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Kolin Matkailumaja
Sibeliuksen aikaan s. 37
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Sylvi Kekkosen nimikkopuisto kutsuu rauhoittumaan perinnekasvien äärelle.

Harrasteautoja, luontoelämyksiä
ja merirosvoja Pieksämäellä!

H

arrasteautot, kesäteatterit,
antiikki- ja vintagemessut,
vilttikirppis - Pieksämäen
tuleva kesä pursuaa mielenkiintoisia tapahtumia ja ajanvietettä vierailijoille.
Harrasteajoneuvoja jenkkirekkoihin
saakka kokoontuu 20.7. Pieksäjärven
rantaan. Lapsia ja lapsenmielisiä varten
ovat paikalla kiinnostavat nostalgiset
polkuautot. Lauantain huipennuksena
suuri cruising-paraati valtaa kaupungin
kadut. Herkkuja ja ajan esineistöä löytyy Savo Vintage messuilta.
Merirosvo Joonas Aurinko miehistöineen nousee maihin Nukkekodilla
toukokuussa. Miehistön johdolla lapset
pääsevät leikkimään päivittäin vaihtuvin
teemoin. 2018 remontoitu Nukkekoti sijaitsee Pieksäjärven kauniissa rantamaisemassa Hiekanpääniemessä. Huvilan
alakerrassa sijaitsevat Kahvila Kultakutri ja teatterisali. Pihapiirissä pääsee leikkimään peuhumökissä, puodissa, riippusillalla ja kapulalossilla.
Veturitori on lunastanut paikkansa
monipuolisena tapahtumapaikkana keskellä Pieksämäkeä.
Antiikki-, keräily- ja vintagemessut 27. - 28.7. ovat kuun lopun vetonaula Veturitorilla. Myynnissä on ihania vanhoja tavaroita ja tekstiilejä.
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Tahilammen kierros keskustan tuntumassa tarjoaa nopean pääsyn luontoon.
Kuva: Vedenjakajareitistö
Suosittuja Weturitorin markkinoita
täydentävät kauppatorin jättikirppikset ja Pieksämäki päivän vilttikirppis.
Kesäteatteriesitykset ja näyttelyt viihdyttävät kävijöitä pitkin kesää. Kulttuuripappila Sylvi vie Pieksämäen historiaan ja kulttuuriin taidenäyttelyillä.

Pappilaa ympäröivä Sylvin puisto on kesäinen keidas perinnekasveineen. Luontoon kaipaavat löytävät elämyksiä VedenjakajaReitistöltä, jolle pääsee kätevästi mm. Partaharjusta ja Nikkarilasta.
www.visitpieksamaki.fi
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Kolumni
Aino Rimppi

Metsien kätköistä
joulutoreille
Työnantaja lähetti minut 1990-luvun alkupuolella
Enontekiölle kokoukseen ja laatimaan juttua Käsivarren talvisesta tunnelmasta. Sisällä Retkeilymajan yhteistilassa oli lämmin, toki monien jäsenten osallistuminenkin lämmitti. Tunnelmaa toivat Ruotsin meänkieliset vieraat – ” Ajah ne näyttää ja akah päättää”.
Asian sisältö meni minulta joskus ohi ja olo oli kuin
ulkomailla, kylän raitilla reilun 30 asteen pakkasessa
kuin Pohjoisnavalla. Tärkeintä oli suojata itseni ja kamera takin lämpimään. Ainutlaatuinen kokemus!
Metsien Kätkemä -ohjelmasarjassa (TV Yle1, Areena) pääsemme kotisohvalla mukaan suomalaiseen
luontoon eteläisen Suomen metsä- ja järvimaisemista
aina Lapin tuntureille. Haastavimmat olosuhteet sarjan esittäjillä oli niin ikään Käsivarren erämaassa, yli
30 asteen pakkasessa. Olen varma, että heillekin nuo
hetket talvisessa pakkaskajossa muodostivat mielenpainuvia muistoja. Metsien Kätkemä -sarja lyö kättä
kampanjalle ”100 syytä matkailla Suomessa”.
***
Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistyksen
(Suoma ry) mukaan suomalaiset innostuivat viime
kesänä kotimaan matkailusta. Yhdistys teki asian
eteen todella upean työn: 100 syytä matkailla Suomessa -kampanja saavutti oikeat kohteet. Kampanjan
verkkosivustolla – 100syytä.fi – luettiin kotimaisten
matkakohteiden esittelykortteja lähes 900 000 kertaa.
Kampanja onnistui aktivoimaan matkailijat etenkin
sosiaalisessa mediassa, missä tavoitettiin yli miljoona
suomalaista, kertoo tiedote.
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukemassa kampanjassa Suoma ry sai kotimaisen matkailun toimijat
ympäri Suomen ymmärtämään yhteistyön voiman,
ja kilpailijoista tuli vahvoja kumppaneita. Kampanja
jatkuu vuonna 2019.
Yksi sadasta kohteesta minulle on henkilökohtaisesti
tärkeimpiä, Teahouse of Wehmais Juvalla, isoisoisäni maisemissa. Siellä on mahdollista maistella vihreän teen helmiä. Tee ja hyvä ruoka ovat nyt trendi,
Suomessa!
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***
Maaseudulle suuntautuva matkailu kasvoi toukoelokuun aikana ja kesäsesonki oli vilkasta, tiedottaa
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.
Valtakunnallisessa kyselyssä kotimaisten matkailijoiden määrä vuoteen 2017 verrattuna kasvoi 25 %.
Ulkomaisten matkailijoiden osalta kasvuluvut olivat
erittäin hyvät, noin 40 prosenttia.
Suomen neljä vuodenaikaa, luonto harrastemahdollisuuksineen sekä puhdas ja herkullinen lähiruoka
antavat MTK:n mukaan hyvän kasvualustan matkailun ympärivuotiseen edistämiseen ja kehittämiseen
maaseutualueilla. Ympäri Suomen. Vauhtia kasvuun
odotetaan Berliinin International Grüne Woche
-messuilta tammikuussa 2019.
***
Helsinki ei ole sekään vauhdista pudonnut. Pääkaupungissamme vieraili viime kesänä lähes 520 000
risteilymatkailijaa. Tosin rekisteröidyt yöpymiset
laskivat kesäkausina noin prosentin edelliskesään
verrattuna. Ehkä suomalaiset ja ulkomailta saapuneet vieraat suuntasivat maaseudulle! Ulkomailta,
Kiinasta ja Japanista yöpymismäärät laskivat, mutta tilalle tuli uusia maita, mm. Australia ja USA.
Helsingin kaupunki kehittää matkailua tulevina
vuosina yhdessä elinkeinon ja kaupunkilaisten
kanssa.
Taas on aika, jolloin Tuomaan Markkinat järjestetään Helsingin Senaatintorilla (1.-22.12.). Historiallinen keskusta antaa tapahtumalle onnistuneet
puitteet. Joulutori on kasvanut ja kehittynyt sitten
vuoden 2014 Esplanadin puiston ajoilta, jolloin
rivi mökkejä ja glögikoju tarjosivat parastaan. Nyt
Senaatintorilla on 130 mökin joulutori puusaunoineen, ruokapihoineen, lahjakujineen ja ohjelmalavoineen.
Kokemuksesta saanen mainostaa, että juuri tältä
torilta löytyvät joululahjatkin, paremmin kuin mitä
esim. Wienin Weihnachtsmarkt tarjoaa – anteeks
vaan Vienna! Toki sillä saa erinomaista glögiä.
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Kalliin anniskelun Suomi
on myrkkyä matkailulle
Kesän kynnyksellä valittava Suomen uusi hallitus saa eteensä mielenkiintoisen ehdotuksen. Luonnonvarakeskuksen tekemän ja
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:n rahoittaman selvityksen
mukaan anniskelun arvolisäveron alentaminen nykyisestä 24 prosentista 14 prosenttiin kasvattaisi ravintolapalveluiden kysyntää
127 miljoonalla eurolla.
Juomien arvonlisäveron lasku heijastuisi koko ravintolatoimintaan. Kun tilattavat juomat halpenevat, myös ruoka käy paremmin
kaupaksi. Tämä tarkoittaa lisää helpotusta suurten kaupunkien ravintolakilpailuun.
Verohelpotus pitäisi myös maaseudulla olevat ravitsemusliikkeet
paremmin hengissä. Varsinkin maaseudun matkailukohteille veronlasku olisi iso helpotus. Alan työpaikkoja syntyisi lisää kaikkialle maahan.
Ravintoloissa tarjottavan alkoholin halpeneminen ei välttämättä
tarkoittaisi kulutuksen kasvua. Enemmän se siirtäisi nautiskelua
kotioloista kuppiloihin ja ravintoloihin.
Anniskelun verotus on Suomessa nykyisin yksi EU:n ankarimmista. Ravintoloiden tärkeimmän alkoholijuoman eli oluen verotus
on EU-maiden kireintä. Väkevän alkoholin ja viinin verotuksessa
Suomi on toiseksi kirein.
Ravintoloiden kalliin alkoholin takia moni ulkomainen matkailija
saattaa valita toisen maan Suomen sijasta. Samasta syystä suomalaiset reissaavat ahkerasti edullisempaan Viroon.
Mikäli anniskelun verotusta lasketaan ehdotetulla tavalla, matkailu vilkastuisi ja Suomeen syntyneet kymmenet pienpanimotkin
saisivat juomilleen uusia maistajia kotimaasta ja ulkomailta.
Uuden hallituksen tehtävänä on päättää, annetaanko kotimaan
matkailulle lisää elinvoimaa ja tehdäänkö Suomesta aiempaa houkuttelevampi matkailumaa.
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100 syytä matkailla kotimaassa
on kasvava kampanja
Lassi Lähteenmäki

Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistyksen eli Suoman
matkailukampanja saa jatkoa vuonna 2019.

S

uomen matkailualueiden, matkailuyritysten ja Suoman 100
syytä matkailla kotimaassa
– kampanja alkoi vuonna 2017. Hankkeessa esiteltiin kuvin ja sanoin houkuttelevia matkailukohteita Suomessa
ja markkinoinnissa käytettiin useita kanavia printistä nettiin. Hankkeen nettisivuilla esiteltiin vierailupaikkoja kohdekortteina.
Vuonna 2018 kampanja uusittiin ja
vipinä lisääntyi merkittävästi. Suoman
julkaiseman raportin mukaan kohdekortteja luettiin liki 900 000 kertaa eli
kolme kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verkkosivujen kävijämäärä kaksinkertaistui 200 000 kävijään. Lisäksi
kampanjan verkko-osoitteen sisällä sivuja avattiin kolme kertaa enemmän.
100 syytä – kampanja näkyi vuoden
aikana hyvin myös sosiaalisessa mediassa ja bannereina useilla nettisivuilla.
Matkabloggaajat poimivat kotimaan
kohteita esittelyyn kiitettävästi.

pidennetään. Nyt se tulee näkymään
toukokuusta syyskuuhun. Videoita käytetään jatkossa enemmän. Lisäksi tarjotaan ajoreittivinkkejä matkailukohteelta
toiselle.
Vuoden 2019 – kampanjan tavoitteena on houkutella kampanjan verkkosivuille yli 300 000 kävijää ja ylittää miljoonan raja kohdekorttien avauksissa.

Uutta vauhtia
uudelle vuodelle

Hellén jatkaa
järjestön johdossa

Hyvin toiminut 100 syytä matkailla
Suomessa – kampanja näkyy verkossa
ja muissa medioissa entistä näkyvämmin vuonna 2019. Kampanjan kestoa

Suoma ry on jäsenorganisaatioidensa
ja näiden kanssa yhteistyössä toimivien
matkailuyritysten puolueeton edunvalvoja ja verkostoitumisen edistäjä. Syk-

Vanha Rauma on takuuvarma matkailukohde kaikkina vuodenaikoina.
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syllä Kotkan vuosikokouksessa päätettiin, että Anne-Marget Hellén Turusta
jatkaa järjestön puheenjohtajana. Suoma on useissa yhteyksissä vaatinut mm.
koululomien siirtoa myöhäisemmäksi,
jotta työväkeä löytyisi riittävästi matkailualalle ja eurooppalaisia tulijoita
voitaisiin palvella paremmin.
– Matkailuyritykset työllistävät pitkälle tulevaisuuteen, ja kansainväliset
matkailijat tuovat valuuttaa monelle
matkakohteen seurannaiselinkeinolle.
Toimialan aluetaloudelliset vaikutukset
ovat mittavat, Hellén täsmentää.

Tekstiilistä tehdyt hahmot ovat ilahduttaneet Uudessakaupungissa kahtena
kesänä. Menneenä kesänä teemana oli
Uudenkaupungin ammatit. Mitähän tälle ihmispellolle ilmestyy ensi kesänä?

Kansallinen
kaupunkipuisto -status

S

avonlinna suunnittelee kansallinen kaupunkipuisto -statuksen hakemista ympäristöministeriöltä.
Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on kehittää
kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana ja ehjänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kaupunkipuistot myös edistävät kaupunkisuunnittelua
ja -rakentamista. Status tuo lisäarvoa erityisesti matkailualalle ja vahvistaa kaupungin imagoa.
Pohjautuen Savonlinnan kaupungin strategiaan hyödyntää ainutlaatuista luontoa ja ympäristöä matkailun kehittä-

misessä kaupunki on laatinut kansallisen kaupunkipuiston
perustamisselvityksen.
Kaupunkipuisto korostaa Savonlinnan omaleimaisuutta
ja luontoarvojen kunnioittamista. Puiston alustava laajuus
on tämän hetkisessä suunnitelmaluonnoksessa noin 80 neliökilometriä, mikä tarkentuu valmistelun edetessä, saadun
palautteen pohjalta ja ympäristöministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kaupunkipuistoon esitetään kuuluvaksi keskeisiä ydinkeskustan virkistys- ja puistoalueita sekä keskustaa ympäröiviä saimaannorpan elinalueita ja saaristoa sekä maisema- ja kulttuuriympäristökokonaisuuksia.

Itä-Suomen maakunnat
yhdistävät voimansa

S

avot ja Karjalat suunnittelevat
hakevansa Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Saimaa-ilmiön synnytystyötä on tehty Etelä-Savon, Pohjois-Savon,
Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntaliittojen kesken kesästä lähtien.
Hankkeelle ovat antaneet tukensa myös maakuntien keskuskaupungit
Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta. Näiden neljän maakunnan alueella asuu lähes 700 000 asukasta.
Saimaa-ilmiössä ohjelma levittäytyy

sateliittimaisesti itäisen Järvi-Suomen
alueella kuntiin ja kaupunkeihin, jotka
sijaitsevat Saimaan rannalla tai joilla on
suora vesiyhteys laajempaan Vuoksen
vesistöön. Ohjelmaehdotus rakennetaan
eurooppalaisen ulottuvuuden ja eurooppalaisten arvojen pohjalta. Savonlinna
toimii kulttuuriohjelman ydinkaupunkina.
Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhosen mukaan Savonlinna on
kiistaton valinta yhteiseksi kulttuuripääkaupungiksi.

– Savonlinna on Itä-Suomen vanhin
kaupunki. Maantieteellisesti se sijaitsee maakuntien keskuskaupunkien risteyspisteessä, jossa itä on vuosisatojen
ajan kohdannut lännen. 1400-luvulla
rakennettu Olavinlinna, joka aiemmin
tunnettiin myös nimeltä Savon linna,
on maailman pohjoisin yhä toiminnassa
oleva keskiaikainen linna – unohtamatta
saimaannorppaa, huikeita kansallismaisemiamme, luostarikulttuuria, itäsuomalaista ruokaperinnettä.

Uusikaupunki houkuttelee
teatteriin autontekijöitä
ja matkailijoita
Autotuotannon rajun lisäyksen myötä Uudenkaupungin väkiluku kasvaa jatkuvasti.
Uudet tulijat istutetaan paikalliseen kulttuuriin tarjoamalla ilmaisia lippuja teatteriin.
Ryhmämatkailijoille on räätälöity päivänäytäntöjä kevääseen.

M

ersujen valmistus näyttää kasvavan kaiken
aikaa Valmet Automotiven Uudenkaupungin
tehtaalla. Vuonna 2018 tehtaalle palkattiin
noin tuhat uutta työntekijää ja työtekijämäärä on nyt noin
4500 henkeä. Tälle väelle Uudenkaupungin Teatteri on järjestänyt omia näytöksiä. Nyt on päätetty, että vuonna 2019
jokainen uusi asukas saa itselle ja kaverille ilmaisen lipun
johonkin teatterin näytökseen. Tällä kampanjalla muistutetaan, että kaupungissa on omaa kulttuurielämää ja viihdettä
tarjolla.
Uudenkaupungin autot kiinnostavat myös matkailijoita.

