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Naantali juhlavuoden suosikkikohde s. 12-13
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Järvenpään taidemuseo
Kirjastokatu 8, Järvenpää, 040 315 3881
taidemuseo@jarvenpaa.fi, www.jarvenpaa.fi/taidemuseo
helmi–huhti ke–su 10–17, touko–syys ti–su 11–18
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Eero Järnefelt, Suviranta, vesiväri paperille. Kuva: Järvenpään taidemuseo/ Matias Uusikylä

Suomalaisuuden lähteille
Elisabethin jäljillä

J

ärvenpään taidemuseossa voi tutustua suomalaisen kulttuurin äitihahmoon Elisabeth Järnefeltiin. Voi kulkea samalla
Elisabethin jalanjäljissä myös muihin Tuusulanjärven taiteilijakoteihin. Elisabethille rakkaita paikkoja Järvenpäässä olivat
erityisesti Eero-pojan koti Suviranta ja Aino-tyttären koti Ainola.
Kolmen taiteilijakodin kierrosta täydentää vielä piipahdus rakkaan
oppilaan Juhani Ahon luona!
Elisabethin perheen jäljet näkyvät ympäri Suomea: niin Kuopiossa, Lohjalla, Vaasassa kuin Helsingissä. Missä perhe asuikaan oli
vaikutus merkittävä. Miten perheestä muodostui näin iso osa suomalaisuutta ? Tule kuulemaan lisää ja vaikutu perheen taiteellisen
lahjakkuuden määrästä.
Elisabethin jäljillä voi kulkea bussilla, autolla, pyörällä tai kävellen – oman mieltymyksen ja ryhmän koon mukaan ! Polkupyörän
voi varata ja saada käyttöön koko päiväksi myös taidemuseolta pääsylipun hinnalla.
Jokaiselle sopiva museoelämys Elisabethin jäljillä. Ja itse Elisabethinkin voi tavata museollamme draamaopastuksella.
Elisabeth Järnefelt -näyttely avoinna 11.2.-1.10.2017 ja Ahola
2.5.–30.9.2017.
www.jarvenpaa.fi/ahola
www.jarvenpaa.fi/taidemuseo
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Näyttelijä Marika Sampio-Utrianen Elisabethina.
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Kolumni
Aino Rimppi

Miten Suomen
matkailu makaa?
Suomi ei pysy mukana muiden Pohjoismaiden
vauhdissa, kirjoittaa matkailualan ammattilehti
Ikkunapaikka 2/17. Matka 2017 -messuilla Helsingissä järjestettiin Suomen Matkatoimistoalanliiton
SMAL:n Matkatieto-seminaari ”Poliitikkojen ajatuksia Suomen matkailun tulevaisuudesta”. Seminaarissa
keskusteltiin Suomen saamasta huomiosta matkailun
saralla.
Vaikka Suomi jo ottaakin kehittyneitä askelia kohti globaalia matkailua, yhä se takeltelee. Toiveita
kuitenkin on, kunhan vain yksittäiset yrittäjät jaksavat kohti tavoitteitaan, ja saavat kunnalliset päättäjät
myös uskomaan niihin. Vaikeuksia tuntuu olevan niin
Arkadian mäellä kuin yksittäisissä kunnissa. Kannattaa lukea tässä lehdessä oleva Olavi Syrjäsen artikkeli
Lomasuuntana Suomi – 130 vuotta!
Matka -messut on kahtena vuonna kutsunut maahamme ns. matkabloggaajia ja vienyt heitä tutustumaan
maamme luontoon, traditioihin, ruokaan. Bloggaajen toivotaan kirjoittavat omien maittensa medioihin
ja nettisivuille kokemansa. Ovat kirjoittaneet, sillä
tuloksia näkyy: viime vuonna ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa kasvoivat vuoteen 2015
verrattuna 4,6 prosenttia.
Lisäksi omassa maassamme, varsinkin maaseudulla,
pyöritetään matkailun koordinaatiohanketta, Rural
Finland. Kohderyhmänä ovat matkailun kehittäjät,
rahoittajat ja alan toimijat. Toiminnan alueena on koko Suomi. Rural Finland järjestä mm. seminaareja, ja
seuraavan valtakunnallisen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari on Kuusamossa 19. -20.
huhtikuuta. Heti tämän jälkeen Tampereella alkaa
Kotimaan Matkailumessut, missä esitellään Suomen
kiinnostavimpia loma- ja matkakohteita ”Eteläisen
Suomen saaristosta aina Pohjois-Lapin tuntureille”.
***
Suomen matkailun pitäisi alkaa voida hyvin ja osoittaa pelkkiä positiivisia lukuja. Mutta joka puolella
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maata niin ei ole. Suomi ei pysy mukana muiden Pohjoismaiden vauhdissa, kuittaa Ikkunapaikka. Ruotsissa päästiin viime vuonna 3,3 % kasvuun ja edellisvuonna siellä kasvua oli peräti 10 %. Ruotsi on myös
panostanut paljon, 27 miljardia, Norja on panostanut
Ruotsiakin enemmän, 40 miljardia euroa – Suomi
noin 10 miljardia euroa.
***
Aasialaiset ovat löytäneet Pohjoismaat, varsinkin kiinalaiset. Kiinalaisia on Suomeenkin saapunut runsain
määrin ja viime vuonna Kiina oli Suomelle viidenneksi tärkein lähtömaa. Maassamme yöpyi yli 270
000 kiinalaista ja tänä vuonna kiinalaisturistien määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Tammikuussa
kasvua oli jo 151 prosenttia. Eurooppa on kiinnostava
kohde Kiinan kasvavalle keskiluokalle.
Mutta kiinalainen odottaa palveluja, kiinaksi!
Matka- ja majoituspalveluiden tarjoajien on tarjottava aasialaisille asiakkailleen heidän ehdoillaan,
mm. Hilton Helsinki Strand -hotelli Hakaniemessä huomio kiinalaisturistien kasvavan määrän jopa
tulkkipalvelulla. Jokaisessa huoneessa löytyy mm.
vedenkeitin ja teen tekemiseen tarvittavat ainekset.
Samoin aamupalalla kannattaa tarjoilla kiinalaisten
suosimia ruokalajeja.
- Suomessa panostetaan yhä enemmän myös kiinankieliseen palveluun. Suomalaiset makailuyritykset
ovat käynnistäneet koulutusohjelmia palvellakseen
kiinalaisia matkailijoita aiempaa paremmin, sanoo
Visit Finlandin tutkimuspäällikkö Katarina Wakonen.
Kulttuuriset eroavaisuudet saattavat välillä ilmetä
yllättävilläkin tavoilla. Esimerkiksi numeron neljä
uskotaan kiinalaisessa kulttuurissa tuovan epäonnea. Niinpä kiinalaisia vieraita ei koskaan majoiteta
neljänteen kerrokseen tai huoneisiin, joiden ovessa on
numero neljä.
Tervetuloa kiinalaiset! Huanying!
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Matkailu osana juhlavuotta
Itsenäisen Suomen täyttäessä tänä vuonna 100 vuotta vuoden lukuisat kulttuuri-, urheilu- ja liikuntatapahtumat tarjoavat hyvän mahdollisuuden suomalaisille ja ulkomaisille matkailijoille tutustua maahamme matkailumielessä. Toinen satavuotias on Suomen Tieyhdistys, joka
järjestää kaksi kilpailua. Vuosisadan tie -kilpailussa koko kansalla on
mahdollisuus valita historiastamme tai nykyisyydestämme se kaikkein
tärkein tie. TIE 2.0 -kilpailu on puolestaan suunnattu infra-alan opiskelijoille. Opiskelijat päivittävät tien vastaamaan nykypäivän tarpeita. Jos
tie keksittäisiin nyt, millainen se olisi? Vuoden ohjelmaan kuuluu myös
Itsenäisyyden polku, joka on sarja eri paikkakunnilla tarjottavia kävelykierroksia, jotka tarjoavat erilaisia näkökulmia satavuotiaan Suomen
kohtalonhetkiin. Matkailuoppaat eri puolilla Suomea kantavat kortensa
itsenäisyyden juhlavuoden kekoon ja elävöittävät historiaa tarjoamalla
kävelykierroksia.
Juhlavuonna on syytä korostaa matkailun merkitystä nykyaikaisena
elinkeinona, jolle pohjan loi 130 vuotta sitten perustettu Suomen Matkailijayhdistys. Se pystyi yhdessä valtion kanssa toteuttamaan suuren
Lapin matkailukohteiden rakentamisbuumin 1920–1930-luvuilla. Suomen talous on nyt lähtenyt nousuun, mutta se tarvitsee lisää työpaikkoja, jota työvoimavaltainen matkailu voi tarjota. Matkailutaseemme on
edelleen negatiivinen. Käytämme enemmän rahaa ulkomaanmatkoihin kuin ulkomaalaiset tuovat Suomeen. Tämä on mahdollista kääntää
päinvastaiseksi lisäämällä matkailun markkinointia kotimaassa ja ulkomailla. Suuresti kasvanut ulkomaisten matkailijoiden kiinnostus Lappia
kohtaan tarjoaa mahdollisuuden uuteen Lapin matkailukohteiden ja
palvelujen kehittämisbuumiin. Matkailusesonkia tulee viimeinkin pidentää eurooppalaisten matkailijoiden loma-aikaa vastaavaksi siirtämällä koulujen loma-aikoja kahdella viikolla.
Televisiossa on esitetty juhlavuoden alussa helikopterista kuvattu Suomea esittelevä sarja ”Meidän maamme”. Se esitteli paljon Suomea Kilpisjärveltä Hankoon, mutta epätasaisesti ja ilman puhetta. Monet kohteet jäivät tunnistamatta ja ihmisiä nähtiin vain etäältä. Paras jakso oli
lento saariston ylitse. Maakuvamme ja matkailun edistäminen tarvitsevat ohjelman, jossa otetaan huomioon ihmiset ja merkittävät kulttuurija matkailukohteemme. Historiaan kiinnittymisen lähtökohtana ja pohjana voisi olla August Ramsayn Suomi Matkaopas.
Olavi Syrjänen
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Kansallispuistojen kautta
yhteistyöhön
Lassi Lähteenmäki

Salo ja Kemiönsaari paketoivat yhdessä matkailutuotteita
ja venyttävät kautta syksyyn ja kevääseen.

L

ounais-Suomen rannikolle ja
saaristoon sijoittuvien Salon ja
Kemiönsaaren matkailuyrittäjillä on tuttu tilanne: kesällä on ruuhkaa
ja kädet täynnä töitä mutta muina aikoina väkeä saisi käydä enemmänkin. Maaliskuussa käynnistynyt matkailuyhteistyöhanke paketoi Salon ja Kemiönsaaren matkailupalveluja ja kehittää ideoita
matkailukauden pidentämiseksi.
Salolla ja Kemiönsaarella on tuoreessa muistissa äkillinen rakennemuutos.
Tilanne kypsytti kuntia miettimään yhdessä, minkälaista elinvoimaa matkailun kehittäminen voisi tuoda.
– Matkailu työllistää hyvin ja matkailuun sijoitettu euro poikii puoli euroa
muille toimialoille, sanoo Kemiönsaaren kunnan matkailupäällikkö Benjamin Donner.
Matkailuyhteistyö käynnistyi luontevasti kansallispuistojen kautta. Salossa
on Teijon puisto ja Saaristomeren kansallispuisto ulottuu Kemiönsaaren saaristoalueelle. Metsähallitus oli luonteva
kolmas linkki tähän tiivistyvään yhteistyöhön.
Kesän vierailujen ja syksyn työpajojen tuloksena on tarkoitus synnyttää
uusia matkailupakettaja.

Teijon kansallispuistosta löytyy vesistöjä, metsää, ruukkimiljöötä ja hyviä matkailupalveluja.
– Kierto-ohjelmia, viikko-ohjelmia
ja palveluja omatoimimatkailijoille,
Maija Pirvola Yrityssalosta täsmentää.
Ruukkimiljööt ja merellinen luonto
lumoavat Salon ja Kemiönsaaren matkailuyrittäjille tänä vuonna tehdyn tut-

Kemiönsaaren Taalintehtaalla ruukkihistoria sävyttää taajaman elämää. Näissä
maisemissa järjestetään suosittuja kesätapahtumia.
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kimuksen mukaan yhteistyön tiivistäminen saa vahvaa kannatusta.
Salon ja Kemiönsaaren vetovoimaisimmat elementit ovat alan yrittäjien
mukaan kansallispuistot ja ruukkikylät,
saaristo- ja rannikkoluonto, kalastus ja
puhdas ruoka.
Teijon kansallispuisto perustettiin
muutama vuosi sitten ja uusia palveluja
on syntynyt alueelle runsaasti.
– Yrittäjät uskaltavat nyt investoida,
tiivistää Maija Pirvola.
Retkeily kansallispuistoissa on viime
aikoina muuttunut. Tämä muutos on
yrittäjienkin syytä noteerata palvelutarjonnassaan.
– Nyt halutaan ostaa korkeatasoisia
eväitä retkelle tai syödään hyvin paikallisessa ravintolassa, VisitFinlandin tuotepäällikkö Kristiina Hietasaari sanoo.
– Varsinkin lähellä isoa kaupunkia
olevien kansallispuistojen kävijämäärät
ovat vahvassa kasvussa ja pitkien hikivaellusten sijaan suositaan nyt lyhyitä
pistäytymistä puistoon, sanoo rannikon
puistoalueen johtaja Henrik Jansson
Metsähallituksesta.
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Yksi kotimaan matka tuo
7000 uutta työpaikkaa
Lassi Lähteenmäki

Työ- ja elinkeinoministeriö haastaa kaikki suomalaiset kotimaan reissulle.

L

öydä Suomesi on Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä
haaste Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden kunniaksi.
Ministeriö haastaa suomalaisiaan
matkailemaan kotimaassa, sillä se hyödyttää matkailualaa ja koko Suomea.
– Jos jokainen suomalainen tekee yhden kotimaan matkan enemmän, uusia
työpaikkoja tulee lisää noin 7000 ja
matkailulle se tuottaa 800 miljoonaa euroa, sanoo matkailun erityisasiantuntija
Nina Vesterinen Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Matkailu on jo metsäteollisuutta arvokkaampi
Varsinais-Suomen matkailuparlamentissa Kemiönsaaren Villa Landessa puhunut Nina Vesterinen oli tyytyväinen
matkailuelinkeinon kehittymiseen Suomessa.
– Matkailu on kasvanut Suomessa
muita toimialoja nopeammin, noin 3-4
prosenttia vuodessa. Se on jo yksi tärkeimmistä vientialoista, Vesterinen sanoo.
Matkailun arvo on 14 miljardia euroa
eli enemmän kuin esimerkiksi kaivostai metsäteollisuus. Matkailuala työllistää Suomessa 140 000 henkeä. Matkailualan työpaikkoja on ympäri Suomea
ja erityisen tärkeä matkailu on työllistäjänä maaseudulla ja Pohjois-Suomessa.

Suomen hyvä matkailumaine vaatii työstämistä
Suomi on kansainvälisessä mediassa
saanut erinomaisen hyvää palautetta.
Tämä hype on matkailualan toimijoiden
mukaan syytä hyödyntää.
Suomalaisten matkailuyritysten palveluja pitää parantaa: yritykset pitää
löytyä selkeine yhteystietoineen netistä
ja kohteeseen pitää päästä kulkemaan
sujuvasti.
Kemiönsaaren Björkbodan kartanon
isännän Gösta von Wendtin mielestä
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Luonto-, hyvinvointi- ja ruokamatkailu ovat nousussa. Trendejä Varsinais-Suomen
matkailuparlamentissa esittivät Nina Vesterinen Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä
Kristiina Hietasaari VisitFinlandista.
saariston yhteysalusreittejä pitäisi suunnitella uusiksi, sillä ne noudattavat edelleen kuntarajoja.

Vaikka ulkomaalaisten osuus on vahvassa kasvussa, selvästi suurin osa matkailijoista on kotimaan väkeä.

Aasialaisten kasvu hurjaa

Koulujen lomat
puntaroidaan

Aasialaismatkailijoiden määrä kasvoi
Suomessa noin 30 prosenttia. VisitFinlandin tuotepäällikön Kristiina Hietasaaren mukaan aasialaisten kanssa
haasteena on saada heidät viipymään
nykyistä kauemmin Suomessa.
Keski-Eurooppaa ei parane unohtaa,
siellä on Hietasaaren mukaan valtava matkailupotentiaali. Eurooppalaiset
tuntevat Suomen ja he haluavat tutustua
suomalaiseen luontoon. Myös hyvinvointi- ja ruokamatkailu kiinnostavat
eurooppalaisia vieraita.

Koulujen kesälomien siirtämisen puolesta on puhunut moni matkailuyrittäjä. Kun keskieurooppalaiset tulevat
Suomeen elokuussa, moni paikka on jo
kiinni ja sesonkityöntekijät istuvat koulun penkillä.
Kysymystä on pyöritelty 25 vuotta,
eikä se tähän jää. Nina Vesterisen mukaan koululomien siirron todellisia vaikutuksia selvitetään ministeriössä.
www.tem.fi/lomahaaste
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Eurajoen kesässä
musiikkia ja kesäteatteria

E

urajoen musiikkikesä starttaa
heti koulujen kesälomien alettua 5.6. Eurajoki Bel Canto –
klassisen laulun viikolla. Viikon aikana on luvassa kahdeksan konserttia kepeistä operettisävelmistä vaikuttaviin
barokkimelodioihin.
Eurajoki Bel Canto juhlistaa myös
100-vuotiasta Suomea, erityisesti tiistaina 6.6. ”Suomen tasavalta, republiken Finland” –konsertissa. Siinä esiintyvät helsinkiläinen Mieskuoro Manifestum, sopraano Reetta Haavisto sekä
pianisti Kirill Kozlovski
Uutta viikossa on lauantain 10.6.
oopperasuunnistus ympäri Eurajoen
Kirkonkylää. Oopperasuunnistuksessa

festivaalin taiteilijat esiintyvät pienoiskonserteissa hieman erikoisemmilla
konserttiareenoilla. Tämä suunnistus
on yllätyksiä ja elämyksiä täynnä, joten kannattaa lähteä mukaan selvittämään kuka laulaa ja missä laulaa!
Elokuun viikonloppu 18. – 20.8.
täyttyy taas lukuisista tapahtumista. Perjantaina vietetään Kartanon
Suviehtoota Vuojoen kartanolla, joka päättyy Club for five - a cappella
lauluyhtyeen puistokonserttiin kartanon puistikossa. Lauantai-iltana Ihana-Jazz valloittaa Luvian Laitakarin,
esiintyjänä mm. Ihana jazz -orkesteri.
Klo 16 on jo Ihana Jazz-risteily Kaljaasi Ihanalla. Superviikonloppu päät-

tyy Suomi 100v –yhteislaulutilaisuuteen Laitakarissa.
Mutta ei yksin musiikkia. Heinäkuun
alkupuolella Kuivalahden kesäteatteri
esittää Evakko Luxuskodissa. Kuivalahden kesäteatteri on yli 30v toiminut
laadukas harrastajateatteri meren rannalla. Elokuun alkupuolella pääsee toinen eurajokelainen teatteri esiintymisvuoroon, Luvian kesäteatteri. Silläkin
on toimintavuosia takana jo melkein
kaksikymmentä ja muutenkin vireä teatterikylä elää näin kesälläkin.
Eurajoen tapahtumarikkaaseen kesään portti löytyy nettisivuiltamme.
www.eurajoki.fi
www.eurajokibelcanto.fi

Kartanon puistokonsertissa esiintyi viime elokuussa Jorma Uotinen ja Helena Lindgren.
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Kesäteatteria

Suomen tasavalta,
republiken Finland

Eurajoen Korvenkylässä 1.8. – 20.8.
esityspäivät ti, ke, to, su klo 18

6.6. klo 19 Eurajoen kirkko
Reetta Haavisto, sopraano
Mieskuoro Manifestum,
johtajana Jonas Rannilla
Kiril Kozlovski, piano

www.luviankesateatteri.fi

Händel the Bach

5.6.-11.6.2017

7.6. klo 19 Luvian kirkko
Kajsa Dahlbäck, sopraano
Teppo Lampela, kontratenori
Ilpo Laspas, urut ja cembalo

Operetin lumoa

8.6. klo 19 Eurajoki-sali

Evakko Luxuskodissa?
Tasokasta harrastajateatteria
merenrantanäyttämöllä 30.6. – 16.7.2017

w w w. k u i v a l a h t i . f i

Johanna Engelbarth, sopraano
Jere Martikainen, tenori
Asta Onnila, piano

Joutsenlaulu

9.6. klo 19 Vuojoen Kartano
Erik Rousi, bassobaritoni
Justas Stasevskij, piano

Koko ohjelma ja lisätiedot

www.eurajokibelcanto.fi

Eurajoen kulttuuripalvelut
www.eurajoki.fi
p. 044 312 4266
matkailuinfo@eurajoki.fi
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PURJEHDUSTA JA KARTANOKULTTUURIA
KALJAASI IHANA aamupäiväpurjehdus & VUOJOEN KARTANO -vierailu
yhdistelmänä: 18.6., 2.7. ja 20.8.
Sisältää kaljaasipurjehdus, merikahvit, elämysopastuskierros kartanolla ja buffet-lounas.

Tutustu kohteisiin ja tarjontaan:
www.vuojoki.fi ja www.ihana.fi
Eurajoen Matkailuinfo

tel. 044 3124 216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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Ilkka Remestä
Tampereen Teatteriin

T

ampereen Teatterin päänäyttämöllä saa 13. lokakuuta kantaesityksen
Suomen kuluisimman jännityskirjailijan Ilkka Remeksen käsikirjoittama
sieppausnäytelmä Musta sydän. Se on Remeksen kaikkien aikojen ensimmäinen näytelmä.
Koko elämänsä vääryyttä kokenut Erja
Kallio suunnittelee täydellisen rikoksen. Hän
sieppaa kansainvälistyvän pörssiyhtiön pääjohtajan tämän Espoon kodista. Miljoonien
lunnasvaatimuksiin suostutaan, mutta Erja
ei ota lunnaita vastaan. Kysymys on paljon
suuremmasta.
Yllättäen sieppausdraama tuo pintaan
häkellyttäviä salaisuuksia menneisyydestä. Erja käsittää kohtalon puuttuvan peliin
kaikkein ironisimmalla tavalla. Alemmuudentuntoinen mutta vahva, ihmissuhteissaan
varautunut nainen joutuu tekemään päätöksiä moraalin äärimmäisillä rajoilla, jatkuvasti muuttuvien totuuksien varassa. Katsoja
tempautuu Erjan mukana huikealle, ajatuksia
herättävälle matkalle kahden maailman leikkauspisteeseen.
Näytelmän ohjaa Tommi Auvinen ja lavastus- ja pukusuunnittelusta vastaa Mikko
Saastamoinen.
Rooleissa nähdään Mari Turunen, Tom
Lindholm, Matti Hakulinen, Risto Korhonen, Jukka Leisti, Martti Manninen,
Markku Thure, Arttu Ratinen, Mari Posti, Elina Rintala ja Pia Piltz.
www.tampereenteatteri.fi

Teatterit kolmivuotiseen yhteistyöhön –
6 kaupunkia, kahdeksan teatteria, 100 esitystä
Riihimäen Teatteri, Tanssiteatteri Minimi, Jyväskylän Kaupunginteatteri, Teatteri Eurooppa Neljä, Kouvolan
Teatteri, Kotkan Kaupunginteatteri ja Turun Kaupunginteatteri sekä Vapaa Teatteri ovat sopineet kolmivuotisesta
yhteistyöhankkeesta. Mukana hankkeessa on seitsemän VOS-teatteria (valtionsosuusteatteria) ja yksi vapaa ryhmä.
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kolme eri produktiota. Jokainen produktio kiertää ympäri Suomea ja on osa kunkin
teatterin ohjelmistoa vuoden ajan.
Produktiot harjoitellaan Berliinissä, missä ne myös saavat ensimmäisen ensi-iltansa. Sen jälkeen kussakin kaupungissa
on esityksiä n. 10–20: Riihimäellä, Kuopiossa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Kotkassa ja Turussa. Kokonaisuudessaan tuotanto saa noin 100 esityskertaa.
Teatterit irrottavat kuhunkin produktioon yhden näyttelijän vuoden ajaksi muusta ohjelmistostaan. Yhteisellä hankkeella tutkitaan tuotannollisesti uusia toimintatapoja ja tähdätään taiteellisesti korkeatasoisiin esityksiin. Hankkeessa on
vahva koulutuksellinen näkökohta: mukana olevat näyttelijät pääsevät työskentelemään uusien kollegojen kanssa, uusien
yleisöjen eteen, uusiin olosuhteisiin. Projekti palvelee myös yleisöjä, sillä sen ei tarvitse matkustaa esityksen nähdäkseen.

10

M A T K A I L U lehti

2 • 2017

M A T K A I L U lehti

2 • 2017

11

Sillin tuoksu
vaihtui Röölässä
omenaviinin aromiin
Lassi Lähteenmäki

Röölän kalasatama Naantalin Rymättylässä ei ole enää entisensä.
Monen mielestä se on ottanut ison askeleen uuteen nousuun.

T

uhansia ihmisiä saapui maaliskuussa Röölän vuotuisille nuottasilakkamarkkinoille. Talvinuottaa ei päästy vetämään heikkojen jäiden takia, mutta kalasataman uusi toimija kiinnosti väkeä sitäkin enemmän.
Sillin jalostus Rymättylässä loppui
muutama vuosi sitten. Sillin pistävä
tuoksu on haihtunut, mutta tilalle on tullut hienostuneempi aromi. Joukko naantalilaisia päätti perustaa viinitehtaan sillitehtaan tiloihin. Jouluna alullepantu
jääviini olikin valmis maistettavaksi
maaliskuussa. Juhannuksen tienoilla on
tulossa kuohuviini ja toinen laatu huokuvaa valmistuu syksyllä.

Samppanjan valmistustapaa
noudattaen
Brinkhall Sparkling noudattaa kuohuviinin teossa samppanjan tekotapaa.
Tämä tarkoittaa osakasomistaja Jaakko
Salovaaran mukaan sitä, että kuohuviinin Annetaan kypsyä ja kehittää kuplia
luonnollisesti, eikä hiilihappoa lisätä.
Kuohuviini valmistetaan omenasta,
joka kerätään rymättyläläiseltä omenatarhalta. Eri lajikkeet käytetään eri
astioissa ja yhdistellään valmistuksen
loppuvaiheessa.

Viinimyymälä kiinnostaa
matkalaisia
Brinkhall Sparklingin kunnianhimoinen
suunnitelma on saanut paljon kiitosta.
Yritys sai mm. hiljattain tuotteilleen virallisen Suomi 100 vuotta – tunnuksen.
Viinitehtaan myymälä on avoinna
lauantaisin ja kesällä useammin. Viinimyymälän uskotaan kiinnostavan varsinkin ryhmämatkalaisia.

12

Juhani Salovaara esittelee Brinkhall Sparklingin ensimmäistä omenaviiniä yrityksen avajaisissa Röölässä.
Samalla alueella on ravintola Röölänranta, jossa aloitti uusi yrittäjä tänä
keväänä. Röölässä toimii myös palkittu
silliperinnekeskus Dikseli. Heinäkuussa
Röölässä esiintyy Meriteatteri.

Fingerporissa puuhataan
kuntaliitosta
Kesällä 2017 Fingerporin idylli järkkyy, kun sitä uhkaa kuntaliitos Turkuun. Pakkoliitoksen voi välttää vain
yhdellä tavalla: Heimo Vesa saa tehtäväkseen todistaa Suomen hallitukselle,
että Fingerpori on elävä, kukoistava ja
suvaitsevainen paikka ihmisen asua ja
yrittää.

Tämä on lähtökohta Naantalin Emma Teatterin kesän esitykselle Kailon
saarella. Mukana kaupunkikuvaa kiillottamassa ovat niin kaupunginjohtaja
Homelius, suurrikollinen Pahani Julmu,
Rivo-Riitta, Krapula-Päivi, Mustanaamio kuin Jeesuskin.
Pian Fingerpori on valmis esittelemään koko Suomelle asukkaitaan, historiaansa, mittaamattoman arvokasta
kulttuuriaan ja rakasta väärinymmärrettyjen sanaleikkien kulttuuriperintöään.
Fingerpori-tarinan ovat kirjoittaneet
Naantalin näyttämölle Pertti Jarla ja
Petja Lähde. Esityksiä on toukokuun lopulta elokuun puoliväliin.
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NAANTALI
JUHLAVUODEN SUOSIKKIKOHDE

ITSENÄISYYDEN HENKI NAANTALISSA

Itsenäisyyden juhlavuoden tunnelmaa Naantalin lumossa. Aluksi lähdetään
kaikkia presidenttejä palvelleen Mamselli Kupiaisen matkaan mukaansatempaavalle
kierrokselle Kultarannan puutarhaan. Ravintola Pohjakulmassa nautitaan erityinen
juhlavuoden lounasmenu. Päivän lopuksi tutustutaan kuvatarinan kautta tasavaltamme
presidentteihin, ihmisiin iloineen ja suruineen. Kaikki ovat nähneet ja tehneet historiaa
paremman Suomen puolesta. Tarinan aikana tarjotaan kahvit ja makea kahvileipä.
Majoittuminen hotellissa tasokkaissa kahden hengen huoneissa.
Iltabuffet meren äärellä kruunaa päivän.
Hinta tiistaista lauantaihin:

159 €/hlö, kun ryhmässä min. 30 osallistujaa
Hintaan sisältyy teemaopastus Kultarannan puutarhassa, juhlalounasmenu,
presidenttiemme kuvatarina 1,5 tuntia, kahvi ja makea kahvileipä, 1 vrk majoitus
aamiaisineen Kultaranta Resortin Luhtihotellissa kahden hengen Standard
-huoneessa, hotellin saunaosaston vapaa käyttö ja iltabuffet. Retken kesto 1 vrk.
Yhdistä: Hauska ilta Emma Teatterissa Naantalin vanhan kaupungin liepeillä.
Kysy ryhmähintaisia lippuja!

VUONNA 2017 ITSENÄINEN SUOMI TÄYTTÄÄ 100 VUOTTA.

Juhlavuoden kunniaksi maamme kesähallintopääkaupunki Naantali pukeutuu
erityiseen juhla-asuun. Tervetuloa mukaan muistelemaan maamme eri vaiheita ja
kokemaan itsenäisyyden juhlavuoden kesäpääkaupunki kohteineen, juhlamenuineen,
ohjelmineen ja tapahtumineen.

