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SADEJUOVIA JA
PILVISÄTEITÄ
Taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin

1.3.–30.9.2019
JÄRVENPÄÄN TAIDEMUSEO
Kirjastokatu 8, Järvenpää, 040 315 3881
taidemuseo@jarvenpaa.fi • www.jarvenpaa.fi/taidemuseo
maalis–huhti ke–su 10–17, touko–syys ti–su 11–18
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Katse taiteilijoiden taivaisiin
Tuusulanjärvellä
Seija Paasosen Sadejuovia ja pilvisäteitä – Taiteilijoiden taivaat
meteorologin silmin -näyttely Järvenpään taidemuseossa 1.3.-30.9.2019
Taidemuseon kevään ja kesän näyttelyssä kohdistetaan katse kultakauden taiteilijoiden maalaamiin taivaisiin ja sääilmiöihin. Näyttely pohjaa meteorologi
Seija Paasosen keväällä 2018 julkaisemaan kirjaan. Nyt yleisöllä on mahdollisuus nähdä suuri joukko kirjan teoksia
Järvenpään taidemuseossa.
”Kulkemani taidepolun alkupää on
niinkin kaukana kuin 1980-luvun alussa. Ajatus polulle lähtemisestä seisahtui kuitenkin elämän kiireisiin, kunnes
elokuussa 2014 Järvenpään taidemuseossa pitämäni esitelmä Eero Järnefeltin
pilvistä sysäsi minut liikkeelle,” kertoo
näyttelyn kuratoinut meteorologi Seija
Paasonen.
Teoksia on mm. Albert Edelfeltiltä,
Akseli Gallen-Kallelalta, Fanny Churbergilta, Pekka Haloselta, Eero Järnefeltiltä ja Venny Soldan-Brofeldtilta.

Jospa säätila olisikin
klassinen kappale?

Eero Järnefelt, Maisema Kolilta, 1930, öljy, Kuopion taidemuseo. Kuva: Hannu
Miettinen / Kuopion taidemuseo

Näyttelyn teemoja ovat myös sään ajankohtaiset ilmiöt – ilmastonmuutos, ääriilmiöt ja ekologisuuden haaste. Esillä on
myös Tampereen yliopiston kehittämä
Data to music –ääni-installaatio, jossa
vierailija voi kuunnella Ilmatieteen laitoksen päivän sääennusteen muunnettuna klassiseksi musiikiksi.

Kun olisi siivet!
Pienoisnäyttely Aholassa
Venny Soldan-Brofeldtin
kirjasta Kuinka on opittu
lentämään 2.5.-29.9.2019
Koko perheelle suunnattu näyttely kertoo Venny Soldan-Brofeldtin kirjoittamasta ilmailun historiasta. Teos ilmestyi
vuonna 1910 ja oli ensimmäinen suomeksi kirjoitettu teos aiheesta. Mikä sai
kuvataiteilijan tarttumaan ilmailun ihmeelliseen maailmaan? Taiteilija Venny
Soldan-Brofeldt tunnetaan myös Tuusulanjärven taiteilijayhteisön perustajana ja
Juhani Ahon puolisona. Näyttely on esillä taiteilijayhteisön syntypaikassa ja perheen kotitalossa Aholassa Järvenpäässä.
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Venny Soldan-Brofeldt, Isorysä (Isorysää nostetaan), 1894, öljy. Kuva: Matias Uusikylä / Järvenpään taidemuseo

Puutarhan katveessa
– Eero Järnefeltin
ateljeekoti Suviranta
Suviranta on autenttisena säilynyt taiteilijahuvila Tuusulanjärven rannalla, jota
ympäröi vaikuttava englantilaistyylinen
puutarha. Usko Nyströmin Eero ja Saimi
Järnefeltille suunnittelema ateljeehuvila kohosi Tuusulanjärven rantaan vuonna 1901. Huvilan sydämen muodostaa

Eero Järnefeltin ateljee, missä pidettiin
myös monet taiteilijayhteisön tanssiaiset. Avoinna ennakkovarauksesta toukosyyskuussa tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin klo 11-15. Kierroksella tutustutaan Järnefeltien perheeseen sekä esitellään ateljeekodin taidetta ja esineistöä.
www.jarvenpaa.fi/taidemuseo
www.jarvenpaa.fi/ahola taidemuseo@jarvenpaa.fi ahola@jarvenpaa.fi suviranta@jarvenpaa.fi
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Kolumni
Aino Rimppi

Matkan varrelta
Olin saksalaisen ystävättäreni ja hänen kahden lapsensa kanssa joulun ja uudenvuoden välisen ajan Pallaksella, joskus 1980-luvun lopulla. Leppoisa loma päättyi
leppoisaan paluuseen yöjunassa. Korkkasimme alkavan
vuoden kunniaksi Piccolo-pullo kuohuvaa: kippis oiva
junamatka! Aamiaiselle kävelimme ravintolavaunuun.
Pari vuosikymmentä aikaisemmin junan lähestyessä
Rovaniemeä sain aamiaisen makuuvaunuun.
Aamiainen vuoteelle -palvelu yllätti minut vielä 90-luvun alussa Saksassa, kun matkustin Salzburgista Kölniin. Reinin rannoilla 1970-luvulla asuessani matkustin aina Suomeen junalla, ja tietenkin laivalla. Pitkän
matkan aikana oli helpottavaa saada nukkua yö, jolloin
aika supistui. Tosin nuoruudessa laivamatka oli enemmän nautintoa kuin matkatekoa, ja junassa ihmettelin
maisemien vaihtumista.
Venäjällä ensimmäisen luokan makuuvaunussa aamupala kuuluu lipun hintaan ja tarjoillaan makuuvaunuun.
Toisessa luokassa hintaan kuuluva välipalasetti nautitaan omalla paikalla ravintolavaunussa. Niin oli myös
Siperian junassa vuonna 2013.
Juna on edelleen mainio matkustusväline. Junassa rentoutuu. Se on myös tulevaisuuden matkustusväline. Tosin tällä hetkellä VR pikemminkin harhauttaa houkutuksillaan. Normaalisti matka Helsingistä Tampereelle
maksaa 21 euroa, mutta VR tarjoaa sitä myös hintaan
vajaalla kahdeksalla eurolla 90 sentillä: ”Hyppää junaan ja lähde päiväseikkailulle – nyt kun hintakin on
älytön”! Suomen raiteille olisi vain ensin saatava lisää
vaunuja ja junavuoroja!
***
Miten matkustamme 50 vuoden päästä? Voisivatko
sähkön tai kaasun voimalla kulkevat lentokoneet olla
mahdollisia? Yle valotti näkymiä viime helmikuussa
tiedemiehet tulkkeinaan: ”Ihmiset matkustavat myös
tulevassa ajassa, se on varmaa, tekniikka vain muuttaa
paljon tapaa matkustaa.”
On olemassa tutkijoita, jotka ovat erikoistuneet ennakointiin. ”Hyperloop-kapselilla ei kestäisi kauan päästä
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Suomesta muualle Eurooppaan ja lentäminenkin onnistuisi vähähiilisesti, jos käyttäisi ilmalaivaa”, kuittaa
matkailun verkkoliiketoiminnan tutkimuspäällikkö
Juho Pesonen.
”Älykoneet tietysti vastailevat, millainen sää Tukholmassa on, ja mitä nähtävyyksiä Roomassa voi ihailla.”
Ne asiat toki saamme tietomme nyt jo. Juho Pesosen mielestä yhä useampi matkustaa tulevaisuudessa.
”Kun ihmiset vaurastuvat Kiinassa ja Intiassa, he myös
haluavat kokea matkustamisen huuman.” Samsoniten
Euroopan-johtaja Arne Borrey ei usko, että ihmiset
alkavat matkustaa vähemmän, mutta he matkustavat
tietoisemmin.
Viimeisen vuoden aikana minun tapani matkustaa on
istahtaa tietokoneen ääreen ja vastaanottaa matkanjärjestäjiltä tietoja matkoista valokuvineen. Kun on paljon
matkustellut ja maailmaa nähnyt, loput voi varsin
helposti kuvitella omassa mielessään. Tosin silloin kokematta jää mukava matkaseura.
***
Saamme Suomeen paljon matkailijoita Kiinasta ja
Intiasta. Välillä rupeaa tuntumaan siltä, että kapasiteetti
vastaanottaa on loppumassa – Lappi alkaa olla täynnä.
Matkailijoita pitää ryhtyä jakamaan eri puolille Suomea, ja siihen on jo ryhdyttykin. Esimerkiksi läntiseen
Järvi-Suomeen on käynnistetty laajamittainen yhteistyö, Western Lakeland -hanke.
Matkamessuilla Helsingissä vuoden alussa oli mahdollisuus tutustua aiheeseen. Vain vajaa pari kuukautta ja
sama hanke toi voiton ITB-messuilta Berliinistä. Laajan, läntisen Järvi-Suomen yhteistyön tavoitteena on
lisätä Pohjoismaiden parhaiten saavutettavissa olevan
järvialueen tunnettuutta ja hakea kasvua kansainvälisiltä markkinoilta.
Järvi-Suomessa voisikin sitten matkailijoille tarjota
käyttöön sähköpotkulautaa – kiinalainen elektroniikkajätti Xiaomi nimittäin suunnittelee ja tuottaa matkapuhelinten lisäksi myös nopean liikkumisen mahdollistavia, ympäristöystävällisiä potkulautoja!
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Onko matkailu tavoittanut
päämääränsä?
Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan koulutus kiinnostaa maailmalla. Opeille on tarvetta. Matkailun merkitys kasvaa kiivasta vahtia, samoin globaali kilpailu saada matkailijoita.
Miten suomalainen matkailunäkökulma sitten sopii muualle? –
Itä-Suomessa erikoistutaan lähinnä luonto- ja hyvinvointimatkailuun suomalaisen luonnon näkökulmasta.
Järvi-Suomi voitti kansainvälisessä kilvassa matkailumessuilla
Berliinissä. Mutta riittääkö pelkkä järvimaisema? Tosin Western
Lakeland kampanjoi pääasiassa saksankieliseen Eurooppaan ja
Japaniin, ja noilla alueilla ihmisten tiedetään rakastavan luontoa, järvimaisemaa ja – saunomista.
Matkailu tuo elinvoimaa. Se on huomattu ja sen pohjalta meillä Suomessa houkutellaan mukaan matkailubisnekseen. Moni
kunta ja maakunta ovatkin tarttuneet aiheeseen ja ryhtyneet
kehittämään itselleen ns. brändiä, paikallisen idean kun kaiketi
pitäisi olla jotain muuta kuin pelkkä kaunis maisema.
Suomessa pääsemme nyt ihailemaan maamme kauneutta myös
toisenlaisin keinoin kuin kohteesta toiseen matkaten. Jos maiseman näkeminen tuo tyydytyksen, niin voi mennä vaikka elokuvateatteriin katsomaan Luontosinfonia-elokuvan. Niin ikään
Helsingissä on avattu virtuaalinen luonnonpuisto Wild Immersion, joka tuloillaan tukee arktisenluonnonpuiston perustamista ja tarhattujen naalien siirtoistuttamista takaisin luontoon.
Maailmalla on jo peloteltu liian suurilla matkailijamäärillä.
Luonto saattaa kärsiä ja aarrearkun sijaan avautua pelätty Pandoran lipas, kuten on tapahtunut Venetsiassa, Dubrovnikissa ja
Barcelonassa. Voisimme siis ryhtyä luomaan matkustamiselle
vaihtoehtoja ja samalla toteuttaa osuuttamme ilmastonmuutosta vastaan.
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Matkailusta elinvoimaa
Tekstin käsittely ja valokuva Aino Rimppi
Suomen matkailu kasvaa. Suomessa
on paljon mahdollisuuksia ja kohteita – usein luonnonkauniilla paikoilla.
Erilaiset trendit myös tukevat Suomen
matkailua. Mutta, miten erottautua ja
miten löytää oman paikkakunnan henki? Miten maisemasta saadaan brändi?
SMAL eli Matkatoimistoalan liitto järjesti Matka 2019 -messuilla matkatietoseminaareja, joissa haastettiin
matkailualan yrittäjät ratkomaan suomalaisen matkailun avainkysymyksiä.
Yksi seminaarin aiheista oli paikallisen
matkailun elinvoimaisuuden saavuttaminen.
Hyödyt matkailun kehittämisessä niin
suomalaisella maaseudulla kuin kaupungeissakin ovat monipuoliset. Matkailun kehittäminen tuo mukanaan palveluja ja vähentää pohjoista kausiluontoisuutta, koska se elävöittää arkiympäristöä ja parantaa hyvinvointia.

Matkailun
kehittämisen muutos
Massaturismi ja matkailun kasvu eivät
ole tämän päivän kehittämisen tavoitteita. Tärkeintä on tuottaa yhteistä arvoa,
paikallisille ja matkailijoille. Ilman vastakkainasettelua yhteisen pyrkimyksen
on todettu tuottavan yhteistä palvelua.
Näin esim. Helsinki Marketing on onnistunut saamaan kansainvälistä näkyvyyttä.
Paikallisuutta tukevat toimintamerkit Facebookissa, missä ns. ”Maata
pitkin” -matkailijoiden ryhmä kasvaa
jatkuvasti. Suunta on kansainvälinen.
Esille tulee jatkuvasti uusia asioita,
mm. palveluja kotimajoituksesta majakoille, joille saattaa olla jopa reilun
vuoden jonotus.

Näkyväksi tuominen
Jokaisella suomalaisella kylällä ja kaupungilla on oma ainutlaatuinen, puhdas
ja turvallinen ympäristönsä, myös pysyvä maisemarakenne. Maisema on kaikkia varten. Ympäristön tuoma voimavara on tärkeää nostaa myös käyttöön
– ulkomaalaiset arvostavat suomalaista
maisemaa, vaikka se meille olisi itsestäänselvyys.
Ympäristön tunnistamisen jälkeen
mietitään niiden merkitystä ihmiselle.
Ihmisen ja ympäristön yhdistäminen
nostaa palvelut, viheraluepalvelut ja
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Parkanon Parooni ja ITE-taide ovat Parkanon brändejä.
muut toiminnat esiin ja lopulta myös
käyttöön. Paikallisten erityispiirteiden
tai ympäristön potentiaalin kartoittaminen on ensimmäinen vaihe paikallisen
identiteetin rakentamisessa.

Tarinat esiin
Palveluista ja kohteista muodostetaan
polkuja, ja samalla syntyy uusia palveluja, kokonaiskuvan tukemana. Alueelle alkaa näin muodostua yksittäisiä
kohteita yhdistävä tarina. Brändin al-

ku! Ihmiset tuovat mukaan myös omia
tarinoitaan, omista muistoistaan, ja ne
sekoittuvat yhteen ympäristön tarinan
kanssa.
Tarinat perustuvat vahvasti paikkaan,
mikään ei tunnu irralliselta. Jokaisella
alueella on oma voimavaransa, vaikka
sitä ei heti huomaisi. Myös paikallisylpeyttä löytyy, kun sen vain kaivaa esiin.
Tästä on hyvä ryhtyä rakentamaan! Vasta viimeisenä tulevat konkreettiset toimet, hankkeet, ynnä esitteet.

SMAL:n seminaarin ”Paikallisylpeys on aluebrändin sydän” loppuraportti, jonka kokosi maisema-arkkitehti Elise Lohman ja ympäristöekonomi Kaisa Merilahti Rambolista – Rambol-säätiö – jonka missio on luoda kestävä yhteiskunta.
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Kesällä taas jatketaan risteilyjä Isonkarin majakkasaarella ja
Katanpään historialliselle saarelle. Risteilyt alkavat juhannuksen jälkeen ja jatkuvat aina heinäkuun loppuun asti. Tarkemmat aikataulut ja ajankohdat löytyvät Kustavin internetsivuilta www.kustavi.fi tai suoraan yrittäjien omilta sivuilta.
Kaikki kevään ja kesän tapahtumat löytyvät www.sivuilta.
Volter Kilpi kirjallisuusviikko 20 v. 10.-14.7. ”Rajaton meri- Itämeri ja muistavat vedet”. Ohjelma ja lippuja osoitteesta
www.vkkustavissa.fi. Keväiset Saaristomarkkinat ovat Kustavin Suvitorilla la. 20.4. josta voi muun tarjonnan lisäksi hankkia lippuja kirjallisuusviikolle. Taidenäyttelyjä on kesällä useassa kohteessa mm. Kustavin kunnanvirastossa, Lato Art 10
v. taidenäyttely 7.7.-21.7., Katriina Karikosken Galleria on
avoinna 1.-31.7. näyttelyn aihe ”Sieluni Saaristossa” ja uutena kohteena Tammiart Galleria, jossa vaihtuvien taiteilijoiden, valokuvaajien ja käsityöläisten myyntinäyttely. Kustavin
kunnanvirastossa kesäkuussa Sanna Vainionpään ja Jarkko
Rantasen näyttely ”Matkalla”, heinäkuussa Margit Hakanen
”Tarua ja totta” ja elokuussa Juha Karikoski ”Kustavin kolme vuodenaikaa”. Saariston Sirkusfestivaali 4.7.-3.8. Sagittarius, jossa ensi-ilta 4.7. klo 19.00. Kustavissa järjestetään la.
6.7. Vesisankarit tapahtuma, jossa harjoitellaan erilaisia vesil-

lä liikkumisen taitoja, kuten esimerkiksi pelastusliivit päällä
uimista. Lisätietoja asiasta saa Vesisankarit-koordinaattorilta
puh. 044 350 2602/Aulin. Kesällä paikallisen Teatteri TuulenHuutajien näytökset Pirjo Ilkan kirjoittama näytelmä ”Renki
Eelofin naishuolet” alkavat heinäkuun puolessa välissä, mutta sitä ennen Soiva Kustavi tapahtuma.
Kustavin kirkkoon on mahdollisuus tutustua kesällä 24.6.2.8. arkipäivinä ma-pe klo 12-16. Kustavin Suvitori avautuu
kesän kynnyksellä ja avajaisia vietetään la. 8.6. klo 10-14.
Suvitorin iltakirppikset tiistaisin 25.6. alkaen 17-19 aina 6.8.
asti.
Kustavin saaristolaismuseo on hyvin monipuolinen museo,
joka avautuu su. 16.6. ja on avoinna kesäsunnuntaisin 25.8.
asti. Juhannuksena koristellaan museon pihapiirissä juhannussalot ja samalla voi käydä tutustumassa myös museoon.
Juhannussalkoja koristellaan ja pystytetään mm. myös Pohjois-Vartsalan kylässä, Rahin Heikinmäessä, Salmniitun kylässä. Tapahtumia pitkin kesää järjestävät myös paikalliset
yritykset; näyttelyitä, live-musiikkia ja hyvää ruokaa on tarjolla useassa eri kohteessa. Elokuun lopussa vietetään muinaistulien iltaa Jason tahdissa. Lisätietoja yhdistysten ja yritysten www-sivuja ja FB.

Tervetuloa Kustaviin, maalta ja mereltä!

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

www.kustavi.fi
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Suurmusikaali
Notre Damen kellonsoittaja
ensimmäistä kertaa Suomessa
Tampereen Teatterissa saa syyskuussa Suomen ensi-iltansa musikaali Notre Damen
kellonsoittaja, joka kruunaa teatterin upeiden musikaalien sarjan.
Syyskuussa Suomen kantaesityksen saava suurmusikaali
Notre Damen kellonsoittaja perustuu Disneyn animaatioelokuvaan ja Victor Hugon samannimiseen romaaniin. Se
kertoo rohkeudesta ja sorrosta, vihasta ja rakkaudesta – taistelusta paremman maailman puolesta. Jännittävät ja mukaansatempaavat tapahtumat sijoittuvat 1400-luvun lopun
Pariisiin.
Musikaalin takaa löytyvät Oscar-palkitut tekijät Alan
Menken ja Stephen Schwartz sekä Peter Parnell. Suomennoksesta vastaa Mikko Koivusalo.

Musikaalin takana
huippuryhmä
Katedraalin suojissa eläneen hyväsydämisen mutta epämuodostuneen kellonsoittaja Quasimodon roolissa nähdään
Helsingin kaupunginteatterissa kannuksensa hankkinut musikaalitähti Petrus Kähkönen.

