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Rohkea kaupunki tapahtumineen
vedenjakajaseudun keskellä
vesien, soiden ja metsien maisemissa!
www.visitparkano.fi
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Patikoi Parkanossa,
kiipeä Kihniössä
Alkkianvuorelta Parkanossa ja Käskyvuorelta Kihniössä on huikeat näkymät ympäröivään
luontoon ja pitkälle Pohjanmaan suuntaan. Alkkianvuoren luontopolkua kiertävä voi ihmetellä jääkauden jälkeistä historiaa. Käskyvuorella kannattaa kiivetä uuteen näkötorniin.
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01-metrin korkeudelle merenpinnasta kohoava Alkkianvuori on
Parkanon korkein kohta. Muinaisen Yoldianmeren aallokko on synnyttänyt sen rinteelle pieniä rantakivikkoja eli
pirunpeltoja. Polku polveilee pitkospuina tihku- ja rinnesoille ja nousee välillä
ylemmäs halki vanhojen kalliomänniköiden. Opastetaulut kertovat alueen ainutlaatuista historiaa.
Alkkianvuori on pyrkimässä myös
Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark
-projektissa UNESCOn alaiseen Geopark-verkostoon, joka toisi alueelle kansainvälistä tunnettavuutta.
Käskyvuorelle johtaa Pyhäniemen lomakeskuksesta 42 kilometrin liikuntareitti. Perillä patikoijaa odottavat suuri
laavu sekä taukorakennus tulisijoineen.
Vuosi sitten käyttöön vihitty näkötorni
kohoaa 11 metrin korkeuteen, joten sieltä näkymät ovat vertaansa vailla.
Vaikka Käskyvuorikin kohoaa 188
metrin korkeuteen, sen uljaista maisemista on helppo päästä nauttimaan.
Parkkipaikalta kulkee männikön halki
vuoren laelle tasainen tie, jonka nousu
on hyvin maltillinen.
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Käskyvuorella Kihniössä (yläkuva) voi samoin kuin Alkkianvuorella Parkanossakin
rauhoittua komeaa maisemaa katsellen.
Tule nauttimaan luonnosta monipuolisesti:
– Viinikanjoki ja Kihniön taimenkosket ovat kalastajan paratiisi www.viinikanjoki.com
– Käenkosken Rantareitti ja frisbeegolfrata voimaannuttavat www.facebook.com/kiekonnakkelijat/

– Kaidoillavesillä seilaava Vesipääsky-lautta vie Käenkoskelta Metsämuseolle www.vesipaasky.fi
– Pirkanmaan erämessut kutsuvat
3–5.8.
www.pirkanmaaneramessut.fi
ja Ihminen luonnossa -seminaari 18.8.
www.visitparkano.fi/ihminen-luonnossa/
www.visitparkano.fi
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Kolumni
Aino Rimppi

Matkoja
joita himoitsemme
Bandat ovat saapuneet Suomen Ähtäriin. Maailman luonnonsuojelujärjestön WWF:n tunnuseläin
isobanda, jättiläispanda, asuu nyt myös Euroopan
Pohjolassa. Tervetuloa! Onko bandojen tarhauksella meidän maassamme myös järkeä, on toinen
juttu.
Bandan näkeminen 1980-luvulla Kiinassa tuntui
lähes taianomaiselta. Vai oliko se sittenkään sitä?
Tapaamani banda ei ollut mustavalkoinen vaan
mustankellertävän röhnöinen vanha nalle, joka
istui apean näköisenä paksujen kaltereiden takana
betonilattialla ja nakersi kuivahkoa bambun vartta.
Itku siinä meinasi tulla.
Kaiketi bandojen tarhaaminen Kiinan ulkopuolella on pelastanut lajin – myös ihmisen iloksi. Niitä
nähdäkseen ei tarvitse enää matkustaa Kiinaan
asti.
***
Kiinan sijaan suomalaiset himoitsevat nyt Malediiveille, Mauritiukselle ja Karibian risteilylle,
viestittää TUI Finland, entinen Finnmatkat, joka
järjesti Himotuin loma -äänestyksen. Malediivit
ja Mauritius kutsuvat palmujen, hiekkarantojen ja
auringon palvojia, mutta harvempi niin kauaksi
pystyy kukkaron nyörejä raottamaan. Karibian risteilyllä lienee viikkonsa viettänyt jo moni suomalainen. Tunnen useampia.
Itselläni ei ole himoa kaukaisiin kohteisiin. Ei ole
rahaakaan. Sitä paitsi aurinkorannoilla pitkästyn
ja jättimäisiä aluksia kammoksun. Adrianmerellä
28 matkailijan kanssa purjehtiminen pienellä purjeveneellä sen sijaan lämmittää yhä mieltäni.
Kaupunkilomalle olen aina valmis lähtemään.
Kyselyjen mukaan myös lähes puolet suomalaisista suunnittelee kaupunkilomaa vuoden 2018
aikana, tiedottaa Suomen matka-toimistoalan liitto
SMAL. Viime vuonna ulkomaille suuntautuvia
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kaupunkimatkoja myytin kaikkiaan 783 400 matkaa, 7,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.
Lisäksi Euroopan vetovoimaisuus jatkaa kasvuaan.
***
Lepo ja palautuminen ovat nykyisin ”megatrendi”,
kerrotaan niin ikään TUI Finlandista, joten suomalainen matkailija haluaa tänä vuonna istua hotellissa omalla terassillaan, veden äärellä – useimmiten Kreikassa. Koska pohjoismaalaiset matkailijat rakastavat viihtyisiä ulkotiloja, hotelleihin on
myös ryhdytty rakentamaan näitä hotellihuoneen
jatkeita.
Minun mielestäni parempi vaihtoehto palautumiseen olisi pakata pieni eväsreppu selkään ja lähteä
vaikka Pirkanmaalle, Ritajärven luonnonsuojelualueelle, mikä palkittiin Vuoden retkipaikkana
2017. Toiselle sijalle ylsi Riisitunturi ja – yllätys
– Raision alppiruusupuisto.
Ritajärven luonnonsuojelualue sijoittuu somasti Sastamalan keskustan ja Tampere-Turku -tien
välimaastoon. Alueen kolme rengasreittiä kiertelee siirtolohkareisen erämaan järvi- ja metsämaisemissa, 178 hehtaarin alueella. Alueen maat on
tarkoitukseen lahjoittanut Sastamalan kaupunki –
alkuaan suurin osa alueesta on edesmenneen tehtailijan Kaarlo Palmgrenin lahjoitus. Sastamalan
virkeä ja aloitekykyinen maaseutujohtaja Kaarina
Pylsy on hankkeen takana.
Ehtisikö vielä viuhauttaa Ateneumissa loistavaksi
ideaksi osoittautunutta museokorttia von Wright
–veljesten näyttelyssä? Heidän upeat lintuteoksensa ovat esillä 25. helmikuuta asti? Ellei ehdi,
niin sitten seuraavan museoon! Museokortin kera
pikavierailutkin luonaavat. Aiempien museokäyntiennätysten tiedetään rikkoutuneen noin 40
museossa.
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Julkinen keskustelu
koulujen kesälomista!
Matkailu on merkittävä ja työllistävä elinkeino koko Suomessa.
Se on myös yksi tulevaisuuden kasvualoista. Koulujen kesälomien
siirtoa on selvitetty aiemminkin, mutta ei matkailun edistämisen
tai kansantalouden näkökulmasta, tiedottaa Työ- ja elinkeinoministeriö.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä on nyt käynnistänyt selvityksen
koulujen kesälomien siirron taloudellisista vaikutuksista matkailuelonkeinolle, mistä myös Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry kovasti ilahtui.
Työ- ja elinkeinoministeriö toteaakin, että koulujen loma-aikojen
muuttaminen on ollut matkailun edunvalvojien yksi tavoitteista jo
vuosikymmeniä. Asia on nostettu esille muutaman vuoden välein,
sen kuitenkaan etenemättä.
Asiasta on kirjoittanut myös Matkailu-lehti, viimeksi numeroissa 4
ja 5 -2017, ja yhdistänyt maahamme saapuvan ulkomaisen matkailun kauniiseen, kesäiseen luontoomme. Talvimatkailu on meillä saatu kuntoon, erityisesti Lapissa. Nyt on kesämatkailun aika.
Toivokaamme, että ei kävisi kuten Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa todetaan: Nykyisillä loma-ajoillamme annamme kilpailijamaillemme kilpailuvaltin.
Asialla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Mahdolliset loma-ajan muutokset vaativat tarkan pohdinnan ja siihen liittyvien asioiden perkaamisen. Toivonkin asiasta käytävän avointa
keskustelua, ministeri Lintilä painottaa.
Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys on luvattu valmistuvan kevään aikana.
Aino Rimppi
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Timo Piilonen,
caravaanareiden työrukkanen
Haastattelu ja valokuva Aino Rimppi
- Miten vaha olet Timo Piilonen ja
mistä päin Suomea kotoisin?
- Olen syntynyt vuonna 1959 Äänekoskella. Äänekoski on osa minun
juurevuuttani. Olen ikuinen äänekoskelainen, nyt tukevasti riihimäkeläinen. Niistä paikkakunnista ei läsnä
ollessani pahaa puhuta.
- Mitä olet opiskellut?
- Alun perin olen valmistunut nuorisosihteeriksi Keski-Suomen Opistosta ja sen jälkeen iteronomiksi Porvoon Matkailuopistosta.
- Milloin aloitit Suomen Matkailuliitossa?
- Vuonna 1989. Muistan vieläkin
hyvin silloisen toimitusjohtajan Antero Tuomiston haastattelun.
- Mitä tehtäviisi kuului?
- SML:ssä kullakin yhdistyksellä
oli oma hoitajansa. Minä tein töitä
kakkien yhdistysten kanssa. Niin ala
tuli tutuksi ja ymmärsin, että matkailu on monitahoinen alue. Harrastusten kautta.
- Mitä mieltä olet Suomen Matkailuliiton katoamisesta kartalta?
- Se oli jäsenille suuri tappio. Mielestäni aatteellinen matkailutyö on

arvo sinänsä. Minä uskon kotimaan
tuntemisen merkitykseen. Se on yhtä
kuin kotimaan rakkaus.
- Nyt olet SF-Caravan -järjestön
toiminnanjohtaja.
- Vuonna 1994 olin mukana järjestämässä leirintämatkailijoiden kansainvälistä FICC Rallya, joka järjestettiin yhdessä Suomen Ladun, SFCaravanin ja Retkeilyjärjestön kanssa. Silloin tutustuin myös SF-Caravanin toimintaan. Vuoden 1996 lopulla
aloitin SF-Caravan -järjestössä.
- Ajoitko itse matkailuautoa?
Tunsitko alan omaksi?
- En silloin ajanut, mutta olin kiinnostunut. Olen mielelläni tekemisissä
ihmisten kanssa, ja järjestötyö on erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemista. On oltava sopivasti ”kaikkien
kaveri”.
- Edellyttääkö ala jossain määrin
Suomen tuntemista?
- Ei edellytä, mutta siitä on suurta
hyötyä, ja olen aina ollut kiinnostunut Suomen paikkakunnista. Murteet
ja vaikkapa urheiluharrastus johtavat
kiinnostukseen myös kotimaasta. Se
on rikkaus.

SML:n järjestöpäivillä 1980-luvun lopulla (vasemmalta) Antero Tuomisto SML:n
toimitusjohtaja, Matti Rossi Oulun Matkailuyhdistyksen puh.joht. ja Timo Piilonen.

6

- Hämeenlinna on SF-Caravan
ry:n keskuspaikka?
- Kyllä. Hämeenlinnassa teen työtä. Olen SF-Caravan -järjestön hallituksen esittelijä, pidän hallinnosta
huolta, panen toimeen päätöksiä, mitä hallitus päättää. Olen hallituksen
työrukkanen ja pidän työstäni. Otan
myös tarvittaessa kantaa asioihin, jotka liittyvät leirintämatkailuun.
- Miten paljon yhdistyksessä on
jäseniä?
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- Jäseninä on 78 jäsenyhdistystä,
joissa on yhteensä 62 867 jäsentä eri
puolilla Suomea.
- Olette paljon tien päällä – mikä
on liikennekulttuuri Suomessa?
- Kyllä suomalainen liikenne on
pääsääntöisesti hyvää ja turvallisuushakuista.
- Yhdistyksellä on oma lehti Caravan?

- Caravan on leirintämatkailun perhelehti. Se ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja sisältää esittelyjä matkailuautoista, leirintä-alueista ja -paikoista
sekä palveluista. Siinä on myös matkakertomuksia kotimaasta sekä ulkomailta, leirintämatkailijan näkökulmasta.
- Viihdytkö työssäsi?
- Kyllä. Olen onnellinen siitä, että

pääsen tapaamaan monenlaisia ihmisiä ja moneen suuntaan. Koko ajan
tapahtuu uutta ja mielenkiintoista.
Kiinnostus kotimaahan pysyy, sillä
ihmiset vaativat palveluja. Tämä alue
ei tule ikinä valmiiksi.
- Oletko itse innokas leiriytyjä?
- Joo, kyllä, vaimon kanssa matkaileminen ja leirintämatkailu on erittäin
mukavaa.

Koulujen kesälomien ajoitus
ohjaa matkailua
Kooste ja kuva Aino Rimppi

R

uotsinkielinen rehtorien
yhdistys, Södra Finlands
svenska rektorsförening,
ehdotti kesälomien alkua siirrettäväksi kahdella viikolla eteenpäin peruskouluissa ja lukioissa (HS 5.2.2018).
”Tällaisella siirrolla kesäloma osuisi
Suomessa suuremmassa määrin samaan aikaan muiden pohjoismaiden
ja muun Euroopan kesälomien kanssa.” Yhdistyksen hallitus on tehnyt
asiasta kansalaisaloitteen.
Tampereen pormestari Lauri Lyly
tarttui oitis Ruotsinkielisen rehtorien
yhdistyksen ehdotukseen ja antoi heti ajatukselle tukensa. Lylyn mukaan
kaupunki on saanut asiasta useita yhteydenottoja.
Kansanedustaja Jaana Pelkonen
kirjoitti blogissaan jo 9.6.17, että
koululaisten kesälomat ovat nykymuodossaan agraariajan jäänne, josta olisi korkea aika siirtyä
eurooppalaiseen aikaan. Hän pohtii sitä, miten ”nykyinen kesälomakautemme pakottaa matkailu- ja palvelualamme niille
epäsopivaan muottiin, kun Keski-Euroopassa lomasesonki on
vasta parhaimmillaan ja lomailijoita saapuu meille saakka –
usein pettymään, kun paikat ovatkin jo kiinni”. On selvää, että
ulkomaalaiset matkaajat suuntaavat lomallaan sinne, missä on
valmius ottaa turisteja vastaan.
Matkailu- ja Ravintolapalvelujen (MaRa) Vitriini-lehti on
niin ikään pohtinut koulujen kesälomien selvittämistä jo viime
vuonna. Sen mukaan kolme neljästä Vitriinin haastattelemasta
matkailuyrityksestä uskoisi hyötyvänsä merkittävästi, jos koulujen kesälomat ajoittuisivat juhannuksesta elokuun loppuun.
Vitriini ottaa Suomen matkailupalvelujen esimerkiksi torontolaisen nimimerkin cantravnutin kirjoittaman matka-arvion:
”Vierailimme Hangossa elokuun viimeisellä viikolla. Rannalla ei ollut ristinsielua ja kuapungissa vain muutama. Meille kerrottiin, että Hangossa kausi alkaa kesäkuun viimeisellä
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viikolla ja päättyy elokuun ensimmäisellä. Rannalla on paljon suljettuja aktiviteetteja. Kävelyretkellä ohitimme suljetun kasinon ja
päädyimme suljetulle kahvilalle.
Hangossa on varmaan erilainen
meininki niinä muutamina viikkoina, jolloin kaupungissa on oikeasti
ihmisiä.”
MaRan mukaan selvitys on tärkeä matkailuelinkeinolle, koska
monessa matkailuelinkeinon kannalta tärkeässä maassa elokuu on
paras lomakuukausi. Kesälomien
alkamisen siirtämiseksi kahdella
viikolla myöhemmäksi ovat ehdottaneet myös Suomen yrittäjät,
Keskuskauppakamari ja Elinkeinoelämän keskusliitto. Nyt tuli
esille myös Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys –SUOMA
ry , joka on ajanut asiaa useita vuosia: On hyvä, että asiaan on
reagoitu koululaitoksen sisältä!
Pelkonen jatkaa blogissaan Työ- ja elinkeinoministeriön ja
Visit Finlandin tiedotteiden pohjalta: Matkailuala on globaali
ja nopeasti kasvava tulevaisuuden ala. Suomen matkailutulot
ovat olleet jo useamman vuoden yli 13 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Alalla arvioidaan olevan mahdollisuuksia
kasvaa jopa 20 miljardin euroon vuoteen 2025 mennessä.
Matkatoimialat edustavat 3,8 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin maa- ja
metsätalous ja puolitoista kertaa enemmän kuin elintarviketeollisuus.
Maaseudun tulevaisuus pohtii nyt helmikuussa koulujen lomien siirtoa. Lehti kirjoittaa, että asiaa on jo hahmotellut elinkeinoministeri Mika Lintilä. Lintilän mukaan työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa selvityksen, olisiko koulujen kesäloma
siirrettävissä alkamaan viikkoa tai kahta nykyistä myöhemmin.
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Matkailuasiamies, seniori Arto Jokela:

Matkailu on elämää
ja elämä on matkailua

M

inulla oli mielenkiintoinen yli 40 vuoden työura
v. 1974-2015 matkailuasiamiehenä Kokkolassa, Keski-Pohjanmaan maakuntakeskuksessa. Vuonna
1969 perustettu Keski-Pohjanmaan matkailutoimisto oli ensisijaisesti Kokkolan
kaupungin matkailutoimisto, mutta se
hoiti yhteistyösopimuksella myös Keski- Pohjanmaan Matkailuyhdistys ry:n
asiat Suomen Matkailuliiton alueorganisaationa. Olimme myös Suomen Retkeilymajajärjestön palvelupiste. Hoidimme lisäksi vuonna 1978 perustetun
maakunnallisen matkailun markkinointiorganisaation, Center-Botnia ry:n hallinnon. Sen kampanjoiden vuosibudjetti
oli joskus yli 1 milj. mk. Näkyvimmin
olivat esillä Kokkola, Kalajoki, Kausti-

nen, Pietarsaari ja Oy Jakob Lines, joka
hoiti autolauttaliikennettä Ruotsista Pietarsaareen ja Kokkolaan. Talousmaakunnan kattava toiminta oli tehokasta ja
hyvää, mutta seutukuntien esiin marssi
omine EU- projekteineen hajotti sen.
Matkailun kehittäminen talousmaakunnan puitteissa on järkevää: Matkailutuloista hyötyy koko talousmaakunta.
Matkailupalvelut, mm. kulttuuri- ja virkistyspalvelut, lisäävät erityisesti alueen
oman väestön viihtyvyyttä. Ihmisiä varten palveluja rakennetaan ja alueen omat
asukkaat käyttävät palveluja lähimatkailussa. Monipuoliset matkailupalvelut ja
hyvät liikenneyhteydet lisäävät alueen
vetovoimaa.
Kaupunkien ja maakuntien matkailuorganisaatiot ovat olleet jatkuvasti ai-

kamoisessa muutoksessa. Matkailu on
toimialana kuin kalastus, jossa kaikilla
on asiantuntemusta. Kokkolassa matkailutoimi yhtiöitettiin jo vuonna 1988.
Myönteisenä seurauksena tästä oli, että saimme matkanjärjestäjäoikeudet.
Pienimuotoisessa
ulkomaanmarkkinoinnissa pidimme esillä Suomi-kiertomatkoja. Varsin pienillä markkinointiresursseilla saimme useita matkailijaryhmiä. Maamme maakuntien tulisikin
myydä aluettaan osana Suomea eikä
vain omaa aluettaan. Suomi on yhä
melko tuntematon. Ulkomaalaisen asiakkaan kannalta olisi hyvä, että hän
voisi aluksi ostaa laadukkaan Suomikiertomatkan, josta hän saisi hyvän ja
monipuolisen yleiskuvan koko maastamme.

SF-Caravan järjestön toimitusjohtaja Timo Piilonen (vas.) on yhteistyökumppanini jo vuosikymmenten takaa. (Kirjoittaja oik.)
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Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n ja Matkailu –lehden osastolla edustajana Eija
Kipinoinen.

Leena Rautavaaraan tutustuin aikoinaan Suomen Retkeilymajajärjestön
kautta.

