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Jukka Rintalan
juhlaa Pieksämäellä
kesällä

Jukka Rintala on yksi Suomen kuuluisimpia suunnittelijoita.
Useasti palkittu muotitaiteilija tunnetaan etenkin ylellisistä
iltapuvuistaan ja sisustustekstiileistään.

Tuleva kesä on Pieksämäellä juhlaa. Kauppalasta kaupungiksi
60 vxquotta sitten kasvanut Pieksämäki juhlistaa merkkivuotta yhdessä palkitun muotitaiteilija Jukka Rintalan kanssa.
Toukokuun lopulta aina elokuun puoliväliin Kulttuurikeskus Poleenissa on esillä Jukka Rintalan Elämän juhla -näyttely. Se on osa hänen 45-vuotistaiteilijajuhlavuottaan.
”Näyttely juhlistaa Rintalan pitää uraa. Matkalla mukana on
kulkenut puoliso, pieksämäkeläislähtöinen Matti Vaskelainen.
Hän vastaa myös Rintalan näyttelyn visualisoinnista”, kertoo
Poleenin näyttelyvastaava Tiina Kerminen.

pahtuma esittelee puolestaan liiketilojen näyteikkunoissa paikallisten sekä paikkakunnalta lähtöisin olevien taiteilijoiden
töitä 22.5-31.7.2022.
LISÄTIETOJA: POLEENI.FI JA TAIDEKATU.FI

Täysi kattaus Rintalan taidetta

Elämän juhla -näyttelyyn on tulossa täysi kattaus Jukka Rintalan tuotantoa, uniikkeja pukuja, alkuperäisiä taideteoksia sekä
teemakattauksia. Vahva viiva ja toisaalta kepeys ovat tunnusomaisia piirteitä Jukka Rintalan puvuissa ja maalauksissa.
Molempia on runsaasti mukana näyttelyssä.
” Jukka Rintala aikoo myös esitellä näyttelyään kesällä
Pieksämäellä. Suunnitelmissa on lisäksi pienimuotoisia työpajoja akvarelli- ja muotipiirtämisestä”, paljastaa Tiina Kerminen.
Avajaisten yhteydessä 25.5. pidetään myös muotinäytös ja
konsertti. Kulttuurikeskus Poleenin johtaja Päivi Majoisen
mukaan näyttely on Pieksämäen sekä Poleenin kesän ehdoton
huippu.
” Uskon, että se kiinnostaa isoa joukkoa Jukka Rintalan taiteen ystäviä”, sanoo Majoinen.
Jukka Rintalan Elämän juhla 25.5.-14.8.2022 Kulttuurikeskus Poleenissa. Kesällä Poleenin kirjastossa Suomen Kirjainstituutti Pukstaavin tuottama Pekka Vuoren lastenkirjakuvitusten kiertonäyttely sekä pieksämäkeläislähtöisen valokuvaaja
Pasi Lensun näyttely Järvien salaisuudet. Taidekatu 2022 -ta-
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Poleenin näyttelyssä nähdään muun
muassa Jukka
Rintalan alkuperäisiä maalauksia sekä
pukusuunnitelmia.
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tuun ja terveelliseen ruokavalioon. Sen todettiin myös helHieman mukavammin
sujui vaellus
Suomipottavan
surua. Kaikki vastaukset
kertoivat
siitä, että unohneidon
kainalossa
porojen
ja
poromiehen
kanssa.hieman
tumattomat matkailuelämykset muuttavat elämää
Porot
kantoivat
osan
taakkaa.
Poromies
ja
kartta
paremmaksi ja rikkaammaksi.

tiesivät suunnan – silti eksyimme. Yöllä palasin
pikkuretkeltäni, enkä paksulta
*** sumulta löytänyt
telttaa.
Sitten
maahiset
vielä
untani. ei ole
Matkailuhalukkuuden ollessa häiritsivät
näinkin voimakasta
ihme,
että turvallinen
kotimaan
matkailu
En tiennyt,
että makuulle
ei pidä
asettuapandemian
heidän aikana
nousi korkeuksiin. Kotimaa olikin pitkään suomalaisten
polulleen.
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lähes hyljeksimä matkakohde – aina lähdettiin kaukomaille,
* * * paikkoja kotimaassa.
vaikka ei tunnettu edes parhaita