Kellonsoittaja Quosimodona
Petrus Kähkönen
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Arkkidiakonin roolissa
Ilkka Hämäläinen

Arkkidiakoni Clauden roolissa vierailee Suomen Kansallisoopperasta tuttu Ilkka Hämäläinen. Ihastuttavan, oikeudentuntoisen mustalaistyttö Esmeraldan roolissa nähdään
Göteborgissa musikaalinäyttelemistä opiskellut Josefin
Silén ja urhoollisen kapteeni Phoebusin roolissa vakuuttaa
teatterista ja tv:stä tuttu Lari Halme.
Muissa rooleissa nähdään 20 näyttelijää ja musikaaliartistia sekä kamarikuoro Tampere Cappella ja Suomen Teatteriopiston opiskelijoita.
Tampereen Teatterin kaikkien aikojen suurimman musikaalin ohjaa kansainvälisesti menestynyt ohjaaja Georg
Malvius (Ruotsi) ja kapellimestarina toimii Martin Segerstråle. Henkeäsalpaavan upeasta lavastuksesta vastaa
Marjatta Kuivasto, pukusuunnittelusta Ellen Cairns (Englanti) ja koreografiasta Adrienne Åbjörn (Ruotsi).Notre
Damen kellonsoittaja Tampereen Teatterissa 13.9. alkaen.
www.tampereenteatteri.fi

Phoebusin roolissa
Lari Halme
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MUSIIKKI
ALAN MENKEN

LAULUJEN SANAT
STEPHEN SCHWARTZ

www.tampereenteatteri.fi
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KÄSIKIRJOITUS
PETER PARNELL

p. 010 346 2500
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Aurajoen jäitten eli Halisten ukkojen ryminät on nyt selvitetty 270 vuoden ajalta. Maailmassa on vain muutamia jokia, joista
tiedetään jäitten lähdöt yhtä pitkältä ajalta, sanoo tutkijatohtori Stefan Norrgård Åbo Akademista.

Aurajoki elää täydellä sydämellä
kaikkina vuodenaikoina
Lassi Lähteenmäki

Halisten ukkojen seuraaminen oli iso matkailutapahtuma 1800-luvulla Turussa.
Jokisataman avajaisjuhla kasvaa tänä kesänä uudella musiikkitapahtumalla.
1800-luvun lopulla turkulaiset ja ihmiset naapuripaikkakunnilta kerääntyivät
keväisin Aurajoen rannoille seuraamaan
jäitten lähtöä Aurajoesta. Välillä jäät
kasaantuivat ryskyen korkeiksi jäävuoriksi, toisinaan talvi vaihtui kevääseen
kesymmin.
Åbo Akademin historian laitoksen
tutkijatohtori Stefan Norrgård sai tänä
talvena valmiiksi ison urakan. Hän selvitti päivämäärät, jolloin Aurajoki on
vapautunut jäistä. Nyt jäitten lähtöpäivä
tiedetään viimeisen 270 vuoden ajalta.
Puuttuvia päiviä tutkija etsi eri arkistoista ja sanomalehdistä.
Tilasto todistaa Norrgårdin mukaan
pätevästi ilmastonmuutoksen kehityksen: 1880-luvulta alkaen lämpö alkoi
lisääntyä ja 1900-luvulla sadan vuoden
aikana jäiden vapautuminen on aikaistunut 16 päivää.
Halisten ukko on nimi, jota näistä
jäistä käytetään. Halinen on Turun kau-
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punginosa joen yläjuoksulla ja siitä se
nimi tulee. Norrgårdin mukaan Halisten ukoista puhui ensimmäisen kerran
Johan Leche vuonna 1756. Luonnosta
kiinnostunut Leche oli Turun akatemian lääketieteen professori ja akatemian
rehtori.

Toukokuun lopulla kesäkausi avataan kunnolla
Tällä vuosikymmenellä Turussa on juhlittu jokisataman avajaisia. Tänä vuonna
monipuolinen tapahtuma on toukokuun
viimeisenä viikonloppuna. Merirauha
julistetaan Pax Navis –tapahtumassa,
museolaivakausi pääsee vauhtiin, Suomen Joutsenen kannella soi musiikki
monipuolisella otteella ja mm. lapsille
on luvassa Kapteeni Kumiankan puuhapäivä.
Jokisataman avajaisten tämän vuoden
uutuus on Turun filharmonisen orkesterin TFO telakalla -festivaali. Ruissalon

vanhalla telakalla järjestettävässä nelipäiväisessä tapahtumassa on 12 konserttia, joihin osaan on vapaa pääsy.

Palvelut paranevat
jokirannassa
Palvelut paranevat kaiken aikaa Aurajoen rantamaisemissa. Maailman viimeinen valtameriliikenteessä purjehtinut puurakenteinen kauppalaiva Sigyn
on nyt remontissa Ruissalossa, mutta
merenkulun historia avautuu mainiosti
merenkulkumuseo Forum Marinumissa. Siellä avattiin tänä keväänä virikkeellinen lasten osasto Tyrskynmyrskyn.
Aurajoen yläjuoksulle mentäessä
matkan varrella on runsaasti ravintoloita ja kahviloita. Jokirannan suosituimmat kulttuurikohteet ovat Wäinö Aaltosen museo, Aboa Vetus & Ars Nova,
kirjasto, tuomiokirkko ja Vanhan Suurtori gallerioineen.
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Kansallispuistot
ja luontokohteet
kotimaan
matkailun veturi
Kansallispuistot ja vesistöreitit hurmasivat vuonna
2018. Metsähallituksen tietojen mukaan kansallispuistoissa kävi ennätyksellisesti yli 3,1 miljoonaa ihmistä. Luontokohteet olivat myös 100 syytä matkailla
Suomessa -kampanjasivun luetuimmat.
” Juuri luonto vetää matkailijoita puoleensa kaikista eniten: urbaani luonto, pohjoisen luonto, tuhansien
järvien ja satojen saarien luonto. Tämä on yhteinen
mahdollisuus kaikille matkailualan yrittäjille. Harvassa maassa luonto ja kaupungit kulkevat niin kauniisti
käsi kädessä kuin Suomessa. Täällä valintaa kahden
välillä ei ole, sillä luonto loistaa kaikkialla”, Suoma
Ry:n puheenjohtaja Anne-Marget Hellén kertoo.
Hellén muistuttaa, että luontokohteeseen halutaan
usein yhdistää myös muita aktiviteettejä, kuten käynti tasokkaassa ravintolassa tai piipahdus paikallisessa
museossa. Tämä asettaa haasteen erityisesti matkailualan toimijoille. Matkailijat haluavat monipuolisia
vaihtoehtoja lomalle, ja siihen tarvitaan alueellista
yhteistyötä yli rajojen.
”100 syytä matkailla Suomessa -kampanjasivu pyrkii vastaamaan juuri tähän hajanaisuuden haasteeseen.
Kokoamme erilaiset kohteet yhteen paikkaan, ja tarjoamme matkailijoille ideoita, miten yhdistää esimerkiksi luonnonpuisto ja kaupunkiaktiviteetit. Suomen
kaupungeista, muualtakin kuin Helsingistä, löytyy
mielettömiä, persoonallisia kohteita, joissa vierailla
vaikka läpikulkumatkalla. Kampanjaan voi osallistua
yksittäinen kohde, usean kohteen alueellinen yhdistelmä tai yhtä hyvin valtakunnallinen matkailuketju,
jatkaa Hellén.
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Lasten oma merimuseo
on avattu Turkuun
Museoissa ollaan perinteisen käsityksen mukaan hissun kissun, paitsi silloin kun leikille
on varattu oma tilansa. Merikeskus Forum Marinumiin on avattu lasten merimuseo Tyrskynmyrskyn, jossa voi hauskasti leikkien kautta oppia ja oivaltaa merenkulkua.
Keskipisteenä on uljas laiva, joka varmasti virittää jokaisen
pikkuseilorin seikkailumielelle. Laivan kannelle pääsee kiipeämään, ja sitä ohjataan korkeuksiin kohoavan pilvitaivaan
alla. Horisonttiin tähystettäessä voi nähdä aidot tähtikuviot,
joiden avulla navigoidaan kohti huimia merimatkoja! Aikuistenkin saattaa olla hyvä välillä kerrata, miltä Orionin tähtikuvio näyttääkään.
Puheputken välityksellä förstin komennot kiirivät laivan
alemmille kansille, ja laivaseikkailun tuntua tuovat aito sisustus kuten merikartat ja signaaliliput. Kapteenin salonki
on somistettu plyysisohvalla ja –verhoilla, lisäksi laivan arvokkainta tilaa lämmittää tunnelmallinen kamiina. Kestävät,
turvalliset ja tyylikkäät puurakenteet viestivät aitoudesta ja
sivistyksen tavoittelusta, ja niihin on haettu innoitusta museomiljöön lisäksi mm. teatterilavasteista. Kokonaisuus on
alusta loppuun Forum Marinumin suunnittelema, ja pienimmätkin yksityiskohdat ovat itse käsintehtyjä mahdollisimman eettisiä materiaalivalintoja käyttäen.
Tutustu lisää: http://www.forum-marinum.fi/
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Venesatamasta
Naantali tunnetaan
Lassi Lähteenmäki

Venemessuilla on juhlavuosi. Vanha terminaali herää kulttuuriareenaksi.
Messuilla on mukava käydä. Vaikka ei
olisi tarkoitus edes ostaa mitään, niin
kiertely uutuustuotteiden ja ihmisten
keskellä on mukavaa.
Naantalin Venemessut on kaupallisesti yksi tärkeimmistä veneilyalan
tapahtumista Suomessa ja kuhina varmasti kasvaa tänä keväänä. Toukokuun
viimeisenä viikonloppuna tämä naantalilainen pääasiassa uusien veneiden
myyntitapahtuma täyttää kymmenen
vuotta. Venemessut järjestetään Naantalin vanhankaupungin rannassa.
Ohjelmaa on luvassa runsaasti, väkeä uskotaan tulevan viikonlopuksi ainakin 20 000 henkeä ja veneitä arvioidaan olevan 150 tienoilla.
– Esillä on näkyvästi myös laajempi
kattaus kesään ja vapaa-aikaan liittyviä
tuotteita ja palveluita, lupaa messujen
toimitusjohtaja Tuomas Levanto.
Vuosi sitten Naantalin Venemessujen
yhteydessä järjestettiin Saaristo Areena. Jatkossa Areena muuttaa muotoaan
ja se järjestetään Levannon mukaan
useampana tapahtumana eri puolilla
saaristoa ja rannikkoa.

Naantalin Venemessuille odotellaan ennätysmäärä yleisöä, pohtii Venemessujen
toimitusjohtaja Tuomas Levanto.
tulossa pitkin rannikkoa ja saaristosta
Ahvenanmaalta asti. Kisassa palkitaan
myös saariston hengen mukaisesti parhaiten pukeutunut miehistö.

Perinnepurjevenetapahtuma on järjestetty Naantalissa kymmeniä kertoja. Tapahtuman nykyinen järjestäjä on
Lions Club Naantali.

Kulttuuri-iltamat herättää
vanhan terminaalin
Viking Linen käytössä aiemmin ollut
Naantalin matkustajaterminaali muuttuu lauantaina 13. huhtikuuta kulttuuri-iltamien areenaksi. Naantalin musiikkijuhlien 40-vuotisjuhlavuoten liittyvässä tapahtumassa esiintyvät mm.
Heli Laaksonen, sellokvartetti Fourtune, Anna ja Janus Hanski sekä Kyösti
Mäkimattila.
Musiikkijuhlien tuotantoa on myös
Oopperan lumoissa -konsertti Raision
Martinsalissa sunnuntaina 28. huhtikuuta.

Talonpoikaispurjeveneitä
elokuussa
Lauantaina elokuun 3. päivänä Naantalin vanhankaupungin edustalle ilmestyvät talonpoikaispurjeveneet hohtavine
purjeineen. Perinnepurjeveneet kisaavat useissa sarjoissa ja osallistujia on
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Elokuussa Naantalin ranta täyttyy talonpoikaisveneistä ja vanhan ajan saaristolaistunnelmasta.
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Matkassa taiteilijoiden
elämään
Näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja
Heikki Paavilainen tunnetaan kesäteatterimaailmassa lukuisista suosiota saaneista elämänkertamusikaaleista. Paavilainen on saanut urallaan tutustua useiden lahjakkaiden taiteilijoiden elämään,
kuten esimerkiksi Unto Monoseen, Vexi Salmeen, Pirkko Mannolaan ja Åke
Lindmaniin, Topi Sorsakoskeen sekä
Kirkaan. Tänä vuonna hänen johtamansa Suomen Kesäteatteri tuottaa kaksi

suurta musikaaliproduktiota: Dannymusikaalin Valkeakosken järvimaisemiin, sekä Olavi Virta-musikaalin Sappeenvuorelle.
Elämänkerran
käsikirjoittaminen
teatterin lavalle vaatii kokonaisvaltaista tutustumista ja eläytymistä taiteilijan
persoonaan sekä elämään. ”Tutustuminen taiteilijaan lähtee ensin lapsuuden
tarkastelusta. Mistä olosuhteista kukakin on lähtenyt liikkeelle? Mikä on aika-

kauden ja maailman tilanne? Pyrin etsimään elämän varrelta ne käännekohdat, joista syntyy kulmakivet tarinaan”,
kertoo Paavilainen. Lisäksi hän painottaa menneensä aina tapaamaan itse taiteilijaa tai hänen lähipiiriään, jos se on
vain ollut mahdollista. ”Haastattelut
ovat ehdottomasti se tärkein elementti,
sillä ne antavat käsikirjoitukselle haastateltavan omakohtaisen kokemuksen
kautta todellista tarttumapintaa ja aitoja tunteita.”
Musikaalin kappaleiden etsiminen on
oleellinen osa tarinan luomista. ”Minun tulee kuunneltua satoja kappaleita
kirjoitusvaiheessa. On todella mielenkiintoista huomata kuinka kappaleiden
sanomat nivoutuvat artistin omaan elämään. Se onkin vaikeaa valita ja päättää mistä kappaleista lähdetään kapellimestarin kanssa tekemään sovituksia,
ja mitä kappaleita puolestaan jättää
esityksestä kokonaan pois. Liveorkesterin soittamat kappaleet ja koreografin
luomat tanssit tuovat hienon tunnelman
kesäteatterissa”, kertoo Paavilainen.
Suomen Kesäteatterin sekä Valkeakosken, että Sappeen kehutut musiikkiesitykset ovat tuoneet teattereille katsojia vuosien varrella jo yli 200 000. Kyseessä onkin yksi Suomen suurimmista
ammattikesäteattereista, joka on samalla myös perheyritys. ”Meillä on ollut
suuri onni ja kunnia, että olemme saaneet parhaimpia ja ammattitaitoisimpia
taiteilijoita vieraaksemme. Yksi esityksen luomisen oleellisimmista asioista
on aiheen lisäksi ehdottomasti lahjakkaat esiintyjät. Siinä on jotain maagista, kun upeaäänisten laulajien soinnut
ja tutut kappaleet kaikuvat Suomen
kauniissa suvessa. Kesäteatterit ovat
hienoa suomalaista kansanperinnettä.”
www.suomenkesateatteri.fi
Ps. Suomen Kesäteatterin löytää myös
Tampereen Matkamessuilta 12.-14.4.
2019 Valkeakosken Kaupungin osastolta E420.

Näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja Heikki Paavilainen
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Elämyksiä, kohtaamisia ja
fantasiaa Uudessakaupungissa!
Crusell-viikko 27.7. -3.8.2019
Uudenkaupungin Crusell-viikko järjestetään jo 38.kerran.
Tulevana kesänä Crusell-viikko tempautuu fantasiamaailmaan.
Avajaiskonsertissa kuullaan lyömäsoitinyhtye Osuma-ensembleä ja vanhan kirkon kirkkokonserteissa soivat mm.
Mozartin, Brahmsin ja Schubertin sävelet viikon ”isää” B.H.
Crusellia unohtamatta.
Korkeatasoisten kirkkokonserttien ohella tarjolla on myös
laaja kattaus kevyttä musiikkia. Ohjelmassa kuullaan mm. Pepe Willbergin ja Dallapén konsertit kuin
Game Music Collective-Bandin pelimusiikkiin erikoistunut
konsertti, lasten omaa konserttia unohtamatta.
Viikon päätöstä juhlitaan yhdessä kaikkien kaupunkilaisten
kanssa päätöskaronkassa kaupunginlahden rannassa. Ennen
karonkkaa on luvassa vielä kuitenkin päätöskonsertti Uudessa
kirkossa huikean Helena Juntusen tähdittämänä.
Ohjelman löydät osoitteesta www.crusell.fi
Lippuja: Lippu.fi:n toimipisteet kautta maan sekä Uudenkaupungin matkailutoimisto.
(www.lippu.fi) matkailu@uusikaupunki.fi

ELÄMYKSIÄ

TUNNELMAA

FANTASIAA

UUDESSAKAUPUNGISSA

KAMARI- JA ORKESTERIKONSERTTEJA

LYHTYJEN YÖ

JAZZIA

LASTENKONSERTTI

MUSIC
F E S T I VA L

27.7.- 3.8.2019

www.crusell.fi
crusellmusicfestival
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Pitkä kolea kevät piti jäät Kaupunginlahdessa, mutta kesällä Uudenkaupungin sydän avautuu aiempaa tyylikkäämpänä.

Kesä tuo uuden ilmeen
Uudenkaupungin rannoille
Lassi Lähteenmäki

Kaivinkoneet siirtelevät vielä massoja ja kiviä Kaupunginlahden rantapenkalla,
mutta kesän alkaessa lahden molemmat uudistetut rannat reunustavat
ryhdikkäästi merellistä kaupunkimaisemaa.
Kaupunginlahti on Uudenkaupungin sydän kesäisin. Lahden
suojaisa venesatama eli Pakkahuone houkuttelee veneilijöitä
ja matkailijoita.
Pakkahuoneelta nälkäinen löytää tuoretta ja savustettua kalaa, kahvia ja aterioita. Nurkan takana löytyy lasten leikkipaikka. Kesällä keskiviikkoisin illan hämärtyessä Pakkahuoneesta tulee ohjelmallinen iltatori.
Rannan kunnostuksen myötä rantabulevardista tulee sujuvampi väylä kulkea pitkin lahden vartta. Uusi valaistus tuo
alueelle lisää tunnelmaa. Lahden varrelta löytyy Bonk-museo
sekä lukuisia kahviloita ja ravintoloita. Anniskelupaikoissa
kannattaa kysellä Uudenkaupungin oman panimon olutta.
Varsinkin baijerilainen suodattamaton vehnäolut on ollut kesäisin suosittu juoma.
Muutaman korttelin päässä on Uudenkaupungin tori, jonka
ympäriltä löytyy lisää palveluja. Lauantaisin torilla on eri teemojen mukaista toimintaa.

Risteilyjä merelle
Kaupunginlahden rannalta pääsee kesällä risteilemään moneen suuntaan. Kaljaasi Olga vie Katanpään linnakesaarelle,
Kerttu vie matkailijat Isonkarin majakalle ja Tiftö kolmen salmen risteilylle.

