniNEn kUoro

vaasachoirfestival.fi
42

K

evät keikkuen tulevi ja tuo tullessaan Vaasan
kuorofestivaalin.
Laulu- ja kuoromusiikin vuotuista juhlaa,
Vaasan kuorofestivaalia, vietetään 9.-13.5.2018. Festivaaliviikon avaa 1800-luvun perinteen mukainen Toukojuhla, jolloin lapset tuovat laulaen ja silkkikukkien
kera kevään kaupunkiin. Viiden päivän ajan vokaali- ja
kuoromusiikin ystäville on tarjolla lauluyhtyeistä aina
suurkuorojen esityksiin. Yli 70 kuoroa ja parisen tuhatta laulajaa valtaavat Vaasan iloisella meiningillään
ja soljuvilla soinnuillaan!
Ilo Ensemble, Kraja (SE), Musta lammas, Naiskuoro Välke, Studenkören Pedavoces, Spira Ensemble, Svanholm Singers (SE) ja Tampereen Filharmoninen kuoro. Nämä kahdeksan menestyksekästä kuoroa tarjoavat pääesiintyjinä monipuolisia
ja elämyksellisiä laulu- ja kuoromusiikin esityksiä:
modernisoitua rekimusiikkia, groovaavaa rytmimusiikin ilmaisuvoimaa, meditatiivista ruotsalaista kansanmusiikkia, skandinaavista nais- ja mieskuoroperinnettä sekä suomalaisen säveltaiteen klassikoita.
Eikä tässä vielä kaikki! Pääesiintyjien konserttien lisäksi festivaalien kymmenet muut esitykset antavat
mahdollisuuden tutustua tämän päivän laulu- ja kuoromusiikin harrastajien ja ammattilaisten parhaimmistoon. Nähdään toukokuussa Vaasassa!
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Tankar –
merestä syntynyt

K

okkolan merellinen portti, Tankarin saari on vuosisatojen ajan tarjonnut suojaansa rannikon kalastajille ja hylkeenpyytäjille sekä opastanut merenkulkijat
turvallisesti Kokkolan satamaan. 1200-luvulla maankohoamisen myötä merestä noussut ja 1500-luvulla hylkeenpyytäjien
ja kalastajien tukikohdaksi vakiintunut karu luoto sai jo varhain tunnuksekseen merimerkin.
Merenkulkijoiden oppaaksi rakennettiin kivikummeli, jonka näkyvyyttä lisäsi kummelista esiin pistävien rautatankojen
päihin kiinnitetyt tynnyrit. Aiemmin Klippan-nimisenä tunnettu saari sai merimerkkinsä ansiosta nimen Tankokari, josta
myöhemmin muotoutui saaren nykyinen nimi Tankar.

Tuhansien tarinoiden Tankar
Saaren pohjoisosan majakanvartija- ja luotsiyhteisön maalatut
tuvat nousivat majakan ympärille. Kesäisin saarella asuneiden
silakanpyytäjien ja heidän perheidensä elämäntavasta taas
kertoo saaren itärannan suojaisen sataman ympärille rakentunut tunnelmallinen kalastajakylä. Suolan tuoksu, vuosisatojen
merituulten harmaannuttamat kalastajamökit sekä mökkien
seinustojen ja saaren hylkeenpyyntimuseon perinteiset pyyntivälineet muistuttavat ajasta, jolloin elannon hankkiminen
mereltä oli kovaa ja usein vaarallistakin.

Tankar tänään
Tankar on kiistatta eräs Kokkolan suosituimpia matkailukohteita ja se on matkailullisesti yksi Suomen merkittävimpiä majakkasaaria.Tankarin majakkasaari sijaitsee eteläisellä Perämerellä Kokkolan ulkosaaristossa, noin 15 km luoteeseen Kokkolan satamasta. Saari, jota 1500-luvulla kutsuttiin
nimellä Klippan, on noin 900 metriä pitkä ja 500 metriä leveä.
Saaren värikäs historia ja toiminta ovat luoneet pohjan
myös monelle mielenkiintoiselle nähtävyydelle, joita tänäpäivänä voimme ihailla vieraillessamme saarella. Voit tutustua saaren nähtävyyksiin toki näin virtuaalisestikin sivuillamme, mutta parhaiten nähtävyydet avautuvat itse koettuina saarivierailun yhteydessä.
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Aitoon ja alkuperäiseen saaristolaiselämään pääsee tutustumaan yöpymällä Tankarin saaren vierasmajassa, Majakkamestarin talossa tai vaihtoehtoisesti saaren vanhassa luotsiasemassa jossa nykyisin sijaitsee Tankar Inn. Tankar Inn
toimii kesän aikana myös kansainvälisenä retkeilyhostellina
(HI). Katso tarkemmin nettisivuiltamme
www.tankar.fi

Risteilyliput &
majoitus, myynti
ONLINE
www.visitkokkola.fi

Majakkapäivät
la ja su
Soihturisteilyt
Venetsialaislauantaina
25.8. klo 20, 21 ja 22

M/S JENNYN
RISTEILYKAUSI ON
KÄYNNISTYNYT
Varaa nopeasti paikkasi aalloille ja lähde Tankariin tai
Köpmanholmeniin.Teemme myös tilausristeilyjä eri teemoin.
Osta liput Online -palvelustamme www.visitkokkola.fi tai
INFO -toimipisteestämme Kauppakeskus Chydeniasta.
KOKKOLAN MATKAILU OY
Kauppakeskus Chydenia
Tehtaankatu 3-5, 67100 Kokkola
puh. 040 8065 075 | tourism@kokkola.fi
www.visitkokkola.fi
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Puistomainen pihapiiri toivottaa vieraat lempeästi tervetulleeksi

Metsän lumoa ja elämän taikaa
Eräjärven Eerolassa

E

räjärven Eerola - Ruokailu-, majoitus- ja juhlapalvelun kesässä Orivedellä haetaan kokonaisvaltaista
hyvinvointia metsästä ja elämän taian oivaltamisesta. Perinteikkäät heinäkuun Musiikilliset Sunnuntaibrunssit
ja lounaspöydät kutsuvat makunautintojen ääreen ryhmien lisäksi yksittäisetkin matkailijat. Kiireettömään ruokailuun voi
yhdistää myös lähiseudun runsaan teatteri- ja taidetarjonnan.
Eerolan maalaisromanttisissa huoneissa ja aitoissa saadaan
rentouttavat yöunet.

300-vuotista sukutilaa emännöi Hannele Eerola-Jämsén
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Elämyksellisten ruokahetkien lisäksi tänä kesänä nautitaan
metsäkellinnästä, opetellaan puuhengitystä, joogataan, matkustetaan ajassa taaksepäin, tehdään sammaltöitä ja syvennytään omaan mielenmaisemaan, kertoo yrittäjä, kotitalousopettaja Hannele Eerola-Jämsén. Hän hoitaa 300 vuotta vanhaa
sukutilaansa perinteitä kunnioittaen, mutta innovatiivisella
otteella.
Musiikillisten Sunnuntaibrunssien sekä tee- ja kahvihuoneen makuelämyksien teemana on “Metsä lautasella”, jolloin
metsän ja villiyrttien vivahteikkaat maut täydentävät ruokia.
Tee- ja kahvihuone Siirin Salongissa maistellaan erilaisia teelajeja ja leivonnaisia 9.6.-12.8. Jasmin Jämsénin esikoisrunoteoksen runoista pääsee nauttimaan runon ja suven päivän Runollisessa teeillassa 6.7.
Joogaa ja meditaatiota harjoitetaan tunnetun joogaguru, kirjailija Taavi Kassilan johdolla 25.-27.7. Kesän ohjelmassa on
myös sammaltaiteilija Katriina Vuorikiven sammaltyökurssi,
Aija Vilokkisen Voimaa luonnosta -kurssi sekä tunteita herkistävä Rakkauden iltapäivä -kahvikonsertti 17.6.
Metsän syvävirkistävää, terveyttä edistävää vaikutusta voi
kokea järjestetyillä metsäretkillä mielentaitoharjoitusten
avulla luonnon helmassa.
Suomalaisuuden juuriin pääsee syventymään Suomalainen
Pietari -näyttelyssä 30.6.-12.8. Pietari oli 1880-luvulla Helsingin jälkeen toiseksi suurin suomalaisten asuttama kaupunki, missä asui lähes 25 000 suomalaista. Tämä avartava näyttely osoittaa kiehtovalla tavalla Pietarin merkityksen Suomelle.
Kesä huipentuu Elämä on taikaa -hyvinvointitapahtumaan
4.-5.8. Luentojen, workshoppien, hoitojen ja esittelyiden aiheina ovat itsetuntemuksen ja elämänilon lisääminen, lempeyden suuntaaminen itseä kohtaan, kehon ja mielen tasapainon löytyminen sekä hyvinvointia luovat ruoat.
Lisätietoja tapahtumista osoitteesta www.eerola.net
ja www.facebook.com/erajarven.eerola
www.instagram.com/erajarveneerola
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Monta hyvää syytä
lähteä Rönnin lavalle

M

issä kesä maistuisikaan
enemmän kesältä kuin
perinteisellä
tanssilavalla? Rönnin lava tarjoaa paitsi perinteistä tanssilavatunnelmaa, myös
monipuolisen kattauksen palveluita ja
tapahtumia, joista varmasti löytyy jokaiselle mieluista kesätekemistä. Järven sininen selkä ja rantakoivut, sekä
tanssilavan tunnelmallinen miljöö tuhansine tarinoineen tuovat nostalgisen
tuulahduksen menneiden aikojen kesistä. Rönnille on helppo tulla nauttimaan
lavatansseista vaikka ensimmäistä kertaa
elämässään. Kesän tanssikausi avataan
lauantaina 12.5. Kyösti Mäkimattilan
ja Varjokuvan, sekä Nina Åkermanin
ja June-bändin tahtiin. Tämän jälkeen
Rönnillä tanssitaan perinteiset koko
kansan lauantaitanssit joka viikko aina
syyskuun puoliväliin asti. Tanssittajina
on tietenkin suosikkeja vuosien varrelta
Markku Arosta Saija Tuupaseen Tunnelmasta voi nauttia myös alakerran Pub
Uitossa, jossa on tanssien aikana tarjolla
karaokea.
Lauantaitanssien lisäksi keskikesällä on myös vaativampaan tanssijalkaan
sopivat keskiviikkotanssit mm. Hurman,
Pekkaniskan Poikien ja Taikakuun, sekä
levymusiikin taitajan, Dj Pasin tahtiin.
Jos parketille menon estää kaksi vasenta jalkaa, järjestetään heinäkuussa keskiviikkoisin ennen tansseja tanssikurssit,
joihin voi jokainen tulla harjoittelemaan
tanssimista aivan alkeista.
Rönnin juhannus on ehdottomasti
kokemisen arvoinen tapahtuma, johon

huvi, koe

daarinen Dave ”Isokynä” Lindholm.
Rönni on tunnettu monipuolisista tapahtumistaan. Pitkäaikaisin näistä on
Rönnin painonnostokilpailut, jotka on
järjestetty Eräjärvellä ensimmäistä kertaa jo vuonna 1945. Yhdessä Tampereen
Pyrinnön kanssa järjestettävät kisat keräävät 1.7. Suomen vahvimmat nostajat
rikkomaan ennätyksiä Rönnille. Tänä
vuonna kisoihin oman lisänsä tuovat samaan aikaan rannassa järjestettävät veteraanien kuulantyöntökilpailut.
Lisäksi Rönnillä on koko tukku muita tapahtumia Rönnin kesäteatterista
Beach Volley-turnaukseen ja vesiliikuntapäivään, Längelmäveden Kesäpäivästä Rönnin Veto –kalastuskilpailuun sekä
Saundia ja Saunaa –festareista lavisjumppaan ja Lasten tapahtumapäivään.
Lisää Rönnin tapahtumista.
www.ronninlava.com tai
www.facebwook.com/ronninlava

Oriveden kaupunki | Rönnin Kesäteatteri
Oriveden
kaupunki | |Oriveden
Opisto
Rönnin huvikeskus
Taidekeskus
Purnu
Rönnin Kesäteatteri
| Rönnin
huvikeskus Leporanta
| Taidekeskus Purnu
SuviDesign
| Taidekeskus
SuviDesignTaitokeskus
| Taidekeskus
Leporanta
| Taitokeskus
Orivesi
| Oriveden
SuviOpistoOrivesi
Sirkus Supiainen

den

vi

kannattaa tulla kauempaakin. Eikä haittaa vaikka ei osaisi yhtään tanssiaskelta.
Tuolloin Längelmäveden rantamaisemiin kerääntyy lähes kaksituhatta henkeä juhlimaan keskikesän juhlaa kokon
äärelle. Tänä vuonna Rönnillä ei vietetäkään yötöntä yötä, sillä Juhannuksen
pääesiintyjäksi saapuu Olli Lindholmin
johdolla legendaarinen Yö. Terassilavalla villitsee perinteisesti A.Aallon rytmiorkesteri ja ylälavalla on tanssia koko
illan. Ja jos kunto riittää, jatkuu Rönnin
juhannuksen vietto vielä juhannuspäivänä, jolloin pubin lavalle nousee Leewings.
Lähes joka perjantai nousee Pub Uiton lavalle toinen toistaan mielenkiintoisempia artisteja ja bändejä akustisella
tai puoliakustisella otteella. Mukana on
tyylisuuntia rockista folkiin ja cover-vedoista omaan tuotantoon. Live-illat avataan komeasti perjantaina 11.5., kun Pub
Uiton tunnelman ottaa haltuunsa legen-

9.5. – 12.9.2015

2015

orivedensuvi.fi
orivedensuvi.fi
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Finnhits Festivaali elokuussa

Ainutlaatuista tunnelmaa ja
suomalaisten suosikkiartisteja

S

uomen ainoa Finnhits Festivaali kokoaa Himokselle 10.11.8.2018 kotimaisen musiikin ystävät ja kaikkien rakastamat, jo
legendoiksi muodostuneet artistit. Mukana ovat Katri Helena, Markku Aro,
Taiska, Kai Hyttinen, Danny, Lea
Laven ja Fredi sekä uudempien hittien
esittäjät Juha Tapio ja Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani.
”Tulemme orkesterini kanssa innoissamme Himoksen elokuiseen iltaan ja
tarjoamme kuulijoille muistojen hittiputken lauluistani 55 vuoden ajalta”,
kertoo Katri Helena. Hänellä on kokemusta tapahtumasta jo edellisvuodelta.
”Oli todella mukavaa olla osana suurta
iskelmäviihteen tapahtumaa. Luulen,
että tällaiselle festivaalille on tilaus. Tapahtuma tarjosi kotimaista musiikkia
monenlaiseen makuun ja yleisön reaktioista päätellen festivaali vastasi erittäin
hyvin heidän odotuksiaan”.

Himoksella tasokkaat
palvelut yrityksille ja ryhmille
Finnhits Festivaalin ohjelma ja puitteet
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ovat loistava tapa viettää yhteistä aikaa.
Suosittu matkailukohde Himos sijaitsee
hyvällä paikalla, saavuittepa mistä päin
Suomea tahansa.
Voitte sisällyttää ryhmänne pakettiin kaiken: festivaaliliput, laadukkaat
ruokailut ja kahvitukset. Jos haluatte
viettää kaksi Finnhitsin täyteistä kesä-

iltaa Himoksen kauniissa maisemissa,
tarjolla on hotellihuoneita, mökkejä ja
huvilamajoitusta koko seurueelle. Karavaanareillekin on oma, hyvin varusteltu
alueensa rantasaunoineen.
Yritykset, ryhmä:
himoslomat@himoslomat.fi
www.finnhitsfestivaali.fi
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Finnhits Show, Leri Leskinen Orchestran johdolla
Katri Helena, Markku Aro, Taiska, Kai Hyttinen, Danny, Lea Laven, Fredi
Juha Tapio, Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani
Ohjelma täydentyy kevään aikana.
Katso lisätiedot, illalliskortit ja majoituspaketit:

finnhitsfestivaali.fi

Tuttu jo
viime vuodelta!

Liput alk. 59 €. Ikäraja K-18.

finnhits_178x260.indd 1
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Seikkailuloma Kalajoella

K

esän kruunaa koko perheen
loma Kalajoella. Kalajoki
tunnetaan komeista Hiekkasärkistään ja pitkästä rantaviivastaan,
jotka tekevät paikasta eksoottisen vierailukohteen kesät talvet. Perämeren
rannalla, valtatie 8:n varrella sijaitseva Kalajoen Hiekkasärkät muodostaa
kompaktin matkailukeskuksen, jossa
kaikki palvelut ovat lähellä.
Kalajoki on erityisesti vesipetojen
suosikkikohde, jossa vauhdikkaan kesäpäivän voi viettää joko meressä, vesipuistossa tai kylpylän pärskeissä. Huimapäät voivat kiivetä yläilmoihin seik-
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kailupuistossa tai laskea alas seikkailutornista dyynien yllä kulkevaa Suomen
pisintä vaijeriliukua pitkin. Uusia seikkailuja on myös luvassa toukokuussa
avattavassa SuperParkissa, joka tarjoaa
Suomen SuperParkeista ensimmäisenä
aktiviteetteja sisätilojen lisäksi ulkona.

Seikkailua ja shoppailua
Upouusi SuperPark Kalajoki on kaiken
ikäisille sopiva liikunnallinen aktiviteettipuisto, jossa lapset innostuvat monipuolisista seikkailuaktiviteeteista ja
peleistä. Nuorisoa puhuttelevat etenkin
freestyle-alue trampoliineineen sekä

foam-allas ja pumptrack-rata. Aikuisia
viihdyttävät puolestaan lajitestauspaikat, kuten lätkälämäys ja superball.
SuperPark sijaitsee viihtyisässä ja
elämyksellisessä Ostoskylä Raitissa,
jonka avajaisia juhlitaan keväällä. Modernista ostoskylästä löytyvät SuperParkin ohella mm. kahvila-ravintola,
elintarvike- ja päivittäistavarakauppa
sekä sisustukseen, muotiin ja urheiluun liittyviä erikoisliikkeitä. Uusia
ostospalveluita tarjoaa Raitin lisäksi
myös Kalajoen keskustassa toukokuussa avattava Kauppa- ja kulttuurikeskus
Merta.
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Majoitusmahdollisuudet
telttayöstä
luksushuoneistoihin
Majoittua voi hulppeissa merinäköalahuoneistoissa, maineikkaassa kylpylähotelli Santa’s Resort & Spa Hotel
Sanissa, kotoisassa B&B -huoneessa
vaikkapa Tapion Tuvalla, tunnelmallisesti pikkumökissä tai elämyksellisesti
teltassa meren rannalla Suomen suosituimmalla leirintäalueella. Top Kalajoki
Camping tarjoaa tasokasta leirielämää
parhaalla paikalla uimarannan edustalla. Merellisessä Caravan-puistossa on
1200 caravan-paikkaa sekä monipuoliset palvelut. Modernit huoltorakennukset, lukuisat nuotio- ja grillipaikat,
rantasaunat sekä Beach Bar Surffari ja
Rautio Sports Surf Center kuuluvat leirintäalueen varustukseen.
www.visitkalajoki.fi

Kalajoen kesän 2018
tapahtumia
8.-9.6. Kesäkauden avajaiset, 15.-16.6.