SISARTEN LAULU

Tervetuloa vanhaan kaupunkiin eläytymään keskiajan birgittalaisnunnan tarinaan
opastetulla kierroksella, joka johdattaa ryhmänne 1400-luvun luostarin tunnelmiin.
Luostarin kaikuja aistitaan laulamalla oppaan johdolla samoja liturgisia säveliä, jotka
ovat sisarten laulamina soineet yli 500 vuotta sitten. Toki voi vain kuunnella ja nauttia
laulusta. Laulumatkalla syvennytään tutkimustietoon nojautuen myös birgittalaisluostarin arkeen osana pientä, vastaperustettua Naantalin kaupunkia. Maittava lounas
nautitaan meren äärellä. Lounaan jälkeen voi omatoimisesti tutustua Naantalin
museoon, jossa on birgittalaisluostarin pienoismalli.
Hinta:
alk. 31 €/hlö, kun ryhmässä min. 30 osallistujaa

Virkistävä
Kahvilakierros

S

uomi on kahvittelun maailmanmestarimaa, niinpä
Naantalissakin kysellään ahkerasti hyviä kahvipaikkoja. Kahvitteluhetkessä on aina jotain rentouttavaa
ja mukavaa; tavataan ystäviä, vaihdetaan kuulumisia ja virkistäydytään. Uudella omatoimisella Kahvilakierroksella pääsee
tutustumaan Naantalin erilaisiin ja persoonallisiin kahviloihin
ja samalla maistelemaan paikallisia herkkuja. Uuden kahvilakierroksen herkutteluhetken voi viettää joko vanhan kaupungin sydämessä, meren äärellä tai tehdä mukavan retken
saaristoon ja lähialueille. Maistuisiko kahvin kanssa Suomi
100 v. tyrnileivos tai lammasjäätelö? Kahvilakierroksen voi
tehdä ympäri vuoden, maistuuhan kahvikin meille suomalaisille vuodenajasta riippumatta.
info@visitnaantali.com.

Hintaan sisältyy teemaopastus 1,5 tuntia, sisäänpääsymaksu museon näyttelyihin ja
lounas seisovasta pöydästä. Retki voidaan toteuttaa kirkon yleisten aukioloaikojen
ulkopuolella. Suosittelemme syyskuiseksi retkeksi. Ei ilmaisia. Retken kesto n. 4 tuntia.
Edulliset ryhmäliput ja valmiit elämyspaketit ruokailuineen varaat Naantalin Matkailusta. Palvelumaksumme on 15 € / ryhmävaraus.
Naantalin Matkailu Oy
p. 02 435 9800
info@naantalinmatkailu.fi
www.visitnaantali.com
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Saariston herkkuja
Turun ruokafestareilla
Lassi Lähteenmäki

Turku on monipuolinen herkuttelijan kaupunki.
Ensi kesä tuo Turkuun taas uuden ruokafestivaalin.

S

aariston läheisyys heijastuu turkulaiseen ruokakulttuuriin vahvasti. Kalaa on tarjolla monipuolisesti ja
äyriäisille löytyy oma tilansa ruokalistoilla. Aurajokirannan ravintolat saavat kävijöiltä kiitosta ja tunnelma on
hyvä. Uusia herkuttelupaikkoja nousee kaupunkiin jatkuvasti.
Suurten purjelaivojen tapahtuman jälkimainingeissa avautuu Turun uusin ruokafestivaali.

Silakkaa moneen makuun
Aurajokirannassa
Saariston kalastajat ja kalanjalostajat valtaavat Aurajoen molemmat rannat kaksi kertaa vuodessa. Lokakuun loppupuolella pidetään silakkamarkkinat ja kesäkauden avauksessa huhtikuussa maustesilakkapurkit ja muut meren herkut vaihtavat
vilkkaasti omistajaa.

Varhaisperunan iloinen viikonloppu
Neitsytperunafestivaali on jo tuttu tapahtuma Turussa. Se järjestetään kesäkuussa, kun saariston eteläisiltä hiekkarinteiltä
alkaa uutta perunaa tulla enemmän myyntiin. Tänä vuonna
perunajuhlaa vietetään 16.-17. kesäkuuta eli viikkoa ennen
juhannusta.

Neitsytperunafestivaali pidetään Panimoravintola Koulun
pihalla. Tarjolla on perunaruokia useilla eri resepteillä. Turkulaiset ravintolat kisailevat myös parhaasta peruna-ateriasta.

Viiniä ja ruokaa veneiden lomassa
Ensi kesän ruokafestareiden uutuus on Turku Food & Wine,
joka pidetään merimuseo Forum Marinumin venekatoksessa
ja pihalla Aurajokirannassa Tall Ships Races – purjelaivatapahtuman jälkeen 27. - 29. heinäkuuta.
Tapahtumassa myydään lähialueen herkkuja ja katuruokaa
rennolla meiningillä. Tarkoituksena on se että ravintolayrittäjät myyvät teltoissaan maisteluannoksia. Tapahtuman järjestelyistä vastaa mm. Forum Marinumin uusitun ravintolan
taustayhtiö Voiveljet-yritys.

Herkkuja keväästä syksyyn
Ruokatapahtumia on Turussa muitakin. Maalaismarkkinat
pidetään toukokuun alkupuolella, kasvisruokatapahtuma on
elokuun alussa, olutfestivaaleja on kahtena viikonloppuna
elokuussa. Turun ruoka- ja viinimessut pidetään Turun messukeskuksessa lokakuun alkupuolella.

Aurajokirannat täyttyvät kalamyyjistä kaksi kertaa vuodessa, kevään saaristolaismarkkinoilla huhtikuussa ja lokakuussa silakkamarkkinoilla. Mukaan mahtuu myös muusikoita.
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TURKUUN JA SAARISTOON!
Saaristoristeily
Turku-Örö

79€

44€

Valmiit paketit saat Visit Turulta.
Mitäs tykkäisit, jos lähtisit tänä kesänä Turkuun ja kävisit
samalla maailman kauneimmassa saaristossa?
Visit Turku tuo kaikkea hauskaa vierailijoiden ulottuville
hyvin suunniteltuina valmispaketteina. Lähde kanssamme
päiväretkelle Örön entiselle armeijasaarelle tai Utön linnakesaarelle. Tutustu luksusristeilijöiden valmistukseen telakkakierroksella. Lasten kanssa toimii esimerkiksi opastettu Koiramäki-kierros ympäri historiallisen Turun kuuluisimpia kohteita.
Omatoimiselle kaupunkiseikkailijalle suosittelemme Visit
Turun etukortteja. FoodWalk -kortilla nautit maisteluannoksen
viidessä jokirannan ravintolassa. Museum Walk -kortti puolestaan avaa ovet kaikkiin Turun museoihin.
Tutustu koko tarjontaan ja osta kesähuvit helposti verkosta:
www.visitturku.fi/shoponline

Food Walk -maistelukierros

38€

rku Sightseeing

Museum Walk

30€

/hlö

Telakkakierrokset

10€

alk.

/hlö

Koiramäki-kierros

MATKAILUNEUVONTA • Aurakatu 2, 20100 Turku • p. 02 262 7444 • info@visitturku.fi • www.visitturku.fi
SHOPONLINE • www.visitturku.fi/shoponline • p. 02 262 7670
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Sibelius-museon konserttisarja

K

evät- ja syyskaudella Sibelius-museossa soi museon oma keskiviikkosarja. Lisäksi museossa järjestetään paljon muiden eri toimijoiden konsertteja. Huhtikuussa konsertoi 5.4. Tove Åman, ja ennen pää-

siäistä 12.4 Maria Kalaniemi ja Eero Grundström pitävät
levynjulkistuskonsertin.
Suomen solistiyhdistyksen muusikot Pasi Eerikäinen ja
Emil Holmström musisoivat 19.4. ja kauden konserttisarjan päättää 26.4. Turun Taideakatemian debytantti.
Sibelius-museossa on pidetty konsertteja keskiviikkoisin syksystä 1968 lähtien. Konserteissa on vuosien mittaan
esiintynyt niin kotimaisia kuin ulkomaisia taiteilijoita.
Sarjassa soi kamarimusiikki, kansanmusiikki ja jazz.

SIBELIUS-NÄYTTELY
SoITINNÄY T TELY
KoNSERTIT kevät- ja syyskaudella

1.2.2017– 7.1.2018

– kapellimestarit musiikin viestinviejinä 1917 – 2017

Museo avoinna:
Kevät- & syyskaudella 1.2.–30.4., 1.9.–30.11. | ti – su 11–16
Keskiviikkoisin konsertit klo 19, lippukassa avataan klo 18
Kesällä 2.5.– 31.8.2017 | ti ja to – su 11 – 16, ke 10 –18
Piispankatu 17, Turku | www.sibeliusmuseum.fi
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www.sibeliusmuseum.fi

Makunautintoja
Aurajoen rannalla
Aurajoen rannat Turun historiallisessa keskustassa heräävät kukoistukseen näin kevään kynnyksellä.
Ravintola Hus Lindman on hienostunut vaihtoehto pistäytyä lounaalle tai kahville. Jo pelkästään pieteetillä kunnostettu 1832 valmistunut empiretyylinen talo ja sijaintimme luonnonkauniissa pihapiirissä Aurajoen rannalla Tuomiokirkon kupeessa, takaavat elämyksen. Lisäksi herkullinen ruoka, hyvä palvelu ja edulliset tarjoukset.
Ryhmille Hus Lindman on mitä mainioin pysähdys paikka Turun aurajokirannassa aivan tuomiokirkon vieressä.
Aivan ravintolan vieressä on runsaasti maksutonta pysäköintitilaa. Uudistuneet herkulliset ryhmämenut takaavat
maistuvan makunautinnon. Hus Lindmannista saa tarvittaessa varattua vaikka kabinetin omalle ryhmälle. Keväällä
aukeaa myös Aurajoen puolella oleva terassi johon aurinko
paistaa lämpimästi pitkälle iltaan.
Seuraa Hus Lindmanin tulevia tapahtumia ja tarjouksia
sekä erikoisaukioloja sosiaalisesta mediassa instagram tai
facebook.
www.huli.fi.
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Viimeinen laiva avaa
Turun Kaupunginteatterin

T

urun Kaupunginteatteri palaa
kesän jälkeen takaisin peruskorjattuun teatteritaloon. Teatteri
avaa ovensa perjantaina 15.9., jolloin
päänäyttämöllä nähdään 16-kertaisen
Grammy-voittajan Stingin säveltämä ja
sanoittama, telakkamaailmaan sijoittuva
Broadway-musikaali Viimeinen laiva.
Viimeisen laivan tarina sijoittuu englantilaiseen Wallsendin kaupunkiin, jonka asukkaiden elämä on aina pyörinyt
telakan ympärillä. Tarinan päähenkilö,
Gideon Fletcher unelmoi kuitenkin toisenlaisesta tulevaisuudesta. Hän jättää
Wallsendin, telakan sekä elämänsä rakkauden nähdäkseen maailmaa. Kun Gideon palaa kotiin 14 vuotta myöhemmin,
hän löytää Wallsendista henkitoreissaan
olevan telakan sekä toisen miehen kanssa kihloihin menneen nuoruudenrakastettunsa – ja päättää pelastaa molemmat.
Musikaalin ohjaa Kaupunginteatterin
taiteellinen johtaja Mikko Kouki.

M A T K A I L U lehti

2 • 2017

Viimeisen laivan Gideonin roolissa
nähdään Tom of Finland –musikaalin
Touko Laaksosena loistanut Olli Rahkonen. Lisäksi mukana ovat mm. Anna
Victoria Eriksson, Mikael Saari, Taneli
Mäkelä ja Jussu Pöyhönen
Päänäyttämön toinen ensi-ilta on
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, joka saa ensi-iltansa 3.11.
Tuoreesta tulkinnasta vastaa yksi
nuoren ohjaajasukupolven tunnetuimmista nimistä, Lauri Maijala. ”Seitsemän veljestä on tarina pojista, jotka
ovat jääneet äidittömiksi ja isättömiksi. Turun Kaupunginteatterin valtavaa
näyttämöä ei täytetä väkijoukoilla,
vaan keskiössä ovat veljekset ja heidän väliset suhteensa. Veljillä ei ole
kuin toisensa”, Lauri Maijala kertoo.
Veljesten rooleissa nähdään Markus
Järvenpää, Paavo Kinnunen, Eero Milonoff, Joel Mäkinen, Olli Rahkonen,
Jonas Saari ja Joonas Saartamo. Muis-

sa rooleissa Ulla Koivuranta ja Petri
Rajala.
www teatteri.turku.fi
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Vanhojen puutalojen ja
huippuautojen Uusikaupunki juhlii
400-vuotissyntymäpäiviään juhliva Uusikaupunki on mielenkiintoinen matkakohde ympäri vuoden. Historialliset puutalokorttelit, meren läheisyys
sekä monipuolinen tarjonta näkemisissä ja tekemissä luovat upeat puitteet
vierailulle. Myös teollisuuden osalta Uudessakaupungissa ollaan nyt koko
Varsinais-Suomen, ellei peräti koko Suomen huipulla. Tämän vuoden lopussa
Valmet Automotiven autotehtaan henkilöstömäärän arvioidaan olevan jo
3 700 työntekijää.

T

änä vuonna itsenäinen Suomi täyttää 100 ja Uusikaupunki 400 vuotta. Syntymäpäivää vietettiin torilla
19.4. Semmareitten tahdittamana.
Juhlavuoden kesäkauden avaa suurtapahtuma Minifarmi &
Kukkamessut 20.-21.5. Merefestejä juhlitaan 10.-11.6. Nopperlan Antiikkimarkkinoilla 1.-2.7. meklaroi lauantaina itse
huutokauppakeisari Aki Palsanmäki.
Suomen huippuartisteja kuullaan Karjurockissa 13.-15.7.
Crusell-musiikkiviikolla 22.-29.7. huomioidaan Ruotsin, Venäjän ja Viron merkitys Suomen kulttuurielämässä teemalla
”Rakkaat naapurit”. Puutalokodit avautuvat kaikelle kansalle
2.-3.9. Seuraavassa viikonvaihteessa 8.-9.9. nautitaan vauhdin
hurmasta SM-rallin merkeissä.

Puutaloidylliä löytyy Uudestakaupungista kilometrikaupalla.

Mokeponeja nurkan takana ja
teatteria kaupunkijunassa
Tul toril – Uki 400 teematoritapahtumat viihdyttävät kesälauantaisin ja Pakkahuoneen iltatorit kesäkeskiviikkoisin. Toreilla, kohteissa ja tapahtumissa on aina myös mukavaa ohjelmaa
perheen pienimmille. Myllymuorin lasten seikkailuretkillä jahdataan heinäkuussa Mokeponeja. Uki 400 katujuna puksuttaa
jälleen keskikesällä ja uutta ovat junan kyydissä esitettävät teatteriesitykset. Tapahtumia löytyy lisää ja lisätietoja osoitteesta
uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri.

400 vuotta historiaa museossa
ja pyörän selässä
Historian havinaa voi aistia tupakkatehtailijan entisessä kodissa, Wahlbergin museotalossa. Suomen laajimman Automuseon
kolmessa isossa näyttelyhallissa riittää nähtävää. Hauskaan ja
todentuntuiseen tarinaan sekä toimintavapaisiin koneisiin, voi
tutustua lapsiakin kiinnostavassa Bonk-museossa. Pienpanimoperinteitä vaalii palkittu Vakka-Suomen Panimo.
Naivistitaiteilija Raija Nokkalan ja miehensä Pentti Nokkalan Taidetalo Pilvilinna on värikäs, hauska ja omaperäinen
taidekokemus. Matkailuoppaiden kesän kävelykierroksilla ja
puistopyöräilyillä pääsee tutustumaan puutalokaupungin mielenkiintoiseen historiaan.

Saaristoon kaljaasilla tai polkien
Kaupunginlahti rantabulevardeineen houkuttelee meren äärelle.
Sen rannalla sijaitsee myös suosittu Pakkahuoneen vierassatama. Meriristeilyjä järjestetään Selkämeren kansallispuistoalueella sijaitseville Isonkarin majakkasaarelle ja Katanpään linnakesaarelle. 130 vuotta vanhan kaljaasi Olgan matkassa voit
purjehtia Katanpäähän tai osallistua lasten Merirosvoristeilyille
sekä aikuisten Piraatti-perjantaille. Viihtyisän M/S Kertun kyydissä pääset majakkamatkalle, linturetkelle tai vaikkapa viettämään iltaa tietokilpailun merkeissä Torstaivisa-risteilyillä.
Uudenkaupungin Sukelluskeskuksen järjestämillä Hylkyretkillä vieraillaan kaupungin edustalla uponneiden vanhojen
purjelaivojen hylyillä. Velhoveden rengastiellä pääset saaristoon vaikkapa polkupyörällä ilman venettä tai huolta lautta-aikatauluista. Tämän takaa saarten lomitse rakennettu tie pienine
siltoineen.
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Mielensäpahoittaja
ja Housut pois
Uudenkaupungin Teatteriin

Kuva: Katja Laine

U

udenkaupungin Teatterissa on ensi syksynä
kaksi ensi-iltaa. Ensimmäinen ensi-ilta on
9.9. Tuomas Kyrön kirjaan perustuva Iloisia
aikoja, Mielensäpahoittaja.
Mika Myllyahon dramatisoimassa näytelmässä Mielensäpahoittaja päättää rakentaa itselleen arkun ja kirjoittaa
muistokirjoituksensa valmiiksi. Näytelmä käsittelee vanhenevan ihmisen oikeutta päättää itse elämästään. Vaikka
aihe on vakava, kyseessä on kuitenkin hauska komedia.
Näytelmän ohjaa teatterinjohtaja Jari Luolamaa.
Teatterin syksyn suursatsaus on David Yazbek ja Terrence McNallyn musikaali Housut pois. Housut pois on
viime vuosien suosituimpia musikaaleja ja nyt se vihdoin
tehdään Uutenkaupunkiin.
Musikaali on tavallisten työttömien miesten hulvaton
selviytymistarina laman ahdingosta parrasvaloihin. Se
käsittelee alati ajankohtaisia teemoja kuten työttömyyttä,
rahapulan kanssa painimista ja hyväksytyksi tulemisen
tarvetta, mutta vastapainoksi se korostaa tärkeitä arvoja
kuten elämäniloa, rohkeutta ja ystävän tukemista hädän
hetkellä. Tunnelin päähän syttyy valo kun Jerry, yksi ryhmän miehistä, keksii pähkähullun idean perustaa tavallisista miehistä koostuvan strippausryhmän! Hankkeen
myötä esiintyjät saisivat aimo annoksen kaivattua itsetunnon kohotusta ja keikoista saatavilla lipputuloilla voitaisiin heittää hyvästit paitsi housuille, myös rahahuolille.
Matkassa on vain yksi mutta. Miehet eivät osaa tanssia.
Pohjoismaiden kantaesityksen Housut pois sai Helsingin Kaupunginteatterissa vuonna 2002, ja siitä saakka sitä on esitetty menestyksekkäästi täysille saleille ympäri
Suomea.

Musikaalissa on yli 20 näyttelijää ja viisihenkinen orkesteri ja kyseessä onkin teatterin ehkä kaikkien aikojan
suurimuotoisin produktio. Musikaalin ohjaa Pauliina Salonius ja musiikin johdosta vastaa Petri Hatakka. Ensiilta on 18.11.

Uudenkaupungin Teatterissa

Musikaalikomedia
Housut pois

www.uudenkaupunginteatteri.Þ
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Esitykset:
17.11.17 - 24.3.18
Puh. 02 8451 5440
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Crusell-viikko 22.-29.7.2017

V

iikon teema ”Rakkaat Naapurit” tutkii ja juhlistaa
Ruotsin ja Venäjän merkitystä Suomen musiikkielämän kehitykselle.
Ruotsalainen ZilliacusPerssonRaittinen jousitrio esiintyy
Crusell-viikolla ensimmäistä kertaa ja Ukrainassa syntynyt
klarinetisti-kapellimestari Valentin Uryupin johtaa juhlakonsertissa Tapiola Sinfoniettaa sekä toimii myös solistina toisen
loistavan klarinetistin Andreas Sundenin kanssa.
400-vuotiasta Uuttakaupunkia onnitellaan mm. esittämällä
Händelin Ilotulitusmusiikkia Suomen oboe- ja fagottiseuran
voimin.
Tyylikästä ja huikeaa Jukka Eskola Quinteto Bossaa kuullan lauantaina 29.7.
Viikon konserteissa kuullaan mm. Tuuli Lindebergiä, Lunga puhallinkvintettiä, Tölöläbiä, Tuulia Ylöstä, Washington
Barellaa, Georg Klütschia, Emma Salokoskea ja lapsille on
tarjolla musiikillinen tarina ”Molli-kissa ja Duuri-hiiri.
Merkittävin satsaus vuonna 2017 on kuitenkin Kansainvälinen Crusell-huilukilpailu. Huilutaiteilija Petri Alangon
johtama juryn muina jäseninä toimivat Emily Beynon, Silvia
Careddu, Felix Renggli, Philippe Bernold. Kilpailun finalistit
esiintyvät kapellimestari Janne Nisosen johtaman Jousia Ensemblen säestyksellä.
www.crusell.fi

Tuuli Lindberg. Kuva Heikki Tuuli

Silvia Careddu. Kuva Neda Navaee

20

M A T K A I L U lehti

2 • 2017

Kuninkaantie on ikivanha postireitti ja se kulkee myös Kustavin halki.

Kuninkaantie soi Kustavissa, kuohuu
Piikkiössä ja hyrisee Kymenlaaksossa
Lassi Lähteenmäki

Uusi yhdistys nostaa vanhan ja monipuolisen Kuninkaantien matkailuarvoja.

N

orjan Bergenistä lähtevä ja Pietariin päättyvä Kuninkaantie kulkee koko Etelä-Suomen halki. Se on postitie, Suomen vanhin virallinen matkailutie ja eräs
Suomen merkittävimmistä teistä 1300-luvulta eteenpäin.
Nyt Kuninkaantie on uudessa nosteessa Kuninkaantie uuteen
kukoistukseen –hankkeen myötä. Viime vuoden lopulla perustettiin vielä oma yhdistys vaalimaan Kuninkaantien arvoa.
Matkailukohteita trimmataan tien varrella erilaisissa työpajoissa. Hankkeen tuloksia on jo tänä kesänä poimittavissa.

Tuorlan mailla toimivat myös Turun yliopiston observatorio
ja planetaario. Maaliskuussa planetaarion tiloissa aloitti pienpanimo nimeltään Kuninkaantien Panimo.
Panimon ensimmäinen olut on tšekkiläistyyppinen suodattamaton pils. Panimomestari Niko Hurskainen lupaa uusia makuja viimeistään kesällä.

Bachia Kustavissa

Kustavi

Kuninkaantien vanha postireitti kulkee Tukholmasta Turkuun
saariston halki. Matkan varrella on myös Kustavi, jossa Kuninkaantietä kunnioitetaan komealla kirkkokonsertilla lauantaina
15. heinäkuuta. Orkesterina on teemaan mainiosti sopiva Kuninkaantien muusikot.
Konsertissa kuullaan Johann Sebastian Bachin Jesu, meine
Freude. Kapellimestarina toimii Jonas Rannila. Kuninkaantien
muusikot on vuonna 2008 perustettu ammattilaisorkesteri, joka
konsertoi periodisoittimilla eri puolilla Suomea.

Tervetuloa maalta
ja mereltä!

Itäinen Suomi kaasuttelee
50-vuotiaan Kymen Automobiilikerhon kauden päätapahtuma on 10. kesäkuuta Kuninkaantien retkeilyajo. Tapahtuma on
osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa ja
myös yksi Kuninkaantie-hankkeen viidestä päätapahtumasta.
Tapahtuma alkaa perjantaina 9. kesäkuuta entisöinnin laatukilpailulla. Lauantaina on varsinainen retkeilyajo, jonka keskuksena toimii Kotkan Kantasatama. Kotkasta reitti suuntautuu
Haminaan ja sieltä edelleen Virolahdelle.
Elo-syyskuussa järjestetään vielä Laurin markkinat Perniössä, Jokipuiston tapahtuma Paimiossa ja Miilunpolttajan viikonloppu Raaseporissa.

Kuninkaantie myös kuohuu
Yksi Kuninkaantien varren mielenkiintoisimmista kohteista on
Tuorla Piikkiössä. Tuorlan majatalossa on majoitushuoneita,
ravintola ja mainio lähituotteilla kyllästetty kauppa.
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Kustavin kunta, puh. (02) 842 6600
Matkailuinfo kesä-elokuu, puh. (02) 842 6620
www.kustavi.fi
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Kauppilan umpipiha on alkuperäinen kokonaisuus.
Kuva Jukka Vehmas.

Laitilassa
merkittäviä
kulttuurikohteita

L

aitilassa, Turun ja Rauman välillä, on kaksi valtakunnallisesti arvokasta kulttuurikohdetta, Kauppilan umpipiha ja Untamalan kylä. Koukkelan
kylässä oleva Kauppila on alkuperäisellä paikallaan oleva
talonpoikaismuseo. Siellä on eri aikakausien rakennuksia
1600-luvun lopulta tälle vuosisadalle. Museokävijä voi virkistäytyä kahvilassa.
Untamalan ikivanhassa raittikylässä on harvinainen kyläkirkko, jonka vieressä kirkkomaalla on Kalevanpojan viikatteentikku. Kylänraitilla on Sarkin talonpoikaismuseo ja
kylätalo Ventolassa kesäkahvila. Untamassa on lisäksi Kulttuurikeskus Untamala taidenäyttelyineen.
Laitilan pitkä historia näkyy maisemassa. P. Mikaelin
kirkko upeine holvimaalauksineen on valmistunut 1483.
Harvinainen sivualttari on rekonstruoitu.
Kirkon vieressä on Kustaa Hiekan lukutupa, joka valmistui vuonna 1937 maaseudun ensimmäiseksi kirjastotaloksi.
Lähellä on 1700-luvulta peräisin oleva, matkailuinfona toimiva Poukan talo.
Uudessa liikekeskuksessa on ajanmukainen kirjasto. Katukuvaa kaunistaa tunnelmallinen ja perinteikäs Tiihosen
kahvila. Funkistyyliä edustaa digitaliosoitu elokuvateatteri
Kino.
Keskustan vanhinta historiaa löytyy Rukoushuoneenmäeltä, jossa rautakauden kalmistomäellä on monipuolinen ja
värikäs ketokasvillisuus. Mäellä sijaitseva Walon talo (1886)
on maamme vanhin seurantalo.
www.laitila.fi
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Kesäkauden avajaisilla on nyt nimi

Merikarvianjokipäivä

M

atkailustaan
tunnetun
Merikarvian aktiivinen
kesä nytkähtää käyntiin
pitkän vappuviikonlopun lauantaina
29. huhtikuuta kun Merikarvianjoen
koskien kuohujen partaalla päästään
koko perheen messu- ja huutokauppatapahtuman pariin. Nyt jo toisena vuotena peräkkäin merikarvialaiset avaavat kesän näin räväkästi: Huutokauppakeisari Aki Palsanmäen ja muiden
lukuisten julkkiskalakisan vieraiden
tähdittämään tapahtumaan odotetaan
jopa 3000 kävijää. Huutokaupassa on
kaupan ilman pohjahintaa ainakin autoa, venettä ja kalastusaiheisia palkintoja kymmenien tuhansien eurojen arvosta!
Vanhan sahamiljöön ja kunnan keskustan tuntumassa virtaavan Merikarvianjoen ympäristö luo tunnelmalliselle koko perheen tapahtumalle upeat
puitteet. Noin 50 retkeilyn ja kalastusalan näytteilleasettajaa, julkkisten kalakisa, eri tietoiskut sekä tapahtuman
kruunaava huutokauppa kutsuvat niin
perhokalastajat kuin muuten iloisesta
messutunnelmasta kiinnostuneet Merikarvialle lauantaina aamukymmenestä
iltakuuteen. Tapahtuma on kävijöilleen
ilmainen ja sen järjestää Etelä-Suomen
parasta lohijokea ylläpitävä Merikarvianjoen kalakierros.
Lisää Suomen juhlavuoden kesän tapahtumista Merikarvialla voit lukea sivuiltamme www-merikarvia.fi, olemme myös facebookissa!
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Merikarvianjoki-päivän Julkkisten -kalastuskilpailun ensimmäinen kilpailija on Maajussi-Tero. Merikarvian kasvatti on tuonut kotiseutuaan esille mm. Maajussille Morsian
tv-ohjelmassa.

TV:stä tuttu Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki joukkoineen on mukana Merikarvianjoki-päivässä ja vetää tapahtumassa huutokaupan, jonka huudettavien tuotteiden yhteenlaskettu arvo on useampia kymmeniä tuhansia euroja.
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Rauman Kaupunginteatterin
syksyssä
Rauman Kaupunginteatterin syyskaudella nähdään kaksi ensi-iltaa:
kotimainen kantaesitys, musiikkinäytelmä Rakastunut Ryti
sekä Ray Cooneyn brittifarssi Koukussa

R

akastunut Ryti on Tapio Liinojan ja Reidar
Palmgrenin kirjoittama musiikkinäytelmä Risto
Rydin elämästä. Näytelmä seuraa huittislaisen talonpojan pojan matkaa raumalaisen lakiasiaintoimiston kautta Suomen viidenneksi presidentiksi ja lopulta tuomituksi sotasyylliseksi. Esityksen ohjaa Antti Majanlahti
ja musiikista vastaa Perttu Suominen. Rooleissa nähdään
muun muassa Jaakko Tohkanen (Risto Ryti), Tiia Ollikainen (Gerda Ryti os. Serlachius) ja Pertti Koivula (Alfred
Kordelin. Ensi-ilta 14.lokakuuta.
Syyskaudella nähdään myös vauhdikas ja yllättävä farssi Koukussa. Luvassa on taattua Ray Cooney -laatua, kun
lontoolainen taksikuski John Smith (Timo Julkunen) huristelee salaa kahden kotinsa välillä. Perheet ovat luonnolli-

LIPUNMYYNTI

puh. (02) 8376 9900
www.raumanteatteri.fi

RAUMAN
KESÄTEATTERISSA
2.6. - 8.7.2017

24

M A T K A I L U lehti

2 • 2017

Olkiluodosta
ilmastoystävällistä
ydinsähköä

T

eollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa,
Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön
kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.
Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.
sesti toisistaan autuaan tietämättömiä, ainakin toistaiseksi.
Näytelmän ohjaa Petri Jäärni. Koukussa-farssin ensi-ilta 9.
syyskuuta.
Syyskauden ohjelmistossa jatkaa myös jo kevätkauden
yleisöä viihdyttänyt Timo Julkusen hulvaton monologi
Isyyspakkaus. Lisäksi marraskuussa Rauman Kaupunginteatterin lavalla seikkailee lastenkirjoista ja valkokankaalta
tuttuja hahmoja, kun Linnateatteri saapuu kaupunkiin esityksellään Tatu ja Patu työn touhussa.