Kaupungin matkailutoimiston rakentamiin paketteihin Saabeja, Mersuja ja monia muita ajopelejä esittelevä automuseo
sopii mainosti.
Kevääksi Uudenkaupungin Teatteri tekee ryhmille lounaspaketin, jossa Mika Waltarin kirjoittama Myöhästynyt hääyö esitetään päivänäytöksenä. Sen jälkeen ehtii vielä vaikka
Taidetalo Pilvilinnaan, jossa hauskaan ja oivaltavaan taiteeseen törmää sisällä, pihalla, puutarhassa ja rannalla.

Katri-Helenan suosio ylitti odotukset
Katri-Helenan värikästä elämää kuvaileva näytelmä pyörähti

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Jari Luolamaa on toiminut Uudenkaupungin teatterin johtajana vähän yli kymmenen vuotta.
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Uudessakaupungissa syyskuussa ja esitykset jatkuvat huhtikuun puoliväliin asti.
– Se on otettu erittäin hyvin vastaan. Se ylitti odotukset ja
se on myynyt hyvin, kiittelee teatterin johtaja Jari Luolamaa.
Päärooli on jaettu kolmelle eri-ikäiselle Katri-Helenalle.
Päähenkilöt ja nuorten lauluryhmä esittävät tanssin kera
kymmeniä kappaleita.

Ammatti- ja harrastajateatterin yhdistelmä
Uudenkaupungin teatteri on ammattimaisesti johdettu teatteri.
Sen johtaja on palkattu ja näyttelijät ovat harrastajia. Teatterin
listoilla on noin 70 näyttelijää, joten samaan aikaan voidaan
esittää useita eri näytelmiä. Teatteri toimii Kulttuurikeskus
Crusellissa Hotelli Aquariuksen naapurina Kullervontiellä.

Mopoileva Pikkarainen kiinnostaa myös
Uudenkaupungin Teatterin toinen huhtikuulle ulottuva
tuotanto, maalaiskomedia Vain muutaman huijarin tähden, on ollut myös yleisön mieleen. Kuusniemen kuntaan
sijoitettu huijarikomedia tuli 20 vuotta sitten tutuksi televisiosarjasta. Varsinkin mopolla huristeleva kanttori Ilmari Piiparinen sekä hautaustoimistoyrittäjä Varma Kylmälehti saivat tuolloin roolisuorituksistaan paljon kehuja.
Uudenkaupungin esitys on ensimmäinen sisäteatterille sovitettu versio tästä Heikki Luoman kirjoittamasta komediasta.
– Käsikirjoitusta piti muokata aika paljon ja kertojan avulla tiivistettiin tarinaa, kertoo esityksen ohjannut Jari Luolamaa.

Waltarin komedia:

Myöhästynyt hääyö

UudenkaupunginTeatterissa
2.3. - 16.5.19
KYSY EDULLISIA
LIPPULOUNASPAKETTEJA!!

29 €/hlö (sis. lippu, ruoka ja kahveet)

02 8451 5440
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Nyt olisi aika
paketoida pyörämatkailureitit
Lassi Lähteenmäki

Pyörä- ja luontomatkailuasiantuntija Pirjo Räsänen ennustaa vahvaa kasvua
pyöräilyreiteille. Monissa muissa maissa poljetaan jo teemojen mukaan.

P

yörämatkailureitille lähteminen pitää tehdä polkijalle
helpoksi. Pitää rakentaa paketti, jossa on valmiina pyöränvuokraus, reitille kuljetus, majoitus ja reittiehdotus. Eikä se tähän jää. Visit Finlandin
pyörä- ja luontomatkailuasiantuntija
Pirjo Räsänen ehdottaa paketteihin teemoitusta.
– Meillä pitäisi olla reitit ruoka-, kulttuuri- ja luontokärjellä. Esimerkiksi
ruokareitillä voisi olla kymmenen kuponkia, että käy näissä paikoissa ja kerää leimoja ja sitten saat viimeisestä jotakin palkintoa, Räsänen pohtii.
Viimeisen parin vuoden aikana pyörämatkailu on kehittynyt Suomessa
mutta töitä vielä riittää. Nykyiset ruskeat viitoitukset eivät näy kunnolla ja niihin toivotaan enemmän väriä. Pyöräteitä pitäisi rakentaa enemmän, jotta kuku
olisi helpompaa.

Polkimilla on iso potentiaali
Pyörä- ja luontomatkailuasiantuntija
Pirjo Räsäsen mukaan Suomessa ei vielä ymmärretä, kuinka iso volyymi ja tulonlähde pyörämatkailu Suomelle voisi
olla.

Visit Finlandin pyörä- ja luontomatkailuasiantuntija Pirjo Räsänen esittelee pyöränsä navigointilaitetta Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvolalle (vas) ja
Kemiönsaaren matkailupäällikkö Benjamin Donnerille.
Kansainvälisten tutkimusten mukaan keskiverto pyörämatkailija on
45-65-vuotias, joka on kiinnostunut
omasta terveydestään. Nämä matkailijat
hakevat luontokokemusta ja ovat kiinnostuneita normaalien matkailokohteiden ulkopuolisista paikoista. Pyöräloma
on yleensä viikon mittainen.
– Pyörämatkailija kuluttaa rahaa, koska hän ei kanna mitään mukana. Hän

Kemiönsaaren Rosalan saaren viikinkikylä on Visit Finlandin pyörä- ja luontomatkailuasiantuntija Pirjo Räsäsen mukaan mainio paikka uuden Rannikkoreitin varrella.
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ostaa kaikki juomat, ruoat, taukojutut ja
vielä kassit täyteen tuliaisia, Pirjo Räsänen poimii tutkimuksista.
Pyörämatkailija ei suorita vaan nauttii
matkasta ja luonnosta. Räsäsen mukaan
pyöräilijä pysähtyy mielellään kotiseutumuseoiden tapaisissa kulttuurikohteissa. Polkiessa tulee nälkä, joten ruokapaikkoja pitää olla riittävästi.

Saako kansallispuistossa
polkea?
Kansallispuistojen poluilla tapaa eri tavoilla liikkuvia ihmisiä. On ryhmässä
rupattelevia kulkijoita ja toisaalta kannonnokan hiljaisuuteen pysähtyneitä ihmisiä. Kolmannen ja uusimman ryhmän
muodostavat vinhaa vauhtia viilettävät
polkujuoksijat ja maastopyöräilijät.
Pyörä- ja luontomatkailuasiantuntija
Pirjo Räsäsen mukaan nämä kolme erilaista ryhmää voidaan sijoittaa samalla
alueelle, kun homman suunnittelee hyvin.
– Seurusteleville ryhmille riittää lyhyempi reitti laavulle, kuntoilijoille pitää katsoa kallioille kiipeäviä polkuja
ja hiljentyjiä varten voidaan sijoitella
penkkejä vähän syrjemmälle, Pirjo Räsänen selventää.
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Kustavi
saariston kuningaskunta

T

urun saariston kuningaskunnassa riittää nähtävää ja
kiinnostava tekemistä ympäri vuoden. Runsaat kalavedet, suojaisat vierasvenesatamat, monipuoliset
kulttuuritapahtumat ja uniikki käsityötarjonta vetävät kävijöitä läheltä ja kaukaa. Kustavi on palkitun Saariston Rengastien
–matkailureitin tärkeä lenkki.
Suositut risteilyt Kivimaan laiturista Katanpäähän ja Isokariin jatkuvat kesällä. Katanpään risteilyt alkavat juhannuksen
jälkeen jatkuen elokuun alkuun ja Isokarin risteilyt järjestetään heinäkuussa. Tarkempi ohjelma ja aikataulut ovat luettavissa ko. Kohteiden nettisivuilta sekä Kustavin kunnan tapahtumista. Kesän kynnyksellä saadaan Kustaviin Luontopolku,
jota voi lähteä kulkemaan Kustavin kunnanviraston edestä.
Reitti kiertää keskusta aluetta, jatkuen Jeremian luolille, paluu toista kautta keskustaan. Reitillä voi tutustua historiallisiin rakennuksiin, luontokohteisiin ym.
Kustavin liikuntakeskuksessa voi käydä heittämässä frisbee golfia 18 korin kentällä. Lähellä on myös Kuntorata sekä jääkiekkokaukalo, jossa kesäkaudella voi pelata tennistä
beach wolley kenttä on myös alueella sekä pienempien lasten
leikkikenttä. Liikuntakeskuksen lähettyvillä on syksyllä 2018
valmistunut Koirapuisto. Kustavi on myös todellinen luontomatkailijan paratiisi. Kauniin maiseman monipuolisuus ihastuttaa jyrkillä kallioilla, lehtometsillä, kulttuurimaisemilla ja
hiekkarannoilla.
www.kustavi.fi

Tervetuloa Kustaviin, maalta ja mereltä!

i

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

www.kustavi.fi
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Tarkastaja tulee
ja Piepponen puree
Rauman Kaupunginteatterin keväässä jännitystä, musiikkia ja parisuhdekomediaa.

R

auman Kaupunginteatterin
vuoden 2019 avaa kiehtova
jännitysnäytelmä Tarkastaja tulee (An Inspector Calls). Lukuisia
televisio- ja elokuvaversioitakin (viimeisin BBC, vuonna 2015) poikineen
näytelmän tapahtumat sijoittuvat kevätiltaan vuoden 1912 Englannissa. Yläluokkaisen perheen kulissit romahtavat,
kun salaperäinen Scotland Yardin poliisitarkastaja (Ilkka Koivula) keskeyttää
tyttären kihlajaisjuhlat.
Tarkastaja tutkii nuoren työläistytön
itsemurhaa ja käy ilmi että kaikki paikallaolijat liittyvät tavalla tai toisella
surulliseen tapaukseen. Poliisitarkastaja
pakottaa kaikki pohtimaan oman käytöksensä seurauksia ja kanssaihmisten
kohtelua. Hyytävä paljastuskuvio pitää
otteessaan loppuun asti ja haastaa myös
katsojat pohtimaan omia moraalisia
suuntaviivojaan. Kuka lopulta voi sanoa
olevansa syytön?
Kevätkauden ohjelmistossa jatkavat
myös molemmat syyskaudella ensi-iltansa saaneet ja salit äärimmilleen täyttäneet näytelmät. Muukalainen on Topi
Sorsakosken musiikin kuljettama, koskettava musiikkitarina. Rooleissa nähdään ja kuullaan Anna Hanski, Heimo
Korhonen, Juha Kulmala ja Jessica
Uussaari.
Exän uus ja vanha on hervoton parisuhdekomedia, jonka on käsikirjoitta-

Exän uus ja vanha
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Muukalainen
nut ja ohjannut muun muassa Kumman
kaa -televisiosarjasta tuttu Minna Koskela. Katsojia lokakuun puolivälistä
hauskuuttanutta komediaa esitettiin koko syyskausi täpötäysille saleille ja kevätkaudenkin lippujen kysyntä on ollut
suurta. Lavalla nähdään Raumalla vieraileva suosikkikomedienne Tuija Piepponen sekä Rauman Kaupunginteatterin
omista näyttelijöistä Timo Julkunen,
Ninni Kekki, Mona Lehtola ja Raisa
Sorri.
Helmikuusta 2018 alkaen yleisöä
ihastuttanutta Lallis-musikaalia esite-

tään kevätkaudella vielä kymmenen esityksen verran. Jo lähes 10 000 katsojaa
keränneen esityksen rooleissa nähdään
muun muassa Pauli Hanhiniemi, Tiia
Ollikainen ja Mikko Töyssy. Pääosin
80-luvun musiikkia sisältävän viihdyttävän esityksen orkesterina toimii huikea Pauli Hanhiniemen Retkue.

Rauman kesäteatterissa
Juha Tapion musiikkia
Rauman kesäteatterissa soi ensi kesänä laulaja-lauluntekijä Juha Tapion
musiikki. Kaksi puuta on raikkaan humoristinen musiikkikomedia, joka menneenä kesänä murskasi Hämeenlinnan
Uuden Kesäteatterin katsojaennätyksen. Osku Valveen ja Otto Kanervan
kirjoittamaa hersyvän hauskaa romanttista esitystä säestää ja rytmittää kapellimestari Antti Vauramon johtama
loistava livebändi ja upeat musiikkinumerot tempaavat takuulla yleisön mukaansa! Rooleissa nähdään Ria Kataja,
Mikko Töyssy, Otto Kanerva, Hanna
Vahtikari, Veera Tapanainen ja Miikka J. Anttila.
Kaksi puuta -esitykset Rauman kesäteatterissa Fåfängassa 14.6. – 17.8.2019.
Lisätietoja esityksistä:
www.raumanteatteri.fi
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Louhisaaren komean kartanolinnan suojissa moni sen asukas on kokenut kummituksen läsnäolon. Visit Naantalin suositut kummituskierrokset on rakennettu näistä tarinoista. Kummituskierrokset jatkuvat vuonna 2019.

Karmivista kummitustarinoista
Louhisaari tunnetaan
Lassi Lähteenmäki

Mannerheimin ja Fleming-suvun kotikartano tunnetaan kummitteluista.
Nyt tarinoilla nostetaan matkailijoiden sydämentykytyksiä.

T

urkulaiskirjailija Niina Repo
sai herkullisen tehtävän. Hän
rakensi kummittelevan matkailukierroksen Askaisten Louhisaaren
kartanoon. Nämä syksyn uutuuskierrokset myytiin loppuun nopeasti, iloitsee Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja
Rautiainen.
– Louhisaari oli suositumpi kuin uskalsimme odottaakaan ja jatkoa tulee
ensi vuonna. Ryhmille tulee omia paketteja ja vakiokummituskierrokset jatkuvat lokakuussa, Rautiainen lupaa.

Kuolema komerossa
Totta vai tarua?
Louhisaaren historia ulottuu 1400-luvulle. Yli 300 vuotta paikka oli Flemingin
suvun hallussa ja juuri tältä ajalta mehevimmät tarinat ovat peräisin.
Louhisaaren elämään perehtynyt Nina
Repo sanoo lukuisten kartanossa asuneen kokeneen omakohtaisesti kummi-
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tusten läsnäolon. Esimerkiksi kolistelua
on kuulunut naapurihuoneesta tai sikarin
hajua on kantautunut nenään.
Kummallista on sekin, että vuosikymmenten aikana kaikilla Louhisaaressa
opastaneilla oppailla on joku oma kummituskokemus.
– On outoja ääniä, läpsäisyjä takapuoleen, tönimistä, märkiä jalanjälkiä, valokuva näkymättömästä koirasta, Repo
luettelee.
Vanhojen tarinoiden mukaan kartanon
pääkummitus on Herman Fleming nuorempi. Niina Repo kertoo hänen olleen
varsinainen hurjapää. Mustasukkaisena
miehenä hän lukitsi vaimonsa Anna Rehbinderin omien matkojen ajaksi lukkojen
taakse komeroon. Kerran hän unohti
mainita tästä palvelusväelle, niinpä Rehbinder nääntyi komerossa kuoliaaksi.

Mannerheimin aikakausi

Carl Eric Mannerheim osallistui Anjalan liittoon ja vaikutti monissa tärkeissä
valtiollisissa tehtävissä Suomen autonomisen aseman varmistamiseksi. Ansioidensa vuoksi hänet korotettiin kreivin
säätyyn 1824. Solmittuaan avioliiton
Vendla Sofia von Willebrandin kanssa
hän asettui perheineen asumaan Louhisaareen.
Samaa sukua on Louhisaaren kuuluisin asukas, Suomen marsalkka Carl
Gustaf Emil Mannerheim. Hän syntyi
Louhisaaressa kesällä 1867 Carl Robert
Mannerheimin ja Helena von Julinin
kolmantena lapsena.
Suomen Marsalkan Ratsastajapatsasvaltuuskunta lunasti Louhisaaren linnan puistoineen ja lahjoitti sen Suomen
valtiolle. Louhisaaren linna luovutettiin
vuonna 1961 Muinaistieteellisen toimikunnan, nykyisen Museoviraston hallintaan.

