F.

SUO
ME
N

F

ÖR

Mustilan Arboretumissa s. 60

TF

IS T

FR

3 • 2018

T UR

Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n jäsenlehti

ILIJAYHDIST
TKA
YS
MA

Y.
YR
SM

Matkailu

lehti
EN I

N GE N I FINLA

ND

2

M A T K A I L U lehti

3 • 2018

Teatteri valloittaa
rautatiekaupungin kesällä!

S

uomalainen suvi, teatteri ja Pieksämäki kuuluvat ehdottomasti yhteen. Täällä voit nauttia pitkin kesää
ammattitaitoisesti toteutetuista, toinen toistaan viihdyttävämmistä esityksistä peräti seitsemän kesäteatterin tai teatteriryhmän toteuttamana.
Lähtölaukauksen teatterikesään antaa Partaharjun Kesäteatteri, jonka Prinsessa Armada seilaa Salvosella heti kesän
alussa ja toistamiseen loppukesästä. Halkokummussa teatteri ja juhannus kuuluvat perinteisesti yhteen. Halkokummun
kesäteatterissa lähdetään juhannuspäivästä eteenpäin yhdessä
Onnen maahan.
Kaupunkiin saapuu heinäkuun lopulla Onnellinen mies.
Liekö junan tuoma tuo Pieksämäen VR:n näytelmäkerhon
päähenkilö, vai saapuuko mies Jäppilästä Pölösen kauppa-autolla? Tule itse katsomaan! Virtasalmella taas pistäytyy itsenäisyyden alkutaipaleelta tuttu suurmies, Vladimir Iljits Leninin. Joku on kuulemma nähnyt miehen jäillä.
Pekka Töpöhäntä on perheen pienimmille tuttu kaveri näilläkin kulmilla. Tuo suloinen töpöhäntäinen kissa ilmestyy
kavereineen Kulttuuripappila Sylvin pihalle kesäkuun puolivälissä. Pieni Siiri-tyttö joutuu puolestaan kohtaamaan erilaisuutta nallekarhunsa vaihtuessa yllättäen possuksi.
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Monipuolisen kesäteatteritarjonnan lisäksi kulttuurikaupunki Pieksämäen kesään kuuluvat Kulttuurikeskus Poleenin kesänäyttelyt, monipuoliset tapahtumat kylillä, Kulttuuripappila
Sylvin pihatapahtumat, taidenäyttelyt sekä kirjallinen ullakko.
Koko perheelle sopiva vierailukohde on Savon Radan museo,
jossa valotetaan rautateiden risteyskaupungin ja rautateiden
monimuotoista historia.
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Kolumni
Aino Rimppi

Laivalla,
junalla ja bussilla
Suomi on suuressa suosiossa. Ulkomaalaiset rakastavat maatamme, mutta itse matkustamme lomailemaan
muualle. Kiinalaiset, saksalaiset, jopa eteläkorealaiset
paikkaavat nyt ennätystahtiin venäläisten jättämää
vajetta. Ensi kesänä kansainväliset risteilyvieraat
peräti kansoittavat pääkaupunkimme, kun noin 300
risteilyalusta tuo sinne matkustajansa päivävierailulle. Varsinkin toinen heinäkuuta kannatta pysyä poissa
Helsingin kaduilta, koska silloin maihin astuu noin
10 000 risteilyvierasta.
Itämerelle ennustetaan kiihtyvää risteilykasvua. Yksin tälle vuodelle on ennustettu 8,4 prosenttia enemmän risteilyvierailijoita edellisvuoteen verrattuna.
Viileät risteilykohteet, kuten Itämeri, keräävät suosiota Välimeren ja Karibianmeren sijaan. Toivoa vain
sopii, etteivät tyystin saastuta kotimertamme!
* * *
Minne sitten itse matkustamme? Toukokuun lomat
ovat viime aikoina nostaneet suosiotaan, ja niitä on
myyty 50 % enemmän kuin viime vuonna vastaavan
aikaan, kertoo TUI Finland. Suosituin suomalaisten
lomakuukausi on heinäkuussa, kun risteilyvieraat
ihastellevat Helsinkiämme. Kreikka on ollut perinteisesti suomalaisten suosikkikohde, niin nytkin –
ensimmäisellä sijalla on Kreikka (Rodos) ja toisella
Kreikka (Kreeta). Turkki yltää kolmannelle sijalle,
vaikka luulisi maan ihmisoikeuksien ennustavan
muuta. Neljänneksi tullee melkein Kreikka eli Kypros, ja viidenneksi taas Kreikka, Samos.
Lomailin Samoksella 1980-luvulla. Tuolloin kreikkalaiset innostuessaan heittelivät ravintolaoissaan pinoittain lautasia. En tuolloin tiennyt moisesta tavasta.
Kun lautaset alkoivat sinkoilla ja säpälöityä lattialle,
juoksin kauhuissani ravintolasta enkä suostunut sisälle palaamaan. Siihen jäivät lomailut Kreikassa.

lentokone myöhästyi vartin, jolloin juna Tikkurilasta
Parkanoon oli ehtinyt lähteä. Kahden tunnin matka
kasvoi kuudeksi tunniksi. Mitähän vierasmaalainen
olisi moisesta ajasta tuuminut? Itse jouduin odottelemaan Tikkurilassa reilut kolme tuntia ja matkustamaan seuraavalla, hitaalla pikajunalla toiset kolme
tuntia.
* * *
Entä jos automaatti ei myy lippua lainkaan? Sellaista
tapahtuu taajenevaan tahtiin, koska junat tuppaavat
olemaan täysiä. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, että
junassakin voi ostaa lipun, onhan jatkuvasti toitotettu,
että junaan noustaessa lippu pitää olla. En tiennyt minäkään. Yritin kerran ostaa lippuni verkosta, mutta sitä tietokoneeni ei suostunut minulle myymään. Koska
juna oli täynnä. Ja täynnä oli vielä seuraavakin juna!
Niinpä ajattelin, että pitää taas odottaa tuntitolkulla – Tampereelta ei illalla pääse nukkumalähiöön
Parkanoon neljään tuntiin, eikä sen jälkeen ollenkaan.
Junailija myi lipun junassa, kyllä, mutta maksoin
siitä kolmen euron lisämaksun. Seisomapaikastani!
Vai maksoinko siitä, etten ollut ostanut lippua pari
viikkoa ennakkoon – jolloin joku muu olisi maksanut
lisämaksun ja joutunut seisomaan.
VR:n malli täyttää junia on mielestäni metsässä.
Pyrkiikö VR moisilla toimenpiteillään siihen, että
vanhemmat ihmiset jättäisivät matkustamisen tyystin
ja nuoret siirtyisivät oman auton käyttöön?
Paitsi junalla – onnistuu se useimmiten – myös omalla autolla pääsee esimerkiksi Parkanoon ihailemaan
kesän ITE -taidetta! Mutta millä pelillä matkaan
mahdetaan lähteä siinä tapauksessa, kun punaiseen
pikkutakkiin, kauluspaitaan ja kravattiin pukeutunut
Felix Auriga istuu ohjaajan paikalle? Oikea vastaus
löytyy sivun alareunasta!

* * *
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Vastaus:
OnniBus-kuljettaja/ Felix = onnekas, Auriga = ajaja

Lomamatkojen suunnittelija Suomessa toivoisi toki
junayhteyksien toimivan. Tosin voi kuitenkin käydä:
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Matkaile maata pitkin
ja ilmasto kiittää
Toukokuussa Nature Climate Change – lehdessä julkaistu selvitys matkailun
ilmastovaikutuksista maapallolle hätkähdytti. Turismin arvioidaan aiheuttavan noin kahdeksan prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Se on
tutkijoiden mukaan neljä kertaa enemmän kuin aiemmin on arvioitu.
Matkailun suuri syntipukki on lentomatkailu ja se vain kasvaa. Arvioiden
mukaan lentomatkustajien vuosittaisen määrän uskotaan kaksinkertaistuvan 7,8 miljardiin vuonna 2036.
Kun ihmiset vaurastuvat, he matkustavat useammin, entistä kauemmas ja
varmimmin juuri lentokoneella. Tämä kehitys toteutuu nyt varsinkin Kiinassa, Meksikossa ja Brasiliassa, joissa kansan tulotaso nousee kohisten.
Lentomatkailun verottamista on suunniteltu, mutta se tuskin ainoana ratkaisuna hillitsee ongelmaa. Yksi ratkaisu on matkustaa harvemmin ja viipyä
reissussa pidempään. Näin matkustuskerrat eli lennot vähenevät.
Hyvä lääke matkailun ilmastokuormituksen kasvun katkaisemiseksi on
kääntää kelkkaa täydet 180 astetta – omassa päässä.
Matkailu omassa kotimaassa kasvattaa ilmastotaakkaa vain vähän, sillä kotimaan kohteisiin kuljetaan usein junalla tai linja-autolla. Kun kulkee lähemmäs ja hitaammin, ympäristö kiittää.
Äärimmilleen viety ekologinen matkailu on kävelyä. Hitaasti edeten näkee
enemmän ja aistii ympäristön monipuolisemmin. Kun istahtaa puistonpenkille, ohi kiitävien ihmisten tarkkailu on aika mukavaa puuhaa.
Moni ajattelee, että loma alkaa vasta lentomatkan jälkeen Espanjan rannoilla tai Kreikan kukkuloilla. Omasta kotiympäristöstä
jokainen voi löytää uusia elämyksiä.
Lähde vaikka tarpomaan luontoon alkukesällä aamuviideltä. Lintujen konsertti on
huikaiseva. Selaa tapahtumakalenteria ja
osallistu naapurikunnan markkinoihin tai
kesäteatteriin. Opit pian, että lähelläkin voi
tapahtua isoja juttuja. Pitää vain osata löytää ja liikkua uudella asenteella.
Lassi Lähteenmäki
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Ryhmäretken lumoa kylien Härkätiellä

Härkätien kierros Linnasta –
linnaan 18-19.8.2018

K

oe kanssamme yli tuhannen vuoden tarina tiestä,
jota kulkivat kauppiaat,
sotilaat, talonpojat ja kuninkaat
matkatessaan Turusta Hämeenlinnaan tai toisinpäin. Muinoin Ruotsi
ja Venäjä vuorollaan hallitsivat rautaisella otteella esi-isiämme. Reitin
varrella näet eri uskontojen ja sotiemme muistomerkkejä, kartanoita
ja torppia, museoita, kulttuurikohteita ja taidetta, Varsinais-Suomen
vilja-aitat ja Hämeen jylhine metsineen ja järvineen.
Vaiherikas retki saavuttaa puolimatkassa Tammelan Kirppiskierroksen Hämeen vanhimpiin kuuluvissa Portaan ja Letkun kylissä.
Yöpyminen Liesjärven kylässä
Eräkeskuksen tiloissa tai teltoissa,
oman valinnan mukaan, siellä vietetään myös elokuun yön keskiaikainen illallisjuhla.
Pyhänä matka jatkuu maalikylien markkinapaikoille. Illansuussa
matkaajat kohtaavat vielä Hakkapeliittapatsaan juurella, tutustuen
keskiaikaiseen harmaakivikirkkoon
ja tammelalaisiin kirkonmäellä.

6

Tule ja koe Härkätien lähiseudun
jännittävä menneisyys loistavien
oppaiden tarinoimana! Taide yllättää ja draama riipaisee kun nykyisyys ja historia muuttuvat kokemuksiksi kiehtovan matkan aikana.
Pakkaa laukkuun seikkailunhalua
ja yöpymisvarustus ja lähde mukaan 18.8.klo 10.00 Turun Ortodoksikirkon pysäkiltä tai Hämeenlinnan linja-autoaseman tilauslaiturilta.
Lisätietoa Hämeenlinnasta lähtijöille Sirpa Rauhala, sirpa.rauhala52@gmail.com tai 050 0108248,
Turusta lähtijöille Ensi Kulta, ensi.
kulta@gmail.com tai 044 4848147.
Sitovat ilmoittautumiset 30.7.
2018 mennessä ennakkomaksuineen: www.kodinpaikka.fi/linnastalinnaan
Retken järjestää Tammelan kylät
ry/Yhteistyöstä elinvoimaa – Tammelan kumppanihanke, yhteistyössä mukana Tammelan Kulttuuripalvelut, Härkätien Teatteri, Härkätie-yhdistys, Taideryhmä Kuvankantajat.
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Tammelan

18.-19.8.2018

Kirppiskierros

Tammelan Kirppiskierros on 2-päiväinen tapahtuma.
La 18.8. kierretään kirppiskohteita Etelä-Tammelassa
ja su 19.8. Pohjois-Tammelassa. Elämyksiä ja löytöjä
tarjoavat museot, nähtävyydet, kädentaidot, taidetuokiot,
rompe- ja kirppistorit, puodit ja pop-up ravintolat, yhteensä
n. 50 kohdetta vuodesta toiseen.
La 18.8. Letkulla mm. Letkun Puodin Rompetori, Puosin ja Vainion pihakirppikset, Portaassa Duo Lumottaret Härkäpostin kirppistorilla, Syrjälän lammastila, Patinaputiikki, Galleria Jokitörmä, Liisa Puran
käsityökoti ja Nahkurinverstas. Saaren kansapuistossa kirppiskeidas, Kaukolan näkötorni, Tannisen
kotimuseo ja perinneravintola. Riihivalkaman kylässä koulun, Riina Liskin ja Wehnäpaakarien kirppikset
ja Honkamajan taianomainen metsäpuutarha. Su 19.8. kirppistorit mm. Hykkilä—Lunkaan kylätalolla,
Kaukjärven koululla, Teuron kesäkioskilla ja Susikkaan kylätalolla, jossa lounastarjoilu ja yhteislaulua
Sohlojen vetämänä.

Linnasta linnaan

Hämeenlinna

Elämyksellinen matka Härkätiellä 18.-19.8.2018
Hinta 150€ / henk. sisältää opastuksen, majoituksen,

lounaan ja ammupalan sekä illallisjuhlan.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
(Lähtö Turusta) Ensi Kulta,
044 4848 147
(Lähtö Hämeenlinnasta)
Sirpa Rauhala,
0500 108 248

Turku

KODINPAIKKA.FI

tuo ulottuvillesi kaiken Tammelan tarjonnan:

tapahtumat, lähipalvelut, harrastukset, tontit, kiinteistöt,
huoneistot ym. myytävät/vuokrattavat kohteet.

uloa tammelan
t
e
v
r
e
T
e!
kylill

kylät

Historian havinaa ja kulttuuria
Kuninkaantiellä
Lassi Lähteenmäki

Länsirannikolta Venäjän rajalle Suomen eteläistä rannikkoa pitkin kulkeva Kuninkaantie
kehittyy myötätuulessa. Uusi yhdistys aloitti vuosi sitten kehittämään väylän matkailua.

K

uninkaantie eli historiallisessa
mielessä Suuri Rantatie kulkee
Norjan Bergenistä Tukholman
kautta Suomeen ja Etelä-Suomen läpi
Viipurin kautta Pietariin. Tie kulkee siis
neljän maan alueella.

Kuninkaantie ry vastaa nykyisin tien kehittämisestä Suomen
alueella sekä yhteistyöstä koko
tien alueella. Kuninkaantielle
myönnettiin hiljattain opetus- ja
kulttuuriministeriön kehittämisrahaa, jonka avulla ryhdytään
kehittämään tien ryhmämatkailukohteita yhdessä Viking Linen
kanssa.

Haminassa kajahtaa,
Raaseporissa kolisee…

Tenholan idyllinen puutalokeskusta houkuttelee pysähtymään lounaalle tai kahville.

Uusi kotimaisen musiikin kesäfestivaali järjestetään Kuninkaantien varrella
Haminan Bastionissa lauantaina 16.6.
Hamina soi – tapahtumassa esiintyvät
mm. Lauri Tähkä, Jari Sillanpää ja Ressu Redford.

ja ohjelmasta. Molempina päivinä pidetään myös hevosturnajaiset, joissa ritarit kilpailevat perinteisissä taistelulajeissa.
Paimion parantolassa järjestetään avoimet yleisöopastukset
lauantaisin kello 10 ja sunnuntaisin kello 16. kesäkuusta elokuun
loppuun. Parantola on yksi Alvar
Aallon kuuluisimmista rakennuksista.

Loviisan keskustassa ja ympäristössä avaa 18 puutarhaa porttinsa sunnuntaina 27.5., 3.6. ja
10.6. sekä viikonloppuna 30.6.1.7. ja 7.- 8.7.2018 klo 10-17.
Uusia kohteita on mukana viisi.
Viikonloppuna 7.-8.7. on Loviisan Puutarhayhdistyksen järjestämä Ruusuja ja Puutarhoja-tapahtuma Loviisassa.
1300-luvun elämään painottuva Keskiaikaa Raaseporissa tapahtuma järjestetään 14.–15.
heinäkuuta. Tapahtuman järjestää Raaseporin Keskiaikaseura
RAMS. Viikonlopun aikana linnan alue täyttyy keskiaikaishenkisistä markkinoista, musiikista
8

Kuusiston linnantauni
herää henkiin
Piispanpäivät pidetään 18.–19. elokuuta
Kuusiston linnanraunioilla. Siellä yhdistyvät historia ja nykypäivä. Tapahtuma tarjoaa monipuolista ohjelmaa kaiken ikäisille. Piispanpäivät järjestetään
yhteistyössä Kaarinan seurakunnan ja
Kuusiston Taidekartanon kanssa.

Samaan aikaan järjestettävä
Kuusiston lastentapahtuma Datum in Custu on pari vuotta nykyisiä Piispanpäiviä vanhempi

tapahtuma. Se on saanut nimensä
piispa Maunu I:n kirjeestä vuodelta 1295. Piispa päiväsi kirjeensä tekstillä ”Datum in Custu”, mikä on ensimmäinen kirjallinen maininta Kuusistosta.

Raudantuoksua, taidetta
ja herkuttelua
Kuninkaantien varrella on runsaasti pieniä idyllisiä sekä kartanomaisia kahviloita, ravintoloita ja majoituspaikkoja.
Reitti kulkee seudulla, jossa on rikastettu malmia vuosisatoja sitten ja rakennuskulttuuri on värittynyt sen mukaisesti.

Kuninkaantien varren metsät
ovat reheviä, maasto kumpuilee
kauniisti ja matkan varren kylätiet ovat idyllisiä. Kuninkaantie
sopii kuljettavaksi omalla autolla
tai vaikka polkupyörällä.
Kuninkaantien uusi kotisivu
löytyy osoitteesta
www.kuninkaantie.info.
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Rauman teatterikesässä
soi Junnu Vainio
Lassi Lähteenmäki

Odotukset ovat Rauman Kaupunginteatterilla korkealla. Junnu Vainiosta kertovan
viihdyttävän ja nostalgisen musiikkinäytelmä työryhmä on erinomainen.

R

auman Kaupunginteatterin Fåfängassa sijaitsevassa
kesäteatterissa odotellaan
huippuluokan kesää. Juha Vainio on yksi Suomen tunnetuimmista ja tuotteliaimmista sanoittajista ja hänen elämänsä avautuu 15. 6. alkaen teatteriyleisölle.
Sellaista elämä on -musiikkinäytelmän käsikirjoittivat Raumalle Mikko
Kivinen ja Otto Kanerva. Kivinen myös
ohjaa esityksen. Runsaasti musiikkia sisältävässä näytelmässä käsitellään Junnun nuoruutta, uran vauhdikasta nousukautta sekä raitistumisen jälkeistä seesteisempää vaihetta. Tarinaa kuljettaa
kapellimestari Tuomas Kesälän johtama
livebändi.
– Esityskautta saatiin pidennettyä ja
ennakkokysyntä on ollut hyvä, iloitsee
teatterin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Petteri Kangas.

Lallis jatkaa kesän jälkeen
Myös paikallisuus näyttää purevan Raumalla. Täysille katsomoille esitetty ja
paljon muistoja herättänyt Lallis-musikaali jatkaa kesän jälkeen. Raumalla vaikuttaneen presidentti Risto Rytin
tarina keräsi myös kiitettävästi katsojia.
– Esitys oli vaikuttava ja palaute on ollut todella hyvää. Esitys antoi uutta näkökulmaa Rytin elämään, Kangas arvioi.

Parisuhdekomediaa
ja musiikkia
Syksyllä Rauman Kaupunginteatterin
näyttämöllä nähdään kaksi uutta ensi-iltaa. Topi Sorsakosken levyttämä musiikki soi tunteikkaassa Muukalaisessa. Lavalle nousevat mm. Anna Hanski, Heimo
Korhonen, Juha Kulmala ja The Voice of
Finlandista tuttu Jessica Uussaari.
Parisuhdekomedia Exän uus ja vanha
on vikkeliä käänteitä ja komiikkaa tul-

villaan. Sen on kirjoittanut Minna Koskela, joka myös ohjaa esityksen.

Ryhmämatkailijat
suosivat teatteria
Rauman Kaupunginteatteri on perustettu vuonna 1940 ja 2005 se siirtyi
kanaalin rannalle kirjaston entisiin tiloihin. Katsojamäärät ovat olleet viime
vuosina tasaisessa kasvussa. Noin puolet katsojista tulee teatteritalon esityksiin, toinen puoli kesäteatteriin.
Ennakkomyynnissä suurimman asiakasryhmän muodostavat ryhmät. Valtaosa busseista tulee Satakunnasta ja
Varsinais-Suomesta. Jonkun verran tulee myös Pohjanmaalta ja pääkaupunkiseudulta.
Esityksen lisäksi ryhmille tarjotaan
teeman mukaista ateriapakettia. Joskus
ryhmät myös yöpyvät Raumalla.

Rauman Kaupunginteatteri toimii komealla paikalla, kanaalin rannalla. Sinne on markkinointi- ja viestintäpäällikkö Petteri
Kankaan mukaan helppo tulla.
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Hirvi on Parkanossa tuttu näky. Vuonna 1918 Parkanon parooni Gustav Wrede sai jopa valtion apurahan voidakseen kasvattaa
hupenevan suomalaisen hirvikannan kokoa.

”Löydä ITE” Parkanossa!
Teksti ja kuvat Aino Rimppi

P

arkanon keskustan puistoissa ITE -taidetta – lyhennys
tulee sanoista Itse Tehty
Elämä – on ollut esillä kuutena kesänä. ITE-taiteen projekti lähti liikkeelle
Kaustiselta ja ensimmäisestä näyttelystä
tulee kahden vuoden kuluttua 20 vuotta. Kansainvälinen Outsider Art, tai Art
brut, on vaikuttanut jo 100 vuoden ajan.
Tänä vuonna Suomessa ITE-taidetta etsitään Pirkanmaalla ja Saimaalla.
Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon
alaisuudessa toimii ITE-museo. Se toimii yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton yhteistyönä. ITE-museon tehtävä
on suomalaisen nykykansantaiteen eli
ITE -taiteen esitteleminen ja edistäminen. Pirkanmaan ITE-taiteen kartoituk-
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sen tuloksena tämän vuoden aikana on
nähty ja nähdään näyttelyt Tampereen
(päättyi 18.2.) taidemuseossa ja Työväenmuseo Werstaassa (avataan7.6.).
ITE-taide on omaperäistä kansantaidetta, jokamiehen luomisharrastuksesta kumpuavaa, ja kuuluu Maaseudun
Sivistysliiton (MSL) edistämän taidekulttuurin piiriin. MSL on kartoittanut
ITE-taidetta ympäri Suomea aktiivisesti
jo 20 vuotta, ja vain muutama maakunta
on kartoittamatta.

Parkanossa ITE-taide
on kesän vakituinen
ITE-projekti alkoi Kaustisilta parikymmentä vuotta sitten, jolloin sikäläinen
näyttely ensimmäisen kerran noteerat-

tiin taiteen muotona, kertoo ITE-taiteen
tuntija ja kerääjä, paimiolainen Arto
Tuominen. Tuominen on tykästynyt
syntymäkaupunkiinsa Parkanoon, jonka
puistoihin työt on helppoa panna esille.
Parkanon tämän vuoden teema on Löydä ITE!
- Tämä on kuin tehty puistotaiteen kesänäyttelypaikaksi. Parkanosta löytyy
mm Juhlapuisto, Kulmapuisto, Leijonapuisto ja – Kuttikallio.
Juuri Kuttikalliolle pystytetään tänä kesänä paikallisen, jo edesmenneen
Veino Kuljun kuttu sekä kaksi pajukuttua Anne Raineelta. Parkanossa on
tunnustettu tavallisen ihmisen tekemän
taiteen arvo, ja pieneen puistokaupunkiin onkin suunniteltu taidereitti, jonka
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varrelta löytyy erilaisia, eri menetelmin
aikaansaatuja teoksia.
Kauhajokiselta Alpo Koivumäeltä
saapuu näyttelyyn sarvikuono, Sastamalasta kotoisin olevalta Tauno Vuorenniemeltä kaksi joutsenta sekä hänen kuuluisa pupunsa, paimiolaiselta
Väinö Ojalta tuodaan Parkanoon lukuisia teoksia, mm. tauluja linnuista ja
hirvistä. Myös Kihniö-Parkano rajalla
asuneen, nyt edesmenneen Veino Kuljun töitä tulee reitin varrelle useampia,
kunhan ne vain saadaan irti vakituiselta alustaltaan. Niin ikään parkanolaisen
Markku Yli-Lankosken suuri kotka pääsee omalle reviirilleen kaupungintalon
läheisyyteen.

Töiden arvo yltää
yli taiteilijan perhepiirin
ITE-taiteen teokset eivät säily ikuisesti,
varsinkaan jos sijainti on ulkoilmassa.
Niinpä ulkoilmanäyttelyt järjestetään
vain kesän ajaksi, syksyn tullen työt
kuljetetaan takaisin niiden omistajille.
Oma perhe arvostaa jäsenensä aikaansaannoksia, ne ovat arvokkaita. Teosten
siirtäminen toisaalle on näin tapahduttava kunnioittaen, kuten myös niihin tutustuminen näyttelyissä.
ITE -taiteen kesänäyttelystä Parkanossa tullee toistuva, onhan nyt peräti
puistohahmojen seitsemäs kesä. Parkanolaiset jopa joka kevät odottavat, että kesä tuo kaupunkiin tuon hersyvän,
omintakeisen kansantaiteen.