Suomen suosituin poliisi
Rauman kesäteatteriin
Rauman kesäteatterissa nähdään tulevana kesänä Neil
Hardwickin ja Jussi Tuomisen samannimiseen, aikanaan
hauskimpana kotimaisena televisio-ohjelmana palkittuun
televisiosarjaan perustuva Reinikainen. Rauman kesäteatteriin esityksen dramatisoi ja ohjaa Olka Horila.
Näytelmän nimiroolin tekee itseoikeutetusti jo katsojaennätyksiä rikkoneissa Tankki täyteen -esityksissä Reinikaisen roolissa viihdyttänyt Jukka Rasila. Konstaapeli Hautamäen roolissa nähdään Mikko Kivinen ja ylikomisario
Rautakalliona Mika Räinä. Teemu Aromaa tekee konstaapeli Katajan roolin ja Antti Peltola on konstaapeli Ek. Sosiaalityöntekijä Alli Hinkkana nähdään ensimmäistä kertaa
Raumalla vieraileva, Kumman kaa -televisiosarjasta tuttu,
Minna Koskela.
Rauman kesäteatteri sijaitsee luonnonkauniissa Fåfängassa, aivan merenrannan läheisyydessä. Katsomo on katettu.

Jos nyt pitäisi käydä yhdessä
näyttelyssä
Olkiluodon Sähköä uraanista -tiedenäyttely
avaa ovet ydinvoiman maailmaan.
Tule näkemään ja kokemaan miten sähköä syntyy!
Olkiluodon Vierailukeskus
27160 Eurajoki
www.tvo.fi

Lisätietoja: www.raumanteatteri.fi
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Sävelten siivin Jämillä

T

enori Jyrki Anttilan konserttitoimisto OperArt järjestää monipuolisen viikonlopputapahtuman Jämillä heinäkuussa. Sävelten
siivin -tapahtumassa on tarjolla useita
konsertteja kolmen päivän ajan.
”Jämi on tullut minulle tutuksi 25
vuoden aikana, ja reilu vuosi sitten rakennutimme perheen kanssa oman mökin Jämin mökkialueelle. Viime kesänä
järjestimme Jämillä ensimmäisen konserttimmekin”, kertoo tenori Jyrki Anttila.
”Jämissä on valtavasti potentiaalia
kasvaa yhdeksi merkittävimmistä matkailukohteista, ja Sävelten siivin- tapahtumallamme haluamme rikastuttaa alueen kulttuurielämää. Esimerkiksi yleisön rakastamaa operettia on
tarjolla hyvin vähän huolimatta siitä, että Jämillä on niin upea tapahtumatila kuin Jämi Areena. Ensi vuoden kesänä järjestämme Jämi Areenalla
Mustalaisruhtinatar-operetin.”
Perjantaina 21.7. Jämi Areenalla esiintyvät kansan rakastama tangokuningatar Arja Koriseva ja tenori Jyrki Anttila. Konsertti-iltaan on yhdistetty myös
Jämitanssit, jonne saapuvat esiintymään
lisäksi toinen tangokuningatar Heidi Pakarinen sekä tenori Aki Alamikkotervo.
”Maljanne, herra kreivi!”- operettigaala herättää henkiin operetin lumoavimmat hetket Jämi Areenalla lauantaina 22.7. Tätä tarinallista konserttia

on esitetty menestyksekkäästi Suomen
konserttitaloissa syksyn 2016 aikana.
Konsertin ohjelmistossa on parhaimpia
paloja opereteista kuten Wieniläisverta,
Paganini, Hymyn maa ja Lintukauppias.
Sävelten siivin- viikonlopputapahtuman päättää tenori Jyrki Anttilan ja
pianisti-urkuri Maija Anttilan hengellinen konsertti Soi kiitoksein Jämijärven
kirkossa sunnuntaina 23.7. Viime syksynä Jyrki Anttila on julkaissut uuden
hengellisen levynsä Soi kiitoksein. Samannimisessä konsertissa kuullaan kappaleita kuten Armolaulu, Oi muistatko
vielä sen virren, Volgalaulu sekä nimikkolaulu Soi kiitoksein.

Operettien iloa syksyyn
Syksy 2017 tuo tullessaan kaksi OperArtin tuottamaa, upeaa operettia: huippusäveltäjä Franz Lehárin Paganinin ja
Emmerich Kálmánin suosikkioperetin
Mustalaisruhtinattaren.
Lehárin Paganini on viulisti Paganinin ja Napoleonin sisaren Anna Elisan elämään perustuva intohimoinen
rakkaustarina, joka sisältää operetille
tyypillistä kepeyttä ja huumoria. Teosta on esitetty Suomessa viimeksi
1920-luvun lopussa, teos saa uuden ensi-iltansa lokakuussa Järvenpäätalossa.
Kálmánin Mustalaisruhtinatar on huumaava operettiklassikko täynnä polttavia tunteita ja operettikirjallisuu-
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den rakastetuimpia melodioita, kuten
“Muistathan kai”, “Rakastaa voi monta
kertaa”, “Heia heia in der Bergen” ja
“Riemumielin rinta tahtoo”. Ensi-ilta
järjestetään Lohjan Laurentius-salissa,
jonka jälkeen operetti lähtee kiertueelle
marraskuussa.
Lisätietoja:
www.operart.fi www.facebook.com/
OperArt.JyrkiAnttila www.instagram.com/operartjyrkianttila

M A T K A I L U lehti

2 • 2017

SÄVELTEN SIIVIN

PE 21. – SU 23.7.2017 JÄMI AREENA, JÄMI

Lauluni aiheet

Pe 21.7. klo 19.00

Arja Koriseva ja Jyrki Anttila. Orkesteri Kimmo Leppälän johdolla
SUOMALAISEN MUSIIKIN KOSKETTAVIMMAT LAULUT KLASSISESTA VIIHTEESEEN SADAN VUODEN AJALTA
Liput konserttiin 33,50€e

Jämitanssit

Pe 21.7. klo 21.30

Arja Koriseva, Heidi Pakarinen, Aki Alamikkotervo, Jyrki Anttila
Lippu tansseihin 20€e (yhteislippu 43,50€e)

Maljanne, herra kreivi

La 22.7. klo 15.00

Jyrki Anttila, Tiina-Maija Koskela, Aki Alamikkotervo,
Tiina Vahevaara, Jouni Kokora, Ville Salonen, pianisti Maija Anttila
TARINALLINEN KONSERTTI HERÄTTÄÄ HENKIIN
OPERETIN LUMOAVIMMAT HETKET!
Liput 33,50 e. Konsertin jälkeen illallinen Korsulla, 40€e.
Menu ja varaukset: www.korsuretket.fi

Su 23.7. klo 10 & 15
Klo 10.00 JUHLAJUMALANPALVELUS, Jämijärven kirkko.
Yhteistyössä: Jämijärven srk
Klo 15.00 SOI KIITOKSEIN, LEVYNJULKISTAMISKONSERTTI, Jämijärven kirkko
Tenori Jyrki Anttila sekä Maija Anttila, piano.
Liput 25 e / 20 e (5 e hyväntekeväisyyteen)
HUIPPUSÄVELTÄJÄ FRANZ LEHARIN LUMOAVA OPERETTI! Suomessa viimeksi 1920-luvulla

SOLISTEINA MM:
Jyrki Anttila, Tiina Vahevaara,
Emilia Vesalainen-Pellas,
Tiina-Maija Koskela
Ville Salonen, Hedvig Paulig

JÄRVENPÄÄ-TALO
La 21.10.2017
klo 15.00 Ensi-ilta ja 19.00
Su 22.10.2017
klo 14.00
La 28.10.2017
klo 15.00 ja 19.00
Su 29.10.2017
klo 14.00

Operettiorkesteri,
Lohjan operettikuoro

Liput: 43 e, ryhmät 37€e.
Lippupiste. Järvenpää-talon lipunmyynti
0600 10 800
1,98€ / min. + pvm.

lippupalvelu

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

PÄÄROOLEISSA MM.:
Johanna Rusanen-Kartano / Tiina
Vahevaara / Tiina-Maija Koskela,
lippupalvelu
Petrus Schroderus / Jyrki Anttila /
Jaakko Kortekangas ja Aki Alamikkotervo /
Ville Salonen, Jouni Kokora
Salonkiorkesteri Operetta
Lohjan operettikuoron jäsenistä koottu
10-henkinen lauluryhmä
OPERART RYHMÄMYYNTI
Joustavat myynti- ja toimitusehdot ryhmille, min. 10 hlöä:
ryhmamyynti@operart.fi, 044 770 3589
Lisätiedot kaikista esityksistä: www.operart.fi

matkailulehti_178x260.indd 1
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La 30.9.2017
Su 1.10.2017
Su 5.11.2017
La 11.11.2017
Pe 17.11.2017
La 18.11. 2017
Su 19.11.2017

klo 14.00 (Ensi-ilta) ja 18.00, Laurentius-sali, LOHJA
klo 14.00,
Laurentius-sali,
LOHJA
0600
10 800
1,98€Tapiolasali,
/ min. + pvm.
klo 14.00,
ESPOO
klo 14.00 ja 18.00, TURUN KONSERTTITALO
klo 19.00, Madetojan sali, OULU
klo 15.00 ja 19.00, Madetojan sali, OULU
lippupalvelu
klo 15.00, Madetojan sali, OULU

Liput: 42,50€ e/ ryhmät 36€e. Lippupiste / Ticketmaster

0600 10 800
1,98€ / min. + pvm.

0600 10 800

lippupalvelu

1,98€ / min. + pvm.

21.3.2017 14.51
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lippupalvelu

Antiikkia ja kesäkonsertteja
Raaseporissa
Antiikin, designin, taiteen ja vintagen perinteikäs kesätapahtuma Fiskarsin Antiikkipäivät
järjestetään jälleen Fiskarsin Vanhalla veitsitehtaalla heinäkuisena viikonloppuna.

N

äytteilleasettajina on yli 70 kokenutta ammattikauppiasta. Heidän vuosien varrella kasvanut kokoonpanonsa on kokoontunut Raaseporin alueen
antiikkitapahtumissa jo vuodesta 1991 lähtien.
Kauppiaiden yhteisvoimin järjestämä Fiskarsin Antiikkipäivät on yhdistyksen vuosittaisen toiminnan päätapahtuma. Tapahtuma tarjoaa laadukkaan valikoiman sisustukseen,
kattaukseen ja keräilyyn soveltuvia huonekaluja, taidetta,
pienesineitä ja tekstiilejä 1700 –luvun antiikista 1900 –luvun designiin asti. 6. – 9.7.2017. Facebook: Fiskarsin An-
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tiikkipäivät - Fiskars Antikdagar Instagram: @fiskarsinantiikkipaivat, #antiikkipaivat

Tammisaaren Kesäkonsertit
Festivaalin taiteellinen johtaja Jukka-Pekka Saraste ja
Suomalainen Kamariorkesteri tarjoavat tuttuun tapaan
festivaalin laadukkaiden konserttien nautinnolliset musiikkielämykset 3.-6.8. Tänä vuonna Tammisaaren Kesäkonserteissa esiintyvät solisteina pianisti Arthur Jussen sekä
sellisti Jonathan Roozeman. Perjantaina estradin valtaa
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sopraano Anu Komsi, ja Kesäkonserttien päätöskonsertissa
sunnuntaina kuullaan kamarimusiikkia Suomalaisen Kamariorkesterin uuden Nuorisoakatemian nuorten muusikoiden
esittämänä.

Tammisaaren Luontokeskus
Luontokeskus kertoo kiinnostavasti Itämeren ja länsiuusi-

maalaisen saariston muuttuvasta luonnosta. Lapsille suunnatussa näyttelyssä voit ihmetellä vedenalaisia ääniä, ihastella kalastajamökkiä, etsiä vieraslajeja kuivasta akvaariosta
ja tutustua kosteikon elämään. Kodikas luontokeskus toimii
1840-luvulla rakennetussa talossa. Samassa talossa on myös
ollut Diskotek Gnägget .
tammisaari@metsa.fi www.luontoon.fi

VINKKI!

Haluatko infoa
palveluista

a?

ja tapahtumist

NEN
LATAA ILMAI
BORG
VISIT RASE
helimeesi
- sovellus pu

Raasepori - kulttuurimaisemien aitiopaikka
Helsingin ja Turun puolivälistä löytyy Raasepori – entinen Tammisaari, Karjaa ja Pohja.
Koe suomalaisen historian ja kulttuurin helmet monimuotoisissa maisemissa.
Historialliset Fiskarsin ja Billnäsin ruukkimiljööt –

vanhin kävelykatu. Kulttuuritapahtumat, festivaalit,

kauppoja, kahviloita ja kauniita rakennuksia. Upea Mustion

design, käsityö ja taide. Lähiruokaa, tilakauppoja ja

Linna puutarhoineen sekä Raaseporin uljaat linnanrauniot.

toreja. Upea saaristo, komeat maisemat sekä moni-

Viehättävä Tammisaari, jossa vanha kaupunki ja Suomen

puoliset pyöräily- ja vaellusreitit.

Lisätiedot www.visitraasepori.com tai tourist.office@raasepori.fi
raasepori_matkailulehti_ilmoitus_3.indd 1
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Kulttuuria ja nähtävyyksiä
moneen lähtöön

L

ounais-Suomessa, maailman suurimman saariston
Saaristomeren ympäröimänä, löytyy Kemiönsaarten idylli. Kemiönsaaren alueeseen kuuluu Suomen
suurimman rannikkosaaren lisäksi noin 3 000 saarta ja luotoa.
Noin 30 niistä on ympärivuotisesti asuttuja.
Kulttuuria saari tarjoaa kuumimpaan kesäaikaan moneen
lähtöön. Saaren suurin kesätapahtuma Baltic Jazz 7.–9.7. tarjoaa upeata antia kaikille mauille Taalintehtaan merellisessä
ruukkikylässä. Intiimi Kemiönsaaren Musiikkijuhlat 10.-17.7
tarjoaa kamarimusiikin helmiä saaren fantastisissa kulttuurimaisemissa. Saaren vanhat kartanot, kuten Amos Andersonin
perustama Söderlångvik, ovat suosittuja pysähdyspaikkoja
täynnä elämyksiä, ja toimivat kirkkojen lisäksi musiikkijuhlien
esiintymispaikkoina. Monikulttuurifestivaali Norpas 4.-6.8 sekä suurta suosiota saanut September Open 9.9. korjuujuhlillaan
ja Keskiaikaisilla saaristolaismarkkinoillaan ovat tapahtumia
joita kannattaa merkitä kalenteriin.

Seudun saaristo on hieno lomakohde. Örön linnakesaarelle
keskellä Saaristomeren kansallispuistoa, sekä pohjoismaiden
korkeammalle majakalle Bengtskärille pääsee joka päivä venevuoroilla Kasnäsista. Aidon tuulahduksen tarunhohtoisesta viikinki-ajasta saat Rosalan viikinkikylässä, joka historiaa elävöittävänä vierailukeskuksena on ainoa laatuaan Suomessa. Kemiönsaarten tunnetuin satamakylä on Taalintehtaan vanha ruukkimiljöö, jossa on ollut rautateollisuutta vuosina 1686–2012. Koe
keskiviikko- ja lauantaitorit, hieno ruukkimuseo, vierassatama,
kahviot ja keskustan kauniit historialliset talot.
Jos sinulla on perheen pienimmät takapenkillä, niin suosittelemme lossiseikkailua Högsåran saarelle ja vierailua idyllisessä Farmors Caféssa sekä saaren hienoilla hiekkarannoilla. Jos
meri houkuttelee, suosittelemme lämpimästi myös yleisöpurjehdusta Eugenia-jahdilla tai Inga-kaljaasilla, tai miksi ei veneristeily Taalintehtaalta Söderlångvikiin. Lisää tietoja Kemiönsaarten tapahtumista löydät sivulla .

Elämyksiä saaristossa, Turussa ja Ahvenanmaalla
Nyt pääset ulkosaaristoon ilman omaa venettä uudella
Ulkosaaristoreitillä. Osallistu purjehduksiimme
Turusta Tall-Ships-Race tapahtuman aikana tai varaa
upea s/y Albanus ryhmällesi. Tutustu Seilin saareen
tarinoineen, Saariston rengastien pieniin kyliin, upeisiin majakoihin ja Saaristomeren kansallispuistoon
ja Örön linnakesaareen. Vieraile musiikkipäivillä
tai kesäjuhlilla. Varaa meiltä retkipaketit, majoitukset, aktiviteetit. Räätälöimme retkiä myös toiveittenne
mukaan!

www.VisitKemiönsaari.fi
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Suomen Saaristovaraus Oy
+358 (0) 2 410 6600
info@saaristovaraus.fi
www.saaristovaraus.fi
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Taidetta ja luontoa
kauniissa saaristomaisemassa

Perinnepurjelaiva, kaljaasi Inga tekee purjehdusretkiä Söderlångvikin museolta lähisaaristoon heinäkuussa 2017.

V

ietä aurinkoinen saaristopäivä Söderlångvikin
luonnonkauniista ympäristöstä nauttien. Vieraile
museossa, kierrä puistossa ja herkuttele Café Vivanissa, joka tarjoaa päivittäin raikkaan, lähiruoasta valmistetun lounaan.
Långvikin poukamassa, Kemiönsaaren lounaisosassa sijaitseva Söderlångvikin kartano tarjoaa ainutlaatuisen lomakokemuksen kuvataiteista, historiasta ja luonnosta kiinnostuneille
matkailijoille. Museona toimivassa päärakennuksessa voi tutustua liikemies ja taidemesenaatti Amos Andersonin (18781961) vaiherikkaaseen elämään, hänen taidekokoelmaansa
sekä vaihtuviin kesänäyttelyihin. Tämän vuoden näyttelytaiteilijat ovat Tapani Raittila museon päärakennuksessa sekä
Kati Immonen Café Vivanissa.
Kesäisin Söderlångvikissa järjestetään runsaasti erilaisia
tapahtumia aina konserteista valokuvaustyöpajoihin ja aamujoogaan museon kattoterassilla. Lisäksi järjestämme risteilyjä
ja purjehdusretkiä lähisaariston kauniissa maisemissa. Lisätietoja risteily- sekä purjehduspaketeista löydätte verkkosivuiltamme.
www.soderlangvik.fi
www.facebook.com/soderlangvik

Söderlångvikin museossa
voit aistia mm. kristallikruunujen tuomaa ylellisen viehkoa tunnelmaa.
Kuva: Pekka Turunen”
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Luontoa, taidetta
ja paikallisia
herkkuja kauniissa
saaristoympäristössä
Kemiönsaarella

Söderlångvikin kartano • Avoinna 15.5.–31.8. joka päivä
klo 11–18 • Lounas päivittäin 1.6.-31.8. klo 11–14 •
Syyskuussa auki viikonloppuisin • Suljettu 23.–25.6.
Amos Andersonin tie 2, 25870 Dragsfjärd •
Puh. (02) 424 662 • www.soderlangvik.fi
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Hurjien tarinoiden Seili
lisää matkailupalveluja
Lassi Lähteenmäki

Seili on vain kahden kilometrin pituinen saari mutta tarinoita sieltä irtoaa sitäkin enemmän.
Lepra- ja mielisairaiden kotisaari avautuu kesällä matkailulle entistä laajemmin.

T

urun saaristossa Rymättylän ja
Neuvon välissä Paraisilla sijaitseva Seili on ollut matkailijoiden käytössä lähinnä kesäaikaan. Seili
on ollut pistäytymiskohde, sillä yöpymistiloja saari ei ole matkailijoille tarjonnut. Nyt kesällä tilanne muuttuu ja
palvelu paranee.
Skärgårdskompaniet on vuokrannut
Seilin saarelta kymmenen rakennusta,
joihin sijoitetaan majoitustiloja, ravintoja ja mm. kahvila. Skärgårdskompaniet on sama yritys, joka käynnisti hiljattain matkailutoiminnan varuskuntasaari Örössä Kemiönsaarella.
Saaren omistaa Turun yliopisto, jonka Saaristomeren tutkimuslaitoksen
kenttäasema on toiminut Seilissä ympärivuotisesti yli 50 vuotta. Vuokralle menee vain osa tiloista ja yliopisto jatkaa
saarella entiseen tapaan. Esimerkiksi
vuonna 1851 Turun kaupunginarkkitehti P.J. Gyllichin piirtämä iso kivinen
päärakennus jaetaan tutkimuskeskuksen ja matkailijoiden kesken.
Seilin saarella on vieraillut vuosittain
noin 7000 henkeä. Jatkossa kävijämäärien uskotaan kasvavan reippaasti.

Mielisairaita ja spitaalisia
Seilin historia sairaalasaarena alkoi
vuonna 1600-luvulla. Kustaa II Adolfin
määräyksestä Seiliin sijoitettiin Turun
hospitaalien leprapotilaat, mielisairaat
ja muita kroonikoita. Viimeinen spitaalipotilas kuoli v 1785 ja sairaalatoiminta päättyi lopullisesti vuonna 1962. Nykyinen puukirkko rakennettiin vuonna
1733.
Seiliin päätyneet mielisairaat tiesivät,
että vain harva pääsee saarelta pois. Tämä ei silti estänyt potilaita haaveilemasta paluusta.
Seilin koskettavista ihmiskohtaloista
on tehty tutkimuksia, lauluja ja teatteria. Katja Kallion Yön kantaja – kirja
julkistettiin pari viikkoa sitten. Saaren
historiaan voi syventyä myös audiomatkan eli opastavan kuunnelman muodossa.
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Seilin puukirkko on 1700-luvulta. Sen ympärillä on lukuisia hautoja, esittelee hiljattain eläkkeelle jäänyt Saaristomeren tutkimusaseman johtaja Ilppo Vuorinen.

Yhteysaluksella
Rymättylästä ja Nauvosta
Seilin saarelle pääsee melkein läpi vuoden. Nauvosta liikennöivä m/s Falkö
rantautuu Seiliin päivittäin sulan veden
aikana. Toukokuun puolivälistä alkaen
Falkön tilalle tulee m/s Östern, joka liikennöin koko kesän.
Östern lähtee Nauvon vierasvenesatamasta Seiliin ja sieltä edelleen Rymättylän Hangan laituriin. Kesällä Seiliin
pääsee kolmesti päivässä joko Nauvosta
tai Rymättylästä. Saarelta löytyy laituripaikkoja myös veneilijöille.
Seilin kiinnostavat luonto- ja kulttuurikohteet ovat lähellä toisiaan ja paras
tapa on kulkea jalkaisin kapeita hiekkateittä pitkin. Seilissä ei ole lupa kulkea
omalla autolla, joten ajopeli pitää jättää
Hankaan tai Nauvoon.
www.ostern.fi/aikataulu
www.finferries.fi http://
seilinmuseokirkko.blogspot.fi

Kesäisin Seilin saarelle pääsee Nauvosta ja Rymättylästä m/s Östernin kyydissä.
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Ahvenanmaan tapahtumia
sistä tulleita ajanhenkisiin asuihin pukeutuneita viikinkejä.
Alueella voi nauttia viikinkiajan musiikista ja lauluesityksistä sekä seurata aseharjoituksia ja vauhdikkaita taisteluesityksiä.
Markkinoilla on myös käsityöläisiä, kuten nahanparkitsijoita, seppiä, korunvalmistajia ja hopeaseppiä, jotka valmistavat kauniita käyttö- ja taide-esineitä vanhojen menetelmien mukaan, sekä tietenkin paljon myös muiden käsitöiden,
tekstiilien ja kotitekoisen leivän myyjiä.

Ahvenanmaan urkufestivaali
Urkufestivaali on Ahvenanmaan vanhin jokavuotinen kulttuuritapahtuma, joka tarjoaa korkealuokkaisia konsertteja
ahvenanmaalaisissa kirkoissa. Konsertit järjestetään useissa
eri kirkoissa ja konserttisaleissa. 25.6-1.7.2017

Ahvenanmaan meripäivät
Maarianhaminan merikorttelissa 19.7.-23.7, meripäivillä nautitaan perinneveneistä, saaristolaiskulttuurista, merimiestaidoista sekä tietenkin hyvästä ruuasta, juomasta ja
musiikista.

Viikinkimarkkinat
Koko perheen viikinkiseikkailuun Viikinkimarkkinoilla
28.–30.7. Ahvenanmaan Kvarnbossa. Sukella kansanjuhlaan ja tee aikamatka Ahvenanmaan viikinkikauteen: narreja, ilveilijöitä, soittoniekkoja, käsityöläisiä, viikinkejä ja
taistelunäytöksiä, taidokkaita lettejä ja viikinkiajan mukaan
pukeutuneita aikuisia ja lapsia iloisessa ihmisvilinässä, viikinkityylistä musiikkia, tanssia, ruokaa ja juomaa..
Suosittujen Viikinkimarkkinoiden kävijämäärä on vuosittain noin 10 000, ja tapahtuma lasketaan yhdeksi Pohjoismaiden suurimmista viikinkitapahtumista. Paikalla on Ruotsin, Suomen, Englannin, Saksan ja Puolan viikinkiyhdistyk-

Rockoff
Rockoff-festivaali 21.7.-29.7. täyttää Maarianhaminan torin
ruoalla, musiikilla ja festivaalikansalla.

Ahvenanmaan sadonkorjuujuhlat 22.9.-24.9.

Ryhmämatka Ahvenanmaalle
Lähde ystäviesi tai vaikka oman yhdistyksesi kanssa
kiinnostavalle matkalle Ahvenanmaalle tutustumaan
puutarhoihin, käsitöihin ja kotoisiin kahviloihin.
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Puh. 018-28 040. info@alandsresor.fi
www.alandsresor.fi facebook.com/alandsresor
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Anu Pentik, tunnelmanluoja
Arvostetun keramiikkataiteilijan uudet teokset juhlistavat
kauneutta, rohkeutta ja elämäniloa.

V

ivahteikkaat värit, luonnonläheiset muodot ja
lämmin tunnelma – Anu Pentikin kädenjälki on
ollut merkittävä osa suomalaista keramiikkaa jo
vuosikymmenten ajan. Kolme tilaa -näyttely esittelee palkitun
keraamikon uutta tuotantoa ja täyttää Helsingin Taidehallin
salit suurikokoisilla installaatioilla.
Uudet, valtavat teokset kuljettavat katsojan läpi kolmen tilan: Korkean taivaan, Kivisen maan ja Värikkään paratiisin.
Pentik työsti näyttelyä varten yli viisi tonnia savea, joista rakentui mm. 300 uniikkia kukkaa ja lähes 2 000 käsin muotoiltua keraamista kiveä. Symboliikalla ladattu teoskokonaisuus
kutsuu kääntämään katseen kohti ympäröivää maailmaa ja sen
kauneutta.
Maaliskuussa avattu, Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan
kuuluva näyttely on kerännyt runsaasti kävijöitä. Asiakaspalaute on ollut ihastunutta; teosten äärellä on koettu voimakkaita tunteita, ja myös liikutuksen kyyneliä on nähty.
Anu Pentik on valtavan otettu näyttelynsä synnyttämistä reaktioista. ”Olen niin iloinen, että teokset ovat herättäneet katsojissa suuria tunteita. Juuri sitä halusinkin – tässä näyttelyssä
on kyse tunnetiloista”, taiteilija sanoo.
Lisätietoja näyttelystä:
www.taidehalli.fi

Anu Pentik valmisteli näyttelyä kahden vuoden ajan.