Beachfutis Finnish Open –turnaus 22.23.6. Kalajoen Juhannus 29.6.-1.7. Valtakunnalliset Evankeliumijuhlat 5.-8.7.
Irish Hooley Kalajoki –irkkumusiikkifestivaalit 14.7.-12.8. Hella Wuolijoen Niskavuoren Leipä, Kalajoen Kesäteatteri 30.7.-2.8. Jukuleiri, lasten
ja nuorten liikunnallinen leiri 5.-7.8.

Service FEST, ravintolaväen tapahtuma
11.8. Jussi Jokinen All Stars, NHL-tapahtuma 18.8. Kalajoki Nice Run, naisten liikuntatapahtuma 24.-25.8. Kalajoen Venetsialaiset 14.-16.9. Kalajoen
SyysFestit ja Oktoberfest 15.9. Pakka
Beach Games, liikunnallinen joukkuekilpailu

Kalajoen kesäteatteri
20 vuotta!

K

alajoen kesäteatterin juhlavuoden näytelmänä on
Hella Wuolijoen väkevä klassikkodraama, Niskavuoren leipä.
Aarne on muuttanut Ilonan kanssa Helsinkiin. Niskavuoren
taloa pitävät pystyssä vanha emäntä ja katkera, miehensä menettänyt Martta. Niskavuori horjuu ja kyläläisten vahingonilo
on käsin kosketeltavaa. Martalla olisi ottajia, mutta kuka hänelle kelpaa? Jakuka Niskavuoren lopulta saa?

Niskavuoren leipä on tarina onnen tavoittelusta, pettymyksistä ja rakkaudettomuudesta. Näytelmän ohjaa Sanna Finnilä
ja rooleissa ovat Kalajokilaakson valovoimaiset harrastajat.
Kalajoen kesäteatteri sijaitee Hiekkasärkkien matkailualueen ytimessä. 400 paikkainen katettu katsomo selkänojallisine penkkeineen on oiva paikka kesäteatterinautinnolle. Myös
näyttämö on katettu, joten meillä näytellään säällä kuin säällä.
Ennen tai jälkeen esityksen on tarjolla lukuisia ruokailupaikkoja ja muita aktiviteetteja. Näytökset 14.7-12.8.2018.
www. villilakeus.fi | www.kalajoenkesateatteri.fi

Hella Wuolijoki

NISKAVUOREN

LEIPÄ

Kalajoen kesäteatterissa tehdään myös väkevää draamaa.
Vuosina 2010-11 esitettiin yleisö- ja arvostelunenestys Myrskyluodon Maija.
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www.willilakeus.Þ

www.kalajoenkesateatteri.Þ
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Kulttuuria Limingan kesässä

–

50

-

A

brahamin kulttuuripuisto idyllisellä vanhan Limingan museoalueella on lunastanut paikkansa
monipuolisen ja kiinnostavan kesäkulttuuritarjonnan kohteena. Katettu 500-paikkainen katsomo takaa onnistuneen katselukokemuksen säästä riippumatta. Viimekesäinen
menestyksekäs Abrahamin pidot –ooppera sytytti Limingassa
kulttuurikipinän ja latasi odotukset kulttuuripuiston tulevalle
ohjelmistolle.
Limingan kunta vastaakin odotuksiin tosi kovalla kattauksella. Ohjelmistoon on kiinnitettynä tällä hetkellä parikymmentä esitystä. Lapsille on tarjolla mm. Miina ja Manu, Mimi ja Kuku, Tuhkimo, Keittäjä Kerttu ja kolmen tahran kokit,
Pate aarresaarella sekä Siiri ja heppa huoleton. Nuorille on
ohjelmassa maksuton Rantalakeus –festivaali sekä paikallisen
teatteriryhmän tuottama jännitysnäytelmä Muistojen vangit.
Aikuisten ohjelmistoon kuuluu seitsemän eri kesäteatteriesitystä, Kirka –musikaali ja stand up –ilta. Elokuun alun kohokohtana kulttuuripuistossa nähdään Italiasta vierailulle saapuva ooppera, La Serva Padrona, joka soveltuu kaikenikäisille.
Tiedustelut ja ryhmävaraukset Hannele Riihimäki,
hannele.riihimaki@liminka.fi. www.visitliminka.fi .
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Lintutorneista
voi seurata
saaren
monipuolista
lintukantaa.

Hailuoto – luontomatkailua
kansallismaisemassa

H

ailuoto on monipuolinen kohde luontoaktiviteeteista kiinnostuneelle kävijälle. Saaressa on ihanteelliset olosuhteet veneilyn, retkeilyn, kalastuksen ja mökkeilyn harrastamiseen. Vierasvenesatamat tarjoavat mahdollisuuden saapua saareen veneellä ja pitkät rannat
kutsuvat viettämään kesäpäivää meren äärelle. Saaren monipuoliseen maastoon voi tutustua ympäri saarta kulkevilla retkeilyreiteillä. Reittien varrella oleville taukotuville on helppo
pysähtyä makkaranpaistoon ja lintutorneista voi seurata saaren rikasta lintukantaa. Retkeilyreitit löytyvät kunnan verkkosivuilla olevasta infokartasta. Verkkosivuilta löytyy tietoa
myös eri puolella saarta sijaitsevista vuokramökeistä ja muista majoitusvaihtoehdoista.
Hailuodon maastossa voi liikkua paitsi jalkaisin, myös pyörillä ja ratsain. Useat saaren yrittäjät tarjoavat ohjattuja veneily-, ratsastus-, kävely- ja kiertoajeluretkiä. Lisäksi Hailuotoseuran paikallisoppailta on mahdollisuus tilata opastuspalveluita tunnin kohdeopastuksista koko päivän bussiopastuksiin.
Modernimpaa luontoaktiviteettia tarjoaa keskelle kirkonkylää

viime vuonna rakennettu 12-väyläinen Kirkonmäen frisbeegolfrata. Rata on maksuton ja avoin kaikille.
www.hailuoto.fi

Taukotuvat tarjoavat mahdollisuuden lepotaukoon reitin varrella. Kuvaaja: Joonas Junnila

M A T K A I L U lehti

2 • 2018

51

Kultainen kierros,
Eläviä tarinoita kultamailta
Kultaisella kierroksella legendat heräävät henkiin.

K

uulet tarinoita Ivalojoen, Lemmenjoen ja Tankavaaran kultahistoriasta sekä niihin liittyvistä henkilöistä. Kultaryntäys Ivalojoelle alkoi 1868 ja jatkuu edelleen Länsi-Euroopan viimeisenä, elävänä kullankaivuperinteenä.
Golden World – näyttelyssä, maailman suurimman vaskoolin alla, pääset tutustumaan eri maiden kullanhuuhdonnan
erityispiirteisiin ja kultaryntäyksiin, jotka muuttivat maailmanhistorian kulkua. Opastuskierros keskittyy Suomen ja
kansainväliseen kultahistoriaan, sen vaiheisiin ja tarinoihin.

Vaskoolinkäytön oppitunti
Lyhyt johdatus kullanhuuhdontaan vasta-alkajille. Opas kertoo ja neuvoo Kultamuseon huuhdonta-altaalla, kuinka harjaannut käyttämään kullantekolaitetta nimeltään vaskooli.
Samalla kun koet itse miten kulta jää painavimpana pannun
pohjalle, kuulet legendaarisia tarinoita kultakentiltä. Lopuksi huuhdontasaalis kerätään talteen ja olet hipun verran
rikkaampi kuin tänne tullessasi. Vaskoolinkäytön oppitunti
pidetään kesäisin museon ulkoaltaalla ja talvella museon sisähuuhtomolla.

Kultakenttien koulu
Hyppy kultaryntäyksen aikaan. Kultakenttien koulussa vanhan ajan vaatteisiin pukeutuneet oppilaat viettävät koulupäivää 1800-luvun malliin. Lukujärjestyksessä on mm. kotiseutuoppia ja kirjoitusharjoituksia rihvelitaululle. Opettajan
tehtävänä on pitää luokka kurissa ja nuhteessa oppitunnin
loppuun saakka. Onpa joku joskus joutunut nurkkaankin
seisomaan! Oppitunnin jälkeen luokka tekee Kultaisen kier-

K U LTA M U S E O
Suomen ja kansainvälinen kultahistoria
Museokauppa ja kullanhuuhdonnan
oppitunti

AVOINNA MA-PE 10-16
Pääsymaksut 12 / 10 / 6 EUR
Meillä käy Museokortti!

Vaihtuva näyttely puh. 016 626171
Lapin kullan tie info@kultamuseo.ﬁ
18.5.2018 saakka www.kultamuseo.ﬁ
99695 TANKAVAARA
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Vaskaajapatsas Kultamuseon edustalla.
roksen museossa ja kokeilee kullanhuuhdontaa sisäaltailla.
Kultakenttien koulu sopii nuorille, lapsille ja lapsenmielisille museon vierailijoille.
Täysin uutena ja tulevalle kesälle lanseerattavana ohjelmana museolla on; Kullan kaverit, Tutustu maaperämme rikkauksiin Lapin historiaan sisältyy paljon muitakin maaperän
rikkauksia kuin kulta. Kaivajat ovat aina tunteneet myös sen
mukana löytyneet korukivet sekä muut kullan seuralaiset.
Kullan kaverit – kierroksella pääset tutustumaan Lapin kivien ja mineraalien kiehtovaan maailmaan. Opastuksen aikana
selviää, mistä kulta on peräisin ja kuinka sen merkkejä voi
seurata luonnossa. Kierroksen aikana sinulla on mahdollisuus löytää kultaa ja jopa viittäkymmentä erilaista kiveä ja
mineraalia. Kuinka monta niistä sinä onnistut saamaan mukaasi?
Perusnäyttelymme Suomen kultahistoriasta sekä kansainvälinen kultahistoria ovat avoinna yleisölle museon aukioloaikoina. Kultamuseon kivi- ja mineraalinäyttelyn uudistustyö on vielä kesken, mutta väliaikainen kivi- ja mineraalinäyttely on esillä Golden World – salissamme. Kultamuseo
on pääsiäisen jälkeen avoinna ma – pe klo 10 – 16. Kesällä
2018 eli 1.6. – 30.9. museo on avoinna joka päivä klo 10 –
18. Ohjelmapaketit kannattaa tilata museolta etukäteen. Ne
löytyvät myös museon uusituilta nettisivuilta osoitteesta
www.kultamuseo.fi
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Kemin teatterin kevättä

K

emin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä nähdään Edward Taylorin kirjoittama näytelmä Kylmä
murha. Esitys on vahvoilla jännitteillä ladattu psykologinen menestystrilleri ahneudesta, petoksesta, intohimosta ja murhasta. Näytelmän on suomentanut Mikko Viherjuuri
ja ohjauksesta vastaa Snoopi Siren.
Mitä syntyy, kun laitetaan vanhat kunnon eläinsadut ja
eläinaiheiset iskelmät monitoimikoneeseen, sekoitetaan lujasti ja tuunataan annos ripauksella katu-uskottavuutta? Cityketun seikkailuja, tietenkin.
Kettu, karhu ja susi kumppaneineen pakenevat huhuttua
maailmanloppua lähiöön. Sitä odotellessaan he ryhtyvät kertomaan ajankuluksi toisilleen eläinsatuja. Mukana on niin
vanhoja tuttuja kuin ennen kuulumattomia eläinjuoruja. Tarinat esitetään vaihtelevissa tyylilajeissa euroviisuista länkkäriin ja nykypopista stand upiin.
Ohjaus ja käsikirjoitus perinteisten eläinsatujen pohjalta
Sarianne Paasonen, kapellimestari Anna Laakso, lavastus ja
valosuunnittelu Riikka Vuorenmaa.
Teatterin nuorisolinjalta valmistuu esitettäväksi Rasmus
Lindbergin kirjoittama Ainon aito mä –näytelmä. Suomennos
Liisa Urpelainen, ohjaus Johanna Virsunen. Näytelmä on osa
Nuori näyttämö 2016 - 2018 –hanketta. Tulossa syksyllä 2018
musikaali Katri Helena.
www.keminteatteri.com

Anne-Maija Koskinen -Samu Stenberg. Kuva Nina Susi

SUURMUSIKAALI SUOMALAISEN
ISKELMÄTAIVAAN KIINTOTÄHDESTÄ
Katri Helena musikaali on tarina voimakkaasta tahdosta,
rakkaudesta ja unelmien täyttymisestä. Kemin kaupunginteatterin
suurelle näyttämölle nousee suuri joukko näyttelijöitä,
tanssijoita ja muusikoita kertomaan koko kansan rakastaman
artistin tarinaa.
Käsikirjoitus:
Ilpo Tuomarila
Sovitus:
Jukka Keinonen
Ohjaus ja koreografia: Seppo Välinen
Kapellimestari:
Anna Laakso
Lavastus:
Kaisa Niva
Pukusuunnittelu:
Sirpa Santonen
Ensi-ilta 22.09.2018 suurella näyttämöllä
LIPPUKASSA PUH. 016 258 232
WWW.KEMINTEATTERI.COM
WWW.LIPPU.FI
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Koe kesäelämyksiä
Kajaanissa!

K

ajaani tunnetaan erityisesti heinäkuun alussa järjestettävästä Runoviikosta, mutta kaupungissa tapahtuu kesällä paljon muutakin. Keskellä kaunista
kesäpäivää voit kuulla höyrylaivan vislauksen tai nähdä vilauksen kreivi Pietari Brahen puolisosta upeassa barokkipuvussaan. Heinäkuussa kaupunki sykkii elämää!

Musiikkia moneen makuun
Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Kajaanissa järjestetään viidennen kerran Kainuun musiikkijuhlat. Kaksipäiväinen tapahtuma järjestetään Ämmänpuron puistossa ja se
kokoaa esiintymään laajan skaalan huippuartisteja. Esiintymään saapuvat mm. Ellinoora, Lauri Tähkä, Olavi Uusivirta,
Aste, Gasellit, Mikael Gabriel, Arttu Wiskari, Pete Parkkonen ja Laura Voutilainen. KAMU-festival tarjoaa musiikkia
moneen makuun.

Tervansoutua ja muita elämyksiä
Kajaanissa kulttuuriperintöä tehdään eläväksi ja siirretään
seuraaville sukupolville. Kajaanissa on maailman pohjoisin
tervavenekanava, jolla järjestetään maksuttomia tervaveneen
laskunäytöksiä heinäkuussa sunnuntai-iltaisin. Tervakanava

sijaitsee rauniolinnan välittömässä läheisyydessä Kalkkisillantiellä. Tapahtumassa on säävaraus.
Kajaanin matkailuoppaat järjestävät kesällä yhteensä yli
kolmekymmentä maksutonta opastusta. Viime vuosina on
suosiota saanut muun muassa lapsille ja heidän huoltajilleen
suunnattu Lasten linnan kierros Kajaanin kivisessä rauniolinnassa. Linna luodolla muistuttaa kaupungin värikkäästä
ja pitkästä historiasta. Opastettuja Lasten linnan kierroksia
järjestetään kolme kertaa, joista ensimmäinen jo 14. päivä
kesäkuuta, toinen runoviikon aikaan 4.7. ja viimeisen kerran
elokuussa ennen koulujen alkamista.
Maksuttomat opastetut kävelykierrokset lähtevät maanantai-iltaisin pääsääntöisesti kauppatorilta kreivi Brahen muistomerkiltä. Esimerkiksi juhannuksen jälkeen maanantaina
päästään kävelykierroksella tutustumaan Eino Pitkäsen ja
Alvar Aallon arkkitehtuurin jälkiin Kajaanissa. Heinäkuun
2. päivän iltana seurataan Kajaaninjokea Eino Leinon jalanjäljillä ja yhdeksäntenä päivänä katsellaan Urho Kekkosen
Kajaania oppaan kanssa. Heinäkuun puolessa välissä, 16.
päivän iltana, kierretään opastetusti Kajaanin Lehtikankaan
Leirimäellä, jossa kuullaan Kainuun rajavartioston vaiheista. 23.7. kävellään kierros Kajaanin julkisten veistosten ää-

Tervavene sulutetaan näytöksessä ”vesihissillä” kanavassa alas ja ylös. Tapahtuman selostaa matkailuopas, joka kertoo tervan
tekemisestä ja merkityksestä Kainuussa. Kuva Päivi Dahl.
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rellä ja heinäkuun viimeisenä maanantaina seurataan Kajaanissa kummituksia, myyttejä ja kuullaan muita kummajaistarinoita oppaan johdolla.
Tiistai-iltaisin ajellaan opastettuja kiertoajeluja ja perehdytään Kajaaniin hieman laajemmasta perspektiivistä.
Poikkeuksena on runoviikon kiertoajelu, joka ajetaan Eino
Leinon lapsuusmaisemiin 6.7. perjantaina. Muutoin jo kesäkuun viimeisenä tiistaina tutustutaan Kajaanin Vimpelinlaaksoon, heinäkuun 10. päivä katsellaan Kajaania kirjailijoiden silmin ja 17. 7. ajetaan kierros Nakertajan asuinalueelle. Kultaista 60-lukua Kajaanissa muistellaan heinäkuun
toiseksi viimeisenä tiistaina ja 31.7. käydään Impilinnassa
ja kuullaan miten karjakot ja sota-aika liittyvät kauniiseen
paikkaan.

Koe elämys Anorakissa
tai aidolla höyrylaivalla
Kajaaninjoen ja rauniolinnan välittömässä läheisyydessä
mäellä on nätti keltainen hirsitalo. Rakennus kätkee sisäänsä
uskomattoman värikkään historian. Harvassa ravintolassa
asiakas voi sanoa syntyneensä, mutta Anorakissa tämä on
totta, koska rakennus on toiminut mm. sairaalana 1930-luvulla. Rakennuksessa toimii nykyään ravintola Anorak ja
R-Collectionin konseptimyymälä. Ravintola tarjoaa pohjoismaiseen menuun eli tuoreisiin raaka-aineisiin perustuvia
ruokailuelämyksiä ympäri vuoden.
Höyrylaiva S/S Kouta risteilee Oulujärvellä heinäkuussa.
Rauniolinnan ja tervavenekanavan välittömässä läheisyydessä on Kalkkisillan laituri, josta maksulliset yleisöristeilyt lähtevät. Aidolla, lähes satavuotiaalla, höyrylaivalla voi
lähteä kokemaan maisema- tai iltaristeilyn leppoisan tunnelman kauniille Oulujärvelle. Neljänä perjantaina voi lähteä
nauttimaan maukkaan lounasristeilyn höyrylaivalle, joka
käy maissa Paltaniemellä. Lisäksi kolmena lauantaina S/S
Kouta risteilee Oulujärven helmeen, pitkistä hiekkarannoista tunnettuun Ärjänsaareen.