Minifarmi aloittaa tapahtumakesän
Minifarmi ja kukkamessut on paikkansa vakiinnuttanut vehreä ja sympaattinen tapahtuma Uudessakaupungissa toukokuun puolivälissä. Kesäkuun alussa järjestettävä Merefesti sisältää markkinatunnelmaa ja liikunnallisia tempauksia.
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Matkailusihteeri Irmeli Laaksosen mukaan loppukesän Crusell-musiikkiviikon lipunmyynti on käynnistynyt vilkkaasti.
Heinäkuussa musiikki soi vahvasti Uudessakaupungissa.
Karjurock järjestetään 18. heinäkuuta alkaen. Viikko tämän
jälkeen alkaa Crusell-musiikkiviikko, jossa puhallinmusiikki
saa tuttuun tapaan ison roolin.
Ehkäpä parhaiten Uuteenkaupunkiin sopiva tapahtuma on
syyskuussa pidettävä Vanhojen talojen tapahtuma. Uudenkaupungin keskustan taloista valtaosa on vanhoja matalia puutaloja. Moniin näistä pääsee tutustumaan tapahtuman aikana.
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Ainutlaatuinen japanilaisen
taiteen näyttely Alajärvellä
Alajärvellä nähdään alkukesästä laaja katsaus japanilaista taidetta. Kaksi viikkoa kestävä
näyttely järjestetään yhteistyössä Japan International Artist Societyn -taiteilijaseuran
kanssa, jonka näyttelyitä on järjestetty vuodesta 1973 lähtien ympäri maailman.
”Alajärven näyttely on ensimmäinen kerta kun tämä näyttely
järjestetään Suomessa. Taiteilijaseura halusi näyttelyn tänne
Suomen ja Japanin 100-vuotisten diplomaattisuhteiden juhlavuoden kunniaksi”, kertoo vs. museotoimenjohtaja Elina
Alkio.” Pikkuinen Alajärvi valikoitui paikkakunnaksi monen
sattuman kautta.”
Näyttelyn tarkoitus on yhdistää ihmisiä taiteen kautta. Esillä on yli 250 teosta Nelimarkka-museossa, Alajärven kirjaston näyttelysalissa, sekä Villa Väinölässä. Teoksissa näkyy
japanilainen kulttuuri, sen mielenrauha, luontosuhde ja harmonia, joihin myös näyttelyn nimi, WA viittaa.
”Näyttelyn teoksissa vuoropuhelussa ovat niin perinteinen
japanilainen kulttuuri ja taidemuodot kuin uudenlaiset ilmaisumuodot”, Alkio kuvailee.
WA kansainvälinen japanilaisen taiteen näyttely Alajärvellä 29.5. – 12.6.2019
www.nelimarkka-museo.fi
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Merenkurkun
keväinen
Kuorofestivaali
Vaasassa!
Vaasan Kuorofestivaali, laulu- ja kuoromusiikin suurtapahtuma, järjestetään 27. kerran 16.-19.5. Lapset tuovat kirjailija
Topeliuksen Tuokojuhla-perinteen mukaan kesän kaupunkiin
ja tästä alkaa nelipäiväinen kuoro- ja laulumusiikin ystävien
kevätkauden päätöksenäkin tunnettu festivaalimme. Konsertteja järjestetään kymmenittäin Vaasassa ja lähikunnissa.
Tämän vuoden pääesiintyjinä ovat suurenmoinen poikakuoro Cantores Minores, svengaava barbershopkvartetti
Double Date USA:sta, naiskuoroista ihanin Philomela sekä
body-pop-visionääriryhmä Humanophones Ranskasta. Myös
lapsille löytyy ohjelmaa, kun sunnuntaina lavalle astuu nuori muusikkoryhmä Rossinin Tuhkimo-oopperan koko perheen versiolla. Pääkonserttien lisäksi tarjoamme useita monipuolisia esityksiä tämän päivän kuoromusiikin harrastajien
ja ammattilaisten parhaimmiston esittämänä. Laulu soi niin
konserttisaleissa, kirkoissa, kouluissa, palvelutaloissa kuin ravintoloissakin.
Lisätietoa festivaalista löydät kotisivuiltamme ja sosiaalisen median kanavistamme. Tule sinäkin nauttimaan eloisasta
kuorofestivaalitunnelmasta keväiseen Vaasaan!
www.vaasachoirfestival.fi
www.facebook.com/vaasachoirfestival
www.instagram.com/vaasachoirfestival
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Pääesiintyjinä:
C a n to re s M i n o re s ( F I )
D o u b l e D a te ( U S A )
Humanophones (FRA)
Philomela (FI)

Liput:
st u d i o t i c ke t .f i
& n e t t i c ke t .f i
15.2.→
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Rantaloma kuuluisilla
Kalajoen hiekoilla
Valtatie 8:n varrella sijaitseva Kalajoki tunnetaan komeasta hiekkarannastaan ja
upeista merimaisemistaan. Kalajoen kuuluisat Hiekkasärkät on suomalaisten suosikkilomakohde, jossa kaikki on kävelymatkan päässä ja palvelutarjonta runsas.
Aktiivista tekemistä koko
päiväksi tai vaikka viikoksi

Kalajoki Camping

20

Merellinen Kalajoki sykähdyttää pitkillä hiekkarannoillaan sekä romanttisilla
auringonlaskuillaan. Maisemien lisäksi
Kalajoki kutsuu elämysten pariin. Vauhdikkaan kesäpäivän voi viettää meressä
uiden tai vaikkapa suppailua kokeillen
tai esimerkiksi kylpylässä tai vesipuistossa polskien.
Lomaa voi viettää myös leppoisasti
hiekkadyynien lankkupoluilla käyskennellen, suojaisassa Rahjan saaristossa
meloen tai merellisellä kentällä golfaten. Kalajoen suosituimpiin käyntikohteisiin kuuluvat muun muassa kiehtova
Meriluontokeskus sekä idyllinen vanha
kaupunki Plassi, jossa voi tutustua muun
muassa Santaholman sahanomistajan
vanhaan jugend-huvilaan, pieneen kalastusmuseoon tai vain nauttia kylänraitin
ja jokirannan vanhojen puutalojen tunnelmasta.
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Luontokohteiden aatelia edustaa ainutlaatuinen Maakallan saari, jonne voi tehdä elämyksellisen merimatkan purjelaivan kyydissä. Maakalla on itsehallintoalue, jossa on kymmeniä kalastajamökkejä, uljas puinen kirkko, kalastusmuseo
sekä karun kaunis luonto.
Seikkailuhenkisille Seikkailupuisto
Pakka on hauskin tapa kokea Hiekkasärkät elämyksellisellä tavalla. Puihin
rakennetuilta köysiseikkailuradoilta löytyy sopivia haasteita kaiken ikäisille ja
-tasoisille seikkailijoille. Pakasta löytyvät myös Bungee-trampoliinit, 18-väyläinen frisbeegolfrata sekä seikkailutorni
X-Tower, josta voi laskea yli 300 metriä
pitkän vaijeriliu’un hiekkadyynien yllä.

Huolettomasti hotellissa
tai tunnelmallisesti
omassa mökissä

Hiekkasärkillä on valittavana majoitusta hulppeasta lomahuvilasta aina rentoon ja leppoisaan mökkimajoitukseen.
Alueelta löytyy kolme hotellia sekä laaja valikoima lomahuoneistoja, perinteisempiä mökkejä, B&B- ja maatilamajoitusta sekä meren rannalla sijaitseva
tasokas Kalajoki Camping.
www.visitkalajoki.fi
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Kalajoen Venetsialaiset

Kalajoella tapahtuu:
7.-9.6. Kesäkauden avajaiset
7.-9.6. Suomen Lions-liiton valtakunnallinen vuosikokous
14.-15.6. Beachfutis Finnish Open,
Kalajoen hiekoilla pelattava rantajalkapalloturnaus
20.-23.6. Kalajoen Juhannus
28.-30.6. Bimmerparty, BMW-harrastajien kokoontumisajot
4.-7.7. Irish Hooley Kalajoki, irkkufestivaalit
29.7.-1.8. Jukuleiri, lasten ja nuorten
liikunnallinen leiri

10.8. Jussi Jokinen All Stars, NHLtapahtuma
11.-13.8. Service FEST, ravintolaväen
tapahtuma
30.-31.8. Kalajoen Venetsialaiset
6.-7.9. Hiekkapesiksen MM-kisat
20.-22.9. Kalajoen SyysFestit
TOP 5 luontokohteita: Maakalla ja Ulkokallan majakkasaari, Rahjan saaristo,
Hiekkasärkkien lankkupolut
Siiponjoen luontopolku, Vihas-Keihäslahden luonnonsuojelualue
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Merimiestalot

Houkuttava ja
koukuttava Kokkola

Yksin ja yhdessä, kesällä ja talvella. Kulttuuria ja liikuntaa,
maaseutua ja kaupunkielämää. Kokkola on kaupunki, joka
yllättää ja palkitsee monipuolisuudellaan ja elinvoimallaan.
Vuonna 2020 juhlimme yhdessä 400-vuotiasta kaupunkia.

Aikamatkalle Neristaniin
Kokkolan vanhakaupunki Neristan on yksi Suomen arvokkaimmista ja parhaiten säilyneistä historiallisista puukaupunkikokonaisuuksista. Tuli tuhosi kaupungin lähes täysin 1664, jonka
jälkeen Neristan sai nykyisen ruutuasemakaavansa. Neristaniin
ja sen tarinoihin kannattaa tutustua kävellen! Kesäiset opastetut
kävelykierrokset vievät kulkijan Neristanin tarinoihin.

Kulttuurihelmiä
Kokkola on vahva kulttuurikaupunki, jossa musiikki, teatteri,
kuvataiteet ja kirjallisuus kohtaavat. KulttuuriKokkolan helmiä ovat maailmanlaajuisesti arvostettu Keski-Pohjanmaan
Kamariorkesteri, Snellman-salin konsertit, Kokkolan kaupunginteatteri sekä lukuisat kokkolalaislähtöiset taiteilijat.
Kokkolan tapahtumatarjonta antaa elämyksiä kaikenikäisille.
Vuosittaiset huipputapahtumat Keskiaikapäivistä Venetsialaisiin ja Kokkola Cupiin houkuttelevat kävijöitä.

Karunkaunis Tankarin majakkasaari
Jo satoja vuosia sitten Kokkola eli merenkulusta ja laivanrakennuksesta. Kokkolan merellinen helmi on majakkasaari
Tankar, vanha hylkeenpyytäjien ja kalastajien tukikohta. Siitä
muodostui merenkulkijoille tärkeä maamerkki, jonne pystytettiin majakka 1889. Vierailu Tankariin ja majoittuminen karunkauniilla saarella on elämys, jota ei voi selittää. M/S Jenny
liikennöi saareen säännöllisesti Meripuistosta.
Lisätietoja: www.visitkokkola.fi
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M/S JENNY RISTEILYT
Tule, näe ja koe upea Tankarin majakkasaari,
tutustu saaren käyntikohteisiin ja nauti maukas
lohikeittoateria. Saarelle voit jäädä yöpymäänkin.
Laiva liikennöi myös heinäkuun ajan
luonnonkauniiseen Köpmanholmenin saarelle.

TUTUSTU LISÄÄ
www.tankar.fi
voit ostaa lippusi myös ONLINE
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RANUAN KESÄ

ON VILLIMPI

Ranuan
eläinpuisto
Ranuan eläinpuisto on Lapin suosituin perhematkailukohde ja Ranuan matkailun vetonaula. Eläinpuiston ympärille on kehittynyt lomakohde majoitus- ja
ohjelmapalveluineen. Talvisin puisto on erityisesti
kansainvälisten matkailijaryhmien suosiossa, kesäisin suurin kävijäryhmä ovat kotimaiset lapsiperheet.
Ranuan eläinpuisto on erikoistunut arktisiin pohjoisin eläinlajeihin ja osallistuu aktiivisesti suojelutyöhön. Eläinten hoidosta vastaava henkilökuntamme
on näiden lajien asiantuntijoita ja he vastaavat mielellään niitä koskeviin kysymyksiin.
Eläinpuiston luonnonmukaisessa ympäristössä on
toteutettu mediatuotantoja, kuten mainoskuvauksia.
Eläinten lisäksi puiston talviset lumi- ja jäärakennelmat ovat kiinnostavia kohteita tuotannoille. Kaikessa
toiminnassa etusijalla on aina eläinten hyvinvointi,
eikä niitä koskaan häiritä tarpeettomasti.

M A T K A I L U lehti

2 • 2019

IHAILE ELÄIMIÄ ELÄINPUISTOSSA JA KESKIYÖN AURINKOA LASI-IGLUSSA.
AVOINNA
JOKA PÄIVÄ 10-16
Ruokintanäytökset
kahdesti päivässä

IGLUYÖT KESÄHINNOILLA
arcticfoxigloos.com
MUKAVAA MAJOITUSTA
gulo.fi
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Klassinen musiikki
on yhä suositumpaa!

Mustion Linna haluaa tuoda klassisen musiikin osaksi uniikin miljöön elämystarjontaa. Mustion Linna ja korkeatasoiseen klassisen laulun opetukseen keskittyvä Lauluakatemia
käynnistävät yhteistyön. Yhteistyö kattaa mm. ainutlaatuisen
Delicious Arias- konserttitapahtuman 27. huhtikuuta sekä

27.4.2019
18:00

Delicious Arias @
Mustion Linna
Upea opera&dinner show
ainutlaatuisessa ympäristössä.
Yhteistyössä Lauluakatemia
ja Mustion Linna.
139€/henkilö sisältäen menun,
konsertin ja käsiohjelman.
Pukeutumiskoodi: Smokki tai tumma puku
Pami Karvonen, Juha Uusitalo,
Johanna Rusanen-Kartano, Aarno Crovall

Varaukset ja lisätietoja:
info@mustionlinna.fi / +358 19 36231
Lauluakatemia, Kim Juntunen
kim.juntunen@icloud.com / +358 40 7346962
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monipuolisen laulukurssin 5.-9. kesäkuuta.
Jo muutama vuosi sitten, ulkoilmateatterilla järjestetyn
oopperakonsertin suosion myötä, huomasimme että klassinen musiikki on arvostettua, ja sille on kysyntää, hän sanoo.
Huhtikuussa Linnankrouvissa 27.4.2019 klo 18:00 järjestettävän ooppera & dinner-tapahtuman myötä juhlistetaan
alkanutta yhteistyötä näyttävästi. Lauluakatemian taitelijat
Johanna Rusanen-Kartano sekä Juha Uusitalo tulkitsevat
Sibeliusta, Wagneria, Puccinia, Rossinia ja Kuulaa, pianisti Pami Karvosen säestämänä. Vuorotellen esitysten kanssa
tarjoillaan säveltäjien lempiruokia Mustion Linnan ravintola Linnankrouvin keittiöstä. Vain tähän tapahtumaan räätälöidyn uniikin menun on luonut Linnankrouvin ravintolatoimenpäällikkö, keittiömestari Niko Tuominen.
Lauluakatemian kurssille Mustion Linnaan kesäkuussa
saapuvat parikymmentä klassisen laulun opiskelijaa päättävät nelipäiväisen kurssin upeaan konserttiin Mustion kirkossa. Kursseja Lauluakatemia on järjestänyt aiemminkin, mutta
tänä kesänä kurssi järjestetään ensimmäistä kertaa Mustiolla.
Kurssit ja tapahtumat tulevat toistumaan vuosittain Mustiolla.
Mustion Linnan miljöö on kuin tehty klassiselle musiikille.
Opetuksen lisäksi Lauluakatemian kesäkurssi sisältää konsertteja sekä Suomessa harvinaisen mahdollisuuden päästä
tutustumaan klassinen laulun opetuksen saloihin passiivioppilaana. Lauluakatemian taiteellinen johtaja on oopperalaulaja Juha Uusitalo ja sen ovat perustaneet oopperalaulaja Johanna Rusanen-Kartano sekä pianisti Pami Karvonen. Lauluakatemia informoi lisää kesäpäivistä verkko- ja Facebooksivuillaan kesän edetessä.
– Iloitsemme Mustion Linnan kanssa alkavasta yhteistyöstä. Paikan kulttuurihistoria, ympäristö ja perinteet mahdollistavat myös laulutaiteen kautta syventäviä kokemuksia alueellisen historian valottamiseksi, Lauluakatemian tuottaja Kim
Juntunen sanoo. Mustion Linnan miljöö, luonto, rakennukset
ja lämpö kuin kutsuvat musiikkia, kuvailee Juntunen!
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Karkkilan ruukkimuseo Senkka
Karkkilan ruukkimuseo on valimoteollisuuden historian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet – Suomen Valimomuseo, Työläismuseo ja Högforsin masuuni – esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja
arkielämää kotoisissa askareissa.
Suomen Valimomuseossa on esillä työkaluja ja koneita, joita on saatu valimosta eri puolilta Suomea. Museon perusnäyttelyssä kerrotaan työmenetelmien muuttumisesta ajan myötä.
Museossa on myös kokoelma Högforsin valutuotteita, kuten
kamiinoita, liesiä ja koristevaluja. Museon yhteydessä toimii
taidegalleria. Museon Lansetti-kaupassa on myytävänä käyttö- ja koristevalutuotteita sekä painotuotteita.
Työläismuseossa voi tutustua ruukkilaisten kotiolojen ja
asumiskulttuurin muutoksiin. Alkuperäisillä paikoillaan säi-

lyneisiin asuinrakennuksiin on sisustettu eri aikakausien työläiskoteja. Entisessä leivintuvassa eli Pakarissa toimii kesäkahvila. Museon pihamaalla on kotieläimiä.
Högforsin masuunissa pääsee Karkkilan historian rautaisille juurille. Karkkilan kosken partaalla sijaitseva masuuni
kertoo takkiraudan valmistuksesta Karkkilassa 1800-luvulla.
Masuuni on Museoviraston restauroima historiallinen kohde.
www.karkkila.fi

KARKKILAN RUUKKIMUSEO
Suomen Valimomuseo ja Galleria Bremer
Avoinna 1.6.–11.8. ke-su klo 11 - 17 sekä 17.8.–31.5. la-su
klo 12 - 15. Kokoelma Högforsin valurautatuotteita.
Karkkila-Högforsin työläismuseo
Avoinna 12.6.–11.8. ke-su klo 12 - 16. Työläisten asuntoja
1850–1960-luvuilta. Opastukset tasatunnein.
Högforsin masuuni
Avoinna 3.–31.7. ke-su klo 11 - 15.
Takkiraudan valmistuksen historiaa.
Opastukset tasatunnein.
Ruukkimuseon kohteet
ovat avoinna ryhmille
myös tilauksesta.

Lisätietoja puh. 0500 938 337 ja www.karkkila.fi
Tehtaanpuisto, Bremerintie 10, Karkkila
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Koko perheen
Panssarimuseo
Panssarimuseo on vuoden ympäri palveleva museo, joka tarjoaa nähtävää ja koettavaa kaikille vieraille, aina lapsista sotahistorian harrastajiin. Panssarimuseo esittelee Suomen armeijan käyttämää tai sotasaaliiksi saamaa panssari- ja panssarintorjuntakalustoa. Panssarimuseon näyttelyistä voi jokainen kävijä poimia oman kiinnostuksensa kohteet. Aito raudan
tuoksu lisää näyttelyn autenttista tunnelmaa.
Panssarimuseon vetovoimaisissa tapahtumissa riittää nähtävää ja koettavaa koko päiväksi. Museo starttaa kesäkauteen
1.5. järjestettävän Kevätsawutus -tapahtuman myötä. Keskikesän Perhepäivänä 29.6. museoalueella on liikkuvan kaluston lisäksi tarjolla monenlaista aktiviteettia; pomppulinnoja,
akkuautoja, karvakavereita sekä toimintanäytöksiä. Elokuussa 3.8. järjestetään militaria-harrastajat yhteen kokoava harrastepäivä, Hobby Day. Vuoden aikana on lisäksi useita pienempiä tilaisuuksia, kuten kuukausiluentoja, korsulauluillat
touko- ja elokuussa sekä talvi- ja syyslomatapahtumat.
Hyvällä valikoimalla varustettu museomyymälä ja 40-paikkainen kahvio palvelevat kävijöitä museon aukioloaikoina.
Lapsille on myös leikkipaikka.
www.panssarimuseo.fi
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Junnu Vainion musiikkinäytelmä
Hämeenlinnassa
Vuosittain uusia katsojaennätyksiä tehtaillut Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri
esittää tänä kesänä Junnu Vainion tarinaan pohjaavan Sellaista elämä on -musiikkinäytelmän.
Juha “Junnu” Vainio (1938-1990) oli
yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä suomalaisista sanoittajista. Uransa
aikana hän ehti tehdä lähes 2500 sanoitusta tai sävellystä, joiden joukossa on
useita melkein jokaiselle suomalaiselle
tuttuja hittejä.

Sellaista elämä on –musiikkinäytelmä kertoo tarinan Juha Vainiosta, henkilöstä laulujen ja tekstien takana.
Runsaasti musiikkia sisältävässä näytelmässä käsitellään niin hänen nuoruuttaan kuin myös uran vauhdikasta
nousukautta sekä raitistumisen jälkeistä seesteisempää vaihetta.
Näytelmän ovat käsikirjoittaneet
Otto Kanerva ja Mikko Kivinen, joka
myös ohjaa esityksen. Juha Vainion
roolissa nähdään helsinkiläinen musi-

kaaliartisti Heikki Mäkäräinen, joka
tunnetaan myös Elisa Saunalahden hintasaarnaajana. Teatterin lavalla nähdään myös iskelmälaulaja Annika Eklund sekä Ilkka Merivaara, joka muistetaan mm. television Kumman kaa
-sarjan Vesana. Työryhmän täydentää
näyttelijäpariskunta Elina ja Petja Lähde. Esitykset HML Kaupunginpuistossa 29.6.-17.8.2019
www.hukteatteri.fi
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KOKONAAN KATETTU
KATSOMO
ESITYKSET
29.6.-17.8.2019

Hämeenlinnan kaupunginpuisto | info@hukteatteri.fi
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www.hukteatteri.fi

Tampereentie 100 | 13600 Hämeenlinna | 0400 409914
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Kesäaikaan polkutraktorit ihastuttavat pieniä kävijöitä.

Aika ennen koneita
Suomen maatalousmuseo Sarassa avattiin maaliskuussa 2019
uusi pysyvä näyttely, jossa kävijä pääsee aikamatkalle perinteiseen maatalouteen ennen koneita. Näyttelyssä on esillä
runsaasti esineistöä, joka kertoo maatalouden töistä ja työvälineistä. Entisaikaan käsipareja tarvittiin, kun itse tehtiin sekä

työvälineet että monituiset työt, joilla pyrittiin turvaamaan talon omavaraisuus. Tuohiset käyttöesineet ja komeat työvälineet sirpistä äkeisiin tutustuttavat entisaikojen elämään.
Tänä vuonna museossa voi tutustua myös maidon historiaan 1800-luvulta tähän päivään. Matka maidon historiaannäyttely on esillä vuoden loppuun asti.
Maatalousmuseon perusnäyttelyssä matkataan 3000 vuotta
esihistoriasta nykypäiviin. Näyttelyssä kerrotaan maatalouden kehityksestä ja siellä voi tunnelmoida 1940-luvun standardikeittiössä tai istua nykyaikaisen leikkuupuimurin ohjaamoon. Maatalouden koneellistumiseen pääsee syventymään
Konenäyttelyssä, jossa esillä on monenmoista työkonetta.
Museon kiertämisen lomassa voi pitää taukoa ja nauttia museon ravintolassa lounasta tai kahvilatuotteita. Kesäeläimet
ihastuttavat kävijöitä ja lasten piha tarjoaa vauhdikasta menoa
polkutraktorien ja keppihevosten kanssa.
www.sarka.fi

Ennen koneita -näyttelyssä voi tutustua myös käsityötaitoihin.
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Tammelan luontoelämyksiä
ja kylätapahtumia
Tammela- kahden kansallispuiston koti tarjoaa luontoelämyksiä ja upeita kylätapahtumia
Tammelan sijainti, Tampereen, Helsingin ja Turun keskipisteessä luo hyvät
puitteet löytää erämaaluontoa tunnin
matkan päästä edellä mainituista kaupungeista. Lähde kokemaan kansanpuistojen luonnon rauha, rentoudu nuotiolla tulta katsellen ja jää yöksi kokemaan maaseudun kiireettömyys. Tammelan kesään mahtuu upeita tapahtumia
kesäteatterista, konsertteihin ja ennen
kokemattomiin kylätapahtumiin.