Matkailuala on mielenkiintoinen,
mutta vaativa. Matkailun kehittämisessä vaaditaan monialaista osaamista
ja pitkäjänteisyyttä. Matkailutuotteen
kehittäminen, markkinointi, myynti ,
asiakkaiden hoito, ja palvelun toteutus
palautteen saamiseen on pitkä prosessi.
Hyvä kielitaito on erittäin tärkeää. Englannin osaaminen ei riitä. Tarvitaan ai-

maakuntien matkailuyhtiöt kyllä markkinoivat omia alueitaan ja matkailutuotteitaan, mutta tuntuu, että varsinaisia
kauppoja nämä matkailuyhtiöt eivät tee.
Näiden verovaroilla toimivien kunnallisten ja maakuntien matkailuyhtiöiden
tulisikin panostaa yhteistyössä ulkomaanmarkkinointiin ja tuoda konkreettisia matkailijaryhmiä maahamme. Markkinointi maailman matkailumessuilla
on mielenkiintoista työtä, mutta siitä on
tultava tulosta, konkreettisia, maksavia
ulkomaisia matkailijaryhmiä. Tulostavoitteeton matkailun yleismarkkinointi
on turhaa.
Matkailun kasvu on kiihtynyt pääkaupunkiseudulla ja Lapissa. Meillä on
kuitenkin tämä koko upea maa, Suomi.
Maamme kaikissa maakunnissa on suurenmoinen luonto, ystävälliset ihmiset
ja korkeatasoiset liikenne-, matkailu- ja
kulttuuripalvelut. Näiden pohjalle on
hyvä rakentaa Suomi-tuotteita ulkomailta tuleville matkailijoille. Myös VisitFinlandin pitää myydä koko Suomea,
eikä vain tuoda esille eri alueina Lappia, Rannikko-Suomea, Järvi-Suomea ja
pääkaupunkiseutua. Suomi on oikea ja
sopiva tuote ulkomailla.
Piipahdin Matka 2018 messuilla perjantaina 19.1.2018. Matkailuorganisaatioiden väki on vuosien saatossa vaihtunut. Silti tapasin monia vanhoja kollegoita ja yhteistyökumppaneita, eikä
juttuaiheista ollut puutetta: Matkailu on
elämää ja elämä on matkailua!

nakin ruotsin, saksan, venäjän, ranskan,
espanjan ja ehkä myös kiinan, japanin ja
muiden eksoottisempien kielten osaajia.
Maamme matkailuvirrat ovat hallinnassa, jos matkaohjelmat toteutetaan suomalaisten matkanjohtajien toimesta ryhmien omalla äidinkielellä. Tällöin matkan sisältöarvokin nousee.
Maamme kuntien, seutukuntien ja

Turun matkailusihteeri, seniori, Lauri Hokkinen turun seudun matkailuammattilaisten seurassa.
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Elokuva tuo uutta sisältöä
Turun matkailuun
Lassi Lähteenmäki

Moni matkailija haluaa nojata Apteekin baaritiskille ja asettua dekkareista ja
elokuvista tutun salapoliisi Vareksen asemaan. Turun linnassa kulkija etsii paikkoja, joissa Mika Kaurismäen elokuvan tyttökuningas on astellut. Tutut kohteet ja
ympäristöt saavat uutta vetovoimaa, kun ne ovat tulleet tutuiksi valkokankaalla.

V

isit Turku jakoi tammikuussa Matkailun Oskarin
Länsi-Suomen elokuvakomission elokuvakomissaari Teija Raniselle. Pystin jakoi juhlassa elokuvatuottaja Markus Selin.
Palkinnon perusteena on Teija Ranisen rohkea työ elokuvakaupunki
Turun hyväksi. Ranisen pitkäjänteisen työn myötä elokuva-ala on noussut yhdeksi Turun vetovoimatekijäksi, joka tarjoaa elämyksiä asukkaille
ja matkailijoille. Ala tuo koko Turun
seudulle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia työmahdollisuuksien ja matkailutulon muodossa.
– Elokuvakaupunki Turun nousu
alkoi vuonna 2010 kuudella Vares-

elokuvalla. Ranisen aikana Turussa
on kuvattu yhteensä 46 elokuvaa ja
televisiosarjaa, joiden alueelle jättämä taloudellinen hyöty on ollut 10
miljoonaa euroa, sanoo Visit Turun
matkailujohtaja Anne-Marget Hellén.
Ranisen johtama Länsi-Suomen
elokuvakomissio tarjoaa Turkuun
saapuville elokuvatuotannoille palvelua yhden luukun periaatteella.
Elokuvakaupunki Turkua markkinoidaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti kaupunkina, jossa elokuvan
tekeminen on sujuvaa. Tuotantoja
avustetaan kuvauspaikkojen etsimisessä ja kuvauslupien hankinnassa.
Komissio avustaa myös mm. yhteis-

työkumppanien, majoituksen, ruokailun ja tuotantotilojen etsinnässä.

Keskiaikainen Turku ja
lumoava saaristo
Turku on ympäristöineen elokuvan
kuvauspaikaksi mainiota aluetta. Turusta löytyy kaupunkinäkymiä keskiajalta nykypäivään. Satama, telakka, laajat puutaloalueet ja lähipuistot
tuovat kuvauksiin lisää ilmettä. Turun
keskustan liikenne on Helsinkiä hiljaisempaa, joten kadun sulkeminen
kuvauksia varten on helpompaa.
Turun ympäristöstä löytyy kameran
linssille syötettäväksi mm. hienoja
saaristonäkymiä, Naantalin puutaloidylliä, kalastajakyliä, vanhoja harmaakivikirkkoja ja ikivanhaa maaseutumaisemaa.

Kannustinjärjestelmä
puree

Elokuvakomissaari Teija Ranisen (oik) kanssa matkailun juhlaa Turussa viettävät
Visit Turun myynti- ja markkinointipäällikkö Satu Hirvenoja (vas) ja toimitusjohtaja Tarja Rautiainen Visit Naantalista.
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Vuosi sitten käyttöön otettu AV-alan
tuotantokannustinjärjestelmä hyvittää tuotantoyhtiöille 25 % tuotannossa Suomessa syntyneistä kustannuksista. Raninen on ollut voimakkaasti
luomassa tätä järjestelmää ja se näyttää tuottavan tulosta.
Esimerkiksi kiinalaisella rahalla
tuotettavaa Iron Sky The Ark – elokuvaa on kuvattu alkuvuoden aikana
Turun Akatemiantalolla. Yhtiö valitsi
Suomen ja Turun kannustinjärjestelmän ja elokuvakomission avun ansiosta.
– Kannustinjärjestelmän myötä
Suomi on vihdoinkin kiinnostava kuvauspaikka kansainvälisille tuotannoille ja sen myötä Suomessa tullaan
kuvaamaan yhä enemmän elokuvia,
iloitsee Oskarilla palkittu Raninen.
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EU –rahoitusta
septipalveluiden kehittämiseen

P

ienveneiden imutyhjennyspalveluita kehitetään
saaristomeren ja keskisen Itämeren alueella
kartoittamalla palveluiden nykytilanne sekä investoimalla uusiin ratkaisuihin ja nykyisten laitteiden korjauksiin.
Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana uudessa BATSECOBOAT-projektissa, joka parantaa veneiden käymäläjätteen
vastaanottoverkostoa koko keskisen Itämeren alueella Viron rannikolta Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan saaristoon suosituimmilla veneilyreiteillä. Tavoitteena on löytää
käyttäjäystävällisimmät sekä kustannustehokkaimmat ratkaisut käymäläjätteen keräämiseen.
- Vaikka käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin Suomessa jo vuonna 2005, Turun yliopiston ja PSS
ry:n vuonna 2016 toteuttaman tutkimuksen mukaan melkein 50 prosenttia veneilijöistä kuitenkin tyhjensi käymäläjätteensä vähintään satunnaisesti suoraan mereen. Syyk-
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si mainittiin useimmiten tyhjennyspaikkojen puutteellinen
määrä tai laitteiden huono käytettävyys, ja näihin haasteisiin uusi projekti pyrkii osaltaan vastaamaan, kertoo Pidä
Saaristo Siistinä ry:n projektipäällikkö Anna von Zweygbergk.
Septipalveluiden lisääminen ehkäisee rehevöitymistä
sekä parantaa palvelutasoa saaristossa ja tuo näin myös
myönteisiä vaikutuksia saaristomatkailuun.
Ensimmäisen vuoden aikana BATSECO-BOAT tuottaa
laajan kartoituksen keskisen Itämeren septipalveluiden nykytilanteesta. Osana kartoitusta määritellään myös suosituimmat veneilyreitit ja paikat, joihin imutyhjennysasemat
tulisi sijoittaa.
Tulosten pohjalta projektissa investoidaan kymmeneen
uuteen imutyhjennyslaitteeseen, joista kaksi sijoitetaan
Ruotsin Norrtäljeen, kaksi Ahvenanmaalle, kaksi Saaristomerelle sekä neljä Viron rannikkoalueelle.
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Turun Portsa
on ylpeä
ilmeestään

Visit Turku järjestää opastettuja kävelykierroksia Portsassa.
Lassi Lähteenmäki

Äiti työntää lastenrattaita Rauhankadun vartta pitkin. Remonttimies poikkeaa huikopalalle vanhaan kahvilaan. Matkailija ihailee Mikaelinkirkkoa, jonka tyyli vaihtuu sisälle
mentäessä. 100-vuotiaiden puutalojen Portsa on yksi Turun helmistä.

T

urun Portsan kaupunginosa on
virallisesti Port Arthur. Venäjä
taisteli Japania vastaan ja jostain sieltä saatiin Turun kahdeksanteen
kaupunginosaan fiini nimi. Engelin
suunnittelemasta alueesta tuli työläisten
kaupunginosa. On ymmärrettävää, että
pillitupakkaa imeskelevien muurareiden ja timpureiden suuhun Portsa sopii
luontevammin kuin Port Arthur.

Purkutuomio kumoutui
ja kukoistus alkoi
Portsan kauniit puutalot on rakennettu
noin sata vuotta sitten. Kuohuvaa kilistellään näinä aikoina monessa taloyhtiössä. Portsasta huomaa, että timpurit
ovat panneet parastaan, kun ikkunan-

pieliä on veistelty ja sokkelitiili muurattu.
1970-luvulla Portsaa oltiin romuttamassa. Puutalot olivat huonossa kunnossa ja muotivirtaus suosi silloin mineriittiä ja betonia. Tästä ilmapiiristä
portsalaiset eivät pitäneet ja he nousivat
kapinaan. Samalla syntyi Portsa ry, yksi
Turun aktiivisimmista kaupunginosayhdistyksistä.
Portsa pääsi peruskorjauskokeiluun ja
80-luvulla remonttivasara alkoi paukkua talossa kuin talossa. Muutamassa
vuodessa nuhjuisesta työläiskaupunginosasta tuli haluttu ja trendikäs alue.
Varsinkin lapsiperheet innostuivat Portsan taloista ja niiden suojaisista sisäpihoista.

Kävellen tavoitat
Portsan hengen
Matkailijalle Portsa on sopivan kokoinen. Alueen kävelee läpi kohtalaisen
nopeasti. Välillä kannattaa jäädä ihailemaan talojen kruusauksia tai sisäpihojen kotoista elämää.
Portsasta löytyy putiikkeja, joissa
hehkuu mennyt aika. Esimerkiksi Kosken leipomo on ollut Puutarhakadun
varrella samassa kiinteistössä tasan sata
vuotta ja siellä kuulee alueen parhaimmat jutut.
Aivan Portsan vierestä nousee mäki,
jonka matkailullinen arvo nousee vuosi
vuodelta. Se mäki on Kakolan, joka tyhjeni vangeista vuosia sitten. Ravintola ja
kahvila sieltä jo löytyvät. Panimo, kylpylä ja monet muut palvelut ovat sinne
lähiaikoina tulossa.

Mikaelin kahden
tyylilajin kirkko

Mikaelinkirkko on ulkoa uusgoottilainen ja sisällä hehkuu jugend.
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Mikaelinkirkon suunnittelukilpailun
voitti nuori Lars Sonck. Hän halusi
uusgoottilaista ilmettä Portsan sydämeen ja siitä valintaraati piti. Ennen
rakennusurakkaa Sonck matkusteli
Keski-Euroopassa ja siellä hän ihastui
uuteen tyylisuuntaan Jugendiin. Sonck
halusi muuttaa kirkon piirustuksia perusteellisesti, mutta siihen ei suostuttu.
Neuvottelujen tuloksena goottilainen
ilme säilyi ulkopinnassa, mutta sisältä
löytyy erittäin kiehtovia jugendin muotoja.

M A T K A I L U lehti

1 • 2018

Näyttely majakoista
johdattaa
kadonneen
Menetetyt
kulttuuriperinnön
majakat
äärelle
K i e h t o v a

M

erikeskus Forum Marinumin Menetetyt majakat-näyttely esittelee kertomusten, upeiden esineiden ja valokuvien avulla niitä majakoita, jotka Suomi on tavalla tai toisella menettänyt.
Majakat ja loistot ovat osa rakennushistoriaa, kulttuurihistoriaa, merenkulkumme historiaa ja meriturvallisuutta. Ne
ovat kotisaaria, tukikohtia, kiintopisteitä, muistoja ja monin
paikoin myös sotavuosien taistelupaikkoja ja sijaiskärsijöitä.
Jokainen sota on jollakin tavoin jättänyt jälkensä majakoihimme - ja majakkasaarilla asuneisiin ihmisiin. Eniten suomalaismajakoita on kuitenkin menetetty rauhanehtojen myötä tapahtuneiden alueluovutusten yhteydessä.
Osa majakoiden kiehtovuutta on niiden massiivisuudessa ja
sijainnissa ulkoluodoilla, säiden armoilla. Myös majakkasaarten elämäntapa, erossa yhteiskunnasta, on aina luonut tietyntyyppisen myyttisyyden majakoiden ympärille. Saarten asukkaille elämäntapa on ollut arkea, mutta ulospäin tuo arkinen
elämä vaikutti hyvin erikoiselta.
Niminä moni menetetyistä majakoista on tuttu: Suursaari,
Hanhipaasi, Ruuskeri, Narvi, Seivästö… Osasta jäi jäljelle
vain kasa kiviä, osa majakoista on yhä olemassa. Forum Marinumin näyttely perustuu Johanna Pakolan ja Seppo Laurellin
saman nimiseen tietokirjaan, ja Pakola itse on ollut kantava
voima myös näyttelyn toteuttamisessa. Lisäksi korvaamaton
apu on ollut Majakkamestarit ry:n jäsen Pekka Savola. Tervetuloa tutustumaan kiehtoviin majakoihin!
Menetetyt majakat-näyttely esillä Forum Marinumissa
31.1.-7.5.2018
www.forum-marinum.fi
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Uusi luonto-opas Naantalista:

Vesi ei estä saaristossa
matkailua

Monen retkeilijän lempipaikka löytyy nuotion ääreltä. Luonto-oppaan
toimittaneet Anne Pentti ja Reima Orvasto herkuttelevat merimaskulaisen Taattisten matkailutilan laavulla. Kuva: Lassi Lähteenmäki.

Lassi Lähteenmäki

Saaristo-Naantalin moni-ilmeinen luonto on helposti tavoitettavissa, kun tietää, miten
kulkee. Merimaskulaiset luontoharrastajat Anne Pentti ja Reima Orvasto tekivät oppaan,
joka johdattaa reiteille, luontokohteille, saaristopalveluihin ja nuotion äärelle.

N

aantalin saaristomaisuus kasvoi kertaheitolla, kun saaristokunnat Rymättylä, Merimasku
ja Velkua liittyivät Naantaliin vajaa kymmenen vuotta sitten. Vähän myöhemmin
myös Livonsaari lohkaistiin Naantalin
puolelle.

Vettä joka suunnalla
Alueen luonto on hyvin vaihtelevaa ja
vesistöjen pilkkomaa. Naantalissa on
noin tuhat saarta ja rantaviivaa tuhannen
kilometrin verran. Järviä on paljon ja ne
löytyvät pääasiassa saarista.
Saarten kallioilta avautuu usein hienoja näkymiä, sillä tuuli pitää kalliolakien
puuston matalana. Kallioiden notkopaikoissa onkin sitten sitäkin vehreämpää.
Anne Pentin ja Reima Orvaston Saaristo-Naantalin luonto-opas esittelee
luontopolkuja, hienoja maisemapaikkoja
ja myös vähemmän tunnettuja luontokohteita, kuten komeita siirtolohkareita.
Kun vesi tulee vastaan, matkaa ei tarvitse siihen pysäyttää. Anne Pentin mukaan vesiä voi ylittää monella tavalla.
Lossilla pääsee mantereelta saarelle, pidemmälle pääsee yhteysaluksilla ja kanootin kyydissä voi tutkia lähivesiä.
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Naantalin luonto avautuu mainiosti myös talvella, esimerkiksi luisteluretkillä. Kuva: Reima Orvasto.
– Naantali koetaan yleensä kesämatkailukohteeksi, mutta alue näyttäytyy
hienona kaikkina vuodenaikoina, Anne
Pentti muistuttaa.

Retkeilijän löytää nuotiolta
Luonto-oppaasta löytyy myös hyviä uima- ja nuotiopaikkoja. Retkeilystä innostuneet Orvasto ja Pentti ovat listanneet kirjaan myös aimo annoksen erilaisia reseptejä, jotka toimivat ja maistuvat
avotulella.

Luonto-opas esittelee saaristoyrittäjien
monipuolista tarjontaa. Myös karttojen
lataamiseen omaan kännykkään annetaan hyviä vinkkejä.
– Tässä kirjassa on yhdistetty paperinen ja digitaalinen aika. QR-koodien ja
nettilinkkien takaa löytyy kartta, jossa
on alueen palvelut ja kirjassa esiteltävät
kohteet, esittelee Reima Orvasto.
Kirjaa myydään mm. VisitNaantalin
toimistossa tai netissä www.fandonia.fi.
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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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Elämysmatkalle
Ulvilan Leineperiin

S

atakunnassa, Ulvilan Leineperin kylässä sijaitseva
Leineperin eli Fredriksforsin ruukki perustettiin
Kullaanjoen Katokosken rannalle vuonna 1771.
Kukoistuskauttaan 1800-luvulla elänyt ruukki valmisti ja
jalosti raakarautaa eri käyttötarkoituksiin ja kuului Suomen
suurimpiin raudan tuottajiin. Teollinen tuotanto päättyi vuonna 1902. Sittemmin maanviljelystilanakin toiminut ruukinalue restauroitiin vuosina 1988-94.
Tänä päivänä Leineperin ruukki on yksi parhaiten säilyneitä ja rakennuskannaltaan täydellisimpiä ruukinalueita Suomessa, sisältäen yhden kolmesta säilyneestä masuunista Suomessa. Ruukin lukuisat rakennukset sijaitsevat ainutlaatuisen
hienossa jokimaisemassa kietoutuneina Leineperin kyläasutukseen ja vehreään luontoon.
Nykypäivän kiireiselle ihmiselle ruukki tarjoaa rauhoittumista ja elämyksiä. Suosittelemme kiireetöntä tutustumista
alueeseen, myllyn ja kosken äänien kuuntelua, pistäytymistä käsityöläispajoissa, museoissa ja näyttelyissä, herkuttelua
Savipakarin leivintuvassa, teatterin tenhoa, yön yli nukku-

16

mista, oppaiden tarinoihin eläytymistä, virkistys- ja juhlapäivien viettämistä sekä lukuisiin ruukin teematapahtumiin
osallistumista.
ww.leineperinruukki.fi
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Cedercreutzin museo

Emil Cedercreutzin museo –
matka kuvanveistäjän jalanjäljissä

S

atakunnan sydämessä Harjavallassa sijaitseva Emil
Cedercreutzin museo on yhdistelmä taidetta ja kulttuurihistoriaa. Museo perustuu vapaaherra Emil
Herman Robert Cedercreutzin (1879-1949) elämäntyölle.
Museo sisältää kuusi perusnäyttelyä, jotka esittelevät kuvan-
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veistäjänä, siluettitaiteilijana, kirjailijana ja kansatieteellisen
esineistön kerääjänä tunnetun taiteilijan laajaa elämäntyötä.
Yksi Emil Cedercreutzin elämäntyön helmistä ja museon
perusnäyttelyistä on hänen vuonna 1914 Harjavaltaan valmistunut taiteilijakotinsa Harjula. Kaunis ja omaperäinen koti on
kokonaistaideteos, jonka Cedercreutz sisusti kotimaasta ja ulkomailta hankkimallaan esineistöllä ja taiteella, kauniilla väreillä ja erilaisilla tyyleillä. Taiteilijakoti on avoinna yleisölle
ympäri vuoden.
Emil Cedercreutzin museo tarjoaa kävijälle mielenkiintoisen museokokonaisuuden ja ainutlaatuisen matkan menneeseen kuvanveistäjän jalanjäljissä. Perusnäyttelyiden lisäksi
museo järjestää vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia.
www.harjavalta.fi/palvelut/museo
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Kaikille avoin Klubi
Historiaa
Klubitalo on rakennettu kauniiseen Porin Etelärantaan vuonna 1854 kauppias August Björkmanin perheelle. Augustilla
ja vaimollaan Mathildalla oli 12 lasta. Talon alakerrassa toimi sekatavarakauppa ja yläkerrassa oli kauppiasperheen koti.
Björkmanien jälkeen Klubitalossa on toiminut mm. kansakoulu ja sotasairaala.

Svenska Klubben ja
Suomalainen Klubi olivat
talossa vuokralla vuoteen
1988, kunnes rakennus
siirtyi yhdistysten yhteisomistukseen.
Ravintola Suomalainen
Klubi - Svenska Klubben
on vaalinut juhla- ja ruokakulttuuria ansiokkaasti
1920-luvulta asti ja onkin
Porin vanhin ravintola.