Leijonaa Parkanossa ei tarvitse pelätä, vaikka eläin taidereitillä vastaan tulisikin.

Kiirettä pitää kesällä
Aino Rimppi
Kesä alkoi voimallisesti jo toukokuussa, mutta kesä-, heinä- ja elokuu tarjoavat parhaimmat mahdollisuudet osallistua tapahtumiin. Suomessa. Valikoimassa on jopa runsauden pula, eivätkä kaikki mieluisat tapahtumat ole edes
mahdollisia. Kaikkiin emme yksinkertaisesti ennätä.
Yksinomaan festarit, jotka pyörivät rockin, popin, jazzin tai iskelmän puitteissa, yltävät noin 70 tapahtumaan.
Sama määrä erilaisia tapahtumia löytyy Finland Festivals
-tarjonnasta, jos kohta jotkut festarit niissä toistuvat.
Sitten tulevat vielä Suomen kaikki kesäteatteriesitykset,
niin ammatti- kuin harrasteteattereissa. Kun Suomessa on
18 maakuntaa ja Ahvenanmaa, voisimme arvioida jokaisen maakunnan osalta kolmessa kunnassa olevan jonkin
kesäteatterin, niin yhteismäärä nousisi puoleensataan.
Onneksi omassa kunnassa oleva teatteri on kuitenkin niin
lähellä, ettei tarvitse matkustaa.
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Matkustaa voi esimerkiksi Kroatiaan, missä Ebookers
vinkkaa viisi kesän 2018 ainutlaatuisinta kesäfestaria.
Siellä kuulemma löytyy intiimiä ja ainutlaatuista tarjontaa, massatapahtuman sijaan.
Matkanjärjestäjä TUI puolestaan on lisännyt tuntuvasti maakuntalentojensa määrää alkaneelle kesäkaudelle –
huhtikuusta lokakuuhun – ja ilmoittaa, että kaikista kesäkauden maakuntalennoista on varattu jo 77 prosenttia.
Miksi?
Vastausta emme vielä voi tietää, sillä emme tiedä, mikä
sää meitä varsinaisina kesäkuukausina odottaa, ja ulkoilmatilaisuuksiinhan toki lähdemme mieluiten kauniin ja
lämpöisen sään vallitessa.
Aurinkoista tapahtumakesää!

11

Rahtilaiva osaa olla
myös viihtyisä matkustajille
Lassi Lähteenmäki

Muistot 80-luvun matkustamisesta rahtilaivalla on syytä päivittää. Kesän alussa
Naantalin reitillä aloittanut Finnlinesin Star-luokan vastauudistettu Finnswan on
tyylikäs ja viihtyisä kuntosaleineen ja leikkihuoneineen.

S

uomen talouden vahvistuminen oli tärkein syy siihen, että
Finnlines toi Naantalin ja Kapellskärin väliseen liikenteeseen aiempaa isomman laivan. Sen myötä rahtikapasiteetti kasvoi. Samalla matkustajia
voidaan ottaa selvästi aiempaa enemmän. Yhtiön liikennöi rahdin ehdoilla,
mutta matkailijoiden rooli on selvästi
nousemassa.
Visit Naantalin toimitusjohtajan Tarja
Rautiaisen mukaan tämä yhteysväli on
varsinkin matkailuauto- ja vaunuväen
suosiossa. Ennen laivamatkaa tai sen
jälkeen moni leiriytyy Naantalin Kuparivuoren leirintäalueella.
Rahtilaivoilla matkustaessa laivaan
on noustava autokannen kautta autolla.
Finnlinesin mukaan kyytiin pääsee myös
vaikka polkupyörällä. Tämän takia yhteysväli Naantalista Ahvenanmaalle on
erityisen houkutteleva, sillä moni haluaa
liikkua Ahvenanmaalla polkien.

Karaokevapaa vaihtoehto
Finnlines erottuu Ruotsiin menevistä
matkustajalaivoista
rauhallisuudella.

Finnswanin verovapaa kauppa on iso. Vaatenurkkauksessa sovittelevat Finnlinesin
markkinointipäällikkö Marjaana Saurila (vas) ja Visit Naantalin toimitusjohtaja
Tarja Rautiainen.
Matkustajia on selvästi vähemmän ja
meno on hillitympää.

Finnswan on karaokevapaa laiva mutta muuta viihdyttävää siellä on. Kauppa
on melko iso, lapsille on oma huoneensa, kuntosali löytyy, samoin kahvila,
baari ja ravintola. Saunat on varustettu
porealtailla. Aurinkokansi on iso ja siellä on myös lapsille tekemistä. Hyteissä
on paljon variaatioita. Laivalle voi tuoda myös lemmikkieläimiä ja niille on
varattu oma ulkoilutusalue.
Finnlines hinnoittelee matkan niin,
että kokonaishintaan kuuluu ajopeli, hytillinen matkustajia ja ruokailut.

Monta yhteyttä

Finnswanin uudistetut hytit ovat merihenkisiä.
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Finnlines kulkee Naantalista Kapellskäriin Ahvenanmaan Långnäsin kautta. Finnswan lähtee Naantalista kello 10.45. Yölaiva lähtee 22.30 ja se on
Ruotsin puolella jo aamukuuden jälkeen.
Finnlinesilta löytyvät laivayhteydet
myös Helsingistä Travemündeen ja
Malmöstä Travemündeen.
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Monen matkailijan mielestä parasta Turussa on kävely Aurajoen molemmin puolin. Föri on tietysti turkulaisin tapa ylittää joki.
Jokimaisemissa viihtyivät toukokuun helteessä myös chileläinen Gabriel Henriques Ramirez ja eteläkorealainen Jinah Jong.

Kävele Turkua
haluamasi teeman mukaan
Lassi Lähteenmäki

Omatoiminen kävely Aurajoen rannoilla, Vähätorilla, Vanhalla Suurtorilla, Turun linnan
liepeillä, Portsassa ja Kauppatorin vilinässä tuo aina uutta jokaisella kerralla. Visit Turun
rakentamien teemakävelyjen kautta uit vielä syvemmälle Suomen vanhimpaan kaupunkiin.

T

ämän vuoden uutuus on elokuvien ympärille rakennettu Mowie Walk. Turussa on filmattu
kymmeniä elokuvia, lukemattomia tvsarjoja, animaatioita ja dokumentteja.
Tällä kierroksella tutustutaan osaan näiden elokuvien näyttämöistä. Visit Turku
rakensi kierroksen yhdessä Länsi-Suomen Elokuvakomission kanssa.
Moni tuntee etsivä Vareksen tyylikkään kantaravintolan Uuden Apteekin
Kaskenmäessä. Kahden kilometrin kävelyssä kohdataan myös Levottomien ja
Luokkakokouksen filmauspaikkoja Aurajoen tuntumassa. Kävellessä tulevat
tutuiksi myös elokuvat Onnenonkija,
Riisuttu mies ja Hulluna Saraan.
Kierros alkaa tuomiokirkolta ja se
huipentuu Marina-hotellin Tyttökuningas-huoneeseen, missä osallistujilla on
mahdollisuus kuvauttaa itsensä eloku-
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van kuningattaren valtaistuimella. Huoneessa pääsee ihastelemaan myös Tyttökuningas-elokuvan puvustusta.
Mowie Walk on rakennettu pääasiassa ryhmille. Suositeltava ryhmäkoko on
10-25 henkeä. Kierrosten vetäjinä toimivat Turun matkaoppaat.

Museoihin tai syömään
Visit Turun ensimmäinen teemakävely
oli Food Walk ja se toimii edelleenkin.
Kortin avulla kulkija saa valituista ravintoloista pieniä ruoka-annoksia sopimushintaan. Ideana on se, että matkailija voi tutustua saman kävely tai matkan
aikana moneen ravintolaan. Food Walk
-kortti on tarkoitettu omatoimiseen ruokamatkailuun. Se on myös suosittu ostos
merkkipäivälahjaksi tai liikelahjaksi.
Ahkerien museokävijöiden tarpeisiin
on rakennettu Museum Walk. Museo-

kortilla kävijä pääsee tutustumaan 12
museoon Turussa. Ilmaisen sisäänpääsyn lisäksi korttiin sisältyy muitakin
etuja, esimerkiksi alennusta museokauppojen tuotteista.

Kulttuuria kaikilla aisteilla
Culture Walk on Turun yliopiston opiskelijoiden valitsema joukko vähemmän
tunnettuja turkulaisia kulttuurikohteita
Food Walk ja Museum Walk -kortteihin
liittyvien kohteiden lähettyvillä.
Toiminnalliset ja vähän erilaiset kulttuurikierrokset kulkevat Vähätorilla,
Puolalanmäellä, keskustassa, Vanhalla Suurtorilla, Samppalinnanmäellä ja
Vartiovuorella.
Culture Walk sopii mainiosti käytettäväksi yhdessä Food Walkin ja Museum
Walkin kanssa.
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Taidetalo Pilvilinna
täyttyy ruusuista
Lassi Lähteenmäki

Uudenkaupungin värikylläinen ja hauska naivistinen taidetalo on pian myös satojen ruusujen koti.

T

untuu siltä, että maailman kaikki värit olisivat kokoontuneet kauniin lahden rannalle Uuteenkaupunkiin. Sinistä, punaista, oranssia, vihreää ja muuta iloista sävyä
löytyy talojen ulko- ja sisäseiniltä, lattioista, katoista ja myös
puutarhan puolella veistoksista.
Sadan veistoksen ja kymmenien maalausten taidetalo muuttaa taas ilmettään. Kesällä puutarhaan istutetaan satoja ruusuja,
jotka edustavat 50 eri lajia. Kun yksi lajike lopettaa kukintansa, toinen aloittaa. Näin kukkaloisto pysyy valloittavana koko
kesän.
Taidetalo Pilvilinna on noin 4000 vuotuisella kävijällä kaupungin suosituin matkailukohde ja ruusujen myötä vetovoima
taitaa vain kasvaa.

Kesämökistä se alkoi
Raija Nokkalan pensselinvedosta syntyy naivistisia maalauksia, joissa eläinhahmoilla on aika iso rooli. Eläimet esiintyvät
edukseen myös Nokkalan veistoksissa.
– Taiteen tehtävänä on saada ihmiset iloiselle tuulelle, Raija
sanoo.

Uusikaupunki kutsuu Sinua kylään.
Alina on hyvä kenkäkauppa.
Jokaisen jalkaan löytyy kengät.

Varmasti.
Uusi kesä tuo ruusut Raija ja Pentti Nokkalan Pilvilinnaan.

Kenkäkauppa Alina

Katso kenkävalikoimaamme netistä www.alina.fi
Kenkäkauppa Alina
Arkisin klo
9.00 - 17.30
Lauantaisin klo 9.00 - 14.00
Kesä-heinäkuun
Arkisin klo
9.00 - 19.00
Lauantaisin klo
9.00 - 15.00
Sunnuntaisin klo 12.00 - 15.00

Kesä- ja heinäkuussa
Arkisin klo
9.00 - 19.00
Lauantaisin klo
9.00 - 15.00
Sunnuntaisin klo 12.00 - 15.00
ryhmille myös ”räätälöityjä” aikoja

Voit tilata kengät myös postitse.
www.alina.fi

Kenkäkauppa Alina

Arkisin klo
9.00 - 17.30
Lauantaisin klo 9.00 - 14.00

Alinenkatu 36,
Kesä-heinäkuun
Arkisin
klo
9.00 - 19.00
Uusikaupunki.
Lauantaisin klo
9.00 - 15.00
Puh. 02-8443553
Sunnuntaisin
klo 12.00 - 15.00

Alinenkatu 36, Uusikaupunki
Puh. 02-8443553, 044-704 3553

Voit tilata kengät myös postitse.
www.alina.fi

Taidetalo Pilvilinna oli ennen Raija ja Pentti Nokkalan kesäasunto. Vuonna 2011 se muuttui kaikille avoimeksi taidetaloksi. Tänä kesänä taidetalo on auki 26.6. – 11.8. Portit ovat avoinna tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin kello 14-18. Ryhmille taloa
esitellään myös muina aikoina.
Raija on talon taiteilija, Pentti viihtyy puutarhahommissa ja
timpurina. Taidetalon maalauksia on esillä pitsihuvilan lisäksi
kolmessa paikassa. Maalaukset vaihtuvat myös kesän aikana
ja niitä viedään välillä muihin näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla.
Pilvilinnassa soi tänä kesänä elävä jazz. Nokkalat ovat mukana myös Lentävän lokin kesäteatterissa. Tämän kesän esitys on
Sirkku Peltolan Pikku Jättiläinen.

Kaupungin hahmot pellolla
Humoristinen taide hehkuu myös Uudenkaupungin viraston
viereisellä pellolla. Anne Kuusisto, Birgit Ilmanen, Hilkka
Knaapinen ja Vuokko Tyvi rakensivat tekstiilistä noin 200 ihmishahmoa oikeassa mittakaavassa. Kaikki pellolle pystytetyt
hahmot edustavat eri ammatteja. Joukosta löytyy mm. autotehtaan väkeä ja ajan henkeen sopivasti muun maailman ihmisiä.

Alinenkatu 36,

Uusikaupunki.
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Volter Kilpi -tapahtuman vetäjä
tulee vettä pitkin Kustaviin
Lassi Lähteenmäki

Röölän Meriteatterilla kiitosta saanut Anni Mikkelsson on Volter Kilpi Kustavissa
– tapahtuman uusi taiteellinen johtaja. Tänäkin kesänä kirjallisuusviikko kerää paikallisia, mökkiläisiä ja matkailijoita Kustaviin heinäkuun puolivälissä.

K

ustavi ei ole kaukana Röölästä. Nopein reitti menee vettä
pitkin Rymättylästä Merimaskun kautta. Saaristo on yhteinen piirre
Kustaville ja Röölälle ja se innostaa Anni Mikkelssonia.
Mikkelsson perusti Naantalin Röölän
sillisatamaan Meriteatterin ja siellä paikallisista tarinoista kootut kalantuoksuiset esitykset ovat vetäneet katsomon
täyteen vuosi toisensa perään. Helsingin ylioppilasteatterin kolmen vuoden
johtajanpesti alkoi vuosi sitten.
Syksystä alkaen Mikkelsson istuu
Juha Hurmeen paikalle ja aloittaa työt
Volter Kilpi Kustavissa – kirjallisuusviikon taiteellisena johtajana.
– Uskon, että meri väylänä muualle ja
vaikutteiden tuojana tänne ovat teemana
vahvasti jatkossa, Mikkelsson pohtii.
Myös ekologiset teemat ja Itämeren
muut maat ovat Mikkelssonin mukaan
jatkossa esillä.

Juhlavuosi häämöttää

Sisällissodan kipinät iskevät

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko on monitaiteinen kirjallisuustapahtuma, joka on järjestetty vuodesta
1999 alkaen. Vuoden kuluttua on siis
juhlan paikka. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Kustavin kirjallisuusyhdistys.
Viikon ohjelma koostuu yleisöluennoista ja keskustelutilaisuuksista, eri
teatteriryhmien esityksistä, musiikista ja retkistä Volter Kilven maisemiin
maalla ja merellä. Omaleimainen kirjallisuusfestivaali tunnetaan korkeatasoisesta, helposti lähestyttävästä ohjelmasta ja kotoisasta tunnelmasta.
Tapahtuman yleisö koostuu kustavilaisista, seudun kesäasukkaista sekä
kirjallisuuden ystävistä ympäri maata. Saaristossa syntyneen Volter Kilven
tuotantoon syventyminen antaa matkailijalle lisää ymmärrystä saariston elämästä.

Tänä kesänä kirjallisuusviikkoa vietetään 11.-15. heinäkuuta. Teemana on
sadan vuoden takainen sisällissota. Sotaan keskittymisen sijasta kirjallisuustapahtumassa tarkastellaan konfliktin
ilmiötä laajemmin taiteellisessa kentässä luentojen ja teatteriesitysten kautta.
Yksi puhujista on kansanedustaja Erkki
Tuomioja.
Teatteritarjonta on ennätyksellisen
runsas. Luvassa on 19 teatteriesitystä.
Ensiesityksiä on tulossa. Lisäksi Yövieraat-teatteri esittää parhaimmistoaan
vuosien varrelta.

Kustavin Kilpi
eli kirjojen keskellä
Suomalaisen kirjallisuuden uudistaja
Volter Kilpi syntyi Kustavissa vuonna
1874. Volter vietti ensimmäiset vuodet
äitinsä kotitalossa isän ollessa merillä.
Kilpi opiskeli Helsingin yliopistossa ja
toimi sen kirjastonhoitajana. Vuodesta
1919 alkaen Volter Kilpi jatkoi kirjastotyötään Turussa.
Saaristosarjan ensimmäinen osa ja
sen pääteos, yksityiskohtia tulviva,
maagisen hitaasti etenevä Alastalon salissa, ilmestyi 1933. Pari vuotta myöhemmin ilmestyi koko sarjan pääteos
Kirkolle.
Sydäninfarktin ja halvauksen väsyttämä Volter Kilpi kuoli kotonaan Turussa
kesän alussa vuonna 1939.

Turun kauppahallin kalatiskin tuntumassa on kotoinen olo. Röölän Meriteatterin johtaja Anni Mikkelsson
aloittaa syksyllä työt Volter Kilpi Kustavissa – kirjallisuusviikon taiteellisena
johtajana. Saaristo ja merellisyys ovat
Mikkelssonin mukaan vahvasti esillä
jatkossa.
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Musikaali Katri Helenasta
ja näytelmä Huijarista
Uudessakaupungissa

U

udenkaupungin Teatterin ”oma poika” Lauri Ketonen palaa juurilleen teatteriin Katri Helena musikaalin ohjaajana
Uudenkaupungin Teatterin isolla näyttämöllä syksystä lähtien
nähtävä musikaali on Ilpo Tuomarilan käsikirjoitus, joka valmistui Helsingin kaupunginteatteriin vuonna 2011.
Tuomarilan käsikirjoituksessa olevan kahden Katrin sijasta nähdään Uudenkaupungin Teatterin lavalla kolme Katria.
Esityksessä Leena Kallosen esittämä ikääntyvä Katri kertoo
omasta elämästään suoraan yleisölle. Nuori 17-vuotias Ida
Kallioinen esittää Katrin roolin seitsemän vuotiaasta teiniikäiseksi ja Laura Rinne esittää aikuista Katria.
Musiikkia on paljon ja se on läpileikkaus laulajan koko tuotannosta.
Ohjaaja Lauri Ketosen näyttelijäura alkoi Uudenkaupungin
Teatterissa 1990-luvun alussa lapsinäyttelijänä. Seuraavan
yhdeksän vuoden aikana hän laskee esiintyneensä kymmenissä rooleissa, kunnes lähti Helsinkiin teatterikorkeakouluun.
Paluu onkin ohjaajalle mieluisa, sillä näyttelijäkaartiin saatiin
sellaisiakin henkilöitä joiden kanssa Ketonen on itse esiintynyt Ugin Teatterin lavalla.

Puhelinlangat laulaa ja taivaalla loistaa kuu..

Katri Helena musikaali
Uudenkaupungin
Teatterissa
15.9.18 - 13.4.19

Puh. 02 8451 5440
Kullervontie 11 a, UKI
www.uudenkaupunginteatteri.Þ
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Vas. Laura Rinne, Leena Kallonen, Ida Kallioinen
Katri Helenan tarina on suomalainen, niin suomalainen että
se on enemmän kuin suuri tarina, se on osa kansakunnan linjaa; syrjäkyliltä parrasvaloihin, tie tähtiin.
Katri Helena on suomalainen menestystarina, suomalainen
unelma; hän tekee mitä hän haluaa eli hän laulaa, hän tahtoo
laulaa ihmisille ja sen hän valitsee elämäntehtäväkseen.
Esitykset 15.9.18 - 13.4.19.

Vain muutaman huijarin tähden
Uudenkaupungin Teatterin syksyn toinen ensi-ilta on komedia
Vain muutaman huijarin tähden. Näytelmä nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa sisäteatterissa, sillä toistaiseksi siitä
on tehty vaan kesäteatteriversioita autoineen ja traktoreineen.
Televisiossa suuren suosion saanut Vain muutaman huijarin tähden on rakastetun maalaiskomediasarjan ensimmäinen
osa.
Kuusniemen kunta ja sen henkilöt ovat lähes kaikille tuttuja. Kuntaan on saatu uusi kirkkoherra Matias ja uusi kulttuurisihteeri Suvi, mutta tulokkaat eivät ole kunnan keskushenkiöiden Hakkaraisen, Kiisken, Kylmälehdon, eikä persoonallisen kanttori Piiparisenkaan mieleen.
Kunnassa on meneillään jotain hämärää, josta tulokkaat
pääsevät hieman jäljille, joten heidät pitää saada pois kunnasta. Lopulta kaikki käy hyvin ja rakkaus kukoistaa Kuusniemellä.
Ohjaus on Jari Luolamaan ja esitykset ovat ajalla 17.11.18
- 13.4.19.
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Haluatko kokea Ahvenanmaan
pyörän satulasta käsin?

K

auniit, vaihtelevat maisemat, lyhyet etäisyydet ja sopivan loivat
mäet tekevät Ahvenanmaasta
täydellisen kohteen kaikille pyöräilijöille. Lumoava meri ja uimapaikat ovat aina lähellä. Ahvenanmaa on tunnettu myös
lukuisista saaristaan, joita voi helposti
löytöretkeillä pyöräillen. Saaristolautoilla
pääsee kätevästi liikkumaan saarelta toiselle.
”Toukokuu on kiireistä aikaa Ålandsresorin matkamyymälässä, kun moni päättää
varata kesälomamatkansa juuri silloin. Varaamme yöpymisiä aina hotelleista mökkeihin, kokonaisiin paketteihin kaikkine
herkkuineen, kuten green feet ja aloitusajat, kalastusoppaita, makunautintoja sekä
muita tapahtumia ja elämyksiä”, kertoo
Ålandsresorin matkamyyjänä työskentelevä Heidi Högnäs.
Yksi Ålandsresorin myyntivalteista on
yksilöllisesti räätälöidyt pyöräilypaketit,
johon kuuluu reittisuunnitelmat, vuokrapyörät ja varusteet, yöpymiset matkan varrella sekä vinkit kivoista nähtävyyksistä.
”Pääteiden varsilla on yleensä erilliset
pyörätiet, mutta parhaimmat elämykset
odottavat pienempien kyläteiden viitoitetuilla pyöräteillä. Reitin voi suunnitella
itse tai varata valmiin paketin kaikkine
palveluineen”, jatkaa Högnäs, joka suosittelee kaikille matkakohteeksi kaunista
kesä-Ahvenanmaata.
”Tiesittekö muuten, että Ahvenanmaalla
on eniten aurinkotunteja koko Pohjolassa”, naurahtaa Heidi ennen kuin jatkaa varausten tekoa.

Loma Ahvenanmaalla
Pyöräile keskellä kauneinta saaristomaisemaa! Pyöräilyloma
Ahvenanmaalla on varsinainen klassikko joka sopii kaiken
ikäisille ja on mainio tapa tutustua Ahvenanmaahan.
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Tunnemme Ahvenanmaan
– varaa kauttamme!
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Palvelemme suomeksi!

PYÖRÄILYLOMA

4 päivää, 3 yötä
Hinta alk. 261 € /henkilö
Lue lisää ja tutustu valmiisiin matkapaketteihimme www.alandsresor.fi
tai löydä oma suosikkimökkisi lähellä
merta ja luontoa.
Tarjontaamme kuuluu myös monta
mukavaa ja viihtyisää hotellia sekä
vieraskotia ympäri
Ahvenanmaata.

Vi kan Åland – boka via oss!

Tilaa esitteemme!
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Puh. 018-28 040 • www.alandsresor.fi
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Amerikanautoja Harjavallassa
Juttu ja kuvat Jarno Peltonen

N

yt kannattaa suunnata katseet kesäkuun loppuun,
sillä 30. kesäkuuta järjestetään jälleen Harjavallan
Picknick -tapahtuma parin vuoden tauon jälkeen.
Harjavallan Picknick on neljättä kertaa järjestettävä koko
perheen kesätapahtuma. Se järjestetään Harjavallan Tapahtuma-aukiolla, aivan Kokemäenjoen tuntumassa. Kävijöitä
edellisillä kerroilla on ollut keskimäärin 2500 henkilöä.
Tapahtuma rakentuu toinen toistaan upeampien amerikanautojen ympärille ja siinä voi bongata useiden eri vuosikymmenten harrasteajoneuvoja. Alueelle on ilmainen sisäänpääsy, mutta näyttelyalueen ajoneuvoilta perimme 5 e:n
maksun, josta vastineeksi saa Picknickin vuositarran.
Sekä paikalle saapuvista jenkkiraudoista että moottoripyöristä osa on kutsuttuja ja loput harrastajien itsenäisesti tuomia.

Amerikanautoja odotetaan paikan päälle noin 300. Oman auton tuominen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Paikalla on
liikenteen- ohjaus.
Alueelle saapuu myös Kapon Tivoli viihdyttämään perheen
pienimpiä ja VPK esittelee omaa palokalustoaan. Paikalla on
myös lähialueen seuroja esittelemässä toimintaansa. Lapsille
päivän kohokohta on rockbändi Merkkareiden ilmainen lastenkonsertti, joka alkaa klo 12.30.
Tapahtumassa on tietenkin myös puffetti, josta saa edullisesti mm. makkaraa, kahvia, lakua ja lettuja. Harjavallan Picnik löytyy myös Facebookista – kannattaa tykätä!