Suomeen vuonna 1783 siirtynyt majuri
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Kotimaan matkailumessut
Kotimaan Matkailumessut esittelee kiinnostavimmat lomaideat ja
matkailukohteet Suomen saaristosta Pirkanmaan kautta aina Lappiin asti.
Esillä ovat kaupunkien ja kuntien erilaiset matkailukohteet, teatterit, luontopolut, majoitusmahdollisuudet ja muut matkailutimantit. Kevään
tapahtumaan kannattaa tulla viihtymään, makustelmaan kesätunnelmaa, nauttimaan näytteilleasettajien teatterimaistiaisista sekä valitsemaan
seuraavan matkailukohteen. Keväällä polttelee
matkakuumeen lisäksi saunan lauteet, sillä Kotimaan Matkailumessujen teemana ovat supisuomalaiset ja kaikenlaiset saunat? #nytpolttelee
Matkailualan ammattilainen,
hyödynnä ryhmäedut!
Kotimaan Matkailumessut tarjoaa ryhmämatkanvetäjille, yritysten tykypäivien järjestäjille ja muil-

le matkailualan ammattilaisille oivan tilaisuudentutustua erilaisiin matkailualueisiin ja hyödyntää
matkailukohteiden ryhmätarjouksia. Erityisesti
messuperjantain 12.4. messusisällössä on ammattilaisia houkuttelevaa ohjelmasisältöä.
Samaan aikaan viisi muuta tapahtumaa
Kotimaan Matkailumessuilla on huhtikuussa loistavat messuseuralaiset. Uusi Piha ja Koti yhdistää
kodin sisä- ja ulkotilat. Hallin keskelle rakennetaan salaperäinen Rinnakkain-alue, jonka viisi erilaista tilaa toimivat niin sisä- kuin ulkotiloinakin.
Keräilyn maailma -kokonaisuuden muodostavat
perinteikkäät Keräily-messut, toista kertaa järjestettävät Platta-levymessut sekä TamCollect-postimerkkinäyttely. Tampere Wine Fest kokoaa
kiinnostavimmat viinintuottajat ja maahantuojat
tunnelmalliseen viinimaailmaan. Festeillä voi syventää viinitietouttaan tasting-tilaisuuksissa tai
nauttia kevättunnelmasta kierrellen osastolta toiselle maistellen uusia ja tuttuja makuelämyksiä.
Huhtikuussa tavataan Tampereella!

12.–14.4.2019
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
www.kotimaanmatkailumessut.fi
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Isossa salissa, kuva Maija Leino

Tampere Filharmonian kevät
Tampere Filharmonian klassikkokevättä maustavat elokuvamusiikki,
teemakonsertit ja kiinnostavat vierailut

K

evätkaudella kuullaan komea valikoima orkesterimusiikin klassikoita. Sinfoniakonserttien ohjelmistossa on esimerkiksi Beethovenia, Tšaikovskia,
Mahleria, Stravinskia, Sibeliusta ja Šostakovitšia. Ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali johtaa yhteensä viisi
konserttia ja vierailuille saapuvat muun muassa brittihovin
luottokapellimestari Christopher Warren-Green, perulaissyntyinen Miguel Harth-Bedoya ja chicagolaisen Grant
Park Music Festivalin pääkapellimestari Carlos Kalmar.
Solistivieraiksi saadaan muun muassa jo keväällä 2018 ihastuttanut viulusolisti Nemanja Radulovic ja nuori huippusaksofonisti Jess Gillam. Helmikuussa Tuomiokirkossa soi
Matias Häkkisen kokoama barokkikonsertti. Tampereen
Filharmonista Kuoroa kuullaan esimerkiksi kiirastorstaina Duruflén Requiemissä, jonka solisteina laulavat Monica
Groop ja Tommi Hakala. Perheitä on muistettu hiihtoloman kynnyksellä Saint-Saënsin suosikkiteoksella Eläinten
karnevaali, jonka ohessa lauletaan ja leikitään Satu Sopasen johdolla ja jonka jälkeen lapset pääsevät tutustumaan
soittimiin. Kausi päättyy konserttiin lauluyhtye Club For
Fiven kanssa Tampereen Sävelessä.
www.tamperefilharmonia.fi/konsertit

M A T K A I L U lehti

5 • 2018

15

Emil Cedercreutzin museo –
Matka kuvanveistäjän jalanjäljissä

H

arjavallassa sijaitseva Emil Cedercreutzin museo on ainutlaatuinen yhdistelmä taidetta ja kulttuurihistoriaa. Museo perustuu vapaaherra Emil
Herman Robert Cedercreutzin (1879-1949) elämäntyölle.
Museo sisältää kuusi perusnäyttelyä, jotka esittelevät kuvanveistäjänä, siluettitaiteilijana, kirjailijana ja kansatieteellisen
esineistön kerääjänä tunnetun taiteilijan elämäntyötä.
Yksi Emil Cedercreutzin elämäntyön helmistä 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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Elämänmakua nelostien varrella
Suomenselän
vedenjakajaseudulla
Jasmine Sepponen, matkailupäällikkö

Pihtiputaan Mummo kurkistaa ikkunasta.

M

oni on bongannut ajomatkallaan nelostien varressa
Viitasaaren ja Pihtiputaan kyltit, pysähtynyt Putaanportilla tai
Viitasaaren ABC:lla syömässä, mutta
saattanut ohittaa, kuinka erityisellä paikalla seutu sijaitsee. Olemme osa Suomenselän vedenjakajaseutua ja suo- ja
metsäerämaa-aluetta ja täältä löytyy
Salamajärven kansallispuisto, harvinaisen metsäpeuran valtakunta. Luonnollisesti täällä on helppo olla osa luontoa ja
rauhoittua sen ihmeiden äärellä. Miltä
kuulostaa ikimuistoinen lumikenkäretki
lumenvalkeassa erämaassa, villiruoka ja
nokipannukahvit Maahisen kodalla sekä saunominen Koirajärven rannassa?
Olet varmaan kuullut puhuttavan Pihtiputaan Mummosta. Mummo tunnetaan mummoviisaana vaikuttajana ja
elämänilon puolestapuhujana. Hänen
punaisessa tuvassa, Mummolassa Matkailukeskus Niemenharjun pihapiirissä
nautitaan ahkeruuskupilliset ja pullat
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ja kuunnellaan Helka-Mummon juttuja elämän varrelta. Haluaisitteko tekin
pitää vähän erilaisen kahvitteluhetken
Mummon kanssa? Tervetuloa Lomaseu-

dulle, Suomen sydämeen, nauttimaan
aidoista elämänmakuisista elämyksistä.
www.lomaseutu.fi
www.pihtiputaanmummo.fi
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Willin kansan Karvia
Kolmen maakunnan rajoilla sijaitseva Karvia on Willin kansan vieraanvarainen koti!

18
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M

atkailijalle Karvia tarjoaa paitsi kauniin luonnon rauhaa, myös vireää kulttuurielämää.
Maaliskuisen musiikkitapahtumaviikon ajan
Karvia Laulaa ja Soi. Teatteriryhmät esiintyvät ympäri vuoden sisällä ja ulkona. Kesäkuussa Karviassa ajetaan Jokkiksen SM-ajot ja elokuun ensimmäisenä viikonloppuna juhlitaan Karvia-Päiviä. Marraskuussa Willin Kansan Viikko
kokoaa yhteen parhaat kulttuurin taitajat kunnan rajojen
sisältä ja lähiympäristöstä.
Talkoilla järjestetään niin tapahtumat kuin rakennetaan
kulloinkin tarpeellista yhteistä omaisuutta. Karvian Kanttiin nouseva 500-paikkainen katsomo esittäville taiteille on
suurelta osin talkootyönä rakennettu, ja paikkana historiaa syleilevä hirsilinnaa muistuttava nähtävyys. Katsomon
avajaisia vietetään keväällä 2019, ja jo ensimmäisen kesän
aikana alueella nähdään monipuolisesti eri taidemuotojen
kirjo.
Karvian rajoilta löytyvät Kauhaneva-Pohjankankaan suoperäinen kansallispuisto ja Alkkianvuoren ympäristö ovat
kiehtovia luontokohteita, jotka lukeutuvat myös alueen
Geopark-kohteiksi. Luontoon Karviassa on helppo lähteä
vaikka ratsastaen tai pyöräillen. Kesäisin kevyen liikenteen
väyliä on koristeltu pyöräilijäpatsailla, joita paikalliset kädentaitajat ohikulkijoiden iloksi tekevät. Ruokailla voi vaikka Anne Mattilan Taidekahvilassa, jossa voi samalla nauttia
Annen taiteesta ja upeasta miljööstä, ja päänsä voi tyynyyn
painaa esimerkiksi Loma-Raison maaseutumajoituksessa.

YLIVIESKASSA KAUPPAA,
KULTTUURIA, GOURMEETA
Kauppakaupunki Ylivieska toivottaa
tervetulleeksi ostoksille, nauttimaan
Kulttuurikeskus Akustiikan tapahtumista
sekä rôtisseurs-tason ravintola pikkuVELIn
palveluista. Majoituspaketit tarjoaa
viihtyisä Hotelli Käenpesä.
TERVETULOA ELÄMYSMATKALLE YLIVIESKAAN!

www.visitylivieska.fi
Ravintola pikkuVELI

www.pikkuveli.fi | Lintutie 1 | 010 323 3562

Kulttuurikeskus Akustiikka

www.ylivieska.fi/akustiikka | Koulukatu 2 B | 044 429 4545

Hotelli Käenpesä

www.hotellikaenpesa.fi | Lintutie 1 | 08 423 611

www.karvia.fi

Te r v e t u l o a v i r k i s t y m ä ä n

LOMA-RAISOON!

• ĆďĔĎęĚĘĕĆđěĊđĚę
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ęĚėěĊĘĆĚēĆǦ
ĒĆčĉĔđđĎĘĚĚĘ
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040 568 2768

Hietaluomantie 272
39930 KARVIA
www.

lomaraiso.com

nne Mattilan Taidekahvila
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W W W . ANNEMATTILANTAIDEKAHVILA . FI
Olemme myös

KESÄN 2019

, josta löydät ajankohtaisimma asiat!

Tervetuloa!

AVO I N N A

2019:

1.4.-30.6.

KE-PE, SU 11-17

LA 11-16

HEINÄ-ELO

MA-SU 11-18
SYYSKUU

KE-SU 11-17

LA 11-16
LOKAKUU SULJETTU
MARRAS-JOULU
LA-SU 11-17

R Y H M I L L E AU K I
S OV I T TA E S SA

ESITYKSET UUDELLA KATSOMOALUEELLA!

WWW.KARVIANTEATTERIYHDISTYS.FI

KARVIAN TUPATEATTERI ESITTÄÄ KEVÄÄLLÄ 2019:

M A T K A I L U lehti

5 • 2018

19

Kristiinankaupunki
oiva slowtravel kaupunki

S

low-liike on kannanotto kiireen itseisarvoa vastaan.
Kuten Cittaslow’ssa, myös slow-matkailussa tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen

Cittaslow liike
Cittaslow liike eli pikkukaupunkien verkosto
perustettiin Italiassa 1999. v. 2018 Cittaslowhon
kuluu 241 kaupunkia 30:ssä eri maassa.
Kristiinankaupunki tuli mukaan 9.4.2011 ja on
Suomen ainoa Cittaslow-kaupunki.
Päätavoitteet on tuoda esille pikkukaupungin
hyvät puolet ja estää muuttoliikettä suurempiin
kaupunkeihin. Saadakseen jäsenyyden kaupungin pitää hyväksyä 52 kriteeriä esim. kaupungilla tulee olla suuntaviivat lähiruualle, kestäville
elämäntavoille, viihtyvyyden parantamiselle,
aistia ja kokea aitoa paikallista perintöä sekä
elämänlaadun rikkautta. Kaupungissa tulee olla
alle 50.000 asukasta.

20

ja matkailijan elämänlaadun parantaminen panostamalla kiireettömyyteen.
Slow-matkailua voi harrastaa kaikkialla, eli se ei tarkoita
vain joogaretriittiä tai yksinäistä vaellusta tuntureilla. Slowmatkailu on pikemminkin mielentila ja tapa olla matkalla.
Kristiinankaupungin puutaloidylli ja kaupungin kompakti
koko saavat jo pelkällä olemassaolollaan kävijänsä hidastamaan tahtia.
Kaupungissa on mukava liikkua jalkaisin, mikä kuuluu slowmatkailuun ja antaa moniaistisia elämyksiä. Matkailutoimiston markkinoimat kävelykierrokset ja lapsille suunnattu Laivahiiri Lassin kierrosmateriaali ovatkin erinomaisia tuotteita
slow-matkailijoille. Kävellen matkailija ei vain katsele kaupunkia, vaan myös haistaa sen tuoksut, kuulee sen äänet ja voi
lisäksi pysähtyä tunnustelemaan kohtaamiaan asioita tai maistaa vaikka torilta ostamiaan mansikoita. Kaikkien aistien käyttäminen vahvistaa tunnesiteen syntymistä matkakohteeseen.
Slow-matkailulle tunnusomaista on myös paikallisuuden ja
matkakohteen arkielämän arvostaminen. Näin kaupungin
asukkailleen tuottamat palvelut, kuten kirjasto tai uimahalli,
toimivat erinomaisesti myös matkailupalveluina. Siksi niiden
hyödyntäminen olisi luontevaa myös museo-/näyttelytilana.
Slow-matkailu linkittyy voimakkaasti Slow Food -ajatteluun. Slow-matkailijalle on tärkeää, että majoituspaikan aamiaisella ja matkakohteen ravintoloissa näkyy runsaasti paikallisten pientuottajien tuotteita ja paikkakunnalle tyypillisiä
ruokalajeja.
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Tervetuloa
Kristiinankaupunkiin !

Luonnossa hiljentyminen, meri ja sauna muodostavat slowmatkailullisen täsmäyhdistelmän. Kiilin kotiseutumuseon
kaltaiset luonnonkauniit puitteet soveltuvat erinomaisesti erilaisten slow-retriittien ja teemapäivien pitopaikaksi. Merielementtiä kannattaakin korostaa sekä kaupungin menneisyyden
(purjelaiva-aikakauden) että meren läheisyydessä oleskelun
hyvinvointivaikutusten näkökulmasta. Kristiinankaupunki
tuli kolmanneksi Suoma ry:n järjestämässä 100 syytä matkailla Suomessa –kampanjassa.

Koe vanhan puukaupungin idylli,
Cittaslow-kaupungin rauhoittava tunnelma
sekä mukavat tapahtumat 2019.
13.-14.4. Kevätmarkkinat
15.-16.6. Avoimet portit puutarhatapahtuma
12.-14.7. Kesämarkkinat
7.9.
Vanha-ajan toripäivä
28.-29.9. Mikkelinmarkkinat
www.visitkristiinankaupunki.fi / visit@krs.fi/
040 740 2311

Kannus – juuret elämälle

L

estijokilaakson varressa sijaitsee luonnonkaunis pieni ja elävä Kannuksen kaupunki. Asukkaita on reilut
5500 ja pinta-alaa 510 neliökilometriä. Kannuksen
vahvuutena on hyvät peruspalvelut ja sen lisäksi Kannuksesta
löytyy runsaasti vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, kaupungin

Kannuksesta löytyy
mahdollisuudet moneen!
Mm. historialliset kohteet
kotiseutukierrokset
luonto- erä- ja linturetket
Puh. 040 3593 504
www.kannus.fi
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käyntikorttina on Kitin Vaparin liikunta-alue, josta löytyy kylpylätasoiset palvelut sekä upeat reitistöt erilaiseen liikkumiseen.
Kannukseen on helppo matkustaa, koska meille pääsee
myös junalla, junamatka Helsingistä on vain 4,5 tuntia, matkana se on 510 km. Ouluun Kannuksesta on matkaa 167 km
ja Kokkolaan 42 km. Kokkola-Pietarsaaren lentokentälle on
matkaa 63 km.
Kannuksessa järjestetään monenlaisia tapahtuma ympäri
vuoden. Kaupungin lisäksi palveluja tarjoaa lukuisat aktiiviset yhdistykset. Musiikki ja taide ovat tunnusomaisia Kannuksen kaupungille ja mm. taidegalleria Justuksessa pyörii
kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt.
Kannuksen luonto on kaunista ja puhdasta. Hyvät pyöräily- ja retkeilyreitit tarjoavat myös matkailijoille paljon elämyksiä. Alueen retkimahdollisuuksista löytyy tietoa FBsivuilta Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa.
Jokilaakson matkailuoppaat tekevät opastuksia matkailijoiden
toiveiden mukaan Lestijokilaakson matkailuelämyksiin, mm.
historiallisiin kohteisiin, kotiseutukierroksiin, luonto- erä-ja
linturetkiin.
www.kannus.fi
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Jotain uutta, jotain tuttua…
Oulun teatteri tuo
pilkahduksia keväästä
Syysillat pimenevät talvea kohti,
mutta Oulun teatteri tuo jo pilkahduksia
keväästä! Kevät 2019 tuo mukanaan
väriloistoa, vauhtia, suuria tunteita ja
pieniä suuria tarinoita.