Nykyaika
Tänään ravintolatoimintaa hoitaa Fazer Food
Services. Ravintolamme
ideologia on toteuttaa
palveluita talon perinteitä
kunnioittaen ja kokonaisvaltaisesti tarjota palvelua, joka ylittää asiakkaan
odotukset.
Ainutlaatuinen yli 160-vuotias päärakennus, saunatalo, talliravintola ja kaunis kesäpiha terasseineen tarjoavat tyylikkäät
puitteet erilaisista yritystilaisuuksista pienimuotoisiin ja lämminhenkisiin perhejuhliin. Suunnittelemme ja toteutamme
tarjoilut ammattitaidolla, tilaisuutenne teeman ja toiveidenne
mukaisesti.
www.fazer.fi/suomalainenklubi
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Laukon hurmaavat ritarit
ja muinaiset sankarit

Kartanon rouva,
historioitsija
Liisa Lagerstam
toivottaa ryhmävieraat lämpimästi tervetulleiksi.
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Puisto -näyttelyä seuraten. Samalla voi piipahtaa Puutarhurin
talossa katsomassa pittoreskia Modernia kustavilaista -näyttelyä tai kavuta Laukon keskiaikaiseen kellariin.
Kesä-elokuussa ryhmävierailun voi yhdistää Laukon kesätapahtumien yhteyteen. Kesäkuussa Laukossa on mm. Rohan tallien Ritariturnajaiset -viikonloppu ja kirjailija Kristiina
Vuoren Elinan surman syntysijoilla -viikonloppu sekä heinäkuisena viikonloppuna Muinainen Laukko -tapahtuma. Lisäksi koko kesäkauden kartanon puistossa nautitaan tasokkaista
konserttielämyksistä. Kartanovierailuun kannattaa yhdistää
Klaus Kurjen tien opastettu kierros. Kartano ja näyttelyt ovat
opastetusti avoinna ryhmille 4.4.-22.12.2018
Lisää korkeatasoisista opastuksista ja kesätapahtumista
www.laukonkartano.fi Vesilahden matkailuneuvonta www.
vesilahti.fi

www.laukonkartano.fi

L

aukon kartanon päärakennuksella matkataan vuonna 2018 suuren suomalaisen historiakartanon myyttiseen menneisyyteen. Laukon ritarit ja muinaiset
sankarit -näyttelyssä kotiin Laukkoon palaavat esihistorialliset aarteet kohtaavat tenhoavan antiikin ja taiteen. Yhteistyössä Suomen Kansallismuseon kanssa toteutettu suurnäyttely avautuu päärakennuksella toukokuussa 2018. Huhtikuun
aikana kartanolle saapuvat ryhmät pääsevät tutustumaan kartanon omaan taide- ja antiikkikokoelmaan kaikessa komeudessaan.
Toukokuussa Laukkoon saapuvat ryhmät pääsevät ihastelemaan myös esihistoriallisen kalmistoalueen yläpuolelle
kohoavaa Tapani Kokon fantastista Pakanakirkkoa. Kesän
myötä Tapani Kokon riehakkaan karnevalistiset puuveistokset valtaavat myös Näyttelyverstaan.
Juhlatallissa nähdään ruokailun ja ostosten lomassa uutta
ja vanhaa valokuvataidetta. Holvikattojen alta löytyvät niin
Suomi-Filmin tähdet kuin Erja Lempisen sielukkaat Muistojen maisemat.
Jos aikaa riittää, ryhmäläiset voivat tutustua
Pehtoorin talossa Signe Branderin Laukko
-valokuvanäyttelyyn.
Kartanon puistossa voi
käyskennellä Muistojen

Harmonikka soi laivalla

S

ata-Häme Soi –festivaalin harmonikkaristeilyllä monipuolista viihdettä 17.-18.3.2018
Turusta Tukholmaan suuntaavalla matkalla voit bongata tanssimusiikin konkareita ja tulevaisuuden taitajia.
Laivalla raikaa lähes kaksikymmentä
tuntia elävää tanssimusiikkia Souvareiden, Helminauhan, Jaakko Laitinen &
Väärä Rahan, Jämijärven pelimannien
ja monien muiden soittamana. Tanssin lomassa voit laulaa Mikko Alatalon
kanssa, tai hioa askelkuvioita Helena
Ahti-Hallbergin ja Eija Purasen johdolla. Niille, jotka haluavat vain kuunnella, on tilaisuus nauttia mm. Ojasen
veljesten jazzahtavista sävelistä. Ei sovi
unohtaa harmonikkakaraokeakaan, johon palkkasimme yhtyeen säestämään
innokkaita soittajia.
Sunnuntai käynnistyy musiikillisella
aamuhartaudella, jonka jälkeen jännitämme Kultaisen ja Hopeisen Harmonikan semifinaaleja, jossa nuoret kamppailevat pääsystä 7.7. Ikaalisissa pidettäviin finaaleihin.

Virallisen ohjelman ohella nauti myös
pop up –soitosta. Lapset ja nuoret rakastavat tätä lajia, ja on vain niin, että
heidän innostuksensa tarttuu.

https://www.ikaalistenmatkatoimisto.fi/
matkat/harmonikkaristeily/

Sata-Häme Soi –festivaalin harmonikkaristeily

Nauti musiikista
tanssista
yhteislaulusta
tunnelmasta!

Baltic Princess 17.–18.3. Turku-Tukholma
Ohjelmassa mm. Souvarit, Helminauha, Mikko Alatalo,

Helena Ahti-Hallberg, Eija Puranen, Jaakko Laitinen &
Väärä Raha, Jämijärven pelimannit ja monet muut.
Hinnat alkaen 75 €
(sisältää edestakaisen
bussikuljetuksen)
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Varaa ryhmällesi
matka osoitteesta
toimisto@satahamesoi.fi

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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Ravintolapalveluja Raumalla

T

allbo-ravintolat ovat tarjonneet jo
25 vuotta laadukkaita ravintolapalveluja idyllisissä ja persoonallisissa toimipisteissään.
Villa Tallbo-pitsihuvila Raumanmeren
rannalla on ehdoton ryhmien ruokailupaikka. Tallbo´n seisova pöytä on noutopöytien aatelia ja tunnettu lukuisista herkuistaan jo kautta matkailevan Suomen.
Laivanvarustajasuku Granlundin v. 1901
rakennuttama tunnelmallinen pitsihuvila
on osa Rauman merenkulun historiaa ja
ruokailu sen kauniissa saleissa on yksi retkenne kohokohdista.

Ravintola Savila
Toiminta on laajentunut vuosien myötä ja
v. 1997 perustettiin Wanhan Rauman sydämeen, keskelle Unescon maailmanperintöä, viehättävä lounasravintola, Wähä
Tallbo.
Toimittuaan 20 vuotta osoitteessa Vanhankirkonkatu 3, ravintolan toiminnot siirtyivät keväällä 2017 yhtiön hankkimaan
naapurikiinteistöön Savilanpuiston varrelle Vanhankirkonkatu 1. Uusissa, suurem-

Ravintola Savilan sali
missa tiloissa Wanhan Rauman toimipiste
voi tarjota asiakkailleen monipuolisempia
palveluja Ravintola Savilassa.
Ravintola toimii kolmessa kerroksessa.
Kellarikerros soveltuu erinomaisesti a la
carte- ja illallisruokailuun sekä tilauskäyttöön. Katutason valoisa ja idyllinen sali
houkuttelee lounasruokailemaan. Toisen
kerroksen kauniit kabinetit antavat hienot

puitteet perhejuhlille ja kokous- sekä koulutustilaisuuksille.
Ravintolassa on päivittäin vaihtuva, herkullinen lounas runsaine salaattipöytineen
ja tarjolla on myös a la Carte-listan annokset sekä viikoittain vaihtuvat edulliset suositukset. Tilamme soveltuvat loistavasti
ryhmien ruokailuun. Ruokatarjoilu toiveidenne mukaan.

Laadukkaita ravintolapalveluja idyllisissä
ja persoonallisissa Tallbo-ravintoloissa
Ravintola
Villa Tallbo

Petäjäksentie 178, 26100 Rauma
puh. 02-822 0733

Vanhankirkonkatu 1, 26100 Rauma
puh. 02-822 6610

www.tallbo-ravintolat.com
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Kuvassa Heidi Kirves ja Timo Luoma. Taka-alalla Anna Lemmetti-Vieri ja Toni Ikola. Kuvaaja Jyrki Tervo

Liian paksu perhoseksi
– soiva draamakomedia

V

aasan kaupunginteatterin
kevätuutuudet – hauskaa,
osuvaa ja koskettavaa koti-

maista
Uudessa draamakomediassa avautuu Ruutinojan kylän pienoismaailma:
Sisko Istanmäen romaaniin pohjautuva näytelmä ”Liian paksu perhoseksi”
hurmaa katsojat huumorillaan ja lämpimällä ihmiskuvauksellaan.
Istanmäen romaanin on Vaasan kaupunginteatterille dramatisoinut ja ohjannut suurelle näyttämölle vierailijana
Miika Muranen. Lavastuksen ja puvut
on suunnitellut Minna Välimäki (vier.).
Kapellimestarina toimii Sauli Perälä.
Liian paksu perhoseksi kertoo rehevästä ja toimeliaasta Kaisusta, joka
lähtee töihin Ruutinojan kyläkauppaan. Kyläläiset saavat päivittelyn aihetta, kun uusi riuska kauppa-apulainen pistää kaupan järjestykseen - ja
samalla muutaman vakioasiakkaan-
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kin - ja pöllyttää piintyneitä käsityksiä. Vähitellen Kaisun ja pienuutensa
kamppailevan kauppias Ernin välillä
heräävät lämpimät tunteet. Kaksikon
arkea sekoittavat voimakastahtoinen
Ernin äiti ja sisar.
Näytelmä kertoo inhimillisyydestä,
vahvuudesta ja rakkaudesta. Katsooko
rakkaus kokoa ja ulkoista olemusta?
Voiko oman paratiisinsa löytää sieltä,
mistä sitä vähiten odottaa? 1960-luvulle sijoittuvassa tarinassa soi nykypäivän musiikki: 2010-luvun vahvojen
kotimaisten naisartistien laulut, mm.
Anna Puun, Johanna Kurkelan ja Paula
Vesalan kappaleet. Lauluja säestää kolmihenkinen orkesteri.
Kaisun roolissa vierailee Heidi Kirves. Timo Luoma nähdään Ernin roolissa ja muissa rooleissa Anna Lemmetti-Vieri, Ilona Pukkila (vier.), Lauri Kukkonen, Toni Ikola, Ville Seivo,
Reetta Kankare ja Sauli Perälä.

Sumu vie nykypäivän
liike-elämän ja
politiikan kiemuroihin
Juha Jokelan tuore komedia SUMU
yhdistelee liike-elämän, tieteen ja politiikan kuvioita terävästi ja hauskasti.
Pieni suomalaisyrítys nimeltä Somnimag on kehittänyt huippuinnovaation: ihmisen aivotoimintaa tarkasti mittaavan laitteen. Kallis laite saa
vientitukea ja sitä lähdetään joukolla
myymään Venäjälle. Vastassa on kuitenkin nykypäivän todellisuus, jossa
pienen yrityksen edustajat joutuvat
luovimaan: Venäjän Ukrainan-politiikka, EU:n talouspakotteet sekä pienen maan ja sen suuren itänaapurin
suhteet… Esille tulevat monenlaiset
kysymykset, myös moraaliset: miten
pitkälle voidaan kaupankäynnin keinoissa joustaa, että kauppa syntyy?
Ja mihin tarkoitukseen liikekumppani
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aikoo laitetta käyttää? Somnimagin
toimitusjohtaja Olli on pahassa välikädessä, kun markkinointipäällikkö on valmis tinkimään periaatteista
projektin nimissä ja firman päätutkija
puolestaan vastustaa koko Venäjä-yhteistyötä.
Näytelmän on ohjannut pienelle
näyttämölle Erik Kiviniemi ja lavastanut ja puvustanut Maria Antman.
Rooleissa esiintyvät Jorma Tommila, Jari Hietanen, Oiva Nuojua, Kirsi
Asikainen, Essi Hurme, Ville Härkönen, Emmi Kangas ja Miia Kahila.

Timo Luoma ja Heidi Kirves.
Kuva Jyrki Tervo
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Musta lammas, kuva Paula Ojansuu

Ilo Ensemble, kuva Anne Roininen

LiPUt

xxVi 9.-13.5.2018

.fi
studioticket
&
NetTicket.fi
15.2. 

sVaNholm SiNgers (sE)
MUKANA MYÖS

Ilo ensemble, Kraja (SE), Musta LaMmaS,
Naiskuoro VälkE, SPIra EnSEmblE, Studentkören
Pedavoces, TamPereEN FiLharmoniNEn kUoro

vaasachoirfestival.fi
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Vokaali- ja
kuoromusiikin
juhlaa

K

evät täyttyy 9-13.5.2018 laulumusiikin sävelistä, kun
Vaasan kuorofestivaali polkaistaan käyntiin toukokuussa 26. kerran. Kansainvälinen tapahtuma tarjoaa
energisen kattauksen kuoromusiikin ystäville.
Pääesiintyjinä ovat Ilo Ensemble, Musta lammas, Kraja (SE),
Naiskuoro Välke, Spira Ensemble, Studenkören Pedavoces,
Svanholm Singers (SE) ja Tampereen Filharmoninen Kuoro.
Nousevaa laulumusiikin sukupolvea edustavat Ilo Ensemble, Musta lammas ja Spira Ensemble, jotka ovat kuoroiästään
huolimatta keränneet mainetta kansallisilla ja kansainvälisillä
areenoilla. Ruotsalaista huippuosaamista kuullaan kamarikuoro Svanholm Singersien ja lauluyhtye Krajan voimin.
Toivo Kuulan kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100
vuotta. Sen kunniaksi festivaaleilla esitetään Kuulan Stabat
mater teos Vaasassa ensimmäistä kertaa. Konsertissa esiintyvät Anna-Maria Helsingin johdolla Tampereen Filharmoninen
Kuoro sekä Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterit yhdessä.
Studenkören Pedavoces osallistuu konserttiin a cappella –osiolla. ”Viisipäiväisen festivaalin aikana kuullaan jälleen upeita
konsertteja ympäri Vaasaa ja lähikuntia”, iloitsee festivaalin
tuottaja Toni Sjöblom.
www.vaasachoirfestival.fi
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Poliisimuseo –
poliisin ammatti tutuksi

Lääninkurssin poliisikonstaapelit teoriatunnilla v. 1931.
Kuva: Poliisimuseo

P

oliisimuseo on koko perheen museo, joka esittelee poliisin ammattia ja historiaa.
Lapsille suunnatussa poliisikamari Pokelassa saa pukeutua poliisiunivormuun ja kokeilla erilaisia poliisin tehtäviä. Vuonna 2018 Poliisimuseossa
on esillä perusnäyttely ja kaksi vaihtuvaa näyttelyä.
Itsenäisyyden juhlavuoden erikoisnäyttely Järjestys romahtaa 1917 - Kun viha muuttui hyveeksi ja
kosto ansioksi kuljettaa museovieraan läpi itsenäisen
Suomen sekasortoisen syntyvuoden. Mitä tapahtuu,
kun vastakkainasettelu jakaa maan eivätkä kansalaiset enää luota järjestysvaltaan?
Riittääkö pituus poliisiksi? Entä montako leukaa
jaksaa vetää? Ja miten on lukutaidon laita? Sen vieras
voi selvittää Poliisimuseossa Muodollisesti pätevä Poliisikoulutus 100 vuotta -näyttelyssä, joka esittelee poliisikoulutuksen vaiheita 1800-luvun lopulta
nykypäivään. Näyttely avautuu yleisölle 23.helmikuuta.
Poliisimuseon perusnäyttely uudistuu vaiheittain ja
kevään aikana on tulossa mm. virtuaalilaseilla katsottava elämyksellinen ajokokemus poliisiautossa.
Poliisimuseon verkkonäyttelyihin: Pussihousuista
haalareihin ja Itsenäisen Suomen poliisi. poliisimuseo.fi
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poliisimuseo.fi

”IHAN PARAS”

ILMAINEN
SISÄÄNPÄÄSY
Vaajakatu 2, TAMPERE
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Kuddnäs – Sakari Topeliuksen
lapsuudenkoti
Kuva: Leif Sjöholm

K

uddnäsin tilalla Uudessakaarlepyyssä syntyi 14.1.1818 poika, joka kastettiin isänsä mukaan Zachariakseksi. Näin 200 vuotta
myöhemmin me suomalaiset ja pohjoismaalaiset muistamme hänet Zacharias,
Zachris tai Sakari Topeliuksena, kaikkien rakastamana satusetänä, kirjailijana,
historioitsijana, naisasiamiehenä, pikkulintujen suojelijana ja lehtimiehenä.
Museona vuodesta 1934 toiminut
Kuddnäs, Topeliuksen lapsuudenkoti, avaa jälleen ovensa laajojen restaurointitöiden jälkeen vierailijoille
15.5.2018. Juhlavuoden aikana Uudessakaarlepyyssä muistetaan Topeliusta monin eri tavoin, mm. Alexander
Reichsteinin tekemällä Topeliuksen satumaailma-näyttelyllä, Lars Huldénin
ja Anci Holmin kesäteatterilla ”Den
eviga sommaren” sekä joulukonsertilla
Munsalan kirkossa 1.12. Topeliuksen

joululauluista koostuvan konsertin kapellimestarina toimii Anna-Maria Helsing.
Topelius 2018 -jubileumsårets nationella huvudfestligheter firas i Nykarleby lördag eftermiddag den 11 augusti under rubriken Strövtåg i Topeli-

us värld. Det är festligheter i form av
en vandringsfest med programpunkter
som belyser Topelius livsverk ur olika
synvinklar.
Lisätietoja:
www.nykarleby.fi/topelius
www.nykarleby.fi/kuddnas

ZACHARIAS TOPELIUS JUBILEUMSÅR I NYKARLEBY
SAKARI TOPELIUKSEN JUHLAVUOSI UUDESSAKAARLEPYYSSÄ

15.5
15.5
25.6
1.7
6.7
20.7
11.8

www.nykarleby.fi/topelius
Kuddnäs museum öppnar. Kuddnäsin museo avaa ovensa (15.5-31.8)
Topelius sagoland-utställning i Rådhuset / Topeliuksen satumaa-näyttely Raatihuoneessa (15.5-30.11)
Återinvigning av Kuddnäs / Kuddnäsin uudelleen avajaiset
Urpremiär ”Den eviga sommaren”, sommarteater på Kuddnäs / Kuddnäsin kesäteatterin kantaesitys
Visafton på Majniemi / Kesäisiä lauluja Majniemessä
Valters födelsedag på Stadsbiblioteket / Valtterin syntymäpäivät kirjastossa
Jubileumsårets huvudfestligheter. Strövtåg i Topelius värld /
Juhlavuoden päätapahtuma. Samoilu Topeliuksen maailmassa
Tel: 06 7856 111
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Kuva: Wild Taiga / Lassi Rautiainen

Lumikenkäily tykkylumisessa metsässä
Kuva: Suomussalmen kunta

Hossan matkailu
saa lisää tiloja
Teksti Aino Rimppi

H

ossan kansallispuisto Suomussalmella on Suomen
40. kansallispuisto ja Suomi 100 –kansallispuisto, jonka presidentti Sauli Niinistö vihki käyttöön
kesäkuussa 2017. Merkittyjä polkuverkostoja on noin 90 kilometriä. Lisäksi mukaan lasketaan Martinselkosen ja Murhisalon luonnonsuojelualueet ja Ylivuokin virkistysalue.
Tänä talvena tykkylumi on haitannut retkeilyä. Lumen painosta kaatuvista puista on varoteltu, eikä kaikkia retkireittejä
pidetä auki. Myöskään järvien jäille ei pidä mennä liian rohkeasti, sillä paksut lumet ovat estäneet vesien jäätymisen pitävään vahvuuteen.
1600- ja 1700 -lukujen levottomuudet ajoivat ihmiset piilopirtteihin, mutta aina on tultu takaisin näille itäisen PohjoisSuomen selkosille. Nyt kymmenet tuhannet matkailijat tulevat
Suomussalmelle retkeilemään ja tutustumaan paikalliseen elämäntapaan sekä kulttuuriin. Matkailupalvelut Hossan kylällä
tarjoavat yöpymiseen mm. leirintäalueita ja vuokramökkejä,
kansallispuiston alueella autiotupia ja laavuja. Kansallispuistossa on myöa useita tulentekopaikkoja polttopuineen.