Harjavallan Picnic 30.6.2018 klo 12-17

Satakunnan sydämessa Kokemäenjoen luonnonkauniilla rantatörmälla sijaitseva Emil Cedercreutzin museo on yhdistelmä
taidetta ja kulttuurihistoriaa. Museo tarjoaa kävijälle kuusi perusnäyttelyä, monipuolisia vaihtuvia näyttelyitä, kauniin veistospuiston ja paljon tapahtumia ympäri vuoden. Tervetuloa!
www.harjavalta.fi/museo
www.facebook.com/emilcedercreutzinmuseo

24.8.–2.9.2018 • www.satasoitto.fi
28.7.2018
Harjavallan koulukeskuksen ranta

www.karmarock.fi
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Huittisten
museo

H

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

HUITTISTEN MUSEO
MUSTAA PAPERIA JA PELLON PIENNARTA
Emil Cedercreutzin maatalousaiheisia siluetteja

18.5.–31.10.2018

Presidentti Risto Ryti –näyttely
Kuvanveistäjä Lauri Leppäsen taiteen näyttely
Paikallishistoriaa
Avoinna 1.2.–31.10. la-su 12–16, 1.6.–15.8. myös ti–pe 12–17
Ryhmät sopimuksen mukaan
Kirkkotie 4, Huittinen, puh. 044-5604319 • www.huittinen.fi/museo

Parisuhteita
Sastamalassa

S

uuliteatteri sijaitsee kauniilla Hyrkin alueella Sastamalassa. Nimensä mukaisesti teatteri on rakennettu
entiseen puimasuuliin, mikä jo itsessään on ainutlaatuista kesäteatteritarjonnan joukossa. Suuliteatterissa ei
kastu sateella eikä paistu auringonpaahteessa, sillä teatteritila
on kokonaan katettu.
Vuosi vuodelta suosiotaan kasvattaneen Suuliteatterin tarina sai alkunsa vuonna 2015, kun sastamalalaisten ja ikaalislaisten teatteriharrastajien muodostama aktiivinen ryhmä
yhdisti voimansa. Saman vuoden kesänä teatterin ensiesityksenä nähtiin Sulo Aittoniemen käsikirjoittama uutuusnäytelmä Elo, Arttu ja kesä -44. Saman käsikirjoittajan kynästä oli
myös seuraavan kesän komedia, Lentäjäluutnantti Linkreenin kiimaviikot. Aittoniemen äkillisen poismenon vuoksi oli
Suuliteatterissa muutoksen aika, kun käsikirjoittajan roolin v.
2017 otti taiteilijanimeä käyttävä Arttu Alaupari. Hänen tuotoksena nähtiin satavuotiasta Suomea kunnioittava näytelmä
Kekkonen Hämeenperällä. Artun käsikirjoittama on myös kesäkuussa 2018 ensi-iltansa saava komedia Parisuhdekurssi.
Suuliteatterin väki toivottaa kaikille elämyksellistä teatterikesää 2018.
www.suuliteatteri.com
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Laitilan Kirkkopuiston lämmintä jazztunnelmaa.

Munamarkkinat
ja Jazzkukko
värittävät
Laitilan kesää
KOLME SYYTÄ KÄYDÄ
LAITILASSA KESÄLLÄ 2018:
– Kauppilan umpipiha – talonpoikaismuseo
alkuperäisellä paikallaan (Koukkelantie 240)
* Näyttelyssä suomalaisia jälleenrakennusajan
kelloja
* Kahvila Satakielen tupa palvelee museon
aukioloaikoina
* Museo avoinna 3.6. – 26.8. su 12-17, la 16.6.
klo 12-16, 24.6. – 12.8. ti-pe ja su 12-17, la 12-16
– Untamalan kylä
* Puinen kyläkirkko
* Kalevanpojan viikatteentikku
* Sarkin museo
* Lähellä tuotettuja elintarvikkeita
* Vähäflikan kesäkahvila (Untamontie 79)
avoinna 5.6. – 12.8. ti, to ja pe 10-18,
ke 10-21, la-su 12-17
– Outi Heiskasen grafiikkaa – näyttely
kaupunginkirjastossa (Kauppakatu 5)
* Näyttely 16.6. – 26.7.
* Avoinna la 16.6. ja su 17.6. klo 11-17 sekä
kirjaston aukioloaikoina ma-pe 10-19

20

V

altatie 8:n varrella, Turun ja Rauman välissä sijaitseva Laitila elää kesällä vilkasta aikaa. Laitilan
VPK juhlii 130 vuoden ikäänsä lauantaina 9. kesäkuuta toritapahtumalla. Seuraavana viikonloppuna, 16.-17.6.,
järjestetään perinteiset Laitilan Munamarkkinat, joita on vietetty vuodesta 1972 alkaen. Vilkkaan torielämän lisäksi tapahtumassa on runsaasti monipuolista maksutonta ohjelmaa ja
kaksi ohjelmatelttaa. Avaustapahtumassa esiintyy Tanhupallo.
Kaivolan kesäteatteri, joka on maamme vanhimpia kesäteattereita, esittää 29.6.–22.7. Markku Hyvösen näytelmän Virta vie Olavi Virran sävelin (kantaesitys). Näytelmän ohjaus on
Tiia Valavuon ja musiikin ohjaus Markus Rantasen. Näytelmän esityskertoja on 14, joista osa on myyty loppuun.
Seitsemässä iltatoritapahtumassa (28.6.-9.8.) torstai-iltaisin
paikalliset esiintyjät viihdyttävät toriyleisöä.
Jazzkukko-festivaali (26.-29.7.) on Laitilan kesän uusimpia
tulokkaita. Festivaalin taiteellisen johtajan Kari Antilan mukaan Jazzkukko tuo tarjolle kotimaisten artistien lisäksi hyviä
kansainvälisiä soittajia. Kirkkopuiston pääkonsertissa esiintyvät mm. Turku Jazz Orchestra, Ina Forsman bändeineen ja
Itämeren ympäristön maista koottu yhtye sekä Maarit ja Sami
Hurmerinta. Perjantai-iltana tunnelmoidaan elokuvateatterin
Kinon klubitunnelmassa, jonne Nossa Bossa –yhtye tuo brasilialaista sävyä ja Kari Antila European Quintet uutta eurooppalaista jazzia.
www.laitila.fi
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Tankar –
merestä syntynyt

K

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

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

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

Risteilyliput &
majoitus, myynti
ONLINE
www.visitkokkola.fi

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

M/S JENNYN
RISTEILYKAUSI ON
KÄYNNISTYNYT
Varaa nopeasti paikkasi aalloille ja lähde Tankariin tai
Köpmanholmeniin.Teemme myös tilausristeilyjä eri teemoin.
Osta liput Online -palvelustamme www.visitkokkola.fi tai
INFO -toimipisteestämme Kauppakeskus Chydeniasta.
KOKKOLAN MATKAILU OY
Kauppakeskus Chydenia
Tehtaankatu 3-5, 67100 Kokkola
puh. 040 8065 075 | tourism@kokkola.fi
www.visitkokkola.fi
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Raahen Teatteri esittää suvena 2018
Pauli Ylitalon kantaesitysnäytelmän

Teatteri
keskellä ihmisiä!

Kahavia!
Kahavia!
Mitä? Haiseeko täälä kahavi?
Tule viihtymään ja nauramaan makiat naurut PAULI YLITALON
kirjoittaman ja SARI JAATISEN ohjaaman näytelmän parissa ja
tietysti juomaan hyvät kahavit Raahen Teatterin kesäteatteripihalle, Koulukatu 13, Raahe.
NÄYTÖKSET 20.6. – 15.7. • Liput 15 € aikuisilta, lapsilta 5 €.

www.raahenteatteri.fi

Siiri ja Heppa Huoleton

Käsikirjoitus: Sinikka Nopola
Ohjaus: Toni Kettukangas
Esitykset Raahen Teatterin teatteripihalla.
Esityksen jälkeen keppiheppatapahtuma. OTA OMA KEPPIHEPPASI MUKAAN!
NÄYTÖKSET:
3.8. – 19.8.2018
LA 18.8. klo 15 (Liminka)
Liput 15/10 €,
perhelippu 40 € (2+2)
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KYSY
HOTELLIPAKETEISTA
ja ryhmäalennuksista!

T

ule viihtymään ja nauramaan makiat naurut Raahen
Teatteriin. Raahen Teatterin teatterikesässä nähdään
tänä vuonna kaksi hurmaavan iloista kantaesitystä.
Teatterikesän aloittaa kahvin värikkääseen historiaan keskittyvä näytelmä “KAHAVIA! KAHAVIA!” Eletään vuotta
1946 Raahessa ja kahvinhimo on hirvittävä. Sitä lievittämään
on tullut helmikuussa Suomeen kahvilaiva Herakles, mutta
sen tuomiset on ryystetty jo viimeistä poroa myöten. Mikä
neuvoksi, kun kahvihammas ei anna yön, ei päivän rauhaa?
Kahvikauppa alkaa rehottaa mustassa pörssissä kuin kieltolain aikaisen virolaisen pirtun.
Teatterikesä jatkuu keppihevosten maailmaan sukeltavalla
lastennäytelmällä “Siiri ja heppa huoleton”. Näytelmä perustuu TIINA NOPOLAN suosittuihin Siiri-kirjoihin. Siiri
innostuu keppihevosista. Pikku-Otto liittyy iloiten mukaan,
mutta Iso-Otto ja Keski-Otto pitävät touhua lapsellisena. Pihapiiriin muuttaa uusi tyttö, joka seuraa Siirin hevosleikkejä
etäältä. Eräänä päivänä heppa huoleton katoaa! Kuka on ryöstön takana?
Raahen Teatterin teatteripiha sijaitsee kävelymatkan päässä Raahen kaupungin ydinkeskustasta - Wanhan Puuraahen
portilla.
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Abraham Ojanperän muistokoti Aappola sijaitsee vanhan Limingan museoalueella

Uutta ja upeaa kulttuuria
Limingassa

A

brahamin kulttuuripuisto Limingassa on tulevan
kesän tapahtumatarjonnan ehdottomasti tutustumisen arvoinen kohde. Upea museoalueen miljöö
kesäkahviloineen antaa hienot puitteet monipuolisille kesätapahtumille. 500-paikkainen katettu katsomo tarjoaa antoisan
katselukokemuksen säästä riippumatta. Luvassa on ikimuistoisia elämyksiä ja positiivisia kokemuksia kaikenikäisille.
Lapsille iloisia hetkiä tarjoaa Miina ja Manu, Mimi ja Kuku, Keittäjä Kerttu ja kolmen tahran kokit, Henkilö V ja Vinsentti, Pate aarresaarella sekä Siiri ja heppa huoleton. Lisäksi
koko perheelle järjestetään piknik –konsertti, jossa musisoi
Vastarannan Siili Trio. Nuorille on ohjelmassa maksuton
Rantalakeus –festivaali.
Aikuisten ohjelmisto sisältää useita komedioita. Hauskoja
hetkiä tarjoaa Koukussa, Hukkareissu, Naurava kylä, Eropalvelu New Life ja Suuri valelääkärikirja. Nauruhermoja koettelee lisäksi Teatteri Hoplaan musiikki- ja puhesketsi –ilta
sekä Suuri Stand up –ilta. Musikaalin maailmaan päästään
elokuulla kahden esityksen verran, kun Kirka –musikaali Varrella virran nähdään kulttuuripuiston lavalla.

Elokuun alun kohokohtana ohjelmistossa nähdään Italiasta
vierailulle saapuva ooppera La Serva Padrona, joka soveltuu
kaikenikäisille.
www.visitliminka.fi

Kulttuuripuiston katetussa katsomossa on 500 paikkaa
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Suomussalmen kulttuuri
nousee luonnosta
Teksti Aino Rimppi, kuva Hannu Huttu

Suomussalmen erikoisissa kulttuurikohteissa,
puhtaan luonnon keskellä, stailataan ja tunnelmoidaan.
Hiljainen kansa uudistuu

Melontaa Hossassa

24

Suomussalmen Hiljaiselle Kansalle
puetaan jälleen kesävaatteet ja istutetaan uudet päät. Tänä kesänä luvassa on
myös uusi kroppa, joten koko 900-päinen Hiljainen Kansa ikään kuin syntyy uudelleen. Kansalle voi lahjoittaa
mekkojen, puseroiden ja takkien lisäksi
myös hameita ja housuja.
Tapahtuma on ainutlaatuinen! Tiistaina, 5. kesäkuuta klo 9.00, hahmoilta
riisutaan kaikki vanhat vaatteet ja poistetaan päät. Vanhan tilalle vaihdetaan
myös uusi ranka. Yön yli Kansa sitten
seisoo alastomana, ristikansana. Seuraavana päivänä, klo 9.00, Hiljainen
Kansa puetaan ja hahmoille stailataan
uusi kesäkuosi sekä hiustyyli.
Suomussalmelle pääsee tokin talkoisiin! Työpaja Hanslankarin väki tarvitsee apukäsiä tuon 900-päisen Kansan
uudistamiseen. Kaikki kynnelle kykenevät voivat näin tulla avuksi, jopa tuoda tullessaan vaatteita! Niittykahvilassa
talkoolaisille tarjoillaan nokipannukahvit ja voissa paistettuja nuotiolettuja.
Heinäkuun iltana sitten tunnelmoidaan Suomussalmi Rock-tapahtumassa, MaitolaituriBluusissa. Takuuvarma kuulijakunta on tietysti 900-päinen
Hiljainen Kansa -yleisö, mutta kaikki
muutkin ovat tervetulleita kuuntelemaan ja antamaan soittajille aplodit
perjantaina 13.7. klo 18. Konserttiin on
vapaa pääsy!
Kesäillan letkeää maitolaiturimeininkiä Hiljaisen Kansan Niittykahvilalla
tunnelmoivat Duo Two Timers, Sirpa
Ojala ja Tatu Mannberg. Luvassa on
perusbluusia tunteella ja taidolla. Niittykahvilassa tarjoillaan mm. nokipannukaffia.
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Kesäteatterissa
Navettamaisteri

Harjulla soiva metsä

Kaunisniemen uusittu ja katettu kesäteatteri tarjoaa takuuvarmaa ilottelua, kun
bisnes-elämän oravanpyörässä juokseva Maiju Hakkarainen joutuu keskeyttämään kesälomansa. Hänen maitotilaa pitävä Kalle-isänsä on nukahtanut
rattiin ja pamauttanut traktorilla navetan seinään. Isän terveydentila selviää,
mutta Maiju huomaa kohta olevansa dementoituneen isänsä saappaissa.
Maiju törmää kasvaviin maatalouden
kannattavuusongelmiin, sokkeloiseen
EU-byrokratiaan ja muihin maanviljelijöiden päälle kaatuviin harmeihin.
Tilanteessa ei auta yksinhuoltajuus, kateellisten naapureiden ilmiannot ja kylän poikamiesten toteutumattomat naisunelmat.
Esityksen voimahahmoina ovat jälleen Eero Schroderus käsikirjoittajana
ja Ulla Schroderus, joka vastaa dramatisoinnista sekä ohjauksesta mainion
kymmenpäisen näyttelijäkaartin kera.
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Suomussalmen Kaunisniemen harjulla
löytyy Soiva Metsä, metsään rakennettujen suurikokoisten soitinten järjestelmä. Vajaan hehtaarin kokoinen alue on
noin puolen kilometrin päässä kesäteatterist
Soiva Metsä on rakennettu vuonna
1996 Suomussalmen kunnan kulttuuripalvelujen tilauksesta. Soittimet piirsi
mainosgraafikko Markku Penttilä, mukana myös suunnittelemassa soitinten
pystyttämistä ja sijoittelua. Soittimet rakensivat ja pystyttivät soitinrakentamisen ammattilaiset Pekka Westerholm ja
Olli Penttilä.
Suuri yleisö on ottanut Soivan Metsän vastaan innostuksella. Metsä tarjoaa
luontopolun ja kulttuurikohteen samassa paketissa – kaikenikäisille – ja Metsässä on mahdollista kulkea myös pyörätuolilla.

Ilmari Kiannon Turjanlinna
Suomussalmen suuren kirjailijan Ilmari

”Iki-Kiannon ” tuotanto kiehtoo edelleen suomalaisia kirjallisuuden ystäviä, kuten myös Kiannon taiteilijakoti
Turjanlinna. Vaikka linnoja ei enää ole,
raunioiden äärellä ja rauniotuvissa sekä esineistössä vallitsee yhä voimakas
Kiannon luoma kulttuuri-ilmapiiri.
Turjanlinnaan, kirjailijaan ja hänen
tuotantoonsa pääsee tutustumaan kahden tunnin opastetulla risteilyllä kahdesti päivässä, juhannuksesta koulujen
alkuun – risteily edellyttää vähintään
viisi maksavaa lähtijää. Itse kulkuväline, Kianta-laiva, on niin ikään osa Kiantajärven historiaa ja kulttuuria. Laiva
on rakennettu Suomussalmella vuonna
1912 ja se on seilannut järvellä uittotöissä, mutta myös kulttuurilaivana vuodesta 1975. Laivalla on
kahvila, missä myydään Kiannon lempikahvileipiä ”Senkö taivaallisen hyviä
mantelipullia” sekä Kiannon kirjoittamia kirjoja.
www.suomussalmi.fi/matkailija
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1.7.41 Raate Vasovaara

R

Kenttärata ja partisaanit
Raatteessa

aatteen kylässä, aivan Venäjän rajalla olevassa Jatkosotanäyttelyssä
19411944 pääset näkemään ja kuulemaan
talvisodan jälkeisistä tapahtumista.
Esillä on aseita, esineitä ja materiaalia
tuolta ajalta. Näyttely on jälleen uudistunut ja kehitämme paikkaa jatkuvasti.
Näyttely on auki jokaisena päivänä ja
sotahistorian asiantuntija Eero ja omistaja Reima palvelevat teitä mielellään.
Omistajan isä taisteli talvisodan aikana
Raatteen taisteluissa lääkintäaliupseerina.
Raatteentietä käytettiin kesällä 1941
suomalaisten ja saksalaisten toimesta
suurin odotuksin. Lähdettiin tekemään
Suur-Suomea. Suunnitelma kuitenkin
epäonnistui ja samaa tietä palattiin takaisin, joko elävänä tai kuolleena. Raatteentien talvisodan legenda ei toistunut.
”Kuolemanrata” eli HyrynsalmiKuusamo kenttärata kulki Suomussalmen kautta. Rata palveli pääosin Saksan armeijaa. Näyttelyssä on kerrontaa
ja kuvia radan rakentamisesta ja ihmiskohtaloista.
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Jatkosota näyttely 1941-1944
Neuvostoliittolaiset partisaanit murhasivat Suomessa yhteensä 181 henkilöä. Suomussalmen alueella tuon kohtalon koki 39 suomalaista. Raatteen
kylästä linnuntietä vain 10 kilometrin

päässä olevissa Hyryn, Tuppurin ja Viiangin kylissä tehtiin verisimmät joukkomurhat. Näyttelyssä kerrotaan näistä
järkyttävistä tapahtumista.
www.raateraakatie.fi
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Raatteentie – Suomen
kohtalon ratkaisupaikat
Talvella 1939-40 suomalaiset sotilaat
olivat kovan paikan edessä. Ylivoimainen hyökkääjä ylitti valtakunnan rajan
30.11.1939 ja siitä alkoi 105 päivää kestänyt taisto oman kotimaan puolesta.
Suomussalmella taistelut Neuvostoliittoa vastaan kävivät vastapelurille raskaaksi ja se kärsi tuhansien miesten tappiot. Suomi sai mittavan määrän sotasaalista, mutta maksettu hinta oli kova.
Raatteentiellä kulkee nykypäivänäkin tuhansia matkailijoita, jotka halu-

Kivikentän 17 000 kiveä ja Talvisodan
Monumentti ovat vaikuttava näky

avat nähdä omin silmin kuuluisat taistelupaikat ja kuulla omin korvin tarinat
taistelujen kulusta. Talvisodan lisäksi
myös jatkosota kuritti Suomussalmea.
Raatteen Portin talvisotanäyttely antaa kattavan kuvan talvisodan kulusta
Suomussalmella, Raatteentien päässä
Vartiomuseo kertoo rajavartiolaitoksen

elämästä ja Jatkosotanäyttely avaa näkökulmaa jatkosodan tapahtumiin. Lottakanttiini tarjoaa myös mahantäytettä
matkan varrella.
Lisätietoja tapahtumista;
www.raatteenportti.fi,
www.raateraakatie.fi,
www.suomussalmi.fi

Raatteen Maraton juostaan historiallisissa maisemissa elokuun lopussa

RAAKA RAATTEENTIE
THE BRUTAL
RAATE ROAD

tervetuloa
raatteentielle!

JATKOSOTANÄYTTELY 1941-1944
CONTINUATION WAR EXHIBITION
RAJA • BORDER

SA-KUVA

Aukioloajat / Opening hours:
9.6.-26.8.2018
Joka päivä / every day
11.00-18.00

Liput / Tickets:
Aikuiset / Adults 7 €
Lapset / Children 5 €
Ryhmät / Groups 6 €

TERVETULOA! / WELCOME!

Osoite / Address:
Raatteentie 187,
89800 Suomussalmi

SA-KUVA
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VArAA opAstus,
hinta 25€

Lounas 23.6.-12.8.

Tervetuloa!

Kuhmo

WWW.RAATERAAKATIE.FI

Avoinna:
12.5.-21.6. klo 10-16
23.6.-12.8. klo 10-19
13.8.-30.9. klo 10-16

Raatteentie 2, Suomussalmi
www.raatteenportti.fi
p. 0400 892 192
info@raatteenportti.fi

27

Etsi oma kultasi
Lapin kultamailta
Seppo J. Partanen

L

apissa juhlitaan monin tavoin
150 vuotta jatkunutta kultahistoriaa. Tuhannet kullankaivajat hakevat kultahippuja Lemmenjoelta, Ivalojoelta, Sotajoelta, Palsinojalta,
Laanilan ja Tankavaaran puroilta. Kultamaiden retkipolut saavat täydennystä, kun Lemmenjoella avataan 30 km
teemareitti. Kullankaivun taidossa ja
nopeudessa kisaillaan kymmenissä kultakisoissa Lapissa ja muuallakin Suomessa. Matkailija voi kokeilla onneaan
kullan vaskaamisessa Tankavaaran Kultakylän lisäksi monilla yksityisillä valtauksilla ja matkailuhuuhtomoilla.
Inarin Lappi oli harvaan asuttua ja tietöntä erämaata, kun kultakuume puhkesi 1860-luvun lopulla. Pitäjän väkiluku
kaksinkertaistui hetkessä 1870, kun 500
miestä kiirehti ikivanhoja kulkukeinoja
pitkin tavoittelemaan maaperän rikkauksia. Kullanetsintä on 150 vuoden ajan
vaikuttanut ja nopeuttanut Inarin Lapin
kehitystä tiettömästä Ultima Thulesta

osaksi Suomea ja Eurooppaa. Samalla
se on jättänyt vahvat jäljet alueen luontoon ja ihmisiin

Kuka löysi Lapin kullan
Ensimmäisenä kultaa löysi norjalainen
geologi Tellef Dahl Tenojoen suomenpuoleiselta rannalla 1867. Seuraavana
kesänä Suomen Suurruhtinaanmaan senaatin lähetti Konrad Lihrin johtaman
retkikunnan neljä kuukautta kestäneelle etsintäretkelle pohjoiseen Lappiin.
Syyskuun 16. päivänä löytyi 0,2 g pieniä kultamuruja Ivalojoen Nulkkamukasta ja tästä kultakuume sai alkunsa.
Merimiehet Ervast ja Lepistö kaivoivat
1869 erikoisluvalla 2 kiloa kultaa Ivalojoen Porttikoskelta, nykyisen Kultalan
rannasta. Ivalojoen rannat täyttyivät nopeasti valtausten hakijoista.
Lapin kullankaivun pitkä historia on
täynnä dramatiikka. Ryntäykset seurasivat toisiaan, muuttivat maata ja maisemaa, toivat teitä, siltoja ja uusia ih-

misiä pohjoiseen Lappiin, loivat pohjaa
matkailulle: Ivalojoki 1870, Sotajoki ja
Palsinoja 1880, Laanila ja kalliokultakuume 1901, sen uusi aalto koneineen
1924, Tankavaara 1934, Lemmenjoki
1945, hiljaiset vuosikymmenet 19501960, uusi nousu 1970 ja se jatkuu edelleen.
Kullankaivu on historiansa ajan etsinyt suuruuttaan tai pienuuttaan, kulkenut kuin vuoristorataa. Ihminen toiveineen ja unelmineen säilyy samanlaisena, lait, asetukset, määräykset, niiden
tulkinnat ja tulkitsijat muuttuvat. Siksi
kullankaivu on koko historiansa ajan
taistellut olemassaolostaan, sen loppumista on ennustettu monta kertaa ja näin
nytkin.

Etsi oma kultasi
Lapin Kullankaivajain yli 4000 jäsenen liitto julkaisi äskettäin juhlavuoden
2018 seinäkalenterin, jossa 13 kuukauteen sisältyy kullankaivun historian ja

Tästä alkoi jo 150 vuotta jatkunut Lapin kullankaivu. Senaatin retkikunta poimii Ivalojoen Nulkkamukassa 0,2 grammaa kultahippuja Palsitunturin juurelta 16.9.1868.