Moisia jänniä tilanteita ei koe, jos askeltaa

Sosiaali- ja terveystoimien ripustaminen kunnilta leveämille harteille on nyt junassa, joka puksuttaa vääjäämättä perille. Moni kunta on jo miettinyt kunnan
muuttuvaa roolia, kun tulorahoitus pienenee ja samalla hoidettavaa on vähemmän. Mihin siis pitäisi erityisesti satsata?
Näyttää siltä, että moni kunta satsaa jatkossa enemmän kunnan elinvoiman parantamiseen ja yrittämisen tukemiseen. Kun kunnassa on enemmän yrityksiä, se tuo
lisää verotuloja ja samalla uusia työpaikkoja.
Varsinkin matkailuun satsaaminen on monen kunnan kohdalla viisasta politiikkaa. Tuki matkailuun poikii investointeja ja työpaikkoja. Matkailija tuo rahaa
kuntaan ja parhaimmillaan matkailija vie mennessään hyviä kokemuksia muille
kerrottavaksi.
Koronakurjimuksen aikana kotimaan matkailu kasvoi, koska ulkomaille oli hankala mennä. Nyt ulkomaan portit ovat taas avautuneet mutta tutkimusten mukaan
kotimaan matkailun nousu on tullut jäädäkseen.
Kotimaan reissuja siis halutaan tehdä jatkossakin, kun on koronarajoituksista johtuen löytänyt esimerkiksi Kolin komean kansallismaiseman, Saaristomeren saarien mosaiikki, kansallispuistojen aarteet, Kainuun vaaramaisemat, Pohjanmaan
lakeuden, puutalokaupunkien lempeän tunnelman tai Suomen suven monenkirjavat kesätapahtumat.
Matkailijan arvot ovat alan asiantuntijoiden mukaan nyt myös muuttuneet. Tämän
päivän nuori suomalainen pitää luksuksena sitä, että voi liikkua koskemattomassa
luonnossa. Matkailija on myös tarkka palvelun tasosta. Jos palvelu on huonoa,
tieto siitä välittyy helposti somekanavien
kautta suuren yleisön tietoon.
Houkutteleva matkailuinvestointi voi jäädä
vajaakäytölle, jos sen olemassaolosta ei kerro matkailijoille. Matkailukohteita kannattaa
siis markkinoida, mutta liikoja ei parane luvata, ettei tule pettymyksiä. Hyvä tasapaino
toimii tässäkin asiassa hyvin.

”Suomi
on täynnä
näkemisen Autolla
arvoisiapääsee
kohteita kaikkina
ilman rinkkaa
lähiluonnossa.
vuodenaikoina!
Hyppää
mukaan lähimatkailun
nopeasti esimerkiksi
Helsingistä
Nuuksioon ja mahdollisuuksiin
ja vietä
unohtumaton
loma retkeilykotimaamme
Tampereelta
Teiskon
Kintulammin
ja upeissa
maisemissa!”
kutsuu sivuillaan
Matkatoimisto.
luonnonsuojelualueelle
– se on Ikaalisten
Retkipaikka
2019.
Kutsuun
on helppo
Suhteellisen
lähelläyhtyä.
Tamperetta on myös Parkanossa

Saaristo avautuu
Sara Hildenin museo
Vaasan kuorofestivaalit
Suomen Kesäteatteri
Saimaan maaseudun helmet
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Uudenkaupungin suositulla rantabulevardilla, Kaupunginlahden rannalla on
kesäisin vilinää.
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Lassi Lähteenmäki
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Tuntsan erämaahan. Olin toki kävellyt koko ikäni,
en edes epäillyt
taitoani
taierityisesti
jaksamistani
– ilman
Matkailun
koettiin
auttavan
arjesta
irtautumisessa.
Sen koettiin
myös
vahvistavan
onnellisuuden
rinkkaa.
Kun juna
saapui
Kemijärven
asemalle, tunnetta,
parantavan
elämänlaatua
vaikuttavanjoutuivat
palautumiseen.
satoi kaatamalla,
taitoni jajajaksamiseni
Monille
matkailu
edisti
rauhoittumista,
stressin
sietoa, jopa
koetukselle
ja olin
vähällä
luovuttaa. Sain
kuin
perhesuhteiden
ylläpitämistä.
sainkin junan porrasaskelmalla
rinkan selkääni,
mutta metsässä temppu ei ollut yhtä helppo.
Jotkut
vastaajista sanoivat
matkailun
vaikuttavan unen laaAmmattitaitoinen
vaellusopas
oli tarpeen.

