F.

SUO
ME
N

2 • 2022

F

ÖR

Crusell viikko s. 16-17
M A T K A I L U lehti

2 • 2022

Villi Karvia: Swingijengi
s. 20-21

TF

IS T

FR

T UR

Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n jäsenlehti

ILIJAYHDIST
TKA
YS
MA

Y.
YR
SM

Matkailu

lehti
EN I

N GE N I FINLA

ND

Vesileppis: Muumijääluola
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Tee sitä mitä rakastat
Polte kokea kunnon festivaalikesä on nyt suuri. Festivaalikaupunki Hamina vastaa toiveisiin tuomalla erilaiset tapahtumagenret ja ihmiset yhteen festivaalitunnelman pyörteisiin. Poimi vinkit kesän tapahtumista ja
tee sitä mitä rakastat.

Hevoset Bastionissa 8.–12.6.
Uutuustapahtuma Hevoset Bastionissa on yhdistelmä huippu-urheilua, show-näytöksiä sekä valloittavaa
hevostunnelmaa. Hevoset ja ponit hurmaavat tapahtuma-areenoilla Hamina Bastionissa ja Kadettikoulunkadulla. Lähde kokemaan Cityravit, Horse-expo tai ihan jotain muuta.

Tove Jansson ja meri -taidenäyttely 10.6.–13.8.

Muumihahmojen luojan Tove Janssonin maalauksista ja piirroksista koottu näyttely ihastuttaa kesän ajan
Haminan Raatihuoneella. Taiteilijan perheen ja Moomin Characters -yhtiön kokoelmista on nähtävillä
kymmeniä teoksia.

East Coast Festival 17.–18.6.
Kaupunkifestivaali East Coast Festival rantautuu Haminaan ja tuo mukanaan koko kevään maailmaa kiertäneen Blind Channelin sekä ruotsalaisen hard rockin lähettilään H.E.A.T.:n. Hamina Bastionin lavalla
nähdään myös muun muassa Poets of the Fall, Ollie, Mariska ja Herra Ylppö.

Jukka Rintalan näyttely: Unelmien matkassa 1.7.–13.8.
Suomalaisen muotoilun elävä legenda, muotitaiteilija Jukka Rintala rakentaa 70-vuotisjuhlanäyttelynsä
Haminaan, Aladinin kaupunkipalatsiin. Näyttelyssä voi ihailla hänen piirtämiään viivoja niin pukukankaiden muodoissa kuin lumoavissa maalauksissakin.

Hamina Tattoo 11.–16.7.
Haminaan vuosittain yli 100 000 vierasta keräävä kansainvälinen sotilasmusiikkifestivaali tarjoilee näyttävät marssishowt sekä vauhdikkaat illat Tattoo-klubilla, jossa esiintyvät muun muassa Jukka Poika &
Band, Riku Niemi Orchestra ja Varusmiessoittokunnan Show Band. Tattoo-viikon ohjelmasta löydät
myös jazzkonsertteja, taidenäyttelyitä ja pop-up-kahviloita.

Kesäteatteria Hamina Bastionissa 10.–21.8.
Hamina Bastionin lehtereillä naurattaa ja hihityttää, kun ranskalaisen Gilles Dyrekin käsikirjoittama
Vaimoni on toista maata -komedia vie kesäteatterivieraat hulvattoman farssin maailmaan. Näyttämöllä
yllättävät juonenkäänteet seuraavat toistaan, mutta katsojana saat nauttia kesäteatterielämyksistä katetun
katsomon suojissa.

Lisää tapahtumia osoitteessa haminafestivals.fi
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Kolumni
Aino Rimppi
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–Mieli
retkikirja
linnoista
ja raunioista
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–
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Metsien ja luontokohteiden suhteen köyhästä
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nurkkaan.
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joutuivat
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koetukselle
ja olin
vähällä
luovuttaa.
Sain kuin
neljästäkymmenestä kansallispuistosta kelvannee
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häiden viettoon. laisuuksissa.
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perustettiin 1962. Pohjoismaissa lienee kaikkiaan 120
kansallispuistoa.
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latua, jota valitettavasti tänä vuonna ei tainnut edes
olla.
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KANSIKUVA

Kuva: Jarina Leskinen, Turun saaristoa

Kaikkeen pitää osata varautua
tänä kesänä
Mikään ei ole niin kuin ennen. Viime aikojen tutuiksi tulleet mullistukset ovat
muuttaneet matkailijan käyttäytymistä ja matkailualalla puhaltavat uudet tuulet.
Kotimaan matkailukohteissa odotukset ovat korkealla ja varauksia on tehty paikoin kiitettävästi. Reissua suunnittelevalle tämä tarkoittaa sitä, että petipaikkojen
varaukset pitää tehdä ajoissa. Jos reissu pohjoiseen näyttää varaustilanteen kannalta hankalalta, kannattaa miettiä toisen reitin käyttämistä. Suomessa teitä löytyy
ja sitkeä etsijä petipaikan kyllä löytää, vaikka vähän kauempaa valtatieltä.
Matkailuala on hyvästä varaustilanteesta mielissään mutta samaan aikaan painitaan työvoimapulan kanssa. Esimerkiksi Viking Line kertoi hiljattain, että keittiöhenkilökunnasta on jatkuva haku päällä. Kevät kyllä pärjätään, mutta kesäksi pitäisi saada paljon tuuraajia. Kesätyöpaikkojen hakuilmoituksia on näkynyt
poikkeuksellisen paljon eri medioissa tänä vuonna. Se kertoo, että pulaa työvoimasta on koko alalla.
Näyttää selvältä, että suomalaiset kyllä tänä kesänä liikkuvat kotimaassa. Festareita ja muita kesätapahtumia on poikkeuksellisen paljon ja halu osallistua niihin
on koronavuosien jälkeen korkealla. Moni valitsee matkakohteen kotimaasta senkin takia, että ulkomailla koronatodistusten kanssa voi tulla ongelmia.
Korona opetti suomalaiset kommunikoimaan kännykän ja tietokoneen välityksellä etänä ja tämä on mullistanut suomalaisten ajankäytön sekä työn ja vapaa-ajan
hallinnan. Perhe saattaa esimerkiksi mennä Punkalaitumelle kahdeksi viikoksi
kesälomareissulle ja samaan aikaan yksi perheenjäsen hoitelee työasioita videoneuvottelun kautta samaisessa lomapaikassa. Syrjäisempienkin matkailukohteiden onkin viimeistään nyt syytä varmistua, että nettiyhteydet ovat kunnossa. Kun
työn ja lomailun voi hoitaa sujuvasti samassa paikassa, matkailija kiittää ja palaa
lomakohteeseen toisenkin kerran.
Ukrainan tilanne synnytti varjon Euroopan turvallisuustilanteelle. Epävarmuus
voi joidenkin kohdalla johtaa myös siihen,
että suunniteltu lomareissu perutaan. Toisenlaisiakin ilmiöitä on havaittavissa. Esimerkiksi Turkuun on tänä kesänä tulossa
ennätysmäisen paljon risteilylaivoja. Moni
varustamo on ottanut Turun kohteeksi, kun
Pietariin ei nyt haluta mennä.
Kesälomaan kannattaa tänä kesänä satsata.
Isot muutokset meillä ja muualla ovat tuoneet paineita ja niistä vapautuminen onnistuu
parhaiten, kun antaa mielen rauhoittua kesämökin kuistilla, porkkanapenkin ääressä tai
lomareissulla kotimaassa.
Lassi Lähteenmäki
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Kustavin Vuosnaisista yhteysalus kurvaa Brändön saarille, jossa maisema avautuu satumaisen kauniisti.

Kolme maisemaväylää
Ahvenanmaalle
Kesäkuun 9. päivänä tulee kuluneeksi sata vuotta Ahvenanmaan itsehallinnon
alkamisesta. Koko tuon viikon saarimaakunnassa juhlat huipentuvat paraatin, musikaalin, tanssin ja mm. Bomarsundin uuden vierailukeskuksen avajaisten merkeissä. Esittelemme matkailijoille kolme maisemareittiä mantereelta Ahvenanmaalle.
Ahvenanmaalla saarten välillä liikutaan yhteysaluksilla. Kyyti on maksullinen, pyörällä se on halvempaa, henkilöautolla
vähän tyyriimpää. Ennakkoon maksaessa matka on halvempi. Jos majoitut samalla matkalla Ahvenanmaalla, voit saada
alusmatkan ilmaiseksi. Tarkemmat tiedot tästä ja kesän aikatauluista löydät sivuilta www.alandstrafiken.ax/fi.

Kustavista Pohjois-Ahvenanmaalle

Pohjoisin maisematie Ahvenanmaalle kulkee Kustavin kunnan kautta. Kustavin keskustasta eli Kivimaasta kuljetaan
lautan yli Vartsalaan ja edelleen Vuosnaisten satamaan. Sieltä
lähtee yhteysalus Ahvenanmaan pohjoispäässä sijaitsevaan
Brändön saaristokuntaan. Brändöstä toinen alus vie Kumlingen kautta Vårdön satamaan.
Vårdöstä pääsee polkemaan tai autoilemaan Ahvenanmaan
pääsaarelle ja pääkaupunki Maarianhaminaan. Ahvenanmaan
vesillä lauttamatkat Vuosnaisista Vårdön satamaan kestävät
yhteensä reilut kolme tuntia.
Tällä reitillä valloittava merimaisema näyttäytyy jo muutaman kilometrin päässä Brändön satamasta. Ahvenanmaalle
tyypillisiä punaisia venevajoja näkyy matkan varrella useasti.
Reitin varrella on myös Bomarsundin linnoitus.

raisten keskustan tai Rymättylän ja Nauvon kautta. Molemmat
tuloreitit ovat merellisiä.
Galtbystä Ahvenanmaan yhteysalus kurvaa ensin Kökariin
ja sieltä edelleen muutaman pysähtymisen jälkeen Långnäsiin. Tästä eteenpäin pääsee polkemaan tai autoilemaan maakunnan pääsaarelle ilman lauttoja. Lauttamatkoilla menee aikaa yhteensä noin viisi tuntia.
Jos aikataulu antaa myöten, kannattaa vierailla noin 200
asukkaan Kökarissa. Kyläteitä pitkin on helppo pyöräillä.
Keskustassa on kauppa ja yksi maakunnan kauneimmista venesatamista. Kökarissa on myös yöpymispaikkoja, ravintola
ja kaunis kirkko.

Ison laivan kyydissä

Se monelle perinteinen tapa matkustaa Ahvenanmaalle on hypätä Viking Linen tai Tallink Siljan kyytiin Turusta tai Helsingistä. Alukset pysähtyvät Maarianhaminassa tai Långnäsissä.
Molemmat varustamot järjestävät myös erikoisristeilyjä Helsingistä Maarianhaminaan. Myös Naantalista Ruotsiin liikennöivä Finnlines pysähtyy Ahvenanmaalla.
Lassi Lähteenmäki

Kökarin kautta

Paraisten Korppoon Galtbyn satama on paikka, josta yhteysalus lähtee Ahvenanmaalle. Galtbyn lähtöpaikalle pääsee Pa-
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Turun edustalta avautuvaa saaristoa markkinoidaan jatkossa kolmen kaupungin yhteisvoimin.

Turun saariston
matkailuun lisää voimaa
Turun saaristosta halutaan tehdä aiempaa tunnetumpi kotimaassa ja varsinkin ulkomailla. Hiljattain perustetun Visit Turku Archipelago Oy:n veneessä ovat samaan
suuntaan soutamassa saaristokaupungit Turku, Naantali ja Parainen.

Maailma on muuttunut ja matkailu siinä mukana. Tämä mielessä Turun seudulla uudistetaan saariston matkailua ja varsinkin sen markkinointia. Saariston keskuskaupungit Turku,
Naantali ja Parainen muodostavat nyt uuden alueorganisaation ytimen. Uusi Visit Turku Archipelago Oy keskittyy varsinkin kansainväliseen markkinointiin. Rinnalle rakennetaan
nykyisen Turku Touring Oy:n kautta toimiva sidos alueen
matkailuyrityksiin.
Turun kaupungin elinvoimajohtajan Niko Kyynäräisen mukaan uudistuksella haetaan matkailuun lisää kasvua mm. digitaalisuuden kautta. Kyynäräinen uskoo, että potentiaalia Turun saariston matkailun kasvuun kyllä löytyy. Alue pitää saada
tunnetummaksi. Osaamista sekä laatua pitää myös lisätä.

Toimitusjohtaja ei haasteita pelkää

Uusi Visit Turku Archipelago Oy aloittaa toimintansa ensi
vuoden alkaessa. Tämä loppuvuosi menee valmistelussa. Uudelle alueorganisaatiolle valittiin hiljattain toimitusjohtaja.
Hän on kauppatieteiden maisteri Kristiina Kukkohovi.
– Turun seutu on aina edustanut minulle kauneutta, historiaa
ja kiinnostavaa kaupunkikulttuuria. Meren läheisyys saariston
kaupungeissa merkitsee minulle äärettömyyttä ja samalla lukemattomia uusia mahdollisuuksia, hehkuttaa Kukkohovi.
Visit Turku Archipelago Oy:n uusi vetäjä on kotoisin Ou-
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lusta. Hän on työskennellyt eri puolilla Lappia, Helsingissä ja
mm. Oslossa. Kehittämiseen ja uuden luomiseen innostunut
Kukkohovi on ollut töissä mm. SAS:llä, Finnairilla, Tallink
Siljalla, Ruka&Pyhällä ja Levillä.
– Suhtaudun haasteisiin suurella mielenkiinnolla ja motivaatiolla. Haasteiden myötä on mahdollisuus kehittyä. Maailma on viime aikoina muuttunut paljon. Matkailijaa ja globaaleja trendejä tulee kuunnella erittäin herkällä korvalla, pohtii
Kukkohovi.
– Toimitusjohtaja Kukkohovilla on kaikki edellytykset ja
kokemus saada kotimaiset ja kansainväliset matkailijavirrat
suuntaamaan alueellemme, sanoo Turun elinvoimajohtaja
Niko Kyynäräinen.
Kukkohovilla on jo ajatuksia siitä, mihin uudessa työssä ainakin pitää keskittyä.
– Uskon digitaalisuuden ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Turun saaristo tarvitsee myös brändin ja sen tunnettuutta
tulee edistää, Kukkohovi muotoilee.
Matkailu on Suomen tärkeimpiä vientitulon lähteitä ja merkittävä työllistäjä. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on samaa kokoluokkaa kuin metsäteollisuus ja suurempi
kuin elintarviketeollisuus.
Lassi Lähteenmäki
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Puistotaiteilijat, kuva Ada Vellamo

TAIDEPAJA

su-to 8.6. - 3.8. klo 11–17 Taidepaja toimii ulkona
katoksessa. Viikoittain vaihtuvat teemat. Liput
infopisteeltä: 3€ / osallistuja Säävaraus!

KESÄ 2022
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa
ollaan luovuuden lähteillä – jo 40 vuoden ajan!
Juhlavuoden kesä täynnä leikkejä, löytämistä,
mielikuvitusta, iloa, seikkailua ja yllättäviä
kohtaamisia puistotaiteilijoiden kanssa.
Seikkiksen 40-vuotissynttäreitä juhlitaan
8.6. klo 18, luvassa myös vaikuttavia
puheenvuoroja SeikkisAreenassa 8.-9.6.2022

Lisää infoa:

turku.fi/seikkailupuisto

LIIKENNEKAUPUNKI

ma-su 8.6.-3.8. klo 10.15-17 Opitaan turvallisesti
ajotaitoja, ohjaajat neuvovat ja opastavat
liikennesäännöissä. Liput liikennekaupungista:
polkuauto 3€ / Safariauto 6€

AIKAVARKAAN ARVOITUKSET- TEATTERISEIKKAILU
to- su 8.6. -23.6. klo 13, 14 ja 15 Oppaan johdolla
lapset pääsevät ratkaisemaan Aikavarkaan
langettamia taikoja ja vapauttamaan taikaolennot,
tervetuloa kaikille seikkailunjanoisille!
Liput infopisteeltä 6€ / seikkailija
JUHLAVUODEN TAIDETTA

8.6. alkaen Juhlavuoden kunniaksi Koidetantissa
vaihtuvia elämyksiä ja näyttelyitä vuoden 2022
loppuun asti!
ti-su 5.8.- 11.9. Brinkkalan galleriaan avautuu
Salaperäiset Surisijat-näyttely
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Kesäriemuja
Turun Seikkiksessä
”Aamuvarhainen puisto hiljaa hissuttaa. Pian pienin jaloin
esiin juokseva aurinko leikkaa hiekkaan leikinkokoisen aukon ja saamme kurkistaa: trampoliini, raunio, merirosvon
liuku. Riippusilta, hiekkakasa, älypeli rullaa. Silta johtaa yli
puron, leikki tekee mutkan. Koivun alla sepitetään salainen
laulu. Hiekkatie vie Seikkailutaloon, kerhoon, pajaan, ihmettelyyn. Kiipeilyyn on verkko, pyörätuolille keinu. Hai pistää
päänsä esiin maasta. Penkille jäi pieni lippis, kun tuli vähän
kiire. Pieni poliisiauto, prinsessan vaunu, Timanttia kohti
ajaa. Trampoliiniin, rauniolle, merirosvolaivaan. Hiekkalaatikosta voi kaivaa esiin luita. Joko syödään eväitä? Aikuinen
haluaa jo tulta grilliin. Leikki saa nyt pitää tauon.” Tunnelmallisen runomuotokuvan Seikkailupuistosta on kirjoittanut
sanataiteilija ja sanataideohjaaja Salla Tuukkanen.
Turun lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto viettää 40-vuotista taivaltaan ja kutsuu lapset perheineen osallistumaan juhlavuoteemme. Mitä olisikaan juhlat ilman vieraita, herkkuja,
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FOOD
WALK

5
A, VALITSE
RAVINTOLANGER, VÄLJ 5
RESTAURA S, 5 CHOICES
NT
RA
AU
REST

Syötävän hyvä idea

Haukkaa Turun herkullisesta ravintolatarjonnasta useampi
pala kerralla Food Walk -kortin avulla. Valitse 10 ravintolasta
5 ja lähde kävelylle maisteluannokselta toiselle!