Hossa on myös mukana Land of National Parks -konseptissa, josta kaavaillaan kansainvälisen luontomatkailun brändiä
yhdessä muiden kansallispuistojen kanssa. Hossan kehittämishankkeiden lisäksi Arktiset Aromit ry tekee Suomussalmella
omaa työtään.
Hossa.fi -osoitteesta löytyvät Hossan alueen /Hossan kylän
palvelut, majoituspaikat ja aktiviteetit
Luontoon.fi/hossa –osoitteesta löytyvät kansallispuiston reitit
ja nähtävyydet

Keväällä uutta kapasiteettia
Suomussalmen matkailun peruskivi on puhdas ja monivivahteinen luonto, 10 000-vuotinen historia, elinvoimainen kulttuuri – mm. Ilmari Kiannon Turjanlinna ja Reijo Kelan ideoima
Hiljainen Kansa – sekä nykyaikaiset palvelut.
Hossan matkailupalveluille kunta kaavoittaa nyt lisää alueita. Uusi kaava mahdollistaa Hossalle tulevaisuusloikan uusille
majoitustiloille ja muille tiloille kansallispuiston ulkopuolella,
kylässä. Kaavoitus valmistuu tänä keväänä.
– Jos kaikki menee putkeen, lisää Hossan hengessä -hankkeen projektipäällikkö Venla Karkola ja jatkaa, että valitusaika
on toki huomioitava, eikä siitä koskaan tiedä, mutta meillä on
yhteinen halu saada asia keväällä eteenpäin.
Muitakin uusia asioita Suomussalmella on tapetilla. Kunnanjohtaja siirtyy uusiin tehtäviin, joten kunnassa valitaan uusi
kunnanjohtaja, peräti seitsemäntoista hakijan joukosta.
Uutta yritystoimintaa on Hosassa kehitelty myös poron ympärille. Kansallispuistossa Hossa-Irni on yksi matkailukohde ja
siitä on työstetty ns. Porotilamatkailun kultajyvät -opas. Hossan alueen matkailu on Suomussalmen kunnan kehittämisen
kärkikohteita.
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Kotkan Langinkosken
historiaa
Ensin tulivat nunnat, sitten munkit
Kotkan Langinkoski tunnetaan keisareiden kalastuspaikkana. Aiemmin Kymijoen kosken kalastusoikeudet ovat kuuluneet ruotsalaisille nunnille ja Valamon luostarin munkeille.
Ruotsalainen mahtimies Bo Joninpoika Grip lahjoitti Vadstenan katoliselle birgittalalaisluostarille Langinkosken lohikalastusoikeudet vuonna 1380. Nunnat pestasivat työhön Viipurin linnanherran, joka lähetti suolatut kalat laivateitse nunnille
Ruotsiin. Epävarman poliittisen tilanteen lisääntyessä nunnien toiminta Langinkoskella hiipui, mutta koski kulki jonkin
aikaa nimellä Pirkonkoski.
Kalastusoikeudet siirtyivät munkeille, kun Venäjän keisari
Paavali I lahjoitti kruunajaistensa yhteydessä 1790 Langinkosken kalastusoikeudet Valamon ortodoksiselle munkkiluostarille. Munkit harjoittivat paikalla kalastusta 1800-luvun
alkuvuosikymmeniin saakka. Tältä aikakaudelta on muistona
Langinkoskella sijaitseva ortodoksinen kappeli, jossa pidetään edelleen tilaisuuksia.

Keisarillinen kalastusmaja
Oivallinen lohenkalastuspaikka lähellä Kotkan kaupunkia
houkutteli keisari Aleksanteri III:n Langinkoskelle. Kun keisarillinen perhe saapui Tsarevna -aluksellaan Kotkaan heinäkuussa 1887, seurasi keisariperhe laivalta käsin nuotanvetoa.
Ahti oli anteliaalla päällä ja kalastajat saivat yhdellä nuotanvedolla 21 lohta. Niistä ostettiin kaksitoista keisariperheen
muonavarastoon. Tämän käynnin aikana keisari esitti toivomuksen, että hänen perheelleen rakennettaisiin Langinkosken
rannalle kalastusmaja.
Alueelle nousi arkkitehti Magnus Schjerfbeckin suunnittelema keisarillinen kalastusmaja vuonna 1889. Aleksante-

Keisarillisen kalastusmajan yläkerta, keisariparin makuuhuone. Kalamajan sisustuksen suunnitteli arkkitehti Johan
Jacob Ahrenberg. (Museovirasto, kuvaaja Soile Tiirilä 2007).
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Langinkosken ortodoksinen kappeli vuonna 1890. Kappeli sijaitsee edelleen kalastusmajan läheisyydessä. (kuvaajan Daniel Nyblin, Museovirasto).
ri III ehti kuitenkin viettää kosken rannalla vain muutaman
kesän, sillä hän menehtyi 1894 munuaistulehdukseen Krimillä. Aleksanteri III:n muistokivi paljastettiin Langinkoskella
vuonna 1896. Keisarilliset vierailut päättyivät, kun Aleksanteri III:n poika Nikolai II vieraili Langinkoskella kymmenen
vuotta myöhemmin.

Kalamaja siirtyi Suomen valtiolle 1917

Suomen itsenäistyttyä kalamaja siirtyy valtiolle. Keväällä
1918 punaiset valtasivat kalamajan. Neuvokas vahtimestari
ehtii kuitenkin toimittaa majan liinavaatteet piiloon vaunuliiterin lattian alle. Vuonna 1918 rakensivat venäläiset juoksuhautoja Langinkosken alueella oleviin rinteisiin.
Unohduksiin joutuneen kalastusmajan pelasti Kymenlaakson museoseura, jolle myönnettiin oikeus museon pitämiseen
kalastusmajalla vuonna 1933. Rappeutunut kalastusmaja entisöitiin entiseen keisarilliseen asuunsa. Museoseura teki suoranaista salapoliisityötä esineiden ja huonekalujen löytämiseksi. Kadonneita esineitä löytyi mm. presidentin kesäasunnolta Kultarannasta, jossa ne oli sijoitettu vierashuoneeseen.
Museotoimintaa jatkoi Kymenlaakson museoseuran jälkeen
Langinkoski-seura.
Langinkosken museon tulevaisuus on avoinna Tällä hetkellä keisarillinen kalastusmaja on suljettuna. Metsähallitus on
nyt etsimässä uutta vuokralaista ja museotoimintaa on tarkoitus jatkaa kesään mennessä.
Lähteenä käytin: Backström, Ragnar, Langinkoski. Keisarillisen perheen kesäinen keidas. Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran toimituksia 1232. Saarijärvi 2009. Tyynilä, Markku,
Aleksanteri III. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. https://
kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3110 Kymen
Sanomat 15.12.2017 museon sulkemisesta. Yle 12.7.2017
Langinkosken aiemmasta historiasta ennen kalastusmajaa
https://yle.fi/uutiset/3-9708835
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Kesäteatteria ja tapahtumia
Mustion Linnassa

M

ustion linnan kesäteatterin uudet tuulet alkoivat
puhaltaa kesästä 2017 alkaen, kun Keskiset jättivät vetovastuun ansiokkaan ja pitkäaikaisen
teatteritoiminnan jälkeen Mustiolla.
Ensimmäinen kesä piti sisällään farssin Ministeriä viedään
ja muutamia yksittäisiä vierailuesityksiä mm. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanin konsertti ja Ismo Leikolan stand-up
shown.
Kesällä 2018 on luvassa 30 esitystä riemukkaasta farssista
TENORIT LIEMESSÄ. Ammattilaiset ovat myös tänäkin kesänä asialla ohjaajan Joonas Suomisen johdolla, kun aloitamme 14.6.2018 ja esitykset jatkuvat heinäkuun loppuun asti.
Mustion linnan kesäteatterissa on poikkeukselliset hyvät
olosuhteet paitsi miljöön ansiosta, myös kesäteatterissa on
tunnelmaa ja uuden katoksen ansioista yhä vain olosuhteet
paranevat. Uutena palveluna otetaan 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.
Vuokraisäntämme Linderin suku on pitänyt Mustion linnaa
jo historian ajoista asti ja haluamme kunnioittaa tätä saavutusta ja tehdä Mustion linnan vaiheista näytelmän.
Keskitymme VIIMEINEN PATRUUNA näytelmässä värikään ja merkittävän elämän eläneen Hjalmar Linderin tarinaan. Ensi-ilta 3.8.2018 – esityksiä 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.
Myös Mustion Linnan Ravintola Linnankrouvissa järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden! Keväällä 2017 valmistunut paviljonki mahdollistaa suurienkin juhlien ja erilaisten tapahtumien järjestämisen. Top Chef kokki, GLO hotel
Kluuvin keittiöpäällikkö Joseph Youssef vierailee Linnankrouvissa loihtien upean libanonilaisen menun.
Mustion Linnan tulevia tapahtumia:
www.mustionlinna.fi/fi/aktiviteetit/tapahtumat
www.mustionlinna.fi Mustion Linna on myös
facebookissa (Svartå Manor-Mustion Linna-Svartå
Slott) ja Instagramissa (@mustion_linna)
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Mustion Linna

Svartå Slott

Hotel Restaurant bbbb Conference Museum

Mustion Linnan kesäteatteri esittää
Tenorit liemessä

ja

viimeinen patruuna

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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Söderlångvikin kartanon tarina
Vapaasti mukaillen Kemiönsaari365 lehti (teksti Sam Cygnel)

Söderlångvikin kartano - tarina Amos Andersonista – miljonääristä, liikemiehestä,
taidemesenaatista ja ikuisesta poikamiehestä, joka testamenttasi kartanon ja muun
omaisuutensa Konstsamfundet -yhdistykselle.

A

ndersonin aikana kartano toimi hänen kesäresidenssinään ja kakkoskotinaan. Vuodesta 1965 se
on ollut avoinna yleisölle taide- ja henkilömuseona. Nykyään näyttelyitä täydentävät konsertit, lähiruokatapahtumat ja muu kulttuuritarjonta. Päärakennuksen taidenäyttely uudistetaan joka vuosi ennen kesää.
Café Vivanin leivonnaiset ja lounaat valmistetaan suurilta
osin kartanon omista ja lähituottajien raaka-aineista. Söderlångvikin tapahtumakoordinaattori Susanne Grönroos kertoo, että osa kesäohjelmasta järjestetään juuri kahvilan tiloissa. - Meillä on elävää musiikkia tiettyinä iltoina sekä teemapäiviä kuten Äitienpäivälounas ja rapujuhlat.
Lounasta tarjoillaan päivittäin kesäsesongin aikaan, sekä
viikonloppuisin syyskuussa. Kahvilassa on suoramyynnissä
kartanon omia tuotteita, kuten omenamehua, omenahilloa,
omenalimppua ja hunajaa. Muun muassa luontopolun laavu
ja kartanon hyvin leikatut nurmikot kuuluvat piknikvieraiden
suosikkipaikkoihin.

30

Söderlångvikin ohjelmatarjonnassa on teatteria, klassista musiikkia, pop- ja jazzmusiikkia sekä erilaisia työpajoja.
Ohjelmaa on eniten kesällä, mutta myös muina vuodenaikoina tapahtuu kaikenlaista. Teatteritarjonta toteutetaan yhteistyössä Åbo Svenska Teaternin ja Skärgårdsteaternin kanssa.
– Hyvinvointipuoli koostuu naurujoogasta, aamujoogasta ja
wellnesskursseista. Musiikkitarjontaa jatketaan mm Kemiönsaaren Musiikkijuhlien ja Baltic Jazzin kanssa. – Kuvataiteen
ystäville on tarjolla mm taiteilija Pive Toivosen vetämä akvarellikurssi. Villiyrttivaellukset ovat puolestaan jännittävä uutuus niille, jotka viihtyvät keittiössä.
Kartanon suurin tapahtuma, Omenapäivä, järjestetään
syyskuun lopussa, kun puutarhojen suuri omenasato on kerätty. Sadonkorjuujuhlissa kävijät voivat ostaa kartanon omenalajikkeita ja niihin liittyviä tuotteita, ja nauttia musiikista
sekä muusta koko perheelle suunnatusta kulttuuritarjonnasta.
Lue koko lehti Kemiönsaari365:
Visitkimitoon.fi
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Museokortti
on pääsylippu
250 museoon
Luontoa, taidetta
ja paikallisia
herkkuja kauniissa
saaristoympäristössä
Kemiönsaarella

Avoinna 15.5.–31.8. joka päivä klo 11–17.
Lounas päivittäin 1.6.-31.8. klo 12-16.
Syyskuussa auki viikonloppuisin
Juhannuksena suljettu
Amos Andersonin tie 2, 25870 Dragsfjärd
Puh. (02) 424 662 • sales@soderlangvik.fi
www.soderlangvik.fi

V

altakunnallisen Museokortin suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2017. Museokortin menestys vaikutti
myönteisesti museoiden kävijämääriin. Suomalaismuseoiden vuosi oli vilkas ja kävijämäärät kasvoivat ainakin 40 museokohteessa kaikkien aikojen ennätyslukemiin.
Museokortti teki vuonna 2017 uuden ennätyksensä, kun kalenterivuoden kokonaismyynti nousi yli 121 000 korttiin. Luku ylitti viimevuotisen 44 prosentilla. Museokortti oli joulun
lahjasuosikki: pelkästään joulukuussa myytiin ja uusittiin yli
36 000 korttia.
Museokortilla vierailtiin museoissa vuona 2017 noin 900 000
kertaa, joka on lähes puolet enemmän kuin edellisenä vuonna.
– Museokortin omistaja paitsi vierailee itse museoissa, houkuttelee mukaan myös ystäviään, Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä kertoo.
Suomalaisissa museoissa tehtiin kaikkien aikojen kävijäennätys (6,6 miljoonaa museokäyntiä) vuonna 2016. Vuoden
2017 viralliset kävijätilastot valmistuvat helmikuussa 2018,
mutta jo nyt tiedetään aiempien ennätysten rikkoutuneen ainakin 40 museossa.
Jopa 81 prosenttia suomalaisista tuntee toukokuussa 2015
käyttöön otetun kortin. Kortin asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa, mikä näkyy myös kortin
uusimismäärissä.
Uusimisprosentti vuonna 2017 oli noin 70.
Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu yli 250
museoon Ahvenanmaalta Inariin.
Kortti löytyy jo noin 150 000
suomalaisen taskusta.

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

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

Tilly Soldanin tarina
esillä Järvenpäässä !
Välähdyksiä – Björn ja Tilly Soldanin tarinasta
1.3.–31.8.2018

K
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

evään ja kesän 2018 näyttelyssä kerrotaan Björn ”Nisse” ja Mathilda
”Tilly” Soldanin tarinaa. Nisse ja
Tilly Soldan ovat tulleet tutuiksi Ahojen perheen aviokriisin kautta. Sekä Tillyn Järvenpään Ristinummella ja Kauniaisissa sijainneista lastenkodeista. Mutta millaisia heidän
elämäntarinansa lopulta olivat ?
Perheen kolmoisliiton lisäksi näyttelyssä
nostetaan omassa osiossaan esiin Björn Soldanin oma taiteellinen valokuva- ja elokuvatuotanto sekä toisessa osassa hänen äitinsä
edistyksellinen työ lastenkasvatuksen saralla.
Näyttely laajenee myös esittelemään suomalaisen lastenhoidon ja lastenkuvauksen historiaa Tillyn lastenkodeissa työskennelleen Ida
Suomalaisen sekä pienen ”Jutta”-tytön tarinoiden kautta.
Koe tunteisiin vetoava draamaopastus tai
osallistu toiminnalliseen pajaan !
www.jarvenpaa.fi/taidemuseo,
taidemuseo@jarvenpaa.fi

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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Exän uus ja vanha komedian rooleissa nähdään Anu Sinisalo,
Leena Uotila, Inka Kallén, Anna-Leena Sipilä ja Seppo Halttunen. ¨
Kuvaaja Kapina Productions.

Krapin kesäteatterin Pokka Pitää -näytelmän
Hyacinthina villitsee Anna-Leena.
Kuvaaja Kapina Productions.

Keski-Uudenmaan Teatterin
20-vuotisjuhlavuosi

K

eski-Uudenmaan Teatterin eli tuttavallisemmin
KUTin taival keskiuusimaalaisten omana ammattiteatterina saavuttaa 20-vuotisjuhlavuotensa vuonna 2018. Teatteri perustettiin vuonna 1998, joukon
teatterialan ammattilaisia toimesta, jotka huomasivat, että
alueelta puuttui teatteri. Mukana olivat muun muassa Ilkka
Heiskanen, Nicke Lignell, Miia Nuutila, Anu Sinisalo, sekä
Ulla-Sisko ja Simo Tamminen. Teatterin ensimmäinen ensiilta oli Kari Rentolan aikalaiskomedia Oy Pelastakaa miehet
Ab vuonna 1999.
20 – vuoden aikana teatteri on tuottanut Keski-Uudenmaan alueelle kaiken kaikkiaan 91 ensi-iltaa, joista 32 kantaesitystä, 17 lastenteatteriesitystä ja 5 tanssiteosta. Toiminta-ajatuksena on alusta saakka ollut tarjota alueen asukkaille
ammattiteatteria omissa kotikaupungeissaan.
Juhlavuoden kunniaksi teatteri kutsuu kaikki vuonna 1998
syntyneet nuoret katsomaan näytelmiä veloituksetta. Tempauksen kautta on tavoitteena kasvattaa uutta teatterikävijäsukupolvea KeskiUudellemaalle. Vuoden aikana tullaan näkemään myös pop
up – teatteria eri tapahtumien yhteydessä. Juhlavuosi huipentuu KUTin järjestämään juhlagaalaan syyskuussa 2018.
Juhlavuonna teatterin ohjelmisto on monipuolinen ja mukana on myös ripaus uusia tuulia. Uusintaensi-illassa nähtävä Kultakausi pureutuu Suomen taiteen kultakauden mestarien elämään ja merkitykseen kansallisen identiteetin muotoutumisessa. Vuoden ensimmäinen kantaesitys Exän uus ja
vanha tuo lauteille nykyaikaisen uusperhe-elämän koko kirjon – painajainen vai mahdollisuus? Kantaesitys Ford Fiesta
yhdistää autotekniikan ja parisuhdeanatomian, nyt tuodaan
miehet teatteriin! Juhlakesänä Krapille saapuu pyörremyrskyn lailla Hyacinth Bucket, vähemmän edustavien sukulaistensa kera. Syksyllä tuodaan ensi-iltaan musikaalin toiveista, kunnianhimosta ja ihmisistä ajassa. Lapsia unohtamatta;
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Mimmi-lehmä ja varis seikkailevat jälleen Krapin keväässä
ja kesässä.
www.kut.fi
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Liput ja tiedustelut

KUT:n toimisto
0 9 27 3 5 4 000
info@kut.fi

KUT.FI
LIPPU.FI
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Hanko-Porkkala meno-paluu
Evakuointi johti uusiin ystävyyssiteisiin

V

äestönsiirrot sotien aikana ja niiden jälkeen johtivat yllätyksellisiin tapaamisiin ihmisten välillä,
jotka ehkä muuten eivät olisi tavanneet. Degerbyn Igor museon tämänvuotisissa näyttelyissä kerrotaan mm.
hankolaisesta Nylundin perheestä, joka sai uusia ystäviä Degerbystä talvisodan jälkeen 1940, ja pian oli heidän vuoronsa tukea degerbyläistä Westerholmin perhettä Neuvostoliiton
vuokrattua Porkkalan alue.
Degerby – kunta, joka hävisi kartalta, on yksi museon tämänvuotisista pääteemoista. Eräs päähenkilöistä on Elin
Westerholm: degerbyläinen tyttö, jolla oli huippuarvosanat, ja joka meni naimisiin kylän taitavimman kirvesmiehen
Evald Westerholmin kanssa. Onnellinen ja ahkerasti työtä
tekevä kuuden lapsen perhe koki kaksi kovaa iskua vuonna
1944. Huhtikuussa kuoli Evald, ja syyskuussa selvisi, että
perheen piti jättää kaunis ja hyvin rakennettu kotinsa Degerbyssä.
Talvisodan jälkeen 1940 Degerbyhyn oli tullut uusia asukkaita Hangosta, jotka olivat aloittaneet uuden elämänsä täällä.
Täktomlainen Valdemar Nylund oli jo asettunut asumaan De-

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
34

Nuori Hilding Westerholm Täktomissa sisarensa Hildegardin
kanssa talvella 1945.
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gerbyhyn vaimonsa Esterin ja tyttärensä Dagnyn kanssa, kun
Hanko vapautettiin syksyllä 1941, ja oli aika palata. Perhe
oli ystävystynyt Degerbyssä Westerholmin perheen kanssa,
joten syyskuussa 1944, kun Porkkala vuokrattiin Neuvostoliitolle, Westerholmit saivat katon päänsä päälle Täktomista.
Elin Westerholmin ja muiden kiinnostavien degerbyläisten evakkojen tarinoihin voit tutustua Igor-museossa! Tämän
lisäksi esittelemme tarinoita ja kuvia neuvostotukikohdan
ajoilta – etenkin neuvostoliittolaiset lapset, jotka syntyivät
tukikohdalla, kertovat omista kokemuksistaan.
Jos Porkkalan historia kiinnostaa, voit pian tutustua koko
alueeseen uuden Porkkala-opaskirjan avulla. Opas esittelee
vuokrakauden tärkeimpiä muistoja.