K

evään ensimmäinen ensi-ilta on Tuomas Parkkisen
ohjaama Rakastunut Shakespeare. Se on kutkuttava
ja kekseliäs romanttinen komedia kaikkien aikojen
näytelmäkirjailijasta William Shakespearesta, häntä ihailevasta aatelisneito Violasta ja kielletystä rakkaudesta. Pääosissa Elias Keränen ja Elina Saarela.
Pienelle näyttämölle saadaan keväällä Petja Lähteen koskettava perhedraama Pohjoisesta tuulee. Se on puhutteleva tarina perheestä, yhteyden menettämisestä, rakkaudesta ja sen
uudelleen löytämisestä. Mustalla huumorilla sävytetty tarina

Pohjoisesta tuulee. Kuvassa Timo Pesonen,
Mikko Korsulainen, Anneli Niskanen ja Risto Tuorila.
Kuva © Kaisa Tiri
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kertoo inhimillisistä ihmisistä haasteiden ja kipeiden muistojen edessä. Ohjaus Olka Horila. Rooleissa Risto Tuorila, Anneli Niskanen, Mikko
Korsulainen ja Timo Pesonen.
Perheen pienimpiä hemmotellaan keväällä,
kun suurelle näyttämölle saadaan koko perheen
riemukas ja kaikkien tuntema Peppi Pitkätossu.
Liveorkesterilla, tutuilla hahmoilla ja mukaansatempaavilla lauluilla kruunattu esitys kertoo
itsenäisestä ja sanavalmiista Pepistä, joka saa
koko pienen kylän sekaisin! Ohjaus Merja Larivaara. Pääosissa Meeri Toivonen, Antti Annola ja Tiia Sillanpää.
Näiden lisäksi keväällä ohjelmistossa jatkaa
24.11. ensi-iltansa saanut Sirkku Peltolan Ihmisellinen mies. Se on myötätuntoinen ja huumorintajuinen tarina pienestä ihmisestä nykymaailman
suurten muutosten kourissa. Huumorilla sävytetty
tarina koskettaa ja tarinaan sekä sen henkilöihin
on katsojan helppo samaistua. Ohjaus Pentti Kotkaniemi, pääroolissa Pentti Korhonen.
Koko ohjelmisto osoitteessa
teatteri.ouka.fi.

Kuvassa Ruut Rokka
ja Pentti Korhonen.
Kuva © Jussi Tuokkola

Alkuperäiskirjoitus
MARC NORMAN &
TOM STOPPARD
Näyttämösovitus
LEE HALL
Musiikki
PADDY CUNNEEN

Alkuperäinen West End -tuotanto:
Disney Theatrical Productions &
Sonia Friedman Productions,
ohjaus Declan Donnellan,
suunnittelu Nick Ormerod
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Ensi-ilta 2.2.2019
EARLY BIRD
liput myynnissä
1.11.–31.12.2018
30 € ( 38 € ) I 26 € ( 34 € ) I 15 € ( 18,5 € )

teatteri.ouka.fi
p. 0300 472 333

LIPUT

(0,51 €/min + pvm)
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LumiLinna alueen uuden päärakennuksen myötä palvelut lisääntyvät

Lumen ja
jään lumoa
läpi vuoden
Kemissä

T

alvella 2019 avaa ovensa vuoden jokaisena päivänä
palveleva Kemin LumiLinna- rakennus tarjoten huikeat ja monipuoliset tilat ja innovatiiviset palvelut
meren rannalla. Lumen ja jään aito puraisu löytyy jääbaarista
ja -ravintolasta, jossa pieni pakkanen virkistää, myös kesäisin!
LumiLinnan tasokas näköalaravintola muuntautuvine tiloineen soveltuu pienten ryhmien tilaisuuksista jopa juhlavaan
gaalaan. Kokouksiin ja tapahtumiin on mahdollista yhdistää
monipuolisia aktiviteetteja moottorikelkkailusta jäänmurtajaristeilyihin ja keskiyön veneretkistä revontulivaelluksiin. Voit
toki ottaa vain rennosti sauna&spa-tiloissa tai hulppealla terassilla merimaisemaa ihaillen. Myös uudessa jäätelöbaarissa jäätelö valmistuu elämyksellisellä tavalla. Talvisin alueelle nousee tuttuun tapaan LumiLinna, jonka muurien sisällä
toimii mm. Tuubimäki, LumiHotelli ja-kahvila. Majoittua voi
vuoden jokaisena päivänä Seaside Glass Villoissa.
Elämykset kutsuvat Kemissä! Tiedustelut: Experience365
/ Kemin Matkailu Oy
www.experience365.fi
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Onnellisten
hiihto
Kemijärvellä
30.3.2019

H

yvän suosion saanut Onnellisten hiihto
hiihdetään toisen kerran. Hiihtoretki,
jonka Tahko Pihkala hiihti jo 60 vuotta sitten. Perinteisen laturetki hiihdetään Kemijärveltä Tapionniemen kautta Pyhätunturille. Matkaa
kertyy n. 50 kilometriä. Jos matka tuntuu pitkältä voit hiihtää puolimatkan krouviin Tapionniemen
Kyläkartanolle tai voit hiihtää vaikka koko matkan
edestakaisin. Osallistumismaksu on 35 e sisältäen huoltopisteiden palvelut ja paluukyydin Pyhältä
ja Tapionniemestä. Ilmoittautuminen avautuu 16.1
www.lipputoimisto.fi . Tapahtuman järjestää Tapionniemen Kyläseura ry.
Kysy lisää:
tapionniemenkylaseura@gmail.com

ONNELLISTEN

HIIHTO

Lähde mukaan koko
perheen rentoon retkihiihtotapahtumaan! Voit
hiihtää koko matkan tai
puolivälin krouviin Tapionniemen Kyläkartanolle.

30.3.2019

Osallistumismaksu 35€
sisältää ladun varren
huoltopisteiden tarjoilun
sekä paluukuljetuksen
Pyhältä ja Tapionniemestä.
Tapahtuman järjestää
Tapionniemen kyläseura.

Laturetki Kemijärveltä
Pyhätunturille (50km)

Ilmoittautuminen avautuu
16.1.2019 osoitteessa
www.lipputoimisto.fi

LISÄTIEDOT

visitkemijarvi.fi/tapahtumat
www.facebook.com/onnellisten.hiihto
tapionniemenkylaseura@gmail.com
Kuva: Anneli Huhtala

Seaside Glass Villat ovat ainutlaatuinen majoitusmuoto läpi vuoden LumiLinna-alueell
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OperArt ja operetin juhlavuosi
Vuosi 2019 tulee olemaan kiireisin Jyrki Anttilan perustama
konsertti- ja ohjelmatoimisto OperArtin historiassa,
kun ohjelmistossa on kolme operettia ja kaksi konserttikiertuetta.

J

yrki Anttilan on ollut operettitaiteen puolestapuhuja jo vuosia. Siksi OperArtin ohjelmistoon valikoitunut
suomalaisten tuntemia operetteja
kuten Kreivitär Mariza, Viktoria
ja hänen husaarinsa sekä Luxemburgin kreivi.
Kreivitär Mariza on Mustalaisruhtinatar-operetin rinnalla
yksi eniten esitetyistä opereteista Suomessa, kummakin teokset
on säveltänyt Emmerich Kalman.
Kreivitär Mariza tunnetaan parhaiten aariastaan ”Czardaskavaljeeri”, joka valloittaa yleisön
kerta toisensa jälkeen. Paul Abraham saattaa säveltäjänä olla tuntemattomampi, mutta hänen läpimurtoteoksensa Viktoria ja hänen
husaarinsa on hurmannut suomalaiset tutulla operettiromantiikallaan.
Franz Leharin säveltämä operetti Luxemburgin kreivi on ollut
OperArtin ohjelmistossa aiemminkin. Kaikki esitykset olivat lähes poikkeuksetta loppuunmyyty,
ja yleisö viihtyi kauniin musiikin
ja ajankohtaisten huumorin parissa erinomaisesti. Luxemburgin
kreivi kiertää ensi vuonna paikkakuntia, joissa kyseistä operettia
ei vielä ole esitetty.
OperArtin kevään 2019 esityskauden käynnistää ystävänpäivän
tunnelmallinen konsertti Ystävän laulu, jota esitetään useilla
paikkakunnilla. Ohjelmistossa
on operetti- ja viihdemusiikin
sävelmiä Arja Korisevan ja Jyrki
Anttilan tulkitsemina, ja Kimmo
Leppälän orkesterin säestäminä.
Toinen alkukevään konsertti on
Angelika Klasin ja Jyrki Anttilan
Helmien yö, jossa kuullaan kaikkea tangoista operettimusiikkiin.

Jyrki Anttila ja Angelika Klas, kuvaaja Ville Paasimaa.

Esitysajat ja –paikkakunnat,
sekä lisätietoja:
www.operart.fi
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OPERARTIN MUSIIKKIELÄMYKSIÄ VUONNA 2019

LOHJA, Laurentius-sali
Pe 4.10. klo 19.00
Su 6.10. klo 13.00 & 17.00
PORI, Promenadisali
La 12.10. klo 14.00 & 18.00
HÄMEENLINNA, Verkatehdas
La 19.10. klo 14.00 & 18.00
HELSINKI, Savoy-teatteri
20.10. klo 13.00 & 17.00

Päärooleissa:
Merja Mäkelä ja
Jyrki Anttila

Kreivitär Mariza
EMMERICH KÁLMÁN

Rooleissa mm.: Anu Hälvä, Jyrki Anttila,
Jouni Kokora ja Emilia Vesalainen
LAPPEENRANTA, Lappeenranta-sali
La 16.11. klo 14.00 & 18.00
KUUSANKOSKI, Kuusankoskitalo
Su 17.11. klo 13.00 & 17.00
MIKKELI, Mikaeli-sali
Su 24.11. klo 13.00 & 17.00
LOHJA, Laurentius-sali
Su 1.12. klo 13.00 & 17.00

KATSO LISÄTIEDOT JA MUU OHJELMISTO: WWW.OPERART.FI
Liput alk. 42,50€ / ryhmät min. 10 hlöä 36€
(Hinnat vaihtelevat esityksittäin)
Liput Lippupisteistä tai Ticketmastereista, konserttisaleilta ja R-kioskeilta
Ryhmät: ryhmamyynti@operart.fi, puh. 044 770 3589
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Yöttömän yön retkeilyä

Y

Heikki Sulander / Rinkkaputki.com

ksi maailman eksoottisimmista
vaelluskokemuksista on Midnight Sun Hike Muoniossa.
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston
korkeudella aurinko ei laske lainkaan
välillä 25.5.-18.7. Luonnossa liikkumisen voi ajoittaa juuri siihen kohtaan
vuorokautta kuin itse haluaa. Täällä kokee olevansa maailman laidalla ja kaukana kiireistä. Upeissa tunturimaisemissa ja taigametsien siimeksessä aika
pysähtyy ja sielu lepää. Muoniossa on
myös tutkitusti maailman puhtain ilma.
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa
voi vaeltaa huipuilta huipuille ja eläviin
kyliin. Suomen vanhimmilla vaellusreiteillä löytyy sopivia vaihtoehtoja niin
lyhyisiin päiväretkiin kuin useamman
yön vaelluksiin.
Alueen laaja palvelutarjonta ja helppo
saavutettavuus tekevät matkasta myös
helpon ja mukavan. Muonion ja PallasYllästunturin ympäristössä ei ole majoitusvaihtoehdoista pulaa. Eritasoisia
vaihtoehtoja löytyy niin mökeistä kuin

MUONIO JA YÖTÖN YÖ KUTSUU SINUT SEIKKAILUUN

MIDNIGHT SUN HIKE 26.—29.6.2019

www.midnightsunhike.fi
Tsekkaa myös muut vinkit Muonioon: www.tunturi-lappi.fi
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hotelleista. Lisätietoa Muonion alueen
majoituksista löydät Muonion matkailu ry:n nettisivuilta: www.tunturi-lappi.
fi. Kesäaikaankin Muonion ja PallasYllästunturin alueelle voi tulla monella
eri tavalla, lentäen, junalla, bussilla tai
omalla autolla.

Yöttömän yön retkeilyä juhlitaan
Midnight Sun Hike –elämyspäivien
muodossa juhannuksen jälkeen 26. –
29.6.2019. Ohjelmassa on eritasoisia
opastettuja retkiä, iltaohjelmaa sekä tietysti mukavaa oleilua pohjoisen luonnossa.

Tykkää Facebookissa ja saat ajankohtaista tietoa reiteistä, palveluista ja
kesän 2019 ohjelmasta: www.midnightsunhike.fi
facebook.com/
midnightsunhike

COSTA RICAN EX-matkailujohtaja
vierailulla Suomessa
Arto Jokela

T

utustuin muutama vuosi sitten ITB-Berliinin matkailumessuilla Costa Rican valtion matkailutoimiston
markkinointijohtajaan Olman Hernandez Loboon.
Aidoilla tropiikin kasveilla somistetulla osastollaan hän esitteli maansa luontoa ja kulttuuria. Yksi ensimmäisistä kysymyksistäni taisi olla: ” Entä demokratia Costa Ricassa?” Vastauksena sain kattavan selvityksen siitä, että maa voisi olla
demokratian mallimaa, koska mm. Presidentti ja parlamentin
jäsenet valitaan vain yhdeksi 4-vuotiskaudeksi kerrallaan. Ennen toiselle kaudelle pyrkimistä on oltava sivussa ainakin yksi
kausi. Vuodesta 1949 lähtien maalla ei ole armeijaa. Säästyneet resurssit käytetään koulutus-, terveydenhoito- ja sosiaalipalveluihin, jotka ovat latinalaisen Amerikan parasta tasoa.
Olman oli opiskellut Puolassa ja tavannut siellä puolalaisen
vaimonsa. Hän siirtyi eläkkeelle tämän vuoden toukokuussa.
Heidän tämän kesän Puolan matkansa yhteydessä sain Olmanin piipahtamaan 29.8.-4.9.2018 Suomeen, Helsinkiin, Kokkolaan ja Lestijärvelle.
Olin vierastani vastassa Helsingin lentoasemalla. Helsingissä tutuistuimme Suomen kuvataiteen aarteisiin Ateneumiin. Kaunis Kanavaristeily oli ohjelmassamme illemmalla.
Ihanassa kesäillassa merellinen Helsinki avautui upeasti.
Torstaina suuntasimme kauppatorin tunnelmiin ja nauttimaan kauppahallin herkuista. Klo 11.00 alkoi Espalta Helsinki sightseeing. Se antoi monipuolisen kuvan Helsingin keskustasta. Lasipalatsissa ihmettelimme Amos Rexiä ja tutustuimme myös Nykytaiteen museo Kiasmaan.
Iltapäivällä matkasimme IC junalla maisemia tarkkaillen Kokkolaan. Tuliaisina Olman toi mm. aitoa Costa Rican
kahvia kotiseudultaan ja taidokkaita käsityötöitä. Illemmalla
teimme kävelyretken Kokkolan vanhaan puutalokaupunginosaan, Neristaniin.
Perjantaina katselimme Kokkolan nähtävyyksiä ja kävimme Luontokokoelma Kiepissä. Päivällä lähdimme risteilylle
MS Jennyllä Tankarin majakkasaarelle. Teimme saarikierroksen tutustuen saaren luontoon ja mm. Hylkeenpyyntimuseoon
ja Kalastajien v. 1754 rakennettuun kirkkoon.
Kokkolan Länsipuistoon oli Keskiaika Päivät --tapahtuman
avaus. Tervetuliaispuhe oli tyylikkäästi monella eri kielellä.
Oli upeita pukuja, korskeita ratsuja ja ritareita. Taiturimainen
tanssiesitys, ja Keski-Pohjanmaan Konservatoriolla nuorten
soittajien konsertti. Kokkolan Uintikeskus Vesiveijarissa nautimme vielä iltamyöhään uimisesta, porealtaista ja suihkuista.
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Olman ja Arto Jokela Kokkolan asemalla.
Lauantaina suuntasimme Kaarlelan keskiaikaisen kirkon
(1550-luvulta) vierellä olevalle Kaarlelan Kotiseutumuseoalueelle, jossa nyt oli kahdeksannet Keskiaika-markkinat.
Tarjolla oli syyskesän tuoretta satoa, marjoja, vihanneksia ja
laadukkaita käsityötuotteita. Markkinoilla ja viereisellä turnajaisalueella yleisöä oli tuhatmäärin. Markkinoiden joimme
110 km Lestijärvelle kesämökillemme. Peilityynellä järvellä
Suomi oli parhaimmillaan. Uistimella saimme muutamalla
heitolla kaksi haukea. Terassilta tutkailimme kirkasta tähtitaivasta. Olman ihmetteli lukuisia satelliitteja, mutta hänen kaipaamiaan revontulia ei näkynyt.
Sunnuntaina retkeilimme lähimaastoissa, ja ajoimme Lestijärven ja Kinnulan rajan tuntumassa sijaitsevalle Valkeisenjärvelle. Sen ympäri on 5,4 km retkeilyreitti osana Peuran Polun 85 km retkeilyreittiä (Reisjärvi-Lestijärvi-Perho). Kierros
kesti lähes 4 tuntia. Tämän päivän kalasaalis oli jälleen kaksi
haukea ja ahven.
Maanantaina lähdimme ajelemaan kohti Kokkolaa, matkalla poikkesimme vielä Laajalahden luonnonkauniilla hiekkadyynialueella. Kiersimme 2 km rantapolun ja poimimme sieniä, tatteja ja haperoita.
Costa Rican ja Suomen maat ja olosuhteet ovat erilaiset ja
hyvin kiinnostavat. Vierailu oli molemmin puolin onnistunut.
Aika näyttää, millaista jatkoa tähän on tulossa. Kutsu Costa
Ricaan on kiinnostava.
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Ivalo ottaa omansa
matkailun kasvusta