48

€

Osta korttisi täältä: kissmyturku.fi/kauppa
MATKAILUNEUVONTA • Kauppatorin Monitori,
Aurakatu 8, 20100 Turku • p. 02 262 7444
info@visitturku.fi • www.kissmyturku.fi
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ilmapalloja ja iloista ohjelmaa? Tervetuloa Seikkiksen synttärijuhlille 8.6. käynnistämään yhteisiä kesäriemuja ja kuulemaan kaksipäiväisen SeikkisAreenan puheenvuoroja merkittävästä lastenkulttuurista. Ja mitä ovat Koidetantti-taidekontin
Onkeloiset? Löytyykö seikkailumieltä ratkaista Aikavarkaan
Arvoitukset? Inspiraatio syttyy varmasti taidepajassa ja leikit
puistotaiteilijoiden kanssa naurattaa! Kuinkahan kovaa saa
ajaa liikennepuistossa? Tule luovuuden lähteille Seikkikseen!
WWW.TURKU.FI/SEIKKAILUPUISTO

Aura Festin
pääesiintyjinä Tyga
sekä Zara Larsson
Turun Kupittaanpuistossa 12-13.8.2022 järjestettävässä korkeatasoisessa festivaalissa esiintyy
kaikkiaan 15 kotimaista ja ulkomaista yhtyettä. Tapahtuman kaikki lipputyypit ovat myynnissä ja lipunmyynti on ennätysvauhdissa.
Aura Festeillä nähdään elokuussa yhdysvaltalainen, kansainvälisesti tunnettu rap-artisti Tyga, sekä
ruotsalainen pop-tähti Zara Larsson, dj-duo Galantis, romanialainen pop-artisti INNA sekä kotimaan
suosituin rap-duo JVG. Lavalla nähdään myös kotimaisia tähtiartisteja kuten SANNI, Teflon Brothers,
BEHM sekä monia muita.
Festivaalin perjantaille kiinnitetty Yhdysvaltalainen rap-artisti Tyga tuli tunnetuksi debyytti-singlellään Coconut Juice. Vuonna 2011 suosio kuitenkin
kasvoi singlen Rack City ansiosta. Inspiraatiota Eminemistä, Cam’ronista ja Fabolousista saanut Tyga
aloitti uransa jo nuorena julkaisemalla hänen omia
mixtapeja internetissä. Nykyisin artistilla on suoratoistopalvelu Spotifyssä yli 28 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa maailmanlaajuisesti. Tygan
kuunnelluimmalla kappaleella Taste on suoratoistopalvelu Spotifyssa yli 1,1 miljardia striimiä.
Ruotsalainen Zara Larsson on yksi 2020-luvun
kirkkaimpia pop-tähtiä. Larsson päätyi kansainväliseen suosioon multi-platinakappaleen Lush Life
myötä vuonna 2015. Zaran toinen albumi Poster
Girl ilmestyi alkuvuodesta 2021 ja single Ruin My
Life on kerännyt jo yli 400 miljoonaa kuuntelukertaa
Spotifyssa.
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Naantalin asuntomessuilla Luonnonmaan Lounatuulen alueella on
runsaasti puutaloja, esittelee projektipäällikkö Timo Tirri.

Asuntomessuportit
avataan kohta
Naantalissa
Naantalin Luonnonmaalle on näinä viikkoina nousemassa kymmeniä uusia
asuinrakennuksia. Nämä talot muodostavat Lounatuulen asuntomessualueen,
jonne voi saapua vaikka vesibussilla. Messureissulla kannattaa viipyä kauemminkin, sillä nähtävää ja koettavaa on Naantalissa ja ympäristössä paljon.
Naantalin asuntomessualue Luonnonmaalla on maastoltaan vaihteleva. Tie
mutkittelee peltomaisemasta metsänotkoa pitkin ylös kalliolle, josta avautuu
näkymä Matalahdelle. Tämä lähes umpeenkasvanut lahti on ruopattu ja sieltä
on nyt sujuva vesiyhteys Airistolle.
Rantaan on rakennettu uusi laituri ja
rantamaisemaan on noussut myös Suomen ensimmäinen saunarivitalo puulämmitteisine kiukaineen. Rannan laiturissa
on koko messujen ajan noin sadan veneen venenäyttely.

Luonnon ehdoilla rakennettu

Asuntomessujen rakentamisessa ollaan
oltu tarkkoja. Tonttien väliin ei saanut
rakentaa aitoja eikä saaristoluonnolle
vieraita pihakasveja ole alueelle istutettu. Tämä kaikki on tehty luonnon vuoksi.
– Metsäpihat tekevät tästä ainutlaatuisen ja erilaisen alueen, kiteyttää messujen projektipäällikkö Timo Tirri.
Messualueella on paljon energiainnovatiivisia ratkaisuja, esimerkiksi aurinkoenergiapuisto. Energia on ollut mes-
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sualuetta rakennettaessa teemana alusta
alkaen ja nyt energian hinnan noustessa
asia on vieläkin ajankohtaisempi.

Pysäköinti mantereen puolella

Naantalin asuntomessuille 15.7.-14.8.
odotetaan runsaasti kävijöitä sillä korona näyttää nyt lopultakin hellittävän.
Messualueella Luonnonmaalla ei ole
julkisia pysäköintipaikkoja. Henkilöautot ohjataan Naantalin Luolalaan, josta
on bussikuljetus alueelle.
Naantaliin pääsee hyvin myös julkisilla kulkuneuvoilla. Esimerkiksi Turusta tulee Föli-bussi Naantaliin useamman kerran tunnissa. Lisäksi vesibussi
Tuula liikennöi messujen aikana kerran
päivässä Turusta Naantalin keskustan venesataman kautta Lounatuulen
Asuntomessualueelle. Messujen aikana
vesibussi liikkuu päivällä Naantalin ja
messualueen välillä. Yöpymispaikkoja
löytyy Naantalin lisäksi mm. Turusta.

Luonnonmaan kehittyy

Uutta syntyy myös messualueen ulko-

puolella Luonnonmaan saarella. Uusi
koulu, kauppa ja monet muut palvelut
valmistuvat lähiviikkoina.
Luonnonmaalta löytyy myös Tasavallan presidentin virallinen kesäasunto Kultaranta, jonka kuuluisa puisto on
avoin yleisölle. Luonnonmaalla kannattaa pistäytyä myös Kultarannan kioskissa, jossa tuoksuvat eksoottiset aromit.
Paikan isäntä on Afrikasta Naantaliin kotiutunut aina hymyilevä David
Mbing. Hyviä ruokapaikkoja löytyy
lisäksi esimerkiksi Naantalin Vanhastakaupungista.
Nähtävää ja koettavaa on myös saaristossa, joka avautuu Naantalin länsipuolella. Esimerkiksi Velkuan uusi hirsirunkoinen koulu lossimatkan päässä
Palvan saarella on varsinkin rakentajia
kiinnostava kohde.
Puolen tunnin ajomatkan päässä messualueelta on myös silliperinnekeskus
Dikseli Röölässä. Tämä museo esittelee
elävästi sillinpyynnin ja –jalostamisen
maukkaan historian Suomessa.
Lassi Lähteenmäki
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Tammiston yrittäjä ja rohkea uudistaja Anu Vaissi-Harismaa kukitettiin Naantalissa. Juhlahumussa olivat mukana myös Visit Naantalin
toimitusjohtaja Tarja Rautiainen (vas) ja Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen.

Ohjelmalla maustettu
ruokailu toimii Naantalissa
Tammiston uusi ruokailukonsepti palkittiin Naantalin Master –matkailutunnustuksella.
Majoitus- ja ravintolapalveluja tarjoava naantalilainen Tammiston matkailutila muutti vuosi sitten konseptiaan aloittamalla ravintolapalvelujen tarjoamisen myös yksittäisille
asiakkaille. Aiemmin ravintolan kohderyhminä ovat olleet
ryhmät ja majoitusasiakkaat.
Tammiston vanhan päärakennuksen edustalle, omenapuutarhan viereen rakennettiin puutarharavintola Kuulas Garden
Grill & Cafe. Matkailutilan päärakennuksessa aloitettiin samalla teemallisten ruokailuiltojen järjestäminen. Jännittävät,
yllätykselliset ja lämminhenkiset iltatilaisuudet otettiin hyvin
vastaan, samoin puutarhakahvilan tunnelma ja tarjonta.
Tänä kesänä Tammisto jatkaa hyväksi koetulla uudella konseptilla.
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– Olisimme halunneet vastata tulevan kauden kysyntään
mm. laajentamalla aukioloaikoja, mutta ravintola-alan työvoimapula tulee näkymään valitettavasti myös meillä, harmittelee Tammiston yrittäjä Anu Vaissi-Harismaa.
– Lähdemme kuitenkin hyvillä mielin tulevaan kesään ja on
ilo tarjota elämyksiä myös tulevaisuudessa, taitavana kokkina
tunnettu yrittäjä jatkaa.
– Anun rohkeus investoida ja uudistaa palvelukonseptia koronan vielä rajoittaessa toimintaa, on hieno osoitus uskosta tulevaisuuteen ja matkailun elpymiseen, iloitsee Visit Naantalin
toimitusjohtaja Tarja Rautiainen.
Lassi Lähteenmäki
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Turun biologisen museon rakennuksen tyyli on saanut vaikutteita Tukholman biologisesta museosta. Keväällä ennen puiden vihertymistä
Turun museo erottuu maisemasta hyvin.

Eläinten jätöksistä rakentui
näyttely Turussa
Näyttely ei tuoksu ikävältä. Tämän takaa 115-vuotiaan Turun biologisen museon väki.
Eläinten jätöksistä meitä kiinnostaa lähinnä se, miten sen
päälle astumista voisi välttää. Tutkijalle eläinten puristamat
pökäleet ovat puolestaan hyvin kiinnostavia.
Luonnossa kakka on usein ainoa jäljelle jäänyt johtolanka
jonkin eläimen läsnäolosta. Pökäleen tai papanan muoto, väri
ja haju voivat antaa vihjeen siitä, mistä eläimestä se on peräisin. Muille eläimille kakka paljastaa yhdellä nuuhkaisulla
huomattavasti enemmän tietoa, kuin mitä ihmisaistein voimme havaita.
Turun biologisen museon Kappas, kakkaa -näyttelyssä on
esillä parikymmentä luonnosta kerättyä aitoa kakkanäytettä
sekä tuhti annos kakkatietoa. Näyttely avattiin tammikuussa
ja se on auki marraskuun loppupuolelle asti.
Turun näyttelyssä eri alojen asiantuntijat biologista arkeologiin ja biolääketieteen professorista jätevesiasiantuntijaan
esittelevät kakkatutkimuksen tärkeyttä tänä päivänä.

Museorakennuksessa vivahteita Tukholmasta

Turun biologinen museo syntyi 115 vuotta sitten, kun varakonsuli Alfred Jacobssonin antamalle rahalahjoitukselle etsittiin kohdetta. Rakennuksen sveitsiläistyyppinen arkkitehtuuri
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on peräisin Tukholman biologisesta museosta, johon Jacobsson oli matkoillaan aiemmin tutustunut.
Tukholman biologinen museo on Djurgårdenin saarella. Turun biologinen museo löytyy Turun kaupunginteatterin takaa.

Tänne ja muualle Museokortilla

Turun biologinen museo on yksi niistä yli 300 museosta, joihin pääsee sisään museokortilla. Kortilla voit lähteä vaikka
reissaamaan ympäri Suomea: länsirannikon puutalokaupunkien kautta pohjoiseen, sieltä Järvi-Suomen aarteiden äärelle,
pääkaupunkiseudulle ja lopulta Lounais-Suomen saaristoon.
Kortti maksaa 74 euroa ja sillä pääsee vuoden aikana rajattomasti korttikohteisiin. Kortin käyttöaika alkaa ensimmäisestä museokäynnistä.
Museokortti on myös kulttuurin ystävän etukortti. Valikoiduilta kortin kumppaneilta kulttuurimatkailija saa etuja ja lisäpalveluja keltaisen korttisi näyttämällä.
Museokortin palvelujen äärelle pääset MUSEOT.FI –sivuston kautta.
Lassi Lähteenmäki
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Pehr Kalm
vehreässä
Sibelius-museossa
Kuva: Nawras Odda

Toukokuu Sibelius-museossa on kasvillisuuden ja luonnon
juhlaa, museon näyttelyssä saamme tutustua 1700-luvun
merkittävimpiin tieteentekijöihin lukeutuvan Pehr Kalmin
perintöön. 265 vuotta sitten Sibelius-museon kohdalle perustettiin akateeminen puutarha johon tutkimusmatkailija ja
ekonomian professori Pehr Kalm istutti 388 enemmän tai
vähemmän eksoottista hyötykasvia. Näiden kasvien istuttamisen tarkoitus oli osittain myös Suomen talouskasvun
vauhdittaminen. Sibelius-museon ulkopuolella voi edelleen
kohdata tammen jonka siemen kylvettiin maahan noin 1750.
Näyttelyssä saamme tutustua Pehr Kalmin elämäntarinaan, tutkimusmatkoihin, kasveihin ja hänen kirjeenvaihtoon Carl von Linnén kanssa sekä tietenkin hänen vielä elävään perintöön ympäristössämme. Näyttelyyn osallistuvat
myös Band of Weeds, Fern Orchestra sekä Teemu Mastovaara, joiden taiteessa kasvit ja luonto sekä niiden yhteydet musiikkiin ja taiteeseen ovat keskeisessä roolissa. Pehr
Kalm -näyttely yhdistää Sibelius-museon historialliseen
ympäristöönsä sekä rakentaa siltoja luonnontieteen, taiteen
ja musiikin välille.

Pehr Kalm Sibelius-museossa
31.12.2022 asti.
Tutustu näyttelyyn:
https://sibeliusmuseum.fi/fi/pehr-kalm-3/
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Yhteysaluksilla pääsee kätevästi Paraisten ulommille saarille. Aspö on yksi
saariston helmistä. Rantavajan suojassa syntyy matkalaisille maukasta evästä.

Lähiveden kala maistuu
Paraisten saarilla
Ei haittaa, vaikka Paraisille lähtee nälkäisenä. Saaristokaupungissa on varsinkin
näin kesäsesongin aikana lukuisia hyviä ja persoonallisia ruokapaikkoja, joissa
saariston maut tulevat hyvin esille.
Paraisten keskustan ravintoloissa on valinnanvaraa. Korppoosta, Nauvosta ja Houtskarista löytyy persoonallisia herkuttelupaikkoja. Ulkosaaristossa tuoksuu savukala.

on tärkeää, että hävikkiä ei synny. Jos lautaselle jää jotain, se
kompostoidaan ja hyödynnetään mm. kukkamultana.

Vanha koulun sai uuden elämän

Paraisten Korppoossa moni jo tuntee William Hellgrenin sekä
hänen ravintolansa maaseudulla peltomaiseman laitamilla, lähellä Galtbyn lauttasatamaa.
– Työskenneltyäni mm. nykyään kolmitähtisessä Michelin-ravintola Franzénissa Tukholmassa, päätin palata Korppooseen ja aloittaa oman projektini, ravintola Back Pocketin
Hotel Nestorissa, Hellgren sanoo.
Talon isäntä rakastaa ruokaa ja taidetta ja tämä yhdistelmä
on aistittavissa annoksissa. Tuoreus ja yksinkertaisuus ovat
myös Back Pocketin ohjenuoria. Jokainen aamu alkaa tutulla rituaalilla eli hapantaikinan valmistuksella illallista varten.
Hellgrenin maistelumenu koostuu kuudesta ruokalajista ja se
päivittyy vuodenajasta riippuen saatavilla olevien raaka-aineiden mukaan.

Hyppeis sijaitsee Houtskarissa eli useamman lossimatkan
päässä Paraisten keskustassa. Yli satavuotias puutalo keskellä rauhallista maaseutua oli ennen koulu, nyt se on hotelli ja
ravintola. Ravintolan raaka-aineet ostetaan paikallisilta tuottajilta ja kalastajilta. Vierailevat keittiömestarit tuovat väriä ja
vaihtelua talon ruokalistaan.
Hotelli ja ravintola Hyppeis värdshus on nykyisin niin suosittu, että petipaikka pitää varata jopa kuukausia aiemmin.
Ravintola palvelee yöpyjiä mutta muillekin ruokaa riittää. Ravintolaan kannattaa silti varata paikka etukäteen.

Kaurista ja villiä kalaa

Eva Johanssonin ainakin moni veneilijä muistaa Pensarin saaren suositusta ravintolasta Pensar Sydistä. Nyt hän emännöi
ravintolaa Paraisten keskustassa. Matmalmen Eva on auki
lounasaikaan sekä iltaisin.
Evan ruokalista vaihtuu päivittäin ja koostuu tuoreista, paikallisista raaka-aineista. Ahvenet, siiat ja kuhat nousevat listoille usein. Kauristakin Evan paikasta saa usein. Talon jälkiruokakahvi on paahdettu Paraisilla. Matmalmenista saa myös
raakamaidosta valmistettuja oman kotiseudun juustoja. Evalle
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Tukholmasta kotimaisemiin

Ulkosaaristossa palvelu pelaa myös

Paraisten ulkosaaristossa nälkäisen ei tarvitse jäädä ilman palveluja. Hanna Kovanen kokkailee Utön saarella ja uudestisyntynyt Gullkrona on myös hyvä paikka tankata vatsaa. Savustettu kala ja musta saaristolaisleipä ovat herkkuja, joita löytyy
monista saarista kesäaikaan.
Lassi Lähteenmäki
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#SuomenSaaristo
#VisitParainen
#SaaristonRengastie
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Kuva: Nauvon kotiseutuyhdistys ry / Tero Tuomisto / VisitParainen

Pikku-Veeti googlasi gotlantityylistä pyöräilylomaa
Pikkusisko haaveili ibizalaisesta hiekkarantalomasta
Mies toivoi kulinaarista makumatkaa italialaisittain
Minä unelmoin luonnonkauneudesta jossa sielu lepää
Niinpä suunnattiin Suomen saaristoon
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Crusell-viikko
kultaisella 20-luvulla

Meow Meow, kuva Karl Giant
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Uudenkaupungin Crusell-viikko tarjoaa jälleen monipuolisia musiikkiesityksiä laidasta laitaan. Festivaalin teemana on
kultainen 20-luku. Festivaalilla kuullaan lisäksi countryä, jazzia, lasten musiikkia sekä nähdään Kabaree-esitys.
Festivaalille on jälleen saapumassa suuri joukko kansainvälisesti tunnettuja taiteilijoita.
- Olemme saaneet monipuolisen ja mahtavan esiintyjäkaartin. Konserteissa kuulemme maailman parhaita puhallinsolisteja sekä jousitaiteilijoita. Viikon kruunaavan Berlin
by Night - kabareen Lontoon, Sydneyn ja USA:n suurilla lavoilla usein esiintyvä tähtisolisti Meow Meow tuodaan ensi
kertaa Suomeen. Tämä on jokaisen musiikista kiinnostuneen
sekä hyvästä showsta nauttivan koettava, joten merkitkää päivä kalenteriin, kommentoi Crusell-viikon taiteellinen johtaja
Olli Leppäniemi.
Festivaalin orkesterikonsertin pääesiintyjäksi saapuu karismaattinen baritoni Waltteri Torikka, jonka konsertti kuullaan
Uudenkaupungin Uudessa kirkossa torstaina 28.7.2021.
Crusell-viikko Uudessakaupungissa 23. -30.7.2022
Katso lisätietoja osoitteesta WWW.CRUSELL.FI.
Lippuja festivaalille myyvät Lippu.fi toimipisteet kautta
maan.
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Munamarkkinat torilla

Pyöräilijöitä Untamalan raitilla

Kesäretkelle
Laitilaan
Laitila on elinvoimainen maalaiskaupunki vilkkaasti liikennöidyn valtatie 8:n varrella Turun ja Rauman välissä. Matkailuinfo palvelee idyllisellä Poukan talolla, jossa on Heli Laaksosen
kokoama Pali muni –näyttely ja Lemunaari Laitlast –näyttely.
Täältä on lyhyt matka Pyhän Mikaelin keskiaikaiselle kivikirkolle, jossa ovat säilyneet vanhat seinämaalaukset.
Talonpoikaismuseo Kauppilan umpipiha lampaineen ja
kesäisine tapahtumineen on mainio kohde kesäretkelle. Museoalueella toimii iloinen kesäkahvila. Kauppilassa tutustutaan talopoikaiskulttuuriin, koulunkäyntiin ja elämään yleensä
1800-luvulla.
Untamalan raittikylä on maaseutua parhaimmillaan. Vanhalta
kylänraitilta löytyvät puinen kyläkirkko, mystinen Kelevanpojan viikatteentikku, Ventolan kesäkahvila, Sarkin museo, kulttuuripolku rautakautisessa kalmistossa ja KasiTori.
Laitilan kesään kuuluvat Munamarkkinat, joiden 50-vuotista
taivalta juhlitaan juhlamarkkinoilla 18.-19.6. Kaivolan Kesäteatterissa nähdään heinäkuussa Markku Hyvösen käsikirjoittaman ja Emmi Lovénin ohjaaman Kuin jäitä polttelis –kantaesitys. Suomen svengaavin Festivaali JazzKukko valtaa Laitilan
20.-24.7.