Teatteri Avoimien Ovien
20-vuotisjuhlavuosi

T

eatteri Avoimissa Ovissa Helsingissä saa 13.2.2018
ensi-iltansa Aino Kallaksen näytelmä Sudenmorsian.
Esityksen ohjaa Heini Tola, rooleissa nähdään Maija
Andersson, Suvi Isotalo ja Sauli Suonpää. Uudessa sovituk-

sessa näytelmätekstin lomassa kulkee Kallaksen päiväkirjamerkintöjä.
Sudenmorsian (1928) on Aino Kallaksen tunnetuin ja vahvimmin omaelämäkerrallinen teos. Se kertoo tarinan Aalosta,
metsänvartija Priidikin vaimosta, jonka elämä on hyvää ja turvallista. Eräänä juhannusyönä hän kuulee metsästä kutsuvan
äänen, jota ei voi vastustaa. Aalo rakastuu palavasti Metsänhenkeen, muuttuu ihmissudeksi ja alkaa öisin juosta vapaana
ja kahleettomana susien laumassa. Kallaksen teoksen kehyksenä on vanha hiidenmaalainen tarina, kiehtova ja runollinen.
Uusi näyttämösovitus sijoittaa teoksen väkevästi ja ajattomasti tähän päivään.
Esitystä siivittää rouheasti sykkivä, uusi, yhden naisen
bändin livemusiikki. Aalon/Ainon roolissa nähdään Erottaja
1917–18-näytelmässä katsojia ihastuttanut Maija Andersson.
www.avoimetovet.fi

ensi-ilta

13.2.2018

teksti

rooleissa

Aino Kallas

Maija Andersson
Suvi Isotalo
Sauli Suonpää

ohjaus

H e i n i To l a

Kuvassa: Sauli Suonpää, Maija Andersson, Suvi Isotalo.
Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.
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Lipunmyynti (09) 4342 510
ti–pe klo 11–14
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki
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Hopealinjan reitillä
Sisävesiliikenteen alkuvaiheita
Tampere – Hämeenlinna -reitillä

H

öyrylaiva Ilmarisen aloittaessa liikenteen Tampereelta Hämeenlinnaan
vuonna 1863, kesti matka kaksi vuorokautta. Matka ei ollut vaivatonta, sillä
pysähdyksiä oli useita; laivaa jouduttiin mm. vetämään köysien avulla ylöspäin Lempäälän Kuokkalankoskessa.
Jotta matkalle päästiin, oli laiva ensin
jouduttu raahaamaan läpi kaupungin
Näsijärvestä Pyhäjärven rantaan. Loppumatkakin meni hyvin, vaikka Hämeenlinnaa lähestyttäessä olivat kivet
kolistaneet laivanpohjaa laivan siitä
kummemmin kärsimättä. Laivaliikenteen yleistymistä auttoi osaltaan myös
vuonna 1862 avattu junarata Helsingistä Hämeenlinnaan.

Hopealinja-laivareitin alus Valkeakosken kanavassa; kanava rakennettiin ankarina nälkävuosina 1866-1869, jolloin
siihen tuli kaksi sulkua.
Kuva Museovirasto,
valokuvaaja Matti Poutvaara 1963.

36
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Villin lännen meininkiä
ja kovaa kilpailua
Vuonna 1865 alkoi Hämeenlinnan ja
Lempoisten (nyk. Lempäälä) väliä
kulkea Elias Lönnrot-niminen laiva.
Hämeenlinnassa perustettiin Vanajaveden höyryalusyhtiö, jonka Vanaja
-niminen laiva aloitti liikennöimisen
Tampereen ja Hämeenlinnan välillä
1867. Sisävesilaivaliikenteessä vallitsi villin lännen meininki. Kilpailu oli
kovaa. Samoilla laivoilla, joilla turistit
halusivat nauttia maisemista, kuljettivat maalaiset tavaraa kaupunkiin. Viina virtasi ja laivajuopottelua halusivat
hillitä niin viranomaiset kuin raittiusyhdistykset.
Kun wihdoinkin sain palaawan ajurin ja nelistin rantaan, oli waltamerihöyry ”Luopioinen” jo iloisesti lähtenyt. Kysymyksessä oli tietysti kilpailu
»Pälkäneen” kanssa, jota kulkee melkein samaa reittiä ja saman kanawan
läpi Valkeakoskella. Satunnaisista
matkailijoista ei ollut niin tarkkaa wäliä. Aito kansallista. Sisävesilaivat kilpailemat siksi, kunnes törmäämät toistensa kylkeen.”
Valkeakosken kanavan valmistuttua
vuonna 1869 aloitti vähän aikaisemmin perustettu Vanajaveden Höyrylaivaosakeyhtiö liikenteen Roineella.
Höyrylaiva Roine lähti tiistai- ja perjantaiaamuisin klo 6.30 Hämeenlinnasta ja saapui reitin toiseen päähän
Längelmäelle seuraavana päivänä. Takaisin palattiin torstai- ja sunnuntaiaamuisin. Uusi yrittäjiä ilmestyi kuitenkin koko ajan ja vanhoja poistui.

Turistimatkailu alkaa
Sisävesilaivoilla matkustettiin, kun
haluttiin asioida kaupungissa tai kirkonkylässä, käydä sukulaisten tai tuttavien luona; matkustaminen sinänsä
oli sivuasia. Kun ns. asioimismatkoja alettiin yhä useammin tehdä junalla ja myöhemmin myös autolla, osa
laivayhtiöistä ryhtyi mainostaan palveluksiaan turisteille, joille matkustaminen, maisemat ja muu itse matkustamiseen kuuluva olivat tärkeitä.
Turistimatkailun Tampere-Hämeenlinna välillä aloitti Laiva Oy Matkailu
1939. Liikennettä suunniteltiin välille
Hämeenlinna-Kangasalan Vehoniemi,
mutta sodan syttyminen katkaisi nämä
suunnitelmat.
Suomen Hopealinja aloitti sotien
jälkeen vuonna 1949 uudelleen liikennöidä Vanajavedellä. Toukokuun
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lopussa 1949 m/s Vanaja aloitti liikenteen kutsuvierasristeilyllä, joka päättyi, kun alus ajoi tukkiin Konhon selällä. Alus vajosi, mutta se pystyi ajamaan rantakaislikkoon, eikä kukaan
edes kastunut.
Vesibussit m/s Birger Jaarli, m/s
Vanaja ja 121-paikkainen m/s Roine
kuljettivat matkustajia Tampereelle ja
Kangasalalle, ja vesibussi m/s Aulanko alkoi vuonna 1952 liikennöidä Vanajavedellä. Laivassa oli 185 paikkaa.
1980-luvulla Hopealinjan laivoille annettiin englanninkieliset nimet Silver
Star, Silver Svan ja uusimpana Silver
Sky.

Lähteenä käytetty:
http://matkailijayhdistys.com/
PDF%20UUSI/9mustonen.pdf
http://www.hamewiki.fi/wiki/
Vanajavesi#Hopealinja Hämäläinen
10.9.1968. Hämäläinen 10.7.1863
Hämetär 26.8.1916 Kivinen, Jussi,
Sisävesien mikrotonnisto. Pienet höyrylaivat Suomen ja erityisesti Kainuun sisävesiliikenteessä 1870-luvulta
1960-luvulle. JYVÄSKYLÄ STUDIES I N HUMANITIES 299. Jyväskylä 2016. Sisävesimatkailun historiasta löytyy tietoa myös osoitteesta:
http://joenhiisi.blogspot.fi/2014/05/laivanvarustusta-ja-sisavesimatkoja.html

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

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)
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Rakkaudella merkitty –
musikaali Jari Sillanpään elämästä
Suomen Kesäteatterin kesä 2018 on jälleen musiikin ja suurten tunteiden taikaa Kesällä
2018 Suomen Kesäteatteri esittää Valkeakoskella Rakkaudella merkitty - musikaalin
Jari Sillanpään elämästä ja Sappeessa nähdään Topi Sorsakosken elämään pohjautuva
menestysmusikaali On Kesäyö.

I

nhimillisellä huumorilla ja
vastustamattomalla koskettavuudella käsitelty elämänkerrallinen musikaali vie katsojan ensimmäistä kertaa musiikin, laulun ja
tanssin siivittämänä tämän taiteilijan
tarinaan.
Musikaalin tarinassa seurataan
Ruotsissa syntyvää suomenkielistä
poikaa, kuljetaan teinivuosien kipupisteet aina Tukholman yöllisten Discojen maailmasta Tangoprinssiksi ja
vuoteen 1995, jolloin unelmat toteutuvat tangokuninkuuden myötä. Matkaa Jarin rinnalla ovat kulkeneet tärkeät ja vahvat naiset, jotka ovat luotsanneet Jaria tunteiden myrskyjen ja
tyynien suvantojen matkalla. Matkalla, joka jatkuu edelleen.
Rakkaudella merkitty -musikaalissa nähdään kaksi Jaria yhtä aikaa
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lavalla. Jari Sillanpään rooleissa loistavat Jari Ahola sekä Martti Manninen. Jarin ihastumisen kohdetta näyttelee Olli Herman ja keikkamyyjän
roolissa nähdään Harri Penttilä. Jari
Sillanpään elämän tärkeitä naisrooleja esittävät Ushma Karnani, Heidi
Kirves ja Petra Ahola. Koreografina
ja tanssijana nähdään Jani Rasimus
ja kapellimestarina toimii Ali Ahmaniemi.

Menestysmusikaali
On Kesäyö
Sappeen kesäteatterissa
Topi Sorsakoski oli yksi Suomen ainutlaatuisimmista tulkitsijoista, joka
persoonallisella tyylillään ja tulkinnallaan valloitti Suomalaisten sydämet. On Kesäyö -musikaalissa kat-

soja nousee tämän mieleenpainuvan
hahmon kyytiin. Pitkä, hoikka kulkumies partoineen, pitkine hiuksineen
ja stetsoneineen on ohjaksissa ja vie
katsojaa hetken matkaa läpi elämäänsä. Kuvitteellisessa reissussa Olavi
Virta matkakumppanina lauletaan
suomalaisten sydämiin juurtuneita
ikivihreitä ja nauretaan hurtille huumorille.
Topi Sorsakosken roolissa nähdään
sen ainoa oikea esittäjä Ilkka Koivula. Koivula on saanut Sorsakosken
roolissa legendan eloon ennennäkemättömällä tavalla tulkiten hahmon
eleet, äänen ja olemuksen täydellisesti. Naispäärooleissa lavalla loistavat
Susanna Laine ja Mira Luoti. Olavi
Virran roolin hoitaa jälleen taitavasti Jani Koskinen. Musikaalin koreografiasta vastaa Daniel Paul.
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”Rakkaudella merkitty” työryhmä Jarin kanssa. Kuvaaja Daniel Paul.
Info teattereista: Valkeakoskella
Apianniemessä vuodesta 2010 toiminut kesäteatteri on tarjoillut vuosien
saatossa unohtumattomia tarinoita
yleisölleen. Heikki Paavilaisen ohjaamana olemme saaneet nauttia huikean suosion saaneista Pirkko ja Åke
- Vuosisadan rakkaustarina (2010),

Kuin Helminauhaa (2011), Villit vuodet! (2012), On Kesäyö (2013, Kesäillan valssi (2014), Pätkä Pääroolissa
(2015) sekä viimeisimpänä yleisöennätyksiäkin rikkonut Kirka – musikaali (2016).
Pälkäneen Sappeessa on Heikki
Paavilaisen ohjaamana esitetty Olavi

Suomen Kesäteatteri esittää kesällä 2018
Valkeakosken kesäteatterissa

Virta – musikaali 2009 sekä Kaikki
Oikein – lottovoittokomedia 2016.
Vehreän rinnemaiseman ympäröimä
530 paikkainen katettu kesäteatteri
saa kesäksi 2018 uusitun sateelta suojatun esiintymislavan.
Lisää tietoa esityksistä:
www.suomenkesateatteri.fi

Suomen Kesäteatteri esittää kesällä 2018
Sappeen kesäteatterissa musikaalin
Topi Sorsakosken elämästä

Ilkka Koivula, Mira Luoti,
Susanna Laine, Jani Koskinen
ja Mikko Huoviala

Käsikirjoitus ja ohjaus Heikki Paavilainen
Koreografia Jani Rasimus, kapellimestari Ali Ahmaniemi
Esitykset 12.6.-11.8.2018
Ryhmämyynti ja tiedustelut:
ma-pe klo 12-16 p. 0400 810 710
Lisätiedot: www.suomenkesateatteri.fi
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Käsikirjoitus ja ohjaus Heikki Paavilainen
Koreografia Daniel Paul, kapellimestari Jukka Hänninen
Esitykset 2.7.-19.8.2018
ENNAKKOMYYNTI:

Ryhmämyynti ja tiedustelut:
ma-pe klo 12-16 p. 0400 810 710
Lisätiedot: www.suomenkesateatteri.fi
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Näkymä laivojen lähtöpaikasta Laukontorilta. Kuva Hopealinjat

Koe unohtumaton elämys
Viikinsaaressa

V

iikinsaaren kesäteatterissa Tampereella nähdään
kesällä 2018 posketon riemupommi Aatamin puvussa ja vähän Eevankin. Musiikkikomedia on
klassista kesäiloittelua alastomimmillaan. Säntillisen asemapäällikkö Viirimäen aikataulut menevät täysin sekaisin. Siitä repeää kommellusten kirjo. Vaatteita häviää, vankikarkuri
viuhahtelee, panikoiva haarniska kirmaa ja voimistelunäytös
vinttikamarissa saa rakkauden roihahtamaan. Loppu on kuitenkin aikataulun mukaisesti onnellinen. Esityksessä irrottelevat komedian taitajat Eppu Salminen, Kaisa Hela Ja Jarkko Tiainen. Romanttisena parina nähdään Kai Vaine ja Anna

Ohjaus
Hanno Eskola
Musiikki
Mikko Alatalo

Ackerman. Loistavia arvioita saanut nelihenkinen orkesteri
jatkaa jälleen ensi kesänä. Musiikkina kuullaan kapellimestari Antti Parangon uudelleen sovittamia Mikko Alatalon supersuosittuja lauluja kuten Hasardi, Jos sua ei ois ja Ihmisen ikävä toisen luo. Esityksen ohjaa tamperelainen Hanno Eskola.
Pyhäjärvellä sijaitsevan Viikinsaaren vihreä luonto, idyllinen pitsihuvila, hiekkarannat ja nostalginen tunnelma hurmaavat kesäteatterinautintoineen koko perheen. Kaikki tämä
vain 20 minuutin laivamatkan päässä Laukontorilta.
www.viikinsaarenkesateatteri.fi

Lavalla mm.
Kaisa Hela,
Eppu Salminen,
Kai Vaine

14.6. - 11.8.2018
Liput
Kesäteatterin toimisto
puh 041 477 2949

www.viikinsaarenkesateatteri..
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Jarkko Tiainen ja Eppu Salminen Viikinsaaren kesäteatteri
2018 Kuva Kai G. Baer
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Orkesteriakatemia ja
tulevaisuuden huippulupaukset
Tampereella panostetaan sinfoniaorkesterin ja musiikkioppilaitosten yhteistyöhön

Toukokuisen Nuorten solistien konsertin johtaa Erkki Lasonpalo (vas.), joka johti Tampere Filharmoniaa myös tammikuisessa
sinfoniakonsertissa. Kuva: Maija Leino / Tampere Filharmonia

T

ampere Filharmonia soittaa torstaina 10.5. Nuorten
solistien konsertin, jonka johtaa kapellimestari Erkki
Lasonpalo, ja jonka solisteiksi saapuu kymmenen pirkanmaalaista tulevaisuuden huippunimeä. Konsertin solistit
valittiin helmikuisessa kilpailussa, johon osallistui kaksikymmentä videohakemusten perusteella valittua nuorta musiikin
harrastajaa ja ammattiopiskelijaa.
Nuorten solistien konsertti on osa Tampere Filharmonian ja
pirkanmaalaisten musiikkioppilaitosten yhteistyötä. Konsertti
järjestetään nyt kolmatta kertaa: ensimmäisen kerran kilpailussa menestyneet Nuoret solistit nousivat Suomen suurimman konserttisalin lavalle vuonna 2014 ja seuraavan kerran
vuonna 2016. Muitakin ammattiorkesterin ja oppilaitosten välisen yhteistyön muotoja on Tampereella löydetty: Sinfoniaorkesterin ja koulujen välisen vuorovaikutuksen tiivistämiseksi
perustettiin pari vuotta sitten Tampereen Orkesteriakatemia,
jonka puitteissa ammattimuusikot valmentavat musiikinopiskelijoita tuleviin haasteisiin.
”Se, että orkesterit tekevät juttuja nuorten kanssa, on ihan
huipputärkeää. Tällainen on oikeastaan tärkeintä, mitä me
musiikin kanssa työskentelevät voimme tehdä. Muuten tekisimme tätä hommaa vain itsellemme ja oikeastaan aika itsekkäästi”, toukokuisen Nuorten solistien konsertin kapellimestari Erkki Lasonpalo toteaa ja jatkaa: ”Muistan silloin kun
olin itse pikkuinen ja näin jonkun tyypin soittavan ja ajattelin,
että ’vautsi kun se soittaa hienosti ja tekee hienoja juttuja’.
Just sellaisista tilanteista se soittamisen kipinä lähtee.”
Suomen suurimman konserttisalin lavalla nähdään toukokuussa kymmenen Nuorta solistia, joista ihan varmasti kuullaan vielä konsertin jälkeenkin. Tätä tapausta kan-
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nattaa tulla seuraamaan kauempaakin! ”Se on yleisölle tosi
mielenkiintoista, kun ne ihmiset on niin erilaisia ja ikähaarukkakin on niin iso. Siinä on tosi vaihtelevaa ohjelmaa ja
jännittävä tunnelma, sillä solistit itse muistavat tuon hetken aina. Vaikka tekisivät tulevan uransa aikana miljoona keikkaa ympäri maailmaa, niin tuon päivän ne muistaa
ihan varmasti.” Nuorten solistien konsertti 10.5.2018 klo 15
Tampere-talon Iso Sali. Erkki Lasonpalo, kapellimestari
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Riemastuta arkeasi
Tampere-talon keväässä
Tampere-talon kevätkauden ehdoton
huipputapaus on Veljeni vartija -ooppera, eeppinen ja sinfoninen draama murskatuista unelmista, vaikeista valinnoista
ja suurista tunteista. Se on myös maailman ensimmäinen ooppera Tampereesta.
- Mieletön kevät on edessä. Uutuutemme on Talossa-konsepti, jossa keskitymme kolmen erilaisen konsertin
voimin yhden artistin tuotantoon. Tällä
ensimmäisellä kerralla teemme kunniaa
rokin kreiville, Ismo Alangolle, kertoo
Tampere-talon ohjelmapäällikkö Timo
Suomi.
Kansainvälinen supervieraamme on
Wienin filharmonikot kapellimestarinaan Zubin Mehta. Saamme nauttia
myös mm. David Bowien musiikista
Tony Viscontin ja Woody Woodmanseyn tulkitsemana. Kansainvälisen kevään huipentaa flamencomaailman kärkinimi Patricia Guerrero Catedralillaan.

Patricia Guerreron tanssin pyhä liturgia kutsuu pohdiskelemaan naisiin kohdistuvaa epätasa-arvoa uskonnon muodostamaa taustaa vasten.
Tampere-talon ohjelmisto voidaan
paketoida vähintään 10 henkilön ryhmille toiveita kuunnellen. Konsertin
yhteydessä voit nauttia maukkaasta ra-

vintolaelämyksestä ja käydä vaikkapa
Muumimuseossa.
www.tampere-talo.fi

Hyväntekeväisyyskonsertti TAYSin
lastensairaalan Aistihuoneen hyväksi.

Su 29.4.

klo 17 Pieni sali
Riku Nieminen,
Iiro Rantala ja
Sara Puljula
hillittömässä
musiikkikomediassa.
Liput 32 €

KUMMA PERUNA
–musiikkikomedia
Pe 25.5.

klo 15 Pieni sali

NAISTENPÄIVÄN KONSERTTI
To 8.3. klo 19 Iso sali

Esiintymässä mm.
Jaakko Ryhänen,
Pentti Hietanen perheineen
ja Marjukka Tepponen.
@TAMPERETALO

Tony Dunderfelt
luennoi
rakkaudesta ja
parisuhteen
intohimosta.
Liput 14 €

Liput 39 €, eläkeläiset 35 €,
Aistihuone-buffet 45 €

K50-FESTARIT:
TONY DUNDERFELT

KYSY RYHMÄALENNUKSIA! RYHMAMYYNTI@TAMPERE-TALO.FI

TAMPERE-TALO.FI/TAPAHTUMAT
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Klikattava paperi

V

uorovaikutteinen kartta vie
matkailijan verkkoon suoraan paperikartalta klikattavalla paperilla.
Helsinkiläinen karttatuotteisiin erikoistunut mainostoimisto Mediamaps
on ensimmäisenä Suomessa ottanut
käyttöön klikattavan paperin. Klikattava paperi mahdollistaa erilaisten multimedialähteiden kuten web-linkkien,
kuvien, videoiden jne. yhdistämisen paperikarttaan. Klikattava paperi on otettu
käyttöön mm. Saariselkä, Ivalo & Inari 2018, Levi & Kittilä 2018, Himos &
Jämsä 2018, Tahko & Nilsiä 2018, Kouvola 2018 sekä Lappeenranta, Imatra ja
Etelä-Karjalan maakunta 2018 – kartoilla.
Mediamaps on tunnettu laadukkaista
kartoista. Tuotevalikoimaan kuuluvat
mm. matkailijan palvelukartat, kaupunkikartat sekä erilaisiin tapahtumiin ja
yrityksille räätälöidyt kartat.