L

apin vanhimpiin majapaikkoihin lukeutuva Ivalon Kultahippu on kasvanut tänä vuonna
pohjoiseen ja länteen. Rakenteilla olevan
Petsamon maantien risteykseen avattiin
matkailumaja 1924. Siitä lähtien paikalla on ollut hotelli ja ravintola muutamia
Lapin sodan raunioittamia vuosia lukuun
ottamatta. Matkailijayhdistys ylläpiti
palvelua vuoteen 1985 saakka. Paikka
siirtyi muutaman vuoden jälkeen yksityiseen omistukseen.
”Ivalon vanha maja” on kokenut täydellisen uudistumisen ja laajentumisen
Kultahipun nimellä. Tämän vuoden aikana vanhan hotellin ja Ivalojoen väliin
on noussut hulppea uudisrakennus. Nelostien länsipuolella sijaitseva entinen
Yhdyspankin rakennus on sekin liitetty
Kultahippuun ja sinne on saatu seitse-

män uudenaikaista huonetta ja huoneistoa.
Ivalolainen yrittäjä Jukka Bäckman remontoi vanhan ”Majalan” hotelli Kultahipuksi. Paikka siirtyi rovaniemeläisen
Marko Tervaniemen yritykselle vuonna
2011. Tervaniemi on syntynyt Ivalossa
ja oli 17-vuotiaana töissä hotelli Kultahipussa.
Kultahipun majoituskapasiteetti on
viime vuosina kasvanut 140 prosenttia.
Nyt käytössä on kaikkiaan 72 huonetta
tai huoneistoa. Uudisrakennuksen lasitetuilta parvekkeilta avautuu näkymä Ivalojoelle ja revontulien taivaalle. Erityinen
revontulihuone palvelee kokoustilana ja
siinä on suuri ja lasitettu terassi, jossa
jokimaisemaa ja revontulia voi katsella
noin 50 ihmistä. Uusissa huoneissa on
nykyaikainen tietotekniikka, paljon tilaa

työskennellä ja laadukas sisustus.
Kultahippu on pohjoisen Lapin vanhin
samalla paikalla sijaitseva majoitusliike. Ykkössijan se jakaa Enontekiön Hetan Majatalon kanssa, joka myös aloitti vuonna 1924 ja on siitä lähtien ollut
Vuontisjärven suvun omistuksessa. Suomen Matkailuliitto luopui Ivalon matkailumajan pitämisestä avattuaan uuden hotelli Ivalon 1982. Paikalla sijaitsi ”Ivalon
uusi matkailumaja” vuosina 1931-1944.
Saksalaiset polttivat rakennukset syksyllä
1944 ja uusi rakennettiin lähes 40 vuoden
päästä. Hotelli jatkaa toimintaansa yksityisessä omistuksessa ja se on erityisesti
ranskalaisten matkailijoiden suosiossa.
Inarin kunnan keskuspaikaksi Ivalo alkoi kasvaa Petsamon tien valmistumisen
jälkeen 1920-luvulla.
SJP

Kultahipun uudisrakennus sijaitsee vanhan hotellirakennuksen ja Ivalojoen välissä. SE sopeutuu hyvin vanhaan rakennuskantaan. Etualalla kullankaivajien patsas. Vanha kuva on samalta paikalta vuonna 1924, jolloin paikalla avattiin matkailumaja.
Rakennuksia oli monta, sillä navetta, talli, sikala ja kanala tarvittiin matkailijoiden palvelemiseksi. Silloin joen yli kuljettiin
lossilla, jota kuvassa linja-auto odottaa. Kuva on maantieteilijä Väinö Tannerin ottama ja se on julkiastu Matkailijayhdistyksen
vuosikirjassa 1925.
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Koe Napapiirin taikaa

P

ello on Napapiirinkunta Länsi-Lapissa. Keskellä
Tornionlaaksoa sijaitseva Pello on lohenkalastajan
paratiisi ja Suomen kalastuspääkaupunki. Vapaana
virtaava Tornionjoki on ainutlaatuinen lohijoki. Kesän yötön
yö, syksyn kirjava ruska, joulun ajan sininen hetki ja kevään
puhtaiden hankien loisto toivottavat tervetulleeksi Lappiin ja
Tornionlaaksoon.
Alueen vesistöt ja vaihteleva luonto mahdollistavat moni
luontoharrastuksia. Luonnonkaunis Napapiirin kunta Pello
tarjoaa puhtaaan luontonsa ohella myös erinomaiset harrastus- ja virkistysmahdollisuudet. Pello on upea erämainen lomakohde, missä Lapin lumo yhdistyy vuodenajasta riippuen
hiihtoon, moottorikelkkailuun, kalastukseen ja vaeltamiseen.

Hotellissa on 80 huonetta, joista puolet on remontoitu
vuonna 2016, majoitusta löytyy niin yhdestä hengestä isompiin perhehuoneisiin jopa kuudelle hengelle. Majoituksiin sisältyy buffet-aamiainen, ilmainen parkkipaikka sekä mahdollisuus saunan ja uima-altaan käyttöön. Kokoustiloja on kolme
ja kokouksen yhteyteen voimme järjestää niin kahvituksen ja
ruokailun sekä illanistujaiset.

Pellonhovi matkalla pohjoiseen
Hotelli Pellonhovi sijaitsee Pellon keskustassa päätien E8 varrella lähellä kunnan palveluita. Hotellista on matkaa Ruotsin
rajalle noin 3 kilometriä ja Rovaniemelle 100 kilometriä. Kalastajille upeat puitteet tarjoava Tornionjoki sijaitsee 200 metrin päässä, joka on arvostettu lohijoki. Yhteistyössä hotellin
kanssa aktiviteetteja tarjoaa Ruotsin Svanstein Ski-laskettelukeskus 30 kilometrin päässä sekä Valkea Arctic Experience.
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Passiot
kuuluvat stadin
pääsiäiseen

su 14.4. klo 16
Musiikkitalo, Konserttisali

P

rotestanttisen Euroopan suurten kaupunkien pääsiäisperinteeseen kuuluu Johann Sebastian Bachin passioiden esittäminen pääsiäisen alla. Helsinki liittyi traditioon vuonna 1921, jolloin Heikki Klemetti otti
Matteus-passion Suomen Laulun ohjelmistoon. Siitä lähtien Johanneksen kirkko on ollut aina täynnä kiirastorstaisin.
Myös poikakuoro Cantores minores on tarjonnut passioesityksiä Tuomiokirkossa 1975 alkaen. Vuonna 1993 kuoro päätti, että se esittää vuorovuosin Johannes- ja Matteus-passion.
2000-luvun alusta lähtien passiot on soitettu Bachin ajalle
tyypillisillä periodisoittimilla, mikä tekee soinnista värikkäämmän.
Jos kolmen ja puolen tunnin istuminen kirkonpenkissä ei
houkuttele, Musiikkitalon konserttisalin istuimet voisivat olla
se helpompi vaihtoehto. Palmusunnuntaina 14.4.2019 klo 16
siellä soi Helsingin Barokkiorkesterin (HeBo) Matteus-passio.
HeBon produktio on kevään 2019 tapaus. Kansainvälisen
solistikaartin johtotähtenä loistaa hollantilaistenori Marcel
Beekman, jonka tulkintoja ylistävät maailman johtavien lehtien kriitikot Wienistä New Yorkiin. Orkesterin partnerina on
tämän hetken kiinnostavin saksalaiskuoro, autonvalmistaja
Audin sponsoroima 70 hengen vahvuinen Audi Jugendchor,
joten luvassa on esimerkillisesti äännettyä saksaa.
https://www.ticketmaster.fi/event/
bach-matteus-passio-lippuja/236975 www.hebo.fi

Hollantilaistenori Marcel Beeckman
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Bach

Matteus-passio

Elisabeth Breuer, sopraano
Benno Schachtner, kontratenori | Marcel Beekman, tenori
Jonathan Sells, basso | Cornelius Uhle, basso
Audi Jugendchor | Helsingin Barokkiorkesteri
johtaa Aapo Häkkinen

lippupalvelu

Liput palvelumaksuineen 10–37 €

www.hebo.fi
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Kipua, kaipausta ja kakkosnelosta
– Niskavuori: Loviisa ja Heta

N

iskavuorella on aina juostu metsään. Sieltä tullaan
takaisin voimaantuneena tai särkyneenä, mutta takaisin tullaan, koska muutakaan ei osata. Valta, velvollisuus, raha ja kunnia ovat Niskavuorelaisen maailmankatsomuksen ytimessä. Mutta mihin koloon rakkaus sopii?
Teatteri Avoimien Ovien kevään 2019 ensi-ilta Niskavuori:
Loviisa ja Heta on vahvojen naisten esiinmarssi. Esitys käsittelee rakkaudettomuutta, petosta, intohimoa ja rakkauden
ja velvollisuuden välistä ristiriitaa. Heini Tola on sovittanut
ja ohjannut Hella Wuolijoen (1886–1954) klassikkoteoksista
kokonaisuuden, joka kertoo ensin Loviisan tarinan. Väliajan
jälkeen puheenvuoron saa Heta. Esitystä varten sävelletty rouhea ja rytmikäs musiikki luo tarinankerronnan tahdin. Kolmella näyttelijällä ja muusikolla esitettävän näytelmän henkilöiden ristiriitaisuus on ajatonta. Loviisan ja Hetan loukattu
ylpeys ja siitä kumpuavat teot, kasvojen menettämisen pelko
ja vauhtisokeus ovat tunnistettavia ilmiöitä tänäänkin. Kipeytensä läpi Heta ja Loviisa ovat kaukana täydellisyydestä, mutta selviytyjiä yhtä kaikki.
Hella Wuolijonen tekstin mukaan sovittanut ja ohjannut Heini Tola, musiikki Salla Markkanen ja rooleissa Mirva Kuivalainen, Jukka Pitkänen ja Ella Pyhältö. Ensi-ilta on 19.2.2019.
www.avoimetovet.fi

Hella Wuolijoki

Nisk av uori:

Loviisa
ja Heta

sovitus ja ohjaus
Heini Tola

ensi-ilta 19.2.2019
Lipunmyynti (09) 4342 510
ti–pe klo 11–14
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki

SUOMALAISEN TAITEEN JA
EUROOPPALAISEN ANTIIKIN HELMIÄ TÖÖLÖSSÄ
Tule tutustumaan ainutlaatuiseen kokoelmaamme.
Ilmainen sisäänpääsy ja opastus myös ryhmille.
Museo avoinna ke ja su 15-17, ryhmät sopimuksen mukaan.
Apollonkatu 23 B 64, 6. krs. Puh: 09 442 501
www.reitz.fi

M A T K A I L U lehti

5 • 2018

33

Lottamuseon
uudet opastukset keväällä

L

ottamuseon kevään 2019 uusi
erikoisnäyttely on Harmaat
sisaret -lääkintälottien tarina. Erikoisnäyttelyn myötä Lottamuseon ryhmäpalvelutuotteita on myös
uudistettu.
Maaliskuussa ohjelmistoon tulee entistä monipuolisempi museo-opastus.
Lottien historia, järjestön toiminta ja
sen symbolit avautuvat opastuksen
kautta aivan uudella tavalla museon kävijöille. Erityisesti opastuksen keskiöön
nousee lääkintälottien työ. Lottien tarinat vievät museokävijän lääkintäkursseilta ensiapupisteisiin ja aina kenttäsairaaloihin saakka.
Lottamuseon uusi elämyksellinen
draamaopastus Sairasjunan matkassa
on saatavilla toukokuusta 2019 alkaen.
Lottakomennukselle ja sairasjunan arkeen museovierailijat johdattaa lääkintälotta Saara Kuosmanen. Saara kertoo
kuulijoilleen työstään sairasjunassa ja
siitä, miltä tuntui kohdata apua tarvitsevia haavoittuneita sota-ajan poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Lottamuseon yhteydessä toimii viihtyisä ja tunnelmallinen museokahvila
Lottakanttiini, jonka valikoimiin kuuluu kaikkina aukiolopäivinä lounas sekä
makeita ja suolaisia paikan päällä valmistettuja leivonnaisia. Museokahvila Lottakanttiinin palvelut varattavissa
ryhmille etukäteen.
Lisätietoa Lottamuseon näyttelyistä,
opastuksista ja Lottakanttiinin palveluista
www.lottamuseo.fi

Lottamuseo

Lottamuseo sijaitsee Tuusulan
Rantatien kauniissa maisemissa.

Lotta kiinnittää
kenttäsairaalan
paikkaa osoittavan lipun tienvarteen Tolvajärvellä
vuonna 1941

Rantatie 39 Tuusula

lottamuseo.fi

Tulossa maaliskuussa 2019
Näyttely kertoo lääkintäjaostossa työskennelleiden lottien
kokemuksista, koulutuksesta ja käytännön työstä sekä tehtäviin
liittyvistä iloista ja suruista.
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Kulttuurimatka
Keravalle kannattaa

K

un perinteiset matkakohteet on koluttu, kannattaa
kokeilla Keravaa. Taide- ja museokeskus Sinkka ja
Keski-Uudenmaan Teatteri, KUT sijaitsevat rinta

Esa Riippa: Atsalea, viivasyövytys, akvatinta 2014.

rinnan Keravan keskustassa. Sinkka tunnetaan elämyksellisistä ja uutta luovista näyttelyistään, KUT komedian, draaman ja
musikaalien taitajana. Taikuuttakin lavalla on nähty.
Sinkan keväässä tarjolla on tuhti klassikkoannos, joka on
valikoitu italialaisen Rolando Pieraccinin kokoelmasta. Mukana on Veikko Vionojan pohjalaismaisemia, Rafael Wardin
keltaista hehkua ja grafiikan mestareita, kuten Inari Krohn,
Elina Luukanen ja Esa Riippa. Painopiste on grafiikassa, mutta mukana on esimerkiksi harvoin nähtyjä maalauksia Pentti
Kaskipurolta.
Museovierailun jälkeen KUTissa voi antautua romanttisen
musikaalin vietäväksi, kun käyntiin pyörähtää Tony-palkitun
Jason Robert Brownin Viimeiset viisi vuotta. Livebändiä johtaa Anu Silvasti, rooleissa nähdään Elina Varjomäki ja Jussi Hongisto. Loppukeväästä kaikki onkin sitten Rempallaan,
kun vuorossa on Roope Lipastin käsikirjoittama menestyskomedia remontoinnin vaikeudesta.
Väliajalla tai ennen näytöstä Festa Zannoni loihtii aitoa,
alusta loppuun käsintehtyä ruokaa ja unohtumattomia makuelämyksiä.
www.sinkka.fi www.kut.fi

Veikko Vionoja: Tyttö peilin edessä, litografia, 1980.
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Hiidenlinna
Ainutlaatuinen &
uudistunut Hiidenlinna

S

uomen ainoa 1900-luvulla rakennettu kivilinna, tarjoaa mystiikkaa,
kalevalahenkeä ja käsityön taidonnäytteitä ryhmämatkailijoille. Esillä on taidetta, maailman suurin puukko & kuksa, sekä seikkailupuiston riippusiltoja ja polkuja.
Hiidenlinnan palvelut ovat kehittyneet
vuosittain. Uudessa seikkailurakennuksessa
palvelee nykyaikaiset saniteettitilat ja Rakkauden polku oli jo ensimmäisenä kautenaan erittäin suosittu ryhmämatkaajien keskuudessa.
Hiidenlinna tarjoaa nyt myös mahdollisuuden ruokailuun. Keittolounas tai lounasbuffét tarjoillaan ryhmille tilauksesta Hiidenlinnassa.
Hiidenlinna on varattavissa myös yksityistilaisuuksiin. Alueella toimii kesäkaudella
suosittu Sisumetsän Seikkailupuisto.
Hiidenlinna sijaitsee vain reilun tunnin
matkan päässä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Tervetuloa!
www.hiidenlinna.com

- Koko kansan käyntikohde -

Nähtävyys Somerniemellä
Suomalaista mytologiaa
Uusi Rakkauden polku
Luontopolkuja, riippusiltoja
Ryhmämatkat, tapahtumat
Myös yksityistilaisuudet
Kyselyt ja varaukset:
petri.munck@hiidenlinna.com

www.hiidenlinna.com

Seikkailupuistojen aatelinen
Ratoja kaikenikäisille
Pomppulinnamaailma
Nuotiopaikka, grillikahvio

www.hiidenlinna.com
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(kuvaaja Nazig Azezian)

Sibeliuksen neljäs sinfonia
Monola-juhlaviikolla Lieksassa
Ensi kesän Monola-juhlaviikolla 1.-6.7.2019 on yleisöllä ainutlaatuinen tilaisuus
kuulla Sibeliuksen neljäs sinfonia alkuperäisissä säveltäjää innoittaneissa Pielisen
maisemissa Lieksassa. Sinfonia syntyi säveltäjän 110 vuotta sitten tekemän Kolimatkan jälkitunnelmissa. Teoksen esittää Joensuun kaupunginorkesteri juhlaviikon
huipentavassa Monola-gaalassa Lieksan kulttuurikeskuksessa 6.7.2019 klo 16.