Lasten rauniolinnakierros

Tekemistä joutopäiville
Rauniolinnan ympärillä virtaava Kajaaninjoki on nimetty
Linnanvirran kalastusalueeksi. Linnanvirran maksuttomalla
kalastusluvalla pääset narraamaan mm. taimenta ja harjusta
keskellä kaupunkia. Kajaanin sydämessä Raatihuoneentorilla voi poiketa ilman tälläytymistä vaikka Taidemuseoon
katselemaan sanoittaja ja muusikko Vexi Salmen keräämää
taidekokoelmaa. Kainuun maakuntamuseoon avautuu kesäkuussa 17. päivä Matkustan ympäri maailmaa -näyttely ja
lisäksi galleriahuoneessa esitellään Veikko Sinisaloa. Näyttelyt ovat avoinna koko kesän ajan ja museot Kajaanissa ovat
maksuttomia kaikille. Muista tarkistaa aukiolopäivät netistä
ennen vierailua. Kajaanissa riittää tekemistä ja elämyksiä!
Tule nauttimaan vaikka koko perheen kanssa!
LÄHTEET:
http://www.kainuunmusiikkijuhlat.fi/
http://www.kajaani.fi/matkailuoppaat
https://www.anorak.fi/
https://www.oulujarviristeilyt.fi/
http://www.perhokerho.kajaani.net/
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/
kainuun-museo/info
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/kulttuuri/
kajaanin-taidemuseo/info-ja-aukioloajat
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Visit Tampere, Laura Vanzo

Kotimaan Matkailumessuilla
pohditaan loma-aikojen rukkaamista

K

oko perheen Supermessut
järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
20.–22.4.2018, jolloin otetaan yhdessä hyppy kesään! Kotimaan Matkailumessujen lisäksi kokonaisuudessa on
mukana perinteikkäät Puutarha-messut,
viime keväänä debytoinut Design- ja
käsityötori, klassikkotapahtuma Keräily sekä levymessu-uutuus Platta. Perjantain Kotimaan Matkailumessujen
Verkostoitumisaamu tarjoaa alan ammattilaisille kiinnostavaa ohjelmasisältöä ja mahdollisuuden tutustua E-hallin
osastoihin ennen muita messukävijöitä
ja perjantain paneelikeskustelussa pohditaan loma-aikojen muuttamista. Kotimaamme kohteet esittäytyvät E-hallissa
Turun saaristosta Pohjanmaan perukoille, Lappiin, meidän Manseen, kiehtoviin kaupunkeihin ja Saimaalle saakka.

Ammattilaisaamusta
tarjouksia, yhteistyökumppaneita ja ideoita
Kaikille matkailualan ammattilaisille
suunnattu Kotimaan Matkailumessujen
Verkostoitumisaamu järjestetään perjantaiaamuna klo 8.30–10.00. Aamun
aikana ammattilaiset voivat kiertää Kotimaan Matkailumessujen kojuja ja seu-
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rata kiinnostavaa ohjelmaa ennen kuin
messutapahtuman ovet avautuvat kaikille messukävijöille. Kohteena maailma -matkabloggaaja Rami Rajakallio kertoo tapahtumassa tehokkaasta ja
tuloksellisesta matkablogiyhteistyöstä
ja Hannu Medinalta kuullaan, miten matkailuyritykseen voi houkutella
pinkkejä rahavirtoja ja saada uutta kohderyhmää seksuaalivähemmistöistä.
Tutustu Verkostoitumisaamun ohjelmaan tästä. (linkki: https://www.supermessut.fi/fi/kavijalle/kotimaan-matkailumessujen-verkostoitumisaamu/)

Loma-ajat uusiksi?
Messuilla keskustellaan koulujen lomaajoista ja niiden mahdollisesta muuttamisesta. Tällä hetkellä Suomen ja
Keski-Euroopan loma-ajat eivät kohtaa
ja sillä onkin vaikutusta monelle toimialalle. Kahdeksan Tampereen kaupunkiseudun kuntaa selvittää kokeilumahdollisuutta työ- ja loma-aikojen
muuttamiselle vastaamaan paremmin
nykyisen työelämän, perheiden ja elinkeinoelämän tarpeita. Aiheesta pidetään
messuilla paneelikeskustelu, jonka vetää Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu. Keskustelemassa
ovat muun muassa Olli Luukkainen

(OAJ), Eeva-Riitta Pirhonen (OKM),
Timo Lappi (MaRa) ja Peer Haataja
(Tampereen Kauppakamari).
Lue lisää paneelista (linkki: https://
www.supermessut.fi/fi/program/koulujen-tyo-ja-loma-aikatapahtuma/)

Perjantaina palkitaan mieleenpainuvia – Lapset pääsevät touhuamaan
Perjantaina Kotimaan Matkailumessulla palkitaan Vuoden Kotimaan Matkailuyritys sekä Suomen Tilaviini 2018.
Voittoisaa viiniä voi ostaa mukaansa
messuilta E-hallin Tilaviinibaarista.
Lapset on huomioitu Supermessuilla perinteiseen tapaan muun muassa
tuttujen hahmojen muodossa: tassua
voi paiskata ainakin Ville Vikingin ja
pandojen kanssa. Lisäksi messuilla on
mahdollista myös touhuta yhdessä Puutarhan A-hallin Toimintatorilla ja kokea
messut kaikin aistein valloittavassa Aistipuutarhassa.
www.supermessut.fi
#Supermessut
20.–22.4. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
Avoinna: pe 10–17 (verkostoitumisaamu 8.30–10), la klo 9–17, su klo 10–17
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Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

KOE SUPERMESSUT

leikin kautta!

Koe
lasten Aistipuutarha:
miltä piha tuntuu, kuuluu ja
tuoksuu.
Näe ohjelmalavalla mm. Pikkuteatterin Riku
ja Piko sekä maistiainen Pelastakaa Röllimetsä
-näytelmästä.
Sormet multaan! Tule istuttamaan oma mansikka.
Paiskaa tassua Ville Vikingin ja Ähtärin pandojen
Pyryn ja Lumin kanssa.
Löydä ihmeitä minipuutarhoista.
Leiki Toimintatorilla kotipihan
uusilla ideoilla.

20.–22.4.2018

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Lue lisää: www.supermessut.fi
M A T K A I L U lehti
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Järvenpään Taidemuseossa
tapahtuu
Koe Tilly Soldanin tarina, Ahojen perheen vaiheet 1918 tai uutuuskohde Suviranta!
Välähdyksiä – Björn ja Tilly Soldanin tarinasta 1.3.–31.8.2018 Järvenpään taidemuseossa

B

jörn ja Tilly Soldan ovat tulleet tutuiksi Ahojen
perheen aviokriisin kautta. Mutta millaisia heidän
elämäntarinansa lopulta olivat? Ensi kertaa kerromme Tilly Soldanin merkittävästä työstä aviottomien ja orpolasten hoidon kehittäjänä sekä tuomme esiin Björn Soldanin oman taiteellisen valokuva- ja elokuvatuotannon.

Hajamietteitä kapinaviikoilta
2.5.-30.9.2018 Aholassa
Näyttely kertoo Juhani Ahon sisällissodan aikaisiin päiväkirjamerkintöihin pohjaavasta teoksesta sekä perheen omista
vaiheista sisällissodan aikana. Kummalle puolelle omat lapset
asettuivat ja mitä siitä seurasi? Entä miten muu taiteilijayhteisö reagoi sisällissodan aikana?

Uutuuskohde:
Eero Järnefeltin ateljeekoti Suviranta
Avoinna ennakkovarauksesta touko-syyskuussa 2018 tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin klo 11-15.
Lisätietoja: suviranta@jarvenpaa.fi www.jarvenpaa.fi/
taidemuseo www.jarvenpaa.fi/ahola taidemuseo@jarvenpaa.fi ahola@jarvenpaa.fi suviranta@jarvenpaa.fi

Venny Soldan-Brofeldt: Ulkosaaristossa, 1910-luku, mustaliitu, Järvenpään taidemuseo/Matias Uusikylä.

Venny Soldan-Brofeldt, Kesämaja saaristossa, 1930-luku, öljy, Järvenpään taidemuseo/Matias Uusikylä.

Välähdyksiä

BJÖRN JA TILLY SOLDANIN
tarinasta

Glimpses into the Lives of Björn and Tilly Soldan

1.3.–31. 8. 2018
Järvenpään taidemuseo • Träskända konstmuseum
Järvenpää Art Museum
Kirjastokatu 8,+ 358 (0) 40 315 3881
taidemuseo@jarvenpaa.fi • www.jarvenpaa.fi/taidemuseo
7/6/4 € • maalis–huhti ke–su 10–17, touko–elo ti–su 11–18
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Eero Järnefelt: Suviranta, 1900-luvun alku, vesiväri ja guassi, Järvenpään taidemuseo/Matias Uusikylä

M A T K A I L U lehti

2 • 2018

Klassikko-operetti kiertueella
Viime syksynä Suomen konserttisalit loppuun myynyt operetti
Mustalaisruhtinatar on aloittanut kevään kiertueen Turusta.

T

Muistathan kai, Rakastaa voi monta kertaa, Heia heia in der
Bergen ja Riemumielin rinta tahtoo.
“Mustalaisruhtinatar on ollut niin suosittu teos, että olemme
varanneet konserttisaleja jo tämän vuoden syksyllekin”, tuottaja Sara Sainio vinkkaa.

enori Jyrki Anttilan konsertti- ja ohjelmatoimisto OperArtin tuottama suosikkioperetti Mustalaisruhtinatar
on saanut uuden ohjauksen, kun ohjaaja Juulia Tapola on sijoittanut Mustalaisruhtinattaren 30-luvulle. Operetti on
täynnä kiinnostavia juonenkäänteitä. Räiskyviä tunteita ja suhdesotkuja maustaa huumori, kuten opereteissa on tapana.
Operetti on monelle taiteenlajina etäinen, vaikka se muistuttaa huomattavasti kepeitä musikaaleja, jotka ovat tulleet
monille tutuiksi. Operetti yhdistää parhaat palat oopperasta ja
musikaalista, tuoden esiin tasokkaan laulun, laadukkaan näyttelijäntyön ja vauhdikkaan, elämänmyönteisen juonen.
”Laulajalle operetti on haastava, mutta silti energisoiva taiteenlaji”, Edvinin roolissa esiintyvä Jyrki Anttila summaa.
”Operetissa pääsee irti arjesta niin lavalla kuin katsomossakin.”
Lohjan operettikuoron on laulajat ovat innostuneita teoksen esittämisestä. Yhteishenki kaikkien esiintyjien kesken on
erinomainen, ja jokainen tekee taidetta täydestä sydämestään,
mikä näkyy myös lavalla.
Emmerich Kálmánin säveltämä suosikkioperetti Teos sisältää operettikirjallisuuden rakastetuimmat melodiat, kuten

Hauska piknikkonsertti piristää kesää

MiljART

Jämijärven Niiniharjun luonnossa järjestettävä ulkoilmakonsertti sopii loistavasti heinäkuun loppuun. Kolme tenoria, Jyrki Anttila, Ville Salonen ja Aki Alamikkotervo esittävät perinteistä tenoriohjelmistoa kuten O Sole Mio, Granada, La Donna e Mobile, sekä viihteellisempiäkin laulunumeroita, esimerkiksi Besame Mucho, Katupoikien laulu ja Hopeinen kuu.
Konserttia säestävät Kimmo Leppälä, klarinetti ja saksofoni, Ilkka Leppälä, basso ja Maija Anttila, piano.
”Konsertista ei tule myöskään huumoria puuttumaan”, tenori Jyrki Anttila sanoo. ”Konsertin nimestä 3 tenoria vadissa
voi jo päätellä jotain.”
Liput: Lippupisteen ja Ticketmasterin toimipaikat Ryhmät:
ryhmamyynti@operart.fi, 044 770 3589

hulvattoman hauska picniC-konsertti!

3 TENORIA VADISSA
jyrki anttila | aki alamikkotervo | ville salonen
Viihdeorkesteri: Maija Anttila piano
Kimmo Leppälä Klarinetti, Saksofoni
Ilkka Leppälä Basso

EMMERICH KÁLMÁNin huippuoperetti

huumaava operettiklassikko täynnä polttavia tunteita
JÄMIJÄRVI, Jämi Areena
La 21.7.2018 klo 14 & 18 Tiina-Maija Koskela, Jyrki Anttila,
Aki Alamikkotervo & Leena Reinman
HELSINKI, Savoy-teatteri
La 6.10. klo 14 Tiina-Maija Koskela, Heikki Halinen, Jenni Hietala
La 6.10. klo 18 Johanna Rusanen, Jaakko Kortekangas, Emilia Vesalainen
KOKKOLA, Snellman-sali
La 20.10. klo 14 Tiina Vahevaara, Jaakko Kortekangas, Jenni Hietala
La 20.10. klo 18 Tiina-Maija Koskela, Jyrki Anttila, Leena Reinman
Su 21.10. klo 13 Tiina-Maija Koskela, Jaakko Kortekangas, Jenni Hietala
TAMPERE, Yliopiston juhlasali
La 17.11. klo 14 Johanna Rusanen, Jyrki Anttila, Jenni Hietala
La 17.11. klo 18 Tiina Vahevaara, Heikki Halinen, Leena Reinman
PORI, Promenadi-sali
0600 10 800
Su 18.11. klo 13 Johannalippupalvelu
Rusanen, Heikki Halinen, Emilia Vesalainen lippupalvelu
Su 18.11. klo 17 Tiina-Maija Koskela, Jaakko Kortekangas, Jenni Hietala
0600 10 800
KUOPIO, Kuopion musiikkikeskus
La 24.11. klo 14 Tiina Vahevaara, Heikki Halinen, Leena Reinman
La 24.11. klo 18 Tiina Vahevaara, Jyrki Anttila, Emilia Vesalainen
KAJAANI, Kaukametsän sali
Su 25.11. klo 13 Johanna Rusanen, Heikki Halinen,
0600 10 800Jenni Hietala
Su 25.11. klo 17 Johannalippupalvelu
Rusanen, Jyrki Anttila, Leena Reinman
1,98€ / min. + pvm.

1,98€ / min. + pvm.

SU 22.7.2018 klo 15.00 Niiniharjun vati

sijainti: Jämin laskettelurinteen alapuolella.
Säävaraus: Jos rajuilma yllättää, Konsertti pidetään Jämi-Areenalla.
LIPUT 3 tenoria vadissa: 30 € / ryhmät 25 €.
liput myynnissä: lippupiste, Lomahotelli Jämi (Jämintie 659) ja
Jämijärven Kukka- ja hautaustoimisto (Jämijärventie 22 A, Jämijärvi)
RYHMÄMYYNTI min. 10 hlöä, ryhmamyynti@operart.fi, Puh. 044 770 3589. www.operart.fi
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1,98€ / min. + pvm.

lippupalvelu
0600 10 800
LIPUT mustalaisruhtinatar: alk. 42,50€ / eläkeläiset ja opiskelijat 38,50€ / ryhmät
36€
Kaikki Lippupisteen ja Ticketmasterin toimipaikat. Jämin liput myös: Lomahotelli Jämi
(Jämintie 659) ja Jämijärven Kukka- ja hautaustoimisto (Jämijärventie 22 A, Jämijärvi)
1,98€ / min. + pvm.

0600 10 800

lippupalvelu

1,98€ / min. + pvm.
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lippupalvelu

0600 10 800
1,98€ / min. + pvm.

Salon Teatterin Jumala-näytelmän päärooleissa nähdään Jussi-Pekka Lindholm sekä Arsi Siuvatti.
Kuva: Mika Nurmi / Studio X

Hulvattoman hauska
dekkari Salossa
Keväällä 2018 Salon Teatterin valtaa
Woody Allenin ratkiriemukas
ja absurdi komedia Jumala, jonka
jokaisen teatterinystävän on nähtävä.