Laitilaan on hyvä tulla,
kaikki on sopivasti lähellä.
M A T K A I L U lehti
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Laitilan kesäkohteita
Kauppilan umpipiha ja kesäkahvila
Talonpoikaismuseo alkuperäisellä paikallaan
(Koukkelantie 240)

Museo avoinna

5.6.-28.8. su 12-17
26.6.-14.8.
ti-pe ja su klo 12-17,
la klo 12-16

Untamalan kylä ja kesäkahvila
Puinen kyläkirkko

Sarkin museo

Avoinna Ventolan aukioloaikoina

Heinäkuussa ma-pe ja su 12-18,
la 12-16

Iltahartaus heinä-elokuussa ke klo19

Ventolan kesäkahvila
Avoinna 1.6.-27.8.
ke 17-21, to pe ja la 11-18

KasiTori
Lähellä tuotettuja elintarvikkeita
Avoinna päivittäin

MATKAILUNEUVONTA
Poukan talo, Keskuskatu 4 B, puh. 040 567 37 09
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Villa Tallbo Merenrantaidylliä
Raumanmeren rannalla sijaitseva Villa Tallbo on osa raumalaista merenkulun historiaa.
Se on tulosta vuosisadan vaihteen purjelaivakauden kukoistuksesta Raumalla.
Villa Tallbo on kokoluokkansa ainoa säilynyt muisto vuosisadanvaihteen raumalaisesta
huvilakulttuurista. Ravintolatoiminta aloitettiin 1992 mittavan remontin jälkeen. Tilat ovat
varustettu monipuoliseen ravintolatoimintaan soveltuviksi.
Villa Tallbossa on asiakaspaikkoja 130 hengelle, kolme erikokoista salia ja kaksi lämmitettävää kuistia mahdollisesti monen samanaikaisen tilaisuuden järjestämiseen.
Jokaisessa salissa on oma tyylikäs ja harkittu sisustus.
Villa Tallbon palvelut
Ravintolassa on päivittäin vaihtuva lounas ja viikonloppuisin tarjolla seisova
pöytä. Iltaisin auki tilauksesta.
Ravintola soveltuu erinomaisesti ryhmä- ja juhlaruokailuun.
Tarjoamme myös Caterin-palveluita erilaisiin yritys- ja perhejuhliin.
Asiakkaat ovat saaneet nauttia herkullisen ruoan ja hyvän tunnelman tarjonnasta
jo 30 vuotta.
Laaja asiakaskunta takaa monipuolisen palvelun tarjonnan.
Monipuolisuus on Tallbo ravintoloiden vahvuus. Suuri pihapiiri mahdollistaa
erilaisten suurien tilaisuuksien järjestämisen. Pihapiirissä sijaisevien tilojen
lisäksi pihapiiriin saa rakennettua tarjoilua ja esiintyjiä varten suuriakin telttoja.

Ravintola Savila Keskellä maailmanperintöä
Ravintola Savila sijaitsee keskeisellä paikalla Vanhan Rauman sydämessä. Savilanpuiston
tilava paikoitusalue ravintolan edessä. Kaupat, kahvilat, teatteri ne kävelymatkan päässä.
Kolmessa kerroksessa olevat tilat ja tyylikäs sisustus soveltuu monipuoliseen ravintolatoimintaan. Palveluihin kuuluu, lounas, kokoukset ja erilaiset juhla- sekä ryhmäruokailut.
Katutaso: Etusali, asiakaspaikkoja 44,
sivusalo asiakaspaikkoja 40.
Yläkerta: Iso kabinetti n. 30,
pieni kabinetti 12-14, aula n. 20
Kellari: Asikaspaikkoja n. 30
Tilat ovat muunneltavissa tilaisuuden ja
henkilömäärän mukaan.
Jokaisessa tilassa on oma Vanhan
Rauman henkeen sopiva sisustus.
Savila on auki ma-pe 10.30-17.00.
la klo 11.00-16.30
Tilauksesta avoinna myös iltaisin.

Nurkk Trahtöör Tyylikkyyttä ja tunnelmaa
Ravintola Nurk Trahtöör sijaitsee
keskeisellä paikalla Vanhan Rauman
sydämessä Ravintola Savilan yhteydessä,
Savilanpuiston tilava paikoitusalue ravintolan edessä.
Kaupat, kahvila, teatteri jne. kävelymatkan päässä.
Katutasossa asiakaspaikkoja 24, Kellarissa 32 tilat muunneltavissa tarpeen mukaan.
Kellaritilojen baarissa on sohvia ja nojatuoleja n. 10 hengelle.
Nurkk Trahtöör on auki ma-to-17.00-21.00 pe-la 17.00-22.30
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Kalastus kiinnostaa monia nyt senkin takia, että kaupasta ostettu lohi on kallistunut viime aikoina huimasti.

Opas tekee
kalareissusta elämyksen
Suomi on kalastusmatkailulle mainio kohde. Meillä on liki 200 000 järveä ja
yli tuhat kilometriä Itämeren rantaviivaa. Jos joet laitettaisiin ketjuun, mittaa
tulisi noin 25 000 kilometriä.
Kalastajia on kahdenlaisia. Yksi tietää tarkalleen, missä
kala syö. Toinen luottaa ammattilaisen eli kalaoppaan
apuun. Kotivesillä tietämystä varmaan löytyykin, mutta
reissulla voi mennä sormi suuhun. On siis hyvä, jos on
joku, keltä kysyä neuvoja.
Suomessa on tarjolla kalaoppaita melkein kaikille kalavesille. Kalastuksen opastuksen lisäksi kalamatkailuyritykset tarjoavat venematkoja kalastusvesille ja myös
muuta oheisohjelmaa.
Aina ei kala käy koukkuun, mutta hyvän kalaoppaan
kyydissä matka on elämys ilman saalistakin.

Hauki tai lohi?

kalakantoja ja kalastusmahdollisuuksia kalastusmatkailussa. Edellinen ohjelma tehtiin vuosikymmen sitten ja sen jälkeen on virrannut
paljon vettä maamme joissa. Esimerkiksi kalastuslaki Tornionjoen ja
Tenon rajajokisopimukset on uudistettu ja on luotu uusi vapaa-ajan
kalatalouden kehittämisstrategia.
– Suomen vesistöissä ja kalakannoissa on erinomainen potentiaali
kalastusmatkailun kehittämiseen. Tätä potentiaalia voidaan kasvattaa
vielä ja hyödyntää entistä enemmän, arvioi työryhmän puheenjohtaja,
kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.
Työryhmän tehtävänä on laatia esitys maa- ja metsätalousministeriölle uudeksi kalastusmatkailun kehittämisohjelmaksi vielä tänä vuonna, syyskuun loppuun mennessä. 		
Lassi Lähteenmäki

Suomen kalastusvesillä yleisimpiä lajeja ovat valkolihaiset petoeläimet eli hauki, ahven ja kuha. Haukea ja
ahventa löytyy lähes kaikista vesistä. Parhaat kuhakannat
löytyvät Etelä- ja Keski-Suomen järvialueilta sekä etelärannikon merialueelta.
Pohjois-Suomessa on hyviä paikkoja harjuksen kalastukseen. Tenojoelle tai Tornionjoelle kannattaa mennä,
kun on lohi mielessä.
Heittouistin on tuttu peli monelle, perhokalastus vaatii enemmän taitoa. Litkaaminen on vähemmän tunnettu
kalastusmuoto; sillä saa mukavasti silakkaa merialueelta.

Ministeriö haluaa lisätä kalastusmatkailua

Kalastusmatkailun mahdollisuuksiin on havahduttu
nyt ministeriötasolla. Maa- ja metsätalousministeriö
on nimittänyt työryhmän laatimaan kalastusmatkailun
kehittämisohjelman. Tavoitteena on edistää Suomeen
suuntautuvan ja suomalaisten kotimaassaan harjoittamaa kalastusmatkailua sekä parantaa kalastuspalveluita
Suomessa tuottavien yritysten kilpailukykyä, kasvua ja
toimintaedellytyksiä.
Tavoitteena on myös lisätä Suomen kalastusmatkailupalveluiden tunnettavuutta sekä hyödyntää paremmin
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Swingijengi näytelmässä
on murjottaminen mahdotonta!

20

M A T K A I L U lehti

2 • 2022

Heinäkuussa Karvian teatterielämän uuteen sydämeen, Kulttuurikeskus Skantziin, saapuu upea
vieraileva näytelmä: Swingijengi! Tämän pökerryttävän hauskan musiikkikomedian rooleissa
nähdään liuta eturivin suomalaisnäyttelijöitä!
Homma ei voi mennä pieleen, kun mukana ovat
Merja Larivaara, Kari-Pekka Toivonen, Sami Uotila, Kerttu Rissanen, Ville Pusa sekä Meeri Toivonen, vaikka itse näytelmässä kaikenlaisia kommelluksia sattuukin.
Näytelmässä nuoret swing-muusikot Panu ja
Anu ovat lajinsa viimeisiä Suomessa. Piristääkseen uraansa he lähtevät Swingers-risteilylle jossa
tapaavat asiaan tarkemmin vihkiytyneen pariskunnan, Hannun ja Pirjon. Mutta kuka ymmärsikään väärin ja mitä? Ja kuka tuntee kenet ja mistä?
Miten Laura Vouti-Laine liittyy kaikkeen ja kaikkiin? Entä kuka on Hesekiel Kuusamo-Vatanen ja
miksi hänellä on niin outo nimi? Esitystä vauhdittavat suomalaiset radiohitit uusina vauhdikkaina
sovituksina ja menosta ei pihistellä tuumaakaan!
Tule testaamaan pokkasi lujuutta, meillä näytökset pyörivät aina 7.7-31.7.2022 saakka. Tarkemmat esitysajat ja päivät löydät kätevästi osoitteesta
WWW.WILLIKARVIA.FI. Liput myy Ticketmaster. Puhelintiedusteluja otetaan mieluusti vastaan
numerosta 040 041 4018. Somesta löydät meidät
nimellä Willi Karvia tai Kulttuurikeskus Skantz
(Os. Karviantie 720, 39940 Kantti)

Reissussakin kodikkaasti
– Isokyrö keskellä lakeutta
Vuokrattavana kaksi täysin varusteltua ja
kalustettua kaksioita Isossakyrössä. Asunnon
hintaan, alkaen 60€/henkilö/yö, sisältyy autopaikka, sähkö ja vesi, aivan kuten hotellissa,
mutta koko asunto on käytettävissä. Vuokraaminen joko lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi
sopii, vuokrataan myös työkunnille.
Asuntoihin voi tutustua www.vuokraovi.com
Kohde 1218060 ja kohde 1217995 Isossakyrössä. Vaasassa on yksiö, jossa vuoteet
kahdelle henkilölle kohde 1244837. Yhteydenotot mielellään puh. tai txt +358 40 56 53
326 (klo 10-20). Palvelemme myös ruotsiksi ja
englanniksi. Majoitus-Saloranta.

Leppoisaa lomailua Länsi-Suomessa,
kun on hyvä majapaikka yöpyä.
M A T K A I L U lehti
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Virroilla
jokainen päivä on elämys
Virroilla on lumoavan kaunis ja monipuolinen luonto vesistöineen. Vesistöjen runsaus mahdollistaa monipuolisen harrastuskäytön, kuten kalastuksen, veneilyn, uimisen, melomisen
ja mökkeilyn. Rantaviivaa on laskettu olevan Virroilla kaikkiaan toista tuhatta kilometriä.
Torisevan rotkojärvet ovat kuuluisia syvyydestään ja jylhien kallioiden tavoin äkkijyrkistä rannoistaan.
Laivarannan satama on monimuotoinen keidas keskellä Virtain kaupunkia ja tärkeä kohtaamispaikka! Laivarannassa on
ihastuttava uimaranta. Rantaterassi Baarpuurista saat vatsan
täyteen herkullisilla ala carte annoksilla tai voit haukata pienempään nälkään purtavaa. Laivaranta on myös hyväntuulinen tapahtumien viettopaikka, jossa voit kokea monenlaisia

elämyksiä. Yksi käymisen arvoisista kohteista on Killinkosken Wanha tehdasmiljöö, jonka museot, taide- ja valokuvanäyttelyt, museaaliset kokoelmat ja tehdasmyymälä keräävät
vuosittain noin 20 000 kävijää.
Laivarannan satamassa sijaitsee Höyrylaiva Tarjanteen
pohjoinen päätepysäkki, joka kulkee historiallista Runoilijan reittiä. Maailman vanhin pitkää reittiä kulkeva matkustajahöyrylaiva Tarjanne kulkee Tampereelta Ruoveden kautta
Virroille. Laivarannan läheisyydestä löytyy uusi liikuntapuisto, jossa sijaitsevat skeittipuisto, pump track, alamäkipyöräily,
frisbeegolfrata, katukoris sekä ulkoliikuntapaikka.
WWW.VISITVIRRAT.FI

Virrat kutsuu tutustumaan jylhiin maisemiin ja
satoihin järviin, meille voit tulla höyrylaiva
Tarjanteen matkassa Tampereelta.

Juhannuskaupungissa
on paljon erilaisia
kesätapahtumia mm.
JuhannusVirrat, Muksufestarit,
KesäVirratSoi - musiikkijuhla

www.visitvirrat..

Tule viihtymään
Virroille!
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Ylivieskan
kesä
Ylivieskan kaupungin kulttuuripalveluiden hallinnoimat,
vapaapääsyiset museokohteet avaavat ovensa jälleen
tänä kesänä.
Kotiseutumuseo Puuhkalan eri rakennuksissa on näytteillä mm. talonpoikais- ja käsityöhistoriaa sekä apteekkimuseo. Museoalueella on kaikkiaan 15 rakennusta ja
yli 7 000 esinettä. Kotiseutumuseon laajin näyttely on
tunnettu maitokannukokoelma. Kesäiseen palvelukokonaisuuteen kuuluvat aukioloaikoina palveleva Kesäkahvila Kerttu, vaihtuvat taide- ja käsityönäyttelyt sekä
opastetut museokierrokset ja kulttuuritapahtumat.
Helaalan Mylly sijaitsee Kalajoen rannassa Ylivieskan
keskustassa ja se on kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja miljöön kannalta arvokkaaksi suojelukohteeksi luokiteltu museokohde. Helaalan Mylly on avoinna yleisölle kesäaikaan. Myllyssä toimii kesäisin myös
nostalginen kesäkahvila, matkailuinfo, käsityöläismyymälä ja Lippupisteen valtakunnallinen lipunmyyntipiste.
Pienimuotoiset kulttuuritapahtumat ja jo perinteeksi tulleet, tänä vuonna 4. elokuuta järjestettävät Myllymarkkinat ovat osa Helaalan Myllyn kesätoimintaa.

Hirvensalmi
Tervetuloa Hirvensalmelle,
koe ja ihastu!

Ajantasaiset tapahtumat löydät osoitteesta:

hirvensalmi.fi
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Kiva lomapäivä Kurikassa
– nähtävyyksiä ja muuta mukavaa!
Kurikka sijaitsee Kyrönjoen varrella keskellä kaunista lakeuden maisemaa Etelä-Pohjanmaalla. Sijainti vilkkaiden
liikenneväylien, mm. valtatie 3:n ja kantatie12:n varrella
on oivallinen myös ex tempore -poikkeamiselle lomareissun varrella!
Aivan Kurikan keskustasta löytyy viihtyisä torialue
jäätelökioskeineen ja leikkipuistoineen. Torin välittömässä läheisyydessä on myös vuonna 2020 valmistunut
Legenda-veistos, joka kuvaa legendaarista kurikkalaista
hiihtäjää ja moninkertaista arvokisamitalistia Juha Mietoa. Veistos on kuvanveistäjä Pekka Jylhän käsialaa, ja
sen inspiraationa on kuva hiihtäjälegendasta vuoden 1978
Lahden MM-kisoissa.
Jalasjärven Ylivallissa Isovuoren kallion laella voit tutustua huimaan Pirunpesään, joka on hiidenkirnua muistuttava luonnon muovaama kalliokolo. Pirunpesän halkaisija on 14 metriä ja syvyys jopa 23 metriä.
Jurvan alueella hellepäivän pelastus on Säläisjärven
uimaranta kattavine palveluineen. Järven ympäri kulkee
myös Sällinpolku, upea luontopolku vaihtelevassa maastossa.
Lisää vinkkejä lomapäivään Kurikassa löydät osoitteesta WWW.VISITKURIKKA.FI

Kesälomapäivä

MAASEUTUKAUPUNGISSA

Kesäistä vehreyttä Sällinpolun luontopolulla Jurvassa.

Tutustu kohteisiimme
www.visitkurikka.fi

Uskaltaisitko kiivetä Pirunpesän pohjalle saakka?
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Kuva: Visit Tampere/Laura Vanzo

Kirjakortteli ihastuttaa tunnelmallaan
Sastamalan Kirjakortteli tarjoaa kävijöilleen ainutlaatuisen kokemuksen. Korttelin
vierellä kulkevan Marttilankadun varrella on parinsadan metrin matkalla viisi kirjakauppaa ja kaksi museota. Tämä historiallinen postitie on oikea kirjanrakastajan
paratiisi!
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi esittelee suomalaisen
kirjan yli 500-vuotista historiaa. Museon päänäyttely Inkunaabelista sähkökirjaan kuljettaa aikamatkalle 1600-luvun
kirjanpainajien maailmaan sekä mielenkiintoisiin kirjailijakohtaloihin. Kadonnut mestariteos -näyttely tarjoaa puolestaan jännittävän museokokemuksen pakohuoneen muodossa.
Näyttely vie kävijät keskelle tiivistunnelmaista seikkailua –
osaatteko ratkoa kadonneen mestariteoksen salaisuuden?
Samassa pihapiirissä sijaitsee myös idyllinen Tornihuvila,
jossa toimii Sastamalan seudun museo. Museo on 90-vuotias kulttuurihistoriallinen museo, joka esittelee paikkakunnan
historiaa.
Kirjakorttelin museoihin pääsee samalla pääsylipulla.
Näyttelyvierailun lomassa voi piipahtaa lounaalla tai kahvitauolla tunnelmallisessa Kahvila Pukstaavissa. Myös museoiden pihapiiristä löytyy paljon tekemistä. Apteekkarin aikaan
-mobiilipelin kautta voi sukeltaa paikkakunnan historiaan.
Museomme tarjoavat monipuolisia palveluita ryhmille.
Uutuutena Kiehtova Kirjakortteli -kävelyopastus, jossa tutustutaan paikallisiin kirjakulttuurin helmiin oppaan johdolla.
Kysy lisää museoidemme asiakaspalvelusta, p. 010 3212 950.
WWW.PUKSTAAVI.FI
Olemme Museokortti-kohde!
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Komisario Koskinen
Tampereen Komediateatterissa
Tulevana kesänä Tampereen Komediateatteri valmistaa ensi-iltaan Komisario Koskinen ja pahanpuhujat -dekkarikomedian. Seppo Jokinen ja Panu Raipia ovat kirjoittaneet täysin
uuden Koskinen-seikkailun. Siinä Koskinen ratkoo kuolemantapauksia Tampereella yhdessä Pekin, Ulla Lundelinin ja
V-P Simon kanssa. Jokisen menestysromaaneista tutut poliisit
pääsevät ensi kertaa irti kesäteatterissa ja mikä parasta - tämä
tarina ei perustu mihinkään Seppo Jokisen kirjaan vaan on
uusi, ennennäkemätön ja -kokematon seikkailu.
-On aina yhtä hienoa, kun kirjasarjani henkilöt saavat uuden
elämän uudessa tarinassa ja uusien upeiden näyttelijöiden tulkitsemina. Komediateatterin ja Panu Raipian kanssa tekemäni
yhteistyö on ollut yksi mielenkiintoisimpia Koskisprojekteja
kirjailijaurallani, kertoo kirjailija Jokinen.
Komisario Koskinen ja pahanpuhujat -tarina alkaa, kun
Tammelantorin mustamakkarakioskista löytyy ruumis. Kokeneet poliisit haistavat heti rikoksen ja selvitystyö voi alkaa.