Kirppiskierroksella ja
kylätapahtumissa pääset
tutustumaan Tammelan
idyllisiin kyliin
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
Kaukjärven, 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
130 vuotta sitten maalaamasta teoksesta.
Kirppiskierroksen lisäksi Tammelan
kylillä tapahtuu 8.6.2019. Silloin vietetään valtakunnallista avoimien kylien
päivää. Silloin voit osallistua esimerkiksi Letkulla, Letkun heiton MM-kisaan.
Heinäkuussa Tammelan kylissä tapahtuu lähes joka viikonloppu. Teurolla
vietetään kädentaito- ja tekniikkatapahtumaa, Liesjärvellä perinteistä kesäjuhlaa ja Portaan kylällä Unikeon toritapahtumaa. Jokaisessa tapahtumassa on
oma viehätyksensä, maaseudun moninaisesta kulttuurista.
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Pieksämäen Nukkekoti on Merirosvokapteeni Joonas Auringon oma kesähuvila kauniissa Hiekanpäänniemen järvimaisemassa.

Pieksämäen Nukkekoti
– Sadun ja
seikkailun talo
Merirosvokapteeni Joonas Auringon
Huvila on saanut remontissaan uuden
lämmitysjärjestelmän ja maalia pintaan – toukokuussa on aika avata ovet
vierailijoille ja seikkailijoille. Tapahtumat tuottaa Pieksämäen kaupunki, joka on koonnut monitaiteellisen työryhmän luomaan kaikkia aisteja kutkuttelevan kokonaisuuden.
Talon virallisia avajaisia vietetään
kaksipäiväisesti 10.-11. toukokuuta.
Toukokuussa talo avautuu ryhmille kevätretkien muodossa, ja 3. kesäkuuta
alkaen ovet ovat avoinna kaikille. Alueelle ja taloon on tuttuun tapaan vapaa
pääsy. Esityksiin ja toimintapajoihin
peritään 3-5e pääsymaksu. Toiminnat
eivät kuitenkaan lopu kesän päätyttyä,
vaan talo tulee elämään ympäri vuoden.
Talon alakerrasta löytyy 4H-yrittäjien ylläpitämä Kahvila Kultakutri sekä
teatterisali. Yläkerrassa voi leikkiä vapaasti leluilla ja roolivaatteilla. Joonas
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Auringon ja Merirosvoprinsessa Persiljan hyttien lisäksi avataan uusi hytti Laivakissa Korianterille. Myös Täti
Eulalia on saanut oman käsityöhuoneensa.
Työpajoista löytyy varmasti kaikille
mielenkiintoista: mm. liikuntaa, kädentaitoja, kuvataidetta, nukketeatteria
sekä musiikkia. Musiikkipajoissa soitetaan ja lauletaan Joonas Auringolle
sekä hänen Ystävilleen tehtyjä lauluja.
Tekstien ja sävelte takana ovat rautaiset ammattilaiset Liisa Kallio ja Soili
Perkiö. Lauluja voi myös kuunnella
viime vuonna julkaistussa Joonas Auringon Joulukalenterissa Pieksämäen
kaupungin YouTube-kanavalla.
Lisätietoja:
www.pieksamaennukkekoti.fi
Facebook: Nukkekoti – Sadun ja
seikkailun talo
Instagram: Pieksämäen Nukkekoti

Merirosvokapteeni Joonas Auringon
Huvilalla, Pieksämäellä voi viettää
mukavia kesäpäiviä monenlaisten työpajojen ja esitysten sekä vapaan leikin
parissa Hiekanpäänniemen järvimaisemassa. Kuva: Liisa Kallio
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Gallen-Kallela: Maisema Kuhmosta

Rakkaat klassikot palasivat
Serlachiusten kartanoon
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön rakastetuimmat klassikkoteokset Akseli Gallen-Kallelasta Helene Schjerfbeckiin ja Albert
Edelfeltistä Hugo Simbergiin ihastuttavat jälleen taidemuseo
Göstassa Mäntässä. Kartanon klassikot -kokoelmaripustuksen
on kuratoinut Veikko Halmetoja, mänttäläistaustainen galleristi
ja kuraattori.
Halmetoja haki uuteen ripustukseen tunnelmia niistä muistoista, joita hänellä oli lapsuuden ja nuoruuden vierailuista museossa. Taidesäätiön hienoimmat teokset ovat nyt katsomisen
keskiössä. Kartanossa on huone- ja seinäkohtaisia kokonai-

KARTANON KLASSIKOT

Albert Edelfelt, Porilaisten marssi, 1892.

Edelfelt: Kööpenhaminan ankkuripaikalta

Uusi kokoelmaripustus täynnä upeita klassikkoteoksia!

KYSY RYHMÄLLESI SOPIVAA RETKIPAKETTIA 040 166 3480
MYYNTI@SERLACHIUS.FI | MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI
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suuksia esimerkiksi muotokuvista, asetelmista ja suomalaisen
taiteen maisemista.
Pääosassa kartanossa on Suomen kultakauden taide, joka
muodostaa suurimman ja merkittävimmän osan Serlachiuksen
taidekokoelmassa. Sen lisäksi 1900-luvun alun varhainen modernismi on näkyvä osa niin kokoelmaa kuin uutta ripustustakin.
Gösta Serlachius (1879–1942) keräsi ennakkoluulottomasti
oman aikansa taidetta. Säätiö on palannut viime vuosina juurilleen ja alkanut jälleen hankkia myös nykytaidetta. Sille on
varattu kartanossa oma huoneensa, jossa teoksia vaihdetaan
uusien hankintojen myötä tiheämmin kuin muualla kartanossa. Lisäksi muutamia harkittuja nykytaiteen teoksia löytyy vanhemman taiteen joukosta.
Serlachiuksen taidekokoelmaan kuuluvaa arvokasta vanhaa
eurooppalaista taidetta esitellään omana kokonaisuutenaan.
Pääosin espanjalainen ja alankomaalainen taide 1500–1600-luvuilta on Suomessa hyvin harvinaista. Monet näistä teoksista
eivät ole olleet esillä vuosikausiin, sillä ne ovat käyneet läpi
perusteellisen konservoinnin. Nyt ne vihdoin saadaan esille arvoisellaan tavalla.
Veikko Halmetojan mukaan Kartanon klassikot on kokoelmaa kunnioittava ripustus, jonka ensisijainen tarkoitus on tarjota taide-elämyksiä katsojille. ”Kartano on näyttelytila, joka
noudattelee ihmisen mittakaavaa. Rakennus ei saa kävijää kokemaan itseään pieneksi. Teokset ovat lähellä, ja niistä voi nauttia rauhallisessa ilmapiirissä”, hän sanoo.
www.serlachius.fi
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Mäntän Klubin
suuri juhlavuosi lähestyy
Valter ja Ivar Thomén suunnittelema upea Mäntän Klubi valmistui vuonna 1920 G. A. Serlachius Oy:n juhla- ja vierastilaksi. Mänttä on ollut taiteilijoiden suosiossa ja useat taiteemme merkkihenkilöistä ovat asuneet pitkiä aikoja Mäntän
Klubilla. Esimerkiksi Akseli Gallén-Kallela, Emil Wikström,
Wäinö Aaltonen ja Hannes Autere. Tänäkin päivänä upea kokonaisuus kruunaa juhlan, kokouksen ja tapahtuman.
Klubin omistaa Kauko Sorjosen säätiö ja liiketoiminnasta
vastaa Mäntän Klubi Oy. Mäntän Klubi Oy vastaa myös toisesta historiallisesta majoituskohteesta Mäntässä, Art Hotel
Honkahovista. Molemmissa kohteissa on tarjolla laadukasta
majoitusta, kokouspalveluita sekä ravintolapalvelut. Mäntän
kulttuuritarjontaa kannattaa lähteä nauttimaan kauempaakin
ja majoittua samalla historiallisten seiniemme sisällä.
Ensi vuonna Mäntän Klubi juhlii siis jo 100-vuotista historiaansa. Juhlavuoden aikana tullaan Klubin historiasta herättelemään henkiin monia mielenkiintoisia tapahtumia. Onhan Klubin historian aikana siellä järjestetty kaikkea painikisoista tanssiaisiin ja timantintunnistuskursseista Mannerheimin illallisiin.
Tulevana kesänä päästään lämmittelemään juhlavuotta varten, kun Mäntän kesä on jälleen vauhdikas ja kulttuuritarjontaa löytyy jokaiseen makuun. Serlachius-museot Gösta
ja Gustaf avaavat historian ja taideaarteiden saloja ympäri
vuoden. Tulevan kesän näyttelyistä mielenkiintoinen nosto
on amerikkalaistaiteilija Matthew Day Jacksonin näyttely
Maa. Jacksonin monipuoliseen tuotantoon kuuluu veistoksia,
maalauksia, kollaaseja, valokuvia, piirustuksia, videoita, performansseja ja installaatioita.
Mäntän XXIV Kuvataideviikot puolestaan kutsuvat vieraita 16.6.-1.9. Suomen laajimpaan nykytaiteen kesänäyttelyyn.
Vuoden 2019 teemana on Ihmisen aika. Näyttely pohtii yli 50
taiteilijan voimin sitä, mitä tapahtuu, kun ihminen hallitsee
maata ja luonnonvaroja? Kuraattorina toimii saamelainen valokuva- ja videotaiteilija Marja Helander.
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Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Mäntän valtaa Mää
oon Mänttästä – Koko Kylän kaupunkifestivaali, joka tuo
hauskoja ja monipuolisia tapahtumia ympäri kaupunkia.
31.7.-4.8. puolestaan Mänttä hemmottelee musiikin ystäviä kun 21. Mäntän Musiikkijuhlilla päästään jälleen kuulemaan sekä kansainvälisesti merkittävien suomalaisten ja
ulkomaisten pianotaiteilijoiden sekä nuorten lahjakkuuksien
konsertteja. Festivaalin pääesiintyjät ovat kanadalainen mestaripianisti Marc André Hamelin, ja vasta 25 vuotias italialaistähti Beatrice Rana.
Elokuun viimeisenä viikonloppuna puolestaan pääsee makuaisti valloilleen, kun Mänttään levittäytyy Mänttä Food
Festival. Festivaalin sykähdyttävillä illallisilla nautitaan vierailevien huippukokkien taidonnäytteistä. Vuoden 2019 teemana on klassikot.
Tänä kesänä kannattaa siis panostaa lähimatkailuun ja suunnata Mäntän monipuolisen kulttuuritarjonnan pariin.

Tervetuloa Mäntän kesään!

TAITEELLINEN TARJOUS

109€

➻ Serlachius-museot Gustaf ja Gösta
➻ Aamiainen
alk.
/2hlö
➻ Majoitus Klubin tai Honkahovin economy-huoneessa
Kesäaikana 14.6.-31.8. ravintolamme palvelevat, tarkista aikataulut ja
Klubin á la Carte & Honkahovin Bistro-menut sekä lounaslistat:

www.klubin.fi
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Uuden Iloisen Teatterin kesä
– kahdella paikkakunnalla
UIT tunnetaan Peacock-teatterin revyistään jo vuodesta 1979. Tänä kesänä UIT:n
laatuviihdettä nähdään myös Riihivuoren kesäteatterissa, Muuramessa.
Sari Siikander Peacockin
kevätrevyyn ohjaajaksi
Tämän kevään Herkkua kuin heinänteko -revyyn ohjaa UIT:n oma
revyytähti, näyttelijä Sari Siikander.
- Monipuolinen revyy on taiteenlajina
lähellä sydäntäni. On suuri ilo päästä
ohjaamaan UIT:n kevätrevyytä. Se on
myös todella jännittävää, siirtyä pois
lavalta ja ottaa rooli kokonaisuuden
hallitsijana. Ja vähän haikeaa, kun ei
olekaan lavalla toiminnan ytimessä, toteaa Siikander hymyillen.
Siikanderin ohjauksessa nähdään
kokeneita viihteentekijöitä, mm. Sinikka Sokka, Nina Tapio, Sami Hintsanen, Panu Vauhkonen, Kai Vaine ja

Teatterinjohtaja Timo Kärkkäinen
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Pihla Penttinen.

Kaksi musiikkikomediaa
Riihivuoren kesäteatteriin
Viime kesänä Siikander teki esikoisohjauksensa UIT:n musiikkikomediassa
Kaunis Veera, jota esitettiin Lappeenrannan kesäteatterin täysille katsomoille. Tähtinä nähtiin mm. Sofia Arasola,
Sinikka Sokka sekä Jussi Lampi. Tänä
kesänä Kaunis Veera esitetään Riihivuoren kesäteatterissa Muuramessa.
- Riihivuoren kesäteatteri on paikkana upea, suuri ja katettu katsomo sekä
näyttämön taustalla jylhät maisemat
metsään ja järvelle. Vauhdikas Veeramme sopii sinne mainiosti, toteaa
Siikander.

Kauniin Veeran jälkeen Riihivuoressa nähdään UIT:n uusin tuotanto, Aavan meren tällä puolen. Teoksen on
käsikirjoittanut teatterinjohtaja Timo
Kärkkäinen.
- Tulossa on ilkikurinen musiikillinen tutkimusmatka kotimaisen kaihon
lähteille. Olemme saaneet tähän tuotantoon kokeneet ja tunnetut tekijät, suomalaisia ja Suomea paljon nähneet tulkitsijat Jussi Lampin, Puntti Valtosen ja
Timo Rautiaisen, kertoo Kärkkäinen.
Linnanmäen Peacock-teatteri: Herkkua kuin heinänteko. Riihivuoren kesäteatteri, Muurame: Kaunis Veera ja
Aavan meren tällä puolen
Lue lisää www.uit.fi

Ohjaaja Sari Siikander
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hilpeänä esittää

Linnanmäen Peacock-teatteri
4.5.-15.6.2019

KaunisVeera
Riihivuoren kesäteatteri, Muurame
26.6.-14.7.2019

Aavan
meren
~~
talla puolen
Riihivuoren kesäteatteri, Muurame
17.7.-28.7.2019

Ryhmäliput (min. 10 hlöä) liput@uit.fi,
p. 09 756 8070 (ark. 10-16)
Katso voimassaolevat hinnat uit.fi.

M A T K A I L U lehti

2 • 2019

Liput ticketmaster.fi, p. 0600 10 800
(1,98 €/min. + pvm)

www.uit.fi
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Huumoria ja hullutuksia
Visavuoren museossa on jokaiselle jotakin
Visavuoren museo Valkeakoskella on siitä erikoinen kokonaisuus, että siellä viihtyvät kaikki: lapset, nuoret, naiset ja miehet. Kuvanveistäjä Emil Wikströmin luoma kokonaisuus on
kuin seikkailu, johon jokainen voi upota. Tarjonnan kruunaa
pilapiirtäjä Kari Suomalaisen hykerryttävä tuotanto ja vaihtuvat näyttelyt.

Emil Wikström kuului Suomen kultakauden taiteilijoihin,
joka on veistänyt monia merkittäviä monumentteja ja esimerkiksi Helsingin Rautatieaseman lyhtymiehet. Wikströmin
mielikuvituksellisin tuotos on kuitenkin hänen oma ateljeekotinsa Visavuori.
Emil Wikströmin yksi lapsenlapsista oli pilapiirtäjä Kari
Suomalainen. Kari-paviljongissa on esillä Karin pilapiirroksia, jotka osuvat edelleen ajan hermoon. Vuoden 2019 uutuusnäyttely on nimeltään ”Yhden asian liike – viinanhuuruinen
näyttely”. Näyttelyssä nauretaan alkoholipolitiikalle sekä Karin piirroksissa että tarinoissa Wikströmin ajoilta. Karin klassikkopiirroksia on esillä myös ”Ihana aamu”-näyttelyssä.
www.visavuori.comwww.maaseutumaistuu.fi
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Valkeakosken kaupunginteatterissa
matkataan Muumilaaksoon
ja Portugalin lämpöön
Syksy 2019 kuluu Valkeakosken kaupunginteatterissa suurten
seikkailujen ja matkalla olon merkeissä. Syyskuussa teatterin
täyttävät Muumilaakson asukkaat, kun Ilkka Kuusiston säveltämä Muumiooppera kajahtaa ilmoille. Vuosien jälkeen vanhan teatteritalon salaperäinen orkesterimonttu avataan. Viulut,

sellot, kontrabassot soivat, käyrätorvet, tuubat ja trumpetit raikaavat, huilut ja harppu luovat sulosointujaan, kun Pyynikki
sinfonian yli kaksikymmenhenkinen orkesteri valtaa montun.
Näyttämöllä nähdään tutut Muumilaakson asukkaat, jotka
ovat joutuneet jännittävään seikkailuun.
Muumiooppera pohjautuu Tove Janssonin kirjaan Vaarallinen juhannus. Tulivuoren purkaus on aiheuttanut tulvan, jonka saartamaksi muumitalokin joutuu. Muumitalon ohi ajelehtii ooppera, jonka pelastustöihin muumit rientävät ja alkavat
opetella tätä hienoa ja monisyistä taiteenlajia opastajanaan
oopperan vanha nuotistonhoitaja Emma.
Esitys on Tampereen Musiikkiakatemian ja Valkeakosken
kaupunginteatterin yhteistyö. Jättihankkeessa on mukana
myös Valkeakosken musiikkiopiston opiskelijoita ja hattivatteina nähdään Valkeakosken teatteriopiston lapsinäyttelijöitä.

Lämmin komedia naisten ystävyydestä
ja unelmien vanhainkodista Algarvessa
Kun muumit syyskuun lopulla vetäytyvät talviunille matkataan teatterissa Portugaliin Helena Anttosen lämminhenkisellä komedialla Pullo cavaa ja aurinkoa.
Tarina kertoo Inkasta, Vonnesta, Anitasta ja Tuuliasta. Neljästä ystävyksestä, jotka kamppailevat ikääntymistä vastaan,
harrastavat maalaustaidetta ja yhteisiä lomamatkoja. Kuinka
sopuisan nelikon pelisääntöjen, säästöjen ja perhesuhteiden
käy, kun portugalilaisesta keramiikkakylästä löytyy täydellinen talo. Juuri se toiveiden koti, jossa he voisivat viettää yksilöllisen ja yhteisöllisen vanhuuden.
Kuohuviinin kupliessa ja mantelipuiden kukkiessa valloittava naisnelikko käy läpi ystävyytensä kulmakiviä: elämänsä
rakkauksia, suhdettaan vanhenemiseen, taiteeseen, miehiin,
lapsiin ja lastenlapsiin. Kaikkea siivittää ihana fado-musiikki
ja hersyvä, oivaltava huumori.
Tulossa keväällä 2019 Musikaali Pikku Pietarin piha. Kaksoisensi-ilta 13.2. ja 16.2.2019
Ohjaus: Minna Kangas
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Kesäteatteria Tampereen
upeimmassa saaressa
Kesällä 2019 Viikinsaaren kesäteatterissa Tampereella nähdään ensimmäistä kertaa Heikki Salon uusi musiikkikomedia
506 ikkunaa. Musiikkina kuullaan huippusuosittuja Miljoonasateen lauluja mm. Tulkoon rakkaus, Marraskuu ja 506 ikkunaa. Ensi-ilta on 13.6.2019.
506 ikkunaa on lämminhenkinen tarina veljeksistä, jotka
tapaavat pitkästä aikaa perinnönjakotilaisuudessa vain huomatakseen olevansa perinnöttömiä. Rahaa hankkiakseen veljekset pestautuvat töihin pesemään kerrostalon ikkunoita ja
sotkeutuvat samalla asukkaiden kimurantteihin rakkauskuvioihin.
Tarina on tulvillaan kommelluksia, rakkautta ja hymyä, musiikkia unohtamatta!