28

M A T K A I L U lehti

3 • 2018

nykyisyyden tietopaketti. Kolmastoista
kuukausi kalenterissa on ”Upakuu” eli
se kuukausi, jolloin kullankaivajalla on
lupa leuhottaa suuria kultasaaliita ja löytäjän onnea. Jotta kaikki kullankaivajat
pääsevät siitä osalliseksi, se piti lisätä
kalenteriin kuvitteellisena kuukautena,
kuvitelmaksihan se useimmille jää!
Viime kesänä löytyi ennätysmäärä
suuria, yli 20 g kultahippuja. Kaikkiaan
kahdeksan kymmenestä kesän suurimmasta hipusta olivat Aki ja Mika Telilän
löytämiä. Aki oli juhlimassa monipäisen kaivajajoukon kanssa kesän suurinta kultahippua, kun veli Mika ilmestyi
paikalle Lemmenjoen tunturin toiselta
puolelta ja läväytti pöytään paljon painavamman hipun. Seppo Maunon isomus löytyi ennestään tuntemattomalta
kullankaivualueelta Vuotson Mäkärästä
perinteisellä lapiokaivulla.
Kullankaivajain liitolla on omia kullanhuuhdonta-alueita Tankavaarassa,
Laanilassa, Palsinojalla ja Lemmenjoella. Niillä voi jokainen liiton jäsen tai
jäseneksi liittynyt kaivaa ja kultaa. Sallitut työvälineet ovat lulla, ränni, pieni vesipumppu, vaskooli ja lapio, sekä
irtomaiden pehmittämiseen tarvittavat
kuokat, hakut kanget ym. Lisätietoja
löytyy liitto nettisivuilta kullankaivajat.
fi.

Kultakisoja ja
-tapahtumia 2018
22.-23.6. Kullankaivajien Juhannuskisat Saariselän Panimolla
30.6. Lemmenjoen kultareitin avajaiset
Kultahaminassa
14.7. Kutturan Kultakisat Kultakioski
Gufitar Kutturantie
14.7. Kultaperinteen kisat Savottakahvilassa
15.-17.7. Tankavaaran Kultamölkkykisat, palkinnot puhdasta kultaa
18.7. Lemmenjoen kultakisat Njurgulahti Lemmenjoki Camping
19.7. Kullankaivajien touhutorstai Savottakahvila
19.-22.7. Kullanhuuhdonnan SM-kisat
Tankavaarassa, ohjelmaa to-su
6.-12.8. Kullanhuuhdonnan MM-kisat
Slovakiassa
9.9. Ruskaremakat; kisoja, ohjelmaa ja
markkinoita Savottakahvilassa
15.9. Kullanhuuhdonnan Ruskakisat
Äänekosken Kartanokievarissa
15.-16.9. Lapin kullankaivun 150-vuotispäivät. Suunnitteilla LKL:n juhlat,
Ruskatapahtuma Laanilan Savottakahvilassa

Kuukkeli on kullankaivajankin onnen
lintu, mutta sillä on tapana tuoda onnenhippuja vain harvalle. Yhdestä hippulöydöstä riittää kuitenkin toivoa sadoille.
Täältä löydät oman kultasi: Tankavaaran Kultakylä ja Kultamuseo,
Sateenkaarenpää matkailuhuuhtomo Saariselän Laanilassa (Laanilan
Kievarin tietä), muista huuhdontapaikoista tietoa: Laanilan Savottakahvila, Kahvila Gufihtar Kutturantie (Kultakioski), Tankavaara tai
matkailun infopisteet Inarissa ja Sodankylässä.

Kesän 2017 suurimpien kultahippujen löytäjät Mika Telilä ja Seppo Mauno vasemmalla, Ami Telilä ja Kari Merenluoto sekä
heidän keskellään suuren hippukokoelman kerännyt Antti Aarnio-Wihuri esittäytyivät lehdistölle ja kullankaivajille helmikuun
alussa 2018 Helsingistä Tukholmaan suuntautuvan juhlaseminaarin alkajaisiksi.
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Taivalkoski,
luontoa ja liikuntaa

T

aivalkoski tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen. Kangasmaasto lukuisine polkuineen on oivaa maastoa patikoijalle ja maastopyöräilijälle. Osa
reiteistä lähtee aivan kylän keskustasta ja soveltuu hyvin koko
perheen lyhyeksi retkikohteeksi.

Päiväretki Iijoen maisemissa

Vesistöt taas tarjoavat useita vaihtoehtoja kalastukseen ja
vesillä liikkumiseen. Vesillä liikkuja voi myös hyödyntää melontakeskuksemme palveluja. Keskuksesta löytyy mm. koskimelontarata, jossa kilpamelojat, sekä koskimelonnan harrastajat voivat hioa taitojaan. Keskuksen palveluihin kuuluu myös
kursseja, retkiä, ohjelmapalveluja, sekä välinevuokrausta.
Seikkailuja etsivä suuntaa Taivalvaaran seikkailupuistoon.
Siellä voit kokeilla seinäkiipeilyä, seikkailuratoja, laskeutumista, sekä vapaapudotusta. Samoissa maisemissa pääset
myös frisbeegolfaamaan. Pelattavaa on kahden radan verran.
Taivalvaaralla on myös mahdollista tehdä paljon muuta, mm.
kokeilla jousiammuntaa.
www.taivalkoski.fi

Päätalo¯
viikko
–Minun voimani on Iijoelta lähtöisin–

Koko perheen kulttuuriviikko

Taivalkoskella 2.–8.7.2018
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Kuningas Olavi valloittaa
PÖLKKY-teatterin
Elsa Ruokangas ohjaaja

V

uonna 2018 Jokijärven kyläseura viettää 20-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden kunniaksi kyläseura tuottaa pölkky-teatterille
Olavi Virta –musikaalin. Musikaali kertoo tarinan tangokuninkaasta ja ajasta,
joka ei koskaan tule takaisin, mutta elää
vahvana suomalaisten muistoissa.
Musikaalissa käydään läpi Olavi Virran elämä lapsuudesta aina viimeisiin
päiviin. Virran elämän vaiheita tarkastellaan sekä nuoren että vanhan laulajan
näkökulmasta.
Nostalgisen tarinan kertojana alussa
toimii vanhempi Olavi (Eero Väisänen)
samalla kun nuorempi Olavi (Leo Räisänen) elää tapahtumien mukana. Näytelmän kuluessa osat vaihtuvat. Musikaalin juonta vie eteenpäin myös Eeva
(Ritva Räisänen). Eeva on hahmo jonka
vain Olavit näkevät.
Joskus herrojen välille syntyy ristiriitaa siitä kumpi muistaa tapahtumat oikein, mutta niin kuin usein elämässä, ai-
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Juorutädit vauhdissa
ka kultaa muistot. Musikaalia rytmittää
nelimiehinen orkesteri (Pekka Naumanen, Tuomo Naumanen, Asko Räisänen
ja Matti Waenerberg). Esityksessä kuullaan mm. Hopeinen kuu, Tähti ja meripoika, Kun ilta ehtii, Eva ja lukuisia
muita iki-ihania kappaleita. Musikaalin

on käsikirjoittanut Heikki Paavilainen
ja sen ohjaa Elsa Ruokangas. Ensi-ilta
on 29.6.2018 klo 19.00. Viimeinen esitys on 12.8.2018.
Teatteriväki toivottaa katsojat tervetulleeksi Jokijärven katettuun Pölkky –
teatteriin.
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Simpauttaja
kesällä
Herkonmäellä

H

otelli Herkko on rauhallinen ja kotoisa hotelli aivan Taivalkosken keskustan tuntumassa,
valtatien 20:n varrella, hyvien kulkuyhtyksien
päässä. Herkosta löytyy kaikki tarvittava saman katon alta takaamaan kiireettömän ja ohjelmallisen loman.
Viihtyisien huoneiden lisäksi välitämme myös tasokkaita mökkejä lyhyen kävelymatkan päässä hotellista. Hotellin
puolelta löytyy pienoiskylpylä ulkoporeammeineen sekä kuntosali asiakkaiden viihtyisyyden takaamiseksi. Ravintolassamme nautit aina maittavaa ja kehuttua kotiruokaamme.
Hotellin pihalta poikkeat näppärästi ulkoilureiteille Taivalvaaran upeisiin maisemiin. Kyläkeskus tarjoilee peruspalveluiden lisäksi mm. kulttuuria, mikäli mielesi tekee aistimaan
vaikkapa Jalavan Kaupan tunnelmaa tai tutustumaan Päätalon
Kallen historiaan.
Taivalkoskiset ovat innokkaita teatterin harrastajia ja odotettu Herkonmäen kesäteatteri valmistuikin vuonna 2012
aluksi avoteatterina, katteen teatteri sai vuonna 2016.
Uusi teatteri on sijoitettu Herkon pihapiiriin jolloin teatterielämys on sopivasti samassa paketissa hotellin palveluiden
kanssa.
Teatteri on täyttynyt kesä kesältä esitys toisensa jälkeen teatteritaiteen ystävistä, vuosien saatossa olemme tutustuneet
mm. Niskavuorelaisiin, Havukka-ahon ajattelijaan, Kätkäläiseen ja onpa seilattu Tukkijoellakin.
Kesällä 2018 on vuorossa Simpauttaja!
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Inari-Saariselän matkailualue
Marja Männistö, Inarin kunta

I

nari-Saariselkä-matkailualue on kansainvälinen ja ympärivuotinen ulkoilun ja hyvinvoinnin keskus. Kesällä
hyvinvointi on aktiivista liikkumista, terveellistä ruokaa ja hemmottelua turvallisessa ympäristössä. Suomalaisillekin matkailijoille alue tarjoaa yhä uusia haasteita, jopa itsensä ylittämistä.

Kesällä liikutaan luonnossa
ja syödään hyvin
Inari-Saariselkä-matkailualueen kesä on opastettuja patikka-,
melonta- ja maastopyöräilyretkiä sekä paikalliskulttuureihin
tutustumista. Uutta on se, että Urho Kekkosen kansallispuiston kesäreiteillä voi nyt myös ajaa maastopyörillä! Kesäloman kruunaa terveellinen lähiruokaelämys, jossa raaka-aineet
ovat peräisin keskiyön auringossa kypsyneistä marjoista kuten hilloista ja mustikoista, puhtaissa vesissä kasvaneista kaloista kuten Inarijärven siiasta ja taimenesta tai vapaasti laiduntaneista poroista.

Huippuja huiputettavaksi
Tänä kesänä ehdottomasti kannattaa ”huiputtaa” Inari-Saariselkä-matkailualueen tunturihuiput. Miten olisi ensi alkuun
Saariselällä Kiilopää ja Kaunispää, Inarissa Otsamo-tunturi ja
Tuulispää sekä Lemmenjoella Joenkielinen – oppaan seurassa tai ihan itse kulkien. Kovakuntoisille kulkijoille haastetta
antavat Lemmenjoen- ja UK-kansallispuistojen lukuisat suurtunturit.
www.inarisaariselka.fi,
www.inari.fi,
www.goldengeopark.com

Ravadasköngäs, kuva Jouni Männistö

Kulinarismi
Iloinen ja lämmin tunnelma sekä
puhtaimmat luonnonantimet
– inarismia* täydellisimmillään.

Tee ruokamatka!

Siikaruokaa, kuva Paadar Images
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inari.fi

inarisaariselka.fi

mapinari.fi
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Emoa matkimalla Sisu oppii koko ajan temppuja, joilla se saa ruokintanäytöksissä hoitajalta ylimääräisiä herkkuja.

LUVASSA JÄLLEEN

VILLIMPI KESÄ

Eläimellisestä menosta vastaavat jääkarhunpentu
Sisu, uusi asukkaamme manuli sekä muut arktiset
eläimemme. Puisto ja sen ympäristö tarjoavat mainiot
puitteet koko perheen leppoisalle luontolomalle.

7 STEPS TO
SAVE THE OCEAN
Kesän 2018 uutuus:
ympäristötaidetta
eläinpuistossa

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
1.6.–31.8. klo 9–19 • 1.9.–31.5. klo 10–16
RUOKINTANÄYTÖKSET PÄIVITTÄIN, YHTEISLIPUT
JA MAJOITUS lisätietoja wwww.ranuazoo.com
MIKÄ IHMEEN MANULI – Osallistu nimikilpailuun
netissä wwww.ranuazoo.com/kilpailu
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Mikä ihmeen
manuli?

R

anuan eläinpuiston uusin asukki on manuli. Manuli on Aasiasta kotoisin oleva pieni tuuheaturkkinen kissaeläin. Uhanalaisluokitukseltaan silmälläpidettävä manuli on yksineläjä. Siitäköhän johtuu sen
kärttyinen ilme?
Eläintenhoitajat eivät ole vielä keksineet nimeä uudelle
urosmanulille. Kerro sinä, mikä sopisi mielestäsi nimeksi
manulille! Voit osallistua ranuazoo.com sivujen kautta nimikilpailuun, jonka pääpalkintona kahden päivän elämyksellinen majoituspaketti Lomakylä Arctic Fox lasi-igluissa, liput
eläinpuistoon sekä unohtumaton tutustuminen petoeläimiin
eläintenhoitajan mukana.
Tämänvuotinen kevät antoi tosissaan odottaa itseään. Ehkä karhutkin vaistosivat talven pitkittyvän, koskapa halusivat ulos ennätyksellisen myöhään huhtikuun puolessa välissä. Sisu-jääkarhunpentua lumiajan jatkuminen ei haitannut.
Päinvastoin, se nautti saadessaan laskea mäkeä ja uimisesta
jääpalojen keskellä. Emoa matkimalla Sisu oppii koko ajan
temppuja, joilla se saa ruokintanäytöksissä hoitajalta ylimääräisiä herkkuja.
Pienten jalkojen, sorkkien, ja tassujen vipinää voi nähdä
enemmänkin Ranuan eläinpuiston kesässä; raitapaitoja villisika-aitauksessa nähdään todennäköisesti jo alkukesästä.
Villisikaemakko voi saada kerralla jopa kymmenen porsas-
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ta, joten viirukasta vipinää on luvassa, mikäli
kaikki kolme emakkoa onnistuvat porsimisessa.
Hirvien-, porojen-, peurojen ja kauriiden
vasat syntyvät touko kesäkuun aikana. Toissa
keväänä syntyi myös ensimmäinen myskihärkäkili Ranualla. Nyt Ranualla odotellaan uutta
myskihärkäurosta saapuvaksi Bodilin ja Oonan
seuraksi.
Kesällä Ranuan eläinpuistossa pääsee tapaamaan myös talvikodeistaan palanneita kotieläimiä. Kotieläinpihalla selviää, mikä onkaan kainuun harmas tai kyyttö, kuinka pieniä ovatkaan
minikanat ja miten isot sarvet Nuuska-pukilla
on. Rohkeimmat voivat kiivetä hevosen selkään tai rapsuttaa possua. Uhanalaista lapinlehmä-rotua edustava Aslak tykkää pusutella,
varo siis sen märkää kieltä!
Ranuan eläinpuistossa hoivataan myös hoitajavoimin pieniä eläinlapsia, jos luonnosta
on löytynyt orpoja poikasia. Läheskään kaikki yksinään tavatut eläinten pennut ja poikaset
tai vasat eivät kaipaa ihmisen apua, vaan niiden oma emo on lähistöllä ja vain odottaa, että eläinpienokaisen löytäneet ihmiset lähtisivät
kauemmaksi. Ennen kuin menee koskemaan
yksin olevaan eläinlapseen, on varmistuttava
siitä, että se todella tarvitsee apua, esimerkiksi
sen emo on jäänyt auton alle. Jos ei itse tiedä, kuinka menetellä, voi aina soittaa vaikkapa
eläinpuistoon, jossa osataan neuvoa.

Villisikaemakko voi saada kerralla jopa kymmenen porsasta

Kajaanin Runoviikko tarjoaa
ensi-iltoja ja klassikoita

K

ajaanin Runoviikon, 4.-8.7.2018, taiteellinen
johtaja Taisto Reimaluoto julkisti tapahtuman
koko ohjelman tänään Kajaanissa. Ohjelma
pitää sisällään noin 60 tapahtumaa, joista puoleen on vapaa pääsy. Suven runoilija on Harri Nordell (s. 1956).
Paraisilla asuva runoilija on tunnettu minimalistisista runoistaan, joista Reimaluoto valmistaa tuttuun tapaansa
Runoviikolle ensi-iltansa saavan monologiesityksen.
Tänä vuonna valitaan Vuoden nuori lausuja. Joka toinen vuosi järjestettävän Veikko Sinisalo kilpailun finaali
alkaa sunnuntaina klo 12 ja voittaja julkistetaan klo 17.
Kuusi finalistia on valittu ennätyssuuresta ehdokasjoukosta keväällä Turussa järjestetyssä alkukilpailussa.
Runoviikolla on tänäkin vuonna useita ensi-iltoja. Juha Hurme on ohjannut esityksen Marja-Liisa Vartion
Vatikaanista. Lausujainliiton puheenjohtaja Ella Pyhältö
on valmistanut uuden monologiesityksen suomalaisesta runoudesta, jossa mukana muun muassa Risto Ahdin,
Pentti Holapan ja Elvi Sinervon tekstejä. Kaj Chydeni-
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us esittää sävellyksiään ensi kertaa näyttelijä Leo Honkosen kanssa kokonaisuudessa nimeltä Suuria purjeita.
Vielä viimeisenä päivänä on ensi-illassa Pinja Hahtolan
käsikirjoittama ja esittämä monologimuotoinen esitys
Eino Leinon eksät, joka marssittaa lavalle koko joukon
runoilijan sydämen valittuja L. Onervasta Aino Kallakseen.
Klassikko-ohjelmistosta mukana ovat esimerkiksi
Iiron koulu, jonka yksi aiheista on Sisällissodasta sata vuotta. Esitelmässä käsitellään muun muassa kuutta
sisällissodan tappamaa taiteilijaa Juhani Siljoa, Maiju
Lassilaa, Toivo Kuulaa ja Thomén veljeksiä. Runoilijan
ääni -sarjassa Tuula-Liina Varis haastattelee Suven runoilijan lisäksi Finlandia-voittaja Juha Hurmetta. Näyttelijä Tuukka Vasaman Runoteltta on paikalla jälleen
ja tänä vuonna uutuutena yövastaanotto keskiviikkona!
Rauniokaupunki ry järjestää jälleen rockklubeja Kujan
jatkot –teemalla keskiviikosta lauantaihin.
www.runoviikko.fi
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Laukon hurmaavat ritarit
ja muinaiset sankarit

L

www.laukonkartano.fi

aukon kartanon päärakennuksella matkataan
vuonna 2018 suuren suomalaisen historiakartanon
myyttiseen menneisyyteen. Laukon ritarit ja muinaiset sankarit -näyttelyssä kotiin Laukkoon palaavat esihistorialliset aarteet kohtaavat tenhoavan antiikin ja taiteen.
Yhteistyössä Suomen Kansallismuseon kanssa toteutettu
suurnäyttely avautuu päärakennuksella toukokuussa 2018.
Huhtikuun aikana kartanolle saapuvat ryhmät pääsevät tutustumaan kartanon omaan taide- ja antiikkikokoelmaan
kaikessa komeudessaan.
Toukokuussa Laukkoon saapuvat ryhmät pääsevät ihastelemaan myös esihistoriallisen kalmistoalueen yläpuolelle
kohoavaa Tapani Kokon fantastista Pakanakirkkoa. Kesän myötä Tapani Kokon riehakkaan karnevalistiset puuveistokset valtaavat myös Näyttelyverstaan.
Juhlatallissa nähdään ruokailun ja ostosten lomassa uutta
ja vanhaa valokuvataidetta. Holvikattojen alta löytyvät niin
Suomi-Filmin tähdet kuin Erja Lempisen sielukkaat Muistojen maisemat.
Jos aikaa riittää, ryhmäläiset voivat tutustua Pehtoorin talossa Signe Branderin Laukko -valokuvanäyttelyyn. Kartanon puistossa voi käyskennellä Muistojen Puisto -näyttelyä seuraten. Samalla voi piipahtaa Puutarhurin talossa
katsomassa pittoreskia Modernia kustavilaista -näyttelyä
tai kavuta Laukon keskiaikaiseen kellariin.
Kesä-elokuussa ryhmävierailun voi yhdistää Laukon kesätapahtumien yhteyteen. Kesäkuussa Laukossa on mm.
Rohan tallien Ritariturnajaiset -viikonloppu ja kirjailija
Kristiina Vuoren Elinan surman syntysijoilla -viikonloppu sekä heinäkuisena viikonloppuna Muinainen Laukko
-tapahtuma. Lisäksi koko kesäkauden kartanon puistossa
nautitaan tasokkaista konserttielämyksistä. Kartanovierailuun kannattaa yhdistää Klaus Kurjen tien opastettu kier-
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Kartanon rouva, historioitsija Liisa Lagerstam toivottaa ryhmävieraat lämpimästi tervetulleiksi.
ros. Kartano ja näyttelyt ovat opastetusti avoinna ryhmille
4.4.-22.12.2018 Lisää korkeatasoisista opastuksista ja kesätapahtumista
www.laukonkartano.fi
Vesilahden matkailuneuvonta
www.vesilahti.fi

Ritariajan tunnelmaa Laukon kartanossa
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Viikonlopun
musiikkitapahtuma Jämillä
Jämijärvellä järjestetään heinäkuussa
viikonlopun kestävä musiikkitapahtuma. Ohjelmistossa on Emmerich Kalmanin suosikkioperetti Mustalaisruhtinatar ja kesäinen ulkoilmakonsertti
Kolme tenoria vadissa. Tapahtuman
tuottaa OperArt Jyrki Anttila Oy.

M

ustalaisruhtinatar on intohimoinen rakkaustarina. Suhde varieteelaulajattaren ja aatelismiehen
välillä on hyvin paheksuttu, ja kielletty rakkaus
luokin mitä dramaattisempia juonenkäänteitä. Teos on saanut
uuden ohjauksen, kun ohjaaja Juulia Tapola on sijoittanut sen
30-luvulle.
”Omassa ohjelmistossani Mustalaisruhtinatar on ollut jo lähemmäs 20 vuotta, mutta silti kyseinen operetti on aina yhtä
mukaansatempaava”, toteaa Edwinin roolissa esiintyvä tenori
Jyrki Anttila.
Jämijärvellä naispääosan Sylvan roolin tulkitsee sopraano
Tiina-Maija Koskela.
”Mustalaisruhtinatar esitetään Oopperajuhlien aikaan myös
Savonlinnassa, ja päätähtenä säteilee operettidiiva Johanna
Rusanen”, Jyrki Anttila lisää.
Suomen konserttisalit loppuunmyynyt Mustalaisruhtinatar on niin haluttu teos, että esitykset jatkuvat vielä syksyllä
2018.

Huumorilla höystetty piknik-konsertti
Kolme tenoria Jyrki Anttila, Ville Salonen ja Aki Alamikkotervo esiintyvät Jämijärven kauniissa luonnossa, lehmuspuiden keskellä. Konsertti alkaa Kipparikvartetti-tyylillä, ja ensimmäinen kappale on Mikki Hiiri merihädässä.
”Siitä yleisö voi päätellä, minkälainen konsertti on kyseessä”, Jyrki Anttila nauraa.
Ohjelmistossa on rakastettujen lastenlaulujen lisäksi myös
potpuri Juha Watt Vainion lauluista, sekä rakastetuimpia tenorisävelmiä kuten O Sole Mio ja Granada. Jyrki Anttila sai
idean ulkoilmakonsertin järjestämisestä hiihtolenkillä mökkeillessään Jämijärvellä.
MUSTALAISRUHTINATAR, Jämijärvi, Jämi-Areena,
La 21.7 klo 14 ja 18, Savonlinna, Savonlinnasali
La 28.7 klo 14 ja 18. KOLME TENORIA VADISSA
Jämijärvi, Niiniharjun vati. Su 22.7. klo 15.00
www.operart.fi
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EMMERICH KÁLMÁNin huippuoperetti

huumaava operettiklassikko täynnä polttavia tunteita

JÄMIJÄRVI, Jämi-Areena: La 21.7 klo 14 & 18

Tiina-Maija Koskela, Jyrki Anttila, Aki Alamikkotervo, Leena Reinman

SAVONLINNA, Savonlinnasali:

La 28.7 klo 14 Tiina Vahevaara, Heikki Halinen, Jenni Hietala, Vikke Häkkinen
La 28.7 klo 18 Johanna Rusanen, Jyrki Anttila, Emilia Vesalainen, Aki Alamikkotervo

Katso syksyn kiertueen muut päivät ja paikkakunnat: www.operart.fi

hulvattoman hauska picniC-konsertti!

3 TENORIA VADISSA

jyrki anttila | aki alamikkotervo | ville salonen
Viihdeorkesteri: Maija Anttila, Kimmo Leppälä, Ilkka Leppälä
0600 10 800

lippupalvelu

1,98€ / min. + pvm.

SU 22.7.2018 klo 15.00
Niiniharjun vati

(Jämin laskettelurinteen alapuolella)
Säävaraus: Jos rajuilma yllättää,
Konsertti pidetään Jämi-Areenalla.
lippupalvelu

lippupalvelu
0600 10 800
1,98€ / min. + pvm.

0600 10 800
1,98€ / min. + pvm.

LIPUT mustalaisruhtinatar: alk. 42,50€ / eläkeläiset & opiskelijat 38,50€ / ryhmät 36€
lippupalvelu
LIPUT 3 tenoria vadissa: ALK. 30 € / ryhmät 25 €. Myynnissä: Kaikki Lippupisteen ja
0600 10 800
Ticketmasterin toimipaikat. Jämin liput myös: Lomahotelli Jämi (Jämintie 659) ja
Jämijärven Kukka- ja hautaustoimisto (Jämijärventie 22 A, Jämijärvi)
RYHMÄMYYNTI min. 10 hlöä, ryhmamyynti@operart.fi, Puh. 044 770 3589. www.operart.fi

1,98€ / min. + pvm.

0600 10 800

lippupalvelu

1,98€ / min. + pvm.
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lippupalvelu

0600 10 800

1,98€ / min. + pvm.