Rikostutkinta etenee aina Kuopioon asti ja oman mausteensa
soppaan heittää kuvataiteiden ihmeellinen maailma.
-Jos Sakari Koskinen olisi oikea elävä ihminen (kuten monen mielestä tuntuu olevan) hän varmasti kiittäisi minua ja
Panua tästä uudesta kiehtovasta rikosvyyhdistä, jonka tutkinnanjohtajaksi hänet nimesimme. Heti ensitapaamisellani Panu
Raipian kanssa toissakesänä herätti varman aavistuksen, että
tästä tulee hyvä juttu. Ja niin vain se piti paikkansa, hykertelee
kirjailija Jokinen ensi-iltaa odotellessa.
Komisario Koskisena nähdään Tommi Raitolehto. Muissa rooleissa näemme mm. Kaisa Helan, Jari Aholan, Tuukka Huttusen, Elina Rintala, Jyrki Mänttärin, Aku Sajakorven ja Jere Riihisen. Esityksen ohjaa Panu Raipia.
Komisario Koskinen ja pahanpuhujat, esitykset ajalla 8.6.6.8.2022 Tampereen Komediateatterin katetussa Kesäteatterissa.

MAAILMANENSI-ILTA KATETUSSA
KESÄTEATTERISSA 9.6.2022

OHJAUS
PANU RAIPIA

ROOLEISSA

SEPPO JOKISEN
JA PANU RAIPIA
NÄYTELMÄ

TOMMI RAITOLEHTO

TUUKKA HUTTUNEN KAISA HELA JARI AHOLA
JYRKI MÄNTTÄRI JERE RIIHINEN ELINA RINTALA
SANNI SAIKKONEN AKU SAJAKORPI SATU SILÉN

ESITYKSET AJALLA 8.6.-6.8.2022
TAMPEREEN KOMEDIATEATTERI Lapintie 3a, 33100 Tampere
puh. 0207 288 388
komediateatteri.fi
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Ohjaaja Panu Raipia ja kirjailija Seppo Jokinen kirjoittivat kesädekkarin Komediateatteriin.

M A T K A I L U lehti

2 • 2022

Postimuseossa viestinvälityksen
historia herää eloon
Sukella koko perheen voimin seikkailuun Postimuseon Viestinviejät-näyttelyssä museokeskus Vapriikissa Tampereella.
Tutustut postin- ja viestinvälitykseen elämyksellisten tarinoiden avulla 1600-luvulta lähimenneisyyteen. Hiippaile postitalon pihapiirissä kuun valossa, eläydy Ahvenanmeren ylittävän
postireitin vaaroihin, herätä postimestari ja tutki postimerkke-

Virpi Vanas, Pikku pikku eukko, 1988, öljy. Kuva Mika Friman, OTM.

EMIL AALTOSEN MUSEO

jä. Hyppää Ahto-Kustaa postihevosen selkään ja hämmästele
ensimmäistä postiauto Adleria vuodelta 1911.
Aamukahvi ja tuore lehti -näyttely (28.8.2022 asti) kertoo aamun lehden tärkeydestä, sanomalehden digitaalisesta
murroksesta sekä lehden jakelusta. Näyttely valaisee lehden
matkan painosta postilaatikkoon ja suomalaisten aamukahvipöytään, päätyen siihen, miten lehteä käytetään sen jälkeen.
Istahda aamukahvipöytään eri aikakausien hahmojen kanssa,
eläydy varhaisjakajan aamuyön reitille Postin sähkörahtiskootterin ohjaimissa, kokeile jakelupäivystäjän puhelinta ja
selaile Helsingin Sanomia vuosilta 1889–2019.
Kesän pienoisnäyttelynä on Merkilliset apinat – kierrätystaidetta postimerkeistä.
Katso sivuiltamme myös kesän tapahtumat
WWW.POSTIMUSEO.FI

AAMUKAHVI
&
TUORE LEHTI
28.5.2021
–
28.8.2022

Näyttelyt 28.8.2022 asti:
RENTO MEININKI
- Naivistista kuvataidetta
Oulun taidemuseon kokoelmista
Emil Aaltonen 1869-1949
Emil Aaltosen taidekokoelma

Emil Aaltosen museo, Pyynikinlinna
Mariankatu 40,Tampere
1.9.-31.5. ke 12-18, la-su 12-16
1.6.-28.8. ke 12-18, to,la-su 12-16
www.pyynikinlinna.fi, puh (03) 212 4551
pääsymaksu 3 € / 2 €
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VIESTINVIEJÄT

Postimuseon näyttelyt museokeskus Vapriikissa
Alaverstaanraitti 5, Tampere
14 €/7 € tai Museokortti•www.postimuseo.fi
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Sappeen Kesäteatterin katettu katsomo

Paluu kesäteatterin sävelmiin
Tekee hyvää päästää välillä heittäytyä nostalgian vietäväksi, tunnetusti musiikki virkistää sekä kehoa että
mieltä. Tulevana kesänä Suomen Kesäteatteri matkaa
kesällä upeissa maisemissa pitkin upeiden taiteilijoiden
värikästä elämänpolkua. Valkeakoskella hyppäämme
Aira Samulinin elämän ja tanssinaskelien vietäväksi,
kun matkaamme Karjalan kunnailta läpi useiden vuosikymmenten Airan tapahtumarikasta elämää. Sappeen
Kesäteatterissa puolestaan meidät johdattaa tangojen
pyörteisiin ja iskelmätaivaan saloihin itse maestro Eino
Grön, joka nähdään myös esityksessä mukana.
Molemmat musikaalit ovat ohjaaja-käsikirjoittaja
Heikki Paavilaisen käsialaa. Paavilainen on työstänyt
Airan käsikirjoitusta kuunnellen Airan muistoja, tarinoita ja läheisiä. Yli 90 vuoden mittainen tarina Airasta
alkaa Hyrsylän Mutkasta Raja-Karjalan sota-ajasta ja vie
Helsingin tanssipiirien kautta kohti tätä päivää. Musikaalissa käsitellään myös elämän tragedioista selviämistä sekä Airan loppumatonta intohimoa tanssia, luovuutta
ja mielen hyvinvointia kohtaan.
- Aira muistaa kaiken aivan uskomattoman yksityiskohtaisesti. Mitä kaikkea hän on saanutkaan kokea elämänpolullaan. Esityksen kesto on rajallinen, mikä toki
on aina haastavaa. Livemusiikki, kappaleet ja tanssi saavat myös siivittää tarinaa., Paavilainen kertoo
Myös Sappeen Kesäteatterin musikaali Tango D’amore kutsuu pian Paavilaista ja työryhmää harjoituksiin
paikan päälle. Sappeen Kesäteatteri sijaitsee Pälkäneellä
Sappeen Matkailukeskuksen kupeessa uljaiden rinnemaisemien syleilyssä.
”Suomen suvessa ja perinteisessä kesäteatterissa on
tunnelmaa. Pitkän tauon ja talven jälkeen sitä kaipaa kesän lämpöä, kohtaamisia ihmisten kanssa. Joskus kaiken
keskellä on hyvä ihan vain uppoutua musiikin vietäväksi. Ja istuttaa mökillä perunoita.”
WWW.SUOMENKESATEATTERI.FI
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Ensi kesänä Suomen Kesäteatteri voi
toteuttaa kolme toivettasi:
• Haluaisin hetkeksi irti arjesta
• Tahtoisin heittäytyä musiikin vietäväksi
• Tekisi mieli laskeutua tuokioksi tarinoiden maailmaan
Heikki Paavilainen ja Aira Samulin
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SUOMEN KESÄTEATTERI ESITTÄÄ VALKEAKOSKELLA

MUSIKAALI AIRA SAMULININ ELÄMÄSTÄ

ROOLEISSA MM.
HELENA RÄNGMAN | LAURI MIKKOLA |
ILKKA KOIVULA | NATALIL LINTALA |
KOREOGRAFIA: JANI RASIMUS
OHJAUS JA KÄSIKIRJOITUS:
HEIKKI PAAVILAINEN

14.6.-14.8.2022
Teattereissa
katetut katsomot.
Ravintolat palvelevat
A-oikeuksin.
Ilmaiset käsiohjelmat.
Tervetuloa!
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to
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14.6.
15.6.
16.6.
18.6.
19.6.
21.6.
22.6.
2.7.
3.7.
5.7.
6.7.
7.7.
9.7.
10.7.
12.7.
13.7.
14.7.
16.7.
19.7.
20.7.
21.7.
23.7.
24.7.
26.7.
27.7.
28.7.
29.7.
4.8.
6.8.
7.8.
11.8.
13.8.
14.8.

klo 19.00 ennakko
klo 19.00 ennakko
klo 19.00 ensi-ilta
klo 14.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00
klo 14.00
klo 14.00
klo 19.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00
klo 19.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 14.00
klo 14.00
klo 19.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 19.00
klo 19.00
klo 14.00
klo 14.00

Liput Ticketmasterin myyntipisteistä tai verkkokaupasta www.ticketmaster.fi .
Toimisto avoinna ma- pe klo 12- 16 p. 0400 810 710. Lipunmyynti porteilla alkaa tuntia ennen näytöstä.
Sydämellisesti tervetuloa nauttimaan musiikkinostalgiasta upeisiin kesämaisemiin!

www.suomenkesateatteri.fi

Sappeen Kesäteatteri esittää
Musikaali Eino Grönin elämästä

ROOLEISSA MM.|Eino Grön | Joni Leponiemi |
HEIDI KIRVES |JYRI OJANSIVU |
KAPELLIMESTARI: JUKKA HÄNNINEN
Ohjaus ja käsikirjoitus:
Heikki Paavilainen

6.7.-21.8.2022

ke 6.7.
to 7.7.
la 9.7.
su 10.7.
ti 12.7.
ke 13.7.
la 16.7.
su 17.7.
ke 20.7.
to 21.7.
la 23.7.
su 24.7.
ti 26.7.
ke 27.7.
la 30.7.
su 31.7.
ti 2.8.
ke 3.8.
to 4.8.
la 6.8.
su 7.8.
la 13.8.
su 14.8.
la 20.8.
su 21.8.

klo 18.00 ennakko
klo 18.00 ensi-ilta
klo 14.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 14.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 14.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 14.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 14.00
klo 14.00 ja 18.00
klo 14.00

ITS
MUKA E MAESTRO
NA KE
SÄN N EINO GRÖN
ÄYTÖK
SISSÄ
!
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Saunafaneille

Maanantaisin Taidesaunaan
ja fasaanihotdogille Mänttään
SERLACHIUS

TAIDETTA
HISTORIAA
ARKKITEHTUURIA
MAKU- JA LUONTOELÄMYKSIÄ

Poikkea
lasillisella
tai lounaalla
ravintola
Göstassa!

Andy Freeberg WHERE ART THOU? 4.9. saakka
Rachel Kneebone PUNOUTUA 9.10. saakka
Trish Morrissey AUTOFIKTIOT 8.1.23 saakka
Clare Woods MENNEEN JA TULEVAN VÄLISSÄ 5.3.23 saakka
KARTANON KLASSIKOT | PAPERIPERKELE

UUSI, AINUTLAATUINEN
TAIDESAUNA varattavissa

juhliin ja kokoontumisiin. Lue lisää >>

MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI
RAVINTOLAGOSTA.FI
Yksityiskohdat: Rachel Kneebone, Ruumiinkieli on vielä tutkimaton, 2017.
Clare Woods, Ohut kohta, 2021.
.
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Serlachius-museoiden uutuus on Göstan rantaan kohonnut sauna, joka tarjoaa ryhmille elämyksellisen miljöön
monenlaisiin kokoontumisiin, kuten kokouksiin ja juhliin.
Kesämaanantaisin järjestetään yleinen saunavuoro, jolloin
kuka tahansa pääsee nauttimaan Taidesaunan löylyistä.
Taidesaunan arkkitehtuurista vastaa sama kansainvälisestit palkittu arkkitehtikolmikko, joka suunnitteli taidemuseon vuonna 2014 valmistuneen laajennusosan. He ovat
Barcelonaan asettunut aviopari Héctor Mendoza ja Mara
Partida sekä Boris Bezan. Arkkitehdit luonnehtivat toimeksiantoaan seuraavasti: ”Mielestämme Serlachius on enemmän kuin museo. Serlachiuksella taidekokemus ei jää vain
museon seinien sisään, vaan kävijä tekee matkan, jonka osa
Taidesaunakin on.” Arkkitehdit halusivat yhdistää rakennuksessa luonnon ja taiteen museorakennusta pienempään
mittakaavaan, intiimimpään kokemukseen.
Taidesauna on tyylikäs kokonaisuus, jonka sisustuksessa
vuorottelevat luonnonmateriaalit tammi ja graniitti. Pehmeä puupinta kaartuu kauniisti saunan olohuoneen tammiholveissa ja yhdistyy kovaan, rytmikkääseen graniittiseinään. Siellä täällä kävijä kohtaa yllätyksellisesti taidetta,
jolla on yhteys luontoon. Esteettistä mielihyvää tarjoaa
laadukas design, huonekalut ja esineet, tunnetuilta kotimaisilta ja kansainvälilisiltä suunnittelijoilta.
Rakennuksessa on kahdet erilliset pukuhuoneet ja suihkutilat. Pukuhuoneilta otetaan muutama askel vilvoittelupihalla ennen pyöreään löylyhuoneeseen saapumista. Löylyhuoneen himmeänä hohtaville lämpöhaapalauteille mahtuu
20 saunojaa.
Yksi saunan erikoisuuksista on ulkosuihku, jonka suojissa voi virkistäytyä vedellä ja nauttia samalla taiteesta. Pyöreän suihkutilan sisäpintaa koristaa taiteilija Tuula Lehtisen mosaiikkityö, Syli. Saunan terassi- ja laiturialueet ovat
laajat tarjoten mahdollisuuden pulahtaa porealtaaseen tai
Melasjärven aalloille.
Saunamaailman tarjoiluista vastaa ravintola Göstan ravintoloitsija, Suomen ansioituneimpiin kokkeihin lukeutuva Henry Tikkanen. Tarjolla on monipuolisia grillimenuita
ja erikoisuutena muun muassa hot dog fasaanista, Taidesaunan kuuma koira.
Serlachius-museoiden ja Taidesaunan ryhmävaraukset:
myynti@serlachius.fi, p. 03 488 6801
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www.asikkala.fi

ASIKKALA

- Koe ikoninen Pulkkilanharju
Vanha Vääksy ihastuttaa
vanhoilla puutaloillaan
ja putiikeillaan.

Pulkkilanharjulla astelet
jääkauden muovaamaan
maisemaan ja nautit
Suomen kauneimmasta
maisemareitistä.

Koe 700 metrin
mittainen
Etelä-Suomen
paras luonnonhiekkaranta!

Ilmaiskonserttisarja Kanavan
seudun iltasoitto
joka perjantai
3.6.-29.7.2022

Tervetuloa viettämään kesäpäivää kanavanseudulle, tapahtumien keskiöön. Pittoreski Vääksyn kanavamiljöö putiikkeineen vie sinut entisaikojen huvilahistoriaan. Kahvilat, museot, ostospaikat ja muut käyntikohteet kävelyetäisyyden päässä.
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Hyvin soi! -festivaali tuo Asikkalaan musiikkia ja hyvinvointia
9.-12.7.2022

ASIKKALA
Matkailuinfo ja lähituotemyymälä
Meijeritie 1, Vääksy, p. 044 7780 680
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Evijärvi
– aktiivista tekemistä ja luonnon rauhaa
Evijärvi Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla on pieni ja pirteä
pitäjä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
rajalla. Pinnanmuodoltaan Evijärvi on kumpuilevaa maastoa,
jota hal-koo kymmenet pienet järvet. Kaikilla kylillä on oma
pieni järvensä, joissakin useampikin. Suurin järvistä on Evijärvi, missä on 132 saarta ja tuhat niemeä. Saarten ansiosta
Evijärvi on erinomainen melontajärvi.
Evijärvi on valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin arvokas lintujärvi. Jokisuunlahden lintutornilla voit tiirailla harvinaisia lintuja. Tornin läheisyydessä pesii mm. mustatiira,

kalasääksi, kaulushaikara, laulujoutsen, mustakurkku-uikku,
luhtahuitti sekä erilaiset haukat.
Välijoen rannalla Uittomiehentiellä on Evijärvi-seuran rakentama ja ylläpitämä Uittoperinnealue. Alueella on Uittomieskämppä, sauna ja laavu sekä tukkilaisten harjoittelurata.
Tiloja myös vuokrataan yöpymiseen, juhliin ja kokouksiin.
Uittokämpän vierestä lähtee reilun neljän kilometrin pituinen opastettu luontopolku, Uittomiehen-lenkki, jonka varrella sijaitsee kolme laavua ja lintujen tarkkailulava. Pitkospuita
lenkille on rakennettu noin kilometrin verran.