Hyvän ja pahan tiedon puu on osa valtavaa Paratiisi-installaatiota.
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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
M A T K A I L U lehti
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Seitsemän veljestä
Suomenlinnassa

Suomenlinnan katettuun kesäteatteriin mahtuu kerralla yli
500 katsojaa. Kuva Suomenlinnan kesäteatterin produktiosta
Valheet ja viettelijät (2015). Kuva © Laurent Leclere

U

peassa Suomenlinnan kesäteatterissa nähdään
Aleksis Kiven kirjoittama klassikkoteos Seitsemän veljestä, jonka on sovittanut ja ohjannut
Kari Heiskanen.
Aleksis Kivi antoi Seitsemässä veljeksessä ensi kertaa
äänen niille, joiden sanottavaan ei aiemmin uskottu ja kuvasi kansan rehellisesti ja kaunistelematta sellaisena kuin
sen tunsi. Kari Heiskasen sovitus ja ohjaus on ankarasti Kiven eetosta kunnioittava, riehakkaan kiihkeä ja sydämeen
käyvä tulkinta suomalaisen kirjallisuuden rakastetuimmasta teoksesta.
Seikkailunsa alussa Jukolan seitsemän veljestä viittaavat
kintaalla kaiken maailman kansakunnille, opeille ja määräyksille. Veljekset tunnistavat voimansa ja uskovat lujasti
sen oikeutukseen. Impivaaran korvesta veljekset lähtevät
etsimään vapauttaan, sitä mitä heistä siinä vapaudessa voisi
tulla. Mutta miten seitsemän lujaa tahtoa taotaan yhdeksi,
kun vastassa on villi luonto ja koko maailma? Sitä käyvät
veljekset Suomenlinnan helteisessä kesässä mittaamaan.
Suomenlinnan kesäteatterin miljöö on jo itsessään omanlainen kokemus, mutta kun lavalla nähdään veljesten rooleissa Santtu Karvonen, Tommi Rantamäki, Eino Heiskanen, Eero Ojala, Mikko Virtanen, Miro Lopperi ja Elias
Keränen, niin kokonaisuus onkin jo ilmiömäinen.
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Tavallisuuden aave
Q-teatterissa
Saara Turusen kirjoittama ja
ohjaama Tavallisuuden aave
palaa yleisön pyynnöstä
Q-teatterin ohjelmistoon

TAVALLISUUDEN
AAVE K U V I A
KOT I M A A S TA

PALAA 0HJELMISTOON

T

avallisuuden aave -esitys on saanut innoituksensa
Luis Buñuelin elokuvasta Vapauden aave. Siinä missä Buñuelin elokuva tarkastelee vapautta, pureutuu
Tavallisuuden aave nimensä mukaisesti tavallisuuteen. Esitys on kuvasarja erilaisista ihmiselämän hetkistä ja tilanteista,
joissa näkymättömyyttä ja hiljaisuutta arvostavan suomalaiskulttuurin outoudet ovat läsnä. Arki ja juhla vaihtelevat kun
tavallisuutta tavoitellaan ja joukosta erottumista kartellaan eri
tavoin. Hauskojen ja murheellisten kohtaustensa avulla esitys tutkii totuttuja tapoja, perinteitä ja normeja. Tavallisuuden
aave on kollaasinomainen kokonaisuus ja soiva kuvasarja. Se
on absurdi ja melankolinen matka kotimaamme mykkiin syövereihin.
Esitys sai ensi-iltansa Q-teatterissa helmikuussa 2016, ja sitä esitettiin loppuunmyydyille katsomoille koko kevätkauden.
Tavallisuuden aave on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Rooleissa: Elina Knihtilä, Laura Birn, Ylermi Rajamaa, Pyry Nikkilä ja Antti Heikkinen.
www.Q-teatteri.fi
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TEKSTI JA OHJAUS SAARA TURUNEN

ROOLEISSA LAURA BIRN

ELINA KNIHTILÄ PYRY NIKKILÄ
YLERMI RAJAMAA ANTTI HEIKKINEN

LAVASTUS MILJA AHO ÄÄNISUUNNITTELU TUULI KYTTÄLÄ VALOSUUNNITTELU ERNO AALTONEN
PUKUSUUNNITTELU LAURA HAAPAKANGAS MASKEERAUSSUNNITTELU RIIKKA VIRTANEN
KOREOGRAFIA JANINA RAJAKANGAS

LISÄESITYKSET 14.9.–18.11. | LIPUT 18,50–32,50 € | TIKETTI ja Q-TEATTERI
TUNTURIKATU 16 | 00100 HELSINKI

09-4542 1333 (TI-PE 11-15)
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Ystävyyskuntatoimintaa
matkailijoiden iloksi
Stiina-Liisa Pirkkamaa

IHMISEN MITTAISTA
JA MAANLÄHEISTÄ

MATKAILUA
JOKIOISISSA
21. - 23.4. Jokiläänin kansalaisopiston kevätnäyttely
ja Suomi 100 suurkonsertti 22.4. Jokioisten Tietotalolla.
Kyläsepän teatterin pihapiirissä kaksi näytelmää,
6.- 21.6. Minä kun en tänne jää ja 15. -30.7. musiikkinäytelmä Kun Kustaa lemmen löysi.
Kesällä pihajoogaa, savusaunaa, standupia, runoja
ja laulua. ks. www.kylaseppa.com
Kartanon vanhassa höyläämössä 19. – 27.8.2017
Teatteri Tuntemattoman Suomi 100 musiikillinen teatteriesitys Suomen jatkosodasta Oi kallis Suomenmaa.
www.teatterituntemation.fi
Wersalinka -puhallinorkesterin ja paraatityttöjen näytös
Paanan koulun pihalla 16.7.
Kaikenikäisten ikisuosikki Jokioisten kapearaiteisella
museorautatiellä Minkiön Höyryfestivaali 29. – 30.7.
www.jokioistenmuseorautatie.fi
Kolmikerroksinen hirsinen näyttelytila Tapulimakasiini
avoinna kesällä ti – su klo 11 – 18. Näyttelytiedot
www.jokioinen.fi. Läheisessä Tietotalossa myös taidegalleria, Sotaveteraanien näyttelytila sekä lounasja tilausravintola. Kartanon puistoissa voi vapaasti
kierrellä www.luke.fi

K

aksikymmentä vuotta vireää ystävyyskuntatoimintaa on tullut täyteen lounaishämäläisen Jokioisten kunnan ja virolaisen Viljannin maakunnassa sijaitsevan Olustveren, sittemmin kuntaliitosten kautta
Suure-Jaanin kunnan kesken. Vuosittaista vilkasta toimintaa on koulujen, nuorisoleirien, asiantuntijaryhmien ja
kulttuuriryhmien välillä. Kesällä 2017 Virosta tulee esiintymään kaksi ryhmää, joiden yleisöesityksiä myös matkailijat ovat tervetulleita katsomaan. Kesäkuun 30. esiintyy
varttuneemman väen lauluyhtye Metsalilled ja kansantanssiryhmä Tilder eläkeläisjärjestöjen järjestämässä kaikille
avoimessa suomalais-virolaisessa juhlassa Paanan koululla.
Heinäkuun 16. Paanan koulun pihalla esiintyy Wersalinkakokoonpano, Suomessa harvinainen 50-henkinen nuorten
puhallinorkesteri ja paraatitytöt. Elokuun viimeisenä viikonloppuna ryhmä kuntavieraita Suure-Jaanista tutustuu
Jokioisten tapahtumiin kartanoalueella. Lauantaina 26.8.
on paljon tapahtumia. Teatteri Tuntematon on Suomi 100
tunnuksella koostanut musiikkipitoisen teatteriesityksen Oi
kallis Suomenmaa vanhaan höyläämörakennukseen. Uudenlainen, rajoja rikkova kansainvälinen tapahtuma Avantgarde Fashion show on nähtävissä Jokioisten Tietotalossa
ja illaksi voi kartanon puutarhoihin tutustumisen jälkeen
asettua nauttimaan Kartanoalueen ohjelmallisesta juusto- ja
viinijuhlasta.
www.jokioinen.fi

26.8. kartanon alueella Juusto- ja viinijuhlat
sekä Avantgarde Fashion show Tietotalossa.
Kesän kruunaa 9.9. lasten oma maatalousnäyttely
Mansikki.
Tervetuloa kiertelemään vanhoja kulttuurimaisemia
pysähtyen vaikkapa puiselle pitsikirkolle, pappilamuseoon tai englantilaiseen teehuoneeseen.

JOKIOISTEN KUNTA
Keskuskatu 29 A , 31600 Jokioinen
Vaihde 03 41821, fax 03 438 4025

www.jokioinen.fi

Nuorten Wersalinka puhallinorkesteri ja paraatitytöt kiertävät esiintymässä Virossa ja Puolassa ja ovat ensimmäistä kertaa Suomessa esiintymässä Jokioisissa kesällä 2017.
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Mansikki tuo
maaseudun lähelle!

N

eljättä kertaa LUKEn Elonkierto-puistoon Jokioisille järjestettävä lasten maatalousnäyttely esittelee suomalaista maaseutua ja sen mahdollisuuksia
lasten näkökulmasta. Katselemisen sijaan on mahdollista itse tehdä ja kokea. Mansikki-elämys alkaa jo parkkialueelta,
josta maksuton traktorinlavakyyti tuo pääportille. Eläimet
pupuista poneihin ja aaseista alpakoihin kiehtovat vuodesta
toiseen kaikenikäisiä – tänä vuonna esittäytyvät ensimmäistä
kertaa myös harvinaiset miniaasit! Konekentällä on mahdollisuus kiivetä erilaisiin maatilan koneisiin ja ajaakin ihan oikeaa traktoria aikuisen kanssa.
Mansikissa tekemistä on paljon; naulaus, olkipomppis, polkutraktorit, poniratsastus, keppihevosrata, hälytysajoneuvot
puuhapisteineen sekä puujalkakävely – paikalliset toimijat
järjestävät koko päiväksi elämyksiä lapsille.
Tapahtumassa on tarjolla kaksi lämminruokavaihtoehtoa
sekä monta muuta lähiruokaherkkua muurinpohjaletuista
kaurapuuroon. Ohjelmalavalla vauhtia päivään tuovat tänä
vuonna Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta sekä TVstä
tutut Mimi & Kuku.
Eläimiä, koneita, käsityöläisiä ja maaseudun makuja – elämyksiä itse kokeillen!
www.lounaplussa.fi/mansikki

Mansikissa
lapsi pääsee
lähelle luontoa
ja eläimiä.

LounaPlussa

Vuonna 2016 Mansikissa vieraili reilu viisituhatta maaseudun ystävää.
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Maatalouden aika –näyttelyssä jauhot syntyvät lihasvoimalla, mutta jos voimat loppuvat kesken, apua voi pyytää tuulimyllyn
mylläriltä.

Eläimiä ja yhteistyötä
maatalousmuseolla

Y

hdelle unelmien täyttymys on lampaiden rapsuttelu
ja pääsy leikkuupuimurin hyttiin, toinen nauttii rauhallisesta syventymisestä historiaan ja tuliaisostosten
tekemisestä, kolmannen päivä on pelastettu kookkailla ko-

neilla ja maittavalla lounaalla. Parasta on se, että koko porukka voi suunnata samaan osoitteeseen, Suomen maatalousmuseo Sarkaan Loimaalle.
Perusnäyttely Maatalouden aika täyttää vuoden ja on jo ehtinyt valloittaa monet sydämet 3000 vuoden tarinallaan. Myös
edellisen perusnäyttelyn suosikkia Pellikki-lehmää pääsee
taas lypsämään, sillä Pellikille löytyi uusi koti konenäyttelystä. Konelypsy sopiikin hyvin muiden koneellisten maataloustöiden rinnalle.
Yhteistuumin –näyttelyllä juhlistetaan Suomen 100-vuotisjuhlavuotta, sillä Suomihan ei ole yksinäisten jurottajien maa
vaan talkoiden ja yhdistysten koti. Jos rahkeet eivät omalla tilalla riittäneet puimakoneen hankintaan tai sonnin ylläpitoon,
hankittiin naapurien kanssa yhteinen.
Kesä tuo Sarkaan jälleen suuret ulkotapahtumat, joista lomakauden ykkösjuttu on Kotieläinpäivä torstaina 20.7.2017.
Silloin museon kesäeläimet – lampaat, possut ja kanat – saavat seurakseen piha-alueelle muita perinteisiä ja vähän vieraampiakin kotieläimiä.
www.sarka.fi

Maatalousmuseon kotieläinpäivää vietetään heinäkuussa.
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Ypäjä kutsuu
juhlimaan
suomenhevosta

T

oukokuun 27. päivä vietetään Ypäjällä Suomenhevosen juhlaa. Maksuton tapahtuma kutsuu paikalle
kaikki vauvasta vaariin tutustumaan tämän päivän
suomenhevoseen ja sen monipuolisuuteen, unohtamatta historiaa. Tuolloin ratkaistaan myös valtakunnallinen työmestaruus. Maan parhaat suomenhevoset kilpailevat SM-tittelistä,
joka ratkaistaan kolmen osakokeen avulla: 1000 metrin juoksukoe, 500 metrin käyntikoe 500 kilon kuormalla ja vetokoe,
jossa vedetään rekeä hiekkaesteessä. Parhaan yhteispistemäärän saavuttanut hevonen on arvostettu työmestari.
Suomenhevonen esittäytyy myös näytöksissä ja päivän aikana yleisön on mahdollista päästä seuraamaan, kun nuoret
oriit päästetään kesälaitumelle. Työhevosmestaruuden palkintojenjaossa nähdään ainutlaatuinen show, kun unkarilaisen
ystävyyskunnan Babolnan tanssijat esiintyvät yhdessä suomenhevosten kanssa.
Lapsiakaan ei ole unohdettu. Heitä varten rakennetaan upea
keppihevosrata, jossa aktiviteettina on esteiden hyppääminen
joko omalla tai paikalla oleville lainakeppareilla. Tapahtuman
aikana voi käydä tutustumassa Hevosurheilumuseoon ja Siittolanmäellä järjestetään opastettuja kierroksia.
Tapahtuman järjestää Lounais-Hämeen hevoset kutsuvat
-hanke yhteistyössä mm. Ypäjän kunnan ja Hevosopiston
kanssa.
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Koko perheen maksuton
suomenhevosenjuhla
27.5.2017
Ypäjällä

Valtakunnallinen
suomenhevosten
Nuorten
työhevosoriiden
mestaruus
Lapsille
upea
keppihevosrata

Suomenhevosen
monipuolisuus
laitumelle
esittäytyy
lasku
näytöksissä
26.-28.5.
Kahvio
Global
&
Equestrian
lounas
Educational
Conference
www.hippolis.fi
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VUODEN
TEATTERI

2017

Ens i-ilt a 14. 10. 201 7

Teks ti: Taija Helm
Ohja us: Jann e Saa inen
rakk ala

TEATTERIESITYS

ILLALLINEN
VÄLIAIKATARJOILU

45€

TEE VARAUS ITSELLESI TAI RYHMÄLLESI!
Riihimäen Teatterin lipunmyynti palvelee:
ti-ke kello 12-15, to-pe kello 15-18
sekä aina tunnin ennen esitystä
044 357 0300 / info@riihimaenteatteri.fi

www.riihimaenteatteri.fi
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Janne
Katajan
Riihimäki
on mielentila

J

anne Katajan Riihimäki on osuva esitys Riihimäen
lähimenneisyydestä ja nykyisyydestä erään sen tunnetuimman asukkaan silmälaseilla katsottuna. Näytelmä on paitsi Jannen kasvutarina myös tunnistettava kuva
80-luvun lapsista.
- Kataja on huikea esimerkki uuteen työkulttuuriin kasvaneista. Jo alakoululaisena omenansiemenkaupan parissa
liikemiesuransa aloittanut Kataja on ehtinyt tehdä hämmästyttävän paljon, ohjaaja Janne Saarakkala naurahtaa.
Dramaturgi Taija Helmisen kirjoittama näytelmä pohjautuu haastatteluille, kirjallisille lähteille ja riihimäkeläisten
lähettämille tarinoille. Jannea, hänen parasta kaveriaan Aku
Hirviniemeä, vara-äiti Anita Hirvosta sekä monia muita
hahmoja esittävät näyttelijät Riku Korhonen, Tatu Mönttinen, Katja Peacock ja Maija Siljander.
Janne Katajan Riihimäen kautta ohjaajalle avautui asemakaupunkiin uusi, innostava näkymä. Siihen näkymään asettuu myös Janne Katajan visio, jossa Riihimäki on kuin pieni
ranskalaiskylä – täynnä yhdessä tekemistä, osallistumista ja
me-henkeä.
Yhteistyö ja me-henki kantavat hedelmää tänäkin päivänä,
ainakin Riihimäen ainutlaatuisella teatterihotellilla. Teatteri ja Scandic Riihimäki ovat yhdessä suunnitelleet esitysten
yhteyteen teemamenun. Herkullisen ja klassikkohenkisen
menun lihapullat valmistetaan tietenkin Katajan salaisella
lihapullareseptillä.
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Parolan Panssarimuseo –

kunnianosoitus suomalaiselle sotilaalle

P

anssarimuseo on sotahistoriallinen erikoismuseo.
Museo esittelee suomalaisten panssari- ja panssarintorjuntajoukkojen historiaa, kehitystä ja käyttöä
itsenäisyytemme alusta tähän päivään. Ainutlaatuisiin kokoelmiin kuuluu n. 50 panssariajoneuvoa, 40 panssarintorjuntaasetta sekä panssarijuna. Pienesineistön määrä on myös mittava ja perusnäyttelyä on kohennettu yksityisiltä saaduilla esinelahjoituksilla.
Panssarimuseo on koko perheen museo. Monipuolisella sisä- ja ulkotiloihin jakautuvalla museoalueella viihtyvät niin
nuoret kuin varttuneemmatkin kävijät. Vuosittain järjestettävät toimintapäivät sekä vaihtuvat erikoisnäyttelyt täydentävät
tarjontaa perusnäyttelyn lisäksi. Kesäaikana asiakkaita päivittäin palvelevat museomyymälä ja kahvio puolestaan antavat
mahdollisuuden virkistäytyä ja hankkia matkamuistoja.
Vaihtuvia erikoisnäyttelyt ajalla 2017 – 2018 on neljä:
’Panssaridivisioona 75 v.’, ’Panssarintorjuntaupseerit Into
Tuori ja Into Lehtinen’, ’Jääkärieverstiluutnantti Viljo Aukus-

ti Laakso’ sekä ’Rynnäkkötykkiupseeri Mauri Sartio’.
Lisätietoja löytyy kotisivuilta www.panssarimuseo.fi, Facebookista ’Parolan Panssarimuseo’ sekä Instagramista ’Panssarimuseo’.

2-T -72M! jyrää auton.
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Metsämiehen muisteluita
ja riistaruokaa

”Pane juoni juoksemahan, näillä miehen metsämailla”

S

uomen Metsästysmuseon ja Marskin Majan erähenkinen päiväretki
kuljettaa metsämailta riistapöytään. Suomen Metsästysmuseossa Riihimäellä entisajan metsämies vie matkalle eränkäyntikulttuuriin. Draamaopastus on osa
museon Suomi100 -ohjelmaan kuuluvaa
Suomenpeura -näyttelyä.
Marskin Majalla Lopella nautitaan herkullista riistaruokaa ja tutustutaan Manner-

heimin metsästysmajan historiaan. Parhaiten n. 25-35 henkilölle sopivan bussiryhmämatkan kuljetuksista ja varauksista vastaa
Hausjärven liikenne. Ota yhteyttä myynti@
hausjärvenliikenne.fi tai 040 547 7500 ja
kysy tarjous!
Katso myös www.marskinmaja.fi
ja www.metsastysmuseo.fi.”

Lopella on
tekemistä
jokaiselle

ILMOITUS

Lopen kunta sijaitsee keskellä Kasvu-Suomea lähellä kaikkea! Lukuisat palveluntarjoajat sekä tapahtumat takaavat viihtymisen
Lopella. Lopelta löytyvät mm. Räyskälän
Ilmailukeskus, Marskin Maja, ateljee Villa
Vesper, kesäteatteri, ostos- ja vierailupaikkoja, vuokramökkejä, upeat ulkoilureitistöt,
tori- ja markkinatapahtumia, konsertteja…
Tutustu tarjontaan: www.loppi.fi ja www.
loppi.fi/matkailu. Tervetuloa Lopelle!
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Vaasan kuorofestivaalille
osallistuu yli
1500 esiintyjää

2

5-vuotista taivaltaan juhliva festivaali järjestetään 24.28. toukokuuta 2017. Runsas joukko laulun ystäviä saapuu festivaalille, jolloin energinen sekä kansainvälinen
vokaali- ja kuoromusiikki soi konserttisaleissa, kirkoissa,
kahviloissa, kouluissa sekä ostoskeskuksissa.
Festivaalilla on mukana mm. vuoden 2017 Etno-Emma
palkinnon debyyttialbumillaan ”Tules Maas Vedes Taivaal”
voittanut Tuuletar. Neljän naisen lauluyhtyeen sävellyksissä
suomalainen kansanperinne, globaalit musiikilliset vaikutteet
ja urbaani nykymusiikki kohtaavat toisensa tuoreella ja ennakkoluulottomalla tavalla.
Festivaalin muita pääesiintyjiä ovat mm. Solala, Heinavanker, Key Ensemble, Grex Musicus, Juurakko, Må Pyton,
Reippaat äidit, Ruamjai ja Erik Westerbergs Vokalensemble.
Vaasan Kuorofestivaalin liput ovat nyt myynnissä. Tämän
vuoden uutuutena ovat maksullisiin konsertteihin myytävät
kolme erilaista lippupakettia: Tutti, Festivo ja Forte. Tutti –
paketti sisältää pääsyn festivaalin kaikkiin maksullisiin konsertteihin, joita on yhteensä 12.
Lisätietoja: www.vaasachoirfestival.fi ja
www.facebook.com/vaasachoirfestival
Liput: www.netticket.fi tai studioticket.fi
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xxV 24.-28.5.2017

Liput/
Biljetter:
t.fi
studioticke
&
NetTicket.fi

solala (Ruotsi/svERiGE)

MUKANA MYÖS/ÖVRIGA MEDVERKANDE
,
akademiska DamkörEn LyRan, GrEx musicus, HeinaVankeR
äidit,
aat
REipp
,
Pyton
juuRakko, key ensEmBlE, må
Ruamjai, Suomalainen baRokkiorkesteRi, tuuletaR

vaasachoirfestival.fi
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Ohoi, kesä näkyvissä!
Wasaline tarjoaa leppoisaa
lomatunnelmaa laineilla

K

esän parhaat hetket koostuvat
auringosta, merestä ja rennosta tunnelmasta. Hyppää M/S
Wasa Expressin kyytiin ja matkusta mukavasti Vaasasta Ruotsiin nopeinta merireittiä pitkin. Laiva kulkee Uumajaan
päivittäin, kesäperjantaisin ja -lauantaisin neljä kertaa päivässä. Lapsiperheiden
viihtyvyydestä vastaavat mukavat risteilyemännät, leikinohjaajat sekä maskottimme Wenni-pyöriäinen. Leikkitilojen
lisäksi lasten risteilyohjelmaan kuuluvat
myös kasvomaalaus, aarteenetsintä ja
muut mukavat tempaukset. Livemusiikki soi laivan baarissa kesän jokaisena
päivänä ja laivan uudistetussa myymälässä teet mukavia ostoksia!

Nauti laivan ravintoloiden
tarjoilusta – Café, Buffet
tai Á la Carte
Merimatkan aikana laiva tarjoaa kolmen
ravintolan palvelut sekä kesäkahvilan,
joka avataan laivan uudelle konferenssiosastolle sesongin ajaksi. Nauti herkullisesta Mikael Björklundin suunnittelemasta buffetista laivan Saaristolaisravintolassa – takuuvarma valinta ja maistuu
kaiken ikäisille. Á la Cartessa nautit pih-

46

vin tai päivän kalan idyllisessä ympäristössä ja Café puolestaan tarjoaa maittavan kotilounaan, aamupalan sekä kaikkea pikkunälkään edullisin merihinnoin.

Uumajan kesä ja
upeat hotellit
Perillä Holmsundin satamassa hyppäät

yhteysbussin kyytiin, josta matka keskustaan kestää n. 20 minuuttia. Vietä
kesäinen päivä Uumajan tunnelmasta
nauttien ja shoppaillen tai jää yöksi. Wasalinen edulliset hotellipaketit houkuttelevat viettämään Uumajassa useammankin päivän.
www.wasaline.com
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OHOI!
KESÄ NÄKYVISSÄ!
WASALINE VIE MERENKURKUN YLI NELJÄ KERTAA PÄIVÄSSÄ
PERJANTAISIN JA LAUANTAISIN LÄPI KESÄN.
TARJOLLA MICHAEL BJÖRKLUNDIN SUUNNITTELEMA
HERKULLINEN SAARISTOLAISPÖYTÄ JA
BAARISSA LIVEMUSIIKKIA.

TULE
TAPAAMAAN
E
MASKOTTIMM

NLLIA!
WNEON
N LAIVA
HÄ
.
KOKO KESÄN

LUE LISÄÄ RISTEILYOHJELMASTAMME JA VARAA OSOITTEESSA WASALINE.COM

WASALINE_FERRY

WASALINE

WASALINE_FERRY
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Musiikkia Kaskisissa

S

uomella on juhlavuosi ja myös Kaskisten musiikkikesä kohottaa maljan 10-vuotiselle taipaleelleen.
Musiikkikesä on vuosien myötä kerännyt vakioyleisönsä konsertteihin jotka antavat kuulijoille erilaisia elämyksiä. Bladhin talossa, 1700-luvun kauppiasrakennuksessa
konsertoivat Sibelius Piano Trio heti avajaispäivänä.
Barokkimusiikki esittäytyy musiikkikesän ohjelmistossa
ensimmäistä kertaa..Lauantai-illan esiintyjäkaarti taikoo il-

moille vauhtia, liitoa ja kiitoa sekä myös nostalgiaa. Sälgrundin majakkasaarelle tehdään retki ja musiikista vastaa Agueca-ensemble.
Päätöskonsertissa vierailijoita läheltä ja kaukaa, mm. loistava mezzosopraano Monica Groop ja australialaiset Caleb
Wright, alttoviulu ja Ji Won Kim, viulu.
Suomi100 -nimikkokonsertti kuullaan jo äitienpäivänä jolloin Toivo Kuula-laulukilpailun viime kesän voittaja sopraano
Silja Aalto konsertoi pianotaiteilija Anna-Mari Peltosen kanssa
Festivaalin yhteydessä järjestetään yhteistyössä Kaskisten
kotiseutumuseon kanssa vanhojen valokuvien näyttely, jossa
teemana kieltolaki. Näyttelyn avajaiset järjestetään 12.7. ja
niiden yhteydessä järjestetään pienimuotoinen konsertti kotiseutumuseossa.
❊ ❊ ❊ ❊

Taiteellisen johtajan Raili Peltosen
ajatuksia menneiltä vuosilta
Maija Reinikainen, viulu, Sophia Torrenga, viulu, Galahad
Samson, alttoviulu ja Sanne van der Horst, cello esiintyivät
Kaskisten Musiikkikesässä 2016, kuvaaja: Jessica Peltoniemi

Kaskinen
since 1785

Ilolla muistelen Kaskisten musiikkikesän kehityskaarta vsta
2007 tähän päivään saakka. Se että musiikkijuhla saatettiin
perustaa oli hetki jolloin monet palaset loksahtivat oivallisesti
paikoilleen. Bladhin talon miljöö ja akustiikka saivat meidät
kolme naista Maija Reinikainen, Pia Pajala ja allekirjoittanut, innostumaan lähestulkoon samalla hetkellä musiikkijuhlan perustamisesta Kaskisiin. Kaupunkia on kiittäminen
siitä että yhteistyö lähti vetreästi liikkeelle. Vuosien mittaan
työryhmässä on jatkunut intensiivinen tahto tehdä kiinnostava ja elämyksellinen juhla sekä kotimaisin että ulkomaisin
voimin. Bladhin kauppiaantalo 1700-luvulta sekä Sälgrundin
majakkasaari ovat palvelleet konserttipaikkoina upeasti. Niin
tulevanakin kesänä joka on 10-vuotisjuhlavuotemme upeine
taiteilijoineen sekä toisaalta Suomi 100-vuotta- merkkipaalu
jolle olemme omistaneet Äitienpäiväkonsertin. Toivottavasti
konserttikutsumme saavuttaa mahdollisimman monet kuulijamme jälleen.
Raili Peltonen

Tapahtumia
14.5.
27.-28.5.
1.-2.7.
12.7.-16.7.
29.-30.7.
19.-20.8.
2.-3.9.
7.-8.10.

Suomi - 100 v. Äitienpäivä konsertti
Kaskisten Kevätmarkkinat
Kalarantapäivät vanhassa kalarannassa
Kaskisten Musiikkikesä 10 v.
Pihakirpputoriviikonloppu ja
Piknikjazz la klo. 16.00
Kansainvälinen Majakkaviikonloppu
Elämysten Yö
Silakkamarkkinat

www.visitkaskinen.fi
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Pia Rajala, Raili Peltonen ja Terttu Iso-Oja Bladhin talon pihassa.
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Ainutlaatuinen kaupunkimiljöö

T

äällä elämä maistuu! Kristiinankaupungin ainutlaatuinen kaupunkimiljöö mataline puutaloineen ja kapeine kujineen luo kulkijalle rauhallisuuden ja harmonian tunteen. Täällä voit viettää rentouttavan viikonlopun
kaukana arjen kiireistä. Suo itsellesi aikaa istahtaa veden
äärelle kuuntelemaan aaltojen liplatusta. Kuuntele lintujen
laulua. Käännä kasvosi aurinkoa kohti ja nauti.
Kun sinusta tuntuu että haluat lähteä liikkumaan, voit kävellä kaupungin halki tai vuokrata polkupyörän. Ihastele laivanvarustajien 1800 -luvulta peräisin olevia taloja ja palaa
mielikuvituksessasi tuolle menneelle vuosisadalle, purjelaivojen loistoaikaan. Jos maltat hetkeksi pysähtyä kuuntelemaan, kuulet ehkä laivanrakentajien työskentelevän ja hevosvaunujen kulkevan mukulakiviä pitkin. Halutessasi voit
perehtyä historiaan käymällä kaupungin museoissa.
Kävely- tai pyöräilyretkellä tulee varmasti nälkä tai jano.
Pistäydy siis jossakin kaupungin ravintolassa tai kahvilassa nauttimassa jotakin hyvää, vaikkapa Cittaslow-leivos tai
paikkakunnan tuotteista valmistettua ruokaa.
Autamme mielellämme sinua tekemään vierailustasi ikimuistettavan. Toivomme tapaavamme sinut Kristiinankaupungissa sekä toivotamme sinulle oikein ihanaa kesää!
www.visitkristiinankaupunki.fi

Tervetuloa merelliseen
Kristiinankaupunkiin!
KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

• Puutarhatapahtuma Avoimet Portit 17.-18.6.
• Kolmipäiväiset kesämarkkinat 21.7.-23.7.
• Kristiinapäivä 24.7.
• Vanhanajan toripäivä 2.9.
Katso lisää www.visitkristiinankaupunki.fi,
Fb Visitkristinestad-Visitkristiinankaupunki,
Instagram, turism.matkailu@krs.fi
/ 040 740 2311.
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Valloita Kalajoki –
ja anna sen valloittaa

K

alajoen Hiekkasärkät on suomalaisten suosikkilomakohde,
jonne monen perheen auton
nokka osoittaa kesä toisensa jälkeen.
Perämeren rannalla, valtatie 8:n varrella
sijaitseva Särkkien alue on kompakti lomanviettokohde, jossa kaikki on kävelymatkan päässä ja palvelutarjonta runsas.

Kesäperinteitä ja
uusia seikkailuja
Merellinen Kalajoki sykähdyttää ennen
kaikkea pitkillä hiekkarannoillaan ja
dyyneillään sekä upeilla auringonlaskuillaan ja merimaisemillaan. Maisemien lisäksi Kalajoki kutsuu matkailijaa
elämysten pariin. Vauhdikkaan kesäpäivän voi viettää vaikkapa vesipuistossa
liukumäkiä laskien, meressä ja kylpylän
poreissa polskien tai seikkailupuiston
puihin rakennetuilla radoilla kiipeillen.
Hyvässä seurassa voi myös lähteä kokeilemaan suppailua, pelaamaan frisbeegolfia tai kurvailemaan kartingia.
Lomaa voi viettää myös leppoisammin dyyneillä käyskennellen, suojaisassa Rahjan saaristossa meloen tai
merellisellä kentällä golfaten. Kalajoen
suosituimpiin käyntikohteisiin kuuluvat
mm. kiehtova Meriluontokeskus sekä
idyllinen vanha kaupunki Plassi. Luon-
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tokohteiden aatelia edustaa ainutlaatuinen Maakallan saari, jonne voi tehdä
elämyksellisen merimatkan vanhan purjelaivan kyydissä.

Kalajoella tapahtuu
Kalajoen kesän menokalenteri on täynnä toimintaa. Tapahtumatarjonnasta
löytyy mm. Suomen suurin beachfutisturnaus, kesäteatteria sekä erilaisia musiikki-, liikunta-, golf- ja moottoriurheilutapahtumia. Koe legendaarinen Kalajoen Juhannus, tunnelmoi Venetsialaisissa ja tule viettämään Octoberfestiä.

Superior-huone
merimaisemalla vai
tunnelmallinen yö teltassa
Hiekkasärkillä on valittavana majoitusta hulppeasta lomahuvilasta aina rentoon ja leppoisaan mökkimajoitukseen.
Alueelta löytyy kolme hotellia sekä laaja valikoima loma-huoneistoja, perinteisiä mökkejä, B&B- ja maatilamajoitusta
sekä tasokas leirintäalue meren rannalla
Särkkien ytimessä.