J

umala rikkoo perinteisen draaman käsitteitä häpeilemättä, ja kyseenalaistaa esiintyjän ja katsojan välisen
suhteen. Teoksen suomennos on Rauno Ekholmin käsialaa. Salon Teatterin version ohjaa Arto Lindholm.
Näytelmän keskiössä ovat antiikinajan kirjailija Hepatitis
ja näyttelijä Diabetes, jotka ovat suuressa pulassa: He eivät
keksi toimivaa loppua näytelmäänsä, joka tulisi esittää jo kolmen päivän kuluttua Ateenan Draamafestivaaleilla. Ongelma
ei tunnu ratkeavan, joten he pyytävät apua katsojilta sekä itse
Woody Allenilta.
Mutta vastaako Woody puhelimeen? Ja minkälainen laite
se Deus Ex Machina olikaan? Ja saapuuko Jumala lopulta?
Allenin älykkään riehakkaassa ja viihdyttävässä komediassa
esittämisen ja todellisuuden tasot eivät ole enää entisellään.
Näytelmän ensi-ilta oli 31. maaliskuuta. Esityskausi kestää
aina äitienpäivään eli 13. toukokuuta asti. Woody Allenin Jumala on esitys, joka herättää keskustelua. Saavu siis Salon
Teatteriin katsomaan, mistä puhutaan.
http://www.salonteatteri.com /
toimisto@salonteatteri.com /
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Vares Vuohensaaren
kesäteatterissa

Vuohensaaren kesäteatterissa Jussi Vareksen roolissa nähdään turkulainen Petri Aulin. Kuva: Mika Nurmi / Studio X

Kesällä 2018 Vuohensaaren kesäteatterin valtaa hulvattoman hauska
ja veret seisauttava dekkari
Vares ja huhtikuun tytöt

R

eilun kahden tunnin aikana näyttämöllä nähdään
yhteensä 28 Reijo Mäen luomaa, toinen soistaan
koomisempaa hahmoa – ja tietysti rakastettu renttu, yksityisetsivä Jussi Vares. Vareksen roolissa nähdään turkulainen Petri Aulin. Salon Teatterin version ohjaa Pauliina
Salonius, jonka kädenjälkeä on saanut viimeksi ihailla mm.
Salon Teatterin Jekyll & Hyde -musikaalissa (2017).
Yksityisetsivä Jussi Vares tempautuu tapahtumien vyöryyn,
kun kansakuntaa kaksikymmentä vuotta sitten järkyttänyt
kolmen nuoren naisen murhamysteeri aktivoituu ja ruumiita
alkaa taas kasaantua. Oman toimensa ohessa Vares etsii rakkautta vääristä paikoista, löytää Jeesuksen keittiöstä ja kadottaa kissan kesken kaiken. Löydetäänkö murhaajaa tällä
menolla koskaan? Saako erotomaanien kesäpäiviltä ystäviä?
Miksi, oi miksi naiset rakastuvat renttuihin?
Näytelmän ensi-ilta on perjantaina 15. kesäkuuta, ja esityskausi kestää aina elokuun alkuun asti. Vares ja huhtikuun tytöt
on jokaisen kotimaisen dekkarinystävän ehdoton kesäteatterikokemus!
http://www.salonteatteri.com /
toimisto@salonteatteri.com /
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Venäläinen kyltti Siuntion asemarakennuksesta on poistettu. Vasemmalla Siuntion poliisi Nestor Falck, hänen lapsensa Frej ja
Gun edessä. Kuva: Frej Falckin kuvakokoelma

Uusia tarinoita
uudistetussa Igor-museossa

Pääteemat 2018
Porkkalan neuvostotukikohdan
tarinoita 1944-1956
Degerby –
Kunta joka katosi kartalta

Furuborgintie 6, Degerby, Inkoo
igor@degerby.fi | +358 (0)40 5418526
www.degerby.fi
1.6.-31.8. Ti-La Tue-Sat 11-16.
Sekä aina sopimuksesta
62

P

aljon oli neuvostovuokra-aikana muuttunut Porkkalassa. Tavat ja tiet neuvostomeritukikohdan ympärillä olivat myöskin muuttuneet. Mutta talojen
kunto oli pahinta. Näin todettiin talvella 1956 kun raja oli
avattu ja entiset asukkaat ensimmäistä kertaa pääsivät kotiseutuaan tarkistamaan.
...kyllä sain sokin, kirjoitti Jemima Moliis nähdessään 5.
helmikuuta 1956 omansa ja miehensä asemapäällikkö Wäinön virka-asuntoa Siuntion asemalla.
”Verannan ovi oli poissa, aukko naulattu kiinni ja maalattu
siniseksi.”
Tänä vuonna Degerby Igor-museo keskittyy sekä paluuseen
Porkkalaan vuonna 1956 että myös lähtöön syksyllä 1944 jolloin pieni kunta Degerby käytännössä katosi kartalta.
Museo on ukrainalaisen avustajansa Anna Sindikayevan
ansiosta löytänyt ainutlaatuisia kuvia vuokralaisten nettiryhmästä. Kuvat kertovat sekä upseereiden vapaa-ajan vietosta
naisseurassa että urheilutapahtumista.
Tämän talven aikana museon tiloja on kunnostettu ja näyttelyt osittain uusittu. Museo saa jatkuvasti lahjoituksia jotka
liittyvät vuokra-ajan historiaan. Painavin uutuusesine tänä
vuonna on sohva jonka venäläiset olivat jättäneet – tai unohtaneet - Siuntion asemalle.
Porkkalan rautatietunnelista kerrotaan myös tänä vuonna,
Degerbyn vanhassa kunnantalossa jonne myös kahvitarjoilua
tilauksesta järjestetään. Kahvikupin ääressä voi myös nauttia
siirtoväen rakkaustarinoista.
Museo on kesäkuukausina avoinna ti-la klo 11-16, muina
aikoina myös tilauksesta. Ryhmille on aina varattava aikaa.
Syyskuusta lähtien säännöllinen aukiolo on lauantaisin klo
12-16, muina aikoina myös tilauksesta.
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Kesäteatteria
Mustion Linnassa

M

ustion Linnan kesäteatterin uudet tuulet alkoivat puhaltaa kesästä 2017 alkaen, kun Keskiset
jättivät vetovastuun ansiokkaan ja pitkäaikaisen
teatteritoiminnan jälkeen Mustion Linnan kesäteatterille.
Mustion Linnan kesäteatteri kuuluu perheeseen, jossa muut
toimijat ovat Posetiivi Oy sekä Teatteri Vinssi, joiden toimintaan lähemmin voi tutustua osoitteessa: www.mustionlinnankesäteatteri.fi Ensimmäinen kesä piti sisällään farssin, Ministeriä viedään ja vierailuesityksiä kuten Tuure Kilpeläinen ja
Kaihon Karavaanin konsertti ja Ismo Leikolan stand-up show.
Kesällä 2018 on luvassa 30 esitystä riemukkaasta farssista Tenorit Liemessä. Ammattilaiset ovat myös tänäkin kesänä
asialla ohjaajan Joonas Suomisen johdolla. Esitykset alkavat
14.6.2018 ja jatkuvat heinäkuun loppuun asti.
Mustion Linnan kesäteatterissa on poikkeukselliset hyvät
olosuhteet ainutlaatuisen ja upean miljöön ansiosta. Kesäteatterissa on tunnelmaa ja uuden katoksen ansioista olosuhteet
yhä vain paranevat. Uutena palveluna on otettu käyttöön numeroitu katsomo, joka on erittäin katsojaystävällinen monella
tavalla. Kesäteatteri sijaitsee upean kauniin Mustion Linnan
puiston keskellä, lehtevien puiden katveessa Mustion joen rannalla kartanorakennuksen ja Ravintola Linnankrouvin välissä.
Linderin suku on pitänyt Mustion Linnaa jo historian ajoista asti ja tätä saavutusta haluaa Mustion Linnan kesäteatteri kunnioittaa, tehden Mustion Linnan vaiheista näytelmän
kesäteatteriin.Viimeinen Patruuna näytelmässä keskitytään
värikkään ja merkittävän elämän eläneen Hjalmar Linderin
tarinaan. Ensi-ilta on 3.8.2018 ja esityksiä on 8 kpl joista viimeinen nähdään 18.8.2018. Näytelmän Mustiolle käsikirjoittaa Jan Lindroos ja ohjaajaksi on kutsuttu Marko Kokko, joka itsekin on asunut kylillä ja tehnyt taannoin myös teatteria
Mustiolla.
Vierailuesityksiä on myös tulossa kesäksi 2018 kuten Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani konsertti, Ismo Leikola
stand-up show ja Laura Voutilainen show.Mustion Linnan
Ravintola Linnankrouvissa järjestetään myös erilaisia tapahtumia ympäri vuoden! Keväällä 2017 valmistunut paviljonki
mahdollistaa suurienkin juhlien ja erilaisten tapahtumien järjestämisen. Tuleviin tapahtumiin voit tutustua täältä: https://
www.mustionlinna.fi/fi/aktiviteetit/tapahtumat
Lisätietoja: info@mustionlinna.fi

leen mm. Mustion Linnan toimintoja. Käsikirjoitus: Jan Lindroos, Hjalmar Linderin roolissa Tommy Haakana. Mannerheimin roolissa Dan Idman
28.6.2018 Ismo Leikola Stand-up show Leikola valittiin
vuoden stand-up tulokkaaksi 2003 ja siitä lähtien Ismo on ollut suosittu esiintyjä eri puolilla Suomea. Viime vuosina hän
on tehnyt muutamia esiintymiskeikkoja Suomessa ja 2018 on
tulossa myös Mustion linnan kesäteatteriin.
29.7.2018 sunnuntain toivotut-laulumusiikin kauneimmat
sävelmät.Konsertti vie rakastettujen ja toivottujen ikivihreiden klassikkojen pariin. Angelika Klas-sopraano, Marion
Melnik-sopraano, Seppo Hovi-piano ja juonto.
23.8.2018 Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani-konsertti
Voi sitä onnellista, joka on päässyt kuulemaan bändiä. Kaikesta näkee, että soittamiseen ja esiintymiseen on palo ja juuri
tällä kokoonpanolla. Suomalaista maailmanmusiikkia, voiko
sanoa näin?
24.8.2018 Laura Voutilainen show. Taitava laulaja ja viihdetaiteilija Laura on mm. keväällä esitettävän Abba musikaalin Mamma Mia päätähti. Elokuussa Laura valloittaa Mustion
Linnan kesäteatterin lavan bändeineen.
www.mustionlinna.fi Facebook: Svartå Manor –
Mustion Linna – Svartå Slott Instagram: @mustion_linna

Mustion Linna

Svartå Slott

Hotel Restaurant bbbb Conference Museum

Mustion Linnan kesäteatteri esittää
Tenorit liemessä

ja

viimeinen patruuna

Mustion linnan kesäteatteri esittää kesällä 2018:
14.6.-29.7.2018 Tenorit liemessä – riemukas farssi. Käsikirjoitus: Ken Ludwig, suomennos, Rea Lounatvuori. Ohjaus:
Joonas Suominen. Näyttelijät: Riku Korhonen, Jouko Puolanto, Tuomas Uusitalo, Jaakko Loukkola, Minna Puolanto, Anniina Jokinen, Hannamaija Nikader
3.8.-18.8.2018 Viimeinen patruuna. Näytelmä Mustion
Linnan patruunasta Hjalmar Linderin (1862-1921) värikkäästä elämästä. Suomalainen kamariherra, varatuomari ja suurmaanomistaja, joka vaikutti vahvasti Etelä-Suomen teollistumiseen. Hän oli edelläkävijä monessa aikansa käytännöissä
ja oli yksi Suomen varakkaimmista henkilöistä. Ehdottomasti
näytelmän arvoinen henkilö, jonka jälkeläiset hoitavat edel-
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Esitysajat ja varaukset:
www.mustionlinnankesäteatteri.fi
Tutustu myös muihin tapahtumiin:
www.mustionlinna.fi
019 36 231

info@mustionlinna.fi

Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio
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Kuva Ida Pimenoff

Pelle Peloton – maailman
pelottomin keksijä
näytte

P

ly

018

8.3.–16.9.2

päivälehden museo • ludviginkatu 2–4, helsinki • puh 020 720 9810
avoinna ma–su klo 11–17 • www.paivalehdenmuseo.fi

© DISNEY
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äivälehden museon näyttely kertoo Ankkalinnan keksijänerosta ja esittelee joukon
Pellen kuuluisimpia keksintöjä, kuten aikakone, Pikku apulainen ja kutistuskone. Kaikki Pellen
keksinnöt eivät aina toimi suunnitellusti, mutta tärkeää
on kuitenkin yritys auttaa ankkalinnalaisia.
Pelle Peloton itse oli ankkataiteilija Carl Barksin
luoma hahmo: ”Varmaankin jokaisella sarjakuvantekijällä on hullu keksijänsä jossain vaiheessa. Minä
tarvitsin sellaisen, joten keksin Pellen. Kuvittelin käyttäväni häntä vain harvoin, ja siksi tein hänestä ison,
kömpelön oloisen kanan. Jos olisin tiennyt joutuvani
laatimaan kirjan verran Pelle-tarinoita, olisin tehnyt
hänestä suunnilleen Akun ja Roopen kokoisen. Roikalemaista kanaa oli hankala sovittaa samoihin ruutuihin ankkojen kanssa.”, muisteli Carl Barks (1901
– 2000).
Näyttelyssä tapahtumapaikkoina toimivat Pellen
verstas ja kotimökki, mutta käsikirjoitus keskustelee
myös todellisen maailman tieteentekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa: onko ennustuskone mahdollinen,
entä materiansiirrin? Voiko ajan pysäyttää? Miten nerous tulisi määritellä? Pohtiiko Pelle teknologian kehitykseen liittyviä eettisiä ongelmia?
Runsaasti tekemistä ja tutkimista sisältävä näyttely
on suunnattu kaikille Ankkalinnasta ja tieteestä kiinnostuneille. Näyttelyyn on vapaa pääsy.
www.paivalehdenmuseo.fi
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Suomenlinnan kesäteatterissa
tuttu klassikko!

Y

ksi lensi yli käenpesän on varmasti monille tuttu Jack
Nicholsonin tähdittämänä ja viidellä Oscarilla palkittuna elokuvana. Kesällä 2018 tämän hillittömän
hauskan, mutta realistisuudessaan vakavan teoksen mielisairaalan arjesta voi nähdä teatterilavalla Juha Kukkosen ohjaamana. Kukkosen ohjaus on vahvasti tässä ajassa kiinni kunnioittaen alkuperäistä tekstiä ja herkutellen teoksen nasevalla
huumorilla.
Ryhmäteatterin esityksissä ovat aina suuressa roolissa
maamme huippunäyttelijät ja niin myös tälläkin kerralla.
Auktoriteettivastaisen ja säännöistä piittaamattoman entisen
vangin Randle McMurphyn roolissa Robin Svartström ja
mielisairaalan vahvimman auktoriteetin, manipuloivan hoitaja Ratchedin roolissa Minna Suuronen. Kuuromykkää potilasta, Päällikkö Bromdenia näyttelee Robert Kock. Muissa
rooleissa Wanda Dubiel, Tommi Eronen, Amira Khalifa,
Tiia Louste, Mikko Penttilä, Alex Anton, Geoffrey Erista,
Jutta Järvinen ja Aapo Puusti.
Suomenlinnan kesäteatteri on teknisesti yksi maamme
huippuluokkaisin teatteri. Se on kokonaan katettu ja ainutlaatuista lisäarvoa tuo jo itsessään lauttamatkat Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaan Suomenlinnaan. Esitykset
4.6. – 1.9.2018. Teatterista kerrotaan, että erityisesti suositut
lauantain päivänäytökset täyttyvät vauhdilla.
www.ryhmateatteri.fi

Suomen Pankin
rahamuseo
Kiehtova retki
rahan maailmaan
Avoinna
ti–pe 11–17
la–su 11–16
Snellmaninkatu 2
puh. 010 19 5702
www.rahamuseo.fi
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Salpalinja –
itärajan suuri tuntematon

K

aakkois-Suomen metsien kätköissä seisoo monumentaalinen Salpalinja, viime sotien aikainen itärajan maapuolustusasema, jonka teräsbetonikorsut,
estekivilinjat, ja taistelu- ja yhteyshautaverkostot kertovat vaikuttavasti Suomen kohtalonvuosista. Suomenlahden rannalta
Savukoskelle ulottuvan linnoituksen vahvin osa sijaitsee Suomenlahden ja Saimaan välisellä kannaksella, johon myös Virolahden ja Miehikkälän Salpalinjan museot, ja Salpapolkuretkeilyreitti sijoittuvat.
Salpalinjaa on verrattu sellaisiin merkittäviin eurooppalaisiin linnoituksiin kuin Maginot-linja tai Atlantin valli. Myös
Salpalinja on saanut 1980-luvulta lähtien uuden elämän matkailu- ja museokohteena. Museoiden viime sodista ja linnoittamisesta kertovat näyttelyt jatkuvat usean hehtaarin laajuisille ulkomuseoalueille. Syvälle maan alle laskeutuvissa portaissa kesäinen päivä vaihtuu korsun hämärään viileyteen, ja
suopursujen ja tupasvillan kirjomaa maisemaa kehystää teräksisen tähystyskuvun aukko. Lapsille linnoitus näyttäytyy salaperäisten käytävien ja maanalaisten tilojen sokkelikkona, joka
herättää mielikuvituksen hurjaan laukkaan. Kahvilat tarjoavat
virkistystä luonnossa liikkumisen lomassa, ja museomyymälöistä löytyy monipuolisesti luontoon ja historiaan liittyviä
tuotteita. Kokemusta voi syventää retkeilemällä omatoimisesti tai opastetusti 55 km mittaisella Salpapolulla.

Salpalinjalla voit tutustua jyhkeisiin teräsbetonikorsuihin.
Kuvassa kenttätykin ampuma-aukko ja korsun katolla oleva
tähystyskupu. Kuvaaja Mika Honkalinna

TUNNETKO SALPALINJAN HISTORIAN?

Museot avoinna
ryhmille tilauksesta
ympärivuotisesti

Tule tutustumaan!

www.salpakeskus.

Miehikkälän
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» puh. 044 3835 091
» avoinna: kesä−elokuussa ma-su 10-18,
touko- ja syyskuussa ke-su 10-18

Virolahden

» osoite:
Säästöpirtintie 70,
49700 Miehikkälä

» puh. 040 7107 340
» avoinna: kesä−elokuussa ma-su 10-18

» osoite:
Vaalimaantie 1318,
49960 Ala-pihlaja
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RIISA –
Bysantin tähti Pohjolassa

K

uopiossa sijaitseva Suomen ortodoksinen kirkkomuseo RIISA avaa näkökulmia ortodoksisuuteen maailmankatsomuksesta riippumatta. Sana riisa tarkoittaa ikonia suojaavaa ja koristavaa
metallivaippaa. Samalla tavalla kuin riisa suojaa ikonia,
museo suojelee ortodoksista kulttuuriperintöä. RIISA
jatkaa Laatokan Valamon luostariin vuonna 1911 perustetun museon toimintaa.

Käsityötaiteen aarreaitta
Pyhyyden portailla -kokoelmanäyttely tarjoaa välähdyksiä vuosituhantiseen bysanttilaiseen traditioon ja kansalliseen kulttuuriperintöömme. Näyttelyssä esitellään esimerkiksi kaikki luostarit, Karjalan väestön evakuoiminen ja ortodoksisen kulttuurin jälleenrakennus talvi- ja
jatkosodan jälkeen. Kullalla ja jalokivillä koristellut ikonit ja sakraaliesineet sekä taidokkaasti kirjaillut tekstiilit
kertovat tarinaa, jossa kauneus, kädentaidot ja historia
kietoutuvat elämykselliseksi kokonaisuudeksi.

Mosaiikki-ikonit
Vuoden 2018 erikoisnäyttely Kivestä Kuvaksi esittelee
mosaiikki-ikoneita. Näyttelyssä on esillä Siilinjärvellä
toimivan Mosaiikki-ikonikerho Petroksen parhaimmistoa ja mosaiikkitaiteen nykytulkintoja. Kerho on ainut
taho Suomessa, joka opettaa nimenomaan mosaiikkiikonitekniikkaa.
Näyttely juhlistaa Suomen ortodoksisen kirkon
100-vuotista asemaa valtionkirkkona.
www.riisa.fi
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Kartanoita ja kansanoopperaa
Kouvolan kesässä

L

eskirouva Gertrud von Ungern
perusti 1600-luvulla Kymenlaaksoon useita kartanoita poikiensa tulevaisuuden turvaksi. Kolme
Gertrudin suvun kartanoa, Anjala, Moisio ja Mustila, esittäytyvät nykypäivän
matkailijoille kiehtovalla kartanokierroksella Kouvolassa. Kartanot eivät ole
jääneet vain historian lumoihin, vaan
elävät vahvasti tässä päivässä, vahvojen
naisten komennuksessa. Anjalassa nuorisokeskustoiminta on luonut pohjaa
monenlaiselle matkailulle. Moisiossa
on jo vuosikymmeniä toiminut taide- ja
pitokartano. Mustilassa nykypäivää hallitsevat itse tehdyt hillot, mehut ja viinit.
Kartanoista retkellä kertovat Kouvolan
Matkailuoppaat ry:n auktorisoidut matkaoppaat.
Tulevana kesänä kartanokierrokseen
voi yhdistää kansanoopperaelämyksen.