Yksi lensi yli käenpesän
Suomenlinnassa

R

yhmäteatteri esittää kesällä
Suomenlinnan kesäteatterissa Ken Keseyn romaanin
pohjalta näytelmäksi sovittaneen Dale
Wassermanin klassikkoteoksen Yksi
lensi yli käenpesän, jonka on ohjannut
Juha Kukkonen. Näytelmää ei yleensä nähdä kesäteattereiden valikoimassa,
sillä sitä pidetään vahvasti sisäteatteri
näytelmänä, mutta nyt Ryhmäteatteri
toteuttaa sen Suomenlinnan kesäteatterissa ainutlaatuisessa ympäristössä, historiallisessa linnakkeessa.

Ken Keseyn romaanin pohjalta on
tehty vuonna 1975 myös elokuva, joka
voitti viisi oscarpalkintoa. Yhteiskuntaan sopimattomaksi luokiteltu entinen
vanki Randle P. McMurphy (Robin
Svartström) lähetetään mielisairaalaan
diagnosoitavaksi. Osastoa johtaa manipuloiva hoitaja Ratched(Minna Suuronen), joka ei kaihda keinoja valtaasemansa säilyttämiseksi. McMurphy
onnistuukin herättelemään osaston muita potilaita vanhojen toimintatapojen ja
hoitaja Ratchedin kyseenalaistamiseen.

Suomen Kesäteatteri esittää
Valkeakosken kesäteatterissa

Vaikka teos käsittelee vakavia aiheita,
se sisältää paljon huumoria.
Kukkosen ohjaus nostaa esille teoksen yhteiskuntakriittiset teemat, jotka
ovat ajankohtaisia vielä 54 vuotta myöhemmin näytelmän kirjoittamisesta.
”Vähäpätöiseltäkin vaikuttava vallan
väärinkäyttö voi olla syvästi haavoittavaa, ihmisoikeuksia loukkaavaa ja
siten eettisesti kyseenalaista. Ilman vallankäytön vääristymien tunnistamista
muutos parempaan ei ole mahdollista.”
-Juha Kukkonen, ohjaaja

Sappeen Kesäteatteri esittää
musikaalin Topi Sorsakosken elämästä
Rooleissa mm. Ilkka Koivula, Mira Luoti,
Susanna Laine, Jani Koskinen ja
Mikko Huoviala
Käsikirjoitus ja ohjaus Heikki Paavilainen
Koreografia Daniel Paul
Kapellimestari Jukka Hänninen
Esitykset 2.7.-19.8.2018

Rooleissa mm. Martti Manninen, Jari Ahola, Olli Herman,
Harri Penttilä, Ushma Karnani, Heidi Kirves ja Petra Ahola
Käsikirjoitus ja ohjaus Heikki Paavilainen
Koreografia Jani Rasimus, kapellimestari Ali Ahmaniemi
Esitykset 12.6.-11.8.2018

Molemmissa teattereissa katetut katsomot ja näyttämöt! Lisätiedot: www.suomenkesateatteri.fi
Ennakkomyynti:
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Ryhmämyynti ja tiedustelut:
ma-pe klo 12-16 p. 0400 810 710
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Vaihmalan Hovi –
Pirkanmaan
kartano

V

aihmalan Hovi tarjoaa tyylikkään kartanoympäristön hetken hengähdykseen ryhmille sekä yksittäisille matkailijoille.
Yli satavuotias talo on saanut uuden elämän perheyrityksemme käsissä ja on muotoutunut palveluiltaan Pirkanmaan monipuolisimmaksi kartanoksi. Päivittäin avoinna oleva ravintola,
ympäri vuoden palveleva hotelli, vaate- ja sisustusmyymälä
sekä day spa-hoitola huolehtivat vieraiden viihtyvyydestä ja
rentoutumisesta. Putiikin kauniit tuotteet kodin sisustukseen
ovat takuuvarma tuliaishitti.
Yksilöllisesti sisustetut 21 hotellihuonetta sijaitsevat kahdessa rakennuksessa ja kaikissa huoneissa on omat kylpyhuoneet. Aamiaisen tarjoilemme teille ylellisesti pöytään.
Bistromme tarjoilee modernia skandinaavista ruokaa, lähialueiden raaka-aineista suurella sydämellä valmistettuna ja
oma leipurimme leipoo näyttävät kakut. Oman talon artesaanijäätelöt ovat maisteltavissa ympäri vuoden ja niitä voi tilata
myös juhlien yhteyteen tarjottavaksi. Lounaspöytä on katettuna arkisin klo 11-14 ja sunnuntaisin klo 12-15. Muina aikoina
tarjolla on Bistron a la carte.
Kuudesta erilaisesta kokous- ja juhlatilastamme löytyy sopiva tila kaikenkokoisille tilaisuuksille muutaman henkilön
kokouksesta reilun sadan vieraan juhliin. Kesäaikana käytössä oleva Puutarhapaviljonki on hurmaava ja avara juhlatila
keskellä puutarhaa, jossa juhlat saavat arvoisensa puitteet!
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Kuva: Jaakko Tähti

Metsäpeuran valtakunta –
Eteläisin erämaa-alue Salamajärven kansallispuisto
ja Peuran polku kutsuvat hyvinvoinnin lähteille!

M

ikä onni, että kaupunkielämän sykkeestä on
mahdollisuus päästä vaivattomasti myös terveysmetsien rauhaan. Metsältä saa sitä enemmän hyvinvointia, mitä enemmän sille antautuu, aistii ja tuntee. Suomen eteläisin
erämaa Salamajärven kansallispuisto ja
sen suosittu retkeilyreitistö Peuran Polku Pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevat ainoastaan parin tunnin ajomatkan
päästä Jyväskylästä ja Kokkolasta. Alueella esiintyy muualla Suomessa harvinainen metsäpeura ja hyvällä tuurilla
saattaa kohdata metsäpeuratokan retkeillessään peuran valtakunnassa.
Retkeilyn voi aloittaa sympaattiselta
Koirasalmen luontuvalta, jonka läheisyydestä lähtevät reitit sopivat myös liikuntaesteiselle tai kokeilla Suomen kärkituotteeksi valittua ohjattua Pulahdus
erämaan syliin-tuotekokonaisuutta Peuran Polun varrella. Jos valitset tämän
vaihtoehdon, kokijaa odottaa muhkeat
pedit idyllisessä majatalossa ja aamutuimaan maalaisaamiainen itsetehdyn
leivän kera ja oppaan johdolla tapahtuva voimaannuttava metsäkylpykokemus. Metsäkylvyn aikana tutustutaan
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Kuva: Juha Sahlgren
ympäröivän luonnon saloihin ja opitaan
ymmärtämään sen parantavat voimat.
Kaiken kruunaa kolmen ruokalajin villiruokalounas paikallisista raaka-aineista. Illan tullen hellitään kehoa kuuman
paljun syleilyssä tähtitaivasta ihastellen
ja maistellaan iltapalapöydän antimia.

Seuraavana päivänä vuorossa on oman
valinnan mukaan villiruokaretki tai
metsäjoogaa.
www.koirasalmi.fi
www.pikkupeura.fi
www.luontoon.fi/salamajarvi
www.lomaseutu.fi
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Sydänsuomalaista vieraanvaraisuutta,
erämaan syleilyssä ja uniikkien
tapahtumien sykkeessä.

KINNULA KIVIJÄRVI PIHTIPUDAS VIITASAARI

Uudet verkkosivumme ilmestyvät pian.
M A T K A I L U lehti
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Puhtaat valkeat lakanat

M

iljoonayleisön kerännyt
tv-sarja ensimmäistä kertaa ammattiteatterissa.
Kirjailija Raija Orasen sukutarina Raikkaan perheestä vie katsojat 60- ja 70-lukujen nostalgiaan. Isä Ensio, äiti Maire
sekä lapset Katariina, Irene ja Heikki
nähdään kesällä 2018 Tampereen Komediateatterin kesäteatterissa.
Ensio Raikkaana nähdään suosikkinäyttelijä Juhani Laitala, joka nähtiin
samassa roolissa jo tv-sarjassa ja hänen
vaimonaan Mairena Katariina Kaitue.
Molemmat ovat tehneet pitkän uran
Suomen Kansallisteatterissa. Katariina Kaitue nähdään ensimmäistä kertaa
tamperelaisen teatterin lavalla.
Dramatisointi on Outi Keskevaarin ja
ohjaus Panu Raipian käsialaa.
- Puhtaat valkeat lakanat oli merkittävä tv-sarja monelle sukupolvelle aikana
jolloin televisiota vielä katsottiin koko
perheen voimin. Haluamme saada kesäteatterimme lavalle yhtä lailla innostavan esityksen, ohjaaja Panu Raipia
kertoo.

Kuvia Puhtaat valkeat lakanat julkistustilaisuudesta: Kuvassa vasemmalta Panu
Raipia, Raija Oranen ja Juhani Laitala. Kuva Teemu Ojala

Miljoonayleisön kerännyt tv-sarja nyt ensimmäistä kertaa ammattiteatterissa

PUHTAAT
V A LK E A T
LA K A N A T
Tampereen KomediaTeaTTerin KesäTeaTTerissa
Ohjaus Panu Raipia
Lavastus Oskari Löytönen
Pukusuunnittelu Elina Vättö
Rooleissa mm. Juhani Laitala, Katariina Kaitue,
Aimo Räsänen, Emmi Kaislakari, Janne Kallioniemi,
Miika Muranen, Aku Sajakorpi ja Sanni Lehto.
Ensi-ilta 7.6.2018
Esitykset ajalla 6.6.–11.8.2018.
Liput 35 €, eläkeläiset 33 €, opiskelijat / lapset 25 €
Liput Komediateatterin
lipputoimistolta tai

TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI www.komediateatteri.fi |

Lapintie 3 a, 33100 Tampere puh. 0207 288 388 puh. hinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
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- Saimme myös mahdollisuuden
käyttää esityksessämme kaikkea Johnny Lee Michaelsin alkuperäiseen sarjaan säveltämää musiikkia, Raipia jatkaa ylpeänä.
Raikkaan perheyrityksen matkaa
seurataan esityksessä nousuineen ja
laskuineen. Perheen kauniit tyttäret
houkuttelevat vävyehdokkaita, AY-lii-

ke puolustaa omiaan ja koko karusellia
pyörittää raha ja rakkaus.
- Kaikista haastavinta ja samalla kiinnostavinta lavastajan kannalta on se,
että näytelmän tarina kattaa monta eri
vuosikymmentä, kertoo Oskari Löytönen lavastusta viimeistellessään. Samat
haasteet on täytynyt myös pukusuunnittelija Elina Vätön selättää. Näytelmää

esitetään Komediateatterin katetussa
kesäteatterissa ajalla 6.6.- 11.8.2018.
Muissa rooleissa nähdään muun muassa Aimo Räsänen, Emmi Kaislakari,
Janne Kallioniemi, Marika Heiskanen,
Miika Muranen, Seppo Paajanen, Aku
Sajakorpi, Jenna Teinilä, Sanni Lehto ja
Susanna Kaukonen.
www.komediateatteri.fi

Suomen Pankin
rahamuseo
Kiehtova retki
rahan maailmaan
Avoinna
ti–pe 11–17
la–su 11–16
Snellmaninkatu 2
puh. 010 19 5702
www.rahamuseo.fi
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Poliisimuseo - koko perheen
museo Tampereella

Liikkuva poliisi sai Wihuri-yhtymältä lahjaksi kaksi Porsche
1600 Super -autoa kesällä 1961. Kuva: Poliisimuseo.

poliisimuseo.fi

P
”IHAN PARAS”

ILMAINEN
SISÄÄNPÄÄSY
Vaajakatu 2, Tampere • 0295 418 325
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oliisimuseo tekee tutuksi poliisin ammattia ja historiaa. Nähtävää ja koettavaa riittää koko perheelle. Lasten poliisikamari Pokelassa saa pukeutua
poliisihaalariin ja kokeilla erilaisia poliisin tehtäviä. Vuonna
2018 Poliisimuseossa on esillä perusnäyttely ja kaksi vaihtuvaa näyttelyä. Museoon on ilmainen sisäänpääsy.
Erikoisnäyttely Järjestys romahtaa 1917 - Kun viha muuttui
hyveeksi ja kosto ansioksi kuljettaa museovieraan läpi itsenäisen Suomen sekasortoisen syntyvuoden. Mitä tapahtuu, kun
vastakkainasettelu jakaa maan eivätkä kansalaiset enää luota
järjestysvaltaan?
Riittääkö pituus poliisiksi? Entä montako leukaa jaksaa
vetää? Ja miten on lukutaidon laita? Sen vieras voi selvittää Poliisimuseon Muodollisesti pätevä - Poliisikoulutus 100
vuotta -näyttelyssä, joka esittelee poliisikoulutuksen vaiheita
1800-luvun lopulta nykypäivään.
Poliisimuseon perusnäyttely uudistuu ja kevään aikana on
tulossa mm. virtuaalilaseilla katsottava elämyksellinen ajokokemus poliisiautossa.
Myös Poliisimuseon verkkonäyttelyt tarjoavat mielenkiintoista tietoa poliisista: Pussihousuista haalareihin ja Itsenäisen Suomen poliisi.
www.poliisimuseo.fi
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Petri Ala-Maunus, The Great Deluge, 2016. Öljy kankaalle, 220 x 850 cm (viisi osaa). Sara Hildénin säätiö / Sara Hildénin
taidemuseo. Kuva: Jouko Järvinen

Sukellus
luontoon

S

ara Hildénin taidemuseon kesänäyttelyssä sukelletaan luontoon, elämän alkulähteille. Luonnon ilmiöitä tarkastellaan nykytaiteen teosten muodostaman aikajanan kautta.
Näyttely kokoaa yhteen kuvia luonnosta, maisemasta ja
maailmasta sekä tulkintoja siitä, miten ajan kuluminen näkyy meissä ja luonnossa. Ajallisesti liikutaan pitkin askelin:
trilobiittien, vesieliöiden ja sukupuuttoon kuolleitten ihmisapinoiden ajoista harpotaan tähän hetkeen. Mielenkiintoisia
näkökulmia avautuu heittäytymällä tunnelmien vietäväksi:
virtaavan veden mukana voi ajelehtia erilaisiin maisemiin ja
päätyä Pohjanmaan aavoilta rannoilta kalkkikivien muodostamalle symboliselle polulle.
Aikajana tarjoaa välineen ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen tarkasteluun. Aikajana nostaa esille myös kysymyksiä teosten ja katsojan välisestä vuorovaikutuksesta sekä teosten välisestä vuoropuhelusta. Näyttely perustuu Sara
Hildénin säätiön uushankintoihin viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Esillä on teoksia lähes 30 taiteilijalta.
Apina ja vesiputous – tämän ilmaston kuvia 9.6.–2.9.2018
Sara Hildénin taidemuseossa (Särkänniemi, Tampere).
www.tampere.fi/sarahilden
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Kesäpäivä Rönnillä

Rönnin Kesäteatterissa
seurataan paineja

U

uden katoksen alla ulkoisen
kuivuuden sijaan teatterissa
pelataan hyvinkin virkistävää näytelmää. Kyse on pohjalaiskuntaan sijoittuvasta Kesäpainit-näytelmästä. Käsikirjoituksesta vastaa Antti Tuuri. Ohjaaja on Rönnin ensikertalainen,
mm. radioteatterista tuttu ja muutoinkin pitkän linjan teatteriammattilainen
Eriikka Magnusson.
Kesäpaineissa fiilistellään yhden päivän ajan pohjanmaalaisittain tärkeän
asian ympärillä. Siinä seurataan nuoren
painijamestarin valintoja painiseuran
ja nuoren morsiamen välillä. Jonnekin
1980-luvulle sijoittuvassa näytelmässä

huvi, koe

den

vi

2015

painiseuran nokkamiehet, painijanuoren läheiset ja vieraat kokevat monia
kiemuroita. Kaikenlainen juonittelu ja
kansainvälisyyskin ovat mukana.
Kesäpaineja käydään Rönnissä ennakkonäytös mukaan lukien 14 kertaa.
Tilaa on jätetty myös mahdollisille tilausnäytöksille. Esitykset ovat kahdessa
jaksossa perjantain 29.6. ennakkonäytöksestä ja lauantaina 30.6. käynnistyvästä ensi-illasta alkaen. Esityspäivät
ovat pääsääntöisesti tiistaisin, torstaisin
ja sunnuntaisin.
Ensimmäinen esitysjakso päättyy
sunnuntaina 8.7. Toinen jakso 22.7.
-11.8.Viimeiset esitykset 7.8. ja lauan-

taina 11.8. ovat osa Tampereen Teatterikesän off-sarjaa.
Kesäteatterikäynnin voi mainiosti yhdistää muihin kohteisiin Rönnissä ja lähiseudulla. Kahtena lauantaina teatterin
voi yhdistää Rönnin lavatansseihin. Taidenäyttelyt, Kivimuseo ja muut kohteet
lähiseudulla ovat myös sopivia käyntikohteita teatterimatkalla.
Kaikkiin teatterikäynteihin on myös
mahdollisuus yhdistää ruokailu kesäkahviossa tai Eräjärven Lounarissa. Väliaikatarjoilut voi ennakkoon ostaa nettiosoitteessa
kauppa.erajarventeatterit.fi.
Liput.erajarventeatterit.fi.

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

9.5. – 12.9.2015

orivedensuvi.fi
orivedensuvi.fi
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Mäntän Musiikkijuhlat –
20 vuotta pianomusiikin ytimessä!

XX Mäntän Musiikkijuhlat, kuva Ville Hautakangas

M

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

1.–5.8.2018

CELEBRATING 20 YEARS AT THE HEART OF PIANO MUSIC

www.mantanmusiikkijuhlat.fi
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Hilman-päivät 1.kohtauksen ensimmäiset harjoitukset

Teatteria
kauniissa
Vaajakosken
Naissaaren
näyttämöllä

H

arrastajateatteri Naissaaren Näyttämö tarjoaa kesäteatteria osittain katetussa katsomossa saaren
kärjessä, upeassa miljöössä. Mukana on eri-ikäisiä tekemässä näytelmää, joille kaikille
yhteistä on rakkaus teatteriin ja sen tekemiseen, mikä välittyy myös katsojille.
Ensi-iltansa saa pe 15.6.2018 Agapetuksen teos Hilmanpäivät, dramatisointi/ohjaus Antti Lattu.
Hilman-päivistä alkava näytelmä kertoo kylän erilaisten sattumusten sekamelskasta, kun palopäällikkö on eksynyt muualle talon palaessa ja mitä tapahtuu mm. Tuomarilassa. Näytelmä tarjoilee ja näyttää vanhan kylän elämän parhaimmillaan sekä lämpöisen hauskasti kyläyhteisön henkilösuhteet.
Teatterista voi nauttia esim. retkipäivän päätteeksi. Lisätietoja: naissaarennayttamo.net ja seuraamalla näytelmän valmistumista ja tapahtumia FB:facebook.com/naissaarennayttamo

48
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Kahvila-ravintola
nelostien varressa

N

aissaaren kahvi ja
juhlahuoneessa maistuvat päiväkahvit tai
lounas aidossa keski-suomalaisessa kulttuurimiljöössä. Kauniina kesäpäivänä pääset aistimaan menneen ajan tunnelmaa
isolla sisäpihan terassillamme,
joka onkin yksi Jyväskylän parhaista (vuosittainen terassiäänestys). Tarjolla on aina tuoretta
pullaa ja munkkeja sekä erilaisia
suolaisia piirakoita ja herkullisia
kakkuja. Lounastarjontaamme
parhaiten voit tutustua nettisivuillamme. Saatavilla on niin
kevyttä keitto- ja salaattilounasta kuin tukevampaa lautasannostakin. Kahvilamme on myös
suosittu ryhmämatkailukohde.
Ryhmälle on mahdollista suunnitella sopiva kokonaisuus Naissaaressa.

TM

Aukioloajat
kesälle
1.5.-12.8.
päivittäin
klo 10-21
Naissaarentie 2, 40800 VAAJAKOSKI
puh. 014-666419
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Asikkala – Portti Päijänteelle

L

uonnonläheinen
Asikkalan
kunta sijaitsee upeiden vesistöjen syleilyssä Päijät-Hämeessä
ja on vakituisten asukkaiden, tuhansien
mökkeilijöiden sekä matkailijoiden paratiisi. Kanavamiljöö, viehättävät pikkukylät, omintakeiset käyntikohteet ja
tapahtumat sekä jylhät vesistömaisemat
tekevät Asikkalasta ainutlaatuisen.
Asikkalan tunnetuin nähtävyys on
vuonna 1871 valmistunut Vääksyn kanava, joka yhdistää Vesijärven ja Päijänteen välisen vesiliikenteen. Aikanaan
kanava palveli tukinuittoa, rahti- ja matkustajalaivoja, nykyään se on vapaaajan veneiden ja reittiliikenteen ahkerassa käytössä.
Vääksyn viehättävä kanavamiljöö on
houkutellut kesävieraita Asikkalaan yli
sadan vuoden ajan, joista tunnetuimpia ovat Järnefelt ja J.R. DanielsonKalmari. Huvilahistorian havinaa voi
aistia vanhassa Vääksyssä ja poiketa
ihanissa sisustusputiikeissa tai nauttia Kunkun kesäteatterin Toivo Kärki
musiikkinäytelmästä. Taiteen ystäviä

hemmotellaan näyttelyillä Taidevintillä,
Danielson-Kalmarin huvilalla sekä Nahilankulmassa.
Urajärven kartanomuseo on vuoden
Päijät-Hämeen kyläksi valitun Urajärven aarre. Kartanon seinien sisään kätkeytyy von Heideman- suvun vaiherikas historia. Urajärven Kartanoteatterin
kesällä esittämä näytelmä vie katsojan

150 vuoden takaiseen kartanoromantiikkaan.
Pulkkilanharju on kahdeksan kilometriä pitkä jääkauden muovaama luonnonkaunis harju, joka kuuluu osittain
Päijänteen kansallispuistoon. Suomen
liikkuvin kunta tarjoaakin runsaasti ulkoilumahdollisuuksia mitä kauneimmissa puitteissa.

Pulkkilanharju - Suomen kaunein maisemareitti

Tule ja koe

Elämysten Asikkala

Häggin eläintäyttämön museo

Vanha Vääksy
Päijännetalo matkailuneuvonta
p. 044 778 0680, matkailuneuvonta@asikkala.fi
www.asikkala.fi
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tutustu
kesän 2018
tapahtumatarjontaan
asikkala.fi
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Sari Koskinen

Tanskalainen Kenneth Rasmussen ateljeessaan 2018. Kuva: Bitfrost.

Villikkomainen kurkistus
outsider-taiteeseen
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Kuva: Minna Haveri

P

ehmeetä touhua nauraa maailmalle samalla kun se
tutkii sitä uteliaasti
Parisataa kiloa massiivineuletta, vapaavirkattu
susihybridi, 60 kanavatyötä ruotsalaisista paikkakunnista ja
rautalangasta väännettyjä aforismeja. Pohjoismaista outsiderkäsityötaidetta esittelevässä Pehmeetä touhua -näyttelyssä on
teoksia lähes 40 taiteilijalta, joista noin puolet Suomesta ja
loput muista Pohjoismaista.
Pehmeetä touhua julistaa jokaisen oikeutta taiteeseen, itseilmaisuun ja pehmeitä arvoja taiteessa. Sen käsityötekniikoilla
hulluttelevat teokset osoittava ilmaisuvoimansa ja ovat täynnä
havaintoja maailmasta ja pieniä oivalluksia elämästä. Näyttely kunnioittaa sitä tinkimätöntä taitoa ja uutteruutta, jota hitaat ja työläät käsityötekniikat tekijältään vaativat. Outsidertaide viittaa taiteen marginaaleihin, kuten ITE-taiteilijoihin ja
erityistä tukea tarvitseviin taiteilijoihin.
Näyttely on laajemman, pohjoismaista outsider-käsityötä
esittelevän Nordic Outsider Craft -hankkeen ensimmäinen ja
samalla päänäyttely. Hanke perustuu vahvaan pohjoismaiseen
kumppanuusverkostoon. Näyttely tulee kiertämään kaikki
pohjoismaat, päätyen lopuksi K.H. Renlundin museoon Kokkolaan. Pehmeetä touhua Suomen käsityön museossa 28.4.–
2.12.2018.
www.craftmuseum.fi

28.4. – 2.12.2018
Kauppakatu 25, Jyväskylä | p. 014 266 4370
www.craftmuseum.fi
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Papin perhe –
Avoimet Ovet teatterissa

P

teat teri avoime t ove t 20 vuot ta

teksti Minna Canth ohjaus Heini Tola

Pa Pin ensi-ilta
Perhe
11.9.2018

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

52

apin perhe Papi(1891) on Minna Canthin (1844–
1897) tunnetuin ja esitetyin näytelmä.
Pastori Valtari on tottunut hallitsemaan perhettään kovin ja konservatiivisin ottein. Kun perheen lapset asettuvat vastustamaan isänsä maailmankatsomusta, on tuloksena
sukupolvien välinen kiivas vastakkainasettelu ja arvokamppailu. Padot murtuvat, katastrofi on valmis. Papin perhe ei ole
vain kertomus kahden eri sukupolven välisistä aatteellisista
ristiriidoista. Se on tiivis ihmissuhdenäytelmä, joka kuvaa
kipeästi ja tarkkanäköisesti perhedynamiikan malleja. Miten
paljon tarvitaan uskallusta ja rohkeita tekoja, jotta alistavat valtarakenteet voidaan rikkoa? Näytelmän loppukohtaus herättää
toivoa siitä, että ymmärrystä Canthin ajatukselle – Vanhojen
totuuksien täytyy väistyä uusien tieltä – voi sittenkin löytyä.
Teatteri Avoimissa Ovissa Helsingissä saa 11.9.2018 ensi-iltansa Papin perhe. Esityksen ohjaa Heini Tola, rooleissa nähdään Mirjami Heikkinen, Seppo Merviä, Tatu Mönttinen, Jukka Pitkänen, Ella Pyhältö, Outi Vuoriranta.
Papin perhe on Teatteri Avoimien Ovien 20-vuotisjuhlanäytelmä ja se on osa Minna Canthin 175-juhlavuotta.
www.avoimetovet.fi
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Huomio huomio täällä Lahti!
– tule viihtymään!