J

uhlaviikon ohjelmassa on myös muita konsertteja
Lieksassa ja Kolilla, opastettuja veneretkiä Sibeliusten
häämatkakohteeseen Lieksan Monolaan sekä Karjalaiset pidot Bomban talolla. Juhlaviikko päättyy gaalaillalliseen
Kolilla Break Sokos Hotel Kolin ravintolassa.
Jean Sibelius teki elämänsä aikana kaksi matkaa Pielisen-Karjalaan. Ensimmäinen matka vuonna 1892 oli Aino ja
Jean Sibeliuksen häämatka. Toisen matkan kohteena oli Koli,
jonka huipulle tuolloin jo monia vastoinkäymisiä kohdannut
säveltäjä kiipesi vuonna 1909 ystävänsä ja lankonsa, taidemaalari Eero Järnefeltin kanssa. Kokemus oli vaikuttava. Sibelius kirjoitti päiväkirjaansa: “Kolilla! Yksi elämäni suurimmista kokemuksista. Suunnitelmia.” Kolin-vierailu merkitsi
käännekohtaa säveltäjän elämässä. Hän aloitti neljännen sinfoniansa säveltämisen pian Kolin-matkan jälkeen.
Sibeliusten häämatkatunnelmiin Monolan aitalla Pielisen
rannalla pääsee tutustumaan opastetuilla vene- ja ryhmäretkillä. Lisäksi aitta on jo toista kesää heinäkuussa avoinna
yksittäisille vierailijoille. Monola-seura kunnosti häämatka-aitan Leader-hankkeena vuosina 2016–2017.

Monola-juhlaviikon avajaiskonsertti Monolan aitalla 2018
(kuvaaja Pekka Varonen)
Monola-gaalakonsertin liput varattavissa verkkokaupasta: www.store.charmi.eu
Lisätiedot: www.monola.fi ja www.facebook.com/monolaforum
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Woikoski Feeling
– elämyksiä vailla vertaa
Woikoski Feeling tuottaa elämyksellisiä matkailupalveluja matkailijoille sekä tyhy-,
että kokousasiakkaillemme keskellä kauneinta miljöötä

M

e täällä Feelingillä arvostamme kulttuuriperimää,
asiakaslähtöisyyttä ja sitä,
että palvelu on huippulaatuista läpi koko palveluketjun. Tällä ajatuksella teitä
palvelee Woikoski Feeling sekä WHD
Gårdilla Nurmaalla, että Valkealassa
Kirjokiven Kartanolla. Molemmissa sijainneissa järjestetään tasokasta majoitusta, kokous- ja koulutustapahtumia
sekä ravintola- ja juhlapalvelut. Aktiviteetit jakautuvat sijainnin mukaan. Kulttuurinystäville tarjolla on ainutlaatuinen automuseo sekä tehdasmuseo mukaansatempaavine tarinoineen, lähellä
ovat myös Verla, Vuohijärven luonto- ja
kulttuuritalo sekä Taidekeskus Salmela. Vauhdikkaampaa menoa kaipaaville
järjestämme aktiviteetteja kalliokiipeilystä kirkkoveneilyyn tai offroad-maas-

Woikoski Feeling
- Tunne elämys
Woikoski Feeling on Sinua, ystäviäsi ja
ryhmääsi varten. Tutustu laadukkaisiin ja
persoonallisiin kohteisiimme sekä aktiviteetteihimme ja kerro meille toiveesi
niin toteutamme unelmienne päivän!

Myynti
ja tiedustelut:

Elämyksiä, herkkuja ja laadukasta majoitusta
tarjoaa Kirjokiven kartano ja WHD Gård.
Mielenkiintoista historian havinaa kuulet
Woikosken auto- ja tehdasmuseoissa.
Tervetuloa palvelujemme pariin
suomalaisen luonnon lumoon!

ma-pe: klo 8–16
+358 40 656 5981
whd@woikoski.fi

www.woikoskifeeling.fi

Elämykset ⋅ Hemmottelu ⋅ Ravintolat ⋅ Kokoukset ⋅ Majoitus ⋅ Museot ⋅ Saunat ⋅ Aktiviteetit
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toajoon. Rauhallisemmin voi rentoutua
wine-tastingissa, Vehnävuoren luontoreitillä tai vaikkapa frisbeegolf radalla.
Kauden uutuutena meillä on metsä- sekä auto escape –pelit. Palveluistamme
löytyy lisäksi kauneushoitola sekä cryoklinikka jossa saa huippukylmähoitoa
paikallisesti tai koko keholle. Cryo-klinikkamme on ainutlaatuinen maailmassa, sillä tarjoamme samassa paikassa
huippukylmä-hoitoja hevosille, koirille,
sekä ihmisille – kaikille omilla laitteillaan, luonnollisesti.
Matkailu-, ravintola- ja elämyspalvelujamme kehitetään jatkuvasti. Innovatiiviset kokkimme tarjoavat kulinaristisia makuelämyksiä hyödyntäen lähiruokaa sekä oman puutarhan anteja, makumaailman täydentää oman viinimestarimme valitsemat ruokaviinit.

Kolin kansallismaisema
ottaa kulkijan lumoihinsa

K

olin ainutlaatuinen luonto tarjoaa unohtumattomia luontoelämyksiä kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Auringon
nousut Pielisen ylle eteläisen Suomen
korkeimmalta huipulta Ukko-Kolilta,
eivät koskaan ole samanlaisia. Pielisen
upeat hiekkarannat tarjoavat nautinnollisen levähdys paikan vaeltajille, suosittu vaellus reitti Herajärven kierros tarjoaa 60, 40 tai 20 km pitkät taipaleet.
Niin pitkälle vaellukselle ei kuitenkaan
tarvitse lähteä nähdäkseen kauneimmat
palat Kolia. Kolin tunnetuimpiin mai-

sema paikkoihin pääsee tutustumaan jo
lyhyelläkin parin tunnin retkellä. Nämä kuuluisimmat maisemapaikat Ukko.Akka ja Paha-Koli ovatkin helposti
saavutettavissa suoraan Kolin kansallispuiston luontokeskus Ukosta. Kolin
mielenkiintoinen ja värikäs historia sisältää monia jännittäviä tarinoita. Kansallistaiteilijoidemme teokset Kolista
ovat levittäneet Kolin mainetta maisemapaikkana vuosisatojen ajan. Näihin
maisemiin ja tarinoihin pääsee tutustumaan myös turvallisesti oppaan johdolla, Paikallisilla oppailla ei mene sormi

suuhun ulkomaalaistenkaan kanssa,
opastuksia tarjotaan myös englanniksi
ja saksaksi.

FEEL KOLI
RETKET
Kolin kansallispuistossa liki
25 vuoden kokemuksella.
¡
ͳǡͷ
ͳͳȀÚ
Retkiä tilauksesta alkaen
yhdelle henkilölle!

KOLI SHOP RETKITUPA

Ǧ

¡
Avoinna joka päivä!

I LOVO LT T I OY
Y l ä - Ko l i n t i e 3 9 , 8 3 9 6 0 Ko l i
+358 (0)400 231332
i n f o @ f e e l ko l i . f i w w w. f e e l ko l i . f i
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Karjalasta kajahtaa

T

ervehdys täältä Karjalan mailta, lähinnä etelä sellaisesta.
Talvi tekee jo tuloaan, joskin
hitaasti mutta varmasti jos edellisvuosiin on uskomista, se tulee mutta
millaisena siinäpä sitä ennustamista.
Täällä meillä päin on ollut Sääkissa
ennustaja ja oli myös hyvin seurattu

40

Sammakko ennustaja, jotka syksyisin
ennustelivat tulevan talven säitä, tietenkin vaihtelevalla menestyksellä. Joskus
sattui, usein miten meni vierestä mutta
hauskaa lukemista kylläkin, joskus tuli
otettua artikkelit talteen ja keväällä tutkailtiin miten hyvin ne piti paikkansa.
Sen voi kyllä todeta, että autoilijat talvi
yllättää aina.
Etelä-karjala valmistautuu talven
matkailijoihin samoin kuin muukin
maa laittelemalla paikkoja kuntoon.
Ensilumenlatu saatiin auki Imatralla
jo lokakuussa ja hiihtäjiä on riittänyt
ympäri maailman. Pikkujoulu kausi on parhaimmillaan, sen myös huo-

maa, että lama on hieman hellittänyt ja
palveluihin käytetään enemmän rahaa
kuin aikaisempina vuosina, varmaan
koko maassa on sama positiivinen ilmiö. Joulumaat ja joulukadut aukeavat
pääsääntöisesti kuunvaihteessa, Ruokolahti marraskuussa ja Imatran joulukatu samoin. Imatralla Hiljan Pihan
Joulumaa avautuu 12.12. klo 14. Piha
piirissä on myyjiä aitoissa käsitöitä ja
leivonnaisia kauppaamassa. Pirtistä saa
jouluisia herkkuja, puuroa ja glögiä sekä muuta suuhunpantavaa. Pihapiiriä
elävöittää aito Lapin poro, lampaita,
kanoja voi kurkata navetassa. Joulupukinkin voi tavata, jos on kilttinä?
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Lappeenrannassa ja Parikkalassa on
myös joulumyyjäisiä, taitaa olla koko
maassa näinä aikoina. Imatra täytti tänä vuonna kunnioitettavat 70 vuotta ja
juhlatilaisuuksia oli pitkin vuotta. Yksi kohokohta oli elokuun 18 lauantaina
järjestettävä Imatra-päivä, joka kokosi yhteen tuhansia ihmisiä, jatkot olivat sunnuntaina ”Tragon-boat” soudun
merkeissä johon osallistui kylän väkeä
ja retkikuntia Ystävyyskaupungeista
ympäri maailman. Hauska tapahtuma
kaiken kaikkiaan, vieraat olivat erittäin
tyytyväisiä lohisopaa ja imatralaista paellaa syöden.
Talvi tuo tullessaan mahtavan JääIglun Kalastus puiston pihaan. Ensimmäinen konsertti jääsoittimin Soundome kokoonpanolla on esitysvalmiina
tammikuun 26 pv. jos ilmat sen sallivat, tarkoittaen että pakkasta on sitä ennen tarpeeksi, jotta saadaan jäätä syntymään. Kannatta tulla kuuntelemaan,
esitykset ovat to-la. aina maaliskuun
alkuun tietenkin ilmasta riippuen.
Tervetuloa Iloisten ihmisten pariin.
Myö palvellaan teitä hyvin.

JÄÄ-IGLUT IMATRALLA

Soundome Jääsoitin Konsertit tammikuun 26. – maaliskuun 9.
välisenä aikana to – la iltaisin tai tilauksesta.
Tiedustelut: Vuoksen Kalastuspuisto, Kotipolku 4 55120 Imatra
Toni Kainulainen. 0405560121.

Vuoksen Lautturi

Kiehtovaa jännitystä ja hillitöntä naurua

YLLÄTYSTEN
OVET

www.vuoksenkalastuspuisto.fi

MINNA
CANTHIN
KUOPIO
Sanna

Kuvitus:
Pelliccioni

Alan
Ayckbourn

ANTH
MINNA C OTTA
175 VU tumia!
pah

ita ta
Lisäksi use
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Matkustamisen ilmastokuorma jää olemattomaksi, jos liikkuu tuulen voimalla. Talonpoikaisveneet ovat olleet useasti Naantalin
puutalokaupungin idylliä kruunaamassa.

Raiteilla ja bussilla matkailet
ilmastoystävällisesti
Lassi Lähteenmäki

Syksyllä julkistettu kansainvälinen ilmastoraportti pysäytti matkailijat pohtimaan
reissujensa ympäristövaikutuksia. Kotimaassa matkaillen hiiltä kuluu vähemmän.

M

atkustamisen
ilmastovaikutusten laskeminen
ei ole niitä helpoimpia
hommia. Jotta sinun lomareissusi ei
meni pelkäksi ynnäämiseksi, laskimme
valmiiksi, miten eri kulkutavat ilmastoa
kuormittavat.
Kansainvälisten vertailujen mukaan
matkailun osuus kaikesta hiilipäästöstä
on vain muutamien prosenttien verran.
Ongelmaksi tulee se, että matkailu lisääntyy kovaa vauhtia ja sen osuus hiilitaakasta on kasvamassa.
Ilmastonmuutoksen torjunnan takia
ei tarvitse välttämättä vähentää reissaamista. Riittää, kun vaihtaa kulkumuotoja ilmastoystävällisempään välineeseen
ja matkustaa kaukomaiden sijaan lähikohteisiin.

sikymmenten aikana ilmanlaatua on parannettu polttotekniikkaa kehittämällä,
lyijystä luopumalla ja katalysaattoreiden avulla. Ilma on näiden toimien takia
puhdistunut kulkuväylien varrella, mutta ilmastotaakkaan se ei ole juurikaan
vaikuttanut.
Ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiilidioksidia vapautuu poltosta kulutuksen mukainen määrä eli katalysaattorin
avulla sitä ei vähennetä. Pienemmän kulutuksen ajopeli synnyttää siis vähemmän hiilipäästöjä, kuin litroja ahmiva
maasturi.
Sähköajoneuvon ilmastotaakka syntyy
siitä, miten sähköä on tuotettu. Sähköajoneuvon suuri etu on siinä, että se pystyy hyödyntämään energiaa ainakin tuplasti tehokkaammin kuin polttomoottori.

Katalysaattori ei kevennä
ilmastokuormaa

Voiko lentolaskureihin
luottaa?

Kulkuvälineet liikkuvat pääasiassa polttomoottoreiden avulla. Viimeisten vuo-

Lentokoneet nielevät kerosiinia hurjat
määrät. Varsinkin nousuissa polttoai-
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netta palaa rajusti. Jos matkustat lentäen
kauas ja välilaskuja on paljon, hiilitaakka on iso.
Lentoyhtiöillä on omilla nettisivuillaan laskureita, joilla matkustaja voi
laskea hiilipäästön. Joillakin sivuilla on
lisäksi ehdotuksia, joilla matkustaja voi
hiilitaakan korvata.
Laskureiden tuloksissa on kuitenkin
hälyttävän suuria eroja, siksi matkailijan on vaikea vakuuttua oman reissunsa
hiilitaakasta.
Nelihenkisen perheen matka Thaimaan rannoille vastaa samaisen perheen
useamman vuoden autoilun päästöjä.
Tämän suuntainen kuormitus suunnilleen on.
Lentokoneiden valmistajat kehittävät
tekniikkaa, jotka tähtäävät pienempään
kulutukseen. Biopolttoaineet ovat tulossa lentoliikenteeseen. Ruotsissa lentämiseen lätkäistiin ilmastovero. Lentämisessä siis tapahtuu aika paljon näinä
aikoina.
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Suomen tärkeimmät radat on sähköistetty, eli junat kulkevat energiatehokkaasti. Viimeksi parannettiin rata Tampereelta Oulun suuntaan. Lähivuosina
tehdään päätöksiä Tampereen ja Helsingin välisen radan remontista sekä Turun
ja Helsingin välisen radan oikaisusta.
Lähijuna kulkee jo Helsingissä, nyt niitä suunnitellaan muillekin suurille kaupunkiseuduille.

taa teknologian tutkimuskeskus VTT:n
selvitys.
Jos bussiin lastataan 30 henkeä ja
matka taittuu pitkillä taipaleilla sujuvasti, ilmastokaasujen määrä on yhden
matkustajan osalta 15 grammaa ajokilometriä kohden.
Henkilöauto on tässä vertailussa linja-autoa kuormittavampi. Kun autossa
on kaksi matkustajaa, henkeä ja ajokilometriä kohden ilmastokaasuja syntyy
80–90 grammaa. Jos auto kulkee kaasulla, ilmastotaakka on puolta pienempi.