Moision kartano on toiminut taide- ja pitokartanona jo 20 vuotta.

Kolme kartanoa,
sata tarinaa
Kolmen kartanon kierroksella tutustutaan Anjalan, Moision ja Mustilan kartanoihin. Päivän
aikana kuullaan lumoavia tarinoita kartanoista, erityisesti niiden vahvoista naisista, ja
koetaan upeita elämyksiä kaikilla aisteilla.
Opastettuun retkeen sisältyy tutustuminen
Mustilan viinitupaan ja opastus Mustilan arboretumissa, ruokailu ja taidenäyttely Moision
kartanossa sekä kahvittelu ja tutustuminen
Ankkapurhan kulttuuripuistoon ja Anjalan
kartanoon.

-kansanooppera
Elimäen museonäyttämöllä

Tiedustelut ja varaukset
kaikkien kohteiden kautta:
nuorisokeskusanjala@
ankkapurha.fi
p. 020 611 6201
moisionkartano@gmail.com
p. 040 527 2799
mustila.viini@co.inet.fi
p. 05 3777 466
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Käsikirjoitus ja sävellys: Jouni Sjöblom
Ohjaus: Piia Kleimola

Näytökset:
pe
la
su
ti
to
la
su
ti
to
la
su

10.8.2018
11.8.2018
12.8.2018
14.8.2018
16.8.2018
18.8.2018
19.8.2018
21.8.2018
23.8.2018
25.8.2018
26.8.2018

klo 18
klo 16
klo 16
klo 18
klo 18
klo 21
klo 16
klo 18
klo 18
klo 21
klo 16

kantaesitys

yönäytös
LOPPUUNMYYTY
yönäytös

Liput:
Aikuiset 28 €
Ryhmälippu (väh. 10 hlöä) 25 €/hlö
Lapset 7–15-v. 10 €, alle 7-v. ilmaiseksi
Libretto 3 €
Lipunmyynti Elimäellä:
Mustilan Viini
Mustilan Puistotie 21, 47200 Elimäki
puh. 05 3777 466, mustila.viini@
co.inet.fi
Retkipaketit ja ryhmävaraukset:
Maria Tigerstedt
puh. 0400 539 273, mustila.viini@
co.inet.fi
Liput netistä:
NetTicket.fi, puh. 0600 399 499
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Kivinen viljamakasiini
on palvelut Anjalassa
kesäkahvilana jo
1950-luvulta lähtien.

Kouvolalaisen säveltäjä Jouni Sjöblomin uusi kansanooppera ”Aleksanteri
II aikaan” kertoo 1800-luvun ihmisten
vaiheista autonomian ajan Suomessa.
Keskeisenä henkilönä kansanoopperassa on tsaari Aleksanteri II, joka toimillaan vauhditti Pietarin radan valmistumista ja Kouvolan alueen kehittymistä. Kansanoopperan esityspaikkana on
historiallinen Elimäen museoalue rakennuksineen ja tuulimyllyineen aivan
Mustilan kartanoalueen vieressä. Kansanoopperan kantaesitys on elokuussa
ja näytöksiä on elokuun lopulle saakka.
https://nuorisokeskusanjala.fi/
ankkapurha/retkipaketit-aikuisille
http://kansanooppera.fi/

PYHÄN GEORGIOS
VOITTAJAN KIRKKO
Georgios Voittajan kirkko edustaa karjalaista ja pohjoisvenäläistä
kirkonrakennusperinnettä, ja siitä on nopeasti tullut pyhiinvaelluskohde
ja nähtävyys. Pyhän Georgios Voittajan kirkon sisätilat ovat todellinen
käsityön taidonnäyte.

Kirkkokahvila

Kirkon kupeessa on kahvila, joka on avoinna
touko-elokuussa, ryhmille myös muina aikoina
ennakkovarauksena. Tarjolla on lähiruokaa,
kotileivonnaisia ja oman tilan luomuhunajaa.
Kirkko on kaikille avoin tutustuttavaksi

Maria Tigerstedt palvelee asiakkaitaan
tunnelmallisessa viinipuodissa Mustilan kartanon mailla.

M A T K A I L U lehti

2 • 2018

LOUN
OPAS AS - JA
P
15-60 ALVELUT
RYHM HENGEN
ILLE

Lisätiedot ja aukioloajat www.stgeorge.fi
Tiedustelut: info@stgeorge.fi / +358 44 725 75 48
Osoite: Kaitaistentie 345, 79690 Kaitainen
WWW.STGEORGE.FI
JOROINEN

(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)

69

Sisällissota Mäntyharjun
kesänäyttelyissä

M

äntyharjussa on kesällä esillä kolme näyttelyä
vuoden 1918 tapahtumista. Näyttelyt valottavat
aihetta eri näkökulmista muodostaen yhdessä
mielenkiintoisen kokonaisuuden.
Iso-Pappilan museon näyttely kertoo sisällissodasta paikkakunnalla, paikallisten arjesta ja luovimisesta sodan keskellä, sekä merkittävimmistä taisteluista Mäntyharjussa. Museon
näyttely on avoinna 11.6.-12.8.2018 päivittäin, paitsi juhannuksena.
Alhon kotiseutumuseon Sisällissota 1918 -näyttely puolestaan kuvaa sotaa mikrotasolla yksittäisen tilan näkökulmasta. Alhon tilaan tavalla tai toisella liittyneiden henkilöiden

Mäntyharjun kesä 2018

kautta nousevat esille mm. sotaan liittyminen, ratkaisutaistelut, terroriteot, ilmiannot ja vankileirille joutuminen. Näyttely
avataan 10.6.2018.
Linkkumyllyn kesänäyttely vuoden 1918 tapahtumista
pohjautuu paikallisiin Mouhun taisteluihin sekä Urho Kekkosen kirjeisiin sodan keskeltä. Kirjeiden sisältö kertoo sisällissodan tunnelmia 17-vuotiaan lukiolaisen näkökulmasta. Mouhun tapahtumat ja taistelupaikat piirtyvät erilaisina tarinoina
ja muistoina näyttelyvieraan koettavaksi.
www.mantyharjunverkkomuseo.com
www.alhonkotimuseo.fi www.linkkumylly.fi

www.mantyharju.fi • visitmantyharju.fi

KULTTUURIA • LUONTOA • ELÄMYKSIÄ
TAIDEKESKUS SALMELA
Salmelan taiteiden ilta pe 27.7.
Näyttelyt ja ravintola avoinna klo 21
saakka.
Quantico Marine Corps Bandin
konsertti su 29.7. klo 14.30,
Mäntyharjun kirkko.
Näyttelykausi 9.6.–12.8. joka päivä
klo 11–18. www.taidekeskussalmela.fi

MIEKANKOSKEN KAHVILA
27.4.–26.8. joka päivä klo 10–20.
www.miekankoskenkahvila.com
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MÄNTYHARJUN MARKKINAT
50. KERTA Juhannuksen jälkeisenä

maanantaina 25.6.

ILOKUVAFESTIVAALI 3.–5.8.

Kino, www.ilokuvafestivaali.net

TOUR DE MÄNTYHARJU
-PYÖRÄILYTAPAHTUMAT
• TDM Classic 160 km 21.7.
• TDM Maasto 46 km 22.7.
www.tdm160.fi

KESÄTEATTERIT
Ollaan ihmisiksi -musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä
Koirakiven kesäteatterissa
28.6.–15.7. www.koirakivi.net
Äkkilähtö Tallinnaan -komedia
Mäntyharjun kesäteatterissa
1.7.–14.7.
www.mantyharjunkesateatteri.net

Tervetuloa
Mäntyharjuun!
M A T K A I L U lehti
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Puulaan maisemia

Hirvensalmella lomaillaan
veden äärellä

H

irvensalmi on luonnonkaunis kunta Etelä-Savossa vain noin kahden tunnin ajomatkan päässä
Helsingistä.
Kunnan pinta-alasta noin 38 % on vettä. Suurimpia vesistöjä
ovat kirkkaat Puula, Suontee, Ryökäsvesi, Liekune ja Vahvajärvi. Hirvensalmi on suosittu kesämökkikunta. Kesämökkejä on noin 3100 kappaletta, mikä on paljon vajaan 2300 asukkaan kuntaan. Talvisin hiljainen Hirvensalmi sykkii elämää
kesäkaudella.
Nauttiakseen Hirvensalmen luonnosta ei tarvitse omaa kesämökkiä. Vuokramökkejä löytyy mukavasti ympäri kuntaa ja
lisäksi Hirvensalmella on palkittu Caravan alue, SF Caravan
Etuniemi. Mökkejä ja huoneita voi tiedustella myös TV:stä
tutusta Kartanohotelli Satulinnasta.
Puulan Järviluonnosta kannattaa nauttia meloen tai veneillen. Puulan saaristoon on rakennettu kymmeniä rantautumispaikkoja, jotka ovat vapaassa käytössä. Rantautumispaikoilta
löytyy telttapaikat, nuotiopaikat ja puuceet. Tiedot rantautumispaikoista löydät Puulan luontomatkailukartasta, joita voi
ostaa kunnantalolta.

Vesistöjä voi ihailla myös samalla kun nauttii ruoasta. Ravintola Kissakoski sijaitsee aivan kosken partaalla ja Ravintola Sataman herkku ja Cafe Rantamakasiini kirkonkylässä
Liekuneen rannalla.
www.hirvensalmi.fi

Hirvensalmi on tunnettu puhtaasta luonnostaan
ja kirkkaina kimmeltävistä vesistöistään.
Mikäli kuikan huudon kuuntelu mökkilaiturilla
alkaa ahdistamaan voit toki tehdä muutakin.
Voit ajaa kartingia Haukartingin uudella sisäradalla

Tai mennä katsomaan
seuraavia kilpailuja:

Race Hirvensalmi Liekuneella 21.-22.7.2018

kuva Päivi Korhonen

Jyhnäharju CC- cross country
motocrosskilpailu Jyhnäharjun
soramontulla 11.8. 2018

HIRVENSALMI
- elämää ja enemmän -

Kissakoski
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Finland Trophy Retro maastoautoilijoiden Off Road sunnistuskilpailu
Merrasmäki –Syväsmäki alueella

hirvensalmi.fi
71

Kaunis Veera
valloittaa

L

appeenrannan Linnoituksen kesäteatterin näytelmässä: ”Sätkät, sätkät, parrun pätkät” raikaa pian
Lappeenrannan luonnonkauniilla Linnoituksella. 40-vuotisjuhlavuottaan viettävä Uusi Iloinen Teatteri tuo
Kauniin Veeran ystävineen kesäteatterin lavalle.
UIT:n ja Polarartistien yhteistuotanto, romanttinen musiikkikomedia Kaunis Veera tarjoaa elämyksiä niin tanssin,
musiikin ja huumorin ystäville. Hehkeän Veeran roolissa nähdään nuori näyttelijä- ja tanssijalupaus Sofia Arasola. Sinikka Sokka, Jussi Lampi, Mikko Rantaniva ja Panu Vauhkonen
muissa rooleissa lupaa hupaisaa kesäteatterielämystä .
UIT:n näyttelijäkaartiin liittyy myös Lappeenrannan oma
Sanna Kemppainen, joka on tunnettu kiitetyistä rooleistaan
Lappeenrannan kaupunginteatterissa.
Lavalla pyörähtelevät tanssipari Sami ja Jutta Heleniuksen
lisäksi myös paikalliset tanssijat Sanna Salama ja Helinä Kareinen. Musiikkikomedian ohjaa UIT:n näyttelijä Sari Siikander. Kyseessä on Sarin ensimmäinen ohjaustyö. ”Olen todella
iloinen, että saan tehdä uuden aluevaltaukseni teatterin saralla juuri Lappeenrannassa. Linnoituksella olen saanut tehdä
monta hienoa roolityötä – upealla paikalla keskellä Suomen
kauneinta kesää.”
Tatu Pekkarisen alkuperäiskäsikirjoituksen dramatisoinnista vastaa Timo Kärkkäinen. ”Tulossa on taattua UIT-huumoria hyvällä musiikilla ja taidokkaalla tanssilla ryyditettynä”,
kertoo Kärkkäinen. Kärkkäinen vastaa myös musiikin sovituksesta. Orkesterina nähdään Suomen kovin bailubändi Jean S. Esitykset Lappeenrannan Linnoituksen kesäteatterissa
26.6.-4.8.2018.
www.ticketmaster.fi liput@uit.fi www.uit.fi
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Anneli Keijon kaa
ja Maltti ja Valtti

M

usiikkia ja huumoria Kuninkaankartanon ja Sahanlahden kesäteattereissa
Juvalla Kuninkaankartanon-ja Puumalassa Sahanlahden kesäteattereissa paistaa aina!
Molemmissa kesäteattereissa katsoja pääsee nauttimaan
ammattikesäteatterin tarjonnasta sisätiloissa nousevissa katsomoissa, Juvalla vanhassa ladossa ja Puumalassa uudessa
ladossa.
Pertsa Koivula tekee elämänsä ensimmäisen monologin
”Minä kunnanjohtaja Pertti Koivula”, josta ei huumoria eikä
musiikkia puutu!
Avomielinen ”Anneli Keijon kaa” -musiikkikomedia koettelee vatsalihaksia naurettavilla jutuillaan. Anneli on luvannut
maksaa lippurahat Keijon pussista katsojalle takaisin, mikäli
katsoja ei naura esityksessä kertaakaan.
Maltti ja Valtti ovat myös hurjassa vauhdissa. Lupsakat lasten liikennepuistokonstaapelit ratkovat innolla elämisen pikku koukeroita ja musisoivat.
Kuninkaankartanon -ja Sahanlahden kesäteattereissa tarjoillaan huikea kattaus laadukasta kesäteatteria.
www.kuninkaankartanonkesateatteri.fi
www.sahanlahdenkesateatteri.fi

Maltti ja Valtti.
Kuvaaja Mikko Mäntyniemi

Avomielinen Anneli Keijon kaa. Kuvaaja Mikko Mäntyniemi)
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Parikkalan kevät – Bongaa
vaikka lintubongareita

K

evät Parikkalassa on vilkasta
aikaa, Laatokan ja Saimaan
välisellä kannaksella levähtää
suuri joukko pohjoisen matkalaisia. Kukaan ei voi välttyä huomaamasta valkoposkihanhia. Vuosittainen muuttomäärä
Parikkalan kohdalla hipoo sataatuhatta
yksilöä. Myös yksinäisempiä muuttajia
löytyy Parikkalan pelloilta: kun kyselet
kärrytien varteen parkkeeranneelta kameramieheltä, ”mitäs kuvaat”, vastaus
voi olla mikä tahansa Lapissa pesivä
luontokappale tai kenties joku harvinainen Idän Ihme, joita aika-ajoin eksyy
Suomenkin rajojen sisäpuolelle.
Parikkalassa ovat lintubongauksen
ja kevään merkkien seuraamisen edellytykset kohdallaan: maantieteellinen
sijainti korostaa vuodenaikojen vaihtelua ja tekee Parikkalasta muuttolintujen
luontevan levähdyspaikan. Useista pienistä hotelleista löytyy majoitustiloja ja
huolenpitoa, mikä takaa, että retki Siikalahden lintulahdelle tai vaikkapa Pi-

Valkoposkihanhet välitankkauksella
en-Rautjärven maisemiin onnistuu.
Viime vuosina Parikkalan kunta on
järjestänyt keväisin luontoaiheisen visan alueen koululaisille. Tänä vuonna
Luontovisa-viikonloppu on torstaina
3.5.2018. Koululaiset kisaavat lajien

tunnistamisessa, pääsevät tutustumaan
toisiinsa vapaa-ajan aktiviteettien yhteydessä. Samassa yhteydessä koululaiset
saavat tilaisuuden liikkua myös Siikalahden maisemissa. YLE tekee visailutapahtumasta oman nettituotantonsa.

Olitpa sitten Lintubongari, ITE-taiteen ihailija,
Eväsretkeilijä, Luontokuvaaja, Sunnuntaikalastaja,
Luomukulinaristi, Marjanpoimija, Downshiftaaja,
Grillimestari tai muuten vaan maalaiskomedian
Ystävä niin täällä meillä kyllä viihdyt,
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Lintulan luostarin kesäkahvio on entinen Hackmanin kartanon päärakennus.