L

ahden museoilla on tarjolla
mahtava kattaus niin historiaa
kuin taidettakin. Voit heittäytyä
nostalgian vietäväksi ”100 askelta Lahdessa”. näyttelyssä Historiallisella museolla. Juhlavuoden näyttely johdattelee
näyttelyvieraan matkalle pitkin Vesijärvenkatua. Matka vie rautatieasemalta satamaan sekä ajassa että paikassa, tarinoiden ja muistelmien lomassa. Näyttelyssä
voit vertailla Lahtea ennen ja nyt virtuaalilasien kautta tai istahtaa toviksi Kiirolan saunan lauteille ja kuunnella kun
suosikkisävelmäsi soi jukeboxista.
Amadeu Vivesin toetuttama Installaatio kuvailee vuosina 1917-1918 lahtelaisille yhteisesti vallinnutta, sekavaa
yhteiskunnallista tilannetta ja tunnelmaa
kaupungissa. Installaatio luo katseen
Lahden kartanoon ja sen lähtökohta on
sisällissodan vaiheita valottavassa arkistomateriaalissa.

Taidemuseon
A la muerte con una sonrisa
– Hymyilevä Kuolema
Lahden taidemuseossa 20.5.2018 asti.
Tätä näyttelyä ei kuolonkankeus vaivaa.
Värikäs meksikolainen Dia de los Muertosin eli kuolleiden päivän juhlintakulttuuri ja suomalainen, yllättävästi yhtä värikäs nykytaide lähestyvät suurta teemaa
hymysuin.
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Teoksia kuudelta vuosikymmeneltä.
Kuvanveistäjä Erkki Kannoston laaja
retrospektiivinen näyttely esittelee hänen pitkän taiteellisen uransa vaiheita ja
monipuolisesti käyttämiään tekniikoita.
Hiihtomuseon perusnäyttely ”Hiihdon henkeä” valottaa hiihdon historiaa
monesta näkökulmasta tarvehiihdosta
koululaisiin ja kilpahiihtäjiin. Se kertoo Lahden kisahistoriaa, mäkihypyn
vaiheita sekä tuo näkökulmia ampumahiihtoon ja laskettelun historiaan ja nykypäiväänkin.
Mäkihyppysimulaattorissa
pääsee kokeilemaan omia hyppytaitojaan
Lahden suurmäessä. Museossa avautui
Suomi100-hankkeet
seinänkokoinen
”Salpausselkä elää”-mediateos, joka
kertoo Lahden MM-kisojen historiaa
sekä Lahti kansainvälinen hiihtokaupunki -erikoisnäyttely. Hiihtomuseossa
on nähtävillä valikoima hiihtäjien Marja-Liisa Kirvesniemi ja Eero Mäntyranta esineistöä sekä Matti Nykäsen arvokisamitalit.
Radio- ja tv-museo Mastolan näyttelyissä on menneiden aikojen radio- ja
tv-historiaa nykyajan tavalla tarjoiltuna.
Museon uunituoreet näyttelyt kertovat
suomalaisen radio- ja tv-alan historiasta niin katsojan kuin ohjelmatekijöiden
näkökulmasta. Samalla se on läpikatsaus suomalaiseen ohjelmatuotantoon.

Julio Cesar-Loyola: A la muerte con
una sonrisa!! Meksiko, 2016.
Mediatunnelissa pääsee katsomaan ja
kuuntelemaan yleisön suosikkiohjelmia
menneiltä vuosikymmeniltä. Elävässä
huoneessa voi tarkastella millaisia medialaitteita kodeissa on ollut eri vuosikymmenillä. Mastolan omassa chromakey-studiossa voit tehdä oman uutislähetyksen.
www.lahdenmuseot.fi
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Kaksi museota
yhden pysähdyksen taktiikalla

K

ouvola on kulttuurin kesäkaupunki täynnä tapahtumia, mutta myös ympärivuotiset kohteet panevat
kesäisin parastaan.
Kouvolan läpi kulkee monen matkailijan tie – anna kouvolalaisen kulttuurihistorian ja kuvataiteen tarjonnan yllättää,
pysähdy hetkeksi sen äärelle. Poikilo-museot sijaitsee Kouvola-talossa Museokorttelissa vehreän ja viehättävän Kaunisnurmen alueella. Se on vaivattomien autoreittien varrella, ja
matkakeskus asemineen on rauhallisesti kävellen vain parinkymmenen minuutin matkan päässä.

Ulla Rantanen – herkän viivan
ja hienostuneen värin taitaja
Kouvolan taidemuseo Poikilon kesänäyttelyssä on esillä Ulla
Rantasen maalauksia ja piirustuksia eri tekniikoin. Teoksia on
saatu lainaan lukuisista kokoelmista, kuten Ateneumin, Sara
Hildénin ja Rovaniemen taidemuseoista sekä yksityisiltä ihmisiltä. Myös Poikilon omissa kokoelmissa on lukuisia Rantasen teoksia.
Näyttely Vuosien kuvat tuo nähtäväksi Ulla Rantasen koko
pitkän uran erilaiset vaiheet 1960-luvulta 2010-luvulle saakka. Yksityiskohtaiset piirustukset esineistä luonnonnäkymiin
olivat leimallisia hänen 1970-luvun teoksilleen. Luonnon kuvauksessa Rantanen pitäytyi yksinkertaisissa aiheissa – kivet,
puun kappaleet, vesi ja rantaviiva – ovat muodoiltaan ja väreiltään niukkoja. Ilmaisultaan ne ovat ajattomia ja syvällisiä.
Matkat Afrikkaan toivat 2000-luvulla Rantasen teoksiin uudenlaista väriä ja hehkua. Ne ovat kuin keidas, jonka äärelle
katsoja voi hetkeksi hengähtää.
Ulla Rantasen pitkä ura kietoutuu myös nykyisen Kouvolan
seudulle, sen kuvataide-elämään. Opettajana hän on innoittanut lukuisia taiteen harrastajia ja tulevia taiteilijoita oman
luomistyönsä ohessa.

Myytinmurtajia ja matkantekijöitä
kaupunginmuseo Poikilossa
Jokaisella on mielikuva suomalaisuudesta ja historiasta ja
niin on monta tarinaa kuin kertojaakin. Mutta mikä on totta ja
mikä kuvitelmaa? Sitä pohditaan näyttelyssä, joka porautuu

Ulla Rantanen, Hyvä paimen, 2003
Kuva: Poikilo-museot. Kuvaaja: Jouko Järvinen
Kouvolan seudun paikallishistoriaan eri teemojen kautta. Entäpä ihmisten tarinat? Kouvolasta, Kymijoen partailta, on aina
lähdetty maailmalle ja maailmalta on aina tultu tänne. Vaikutteet ovat virranneet ja kiehtovat henkilöhistoriat kietoutuvat
Kouvolan seutuun monella tapaa. Kuka keksikään nykyisten
kuulokojeiden esikuvan? Kenen kätten jälkiä Qatarin emiirikin ihailee? Mitä tapahtui Kouvolassa vuoden 1918 sisällissodassa? Miltä näyttivät evakkoreki tai Amerikkaan muuttaneen
tädin koreat pukukorut? Vastauksia ja lisää kysymyksiä aukeaa liki loputtomien tarinoiden kudelmista. Poikilo-museot
Kouvolassa, Kouvola-talossa osoitteessa Varuskuntakatu.
www.poikilo.fi

31.5.-2.9.2018

Ulla Rantanen

VUOSIEN KUVAT
Kouvolan taidemuseo Poikilon kesänäyttely

Varuskuntakatu 11, Kouvola-talo, puh. 020 615 5297
avoinna ti-pe 11-18, la-su 12-17, ma suljettu
Ulla Rantanen, Juomapaikka I, 2005 Poikilo-museot
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Kuva: Pirkko Porkka

Liput 7/5 €, alle 18-vuotiaat vapaa pääsy
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Petäys on todellinen
puuhaniemi!

K

esällä 2018 Petäys tarjoaa monipuolista tekemistä
kaikille ikään katsomatta.
Petäys Resort sijaitsee vain reilun tunnin ajomatkan
päässä Helsingistä, Lahdesta ja Tampereelta.
Meille on helppo saapua! Hotellin ympäristössä Vanajaveden rantamaisemissa tekemistä riittää niin kokous- ja juhlavieraille kuin lomanviettäjillekin. Puuhaa tenniksestä melontaan ja frisbeegolfista ongintaan – valintanne mukaan. Käytössänne lomanne aikana yli 20 ilmaista aktiviteettia ja lisäksi
ympäristön monipuoliset käyntikohteet aivan ulottuvillanne.
Savusauna lämpiää torstaisin ja rantasaunat joka ilta! Kysy
myös mahdollisuutta vene -ajeluun tai kalastusohjelmiin –
pyyntimahdollisuudet Suomen parhailla rapu- ja kuvavesillä
koukuttavat ympäri vuoden!
www.petays.fi

Yli

aktiviteettia

TÄYDELLINEN PÄIVÄ
PETÄYKSEN PUUHANIEMESSÄ!

www.petays.fi
hotelli@petays.fi | puh. 03 673 301
M A T K A I L U lehti
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Torppa Fagerkullassa

Karkkilan ruukkimuseo Senkka

K

arkkilan ruukkimuseo on valimoteollisuuden historian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat kohteet – Suomen Valimomuseo, Työläismuseo ja Högforsin masuuni – esittelevät ruukkilaisten työtä
sulan metallin äärellä ja arkielämää kotoisissa askareissa.
Suomen Valimomuseossa on esillä työkaluja ja koneita valimosta eri puolilta Suomea. Museon perusnäyttelyssä kerrotaan työmenetelmien muuttumisesta ajan myötä. Museossa

KARKKILAN RUUKKIMUSEO
RUUKKILAISTEN TYÖTÄ SULAN METALLIN ÄÄRELLÄ
JA ARKIELÄMÄÄ KOTOISISSA ASKAREISSA

on myös kokoelma Högforsin valutuotteita, kuten kamiinoita,
liesiä ja koristevaluja. Museon yhteydessä toimii taidegalleria. Lansetti-museokaupassa on myytävänä käyttö- ja koristevalutuotteita.
Työläismuseossa voi tutustua ruukkilaisten kotiolojen muutoksiin. Alkuperäisillä paikoillaan säilyneisiin asuinrakennuksiin on sisustettu eri aikakausien työläiskoteja. Entisessä
leivintuvassa eli Pakarissa toimii kesäkahvila.
Högforsin masuunissa pääsee Karkkilan historian rautaisille juurille. Karkkilan kosken partaalla sijaitseva masuuni
kertoo takkiraudan valmistuksesta Karkkilassa 1800-luvulla.
Masuuni on Museoviraston restauroima kohde.
www.karkkila.fi

Suomen Valimomuseo ja Galleria Bremer
Avoinna 1.6. - 12.8. ke-su klo 11 - 17, muina aikoina la-su
klo 12 - 15 sekä ryhmille sopimuksen mukaan.
Högforsin masuuni
Avoinna 1. - 29.7. ke-su klo 11 - 15, opastukset tasatunnein.
Avoinna ryhmille myös tilauksesta.
Työläismuseo
Avoinna 13.6. - 12.8. ke-su klo 12 - 16, opastukset tasatunnein.
Avoinna ryhmille myös tilauksesta.
Museoalueella Kahvila Pakari
Avoinna 13.6. – 12.8. ke-su klo 12-16.

Tiedustelut: puh. 0500 938 337
www.karkkila.fi/ruukkimuseo
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Raudan valua
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Mustion Linna – LänsiUudenmaan historiallinen helmi!

M

ustion Linna on ollut Linder suvun omistuksessa jo historian ajoista asti! Tarinoita ei Linnalta
puutu! Historian todistamat monet faktat heräävät uudenlaiseen eloon perimätiedon kautta saaduista värikkäistä tarinoista sekä jopa myös kummitusjutuista!
28.5.2018 tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä, kun kamariherra Hjalmar Linderin kuuluisa kirjoitus ”Jo riittää verilöyly” julkaistiin Huvudstadsbladet lehdessä. Mustion Linnan
kesäteatterissa tänä kesänä esitettävä näytelmä ”VIIMEINEN
PATRUUNA” kertoo ruukin patruunan Hjalmar Linderin värikkäästä ja merkittävästä, draagisestakin elämästä!
Ensi-ilta Patruunalle on 3.8.2018 ja esityksiä on kaiken kaikkiaan 8 kpl joista viimeinen nähdään 18.8.2018.
Näytelmän Mustiolle käsikirjoittaa Jan Lindroos ja ohjaajaksi on kutsuttu Marko Kokko, joka itsekin on asunut kylillä ja
tehnyt taannoin myös teatteria Mustiolla.
Kesällä 2018 on luvassa lisäksi 30 esitystä riemukkaasta farssista ”TENORIT LIEMESSÄ”. Ammattilaiset ovat myös tänäkin kesänä asialla ohjaajan Joonas Suomisen johdolla, aloittaen
ensi-illalla 14.6.2018, esitysten jatkuessa heinäkuun loppuun
saakka. Mustion Linnan kesäteatteriin on myös tulossa useita
vierailuesityksiä kesäksi 2018, mm. Laura Voutilainen, Tuure
Kilpeläinen ja Ismo Leikola.
Mustion Linnan kesäteatterissa on poikkeukselliset hyvät
olosuhteet paitsi miljöön ansiosta, myös kesäteatterissa on tun-

nelmaa ja uuden katoksen ansioista. Uutena palveluna otetaan
tänä kesänä käyttöön katsojaystävällinen numeroitu katsomo.
Kesäteatteri sijaitsee upean kauniin Mustion Linnan puiston
keskellä, lehtevien puiden katveessa Mustion joen rannalla kartanorakennuksen ja Ravintola Linnankrouvin välissä.
Mustion Linnanherra, kamariherra Hjalmar Linder oli paitsi
Suomen rikkain mies ja tunnetuimpia suomalaisia maailmalla
mutta myös suuri kulinaristi. Linnan keittiöön tuotiin ruokalähetyksiä niin Pietarista kuin Pariisistakin.
Linnankrouvin nykyinen ravintolatoimenpäällikkö, Niko
Tuominen on kehittänyt pohjoismaiseen aitoon ruokakulttuuriin perustuvan oman version lautasmallista ja ruokaympyrästä.
Uudistuneessa ruokafilosofiassa maistuu kotiseuturakkaus, eettisyys, yllätyksellisyys, nautinto, hyvinvointi ja puhtaus.
Viimeinen Patruuna teatteriesityksen jälkeen Linnankrouvissa voi nauttia upean ”Patruuna” teatterimenun. Suuri takka
ja takorautaiset kattokruunut 1800-luvun uusgoottilaisessa rakennuksessa luovat ravintolaan ainutlaatuisen ja historiallisen
tunnelman. Linnankrouvissa järjestetään monipuolisia ja kiinnostavia tapahtumia ympäri vuoden! Mustion Linna järjestää
myös opastettuja Linnakierroksia, joissa kerrotaan tarinoita linnan historiasta. Lue lisää tapahtumistamme:
www.mustionlinna.fi

Mustion Linna

Svartå Slott

Hotel Restaurant bbbb Conference Museum

Mustion Linnan kesäteatteri esittää
Tenorit liemessä

ja

viimeinen patruuna

Esitysajat ja varaukset:
www.mustionlinnankesäteatteri.fi
Tutustu myös muihin tapahtumiin:
www.mustionlinna.fi

Mustion Linnan kamariherra Hjalmar Linder
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019 36 231

info@mustionlinna.fi

Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio
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Merellinen Loviisa – Suomen
paras pikkukaupunki

Laivasilta

L
Loviisassa tapahtuu 2018!
27.5., 3.6., 10.6., 30.6., 1.7. ja 7.–8.7.
Loviisan avoimet puutarhat
30.6.–1.7. Loviisan Viikinkimarkkinat
7.–8.7.
Ruusuja & Puutarhoja
21.–22.7.
Small Ships’ Race
-venefestivaali Laivasillalla
25.–26.8. Loviisan Wanhat Talot
5.–8.9.
Loviisan Sibeliuspäivät

visitloviisa.fi • visitlovisa.fi
LOVIISAN MATKAILUTOIMISTO - LOVISA TURISTBYRÅ
Mariankatu - Mariegatan 12 A 07900 Loviisa - Lovisa
info@loviisa.fi • 040 555 3387

58

oviisassa valloittavat vanhat puutalokorttelit, keskustan kulttuurihistorialliset rakennukset ja kodikas
pikkukaupungin tunnelma. Alle tunnin matkan päässä Helsingistä!
Loviisan Laivasilta keskustassa on kesäinen olohuoneemme. Rivistö vanhoja tunnelmallisia suola-aittoja kätkee sisäänsä Merenkulkumuseon, ravintola-kahviloita ja näyttelyitä
kesäisin. Pakettijahti Österstjernanilla voi purjehtia Laivasillalta Suomenlahdelle.
Ruotsinpyhtään kirkonkylässä, noin 17 km Loviisan keskustasta on vuoden uusmaalainen kylä, historiallinen Strömforsin ruukki. Vuodelta 1695 peräisin olevassa ruukissa on
pajamuseoita ja käsityöläisten pajoja, joista osa on avoinna
koko vuoden. Ruukissa on myös puukirkko, ravintoloita ja
majoitusta. Ruukki tarjoaa monia elämyksiä, joihin parhaiten
tutustut opastetulla kierroksella.
Svartholman merilinnoitus on mielenkiintoinen koko
perheen retkeilykohde saarella Loviisanlahden suulla. Tämä
Suomenlinnan sisarlinnoitus täyttää jo 270 vuotta. Pääset saareen reittiliikennelaivalla tai omalla veneelläsi. Lapset voivat
osallistua jännittäville seikkailuretkille ja aikuiset opastetuille
kävelykierroksille.
www.visitloviisa.fi
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Miehen kylkiluu
Ruukinmyllyn kesäteatterissa
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uukinmyllyn kesäteatteri toimii Strömforsin
ruukkikylässä Ruotsinpyhtäällä. Kylä on tänä
vuonna valittu Uudenmaan vuoden kyläksi
2018. Hienosti Vuoden kylä teemaan sopii ammattiteatterin valinta kesän esitykseksi. Miehen kylkiluu on voimakas kylätarina vahvoista naisista, sekä Ruukinmyllyn perinteitä kunnioittaen rakkaudesta. Suomen kansallisteatterissa
ensi-iltansa saanut Maria Jotunin kirjoittama näytelmä saa
uudet 2000-luvun vaatteet ohjaaja Juho Mantereen käsissä. Juhon edellinen ohjaus oli viime talvena Musiikkitaloon
tehty Sotilaan tarina, joten kesää kohti on hyvä keventää ja
tuoda uutta verta Ruukinmyllyn konkarinäyttelijöiden porukkaan.
Ruukinmyllyn kauneudestaan kehutulla Kymijokinäyttämöllä teatterin taikaa on nähtävillä 16.6 alkaen. Esityskausi
jatkuu heinäkuun puoleen väliin 14.7 asti. Katettu katsomo,
sekä vakiokävijöille tutut kosteat jokikohtaukset nähdään
mitä todennäköisemmin myös tänä vuonna. Tuttu teema
NAURUTAKUU on edelleen voimassa ja toimii suunnannäyttäjänä tälle vauhdikkaalle teatterille.
Ruukissa teatterikävijälle on tarjolla myös ruukkikylän
muut nähtävyydet taidenäyttelyistä, pajamuseoihin. Alueen
laajasta ravintola – ja puotitarjonnasta löytyy kesävieraalle
niin mahantäytettä kuin kotiin viemistä.
Rooleissa: Sanna Ristaniemi, Essi Rönnkvist, Maria
Krestjanoff, Veli-Pekka Ristaniemi, Juhana Rönnkvist sekä
Seppo-Ilmari Siitonen.
www.naurutakuu.fi

kylä
2018
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Mustilassa on mahdollista kokea havupuumetsiköiden ja metsäpuutarhoiden ainutlaatuinen tunnelma.

Puistojen lumoa
Mustilassa ja Anjalassa

V

altioneuvos A.F.Tigerstedtin
1902 perustama Mustilan
arboretum on lajissaan ainutlaatuinen puu- ja koristekasvilajien
kokeilupuisto koko Pohjois-Euroopassa. Paikka tunnetaan parhaiten tuhansista alppiruusuista ja atsaleoista mutta jättikokoon varttuneet puut laajoissa
metsiköissä tekevät kulkijaan vähintään
yhtä suuren vaikutuksen. 120 hehtaarin
puisto kätkee varjoisten polkujensa varteen 250 eri puulajia ja vielä suuremman määrän muita koristekasveja.
Erikoisen luontoelämyksen lisäksi
alueen opastaulut esittelevät monipuolisesti metsäpuutarhan kasveja sekä koekasvatustyön tuloksia. Mustilassa on
myös puutarhamyymälä, viinitila, kahviloita, metsäkirkko, geokätköjä ja lapsille rakennettu luontopolku.
Lyhyen matkan päässä Mustilasta sijaitsee Anjalan kartano. Kartanon puistolla on pitkä historia hyötypuutarhana.
Historiaa esitellään uudessa Syötävässä
puutarhassa, joka on rakennettu hävin-
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Anjalan kartanon puistossa voi kesästä nauttia riippumatossa lueskellen.
neen puutarhan paikalle. Puutarhaan on
istutettu erilaisia syötäviä kasveja. Viiniköynnösten ja kirsikkapuiden lisäksi
puutarhassa esitellään syötäviä perennoja. Puutarhakävelyyn voi yhdistää
vierailun Anjalan kartanoon ja herkullisia kahvilatuotteita tarjoavaan Makasii-

nikahvilaan. Monista kesätapahtumista
voi mainita kesän avaustapahtuman 9.6.
Tuolloin yleisö voi tavata puistossa historiallisia roolihahmoja kertomassa tarinoita.
www.mustila.fi/
www.nuorisokeskusanjala.fi/
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ARBORETUM MUSTILA
-Suomen vanhin ja suurin puulajipuisto-

Ankkapurhan kulttuuripuisto
Viihdy kartanomiljöössä!

Nähtävää koko kesälle,
kevään kukkaloistosta
syksyisten värien hehkuun,
paljon enemmän kuin yhdellä kerralla jaksaa!
Kesän tapahtumat ja
opastetut kierrokset:
www.mustila.fi

Mustilantie 57
47200 Elimäki
(05) 377 6678
arboretum@mustila.fi

Olemme avoinna vuoden jokaisena päivänä!

Herkuttele Makasiinikahvilassa!

Ankkapurhassa tapahtuu:

6.6.-29.8. Keskiviikkoisin opastetut
Alvar Aalto kävelykierrokset
9.6. Aikamatkalla Anjalassa
10.-20.7. Riippumattoviikot
18.7. Action Afternoon
21.7. Ankkapurha GoGo
11.8. Illallinen Anjalan taivaan alla
14.8. & 28.8. Ankkapurhan
kummituskävely

Alueelle vapaa pääsy, tervetuloa!