Pääroolin jakavat musiikin ja viihteen monitoimimiehet
Heikki Hela ja Sami Hintsanen. Muissa rooleissa nähdään
mm. Sanni Haahdenmaa, Krista Putkonen-Örn, Janne Kallioniemi ja Saska Pulkkinen.
Lavalla musisoi hehkutettu nelihenkinen orkesteri ja esityksen ohjaa Olka Horila.
Upea Viikinsaari sijaitsee keskellä kuvankaunista Pyhäjärveä 20 minuutin laivamatkan päässä Tampereen keskustasta Laukontorilta. Laivamatkan aikana voi ihailla Pispalan ja
Pyynikin huimaavia maisemia. Viikinsaaresta löytyy katetun
kesäteatterin lisäksi mm. pitsihuvilamainen Ravintola Viikinsaari.
www.viikinsaarenkesateatteri.fi

506
HEIKKI SALO - MILJOONASADE

IKKUNAA
riemukas musiikkikomedia

13.6.- 10.8.2019
LIPUT
puh 041 477 2949

WWW.VIIKINSAARENKESATEATTERI.FI
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Upeaa kansainvälistä uraa tekevä baritoni Tommi Hakala esiintyy Tampere Filharmonian solistina Kiirastorstain kuorokonsertissa.

Kohokohtia Tampere
Filharmonian keväässä
Orkesterin kevätkausi tarjoaa tunteikkaita kohokohtia. Kiirastorstaina Tampere-talon Isossa salissa soi yksi kaikkien
aikojen kauneimmista kuoroteoksista, Maurice Duruflén
Requiem, jonka kuulaat gregoriaaniset melodiat soivat impressionistisissa väreissä. Konsertin solisteiksi saadaan mezzosopraano Monica Groop ja baritoni Tommi Hakala, ja
sen johtaa kapellimestari Andrew Gourlay. Jälkipuoliskolla
kuullaan Wagnerin Parsifal-oopperan parhaat palat orkesterisarjana.
Toinen huhtikuun kohokohta on ehdottomasti 12.4. klo 19
järjestettävä elokuvakonsertti, jossa suurelta kankaalta nähdään Mauritz Stillerin vuonna 1919 valmistunut rakkaustarina, Laulu tulipunaisesta kukasta. Tampere Filharmonia
soittaa elokuvaan Jonne Valtosen säveltämän uuden musiikin. Kuuntele Valtosen tunteikasta ja melodista uutta elokuvamusiikkia sekä katso säveltäjän haastattelu orkesterin facebookista!
Iloisen keväistä tunnelmaa ja musiikillista hupailua on luvassa orkesterin vappukonserteissa 1.5. klo 13 ja klo 15. Tampere-talossa on tarjolla vappubrunssi konserttien yhteydessä
www.tampere-talo.fi/tapahtumat/vappubrunssi2019/.
Lue lisää www.tamperefilharmonia.fi/konsertit
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Ke 1.5. klo 13 ja klo 15
Tampere-talon Iso sali

VAPPUKONSERTTI I ja II
TAMPERE FILHARMONIA
Petri Komulainen, kapellimestari
Suvi Väyrynen, sopraano
Keväistä hupailua muun
muassa Straussin ja
Lehárin operettisävelmien
ja Star Wars -elokuvien
musiikin parissa.
Koko perhe on tervetullut
mukaan!
Liput 27/20/12/6 €
www.lippu.fi
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Vesilahden kunta
kutsuu kylään
Vain puoli tuntia Tampereelta sijaitseva luonnonkaunis ja historian tarinoita pursuava Vesilahden kunta täyttää tänä vuonna 150 vuotta ja kunnassa on koko vuoden
juhlavuoteen liittyviä tapahtumia. 20.7.
Vesilahden kylät järjestävät Tervetuloa kylään -tapahtuman,
jossa vuorokauden aikana on ”non stopina” kivoja kesäisiä tapahtumia jokaisessa kylässä.
Vesilahdessa juhlitaan myös Laukon kartanossa 170 vuotta
sitten huhtikuun 17.päivänä tapahtunutta Kalevalan allekirjoitusta. Tämä näkyy Laukon kartanon opastuksissa ja 4.5. järjestettävässä Kalevala 170 vuotta opastetussa juhlakierroksessa.
Suositussa ja uuden hienon katsomokatoksen saaneessa
Rämsöön Kesäteatterissa kauniin Suonojärven rannalla on
tänä kesänä vuorossa Vellamon Welhokoulun taianomainen
esitys.
Laukon kartano on avoinna 4.6.-11.8. ja kartanon kesän
kruunaavat kesäkuussa Ritariturnajaiset ja heinäkuussa Muinainen Laukko festivaali viikinkiajan hengessä. Kesäiset
puistokonsertit lumoavat aina keskiviikkoisin ja lauantaisin.
Kartanon päärakennuksella ovat esillä muotitaitelija Jukka
Rintalan ja nykytaiteilija Marita Liulian suurnäyttelyt.

Tule kokemaan
miten ydinsähkö syntyy!

10.8. vietetään Narvan kylässä Perinnepäivä -tapahtumaa
ja samalla kunnan 150-vuotiskesäjuhlia, joissa on ohjelmaa
koko perheelle.
Tilausryhmille on tarjolla erilaisia päiväretkipaketteja kuten
Lumoava Laukko ja Päivä KirkkoHarrin kanssa, jossa kiehtovaan Vesilahteen johdattaa persoonallinen kirkkoherra Harri
Henttinen.
Vesilahti on myös lantun kotikunta ja niinpä sitten syksyksi
on luvassa kautta aikain ensimmäinen Lanttujaiset -tapahtuma.
Lisätietoja: www.visitvesilahti www.laukonkartano.fi
www.ramsoo.fi www.narvanmarkkinat.fi

Olkiluodon Vierailukeskuksen tiedenäyttely
avaa ovet sähkön ja ympäristöystävällisen
ydinvoiman maailmaan.
Tule kokemaan, miten sähkö syntyy Suomeen.
Olkiluodon Vierailukeskus
27160 Eurajoki
tvo.fi posiva.fi
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VisitVesilahti
www.visitvesilahti.fi
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Matka kuvanveistäjän
jalanjäljissä
Harjavallassa sijaitseva Emil Cedercreutzin museo on ainutlaatuinen yhdistelmä taidetta ja kulttuurihistoriaa. Museo perustuu vapaaherra Emil Herman Robert Cedercreutzin (18791949) elämäntyölle. Museo sisältää kuusi perusnäyttelyä, jotka esittelevät kuvanveistäjänä, siluettitaiteilijana, kirjailijana
ja kansatieteellisen esineistön kerääjänä tunnetun taiteilijan
elämäntyötä.
Yksi Emil Cedercreutzin elämäntyön helmistä on hänen
vuonna 1914 Harjavaltaan valmistunut taiteilijakotinsa Harjula. Kaunis ja omaperäinen koti on kokonaistaideteos, jonka
Cedercreutz sisusti kotimaasta ja ulkomailta hankkimallaan
esineistöllä ja taiteella, kauniilla väreillä ja erilaisilla tyyleillä.
Taiteilijakoti on avoinna yleisölle ympäri vuoden.
Emil Cedercreutzin museo tarjoaa kävijälle mielenkiintoisen museokokonaisuuden ja ainutlaatuisen matkan menneeseen kuvanveistäjän jalanjäljissä. Perusnäyttelyiden lisäksi
museo järjestää vaihtuvia näyttelyitä ja tapahtumia. Tervetuloa Emil Cedercreutzin museoon!
www.harjavalta.fi/palvelut/museo
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Paanukirkko on puuarkkitehtuurin taidonnäyte ja tunnelmallinen konserttisali.

Tarinoiden Kärsämäki
Positiivisten tarinoiden pitäjä Kärsämäki kertoo 150 tarinaa
Kolme liikenneympyrää Kärsämäen
kohdalla pysäyttää valtaväylän liikenteen mateluksi. Matkaajan silmään osuvat muraalit kertovat siitä, että pieneksi
paikkakunnaksi Kärsämäellä on kokoaan näyttävämpi kattaus omalaatuisia
kulttuuritapahtumia. Tänä vuonna tapahtumien kirjo ja määrä on entistäkin
suurempi, koska kunta viettää 150 -juhlavuottaan.
Ars Kärsämäki -taidetapahtuma esittelee nousevia suomalaisia nykytaiteilijoita. Tämän kesäisen näyttelyn teemana on ’pielen maisema’. Näyttelyyn
on valittu taiteilijoita, joiden työskentelyssä yhteistä on maiseman ja paikan
tarkasteleminen taiteen keinoin. Pielen
maisema viittaa ohikulkijan havaintoon,
nopeasti ohitettaviin tilanteisiin ja yksityiskohtiin. Näyttely on avoinna yleisölle 14.6.-28.7.
Tarinankerronta on Kärsämäen kuntakuvan ytimessä ja teema näyttäytyy
koko vuoden erilaisissa tapahtumissa.
13. heinäkuuta paikkakunnalla kisaillaan tarinaniskennän Suomen mestaruudesta osana Elämäntarinafestivaalia,
joka on Suomen ainoa elämäntarinoihin
keskittynyt tapahtuma. Kilpailussa painotetaan tarinankerronnan traditiota,
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Ars Kärsämäki esittelee suomalaista
nykytaidetta.
jossa omakohtainen tarina on kaiken
keskipiste. Oheistapahtumissa tarjotaan
sanataidetta lapsille ja työpajoja kirjoittamiseen ja kerrontaan liittyen.
Kun Kärsämäen pääväylältä poikkeaa
sivuun kohti Kärsämäen joen laaksoa,
kohoaa maisemasta esiin majesteettinen Paanukirkko. Anssi Lassilan suunnittelema Kärsämäen Paanukirkko on

rakennettu perinteisin puurakennusmenetelmin, lähes kokonaan talkoovoimin.
Kirkko on valittu yhdeksi maailman 15
merkittävimmästä puurakennuksesta ja
se on Kärsämäen vierailluin matkailukohde. Kirkko on avoinna vierailijoille kesäaikaan ja sen yhteydessä toimii
myös kahvila.
Paanukirkossa järjestetään tänä kesänä jo 15. kerran Musiikkia Paanukirkossa -festivaali. Tapahtuman ohjelmistossa on niin klassista kuin viihteellistäkin
musiikkia. Konserttien ainutlaatuisen
tunnelman luo kirkon huikea akustiikka
ja tilan intiimi tunnelma. Festivaali järjestetään 2.-4. elokuuta.
Kärsämäki tarjoaa matkailijoille idyllisiä yöpymispaikkoja ja ainutkertaisia
tutustumiskohteita. Suomelan leirintäalueella toimii idyllinen vohvelikahvila ja Konttilan pihapiirissä järjestetään
monenlaisia kesätapahtumia yhteislauluilloista koko kylän illalliskutsuihin.
Vanhassa Pappilassa toimivan taiteilijaresidenssin kansainväliset vieraat
elävöittävät paikkakunnan kulttuurituotantoa omalta osaltaan. Yhteisöllinen ja
vireä Kärsämäki yllättää satunnaisen
matkailijan. Tutustu tapahtumiimme:
visitkarsamaki.fi
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Willi Karvia
8.6.2019

N UORET / N AISET & E V K

Karvian teatteriyhdistys esittää:

Musiikkiteatteri MuTe esittää:

KOHTALON TANGO
JUONELLINEN KONSERTTI

Käsikirjoitus: Markku Hyvönen
Ohjaus ja sovitus: Leena Koivula

ESITYSAJAT:
La 27.7. klo 15
Su 28.7. klo 15
Ke 31.7. klo 18
La 3.8. klo 18
Su 4.8. klo 15

(ඛඑගඡඛඉඒඉග
Ke 12.6. klo 19
To 13.6. klo 19
Pe 14.6. klo 19
Lisätiedot,
La 15.6. klo 15 ja 19
varaukset:
Su 16.6. klo 15 ja 19
044 93 22 222
Ti 18.6. klo 19
Ke 19.6. klo 19 willikansa@luukku.com

Lisätiedot ja varaukset:
044 93 22 222

Näytökset Kulttuurikeskus Skantzin
uudella näyttämöllä!

NÄYTTÄVÄ AVAJAISKULKUE, JM-AJOT
LASTENTAPAHTUMIA, NÄYTELMIÄ,
ONKIKIPAILUT, MARKKINAT,
TORITAPAHTUMA...
TAPAHTUMATELTASSA
HUIPPUESIINTYJIÄ, MM:

Willi Karvia on tunnettu kauniista luonnosta, vireästä kulttuurielämästä, lukuisista tapahtumista ja willistä kansasta, joka yhteistyöllä ja talkoohengellä pitää kunnan elinvoimaisena ja houkuttelevana.
Kantin kylään on suurelta osin talkoovoimin noussut esittävien taiteiden katsomo, joka jo ensimmäisenä kesänään tulee toimimaan monipuolisesti eri
kulttuurimuotojen esiintymispaikkana. Kulttuurikeskus Skantz, jonka maamerkki hirsinen katsomokin
on, viettää avajaisiaan 25.-26.5. Alueen historiasta
elinvoimansa ammentavasta Kulttuurikeskuksesta
voit lukea lisää Karvian kunnan matkailusivuilta osoitteesta www.willikarvia.fi. Sarvelan kylästä löydät
Anne Mattilan Taidekahvilan, jonka kauniissa miljöössä rentoudut maittavan kahvilatarjonnan ja musiikkitapahtumien parissa.
Kesäkuussa ajetaan Jokkiksen SM-ajot Torron harrastekeskuksen moottoriradalla. Nuorten-, naisten- ja
EVK-luokkien kansallisen parhaimmiston kokoava
kisa tarjoaa hienon tilaisuuden niin lajiin tutustuvalle
kuin vanhalle konkarillekin, ja niin ikään talkootöillä
kunnostettua aluetta kelpaa esitellä vierailijoillekin!
Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään
perinteisiä Karvia-Päiviä. Ympäri pitäjää on monipuolisia tapahtumia, ja keskellä kylää Kirin nostalgisen tanssilavan ympäristössä on tarjolla musiikkia
joka makuun. Päästäänpä alueella myös saunomaan,
kun siirrettävät saunat kokoontuvat Willeihin Löylyihin!
Kolmen maakunnan rajoilla sijaitseva Karvia on
Willin kansan vieraanvarainen koti, johon olet tervetullut käymään tai viipymään! Tutustu palveluihin:
www.willikarvia.fi , www.karvia.fi

kaikki karvia-päivistä:
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www.lomaraiso.com

040 568 2768
H IETALUOMANTIE 272, K AR VIA
ihan kaikki kesämenot:

WWW. WILLIKARVIA. FI
WWW. KARVIA. FI
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Antiikki ja Keräily Kesäpäivät
Lions Club Simpele | Projektipäällikkö Keijo Asikainen
Tyynelänkatu 2, 56800 Simpele | puh. 040 8282 146
tapahtuma@simpeleenantiikki.fi
www.simpeleenantiikki.fi
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Kirkko kuin Arkangelissa
Teksti Aino Rimppi, kuvat Pyhän Georgios Voittajan kirkko
Pyhän Georgios Voittajan kirkko kohoaa korkealla kalliolla keskisavolaisessa
maastossa, Joroisten Kaitaisissa. Ympärillä on metsää, vähän etäämmällä Pihlasjärvi.
Kirkko on ortodoksinen, mutta monille uskontokunnille tarkoitettu, kertoo sen omistaja. Kirkko on yksityinen
projekti ja nousi keskelle Etelä-Savoa,
koska alueella muita ortodoksisia kirkkoja ei ole. Kirkon rakennutti aviopari,
pianisti Anastasia Injushina ja yrittäjä
Pekka Viljakainen.
Suomesta löytyy 150 erikokoista ortodoksista pyhäkköä. Ortodoksiset pyhäköt voidaan jakaa kahteen ryhmään,
kirkkoihin ja rukoushuoneisiin, tsasounoihin. Kirkon ja tsasounan erottaa toisistaan ikonostaasi, kuvaseinä, valistaa
Viljakainen.

Täysi ikonostaasi

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

Kaitaisten pyhäkkö on kirkko, koska siellä on täysi ikonostaasi, sellainen, joita Venäjältä löytyy vielä hyvät
kymmenkunta ja jotka ovat peräisin
1500-luvulta. Mm. Arkangelissa sijaitsee vastaavanlainen vanha kirkko, jota
mukaellen Pyhän Georgios Voittajan
kirkon suunnitteli arkkitehti Ivan Kanaev. Kirkon rakensivat vuosina 2011
-2013 venäläiset ja suomalaiset käsityöläiset. Hirret veisteli kirvesmieskaksikko Konstantin Kyllönen ja Mauri Rahikainen. Suomalaisesta puusta.
Pyhä Georgios Voittaja -nimensä
kirkko sai omistajan vaimon, Anastasian, jo poisnukkuneen isän kunniaksi.
Käyttöön kirkon vihki Karjalan ja koko
Suomen arkkipiispa Leo vuonna 2013
ja se kuuluu Saimaan ortodoksiseen
seurakuntaan. Sisälle mahtuu viitisen-

Kirkkokahvila

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

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

Lisätiedot ja aukioloajat www.stgeorge.fi
Tiedustelut: info@stgeorge.fi / +358 44 725 75 48
Osoite: Kaitaistentie 345, 79690 Kaitainen
WWW.STGEORGE.FI
JOROINEN
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(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)
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kymmentä henkeä. Kirkossa toimitetaan säännöllisesti jumalanpalveluksia
suomeksi ja kirkkoslaaviksi, talvella
kerran ja kesäisin kaksi kertaa kuussa.
Pyhiinvaeltajille ja matkailijoille portit
ovat avoinna kesätorstaista sunnuntaihin.

Pyhiinvaelluskohde
ja nähtävyys
Kirkko ei ole bisnes, painottaa Pekka
Viljakainen. Se on pyhiinvaelluskohde
kuten ortodoksit käyntinsä mieltävät.
Tietysti se on myös nähtävyys, kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus.
Sen merkitys painottuu niin ikään matkailuun, ja niinpä sen ovat jo löytäneet
monet luterilaisetkin.
Viljakainen kertoo tyytyväisenä, miten pyhäkköä on tultu katsomaan La-

pista asti. Venäläisiä ryhmiä tulee usein,
totta toki. Kerran omistaja kuuli ääniä
kirkon ovelta, ja kun hän meni katsomaan, löytyi oven takaa ryhmä japanilaisia. He olivat löytäneet pyhäkön netistä ohikulkumatkallaan Savossa. Ihan
sattumalta.
Kirkon välittömässä läheisyydessä on
kirkkokahvila, josta saa pientä suolaista
syötävää. Ryhmät voivat tilata ruokatarjoilun. Kahvila on avoinna touko-elokuussa to-su klo 11-17. Pyhän Georgios
Voittajan kirkko sijaitsee Kantatie viiden länsipuolella Joroisten Kaitaisissa,
puolivälissä Mikkeliä ja Varkautta. Tieltä poikkeaa länttä kohti Kaitaistentie,
mitä pitkin ajetaan noin 345 metriä ja
käännytään oikealle, Pyhän Georgios
tielle. Helsingistä matkaa autolla kertyy
noin 350 kilometriä.
www.stgeorge.fi

SINIVALKOINEN
MAA

100
VUOTTA

Matkalla
Suomessa

SINIVALKOINEN MAA
100 VUOTTA
Matkalla Suomessa

JORMA
HEMMI

JORMA HEMMI

Melkoinen järkäle tämä Jorma
Hemmin omakustanteinen kirja.
Viisisataa sivua Suomen matkailusta kertovaa artikkelia ja kuvaa.
Jorma kertoo käyneensä neljän
100
vuoden aikana jokaisessa kirjan
100
100
kohteessa ja voi vain kuvitella millainen kilometrimäärän
hän on tul-BLUE AND WHITE COUNTRY
100 ЛЕТ
青と白の国
lut ajelleeksi ympäri
Suomen.
100年
СТРАНА ТЫСЯЧИ ОЗЕР
100 YEARS
Kirja on kokonaisvaltainen
katПутешествуя по Финляндии
Travelling in Finland
フィンランドを旅して
ヨルマ
・
JORMA
saus
maamme
matkailua,
lähiヘンミ
ヨルマ・ヘンミHEMMI
JORMA HEMMI
historiaa ja itsenäisyyttä, kattaen
koko Suomen kaikkina vuodenaikoina ja mielenkiitoisina kohteina. Kirja soveltuu hyvin matkailun
ammattilaisille, lahjaksi moniin
tilaisuuksiin ja vain mielenkiitoi100
seksi luettavaksi nojatuolimatkal100
100
la Suomessa. Kirjaa on saatavana
Данная книга представляет собой уникальный
путеводитель, в котором представлены самые
важные туристические достопримечательности
Финляндии – музеи, памятники культуры,
национальные парки и многое-многое другое.
Книга предлагает читателю познакомиться
с Суоми – страной со столетним опытом
независимости – с ее историей и этапами
развития. Здесь мы собрали для Вас лучшие
фотографии Страны тысячи озер. Приятного
чтения и просмотра!

This book is a unique travel book for it
presents the most important tourist attractions
and events in Finland. These attractions are
therefore today’s tourist destinations, although
they do also convey information and reveal the
recent history of Finland and the prominent
figures that are or have been significant to
Finland. The book offers a great opportunity to
explore our beautiful country in diverse ways,
presenting it also in various seasons of the
year. The book contains plenty of reading and
images to behold.