VÄINÖNTALO
– JÄRVISEUDUN
MUSEO

Pihapiirissa 19 rakennusta, museokauppa ja
kahvila.
1.6.-31.8.
ti-su
kloklo
11-18
a, Avoinna
Avoinna
1.6.-31.8.
ti-su
11-18jaja1.-15.9.
1.-15.9. arkisin klo 9-15
nnust
9 rake vila. arkisin klo 9-15
1
a
s
is
r
h
ii
a
p
k
a
a ja
Pääsymaksu
5 € ja 3 €, alle 7 v ilmaiseksi,
Pih
Kesänäyttelyn
avajaiset juhannuksena.
kaupp
museo
perhelippu
153€ €,
(2 alle
aikuista
mukana olevat lapset),
t Pääsymaksu
5
€
ja
7 v ja
ilmaiseksi,
e
is
ja
yn ava
l
e
perhelippu
15
€
(2
aikuista
ja
mukana
olevat
ryhmälippu
4
€
/
ryhmäläinen
t
t
y
.
ä
Kesän annuksena
lapset), ryhmälippu 4 € / ryhmäläinen
juh
Latukantie 99, EVIJÄRVI, puh. 044 7699113, www.evijarvi.fi

32

Latukantie 99, EVIJÄRVI
puh. 044 7699113, www.evijarvi.fi
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Käy tutustumassa myös museoihimme. Väinöntalolla, Suomen suurimmalla talonpoikaismuseolla, voit tutustua järviseutulaisen talonpojan elämään.
Limonaaditehdas Limutipussa Vesitorninmäellä esitellään limonaadin valmistuksen eri vaiheet sekä hyvin säilynyt alkuperäinen esineistö.
Kirkkopihassa olevassa vanhassa siunauskappelissa on kirkkomuseo, jossa
on esillä Evijärven kirkon ja seurakunnan historiaan liittyvää esineistöä.
WWW.EVIJARVI.FI

Museo Brunou,
Juankosken
tehtaan
ja työväenmuseo

Juankosken teollinen historia alkaa vuodesta 1746 ja
idyllinen 1800-luvun ruukkialue on keskeinen osa Juankosken taajaamaa. Työväen asunnoiksi 1860 rakennettu
Keskipytinki eli Kahvilapytinki on remontoitu ja siinä
avautuu 2.7. uudistettu Museo Brunou, Juankosken tehtaan ja työväen museo.
Museon perusnäyttelyssä kerrotaan Juankosken teollisesta historiasta järvimalmiruukista aina tämän päivän
viiran valmistukseen, samoin kerrotaan ruukkilaisuudesta, asumisesta ja raudanjalostuksen vaativistakin käsityötaidoista, myös Juicella on oma näyttelytilansa. Tämän
kesän teemanäyttelyiden aiheina on Koulun aloittaminen
Juantehtaalla 160 vuotta sitten, Nilsiän vesireitin avaaminen 20 vuotta sitten sekä museorakennuksen Lottakahvila-ajan historia.
Mobiili AR-kierros alueella johdattaa kävijät pienoisnäytelmin ruukkihistoriaan sekä Juicen lapsuuden ja nuoruuden juankoskelaisuuteen. Lisää tietoa saat eMuseo.fi/
juankoskenruukki ja JUANKOSKI.FI
Museo on auki 2.7.-14.8. tiistaista perjantaihin klo 12-17
ja viikonvaihteessa klo 12-16, ja tällöin
kävijöitä palvelee myös kahvila Vilpola.
Järjestämme myös opastettuja kierroksia ryhmille.
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Museo Brunou
Juankosken tehtaan ja
työväen museo
Juankosken ruukilla

avoinna 2.7.-14.8.2022
tiistaista perjantaihin
klo 12-17
viikonvaihteessa
klo 12-16
juankoski.fi

33

Portaan Nahkurinverstas sijaitsee Turpoonjoen vehreässä rantamaisemassa. Museon yhteydessä toimii myös ravintola, joka on auki kesäisin sekä muina aikoina tilauksesta.

Tammela - kahden kansallispuiston koti
tarjoaa luonto- ja kulttuurielämyksiä

Tammelan sijainti, Tampereen, Helsingin ja Turun keskipisteessä luo hyvät puitteet tutustua erämaaluontoon tunnin matkan päästä edellä mainituista kaupungeista. Lähde kokemaan
kansallispuistojen luonnon rauha, rentoudu nuotiolla tulta
katsellen ja jää yöksi kokemaan maaseudun kiireettömyys.
Tammelan kesään mahtuu upeita tapahtumia kesäteatterista,
konsertteihin ja ennen kokemattomiin kylätapahtumiin.
Tammelassa järjestetään jo tutuksi tulleita kulttuurikävelyjä
taas kesän aikana. Lounais-Hämeen Oppaat ja kulttuuripalvelut ovat lisänneet teemallisten kulttuurikävelyiden määrää
kesän aikana. Nyt on mahdollisuus lähteä tutustumaan Tammelan historiaan mm. rooliopastuksena Edelfeltin matkassa
tai kokea aamun upeat hetket unikeonpäivän opastuksessa klo
7.00 Saaren kansanpuistossa.
Tammelan Kirppiskierrokselle, elokuun kolmantena viikonloppuna monet lähtevät Tammela viikonlopun viettoon jo
pääkaupunkiseudulta saakka. Lauantaina kirppisreitti vie Etelä-Tammelan kyliin mm. Portaaseen, Letkulle ja Torrolle. Kylien isompien kirppismyyntialueiden lisäksi pääset yksityisiin

kirppispihoihin. Sunnuntaina kirppisreitti vie Susikkaan ja
Teuron maisemiin. Matkan varrella pääset myös tutustumaan
kulttuurikohteisiin mm. pieniin museoihin ja Saaren kansanpuiston alueen Kaukolanharjun näkötorniin. Sieltä avautuva
näköala on yksi Suomen kauneimpia. Parhaiten Kaukolanharjun maisema tunnetaan Albert Edelfeltin maalaamasta teoksesta.
Lounais-Hämeen Pirtti on laadukas tilausravintola ja juhlapaikka. Se sijaitsee kauniissa Saaren kansanpuistossa Tammelassa Suurjärven ja Kuivajärven välisellä kannaksella.
Juhla- ja kokousväen lisäksi Lounais-Hämeen upeimmat
maisemat houkuttelevat matkailijoita Pirtille. Kesäaikaanravintola palvelee asiakkaita myös kahvilana. Ravintolasta on
saatavilla buffetlounasta, á la carte annoksia ja snackstyyppisiä välipaloja. Pirttiä ympäröivä Saaren Kansanpuisto toimii
virkistys-ja vapaa-ajan viettopaikkana. Kansanpuisto sijaitsee
historiallisesti arvokkaalla harjujaksolla, niin sanotulla
Tammelan ylängöllä. Kansanpuiston alueella kiertelee eripituisia luontopolkuja.
Portaan Nahkurinverstaalla pääset aikamatkalle maassamme ainutlaatuiseen nahkatehdasmuseoon, joka toimii autenttisessa 1800-luvun nahkurinverstasrakennuksessa. Museossa
ovat esillä nahan valmistuksessa käytetyt koneet ja laitteet,
samoin kuin suutarien ja satulaseppien työkalut. Opastetuilla kierroksilla voit tutustua entisajan nahanvalmistukseen
sekä nahkureiden ja kisällien elämään. Museon yhteydessä
on myös ravintola, johon voit poiketa kesäpäivän lounaalle
tai kahville idylliseen Turpoonjoen rantamaisemaan. Ryhmille museokierrokset, lounaat ja kahvitarjoilut ovat tilattavissa
ympäri vuoden.
Lounais-Hämeen Pirtti sijaitsee upeissa maisemissa Saaren kansanpuistossa
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PORTAAN
NAHKURIN
VERSTAS

Nahkatehdasmuseo
Ravintola & kahvila

Tervetuloa Portaan Nahkurinverstaalle
Tammelaan, Hämeen Härkätien varrelle!
Autenttinen 1800-luvun nahkatehdasmuseo,
ravintola ja kahvila ovat avoinna kesällä
sekä ryhmille tilauksesta ympäri vuoden.

Saaren kansanpuisto, Tammela

Ravintola & Kahvila
ja terassi palvelee kesäisin ti-su 11-18

Tarjoilemme oman keittiön leivonnaisia, jäätelöitä,
pikku suolaisia. Kuumat juomat ja pienpanimoiden
oluet ja limonadit kuuluvat valikoimiimme.

Kesälista

Kesälistaltamme löydät
a la carte annokset:
käsintehdyt pastat, pihvit,
uuniperunat, Ahdin antimet
ja vegaaniset ruoat.

Kappelintie 26, Porras (Tammela)
p. 040 767 5928, info@nahkurinverstas.fi
www.nahkurinverstas.fi

Lounas
TI-PE klo 11-16
Aikuiset 17,90
lapset 10,-

Tervetuloa kauniisiin kansanpuiston maisemiin!
Puhelin: 044 977 7783 | www.lounais-hameenpirtti.fi

M A T K A I L U lehti

2 • 2022

35

Mustion Linnan
Suomen tunnetuimpia kartanoita
Mustion Linna
Svartå Slott

Tule lepäämään historialliseen kartanoon.
Aurinkoista vieraanvaraisuutta
vuodesta 1792

Yli 200-vuotinen kartano sijaitsee Raaseporin kaupungissa,
Länsi-Uudellamaalla, pienen Mustion kylän vieressä, Helsingistä noin 80 km rannikkoa pitkin länteen. Kartano toimii nykyään museona, jossa järjestetään yleisölle opastettuja kierroksia. Pääsy museoon ainoastaan oppaan johdolla Linnakierrosten
aikana.
Linna rakennettiin vuosina 1783–1792 Magnus Linder II
toimesta. Rakennus on Suomen suurin ei-kirkollinen puurakennus ja se edustaa tyylisuunnaltaan siirtymäkautta rokokoosta
uusklassisismiin, kun taas sisustus on kokonaan kustavilainen.
Päärakennuksen mielenkiintoisimmat kohteet ovat parkettilattiat, erityisesti neljästä eri puulajista tehty patruunan työhuoneen lattia ja toisessa kerroksessa sijaitseva vierashuone, “kuninkaan huone” jossa yksi kuningas (Kustaa III) ja kaksi tsaaria
(Aleksanteri I ja Aleksanteri II) ovat levänneet.
Eräs Mustion Linnan loistokkaimmista aikakausista oli Hjalmar Linderin aikana, 1900-luvun ensimmäisinä vuosina. Hän
omisti mm. maata yhteensä 64 000 ha ja osti yhden Suomen
ensimmäisistä autoista vuonna 1902. Muiden mukana Hjalmar
Linderin vieraina Mustiolla ovat olleet Jean Sibelius ja Louis
Sparre.

Rakennusta ympäröi ainutlaatuinen puisto
+358 19 36231
info@mustionlinna.fi
www.mustionlinna.fi
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Puisto rakennettiin alun perin barokkityyliin vuonna 1787, mutta Fridolf Linder uudisti puiston 1800-luvun lopulla englantilaistyyliseksi puistoksi. Hän istutti puistoon monia eksoottisia,
Suomessa epätavallisia puita eri puolilta maailmaa.
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Nykyään puisto tarjoaa rauhaa sielulle kiemurtelevine polkuineen, huvimajoineen, romanttisine siltoineen, patsaineen
sekä ainutlaatuisine kelluvine lummepolkuineen.
Puisto ja Linna sijaitsevat lähellä vanhaa viehättävää Mustion ruukkikylää, jonka historia ulottuu ruukkiteollisuuden
alkuaikoihin 1500-luvun lopulle. Monet perinteiset okrankeltaiset ja punamultaiset rakennukset ovat peräisin rautaruukin
ajoilta.

Omistajat eivät nosta voittoa. Tavoitteena historiallisesti arvokkaan alueen säilyttäminen tuleville sukupolville Magnus
Linderin toiveen mukaan.
Mustion Linna kannattaa laittaa kesän ykkösvierailukohteisiin.
Lämpimästi tervetuloa Mustion Linnaan!

Aluetta ja kartanoa ylläpidetään liiketoiminnan kautta
Magnus Linder osti lapsuudenkotinsa takaisin ja aloitti liiketoiminnan Mustion Linnalla 1985. Mustion Linna on Linder
suvun yksityisessä omistuksessa. Kartano on säätiöity Magnus Linderin kuoleman jälkeen ja on museoviraston valvonnassa.

Sotamuseo
• Puolustusvoimat – 100 vuotta sodan ja rauhan töissä
• Sotilaan elämää meillä ja muualla
Sotamuseon Maneesi ja Tykistömaneesi
Iso Mustasaari, Suomenlinna, Helsinki
Avoinna 1.5.–30.9.2022 päivittäin klo 11.00–18.00
1.10.–31.12.2022 ke–ma klo 11.00–16.30, ti suljettu
• Sukellusvene Vesikko
Susisaari/Tykistölahti, Suomenlinna, Helsinki
Avoinna 9.5.–30.9.2022 päivittäin klo 11.00–18.00
Lippujen hinnat 7 / 4 / 0 €
0299 530261 – sotamuseo@mil.fi – www.sotamuseo.fi
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Kesällä 2022 Keski-Uudenmaan Teatteri
naurattaa yleisöä Ray ja Michael Cooneyn
Voi veljet!-farssilla. Kuva: Tuomas Scholz

Hittikomedia Krapin kesäteatterissa
Keski-Uudenmaan Teatteri jatkaa hittikomedioiden sarjaa Krapin Kesäteatterissa!
Menestysfarssissa Voi veljet! lasta toivova onnellinen pariskunta Ake ja Linda valmistautuvat ottamaan vastaan adoptiokelpoisuutta arvioivan sosiaalityöntekijän. Aken nuoremmat
veljet Make ja Pera tarjoavat apuaan, jotta ilta onnistuisi asiaa vain vaikeuttavat pariskunnan kotiin jemmatut Maken
salaa maahantuomat viina- ja tupakkalastit sekä Peran hankkima jälleenmyyntiä odottava ruumis. Aken käy yhä vaikeammaksi pitää yllä kauniita kulisseja, eikä ovella ramppaava
poliisi tai ulkomaalaisperhekään säästy valheiden vyyhdin
vaikutuksilta.
- Kolmiveljeksisessä perheessä kasvaneena tiedän täysin

näytelmämme Kermisen poikain paineet ja velvollisuudet,
naurahtaa ohjaaja Mika Nuojua.
Hän lupaa ettei naurulihaksia säälitä tässä farssimestarien
Ray ja Michael Cooneyn punomassa mustan huumorin kirpeyttämässä kipaleessa. Krapin kesäteatterin näyttämöllä säntäilevät Seppo Halttunen, Anni-Maija Koskinen, Antero Nieminen, Seppo Pirskanen, Sanna Saarijärvi, Juha Suihko, Kalle
Tahkolahti, Jari Vainionkukka ja Veera Väisänen. Voi veljet,
miten tässä käy?
Ensi-ilta 2.6.2022 Krapin kesäteatterissa, Rantatie 2, Tuusula
KUT.FI

ESITYKSET
2.6.–27.8.2022

MENESTYSFARSSI
KRAPIN KESÄTEATTERISSA

KUT.FI
LIPPU.FI
käsikirjoitus

RAY & MICHAEL
COONEY
ohjaus

MIKA NUOJUA
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Someron
kulttuurigalleriassa
mielenkiintoinen
Kaari Utrio
-näyttely
Someron Kulttuurigalleria sijaitsee Someron keskustassa Aholan talossa kaupungintalon vieressä. Aholan talo valmistui
1867. Se on toiminut aiemmin mm. kunnanlääkärin talona ja
viimeksi siellä on toiminut Lounais-Hämeen musiikkiopisto.
Kesäkuussa avautuvassa Kulttuurigalleriassa on esillä pysyvä
Aarikka -näyttely, joka esittelee Kaija Aarikan ja Aarikka-yhtiön tuotantoa 1950–luvulta 2010-luvulle. Toinen pysyvä näyttely on uudistettu Someron veteraanien ja sotainvalidien Perinnehuone, johon on koottu sodissa sekä suojeluskuntien ja Lotta
Svärd -järjestön toiminnassa käytettyä aineistoa ja esineistöä.
Someron Sotaveteraanien Tukijaosto perusti Perinnehuoneen
vuonna 2009.
Vaihtuvana näyttelynä on tällä hetkellä somerolaisen kirjailija Kaari Utrion näyttely, jossa esitellään hänen tuotantoaan ja
historiallisen romaanin kirjoittamiseen liittyvää aineistoa, leikekirjoja, kirjan muotoja ja valokuvia. Lisäksi Kulttuurigalleriassa on esillä taidetta Someron kaupungin taidekokoelmasta.
Kulttuurigallerian suojelija on kirjailija Kaari Utrio.
WWW.KULTTUURIGALLERIA.FI
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Näe ja koe
sotahistoriaa parhaimmillaan
Poikkea Parolassa suositussa koko perheen museossa, joka tarjoaa kävijöilleen sotahistorian lisäksi tapahtumia ja elämyksiä.
Panssarimuseo on saanut alkunsa panssariveteraanien halusta näyttää sodanaikaisia työvälineitään läheisilleen ja tutuilleen, ilman heidän aktiivisuuttaan
ja tukeaan museota ei edes olisi, kertoo amanuenssi
Jari Saurio. Olemme etuoikeutettuja saadessamme
esitellä suomalaisten panssarimiesten ja -tuhoojien
historiaa ja kalustoa sekä kertoa kuinka he puolustivat itsenäisyyttämme. Panssarimuseohankkeen
isän, eversti Martti Frickin sanoin: ”Säilyttäkäämme
Panssarimuseo myös tuleville polville, se on sen arvoinen!”. Nykyisin museosta löytyy kylmän sodan
kalustoa sekä uudempaakin kuten Leopard 2A4.
Panssarintorjuntanäyttelyä uudistettiin viime
vuonna ja samassa yhteydessä museolle tuli pst-tykkisimulaattori, jolla jokainen voi kokeilla osumatarkkuuttaan. Museosta on tulossa myös virtuaalikierros.
Asiantuntemustamme hyödynnetään monipuolisesti, Saurio sanoo. Varsinkin tässä maailman tilanteessa museokävijöitä kiinnostaa esillä olevasta kalustosta mm taistelupanssarivaunu T-72, jota sodissa
käytetään edelleen.
WWW.PANSSARIMUSEO.FI
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Näkymä museon ulkonäyttelyalueelta. Museo sijaitsee Hämeen linnan naapurissa
Vanajaveden rannalla. Kuva: Sirkka Ojala, Museo Militaria

MUSEO MILITARIA

– suomalaisen sotilaselämän ja sotahistorian aarreaitta
Museo Militaria sijaitsee Hämeenlinnassa historiallisella Linnankasarmilla keskiaikaisen Hämeen linnan naapurissa. Museo
tallentaa erityisesti tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajien kulttuuriperintöä ja välittää siihen liittyvää tietoa, tarinoita ja elämyksiä.
Museo tarjoaa paljon nähtävää niin Suomen historiasta kuin
sotilaselämästä ja sotahistoriasta kiinnostuneille. Monipuolinen perusnäyttely yllättää laajuudellaan. Vaihtuvia näyttelyitä
vuonna 2022 ovat kurkistuksia harvoin esillä oleviin museokokoelmiin tarjoava kaksiosainen Kokoelmien kätköistä sekä
sadan vuoden takaiseen varusmieselämään katsauksen tekevä
”Viihtykää hyvin, pojat!” – Varusmieselämää 1920-ja 1930-luvuilla. Sisätiloissa olevien näyttelyiden lisäksi laajalla ulkonäyttelyalueella riittää tutkittavaa.
Museossa voi kiertää omaan tahtiin tai osallistua opastuksille. Ohjelmasta tiedotetaan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vatsantäytettä on tarjolla päärakennuksessa palvelevassa
lounasravintola Militariassa.
Museo Militariassa käy Museokortti. Myynnissä on myös
aluelippu, jolla voi vierailla Museo Militarian lisäksi Hämeen

linnassa ja Vankilassa, sekä yhteislippu, johon kuuluvat Museo Militaria ja Hattulassa toimiva Panssarimuseo.
WWW.MUSEOMILITARIA.FI

www.museomilitaria.fi

Paljon nähtävää ja koettavaa
koko perheelle!