Ankkapurhantie 11, 46910 Anjala
040 540 0049
nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi

www.ankkapurha.fi

Yksi lensi yli käenpesän

R

yhmäteatteri esittää kesällä 8.6. alkaen Suomenlinnan kesäteatterissa Ken Keseyn romaanin pohjalta näytelmäksi sovittaneen Dale Wassermanin
klassikkoteoksen Yksi lensi yli käenpesän. Ohjaus on Juha Kukkosen. Näytelmää ei yleensä nähdä kesäteattereiden
valikoimassa, sillä sitä pidetään vahvasti sisäteatteri näytelmänä, mutta nyt Ryhmäteatteri toteuttaa sen Suomenlinnan
kesäteatterissa ainutlaatuisessa ympäristössä, historiallisessa
linnakkeessa.
Ken Keseyn romaanin pohjalta on tehty vuonna 1975 myös
elokuva, joka voitti viisi oscarpalkintoa. Yhteiskuntaan sopimattomaksi luokiteltu entinen vanki Randle P. McMurphy
(Robin Svartström) lähetetään mielisairaalaan diagnosoitavaksi. Osastoa johtaa manipuloiva hoitaja Ratched(Minna
Suuronen), joka ei kaihda keinoja valta-asemansa säilyttämiseksi. McMurphy onnistuukin herättelemään osaston muita
potilaita vanhojen toimintatapojen ja hoitaja Ratchedin kyseenalaistamiseen. Vaikka teos käsittelee vakavia aiheita, se
sisältää paljon huumoria.
Kukkosen ohjaus nostaa esille teoksen yhteiskuntakriittiset
teemat, jotka ovat ajankohtaisia vielä 54 vuotta myöhemmin
näytelmän kirjoittamisesta. ”Vähäpätöiseltäkin vaikuttava
vallan väärinkäyttö voi olla syvästi haavoittavaa, ihmisoikeuksia loukkaavaa ja siten eettisesti kyseenalaista. Ilman
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vallankäytön vääristymien tunnistamista muutos parempaan
ei ole mahdollista.” -Juha Kukkonen, ohjaaja
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Kaikki
paitsi pesäpallo
on turhaa

H

Näytelmän käsikirjoittajat ovat Jonna Kajander ja Sirpa
Sandström. Ohjaaja on Henri Saarainen. Näyttelijöitä on yli
20 ja he ovat kaakkoissuomalaista harrastajaeliittiä. Näytelmä
soveltuu koko perheelle.
www.haminanteatteri.fi

K E S ÄT E AT T E R I S S A

2 9.6 .- 5 . 8 . 2 018

ORANSSIA JA MUSTAA

aminan Palloilijat on voittanut pesäpallossa Suomen mestaruuden seitsemän kertaa. Tänä vuonna
HP, ympyräkaupungin maineikas palloiluseura,
täyttää 90 vuotta. Pienen tauon jälkeen se on palannut myös
superpesis-sarjaan.
Juhlavuoden kunniaksi Haminan Teatteri valmistaa entisöityjen linnoitusvallien suojassa sijaitsevalle kesäteatterinäyttämölleen komedian Oranssia ja mustaa. Näytelmän nimi kuvastaa arvatenkin HP:n värejä.
Tosiasioita sivuava, mutta täysin fiktiivinen Oranssia ja
mustaa kertoo palloilija Toikasta ja hänen perheestään. Perhe,
ystävät ja pelikaverit, kaikkia vie pesäpallo. Joillekin se on
pallo, toisille sivellin, kolmansille nuotit. Mitä sinä olet valmis tekemään rakkaan harrastuksesi eteen? Mikä sen hinta on
ja kuka loppujen lopuksi laskun maksaa?
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Esitykset: i-ilta
ens
pe 29.6. 19.00
su 1.7. 15.00
to 5.7. 19.00
P :n juhla

Käsikirjoitus:
Kajander ja Sandström
Ohjaus: Saarainen

Liput: 15/12/5 €
Lippuvaraukset:
Haminan Teatteri
puh. 040 674 9356
Lipunmyynti avoinna
ke–pe klo 10–14
Netistä: www.lippu.fi
(+ toimitusmaksut alk. 1 €)

H
pe
su
ke
to
pe
su
ke
la
su
su
ti
su

6.7.
8.7.
11.7.
12.7.
13.7.
15.7.
18.7.
21.7.
22.7.
29.7.
31.7.
5.8.

näy tös

19.00
15.00
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
15.00
15.00
19.00
18.00
15.00

M A T K A I L U lehti

3 • 2018

Omat rajat rikki
Atreenalin Seikkailupuistossa
Tanja Rautalaakso

K

uinka tuttua onkaan keskustelun aiheena elämän
tasapaksuus ja ikääntyminen. Tätä asiaa pohtivat
myös tapaamisissaan neljä imatralaisnaista. Vaikka
asialle aiottiin tehdä jotain, mitään ei kuitenkaan muuttunut.
Viimein iski kyllästyminen turhaan jaaritteluun ja päätös uusista kokemuksista siirtyi toteutusvaiheeseen. Tästä eteenpäin
Tanja Rautalaakso, Eija Naukkarinen, Elena Romanenko ja
Heli Piiparinen käyvät testaamassa jonkun elämyskokemuksen säännöllisin väliajoin.
Tavoitteena on rikkoa omia rajoja ja niinpä korkeanpaikankammo laitettiin ensimmäisenä koetukselle. Tähän löytyi
hyvä paikka aivan naapurustosta Imatran rajalta. Atreenalin
Seikkailupuisto sijaitsee kauniissa mäntymetsikössä, johon
jääkausi on luonut aikoinaan loistavat puitteet. Eritasoisia ratoja sieltä löytyy 5 ja yhteensä puiden väliin rakennettuja ra-

taosuuksia on 1,5 km kolmen hehtaarin alueella. Jopa pienille
lapsille on rakennuttu oma rata, joten rohkeasti sinne siis.
Jännittynein mielin naiset päättivät kohdata pelkonsa. Paniikki meinasi iskeä Tanjaan. Sopimuksena oli, että jokainen
ainakin yrittää. Ensimmäisenä oli tutustuttava turvallisuusohjeisiin, jonka jälkeen yrittäjä Kai Siponen auttoi naisille varusteet ylle. Harjoitusrata, joka sijaitsi lähempänä maanpintaa, käytiin yhdessä läpi. Sen aikana karbiinien käyttö tuli
tutuksi. Harjoitusradan suoritettua on kyllä valmis korkeammillekin osuuksille.
Eijan johdattamana siis kohti korkeuksia. Ensimmäisistä
tehtävistä selviydyttyä jokainen huomasi jännityksen helpottavan. Kaikki hämmästyivät miten sitä keskittyy omaan suoritukseensa ja pelko unohtuu. Jopa innostus yllätti pahimmankin pelkääjän. Osalla oli myös huolena, että kunto ei ehkä riitä, mutta hyvin kaikki selvisivät. Ei tarvitse olla huippukuntoinen urheilija, jotta voisi tätä aktiviteettia kokeilla. Vaativin
rata jäi kuitenkin näiltä naisilta vielä haaveeksi. Hyvä mieli itsensä ylittämisestä ja riemu onnistumisesta olivat päällimmäisiä tuntemuksia kotiin lähdettäessä. Huikea kokemus, toteavat
ystävykset. Jokainen jäi suunnittelemaan jo seuraavaa kertaa.
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3 ha alue, 1,5 km ratoja, 4 eri tasoa, 5 erilaista rataa, joissa
12-17 erilaista tehtävää, sopii aloittelijoista hurjapäille.
Lapsille oma rata Kidsland, taaperosta alle kouluikäisille.
Tiuruniementie 84,
55320 Rauha
puh. 0400 295 660
info@atreenalin.fi

www.atreenalin.fi
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ITE Puusta – näyttely Lustolla
Luston näyttelyitä ovat inspiroineet puu, menneisyyden esineet ja kierrätetyt tavarat

S

uomen Metsämuseo Lusto Punkaharjulla tarjoaa vuoden 2018 erikoisnäyttelyissä nykytaidetta ja
kansanomaista, taidokasta luovuutta.
Kuvataiteilija Paavo Halosen luonnonmateriaaleista ja kierrätetyistä tavaroista koostuvat teokset yllättävät ja tuovat uusia
näkökulmia menneisyyden esineisiin. Teoksissa yhdistellään
rikkaasti luonnonmateriaaleja ja hylättyjä esineitä. Vanhat tavarat ja luonnosta kerätyt materiaalit saavat uuden elämän taideteoksen osaksi nostettuna.
Maaseudun Sivistysliiton ITE Saimaalla -hankkeen löydöistä koottu ITE Puusta -näyttely esittelee eteläsavolaista
kansanomaista luovuutta sekä puusta inspiraationsa saanutta
ITE-taidetta. Tekijöillä pysyy käsissään niin moottorisahat ja
taltat kuin pinsetit ja siveltimet. Näyttelyyn osallistuu 17 alueen ITE-taiteilijaa ja kansantaiteen tekijää.
Kesäkuussa avautuva valokuvanäyttely esittelee Punkaharjun hovikuvaaja Anni Hemminkisen. ”Hemminkisen neiti”
(1879–1966) tunnettiin kiertävänä valokuvaajana ja hän ikuisti kuviinsa erityisesti harjualueen asukkaita ja matkailijoita.
Näyttely on osa Punkaharjun Kulttuuriseura ry:n Kotiseutuna
kansallismaisema -hanketta ja sen toinen osa on esillä Hotelli
Punkaharjussa.
www.lusto.fi

Paavo Halonen: Lintutorni. Kuva: Ulla Kokko

Erikoisnäyttelyt:
Puusta
ITE Puusta 27.4.2018–6.1.2019
Paavo Halonen
– Veistoksia ja esinekoosteita
27.4.2018–6.1.2019
Ihmisiä harjulla
– Punkaharjun hovikuvaaja Anni Hemminkinen
6.6.2018–6.1.2019
Metsiin kadonneet 3.9.2018–6.1.2019
Kesätapahtumia:
Teroituspäivät 9.–10.6. ja 4.–5.8.
Moottorisahauksen SM-kisat 16.6.
Kesän aikana työnäytöksiä

Lustontie 1
58450
PUNKAHARJU
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www.lusto.fi
lusto@lusto.fi
015 345 100

Risto Pelkonen: Guido. Kuva: Veli Granö
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Mäntyharjun kesä

L

uonnonkaunis Mäntyharju on
parhaimmillaan kesäasussaan,
kuten koko suvi-Suomi. Järviä
on Mäntyharjussa kaikkiaan 452, joten
melkeinpä missä tahansa liikkuukin, on
järvimaisema läsnä.
Luonnossa voi liikkua monin eri tavoin. Pyöräilyä ja citypatikointia voi
harrastaa keskustan, kirkonkylän ja rannan tuntumassa kulkevilla reiteillä tai
voi lähteä reitille, joka jatkuu aina Repoveden kansallispuistoon saakka. Melontaa voi harrastaa rengasreittinä kulkevalla Keisarinlähteen kierroksella tai
janareitillä Repovedelle, jonka varrella
voi katsastaa vaikkapa kalliomaalauksia, näköalapaikkoja sekä kauniin Miekankosken kahvilan ja uittomuseon.
Taidekeskus Salmelan kesänäyttely
avautuu 9.6. Näyttelyssä esitellään teoskokoelmat mm. taidemaalari Marika
Mäkelältä, professori Juhani Linnovaaralta, kuvanveistäjä Kimmo Schroderukselta sekä Salmelan kesän 2018
nuorelta taiteilijalta Antti Hakkaraiselta. Konserteista isoin on ehkä Quantico
Marine Corps Bandin konsertti Mäntyharjun kirkossa, Suomen toiseksi suurimmassa puukirkossa. Salmelassa vietetään tänä kesänä myös Taiteiden iltaa,
jolloin näyttelyt ja ravintola ovat avoinna aina iltayhdeksään saakka.
Sisällissota on teemana kolmessa erillisessä, mutta toisiaan täydentävässä kesänäyttelyssä. Näyttelyt avautuvat 10.6.
Iso Pappilan museolla, Alhon kotimuseolla sekä Linkkumyllyssä.

Mäntyharjun 50. markkinat ovat
spektaakkeli, joka pitää ehdottomasti
kokea. Juhannuksen jälkeisenä maanantaina keskustaa kansoittavat sadat
kauppiaat sekä tuhatpäinen markkinaväki, joka saapuu tekemään kauppoja
ja tapaamaan tuttuja. Aidosta maalaismarkkinatunnelmasta pääsee puolestaan nauttimaan kesälauantaisin Ahveniston ja Vanosen kesätoreilla.
Kesäteattereita löytyy Mäntyharjusta
kaksin kappalein. Koirakivessä menee
musiikkinäytelmä Juice Leskisen elämästä ja Iso Pappilan parvella päästään
Äkkilähdöllä Tallinnaan. Kesään kuuluvat tietenkin myös lavatanssit, joissa
pyörähdellään Nurmaan lavalla keski-

Mäntyharjun kesä 2018

viikkoisin ja viikonloppuisin.
Uusi juttu on käsityöläispanimo Nilkon terassi, jossa voi nauttia panimon
omia oluita ilta-auringossa istuen. Samasta kiinteistöstä eli vanhasta kenkätehtaasta löytyy myös vaatevalmistamoja sekä Mäntyharjun työpajan puoti,
josta voi ostaa puu- ja käsitöitä vaikka
mökille tai tuliaiseksi. Naisväelle vinkiksi keskustan Tarjan Muotipuoti, josta löytyy valtavat valikoimat yksilöllistä muotia. Suomen suurimpiin lukeutuva kokoelma autoja löytyy puolestaan
Woikosken Automuseosta, tämä miesväelle vinkiksi.
www.mantyharju.fi sekä
www.visitmantyharju.fi

www.mantyharju.fi • visitmantyharju.fi

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

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

maanantaina 25.6.

ILOKUVAFESTIVAALI 3.–5.8.

Kino, www.ilokuvafestivaali.net

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

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

Tervetuloa
Mäntyharjuun!
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Leppävirta – aktiivisen
perheen unelmakohde

Seikkailupuisto Leppis

L

oma Leppävirralla ei ole pelkkää lepäilyä. Alueen monipuoliset liikuntamahdollisuudet houkuttelevat liikkumaan ja nauttimaan kesästä järvisuomen maisemissa.

Orinoron rotko- yksi Savon
seitsemästä ihmeestä

Orinoron rotko

Kaunis ja vanha Mustinmäen kylä kohoaa Leppävirralla täysin omalaatuisissa maisemissa. Kylän korkeimmalta kohdalta
on upea näköala kauas Savoon, mutta kylän toisella laidalla on maassa syvä repeämä, viileä ja salaperäinen jääkauden
uurtama Orinoron rotko. Rotkon pituus on noin 200 metriä ja
se on lähes 20 metriä syvä. Varjoisa kalliorotko muodostaa
harvinaisen pienimaston, alueella kasvaa mm. raidankeuhkojäkälä ja pohjankorvanjäkälä. Orinoron rotkolaakso on Geologian tutkimuskeskuksen kokoamalla valtakunnallisesti arvokkaiden geologisten luontokohteiden listalla. Orinoroon voi
tutustua kiertämällä 7 km pitkän luontopolun. Luontopolulla
on käytössä Retkipaikan mobiiliopastus, jonka saa käyttöön
lataamalla puhelimeen Retkipaikka-sovelluksen. Sovellus
opastaa reitillä ja kertoo kohteiden taustoja ja tunnelmia.

Vesileppis kutsuu liikkumaan
Vesileppiksessä on tiiviillä matkailualueella paljon aktiivista
tekemistä koko perheelle. Kohde on monelle kävijälle tuttu
urheilun kautta, sillä Vesileppiksessä järjestetään paljon junioriurheiluleirejä ja turnauksia. Leireihin ja muihin urheilutapahtumiin paikka onkin ihanteellinen, sillä hotellin palveluiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee jäähalli, hiihtoareena, urheiluhalli ja urheilukentät ja kylpylä. Vesileppis
on myös suosittu tapahtumapaikka, sillä alueella järjestetään
useita tilaisuuksia joka kuukausi.
Perheen huimapäiden suosikki on uusi Seikkailupuisto
Leppis, jossa pääsee turvallisesti kiipeilemään ja liukumaan
puusta toiseen puihin rakennetuilla kiipeily- ja liukuradoilla.

Uniikki Unnukka
Idyllinen Unnukan liikekeskus sijaitsee kauniilla paikalla
Unnukkajärven rannalla aivan viitostien varrella. Paikka on
tunnettu Iittalan tehtaanmyymälästä, josta saa ostettua mm.
Leppävirralla valmistettuja paistinpannuja ja kattiloita. Uutena toimijana kesällä 2018 liikekeskuksessa aloittaa Kotileipomo Björn, joka tarjoaa aina tuoreet leivonnaiset kahvin kanssa
nautittavaksi tai mukaan ostettavaksi.
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Kotkan Haapasaari
Tuula Vuolle-Selki

K

otkan ulkosaaristossa Suomenlahdella sijaitseva Haapasaari on entinen
kunta, joka kuuluu nykyisin
Kotkaan. Haapasaari sijaitsee 23 kilometriä
Kotkansaarelta kaakkoon. Asukkaita on
noin 77 ja väestötiheys 5 km2; saarella
on siis 15 asukasta neliökilometriä
kohden. Vakinaisia
asukkaita
saarella on tätä nykyä vajaa kaksikymmentä.
Suojaisassa sisälahdessa sijaitsevan sataman ja
kaupparannan ympärillä on
säilynyt yhtenäinen ja tiivis luotsikylämiljöö, jossa on runsaasti vanhaa
rakennuskantaa. Vanhimmat talot ovat
1700-luvulta, pääosa on 1800-luvun
puolivälin ja 1920-luvun väliseltä ajalta, jolloin myös saaren koulu (1891) on
rakennettu. Saaren pienijakoiselle maisemalle antavat oman lisänsä pihoja ja
laidunmaita rajaavat kiviaidat.
Haapasaaren puukirkko, länsitornillinen pitkäkirkko, on rakennettu 18581859. (Museovirasto, valokuvaaja
Marja-Terttu Knapas 1976).Saaren merimerkkinä on 1862 Intendentinkonttorissa suunniteltu harmaakivestä rakennettu tunnusmajakka, jonka huipulla on
moderni merivartiotorni. Majakkaan on
tehty monia muutoksia, mutta torni on
säilyttänyt asemansa maisemassa. (Museovirasto, valokuvaaja Volker von Bonin)

Kirjava historia
– Kenen karit?
Haapasaaressa alkoi luotsitoiminta
1600-luvulla ja tullaus 1700-luvun alussa. Luotsaus oli saaren asukkaiden pääelinkeino kalastuksen ja hylkeenpyynnin rinnalla. 1723 saaren korkeimmalle
kohdalle tehtiin kivikummeli, 1727 rakennettiin ensimmäinen tunnusmajakka
eli pooki, joka toimi luotsivartiotornina. Suomenlahden karikkoiset ja saaria
täynnä oleva vedet ovat aina olleet vaarallisia merenkulun kannalta ja luotsien käyttö on ollut ainakin ulkomaisille
aluksille ehdottoman välttämätöntä.
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Haapasaaren luotsit ostivat saaret itselleen 6.9.1842 päivätyllä kauppakirjalla. Tähän kauppaan kuuluvat saaret
ja vedet eivät kuitenkaan tulleet riittävän selvästi kirjatuiksi, vaan omistussuhteista ja oikeuksista kalavesiin
riitti jatkuvasti riitoja naapurisaarten
asukkaiden kanssa. Kunkin talon omistus ilmoitettiin osuuksina, joiden pohjalta suoritettiin osakasjako 1872, ja
se vahvistettiin Kymin kihlakunnan
oikeudessa 28.2.1878. Saariston nykyinen maanomistus pohjautuu edelleen paljolti tähän ulkopuolisen silmin
varsin monimutkaiseen tilusjakoon.
Haapasaari kesällä (https://www.visitkotkahamina.fi/nae-ja-koe/)
Haapasaaren luotsiaseman toiminta
päättyi 1966 ja luotsit siirtyivät, muutaman vuoden jatkunutta päivystystoimintaa lukuun ottamatta, Haminaan. Näin
päättyi saaren historian ja etenkin sen
asutuksen kannalta merkittävä vaihe.
Aktiivisessa työssä olevista juuri luotsit olivat aina muodostaneet suuren ja
näkyvän osan saaren väestöstä. Kotkan
kaupunkiin Haapasaari liitettiin 1974.
Koulu oli lakkautettu jo vuotta aiemmin.

Suosittu turistikohde
Nykyään Haapasaari on suosittu turistikohde. Saaren tulevaisuutta määrittelee
pääasiassa kesään ajoittuva lomailu ja
vapaa-ajanvietto. Saarelle pääsee omal-

la veneellä sekä vuoroaluksilla. Saaristoliikenne palvelee ympäri vuoden.
Kesäaikana ainoastaan keskiviikkoisin ei ole saaristoliikennettä. Talviaikaan
liikennettä on tiistaisin, perjantaisin,
lauantaisin
ja
sunnuntaisin.
Saareen liikennöivät Kotkan
Kuusisen satamasta vuoroalukset Otava
ja Tekla. Matka
kestää suuntaansa
noin kaksi tuntia.
Haapasaaressa perinteiset Puikkaripäivät
vietetään heinäkuussa juhlallisine lipunnostoineen, soutukilpailuineen ja illanviettoineen. Lisäksi
pidetään kirkossa messu ja tarjoillaan
kalakeitto koulun pihamaalla. Talvipuikkarit pidetään maaliskuussa mantereella, vuosikokouksen yhteydessä.
Haapasaari-Seura isännöi Kotkan
kaupungin omistamaa Haapasaaren
koulua, jossa kesäisin on useita erilaisia
näyttelyitä. Koulu on myös leirikoululaisten suosima kohde ja kesäisin siellä on järjestetty taideleiritoimintaa, ja
pidetty erilaisia perhejuhlia mm. häitä.
Saaressa on osuuskauppa, joka palvelee myös sovittaessa. Kaupan olemassaolon ehto on asiakkaiden määrä, eli
turistienkin kannattaa poiketa Haapasaaren osuuskaupassa. Myynnissä on
elintarvikkeiden lisäksi myös pientä
matkamuistotavaraa.
Linkkejä matkailijoille:
https://www.visitkotkahamina.fi/nae-ja-koe/
n%C3%A4ht%C3%A4vyydet/
saaristo/haapasaari-kotka
http://www.haapasaariseura.fi/
Kirjallisuutta: Haapasaari - menneisyys ja nykypäivä. 1981. Haapasaariseura. Kaukiainen, Yrjö, 2005. Rantarosvojen saaristo. Itäinen Suomenlahti
1700-luvulla. Historiallisia tutkimuksia
225. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Knapas, Marja-Terttu 1984. Kymenlaakson kulttuurihistorialliset kohteet.
Kymenlaakson seutukaavaliitto.
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FINtango.FI

F

INtango.FI on tangon, luonnonja maaseutukulttuurin festivaalilomaviikko Parikkalan Uukuniemen Papinniemen leirintäalueella ja sen
ympäristössä – Karjalan Pyhäjärven saa-

ristossa. Lomaviikolla, 11.-19.8.2018 johon voi osallistua myös päivä- tai tapahtumakohtaisesti, paikalliset, muupaikkakuntalaiset ja ulkomaalaiset kohtaavat
suomalaisen perinnekulttuurin uudella

ja leppoisalla tavalla. Omat ja yhteiset
veneretket, jokailtaiset saunatanssit tangon ja muun kokeilevankin musiikin sekä perinneruokien parissa, samoin monipuolinen kulttuuri- ohjelma odottavat
säätyyn katsomatta. Hyvää oloa ja uusia
kokemuksia varten paikalla on mm. kalevalainen jäsenkorjaaja ja saksalainen
löylymestari kymmenine eri luonnonuutelöylyineen ja tutustumme mm. suon
saloihin.
Kansainvälisen innoituksen hanke on
saanut Saksassa vuodesta 2013 alkaen
järjestetyistä FINtangoista, suomalaisen
tangon ja kulttuurin festivaaleista (www.
fintango.de). Avajaispäivänä on helsinkiläisen Mustien Silmien konsertti ja
ensimmäinen tanssikurssi (myös tumpelojaloille). Lomaviikkoa tukee mm. Parikkalan kunta.

Tango osana vanhaa ja
uusiutuvaa maaseutu(loma)
kulttuuria
Danceclass. Kuva Stefan Klinker

Ulkomaisilla festivaaleilla on kristallisoitunut mitä suomalainen tango on: Arg-

Olitpa sitten Lintubongari, ITE-taiteen ihailija,
Eväsretkeilijä, Luontokuvaaja, Sunnuntaikalastaja,
Luomukulinaristi, Marjanpoimija, Downshiftaaja,
Grillimestari tai muuten vaan maalaiskomedian
Ystävä niin täällä meillä kyllä viihdyt,
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tangoa leppoisampaa ja luonnonläheistä,
eikä ihme, sillä se on kehittynyt maaseutusuomessa. Se on jatketta pitkälle mollikulttuuriperinnöllemme, joka on yhteistä
kaikille luontoon pohjaaville kulttuureille. FINtango.FI:ssä keskitytäänkin erilaisten ihmisten yhteen tulemisen lisäksi
- tanssin ja musiikin ohella - oman balanssin ja luontoyhteyden löytämiseen.
Paikalliseen (karjalaiseen) luontoon ja
maaseutukulttuuriin tutustuminen, missä
myös tango kasvoi kukoistukseen, ovat
tanssi- ja musiikkikulttuurimme ohella
toinen keskeinen viikon anti. Luonto,
FINtangoFI:ssä Uukuniemen muinainen pyhä järviseutu sekä elämyksellinen,
rauhallinen elämäntyyli ovat viikon anteja, joita nykymaailmassa kaivataan.
Lisätietoja: www.fintango....

Mustien Silmienkonsertti. Kuva Tuukka Ervasti

Kirkon
historiaa

P

yhän Georgios Voittajan kirkko on rakennettu Jumalan
kunniaksi ja Yuri Injushinin
muistolle. Sen vihki käyttöön Karjalan
Hiippakunnan ja koko Suomen Kunnianarvoinen arkkipiispa Leo 15.8.2013.
Kirkko on rakennettu tuomaan kanssaihmisille iloa, toivoa, kauneutta, voimaa ja kohtaamisia Jumalan ja toisten
ihmisten kanssa. Sen ovat rakennuttaneet pianisti Anastasia Injushina ja yrittäjä Pekka Viljakainen.
Kiitämme Kenozeron kansallispuiston (Arghangelskin alue, Venäjän Federaatio) työntekijöitä, jotka ystävällisesti
antoivat lisätietoja Glasovon Pyhän Hengen tsasounasta, joka on otettu tämän
Pyhän Georgioksen kirkon malliksi.
Kirkon on rakentanut suomalaisista
ja venäläisistä käsityöläisistä koottu 53
hengen asiantuntijaryhmä. Sen on suunnitellut venäläinen kirkkoarkkitehti Ivan
Kanaev. Kirkon suunnittelu ja rakentaminen on kestänyt 500 päivää.
Pyhän Georgios Voittajan Kirkon rakentamisen ja sen kunnossapidon rahoitus tulee kokonaisuudessaan lahjoituksena rakennuttajilta.
Kirkossa kerättävät lahjoitukset luovutetaan Savonlinnan Ortodoksisen pikkukirkon hankintaan ja ylläpitoon. Lisätietoja ja lahjoitustiedot Savonlinnan Pikkukirkon – kulttuuriyhdistyksestä löydät
tästä.

M A T K A I L U lehti

3 • 2018

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

Kirkkokahvila

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

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

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

(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)
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Imatran Kylpylä on Saimaan maisemissa.

Imatran Kylpylä laajenee
juhannuksen alla
Lassi Lähteenmäki

Uusi pitkä liukumäki käväisee myös ulkoilmassa.