青と白の国

СТРАНА
ТЫСЯЧИ
ОЗЕР

BLUE AND
WHITE
COUNTRY

年

ЛЕТ

YEARS

Путешествуя
по
Финляндии

Travelling in
Finland

フィンランドを旅して

ЙОРМА
ХЕММИ

Den här boken är en unik turistbok, för den
presenterar Finlands viktigaste sevärdheter
och evenemang, samt de museer och
minnesmärken som är betydande för turisten.
Dessa är alltså dagens turistsevärdheter,
men de förmedlar kunskap och berättar om
Finlands närhistoria och om de personer
som är eller har varit viktiga för vårt land.
Boken erbjuder en möjlighet att bekanta sig
med vårt vackra land på ett mångsidigt sätt
och presenterar Finland även under de olika
årstiderna. Boken innehåller rikligt med både
texter och bilder.

Cet ouvrage présente les destinations de
voyage et les sites touristiques les plus
fascinants en Finlande. Le contenu de
l’ouvrage offre un aperçu sur les événements
de l’histoire centenaire du pays et présente
les personnages qui jouent ou qui ont joué un
rôle important dans le développement de la
Finlande. Le lecteur est invité au voyage à la
découverte de différentes régions du pays à
travers de belles images qui démontrent les
effets des saisons changeantes sur la nature
sauvage finlandaise.

LES

蓝白色的国
家独立

DET BLÅVITA
LANDET

ANS
DU PAYS
BLEU ET
BLANC

年

ÅR

myös kieliversioina mm. englanti,
蓝白色的国家
venäjä, ruotsi,
kiina. Nettihinta kirjalla on 30 e独立100年
+postikulut
På resa i
Finland

し
て
畅游芬兰

畅游芬兰

JORMA
HEMMI

Lisätietoja kirjasta
JORMA
JORMA HEMMI HEMMI
www.sinivalkoinenmaa100vuotta.fi
tai suoraan, hemmijorma@gmail.com
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DET BLÅVITA LANDET
100 ÅR

Un voyage en
Finlande

På resa i Finland

JORMA
JORMA HEMMIHEMMI

Suomen Pankin
rahamuseo
ЙОРМА ХЕММИ

Kiehtova retki
rahan maailmaan

Avoinna
ti–pe 11–17
LES 100 ANS
la–su 11–16
DU PAYS BLEU ET BLANC
Un voyage en Finlande
Snellmaninkatu 2
puh.
JORMA
HEMMI 010 19 5702
www.rahamuseo.fi
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Lappeenrannan kesässä
Lappeenrannan museoiden kesässä taidetta,
menneisyyden ääniä ja hantien kulttuuria.
Lappeenrannan taidemuseon kesässä on esillä Väinö Rautio - viipurilaissyntyisen taiteilijan retrospektiivinen näyttely sekä 370-vuotiasta Lappeenrantaa juhlistava näyttely
Saimaan rannalta. Taiteilija Väinö Raution syntymästä
tulee 125 vuotta tänä vuonna. Lappeenrannan taidemuseon
retrospektiivinen näyttely koostuu museon omien ja yksityiskokoelmien teoksista. Rautio tunnetaan monipuolisena
maisemien, asetelmien, muotokuvien ja omakuvien tekijänä. Kiinnostavan kokonaisuuden muodostavat välirauhan
aikana synnyinkaupunki Viipurissa maalatut teokset.
Etelä-Karjalan museon kesänäyttely on Pyhän koiran
niemi - Siperian alkuperäiskansojen tarinoita ja kulttuuria
Hanti-Mansiasta. Hanti-Mansian Luonnon ja ihmisen museon kanssa toteutettu näyttely esittelee suomalais-ugrilaisen hantikansan muinaisia taruja ja kulttuuria. Kansatieteellisessä näyttelyssä tutustutaan hanteihin ja heidän esineistöönsä, kulttuuriinsa ja kiehtoviin taruihin ihmisen, eläinten
ja luonnon yhteydestä. Toisena näyttelynä esillä on HIISI
– Etelä-Karjalan merkittäviä muinaisjäännöskohteita, jossa eläydytään vanhan kansan pyhiin paikkoihin, eli hiisiin.
www.lappeenranta.fi/museot
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KOHTAA UPEA MAAILMANLUOKAN PIKKUKAUPUNKI

KYSY LISÄÄ! Haminan matkailuneuvonta
SpaHotel Hamina
Sibeliuskatu 32
p. 040 1991330
info@hamina.fi

Kesäinfo Lipputorni
Kaivokatu 6
p. 040 199 1346
Avoinna kesä-elokuu

HAMINAN
LIPPUMAAILMA

www.visithamina.fi | www.miekatmuuritmusketit.fi | www.haminanlippumaailma.fi

Minna Canthin Kuopio
”Lähdettäisiin sitten jalkamatkalle yhdessä Savon saloja
kiertelemään. Me elämme hyvin hiljaista elämää täällä, tytöt
ja minä. Työtä teemme, että oikein hirvittää. Ja välistä virkistämme mieltä mariagilla ja kävelyretkellä. Muuten täällä
vanhat ja uudet aatteet usein joutuvat kolisiooniin. Minä joka
en liiku ollenkaan paljo ihmisten kesken, olen kuitenkin heillä
suurena silmätikkuna, vanhoilla olijoilla nimittäin. Ehkä siitä syystä, että aina kuin vaan tilaisuutta on, isken niin ankaran kiivaasti kiinni.” (Minna Canth kirjeessään Hilda Aspille
22.1.1885)
Minna Canthin Kuopio –näyttelyssä kerrotaan Canthille läheisistä ihmisistä ja Kuopiosta. Esillä on kirjailijalle ja
hänen perheelleen kuuluneita esineitä. Ihmisiä ja kaupunkia
kuvataan myös valokuvien kautta. Lähteinä on käytetty ennen
kaikkea Canthin kirjeitä vuosilta 1880-1897.
Leikkijöitä ja kaupankävijöitä näyttelyssä odottaa lapsille
suunnattu Lankakauppa. Minna Canthiin voit viettää mukavan päivä kauniissa pihapiirissä keskellä kaupunkia. Kuopion
korttelimuseo Kirkkokatu 22 70100 Kuopio. kuopionkorttelimuseo.fi Minna Canthin Kuopio Näyttely Kuopion korttelimuseossa 10.5. - 3.11.2019
Kuva: Victor Barsokevitsch / Kuopion kulttuurihistoriallinen
museo

M A T K A I L U lehti

2 • 2019

49

Lappeenrannan kesäteatteri sijaitsee Saimaan ympäröimällä korkealla niemellä, jonne on rakennettu linnoitusrakennelmia jo
1700-luvulla. Kesäteatteri on rakennettu entisöityjenlinnoitusvallien lomaan. Sekä näyttämö että katsomo ovat katettu. Teatteri
on esteetön.

Musiikkinäytelmä Kari Tapion
elämästä Lappeenrannassa
“Kari Tapio oli yksi meistä, mieleltään
ja mielestään “kansanmies”, joka omasi
koruttoman komean äänen”

Yleisöennätyksensä viime kesänä
tehneen Lappeenrannan kesäteatterin
tulevan kesän näytelmä on “Olen suo-

malainen”. Komediallinen musiikkinäytelmä kertoo rakastetun tulkitsijan,
Kari Tapion elämästä ja urasta iloineen,

Lappeenrannan

kesä teatteri
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suruineen ja loistoineen. Näytelmässä
kuullaan Kari Tapion suurimpia hittejä,
jotka yhdessä dialogin kanssa muodostavat mieleenpainuvan kuvan upeaäänisestä taiteilijasta.
Näytelmän käsikirjoittaa Mika Räinä. “Käsikirjoitusta tehdessäni olen
törmännyt valtavaan määrään mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka ovat
jääneet minulta aiemmin pimentoon.
Näitä herkkuja paljastetaan Olen suomalainen –näytelmässä. Hän painottaa

myös, että kesäteatterin ryhmällä on
loistava tapa tulkita tätä musiikillista
elämäntarinaa. Laulut eivät ole irrallisia numeroita, vaan ne soljuvat osana
tarinankerrontaa. Haluamme, että katsojat näkevät aidon ihmisen julkisivun
takana, sanoo Räinä.
Näytelmän rooleissa nähdään Kari
Tapiota esittävä Antti Paavilainen, puolisoaan Piaa näyttelevä Miia Nuutila,
mm. Reijo Taipaleen kenkiin astuva
käsikirjoittaja-näyttelijä Mika Räinä,

sekä Tatu Siivonen, joka esittää tarinassa lukuisia henkilöitä Kari Tapion
elämän varrelta. Näyttämöllä nähdään
myös lahjakas tanssiryhmä. Ohjauksesta ja koreografiasta vastaa Osku
Heiskanen ja livemusiikista A.P Band,
Suomen ykköskaartin muusikot, joilla
on vankka vuosien kokemus teatterissa
esiintymisestä.
Näytökset 25.6-3.8.2019.
www.lappeenrannankesateatteri.fi

Musiikkikaupungin
perinteet elävät
FT Tuula Vuolle-Selki
Kotka on ollut vahva musiikkikaupunki
aina 1800-luvulta lähtien. Sahojen, paperiteollisuuden ja sataman työväki kaipasi myös tanssia ja huvituksia. Kotkan
ravintoloissa soittivat yhtyeet, joiden
ohjelmistoon ajan uudet virtaukset heti
asettuivat.
Kansallista ja kansainvälistäkin kevyen musiikin taitoa kaupungissa on ollut

runsaasti koko 1900 luvun ajan; mm.
Harmony Sisters, Veikko Lavi, Juha
Vainio, Erkki Liikanen, Eero Koivistoinen, Tapani Kansa ja Marita Taavitsainen tunnetaan eri vuosikymmenien kotkalaisina taiteilijoina.
Kotkassa on paljon musiikkitapahtumia ympäri vuoden. Tunnetuin tapahtuma on Meripäivät. Moni on ihastunut

myös kesän alun musiikkitapahtumaan,
Kymijoen Lohisoittoon, joka soi tänä
vuonna 5.6-9.6.
Vuoden jokaiselle viikolle löytyy musiikkitarjontaa klassisesta musiikista iskelmään ja jazziin.
Musiikkielokuva Keisarikunta kertoo maankuulun jazz-ravintola Fennian
muusikoista, ystävyydestä, musikaalisesta ja vauhdikkaasta elämänrytmistä
Kotkan satamakaupungissa 1950-luvun puolivälissä. (Pekka Mandart 2004,
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti).

Meripäivät
Suomen monipuolisin ja värikkäin kaupunkifestivaali on kerännyt kansan juhlimaan aina vuodesta 1962 alkaen. Tapahtuma-aika on heinäkuun viimeinen
viikonloppu. Tarjolla on avajaisparaati,
satamaravintolat, useat konsertit, merimarkkinat, alueohjelmaa, Lasten Meripäivät, tivoli, taidenäyttelyitä ja urheilutapahtumia.
Tapahtuman ydinalueena on toiminut
viime vuosina Kantasatama ja satamasta torille johtava Kauppakatu, jotka ovat
toimineet markkina-alueena. Meripäivät ovat koko perheen tapahtuma ja lapsille järjestetäänkin samaan aikaan Lasten meripäivät Toivo Pekkasen koululla.

Kotkan meripäivät 1980-luvulla. (Kymenlaakson museo).
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Lähteet: http://www.kotka.fi/asukkaalle/
kulttuuripalvelut/musiikki
Kauppinen, Heikki, Meillä soi.
Kotkan ja Haminan kevyen musiikin
värikkäät vaiheet. Kotka 2014.
https://www.meripaivat.com/
http://www.lohisoitto.fi/
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Voittoisa Järvi-Suomi
Haastattelu Aino Rimppi, kuvat Julia Kivelä
Western Lakeland –alue voitti ITBmessujen yhteydessä järjestetyn Sccandinavian Outdoor Awards –kilpailun Delopment-sarjan Berliinissä. Kilpailun raati koostui saksalaista matkanjärjestäjistä ja lehdistöstä, joka piti
merkittävänä tämän alueen yhteistyötä. Järvi-Suomi ja erityisesti läntinen
Järvi-Suomi herättävät nyt kiinnostusta maailmalla.
Western Lakeland kattaa koko läntisen Järvi-Suomen neljä maakuntaa:
Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan. Maakunnat
ovat yhdistäneet voimansa ja ahertavat
kansainvälisen matkailun parissa yhteistyössä Business Finlandiin kuuluvan Visit Finlandin kanssa. Tiivis yhteistyö aloitettiin vuoden 2018 alussa.
Keski-Suomessa alkoi 1.2.2019 Jyväskylän kaupungin/Visit Jyväskylän
hallinnoima Lakeland Jyväskylä Re-

gion -hankekokonaisuus, joka rahoitetaan EAKR- ja kuntien rahoituksella
sekä Keski-Suomen kehittämisrahaston ja matkailuyritysten rahoituksella. Hanke jatkaa vuosina 2014-2018
Keski-Suomen kauppakamarin hallinnoimien kansainvälisten matkailuhankkeiden työtä. Hankkeen yhtenä
tavoitteena on saada kansainvälisille matkailijoille yksi yhteinen osoite,
josta saa tietoa Keski-Suomen matkailutarjonnasta, kertoo projektipäällikkö
Päivi Heikkala.

Saksalaisia ja japanilaisia
matkailijoita
Visit Finland markkinoi Suomea ulkomaisille matkailijoille neljänä suuralueena. Näitä ovat Helsinki, Lappi, Lakeland ja saaristo. Myös niin sanottu
Western Lakeland -alue on osa yhtä
suurta Lakeland Finland -aluetta, jo-

hon kuuluvat myös esimerkiksi Saimaan alue ja Kainuu. Yhteinen viesti
on ulkomaille tärkeää, sillä Suomi on
kansainvälisesti pieni matkailumaa,
toteaa projektipäällikkö Heikkala.
Lakeland -alueen yhteisenä tavoitteena on vahvistaa maailmalla Suomesta mielikuvaa myös järvimatkailumaana. Strateginen tavoite on olla
6-10 vuoden kuluttua yhtä tunnettu
matkailualue Suomessa kuin Lappi.
Ylimaakunnallisessa Western Lakeland -yhteistyössä mukana olevat alueet haluavat yhdessä kehittää alueensa
kansainvälistä tunnettuutta, vahvistaa
näkyvyyttä ja edistää läntisen JärviSuomen matkailutoimijoiden palveluiden myyntiä.
Läntisen Järvi-Suomen pääkohdemaita ovat saksankielinen Eurooppa
ja Japani. Saksalaiset asiakkaat ovat
erityisen ihastuneita järviluontoon
ja mökkeilyyn. Japanissa puolestaan
erityisesti suomalainen sauna on erittäin kiinnostava tuote. Keski-Suomi
tunnetaankin Saunamaakuntana. Alueelta löytyy muun muassa Saunakylä Jämsässä. Vuosittain järjestettävä
Saunamaakuntaviikko (tänä vuonna
29.6.-7.7.) on myös houkutellut japanilaisia asiakkaita muun muassa Peurungassa järjestettäviin Saunanlämmityksen MM-kisoihin. Tänä vuonna
kisoista on Japanissa oma versio: Sauna Heating Championship Japan Cup
12.4.2019.

Hanke työllistää ja
pitää kiireessä
Visit Jyväskylän henkilöstö kasvoi yhdeksään henkeen Lakeland – Jyväsky-
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Visit Jyväskylä ja Keski-Suomen
kauppakamarin kansainvälisen matkailun hankkeet ovat jo useamman
vuoden ajan tehneet töitä alueen
tunnettuuden edistämiseksi. Alueelle on tuotu kansainvälisiä matkanjärjestäjiä ja median edustajia, ja
Western Lakeland on markkinoinut
yhteisillä kohdemaihin suunnatuilla
kampanjoilla aluetta myös kuluttajille. Visit Finlandin kansainvälisille
matkanjärjestäjille suunnatussa Online -tuotemanuaalista löytyy myös
hyvin tietoa Järvi-Suomesta. Jyväskylän alueen matkailusuositukset
ja tuotteet löytyvät sivulta: http://
www.finland-product-manual.com/
jyvaumlskylauml-region.html
lä Region -ohjelman ja alueen lisääntyneen matkailutyön myötä. KeskiSuomesta on Lakeland – Jyväskylä
Region -ohjelmassa mukana 21 kuntaa
ja 20 matkailuyritystä, joten työtä tehdään paljon myös ympäri maakuntaa,
kertoo Päivi Heikkala.

- Keräämme maakunnassa ja yrittäjiltä toiveita ja palautteita kansainvälisestä matkailutyöstä, että voimme kehittää toimintaamme ja luoda alueella
pysyvämmän kansainvälisen matkailumarkkinointimallin. Keski-Suomesta
löytyy todella hyviä matkailuyrityksiä

ja heidän tuotteitaan, joita on helppo
markkinoida maailmalla. Pyrimme
myös antamaan valmennusta alueen
matkailuyrityksille, että he esimerkiksi voisivat kehittää kansainvälisiä matkailupalveluitaan.

Matkailuvisa
ja vähän muutakin
1. Milloin Suomen Matkailijayhdistys perustettiin?
2. Missä on Suomen ensimmäinen luonnonsuojelualue?
3. Missä sijaitsee ” Hiljainen kansa”
4. Montako pylvästä on Eduskuntatalon edessä?
5. Mikä kaupunki tunnettiin 1800 luvulla Nikolain kaupunkina?
6. Onko Suomen matkailutulo positiivinen vai
negatiivinen?
7. Kenellä on eniten ministeripäiviä Suomessa?
8. Milloin Uspenskin katedraali otettiin käyttöön?
9. Ketkä Presidenteistä ovat upseereita?
10. Mitä tarkoittaa karjalankielen sana ”juska”?

Vastaukset
1. v. 1887, 2. Imatran Kruunupuisto v. 1842,
3. Suomussalmella, 4. 14 kpl, 5. Vaasa,
6. Negatiivinen, 7. Johannes Virolaisella,
8. v. 1868,
9. Ahtisaari ja Niinistö oli Kapteenit, Mannerheim oli
Marsalkka,
10. Uunin savupeltiä			
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Mikä Raitti 181 on...
Raitti 181 on Sauvon alueelle olevien yrittäjien ja yhteisöjen yhteistyöllä toteutettu,
matkailijoita, mökkiläisiä kuin kuntalaisiakin palveleva sivusto. Raitti 181 yhteenliittymällä tavoitellaan matkailijoiden parempaa tiedottamista alueen palveluista ja tarjonnasta.

Seutukunnan tärkeä valtaväylä
on kantatie 181
Ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa kokea Raitti
181. Matkailija voi tehdä omasta Raitti 181 -kokemuksestaan juuri itselleen sopivan, ajamalla tietä 181 ja poikkeamalla eri palveluntarjoajille. Voit poimia tarjonnasta omas-

ta mielestään parhaat ruokapaikat, parhaimmat
lähiruuat, sopivimmat liikunta-aktiviteetit, niin
maalla kuin merelläkin, nauttia musiikkiesityksistä tai vaikka hiljentyä rantakalliolla ja
kuunnella meren aaltoja.
Raitti 181:n varrelta löytyy kaikki mitä onnistuneeseen retkipäivään tai lomaan tarvitaan:
laadukasta lähiruokaa, majoitusta, ravintoloita,
luontoelämyksiä, kulttuuria, käsitöitä, putiikkeja ja tilapuoteja.
Näe, koe ja nauti paikallisista palveluista, tuotteista ja
elämyksistä Sauvon kierroksella. Olemme vain puolen
tunnin ajomatkan päästä Turusta, Salosta tai Teijon kansallispuistosta

Tentsile Experience Grelsböle
Grelsbölen Tila & Itsepalvelukioski
P. 044 533 0701
www.grelsbole.fi | info@grelsbole.fi
TentsileExperienceGrelsbole
GrelsbolenTila
kyltti200x100mm_GrelsbolenTila.indd 1

21.8.2018 18.31.42

Grelsbölessä koet unohtumattomia elämyksiä Tentsilemäellä leijutaan puihin kiinnitetyissä teltoissa tai Amok
xxl-riippumatoissa. Tentsilemäki houkuttelee majoittautumaan metsän siimekseen, kauniin laakean kallioaukean ja laavun
syleilyyn. Lemmenpesässä koet meren raikkauden ja ihastuttavat merimaisemat. Unohtumaton lahjaidea, myös hääpareille.
Grelsbölessä nautit päivästä luontopolulla, patikoiden, hiidenkirnulla käyden tai vieraillen maatilamuseossa. Emäntä loihtii
yöpyjille lähiruoka-aterian nokipannukahvin kera. Merenrantasauna lämpiää käden käänteessä ja voit pulahtaa uimaan tai
kokeilla melomista harrastekajakilla. Pistäydy myös tilan itsepalvelukioskilla, josta voit ostaa maatilan kausituotteita ja leipomon herkkuja. Grelsbölen emännän catering-palvelu loihtii maittavat ateriat ja leivonnaiset erilaisiin tilaisuuksiin.