Vaihtuvat näyttelyt vuonna 2022:
Kokoelmien kätköistä

Kurkistus harvemmin esillä oleviin museokokoelmiin

”Viihtykää hyvin, pojat!” –
Varusmieselämää 1920- ja 1930-luvuilla

Matka sadan vuoden takaiseen varusmiehen elämään

Olemme avoinna 1.5.–31.8. ma–su klo 10–17
ja 1.9.–15.12. ti–su klo 11–17.
Kuva museon perusnäyttelyn ensimmäisestä kerroksesta.
Kuva: Sirkka Ojala, Museo Militaria
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Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna
040 450 7479, asiakaspalvelu@museomilitaria.fi
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Piknikille maisemapuistoon
Kärkölä sijaitsee Lahden ja Riihimäen välissä. Yksi Kärkölän hienoimmista kesäkohteista on kirkonkylässä sijaitseva
Huovilan puisto. Huovila on Suomessa ainutlaatuinen englantilaistyylinen maisemapuisto, joka sijaitsee lehtomaisessa
purolaaksossa. Puiston kiehtovaan historiaan ja harvinaisiin
kasveihin voit tutustua opastetuilla kierroksilla tai omatoimisesti milloin vain puistoon sijoitettujen QR-koodien avulla.
Huovilan kesätapahtumien sarjan aloittaa perinteinen Kärkölä-päivä ja nukketeatterissa seikkaillaan Nalle Naavatassun
kanssa. Heinäkuussa taistellaan kunnan sahtimestaruudesta
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ja taiteillaan yhdessä Hauskassa maalauspäivässä. Elokuussa ihaillaan vanhoja menopelejä ja kesäkauden päättää syyskuussa tunnelmallinen Valon ja musiikin ilta, jolloin puisto
valaistaan sadoilla lyhdyillä ja ulkotulilla.
Museoalueen pihapiirissä on idyllinen kesäkahvila, josta saa
pientä purtavaa tai voit järjestää vaikka oman piknik-brunssin
lammen rannalla! Tutustu myös Hiidenmäen luontopolkuun
ja mäen laella olevaan näköalapaikkaan, alueen karttoja saa
kahvilasta. Tapahtumien tarkemmat tiedot ja ajo-ohjeet löydät
puiston sivuilta WWW.HUOVILANPUISTO.FI.
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Ilomantsin Sonkajan kylän maisemaa elokuussa 1941. Kuva: Museovirasto/Kansatieteen kuvakokoelma, Pekka Kyytisen kokoelma/Pekka Kyytinen.

Työryhmän 215 päätoimiston henkilökuntaa maaliskuussa 1941 Lappeenrannan Ylämaalla. Kuva:
Miehikkälän Salpalinja-museo.

Salpalinja kuvissa -näyttely
avaa Salpalinja-museon matkailukauden
Miehikkälän Salpalinja-museon pääsesonki 2022 alkaa huhtikuussa ja
päättyy lokakuun loppuun. Samalla
avautuu Salpalinja-museon omaa
tuotantoa oleva Salpalinja kuvissa
-valokuvanäyttely. Näyttely on ensimmäinen pelkästään Salpalinjan
rakennusaikaisten kuvien näyttely
Suomessa.
Salpalinjasta on olemassa vähemmän valokuvia kuin suomalaisten
muilta II maailmansodan aikana rakentamilta puolustuslinjoilta, sillä
Puolustusvoimat kielsi Salpalinjan
valokuvaamisen sen raken-nusaikana. Puolustuslinja haluttiin pitää
Neuvostoliitolta salassa.
Nyt avautuvan näyttelyn kuvat
kertovat Salpalinjan linnoitteista,
linnoitustyömaista, rakentamises-ta
ja linnoittajien ja lottien vapaa-ajan
vietosta.
Näyttelyyn valittiin reilut 130 va-

lokuvaa Salpalinjan koko matkalta, Suomenlahdelta Sallaan. Kuvat
ovat peräisin pääasiassa Salpalinja-museon kuva-arkistosta, SA-kuva-arkistosta, Kansallisarkistosta ja
Museoviraston kuva-arkistosta. Osa
valokuvista on ennen julkaisemattomia, peräisin yksityisten ihmisten
valokuva-albumeista. Näyttelyn yhtenä tarkoituksena onkin löytää lisää
tietoa yksityisko-koelmissa olevista
valokuvista ja saada niitä tallennettua
Salpalinja-museon kuva-arkistoon.
Salpalinja-museon aukioloajat löytyvät osoitteesta https://salpakeskus.
fi/fi/aukioloajat-ja-liput. Museon aukioloaikoina museokahvilassa on tarjolla lounasbuffet klo 11 - 15.
Lisätietoja:
Museotutkija Armi Oinonen/Miehikkälän Salpalinja-museo, 040 752
7770, armi.oinonen@miehikkala.fi

Ruotsalaiset upseerit opettamassa suomalaisia kanslialottia ratsastamaan Virolahden Harjussa
kesällä 1940. Virolahdella Salpalinjaa oli rakentamassa ruotsalaisista vapaaehtoisista koottu
työjoukko SAK. Sen esikunta oli sijoitettu Harjun maatalousoppilaitoksen alueelle. Kuva: Miehikkälän Salpalinja-museo.
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Musiikkipitoiset kes
hurmaavat
Vantaalla ja Lapp

Polartuotanto Oy satsaa laadukkaaseen
Kari Tapion elämästä kertova musiikkinäytelmä
Olen suomalainen viihdyttää tänä kesänä Vantaalla.
- Kesällä 2019 Lappeenrannassa esitetty Olen
suomalainen hipoi katsojamäärissä yleisöennätystä, kertoo Polartuotanto Oy:n toimitusjohtaja Marko Nuutinen. Innoissaan saan nyt kertoa, että tämä
hieno näytelmä tuodaan tulevana kesänä pääkaupunkiseudun asukkaiden iloksi.
Näytelmä esitetään Vantaalla, Backaksen kesäteatterissa. Päärooleissa loistavat Antti Paavilainen
Kari Tapiona ja Miia Nuutila Pia Viheriävaarana
sekä näyttelijät Tatu Siivonen ja Tuukka Leppänen
ja neljä tanssija-laulajaa. Live-musiikista vastaa
A.P Band.
Backaksen kartanon historiallinen miljöö on oiva
paikka kesäteatterille. Vanhan puimalan sisälle rakennettu teatteri takaa taatusti hienon elämyksen
johon ei vaikuta Suomen vaihtelevat kesäsäät. Vantaan alueelta puuttuu laadukas kesäteatteri ja
haluamme tuoda ihmisille musiikillista ilottelua
kesään, kertoo Nuutinen
Lappeenrannassa sen sijaan nähdään vauhdikas
näytelmä, Krokotiilirock, joka on hurmaavan hauska uutuuskomedia - tarina rohkeudesta, siitä miten
ihminen saa voimansa takaisin ja muuttuu oman
elämänsä sankariksi. Tunnelmaa siivittää loistava
ja nostalginen rock-musiikki upean live-bändin
säestämänä.
Näytelmä on Miia Nuutilan käsikirjoittama ja oh-
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säteatterinäytelmät

peenrannassa

n kesäteatteriin.
jaama romanttinen musiikkikomedia, joka saa kantaesityksensä Lappeenrannassa tulevana kesänä.
-Krokotiilirock-näytelmän toteutuminen tuntuu
ihan mahtavalta, maltan tuskin odottaa että pääsemme tekemään tätä, kertoo Nuutila.
Musiikki on todella isossa roolissa näytelmässä.
-Valitsimme kappaleet yhdessä Antti Paavilaisen
kanssa, hän sovittaa ja harjoituttaa biisit näyttelijöille ja bändille. Musiikki täydentää, kuljettaa
eteenpäin, tuo iloa ja herättää tunteita, kertoo Miia
Nuutila.
Krokotiilirock-lavan tähtinä tuikkivat Kaija Kärkinen, Tommi Soidinmäki, Maija Lang, Petja Lähde, Kirsti Valve sekä Lasse Karkjärvi. Live-orkesterina toimii Loyals ja musiikin sovittamisesta ja
harjoituttamisesta vastaa Antti Paavilainen. Puvustus Jarkko Valtee. Koreografian ja tanssin takana
ovat tähtitanssijat Katri Mäkinen ja Mikko Matikka. Näytökset 28.6.-6.8.2022
lippu.fi www.polartuotanto.fi/tuotanto / Backaksen kesäteatteri Vantaa Näytökset 6.7.-12.8.2022
kesateatteri@polartuotanto.fi
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Sekä teatteriseurue, että lavasteet kulkevat Lola 3 laivalla.

Mihin sinä uskot
Saimaan Teatteri on kiertänyt Saimaan vesistöjä kohta kymmenen vuoden ajan. Tänä kesänä teatterilavalla kiertää uskonasioita käsittelevä teos Ripari.
Heinäkuun alussa Saimaan Teatterin työryhmä pakkautuu
mikkeliläisen Ekin Partion m/s Lola3 -laivaan ja käynnistää
kolme viikkoa kestävän kesäkiertueensa.
Tämän kesän kauhua, komediaa ja musiikkiteatterin keinoja
yhdistelevä esitys, Ripari, pohtii teini-ikäisten rippileiriläisten
kautta uskoon ja uskontoon, sekä myös mielikuvituksen voimaan liittyviä kysymyksiä. Vaikkakin aihetta käsitellään kriittisesti on tekijöiden lähtökohtana kuitenkin se, että jokaisella
on oikeus uskoa mihin tahtoo. Usko voi olla myös vahvuus ja
voimavara.

Teatteri luonnehtii esityksiään nykykansanteatteriksi. Se
tarkoittaa kesäteatterin perinteiden hyödyntämistä ja toisaalta
niihin liittyvien kaavojen rikkomista.
“Käärimme tuttuun pakettiin jotain yllättävää ja samalla
vähän haastamme yleisöä”, teatterin perustaja Wilhelm Grotenfelt sanoo.
Esitykset pidetään vanhoissa seurantaloissa ja paikalle saapuu usein laaja joukko paikallisia, kesäasukkaita, matkailijoita ja mökkeilijöitä.
“Kiertueen hienous syntyy kaikista mielenkiintoisista kohtaamisista.”
WWW.SAIMAANTEATTERI.FI

Saimaan Teatteri esiintyy vanhoilla seurantaloilla
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Mustolan sulku

M/S Carelialla
siniselle Saimaalle Lappeenrannasta
M/S Carelia risteilee Saimaalla Lappeenrannasta Saimaan
kanavalle, Puumalaan ja Savonlinnaan. Astu laivaan ja lähde
nauttimaan kesäpäivästä Saimaan suurille selille tai ihmettelemään Saimaan kanavan sulkuja. Saimaan kanavalla risteilemme läpi kaikkien kolmen Suomen puolella sijaitsevan sulun.
Päiväristeilyllä Lappeenrannasta Puumalaan jää aikaa käydä maissa Puumalassa. Tai varaa reittimatka yhteen suuntaan
ja ota pyörä mukaan. Kauttamme saat hotellipaketit Lappeenrannassa Puumalan ja Saimaan kanavan risteilyille.
Savonlinnaan teemme Lappeenrannasta päivän matkoja,
joissa toinen suunta kuljetaan laivalla ja toinen bussilla. Valikoimissa on yhden yön hotellipaketti Savonlinnassa sekä reittimatkoja. Savonlinnan ja Lappeenrannan välisillä risteilyillä
pysähdytään Puumalassa. Kotisatamamme on Lappeenranta,
mutta voit nousta laivaan myös Puumalassa tai Savonlinnassa.

M/S Carelian risteilyllä sinulla on aikaa upeiden järvimaisemien ihailuun ja buffetpöydän herkkujen maisteluun. Valmistamme hyvää palautetta saaneet ruuat laivan omassa keittiössä.
M/S Carelia on 200-paikkainen laiva, jolla teemme myös tilausristeilyjä.
WWW.SAIMAATRAVEL.FI

Saimaan kanavan sulussa Carelia-laivan takakannella
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Kuva: Pihla Liukkonen

Elämyksien Päämajakaupunki
Päämajakaupunki Mikkelin kulttuuritarjonnassa yhdistyvät
tänä kesänä perinteinen ja moderni, historia ja tulevaisuus.
Saimaan rannalla elämyksiä tarjoavat vaikuttava Sodan ja rauhan keskus Muisti, tunnelmallinen Kenkävero ja uudistuneet
Mikkelin Musiikkijuhlat. Näistä kohteista voi rakentaa ainutlaatuisen retkiohjelman suuremmillekin ryhmille.
Kesällä 2021 avatun Sodan ja rauhan keskus Muistin vuorovaikutteiset näyttelyt johdattavat sodan kokemuksiin nykyteknologian avulla. Muisti toimii yhteistyössä Päämajamuseon kanssa samassa rakennuksessa, jossa Suomen armeijan
Päämaja toimi Mannerheimin johdolla toisen maailmansodan
aikana. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.
Suomen suurimman pappilan päärakennuksen, Kenkäveron, historia ulottuu yli 550 vuoden taakse. Kenkäveron mil-
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jöö puutarhoineen tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön nauttia
lähiruokaherkkuja pappilaravintolassa tai kesäkahvilassa. Pihapiirissä on uniikkeja myymälöitä, jotka tarjoavat kotimaisia
ja paikallisia designtuotteita.
Vuodesta 1992 toimineiden Mikkelin Musiikkijuhlien teema on tänä kesänä Uusi toivo. Huikea kansainvälinen ohjelma
tarjoaa musiikillista ilotulitusta moneen makuun. Santtu-Matias Rouvali johtaa Lontoon Philharmonia -orkesteria solisteinaan Pekka Kuusisto ja Bruce Liu. Muita festivaalin kärkinimiä ovat virolainen Grammy-palkittu kuoro Vox Clamantis
johtajanaan Jaan-Eik Tulve, itävaltalainen Janoska Ensemble,
puolalaiset Equilibrium-jousikvartetti ja viuluvirtuoosi Adam
Baldych, sekä lukuisat kotimaiset tähdet.
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kiehtovin

Koe Mikkelin
kulttuurikolmikko!

Yhdellä reissulla
monta elämystä.

Koe Muisti

Sodan ja rauhan keskus Muisti on tiedekeskus, joka
kertoo sodan vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Muistin vuorovaikutteisissa näyttelyissä koet sodan
kosketuksen – miten itse olisit toiminut? Samalla
pääsylipulla pääset myös Päämajamuseoon, joka kertoo
sodan johtamisesta alkuperäisessä ympäristössä.
Muodostamme yhteisen näyttelykierroksen
rakennuksessa, jossa sijaitsi Puolustusvoimien päämaja
sotien 1939-1945 aikana.
Ristimäenkatu 4,
Mikkeli
050 552 4233
info@muisti.org
muisti.org

mikkelinmusiikkijuhlat.fi

UUSI
TOIVO
Mikkelin Musiikkijuhlilla
upea kattaus suomalaisten
ja kansainvälisten tähtien
sykähdyttäviä säveliä Saimaan
lumoavissa maisemissa.

2.-8.7.2022

Ryhmäliput: Elina Koponen
+358 401 984 109
events@mikkelinmusiikkijuhlat.fi

Kenkävero kutsuu
Saimaan rannalle!
Pappilamiljöö Pappilaravintola Käsityöja hurmaava ja itsetehdyt
myymälää ja
puutarha
lähiruokaherkut uniikit tuotteet
Olemme avoinna joka päivä ympäri vuoden!

Pursialankatu 6, Mikkeli • Puhelin 0440 162 270
myyntipalvelu@kenkavero.fi • www.kenkavero.fi
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Ryhmämatkailun helmiä Kuopiosta

Lounasta nauttien historiallisessa
Koivumäen kartanossa
Jo vuodesta 1792 on Koivumäen Kartanon mailla eletty osana suomalaista vuodenkiertoa, lähellä luontoa, sen antimista, rauhasta ja kauneudesta voimaa arkeen ammentaen.
Kauppaneuvos Gustaf Raninin asettauduttua isännäksi
1869 tunnettiin kartano sekä liikeneuvotteluiden että juhlan,
riemun ja yhdessäolon tyyssijana. Kartanolla järjestetyissä
pidoissa vieraat tanssivat isoäidin soittaman gramofonin
tahtiin ja pöydät notkuivat kesäillan lumossa.
Tuosta lumosta muistuttaa 1907 rakennetun päärakennuksen juhlasalin nurkassa seisova Aili-tädin flyygeli. Yhä
silloin tällöin, kiireettä nautitun aterian päälle, vapauden
täyttäessä mielen, saattaa joku vieraistamme soittaa sillä
kappaleen tai pari. Ihan vain koska sydän käski.
Sitä sydämen ääntä me Koivumäessä vaalimme. Se on
läsnä höyryävän aterian ensituoksussa, makuhermojen ja
mielihyvän kohtaamisessa sekä omistautumisessa puhtaille
luonnon antimille, Se on läsnä katseen hakeutuessa peltojen
taa horisonttiin, elämän muuttuessa elämykseksi.
Nauti pitkä lounas, kuppi parasta kahviamme tai rentouttava ilta rakkaiden seurassa. Koivumäen kartanossa kohtaavat ruoka ja rauha. WWW.KOIVUMAENKARTANO.COM
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Iisalmi Jazz Festival
järjestetään kolmannen kerran 27.7.–3.8.2022

Iisalmi Jazz Festival tulee jälleen ja levittäytyy kaikkiin Ylä-Savon kuntiin!
Iisalmi on muodostunut tärkeäksi
konserttikaupungiksi suomalaisille jazzmuusikoille. Paikalliset konserttikävijät
sekä yrityskumppanit ovat vaikuttaneet
tähän suuresti mutkattomalla asenteellaan kohti uutta musiikkia ja aluetta elävöittäviä tapahtumia. Iisalmi Jazz Festi-
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val järjestetään nyt jo kolmannen kerran
– tällä kerralla kesätunnelmissa.
Festivaalin tukikohtina toimivat jälleen tutut kohteet Iisalmessa, mutta konserttitarjonta ylittää myös kuntarajat,
kun tapahtumaa levitetään laajalti myös
ympäryskuntiin. Luvassa on tuttuun tyyliin kansainvälisiä huippuartisteja sekä
kovimmat kotimaiset nimet mielenkiin-

toisissa kokoonpanoissa.
Kesän upein viikko vietetään Iisalmessa heinä-elokuussa. Toivotamme kaikki
elävästä musiikista ja festaritunnelmasta
nauttivat paikalle – kaukaa ja läheltä.
Festivaalin tapahtumapaikat, -aikataulut
sekä ohjelmisto:
Koko Jazz Club Iisalmi
WWW.KOKOJAZZIISALMI.FI
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Kuhmu, kuva Reetta Tiainen

Kuopion museon
uudet perusnäyttelyt
tarjoavat tietoa ja
elämyksiä
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Uudet perusnäyttelyt avoinna nyt.
www.kuopionmuseo.fi
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Kulje läpi Pohjois-Savon historian itäisen Suomen muuttuvaan luontoon
Kuopion museon uudistunut perusnäyttelykokonaisuus
avautuu yleisölle 13.5.2022. Kokonaisuuteen kuuluu kolme päänäyttelyä: Ihmisen aika, Muuttuva luonto ja Toden ja
tarun rajalla. Näyttelykokonaisuus on aiempaa toiminnallisempi – tietoa unohtamatta.
Ihmisen aika kertoo Pohjois-Savon historiasta kivikaudesta kulttuurin uusimpiin virtauksiin. Tutustu Pohjois-Savon
asukkaiden arkeen ja juhlaan, mielenkiintoisiin esineisiin
ja ilmiöihin. Muuttuva luonto -näyttelyssä taas matka alkaa
kaukaa menneisyyden mammuttiarolta, kiertelee luonnonmetsän siimeksessä ja järvien syvänteissä, ja päätyy lopulta
ihmisen muokkaamaan maisemaan. Millainen mahtaa olla
luontomme tulevaisuus? Toden ja tarun rajalla punoo yhteen
kulttuurihistoriaa ja luonnontieteitä vuodenkierron ja kansanperinteen myyttien ja uskomusten kautta.
Museo vaalii myös omaa historiaansa ja sitä on esitelty vanhassa museonjohtajan huoneessa Museon historiaa
-näyttelyssä. Myös pienille museokävijöille on tarjolla uusi
elämyksellinen leikkitila. WWW.KUOPIONMUSEO.FI
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Luontolomalaisen
täsmävinkit
Juvalle

Juva sijaitsee Etelä-Savon sydämessä, kauniin ja vaihtelevan järviluonnon keskellä. Luontohenkinen lomatekeminen odottaa!