4

Uusi vuorovaikutteinen kartta mullistaa perinteisen paperikarttamainonnan
ja avaa niin mainostajalle kuin kartan
käyttäjällekin kokonaan uuden ulottuvuuden. Vuorovaikutteisissa kartoissa
käytetään Ricohin toteuttamaa Clickable Paper –sovellusta. Mediamaps tekee
tiivistä yhteistyötä Ricohin kanssa kehittäen klikattavaa paperia monipuolisiin käyttötarkoituksiin.
Lisätietoja:
marjo.wilska@mediamaps.fi

Kuopio Tanssii ja Soi

9. kerran, 13.-20.6.2018 järjestettävä Kuopio
Tanssii ja Soi -festivaali julkaisi ensi kesän pääohjelmansa. Tanssikesää siivittävät Hieronymus
Boschin maalaus ja Leonard Cohen.
Kuopio Tanssii ja Soi avaa ensi kesänä ovet Kanadaan. Pääohjelmassa vierailee kaksi maansa johtaviin
lukeutuvaa nykytanssiryhmää, Les Ballets Jazz de
Montréal sekä Compagnie Marie Chouinard. Kantaesitys tulee kotimaasta Carl Knifiltä. Festivaali on nyt
kahdeksanpäiväinen ja sen päättää kiinalaisten huikea
vierailu.
Les Ballets Jazz de Montréalin tuorein teos Dance
Me on ylistys Leonard Cohenille ja hänen musiikilleen. Teos sai kantaesityksensä joulukuussa. Hollantilaisen renessanssiajan taidemaalari Hieronymus Boschin maailmankuulu triptyykki The Garden of Earthly Delights, herää henkiin tanssin kielellä Compagnie
Marie Chouinardin tulkitsemana. Maallisten ilojen
puutarha etenee kuva kuvalta Eedenistä maallisten
nautintojen kautta helvetin kauheuksiin.
Kotimaiselta nuoremman polven koreografilta Carl
Knifiltä nähdään kantaesitysteos At Once, in Helsinki
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ja ruotsalaiselta tanssija-koreografilta Helena Franzenilta retrospektiivinen soolo Extended.
Suosittu gaala tuo Kuopioon intialaisen Aditi Mangaldas Dance Companyn sekä ranskalaisen Compagnie Didier Théronin. ”Intialaiset näyttäytyvät
tässä minun silmiini tuoreina ja raikkaina, erilaisina
kuin perinteiset maansa tanssiryhmät. Ranskalaiset
esiintyvät Ravelin vaikuttavaan musiikkiin tehdyllä
Shanghai Boléro -teoksella jonka trilogiasta Kuopiossa nähdään yksi osa”, jatkaa festivaalin taiteellinen
johtaja Jorma Uotinen.
Gaalassa vierailee myös Montrealin ryhmä israelilaisen Itzik Galilin teoksella sekä festivaaliyleisölle
entuudestaan tuttu hollantilainen Introdans. ”Gaalan
ohjelma täydentyy kevään aikana”, jatkaa Uotinen.
Gaalan juontava Uotinen esiintyy itsekin festivaalilla
konsertissa pianisti Jari Hakkaraisen kanssa.
Lapset ja nuoret ovat tänäkin kesänä vahvasti esillä festivaalilla mm. itävaltalaisen SEAD / Salzburg
Experimental Academy of Dancen, Glims & Gloms
tanssiteatterin, tanssioppilaitosten, Nukketeatteri Sytkyjen, tanssikurssien sekä toriohjelmien yhteydessä.
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Sisällissodan tuntoja
näyttämöillä
ja näyttelyissä
Lassi Lähteenmäki

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhla on takana ja nyt on aika
pohtia, miksi veli nousi veljeä
vastaan vuonna 1918. Punaisten
ja valkoisten julmaa sotaa tuodaan esille teattereissa, näyttelyissä, kierroksilla ja luennoilla
eri puolilla maata.

T

ampereen ja Valkeakosken punaisten naiskaarteista kertovan romaanin tapahtumia ja teemoja pyöritellään Tampereen Työväen Teatterin musikaalissa
Tytöt 1918 sekä Kom-teatterin Veriruusuissa. Tampereen
Teatterin 1918 Teatteri Taistelussa -esityksen keskeinen tapahtumapaikka on punaisten tukikohtana toiminut Teatterin
rakennus.
Rovaniemen Veljet keskenään – näytelmässä punikki Johannes ystävystyy porvari Hannekseen. Teos lähtee kiertämään Lappia ja vierailee 22 paikkakunnalla.

1918 Kuularuiskukomppania Helsingistä.
Kainuulainen torpparin tytär Elsamari pyrkii säilyttämään
puolueettomuutensa sodan aikana. Tästä on tehty näytelmä
Kajaaniin.
Porin teatteri katsoo sisällissotaa Anni Kytömäen Kultarinta-romaanin vinkkelistä. Esitys nostaa sodassa ja rakkaudessa kärvistelevän ihmisen rinnalle luonnon voiman.

Vapriikki pesi kasvonsa
Tampereen Vapriikin uudistettu näyttely kertoo sisällissodasta puolueettomasti ja puheenvuoron saavat myös sivustakatsojat. Vapriikissa kuullaan keskiviikkoisin myös luentoja
vuoden 1918 tapahtumista. Viimeinen luento on 18. huhtikuuta.
Satakunnan museon näyttely Porissa avaa julmaa vuotta
tavallisten ihmisten kautta. Tämä näyttely laittaa myös kävijän pohtimaan Itsenäisen Suomen vaikeaa alkua.
Liedon Vanhalinnan näyttelyssä on esillä taisteluaseita
molemmilta ryhmittymiltä. Vanhalinnan näyttely on kevätkaudella auki vain sunnuntaisin.

Jälkiä näkyy vielä Noormarkussa

Turun ratsuihin kuuluva sotilas Ruovedellä 1918.
Kuva Matti Luhtala. C BY Tampereen museot.
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Noormarkussa järjestetään vuoden 1918 tapahtumiin liittyvä kierros. Kierroksella on paljon koettavaa, sillä punaiset
ottivat sodan alkumetreillä Ahlströmin suvun ja yhtiön rakennukset tukikohdakseen. Miehityksen jälkiä näkyy ruukkialueen rakennuksissa yhä. Esimerkiksi Isotalon portaikon
luodinreiät jätettiin remontissa näkyviin.
Helsingin Kiasman vierestä lähtee joka toinen lauantai
kierros, jossa käydään läpi saksalaisjoukkojen hyökkäys punaiseen pääkaupunkiin. Viimeinen opastettu kierros on 21.
huhtikuuta.
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Berlinde De Bruyckere, Embalmed – Twins, 2017. Kuva: Sarianne Soikkonen / Sara Hildénin taidemuseo

Lohduttavia taideteoksia

S

ara Hildénin taidemuseon kevään näyttely luo katsauksen Berlinde De Bruyckeren koskettaviin teoksiin. Koko museon kattavaan näyttelyyn tulee veistoksia ja piirustuksia pääasiassa 2000-luvulta, mutta myös
1990-luvun lopulta.
Kuvanveistäjä Berlinde De Bruyckere (s. 1964) asuu ja
työskentelee Gentissä, Belgiassa. Gent kuuluu Flanderin
alueeseen, joka koki ensimmäisessä maailmansodassa eräät
länsirintaman tuhoisimmista taisteluista. De Bruyckere teki taiteellisen läpimurtonsa sodan traumoja käsittelevässä In
Flanders Fields -museon näyttelyssä vuonna 2000. Tuolloin
hän esitteli ensimmäisen hevosaiheisen veistoksensa: hevoset,
sodan viattomat uhrit, saivat tehtäväkseen kantaa menetyksen
ja vihan tunteita.
Taiteilijalle hevosten lumovoima perustuu siihen, että ne
kuuluvat yhtä aikaa historiaan ja nykypäivään. Myös tunteet
ja ihmismieli ovat historian saatossa säilyneet muuttumattomina, mistä taiteilija muistuttaa meitä viittaamalla teoksissaan taidehistoriaan.

Berlinde De Bruyckere pyrkii taiteessaan antamaan muodon jollekin sellaiselle, jonka katsoja voi kokea parantavana
tai lohduttavana.
Berlinde De Bruyckere 10.2.–20.5.2018 Sara Hildénin taidemuseossa (Särkänniemi, Tampere).
www.tampere.fi/sarahilden

Berlinde De Bruyckere, No Life Lost II, 2015. Courtesy the
artist and Hauser & Wirth. Image © Mirjam Devriendt
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Keuruun Vanha Pappila (kuva: Jyri Karjalainen)

Kesä-Keuruu tarjoaa
virkistäviä hetkiä!

K

eski-Suomen helmi, Keuruu,
on oiva retkikohde. Vanhan
Keuruun alue on Keuruun
sydän, joka sykkii aitoa tunnelmaa viehättävine pappiloineen ja kivinavetoineen. Alue on monipuolinen ja kohteet

Kaisa -piika
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ovat helposti tavoitettavissa leppoisasti
kävellen ja ryhmän omalla kulkuneuvolla. Reipas Kaisa -piika ottaa ryhmän
huomaansa heti Pappilan kesälounaan
nauttimisen jälkeen ja vie heidät tutustumaan kesäaittojen tarjontaan ja mm.

Vanhan kirkon tunnelmiin, jossa kertoo
draaman keinon kirkon historiasta ja
elämästä 1700 -luvulla.
Pappilan kivinavetta, matkailukeskus
Kamana, pitää sisällään kahvila-ravintolan ja putiikkeja sekä Keuruun muse-

Himmaan Huippu
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on kesänäyttelyn, joka esittelee kolme
kuvanveistäjää Keski-Suomesta: Timo
Hannunen, Panu Koskimies ja Martti
Virtanen.
Todella virkistäviä hetkiä koet aidolla
siipirataslaivaristeilyllä kauniilla Keurusselkä -järvellä. Linja-automatkan
katkaisee mukavasti tunnin ajelu laivalla, jossa on myös ravintolapalvelut.
Suosittu viihdekeskus Hotelli Keurusselkä palvelee uudistetuin huonein ja
huippuesiintyjien tahdittamana ympäri
vuoden.
-Musiikkiesitykset laidasta laitaan tulevat olemaan suuressa roolissa risteilyjen ohjelmassa ja järjestämme myös
tanssi-iltojen alla jo suosituiksi todettuja artistien faniristeilyjä, toteaa Hotelli
Keurusselän yrittäjä Satu Jokihalme.
Haapamäellä maailman suurimmassa Höyryveturipuistossa on esillä yli
sadalta vuodelta höyryvetureitten nostalgiaa. Puistossa voit nauttia lounasta, majoittua edullisesti ja viettää iltaa
Suomen suosituimpien esiintyjien tanssittamana.
Keuruulla ei siis pääse pitkästymään,
aktiviteetteja kaipaavalle löytyy vauhdikasta resiinakyytiä, mönkijäajeluja,
lohikalastusta sekä käyntiä suositulla

Annulin butiikki
Riihon näkötornilla, Himmaan Huipulla, missä uudella suurella kotakahviolla voi laittaa vaikkapa yhteislauluksi.
Riihon vierailulla tulee poiketa Vaissin
itsepalvelutehtaanmyymälässä, mistä

mukaansa saa varmasti paikallista lähiruokaa, kuten kaalikääryleitä ja Taatilan maatilan hapankaalituotteita.
www.visitkeuruu.fi

Virkistäviä
kesäpäiviä Keuruulla!
KEURUUN RYHMÄPAKETIT

Min. 20 hengen ryhmät; pyydä tarjous pienemmille ryhmille. Matkat retkeläisten omilla linja-autoilla.

VANHAN KEURUUN KESÄINEN KULTTUURIPÄIVÄ

• Vanhan Pappilan kesälounas ja talon esittely
• Draamaopas Kaisa-piian opastukset alueella
kesäaittoihin, Keuruun museon näyttelyyn,
Keuruun Vanhaan kirkkoon ja yhteen muuhun
valinnaiseen kohteeseen
• ostosmahdollisuudet Annulin Putiikissa, Tiltaltti Shopissa,
Maalaisvakassa ja Navikka Puodissa (paikallisia tuotteita)
• iltapäiväkahvit entisen kivinavetan tunnelmallisessa
Pappilan Tavernassa
Kuuden tunnin retkellä käydään edellä mainittujen lisäksi
Keuruun uudessa kirkossa, Rautatieaseman Keräilyn
kätköistä –näyttelyssä, Kotiseutumuseossa ja Punnosen
talossa.

44,80€ /hlö • kesto n. 4,5 h
50,80€/hlö • kesto n. 6 h

saat
Pyydä tarjous 31.3.18 mennessä –
lle!
draamaopastuksen (1 h) kaupan pää

Muista myös nämä:

KOLMEN KIRKON KIERROS

Tutustuminen Keuruun
Vanhaan kirkkoon, Pihlajaveden
Erämaakirkkoon ja Petäjäveden
Unesco –kirkkoon. Hinta
sis. opastukset kohteissa ja
sisäänpääsymaksut.

Siipirataslaiva Elias Lönnrot-risteilyt,
Haapamäen Höyryveturipuisto ja
Hotelli Keurusselkä.
Hotellilla tanssitaan Suomen
huippuesiintyjien tahdittamina!
Kysy risteily- ja majoitustarjousta
Hotelli Keurusselkä, puh. 014 75100.

14,50€/hlö

KEURUUN VANHAN KIRKON
KIEHTOVAT KUVAT

VÄHÄN VIELÄ, VITIKAINEN!

Hotelli Keurusselän ranta-alueella
Keurusselän Kesäteatterissa 26.6.-27.7.

Opastuksessa tutustutaan vanhan
kirkon maalauskoristeluihin ja
niiden symboliikkaan. Sisältää
opastuksen ja pääsymaksun.

Hinta ryhmät 13€/hlö (min. 8 hlö)
Varaukset: 040 747 1636

6€/hlö • kesto 30 min.

Resiina-, mönkijä- ja melontaretket
sopimuksen mukaan.
KEURUU • MULTIA

PULA
• MÄNTTÄ-VILP

TALVI-KESÄ 2018

KEURUUN MATKAILUNEUVONTA

Keuruuntie 7, Keuruu
p. 040 572 5640 • matkailu@keuruu.fi

Naut i ja rentoudu
luonnon
kulttuurin ja
Keuruulla elämykset
ovat lähellä!
Historiaa ja nykypäivää
alueella!
Vanhan Keuruun

M A T K A I L U lehti

1 • 2018

parissa ympäri

vuoden

kalle

Lähde kulttuurimat
Taidekaupunkiin!
Multia juhlii
150 v. kuntaa!

Tilaa uusi maksuton
Keurusselän Seutu–esite!
Keuruun naapurissa Ähtärin suloiset pandat,
Mäntän Serlachius-museot ja Multian
Kalevantulen kynttilöiden pajamyymälä.

Nauti
naapureistamme
– mukana esitteessä
myös Petäjävesi,
Ruovesi ja Virrat
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Mielen alkemiaa
– Arjen alkemiaa
Taitelija Jaana Partasen näyttely Kouvolan taidemuseo Poikilossa 1.2.–6.5.2018

V

iime vuosien aikana taiteilija Jaana Partanen on
keskittynyt taiteessaan alkemia-aiheisten kolmiosaisten näyttelykokonaisuuksien sarjoihin. Kouvolan taidemuseo Poikilon näyttelyssä Mielen alkemiaa – Arjen alkemiaa taiteilija antaa museokävijälle valittavaksi kaksi
polkua, eheyden ja tasapainon tai kaaoksen ja tragedian.
Alkemia-sarjoista ensimmäinen Arjen alkemiaa (2001 –
2007) keskittyy elämän käännekohtiin ja myllerryksiin. Seuraatko globaaleja tragedioita aseteollisuuden vallasta, uskontojen kilpailua paremmuudesta tai naisten aseman systemaattisesta sorrosta maailmalla? Anna kultaisen polun johdattaa
sinut Arjen alkemiaa -sarjan teoksiin. Näihin teemoihin paneudutaan leikkivän aikuisen otteella teoksissa: Kristallikaupunki (2004), Avattu Kaaba (2002) sekä Ristiretki sateen jälkeen (2002). Lisäksi pääset itse rakentamaan oman installaatiosi teoksessa Kultainen kaupunki (2001).
Jos haluat keskittyä omaan mieleesi ja sen hallintaan – siihen miten säilytät mielesi rauhallisena ja eheänä maailman
melskeistä huolimatta – perehdy Mielen alkemiaan (2011–
2018) ja seuraa sini-punaista polkua.

Jaana Partanen 2011 teos kokonaisuudesta Mielen alkemiaa
teos 3 näkymä 2.

Jaana Partanen, Mielen alkemiaa – Matrix layer © Jaana Partanen/www.jaanapartanen.fi

Jaana Partanen
Mielen alkemiaa – Arjen alkemiaa
Kaksi polkua, kumman valitset?

Eheys ja tasapaino vai kaaos ja tragedia?
Kouvolan taidemuseo Poikilo 1.2.–6.5.2018
Tuottaja:

Partanen & Lamusuo Oy

Avoinna ti–pe 11–18, la–su 12–17, ma suljettu
Varuskuntakatu 11, Kouvola-talo
Liput 7/5 €, alle 18-vuotiaat vapaa pääsy

www.poikilo.fi
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3D-tekniikoilla toteutettavassa Mielen alkemiaa -trilogiassa Partanen tutkii ihmiskuntaa kautta aikojen kiehtoneita
kysymyksiä tietoisuuden olemuksesta. Mielen olemuksen saloihin paneudutaan muun muassa teknologian ja luonnontieteiden näkökulmista. Trilogian avaa mielen ja intuition mahdollisuuksia pohtiva Harry Potter layer (2011), joka keskittyy henkilökohtaisen kokemuksellisuuden ja tieteellisen
tutkimuksen rajapintoihin. Kolmiulotteiset, sadunomaiset ja
katsojan edetessä muuttuvat muotokuvat on toteutettu uudella
valokuvatekniikalla.
Sarjan keskimmäinen osa Matrix layer (2014) paneutuu
nukkuvan mielen arvoituksiin. Unenomainen, muunnettu ja
lisätty todellisuus on katsojan ulottuvilla Oculus-lasien kautta
– mielikuvituksesta ja unista tulee osa havaittua todellisuutta.
Trilogian päättää Avatar layer (2018–), jossa nostetaan esille
kysymyksiä mielen merkityksestä kehollemme, mielen ja kehon yhteydestä sekä mielen voimasta parantaa.
Alkemia-aiheisten trilogioiden päätöskokonaisuutena tulee olemaan suuriin myytteihin ja aineettomuuteen keskittyvä
Avaruuden alkemiaa.
Kouvolan taidemuseo Poikilon näyttelyssä on esillä synteesi Arjen alkemiaa ja Mielen alkemiaa ‑teoskokonaisuuksista.
Tarkkaavainen katsoja saattaa kohdata kaikuja itselleen entuudestaan tutuista teoksista Lemminkäisen äidistä Matrixiin.
Näyttely nostaa installaatioiden ja 3D-tekniikan keinoin esille
www.poikilo.fi
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Elämyksiä Mikkelin teatterissa

M

ikkelin Teatterin kevät ja kesä ovat jälleen täynnä tunteita, täydellä skaalalla.
Ensimmäisenä ensi-illassa oli Oi ihana toukokuu (ohjelmistossa 9.2.-12.5.). H. E. Batesin kirjoittamassa suositussa tarinassa seurataan Larkinin perheen boheemia
elämää englantilaisessa maalaismiljöössä. Tervetuloa mukaan
puutarhajuhliin!
Maaliskuussa lavalla nähdään tragikomedia Avoin liitto
(ohjelmistossa 2.3.-12.5.). Dario Fon ja Franca Ramen näytelmän ohjaa Liisa Mustonen ja pääosissa ovat Marjaana Viitanen ja Matti Ristinen. Tämä on kipeä, hulvattoman hauska
ja älykäs näytelmä pariskunnasta, joka ei löydä tietä toistensa
luo. Aviomies löytää kyllä tiensä muiden luo. Löytyyköhän
kipinä uudelleen lopulta?

Kesäteatterissa soi Miljoonasade
Naisvuoren kesäteatterissa on Heikki Salon kirjoittaman 506
ikkunaa musiikkikomedian kantaesitys (ohjelmistossa 3.7.11.8.). Kantavana voimana toimii Miljoonasateen musiikki, ja
näytelmää varten on sävelletty myös yksi uusi kappale.
Maailmanmatkaaja Anselmi ja seikkailunhaluinen pikkuveli Tarmo pestautuvat kesäksi pesemään ikkunoita. Työnsä
ohella he sotkeutuvat taloyhtiön asukkaiden kimurantteihin
rakkauskuvioihin, ja joutuvat itsekin laittamaan sydämensä
likoon rakkauden ja arjen pesuvatiin.
Ohelmistossa myös Draamallinen konsertti Charlie ja minä (ohjelmistossa 20.3.-7.4.) ja Hyvä munkki – Vappushow.
(Ohjelmistossa 30.4.)
www.mikkeliteatteri.fi

Suomenlinnan
palvelut kasvattavat
suosiotaan

Naisvuoren kesäteatterissa musiikkikomedia 506 ikkunaa. Rooleissa Riitta Havukainen, Aarni Kivinen, Marko Nurmi, Tuuli
Anikari, Katriina Honkanen, Vintte Viitanen ja Risto Kopperi.