Porukalla matkaan
Kalajoki tarjoaa ryhmille hyvin varusteltuja ja monipuolisia kokous- ja ma-

joitustiloja, mielenkiintoisia tyky- ja
teemapäiviä, rentouttavia hemmottelupaketteja, yhteisiä elämyksiä sekä tietysti paikallisia meriherkkuja yhdessä
nautittavaksi!
www.visitkalajoki.fi

Käyntikohteita:
• Kylpylä SaniFani
• Vesipuisto JukuPark
• Seikkailupuisto Pakka
• Kalajoki Golf
• Lohilaakso
• Meriluontokeskus
• Tapion Tupa
• Vanha kaupunki Plassi
• Havulan Kartano

Luontokohteita:

• Maa- ja Ulkokallan saaret
• Rahjan saaristo
• Hiekkasärkkien lankkupolku
• Siiponjoen luontopolku
• Vihas-Keihäslahden
luonnonsuojelualue
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Johanna Kallunki Keskusvaraamon vetäjäksi Ouluun

R

estonomi Johanna Kallunki 37v. Haukiputaalta on valittu Suomen Keskusvaraamo Oy:n Pohjois-Suomen aluepäälliköksi ja Oulu Keskusvaraamon kohdevastaavaksi.
Hänen tehtäviinsä kuuluu Oulu Keskusvaraamon
toiminnan organisointi sekä Oulun alueen matkailu-,
hyvinvointi-, virkistys, luonto- ja kulttuurialan toimijoiden, tarjoamien tuotteiden kokoaminen keskitettyyn myyntikanavaan. Lisäksi hän kehittää yrityksen
kautta välitettäviä maakunnallisia matkailutuotteita.
Kallunki siirtyy tehtävään Restel Oy:stä, jossa hän
toimi yli kymmenen vuotta myynti- ja asiakaspäällikkönä. Hän on toiminut v.2013 lähtien Oulun kauppakamarin kauppa- ja matkailuvaliokunnassa.
Johannalla on myös laaja kokemus hotelli-, ravintola- ja matkatoimistotyöstä. Hän on toiminut mm
RukaSki Oy:n, Rukapalvelu Oy:n ja Russian Tours
Ltd:n palveluksessa. Hänellä on erittäin hyvä Oulun
elinkeinoalueen ja matkailutoimialan tuntemus. Hän

M A T K A I L U lehti

2 • 2017

toimii myös aktiivisesti erilaisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa matkailun kehittäjänä. Oulun Keskusvaraamo tuo Ouluun
kauan kaivatun yhteisen myyntikanavan, josta yksityiset, yritykset tai yhteisöt saavat nopean palvelun
mm. paketointien muodossa.
Johanna Kallunki tulee sijoittumaan alkuvaiheessa
Oulun kaupungin matkailuneuvonnan yhteyteen, Toriporttiin. Työnsä Suomen Keskusvaraamossa Oulun
toimipisteessä hän aloittaa 1.4.2017.
- Haluan toimia alueen matkailun kehittäjänä tiiviissä yhteistyössä jo tuttujen sekä uusien matkailuammattilaisten kanssa. Tulemme koostamaan esim.
Aasian markkinoille muokattuja tuotteita tietenkin
tiiviissä yhteistyössä matkailuhankkeiden kanssa.
Toivon, että alueen palvelutuotteiden tarjoajat ottavat myös itse aktiivisesti yhteyttä Oulun Keskusvaraamoon sillä etsimme jatkuvasti uusia tuotteita välitykseen.
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Ranuan eläinpuistossa
harvinainen jääkarhunpentu

R

anuan eläinpuiston eittämätön päätähti tänä vuonna on pikkuinen valkea jääkarhunpentu. Luonnossa, lähes rannattomilla pohjoisilla jäälakeuksilla, vaeltaa tällä hetkellä noin 25 000 Ranuan eläinpuiston
jääkarhujen lajikumppania. Ranuan eläinpuiston Venus jääkarhu synnytti jääkarhunpennun 25.11.2016. ja äiti ja pentu
tulivat ensikertaa ulos pesästään maaliskuun alussa. Pentu
painoi syntyessään n. puoli kiloa.
Ranuan eläinpuiston kevät on kulunut pienen valkoisen karhun ”tahdissa”. Kautta aikain ensimmäinen Suomessa syntynyt ja eloonjäänyt jääkarhunpentu on jo ehtinyt valloittaa
tuhannet ja taas tuhannet eläinpuiston kävijät. Hieman kömpelöstä, tiukasti emon kyljessä taapertaneesta karvapallosta
on keväisten viikkojen kuluessa kasvanut leikki-ikäinen pikkukarhu, joka uteliaana on tutkinut kevääseen heräävää maailmaa. Niin kuin kaikkien pikkupoikien mielestä, ovat rapakkoleikit tälle nalle vastustamattoman ihania -arvattavin seurauksin.
Vankeudessa jääkarhujen onnistunut lisääntyminen on todella harvinaista – ensimmäiset 24 tuntia ovat kriittisimmät;
sen aikana kolmannes pennuista menehtyy. Puolet syntyneistä
pennuista kuolee ennen 5 vuorokauden ikää ja kuukauden kuluttua hengissä on n. 40% pennuista. Aiempina aikoina suu-

Tule katsomaan
suloista pentua
vanhempineen ja
50 muuta arktista
eläinlajia pohjoisen
metsän keskelle.

rin syypää heikkoon lisääntymismenestykseen eläintarhoissa
lienee ollut emon häiriintyminen ulkoisista ärsykkeistä ja sen
myötä jälkikasvun hylkääminen tai jopa tappaminen. Ranuan
eläinpuistossa emon ympäristön rauhoittaminen onkin koettu ensiarvoisen tärkeäksi ja jääkarhun pesärakennus ympäristöineen eristetty hyvissä ajoin ennen ennakoitua penikointia.
Valvontanauhoja läpikäymällä paitsi varmistutaan karhujen
hyvinvoinnista, myös saadaan tärkeää tietoa niiden käyttäytymisestä ja pennun kehityksestä.
Ranuan eläinpuisto on avoinna vuoden jokaisena päivänä ja
eläinpuistoon voi tulla myös yöksi. Ranuan eläinpuiston yhteydestä löytyy lomakylä Gulo Gulo. Gulo Gulo on ahman,
Suomessa luonnonvaraisena varsin harvinaisen näätäeläimen,
latinankielinen nimi. Arktiset eläimet ovat osa loma-asuntojen
ilmettä. Huoneistot on nimetty arktisten eläinlajien mukaan.
Lomanviettäjät ottavat vastaan lumenvalkoiset eläinhahmot:
jääkarhu, ilves, ahma ja susi. Myös majavalle, karhulle, huuhkajalle, naalille, korpille ja hirvelle on nimetty lomakylään
nimikkohuoneisto. Eläinpuiston yhteydestä sijaitsevat myös
Ranua Zoo Camping alue, ravintola, kahvila, Fazer-shop, tilaviinimyymälä ja monia mielenkiintoisia kauppoja.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ
1.6.–31.8. klo 9–19 • 1.9.–31.5. klo 10–16
Puh. 040 517 7436 • ranuan.zoo@ranua.fi
www.ranuazoo.com
LEPPOISAA LUONTOLOMAA RANUALLA
Lomakylä Gulo Gulo • Ranua Zoo Camping
Ranuanjärven leirintäalue
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Miljoona
hyvää syytä
tulla teatteriin

Miljoona hyvää syytä. Kuvassa Kimmo Hirvenmäki.
Kuva: Kemin kuvaamo, Graafinen suunnittelu: Uupi Tirronen

M

aaliskuussa Kemin kaupunginteatterissa nähdään Laura Ruohosen ja Anna-Mari Kähärän
koko perheen musiikkinäytelmä Yökyöpelit.
Unen ja leikin logiikalla etenevä hurmaava energia-annos kertoo yökyöpeleiden talosta, jossa kukaan ei tunnu ikinä nukkuvan. Agenttinero Naru ryhtyy selvittämään autonsa katoamista ja kohtaa oudon ilmiön: esineitä syödään! Nakertajaa etsiessään Naru tutustuu erikoisiin hahmoihin kuten Mahtimummeli Päätäi Väätäinen, Vauvakaani sekä Iljettävä Imulima.
Huhtikuussa 2017 Kemin kaupunginteatterissa saa ensiiltansa Duncan Macmillanin kirjoittama monologi Miljoona
hyvää syytä. Esityksessä kertoja avautuu elämästään, jota on
lapsuudesta asti varjostanut äidin itsetuhoinen luonne – äidin
ensimmäisen itsemurhayrityksen jälkeen seitsenvuotias alkaa tehdä listaa kaikista niistä asioista, joiden vuoksi on syytä elää. Lista mahtavista asioista kasvaa elämän edetessä, ja
vaikka ehkä on vain naiivi ajatus auttaa ketään vakavasti masentunutta, kertojan elämää se värittää vahvasti.
Ohjelmistossa jatkavat hyvät arvostelut saaneet Sofi Oksasen Puhdistus ja Pirjo Hassisen Popula.
Tavataan Kemin kaupunginteatterissa!
www.keminteatteri.com
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KOKO PERHEEN MUSIIKKINÄYTELMÄ
LIPPUKASSA
PUH. 016 258 232
KEMINTEATTERI.COM
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Retkeilijä Julma-Ölkyn maisemissa. kuva Hannu Huttu.

Hossan juhla juhlistaa
koko Suomussalmen
Teksti Aino Rimppi, kuvat Suomussalmen kunta

Alkukesällä Hossa juhlii. Koko Suomussalmi juhlii.
Myös Metsähallitus juhlii Hossan kansallispuistoa, Suomi 100 vuoden merkeissä.

H

ossan juhlaviikko alkaa Raate-tapahtumalla 9.
-11.6., jolloin liikutaan Raatteen tien maisemissa sadan vuoden takaisissa tunnelmissa – Vienan
vapaussodan ja pakolaiskysymyksen, talvi- ja jatkosodan teemoissa, mutta myös nykyajan pakolaisuutta ajatellen.
Raatteen marssi järjestetään jo lauantaina 27.5.2017. Marssi on järjestyksessään kahdeskymmenes ja se on tarkoitettu

koko perheen tapahtumaksi. Marsin ohella tietä myöten juostaan myös Raatteen maraton lauantaina 26. elokuuta (www.
raatteenmaraton.fi).
Raatteen Portti täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Raatteen tien
pituus puomilta portille on 18 kilometriä vähäliikenteistä soratietä, mutta marssin pituus tänä vuonna on 20 kilometriä.
Matkan voi halutessa lyhentää nousemalla huoltoautoon – rei-

HOSSA
SUOMI 100 -KANSALLISPUISTO
54
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tin varrelle järjestetään huoltopisteitä. Marssin voi suorittaa
juosten, hölkäten, kävellen tai pyörällä, mutta rajavyöhykkeellä tarvitaan rajavyöhykelupa, joten ilmoituslomakkeeseen
nimen perään on lisättävä syntymäaika.
Vanhan kaluston näyttely Raatteen Portilla kuuluu niin
ikään ohjelmaan.
- Paljon on kahtelemista, sanoo Raatteen Portin yrittäjä Sami Pihlajamaa.
www.raatteenmarssi.fi

Metsähallitus paneutuu
Hossan luontoalueeseen
Suomussalmen kunnanjohtaja Asta Tolonen ja kulttuurituottaja Joni Kinnunen ovat päättäneet, että Hossan Suomi 100
-kansallispuiston avaamista juhlitaan kokonainen viikko,
ympäri kuntaa. Tapahtuman organisoi Suomussalmen kunta. Hossan kansallispuiston avajaiset järjestää Metsähallitus
17.6.2017. Avajaispäivään odotetaan 2000 -3000 vierasta.
Hossan kansallispuisto on hallituksen kärkihanke ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden yksi isoimpia juhlallisuuksia.
Ympäristöministeriö on rahoittanut kansallispuiston perustamista 2,5 miljoonalla eurolla. Maastopyöräilyn asiantuntija
Taneli Kaakinen Kuusamosta on suunnitellut Hossan puistoon maastopyöräreitistön. Reitistö on kokonaisuudessaan
uusi, kansallispuistoon nimenomaan suunniteltu.
Kansallispuistoon on myös lisätty esteettömän luontomatkailun puitteita, mm. kaksi uutta kohdetta on mahdollista saavuttaa pyörätuolilla liikkuen. Asiaan on paneuduttu, koska Hossan puisto on esteettömän retkeilyn edelläkävijä, painottaa tapahtumatuottaja Veikko Leinonen Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluista Kajaanista.
Mielenkiintoinen uutinen lisäksi on, että Suomen suurimmalle kanjonijärvelle Julma Ölkylle rakennetaan riippusilta.
www.hossanjuhlat.com

SUOMUSSALMI
- luonnon ja kulttuurin sopusointua

Suomussalmella tapahtuu 9.-18.6.2017
– Raate-tapahtuma
– Valokuvanäyttely Hossan luonnosta,
Galleria Kieppi
– Impi saunoo -saunatapahtuma (11.6.)
– Hiljaisen kansan vaatteiden vaihto (12.6.)
– Kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlat
– Yle luontoilta Seipinniemessä (16.6.)
– Suomi 100 kansallispuistopäivä Kuusamossa
(16.6.)
– Hossan kansallispuiston avajaiset (17.6.)
– Mehtämessu Seipinniemessä

Suomussalmelta esitettiin huhtikuussa 1917
ensimmäisenä vaatimus Suomen itsenäistymiselle. Suomussalmen kunta täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Marssi on kahdeskymmenes.

* Hossan juhlaviikot
Tarjolla monipuolista ohjelmaa koko viikon
ajan 9.-18.6.2017. www.hossanjuhlat.com
* Kesäteatterissa “KUPLA”
- hulvaton komedia 80-luvun lopun hurjasta kulutusjuhlasta,
jota seurasi pankkikriisi ja romahdus
Esitykset tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin 13.7.-13.8.2017.
www.teatteriretikka.net
* Haasta itsesi IV Raatteen maratonilla la 26.8.
Juoksumatkat täys- ja puolimaraton sekä 10 km.
Lue lisää ja ilmoittaudu www.raatteenmaraton.fi
Suomussalmen Matkailutoimisto, puh. (08) 6155 5545
tourist.office@suomussalmi.fi, www.suomussalmi.fi
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Inari
rakentaa aitoudelle
Seppo J. Partanen

L

apin matkailussa kirjattiin
tammikuussa yli 40 prosentin
nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Aasiasta tulleiden matkailijoiden yöpymiset kasvoivat peräti 125 %
ja sen on näkynyt kaikkialla; liikennevälineissä, majoituspaikoissa, kylien ja
kaupunkien kaduilla. Tämän vuoden
odotetaan tuovan Lapille kaikkien aikojen parhaan matkailupotin. Näin myös
Inarin kirkonkylässä, jossa 80 vuotta
sitten avattiin Pohjois-Lapin ensimmäinen matkailuhotelli.
Inarin kirkonkylän viehätys on alkuperäisyydessä; luonnossa, saamelaisuudessa, Inarijärven upeissa maisemissa,
Juutuanjoen kosken pauhussa, tuntureissa, nähtävyyksissä ja palveluissa.
Kirkonkylästä muodostui kunnan hallintokeskus 1870-luvulla. Maantien valmistuttua Petsamoon 1920-luvulla alkoi
Ivalosta kehittyä kunnan keskus. Maantie kirkonkylään valmistui 1930-luvulla, sitä ennen vene, poro, hevonen, sukset tai saappaat olivat pääasiallisia kulkuneuvoja. Vuosisataiset kulkukeinot
johtivat Inarista etelään Sodankylään,
lännen suuntaan Kittilään ja Enontekiölle, pohjoiseen Utsjoelle ja Norjaan tai
itään Inarijärven kautta Jäämeren rannalle.
Matkailun rakentaminen on viime
vuosikymmeninä keskittynyt Saariselälle ja sen lähiympäristöön. Kirkonkylä ja pohjoinen Inari on säilyttänyt
aitoutensa, saamelaisuutensa ja ikivanhan kulttuurinsa. Siitä sai alkunsa
1960-luvulla Saamelaismuseo. Siitä
kasvoi vuosituhannen lopussa Suomen
saamelaisten kansallismuseo ja Metsähallituksen luontokeskus Siida. Arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelema
rakennus avattiin 1998 ja sen vierellä
on ulkomuseo. Siida on Pohjoissaamea
ja tarkoittaa Lapinkylää.
Kävelyetäisyyden päässä Siidasta sijaitsee Inarin vanha hautausmaa, jonka
yhtenä nähtävyytenä on kullankaivajille
varattu viimeinen leposija ”Pyrkyripals-
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Saamelaissisarukset Kaisu ja Heikki Nikula hoitavat jo 80-vuotiasta Inarin Matkailumajaa, nykyisin Tradition Hotel Kultahovia esi-isiensä mailla Inarin saamelaiskylässä.
ta”. Matkalla sinne voi nähdä pätkän
ikivanhaa kulkukeinoa ja postipolkua
Utsjoelle. Sitä pitkin on taivallettu vuosisatoja, kunnes maantiet valmistuivat
sotien aikana ja jälkeen. Kylän puolella
Juutuanjokea sijaitsee uusi saamelaisten
hallinto- ja kulttuurikeskus Sajos, jossa
toimivat mm. Saamelaiskäräjät, Saamelaisarkisto, koulutuskeskus ja Inarin
kirjasto. Siidassa ja Sajoksessa on kahvila-ravintola ja myymälät. Patikkaretki
Pielpajärven erämaakirkkoon on samalla matka menneisyyteen.

Lapin ensimmäinen
matkailuhotelli
Inarin Kultahovin paikalla avattiin
pohjoisen Lapin ensimmäinen matkailuhotelli vuonna 1937, vuosi ennen
Pallastunturin hotellia. Kummankin
hotellin suunnittelussa olivat mukana
arkkitehdit Meri ja Aulis E. Hämäläinen, Väinö Vähäkallio ja Alvar Aalto.
Tärkeä rooli Inarin matkailun rakenta-

misessa oli SMY:n pääsihteeri Wolter
Stenbäckillä, joka oli v 1934 ostanut itselleen Padarjärven rannalta Sotkaniemen tilan. Hän muutti sinne pysyvästi
1940 talvisodan tuhottua suurimman
osan hänen elämäntyöstään.
Uusi Inarin matkailumaja valmistui
valtion rakentamana 1954. Majan johtajaksi tuli seuraavan vuosikymmen
alussa Maija Nikula. Hän lunasti hotellin itselleen Suomen Matkailuliiton
lopetettua sen pitämisen 1986. Nyt hotellia pyörittävät lapset Kaisu ja Heikki Nikula. Heidän aikanaan Kultahovi
on kokenut täydellisen uudistamisen ja
laajentamiseen. Koko toimintaa pohjautuu perinteille, saamelaisuudelle,
paikallisuudelle, aitoudelle: ” Aikomuksenamme on pysyä pienehkönä ja
idyllisenä sen sijaan, että kasvaisimme
suureksi ja mahtavaksi, vaikka kysyntä
nyt näyttää olevan aika suurta”, määrittelee Kaisu Nikula Kultahovinsa tulevaisuutta.
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INARIJÄRVEN RISTEILY
www.siida.fi
VAKIOLÄHDÖT SIIDAN
RANNASTA JOKA PÄIVÄ :
8.6. - 24.9.2017 | 13:00
25.6. - 10.8.2017 | 13:00 & 17:00
Kesto 2,5 – 3h

Saamelaismuseo
& Luontokeskus
puh. 0400 898 212

www.visitinari.fi
+358-40-179 6069

HINTA:
23 € / aikuinen
11,50 € / lapsi 4 – 12 v

Ravintola Sarrit

LIPUT LAIVALTA

Inarin Matkailuinfo

Ikkuna saamelaiseen
kulttuuriin ja
pohjoiseen luontoon

HOTELLI INARI

www.hotelliinari.fi
+358-16-671026

LOMAKYLÄ INARI

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

Tee ruokamatka!

inari.fi

inarisaariselka.fi
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mapinari.fi
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Ulkomaalaisia ja
kotimaisia pianisteja
Mäntän Musiikkijuhlilla

U

nohtumattomia elämyksiä XIX Mäntän Musiikkijuhlille 2.-6.8.2017. Juhlien ulkomaalaiset
tähtivierailijat ovat yhdysvaltalainen pianolegenda Richard Goode ja saksalainen nuoren polven virtuoo-

Näkymä Seclachius-museo Göstalta, kuva Jari Neuvonen

si Severin von Eckardstein. Festivaalin kotimaisia huippuja
ovat mm. pianistit Eero Heinonen, Olli Mustonen ja fortepianistit Anna Kuvaja ja Eveliina Kytömäki. Suomi100-juhlavuodella on festivaalin ohjelmistossa tärkeä osa.
Mäntän Musiikkijuhlat panostaa jälleen nuoriin. Konserteissa kuullaan tänä keväänä ensimmäistä kertaa järjestettävän Tampereen pianokilpailun palkittuja sekä nuoria pianisteja Nuorten pianoakatemiasta, Sibelius-Akatemiasta ja
festivaalin kansainvälisiltä mestarikursseilta.
Satavuotiasta Suomea juhlistetaan PianoSuomi100-ohjelmakokonaisuudella Suomalaisen pianomusiikin historia; eilen, tänään ja huomenna, joka on valittu osaksi Suomi100juhlavuoden ohjelmaa. Juhlilla kuullaan kantaesityksiä sadan vuoden ajalta. Kantaesityksensä saavat sekä Erkki Melartinin pianoteos Per speculum in enigmatae, op. 93 (1914–
15) että uudenuutukainen Eero Hämeenniemen Variazioni
polifoniche.
Juhlien taiteellinen johtaja on pianotaiteilija Niklas Pokki.
www.mantanmusiikkijuhlat.fi

Pianolegenda Richard Goode, kuva Steve Riskind
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Serlachius-museot – taiteen
ja ruoan toimiva liitto
Teksti: Susanna Yläjärvi, kuvat: Serlachius-museot

Serlachius-museo Göstaa ympäröivä puisto on kesällä vehreimmillään mutta upea kaikkina vuodenaikoina. Viereisessä Taavetinsaaressa ukko Taavetti valvoo vedenkorkeutta.

R

yhmämatkailijoiden suosikkikohde Serlachiusmuseot tarjoaa Mäntässä näkemistä ja kokemista
koko päiväksi. Vanhasta ja nykytaiteesta, tarinoista, upeasta ympäristöstä ja konstailemattoman herkullisesta
ruoasta syntyy elämys, joka houkuttelee Serlachiuksen vieraaksi yhä uudestaan.
Serlachius-museoiden näyttelyt yllättävät vuodesta toiseen.
Vaikka museoiden näyttelytoiminnan perustana ovat taidesäätiön omat kokoelmat kultakauden helmineen, museoista löytyy aina myös kiinnostavaa nykytaidetta. Serlachius-museoiden omien kokoelmien helmiä ovat Helene Schjerfbeckin ja
muiden kultakauden taiteilijoiden teokset.
Riiko Sakkisen puhutteleva Rajat kiinni -näyttely käsittelee
suorasukaisesti Euroopan pakolaisongelmaa ja maahanmuuttajien Euroopassa kohtaamia asenteita.
Kesän päänäyttely Kesäpäiviä, Summer Days esittelee kahdeksan eturivin pohjoismaista taiteilijaa, jotka edustavat eri
sukupolvia ja erilaisia näkökulmia taiteen tekemiseen. Heitä
yhdistää värin ja valon ohella pohjoinen maisema joko suoraan tai viitteellisesti esitettynä.
Nautinto-näyttely rinnastaa kolmen suomalaisen nykytaiteilijan: Jukka Korkeilan, Elina Merenmiehen ja Anna Retulaisen teoksia Serlachiuksen omiin kokoelmiin. Näyttelyssä
on mukana runsaasti taidesäätiön vanhaa eurooppalaista taidetta, jota on konservoitu viime vuosina ja asetetaan esille nyt
ensimmäistä kertaa pitkään aikaan.
Gustaf-museon näyttelyissä yhdistyvät historia, draama ja
tekeminen. Nyt siellä nähdään myös perinteisen työn muutosta hienovireisesti kuvaavan liettualaissyntyisen Esther Shalev-Gerzin näyttely Tehdas on ulkopuolella. Näyttely kytkee
pienen suomalaisen paperipaikkakunnan kokeman rakennemuutoksen osaksi maailmanlaajuista kehitystä.
Serlachius-museot tarjoaa ryhmämatkailijoille erilaisia ohjelmatuotteita taideopastuksista hulvattomaan työhönottohaastatteluun 1950-luvun tyyliin. Liikunnallinen ryhmä voi
lainata museoista vaikkapa kävelysauvat ja patikoida oppaan
johdolla metsäistä Lemmenpolkua pitkin museosta toiseen.
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Taidemuseossa toimiva ravintola Gösta tarjoaa konstailemattoman hyviä makuja pöytiin tarjoiltuna. Ravintoloitsija
Henry Tikkanen arvostaa kauden parhaita raaka-aineita ja
puhtaita suomalaisia makuja.

TAIDETTA, HISTORIAA,
ARKKITEHTUURIA
Tervetuloa kulttuuriretkelle historialliseen ympäristöön, paperitehtailija- ja mesenaattisuvun Serlachiuksen valtakuntaan.
Opastetut kierrokset taidemuseon kartanossa ja paviljongissa
sekä historiallisessa pääkonttorissa vievät kymmeneen näyttelyyn
ja tunnelmasta toiseen: mm. Kesäpäiviä, Summer Days esittää
pohjoismaista nykytaidetta, Nautinto käy vuoropuhelua vanhan
ja uuden taiteen kesken, Niittyjä ja erämaita näyttää Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön vanhojen mestareiden teoksia.
Ravintola Göstan upeassa maisemassa nautitte ihania
makuja rauhassa pöytiin tarjoillulla lounaalla.
Kysy lisää vaihtoehtoja, valikoimissamme ovat myös
esim. kaupunkikierrokset ja kirkko-opastukset!
p. 040 166 3480 tai sales@serlachius.fi.

MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI
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Suomi 100- juhlavuosi
Valkeakosken kaupunginteatterissa

S

yyskauden aloittaa kantaesityksenä Myllymestarin
tytär, joka saa ensi-iltansa 7.10.2017. Teoksen käsikirjoittaa ja ohjaa Christian Sandström.

Myllymestarin tytär
Yksi mylly, kaksi tahtoa, kolme rakkautta. Musiikkinäytelmä
on historiallinen kertomus 1860 – luvulta, kun Walkiakoski oli pieni kylä joen rannalla, jossa vesimyllyt pauhasivat.
Koskettava tarina Hevosmies Hurstista, joka voittaa kauniin
Katariinan sydämen. Verinen kamppailu siitä, kenen mylly jauhaa pitäjän parhaat jauhot. Tarina rakkaudesta, sodasta, kamppailusta, elämästä ja kuolemasta. Näytelmä on osa
Valkeakosken kaupungin Suomi 100 v. juhlavuotta. Säveltäjä
Kari Rydman säveltää Myllymestarin tyttären tunnusmusiikin. Lisäksi syyskaudella saa ensi-iltansa 18.10.2017 Meidän
Suomi produktio joka on Valkeakosken Mieslaulajien ja Valkeakosken kaupunginteatterin yhteistyö.

Meidän Suomi
- Tarina musiikin ja teatterin keinoin Suomen kasvusta yhtenäiseksi kansakunnaksi.

Kuoron, pienryhmien ja roolihenkilöiden esittäminä kuullaan ja nähdään tuokiokuvia maamme satavuotiaan itsenäisyyden vaiheista Kuoron harjoittaa ja johtaa dir. mus
Arja Rislakki. Lavalla Valkeakosken Mieslaulajat, Harmony Sisters sekä Kippari-Kvartetti. Ohjaus: Lasse Kanerva
Käsikirjoitus: Christian Sandström Harmony Sisters: Enni
Hakala, Marika Järvinen, Heidi Syvänen
www.valkeakoskenteatteri.fi

Miljoonakasvu
museoiden
kävijämäärissä
Vuonna 2016 suomalaiset museot ylsivät kaikkien aikojen kävijäennätykseen. Museoiden kävijämäärä nousi
Museoviraston tilastojen mukaan 6,6 miljoonaan, pysyttyään vuosien ajan reilussa 5 miljoonassa. Vuoteen 2015
verrattuna museoiden kävijämäärät kasvoivat noin viidenneksellä, eli yli miljoonalla vierailulla.
Kävijämäärät ovat kasvaneet samaa tahtia kuin Museokortin omistajapohja on laajentunut. un Museokortti
otettiin käyttöön toukokuussa 2015, tavoitteena oli myydä 20 000 korttia ensimmäisen vuoden aikana. Tavoite
on ylitetty moninkertaisesti, sillä maaliskuussa 2017
Museokortti löytyy jo lähes 120 000 suomalaiselta.
”Museokortista innostuneet houkuttelevat myös tuttavansa museoon! Museokäynnit ovat yllättävänkin sosiaalisia tapahtumia”, kertoo Museokortin kehitysjohtaja
Seppo Honkanen.
Museokortti on vuosilippu noin 250 museoon eri puolilla Suomea. Kortin voi hankkia itselle tai lahjaksi verkosta ja kaikista järjestelmään kuuluvista museokohteista.
Lisätietoja: http://museot.fi/medialle
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Loistava aika – Taidekeskus
Purnun moninkertaisen
juhlavuoden teemana

T

aiteellisesta kokonaisuudesta
vastaavat kuraattorit Miina Hujala ja Arttu Merimaa. Tuottajana toimii Aimo Tukiaisen Purnun säätiö.
Purnun 50-vuotisjuhlavuoden 2017
taiteilijat ovat Päivikki Alaräihä, Liinu Grönlund, Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Nestori Syrjälä ja Elina
Vainio sekä 100 vuotta sitten syntyneet
ensimmäisen Purnu-ryhmän taiteilijat
Taisto Ahtola, Erik Enroth, Unto Koistinen, Pentti Melanen, Ernst MetherBorgström, Tuulikki Pietilä ja Aimo
Tukiainen.
Purnun ja samalla koko maamme
ensimmäinen kesänäyttely järjestettiin
kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen kesäateljeen yhteyteen Orivedelle vuonna 1967.
Järjestävänä tahona oli taiteilijaryhmä.
Kaikki taiteilijat olivat syntyneet vuonna 1917. Näyttely nivoi yhteen ikäpolvensa tekijöitä ja toi esille ajankohtaista
taidetta. Tämä sama ajattelu taustoitti
kuraattorien työskentelyä vuoden 2017
Purnun kesänäyttelyn suunnittelussa.
Heitä kiinnostaa taiteen ajankohtaisuus
ja taiteilijoiden välisten yhteyksien ja
toimintatapojen etsiminen. Tavoitteena
on näyttely, joka esittelee millaista taide
on tällä hetkellä suhteessa viidenkymmenen vuoden takaiseen.
Loistava aika-näyttelyyn on kutsuttu alkuperäisen Purnu- ryhmän lisäksi
mukaan taiteilijoita, jotka muodostavat

huvi, koe

rungon ajatuksille omasta ajastamme.
Juhlavuonna 2017 järjestettävä kesänäyttely tuo jo itsessään mukanaan ajallisen perspektiivin, kysymyksen siitä
mikä on muuttunut ja mikä on pysynyt
samana. Mikä on nykyisen ikäpolven
näkemys siitä mikä on tärkeää? Nykytaide kapseloi omaa aikaansa, mutta taiteessa on aina mukana myös kysymys
ajallisesta perspektiivistä sekä yhteyksistä eri aikojen taiteellisten arvojen ja
käytäntöjen välillä.
Purnu 2017 rinnastaa alkuperäisen
Purnu-ryhmän työskentelyä nykytaiteen
muotoihin ja sisältöihin. Nykytaiteilijat
esittävät sekä aiempia teoksiaan että eri
menetelmin toteutettuja monimuotoisia
uusia teoksia. Lähtökohta on voimak-

kaasti kiinni tässä hetkessä. Historiaa
katsotaan aina taaksepäin tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus pakenee meiltä. Tulkintojen merkitys perustuu niiden jättämiin jälkiin.
Purnun Loistava aika–näyttely on
osa Suomi 100- juhlavuoden ohjelmaa.
Näyttely on saanut tukea Suomen taideyhdistykseltä ja Suomen kulttuurirahaston Rauha ja Isak Julinin rahastolta.
Purnun Loistava aika- näyttely avautuu 18.6.2017 ja on päivittäin auki klo
11- 18 elokuun 6.päivään asti. Ryhmien on mahdollista tutustua näyttelyyn jo
toukokuun 22.päivästä alkaen ja jokapäiväisen aukiolon loputtua elokuussa.
Lisätietoja: www.purnu.fi,
purnutaidekeskus@gmail.com

Oriveden kaupunki | Oriveden Opisto
Oriveden
kaupunki | Oriveden
Rönnin Kesäteatteri
| RönninOpisto
huvikeskus
Taidekeskus
Purnu | SuviDesign
Rönnin Kesäteatteri
| Rönnin huvikeskus
| Taidekeskus Purnu
Taidekeskus
Leporanta
| Taitokeskus
Orivesi
SuviDesign
| Taidekeskus
Leporanta
| Taitokeskus
Orivesi

den

vi

Jaakko Pallasvuon ja Anni Puolakan teoksesta Sacre 2.