Oravareitin melonta ja pyöräily			

Lähde vesille ja melo Juvalta Sulkavalle kulkeva, perhemelontaan sopiva Oravareitti. Kauniin reitin varrella
on rauhallisia järviosuuksia, kauniita jokimaisemia ja
helppokulkuisia koskia. Uutuutena Juvan alueella kulkevat maantiepyöräilyreitit kulkevat nyt Sulkavalle saakka,
melontareitin kulkua taukopaikalta toiselle seuraten.

Uudistunut Gottlundin kierros			

Juvan taajamakeskustan liepeillä Jukajärven ja Salajärven rantamailla kiertelevä luonto- ja kulttuuripolku
uudistui tälle kesälle. Reitti on nimetty kansanperinnettä
alueelta keränneen Kaarle Akseli Gottlundin (1796-1875)
mukaan. Monipuolisen, 8 km:n mittaisen reitin varrelle
osuu useita luontokohteita, Gottlundin tupa ja Juvan
Tryffelikeskuksen tryffeliviljelmät.

Pattoin perintötalon museotila ja luontopolku

Jonne Vaahtera/Kixit Oy

Tutustumisen arvoisia kohteita ovat myös Pattoin perintötalon museotila ja luontopolku. Tilalla harjoitettiin
perinteisiä elinkeinoja 1800-luvun alusta 1900-luvun
loppuun. Alueeseen voi tutustua omatoimisesti kautta
vuoden, kesäisin tilalla järjestetään opastettuja kierroksia.
Pattoin luontoon kannattaa tutustua 1 km:n mittaisella
luontopolulla, jonka varrella voi ihastella peltoniittyjä ja
luonnonsuojelualueen komeaa kuusimetsää.
WWW.JUVA.FI

Seikkailut
kutsuvat
järviluontoon
Melojille Oravareitti ja kirkasvetinen Saimaan Luonteri, pyöräilijöille Oravapyöräilyreitti ja Vanhan viitostien pyöräreitti, reippailijoille Hiidenmaan
retkeilyreitit, uudistunut Gottlundin kierros, historiallinen Pattoin perintötalo
& luontopolku sekä upeat Saimaa UNESCO Global Geopark -kohteet...
Juva on rikas myös luontoelämyksiltään. Valitse seikkailusi kohde juva.fi/matkailu
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Polkujuoksijat tutkivat opaskarttaa Hutsin poluilla

Lähimatkailuko tylsää?
Päiväretkikohteet Sydänkarjalassa
- yllättävän lähellä!

54

Kiteen, Rääkkylän ja Tohmajärven muodostamalta Sydänkarjalan matkailualueelta löytyy runsaasti päiväretkikohteita.
Aktiiviselle retkeilijälle sopivat mainiosti esimerkiksi Karelianpolut ja Saaristo Trail, joiden monipuolisilla reiteillä
matka taittuu vauhdikkaasti pyörällä maisemista nauttien.
Suunnistuksen ystäville Sydänkarjala tarjoaa mobiilisuunnistusta ja kiintorasteja – täysin ilmaiseksi. Hutsin urheilukeskukseen Kiteelle on rakennettu MOBO-mobiilisuunnistusrata ja perinteisemmille kiintorasteille pääsee Tohmajärvellä ja
Kesälahdella.
Koko perheelle soveltuvia nuotiopaikallisia retkeilyreittejä
löytyy muun muassa Kiteeltä erä- ja riistapolku ja Riuttavuori, Rääkkylässä Apajalahden luontopolku ja Salpapolku sekä
Tohmajärvellä Siirinpolku ja Kirkkoniemi Trail.
Maisemien ihailijoille erilaiset lintu- ja näköalatornit ovat
käymisen arvoisia. Eihvelin torni Rääkkylässä, Hopeakallion
ja Sääperin lintutornit Värtsilässä ja Hovinmäen ja Hunonmäen lintutornit Kesälahdella tuovat Karjalan maisemat ja
siivekkäät luoksesi.
Unohtaa ei sovi myöskään alueen lukuisia frisbeegolfratoja.
WWW.SYDANKARJALA.FI
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Vaskiviikon taiteellinen johtaja Jouko
Harjanne, trumpetti, Ruunaan koskilla
Lieksassa. Kuva Pekka Varonen

Lieksan Vaskiviikko

kutsuu nauttimaan musiikista ja Pohjois-Karjalan kesästä
Koronatauon jälkeen Lieksan Vaskiviikko palaa paikalleen
Vaskiviikon konserttilippuja, myös ryhmille, voi ostaa enPohjoismaiden suurimmaksi vaskimusiikin tapahtumaksi. Häi- nakkoon Vaskiviikon verkkokaupasta ja festivaalin aikaan
käisevän taitavat muusikot eri puolilta maailmaa tekevät Vaski- 22.-29.7.2022 konserttipaikoilta.
viikon konserteista unohtumattomia elämyksiä.
Ohjelma ja ennakkoliput: WWW.LIEKSANVASKIVIIKKO.FI
Lieksan kirkossa, kulttuurikeskuksella, Mätäsvaaran kaivoslaguunilla ja Paaterin kirkossa esitettävä musiikki soi suoraan
kuulijan sydämeen ja jää sinne. Kansainvälisen käyrätorvikilpailun finaali, Panu Aaltion Koli-konserton ensiesitys ja maineikas vaskikvintetti Boston Brass muiden muassa ovat kokemisen arvoisia. Lieksan viehättävässä ja luonnonläheisessä
kaupunkimiljöössä sekä Pielisen museossa voi törmätä viihdyttäviin pihasoittoihin.
Vaskiviikon konserttien ohella matkailijat voivat nauttia Pohjois-Karjalan ihanasta kesästä ja käydä samalla vaikkapa Ruunaan koskilla, Nurmeksen Bomballa tai Kolilla, joista löytyy
myös hyviä majoittumisen mahdollisuuksia.

Tule Lieksan
Vaskiviikolle!
liput.lieksabrass.com
Taiteellinen johtaja Jouko Harjanne

Mätäsvaaan kaivoslaguuni, yksi Vaskiviikon konserttipaikoista
Lieksassa. Kuva Ilkka Karppanen

M A T K A I L U lehti

2 • 2022

55

Taivalkoski – Aitoa kiireettömyyttä
Tule ihastumaan ja seikkailemaan Taivalkoskelle!
Taivalkoski sijaitsee Koillismaan ylängöllä, neljän kansallispuiston keskiössä. Suuri osa Syötteen kansallispuistosta sijaitsee Taivalkoskella, kuten sen korkein kohta Pyhitystunturi.
Päiväretkillä tavoitat helposti Oulangan, Riisitunturin sekä
osittain Taivalkoskella sijaitsevan Hossan kansallispuiston.
Pitäjän läpi vapaana virtaava komea Iijoki värittää Taivalkosken maisemat jylhiksi. Selkosillamme riittää luonnonantimia
ja -rauhaa kulkijoille ja Kylmäluoman retkeilyalueella polkuja kuljettavaksi.
Kesä Taivalkoskella tarjoaa parastaan niin liikkuvalle kuin
luonnon antimista nauttivalle matkailijalle. Puhtaat kalavedet
ja marjaisat metsät kutsuvat. Vesille pääsee käyttämällä upeita
melontareittejä. Erilaiset liikuntaseikkailut tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden.
Keskustassa kannattaa tehdä kierros Tuhansien tarinoiden
Taivalkoski -kulttuuripolulla ja Yli ajan -taidesillalla. Kenttäradan leiri- ja asemapaikoilla näet II-maailmansodan historian. Taivalkoskella järjestetään tänä vuonna ensimmäisen
kerran urheilun ja viihteen tapahtuma Taivalkoski Summer
Games 17.–19.6.2022. Tapahtuman keskiössä ovat erilaiset
kilpailut, turnaukset ja muu oheisohjelma. Turnauksia ja kil-

pailuja pelataan perjantai-illasta lauantaihin, tarpeen mukaan
myös sunnuntaina. Lajeina ovat beach volley, katukoris, frisbeegolf alle 16-vuotiaille, koskimelonta, suunnistus sekä mäkijuoksu tai rullahiihto. Lauantain kruunaa festari-ilta, jossa
esiintyvät Medium Arvet, Stand Up-koomikko Ursula Herlin
sekä pääesiintyjänä on Radio Novan Retroperjantai 2.0 -ohjelmasta tuttu dj Matti Airaksinen. Lajeihin ja muuhun ohjelmaan voit tutustua Taivalkosken kunnan verkkosivulla. www.
summergames.fi
Kunnan päätapahtuma on perinne- ja kulttuuriviikko Päätaloviikko, joka järjestetään tänä vuonna 4.–10.7.2022. Päätaloviikolla on luvassa mm. teatteriesityksiä, konsertteja,
näyttelyitä, kirjallisuustapahtumia, lastentapahtumia ja Päätalo-aiheisia tapahtumia. Lisäksi viikolla on tarjolla myös
tanssitunteja, Mato Valtosen ja Keke Asposalon vetämä Sleepy Sleepers -runoilta, Jalavan liveiltamassa esiintyvät Rällä,
Huojuva Lato sekä Joose Keskitalo yhtyeineen. River Rockin
päätähtenä rokkaa Mira Luoti! Ohjelmaan voit tutustua kunnan verkkosivulla.
WWW.TAIVALKOSKI.FI/PAATALOVIIKKO

Kilpailuja, turnauksia, oheisohjelmaa ja festarit,
jossa pääesiintyjänä DJ Matti Airaksinen a.k.a DJ PartaMatti.
Kilpailulajeista mukana ovat beach volley, frisbeegolf,
kanoottipujottelu, katukoris, suunnistus ja rullahiihto tai
polkujuoksu.
Luvassa myös oheisohjelmaa.

SUMMER GAMES FESTARIT LA 18.6.

Festarit tärähtävät käyntiin melontakeskuksessa klo 19.00.
Esiintyjinä:
– Medium Arvet
– Stand up – koomikko Ursula Herlin
– DJ Matti Airaksinen
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Kokonaan uusittu
Saamelaismuseo ja
Luontokeskus Siida avaa ovensa
Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siidan kahden vuoden laajennus- ja perusparannusprojekti on saapumassa
huipennukseensa, kun täysin uusittu
päänäyttely avataan 1.6.2022.
Päänäyttely on edellisen tapaan Saamelaismuseon ja Metsähallituksen
Luontokeskuksen yhteinen, ja se kantaa
nimeä ”Enâmeh láá mii párnááh – Nämä
maat ovat lapsiamme”.
Näyttelyn kulttuurisisällöissä poh-

ditaan, miten menneisyys elää meissä: jokaisessa elää monimuotoinen eri
aikakausien perintö, jonka avulla sopeudutaan muutoksiin ympärillämme.
Luontonäkökulma tuo esiin erityisesti
viimeisen jääkauden jälkeistä ilmastohistoriaa ja lisäksi pohditaan mitä ilmastolle tapahtuu tulevaisuudessa. Uuden
päänäyttelyn lisäksi pääset vierailemaan
historiallisella ulkomuseolla ja kahdessa
vaihtuvassa näyttelyssä.

Näyttelyiden lomassa Siidassa pääsee
nauttimaan buffetlounasta tai tuoreita
makeita- ja suolaisialeivonnaisia ravintola Sarritissa.
Siidan museokaupan valikoimasta
löydät varmasti tuliaiset kotiin viemiseksi, tai uniikin lahjan itsellesi. Iso osa
valikoimaa on tarjolla myös verkkokaupassa osoitteessa www.siidahop.fi
Hinnat ja aukioloajat WWW.SIIDA.FI

”Enâmeh láá mii párnááh – Nämä maat ovat lapsiamme”
Uusi näyttely ja peruskorjattu Siida avataan

Oppaasi saamelaiseen kulttuuriin
ja pohjoiseen luontoon
M A T K A I L U lehti
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SAAMELAISMUSEO | LUONTOKESKUS

puh. 0400 898 212, 99870 Inari, www.siida.fi
Avoinna 1.6.–30.9. joka päivä 9–18
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Vesileppiksen luola toimii syksyllä hiihtopaikkana
ja muuna aikana siellä asuvat Muumi-aiheiset
jääveistokset.

Palkittu Vesileppis
taittaa ilmastopäästöjä
Suomen Matkailijayhdistys valitsi Vesileppiksen vuoden kotimaan matkailun huippukohteeksi. Kotimaan matkailumessuilla Tampereella keväällä
palkittu Vesileppis tekee parhaillaan
investointeja ilmaston hyväksi.
Kotimaan matkailun huippukohde 2022
-3 ˚c

MUUMI
VESILEPPIS LEPPÄVIRTA

2022

JÄÄLUOLA
AVOINNA 31.8.
SAAKKA

© Moomin Characters™
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vesileppis.fi icecave.fi

Hyvinvointi- ja liikuntakeskus Vesileppis löytyy Leppävirralta Pohjois-Savosta. Kohteen historia ulottuu vuoteen 1975,
jolloin paikalla aloitti Hotelli Leppäkerttu. Leppävirran kunta
tuli mukaan vuonna 1993 ja hotellin yhteyteen rakennettiin
kylpylä. Vesileppiksen hotelli- ja ravintolatoiminta siirtyi
Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy:lle kesäkuussa 2014.
Vuosikymmenten aikana kohteen toiminta on laajentunut ja
monipuolistunut. Nyt investoidaan energiaratkaisuihin, jotta
matkailija voisi vierailla siellä pienemmällä hiilijalanjäljellä.
Viime syksynä ja tänä keväänä uusittiin hiihtoareenan ja
jäähallin kylmälaitteiden tekniikkaa. Nyt kylmälaitteista saatavalla lauhdelämmöllä katetaan liikunta- ja majoitustilojen
lämmitystarve melkein kokonaan. Tämän kesän aikana Vesileppikseen asennetaan aurinkopaneeleja, joiden kautta saadaan sähköä kohteen omaan käyttöön.

Kuumaa ja kylmää menoa

Vesileppiksen aluekokonaisuus tunnetaan monipuolisena matkailukohteena. Tekemistä löytyy kaiken ikäisille. Vesileppiksen kylpylässä on 32-metrinen vesiliukumäki ja 25-metrinen
allas uimareille. Paikasta löytyy useita altaita mm. lapsille ja
kylmävesiallas. Höyrysauna on yhteinen miehille ja naisille.
Kylmempää kyytiä löytyy maanalaisesta hiihtoareenasta,
joka toimii ympäri vuoden: syksyllä areena on hiihtäjien käytössä ja muulloin se on Muumi-aiheinen jääveistosmaailma.
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Suomen Matkailijayhdistys valitsi Vesileppiksen vuoden kotimaan matkailun huippukohteeksi. Vesileppis
luo uutta ja toimii esimerkkinä myös muille matkailualan toimijoille, perusteluissa sanottiin. Palkinnon
otti vastaan Kotimaan Matkailumessuilla Tampereella Vesileppiksen toimitusjohtaja Esa Salmiheimo.
Oikealla SMY:n puheenjohtaja Marja Tiittanen ja
vasemmalla Matkailumessujen juontaja ja matkailuyrittäjä Saimi Hoyer.

Vesileppiksen myynti- ja markkinointipäällikkö Anne Lantto
sanoo, että maanalaisessa areenassa vierailee vuosittain noin
30 000 kävijää.
Alueelta löytyy lisäksi paikkoja monenlaiseen liikuntaan
mm. keilailuun, jousiammuntaan, yleisurheiluun, tennikseen,
minigolfiin, padeliin ja jumppaan. Liikuntahallissa voi pelata
esimerkiksi lentopalloa. Ulkokaukalossa pelataan jääkiekkoa
ja reikä löytyy myös avantouimareille. Tämän kesän aikana
hotellin läheisyyteen valmistuu lasten liikennepuisto.
Vesileppiksen hotellissa on ajateltu varsinkin lapsiperheitä.
Hotellihuoneita on 131 ja suurimmassa eli 40 neliön perhehuoneessa on petipaikat kuudelle hengelle. Väljää on myös
huviloissa. Hotellista löytyy myös parvekkeellisia huoneita
sekä lemmikkieläinhuoneita.

Hyvien retkeilymaastojen keskellä
Vesileppis on Kuopion ja Varkauden välissä 5-tien varrella.
Kummastakin suunnasta kulkee päivittäin kymmenen bussivuoroa Leppävirralle. Lähimmät rautatieasemat ovat Varkaudessa, Pieksämäellä ja Kuopiossa. Vesileppiksestä on matkaa
Leppävirran keskustaan puoli kilometriä.
Seudun muita hyviä vierailukohteita ovat mm. ortodoksinen kirkko ja Murun lasiateljee. Mainioita retkeilymaastoja
on ympärillä paljon. Leppävirran matkailuneuvonta löytyy
matkailukeskus Unnukasta.
Suomen Matkailijayhdistyksen mukaan Vesileppis on tunnustuksen ansainnut, sillä se luo uutta ja toimii esimerkkinä
myös muille matkailualan toimijoille ja yrityksille ympäristönäkökohdat huomioiden.
Lassi Lähteenmäki

Vesileppis löytyy Leppävirran keskustan tuntumasta.
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Kiinnostus Vienan reittiä kohtaan on kasvussa. Lisää väkeä on seudulle tulossa, kun Vienan reitti ry saa rakennettua lisää palveluja ja
markkinointikampanjat kunnolla vauhtiin. Kuva: Vienan reitti ry.

Vienan reitillä melkein kuulee
Lönnrotin askeleet
Vienan Karjalaan suuntautuva ikivanha reitti Kainuun Suomussalmella on saanut
oman yhdistyksen. Vienan reitti on vesistöjen rikastuttama ja siellä järjestetään
monenlaisia tapahtumia. Yhdistys neuvottelee Metsähallituksen kanssa uusien
hakkuiden rajaamisesta.
Suomussalmen Vuokin kylässä sijaitseva Vienan reitti on ollut tuhansien vuosien ajan metsästäjien, sotilaiden, runonkerääjien ja laukkukauppiaiden käyttämä tie Suomen ja Vienan
Karjalan välillä. Vienan reittiä pitkin myös Elias Lönnrot kulki runonkeruumatkoillaan Vienan Karjalaan.
Vuonna 2019 perustettu Vienan reitti ry haluaa monin tavoin vaalia reittiä, joka on muinaismuistolailla suojeltu kulttuurihistoriallinen polku ja valtakunnallisesti merkittävä arkeologinen kohde.
Opastettu retkeilyreitti on 27 kilometriä pitkä ja siellä taivaltaja löytää vaihtelevaa maastoa, jokiniittyjä, vesireittejä,
muistomerkkejä, vienankarjalaiskyliä sekä tuli- ja taukopaikkoja.

pahtumaa, joista ensimmäinen on 11. kesäkuuta. Kulttuuripatikointi ja myllyilta on lauantaina 30.7. Lisäksi Sommelon,
Juminkeon ja Rimpilän Kulttuuriyhdistyksen kanssa on suunnitelmissa konsertteja kesä-heinäkuun aikana.