Linja-auto on mainio
ryhmämatkoilla

Nopeus ratkaisee l
aivojen ilmastotaakan

Raiteilla kuljet pienillä
hiilipäästöillä

Suomalaiset yhdistykset ovat tottuneet
tekemään kesäretkiään linja-autolla. Se
on myös ilmastonmuutoksen torjunnan
kannalta hyvä vaihtoehto. Tämän todis-

Autolautat sekä enemmän rahtia kuljettavat ropax-alukset kuormittavat ilmastoa enemmän suuremmilla nopeuksilla. Esimerkiksi 18 solmun autolautta

synnyttää ilmastokaasuja 45 grammaa
kilometriä ja henkeä kohden. Nopeat
40 solmun autolauttamatkat synnyttävät hiiltä ja muita haitallisia kaasuja
yli 400 grammaa kulkijaa ja matkakilometriä kohden.
Nesteytetyn maakaasun käyttö on autolautoissa yleistymässä. Näiden alusten ilmastokuorma on selvästi polttoöljyllä kulkevien alusten taakkaa pienempi.
Lentoliikenteessä
ilmastovaikutus
on koneen täyttöasteesta, konetyypistä
ja reitin pituudesta riippuen 100-300
grammaa matkustajaa ja kilometriä
kohden.
VTT:n ilmastoluvuissa on mukana
hiilidioksidin lisäksi myös muita ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kaasuja.
VTT:n luvut on päivitetty vuonna 2017.

Jyväskylän Laajavuoresta
elämysliikunnan ja
kilpaurheilun keskittymä

L

aajavuoren matkailullinen ja maankäytöllinen
kehittämissuunnitelma on valmistunut. Luontoa,
seikkailua, matkailua, hyvinvointia ja liikuntaa
yhdistelevä kehittämissuunnitelma isää aktiviteettitarjontaa ja reitistöjä, monipuolistaa majoitus- ja matkailupalveluita sekä kehittää jo olemassa olevia toimintoja.
Tulevaisuudessa Laajavuoren kehittämisessä rakentaminen kohdistuu jo rakennettujen alueiden yhteyteen.

Näiden ohella rinnealueiden ja hyppyrimäen ympäristöä
kehitetään seikkailuaktiviteettien alueena. Ympäröivät
laajat luonnontilaiset alueet ja Tuomiojärvi reitistöineen
tulevat alueen yleistä virkistyskäyttöä ja liikuntamatkailua.
Laajis Oy:n ja Scandic Laajavuoren väliin jäävää keskeistä aluetta on suunniteltu kehittää tiiviiksi ja monipuoliseksi palvelukyläksi.

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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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY RY
Turistföreningen I Finland TFF rf
Internetsivut: www.matkailijayhdistys.com

Puheenjohtajan ajatelmia
Mielenkiintoista on aika tää. Eivät arvanneet 131
vuotta sitten kun yhdistystä perustettiin millaisia aikoja tulevaisuus tuo tulleessaan. Tietenkin
ennustaminen on vaikeaa olut kautta aikojen,
vaikka kuinka viisaita olisimme. Tällä kertaa tarkoitan lähinnä ilmastomuutosta, joka on kaikkien huulilla ja mitä sille pitäisi tehdä, sitä pohtii komitea jos toinenkin tahoillaan
kukin taitojensa mukaan ennustellen ja asiantuntijoita peilaten ja niitähän riittää.
Matkailu kokonaisuutena on melkoinen ilmastotekijä, siihen en ota
kantaa mikä on oikein mikä väärin
matkustellessaan, jokainen pohtikoon sitä mielessään ja tehköön
omat ratkaisunsa itse. Kotimaanmatkailun on varmasti kaikilla mittareilla edullisempaa ja aiheuttaa
pienemmän hiilijalanjäljen kuin

maailman ääriin matkustelu. SMY ry on siitä näkökulmasta olut koko historiansa ajan oikeilla jäljillä kun on edistänyt ja myönteistä ääntä pitänyt
kotimaan matkailun puolesta, ja pitää edelleen.
Yhdistyksemme on kansainvälisillä matkamessuilla mukana ja tärkeänä pidämme kotimaan
matkailun edistämistä siellä. Suomi
on täynnä mielenkiintoisia kohteita
ja äänenkannattajamme Matkailulehti niistä kertoo omalta osaltaan.
Kannattaa liittyä alueellisten Matkailu yhdistysten jäseniksi tai suoraan Suomen Matkailija yhdistykseen niin olet mukana edistämässä
kotimaan matkailua.
Hyvää joulun odotusta ja tulevaa
Uutta vuotta 2019. Tehkää järkeviä
tekoja ilmaston hyvinvoinniksi.
Taisto Kainulainen

Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n
hallitus 2018
Puheenjohtaja Taisto Kainulainen, Imatran Matkailuyhdistys ry
Ritva-Maija Kuuskoski, Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry

Varalle Jari Niemi, Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry

Airi Okkonen, Pohjois-Karjalan Matkailu ry

Varalle Marja Tiittanen, Pohjois-Karjalan Matkailu ry

Torsti Rekola, Turun Seudun Matkailijat ry

Varalle Esko Suorsa, Lapin Matkailuyhdistys ry

Pentti Löfgren, henkilöjäsen

Varalle Matti Niemeläinen, Imatran Matkailuyhdistys ry

Kalevi Antikainen, henkilöjäsen

Varalle Jorma Laatikainen, henkilöjäsen
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Imatran Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.imatranmatkailuyhdistys.net

Matka Savonlinnan Oopperajuhlille ke 31.7.2019
Ensi kesän toivotun, perinteisen oopperajuhlamatkan kohteeksi valikoitui Johann Strauss nuoremman säveltämä ikiihana operetti LEPAKKO! Operetin tuo lavalle Wienin Volksoperin orkesteri ja kuoro sekä Wienin valtionbaletti. Lepakko
on pyörinyt Wienissä ensi-illastaan vuonna 1874 lähtien!
Matkailuyhdistys on varannut esitykseen 50 lippua. 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

Yhdistyksen hallitus 2018/yhteystiedot
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Matti Niemeläinen puheenjohtaja p. 040 513 5321 / mattiniemelainen@gmail.com Liisa
Airas varapj. p. 040 548 0630 / liisa.airas@gmail.com
Ritva Happonen p. 040 552 2160 / ritva.happonen@hotmail.fi
Mauri Inkinen p. 040 587 4810 / mauri.inkinen1@gmail.com
Taisto Kainulainen p. 0400 655 848 / taistokainulainen@hotmail.com
Marja Lankinen jäsenasiat p. 040 574 0433 / marja.lankinen@pp1.inet.fi
Tuula Mikkola verkkosivut p. 050 598 8381 / tuula.mikkola@pp2.inet.fi
Eijariitta Solja p. 050 542 3532 / eija.pirkka@gmail.com
Jouni Veijalainen p. 050 571 8424
Marja-Terttu Vilkko p. 050 303 4009 / marjaterttuvilkko@gmail.com
Johanna Väkeväinen sihteeri p. 040 545 4079/johanna.vakevainen10@gmail.com
Helena Silvennoinen taloudenhoitaja
Jäsenetuna yhdistys tarjoaa yhdistyksen tapahtumat ja matkat jäsenhintaan, sekä Matkailulehden, joka on Suomen
Matkailijayhdistyksen jäsenlehti. Tiedot jäsenliikkeistämme löytyvät jäsenkortin takapuolelta ja kotisivuiltamme. Yhdistyksen matkoista ja tapahtumista saa tietoa jäsenkirjeestä, Uutisvuoksen seurapalstalta, Matkailu lehdestä ja yhdistyksen kotisivuilta www.imatranmatkailuyhdistys.net.
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Lapin Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.lapinmatkailuyhdistys.net

Lapin matkailuyhdistys toimii
Yhdistyksemme syntykoti on Rovaniemellä. Jäseniä on
kertynyt reilun 80 vuoden toiminnan aikana ympäri maata. Loppuvuoden ohjelmassa on vielä Krakovan matka
marraskuun lopulla ja syyskokous sääntömääräisine asioineen. Kokous pidetään 20.11. Hostel Cafe Kodissa. Perinteiseen tapaan tutustumme myös kotikunnan matkailuyrittämiseen.
Syksyllä aloitimme ”uuden perinteen” ja teimme ruskaretken Laanilaan. Saariselän maastojen lisäksi vierailimme Inarissa Pielpajärven erämaakirkolla ja Juutuanjoen
koskilla. Uskallanpa suositella pysähtymistä Jäniskoskella!
Kunnan ja Metsähallituksen toimesta on saatu rakennettua kosken yli riippusilta. Myös taukopaikat ovat kunnossa. Ensi vuonna suuntaamme ruskaretken Lemmenjoelle.
Ensi vuoden mielenkiintoiset ulkomaan kohteet ovat
Vienan meren/Solovetskin luostarin matka heinäkuussa
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ja lokakuun matka Georgiaan. Historiallisten kohteiden
lisäksi Vienan merellä on tavoitteena seurata maitovalaiden eloa aivan lähituntumassa.
Yhdistys omistaa Savotta-Kahvilan kiinteistön Laanilassa ja Kukasjärven erämaamajan Aakenustunturin kupeessa. Kiinteistöjen hoito haukkaa jatkuvasti hyvän osan
talkooresursseista. Hienoa, että talkooinnostusta on riittänyt ja olemme saaneet pidettyä paikkoja kunnossa. Savotta-Kahvilassa yrittäjä Kaisa Särkelä tarjoaa ravintola- ja
majoituspalveluja Lapin savottakämpistä tehdyistä rakennuksissa. Kiinteistössä on kahdessa rakennuksessa reilut
400 neliötä. Ylläpidettävää riittää!
Kukasjärven hienolle majalle toivoisimme lisää käyttöä.
Uutena on varausmahdollisuus nettisivujen kautta.
Syysterveisin
Esko Suorsa, Puheenjohtaja
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Kunniajäsen, professori
Olavi Syrjänen 24.10.2018:
Matkailun valonkantajat, muutosagentit Suomen matkailua kehittämässä Suomen Matkailun Seniorit 20 vuotta
Alkusyksystä 1998 oli eläkkeelle siirtymässä kaksi Suomen
matkailun huippuammattilaista Bengt Pihlström ja Jorma
Latvus. Kolmantena oli Matkailun edistämiskeskuksen
silloisen väliaikainen johtaja Pekka Laukala. He päättivät
perustaa matkailun eläkkeellä olevien johtotehtävissä toimineiden henkilöiden klubin edistämään Suomen matkailua. Klubin perustavassa kokouksessa 21.10.1998 oli paikalla 15 kutsuttua. Nyt yhdistyksessä on 81 jäsentä.
Benkku katsoi, että klubilla oli kaksi tavoitetta: sosiaalinen ja ammatillinen. Viisi vuotta sitten 15-vuotisjuhlassamme Benkku lausui: ” Kun ihminen lähtee eläkkeelle,
katkeavat suhteet entisiin työtovereihin. Halusimme luoda kontaktifoorumin. Ammattipätevyys ei lopu eläkeikään. Pitkä kokemus voi olla muille hyödyksi. Joten päätettiin auttaa yrittäjiä, toimia mentoreina. Yhtä tärkeätä
oli selvittää matkailumme suuria ongelmia. Näillä ajatuksilla lähdimme liikkeelle.”
Klubin alkuvuodet olivatkin hyvin aktiivisia. MEK:istä tuli klubimme ”päämaja”ja Pekka Laukalasta kuolemaansa
saakka klubin pääsihteeri. Niiden aikojen lukuisat keskustelut ja väittelyt antoivat paljon ajatuksia ja sisältöä matkailumme historiasta ja tulevaisuudesta.
Erityisen merkittäväksi muodostui MEK:in taloudellinen
tuki kolmen matkailuhistoriallisen kirjamme kustantamisessa. Tämä seniorien ja SMY:n jäsenten jättiläispanostus, 708 sivua ei olisi ollut mitenkään mahdollista ilman
MEKin painatusapua. Toisaalta itse kirjoitukset syntyivät
talkootyönä ja Jäsenemme Risto Hemmingin korkean ammattitaidon mahdollistamana. Kirjoittajat olivat todellisia
matkailun valonkantajia ja muutosagentteja.
Ensimmäisen 10 vuoden aikana klubillamme oli peräti
25 hyvin aktiivista työryhmää. Klubi perusti Suomen Matkailijayhdistys SMY:n jatkamaan Suomen Matkailuliiton
toimintaa ja kokoamaan yhteen eri puolilla Suomea toimivat alueelliset yhdistykset ja niiden jäsenet. Yhdistys
ja seniorit toimivat tiiviissä yhteistyössä. Vaellus/liikunta
ja aktiviteetit olivat laajasti klubin agendalla. Vaellusryhmämme näyttävin tapahtuma oli valtakunnallisen eurovaelluksen viimeisen viestiosuuden ja eurovaellusrepun
kuljettaminen Helsingin Keskuspuiston läpi Paloheinän
majalta Olympiastadionille.
Seniorit tekivät matkailun arvoista oman muistion, joka julkaisiin ”Oma maa – Lomaa”-kirjassa. Koulujen lomaaikojen siirto kahdella viikolla on osoittautunut äärimmäisen tiukaksi taistoksi. Sen eteen seniorit ovat tehneet
paljon työtä. Suunta on nyt muuttunut positiiviseksi. Antti
Hallin johdolla luotiin matkailumuseoverkosto, joka edistää matkailun kulttuuriperinnön tallentamista, tunnettavuutta ja saavutettavuutta.
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-Yhteistyö matkailumessujen kanssa. Åke Lahtinen
käynnisti 1983 Matka & Matkailu-messut. Taloudellisten
vaikeuksien vuoksi ne kuitenkin keskeytyivät, mutta niitä
jatkettiin yhteistyössä Suomen Messujen kanssa vuodesta 1987. Niistä on tullut suuri pohjoismainen tapahtuma,
jonka avaukseen seniorit ovat jatkuvasti saaneet kutsun.
Aktiiviset seniorit ovat matkailleet Suomen merkittävissä kohteissa, Suomen urheilumuseossa, Linnanmäellä, Uspenskin katedraalissa, Vapaamuurarien Suomen
suurloosissa ja ulkomaillakin Tallinnassa ja Pietarissa. Värikkään retken teimme Turkuun. Tutustuimme joulurauhan julistuspaikkaan, teimme täysristeilyn Förillä Turusta
Åboon, kävimme Puutorin vessassa, joka oli muutettu ravintolaksi. Vielä kauhuksemme vaelsimme Kakolan vankilan tyhjentyneillä käytävillä ja tyhjentyneissä selleissä,
joista nyt asunnoksi muutettu tila parhaillaan kilpailee
Suomen kauneimman kodin tittelistä.
Matkailu on maailman eniten kasvava elinkeino ja Lappi on sen helmi. Siinä Suomella on erinomaisia mahdollisuuksia. Lapin matkailuluvut kasvavat huimasti. Lappi on
etenkin Aasiassa kovassa huudossa. Lapin matkailun kehittämisen ongelma on edelleen kausiluontoisuus. Hotellit ovat talvikaudella täynnä, mutta kesän myynti on edelleen vaikeata. Ja mitä vaikuttaa Matkailun tulevaisuudelle
ilmastonmuutos? Onko se uhka vai mahdollisuus? Mitä
Suomen Matkailualan Seniorit voivat tehdä Lapin matkailun kehittämiseksi?
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Turun Seudun Matkailijat ry
Internetsivut: www.turunseudunmatkailijat.fi

Matkan varrelta
Turun Seudun Matkailijoilla on ollut vuoden 2018 mielenkiintoisia matkoja. Kevään teatteri oli Uudessakaupungissa Broadway –musikaali; Housut pois.
Perinteinen Viron matkamme oli kymmenes kerta Viroon. Tämä matka suuntautui Tarton ja Etelä-Viron alueelle ja hiukan Latvian puolellekin. Kesäteatterissa olimme Hämeenlinnan Uudessa kesäteatterissa katsomassa
”Kaksi puuta” –näytelmää. Tutustuimme myös Hämeenlinnan museoon. Syksyn teatterimatka suuntautui Suomenlinnaan, jossa katsoimme aikamme tunnetuimpiin

klassikoihin kuuluvaa; ”Yksi lensi yli käenpesän” –näytöstä. Viron matkalla ja teatterimatkoilla on ollut ihan mukavasti jäseniä mukana. 25-30 Marraskuun 24 päivä suuntasimme vähän pienemmällä porukalla katsomaan Anna
Kareninaa Tampereelle. Anna Karenina oli Leo Tolstoin
romaaniin perustuva vahva kuvaus rakkaudesta ja mustasukkaisuudesta. Matkoillamme pyritään järjestämään
hyvät laadukkaat ruokapaikat. Hyvä ruoka on aina osa
matkan elämystä.