Sauvon Kädet Kesänäyttely järjestetään 15.6.- 11.8.

2019. Olemme auki ti-pe klo 12-18 ja la-su 11-15. Olemme
auki myös sopimuksen mukaan.
Sauvon Kädet järjestää perinteiseen tapaan Kesänäyttelyn
Karunan meijerissä (Karunantie 1214, 21590 Karuna). Tarjolla on tämän kesän vapaapääsy tutustumaan meidän kuvataiteilija vierailijan Sampsa Sarparannan tekemiin taideteoksiin ja
mahdollisuus ostaa laadukkaita design tuotteita.
Mitä: Taidenäyttely-Sampsa Sarparanta ja design tuotemyynti
Missä: Karunan Meijeri, Karunantie 1214, 21590 Karuna
Koska: 15.6.-11.8.2019, ti-pe klo 12-18 ja la-su 11-15.
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Tapahtuma- ja tilausravintola
Kalle´s Backa 55
Sauvontie 55, 21570 SAUVO
P. 040 551 4387 / Rami Tapper
rami.tapper@elisanet.ﬁ
www.tappers.ﬁ
kallesbacka55
kyltti200x100mm_KallesBacka.indd 1

21.8.2018 18.40.13

Kalle’s Backa 55 Kalle’s Backa 55 sijaitsee Kallenmäen historiallisella alueella aivan keskustan tuntumassa, kivenheiton
päässä Sauvon kivikirkosta. Pieteetillä remontoidut tilat tarjoavat viihtyisän vaihtoehdon erilaisen juhlien järjestämiseen. Tunnelmalliseen ravintolasaliin mahtuu 48 vierasta ja kesäaikaan katettu terassi, vehreä puutarha ja kota antavat vielä runsaasti lisätilaa.

Tervetuloa juhlimaan perheen kesken tai työporukalla
Valmistamme kaikki ruuat itse omassa keittiössämme ja suosimme Sauvolaisten lähitilojen tuottamia raaka-aineita. Ravintolassamme on A-oikeudet. Catering-palvelumme voi toimittaa tarjoilut myös luoksesi. Pitkä kokemuksemme ravintolatyöstä ja ohjelmapalveluista sekä yhteistyö muiden raittilaisten kanssa takaavat juuri sinun seurueesi näköisen juhlan tai kokouksen. Tehdään
tilaisuudestasi ikimuistoinen!

Kulttuuritarjontaa Sauvossa Jos haluaa luonto- ja makuelämysten välillä piipahtaa
rauhoittumaan, kannattaa kierros aloittaa Sauvon keskiaikaisesta upeasta kivikirkosta. Se
on samalta ajalta kuin Turun tuomiokirkko. Sauvon runsaista aatelisista johtuen kirkossa
on säilyneitä aatelisvaakunoita enemmän kuin missään muussa Suomen kirkossa. Vanhin
puuveistos on 1200-luvulta ja asehuoneessa olevat yli 100-vuotiaat hevosvetoiset hautajaisvankkurit ovat harvinaisuuksia.
Hevoset näkyvät tänä vuonna Sauvossa, kun 11.6. aukeaa Sauvon kotiseutumuseossa
”Hevosen voima” -näyttely. Näyttelyssä avautuu esineiden, kuvien ja muistelujen kautta
hevosten rikas historia paikkakunnalla. Museon pihapiiri koostuu vanhasta maalaistalomiljööstä. Vahtisten tilan päärakennukseen kootaan joka kesä uusi näyttely ja siellä on myös
kahvila ja museopuoti. Pihapiirissä on lisäksi vanha aittta sekä muualta tuodut luhti, savusauna ja Miinan mökki. Miinan mökki on sisustettu 1900-luvun alun torpan mukaiseksi.
Museon puutarhassa on vanhojen sauvolaisten perennojen kukkamaa sekä 4 H:n ylläpitämä
kasvimaa vanhoina yrtteineen.

Hereford Lihapuoti
Salmensuun Tila
Laanilantie 70, 21570 Sauvo
P. 050 595 6252 Mari
www.salmensuu.com |
salmensuuntila

Salmensuun veljekset Antti ja Tero toivottavat hyvän ruuan ystävät tervetulleiksi

kyltti200x100mmSalmensuunTila.indd 1

21.8.2018 18.44.23

Maukasta luomupihvikarjanlihaa suoraan tilalta ympäri vuoden Salmensuun tilan Hereford-lehmät vasikoi-

neen viettävät kesät vaeltaen niityillä ja rantaruovikoissa. Talvella lehmät oleilevat vapaina avoimissa pihattonavetoissa.
Hereford Lihapuodin palvelevalta lihatiskiltä saa makoisat lihat ja makkarat keväästä syksyyn. Itsepalvelukioski LihaLuukku
on avoinna joka päivä.
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Suoramyynti ja kesäkahvila
Wanha Liesniemi
Wanha Liesniemi, Liesniementie 11, 21570 Sauvo
www.wanhaliesniemi.fi
Puh. 0400 595 547
Löydät meidät Facebookista.

Wanha Liesniemi Wanhan Liesniemen kivisen kartanorakennuksen jykävä hovlikellari on nähnyt keskiaikaina liikkuneet
kyltti200x100mm_WanhaLiesniemi.indd 1

21.8.2018 18.38.50

oikeat ritarit ja sotapäälliköt kuin 2000-luvun matkailijat. Holvikellarissa järjestetään esittelykierroksia ja historiatilaisuuksia.
Mansikka-aikana on kesä parhaimmillaan. Omenapuut, luumupuut ja päärynäpuumme ovat kukassa ja mehiläiset keräävät
mettä niiden kukista. Tilallamme on kaikkiaan kasvamassa yli 700 erilaista hedelmäpuuta. Mansikka kesästä 2019 alkaen
Luomua, Esittelykierroksia halukkaille mehiläistenhoidosta. Miltä tuntuisi syksyllä tulla poimimaan suoraan pellolta opastetusti maissin tähkät ja vesimelonit?

Luonnollisten elämysten koti
Lähiruokaa, majoituspalvelua, elämyksiä ja
hyvää oloa idyllisessä ympäristössä.

P. 045 669 0669

www.ammila.fi

Elämys Ämmi Tarjoamme sinulle lähiruokaa, elämyksiä ja hyvää oloa idyllisessä ympäristössä. Green Care-palveluntar-

joajana räätälöimme sinulle teemaviikonloput, ilta- ja päiväkurssit, tykypäivät ja tilavierailut. Juhlapalvelut ja tilaussavusaunamme palvelevat teitä silloin kun sinä haluat.
Meiltä löytyy erilaisia majoitusvaihtoehtoja, josta voit valita mielesi mukaan. Voit majoittua kodinomaisesti hirsitalossamme, satumajoissa metsän siimeksessä tai puussa leijuvassa teltassa. Villa Kotkanhovi on hulppea kelohirsimökki, jossa voit
nauttia poreammeesta merinäkyvillä.

Hännilän hevostila
Majoitusta & elämyksiä
Hakalantie 70 21590 KARUNA
P. 050 331 8642 Liina Aho
liina@hannilantila.ﬁ
www.hannilantila.ﬁ hannilantila

Hännilän tila, hyvän olon hevostila - metsän sylissä Hännilän Tila on hevos- ja matkailumaatila keskellä idyllistä
kyltti200x100mm_HannilanTila.indd 1

21.8.2018 20.17.38

maaseutua Sauvon Karunassa. Hännilässä voit majoittautua viihtyisässä rintamamiestalossa, nauttia eläinten seurasta, irtautua
arjesta tai vain olla ja nauttia hetkestä. Tarjoamme monenlaista mukavaa leppoisaan lomaan sekä rentouttavaan hevosteluun.

MinBy:n kasvattaa puhtaita marjoja sekä valmistaa kotitekoisia tuotteita oman maun mukaan. Tilan marjanviljelyssä pyri-

tään vähentämään kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta mm. viljelemällä 100 mustaherukka ja pieni määrä karviaisia isoissa
saaveissa. Tällä viljelytekniikalla haetaan IPM-viljelyn hyötyjä ja pyritään helpottamaan raskaimpia työvaiheita.
Itse viljellyistä marjoista ja tulevana kasvukautena luomumetsän keruutuotteista valmistetaan kotitekoisia tuotteita, kuten
marmeladimakeisia, kuivattuja jauheita ja rouheita. Tuotteet valmistetaan puhtaista raaka-aineista ja alusta asti itse. Niissä
näkyy tekijänsä kädenjälki. Tuotteet ovat terveellisiä, eivätkä sisällä ylimääräisiä lisä- tai säilöntäaineita. Soveltuvat erityisen
hyvin lahjaksi, tuliaisiksi tai omaan käyttöön.
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Karjalasta kajahtaa
Kevättä rinnoissa sanoi pääsky, kun talitintin näki, Niin se vaan
tämäkin talvi meni, onhan juuri näinä aikoina kevätpäivän tasaus ja siirrytään kesäaikaan, lieneekö viimeinen kerta vai ei,
toivottavasti tästä ei jahkata vuosia ennekuin saadaan valmista.
Etelä-karjalassa kevättalvi noudatteli samoja suuntia kuin ennenkin paitsi jokunen pilkkikisa jouduttiin perumaan. Imatralla jääiglu meni mönkään mutta aktiivinen työryhmä suivaantui
sen verran että tekivät komean jääliukumäen sen jäistä ja kasaten lisää lunta, että mäki oli 10 m korkuinen ja jossa liukujia piisasi pitkän aikaa. Liukumäen ympärillä järjestivät iglu
tekijät upean jääsoitinkonsertin. Tapahtuma keräsi tuhatpäisen
yleisön ja oli ihastuksen kohde kaikille imatralaiselle. Kuva
puhukoon puolesta. Tulevaa tapahtumaa pukkaa pitkin kevättä ja kesää. Maaliskuussa Rajavartiolaitos täyttää 100 vuotta
ja sen kunniaksi 21.3 avautuu juhlanäyttely Raja 100, Imatran
kaupungintalolla ja on avoinna aina elokuun loppuun saakka. Toukokuussa on perinteiset kalamarkkinat, jossa mukana
myös Imatran perhokalastajat. Mustan ja Valkoisen teatteri sekä Kuninkaan pidot aloittaa kesäkauden kunnolla. Moottoripyörät pärähtävät Vuoksen varrella käyntiin puolessa välin kesäkuuta, josta on muodostumassa taas kymmenien tuhansien
katsojien juhla, Imatranajo. Imatralla on saatu Imatran kosken
massiivinen patotyö päätökseen ja koskinäytöksiä on luvassa
juhannuksesta alkaen. Jokiristeilyt ja Saimaan risteilyt alkavat
pääsääntöisesti kesäkuussa. Parikkalassa kuutostien varrella
oleva Patsaspuisto on mielenkiintoinen tutustumiskohde satoine erilaisine patsaineen. Tien toiselta puolella on lähde, josta
voi hakea virkistävää juomavettä matkalle mukaan. Simpeleen
Antiikki ja Keräilyn myyntimessut heinäkuun puolessa välin
kokoavat yleisöä ja myyjiä teemalla Sodan vuodet Rautjärvellä. Samalla on nähtävissä Rautjärvi-Simpeleen reserviläisten keräämä sota-ajan näyttely sekä Karjalaisseuran esitelmä
evakkoon lähdöstä. Simpeleen Marttojen sota- ajan ruokatarjoilusta kertova näyttely ja maistiaiset.
Punkaharju, toisena kruunupuistona Suomessa on kaunista
katseltavaa, missä silmä lepää. Entinen taideluolasto Punkaharjun Tuunaansaaressa on herännyt uuteen kukoistukseen,
kun Luola Events aloitti tiloissa konsertti- ja tapahtumatoiminnan. Luolaston Kalliosali on jo itsestään uniikki tapahtumatila

1000 hengelle, jossa on satsattu voimakkaasti ääni- ja valotekniikkaan, jolloin saadaan upea tunnelma tilaan.
Tässä pieni otos Karjalasta. Näiden tapahtumien lisäksi on paljon
muutakin nähtävää ja koettavaa Runon ja Rajantien molemmin
puolin. Maisteltavia Karjalaisia herkkuja löytyy monesta paikkaa matkan varelta
Tervetuloa nauttimaan ja viihtymään.
Vuoksen Lautturi
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Menu À la Kalastuspuisto
Meillä voit järjestää...

• Perhejuhlia – pienet perhepiirissä tai koko suvun kattavat suurjuhlat
• Yritysten kokous- ja koulutustilaisuudet (maks. 25 hlö)
• Tyky/Tyhy-päivät aktiviteettien kera (tikka, mölkky, tietokilpailu, värikuula,
souturetki Vuoksella tai mitä yhdessä ideoimmekaan)
• Kalastuspuiston ”Tapahtuma-Areenalla” isojakin yleisötapahtumia messuista
kalamarkkinoihin, vesiurheilukilpailut...

Ravintola Wanha Virveli
•
•
•
•
•
•

A-oikeudet
Ryhmille erilaisia menukokonaisuuksia
Lohikeittoluonas päivittäin
Pitopalvelu (toimitamme ruokatilauksia isollekin porukalle myös muualle)
Lounaskahvilasta maittavat tuotteet kesäpäivien herkutteluun
Soppatykit 2 kpl isojen henkilömäärien ruokailuun

Kalastus

• Omasta lohialtaasta lohta savustettuna, kylmäsavustettuna tai graavattuna
• Kalaspalvelut (vuokrattavissa soutuveneet ja välineet)
• Omatoimikalastuspaketti Vuokselle 2 pv. (sis mökkimajoitus petivaatteet, aamupala,
lounas, luvat sekä välineet 2 henkilölle 210 €)
• Lohiallas onkimiseen
• Opastetut kalastusmatkat saimaalle (Silver Shark kalastusveneellä, 100 hv moottori)
• Savustuspalvelu

Vuokrattavissa
•
•
•
•
•
•

Tilaussauna Räihänkuohu (maks. 25 hlö)
Soutuveneet
Polkupyörät
Matkailuauto
8 henkilön huvila Saimaan tai Vuoksen rannalla
Aittamajoitus

Risteilyt
• Vuoksen
maisemaristeilyt

Karjalainen kotitalo ja Hiljan piha
•
•
•
•

1800-luvun karjalainen kotitalo
Kesäkahvila juhannuksesta elokuun loppuun
Kotieläinpihapiiri
Juhlatilaisuudet, kokoukset, tapahtumat...

www.vuoksenkalastuspuisto.fi

Myö palvellaa Karjalas, Vuoksen varrell, keskell kaupunkii!
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Internetsivut: www.matkailijayhdistys.com

Puheenjohtajan mietteitä keväällä 2019

Taisto Kainulainen

F.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tampereella
Kotimaanmatkamessujen yhteydessä, perjantaina 12 pv, huhtikuuta klo 13.00
Kokoustila Fokker & Pyry Messukeskuksen toinen kerros.
Käsitellään vuosikokoukselle määrätyt asiat.
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Matkailulehdessä on uutuutena pieni tietovisa, josta voisitte kommentteja antaa, jatketaanko vai ei. Muutenkin
lehden tekoon etenkin yhdistykset voisivat ottaa enemmin
osaa.
Olen mukana TEM,n järjestämässä Kotimaan matkailun kehittämistarpeita työryhmässä jossa katsotaan hieman pidemmällä
tähtäimellä tulevaisuuden matkailu haasteisiin. Tästä lähtee kysely kautta Suomen
eri tahoille, järjestöille, yrittäjille, matkailuorganisaatioille yms. Tuloksiin palataan
seuraavassa numerossa. Yhdistyksen nettisivustolla www.matkailijayhdistys.fi on ollut ongelmia mutta kun saatte lehden toivottavasti, ne on poistuneet. Tällä kertaa
tässä Hyvää kevät talvea ja tavataan Tampereella ja matkaillaan kotimaassa.

Suomen Matkailijayhdistys SMY,ry
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Hyvä lukija, yhteistyökumppanit ja yhdistys jäsenet. Mielenkiintoista mutta totta jossain vaiheessa ennustin muutosten aikaa politiikan saralla ja sitä tuntuu nyt piisaavan
oikein kunnolla. Tällaista elämä on, nykyään ei pysyvää
ole kuin muutos, jonka keskellä elämme.
Mielenkiintoinen kevät tulee olemaan niin
Suomen politiikassa kuin muuallakin maailmassa. Ei auta kuin mennä kohti uusia
haasteita ja kohti kevättä ja kesää. Talven
selkä on taittunut, kun saatte tämän lehden
ja kevättä rinnassa toivottavasti kaikilla.
Millaista haastetta politiikka antaa matkailualalle ja kesän odotuksiin siinäpä kysymys. Yritystä kuitenkin on, oli tuleva hallitus millainen tahansa, jota valitaan sopivasti, kun olemme Tampereen Kotimaan
matkamessuilla kertomassa matkailun ilosanomaa Suomen matkailijayhdistyksen
kautta ja äänenkannattajaamme Matkailulehteä jakamassa. Haasteita piisaa.
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Taisto Kainulainen, SMY.n puheenjohtaja

Jäsenetu

Suomen Matkailijayhdistys on neuvotellut koko jäsenistöä koskevan jäsenedun Ecke rö-line varustamon kanssa, josta
alla tarkemmin. Käyttäkää hyväksi ja tehkää hyvä ilmastoteko suosimalla lähimatkailua ja kotimaista yhtiötä.
Eckerö Line myöntää Suomen Matkailijayhdistys SMY ry jäsenille 20 % alennuksen henkilölippujen risteily- ja reittimatkojen päivittäisestä verkkokauppahinnasta ( 1.7.-12.8.2019 alennus on -10%).
Alennukset vain verkkokaupasta käyttämällä tuotekoodia JARJ19 varausvaiheessa.
Voimassa oleva jäsen- /henkilökortti on varauduttava esittämään pyydettäessä lippujen lunastuksen yhteydessä.
Etuhinnat koskevat SMY ry:n jäseniä, paikallisten jäsenjärjestöjen henkilöjäseniä, sekä toimistojen henkilökuntaa että
muita samalla varausnumerolla matkustavia. Alennuksia ei voida myöntää jälkikäteen eikä niitä voi yhdistää muihin
alennuksiin tai tuotepaketteihin. Edut voimassa vuoden 2019 loppuun saakka. Varaukset www.eckeroline.fi/jasenedut
Ryhmävaraukset sekä kokoustila- ja bussipaikkavaraukset ma-pe klo 0800-1900 puh 09 22 88 540 ryhmat@eckeroline.fi
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Kotimaanmatkailu
osaksi hallitusohjelmaa
Matkailu on maailman voimakkaimmin kasvava elinkeino, jonka kehityksestä meidänkin on syytä ottaa
osamme.
Suomessa matkailuelinkeinon kokonaiskysyntä vuonna 2017 oli n 15
miljardia euroa, josta kotimaan matkailun osuus oli noin 70 %. Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkustuksen eli vientiin rinnastettava matkailutulo oli noin 4,6 miljardia euroa.
Matkailutoimiala on viidenneksi suurin vientisektori, joka työllistää noin
140.000 työntekijää, joista nuoria on
noin 30 %.
Kotimainen kysyntä muodostaa koko matkailuelinkeinomme perustan
ulkomailta suuntautuvaa suhdanneherkkää matkailua mitenkään väheksymättä. Kotimaisen kysynnän riittävä kehitys on välttämätöntä tarjolla
olevien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja myös elinehto maamme
koko matkailun elinkelpoisuuden ja
menestymisen kannalta. Suomessa
tietyillä alueilla ja ajankohtina ulkomailta suuntautuvan matkustuksen
kasvupotentiaalin hyödyntäminen
edellyttää mm majoituskapasiteetin
lisäämistä. Mutta samalla myös voimakkaita panostuksia kotimaanmatkailun lisäämiseksi, koska ilman kasvavaa kotimaanmatkailua ei palveluita kyetä kannattavasti lisäämään.
Valitettavasti kehitys kotimaanmatkailun kohdalla on edelleen epätyydyttävä.
Yöpymisvuorokaudet
ovat toki kasvaneet hieman, mutta
edelleen selvästi hitaammin kuin mikä olisi ollut mahdollista ja myös tarpeellistakin.
Kehitys Ruotsissa, Tanskassa ja
Norjassa on edelleen paljon vahvempaa kuin meillä. Ruotsissa yöpymisten kokonaismäärä on noin kolminkertainen ja Tanskassa ja Norjassa
lähes kaksinkertainen Suomeen verrattuna (noin 15.4 miljoonaa yöpymistä Suomessa v 2018). On toki
syytä todeta, että kukin maa ponnistaa omista lähtökohdistaan ja että
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maittaiset tilastot eivät ole aivan täysin vertailukelpoisia keskenään. Niistä kuitenkin selviää maakohtainen tilanne ja kehitys hyvinkin luotettavasti johtopäätösten tekemiseksi.
Ei ole yhtä syytä maamme epätyydyttävälle kehitykselle. Tekemämme selvitykset ja analyysit osoittavat, että mitä ilmeisimmin yksi keskeinen syy tilanteeseen on se, että
kotimaanmatkailun kehittämisestä
kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ei kukaan ole ollut vastuussa sen
jälkeen kun MEK/Visit Finland vuosituhannen alussa luopui kaikista kotimaan toiminnoista. Tätä kysymystä
ja muita kotimaanmatkailuun vaikuttavia ja sen kehityksestä johtuvia
keskeisiä asioita olemme tarkemmin
selvittäneet aikaisemmissa esityksissämme työ- ja elinkeinoministeriölle
ja matkailun yhteistyöryhmälle (Esitykset ovat luettavissa osoitteessa
”matkailijayhdistys.fi”)
Kotimaanmatkailun edistäminen
on 2000 luvulla jäänyt matkailualan
yritysten, eri järjestöjen ja yhteisöjen sekä kunta/maakuntasektorin
varaan. Ansiokkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta huolimatta ne eivät ole voineet tuoda kotimaanmatkailun edistämiseen sen tarvitsemaa
pitkäjänteisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta.
Juuri eronneen hallituksen puolivälitarkastelussa matkailukokonaisuus lisättiin hallituksen toimenpidesuunnitelmaan 2017-2019, tavoitteena tukea matkailuelinkeinon
kansainvälistä kasvua ja uudistumista. Se oli hyvä päätös elinkeinon kannalta sinänsä, mutta jätti edelleen
keskeisen matkailumme osan eli kotimaanmatkailun ”ulkokehälle”.
Samaan aikaan työ – ja elinkeinoministeriössä on kuitenkin aktivoiduttu myös kotimaanmatkailun
saralla, kiitos niiden tahojen ja henkilöiden, myös ministeriössä, jotka
ovat ymmärtäneet kotimaanmatkailun edistämisen ja kehittämisen