Oriveden SuviOpisto | Sirkus Supiainen

9.5. – 12.9.2015

2015

orivedensuvi.fi
orivedensuvi.fi
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Sastamala on täyden
kattauksen matkailukohde

S

Tyrvään Pyhän Olavin kirkko on kuuluisa maalauksistaan. Kuva Hannu Moilanen.

astamala on kaupunkina uusi,
mutta alueena vanha. Maisemat ovat houkutelleet kulkijoita ja taiteilijoita alueelle jo vuosisatojen ajan. Silloin käypä reitti oli Kokemäenjoki ja sen tarjoama vesireitti.
Nykyään kulkemiseen sopii paremmin
Tampereelta länteen kulkevat valtatiet.
Vesistön ympärillä on toinen toistaan
houkuttelevampia kohteita. Ellivuoren
Pirunvuoren päältä avautuu kansallismaisema, johon taiteilija Emil Danielsson ihastui niin, että rakensi sinne oman
taiteilija-ateljeensa. Hänen töistään on
Kivilinnan 110 v. juhlavuoden kunniaksi koottu 120 teoksen suurnäyttely.
Tyrvään Pyhän Olavin ja Marian kirkko houkuttelevat kävijöitä vuodesta toiseen. Pyhän Olavin kirkossa voi ihailla
upeita maalauksia, jotka taiteilijat Kuutti Lavonen ja Osmo Rauhala maalasivat
tulipalon jälkeisen jälleenrakentamisen
päätteeksi.

Lämpimästi tervetuloa

Sastamalaan
läinpuisto
Kiviniityn Kotie
iniitty.fi
www.kiv

rt
Ellivuori Reso
i.fi
www.ellivuor

in
Emil Danielsson
suurnäyttelyala.fi

m
www.visitsasta

Vanhan
ivät
kirjallisuuden pä

www.vanhanaivat.com
kirjallisuudenp

aisen talo
Herra Hakkar
araisentalo.net

www.herrahakk

kirjan
Suomalaisen ta
i
museo Puksavav
i.fi
www.puksta

Ritajärven ue
al
luonnonsuojervlui.fi
www.ritaja

Kaikki nähtävyydet ja tapahtumat osoitteessa:

www.visitsastamala.fi
62

M A T K A I L U lehti

2 • 2017

Keskustan Kirjakorttelissa sijaitsevat
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja
Herra Hakkaraisen talo sopivat myös
koko perheen päiväkohteeksi. Opastuksia on varattavissa Sastamalan moniin kohteisiin ja erilaisille kierroksille.
Rooliopastukset voivat kulkea Akseli
Gallen-Kallelan lapsuudenmaisemissa
ja moniin vaivoihin voi avuksi suositella Tyrvään Mantan parannuskeinoja.
Kesän tunnetuimpia tapahtumia ovat
Vanhan kirjallisuuden päivät ja keskiaikaisen kirkkomusiikin festivaali Sastamala Gregoriana.
www.visitsastamala.fi

Taiteilija-Ateljee Kivilinna viettää 110v.
juhlia. Kuva Sami Helenius.

Emil Cedercreutzin
museo – matka
kuvanveistäjän
jalanjäljissä
Apollo jännittää jousta -veistos
sijaitsee museon veistospuistossa.

S

atakunnan sydämessä Harjavallassa sijaitseva Emil
Cedercreutzin museo on yhdistelmä taidetta ja kulttuurihistoriaa. Museo perustuu vapaaherra Emil
Herman Robert Cedercreutzin (1879-1949) elämäntyölle.
Museo sisältää kuusi perusnäyttelyä, jotka esittelevät kuvanveistäjänä, siluettitaiteilijana, kirjailijana ja kansatieteellisen
esineistön kerääjänä tunnetun taiteilijan laajaa elämäntyötä.
Yksi Emil Cedercreutzin elämäntyön helmistä ja museon
perusnäyttelyistä on hänen vuonna 1914 Harjavaltaan valmistunut taiteilijakotinsa Harjula. Kaunis ja omaperäinen koti on
kokonaistaideteos, jonka Cedercreutz sisusti kotimaasta ja ulkomailta hankkimallaan esineistöllä ja taiteella, kauniilla väreillä ja erilaisilla tyyleillä. Taiteilijakoti on avoinna yleisölle
ympäri vuoden.
Emil Cedercreutzin museo tarjoaa kävijälle mielenkiintoisen museokokonaisuuden ja ainutlaatuisen matkan menneeseen kuvanveistäjän jalanjäljissä. Perusnäyttelyiden lisäksi
museo järjestää vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia.
www.harjavalta.fi/palvelut/museo
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Ainutlaatuisia elämyksiä Harjavallassa

EMIL CEDERCREUTZIN MUSEO
Museotie 1, Harjavalta 044 - 432 53 45
www.harjavalta.fi/palvelut/museo
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Irti arjesta
Tampere Filharmonian
Suomi 100 -syksy
Kuvat Jussi Virkkumaa

S

infoniaorkesteri Tampere Filharmonian Suomi 100
-juhlinta painottuu syksyyn 2017. Luvassa on lukuisia konsertteja, joissa kuullaan maamme eturivin
säveltäjien musiikkia. Tampere-talon Isossa salissa soivat rinnakkain rakastetuimmat kotimaiset klassikot ja kiinnostavimmat uutuudet.
Syksyllä kuullaan muun muassa Fredrik Paciusta, Einar
Englundia, Einojuhani Rautavaaraa, Leif Segerstamia ja tie-

IRTI
ARJESTA

tenkin kansallissäveltäjäämme Jean Sibeliusta. Luvassa on
konserttikausi! Vasta julkaistuun ohjelmaan voi tutustua tarkemmin Tampere Filharmonian verkkosivuilla.
Ennen Suomi 100 -syksyä Tampere Filharmonia lähtee viemään Suomea maailmankartalle. Orkesteri tekee toukokuussa
2017 viiden konsertin Japanin-kiertueen. ”On tosi hienoa, että
me saadaan vietyä tätä skandinaavista osaamista sinne. Ja on
hauskaa lähteä Tampere Filharmonian kanssa kiertueelle, se
on ollut minulla haaveena jo pitkään. Soitetaan lähinnä Sibeliusta, niinhän meidän tietty suomalaisena orkesterina kuuluu
tehdä”, Tampere Filharmonian ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali iloitsee. 

Tampere Filharmonian
syksyn 2017
lipunmyynti alkaa
to 11.5. klo 9

Sinfoniakonserttien liput 25/19/12/2 €
Kamarimusiikkikonserttien liput 12/6/2 €
Ryhmäalennus 10 % (10–49 hlöä) tai 20 % (50– hlöä)
Ryhmämyynti: 03 243 4501, ma–pe klo 10-16

www.tamperefilharmonia.fi
64

Santtu-Matias_Rouvali_ja_Tampere_Filharmonia. Kuva Jussi_Virkkumaa.
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Turun poliisilaitoksen ensimmäinen poliisiauto 1910-luvulta. Kuva Poliisimuseo.

Poliisimuseo –
poliisin ammatti
tutuksi

poliisimuseo.fi

P

oliisimuseo on koko perheen museo, jossa esitellään poliisin ammattia ja historiaa. Lapsille suunnatussa poliisikamari Pokelassa saa pukeutua poliisiunivormuun ja kokeilla erilaisia poliisin tehtäviä.
Vuonna 2017 Poliisimuseossa on kaksi vaihtuvaa näyttelyä. Voimaa ja vaativia tilanteita -näyttely valottaa poliisin
voimankäyttöä eri näkökulmista. Näyttelyssä esillä ovat järjestyspoliisi ja poliisin erikoisryhmät mm. valmiusyksikkö
Karhu.
Toukokuussa avautuva Järjestys romahtaa 1917 - ”Kun viha muuttui hyveeksi ja kosto ansioksi” -näyttely, kertoo Suomen itsenäistymisvuodesta 1917. Mitä tapahtui, kun kansalla
ei ollut yhteistä näkemystä siitä, kuka saa pitää maassa järjestystä yllä? Suomessa oli levottomuuksia ja elintarvikepulaa.
Poliittinen agitaatio eli aatteellinen vaikuttaminen muuttui
vihapuheeksi, ja eri ryhmät perustivat kaarteja huolehtimaan
omasta turvallisuudestaan. Maa jakautui ajautuen kohti sisällissotaa. Näyttelyyn kuuluu katsaus, miten Suomen poliisi on
kehittynyt itsenäisyyden alun sekasorrosta nykytilanteeseen:
sata vuotta sitten poliisit olivat vihattuja virkamiehiä, nyt laajasti kansalaisten luottamusta nauttivia arjen turvaajia.
www.poliisimuseo.fi
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KOKO
PERHEEN
MUSEO

ILMAINEN
SISÄÄNPÄÄSY
Vaajakatu 2 • Tampere
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Jyväskylän Naissaari

J

yväskylän Naissaari on Kanavuoren kaupunginosassa sijaitseva kulttuurihistoriallinen
kokonaisuus, jossa yhdistyvät luonto,
nähtävyydet ja kulttuuri. Sata vuotta vanhat rakennukset puistomaisessa
saaressa ja vieressä kuohuva Vaajakoski luovat kertakaikkisen upean miljöön.
Yhdessä saaren vanhoista puutaloista toimii vuonna 1991 aloittanut
catering-kahvila, joka tarjoilee juhlakattauksia, lounasta sekä käsintehtyjä
leivonnaisia.
Entisessä korjauspajan rakennuksessa toimii sisustusliike ja Puttipajan tehtaanmyymälä designpuoti Wanha Paja.

Saarelta löytyy myös toiminnassa
oleva kesäteatteri ja Vaajavirran toiselta puolelta uimaranta ja frisbeegolf-rata. Kiven heiton päässä sijaitsee myös
suosittu Pandan tehtaanmyymälä.
Ryhmämatkojen järjestäjät voivat
olla yhteydessä alueen yrityksiin, sillä alue soveltuu retkiin mitä parhaiten
koko vuoden ympäri. Jokaiselle löytyy
varmasti tekemistä ja ihasteltavaa!

Design Puoti Wanha Paja
- sisustusmyymälä ja Puttipajan tehtaanmyymälä
Vanhan tehdasrakennuksen kiviseinät
kertovat tarinoita menneestä. Ennen

sali oli sahan höyryhuone - tänään hyllyillä lepäävät Puttipajan käsintehdyt
kynttilät tuoksuvat aamukasteelle, kesäsateelle ja vaahtokarkeille. Kynttilät
valmistetaan vain kilometrin päässä
omalla pajalla.
Sisustussoppaan kynttilöiden joukkoon on sekoitettu lyhtyjä, sisustustyynyjä, hurrikaaneja, peitteitä ja kynttilänjalkoja. Täältä hankitut viemiset
kiedotaan valmiiksi kauneimpiin paketteihin ja sidotaan kiinni suloisilla ruseteilla.
Puttipajan tuotteiden lisäksi myymälästä löytyy yli 30 suomalaista käsityöyrittäjää.
www.puttipaja.fi/wanha-paja

Naissaaren kahvi- ja juhlahuone

N

elostien varrella Jyväskylän Kanavuoressa sijaitsee tasokas kahvila-ravintola, jossa voi nauttia lounasta tai
kahvitella Naissaaren Päijänne-Keitele kanavan äärellä. Kahvila palvelee kesäaikaan päivittäin täysin Aanniskeluoikeuksin. Koko kahvilavalikoiman tuotteet ovat oman leipurin sekä kokin käsialaa, joten tarjolla
on aina tuoreita (myös sunnuntaisin) makeita sekä suolaisia leivonnaisia. Maittavan ja kevyen kesälounaankin pääset
nauttimaan aurinkoisella terassillamme vaikka ohikulkevaa veneliikennettä samalla seuraten.

Naissaaren Näyttämö

J

yväskylän yhtenä helmenä on Vaajakosken kaunis Naissaari,
jossa ympärivuotisesti toimii Harrastajateatteri Naissaaren
Näyttämö.
Teatteri tarjoaa tilaisuuksia harrastaa teatteria ja mahdollisuuksia nauttia kulttuurista Vaajakoskella. Tärkeimpänä tarjotaan kesäteatteria osittain katetussa katsomossa saaren kärjessä, upeassa
miljöössä. Mukana on eri-ikäisiä tekemässä esitystä, joille kaikille
on yhteistä rakkaus teatteriin ja sen tekemiseen mikä välittyy myös
katsojille teatterissa.
Kesällä 2017, ensi-iltansa saa pe 16.6. klo 19 Jari Tervon teos
Poliisin poika. Dramatisoinnista ja ohjauksesta vastaa Antti Lattu.
Teos on räväkkää Tervoa/Lattua ja mm.kirosanoja sisältävä, joten
ei välttämättä sovi lapsille. Luvassa teoksen takakannesta ”Tervo
kirjoittaa enemmän tai vähemmän särkyneitten ihmisten suihin karmean hauskaa ja julmaa tekstiä, joka farssimaisen liioittelun jälkeen
tummenee.” Naissaaressa voi viettää virkistävää retkipäivää yhdistämällä kulttuuria ja paikallisissa yrityksissä vierailuja. Vieraile
esim.Puttipajasta tuliaiset, Pandalta lakut ja ruokaile Naissaaren
Kahvi- ja juhlahuoneella päättäen retkipäiväsi teatteriin.
Lisätietoja löydät:naissaarennayttamo.net
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Kesällä 2017 Vaajakosken
Naissaaressa:
Jari Tervo ja Antti Lattu:

Ensi-ilta Pe 16.06.2017 klo 19:00
Muut esitykset: su 18.6, ti 20.6, ke
21.6, ti 27.6, ke 28.6, to 29.6, ke 2.8, to
3.8, pe 4.8, su 6.8, ke 9.8, to 10.8, la
12.8, su 13.8. Kaikki klo 19:00

TM

Lippuvaraukset 050 573 1545
Liput: 15€/8€ (vain käteinen)

naissaarennayttamo.net
HANDMADE
FIN NISH
ART & GIFTS

HELPPO TULLA,
HYVÄT RYHMÄMATKAEDUT
& ISO PARKKIPAIKKA
Naissaari, VAAJAKOSKI, 4-TIEN VARRELLA

Varaa ryhmällesi nyt ikimuistoinen
pysähdys viihtyisään Naissaareen, jossa
pääsette tutustumaan alueen parhaaseen
sisustusliikkeeseen sekä käsintehtyjen kynttilöiden
saloihin. Pysähdyksen kruunaa herkullinen lounas
tai kakkukahvit Naissaaren tunnelmallisessa
kahvilassa.
Halutessanne voitte myös osallistua kynttilä-,
lahjapaketointi tai kranssikoristelupajaan.

TERVETULOA!

KATSO EDUT:
DESIGN PUOTI WANHA PAJA
Ryhmämatkalaisille 20 % alennus liki kaikista
normaalihintaisista Puttipajan ja Design puodin
tuotteista
Matkanjohtaja ja kuljettaja saavat lisäksi
25 € arvoisen lahjakortin
KAHVI- JA JUHLAHUONE
Ennakkoon varatuille ryhmän jäsenille 10%
alennus kahvilan tuotteista (ei koske alkoholia)
Kuskille ilmainen kahvi ja pulla kun ryhmässä on
10-20 henkilöä. Ilmainen kahvi ja pulla molemmille mikäli ryhmässä yli 20 henkilöä.

Ilmoitathan ryhmäsi etukäteen Wanhalle Pajalle: wanhapaja@puttipaja.fi ja Naissaaren kahvi- ja juhlahuoneeseen: kahvila@naissaarenkahvihuone.fi
DESIGN PUOTI WANHA PAJA, p. 040 5888 347
naissaari.com / puttipaja.fi / naissaarenkahvihuone.fi
KAHVI- JA JUHLAHUONE, p. 014 666 419
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Historiaa, perinteitä ja
markkinahumua Petäjävedellä

Y

hteinen maailmanperintömme -näyttely kertoo havainnollisesti maailmanperintöprosessista sekä Suomen maailmanperintökohteista. UNESCOn maailmanperintöluetteloon on valittu Suomesta seitsemän kohdetta, joista yksi on Petäjäveden Vanha kirkko. Yhteinen maailmanperintömme -näyttelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä

Petäjävesi

– Elämää Unesco-kohteen ympärillä
Petäjävesi on vireä
elinvoimainen kunta
Jyväskylän kupeessa.
Maatilamatkailua ja luonnon
hiljaisuutta. Kesätapahtumia
musiikkia ja markkinoita.

Unesco-kohde:
Petäjäveden vanha kirkko
Vanha, pyhä, lohduttava –
kuuntele sisällä, katsele ulkona,
koe sen voima ja vahvuus.

Tiesitkö, että
Wanhan Witosen
melontareitti alkaa
Petäjävedeltä?

MATKAILUNEUVONTA:
Puh. +358 14 267 3000 · matkailu@petajavesi.fi
www.petajavesi.fi · facebook.com/petajavesi
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Vanha kirkko. Kuva Sakari Isosomppi
yhteisestä kulttuuriperinnöstämme. Petäjäveden kirjastoon
1.5.-31.7. pystytetty näyttely viestii, että kulttuuriperintö kuuluu meille kaikille ja että meillä on myös vastuu siitä ja sen
säilymisestä tuleville polville.
Talonpoikaisarkkitehti Jaakko Klemetinpoika Leppäsen
suunnittelema Petäjäveden Vanha kirkko hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1994 pohjoismaisen
puuarkkitehtuurin merkkiteoksena. Nykyisin Vanha kirkko
toimii esimerkiksi vihkikirkkona ja joka kesäisen Vanhan kirkon kesämusiikkisarjan tapahtumapaikkana.
8.7.2017 järjestettävä Johan on markkinat! –markkinatapahtuma kokoaa Petäjäveden seurakunnan ja vanhan aseman
alueelle suuren määrän käsityö- ja lähiruokamyyjiä klo 9-16.
Samanaikaisesti järjestettävät katusoiton MM-kilpailut osallistujineen pitävät huolen, että musiikki soi ja luo tunnelmaa
markkina-alueella koko päivän ajan. Lisäksi samana päivänä
järjestetään myös perinteiset Takomarkkinat sekä Petäjäveden
yrittäjien kesämarkkinat, joten markkinahumua riittää varmasti kaikille kohderyhmille läheltä ja kaukaa.
www.petajavesi.fi
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Uusi Matkailukeskus
Pihtiputaalla

N

iemenharjun Matkailukeskuksessa Pihtiputaalla
on laajat kahvila- ja ravintolapalvelut sekä monipuoliset majoituspalvelut. Päärakennuksessa on
myös A-oikeudet sekä kesäterassi.
Matkailukeskuksen harrastusmahdollisuudet ovat kattavat. Kuuman kesäpäivän päätteeksi voi pulahtaa uimaan,
pelailla frisbeegolfia ja petangia tai viettää grilli-iltaa nuotiolla. Kalastamaan pääsee helposti alueen omalla Lylylammella, johon on istutettu kirjolohta täydentämään luontaista ahven ja haukikantaa. Viereisen harjun takana avautuva
suurempi Koliman vesistö tarjoaa mahdollisuudet pitemmille kalastusretkille, joita järjestetään kesällä ja talvella myös
ohjattuina. Kalastamaan pääsee myös virtaavassa vedessä,
koska useita tunnettuja koskialueita sijaitsee kohtuullisen
ajomatkan päässä.
Melojille on suunniteltu reittivaihtoehtoja taukopaikkoineen ja kesällä on käytettävissä uusi lähialueen melontakartta. Talvella on mahdollista kokeilla mm. lumikenkäilyä,
maastohiihtoa, lähteä pilkkiretkelle tai seuraamaan ammattikalastajan verkonnostoa. Reilun puolen tunnin ajomatkan
päässä avautuu upea Salamajärven kansallispuisto retkeilyreitteineen.
www.niemenharju.fi
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Mäntyharjun
Suomi 100 -tapahtumia
MÄNTYHARJUN KESÄ
2017
Kulttuuria | Luontoa | Elämyksiä
Miekankosken kahvila
avoinna 28.4.-27.8.2017
Taidekeskus Salmela
avoinna 10.6.-13.8.2017
Tour De Mäntyharju -pyöräilytapahtuma
TDM Classic 160 km 15.7.2017
TDM Maasto 46 km 16.7.2017
Big Band Festivaali
27.-29.7.2017
Ilokuvafestivaali
3.-6.8.2017
Musiikkinäytelmä Laila - päivien kimallus
Koirakiven kesäteatterissa 1.-16.7.2017
Musiikkinäytelmä Eloa ja kuvaa
Mäntyharjun kesäteatterissa 15.-29.7.2017

M

äntyharjussa järjestetään monia tapahtumia,
joissa näkyy vuoden teeman mukainen yhdessä
tekemisen meininki.
Mäntyharjun kansalaisopiston Mäntyviisut aloittavat juhlavuoden tapahtumaketjun paikkakunnalla toukokuun 5. päivänä. Monivaiheinen kilpailu on alkanut opettaja Annamari
Niskasen ideasta jo viime vuonna runo- ja sanoituskurssilla,
jota seurasi kaikille avoin sävellys- ja sovitusvaihe. Loppukilpailuun pääsi 11 musiikkikappaletta.
Ladot Suomea rakentamassa -kyläkierros on kansalaisopiston tapahtumasarja, joka antaa tietoa Mäntyharjun kylien historiasta ja nykypäivästä neljänä eri päivänä.
Katajainen Kansa -purkutalotaidehanke antaa ammattitaiteilijoille mahdollisuuden esitellä teoksiaan hieman poikkeavassa ympäristössä, sillä näyttelykokonaisuus rakentuu myöhemmin purettavaan kerrostaloon.
Projekti teki välittömästi vaikutuksen myös kuvataidekriitikko Veikko Halmetojaan. Hän toimii Katajaisen Kansan kuraattorina.
Katajainen kansa aukeaa 17.6. Näyttely on avoinna elokuun loppuun asti, mutta 13.8. saakka päivittäin. Sikakaalikarnevaalit järjestetään perjantaina 25.8. Silloin on 100 päivää
100-vuotiaan Suomen juhlapäivään. Torilla järjestettävässä
juhlassa on kyse perinteisen lähiruoan tekemisestä ja syömisestä yhdessä.
www.katajainenkansa.fi
www.mantyharju.fi

arju

tyh
#män

Katso lisää:
www.mantyharju.ﬁ
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Woikoski Feeling
– tunne elämys

M

äntyharjun ja Kouvolan rajalla toimiva Woikoski Feeling tarjoaa kesään monipuolisia palveluita ja elämyksiä kolmessa toimipisteessä.
WHD Gårdilla sijaitseva Woikosken automuseo on kesän
ehdoton vetonaula. Pihapiirissa museokävijöitä palvelee ravintola Juureskellari, jonka listalta löytyy erilaisia lounas- ja
illallisvaihtoehtoja. WHD Gårdilta löytyy myös majoitusta ja
isommille ryhmille soveltuva tilausravintola Hilupilttuu vanhassa navetassa. Tilaa kiertää tasokas 18-väyläinen frisbeegolfrata, jonne voi ostaa päivälippujen lisäksi kausikortteja.
Kesäksi WHD Gårdin maille valmistuu offroad-maastoajorata, jonne järjestettävät ajosafarit sopivat loistavasti yritysten
virkistyspäiviin ja kaveriporukoille.
Woikosken tehdasmuseo ja kesäkahvila Saiman torppa tarjoavat mielenkiintoisia tarinoita kaasuyrityksen historiasta sekä ihanan kahvihetken kosken rannassa.
Repoveden kansallispuiston läheisyydessä sijaitseva Kirjokiven kartano palvelee hyvin retkeilijöiden majoitustarpeita.
Kaunis kartanomiljöö sopii erinomaisesti myös juhlien järjestämiseen.
Kesän aukioloajat ja palvelut: www.woikoskifeeling.fi
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Woikoski Feeling kutsuu Sinua ja ystäviäsi
herkuttelemaan, saunomaan ja yöpymään
rentoon WHD Gårdiin ja romanttiseen Kirjokiven
kartanoon. Voitte myös tutustua upeisiin
museoihimme ja kokeilla villejä aktiviteetteja
Repoveden kansallispuiston syleilyssä!
Tutustu palveluihimme ja kysy lisää!
Woikosken automuseo on avoinna
10.6.–13.8.2017 ja tehdasmuseo 28.6.–30.7.2017.
Aukioloajat ke-su klo 11–15, kierrokset tasatunnein.
Muina aikoina avoinna tilauksesta ryhmille.

feeling
tu n n e e lä m ys

www.woikoskifeeling.fi
Puh. 040 656 5981
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Varkaus - Valloittavia vekaroita
ja hurmaavia naivisteja

Vekara-Varkaus Festivaaliviikko, kuva Juhani Valtola

V

arkauden kesän Saimaan rannalla aloittaa värikkäästi Vekara-Varkaus Festivaaliviikko 12.-18.6.
teemalla ”Sata riemua”. Taide ja leikki lyövät
kättä työpajoissa ja monet esitykset hurmaavat niin lapset
kuin aikuisetkin.
Laaja naivistitaiteen näyttely ”Suomi 100 iloa” Taidekeskus Väinölässä 27.5.- 26.8. tarjoaa hurmaavan taide-elämyksen lisäksi paperinukketeatteriesityksiä. Lypsyjakkaran heiton SM-kisat 1.7. edustaa puolestaan aitoa, lämminhenkistä
maaseututapahtumaa. Viikonlopun mittainen Dekkarit festivaali 28.-30.7. tuo valkokankaalle dekkarielokuvia ja esittelee kansan rakastamaa rikoskirjallisuutta.
Vauhdikas ja tarinoiden siivittämä opastuskierros Mekaanisen Musiikin Museossa vie matkalle nostalgiseen musiikkimaailmaan. Muita kesän suosikkeja ovat Terassikahvila
Torni huikeine näköaloineen, sähköalusristeilyt Ekopaatilla,
Kalakukko-katujunan ajelut sekä Taipaleen Kanavamuseo
Laivanpassuineen ja kesäteatteriesityksineen.
Loppukesän kohokohta on Sampea ja Samppanjaa festivaali 11.-12.8., jota vietetään Pirtinvirran rannalla huippuartistien mm. JVG:n, Popedan ja Suvi Teräsniskan voimin hyvän ruoan parissa.
www.visitvarkaus.fi
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Joensuun taidemuseo Onnissa
kurkistetaan kesällä bäkkärille
Joensuun taidemuseo Onnin kesänäyttely esittelee suomalaisten
pop- ja rockmuusikoiden kuvataidetta.

B

ackstage tuo musiikintekijät estradille myös visuaalisen ilmaisun kautta. Lisäksi mukana on kuvataiteilijoita, joille musiikki on tärkeä osa ilmaisua.
Näyttelyssä poppareiden kuvataide ja rokkaavat kuvataiteilijat kohtaavat samassa takahuoneessa.
Mitä esimerkiksi 22-Pistepirkon Asko Keränen tai Dakota
Kollectiven Heini Lehväslaiho tekevät musiikin lisäksi? Kenellä on Neruda- ja Kaneli-koira, jotka pääsevät poseeraaBackstage
Pekka ja Teija
Isorättyä
Billy 2012

maan näyttelyssä? Toteutumattomat levynkannet ja kiertueelämän kiroukset saavat niin ikään osansa. Myös erään yhtyeen edesmenneen äänimiehen hiukset ovat päässeet osaksi
taideteosta.

Parviaisen matkassa Pohjois-Afrikkaan
Taidemuseo Onnin toisen ja kolmannen kerroksen kokoelmista löytyy kotimaisia ja kansainvälisiä taideaarteita aina antiikin ajoista tähän päivään. Vielä kesän ajan kolmannen kerroksen Studiossa on esillä kokoelmanosto Oscar Parviaisen
(1880-1938) taidetta.
Parviaisen elämää ja taidetta värittivät poikkeuksellisen lukuisat matkat. Marokko, Algeria ja Tunisia olivat vuosisadan
vaihteessa tärkeimmät Välimeren rannikolla sijaitsevat taiteilijaorientalismin maat. Parviainen matkusti Afrikkaan ensimmäistä kertaa 1904 ja uudestaan reilut 20 vuotta myöhemmin.
Parviaisen matkassa Pohjois-Afrikkaan -näyttely täydentää
pysyvästi esillä olevien, voimakkaan symbolististen maalausten rinnalla Oscar Parviaisen taiteilijakuvaa.