Vuoden 2019 kevään teatteri
Hervoton parisuhdekomedia
La 30.3.2019 Rauman kaupunginteatterin
näytös ”Exän uus ja vanha”
Nelikymppiset Terhi ja Jari ovat eronneet. Välit ovat
säilyneet asiallisina ja lasten päiväkotikuljetukset ja
muut käytännön asiat on saatu sujumaan. Nyt Jari
kuitenkin on tuomassa näytille uuden naisystävänsä.
Terhi odottaa vieraitaan kiukun- ja kauhun sekaisissa tunnelmissa, sillä on käynyt ilmi, että Jarilla
ja uudella naisystävällä on 20 vuoden ikäero! Niin
tyypillistä, pian eron jälkeen miehellä on jo nuori
ja hemaiseva vaimon korvike. Klassisen keski-iän
kriisin malliesimerkki, miksi miehet ovatkin niin
ennalta-arvattavia?
Terhi päättää kutsua henkiseksi tuekseen ystävättärensä Hillen, joka kuitenkin onnistuu osaltaan hämmentämään soppaa
vielä lisää. Hämmentämistä tosiaan riittää, sillä soppa alkaa kiehua yli heti kättelyssä, tai paremminkin jo oven avautuessa.
Yllätyksiä ja käänteitä vilisevän komedian on kirjoittanut muun muassa Kumman kaa -televisiosarjassa hauskuuttanut Minna Koskela. Kesällä 2017 Rauman kesäteatterin Reinikaisessa sosiaalityöntekijä Aili Hinkan roolissa ihastuttanut Minna
myös ohjaa esityksen.
Ennen esitystä ruokailu Tallbo-ravintolassa.
Lähtö klo 9.15 Kupittaan Stadionin parkkipaikalta ja klo 9.30 linja-autoaseman til.ajopysäkiltä.
Hinta 75 e sisältää matkan, teatterilipun, lounaan ja väliaikatarjoilun.
Ilm./tied. p. 050 5711303 tai matkailu@matkailulehti.fi.
Ennakkotietona ensi kesän matka suuntautuu nyt Ruotsin puolelle 23.5.- 26.5. Menemme Vikingin iltalaivalla Ruotsin
puolelle, jossa meitä on bussi odottamassa suomenkielisen kuljettajan kera. Kahden päivän aikana tutustumme neljään eri
linnaan.. Yövymme Upsalassa Scandic -hotellissa. Mukana suomenkieliset oppaat. Merkitkää jo nyt allakkaan ja tervetuloa
mukaan. Tarkemmat tiedot vielä myöhemmin.

Hyvää Joulua ja matkailurikasta Uutta Vuotta 2019
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Senioriryhmät kotimaan
matkailun tukipilari –
yhdistysten matkat murroksessa
Tanja Bergroth

Iloinen senioriryhmä matkalla jossain Suomessa on tuttu näky jokaiselle. Aktiiviset
eläkeikäiset matkailevat paljon. Uudet eläkeläissukupolvet ja lainsäädäntö haastavat
totutut tavat toteuttaa matkoja.
Eläkeikäiset keskeinen
matkailijaryhmä
Eläkeläiset ovat merkittävä matkailupalvelupalveluiden
käyttäjäryhmä. Tilastokeskuksen mukaan 1 340
000 suomalaiselle maksettiin vanhuuseläkettä 31.12.2017. Joka neljäs
kuluttaja on siis seniori. Ryhmämatkapalveluiden käyttäjistä on ikäihmisiä vieläkin suurempi osuus.
Pelkästään Suomen suurimman
eläkeläisjärjestön, Eläkeliiton, yhdistyksissä tehtiin vuodessa 2391 matkaa (2017). Liikkeellä oli keskimäärin
6-7 retkiryhmää vuoden jokaisena
päivänä. Ulkomaille matkoista suuntautui kolmannes, usein risteillen.

Kotimaassa kiinnostivat erityisesti
päivämatkat teattereihin ja sokkoretket. Päämäärästä riippumatta matkat
hyödyttivät myös kotimaan kohteita
ja liikennöitsijöitä.

Ryhmämatkojen tarve
Tuoreet eläkeläiset matkustavat
useimmin pariskunnittain, yksin tai
omissa pienseurueissa. Iän tai rajoitteiden karttuessa on kätevämpää
nousta ryhmän mukaan. Ryhmä helpottaa liikkumista, tuo turvaa ja uusia tuttavuuksia. Mahdollisuus matkustaa sisältyy nykyaikaiseen käsitykseen hyvästä elämänlaadusta. Monet
kansalais-, potilas- ja eläkeläisjärjestöt tarjoavat jäsenilleen virkistystä ja

ryhmämatkaelämyksiä osana yhdistystoimintaa.

Tärkeä ryhmänvetäjä
Lähes jokaisessa yhdistyksessä on
nimetty matkavastaava tai matkanjohtaja. Näiden luottamustehtävien
työmyyrät vastaavat paljosta kotimaan matkailussa. Ryhmänvetäjä
on perinteisesti ollut matkojen arkkitehti, kaupparatsu, poliisi ja pappi. Hän on suunnitellut ja toteuttanut retket yhdistyksen hallituksen
valtuuttamana, usein itse koostaen,
tai yhteistyössä liikennöitsijän tai
matkatoimiston kanssa. Yhdistysten
matkavastaavat tuntevat ryhmänsä
kuin omat taskunsa. Matkustajien

Kuvalähde: Lehmirannan esittelyvideo, PUG Media Solutions Oy.
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erityistarpeet tulevat huomioiduksi
yksilöllisesti. Tuttu ryhmänvetäjä voi
rohkaista mukaan myös kokemattomampia ja rajoitteisempia reissaajia.
Ryhmäkohteiden tilausten päivitys
on tyypillisesti matkavastaavien harteilla. Ja kun matka alkaa on vetäjä
pyörityksessä koko ajan. Yllättävät
tilanteet matkalla vaativat jämäkkyyttä, huumoria ja tilannetajua.
Järjestöjen ryhmänvetäjät toimivat
lähes poikkeuksetta vapaaehtoisina palkatta, usein kulukorvauksen ja
mahdollisten vapaapaikkojen turvin.
Toimialan muutoksissa on huolena
ryhmänvetäjien jaksaminen.

tavalla ajateltuja kiinnostavia vaihtoehtoja, jotka on hinnoiteltu kilpailukykyisesti. Alalla on tarpeen herätä,
ellei haluta ryhmämatkojen fokuksen
siirtyvän ulkomaille.

Uusi matkapakettilaki –
uhka vai mahdollisuus

Uudet matkanvetäjät
haastavat kotimaan
matkailun
Yhdistysten matkojen järjestäminen
on siirtymässä nuoremmalle sukupolvelle. Syitä on monia. Osaksi on
kyse normaalista uudistumisesta,
osin alan kiristyneistä vaatimuksista ja säädöksistä. Tänä päivänä tehtävä edellyttää kätevää tietokoneen
käyttöä ja toimivia nettiyhteyksiä,
joissa voi olla puutteita vanhemman
ikäpolven matkanvetäjillä. Keväällä
uudistuneet henkilötietosäädökset
ovat hämmentäneet senioriryhmien
vetäjiä. Järjestökentällä jo jäsenyys
on arkaluonteinen tieto, majoitus-

Kuvalähde: Lehmirannan
Lomakeskus, Jonna Elovaara
kumppaneista ja liikuntarajoitteista
puhumattakaan. Paperit polttelevat
iäkkäämpien matkanvetäjien käsissä.
Tehtävä halutaan luovuttaa nuoremmille. Mutta kiinnostaako heitä ryhmämatkojen perinteisten osallistujien tarpeet ja matkailu Suomessa? Tutun vetäjän vaihtuessa on riski, että
vanhat jäsenet jäävät kotiin. Toisaalta
uusi seniorisukupolvi on myös mahdollisuus. Heille on tarjottava uudella

Uusi laki matkapalveluyhdistelmistä
korostaa kuluttajan oikeuksia ja matkanjärjestäjien vastuita. Esimerkiksi
eläkeläisjärjestöjen runsasta, seniorivertaisten harrastepohjaista matkatoimintaa täytyy tarkastella uusin
silmin. Päivämatkoihin uusi laki ei ota
kantaa, mutta yön yli matkoja yhdistys voi itse järjestää vain rajoitetusti omille jäsenilleen, satunnaisesti ja
ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Enää ei riitä, että matkanvetäjäksi
lupautuu kuka tahansa innokas, vaan
tehtävään on käytännössä kouluttauduttava, jotta säädöspohja tulee
huomioiduksi. Enin osa senioreiden
yön yli matkoista siirtyy vastuullisten matkanjärjestäjien hoidettavaksi, mikä on monesti matkustajan etu.
Taloudelliset vastuut vakuuksineen
tuovat luotettavuutta ja helpottavat
vertaisvetäjien työtaakkaa. Saman
aikaisesti pelätään vääjäämätöntä
kustannusten nousua ja osallistujien
vähenemistä.

Ahneus voi tuhota
markkinat
Muutosten keskellä uusien toimijoiden on havahduttava ajattelemaan
muitakin kuin itseään, sillä seniorimatkailun taloudellinen merkitys on
kotimaan matkailulle suuri ja yhdistyksissä ryhmien kokoamiseksi tehty
työ kullanarvoista. Matkanjärjestäjien on huomioitava esteettömyys fyysisten rakenteiden lisäksi sosiaalisesti
ja taloudellisesti. Tutussa porukassa
on parempi reissata eivätkä hinnat
saa karata ulottumattomiin. Peräänkuulutan seniorimatkoille eettistä
hinnoittelua ja aitoa vastuullisuutta,
jotta turvataan alan jatkuvuus kotimaassa. Luottamus luo luottamusta.
Tyytyväiset senioriryhmät ovat uskollisia asiakkaita huomennakin.
Kirjoittaja on Eläkeliitto ry:n edustaja
SMY:n matkailufoorumissa ja Eläkeliiton omistaman Lehmirannan lomakeskuksen johtaja.

Ylämaan bussi
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Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi

Valoa kaamoksen keskelle!
Juhlavuotemme kääntyessä joulukuulle, voidaan hetki huokaista. Yhdistystämme on tarvittu ”Tekemään
tunnetuksi Pohjois-Karjalan kansaa ja
sen kulttuuria” sekä ottamaan kantaa
kulttuurimatkailun puolesta. Huolen
ja ilon aiheet matkailussa eivät ole
juurikaan 125 vuodessa muuttuneet.
Matkailun aiheuttama kuormitus ympäristölle sen sijaan on muuttunut,
vastuullisen lähimatkailun edistäminen on meille sydämen asia.
Juhlaseminaari ja historiikin julkaisutilaisuus Joensuussa sekä matkailuillat Lieksassa (2.10.2018), Ilomantsissa (8.11.2018) ja Outokummussa
(14.11.2018) saivat ihmiset liikkeelle.
Avoimille illoille, joihin kutsutaan asiantuntijoita, yrittäjiä sekä jokainen
matkailusta kiinnostunut, on ollut tarvetta.
Lieksassa puhuttiin karelianismista
ja kylämatkailusta. Kolille toivottiin
kulttuuritarjontaa ja Kolin matkailuyhdistys tarttuikin haasteeseen yhdessä

Yhdistyksemme sihteeri Airi Okkonen ja varapuheenjohtaja Anton Sutinen Monola-seuran puheenjohtaja Elli Oinonen-Edenin kanssa Lieksan matkailuillassa
2.10.2018.
Monola-seuran ja Vuonislahden kyläyhdistyksen kanssa. Illassa oli mukana erityisesti kulttuurialan toimijoita.
Ilomantsissa ideoitiin uusia tapahtumia karjalaisuuden, Kalevalan ja
kansanmusiikin ympärille, suunnitelmia talvitapahtumien osalta tuli myös
esille. Ilomantsissa väkeä oli yrityksistä, yhdistyksistä sekä kunnan puolelta. Ilomantsin matkailuyhdistys kutsuu koolle uuden tapaamisen.
Outokummussa mietittiin sisältöä
Vanhalle kaivokselle ja toivottiin Eräja luontokeskukselle lisää näkyvyyttä, pohdittiin myös uutta yhteistyötä
toimijoiden kesken. Uuden palaverin
kutsuu koolle Outokummun matkailijayhdistys yhdessä Matkakumpu Oy:n
ja kaupungin kanssa.
Yhdistyksen 125-vuotishistoriikki julkaistiin 25.9.2018 Joensuussa. Kuvassa yh125-vuotishistoriikin
distyksemme pitkäaikainen puheenjohtaja Raija Särkkä, kirjaan haastatellut
julkaistiin 25.9.2018
matkailuopas Mirja Pihlaja ja toiminnanjohtaja Tuija Kivilinna sekä historiikin
kirjoittanut FM Sirpa Sulopuisto.
Historiikin voi käydä lukemassa yh-
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Näyttelijä ja tanssija Tomi Laurikainen lausui runoja Outokummun matkailuillan alussa 14.11.2018.
Kuopion teatteriretkellä 17.11.2018 oli mukavasti porukkaa, keskellä oppaamme ja hallituksen jäsen Leena Käyhkö.
distyksemme nettisivuilta maksutta.
Jäsenille painettua versiota on myyty painokulujen kattamiseksi hintaan
5 euroa ja muille 20 euron hintaan.
Kiitämme vielä kerran myös PohjoisKarjalan maakuntaliiton Tulevaisuusrahastoa ja lehtori Jouko Kälviäistä
historiikin ja juhlavuoden tilaisuuksien mahdollisamisesta.

Ilomantsin ja Kuopion
teatterimatkat
Lähimatkailu kiinnostaa, Ilomantsin
ja Kuopion teatteriretkemme keräsi yli 30 osallistujaa. Retkiämme on
mainostettu omien nettisivujemme lisäksi erityisesti Facebookissa.
Olemme näin tehneet tunnetuksi

Pohjois-Karjalan matkailukohteita ja
-yrityksiä.
Marja Tiittanen,
pj. puh. 050 598 3290,
sposti: marja.tiittanen@pohjoiskarjalanmatkailu.fi
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi

Joulupukki kutsuu tropiikkiin
Pikkujoulu Botanian puutarhassa 13.12.2018 klo 18-21 Heinäpurontie 70, 80110 Joensuu
Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi viettämään kanssamme pikkujoulua valon keskelle tropiikkiin!
Ajankohta: 13.12.2018 klo 18.00-21.00 (paikalle voi tulla 17.30 alkaen)
Ohjelma: Alkumaljat, kevyt joulubuffet, puutarhoihin tutustumista ja musiikkia
Hinta: 35 e jäsenille ja 40 e muille, pankkisiirto annetaan mukaan illan päätteeksi,
voi maksaa myös käteisellä paikan päällä.
Huom! Jos tuo mukanaan pikku lahjan, pukki muistaa lahjan antajaa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 5.12.2018 mennessä: puh. 045 894 7557 tai airiokko@gmail.com.
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi.
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LIPUNMYYNTI

Alfredinkatu 2, 26100 Rauma

puh. (02) 8376 9900

raumanteatteri@raumanteatteri.fi
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Otto Kanerva
KAPELLIMESTARI:
Antti Vauramo

ROOLEISSA:
Ria Kataja
Mikko Töyssy
Otto Kanerva
Hanna Vahtikari
Veera Tapanainen
Miikka J. Anttila