tärkeyden ja tuoneet näkökantansa
esille. Otetut askeleet ovat oikean
suuntaisia, on lähdetty selvittämään
kotimaanmatkailun
kehittämisen
tarpeita tarvittavia toteutusvastuutahoja ja resursseja unohtamatta.
Tätähän olemme myös esittäneet.
Selvitys toimii myös valmistelevana
aineistona työ- ja elinkeinoministeriön ”Suomen Matkailun kasvun ja
uudistumisen tiekartan 2015-2025”
kevään 2019 aikana tehtävään päivitykseen sekä tuleviin hallitusneuvotteluihin. Suomen Matkaillijayhdistys SMY ry:n puheenjohtaja on
jäsenenä selvitystyön ohjausryhmässä . Olemme ymmärtäneet, että SMY
kutsutaan osallistumaan kevään aikana myös Matkailun tiekartan päivitykseen liittyvään työhön ja tilaisuuksiin.
Pitkäjänteisen toiminnan edellytys on, että maamme matkailukokonaisuus jatkossa sisältää myös
kotimaanmatkailun, jota kehitetään
kiinteänä ja tasavertaisena osana
maamme matkailua samoin kuin ulkomailta Suomeen suuntautuvaa
matkailuakin.
Suomen Matkailijayhdistys SMY ry
ja SMY:n neuvottelukunta ovat esittäneet, että matkailukonaisuusuus
otetaan mukaan uuteen hallitusohjelmaan ja, että työ- ja elinkeinoministeriö ottaa uudelleen ohjelmiinsa
kotimaan matkailun edistämisen ja
huolehtii siitä, että kotimaanmatkailua kehitetään jatkossa kiinteänä
osana maamme matkailua.
Esityksemme uuteen hallitusohjelmaan julkaistaan kokonaisuudessaan
sivustollamme osoitteessa ”matkailijayhdistys.fi”
”Askel kerrallaan, mutta oikeaan
suuntaan”
Matti Orama
SMY:n neuvottelukunnan jäsen, Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n ja
SMY:n neuvottelukunnan edellinen
puheenjohtaja
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Lapin Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.lapinmatkailuyhdistys.net

Lapin matkailuyhdistyksen vuosi on alkanut tavanomaisesti jäsenillan vietolla helmikuun lopulla Kalevalan päivänä, mukana 15 yhdistyksen jäsentä. Jäsenillassa puheenjohtaja kertoi yhdistyksen toiminnasta ja jäseneduista.
Keskusteltiin mm. Kukasjärven mökin käytöstä ja käytön lisäämisestä..

13.4.19 teemme hiihtoretken Kukasjärven erämaamajalle
4-5.6.19 Lapin yliopiston ikääntyvien yliopiston opintomatka Kiirunaan Jäsenillämme on mahdollisuus osallis-

tua Lapin kesäyliopiston matkalle Kiirunaan. Matkareitti Rovaniemi – Pello - Pajala – Vittangi – Svappavaara - Kiiruna – Jukkasjärvi – Pajala - Pello – Rovaniemi. Hinta 335e/2hh ja 380e/1hh. Matka järjestetään, jos osallistujia
saadaan 30. Ilmoitt. 12.4.2019 mennessä, sähköpostilla (info@lapinkesayliopisto.fi) tai soittamalla 040-5025679
(Juho Mutka). Ennakkomaksu 150 e lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoita ruoka-allergiat. Matkalla tarvitaan henkilökohtainen matkavakuutus. Maksuvälineenä Ruotsin kruunu tai pankki-/luottokortit. Lähtö tiistaina
4.6.2019 klo 8.00 Rovaniemen linja-autoasemalta. Vastuullinen matkanjärjestäjä Lapin kesäyliopisto. Oppaana
Liisa Tiihonen Lisätiedot: Juho Mutka, 040-5025679, juho.mutka@lapinkesayliopisto.fi tai Raija Arvola, 0408431932, raijaarvola@gmail.com

8.6.taideretki Posiolle Lähtö klo 9 linja-autoasemalta. Pysähdys Auttinkönkäällä Opastettu kierros, lounas ja

kahvit Timisjärven taidekeskuksessa, Pentik Kartanossa. Käynti korealaisen keraamikko Mikin studioshopissa sekä
Pentikin mäellä Paluu noin klo 19. Anu ja Topi Pentikäinen kunnostivat vuosina 2013-15 yli 150 vuotta vanhan,
Timisjärven suvun omistaman porotilan taidekotina, vierasateljeena sekä näyttely- ja tapahtumapaikkana toimivaksi Pentik Kartanoksi. Opastetulla kierroksella tutustumme Pentik Kartanon taideteoksiin, vanhan porotilan
historiaan ja Pentik Kartanon nykyiseen toimintaan. Idyllisessä pihapiirissä on kasvihuone ja kotieläimiä. Retken
hinta 60e, sitovat ilmoitt. 17.5.2019 mennessä: maarit.jauhola@gmail.com. Peruutetusta matkasta joudumme
perimään matkasta 30e. Tiedustelut Maarit Jauholan sähköposti tai puh. 0400 396900.

4-11.7.19 jäsenmatka Solovetskiin 8 päivää

Olemme saaneet tarjouksen Niikon matkoilta toivotulle matkalle Vienanmerelle Solovetskin luostarisaarelle katselemaan mm maitovalaita. Matkaan lähdemme aamulla Rovaniemeltä lähtevältä junalla. Myös paluumatka Kajaanista Rovaniemelle tehdään junalla. Junalipun hinta Rovaniemi – Kajaani – Rovaniemi on noin 85 e. Hinta 2hh
Kajaanista on 1080 e/hlö, 1hh lisä 120 eur/hlö. Hintaan sisältyy kuljetukset minibusseilla Kajaanista, majoitukset,
ruokailut, laivaliput, kierrokset ohjelman mukaan, Karjalaisen oppaan palvelut Belomorskista Kemiin, ja suomalainen matkanjohtajan (Petri Niikko) koko matkan ajan. Kertaviisumi on 75 e 3 kk voimassa olevan kaksikertaviisumi hintaan 110 e ja vuosiviisumi 150 e. Matka on monipuolinen paketti, jossa yhdistyvät luonto, historia ja
esihistoria sekä karjalaiskylät. Nyt on vapautunut 2 paikkaa, jos kiinnostaa, ota pikaisesti yhteyttä Sinikka Suorsa,
puh. 040-5116327.

Kuhmon kamarimusiikkijuhlat 50 vuotta

Kuhmon kamarimusiikkijuhlat, jotka järjestetään nyt 50. kerran ensi kesänä 14.7. – 27.7.2019 Tarkemmat tiedot
myöhemmin ideoita otetaan vastaan. Kuhmossa majoitumme yhdeksi yöksi, matkan kokonaispituus voisi olla 4-5
päivää. Hinnaksi tulee noin 450 – 500e.

19.-22.9.2019 Syysretki Lemmenjoelle ja kultamaille

Lähtö 19.9. Rovaniemeltä Laanilaan, jossa yövymme ensimmäisen yön.
Seuraavana päivänä ajamme Lemmenjoelle, jossa tutustumme Lemmenjoen kansallispuistoon, mm Ravadasköngäs ja Lemmenjoen Kultalaan. Yksi Lemmenjoella ja 21.9 lauantai-iltana palaamme Laanilaan, jossa yövymme.
Paluu sunnuntaina 22.9. Toivomuksia ruskamatkan ohjelmasta voi vielä lähettää yhdistyksen sähköpostiin. Retken
hinta tarkentuu myöhemmin.
Syksyn ja loppuvuoden tapahtumat ovat vielä idea-asteella, joten toivomuksia voi edelleen esittää.Toiminta on
suunnattu yhdistyksen jäsenille, joten muistutamme vielä jäsenmaksun maksamisesta. (Jäsenmaksu maksetaan
yhdistyksen tilille FI16 1134 3000 6119 97, viitenumero 1009.) Muista ilmoittaa myös osoitteen tai sähköpostin
muutoksista, jotta saat Matkailu-lehden ja infokirjeet oikeaan osoitteeseen.
Matkailuterveisin Sinikka ja Esko Esko, puh. 0400-808066 ja Sinikka puh. 040-5116327
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Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.visititahame.fi

Yhteistyötä ja isoja hankkeita
Itä-Hämeen matkailuyhdistys (IHMY)
järjesti 5. maaliskuuta Heinolan kaupungin, Lahti Regionin ja Vierumäki
Country Clubin kanssa Itä-Hämeen
alueen matkailusta kiinnostuneille
seminaari-iltapäivän Vierumäki Resortissa.
Reilut 40 matkailualan yrittäjää tai
toimijaa saivat erinomaisen tietoiskun
alueen ja valtakunnan tason matkailun tilastolukemista sekä neljä alustusta, joista kahdessa esiteltiin PäijätHämeen maakuntaan ja sen naapuriin
rakenteilla olevia mittavia matkailuhankkeita eli Kimolan kanavaan ja KymiRingin moottorirataa.
Yhteistä kaikille alustuksille oli yhteistyön painottaminen niin matkailun
markkinoinnissa kuin matkailijoiden
majoittamisessa.
Lahti Regioniin vuoden 2019 alussa myös IHMYN kannustamana liittyneen Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen korosti, että Suomi on
pieni maa maailmankaikkeudessa ja
yksinomaan sen takia monitasoinen
yhteistyö on avainsana matkailun kehittämisessä ja matkailutulon kasvattamisessa.
Visit Finlandissa alueellista yhteistyötä manageroiva Anne Lind nosti
omassa esityksessään Järvi-Suomen
alueen tavoitteeksi jatkossa Lapin kaltainen tunnettavuus maailmalla. -Tässä meillä riittää tekemistä, mutta ei se
mahdoton tavoite ole, Lind totesi.

Vierumäki Country Clubin tuore toimitusjohtaja Peter Gabrielsson korosti, että uusi pääomistaja
Mika Anttosen hallinnoima Keele
Oy on tullut aidosti tosissaan Suomen urheilun ja liikunnan kehtoon.Tavoitteena on jatkossa, että Vierumäki on Euroopan suurin ja monipuolisin
vapaa-ajankeskus, jossa toimii myös
urheiluopisto, tiivisti Gabrielsson.
KymiRingin kansainvälisestä markkinoinnista vastaava Janita Lehtonen
nosti esityksessään esille toinen toistaan hurjemmilta tuntuvia lukuja.
Moto GP-kisoista vuodesta 2020 viisivuotisen sopimuksen tehnyt yhtiö voi
alan kansainvälisen toimijan Dornan
mukaan odottaa jo ensimmäiseen kisaan 100.000 – 150.000 katsojaa.
Formula ykköstäkin suositumpaa
Moto GP:tä seurataan tiiviisti myös
sekä perinteisessä mediassa että yhä
terhakkaammin sosiaalisessa mediassa. Viime kaudella Moto GP kisoista
tehtiin 31.525 tuntia lähetyksiä, joita
66 maasta kotoisin olevat 9.454 median edustajaa lähettivät tai toimittivat
eri julkaisuihin lähes kaikkiin maailman valtioihin. Jokaisessa kisassa oli
noin 500 median edustajaa paikalla.
Sosiaaliseen mediaan Moto GP:n
seuraajat tuottivat viime kaudella 6,7
miljardia viestiä ja 1,25 miljardia videota.
KymiRingilla tullaan Lehtosen mukaan järjestämään Moto GP:n lisäksi

Vierumäen Country Clubin uusi toimitusjohtaja Peter Gabrielsson esittäytyi seminaariväelle ja piti värikkään
alustuksen.
6-10 muuta isoa tapahtumaa vuosittain. Autokilpailujen lisäksi radalla
voidaan toteuttaa hänen mukaansa
esimeriksi suuria yleisökonsertteja ja
talvisin vaikkapa ampumahiihtokisoja.
Kimolan kanavan hanketta esiteteli Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja
Petteri Portaankorva. Kanavan rakennustyöt ovat hänen mukaansa edenneet hyvin aikataulussaan ja mitään
isoja yllätyksiä ei ole koettu. Kanavan houkuttimena toimivat 12 metrin
sulkupudotus ja 70 metrin pituinen
maantien alitus. Sulutuksia arvioidaan
syntyvän keväällä 2020 alkavan ensimmäisen vuoden aikana noin 1.000.

Seminaari kiinnosti reilua 40:tä itähämäläistä matkailualan yrittäjää tai toimijaa.

M A T K A I L U lehti

2 • 2019

61

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

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

Kevättä kohti
Juhlavuotemme riennot alkavat olla takana, mutta hyvällä
mielin jatkamme kohti tulevaa.
Yhdistyksemme vuosikokouksessa 26.2.2019 oli mukavasti väkeä ja Ortodoksisen kulttuurikeskuksen opastettu
kierros keräsi kehuja. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Marja Tiittanen ja hallituksessa jatkavat Airi Okkonen, Päivi Kokkonen, Anton Sutinen ja Leenä Käyhkö, uutena aloittavat Lauri Jänis, Sanna Karstikko ja Päivi Lindell.
Outokummun matkailijayhdistys käynnisti toimintansa
uudelleen 27.2.2019 kokouksessa. Puheenjohtajana yhdistyksessä toimii hallituksemme jäsen Päivi Kokkonen,
joten yhteistyö on luontevaa, vaikka yhdistys muuten itsellinen toimija onkin. Outokummussa on ollut tilaus toimijalle, joka voi yhdistää matkailusta kiinnostuneet ihmiset ja tahot.

Vuoden vastuullinen matkailutoimija
Pohjois-Karjalan Matkailu ry kiittää ja palkitsee toimijoita,
jotka ovat työllään ja esimerkillään edistäneet vastuullista
matkailua Pohjois-Karjalassa. Vastuullisen matkailun elementtejä ovat ympäristön suojeleminen, kestävä talouden hoito sekä paikallisen kulttuurin kunnioittaminen ja
edistäminen.
Olemme valinneet vuoden 2019 vastuulliseksi matkailutoimijaksi näyttelijä ja tanssija Tomi Laurikaisen. Laurikainen on tehnyt omaehtoista ja taiteellisesti tinkimätöntä työtä Outokummun ja Pohjois-Karjalan kulttuuri-

Outokummun matkailijayhdistyksen puheenjohtaja Päivi
Kokkonen ravintola Metsähovissa Outokummussa. Yhdistyksen hallitukseen valittiin aktiivisia kuntalaisia, yhdistysväkeä, matkailuyrittäjiä ja kaupungin edustajia. Matkailun kehittämiseen tarvitaan koko kylä!
matkailun hyväksi. Laurikaisen käynnistämä ja johtama
Juuret-festivaali on omaperäinen kooste tanssia, teatteria
ja musiikkia. Festivaali vahvistaa Outokummun mainetta
kulttuurimatkailukaupunkina.

Yhdistyksen uudet nettisivut
Yhdistyksemme uudet verkkosivut avautuvat huhtikuun
alussa tutussa osoitteessa www.pohjoiskarjalanmatkailu.
fi. Kannattaa käydä katsomassa, sieltä löytyy yhdistyksen
historiaa ja tätä päivää. Päivitämme sivulle myös PohjoisKarjalan matkailun ajankohtaisia kuulumisia ja omia kannanottojamme.
Vuosikokous päätti vuoden 2019 jäsenmaksuksi 20 e/
hlö ja 10 e/hlö/perheenjäsen. Yhteisöjäsenen maksu on
50 e/100 e, alle 10/yli 10 henkeä työllistävä yritys/yhdistys. Maksutili: OKOYFIHH FI93 5770 0520 4714 56. Viitenumero on 1021. Toivomme, että laitat yhteystietosi meille sähköpostilla: airiokko@gmail.com.
Vuoden vastuullinen matkailutoimija Tomi Laurikainen ja
yhdistyksen hallituksesta luopunut Raija Särkkä. Kiitimme
myös Raijaa, onneksi hän jatkaa yhdistyksen neuvonantajana ja jäsenenä.
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Ollaan yhteydessä ja nautitaan ”keväästä”!
Marja Tiittanen, pj. puh. 050 598 3290,
sposti: marja.tiittanen@pohjoiskarjalanmatkailu.fi
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi
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Turun Seudun Matkailijat ry
Internetsivut: www.turunseudunmatkailijat.fi

Linnojen valloitus 6-9.6.2019

Tämän kesän kesämatka suuntautuu nyt Ruotsin puolelle. Suomi-Ruotsi elävään historiaan ja Mälaren-järven kauniisiin maisemiin. Matka alkaa Turku-Tukhoma Viking Crace -laivalla. Ruotsin puolella tutustumme Ruotsin kuninkaan
asuinlinnaan Drottningholmiin ja sen puistoon sekä Kina –linnaan. Aamiainen klo 7.30 portinvartijan tuvassa, opastettu
kierros ja lounas. Jatketaan kohti Wenngardin linnaa, jossa kummitustarinat vievät muinaisten tarinoiden tunnelmaan.
Yövymme Upsalassa Scandic –hotellissa. 8.6. Matka jatkuu komeaan Gripsholman linnaan, joka sijaitsee idyllisessä
Mariefredissä ja sen jälkeen Taxingen linnaan, jossa omakustanteinen lounas. Paluu matka Tukholmasta Amorella –laivalla, jossa yhteinen buffee-illallinen. Matkaan sisältyy puolihoito, sisäänpääsyt ja opastukset linnoissa, oma bussi ja
suomenkielinen kuljettaja. Hinta 380 €/hlö/2hh.
Lisätiedot Tuula Walden p- 050 523 4662, ilm. 6.5.19 mennessä. Leena Rekola p. 0500 323 357 tai matkailu@matkailulehti.fi Huom. kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan.

20.7.2019 Pyynikin kesäteatteri, ”Nuotin vierestä”

Kesäteatteriin menemme Tampereella Pyynikin kesäteatteriin, joka
sijaitsee kauniin Näsijärven rannalla. Näytelmä ”Nuotin vierestä”
on ihmissuhde komedia insinööri Arton määrätietoisen vaimonsa
viisivuosisuunnitelman toteuttajana, kunnes äiti ja kohtalo puuttuvat peliin.
Ennen esitystä buffee –ruokailu kesäteatterin ravintolassa. Näytös
klo 14.00 Lähtö Kupittaan Stadionin parkkipaikalta klo 9.00 ja linjaautoaseman tilausajopysäkilta klo 9.15. Hinta 85 €/hlö, sisältäen
matkan, ruokailun ja teatteriesityksen. Tied./ilm. 20.6.2019 mennessä p. 050 571 1303 Torsti Rekola tai matkailu@matkailulehti.fi

Ku t s u
Turun Seudun Matkailijat ry:n sääntömääräinen Kevätvuosikokous
pidetään keskiviikkona 17.4.2019 klo 18.00.
Varsinais-Suomen Luonnonsuojelukeskuksen toimistolla, Martinkatu 5, Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asia mm. toimintakertomus ja tilinpäätös.
Tervetuloa
Hallitus
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ROOLEISSA:
Ria Kataja
Mikko Töyssy
Otto Kanerva

Hanna Vahtikari
Veera Tapanainen
Miikka J. Anttila

RAUMAN
KESÄTEATTERISSA
14.6. - 17.8.2019

LIPUNMYYNTI

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

MA-PE klo 11-17