Kulttuuria kansallismaisemassa
Heinävedellä
Matkailusihteeri Leena Vlasoff

H

einävesi sijaitsee kauniin kansallismaiseman
Heinäveden reitin varrella. Laivat ovat seilanneet reittiä Kuopiosta Savonlinnaan jo yli sadan
vuoden ajan. Tänäkin kesänä näitä maisemia voi ihailla Puijolaivan kannelta.
Reitin varrelle ovat aikoinaan rakentaneet huvilansa oopperalaulaja Aino Ackté ja säveltäjä Otto Kotilainen. Heinäveden
Musiikkipäivillä kesäkuun lopussa muistellaankin Otto Kotilaista, jonka syntymästä Heinäveden Kotilanmäellä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Elämäntyönsä Kotilainen teki opettajana
Helsingissä, mutta innokas kalastaja palasi aina kesiksi huvilalleen Palokkiin. Hänen puolisonsa oli Palokin sahanhoitajan
tytär Ida Luukkonen, jonka kotipaikka Hackmanin kartano
kuulu nykyisin Lintulan luostarille.
Otto Kotilainen oli ystävystynyt Aino Acktén kanssa ja järjesti hänen kanssaan Heinävedellä kesällä 1911 Laulu- soittoja urheilujuhlat. Kotilaisen huvilalla vieraili myös muita sen
ajan kulttuurihenkilöitä, kuten runoilija Eino Leino, säveltäjät
Selim Palmgren ja Toivo Kuula sekä kirjailija Juhani Aho.
Tältä ajalta varmaan jäi Heinävedellä elämään innostus
kulttuuriin. Perinne jatkuu nykyisin Heinäveden kulttuurikir-

kon taidenäyttelyissä, Heinäveden Musiikkipäivillä, Valamona ja Lintulan luostareissa sekä kunnan runsaissa kulttuuritapahtumissa ympäri vuoden.
www.heinavesi.fi

Kapellimestari Leif Segerstam esiintyy Heinäveden Musiikkipäivlllä Heinäveden kirkossa.
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Kalevalan laulumailla
Monola-juhlaviikko Kalevalan laulumailla Lieksassa ja Nurmeksessa 2.–7.7.2018

K

arelianismin kultavuosina 1890-luvulla säveltäjät,
kirjailijat ja kuvataiteilijat hakivat inspiraatiota
Kalevalan laulumailta Karjalasta. Monola-juhlaviikoilla kuullaan tänä kesänä kantaesityksiä, orkesterimusiikkia ja kansanmusiikkia Lönnrotin ja Sibeliuksen jalanjäljillä.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 190 vuotta Elias Lönnrotin
ensimmäisestä, vuonna 1828 Pohjois-Karjalaan ja Pielisjärvelle suuntautuneesta runonkeruumatkasta. Dramatiikkaa ei
Lönnrotin vaiheista puuttunut. Turun palon vuoksi Lönnrotin yliopisto-opintoihin tuli tauko, ja hän päätti käyttää välivuoden lähtemällä runonkeruumatkalle kohti Karjalan laulumaita.
Lönnrotin tiedetään merkinneen muistiin useita runoja
vieraillessaan Pielisjärvellä, mutta niitä ei löydy Kalevalasta tai muista tuon ajan julkaisuista. Pielisjärveltä kerätty aineisto oli luonteeltaan uskaliasta seksuaalista kansanrunoutta, josta osa rohjettiin julkaista vasta vuonna 1997 Suomen
Kansan Vanhojen Runojen XV niteessä. Kalevalaan rohkeita
runoja ei kelpuutettu. Lieksassa Lönnrot pääsi saarnaamaan
kirkkoon. Muutamaa päivää myöhemmin tulipalo tuhosi
kirkon, mistä syytettiin kansan keskuudessa saarnastuoliin
päästettyä ”lorutohtoria”.

Sibeliusten jalanjäljillä
Monolanniemessä
Lönnrotin runonkeruumatkojen vaikutukset näkyivät myöhemminkin Pielisen Karjalassa, josta 1890-luvun alku-
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vuosista lähtien alkoi muodostua varsinainen taiteilijoiden
pyhiinvaelluskohde. Jean ja Aino Sibelius saapuivat viettämään kuherruskuukauttaan Lieksan Monolaan 74 vuotta
Lönnrotin ensimmäisen Lieksan-vierailun jälkeen.
Monola-seura ry (perustettu v. 2015) on kunnostanut PSibeliusten häämatkakohteen, Monolan aitan, vuosina 2016–
2017. Syyskuun lopussa 2018 päättyvä Monola-kehittämishanke on luonut matkailu-, kylä- ja kulttuuritoimijoiden
sekä Lieksan kaupungin yhteistyöverkoston sekä koonnut
Sibeliukseen ja Monolaan liittyvää historia- ja perinnetietoa opastuksia ja tiedottamista varten. Jo ennen kunnostusta
Sibeliuksen intohimoiset ihailijat vierailivat Monolassa jopa
Japanista saakka. Nyt aitta on kunnostettu ja sinne järjestetään ohjattuja veneretkiä ja opastettuja kierroksia autolla
tuleville.

Juhlaviikolla orkesterimusiikki
kohtaa kansanmusiikin
Juhlaviikolla maanantaista lauantaihin pääsee tutustumaan
Jean ja Aino Sibeliuksen kunnostettuun häämatkakohteeseen, Monolan aittaan, päivittäin toteutettavilla ohjelmallisilla veneretkillä. Juhlaviikon avajaiskonsertti järjestetään
Monolan aitan pihapiirissä. Kyseessä on ensimmäinen Monolassa järjestetty konsertti.
Neljättä kertaa järjestettävä Monola-gaala huipentuu Pekka Jalkasen Kalevala-aiheisen sävellyksen kantaesitykseen.
Jalkanen on säveltänyt Jean Sibeliuksen ja runonlaulaja Pedri Shemeikan kohtaamisesta teoksen sellolle, pianolle ja et-
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noäänelle. Teoksen esittävät gaalassa säveltäjän sellisti Jussi
Makkonen, pianisti Nazig Azezian ja kansanmuusikko Karoliina Kantelinen.
Gaalassa esiintyy myös Lohjan kaupunginorkesteri, joka
esittää Kalevala-aiheista orkesterimusiikkia Jean Sibeliukselta ja Einojuhani Rautavaaralta. – On todella hienoa, että
Lohjan kaupunginorkesteri halusi lähteä kesken lomakauden
esiintymään Lieksaan, jonne Lohjan Sammatista lähtöisin
oleva Lönnrot saapui ensimmäisellä runonkeruumatkallaan
190 vuotta sitten, iloitsee Monola-juhlaviikon taiteellisesta
sisällöstä vastaava ja nykyisin Lohjalla asuva lieksalaislähtöinen sellisti Jussi Makkonen. – Olemme iloisia saatuamme kutsun tulla esiintymään Monola-juhlaviikolle. Samalla
kuljemme mielenkiintoisen matkan Lönnrotin jalanjäljissä
Lohjalta Lieksaan, toteaa puolestaan Lohjan kaupunginorkesterin intendentti Felix von Willebrand.

Karjalaiset pidot Bomballa
Monola-juhlaviikko levittäytyy myös Nurmekseen. Karjalaiset pidot järjestetään Bomban talolla, jonka valmistumisesta Nurmekseen tulee kuluneeksi tänä vuonna 40 vuotta.
Alkuperäinen Bomban talo rakennettiin Suojärvelle vuonna
1855, jonne Sibelius päätti häämatkansa jälkeisen runonkeruumatkan kesällä 1892. Tällä hetkellä Bomban talon toiminasta vastaa Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, joka on kunnostanut myös viereisen kylpylän aikuiseen makuun sopivaksi. Lieksan ja Nurmeksen alueella odotetaankin vilkasta
matkailukesää.
Lisätiedot Monola-juhlaviikon
ohjelmaa: www.monola.fi

Kuhmon Kamarimusiikki
tarjoaa unelmia

H

einäkuun kahden viimeisen viikon ajaksi Kuhmo
täyttyy unelmista, sillä
Kuhmon Kamarimusiikin teemana on
Unelmien kauppa. Tarjonta on entistäkin runsaampaa, koska festivaali käynnistyy jo lauantaina 14.7. ja kahden viikon aikana koetaan lähes sata erilaista
tilaisuutta. Viimeiset konsertit kuullaan
lauantaina 28.7.
Tarjolla on runsaasti perinteisiä kamarimusiikin suurteoksia tuttua Forellikvintettoa myöten, mutta valikoimissa
on myös yllättäviä uutuuksia. Suuria
kokonaisuuksia ovat mm. Beethovenin neljäs pianokonsertto ja Schubertin
keskeneräinen sinfonia, jotka kuullaan
historiallisesti autenttisina esityksinä.
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Myös suosikkiooppera Carmen kuullaan kamariversiona. ”Tämän oopperan
kohdalla kaikkea muuta on jo kokeiltu
paitsi pelkistämistä, ja tässä versiossa
mennään musiikin ytimeen”, taiteellinen johtaja Vladimir Mendelssohn kuvaa sovitusta, joka on tehty alun perin
Peter Brookin maineikkaaseen esitykseen.
Unelmia välittää kuulijoille yli sata kotimaista ja kansainvälistä huippumuusikkoa kuten pianisti Nino Gvetadze, vuoden 2010 Sibelius-viulukilpailun
voittaja Nikita Boriso-Glebsky, sellisti
ja kapellimestari Klaus Mäkelä, klarinetistit Lauri Sallinen ja Christoffer
Sundqvist, bandoneonin taitaja Marcelo Nisinman ja laulaja Romina Basso.

Yhtyeitä ovat mm. jousikvartetit Meta4,
Borea, Danel ja Enesco sekä Storionipianotrio.
Konsertit pidetään tuttuun tapaan
Kuhmo-talossa, Kuhmon ja Lentiiran
kirkoissa sekä Kontion koulussa. Kesällä kokeillaan myös ensimmäistä kertaa
helmikuussa valmistuvan Tuupalan alakoulun uutta salia.
Kuhmon lisäksi kamarimusiikkia
kuullaan Iisalmessa, jossa soi Piazzollan ja Nisinmanin musiikki 17.7., sekä
Vuokatissa, jossa on kaksi konserttia.
75 varsinaisen konsertin lisäksi kuullaan oppilaskonsertteja ja tavataan taiteilijoita 15 tilaisuudessa, joihin on vapaa pääsy.
www.kuhmofestival.fi
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Hyggeilyä ja kulttuuria
Lapinlahdella

L

oman ei aina tarvitse olla täynnä armotonta menoa, vaan joskus kannattaa ottaa rennosti ja
elää tässä hetkessä nautiskellen. Tanskalaiset taitavat mukavan ajanvieton ja
rentoilun, ja heillä on sille ihan oma
verbinsäkin – hygge. Meillä Lapinlahdella voit savolaismallisesti ”hyketellä”
ja hoitaa omaa ja läheistesi oloa kaikinpuolisesti. Anna itsellesi aikaa - se
kannattaa! Samoile luonnossa, veneile,
kalasta, nauti taidenäyttelyistä ja maisemista, syö hyvin ja käy tapahtumissa.
Lapinlahti ammentaa voimaa vahvasta kulttuuriperinnöstään. Taidemuseo
Eemilissä voit tutustua kuvanveistäjä Eemil Halosen elämään ja teoksiin
sekä vaihtuviin näyttelyihin. Kesällä
2018 esillä on Leena Luostarisen teoksia. Pohjois-Savon kansallismaisemassa
Väisälänmäellä voit kulkea Halosten ja
Järnefeltin maalausten syntymaisemissa. Puhuttelevia käyntikohteita ovat

myös Lapinlahden puukirkko ja Varpaisjärven graniittikirkko. Kannattaa
poiketa myös taidekahvila Luovassa
Puussa sekä Väärnin Pappilassa.
Alapitkällä sijaitseva Suomen Asutusmuseo tarjoaa aikamatkan 1950-luvulle ja asutustilan arkeen. Alapitkän
kesäteatterissa eläydytään evakoiden
saapumisen tunnelmiin Jaetun maan
lapset –näytelmän myötä. Korpiteatteri
puolestaan esittää komediallisen Ideaparkki-näytelmän.
Valion juustoista tunnetun paikkakunnan kesä huipentuu 4.8.2018 Juusto- ja
viinijuhlille. Samana päivänä järjestetään myös lasten perinnekulttuuripäivä
Vasikkasavut. Kesän mittaan tapahtumia löytyy moneen makuun: urheilun
ystäviä odottavat Motonet GP, Varpaisjärven Yömaraton ja autourheilukisat,
Varpaisjärven
Maalaismarkkinoilla
pääset puolestaan kokemaan aitoa savolaista markkinatunnelmaa.

Lapinlahti sijaitsee helposti saavutettavissa 5-tien ja rautatien varrella. Nähtävää ja koettavaa on tarjolla ympäri
vuoden.
www.lapinlahti.fi

Kiireettömästi kulttuuria Lapinlahdella
VÄÄRNIN PAPPILA

Taidemuseo Eemilissä voit tutustua ympäri
vuoden kuvanveistäjä Eemil Halosen ainutlaatuisiin kipsiveistoksiin, jotka kuuluvat
kansallisiin taideaarteisiimme. Opastetulla
Taiteilijan tie -kierroksella kerromme kiehtovia teostarinoita ja kuulet myös Eemilin elämäntarinan köyhästä maalaispojasta osaksi
suomalaisen kuvanveiston kärkeä.

Rakkaudella kunnostettu pappilamiljöö
- Juhani Ahon syntymäpaikka
- koskettava elämys

Kesänäyttely: Leena Luostarisen taidetta
8.6.–16.9.2018.
Suistamontie 3, Lapinlahti, p. 040 187 2678,
info@eemil.fi www.eemil.fi
www.facebook.com/halostenmuseosaatio/
Museokorttikohde

ALAPITKÄN NUORISOSEURAN KESÄTEATTERI
JAETUN MAAN LAPSET 1.–15.7.2018
Näytelmä kertoo tapahtumista Alapitkällä ja
Suomessa vuosina 1944–52. Aiheina ovat
siirtoväen saapuminen Salmista ja asettuminen Alapitkälle, sodan monenlaiset jäljet
ihmisissä, Suomen tulenarka poliittinen tilanne sekä jälleenrakentaminen.
Ennakkovar. ja tied. posti@alapitkänns.fi
www.alapitkanns.fi/teatteri/ P. 0400 181 376
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Kuva: Titus Verhe, Halosten Museosäätiö

TAIDEMUSEO EEMIL

Ohjelmapalvelut ja tarjoilut ympäri vuoden
sopimuksen mukaan.
Juhani Ahon tie 82, Lapinlahti
P. 050 330 3389
info@vaarninpappila.fi
www.vaarninpappila.fi

ATELJEE GALLERIA CAFÉ
LUOVA PUU
Boheemi galleria café Luova Puu tarjoaa
elämyksiä tunnelmallisessa taidemiljöössä.
Kulttuuritapahtumia, hyvinvointi- ja joogakursseja, sekä ruokailu ja tilaisuuspalvelut
ryhmille tilauksesta ympäri vuoden. Kahvila
on avoinna kesä-elokuussa, sekä joulukuussa
Joulupuoti ti-pe 11–17 ja la 11–15.
Pajuharjuntie 16, Lapinlahti
P. 044 595 3301
luovapuu@gmail.com
www.luovapuu.com
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Vauhdikas ja virtuoosinen
vaskiviikko

L

ieksan Vaskiviikko kokoaa
vaskimusiikin huiput jo 39.
kerran Lieksaan 20-28.7. Teemana on tänä vuonna vauhti ja virtuositeetti, joista nautitaan koko konserttiohjelman kattavana, eri kuulokulmista.
Esimerkiksi Vaskien virtuoosit –konsertissa ei nopeusrajoituksia ole, vaan taiturit esittelevät virtuoosikappaleensa ja
Mestareiden oopperailtapäivässä kuul-

Seraph Brass,

Sérgio Carolino esiintyy, opettaa ja tuomaroi.
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laan kaikkein uljaimmat aariat vaskimestareiden tulkitsemana.
Lieksaan saapuu tänä kesänä aivan
uusia huipputaiteilijoita, kuten A4 kvartetti Englannista ja trumpetin Paganiniksikin kutsuttu Sergei Nakariakov
esiintymään ja opettamaan. Amerikkalainen Seraph Brass esiintyy mm. Mätäsvaaran upeassa kaivoslaguunissa ja
hartaasti odotettu Spanish Brass maailman huipulta palaa Lieksaan. Mukana on myös mm. Koli Brass, solisti-

naan lieksalaislähtöinen Timo Turunen,
Kaartin Soittokunta sekä Vaskiviikon
taiteellinen johtaja, trumpettitaiteilija
Jouko Harjanne yhdessä harpisti Anni
Kuusimäen ja huilisti Kaisa Kortelaisen
kanssa. Konsertteja on myös lapsille sekä paljon muuta meininkiä. Maailman
Vaskipääkaupungin tarjoama ohjelma,
kilpailut ja kurssit osoitteessa www.
lieksabrass.com. Tarjolla on huikeita
elämyksiä, hymyä, musiikkia ja kaunista luontoa lähellä.
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Kolttakönkään vanha ja uusi kirkko sekä niiden takana uusi funkkishotelli Paatsjoen länsirannalla. Hotelli tuhoutui vajaan vuoden kuluttua talvisodan aikana, rakennettiin uudelleen ja vuokrattiin Saksan armeijalle. Tästä Boris Glebin kylästä on nykyisin
jäljellä vain kunnostettu kirkko Venäjän rajavyöhykkeellä.

Petsamo ja yhteys
Jäämerelle kiinnostaa
Seppo J. Partanen

P

etsamo on noussut mielenkiinnon kohteeksi koko
maassa ja etenkin Lapissa
monesta syystä. Kohta tulee kuluneeksi
sata vuotta siitä, kun Petsamo liitettiin
Suomeen ja tieyhteys Jäämerelle toteutui. Tästä alkoi koko maan ja erityisesti Lapin matkailun kehittäminen. Sodat
katkaisivat rajun kasvun ja murskasivat
unelmat. Jälleenrakennuksen jälkeen
kesti 30-40 vuotta rakentaa matkailu samalla tasolle, missä se oli ennen sotia.
Nyt Petsamon synnyttämä visio Lapista
koko maailmaa kiinnostavana matkailukohteena näyttää toteutuneen.
Ajankohtaiseksi Petsamon tekee uusi
ehdotus radan rakentamisesta Jäämerelle. Suunnitelma radasta Rovaniemeltä
Ivalon kautta Norjan Kirkkoniemelle
julkistettiin maaliskuun puolivälissä ja
se aiheutti heti kiivaan keskustelun kannattavaisuudesta, suunnasta, uhkasta
saamelaiskulttuurille jne.
Ensi kerran Jäämeren rata nousi ajankohtaiseksi vuonna 1921 Petsamon tultua Suomelle. Juhannuksen jälkeisellä
viikolla matkasi kaksi arvovaltaista seuruetta Rovaniemeltä Petsamoon. Toinen
niistä tutki radan rakentamista osittain
keskeneräisen Petsamon tien rinnalle
ja tätä seuruetta johti VR:n pääjohtaja
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Kalastajasaarennon pohjoiskärjessä sijaitsevan Vaitolahden kylän halkaisi Suomen
ja Venäjän raja. Tässä kuvassa Suomen puolelta katsellaan naapurimaan taloja aidan takaa. Suomi menetti Kalastajasaarennon talvisodassa.
Hjalmar Castrén. Radasta tehtiin rakennussuunnitelma, jota ei ehditty toteuttaa
ennen toista maailmansotaa ja se hautautui historian kaaokseen.
Toinen matkaseurue sai tehtäväkseen
aloittaa matkailun kehittämisen Lapissa
ja Petsamossa tien rakentamisen sivutuotteena. Siinä seurueessa matkasivat
Matkailijayhdistyksen uusi pääsihteeri
Wolter Stenbäck, maisteri ja matkakir-

jailija Ernst Lampén ja nuori diplomaatti Ragnar Numelin. Wolter jäi Inariin,
Ernst ja Ragnar matkasivat perille Petsamoon kulkien osan matkasta hevosen vetämässä ruumiskärryssä. Perillä Alaluostarilla Petsamon läänin maaherra Ilmari
Helenius tarjosi Matkailijayhdistykselle
Kolttakönkäällä sijaitsevaa pientä matkailumajaa sekä kehotti sen myötä suunnittelemaan alueen matkailua.