.
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M

aailmanperintökohde Suomenlinnan kävijät löysivät viime vuonna hyvin tiensä
linnoituksen palveluiden ja tapahtumien
äärelle. Suomenlinnan kävijöitä ja asukkaita palvelevat
muun muassa museot, ravintolat ja kahvilat, hostelli,
erilaiset ohjelmapalvelut, kesäteatteri ja taidekäsityöläisten työhuoneet. Kaikki palvelut ovat avoinna kesäkaudella ja suuri osa palvelee myös talvisin.
Palveluiden lisäksi Suomenlinnassa järjestetään tapahtumia ympäri vuoden. Viime vuoden suosituimpiin
tapahtumiin lukeutuivat muun muassa jo kolmatta kertaa järjestetty Viaporin Kekri marraskuussa ja perinteinen Linnoitustontun reitti joulukuussa. Linnoituksen
oma museopäivä houkutteli Kustaan päivänä ennätysmäärän kävijöitä. Uutena osallistumismahdollisuutena
kaupunkilaisille avautui puistokummitoiminta.
Suomenlinnan kuudesta museosta viisi teki kaikkien
aikojen kävijäennätyksen vuonna 2017. Yhteensä kaikissa Suomenlinnan museoissa vieraili noin 30 000 kävijää enemmän edellisvuoteen verrattuna.
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Esitys on
elämänmyönteinen,
iloinen, makea
kuin kuppikakku.
Elämä on
elämistä varten!
Käsikirjoitus

H.E. Bates
Ohjaus:

Katriina
Honkanen

Elämyksiä keväänkorvalla & kesäkuumalla
2.3.-12.5.

20.3.-7.4.

Dario Fo ja
Franca Rame
Ohjaus: Liisa Mustonen

Katriina Honkanen
ja Tuuli Anikari
Ohjaus: Katriina Honkanen

AVOIN LIITTO

Osta lippu
ja varmista
paikkasi
elämysten
eturivissä:

CHARLIE JA MINÄ

KAUPPAKESKUS AKSELI

3.7.-11.8.
kesäteatterissa

506 IKKUNAA

Heikki Salo
Ohjaus: Pekka Laasonen

Palvelemme
ma-la 10-17 015 411 0440

lippu.fi ja Lippupisteen myyntipaikat.
Teatterilta tuntia ennen esitystä.
Varaa liput: 015 411 0440 • liput@mikkelinteatteri.fi

mikkelinteatteri.fi
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Avioliittosimulaattorissa Iida-Maaria Lindstedt ja Mikko Leinonen. Kuva Soila Puurtinen.

Othellon kuvassa Aino Mankonen ja Linda Taskinen. Kuva
Soila Puurtinen.

Savonlinnan teatterissa on
rakkauden kevät!

T
EsityKseT LA 5.5. AsTi

TALA/HULKKONEN

ammikuussa ensi-iltansa sai hulvaton romanttinen komedia Avioliittosimulaattori, missä pohjoiskarjalainen Aino muuttaa vain muutaman päivän tuntemisen perusteella uuden rakkaansa Jussin kotitilalle VarsinaisSuomeen kuukauden koeajaksi. Avioliittosimulaattorissa kokeillaan, kestääkö itäsuomalaisen
moottoriturvan pinna olla 30 päivää Mynämäellä
jäyhien varsinaissuomalaisten keskellä. Ja kestääkö rakkaus?
Kevään toinen ensi-ilta on täysin uusi tulkinta
William Shakespearen Othellosta, missä kateellinen riidankylväjä Jago tuhoaa esimiehensä juottamalla tälle kaiken tuhoavaa mustasukkaisuuden
myrkkyä. Ennennäkemätöntä tässä sovituksessa
on muun muassa se, että kenraaliksi noussut ja
kaupungin kauneimman tytön napannut sotasankari Othello on nainen. Lasikatto on rikottu, mutta millä hinnalla?
Ohjelmistossa on myös lapsille suunnattu
Muovimeri, joka on tilattavissa kouluille ja päiväkodeille. Kevään kruunaa jo ilmiöksi muodostunut vappushow, jonka teemana tällä kertaa on
Savonlinnan Eurovision Song Contest 2018.

Savonlinnan Teatteri • Myyntipalvelu (015) 510 010
myynti@savonlinnanteatteri.fi • www.savonlinnanteatteri.fi
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Olavinlinna. Kuwaamo Sampo Luukkainen. Ooppera soi Olavinlinnassa tänä vuonna 6.7.–4.8.

Romanttinen kesä
Savonlinnan Oopperajuhlilla
Vierailu Savonlinnan Oopperajuhlilla on ainutlaatuinen kokemus ja monelle kotimaan
kulttuurikesän kohokohta. Heinäkuussa Olavinlinnassa soivat suuret romanttiset klassikot.

K

esän uutuus on 1800-luvun Pietariin sijoitettu Pjotr
Tšaikovskin Patarouva. Sen
ohjaa Jere Erkkilä, jonka toteutuksissa
on aina oivaltavaa jujua. ”Tšaikovskin
hieno musiikki antaa mahdollisuuden
tuoda mukaan yllätyksellisyyttä ja myös
aivan erityistä näyttävyyttä. Mukana on
suuria kuoro- ja tanssikohtauksia, joissa
katsoja saa vain nauttia”, ohjaaja kertoo.
Vahvat tarinat jatkuvat ranskalaisen
elegantissa Faustissa sekä Otellossa,
jossa esiintyvä huipputenori Aleksandrs
Antonenko sai yleisön ja median hullaannuksiin edellisellä vierailullaan Savonlinnassa 2010.
Oopperajuhlilla nähdään myös aitoakin aidompaa italialaista oopperaa tos-
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canalaisen Festival Puccinin vierailulla:
Todelliset Puccini-asiantuntijat tuovat
näyttämölle Toscan ja Turandotin. Hienon kesän täydentää Oopperajuhlien
oma, rakastettu Madama Butterfly.
Juhla-aikana Savonlinnasta rantoineen
kuoriutuu viehättävä, kansainvälinen lomakaupunki, jonka tunnelma kruunaa
oopperamatkalaisen vierailun. Erinomaisia ravintola- ja majoitussuosituksia sekä
muita kulttuuri- ja luontokohteita löytyy
Oopperajuhlien verkkosivuilta
oopperajuhlat.fi.
Otello on suuri draama vallasta, vimmaisesta mustasukkaisuudesta - ja rakkaudesta. Photo by Soila Puurtinen
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Talvilomalla pidetään hauskaa
Varkaudessa

Teatteri Hevosenkengän esitys Mimmi Lehmä ja Varis,
kuva Pekka Elomaa

E

ntäpä jos viettäisit perheen kanssa talvilomaa keskellä Savoa! Varkauden lastentapahtumien kirjo on laajentunut kesäkuun Vekara-Varkaus festivaaliviikosta
kattamaan koulujen talvi- ja syyslomaviikot. Talvi-Vekara
koulujen lomaviikolla 5.-11. maaliskuuta esittelee monipuolisen ohjelmiston lapsille ja perheille unohtamatta talven tarjoamia ulkoilun riemuja.
Hauskasta lastenmusiikista iloitaan Klovni Elviiran ja Mukulele –yhtyeen konsertissa sekä Lasten Klubilla Varkauden
Teatterilla. Teatteri Hevosenkenkä esittää hurmaavan sadun
Mimmi Lehmä ja Varis ja Taidekeskus Väinölässä koetaan
nukketeatterin lumo. Elokuvateatteri Maximin lastenelokuvina nähdään Coco, Supermarsu ja Suuri pähkinäryöstö 2.
Vauvat ja taaperot pääsevät värikylpyyn ja vähän isommat
käymään nukkesairaalassa.
Hauskaa tekemistä tarjoaa myös kirjastosuunnistus, peuhauinnit ja kädentaidon pajat.
Talven riemuista nautitaan lumenveiston työpajassa ja Leko-Tallin tapahtumassa. Tarjolla on myös luistelua, laskettelua Vattuvuorella ja hiihtoladutkin kutsuvat Honkapirtin majalle.
Nämä ja monet muut Talvi-Vekaran ohjelmat löydät vekaratapahtumien kotisivuilta:
www.vekara-varkaus.fi
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K

evätkauden suosikkeja ovat teatteriesitykset, museot
ja näyttelyt.
Varkauden Teatterin ohjelmistossa valloittavat musikaali Nunnia ja konnia, komedia Satavuotias joka karkasi ikkunasta ja katosi, retrokomedia Loma, klassikkosatu Tuhkimo
sekä musiikilliset Klubi-illat.
Kylpylähotelli Kuntorannassa viihdytään kotimaisen komedian ja tähtiesiintyjien parissa. Nauruhermoja kutkuttavat Teatterituotantojen esitykset Valelääkäri, Kahden naisen loukussa, Ahmed ja lemmenkipeät leidit sekä Jättipotti. Tähtinä eri
esityksissä loistavat Helena Lindgren, Petri Hervanto, Hannele
Lauri ja Eeva Eloranta.
Varkauden museossa saa mielenkiintoisen katsauksen kaupungin teolliseen historiaan. Vihan värit 20.2.-20.5. tuo esiin
1918 sisällissodan syitä ja seurauksia. Näyttelyssä Varkaus
muuttuu idyllisestä tehdasyhteisöstä poliittiseksi ruutitynnyriksi osana Suomea muuttavaa suurta myllerrystä. Viereisessä,
idyllisessä Taidekeskus Väinölässä on näyttelyitä eri teemoilla,
nukketeatteria ja naivistihuoneen aarteita.
Mekaanisen Musiikin Museossa musiikin historia tulee tutuksi soiton ja tarinoiden myötä. Laajassa, ihmeellisten instrumenttien kokoelmassa riittää hämmästeltävää.
Kaupunkikiertoajelu Esa Pakarisen jalanjäljillä tarjoaa nostalgisen retken taiteilijan elämään haitarimusiikilla höystettynä.
www.visitvarkaus.fi
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Komediat naurun
paikkoja pullollaan!

AN
KUNTORANN ali
Eevans

Voe tokkiisa, Valeliäkär tulloo!

14,
Kuntorannantie s
Varkau

Valokuvat: A.&E.Ylönen ja T. McLees

Kulttuuria
ja historiaa
Varkaudessa

Tehtaan hiomon tornit ja kellotorni Vanhassa Varkaudessa,
kuva Timo Heinonen

1403
) 560
lu (017
ipalve
myynt
aus •
, Vark
14
ntie
anna
Kuntor

ta.fi
oran
.kunt
www

LIPPUVARAUKSET JA MYYNTI

Kylpylähotelli Kuntoranta puh. 0400 403 669,
Teatterituotannot.fi puh. 050 3721402, Taito Shop
Varkaus puh. 0440 162246 ja www.lippu.fi.
Katso koko esityskalenteri kuntoranta.fi ja teatterituotannot.fi.
Muutokset mahdollisia.
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Helposti saaristoon
– upeita palveluita matkailijoille
kansallispuistoissa
Metsähallitus

S

aaristokohteissa on panostettu
matkailijan parempiin palveluihin. Myös ilman omaa venettä saapuvien on entistä helpompaa
lomailla saaristossa, kun uusia majoituspaikkoja on kunnostettu historian havinaa henkiviin rakennuksiin.
Tammisaaren kansallispuiston Jussarö, Selkämeren kansallispuiston Katanpää, Saaristomeren kansallispuiston
Bodö sekä Örö tarjoavat sekä venekuljetuksen että majoituksen veneettömille
tulevana kesänä.Vuosien 2018-20 aikana Metsähallitus satsaa näiden neljän
ulkosaaristossa sijaitsevan vierasvenesataman kehittämiseen miljoona euroa
Central Baltic -ohjelman EU-rahoituksen tuella. Hankkeen tavoitteena on
parantaa valittujen satamien rakenteita
ja palveluja, ympäristönsuojelua ja satamayrittäjien
liiketoimintaosaamista. Esimerkiksi Bodössä laajennetaan
hankkeen turvin satamaa. Bodön yrittäjä Nina Liski-Tirkkonen kertoo, että
kesäksi 2018 myös saaren palvelut paranevat ohjatun liikunnan ja majoituk-
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sen ansiosta. Saari on veneettömien asiakkaiden tavoitettavissa yhteysaluksella
M/S Nordep tai Nötön kautta yrittäjän
kuljetuksella Nötö-Bodö. Bodöstä voi
myös vuokrata SUP-laudan tai kajakin
lähirantojen tarkempaan tutkimiseen.
Uusi veneyhteys Hangosta Saaristomeren kansallispuiston Öröhön yhdistää läntisen saariston entistä tiiviimmin
Uuteenmaahan ja toisessa päässä Turkuun. Pyöräilijälle yhtenäisesti merkitty, uusi, laajempi rannikkoreitti Hangon
ja Raaseporin sekä kautta Saloon tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää lomamatka
saapumalla junalla Hankoon ja palaamalla esimerkiksi Örössä käynnin jälkeen pyörällä Teijon kansallispuiston
kautta juna-asemalle Saloon. Lisääntynyt saariston liikenteen reittivalikoima
mahdollistaa saariston välisen liikenteen aina Hangosta Örön ja Korpoströmin kautta Saariston Rengastielle asti,
ja yhdistää Helsingin ja Turun välisen
saariston yhdeksi kokonaisuudeksi.
UNESCO:n maailmanperintökohde
Merenkurkku saa uuden vierailukes-

kuksen Raippaluodon sillan viereen
kesällä 2018. Päiväristeilyllä Mikkelinsaarille tai Valassaarille pääsee tutustumaan maankohoamisrannikkoon vesiltä
käsin.

Yö puussa
Teijon kansallispuistossa palvelutarjonta kasvaa Tentsile-telttamajoitteisiin
tulevana kesänä. Elämyksellinen tilausravintola Kota palvelee ryhmiä kansallispuistossa luonnon helmassa. Yksittäiselle matkailijalle Salon alueen viikkoohjelma tarjoaa tekemistä joka päivälle;
kansallispuistossa melontaa Hamarijärvellä ja saunomista tunnelmallisessa kesäyössä järven rannalla.
Myös Helsingin Vallisaaressa pääsee
yöpymään Tentsile-telttamajoitteisiin.
Luontoaktiviteettitarjonta yksityisille ja
ryhmille laajenee ensi kesänä opastusten ja pyöräilyn lisäksi kajakkivuokraukseen. Kesäkokouksiin saari tarjoaa oivalliset puitteet luontoympäristössä vanhoihin rakennuksiin kunnostetuissa kokoustiloissa lähes kaupungin keskustassa.
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Supermessut Tampereella

S

upermessuilla otetaan hyppy
kesään! Huhtikuisen superviikonlopun muodostavat perinteikäs Puutarha, 10. kertaa järjestettävät
Kotimaan Matkailumessut, viime keväänä debytoinut Design- ja käsityötori,
klassikkotapahtuma Keräily sekä upouusi Platta-levymessut. Puutarha-messujen näyttävä uutuus on A-halliin rakentuva kerrostalo, jonka parvekkeissa
näkyvät kauden kuumimmat parveketrendit. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävässä tapahtumakokonaisuudessa on mukana lähes 500
näytteilleasettajaa. Viimeksi Supermessuilla oli lähes 21 000 kävijää.
Supermessujen kevään 2018 uutuus
on C-hallissa järjestettävä musiikkiin
ja erityisesti levyihin keskittyvä Platta.
Tapahtuman päätuotteita ovat käytetyt
levyt, lähinnä vinyyli- ja CD-muodossa,
sekä DVD:t, Blu-rayt ja muu musiikkiin
liittyvä keräilytavara. Näytteilleasettajia
tapahtumaan odotetaan noin sataa. Plattaa on tuottamassa useita levymessutapahtumia jo reilun 20 vuoden ajan organisoinut Marko Tuominen.
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– Ruotsalaisilla ja satunnaisesti piipahtavilla saksalaisilla myyjillä on tarjolla pikkurahalla levyjä, jotka täällä
saatetaan mieltää aarteiksi. Vinyylilevyissä on paljon enemmän kuin pinnalta voisi aprikoida: vinyylien kuuntelu
haastaakin harrastajansa hetkeksi pysähtymään, rauhoittumaan ja keskittymään
tekemiseensä, Tuominen aprikoi harrastuksen uudelleen virinneen suosion syitä.
Ohjelmassa Platta-messuilla on levyjen hankinnan lisäksi kiinnostavia haastatteluja sekä eräänlaista aarteenmetsästys -match makingia: kävijät voivat
tehdä messuilla etsintäkuulutuksen etsimästään aarteesta ja kyseisen aarteen
omistavat myyjät pystyvät tarjoamaan
heiltä löytyvää levyä kiinnostuneelle ostajalle. Lue uutinen: Platta-messuilla etsitään musiikkiaarteita
Puutarha-messuille rakentuu kerrostalo – parveketrendit esillä ainutlaatuisesti
Puutarha-messuille toteutetaan kahdeksan parveketta, joiden kuvitteelliset
asukkaat ovat eri-ikäisiä ja erilaisissa
elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Mes-

suilla nähdään, miten oman persoonan
voi somistaa esille parvekkeellekin.
Asukkaina kodeissa ovat muun muassa
maailmaa nähnyt nuori seikkailijatarsurffari ja intohimoinen kierrättäjäpariskunta. Parvekkeet henkivät myös tämän
hetken sisustus- ja kasvitrendejä.
– Kauden trendejä tulee olemaan
muun muassa vertikaalisuus: pienissä
tiloissa hyödynnetään koko saatavilla
oleva tila. Kotoilu kiinnostaa yhä ja nyt
parvekekin saa olla asujansa näköinen.
Parvekesisustamisessa
viherkasveja
hyödynnetään aiempaa enemmän, kuvaa parvekkeet messuille suunnitteleva
ja toteuttava Niina Autti Kukkakauppa
Broncosta.
Lue uutinen: Puutarha-messuille rakentuu kerrostalo – parveketrendit esillä
ainutlaatuisesti
E-hallin Kotimaan Matkailumessut
järjestetään tänä vuonna jo 10. kertaa ja
kotimaamme lomailulääneihin päästään
tutustumaan koko Suomen mitalta. Ammattilaisten Verkostoitumisaamua vietetään perjantaiaamuna ennen ovien avaamista kaikille messukävijöille
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Karjalasta Kajahtaa
Taisto Kainulainen

M

enneen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Imatralla 5.ja 6.12.2017 koskinäytös joka keräsi ihmisiä ihastelemaan kosken kuohuja ja upeaa juhlavalaistusta. Näytös järjestettiin Suomen
100 vuotisen taipaleen kunniaksi kahtena iltana, ja keräsi katsojia yhteensä
noin 8-9000 henkilöä. Iloinen karjalainen puheensorina täytti koskenpartaan
ääriään myöten. Siinä oli juhlan tuntua
parhaimmillaan. Kiitos Imatran kaupungille ja Fortumille. Näin paljon ihmisiä koskinäytöksissä on ollut harvoin.
Patotyömaa remontti jatkuu vielä tämän
vuoden loppu puolelle, joten kesällä
kun tulet Imatralle näet kuivan mutta
mahtavan uoman. Viereisessä olevassa
Kruunupuistossa kaupunkipuro solisee
kivasti noin kilometrin matkalla ja jossa
voit nähdä alkuperäistä taimen kantaa
joessa uiskentelemassa.
Laskettelukeskukset Lappeenrannassa ja Ruokolahdella ovat auki ja vetävät
hyvin väkeä. Alueen kylpylät ovat suosiossa ja kylpylävieraat käyttävät tietenkin muitakin alueen palveluita. Pilkkimiehet ja naiset ovat jo nostaneet saalista pöytään, huono alkutalvi ei pilkintää
suosinut.
Seuraavaksi jään paksuuden kantavuus määritelmä, Viisisenttiä kestään
kävelijän, kolme senttiä kestää pilkkimiehen, kaksi senttiä kestää venäläisen
pilkkimiehen. Tästä on aivan henkilökohtaista tietoa Vuoksen Kalastuspuiston edustalta havainnoituna. Seuraava
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Jääsoittimia iglussa.
kuvaa myös halua mennä pilkille, jää
oli vielä tosi ohut, mutta kaveri sitoi pitkän narun vyötärölle ja toisen pään rantapuuhun ja meni siten pilkille!
Imatralla on nyt kaksi jääiglua. Viime vuoden innoittamina samat kaverit
Juuso Partanen, Toni Kainulainen, Jussi
Honka ja Jere Nuppola sekä useita talkoolaisia jäädyttivät iglut Vuoksen Kalastuspuiston pihaan. Igluissa esitetään
Vuoksen jäästä valmistetuilla soittimilla
konsertti. Igluun mahtuu kerralla n.2530 kuulijaa ja kesto kaksi kertaa n.1520 min, väliajalla lämpötila saadaan
taas laskemaan ettei soittimet kärsi liiasta lämmöstä. Tämä, jos mikä kannatta tulla kuuntelemaan. SOUNDOME
JÄÄSOITIN -konsertit ovat kuultavissa to,pe,la klo 18 aina niin pitkälle kun
pakkasta riittää eli noin maaliskuun lopulle. Toisessa iglussa on baari ja jää-

veistokurssi. Jääigluja esitellään myös
muuna aikana, lisätietoja Toni Kainulainen puh. 0405560121 josta varataan
myös liput. Iglujen valmistus ei ole aivan helppo tehtävä ja saada siitä myös
tarpeeksi vahva jotta se kestää sään
vaihtelut talvella. Täytyy nostaa hattua
tekijöille, innotiivisesta ajattelusta, uskalluksesta ja taidosta.
Round Tadle Euro meeting järjestettiin Imatralla helmikuun alussa. Se kokosi samanhenkisiä jäseniä, alun toista
sataa, ympäri Eurooppaa, kaukaisimmat tulivat Etelä-Afrikasta. Tarjolla oli
asioiden lisäksi, Vuoksi-kelluntaa, lohisoppaa, saunaa, Venäjän rajalla käyntiä ja pilkintää. Vieraille jäi näistä eksoottisista kokemuksista mieleenpainuvia muistoja Suomesta ja Imatrasta.
Tällä kertaa kajahti näin terveisin
Taisto Kainulainen
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Kotimaan matkailun
vuoden 2017 huippukohde
on Hotelli Punkaharju