BacKSTAGE�
joensuun taidemuseo onni
18.5.-17.9.2017

rIa sTeReO
AnSsI KaSiToNnI & mA
StErEo 8000

TeIjA Ja pEkKa iSoRäTtYä
iSoRäTtYä sWiNgErS

ToMmI LiImAtTa

AbSoLuUtTiNeN NoLlApIsTe

NiNnI LuHtAsAa
Ri

AsKo kErÄnEn
22-PiStEpIrKkO

PiNk tWiNs

PiNtAnDwEfAl
L

nUs
PeTrI AlA-MaU

J. A. mÄkI

RaDiOpUhElImEt

mIeSkUoRo hUuTaJ
aT

PeKkA KaInUlAiNeN
ViLlE VuOrEnMaA
& iIrIs pEsSa
SuR-rUr
JeNnI RoPe
ViLlE PiRiNeN
KaRkKiAuToMaAtTi

HeInI LeHvÄsLaIhO
DaKoTa kOlLeCtIv
E
ToNeS Of rEvOlU
tIoN

Oscar Parviainen
Tunisialainen tanssija
1904-05.
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Ilouutinen baletin, Tsaikovskin
ja Olavinlinnan ystäville –
Joutsenlampi
Mirja Borgström

60 tanssijaa ja sinfoniaorkesteri Olavinlinnassa elokuussa 2017

S

uomi 100v. itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi tulevana kesänä St. Petersburg Ballet Theatre esittää
Pjotr Tšaikovskin klassikkoteoksen Joutsenlampi
Savonlinnassa, Olavinlinnassa.
SPBT:n kuusikymmentä tanssijaa esittävät teoksen sinfoniaorkesterin säestyksellä kauniissa, voimakkaassa Suomen
kansallismaisemassa. Baletin pääsolistina nähdään hurmaava
tähtitanssija, prima ballerina, Irina Kolesnikova.
Muun muassa Daily Telegraph ja Guardian ovat kuvanneet
SPBT:n esityksiä seuraavasti:
“SPBT esittää klassista balettia taidokkaasti, arvostaen baletin alkuperäistä perustaa. Klassinen baletti elää ja voi hyvin
osaavissa käsissä”
“ SPBT on tyylikäs, huippuluokan baletti. Sen suunnitelmallisessa tarkkuudessa yhdistyvät ilmaisun raikkaus, akateeminen kurinalaisuus ja kunnioitus ohjelmistoa kohtaan.”
ST. PETERSBURG BALLET THEATRE

60 TANSSIJAA JA SINFONIAORKESTERI

Pjotr Tsaikovski

Irina
Kolesnikova as
Odette Prince
Sigfried Dmitry
Akulinin
Photo KT

Baletin klassikkoteos hurmaa yleisönsä
Pjotr Tšaikovskin lumoavassa Joutsenlammessa Prinssi Sigfrid viettää syntymäpäiväjuhliaan iloisissa merkeissä.
Prinssi saa lahjaksi äidiltään, kuningattarelta, jousen metsästystä varten. Samalla kuningataräiti muistuttaa
prinssille, että tämän tulee valita seuraavana päivänä syntymäpäivätanssiaisissaan itselleen puoliso.
Prinssi hämmentyy ajatuksesta. Illan koittaessa prinssi jää
yksin mietteisiinsä pohtimaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Hämärän koittaessa joutsenparvi lentää prinssin pään yli
suunnaten lammelle. Prinssi kiirehtii lammelle. Lammella
taikavoimat kohtaavat prinssin mystisiksi neidoiksi muuttuneiden joutsenten muodossa. Tästä kehkeytyy rakkaustarina,
jota ohjaavat sekä valon että pimeyden voimat.

Baletin tähti, prima ballerina
Irina Kolesnikova

Prima ballerina Irina Kolesnikova

11.- 12.8.2017

Olavinlinna Savonlinna
Pe 11.8. klo 19.00 ja La 12.8. klo 18.00

balletolavinlinna.fi
Liput alkaen 54 €
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0600 900 900
0600 10 800 (1,98 €/min + pvm)

1,98 €/min + pvm

SPBT:n tähti, prima ballerina Irina Kolesnikova, on syntynyt
1980 Pietarissa. Irina aloitti balettiopinnot yhdeksän vuotiaana kuuluisassa Pietarin Vaganova Balettiakatemiassa. Hän
valmistui 17-vuotiaana.
Irina Kolesnikova kiinnitettiin St. Petersburg Ballet Theatren solistiksi v. 1997 ja hänet nimettiin prima ballerinaksi
vuonna 2001. Kolesnikovan suuret roolit kattavat laajan repertuaarin klassisia baletteja. Klassikkoteosten ohella Irina
Kolesnikovan on rikastuttanut repertuaariaan myös modernin- ja nykytanssin teoksilla. Kolesnikova on tanssinut kauden 2008 Lontoon West Endin Apolloteatterissa.
Kuuluisa prima ballerina, Irina Kolesnikova, on tehnyt unohtumattoman vaikutuksen laajoihin yleisöihin kiertueillaan
ympäri maailman.
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Tangovuosi 2017 avattu

S

einäjoen Tangomarkkinat avaa 33:nnen tapahtumavuotensa. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tangovuosi kantaa teemaa ”Tango Finlandia”.
Tangovuosi alkaa Tangolaulukilpailun esikarsinnoilla sekä Tangon sävellys- ja sanoituskilpailun avaamisella, jos-

ta suomalainen tango johdattelee vuoden lukuisiin Tangomarkkinat-tapahtumiin.
Seinäjoen Tangomarkkinat -päätapahtuma sykkii elämyksiä ja suomalaisen tangon tunnelma 5.-9.7.2017.

tsuu
Satumaa ku
Nähdään
Seinäjoella

5.-9.7.2017

Tutustu päivittyvään ohjelmaan www.tangomarkkinat.fi
Seinäjoen Tangomarkkinat Oy, Torikatu 15, Seinäjoki - info@tangomarkkinat.fi
arkisin klo 9-17 - p. (06) 420 111 - www.facebook.com/seinajoentangomarkkinat
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Kevät koittaa koko perheelle
Tampereen Supermessuilla

K

ukkiva kevät ja alkava kesä toivotetaan tervetulleeksi
koko perheen voimin Tampereen Supermessuilla 21.–23.4.2017.
Huhtikuinen viikonloppu on täynnä
touhua, opittavaa ja halleittain hauskuutusta. Viiden tapahtuman kiinnostavaan
kokonaisuuteen kuuluvat Puutarha, Kotimaan Matkailu, OutdoorErä, Keräily
sekä uusi Design- ja käsityötori.

– Kevään Supermessujen yhteydessä
järjestetään ensimmäistä kertaa Designja käsityötori. On ollut hienoa päästä
tekemään käsityö- ja design-tuotteiden
myyntitapahtumaa alusta asti, uudella
tavalla. Uuden käsityötapahtuman sekä
Supermessujen vakiintuneiden teemojen lisäksi tapahtumaa komistaa retkeilyyn keskittynyt OutdoorErä, joka toteutetaan Riihimäen Messujen kanssa,
kertoo Supermessujen projektipäällikkö
Pauliina Lindgren.
Perjantaina klo 10.00–11.30 toista
kertaa järjestettävä Ammattilaisaamu
on matkailualan ammattilaisille, ryhmämatkajärjestäjille ja medialle suunnattu
kutsuvierastilaisuus, jonka juontaa Saimi Hoyer.

Koko perhe messuilee –
lapsille paljon puuhaa ja
hallikaupalla hauskuutusta
Lapset on huomioitu Supermessuilla
muun muassa tuttujen hahmojen muodossa: tassua voi paiskata ainakin Katti
Matikaisen, Nakkirakin ja Ville Vikingin kanssa, lauantaina 22.4. paikalla
on Tuttiritari-musikaalin sekä Hui kauhistus -kummituskomedian poppoota.
OutdoorErän puolella on mahdollista
harjoitella yhdessä retkeilytaitoja sekä
oppia uutta kaikenkarvaisista koirakavereista ShowHaun Match Showssa ja
monissa koira-aiheisissa ohjelmasisällöissä. Lauantaina ja sunnuntaina Kotimaan Matkailumessut juontaa Risto
Räppääjä -elokuvista tuttu, suosittu tubettaja Samuel Shipway.
Supermessut-viikonvaihteeseen mahtuu erilaisia teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä valovoimaisia tähtiä. Näytteitä
saadaan ainakin Pyynikin kesäteatterin
Niskavuoren nuori emäntä- ja Valkeakosken Kesäteatterin Musiikkinäytelmä
Badding – Paratiisi -esityksistä.

Avokasviterraario, perhosbaari ja itse tekemisen
ja oppimisen iloa
Messuvieraiden multasormet pääsevät
töihin esimerkiksi ruusupuun leikkaamisessa, taimien koulinnassa ja perhosbaarin rakentamisessa.
www.supermessut.fi
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Lapinlahdella kulttuuria
ympäri vuoden
Teksti Minna Kettunen. Kuvaaja Titus Verhe.

L

Suuren juustolan paikkakunnalle kesän huipentumaksi sopivat Juusto- ja
viinijuhlat. Lasten oma tapahtuma on
Vasikkasavut sekä urheilun ystävien tietysti Eliittikisat ja Varpaisjärven Yömaraton.

Lapinlahti sijaitsee 5-tien ja rautatien
varrella. Nähtävää ja koettavaa on tarjolla ympäri vuoden. Tarjolla on ruokailukohteita maaseudun kauniissa ympäristöissä sekä majoitusta laadukkaissa
mökki- ja maaseutumatkailukohteissa.

Kuva: Titus Verhe, Halosten Museosäätiö

apinlahti ammentaa voimaa
vahvasta kulttuuriperinnöstään.
Täysin uudistettu Taidemuseo
Eemil esittelee kuvanveistäjä Eemil Halosen elämää ja teoksia sekä vaihtuvia näyttelyitä. Taidekadun teoksiin kannattaa
tutustua oppaan johdolla. Pohjois-Savon
kansallismaisemassa Väisälänmäellä voi
kulkea Halosten ja Järnefeltin maalausten
syntymaisemissa. Puhuttelevia käyntikohteita ovat myös Lapinlahden puukirkko ja Varpaisjärven graniittikirkko.
Suomen Asutusmuseossa Alapitkän
kylällä pääsee aikamatkalle 1950-luvulle. Alapitkän kesäteatterissa eläydytään
karjalaisten Savoon saapumisen ja asutustoiminnan aikaan.
Lapinlahden hengen pohjalle syntyneitä yrityksiä ja käyntikohteita ovat boheemi taidekahvila Luova Puu sekä Juhani Ahon syntymäpaikka Väärnin Pappila.
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Ilolan Postimäki
– aikamatka menneisyyteen
Teksti ja kuvat Seppo J. Partanen

M

iten vähän jääkään meistä muistoks tulevain, kuin
isoisän tarinasta olkihattu vain”. Tämän Tapio Rautavaaran sanoittaman ja säveltämän kauniin laulelman viesti avautuu aivan uudella tavalla
Porvoon Ilolan kylän Postimäellä. Sinne on isoisästä jäänyt paljon muutakin
kuin olkihattu; vuosisatainen elämänmeno, esineet ja työkalut, pienet mökit
ja savusaunat, vehreä ja kiireetön kylänraitti, menneisyyteen kadonnut maailma, josta me kaikki olemme syntyneet.
Vanha idän valtatie Helsingistä Pietariin kulki kylän läpi, siirtyi sitten kivenheiton päähän ja hurisee nyt miltei äänen kantaman päässä. Muutosten myötä
kylä museoitui menneisyyteen ja on nykyihmiselle mainio aikamatka elämään
200 – 300 vuotta sitten. Kaiken kiireen
ulkopuolella elävä ulkomuseo sijaitsee 7
km Porvoosta itään, muutaman minuutin poikkeaman päässä valtateiltä 6 ja 7.
Nimensä Postimäki on saanut ratsain kulkevalta postilta, joka pysähtyi
ja vaihtoi hevosta v. 1638 perustetulla Nikuksen postitilalla. Viljelykseen
kelpaamaton mäki muodostui 1700- ja
1800-luvuilla käsityöläisten ja muiden
mäkitupalaisten asuinpaikaksi. Siellä
oli suutari, seppä, räätäli sekä pitkä olkityötyöperinne, joka alkoi 1800-luvulla, kun naiset ja lapset letittivät ja prässäsivät olkilettejä Porvoon olkitehtaille.
Postimäellä asui 1900-luvun alussa
kolmisenkymmentä ihmistä, mutta kylä alkoi tyhjentyä 1960-luvulla ja talot
rappeutua. Niitä ryhdyttiin kunnostamaan ja suojelemaan nuorisoyhdistyksen voimin ja lainavaroin. Museoalueena Postimäki avattiin v. 1972 ja sen
ylläpitämiseksi perustettiin kannatusyhdistys v. 1982.
Lyhyeltä kylänraitilta löytyy toistakymmentä alkuperäiseen asuun kunnostettua toinen toistaan viehättävämpää
rakennusta. Niistä vanhin on 1783 valmistunut Karl ja Ann Winterin mökki.
Kolmelle hengelle oli tilaa 3 X 3 metriä.
Fanny Ingelsin tuvassa asui neljä sukupolvea suutareita ja Fanny oli sen ja
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Porvoon olkitehtaille valmistetut olkipalmikot ovat tuoneet lisäansiota Postimäen
asukkaille ja sen perintönä on olkimuseo. Toiminnanjohtaja Marit Björkbacka esittelee tässä olkihimmeliä.
koko Postimäen viimeinen asukas. Hän
kuoli 98-vuotiaana 1987. Kylän taitava
ompelija Eva Sofia Seising piti kylän
lapsille koulua Eva-Mosterin tuvassa
perien opetuksesta 10-15 oppilaalta 2
markkaa kuukaudessa.
Englundien taloon perustettiin olkimuseo 1983. Talosta löytyi aikanaan
useita vanhoja olkitöitä sekä työkaluja, muun muassa olkimankeli. Lisäksi kylästä on tunnelmallinen kahvila ja
myymälä, luhtiaittoja, savusauna, seppä
Sandströmin tupa ja paja, navetta ja ulkorakennus, pieni Sofin tupa, juhlakenttä ja siinä Areenateatteri.

Olkihatun tarina
Olkityöt toivat Ilolan asukkaille elantoa ja lisätuloa koko 1800-luvun ja seuraavan vuosisadan alun ajan. Työhön
käytettiin rukiin olkia, jotka korjattiin

juhannuksen tienoilla, kuivattiin auringossa, valkaistiin rikillä ja lajiteltiin
paksuuden mukaan. Oljet palmikoitiin noin 30 metrin pituisiksi ja parin
sentin paksuiksi, sojottavat korrenpäät
leikattiin ja palmikot mankeloitiin litteiksi. Palmikoita käytettiin pääasiassa
olkihattujen tekoon ja porvoolaisia olkihattuja myytiin ympäri Suomea, myös
ulkomailla muun muassa Pietarissa.
Porvoon Olkihattutehtaassa työskenteli
enimmillään lähes 500 naista ja hattuja
syntyi noin 20 000 vuodessa. Yksi niistä
lienee ollut se Tapsa Rautavaaran hattu,
jonka erään tarinan mukaan Urho Kekkonen antoi 1932 lahjaksi 5000 m juoksun olympiamitalin voittaneelle Lauri
Lehtiselle. Tapsa sai hatun haltuunsa ja
teki siitä laulun 1951. Postimäen olkimuseo kertoo tarinan alun; miten olkihattu syntyi.
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Tähti-ilottelijat naurattavat
Lappeenrannan kesäteatterissa

K

orkeatasoisista kevätrevyistään tuttu Uusi Iloinen Teatteri valloittaa Lappeenrannan
Linnoituksen kesäteatterin Aikamoisia
akanketaleita -kesäteatterihupailulla.
Tulevana kesänä Lappeenrannassa nähtävä hulvaton farssi on yhteistuotanto
Polarartistit Oy:n kanssa.
Konkarinäyttelijä Seppo Maijala hyppää esityksen päähenkilön Kauno Virtasen saappaisiin. Hänen huomiostaan
kamppailee kolme huippukomediennea Riitta Havukainen, Heidi Herala ja Elina Stirkkinen. Renkimiehen
roolissa nähdään viime kesänä Linnoituksen kesäteatterin katsojat hurmannut, Suomen suurin näyttelijä Jussi
Lampi. Huumorilla ladatun näytelmän
ohjauksesta vastaa UIT:n teatterinjohtaja Timo Kärkkäinen
Aikamoisia akanketaleita on kertomus siitä, miten kolme kovin erilaista
naista onnistuu pelastamaan pienviljeli-

Elina Stirkkinen,
Riitta Havukainen, Äänekosken
Aikamoisia akanketaleita -esityksestä.
Kuva Kirsi Todd
jä Virtasen erikoiset afäärit ja siinä sivussa myös hänen miehuutensa. Tuloksena on kukoistava bisnes ja neljä vantteraa poikaa; Hannes, Johannes, Aatos ja Pasi – melkoiset muskettisoturit.
Kärkkäinen kertoo, että esityk-

sen naishahmoissa ja niiden esittäjissä
on voimaa, joka vie miehiltä jalat alta
niin näyttämöllä kuin katsomossakin.
Miehet taas ovat kuin suomalaisuuden
ikoneita.
www.uit.fi

Lappeenrannan

kesä teatteri
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Sata vuotta sitten –
otteita toimittaja Ernst Lampénin
kirjoituksesta Savo

M

aantie noudattaa vesistön
vartta Nissilästä Iisalmelle. Vieremän järven rannalla sijaitsee Iisalmen kappalaistalo.
Siellä on Juhani Aho nuoruutensa ajat
viettänyt, siellä on hän metsästellyt ja
kalastellut.
Meidän parhaimmat kirjailijamme
ovat aina olleet metsästäjiä ja kalastajia,
mikä muuten on luonnollista tällaisessa
korpimaassa, jossa on tuhansia järviä, ja
kansan kesken, joka on aina kalastellut ei
vaan huvikseen vaan hyötyäkseen.
***
Tämän vesistön rauhaisa tunnelma on
syöpynyt koko hänen olentoonsa, vieläpä hänen kirjalliseen tuotantoonsakin.
Keskikesän tyyneys näillä seuduin, on
ainoalaatuista. Sisämaan ilmastoa täydellisimmässä ilmestymismuodossaan!
***
Iisalmesta johtaa vanha tie Ouluun päin
luodetta kohti, toinen uudempi koillista kohti Kajaaniin. Näitten teitten väliin
jää komea korpi- ja erämaa,. jota sanotaan Kuarakkalan syönmuaksi. Nimi jo
kuvailee seudun luonnetta. Tällä syönmualla on oikea uniformunsa, sillä on
vielä kuivuneita keloja törröttämässä
siellä täällä lyhyempien honkien keskellä. En tahtoisi suurillekaan metsämaille
antaa ”syönmuan” arvonimeä, jolleivät
voi näyttää kävijälle tällaisia harmaita
kelopuita. Kuarikkalassa niitä on vielä
paljon.
***
Kortteerissani 3:n kilometrin päässä
Runnilta pidettiin laulukokouksia, joihin
kerääntyivät seudun laulajattaret ja laulajat, huimaavan korkea sopraano Johanna
Suomalainen, joka porsaita huuteli kotia
liverrellen korkeassa b ja c äänessä…
***
Ylen oppinut Kalevalan sankari Joukahainen laulaa:
Tiiän puut Pisan mäellä
Hongat Hornan kalliolla
Pitkät on puut Pisan mäellä Hongat Hornan kalliolla.
Eipä ne ole enää niinkään pitkiä, hongat Hornan kalliolla. Juvan tehdas on
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kohta 200 vuotta polttanut hiiliä Pisan
vuoren hongista, ja viimeisinä vuosina
ovat hongat paksuina lankkuina purjehtineet merien ylitse Englantiin.
Mutta kerran maailmassa ne olivat pitkiä ja paksuja, kelopuut Hornan kalliolla.
Se oli siihen aikaan kuin Pisan mäki oli
varmimpia rajapyykkejä Ruotsin vallan
ja Venäjän välillä. Raj horjui monessta
kohdin, mutta Pisaan se aina osasi. Voipi otaksua, että Pisa jo ammoisilta ajoilta
on pidetty rajavuorena. Näissä erämaissa
liikkuvat kalamiehet ja metsästäjät ovat
Pisan mukaan jakaneet kullekin erä-alu-

eensa. Ihmeellisellä yksimielisyydellä
vedetään raja aina 14:llä, 15:llä ja 16:lla
vuosisadalla Pisaan. Pisan tuollapuolen,
pohjoiseen päin, ei enää rajasta ole tietoa. Maat olivat siellä liian tuntemattomia, villejä ja vaikeakulkuisia.
***
Siellä pohjoisessa Savossa ja Karjalassa
pöllöttää kolme korkeata näköala-vuorta
melkein suorassa linjassa lännestä itään.
Läntisin on Puijo Kuopion luona; kuuden peninkuorman päässä tästä on Pisa
ja yhälleen kuuden peninkuorman päässä
Koli Pielisjärven rannalla.
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Tasavallan hauskin
musiikkikomedia

I

matralla Kruununpuiston kesäteatterissa nähdään tulevana kesänä takuuhauska musiikkikomedia Linnan
juhlat.
Suomalaisen suurin unelma ei ole lottovoitto, vaan saada kutsu Linnan juhliin. Lottovoiton voi saada kuka tahansa mutta Presidentinlinnaan mennään vain omilla ansioilla.
Niin tänäkin vuonna.
Kaikki luulevat tietävänsä mitä Linnan juhlissa tapahtuu vaan eivätpä tiedä. Näissä juhlissa näet sen, mitä TV-kamerat
eivät näytä. Kuka astui helmalle, kenen hame repesi ja mitä tapahtuikaan jatkoilla? Vauhdissa paljastuu myös boolin
salainen resepti ja miten pahasti pukeutumisessa on vuosien
mittaan mokailtu.
Matka punaisella matolla kestää 15 sekuntia. Kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä tuijottaa, tai sitten kukaan ei huomaa.
Seuraavana päivänä saat lukea, pääsitkö parhaimpien tai pahimpien pukujen listalle. Ja eihän sen niin väliä kummalle.
Linnan juhlat –musiikkikomediassa näet lähes sata roolihahmoa ja kesän 2016 Kekkonen-komediasta tutut, yleisön
suosioon kohonneet tähdet Harri Nousiaisen, Jussi Puhakan,
Heikki Pöyhiän, Pirja Arposen ja uutukaisena Pia Lunkan. Ja
kuten juhliin kuuluu, eri aikakauden iskusävelmiä on myös
luvassa.
Linnan juhlien kantaesitys oli Turun Kaupunginteatterin ja
Emma-teatterin yhteistuotantona Naantalissa kesällä 2016,
jossa esitys sai suuren suosion. Käsikirjoitus on Tuomas
Parkkisen ja Satu Rasilan, Kruununpuiston kesäteatteriin esityksen ohjaa teatterinjohtaja Timo Rissanen ja koreografiasta vastaa Osku Heiskanen. Ensi-ilta Imatran Kruununpuiston
kesäteatterissa 27. kesäkuuta ja esitykset jatkuvat 30. heinäkuuta 2017 asti.
Imatran vierailun yhteydessä kannattaa tutustua myös
Imatrankosken rannoilla sijaitsevaan upeaan Kruununpuistoon. Opastetut kävelykierrokset ovat tarjolla joka päivä kello 17 ajalla 26.6.–26.8.2017. Kierroksella kuullaan tarinoita
Vuoksen synnystä ja koskimatkailun kulta-ajoista sekä tutus-
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tutaan harvinaisiin jokihiidenkirnuihin, kiviseen vieraskirjaan ja koetaan näköalapaviljongit.
Lisätiedot: www.teatteri-imatra.fi,
www.imatranmatkailuoppaat.fi
www.imatrabasecamp.com

TASAVALLAN

HAUSKIN
MUSIIKKIKOMEDIA

Kruununpuiston
kesäteatterissa
27.6. - 30.7.2017

Käsikirjoitus
TUOMAS PARKKINEN
JA SATU RASILA
Ohjaus TIMO RISSANEN
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Moottoripyörät valtaavat
Imatran heinäkuussa

S

uomen perinteikkäämpiin yleisötapahtumiin lukeutuva BMW Delta Bavaria 53. Imatranajo kasaa
jälleen kymmenet tuhannet moottoripyöräurheilun
ystävän Vuoksen varren katuradan katsomoihin. Järjestyksessään 53. Imatranajo ajetaan heinäkuun toisena viikonloppuna.
Imatran katurata oli 1960-luvulta aina 1980-luvulle ratamoottoripyöräilyn MM-, ja EM-osakilpailujen näyttämönä.
Tämän jälkeen Vuoksen rannan katurata sai levätä kilpapyörien häiritsemättä aina vuoteen 1999, jolloin radalla alettiin jär-

jestämään vanhojen moottoripyörien näytösajoja. Todellinen
kilvanajo palasi Imatralle viime vuonna, kun radalla kaasuteltiin kansainvälisen IRRC-sarjan (International Road Racing
Championship) pisteistä.
Vaikka viimekesäinen tapahtuma onnistui hyvin, on kilpailualuetta parannettu entisestään. Radan turvallisuutta on
kohennettu ja yleisön viihtyvyyteen panostettu. BMW Delta
Bavaria 53. Imatranajon järjestäjän, Imatran Moottorikerhon
puheenjohtaja Sami Backman esikuntineen on ollut kiireinen.
BMW Delta Bavaria 53. Imatranajo sisältää näillä näkymin viisi eri kilpailuluokkaa. IRRC-sarjan Superbike- ja Supersport-luokat, sekä Superbike Open- ja Supersport Openluokat, jotka ovat tarkoitettu lähinnä suomalaisille ajajille ja
ajajille, jotka eivät osallistu IRRC-sarjaan. Superbike-luokassa esiintyvät 1000-kuutioiset ajopelit ja Supersporteissa kuutiotilavuus on rajattu kuuteen sataan. Näiden lisäksi radalla
tullaan näkemään sivuvaunujen kilpailut hallitsevan Maailmanmestaripari Pekka Päivärinta/Kirsi Kainulainen johdolla.
Myös vanhojen moottoripyörien ja ajajien näytösajoa harkitaan lisättäväksi viikonlopun ohjelmaan.
Heinäkuisen tapahtuman lipunmyynti on jo käynnissä ja
pääsylippujen ennakkomyynnin hoitaa Ticketmaster. Uutta
tämän vuotisessa Imatranajossa on se, että alle 18-vuotiaat
pääsevät alueelle ilmaiseksi.
Lisätietoja: http://www.imk.fi/2016/

SounDome, Imatra
Etelä-Karjalassa, Imatralla on koko maailman mittakaavalla
erikoinen konserttisali; sekä sali, että soittimet on valmistettu jäästä. Varpasaaren kalastuspuistossa urakoi tammikuun
ensimmäisen viikon hyisissä pakkasissa monta miestä painepesureiden ja lumitykkien kanssa. Lopputuloksena oli iglunmuotoinen konserttisali, joka on läpimitaltaan kahdeksan
metriä ja korkeudeltaan neljä. Erikoinen konserttisali nimettiin tarkoitusperäänsä ja muotoaan kuvaten SounDomeksi.
Kerralla saliin mahtuu n. 25 kuuntelijaa ja yhden konsertin
pituus on 15-20 minuuttia. Keikat ovat lyhyitä, koska lämpötilan noustessa iglussa, soitinten vire muuttuu.
SounDomen soittimiin kuuluvat esimerkiksi nigerialainen
rumpu, udu ja Australiasta kotoisin oleva didgeridoo. Jäästä
veistettiin myös kirkassointuinen marimba, kantele ja kitara,
joka perinteistä poiketen makaa kiinteällä alustalla. Jäisten
soitinten äänimaailma tuntuu vievän kuulijan ajassa taaksepäin ja kylmästä lämpimään.
Ensimmäiset jääkonsertit järjestettiin jo tammikuun lopulla ja kaikki esitykset olivat loppuunmyytyjä. Iglun mahtava
akustiikka, tunnelma ja erikoiset soittimet houkuttelivat kaikenikäistä kansaa paikalle. Esityksiä iglussa on vielä helmikuun kahtena viimeisenä viikonloppuna, lauantaisin ja sunnuntaisin.
Lisätietoja https://www.facebook.com/
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Saunalautta-Imatra
Jussi, Honka Saunalautta-Imatra Oy

K

eväällä 2016 saimme toteutettua pitkäaikaisen unelmani saunalautasta. Tuhansien
keikkabussissa vietettyjen tuntien aikana hioutunut ajatus siitä mitä tahtoisin
tehdä isona, oli kehittynyt toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi. SaunalauttaImatra on paikallisin voimin rakennettu rentoutumiskeskus keskellä kaunista
kaupunkiamme Imatraa. Saunalautta
joka oli alun perin suunniteltu Saimaalle, rakennettiinkin Vuokselle, joka virtaa keskellä kaupunkia ja pysyy
sulana läpi vuoden. Näin jälkikäteen
ajateltuna tämän olisi pitänyt olla itsestään selvyys jo heti alusta alkaen. Toisin kuin muut saunalautat, risteilemme
ympäri vuoden, myös talvipakkasilla.
Perinteinen hirsisauna paiskaa sulassa sovussa kättä nykytekniikan kanssa.
15 m2 savusaunaa muistuttava musta
sauna, jonka valaistuksesta huolehtivat
kiukaan luukusta loimottava tuli sekä
saunaa kiertävät ikkunat, vie sinut aikamatkalle ajattomuuteen. Lautalta
löytyy myös nykyaikainen tekniikka
kokoustamista varten.
Kokkimme loihtii ruoat suuressa
kaasugrillissämme asiakkaan toivomuksesta tai ruoan voi tilata myös valmiina tai ottaa omat tarjoilut mukaan.
Imatra, joka on rakentunut Vuoksen
ympärille, on taas heräämässä uuteen
kukoistukseensa kiinnostavana matkailukohteena. Perinteitä matkailukaupunkina meillä on, onhan esim.

Imatrankoski maamme vanhin matkailunähtävyys. Nykyisin Vuoksen varrella tapahtuu: Imatranajot, Go 90’s- ja
Imatran Yöt festivaalit, moottorivenekilpailut, elokuussa ensimmäistä kertaa Imatralla järjestettävät vesijettien
pohjoismaiden mestaruuskilpailut, sekä lukuisat muut tapahtumat saavat aivan uuden perspektiivin saunalautalta
käsin.
Lauttailu itsessään sopii mainiosti kaikenlaisille ja kaiken ikäisille ihmisille sekä ryhmille. “SaunalauttaImatra on 5 tähden sukellustukialus”.
Sukelluspaikkana Vuoksi on loistava,
sieltä löytyy rapuhotellien, saviseinien
ja hiidenkirnujen lisäksi 1928 pinnan
alle jäänyt Linnakosken voimalaitos,
joka on Suomen suurin sisävesihylky. Voimalaitoksella maksimisyvyys
on 7-8m joten se soveltuu hyvin myös
aloitteleville sukeltajille.