M A T K A I L U lehti

2 • 2018

Kolttakönkäältä kaikki alkoi
Tapaamisesta sai alkunsa Lapin matkailun määrätietoinen rakentaminen.
Matkailijayhdistys otti matkailumajan
haltuunsa, mutta sillä oli hyvin vähän
kokemusta majojen pidosta ja Kolttakönkään ”hotelli” annettiin liikemies ja
konsuli Eero Lampion hoidettavaksi.
Maja sijaitsi Paatsjoen länsirannalla
eli Norjan puolella, vuosisataisessa Boris Glebin kylässä, jossa oli ortodoksinen kirkko, kappeli, pappila sekä kolttasaamelaisten kesäkylä. 1890-luvulla
rantaan oli rakennettu matkailumaja,
joka toi paikalle kesäisin ”lohilordeja”
Englannista. Muutaman neliökilometrin laajuinen kyläyhteisö oli siirtynyt
vuosisadan alussa Venäjän hallintaan
ja vastineeksi Norja oli saanut satojen
neliökilometrien maakaistaleen Jäämeren rannalta. Tästä syystä alue tuli Petsamon mukana Suomen rajojen sisälle.
Matkailijayhdistys otti majan omaan
hoitoonsa vuonna 1923. Syynä saattoi olla se, että maantieteilijä Väinö
Tanner oli arvostellut majan palveluja
ala-arvoiseksi pääsihteeri Stenbäckille. ”Epäjärjestys oli mahdollisimman
täydellinen ja epäsiisteys niin tavatonta, että mieluummin asuimme teltoissa
ulkona kuin hotellin huoneissa”, kirjoitti Tanner SMY:n vuosikirjassa 1924.
Stenbäck päätti ottaa majan yhdistyksen hoitoon ja tästä alkoi koko Suomen
matkailun kehittäminen.
Petsamon tien myötä syntyivät kymmenet kestikievarit ja matkailumajat. Matkailijayhdistys sai hoitaakseen
aluksi Kolttakönkään lisäksi Ivalon,
Virtaniemen ja Höyhenjärven matkailumajat vuodesta 1923 ja toimipaikkojen luku kasvoi sen jälkeen joka vuosi.
Pienemmät kievarit annettiin kuudeksi
vuodeksi kerrallaan sille, joka halvimmalla suostui hoitamaan majoitusta, tarjoilua ja kyydityksestä.
Vuosikymmenessä Matkailijayhdistys oppi matkailumajojen ylläpidon,
matkailu markkinoinnin, loi yhteistyökuviot valtiovallan, metsätieteellisen
tutkimuslaitoksen, VR:n, muiden maiden matkailuorganisaatioiden kanssa.

Lapin matkailu on
Petsamon perintöä
Petsamossa luotiin perusta Suomen
ja erityisesti Lapin matkailun kasvulle 1930-luvulla. Vuosikymmen lopulla
Matkailijayhdistyksellä oli kolmisenkymmentä toimipaikkaa, joista yli puolet sijaitsi Lapissa tai Petsamossa. Yl-
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Lapin Maakuntamuseon Petsamo näyttelyssä on runsaasti Suomen Matkailijayhdistyksen vanhaa aineistoa: merkkejä, valokuvia, esitteitä ja julkaisuja.
väimpiä niistä olivat Pallas, Pohjanhovi, Aulanko, Liinahamari, Koli, Ivalon
vanha ja uusi, Inari, Punkaharjun Finlandia ja valtionhotelli sekä Suursaaren
kasino ja ravintola.
Vision Lapista matkailumaana loi
pääsihteeri Wolter Stenbäck. Toista vuosikymmentä kestäneen Siperian
vankiloiden ja maanpakolaisuuden jälkeen hän palasi itsenäiseen Suomeen
1917. Ollessaan pari vuotta Suomen
Paperitehtaiden yhdistyksessä hän perehtyi hyvin myös Petsamoon. Hänen
nuori brittiläinen vaimonsa Mary os.
Longman, käänsi englanniksi lähes 400
sivuisen Theodor Homénin kirjan ”ItäKarjala ja Kuolan Lappi” (1918). Wolter oli kiinteästi mukana käännöstyössä
ja kirja ilmestyi Englannissa 1921. Mary kuoli yllättäen 1926.
Petsamo ehti olla Suomella vain vajaan neljännesvuosisadan, mutta se jätti jälkeensä arvokkaan perinnön koko
Suomen matkailulle ja koko Lapin kehitykselle.

Tietoja, kuvia ja
dokumentteja Petsamosta:
Petsamo – Suomi Jäämeren rannalla,
perusnäyttely Lapin Maakuntamuseossa Arktikumissa Rovaniemellä, avoinna kesäkuukausina joka päivä klo 9-18,
muulloin 10-18 (ma suljettu).
Petsamon luostari ja kolttasaamelaiset kuvanäyttely Lapin Ortodoksiseurakunnan keskuskirkon Petsamosalissa Ounasvaarantie 16 Rovaniemi.
Näyttelyyn voi tutustua silloin, kun kirkossa on toimintaa, lappi@ort.fi

Netistä löytyy:
”Unelma Jäämerestä - Petsamo kartoissa” Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osaston karttanäyttely löytyy
Lapinkävijät-sivustolta, jossa on paljon
muutakin Lappiin liittyvää. Karttanäyttely kiertää Lapin kirjastoja ja se on

Wolter Stenbäck palasilmäisenä aktivistina yliopistovuosinaan.
nähtävissä 2018 Kolarissa kesäkuussa,
Sodankylässä elokuussa, Kemissä syyskuussa ja Savukoskella lokakuussa. Alla linkkiosoite nettinäyttelyyn: http://
lapinkavijat.rovaniemi.fi/
Kirjasto on koonnut yli 200 nimikkeen julkaisuluettelon Petsamoa käsittelevistä kirjoista ja lehtiartikkeleista.
Linkki julkaisuluetteloon löytyy karttanäyttelyn alkupuolelta.
Tarinoiden Inari sivustolla on runsaasti Inarin kirjaston kokoamia ja tallentamia valokuvia ja ihmisten kertomia
muistelmia myös Petsamosta. Sivusto
löytyy osoitteesta http://www.tarinoideninari.fi.
Muistoja Petsamosta; Petsamo Seuran nettisivustolta Turjanmeren maa
löytyy paljon tietoa ja valokuvia Petsamosta. Osoite on https://www.petsamoseura.net/.
Petsamo – Lapin matkailun alkukoti, tietoja, kuvia ja dokumentteja
Petsamon matkailun vaiheista Seppo J.
Partasen kotisivut/ Lapin matkailu 100
http://seppoj.suntuubi.com/
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Sapokkaan pääsee myös veneellä. Sapokan pienvenelaituri sijaitsee keskellä lahtea, josta on suora yhteys merelle.

Kotkan Sapokassa
riittää katseltavaa
FT Tuula Vuolle-Selki

M

Puiston kasveja on merkitty nimikyltein
suomeksi, ruotsiksi ja latinaksi. Puiston
kasvupaikat ovat ilmastoltaan hyvinkin
vaihtelevia. Sieltä löytyy niin varjossa, paahteessa kuin kosteassa viihtyvät
kasvit.
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eren rannalla sijaitsevan
Kotkan alueella on ollut
asutusta jo silloin, kun
meritiet olivat tärkein kulkemisen muoto. Merikaupungiksi profiloituneen kaupungin ilme on muovautunut aikojen
saatossa sellaiseksi kuin se nyt on. Kotka on edelleen veden kaupunki – meren
aallot liplattavat, kosket kuohuvat ja
joet virtaavat.
Kotkalla on värikäs historia. Kotka
tunnetaan vanhana teollisuuskaupunkina, mutta Kotka on myös vanha linnoituskaupunki. Venäjä ja Ruotsi taistelivat
nykyisen Kotkan ja Loviisan alueella
toistuvasti 1700-luvulla, minkä vuoksi
alueelle muodostui Ruotsinsalmen linnoituskaupunki. 1800-luvulla englantilais-ranskalaiset joukot tuhosivat kaupungin lähes säpäleiksi Krimin sodan
mainingeissa. Merkittävistä meritaisteluista muistuttavat meren pohjassa makaavat hylyt.

Puistokaupunki Kotka
Alkuaikoina kaupungin puistoilla ei
ollut hoitajaa. Puistomestari lähinnä
valvoi, ettei istutuksille tehty ilkivaltaa

ja siivoukset tehtiin ajallaan. 1900-luvun alussa tilanne koheni, kun puistoihin alkoi ilmestyä kukkaryhmiä, uusia
puita ja pensaslajikkeita.
Nykyään Kotkan kaupunki on Suomen merkittävimpiä puistokaupunkeja. Noin viiden kilometrin kävelymatkalla on mahdollisuus tavoittaa
sellaista, mitä ei tavallisesta puistosta löydy. Upea puistokokonaisuus on
kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen loihtima. Laaksonen lähti muokkaamaan harmaasta satama- ja teollisuuskaupungista Suomen merkittävintä puistokaupunkia. Sitkeä työ
palkittiin, kun Suomen seitsemäs kansallinen kaupunkipuisto avattiin virallisesti 29.9.2014.
Noin viiden kilometrin kävelyllä
tavoitat seuraavat puistokohteet: Sapokan Vesipuisto, Katariinan Meripuisto, Sibeliuksenpuisto, Isopuisto,
Veistospromenadi, Palotorninvuoren puisto, Yrttipuutarha ReduttiKotka, Fuksinpuisto ja Toivo Pekkasen puisto. (Lähde: http://www.kotka.
fi/asukkaalle/puistot_ja_viheralueet/
puistojen_esittely)
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Kiveä on käytetty ja kierrätetty monessa muodossa. Putouksen ylätasanteella on
kivinäyttely, jossa on esillä suomalaisia kaupallisesti saatavilla olevia kivilajeja.

Sapokan vesipuisto on
Kotkan keskustan helmi
Sapokanlahden alue on muotoutunut
Ruotsinsalmen linnoituskaupungin aikana, 1700-luvun loppupuolella. Aluetta käytettiin jo tuolloin virkistysalueena. Nimi Sapokka tullee venäjän sanasta Sapog (saapas), jota lahti muodoltaan
muistuttaa.
Kaupunkilaisille ja matkailijoille
Sapokan Vesipuisto on tärkeä paikka
ympäri vuoden. Välittömässä läheisyydessä on Maretarium. Kotkassa vuonna
2002 avattu yleisöakvaario on keskittynyt suomalaisten kalalajien ja vesistöjen esittelyyn. Sapokan vesipuisto on
valmistumisestaan asti ollut vilkas matkailukohde, joka vetää puoleensa varsi-

naisten matkailijoiden lisäksi puutarhaalan ammattilaisia ja harrastajia.
Puiston kunnostaminen aloitettiin
vuonna 1990. Neljä vuotta myöhemmin puisto avattiin yleisölle. Sapokan
Vesipuiston keskeiset elementit ovat
runsaan ja monipuolisen kasvillisuuden
lisäksi vesi, kivi ja valaistus.
Aiheesta löytyviä lähteitä mm.: http://
www.kotka.fi/asukkaalle/puistot_ja_viheralueet/puistojen_esittelyhttp://www.
iesite.fi/kotkankaupunkipuisto/#book/5
Kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen haastattelu löytyy osoitteesta
https://areena.yle.fi/1-3494422 Kallio,
Veikko 1990. Kymin historia 2. WSOY.
Kotkan historia 1 ja 2. 1953 ja 1955.

Sapokan vesipuistossa on esillä runsaasti veistostaidetta. Tässä Eero Hiirosen VEDEN NAINEN (2016). Lahteen
on istutettu karppeja, ja ne pitävät omalta osaltaan huolen veden puhtaudesta.

Merivesi solisee puroissa ja lähteissä. (kuvat: Tuula Vuolle-Selki 2017)
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Karjalasta Kajahtaa

V

uoksi, Karjalan pyhävirta kuljettaa suuren Saimaan vesiä yhä lisääntyvällä vauhdilla. Saimaa
tulee lainehtimaan tällä tietämyksellä korkealla ja ennusteen mukaan se jatkaa nousuaan vielä pitkälle
kesään kun Iisalmen ja Pielisen haara saa sulamisvetensä
liikkeelle ja kohti Vuoksea. Tämä on normaalia Saimaalle kun ottaa pitkän aikavälin seurantaan ,se on olennaista
näin suuressa vesistössä. Vuoksen virtaama on tällä hetkellä n.900 m2 sekunnissa. Matkailullisesti meillä Imatralla se vaikuttaa paljon, koska patoremontti estää kesäiset koskinäytökset vielä tulevana suvena, mutta onhan se
koski kuivanakin vaikuttava näky, sekä tietysti Valtion hotelli kasken partaalla. Tapahtumia Etelä-karjalassa riittää
joka lähtöön. Kesäteatterit Parikkalan, Imatran, Lappeenrannan alueilla panevat parastaan ja hauskuttavat turiste-
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ja, kesäasukkaita ja omia kuntalaisia monen muotoisilla
hauskoilla näytelmillä mm. Imatralla on tulossa mökkiläiskomediaa parhaimmillaan. Antiikkimessut heinäkuussa Rautjärven Simpeleellä kokoavat laadukkaita myyjiä
ympäri Suomen alan harrastajien iloksi ja on siellä muillekin nähtävää ja ostettavaa. Laivat makaavat vielä jäissä
mutta ovat valmiita sulan veden aikaan ottamaan vieraat
vastaan kaikissa alueen satamissa missä pienempiä missä suurempia aluksia on ja mitä erikoisempia. Vuoksella, vaikka kyseessä on pieni alue seilaa peräti kaksi alusta
jotka eivät jätä kylmäksi ketään vierasta. Vuoksen Lautturin, Vuoksetar lähtee jo peräti 27 risteilykaudelle Vuoksen
Kalastuspuiston rannasta. Samasta paikasta Vuoksen Saunalautta risteilee saunomisen ja uimisen merkeissä koko
vuoden, alus on käytössä toista kauttaan ja kuljettaa niin
polttariporukoita kuin muitakin tilausasiakkaita upealle
Vuokselle ja erikoisella aluksella.
Karjalasta kajahtaa myös moottoripyörien pauhu heinäkuussa nyt kolmatta kertaa upealla radalla Vuoksen var-

rella. Leirintä alueet Lappeenrannan ja Imatran alueella
palvelevat asiakkaita. Vuoksen varrella oleva leirintä alue
palvelee koko vuoden karavaanareita ja telttailijoita. Pyöräretkiäkin on tarjolla moneen lähtöön, erikoisin lienee
kesäkuun yhdeksäntenä Imatra-Ruokolahti saaristopyöräily, jossa matkaa tehdään lisäksi niin lossilla kuin veneelläkin. Yksi etappi on Vuoksen Kalastuspuistosta lähtevä
maratonin mittainen matka n. 50 km, joka vaatii ennakko
ilmoittautumisen. Kalamarkkinat Lappeenrannan,-Imatra
alueella houkuttelee tuhansia asiakkaita mielenkiintoiseen
tapahtumaan, mm. keskiaika tapahtuma, Kuninkaan pidot.
Hiljan Pihan -perinne pihassa on taas nuorille ja lapsille
tarkoitettu seikkailupäivä. Kylpylöistä löytyy takuuvarmaa uintielämystä, oli siten kylmä ilma ulkona tai ei. Monenlaista tarjontaa löytyy lisää gosaimaa ja Imatra Basecamp sivustoilta.
Tervetuloa Karjalaan
iloisten ihmisten ja k arjalaherkkujen pariin.
Terveisin Taisto Kainulainen
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Roope Lipasti

Teatterilomat alk.

92€
/hlö/2hh/vrk

-musiikkikomedia

Kylpylään
ja kesäteatteriin
Varaa teatterilomasi Imatran parhaasta kylpylästä
ja ihana seikkailu voi alkaa! Lomasi hintaan kuuluu
tasokas majoitus, maittava aamiainen, kylpylän
vapaa käyttö, wi-fi sekä teatterilippu Haluatko
mökkiläiseksi -näytelmään Kruunupuiston kesäteatteriin. Lomapaketti voimassa 28.6.–29.7.
26.6.-29.7.2018
Kruununpuiston
kesäteatterissa

UUTTA! Taikajoki-laajennus
Taikajoki-laajennus valmistuu kesäkuussa,
paljon uusia altaita ja huikea
80 m vesiliukumäki!