Retkikahvit keitetään puroveteen

Moottorisahan laulu ei miellytä yhdistystä

Vienan reitti ry avaa täksi kesäksi latokahvilan Särkänpolveen. Yhdistyksen ylläpitämä kahvila on avoinna kesä-heinäkuun ajan. Kahvilasta saa paikallista muikkua halstrattuna tai
kukkoon kätkettynä, öylättirieskaa ja hirven kuivalihaa. Kahvit aiotaan keittää suodatettuun puroveteen.
Nuori yhdistys on järjestänyt reitin varrella monenlaisia
tapahtumia. Nyt kesällä on luvassa ainakin kaksi kanoottita-
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Vietä yö laavussa, riippumatossa tai ladossa

Paras tapa majoittua Vienan reitillä on viettää yö luonnon helmassa teltassa tai riippumatossa. Rautiaisen myllysauna on
myös vapaasti käytettävissä yöpymiseen. Mukavia laavuja,
mökkejä ja nuotiopaikkoja löytyy reitin varrelta useita. Särkänpolvessa on vuosi sitten valmistuneita niittylatoja, joiden
suojassa voi levätä päiväretkellä tai yöpyä nauttien jokiniityn
tunnelmasta.
Tänä vuonna Suomussalmella on käyty keskusteluja Metsähallituksen hakkuusuunnitelmista reitin lähettyvillä. Vienan
reitti ry:n puheenjohtajan Paavo Keräsen mukaan vesireitin
varrelle pitää saada määriteltyä suojavyöhyke. Vesireitti on
merkittävä senkin takia, että se on arvokas ja suosittu kala-aitta.
Lassi Lähteenmäki
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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY RY
Turistföreningen I Finland TFF rf

Internetsivut: www.matkailijayhdistys.fi

Yhdistykset toimii
Kotimaan matkailua kehitettävä
Kotimaan matkailussa on runsaasti kehittämistarpeita. Ne saatiin kolattua esille
viime syksynä työ- ja elinkeinoministeriön
(TEM) järjestämissä viidessä työpajassa.
Tärkeimmäksi ylätason kehittämistarpeeksi alan yrittäjät kokevat kotimaan
matkailun kansallisen koordinaation tehostamisen. Joidenkin mielestä tämä
onnistuu vain siten, että TEM ottaa tiukemman otteen kehittämistyössä ja Visit
Finlandin rinnalle perustetaan Visit Kotimaa -toimija.
Uuden organisaation perustamiseen
liittyy kuitenkin aina byrokratiaan liittyviä
riskejä. Siksi saattaisi olla parempi vaihtoehto kohentaa kotimaan matkailun asemaa Visit Finlandin sisällä.
Kotimaan matkailun arvostuksen nostamiseen, viestintään ja kehittämiseen kaivataan selkeää tukea. Olemassa
olevaa tietotaitoa tulee hyödyntää ja jalostaa paremmin
kotimaanmatkailun kehittämiseen sopivaksi.
Lisäksi on perusteltua tiivistää kotimaan matkailun yhteistyötä, jatkaa keskustelua kansallisen koordinaation

tarpeesta ja tukea matkailutoimijoita
ja -yrityksiä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
Työpajasarjan toteutuksessa hyödynnettiin työ- ja elinkeinoministeriön
aiempia kotimaanmatkailun selvityksiä. Työpajoissa kuultiin laajasti matkailuelinkeinon edustajien näkemyksiä
ja keskusteluiden pohjalta laadittiin
ehdotuksia kotimaan matkailun kehittämiseksi jatkossa.
Matkailun kehittämisen resurssit
ovat rajalliset. Rahoitusten ehtoja
toivotaan kehitettävän siten, että ne
kohtaavat paremmin matkailualan tarpeet.
Työpajoihin ilmoittautui 250 matkailualan toimijaa yli 60 paikkakunnalta ympäri Suomea ja
niihin osallistui yhteensä 465 henkilöä. Moni ilmoittautuneista osallistui useampaan kuin yhteen työpajaan.
Jari Niemi
Kirjoittaja on Itä-Hämeen
Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja

Hallituksen kokoonpano 2022
Jäsenet:
Ahtiainen Marja-Leena
Antikainen Kalevi
Niemeläinen Matti
Okkonen Airi
Rekola Torsti
Rekola Leena
Suorsa Esko
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Varajäsenet:
Niemi Jari
Havola Timo
Kainulainen Taisto
Sutinen Anton
Laatikainen Jorma
Kivelä Juhani
Löfgren Pentti
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Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry
www.visititahame.fi

Näkymä Päijätsalon näkötornista Tehinselälle,
Päijänteelle, kuva on Metsähallitus/Teija Sarin.

Sysmään rakentuu Bikepolku Päijänteen
kansallispuiston maisemiin
BikePolku -maastoreitti rakentuu aivan uutena polkuna Päijätsalon maastoihin. Päijätsalo on yksi virallisista Geopark-kohteistamme ja Päijänteen kansallispuiston äärellä. Siellä on
kaunista luontoa ihailtavana ja historiallinen näkötorni upeine maisemineen. Bikepolulla voit ajaa lujaa, itseäsi haastaen,
mutta myös hitaammin nauttien samalla luonnon elämyksistä. Laita pyörä hetkiksi parkkiin ja nauti tauko eväspaikalla tai
kävele pieni polunpätkä ylös näkötornille.
Päijätsalon maasto on haastavaa ja BikePolku tarjoaa myös
aloittelijaystävällisen maastopyöräreitin, joka mahdollistaa
liikkumisen saaren luonnossa myös pyörällä. Siellä on toki
pyöräilty ennen BikePolkuakin, mutta ihan kaikki eivät ole
haastavaan maastoon pyörällä uskaltautuneet. Kivisyys ja
suuret korkeuserot lisäävät haastavuutta.
Urheiluseura Sysmän Sisu on Päijätsalo BikePolun eteenpäin
viejä. Rahoitus järjestyi Päijänne-Leaderiltä. Matkailun näkökulmasta Bikepolku tuo hienon lisän Sysmän aktiviteetteihin
ja siitä olemme kiitollisia. Pyöräilyn suosio on ollut kovassa
kasvussa alueellamme viime vuosina.
Kartta-luonnoskuvasta näette BikePolun reitin Päijätsalon
saarella. Se on noin kuuden kilometrin mittainen rengasreitti. Reitti-linjauksen maastoon on tehnyt urakoitsija Vesa
Blomqvist, jonka tarkoituksena oli saada aikaan jokamiehen
reitti, joka tarjoaa myös pyöräilyelämyksiä. Saarta piti kävellä
ristiin rastiin viikkojen ajan, jotta sopiva kulku reitille löytyi.
Reitti kulkee täysin kunnan maalla, vaikka kansallispuistonkin
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poluilla saa ajaa pyörällä. BikePolku ei mene aivan huipulle ja
kiertää herkät luontokohteet.
Reitti avataan käyttöön kesäkuun loppuun mennessä 2022.
Lisätietoja: www.sysma.fi/pyoraily www.sysmansisu.fi/vellamo https://out.ac/IIEktZ www.retkikartta.fi

karttaluonnos Bikepolusta, kuva Sysmän Sisu
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Heinonen uutena IHMY:n hallitukseen
Itä-Hämeen Matkailuyhdistyksen (IHMY) vuosikokous valitsi Hartola Golfin toimitusjohtajan Tera Heinosen uutena yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Kaikki eurovuorossa olleet
eli matkailuyrittäjät Päivi Koskela, Päivi Niemiaho ja Anne
Koski sekä kulttuurituottaja Saija Jäppinen, viestintäpäällikkö Marja-Leena Ahtiainen ja markkinointipäällikkö Ville
Hautala valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle.
Vuosi 2021 oli IHMY:n 80-vuotisjuhlavuosi. Se huipentui
WPK-talolla järjestettyyn juhlaseminaariin ja yhdistyksen
historiikin julkistamiseen. Koronavirus esti käytännössä
kaikkien matkojen järjestämisen viime vuonna.
Alkaneelle vuodelle on tiedossa monipuolinen matkaoh-

jelma pääosin kotimaan kohteisiin. Matkojen järjestelyistä
vastaavat Heinolan Travel, Matkapojat Oy ja Järvisen Liikenne Oy.
Lisäksi IHMY varautuu tukemaan alueellaan matkailun kehittämiseen liittyviä hankkeita ja on jo julkaissut erinomaisen suosion saaneen Visit Itä-Häme -matkailulehden.
IHMY:n hallitus valisti järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajakseen matkailuyrittäjä Marko Latvasen ja sihteerikseen Marja-Leena Ahtiaisen. Puheenjohtajana jatkaa
emerituspäätoimittaja Jari Niemi.
Vuosikokouksessa puhetta johti Erkki Grönqvist.

SUOMEN MATKAILUALAN SENIORIT ry ja SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY ry

KILPAILUKUTSU
MATKAILUALAN SENIOR OPEN-GOLFKILPAILU 20.6.2022 VIERUMÄKI GOLFIN
COOKE-KENTÄLLÄ
Vastuujärjestäjä: Suomen Matkailualan Seniorit ry, Guy Catani guy.catani@gmail.com 0400 447890
Sarjat, pelimuodot, tasoitus, lähtö tee
- M/N PB
- M/N joukkuekilpailu, 3hlö, lasketaan joukkuueen PB:t yhteen
- Kilpailutasoituksina huomioidaan enintään hcp 54
- Miehet pelaavat sinisiltä, miehet yli 75 v ja naiset punaisilta lyöntipaikoilta.
Kilpailuinfo, lähdöt ja harjoituskierros
- Kilpailuinfo 11.30 (Guy Catani, Ville Hautala), väliaikalähdöt 12.00-12.50
- Mahdollista pelata edellisellä viikolla (24) harjoituskierros hintaan 40€/hlö
- Varaukset GolfBoxista https://vierumakigolf.fi/ajanvaraus/ tai caddiemasterilta
- Mainitse varatessasi MATKAILUALAN GOLF 2022
Kilpailumaksu, golfautot
- Kilpailumaksu 69€/hlö, (norm. 104€) joka suoritetaan caddiemasterille ilmoittautumisen yhteydessä.
Sisältää
* Buffet lounas Golf Paviljongilla alkaen klo 11.00
* Kilpailijoiden vastaanotto, pukuhuoneet ja pyyhkeet
* Green fee, tulospalvelu, erikoiskilpailut väylä #7 (lähimmäs lippua) ja väylä #10 (pisin avaus)
- Mikäli haluat golfauton (40€/kpl), varaus etukäteen caddiamaster@vierumakigolf.fi 044 7414400
Tarjouksessa on poikettu normaaleista varausehdoista, joten peliliput eivät käy green fee-maksuina
Palkinnot
- M/N PB 3 parasta
- 3hlö joukkueet, paras joukkue palkitaan
- M/N pisin drive väylä #10 & lähimmäs lippua väylä #7
Ilmoittautuminen
- Ilmoittautuminen 6.6. mennessä guy.catani@gmail.com 0400 447890
- Ilmoittautumisesta tulee ilmetä pelaajan nimi, kotiseura, tasoitus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- Guy Catani tekee ryhmäjaot ja laittaa tiedot caddiemaster@vierumakigolf.fi 10.6 mennessä
Golf terveisin,
Guy Catani, kilpailun johtaja, Suomen Matkailualan Seniorit guy.catani@gmail.com 0400 447890
Ville Hautala, Itä-Hämeen Matkailuyhdistys & Vierumäki Golf Club Oy ville.hautala@vierumakigolf.fi
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Outokummun Matkailuyhdistys ry

F

ÖR

TF

IS T

FR

T UR

F.

SUO
ME
N

Y.
YR
SM

ILIJAYHDIST
TKA
YS
MA

EN I

N GE N I FINLA

ND

Tervetuloa eriskummalliseen
kuparikaupunkiin
Outokummun Matkailijayhdistys on yhdistänyt Outokummun
luovat voimat ja talven aikaan on tehty kaupungin ensimmäiset yhteiset matkailusivut. Visitoutokumpu-sivulla tuodaan
esille kaupungin matkailukohteet kuten Vanha kaivos ja Eräja luontokeskus, mutta myös paljon muuta. Oma tärkeä rooli
on paikallisilla ihmisillä ja heidän tarinoillaan.

Top 3 suositusta Outokumpuun matkaavalle?
Metsät. Outokummussa on mahdottoman hyviä metsiä. Minulla on tavoitteena löytää aina entistä parempia sienimetsiä
ja niitä on täällä myös löytynyt.
Särkiselän rannat. Minä tykkään käydä uimassa ja Outokummussa on siihen hyvät mahdollisuudet Särkiselällä. Siellä on
yksi semmoinen ranta, että kun aurinko paistaa tietystä suunnasta ja astut rantaveden pehmeään hiekkaan, sieltä nousee
pieniä hippuja kuin kultaa.
Vanhan kaivoksen riippusilta. Minua pikkuisen pelottaa
mennä siihen sillalle, mutta aina menen. Sillalla kannattaa
pysähtyä miettimään elämää. Samalla tavalla, kun ylitämme
sillan, myös elämässä ylitämme vaikeita asioita. Vaikka silta
heiluu ja pelottaa, silti mennään yli.
Outokummussa on viime vuosina ollut hieno tapahtuma
nimeltä Vanhat Talot 29.31.7.2022. Tämä meidänkin yli 80
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vuotta vanha työläiskoti on mukana. Eli tervetuloa vaan meillä kylään tapahtuman aikaan!

Rento ja retrohenkinen Särkiselän leirintäalue
Matkailijayhdistys jatkaa Särkiselän leirintäalueen hoitamista,
alue toimii Erä- ja luontokeskuksen palvelupisteenä. Yhdistys
toivottaa kaikki luonnonystävät tervetulleeksi Outokumpuun
ja Särkiselälle!
Yhteystiedot: puheenjohtaja Virva Hovinen p. 040 546 6501
Yhdistyksestä: www.outomatka.fi
Leirintäalue avoinna 1.6.-31.8.2022: www.sarkiselka.fi
Outokummun Vanhat talot 29.7.-31.7.2022 www.ikupolut.fi
www.visitoutokumpu.fi
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“Kaivos ruokkii meidän luovuutta” – Annan tarina
Meidän perhe muutti tänne Outokumpuun Kajaanista 1988. Halusimme nähdä muutakin maailmaa, kuin
pelkkää Kainuuta. Silloin ei ollut varaa hotelliin, joten
yövyimme Särkiselän rannassa teltassa. Silloin me
ihastuttiin siihen, miten kiva paikka tämä Outokumpu on. Löysimme mieheni kanssa molemmat työpaikat paikkakunnalta ja niin päätimme muuttaa neljän
pienen poikamme kanssa tänne asumaan.
Sain täältä työpaikan Hovilan päiväkodista lastentarhan opettajana. Olin siellä 9 vuotta ja sen jälkeen
työskentely jatkui Pohjoisahon päiväkodilla aina eläkeikään asti.
Outokummussa ainutlaatuista on outokumpulaiset
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ihmiset. Täällä on ystävälliset ja iloiset ihmiset. Täällä
ei olla ylpeitä, eikä katsella nokan vartta pitkin toisia.
Jossain, kun voi olla semmoisiakin. Minäkin tervehdin kaikki vaikka ei aina muistakaan nimeltä ja siitä
tulee itselle hirveän hyvä mieli.
Outokumpuun on tullut ihmisiä monesta paikasta.
Kaivos on tarjonnut töitä, joiden perässä on tultu.
Kumpulaisuus on kuin tavaramerkki. Jos muualla
käydessä rupeaa
Tietysti kaivos on erityinen. Minulla on sellainen olo,
että se jotenkin ruokkii meidän luovuutta. Minulla
tulee siellä kaivoksella mieleen paljon satuja ja runoja. Omaksi ilokseni sitten kirjoittelen.
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Imatran Matkailuyhdistys ry
www.imatranmatkailuyhdistys.fi

Imatralla on matkailtu jo 250-vuotta
Tiesitkö, että Imatrankoski on Suomen vanhin matkailunähtävyys?
Imatran ja samalla koko Suomen matkailuhistorian voidaan
sanoa alkaneen vuonna 1772, jolloin Venäjän keisarinna Katariina Suuri vieraili Imatralla koskea ihailemassa. Viisi päivää
Pietarista kestänyttä matkaa varten tarvittiin 130 hevosta
kuljettamaan koko seurue Vuoksen rannalle. Tieto Imatrasta
levisi eri kielillä kirjoitetuista matkakertomuksista, joita julkaistiin sanomalehdissä.
1871 liikemiesyhtiö Imatra-yhtiö rakensi puisen hotellin nykyisen Valtionhotellin paikalle. Puuhotellin vihkiäiset oli iso
mediatapahtuma, johon kutsuttiin lehdistöä Yhdysvalloista ja
Euroopasta, Suomen viranomaisia ja kuvataiteilijoita. Vieraille järjestettiin yöllinen valonäytelmä, jossa kosken kuohuja
valaistiin erivärisin valonheittimin.
Siitä illasta inspiroituneena kuvataiteilija Akseli Gallen-Kallela maalasi toistakymmentä Imatra-aiheista teosta. Häneltä
Imatra-yhtiö tilasi markkinointia varten myös kaksi Imatran
matkailujulistetta.
Suomen kauneimmaksi rakennukseksi useasti äänestetty Valtionhotelli valmistui vuonna 1903. Matkailijoita oli runsaasti:
Pietarista saattoi tuolloin tulla jopa 14 junaa päivässä ja Suomalaiset matkailijat löysivät Imatrankosken jälleen 1920-luvulla.
Mahtava Imatrankoski padottiin ja voimalaitos avattiin 1929.
1930-luvulla matkailijoita ja asukkaita toivat osuuskaupan
perustaminen ja linja-autoliikenne. Muita 1900-luvun merk-

66

kipaaluja olivat Ylä-Vuoksen teollistuminen 30-luvulla, Alvar
Aallon yleiskaavan valmistuminen 1953, Kolmen Ristin Kirkon
valmistuminen 1958 sekä Imatran tuleminen kaupungiksi
1971. Imatralla matkailijat kohtasivat uutta ja historian patinaa.
Ukonniemeä alettiin kehittää vapaa-aikakeskukseksi 1970-luvulla. Suunnitelmaan kuului leirintäalueen, sataman, urheilupaikkojen, kalastuksen, liikunta- ja kunnallistekniikan verkostojen ja kylpylän kehittämistä. Imatran Kylpylä vastaanotti
ensimmäiset asiakkaat keväällä 1985.
Moottoripyöräilyn MM-pisteistä kilpailtiin Imatralla katuradalla vuosina 1964–1982. 1970-luvun huippuvuosina tapahtumassa oli yleisöä yli 50 000. Imatranajot ja vuosina
1983–2011 järjestetyt Imatra Big Band Festival toivat Imatralle vuosittain kotimaisia ja kansainvälisiä kilpailijoita, esiintyjiä
ja matkailijoita.

Koe Imatra
Koski kuohuu, Imatranajot ovat jälleen voimissaan ja kesätapahtumia sekä koettavaa riittää jokaiseen makuun. Kylpylät,
loma-asunnot, Valtionhotelli, Saimaan rantametsät sekä urheilu- ja liikuntapuitteet kutsuvat kokemaan monipuolisen
Imatran.
Lue lisää:
kansallisihme.fi ja imatra.fi/matkailu250vuotta
Kuva: Museovirasto
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Kiinnostaako matkailu Suomessa?
Tai Euroopassa? Teatterit?
Suomen nähtävyydet?
Tutustu ja tule mukaan retkille
ja yhdistyksen toimintaan!
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