Lautta soveltuu hyvin
myös kalastukseen
Kotisatamana meillä toimii Varpasaari,
keidas keskellä kaupunkia. Varpasaaresta löytyy Saunalautan lisäksi Vuoksen kalastuspuiston ravintola, kalasavustamo sekä maakaasulla toimiva tilaussauna Räihän kuohu. Samasta paikasta pääsee myös maisemaristeilylle
Vuoksen lautturin lautalla joten voimme
varmaan julistaa Varpasaaren Vuoksen
kantasatamaksi. Lautoillamme pääset
myös Neitsytniemen kartanon rantaan,
festivaalialue Virran-puistoon, Imatrankosken kentälle joka toimii Imatranajojen varikkoalueella, sekä kaupunkimme
keskustaan Evälahden rantaan. Tästä on
hyvä jatkaa, Saunalautta-Imatran väki toivottaa hyvää kesää ja tervetuloa
Imatralle.
www.saunalauttaimatra.fi

V U O K S E N KALASTUSPUISTO

www.vuoksenkalastuspuisto.com

• Kahvila-Ravintola ”Wanha Virveli”
• Lohiallas • Kalasavustamo
• Camping • Tilaussauna
• Maisemaristeilyt Vuokselle 27.6.–27.8.
• Opastetut kalastusretket Vuokselle ja Saimaalle
• Vuokrattavana luksushuvila Saimaalla

Kotipolku 4, 55120 IMATRA • 054 323 123, 0400 655848

KARJALAINEN KOTITALO “Hiljan Piha”

Tule tutustumaan vanhan maalaistalon pihapiiriin ja
eläimiin osoitteeseen Kotipolku 1
Avoinna 29.6.–27.8. ke–su klo 11–17, muulloin tilauksesta
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Taitokortteli – hurmaava kierros
Wanhan Joensuun sydämessä

K

un pysähdyt Joensuussa
Kauppaneuvoksen kahvilan
aurinkoiselle terassille jääteelle tai konjakkikahville voit kuvitella, millaista oli kauppaneuvos Antti J.
Mustosen elämä tässä kauniissa puutalossa 1800-luvun lopulla. Kahvilasiivessä vilisi palvelusväkeä, nykyisessä kudontasalissa käytiin neuvotteluja
ulkomaalaisten kauppiaiden kanssa
ja viereisellä Pielisjoella oli tungosta: puutavaraa, lasia, uittoproomuja ja
Kolille matkaavia turisteja! Ollaan siis
talossa, jossa on eletty suomalaisen teollistumisajan tähtihetkiä. Siitä on hyvä
lähteä laajemmallekin kierrokselle käsityöperinteen huikeaan keskittymään,
joka on avoinna ympäri vuoden!
Mustonen omisti Pohjoismaiden suurimman sahan – modernin vesisahan,
jossa käsiteltiin jopa 140 000 tukkia
vuodessa. Omistukseen kuului myös
Utran lasitehdas, 4 muuta sahaa, 6 höy-
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rylaivaa, 4 kuunaria ja 50 lotjaa. Antti
J. Mustonen oli siis aikansa suurliikemies ja sai myös kauppaneuvoksen arvon 1874. Hänen rakennuttama talo on
säilynyt hyvin nikkariperinteen taidonnäytteenä Joensuun ydinkeskustassa ja
antaa nyt upeat puitteet Taitokorttelin
toiminnalle. Yhdessä muiden 1800-luvulla rakennettujen talojen kanssa Taitokortteli on upea miljöö käsityöläisille, yrittäjille sekä Perheentalolle, jonne
on mukava poiketa lasten kanssa. Vähintäänkin lasten on otettava muutama
kierros kesäisellä polkuautopihalla!

Monipuolinen tarjonta
Mustosen talossa on idyllisen kahvilaravintolan lisäksi mahdollista kutoa
kangaspuilla mattoja, poppanoita ja
muita sisustustekstiilejä, seurata Pikku
Puttiikissa, kuinka rautalangasta väännetään melkein mitä tahansa ja käydä
hyvän olon hoidoissa. Ison talon käy-

täviltä löytyy toinen toistaan suloisempia puoteja: neuleita, laukkuja, risutöitä, tiffanytöitä, ihania käsitöitä koruista
vanhan ajan keppihevosiin! Keramiikkapuodissa huokaillaan ”AiKu Ihana!”,
josta myymälä on nimensä saanutkin.
Kauniiden pellavavaatteiden putiikki
Wera Capelina on toiminut jo 10 vuotta Taitokorttelissa kuten Matelin LahjaAittakin, jossa myydään Mateli´s Design asuja ja erilaisia lahjatuotteita.
Tiilitalon yläkerrassa toimii puuleluihin ja nukkekotitavaroihin erikoistunut Leluputiikki sekä Suomen vanhin
taidelainaamo, Galleria Kohina, vaihtuvine näyttelyineen. Poikkileikkaus
suomalaisen käsityöperinteeseen ja sen
kehittymiseen onnistuu alakerran Taito
Shopissa. Esim. vanhojen kansallispukukuosien innoittamana syntynyt Kansallisromantikko-sarja mukeja, tarjottimia, pyyhkeitä ym. on saanut alkunsa
juuri Taitokorttelissa.
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Tiilitalo kätkee sisäänsä myös sisustajien ja keräilijöiden suosikkikohteen:
Sarustiikan. Vanhan pajan miljööseen
rakennettu tunnelma ja valikoima on
erityinen ja pysäyttää ihastelemaan kauniiden tuotteiden esillepanoa. Samassa
talossa toimiva Hyväntekijä Puoti myy
tuotteita, joilla on vahva eettinen tausta.
Valikoimissa on esim. näkövammaisten

sitomia harjoja, paikallisia puuseppätuotteita, leveälestisiä nahkakenkiä ja
luonnonmukaista kosmetiikkaa. Kiertelyyn Taitokorttelissa kannattaa varata
aikaa, jotta ehtii tutustua monipuoliseen
tarjontaan!
Taitokorttelin sijainti torin tuntumassa ja rantapuiston laidassa antaa hyvät
mahdollisuudet omille ja yhteistapah-

tumille. Kesäntekijäisten ja syyskuun
alun Silva-metsänäyttelyn väliin mahtuu monta tapahtumaa Joensuussa, jonka yhteydessä kannattaa ehdottomasti
vierailla Taitokorttelissa. Avoinna mape 10-17, la 10-14, heinä- ja joulukuu
myös su 12-16.
www.taitokortteli.fi

Kesä keikkuen tulevi
– tule sinäkin

P

ohjois-Karjalan Matkailu ry
toivottaa Sinut tervetulleeksi
kylille, kaupunkeihin, erämaan hiljaisuuteen ja kesätapahtumien
vilinään. Tänäkin kesänä ykkösfestareita ovat Kihaus Rääkkylässä 7.-8.7.2017,
Ilosaarirock 14.-16.7.2017 ja Lieksan
vaskiviikot 21.-29.7.2016. Joensuussa
kannattaa tutustua keskustan Taitokortteliin ja kierrellä joen rannan kahviloissa. Joensuun keskustaan pääsee myös
veneellä ja moni tätä mahdollisuutta
käyttää, satamassa on aina katseltavaa.
Kuluva vuosi on yhteistyön vuosi, haemme aktiivisesti kumppaneita muista
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Enää markkinointi ei kulje suusta suuhun vaan näppäimistöltä nettiin kaikkien saataville. Matkailija voi vaikuttaa.
Kun suunnittelette matkaa Pohjois-Karjalaan, suosittelen sivustoja:
www.visitkarelia.fi
www.kylaan.fi

yhdistyksistä. Yhdistyksemme yhdistää
matkustavia ja avarakatseisiä ihmisiä,
jotka arvostavat kotimaan kauneutta ja
ainutlaatuisuutta. Matkailijat ovat entistä aktiivisempia matkailun kehittäjiä
ja kirittäjiä sosiaalisen median kautta.

Tervetuloa, ilo elää Karjalassa!
Lisätietoja: Marja Tiittanen
puheenjohtaja p. 050 598 3290
marja.tiittanen@pohjoiskarjalanmatkailu.fi

www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi
www.facebook.com/
pohjoiskarjalanmatkailu
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Farmors Cafén päärakennuksen vanhimmat osat ovat 300 vuoden takaa.

Högsoran lumo
ei hetkessä haihdu
Lassi Lähteenmäki

Punaisia puutaloja tiiviisti kyläraittien varsilla, siistejä pihoja, avaria merimaisemia, houkuttelevia hiekkarantoja ja yksi saariston kuuluisimmista kesäkahviloista.
Näistä aineksista on Kemiönsaaren Högsoran saaren vetovoima rakennettu.

H

ögsora on ollut varsinkin
veneilijöiden suosima saari. Sinne pääsee myös autolla tai polkupyörällä, mutta reitti ja
lossin aikataulut on hyvä selvittää ennen matkaa. Auto on kyllä viisainta jättää Kasnäsin puolelle, sillä Högsorassa
on niukalti pysäköintipaikkoja. Högsora
on myös uuden pyöräilijöiden rannikkoreitin varrella. Pyöräilyreitti kulkee
Salon ja Kemiönsaaren kyäteillä.

Högroran kylässä on noin 50 ympärivuotista asukasta. Kylän vanhat tilat
ovat suurimmaksi osaksi vanhoja luotsitiloja 1700-luvulta.
Suuriruhtinas Aleksanteri III vietti
1800-luvulla osan kesistä perheineen ja
hoveineen Högsåran pohjoispoukamassa, joka sai näistä vierailuista nimekseen
Keisarinsatama. Myöhemmin suuriruhtinas Nikolai II:n keisarijahti Standard ajoi
vuonna 1907 karille Högsåran lähellä.

Farmors Café on monen
sukupolven juttu
Lossirannasta on lyhyt kävelymatka
saaren kuuluisan kesäkahvilan Farmors
Cafén portille. Punaisen päärakennuksen vanhimmat osat ovat lähes 300 vuoden takaa. Talo on pysynyt suvussa jo
monen sukupolven ajan.
Kahvila on toiminut talossa yli 20
vuotta. Ensin oli kahvia, sitten laajennettiin salaattiin ja lounaisiin. Nykyisin
myös grilli lämpiää iltaisin.
Kahvilan henkilökunta on paljolti suvun omaa väkeä useammassa polvessa.

Kakut houkuttelevat

Farmors Café tunnetaan herkullisista kakuista.
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Farmors Café on erittäin suosittu paikka
varsinkin heinäkuussa. Alussa paikka
oli veneilijöiden paikka, nyt yli puolet
tulee kahville maitse.
Moni lomailija tulee Högsoraan kahvilan kakkujen takia. Reseptit ovat
enimmäkseen perheyrityksen suvun
omia, vanhimmat jo neljän sukupolven
takaa. Joidenkin kakkujen reseptit ovat
salaisia.
Kahvilan kakut ovat runsaita ja koristelussa käytetään paljon syötäviä kukkia.
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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY RY
Turistföreningen I Finland TFF rf
Internetsivut: www.matkailijayhdistys.com

Puheenjohtajan mietteitä
Kotimaan matkailu odottelee Pääsiäissesonkia
ja tuota pikaa tulevaa kesää. Matkailuyritykset
hiovat tuotteitaan ja ohjelmiaan tulevan kesän
koitoksiin. Uusia yrittäjiä on tulossa mukaan ja
vanhat yritykset skarppaavat toimintojaan. Tulevilla Kotimaan Matkailumessuilla Tampereella on halli täynnä osanottajia, myös SMY ry on
mukana Matkailulehden kanssa messuilla joten
nähdään siellä. Matkailu pidetään
mukavana harrastuksena ja sitähän
se on ja pitääkin olla. Matkailuyrittäjille ja työntekijöille se on kuitenkin kovaa työtä leivän pöytään
saamiseksi ja erilaisten velvoitteiden hoitamiseksi. Usein tuntuu, että valtiovalta ei tarpeeksi panosta
kotimaan matkailuun markkinointiin, se on ikää kuin jäänyt yritysten
omaksi huoleksi. Tietenkin he niin
tekevätkin ja sen myötä matkailu pyörittää yhteiskunnan rattaita
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omalla merkittävällä osallaan ja näyttelee melko suurta osaa koko kansantaloudelle. Valtiovallan toimenpiteitä tarvitaan, jotta matkailun
tase saataisiin edes tasapainoon, tällä hetkellä
se on rajusti tappiollinen. Meiltä kansalaisilta
tarvitaan myös päättäväisyyttä matkailla kotimaassa ja kehittää sitä myötä matkailua. Täällä
on paljon nähtävää ja koettavaa joka on huomattu myös ulkomailla, käyttäkää
palveluita hyväksenne.
Kesä tulee kohisten mutta siinäkin on omat vaaransa, muistakaa
ottaa punkkirokotteet ajoissa ja
varautua myös muden pienempien ötököiden joukkomarssiin.
Hevosmiesten tietotoimiston mukaan kesästä tulee suotuisa ja lämmin.
Terveisin
Taisto Kainulainen
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130 vuotta
lomasuuntana Suomi
Olavi Syrjänen

O

li vuosi 1799. Castel Goffredosta kotoisin oleva Giuseppe Acerbi katseli kesäkuun
lopulla Jerisjärven rannalta Pallastunturia, joka vielä oli osittain lumen peitossa. Hän oli tullut yhdessä Bernardo
Bellottin kanssa Suomeen huvi- ja opintomatkalle tutustumaan uuteen maahan
ja sen oloihin. Hän ei tiennyt, että 139
vuotta myöhemmin Lapin matkailusta
innostuneet, uskaliaat Suomen Matkailijayhdistyksen puuhamiehet pystyivät toteuttamaan tiettömään tunturiin
nelikerroksisen funkishotellin. Se oli
tärkeä osa suuresta Lapin matkailun
1920–1930-lukujen rakentamisbuumista. Pallaksen hotelli oli Suomen ensimmäisen tunturihotelli ja jättipanostus,
joka palveli talvella sinne pororaidossa
tuotuja turisteja, kunnes saksalaiset Lapin sodan aikana 1944 sen räjäyttivät
ilmaan. Neuvostoliiton ja Saksan tuhoamasta yhdistyksen omaisuudesta oli
sodan päättyessä Helsingin rautatiease-

malla jäljellä vain muutama vaunulastillinen tavaraa.
Se oli kova isku maamme matkailulle,
järjestölle ja erityisesti sen pääsihteerille C. Wolter Stenbäckille, jonka ansiota oli koko maja- ja hotelliverkoston
luominen. Kaikki oli aloitettava alusta.
Sodan jälkeisissä oloissa rakennettiin
Matkailijayhdistyksen verkosto uudelleen mutta vaatimattomissa puitteissa.
Jälleenrakennuskausi kesti 1960-luvulle saakka.

Suomi eurooppalaiseksi
matkailumaaksi
Acerbi ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen extremematkailija, joka etsi
Suomesta uusia rajoja elämälleen ja ainutlaatuisia matkailuelämyksiä. Maaliskuun 24. päivänä 1887 perustetun Suomen Matkailijayhdistyksen kunnianhimoinen päämäärä oli Suomen matkailuolojen perusteellinen kohentaminen eli
maan nostaminen eurooppalaiseksi mat-

kailumaaksi ja toisena päälinjana tuoda
ulkomaalaiset Suomeen. Uuden yhdistyksen puheenjohtaja August Schauman
arvioi syynä vähäiseen matkustamiseen
olevan sen, ettei tiedetty, missä milloinkin oli nähtävää, miten kulkea maassa
ja minkälaisiin kustannuksiin tuli varautua. Näiden puutteiden korjaaminen vaati suuria ponnistuksia ja oman
julkaisutoiminnan luomista. Uudessa
yhdistyksessä matkailun asialla olivat
nuoret, innostuneet, isänmaalliset tiedemiehet ja kokenut poliitikko August
Schauman. Viktor Heikel esitti suoraan
matkailun elinkeinopoliittisia ajatuksia: pelkkä maan kauneuden hokeminen
ja siitä laulaminen saivat riittää. Maan
luonnonkauneudella olisi tehtävä rahaa,
sillä vallitsevan pulakauden aikana matkailusta olisi taloudellista hyötyä. Samaan aikaan uskottiin kansallisromantiikan elvyttävään voimaan ja siihen,
että halu oppia tuntemaan kotimaata oli
yhteydessä suomalaisen identiteetin ki-

Pallas ilmasta 1938. Kuva on SMY:n vanhoja arkistokuvia, siitä tehtiin myös postikortteja, josta tämä kuva on rajattu. Kuva on
otettu avajaisia seuraavana kesänä ja siinä näkyvät hyvin hotellin ympärillä olevat rakennukset: iso sauna asiakkaille ja henkilökunnalle Vatikurun puolella, navetta, autotalli, sähkölaitos vajoineen ja kaukana taustalla pieni Naisten maja.
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teytymiseen. August Schauman lausuikin: ”Isänmaan tuntemus on isänmaan
oikealla tavalla rakastamisen ensimmäinen ehto”.
Heti perustamisvuonna yhdistys pystyi julkaisemaan matkailuoppaan ”Matkasuuntia Suomessa I”. August Ramsayn 1895 laatima ”Suomi Matkaopas”
oli 400-sivuinen varsin kattava matkakäsikirja, joka opasti siihen aikaan tunnettuihin kotimaan matkakohteisiin.
Opas käännettiin saksaksi, venäjäksi ja
englanniksi. Se sisältää paljon tietoa sen
ajan oloista ja maamme historiasta.

SMY matkailun uranuurtaja
Myöhemmin matkailuliitoksi nimensä
muuttanut yhdistys loi perustan nykyaikaiselle merkittävälle matkailuelinkeinolle Suomessa. Tehtyä työtä ja liiton
aikaansaamaa matkailun asennekasvatusta muistelimme ja kertasimme viisi vuotta sitten tehdessämme Suomen
matkailun 125-vuotisjuhlakirjaa ”Oma
maa – lomamaa”. Muistelijoita oli 13,
jotka olivat eri vuosikymmenillä olleet
Suomen Matkailijayhdistyksen ja liiton
eri tehtävissä alkaen Erkki Torniaisesta, jonka ura alkoi syyskuussa 1948. V.
1955 yhdistyksen palvelukseen tulivat
Bengt Pihlström ja Kalevi Etelä. Mukana oli kolme entistä puheenjohtajaa ja
kolme entistä toimitusjohtajaa.
Liitto joutui kokemaan uranuurtajan,
sesonkiluonteisuuden ja pitkien matkojen sekä kulkuyhteyksien riittämättömyyden mukanaan tuomat ongelmat.
Liiton hoidossa oleville valtion omistamille matkailumajoille asetetut ympärivuotiset aukiolovelvoitteet johtivat liiton samanlaisiin ongelmiin kuin tämän
päivän postille asetettu palveluvelvoite.
Valtion ja yhdistyksen tiivis yhteistyö
jatkui kuitenkin aina 1990-luvulle saakka, kunnes liitto joutui laman jälkiseurauksena konkurssiin. Liiton perinteitä vaalivat Suomen Matkailijayhdistys
SMY ry ja alueelliset matkailijayhdistykset.

Matkailu eniten
kasvava elinkeino
Matkailu on nyt maailman eniten kasvava elinkeino. Vientiteollisuuden kasvu on maamme hallituksen mielestä
maamme tulevaisuudelle erittäin tärkeätä. Matkailusta on tullut myös Suomessa voimakkaasti kasvava elinkeino, joka vaatii paljon suurempia panostuksia
kuin mihin kansalaisjärjestöllä oli mahdollisuuksia. Ulkomaalaisten Suomeen
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tuomat tulot on rinnastettavissa vientiteollisuuteen. Matkailun aikaansaama arvonlisäys eli jalostusarvo vuonna
2014 oli arviolta 4,4 miljardia euroa,
joka on 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Verrattuna muiden
toimialojen arvonlisäykseen, matkailun arvonlisä oli yli puolitoista kertaa
suurempi kuin elintarviketeollisuuden,
suurempi kuin maatalouden ja moninkertainen verrattuna peliteollisuuteen.
Matkailun arvostus elinkeinona ei ole
kuitenkaan noussut perinteisten elinkeinojen tasolle.
Maailman tunnetuimmaksi brändiksi nimitetyn joulupukin matkailullinen
hyödyntäminen koki Suomessa taloudellisia vaikeuksia ja vähättelyä, mutta se elää ja kehittyy. Matkailuliitto oli
kehittämässä Tampereelle lomakaupunkia. Sen toteuttaminen pysähtyi mm.
paikkakunnan päälehden hillittömiin
hyökkäyksiin. Helsingissä Guggenheimin taidemuseohankkeen vastavoimiksi nousivat kaikki mahdolliset negatiiviset tekijät. Siinä matkailun vetonaula ja matkailutulot jäivät saamatta,
kulttuuri menetti 80 miljoonaa euroa
ja jäljelle jäi pysäköintialue Eteläsatamaan. Matkailuelinkeinolla on vielä
paljon tehtävää vakuuttaakseen poliittiset päättäjät matkailun taloudellisesta
merkityksestä.

Lapin matkailun uusi nousu
Näyttävä esimerkki matkailun suuresta muutoksesta on Kittilän pieni Sirkan
kylä. Siellä majoitettiin hiihtoväkeä kylän taloissa. Siitä alkoi syntyä ja kasvaa Levin matkailukeskus. Ensimmäinen hiihtohissi otettiin käyttöön 1964.
Nyt Levillä on 43 rinnettä, 27 hiihtohissiä ja 230 km latuja. Vuodepaikkoja on yli 3000. Istun helmikuun alussa
Levillä Hotelli Hullun Poron aamupalalla. Huone on täynnä saksaa puhuvia
turisteja. Nyt Levi on Suomen suurin
ja kansainvälisin hiihto- ja matkailukeskus, jossa järjestetään laskettelun
maailmancup-kisoja. Kenen ansiosta?
Tekijöitä on paljon ja tie on ollut pitkä,
mutta taustalta löytyy suuri matkailun
peräänantamaton uurastaja ja visionääri
Kittilän kunnanjohtaja Aarne Nikka, joka kuoli 85-vuotiaana 2.9.2016.
Kunnanjohtaja Nikka oli loistava
lobbari, vaikkei siihen aikaan sellaista
termiä tunnettu. Hän kävi sinnikkäästi
valtion virkamiesten puheilla ajamassa
niitä asioita, joita piti tärkeinä. Minun
työhuoneeseeni
sisäasianministeriön

Matkailulehti alkoi ilmestyä 1912. Sen
kansikuvana komeili vuonna 1940 yksi maamme tunnetuimmista hotelleista
Hotelli Aulanko. V. 1938 valmistunutta hotellia, jonka nimi nyt on Cumulus
Resort Aulanko, on sen jälkeen useita
kertoja laajennettu. Huoneluku on 246.
Viimeksi on rakennettu kylpylä.
kaavoitus- ja rakennusosastolle hän tuli
joskus 1970-luvun jälkipuoliskolla ilmoittaen, että me rakennamme Kittilään
lentokentän. Se ei ollut mikään ilmoitusasia, koska Kittilä ei kuulunut lentokenttien tulevaisuuden suunnitelmiin.
Metsähallitus rakensi Kittilään vuosina
1974–1975 metsätalouslentoja varten
metsälentopaikan. Kittilän lentokenttä
rakennettiin vuosina 1976–1979 työministeriön, Tie- ja vesirakennuslaitoksen ja Kittilän kunnan yhteishankkeena.
Finnair aloitti säännöllinen lentoliikenteen Kittilään helmikuussa 1987. Nyt
matkustajamäärät ovat nousseet yli
250 000/v.
Ulkomaisten matkailijoiden kiinnostus Lappia kohtaan on jatkuvasti
kasvanut. Nyt kiinalaiset ovat löytäneet Lapin. Napapiirin seudulla matkailee vuosittain 500 000 turistia. Viime vuonna Lapin lentokentille saapui
miljoona matkustajaa. Vuoden 2016
joulun tienoilla Lappiin saapui 500
tilaus- ja reittilentoa. Ulkomaalaisten turistien määrä kasvoi 26 prosenttia. Tämän talven majoituspaikkojen
käyttöasteet ovat nousseet 15 %. Nyt
puhutaankin matkailun supertalvesta ja turistien vyörystä. Positiivinen
suuntaus näkyy myös uusina matkailuinvestointeina ja monipuolisten matkailupalvelujen kasvavana kysyntänä.
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Imatran Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.imatranmatkailuyhdistys.net

Kesäretki Kiteelle la 10.6.2017
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Vierailu Kesälahden Sovintolassa, jossa aamukahvit ja
opastus talon palveluihin. Aikaa tutustua talon näyttelyihin
ja vierailla mm. käsityöpuodissa.
Lounas kartanomiljöössä Koivikon Kievarissa. Tutustuminen Suomen Pietarhoviin, jossa opastettu kierros.
Maisemapuisto on noin 4,5 ha kokoinen viher- ja kukkaalue. www.pietarhovi. Tutustumme Savikon kauppamuseoon, Kiteen kivikirkkoon, Marimekon myymälään, Pohjoiskarjalan vanhimpaan puukirkkoon sekä Puun Sielun karjalaiseen tyyliin rakennettuun hirsilinnaan. www.puunsielu.fi
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Matkan hinta jäsenille 80 e, ei-jäsenille 90 e. Hinta sisältää kuljetuksen, opastukset ja sisäänpääsymaksut kohteisiin, sekä ohjelmassa mainitut kahvit ja ruokailun.
Ilm. 5.5. mennessä Marja Lankiselle marja.lankinen@
pp1.inet.fi tai p. 040 5740433.

Wuoksi-Wille kiertoajelu ma 3.7.2017
Matkailuyhdistys tarjoaa jäsenille oman kaupunkikierroksen Wuoksi-Willellä. Ilm. Matti Niemeläiselle 18.6. mennessä p. 040 513 5321 tai mattiniemelainen@gmail.com.
Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. Lähtö Olavinkadulta.

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

Monolan retki – Sibelius häämatkalla Kolilla
6.7.2017 Lähdemme retkelle keskellä kauneinta kesää kohti Lieksaa, Monolan saarta, kuten nuori Sibelius aikanaan
nuorikkonsa Ainon kanssa. Monola-seura on saanut päätökseen mittavan urakkansa ja Sibeliuksen hääaitta on
avoin vieraille. Matkalla Monolaan juomme aamukahvit ja
tutustumme taidenäyttelyyn Enon Punaisessa talossa. Ohjelmaa Eino Leinon päivän hengessä.
Lieksassa nautimme sellisti Jussi Makkosen lounaskonsertista Hotelli Puustellissa. Monolan saareen matkaamme
kirkkoveneillä. Veneretken jälkeen tutustumme Lieksan torin Heinahulinoiden menoon ja meininkiin. Paluumatkalla poikkeamme Kestikievari Herranniemessä iltakahveilla.
Luvassa monipuolinen kokopäivän retki hyvässä seurassa.
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Toivottavasti voimme todeta retken jälkeen kuten totesi Sibelius aikanaan:
”Kolin siintävät vaarat ja hiljaiset korvat samoin kuin silloiset ihmisetkin, varsinkin Monolan isäntäväki, ovat vielä
rakkaassa muistossamme.”
Klo 9.00 Lähtö bussilla Joensuusta ja klo 19.00 Lähtö kotimatkalle, saapuminen Joensuuhun klo 20.00 Matkan hinta
85 e/hlö, Pohjois-Karjalan Matkailu ry:n jäsenille 80 e/hlö.
Ilmoittautuminen 15.6. mennessä, puh. 050 598 3290 tai
marja.tiittanen@ketunmarja.fi. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin. Matkanjärjestäjä Pohjois-Karjalan Matkailu ry ja Linja-autoliike S. Kosonen.
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Turun Seudun Matkailijat ry
Internetsivut: www.turunseudunmatkailijat.fi

Kevään ja kesän tapahtumia

25.-28.5. Itä-Viron Rakvere ja Narvan seutu
Kesän Viron matkalla tutustumme Itä-Viroon. Yövymme Rakveressa, Villa Theresassai 3 yötä ja teemme erilaisia retkiä
jokaisena päivänä. Laivana Ecerö Line Finlandia, ”oma” bussi mukana. Hinta 450 e/hlö 2hh., sis. bussi- ja laivamatkat, yöpymiset, puolihoidon sekä matkanjohtajan palvelut, opastetut retket ja sisäänpääsymaksut. Tiedustele varapaikkoja Terje
Suominen 040 861 0389 tai Torsti Rekola 050 57 11 303
17.6. – 18.6. Ilmajoen Musiikkijuhlat
Kantaesityksenä mahtava Mannerheim –ooppera. Käsikirjoitus Laila Hirvisaari ja Eve Hietamies, sävellys Tuomas Kantelinen, ohjaus Tuomas Parkkinen. Päärooleissa nähdään ja kuullaan baritoni Waltteri Torikka, Johanna Rusanen-Kartano ja Essi Luttinen. Esityksen jälkeen
ajamme hotelli Kristiinaan, jossa yövymme. Sunnuntaina tutustumme oppaan johdolla Kristiinan kaupunkiin. Matkan hinta 260 e/hlö/2HH. sis. esityksen, matkat, yöpymisen, opastukset ja ruokailut. Tied. varapaikkoja Torsti Rekola 050 57 11 303
15.7. Kesäteatteri Nokialla. Kulkurin valssi.
Mika Waltarin romaanin pohjalta käsikirjoitus Joel Elstelä, rooleissa mm. Rami Mäkelä, Jannina Heiman ja Sakri Leinonen. Tutustuminen Museokeskus Vapriikkiin. Hinta 92,00/hlö sis.
esityksen, matkan, opastus Vapriikissa, väliaikatarjoilun ja ruokailun. Tied/ilm. 10.6.mennessä p. 050 5711 303 Torsti Rekola.
Kuvassa Rami Mäkelä. Kuva Pasi Aittokumpu.

KILPAILUKUTSU
MATKAILUALAN SENIOR OPEN GOLFKILPAILU 13.6.2017 PICKALAN PARK-GOLFKENTÄLLÄ
Sarjat ja pelimuodot
- Naiset tasoituksellinen pistebogey
- Miehet tasoituksellinen pistebogey
- Kolmen hengen joukkueet. Joukkueessa on vähintään 1 nainen
Lähdöt Kilpailun ensimmäinen lähtö on tiistaina 13.6.2016 kello 9.00.
Naiset tee 50 (punainen) ja miehet tee 54 (sininen).
Tasoitus Kilpailutasoituksina huomioidaan enintään hcp 54 eli täysin tasoituksin.
Erikoiskilpailut Lähimmäs lippua väylillä 3 ja 11.
Kilpailumaksu Kilpailumaksu 50 euroa, joka maksetaan caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä,
sisältää greenfeen, tulospalvelun, saunan kilpailun jälkeen, palkinnot ja ruokailun.
Pickalan pelioikeuden haltijoiden kilpailumaksu on 20 euroa.
Golfauton hinta on 35 euroa ja se tulee varata ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen perjantaina 2.6. mennessä kalevi.antikainen@phnet.fi.
Ilmoittautumisesta tulee ilmetä pelaajan nimi, kotiseura, tasoitus, s-postiosoite ja puhelinnumero.
Kisapäivänä tavataan Pickalan klubilla. Kilpailuohjeet kello 8.30.
Tutustumiskierros Kenttään voi tutustua 1.6.-12.6. hintaan 40 euroa, kun lähtö on arkena ennen klo 15.30
ja lauantaina sekä sunnuntaina kello 14.00 jälkeen.
Kilpailun johtaja ja lisätiedot: Kalevi Antikainen, 040 5736344
Matkailualan Seniori, tavataan Pickalassa. Ota kaverisikin mukaan!
SUOMEN MATKAILUALAN SENIORIT JA SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS
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FIXUS-liikkeistä varusteet kaikkiin autoihin.

Tuotteet saatavilla myös netistä!

FIXUSNET.FI

Kuljetus

Kemikaalit

Akut, laturit

Tarvikkeet

www.valeryd.fi

Matkailuvaunujen ja peräkärryjen
varaosat ja tarvikkeet
Laaja tuotevalikoima kattaa varaosat kaikkiin merkkeihin ja vuosimalleihin.

Autoilijan apuna kaikissa tilanteissa!
• Varaosat

• Kemikaalit • Kiinnitystarvikkeet

• Lisävarusteet • Työkalut

• Autokorjaamo ja -huolto

fixus.fi