Varaukset:

p. 020 7100 502
myynti@imatrankylpyla.fi

www.imatrankylpylä.fi
Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu +7,02 snt/min,
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu +17,17 snt/min (sis. alv 24%)
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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY RY
Turistföreningen I Finland TFF rf
Internetsivut: www.matkailijayhdistys.com

Puheenjohtajan ajatelmia
Tervehdys hyvät lukijat ja yhteistyökumppanit.
Talven selkä piti taittua, mutta kun toisena pääsiäispäivänä katselee ulos, niin ei oikein uskoisi,
mutta niinhän vanhakansa sanoo että uusi lumi
on vanhan surma, mutta milloin, se jäi kertomatta. Kyllä se kevät koittaa ja siihenkin on hyvät merkit olemassa mm. Tampereen Kotimaan
matkamessut lähestyvät ja antavat
hyvän sysäyksen kevääseen ja kesään. Suomen Matkailijayhdistys
on mukana kaikkina päivinä, tule
Sinäkin. Yhdistyksen vuosikokous
pidettiin Helsingissä ja siellä valittiin uusi hallitus, joten tervetulotoivotukset kaikille uusille jäsenille
ja kiitokset eroaville jäsenille, osa
teki tosi pitkän yhdistysrupeaman.
Uuden hallituksen kokoonpano
lehdessä toisaalla. Viime vuosi
meni totuttuun tapaan asioiden

hoidossa, messuilla käytiin esittelemässä toimintaa, uusia jäseniä tuli mukaan, golf-kisa järjestettiin ja Suomen 100 vuotis-juhlaristeilyllä
oli reilut 30 jäsentä mukana. Kuluvana vuonna mennään jokseenkin samoilla linjoilla, paitsi juhliminen on vähäisempää. Hallitus toivoisi
hyviä vihjeitä jäsenistöltä uusien tapahtumien merkeissä, kertokaa rohkeasti.
SMY,ry on ottanut yhteyttä valtiovaltaan koululaisten kesäloman
porrastuksesta ja/tai parin viikon
siirrosta myöhempänä alkamaan.
Tämän asian kimpussa on myös
muita tahoja, jäädään odottelemaan mihin suuntaan asia kääntyy.
Hyvää Kevään odotusta
teille kaikille
Taisto Kainulainen

Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n
hallitus 2018
Puheenjohtaja Taisto Kainulainen, Imatran Matkailuyhdistys ry
Ritva-Maija Kuuskoski, Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry
Varalle Jari Niemi, Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry
Airi Okkonen, Pohjois-Karjalan Matkailu ry
Varalle Marja Tiittanen, Pohjois-Karjalan Matkailu ry
Torsti Rekola, Turun Seudun Matkailijat ry
Varalle Esko Suorsa, Lapin Matkailuyhdistys ry
Pentti Löfgren, henkilöjäsen
Varalle Matti Niemeläinen, Imatran Matkailuyhdistys ry
Kalevi Antikainen, henkilöjäsen
Varalle Jorma Laatikainen, henkilöjäsen
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Kotimaanmatkailu
kiinnostaa kaikkia
jatkuessa esimerkiksi elokuun loppuun olisi monen matkailukohteen, lomakylän, leirintäalueen
ja ohjelmapalvelujen tarjoajan aktiivikausi ja
kassavirta todennäköisesti nykyistä vilkkaampi.
Yhtenäinen lomakausi muun Euroopan kanssa mahdollistaisi paremman palvelujen tarjoamisen myös ulkomaisille matkailijoille. Muutos
olisi mahdollisuus, joka toisi hyvinvointia koko
elinkeinolle. Yksittäinen matkailija hyötyisi välillisesti esimerkiksi matkailukohteiden aukioloaikojen laajenemisena ja palvelujen saatavuutena.
Jos loma-aikakysymyksessä päästään konkreettisesti eteenpäin, olisi kyseessä suuri muutos, joka vaikuttaisi luonnollisesti laajasti yhteiskuntaan, talouselämään ja päivittäiseen elämänrytmiimme. Matkailualan suurena ja kasvavana teollisuuden alana tulee kuitenkin olla
aktiivinen alan toimintaedellytysten ajajana ja
pitää puoliaan kansalaiskeskustelussa. Matkailu
on meidän juttumme ja intohimomme!
Suomen Matkailijayhdistyksen toimintaan,
tarkoitukseen ja tavoitteisiin kaikki myönteiset muutokset, joiden avulla voidaan ”herättää
maan omissa kansalaisissa ja ulkomaalaisissa
mieltymystä matkustuksiin tässä maassa ja tekemään ne helpoiksi, laajentaakseen siten sen
luonnon ja kansan tuntemusta” ovat tervetulleita.
Timo Piilonen
Kirjoittaja on Suomen Matkailijayhdistyksen
neuvottelukunnan puheenjohtaja
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Edellisessä Matkailu-lehden numerossa kirjoitin
SMY:n neuvottelukunnan esityksestä, joka on
luovutettu Työ- ja elinkeinoministeriön matkailun yhteistyöryhmälle. Näyttää siltä, että SMY:n
neuvottelukunnan ja SMY:n tekemä pitkäjänteinen työ kotimaanmatkailun hyväksi tuntuu
vaikuttavan; kyllä vilpitöntä ja myönteistä kiinnostusta kotimaanmatkailun kehittämiseen on
hyvin monella taholla viranomaisten ja alan ammattilaisten keskuudessa.
Pitkään esittämämme idea kotimaisille matkailijoille suunnatun yhteisen ja laadukkaan
matkailusivuston laatimisesta saanee vielä
odottaa jonkun aikaa. SMY:n, Suomen Matkailualan Senioreiden ja monen muunkin tahon vuosikymmeniä esillä pitämä ajatus koulujen lomaaikojen muuttamisesta etenee kuitenkin siten,
että toukokuun alkupuolella julkistetaan tarmokkaan työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän jo viime vuonna alulle panema selvitys mahdollisen muutoksen vaikutuksesta matkailualalle. Selvitystä on meidän matkailuihmisten syytä
seurata tarkasti ja kommentoida asiaa. Toivon
ja pidän luonnollisena, että johtavina kotimaan
matkailun edistäjinä sekä SMY:n hallitus että jäsenyhdistykset aktivoituisivat tulemaan omien
kantojensa kanssa julkisuuteen. Juuri tässä kysymyksessä on hyvä vaikuttamisen paikka!
Koulujen loma-aikojen alkamisen siirrolla olisi
äkkiä ajateltuna merkittävä parannus erityisesti
kotimaisten pienten ja keskisuurten matkailuyritysten toiminnallisiin ja taloudellisiin resursseihin. Kesäkuun puolivälissä alkavan lomakauden
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Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi

Pohjois-karjalan matkailuyhdistyksen
juhlavuosi käyntiin!
Matkailuyhdistyksiä perustettiin eri
puolille Suomea 1800-luvun lopulla, elettiin itsenäistymisen aikaa ja
karelianismin kultavuosia. PohjoisKarjalan Matkailu ry perustettiin
1893 ja se onkin vanhin toimivista
matkailuyhdistyksistä. Yhdistys viettää 125-vuotisjuhlaansa kuluvana
vuonna. Paljon mahtuu yhdistyksen
toimintavuosiin, matkailuelinkeinon
edistämistä, omaa liiketoimintaa ja
aktiivista vaikuttamistyötä. Aktiivisia
toimijoita tarvitaan edelleen edistä-

mään kotimaan matkailua ja yhdistämään matkailevia ihmisiä.
Juhlavuoteemme mahtuu retkien
lisäksi juhlaseminaari, paikallisia tapahtumia sekä muistamisia. Juhlavuoden kunniaksi olemme käynnistäneet myös historiatyön, FM Sirpa
Sulopuisto kirjoittaa yhdistyksen historiaa ihmisten ja tarinoiden kautta.
Matkailu on aina yhdistänyt edistyksellisiä ihmisiä. Historiikki julkistetaan juhlaseminaarissa 24.5.2018
sekä liitetään yhdistyksen nettisivuil-

le, josta se on jokaisen luettavissa.
On tärkeää tuntea historia, että ymmärtää nykypäivää, ovat viisaat sanoneet.
Ammennamme juhlavuoden sisältöä historian lisäksi maakunnan
upeista ihmisistä ja kohteista, karjalaisuudesta, karealianismista ja myös
tästä päivästä. Ilo elää Karjalassa on
totta tänäkin päivänä, itku vaihtuu
herkästi nauruksi ja vieraat otetaan
avosylin vastaan.

Yhdistyksen retki Rääkkylään 25.8.2017.
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Vuoden vastuullinen matkailutoimija on Ilovoltti oy
Käynnistimme juhlavuoden valitsemalla vuosikokouksessa 29.3.2018
Ilovoltti Oy:n Vuoden vastuulliseksi
matkailutoimijaksi, edellinen valinta
tapahtui vuonna 2015. Perinnettä on
syytä jatkaa, koska vastuullinen matkailu on matkailun kasvaessa entistäkin tärkeämpi asia.
Ilovoltti Oy on tehnyt pitkäjänteistä ja laadukasta työtä luonto- ja hyvinvointimatkailun parissa. Yritys on
vahvojen ja taitavien naisten käsissä. Vastuullisuus luontoa, paikallista
yhteisöä ja asiakkaita on ollut heille
luonteva toimintatapa jo ennen kuin
on laajemmin ymmärretty vastuullisen yritystoiminnan merkitys luonnon ja yhteisön kestokyvyn kannalta.
Ilovoltti Oy toimii Kolin alueella.
Yrityksen tukikohtana toimii Retkitupa, jossa myydään ja vuokrataan
ulkoiluvaatteita ja -välineitä. Elämyspalveluja tuotetaan Feel Koli -tuotemerkillä. Erityisen iloisia olemme
siitä, että luontopalveluihin on otettu vahvasti mukaan tarinat, taide ja
perinne. Yksi uusista tuotteista on
Suomi100-tunnuksen saanut Laulukimppu, tunnelmallinen laulutuokio
Kolin luonnon keskellä.
Yritys uskoo vahvasti paikallisesta
kulttuurista ja puhtaasta luonnosta
kumpuavien tuotteiden ja palvelujen vetovoimaan kotimaiseen ja kansainväliseen vetovoimaan. Yrittäjät
Irja Tanskanen, Hanna Kurvi ja Marja
Lahti ovat olleet aikaansa edellä. Tänä päivänä yhä suurempi osa matkailijoista kaipaa kiireisen kaupunkielämän vastapainoksi aitoja elämyksiä.
Yritys osallistuu myös Green Care
-laatumerkkikoulutukseen ja voi tarjota palveluja myös erityisryhmille.
Ilovoltti Oy täyttää erinomaisesti
vastuullisen matkailun kriteerit sekä
toimii edelläkävijänä ja esimerkkinä
uusille yrityksille.

Karelianismin *
uusi tuleminen
Kultavuodet olivat 1890-luvulla, jolloin suomalaiset alkoivat tavoitella
itsenäistä valtiota. Oma kieli ja kulttuuri olivat tärkeitä tuon ajan taiteilijoille, kuten säveltäjä Jean Sibeliuk-
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Ilovoltti Oy:n yrittäjät Irja Tanskanen, Marja Lahti ja Hanna Kurvi
selle, runoilija Eino Leinolle ja kuvataiteilija Pekka Haloselle. Inspiraatiota haettiin luonnon kauneudesta ja
kansan parista.
Karelianismi on esimerkki taiteen
ja taiteilijoiden voimasta tuoda esille koko kansaa koskettavia asioita ja
teemoja. On syytä pohtia ja tutkia,
mitä karelianismi on tänä päivänä ja
mitä se voisi olla kansainvälistyvässä
maailmassa. Mitä merkitsevät karjalaisuus ja kansanperinne nykyihmiselle?

Pohjois-Karjalan yhdistys
125 vuotta
Juhlaseminaari 24.5.2018 KLO 12-17
Seminaarin tarkoituksena on tuoda
esille elävästi ja myös nykykulttuurin keinoin karelianismin historia ja
merkitys tänä päivänä. Puheenvuoroja kuullaan tutkijoilta, yrittäjiltä ja
taiteilijoilta. Teemaa elävöittävät paikallisten taiteilijoiden esitykset. Seminaarissa pohditaan karelianismin

merkitystä myös matkailun vetovoimatekijänä. ja julkaistaan yhdistyksen uusi historiikki.
Seminaari on maksuton ja kaikille
avoin. Tilaisuus järjestetään klo 12.00
Teatteriravintolassa, Eliel Saarisen
suunnittelemassa salissa ja talossa,
joka toimii myös Joensuun kaupungintalona. Seminaarin jälkeen on mahdollista osallistua paikallisten oppaiden kävelykierrokselle ja jatkaa illanviettoa vapaamuotoisesti ravintolan
tiloissa.
Tervetuloa juhlimaan kanssamme
upeissa puitteissa ja hyvässä seurassa!
Terveisin
Marja Tiittanen, puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan Matkailu ry
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
puh. 050 598 3290 tai
marja.tiittanen@pohjoiskarjalanmatkailu.fi 18.5.2018 mennessä.
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Imatran Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.imatranmatkailuyhdistys.net

Retki Valamon luostariin Heinävedelle ke 13.6.2018

Lähtö: Olavinkatu klo 7.30, Matkakeskus klo 7.35, V:niskan tori 7.45, Rasila 8.00.,
Menomatkalla kahvit ja tutustuminen Hotelli Punkaharjuun.
Valamossa tervetulohetki, opastettu kierros pääkirkkoon sekä näyttelyihin. Ruokailu Trapezan noutopöydästä.
Visiitti viinituvan tunnelmiin, jossa myös aikaa ostoksille. Lähtökahvit ja kotiinlähtö klo 17.30. Paluu Imatralle klo 21.
Matkan hinta jäsenille 75 € ja ei-jäsenille 85 €. Ilmoittautumiset viimeistään 25.5.18 Marja Lankiselle p. 040 574 0433
tai marja.lankinen@pp1.inet.fi.

Wuoksi-Wille –kiertoajelu ma 2.7.2018

Matkailuyhdistys tarjoaa jäsenille oman kaupunkikierroksen kaupunkijuna Vuoksi-Willellä. Ilmoittautumiset Matti Niemeläiselle 19.6. mennessä p. 040 513 5321 tai mattiniemelainen@gmail.com. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä.
Lähtö Olavinkadulta.

Matka Savonlinnan Oopperajuhlille ti 31.7.2018

Matkailuyhdistys on varannut 50 lippua Puccinin ”Toscan” ensi-iltaan tiistaina 31.7.2018. Teos on eräs kaikkien aikojen
suosituimmista oopperoista, joka saapuu oopperajuhlille suoraan synnyinsijoiltaan Festival Puccinin vierailuteoksena.
Matkan hinta jäsenille on 200 €, ei-jäsenille 215 € (sisältää lipun, ruoan ja kuljetuksen).
Tiedustelut/ilmoittautumiset Marja-Terttu Vilkko, p. 050 303 4009 tai marjaterttuvilkko@gmail.com.

Tarton matka 20.-23.8.2018

Tartto on virolaisen sivistyksen
ja kulttuurielämän alkulähde,
ja samalla Viron vanhin kaupunki. Elokuussa matkamme
suuntautuu Tarttoon sekä sen
ympäristössä sijaitseviin mielenkiintoisiin kohteisiin.Bussi
lähtee maanantaiaamuna 20.8.
Rasilasta klo 04.30, Vuoksenniskalta 04.45, Matkakeskuksesta 04.55 ja Olavinkadulta
05.00. Laivamatkalla Helsingistä Tallinnaan klo 10.30-12.30
nautimme erikoisaamiaisen, ja
laivan saavuttua Tallinnaan lähdemme välittömästi kohti Tarttoa. Poikkeamme matkalla hyvin kiinnostavalle alueelle Peipsijärvelle, vanhauskoisten rantakyliin, mistä jatkamme
satumaisen kauniiseen Alatskiven kartanoon. Illallinen kartanon upeassa ravintolassa. Sen jälkeen jatketaan Tarttoon.
Majoittuminen Dorpat – hotellissa. Toisena matkapäivänä tutustumme Tarton kauniiseen kaupunkiin; mm. Raatihuoneen toriin, Toomemäkeen, Kasvitieteelliseen puutarhaan, Yliopistoon, Viron uuteen Kansallismuseoon sekä hotellissa nautitun lounaan jälkeen Eliel Saarisen suunnittelemaan Paavalin kirkkoon, missä saamme myös nauttia urkukonsertista. Illallinen Shakespeare- ravintolassa. Kolmantena päivänä aamulla ostosaikaa. Iltapäivällä retki Etelä-Viroon,
Moosten 1500-luvulta peräisin olevaan kartanoon, ja sieltä Otepäähän. Lounas Pyhäjärven kylpylähotellissa, illallinen
Tartossa Aparaat-ravintolassa. Neljäntenä päivänä lähdemme aamiaisen ja huoneiden luovutuksen jälkeen paluumatkalle. Lounas ja ostosaikaa Tallinnassa, josta lautta Helsinkiin lähtee klo 16.30. Tulo Helsinkiin klo 18.30, ja siitä bussilla
yöksi kotiin. Matkan hinta 427 € / jäsen. Varausmaksu 100 € / hlö tulee maksaa viimeistään 31.5.2018, ja loppuerä
15.7.2018,joista lasku lähetetään myöhemmin. MATKALLA TULEE OLLA MUKANA VOIMASSAOLEVA PASSI TAI POLIISIN
MYÖNTÄMÄ HENKILÖKORTTI. Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Liisa Airakselle 31.3.2018 mennessä p. 040 548 0630 tai liisa.airas@gmail.com .
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan myös tieto mahdollisesta erityisruokavaliosta, syntymäajasta sekä mistä tulette
kyytiin.
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Turun Seudun Matkailijat ry
Internetsivut: www.turunseudunmatkailijat.fi

10-vuotisjuhlamatka Viroon 7.6.-10.6.18
Matkakohteena on Etelä-Viro, Vöru – Tarto – Otepää.
Lähtö torstaina Turun linja-autoas. til.ajopysäkiltä klo 7.00 ja 7.30 Paimion
Nesteeltä. Viking Line lähtee Helsingistä, klo 10.30, paluu su 19.30.
Yövymme pienessä ylellisessä Hotelli Georgiassa. Perjantaina teemme retken
Tarton lähellä sijaitsevaan Luontokeskukseen, missä tutustumme jääkauteen
ja Euroopan viimeisiin mammutteihin, poikkeamme Aksin keinupuistossa ja
Suomen Poikien tupamuseossa. Tartossa vierailemme uudessa Viron Kansallismuseossa oppaan johdolla.
Tarton uusi kansallismuseo
Lauantaina ajelemme läpi Haanjan Kansallispuiston: pysähdymme hetkeksi Satakielilaaksoon ja jatkamme Metsäveljesten bunkkeriin Valga kaupungin kupeessa, poikkeamme Latvian puolella.
Sunnuntaina poikkeamme vielä Võrun isossa ostoskeskuksessa ja kotimatka alkaa.
Laivalla kokoonnumme yhteiseen läksiäispuffettiin. Matkanjohtajana toimii tuttuun tapaan Terje Suominen.
Hinta pysyy samana eli 450,00 €/hlö/2hh. sis. bussimatkat, laivamatkat, yöpymiset, retket, sisäänpääsyt kohteisiin,
puolihoidon sekä buffepäivällisen paluumatkalla laivalla.
Tied./ilm. 18.4. mennessä p. 040 861 0389 Terje Suominen tai p. 050 571 1303 Torsti Rekola.

14.7.18 Kesäteatteri Hämeenlinnan Uusi kesäteatteri.
Näytös ”Kaksi puuta” – romanttianen musiikkikomedia Juha Tapion hiteillä.
Rakastetun launtekijän Juha Tapion hitit soivat nyt ensi kertaa suomalaisessa
kesäteatterissa. ”Kaksi puuta on raikkaan humoristinen tarina rakkaudesta, intohimosta ja …. jääräpäisyydestä.
Lähtö Kupittaan Stadionin parkkipaikalta klo 9.00 ja linja-autoas.
til.ajopysäkiltä klo 9.15.
Ennen näytöstä vierailemme Hämeenlinnan linnassa.
Näytös alkaa klo 14.00, ruokailu näytöksen jälkeen.
Hinta sis. matkan, teatterin ja ruokailun € 95,00. Ilm./tied. 13.6. mennessä
p. 050 571 1303 Torsti Rekola tai leena.rekola@matkailulehti.fi.

Ps. Olemme myös Facebookissa: Turun Seudun Matkailijat ry

Nostalgiatunnelmia,
vanhoja muistellen;
Närpiön Kasvihuoneravintolassa.
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ESITYKSET RAUMAN KESÄTEATTERISSA 15.6. - 11.8.2018

LIPUNMYYNTI

Alfredinkatu 2, 26100 Rauma

puh. (02) 8376 9900

raumanteatteri@raumanteatteri.fi