S

uomen
Matkailijayhdistys
ry on valinnut vuoden 2017
huippukohteeksi Hotelli Punkaharjun sekä antaa erityisen tunnustuksen yrittäjä Saimi Hoyerille hänen
ainutlaatuisesta panoksestaan hotellin
uudessa kukoistuksessa.
Perusteluissaan yhdistys toteaa seuraavaa:
”Hotelli Punkaharjun laadukkaasti toteutettu kunnostus ja entisöintityö ovat
kunnianosoitus matkailun historialle ja
perinteille. Hotellin uusi kukoistus on
tuonut työtä ja uutta elämää koko seudulle ja luonut uskoa maaseudun ja
kotimaan matkailun mahdollisuuksiin.”
Yrittäjä Saimi Hoyer on rohkea, kannustava ja inspiroiva persoona, jonka

vaikutuspiiri on omaa yritystä laajempi. Saimin tekemisessä näkyy rakkaus suomalaiseen luontoon, erityisesti
metsiimme. Usko omaan tekemiseen on
kaiken yrittämisen ydintä ja tästä uskosta Saimi on loistava esimerkki.”
Suomen Matkailijayhdistys ry valitsee
vuosittain matkailukohteen tai matkailuteon, joka on tuonut alalle uutta
näkemystä ja voi toimia esimerkkinä
muille toimijoille ja tahoille.
Suomen Matkailijayhdistyksen keskeinen tarkoitus on kehittää matkailumahdollisuuksia ja edistää kulttuuriin,
luontoon, ulkoiluun ja vaellukseen liittyvää matkailua Suomessa, valvoa suomalaisten matkailupalveluiden käyttäjien etua sekä edistää hyviä matkailuta-

poja. Yhdistyksellä on viisi eri puolilla
toimivaa jäsenyhdistystä.
Yhdistys on perustettu vuonna 1887.
Tuolloin Suomea tuotiin esille eri puolilla maailmaa kansakuntana, jolla oli
omat rajat, perinteet ja kulttuuri. Työ
jatkui itsenäistymisen jälkeen ulkomaille perustettujen matkailutoimistojen sekä Matkailuliiton liiketoiminnan kautta aina 1990-luvulle saakka.
Liiketoiminnan loputtua yhdistys on
keskittynyt jäsentoimintaan ja vaikutustyöhön.
”Ken ei tunne omaa maataan, ei tiedä
mistä on kotoisin”; tämä perustamisajatus viitoittaa yhdistyksen toimintaa
edelleen.
www.matkailijayhdistys.fi

Suomen Matkailijayhdistys valitsi v. 2017 huippukohteeksi Hotelli Punkaharjun. Kunniakirjan luovuttivat vas. SMY:n puheenjohtaja Taisto Kainulainen, hallituksen jäsenet Kalevi Antikainen ja Pentti Löfgren. Kunniakirjan saaja yrittäjä Saimi Hoyer,
Hotelli Punkaharjusta, keskellä.
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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY RY
Turistföreningen I Finland TFF rf
Internetsivut: www.matkailijayhdistys.com

Puheenjohtajan ajatelmia
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Hyvää meneillään olevaa vuotta 2018 arvoisat
lukijat. Kotimaan matkailu viettää pientä siestaa talvisesongin edessä, joka jo tämän lehden
ilmestymisen aikoihin on jossain päin kuitenkin
jo täydessä vauhdissa, mikä on hyvä asia. Toivotaan eteläänkin lunta ja pakkasta niin laskettelupaikatkin saadaan mukavasti tuottamaan. Sesonki jää kylläkin lyhyeksi vetisen alkutalven takia ja korvaavaa toimintaa laskettelu rinteeseen
on vaikea hakea. Huonoista säistä hyötyvät kylpylät ja vetävät hyvin matkailijoita.
Matkamessuilla oli kotimaista tarjontaa paljon tarjolla ja toiveikkaasti yrittäjät katsoivat tulevaisuuteen ja kesään. Kotimaan
matkailutarjonta ei häpeä yhtään
ulkomaisille kohteille ja palvelu
on hyvää. Kotimaan Matkamessut
huhtikuussa Tampereella tuovat
laadukkaita toimijoita lisää esille.
Smy ry ja Matkailu lehti ovat esillä
myös Tampereella omalla osastollaan.
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Suomen Matkailija yhdistys ry oli näyttävästi
esillä Matka 2018 tapahtumassa ja kiinnostuneita riitti kiitettävästi keskustelemaan kanssamme ja ottamaan Matkailu lehti luettavaksi.
Vuoropuheluissa tuli selvästi esille kiinnostus
matkustaa kotimaassa. Kiinnostusta oli niin mukavasti, että saatiin uusia jäseniäkin mukaan,
kiitos heille.
Suomen Matkailijayhdistys SMY,ry n asettama Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin
Matti Oraman jälkeen Timo Piilonen joulukuun 2017 alusta lähtien.
Timo on tunnettu matkailupiireissä
ja tehnyt ansiokasta työtä matkailun eteen. Timo on päätoimessa
Caravan liiton toiminnanjohtajana.
Onnea ja menestystä Timolle. Matille myös kiitos! Neuvottelukunnan
johdossa jossa hän teki merkittävää
työtä kotimaan matkailun hyväksi.
Terveisin Taisto Kainulainen
SMY.ry

Suomen Matkailijayhdistys SMY, ry
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Helsingissä
Ravintola Kaisaniemessä 22 maaliskuuta klo 11.30
Käsitellään vuosikokoukselle määrätyt asiat.
Aloitetaan omakustanteisella lounaalla klo 11.00
Hallitus
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Kotimaanmatkailua
kehitettävä määrätietoisesti
Olemme tarjonneet yhteistyötä ja asiantuntemustamme hankkeen edistämisessä. Kotimaanmatkailun monipuolinen kehittäminen on meille
tärkeä asia. Kotimaanmatkailua tulee edistää ja
kehittää samalla tavoin kuin toimitaan ulkomaisten
matkailijoiden saamisessa Suomeen.
Pidämme tärkeänä, että kotimaan matkailijan
käyttöön suunniteltavan sivuston laadinnassa huomioidaan riittävän laaja-alaisesti kotimaisen matkailukuluttajan tarpeet. Asialla on vaikutusta mm.
sivuston sisältävien palveluiden kattavuuteen, monipuolisuuteen ja yksittäisen kansalaisen haluun
käyttää sivustoa. Nykytilanne on ongelmallinen;
kotimaan matkailutarjonta on hajallaan eri alustoilla ja vaikeasti löydettävissä. Myös palveluiden
varausmahdollisuudet ovat puutteellisia.
Sekä SMY:n neuvottelukunta että SMY tekevät
työtä sen eteen, että riittävän suuri osa elinkeinosta ja myös julkisesta sektorista saadaan vakuuttuneeksi kotimaanmatkailun edistämisen merkittävyydestä. Suomen matkailulle asetetut kasvu- ja
taloustavoitteet saavutetaan vain onnistuneella ulkomaan markkinoinnilla ja samanaikaisella, suunnitelmallisella ja määrätietoisella kotimaan matkailun kehittämisellä.
Timo Piilonen
Suomen Matkailijayhdistyksen
neuvottelukunnan puheenjohtaja
*SMY:n neuvottelukunnan esitys Matkailun yhteistyöryhmän työvaliokunnalle on luettavissa kokonaan www.matkailijayhdistys.com
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Matkailua koskevassa julkisessa keskustelussa on
pääasiassa keskitytty ulkomailta Suomeen suuntautuvaan matkailuun ja sen kehitysnäkymiin. Vähemmälle huomiolle on jäänyt suomalaisten kotimaanmatkailu, vaikka matkailumme elinkelpoisuus
ja menestys on ollut ja on täysin riippuvainen kotimaanmatkailusta ja sen kehittymisestä. Yksittäisen
kansalaisen ja kansallisen identiteetin kannalta on
yhä tärkeämpää painottaa myös oman maan tuntemista ja sen luonnon ja kulttuurin monipuolista
kokemista.
SMY:n neuvottelukunta on keskuudessaan pohtinut Suomen kotimaanmatkailun pitkäjänteistä ja
kokonaisvaltaista kehittämistä. Neuvottelukunnan
keskustelujen tulos, huoli kotimaanmatkailun tilanteesta on kerrottu avoimesti sekä Työ- ja elinkeinoministeriön matkailun yhteistyöryhmälle viime
vuonna lähetetyssä kannanotossa*. Tämän vuoden tammikuussa saimme tilaisuuden keskustella
asiasta henkilökohtaisesti elinkeinoministeri Mika
Lintilän kanssa.
Esitimme ministeritapaamisessa, että Suomen
kotimaisen matkustuksen kehitystä voidaan pitää
epätyydyttävänä verrokkimaihin Ruotsi/Norja/
Tanska verrattuna. Konkreettinen asia, jonka esitimme, on toive Visit Finlandin erinomaisen sivuston käännättämisestä suomeksi ja kotimaan
matkailijoille sopivaksi. Ministeri Lintilä jakoi käsityksemme kotimaan matkailun tilasta ja omalta
osaltaan lupasi vaikuttaa asioihin. Tätä kirjoitettaessa tiedossa on, että idea suomalaisille kuluttajille
kohdistettavan matkailusivuston suunnittelusta on
TEM:ssä etenemässä.
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Imatran Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.imatranmatkailuyhdistys.net

”PUHEENPITÄJÄN PAKINA”
¨Olipa kerran Matkailuyhdistys joka järjesti hienoja tapahtumia kaikille jäsenilleen. Kerran sitten sattuikin niin, että koko
jäsenistö ilmoittautui mukaan!¨
Tämähän on tietysti toiveajattelua tai ehkä kauhukuva,
mutta kaikillehan meidän matkamme ovat tarkoitettuja. Tänäkin vuonna ohjelmassa on monenlaista kulttuuritoimintaa ja vierailuja kiinnostavissa paikoissa, joista ajankohta- ja
hintatietoa jäljempänä. Toivottavasti tarjonta riittää. Lisää

kohteita löytyy Matkailulehdestä, jonka saaminen on osa jäseneduistamme.
Toimintasuunnitelman laatijana ja toteuttajana yhdistyksen hallitus on erittäin kiitollinen saamistaan palautteista, sekä menneistä että tulevista.
Antoisaa matkailuvuotta toivotellen
Matti Niemeläinen

Imatran Matkailuyhdistys jatkaa toimintaansa perinteisellä linjalla.
Tekstissä alkuvuoden tapahtumat lyhennettynä, tarkempi versio jo jaettu jäsenistölle tiedotteena.
Kevätkokous to 22.3.2018
Imatran Matkailuyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Imatra Gourmet –ravintolassa (ent. Voimalaitoksen kerho, osoite Ivontie 1) torstaina 22.3.2018 alkaen klo 18. Kokouksessa käsitellään mm. toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2017. Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen tulee kertomaan Etelä-Karjalan retkeilykohteista. Kahvitarjoilu. Ilm. Johanna
Väkeväiselle 16.3. mennessä p. 040 5454 079 tai johanna.vakevainen10@gmail.com.
Teatteri-ilta pe 6.4.2018 klo 18.30 ”Maailman ympäri 80 päivässä”
Maailman ympäri 80 päivässä on ranskalaisen Jules Vernen klassikkoteos, josta ei puutu vauhtia, huumoria eikä vaarallisia tilanteita. Se
on nojatuolimatka seikkailuun, jossa jokainen pääsee osaksi värikylläistä, silmiä hivelevää ja mieltä kutkuttavaa elämystä. Hinta jäsenille
22 e ja ei-jäsenille 24 e (ei väliaikatarjoilua). Ilmoittautumiset viimeistään 2.3.18 Marja Lankiselle p. 040 574 0433 tai marja.lankinen@
pp1.inet.fi.
Makumatka Tynkkylän Lomaniemeen pe 18.5.2018
Tynkkylän Lomaniemi on saimaannorpan kotivesien äärellä Punkaharjun Vuoriniemellä sijaitseva perheyritys, jossa tarjotaan korkeatasoista mökkimajoitusta. Päärakennuksessa loihditaan perhejuhlat ja muut ateriapalvelut jopa 150 henkilölle. Lähtö Olavinkadulta klo
16, Keskusasema klo 16.05, Vuoksenniska klo 16.10 ja Rasila klo 16.30. Paluumatkalle lähtö klo 20.Retken hinta kuljetuksineen on 40 €.
Ilmoittautumiset Matti Niemeläiselle 10.5.18 mennessä puh. 040 513 5321 tai mattiniemelainen@gmail.com.
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 e ja
ei-jäsenille 85 e. 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 e, ei-jäsenille 215 e (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 EteläViroon, 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 e / jäsen. Varausmaksu 100 e / 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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Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi

Kotimaan kauneus kunniaan –
matkailijayhdistyksiä tarvitaan!
Matkailuyhdistyksiä perustettiin eri
puolille Suomea 1800-luvun lopulla, elettiin itsenäistymisen aikaa. Elias Lönnrot oli julkaissut Kalevalan v.
1835, joka herätti mielenkiintoa Euroopassa, suomalaiset eivät olleetkaan sivistymättömiä metsäneläviä,
vaan heillä oli rikas kieli ja oma kulttuuri. Syntyi karealismi, suomalaisuuden juuria etsittiin Karjalasta ja
runonlaulajien heimosta. Kuuluisia
karelianisteja olivat säveltäjä Jean
Sibeliuksen lisäksi kirjailijat Juhani Aho, I.K. Inha ja Eino Leino, sekä
kuvataiteilijat Albert Edelfetlt, Pekka
Halonen ja Eero Järnefelt.
Kalevala ja karelianismi vahvistivat suomalaisten omaa identiteettiä

ja saivat myös muut eurooppalaiset
kiinnostumaan meistä. Matkailijayhdistykset eli aktiiviset kansalaiset
tarttuivat toimeen ja alkoivat puuhata matkailureittejä, matkailumajoja
ja puhua kotimaan matkailun puolesta. Matkailu onkin kasvanut vuosi
vuodelta, mutta uusimmat matkailutilastot osoittavat, että kotimaan
matkailu kasvaa hitaasti verrattuna
suomalaisten intoon matkailla maailmalla tai ulkomaalaisten intoon matkailla Suomeen.
On tilaa ja tilaus kotimaan kauneuden ja ainutlaatuisuuden puolesta puhujille. Erityisen tärkeää se on
Pohjois-Karjalassa, koska viime vuosina vain 2-3 % kotimaan matkoista

on tehty Pohjois-Karjalaan. Nyt tarvitaan taas aktiivisia kansalaisia tarttumaan toimeen ja omalta osaltaan
puhumaan, kirjoittamaan ja somettamaan kauniin Karjalamme puolesta. Karelianisteja innoittaneet vaaramaisemat ja laulumaat ovat edelleen
olemassa. Kuten Lönnrot aikanaan,
voi matkailija luottaa karjalaiseen
vieraanvaraisuuteen, tulija otetaan
lämpimästi vastaan.
Toivotamme kaikille kokemusrikasta vuotta 2018!
Terveisin Marja Tiittanen,
puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan
Matkailu ry
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi

Matkamuistoja vuodelta 2017

Lieksan Monolanniemessä heinäkuussa
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Joulukuussa kävimme Outokummun kaivostunnelissa.
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Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.visititahame.fi

Heinola hurmasi matkamessuilla
Nykyään Heinola on helposti ohitettavissa Kymijoen
vesistön ylittävää komeaa lähes kilometrin mittaista
Tähtisiltaa pitkin. Kesäviikonloppuisin ja lomien alkaessa tuhannet lomanviettäjät ovat nähneet vain vilahduksen kauniista kulttuurikaupungista. Tilanne on
Heinolan kaupungin ja matkailualan yrittäjien suureksi
iloksi alkanut muuttua: yhä useampi matkaaja poikkeaa valtatie 4:ltä tutustumaan tähän Päijät-Hämeen helmeen.
Äskettäin järjestetyillä Matkailumessuilla havaittiin,
että hyvin moni pääkaupunkiseudun asukas, jolla on
vapaa-ajan asunto keskisessä Suomessa, tuli tiedustelemaan ja tutustumaan Heinolan kaupungin ja kahdeksan matkailualan yrityksen yhdessä tarjoamiin elämyksiin. Ilahduttavaa oli huomata, että monia kiinnosti
Heinola myös asuinpaikkakuntana.
Kauniiden maisemien lisäksi kesä-Heinolalla on tarjota mm. laajalti mainetta niittänyt kesäteatteri. Näyttelijä Taisto Oksanen oli kertomassa ensi kesänä esitettävästä Kunnon komediasta, jota hänen lisäkseen tähdittää myös muita maamme eturivin näyttelijöitä.
Messuilla julkistettiin Lahden Ammattikorkeakoulun ja yrittäjien yhteinen Mennään metsään
-matkapakettihanke. Vaihtoehtona on esimerkiksi päivä Heinolassa majoituksineen ja ruokailuineen, johon
liittyy metsäretki. Reiteissä on huomioitu historia,
luonnon hiljaisuus, elämyksellisyys ja terveyden hyvinvointi.
Kun kesä-Heinola alkaa käydä jo tutuksi, on mukavaksi haasteeksi noussut talvi-Heinolan näkyvyys. Tarkoituksena on tuoda tunnetuksi alueen tarjoamia tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia myös talviseen
aikaan. Rantapuistossa ja lähialueilla järjestettävä helmikuinen Jään ja valon juhla tarjoaa mielenkiintoista
ohjelmaa aina kansainvälisiä jäänveistokisoja myöten.
Heinolan hyvä latuverkosto upeissa maisemissa ja mm.
Vierumäen Urheiluopiston monipuoliset aktiviteetit
tarjoavat talvikauteen loistavat mahdollisuudet. Näiden kehittämiseen tulevaisuudessa kannattaa panostaa ja miksipä ei myös neljän vuodenajan Heinolaan.

Sara-Sofia Huuhtiainen Harjupaviljongilta ja näyttelijä
Taisto Oksanen.

Anne Koski, Heinola
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Turun Seudun Matkailijat ry
Internetsivut: www.turunseudunmatkailijat.fi

Kevään ja kesän 2018 tapahtumia
Kevään teatteri 17.3.18 Uudenkaupungin teatterissa ”Housut pois” musikaali.

Musikaali on tavallisten työttömien miesten hulvaton selviytymistarina laman ahdingosta parrasvaloihin. New Yorkin
Buffalonn sijoittuvan komedian keskiössä nähdään kuusi miestä, jotka kamppailevat työttömyyden ja naishuolien keskellä. Tunnelin päässä syttyy valo kun Jerry, yksi ryhmän miehistä keksii pähkähullun idean perustaa tavallisista miehistä
koostuvan strippausryhmän.
Hinta 80,00 e, sis. matkan, teatterilipun,ruokailun Hotelli Aquariksessa, sekä väliaikakahvit.
Lähtö Kupittaan Stadionin parkkipaikalta klo 9.00 ja linja-autoas. til.ajopysäkiltä klo 9.15.
Ilm./tied. 28.2. mennessä p. 050 571 1303 Torsti Rekola tai leena.rekola@matkailulehti.fi

10-vuotisjuhlamatka Viroon 7.6.-10.6.18

Matkakohteena on Etelä-Viro, Vöru – Tarto – Otepää. Lähtö torstaina Viking Line Helsinki, 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.
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 e/hlö/2hh. sis.
bussimatkat, laivamatkat, yöpymiset, retket, sisäänpääsyt kohteisiin, puolihoidon sekä buffepäivällisen paluumatkalla laivalla.
Tied./ilm. p. 040 861 0389 Terje Suominen tai p.
050 571 1303 Torsti Rekola.
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