I

matran Kylpylän laaajennus on
loppusuoralla. Kesäkuun 16. päivänä kylpylä kasvaa kahdeksalla
uudella altaalla. Kylpylän nykyinen allasalue on nimeltään Taikametsä, uusi
400 neliön suuruinen osa on nimetty
Taikajoeksi.
Vesiliukumäellä on mittaa 80 metriä
ja se on varustettu vaihtuvilla efekteillä.
Liukumäki tekee mutkan ulkona.
Juoksuallas on rakennettu vesijuoksijoille, uusi poreallas on iso ja hierontapisteitä on runsaasti. Hyvän herätyksen
saa altaassa, jossa lämpötila on +8 C astetta. Kuumimmassa altaassa on lämpöä
+38 C astetta.
Taikajoen kattavana teemana on Saimaa. Järven tunnelmia heijastellaan
kylpylän isolle näytölle.
– Uudistuksen myötä kylpylään voidaan ottaa kerralla 500 asiakasta eli 200
nykyistä enemmän, sanoo toimitusjohtaja Ari Aspia.

Pietarin suunta vetää taas
Toimitusjohtaja Ari Aspia uskoo laajennuksen lisäävän kylpylän vetovoimaa.
Kylpylän suurimmat asiakasryhmät
ovat suomalaiset ja venäläiset.
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Imatran Kylpylän allasalue laajenee juhannuksen alla.
Venäläisten matkailijoiden määrä
notkahti koko maassa vuonna 2014.
Viimeisen puolentoista vuoden aikana venäläisten määrä on ollut Imatralla
kasvussa eli käänne parempaan on tapahtunut.

Kokouksia, yöpymisiä,
aktiviteetteja…
Imatran Kylpylässä on majoituspaikkoja palvelujen lähellä hotellissa sekä
Saimaan rannalla Ukonniemen loma-

asunnoissa. Kokoustiloja Imatran Kylpylässä on noin 400 hengelle. Suurin
tila on sadan hengen kokoustila. Viihderavintola Tähtitaivaassa on viikoittain
elävää musiikkia lähes vuoden ympäri.
Kylpylän lähiympäristössä on runsaasti liikunta- ja urheilupaikkoja. Alueelta löytyy mm. golfkenttä, yleisurheilukenttä, jäähalleja, jalkapallo- ja
pesäpallokentät, täysimittainen jalkapallohalli, Angry Birds -puisto ja frisbee-rata.
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Musiikkikomedia naurattaa
Imatran kesäteatterissa

A

ivan tavallinen pariskunta
voittaa Haluatko mökkiläiseksi –visailusta pääpalkinnon, suomalaisen kesämökin ja idyllin
Saimaalta. Saadakseen mökin omakseen,
heidän on pystyttävä viettämään koko
kesä mökillä, ja tietokilpailun tekijät järjestävät tietysti arvaamattomia kapuloita
rattaisiin. Näin on kesän riemukkaimman
musiikkikomedian soppa porisemassa.
Toimittaja Roope Lipasti pohjaa hulvattomassa teoksessaan aitoihin kesämökkikokemuksiin, ja katsojat pääsevät
järven rannalle mukaan Eijan ja Pertin
koitokseen. Maalataan mökki. Korjataan
laituri. Tampataan matot. Lypsetään lehmä. Siivotaan huussi. Ruopataan ranta.
Pestään perunat. Eipä ole temppu eikä
mikään! Parisuhteellekin saadaan uusi
nousu, kun naapurin rikas herra ja tämän
Unelma-vaimo osallistuvat kesäcoctailin
sekoitukseen. Tässä komediassa kaikki ei
todellakaan mene niin kuin Strömsössä.
Kruununpuiston kesäteatterin edellisten kesien Kekkosen ja Linnan juhlien
loistava näyttelijätiimi palaa trilogian
kolmannessa osassa vielä kerran viihdyttämään katsojia. Ja koska kyseessä
on yllätyskomedia, voi vain odottaa kuka
tai ketkä poliitikoista palaavat edellisten
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kesien näytelmistä hämmentämään keitosta. Vauhdikasta menoa siivittävät tutut
kesäiset melodiat.
Minä uskon meihin, parisuhteen auvoon, perjantaisaunaan ja hellyyteen sen
jälkeen. Pyhään yhteiseen kesälomaan ja
mökkeilyyn, joka parantaa työn ja parisuhteen murheet.
Haluatko mökkiläiseksi -musiikkikomedian ensi-ilta Imatran Kruununpuiston kesäteatterissa tiistaina 26. kesäkuuta
2018. Esitykset jatkuvat 29. heinäkuuta
asti. Ohjauksesta vastaa Timo Rissanen,
rooleissa vierailevat Pia Lunkka, Pirja
Arponen, Harri Nousiainen ja Jussi
Puhakka.
Kesäteatterin katsomo on katettu ja teatterikahvila palvelee vieraita ennen esitystä ja näytöksen väliajalla.

Koe kansallisihme
Suomen kansallisihme Imatra tarjoaa
ikimuistoisia elämyksiä ja monipuolisia aktiviteetteja jokaisen matkaajan
makuun. Imatran Valtionhotelli on sa
dunomainen linna, joka sijaitsee mahtavan Imatrankosken partaalla kaupungin
keskustassa, ihan kesäteatterin lähellä.
Suomen kaunein rakennus on paras paikka omaan aikaan.

Suomen vanhinta matkailunähtävyyttä Imatrankoskea kannattaa myös
käydä ihastelemassa, vaikka koski ei
kuohu patoremontin takia vielä kesällä
2018. Koskea ympäröi Suomen ensimmäinen luon
nonpuisto, Kruununpuisto.
Kruununpuiston opastetulla kävelykierroksella tutustut keisarillisiin näköalapaviljonkeihin, kalliokaiverruksiin,
hiidenkirnui
hin, Imatra Impi -veistokseen ja Imatran Valtionhotellin historiaan. Kuule tarinat ja koe historian havina.
Kierrokset 1.7.-18.8 päivittäin kello 17.
Imatran Ukonniemen alue tarjoaa
täydelliset puitteet aktiivimatkailuun. Lomaparatiisi sinisen Saimaan rannalla on
yksi Suomen kauneimpia matkailualueita, jossa latautuu koko keho ja mieli. Voit
nautiskella olostasi Imatran Kylpylän
altaiden lämmössä tai hemmotteluhoidoissa ja retkeillä upeilla ulkoilureiteillä Saimaan rantaharjuilla tai loistavilla
urheilupaikoilla. Ja rentoutua illallisella
auringonlaskua rannalta katsellen tai lähivesillä ja saaristossa risteillen.
www.teatteri-imatra.fi
www.vuodenparasloma.fi
www.kansallisihme.fi
www.ukonniemi.fi
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Näkymä Saimaalta Huvila Karhunpesän rannasta.

Karjalasta kajahtaa
Vuoksen Lautturi Taisto Kainulainen

J

o joutui armas aika ja suvi suloinen, tätä lauletaan
kohta lehden ilmestymisen jälkeen ympäri Suomen
ja täällä kauniissa Karjalassa erityisen halukkaasti.
Toukokuun lämpö nostattaa mieliä ja kaikilla on hieno kesä
mielessä. Kauniissa Karjalassa on taas nähtävää ja koettavaa
niin kuin tietysti muuallakin. Meitä Karjalaisia kutsuu oma
juhlamme Kouvolaan kesäkuun 15-17 päivinä, Karjalaiset
kesäpäivät, sinne kannattaa tulla muutkin heimot. Lappeenranta odottaa avautuvan lentokentän tuovan Etelä-Karjalaan
paljon turisteja Etelä -Eurooppalaiset ja kiinalaiset matkan
järjestäjät ovat käyneet tutustumassa Suomen suurimpaan järveen Saimaaseen ja alueelle odotetaankin kaukaa idästä tu-

ristiryhmiä vierailulle. Imatranajo heinäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna on suurin yksittäinen tapahtuma. Sen tiimoilta
odotetaan kymmeniätuhansia katsojia Vuoksen varrelle katsomaan moottoripyörien jytinää. Kuninkaan Pidot kesäkuun 9.
päivänä kutsuu taas nuoria miekkailijoita ja seikkailuhaluisia
yhteen kokopäivän kestävään keskiaika teeman ympärille tehtyyn tapahtumaan. Paikka on Imatralla Hiljan Pihan vanhassa
pihapiirissä. Simpeleen Antiikkipäivät heinäkuun lopussa on
pitkän perinteen omaava yhteen kokoava tapahtuma. Karjala, niin etelä kuin pohjois- puolikin kutsuu runon ja rajantien
kulkijoita pysähtymään hyvien tapahtumien pariin ja upeiden
maisemien ihailuun. Hyvää kesää kaikilla.

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

Puheenjohtajan ajatelmia
Hyvää kesän alkua kaikille lukijoille. Toivotaan niin kuin aina ennenkin, että kesästä tulisi lämmin ja sadetta saataisiin vain aamuyön
tunteina sopivasti, niin olisiko se siten se unelmakesä. En tiedä, syksyllä ollaan
viisaampia. Suomen Matkailijayhdistys ry:n suurin kannanotto on
koulujen lomasiirtoasia, jota myös
monet muut tahot haluavat ajaa.
Me olemme kuitenkin varmaan
siitä kauemmin puhuneet. Se siinä
ihmetyttää, että silloin kun lomakautta lyhennettiin ja koulut alkoivat aina vain aiemmin ja aiemmin,
niin siitä mielestäni kukaan pitänyt suurta polemiikkia, se vain toteutui pikkuhiljaa. 60-luvulla kou-

luun mentiin syyskuun ensimmäisinä päivinä,
ei siinä mitään ihmettä ollut. Nyt kun oltaisiin
palaamassa takaisin hyvään käytäntöön, niin
johan vastustusta löytyy. Voidaan sanoa, että
nyt on aika toinen mutta eihän sitä silloin tiedetty olisi pidetty vain
siitä kiinni. Tämä on kuitenkin nykyään niin monimutkaista, että
tässä en sitä jatka, kuulostellaan
mihin viisaat päätyvät. Toivotan
teille kaikille hyvää kesää ja lomaa ja muistakaa sama kuin viime keväänä, että punkki on pieni
mutta vaarallinen!
Terveisin Taisto Kainulainen
SMY.ry

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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Leirintämatkailujärjestöt
kannustavat lomailemaan
kotimaassa
Leirintämatkailija on kotimaanmatkailun suurkuluttaja. Alalla toimivat järjestöt, Suomen Leirintämatkailuyhdistys, Matkailuajoneuvoalan Tuojat ja SF-Caravan ry painottavat
omassa julkilausumassaan, että maamme matkailutase saataisiin myönteisemmäksi sillä,
että jokainen kansalainen suosisi kesälomallaan kotimaan matkakohteita ja tapahtumia
ulkomaanmatkan sijaan.
ja ruuhkassa ajellessamme emme aina muista, että karavaanari on todellinen kotimaan matkailun hyötyliikkuja.
Leirintämatkailu on maamme suosituin kesämatkailumuoto. Leirintäalueilla kirjataan yli 2 miljoonaa yöpymistä, joista suurin osa, 62 % yöpymisistä tapahtuu matkailuajoneuvoissa. Leirintämatkailun kautta tuleva verokertymä Suomen valtiolle on suoraan yli 71 miljoonaa euroa.
Leirintämatkailu työllistää yli 2 500 henkeä. Kuntien ja
tapahtumajärjestäjien kannattaakin huomioida leirintämahdollisuuksien tarjoaminen omilla ajoneuvoillaan liikkuville matkailijoille.
Valtaosa leirintäalueiden asiakkaista tulee kotimaasta.
Leirintämatkailujärjestöt toivovatkin, että kotimaanmatkailun edellytyksiin sekä kunta- että valtiotasolla kiinnitettäisiin huomiota. Automatkailun verotus, matkailupalveluiden arvonlisäverotus, matkailuyrittäjien toimintaedellytyksien turvaaminen, matkailukohteiden laadun
jatkuva kehittäminen ja yleinen tietoisuus luonto- ja nähtävyyskohteiden palveluista luovat edellytyksiä kotimaanmatkailun onnistumiselle ja yhteiselle hyvinvoinnille. Kotimaanmatkailu on yhteinen asia, jota voi edistää monen
näkökulman kautta.
Timo Piilonen
Kirjoittaja on SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja ja Suomen Matkailuyhdistyksen neuvottelukunnan puheenjohtaja
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Tiivistä yhteistyötä keskenään tekevät järjestöt yhtyvät
myös Suomen Matkailijayhdistyksen neuvottelukunnan
kantaan koulujen kesälomien siirtämisestä alkavaksi kahdella viikolla myöhemmäksi. Leirintämatkailujärjestöt
katsovat, että kotimaan matkailukohteiden palvelutarjonta, maamme monipuoliset tapahtumat, luontoelämykset
ja aktiviteetit rohkaisevat suomalaisia perheitä matkailemaan kotimaassa. Alan rahankäyttötutkimuksen mukaan
kotimaisella leirintäalueella majoittuva seurue käyttää rahaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin 235 euroa, mikä
voi äkkipäätä kuulostaa hurjan suurelta. Luku perustuu
viime kesänä Haaga-Helian tekemään laajamittaiseen tutkimukseen, joka toteutettiin suomalaisilla leirintäalueilla
viime kesän lomakauden aikana. Valtaosa leirintämatkailijoiden rahankäytöstä kohdistuu tietenkin leirintäalueiden ulkopuolelle, elintarvikekauppoihin, matkakohteisiin,
kuten huvipuistoihin ja tapahtumiin.
Maassamme on matkailuajoneuvoja enemmän kuin koskaan. Matkailuvaunuja on rekisterissä noin 67 000 ja matkailuautoja 55 000. Uusien ja käytettyjen ajoneuvojen myynti
on hyvässä kasvussa. Piristyvä talous suosii matkailuajonevojen hankintaa tai vuokrausta, mutta syitä on muitakin.
Matkailuajoneuvojen viehätys perustuu ajoneuvojen laadukkuuteen, käytännöllisyyteen, helppoon ajettavuuteen
ja yhdistettävyyteen erilaisten harrastusten kanssa. Ihmiset arvostavat yksilöllisyyttä ja lomailua ilman sovittuja aikatauluja. Myös nuoret perheet ovat löytämässä matkailuajoneuvot hyväksi liikkumisvälineeksi. Liikennevirrassa
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Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.visititahame.fi

IHMY toteutti opaskoulutuksen
Itä-Hämeen Matkailuyhdistys on todennut alueellaan opaspalveluiden
huonon saatavuuden. Heinolassa ja
Sysmässä toimii tällä hetkellä kaksi
opasta ja Hartolassa yksi. Yhdistyksen tavoitteena on palvella matkailijoita paremmin. Matkanjärjestäjien apuna oppaat voivat osallistua
jo matkansuunnitteluun esim. tarjoamalla opastuksen lisäksi vinkkejä
paikallisista käyntikohteista. Oppaiden tarjoamien palveluiden ansiosta
asiakkaat voivat saada matkallaan
uusia elämyksiä ja oivalluksia, jotka myöhemmin kannustavat heitä
palaamaan uudelleen. Opas kertoo
mitä näet olet sitten liikkeellä linja-

autossa, laivalla, kävellen, luonnossa,
museossa tai vaikka maatilalla.
IHMY teki keväällä 2017 Päijänne
Leaderille hankehakemuksen ”Mainio maaseutu – Itä-Hämeen matkaopaspoolin kehittäminen”. Myönteinen päätös Hämeen ELY-keskukselta
saatiin viime vuoden kesäkuussa.
Hanke luokiteltiin kehittämishankkeeksi, joten tukirahoituksen osuus
hyväksytyistä kustannuksista on 90
%. Koulutus toteutettiin Suomen
Opasliiton hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa 160
tuntia kestävänä opintojaksona. Päijänne Leaderin toimialueen mukai-

sesti otettiin mukaan myös Asikkalasta ja Padasjoelta tulevat opiskelijat. Opiskelijat suorittivat 100 euron
omavastuuosuuden koulutuksesta.
Tutkinnon voi suorittaa joko paikallistai alueoppaaksi.
Matkailuoppaan
peruskurssin
aloitti viime vuoden syyskuussa yhteensä 22 innokasta eri alojen asiantuntijaa opaskokelaana: Asikkalasta
viisi, Padasjoelta ja Hartolasta yksi,
Sysmästä kaksi ja Heinolasta 13 henkeä. Toukokuussa tapahtuvaan näyttöopastukseen linja-auton kyytiin on
ilmoittautunut 17 henkeä. Koulutuksen aikana Heinolaan perustettiin uusi matkanjärjestäjä www.villahulda.fi

Opaskurssilaiset lokakuussa Heinolan kirkonmäellä Maaria Alénin johdolla.
Leena Kauppi, Susanna Värilä, Anne Virtanen, Sirpa Rautiainen, Anne Sorjonen, Heidi Rask, Tanja Uusitalo, Heini Katajisto, Heidi Painilainen, Terttu Pohjoisvirta, Tuija Kauppi, Merja Hakala, Nina Lehtovirta, Heli Niinimäki ja Elina Hynninen.

76

M A T K A I L U lehti

3 • 2018

joka välittää myös matkailupaketteja
ja opaspalveluita. Kurssilla on luotu
matkailupaketteja, kielivaihtoehtoina
ovat suomi, ruotsi, englanti ja venäjä.
Opaskoulutuksen päättäjäiset ovat
29.5. Heinolan Wpk-talolla.

Koulutus toteutettiin
monimuoto-opiskeluna

Itä-Hämeen Matkailuyhdistys haluaa kiittää rahoittajaa Päijänne Leaderiä, Koulutuskeskus Salpausta ja sen
opettajia Maaria Alénia ja Susanna
Soinista ja tietenkin kaikkia opaskoulutukseen osallistujia.
Lisää tietoja uusista oppaista ja matkapaketeista www.visititahame.fi
Ritva-Maija Kuuskoski
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Opaskoulutuksen tavoitteena on:
Oppia perusasiat Suomesta ja opas-

tuspaikkakunnasta siten, että osaa
opastaa erilaisia matkailijaryhmiä ja
matkailijoita sekä suunnitella opastusreittejä matkailijoiden tarpeiden mukaisesti. Kirjalliset ja suulliset kokeet
hyväksytysti suoritettuaan voi saada
Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin
paikalliseksi matkailuoppaaksi. Auktorisoinnin ja työkokemuksen jälkeen
voi suorittaa jatkokoulutuksia, esim.
matkaoppaan ammattitutkinnon.
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KILPAILUKUTSU
MATKAILUALAN SENIOR OPEN GOLFKILPAILU 6.6.2018
MASTER GOLFIN FOREST-KENTÄLLÄ
Sarjat ja pelimuodot:- Naiset tasoituksellinen pistebogey, - Miehet tasoituksellinen pistebogey, - Kolmen
hengen joukkueet. Joukkueessa on vähintään 1 nainen
Lähdöt: Kilpailun ensimmäinen lähtö on keskiviikkona 6.6.2018 kello 10.00. Naiset punainen tii 47 ja miehet
sininen tee 52.
Tasoitus: Kilpailutasoituksina huomioidaan enintään hcp 54, eli pelataan täysin tasoituksin.
Erikoiskilpailu:Lähimmäs lippua väylällä 12.
Kilpailumaksu: 75 euroa, joka maksetaan caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä, sisältää greenfeen,
tulospalvelun, saunan ja palkinnot.
Master Golfin pelioikeuden haltijoiden kilpailumaksu on 20 euroa.
Golfauton hinta on 45 euroa ja se tulee varata ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen: perjantaina 31.5. mennessä guy.catani@gmail.com.
Ilmoittautumisesta tulee ilmetä pelaajan nimi, kotiseura, tasoitus, s-postiosoite ja puhelinnumero. Kilpailun
johtajan kilpailuohjeet saadaan kello 9.30.
Tutustumiskierros: Kenttään voi tutustua ma 28.5., ti 29.5., to 31.5. ja pe 1.6. hintaan 45 euroa, kun lähtö
on ennen klo 14.00.
Kilpailun johtaja ja lisätiedot: Guy Catani
Matkailualan Seniori, tavataan Master Golfissa! Ota kaverisikin mukaan!
SUOMEN MATKAILUALAN SENIORIT JA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS
Guy Catani
0400 447890
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Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi

Pohjois-karjalassa odotetaan
lämmintä kesää ja kärpäsiä!
Mitä olisi kesä ilman kesäteatteria? Pohjois-Karjalan kesässä voi teatterista nauttia lähes joka kunnassa. Harjoitukset alkavat olla loppusuoralla ja vatsanpohjassa
perhosia. Ensi-iltaan on kutsuttu naapurit
ja kaukaisetkin sukulaiset. Osalla teattereista on vahvistuksena alan koulutettuja
ammattilaisia, mutta tekemisen ytimessä
on aivan ”tavallisten” ihmisten rakkaus
teatteriin ja rohkeus nousta lavalle. Kesäteatteri on elämys myös yleisölle, tilaisuus
tavata tuttavia, järjestää ohjelmaa kesävi-

eraille ja nauttia väliaikatarjoiluista. Sade
ja itikat eivät haittaa, yleisö osaa varautua
molempiin ja onpa osa katsomoista nykyisin myös katettuja. Tulkoon siis kesä, kärpäset ja kesäteatteri!
Kesäisin terveisin Marja Tiittanen,
puheenjohtaja,
Pohjois-Karjalan Matkailu ry
Puh. 050 598 3290,
marja.tiittanen@pohjoiskarjalanmatkailu.fi
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi

Teatteriretki Ilomantsiin 14.7.2018
Yhdistyksemme kesäretken kohteena on Teatteri Möhkö Ilomantsissa, jossa esitetään Koitajoki-sarjan avausosa KOITA. Näytelmän on kirjoittanut
työryhmä Lauri Jänis, Veli Vainikainen, Ella Eronen ja Susa Reijonen. Luvassa on veijarikomedia, jossa eletään kesiä 1935 ja 1939. Näytelmässä
seurataan leskirouva Linnean sukua, tarkemmin Linnean neljää lasta: Jääkäri-Jussi, maatalon emäntä Unelma, tehdasteknikko Tarmo ja vanhapiika Hilja. Unelman vanhimmalla tyttärellä
Tildalla on häät, joihin suku kokoontuu. Hääyön jälkeinen aamu on yllätyksiä täynnä, ja uskomaton tapahtumien
vyyhti käynnistyy. Möhkön kesäteatteri jatkaa omaleimaisella tyylillään ja vahvasti paikallisella teemalla
Teatterin lisäksi nautimme Parppeinpirtin herkuista, tutustumme Möhkön ruukkialueeseen ja nautimme lasilliset
viiniä Peltohermannin ainutlaatuisessa viinitornissa. Retken aikatauluja hinta tarkentuu toukokuun aikana.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 29.6.2018 mennessä puh. 045 894 7557 tai airiokko@gmail.com.

Varaslähtö kesään – Botanian retki 12.6.2018
Suomen kesästä voi varmuudella sanoa, että se on yleensä ollut vähäluminen. Mutta ei
huolta, koska Botaniassa lämpöä riittää. Yliopiston entisestä kasvitieteellisestä puutarhasta
kuoriutuu kevään mittaan uudistunut matkailukohde Botania. Tropiikissa asustelee myös
kuuluisa kultatöyhtökakadu Juuso. Ulkopuutarhasta löytyvät mauste-, myrkky-, lääke- ja koristekasvien kokoelmat.
Botanian uudet omistajat haluavat luoda kohtauspaikan myös paikallisille ihmisille. Yhteisön, jossa perheet voivat
viettää laatuaikaa ja seniorit virkistäytyä päiväohjelman parissa. Luvassa on myös valotaidetta, koska yksi uusista
yrittäjistä on jo maailman valloittanut valotaiteilija Kari Kola. Uudistunut Botania avaa ovensa 1.6.2018.
Retken ajankohta: 12.6.2018 klo 17-19.30
Ohjelma: opastettu kierros, kahvi ja suolainen piirakka, omaa ohjelmaa
Hinta: 23 euroa (jäsenet) ja 25 euroa
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 4.6.2018 mennessä puh. 050 598 3290 tai airiokko@gmail.com.
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Imatran Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.imatranmatkailuyhdistys.net

Retki Valamon luostariin Heinävedelle ke 13.6.2018
Lähtö: Olavinkatu klo 7.30, Matkakeskus klo 7.35, V:niskan tori 7.45, Rasila 8.00.
Menomatkalla kahvit ja tutustuminen Hotelli Punkaharjuun.
Valamossa tervetulohetki, opastettu kierros pääkirkkoon sekä näyttelyihin. Ruokailu Trapezan noutopöydästä.
Visiitti viinituvan tunnelmiin, jossa myös aikaa ostoksille. Lähtökahvit ja kotiinlähtö
klo 17.30. Paluu Imatralle klo 21. Matkan hinta jäsenille 75 e ja ei-jäsenille 85 e.
Ilmoittautumiset viimeistään 25.5.18 Marja Lankiselle p. 040 574 0433 tai marja.lankinen@pp1.inet.fi.

Wuoksi-Wille –kiertoajelu ma 2.7.2018
Matkailuyhdistys tarjoaa jäsenille oman kaupunkikierroksen kaupunkijuna Vuoksi-Willellä.
Ilmoittautumiset Matti Niemeläiselle 19.6. mennessä p. 040 513 5321 tai mattiniemelainen@gmail.com.
Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. Lähtö Olavinkadulta.

Matka Savonlinnan Oopperajuhlille ti 31.7.2018
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Matkailuyhdistys on varannut 50 lippua Puccinin ”Toscan” ensi-iltaan tiistaina 31.7.2018.
Teos on eräs kaikkien aikojen suosituimmista oopperoista, joka saapuu oopperajuhlille suoraan synnyinsijoiltaan Festival
Puccinin vierailuteoksena. Matkan hinta jäsenille on 200 e, ei-jäsenille 215 e (sisältää lipun, ruoan ja kuljetuksen).
Tiedustelut/ilmoittautumiset Marja-Terttu Vilkko, p. 050 303 4009 tai marjaterttuvilkko@gmail.com.
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Turun Seudun Matkailijat ry
Internetsivut: www.turunseudunmatkailijat.fi

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

Turun Seudun Matkailijat ry toivottaa
Hyvää Kesää jäsenistölle
Kiitos aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen järjestämiin matkoihin ja tapahtumiin.
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Käpykintukan maisemia