Avustavat toimittajat:
Aino Rimppi puh. 050 547 1545
Seppo J. Partanen puh. 050 512 1951
Lassi Lähteenmäki puh. 0500 955
695
Ilmoitusmarkkinointi:
matkailu@matkailulehti.fi
Raija Kivinen puh. 040 824 3820
raija.kivinen@markkinointituuli.net
Merja Olenius puh. 040 414 3800
merja.olenius@dnainternet.net
Aineistojen toimitus:
Matkailu -lehti puh. 050 571 1303
matkailu@matkailulehti.fi
Lehden koordinointi: Leena Rekola
Sivunvalmistus: Johanna Vallin

Soteenvarjon alta pilkistää
elinvoimainen kunta
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Ikaalisten
Matkatoimiston
kyselyyn lähteä
30,8 prosenttia
Täysin ummikkona
on jännittävää
oikeaan vastasi
matkailun
vaikuttavan
heidän
henkiseen
hyvinvointiinsa
erämaahan. Ellei aikaisemmin ole harrastanut pitkiä
hyvin
paljon.saattaa
Melkoyllättyä.
paljon henkiseen hyvinvointiin kokevaelluksia,
via oli 46,6 prosenttia. Matkailu siis edistää selkeästi henLähdin
ensimmäiselle vaellukselleni viisikymppisenä,
kistä
hyvinvointia.

sijaitseva muinaisen meren saari, Alkkia, – luontoon.
Kotiuduttuani
kymmenen vuoden
jälkeen, Reinin
fi. Niin ikään aikoinaan,
Turusta Kurjenrahkan
kansallispuistoon
ja
Loiren
rannoilta
minulle
tuli
pakonomainen
tarve tutustua
on vain 40 kilometriä ja ihan kaupungin alueella
kotimaahani, ja niinpä heti valloitin Lapin ja Itä-Suomen.
sijaitsee Varissuon lähimetsä. Kuivahkosta Kouvolan
kaupungistakin on helppoa siirtyä 54 kilometrin
kun muutin korpeen. Vain asioidessani kaupoissa olen käytpäässä koukutteleville Repoveden reiteille.
Maailman
kansallispuisto
perustettiin
tänyt
maskiaensimmäinen
– se alkoi vaivata.
Olen oppinut
viihtymään
kotona,
korvessahan
toki voi luottaa
myös naapurien va- Itse lähden samoilemaan lähimetsään – vaellan
vuonnaja1872
Yhdysvalloissa.
Nyt Yellowstone
rovaisuuteen.
tunnetaan kaikkialla. Euroopassa ensimmäinen
siellä päivittäin – tai ajelen Kihniön Käskyvuorelle
valtio oli Ruotsi. Se aloitti kansallispuistojen
lätynpaistoon. Sinne pääsee myös tallaamalla talven
***Norjassa ensimmäinen
tallentamisen vuonna 1909.
latua, jota valitettavasti tänä vuonna ei tainnut edes
perustettiin 1962. Pohjoismaissa lienee kaikkiaan 120
olla.
kansallispuistoa.
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Ensimmäiset luonnonsuojelualueet
perustettiin
***
Mietin
omaa
kantaani.
Olen
matkustanut
Suomessa ja ulkoSuomeen
vuonna
1938.
Ennen
perustamista
puolelle
Suomen vuosia.
pari kolme
vuodessa,
parikymmenasiaa pohdittiin
Nytkertaa
luontomme
nähdään
tä
vuotta sitten viitisen
kertaa vuodessa
oli normaalia. Viikansallisperintönä
ja henkisenä
voimavarana,
meksi
vuoden 2020
tammikuussa
mutta matkustin
myös taloudellisen
kasvun
ja tieteen Amsterdamin
raakakautta
Saksaan, ainoa
kotimaan
kohde
oli pääkaupunki. Miainevarastona.
1900-luvun
alussa
luonnonsuojeluaate
nulla
Euroopassasivistyksellisiä
paljon ystäviä, ja
olen huomannut,
vaali on
voimakkaita
ja sen
isänmaallisia
että
ystävyyssuhteet
kärsivät matkustuskiellosta.
arvoja.
Sodan ja jälleenrakennustöiden
vuoksi Me ikään
kuin
lamaannumme.
Ystävänipiti
Saksasta
Aikaa
seuraavia
suojelupäätöksiä
odotellakirjoitti:
vuoteen
1956,on
vaikka
kuinka
paljon,
mutta
en
saa
aikaiseksi
kirjettä.
jolloin kansallispuistot perustettiin Metsähallituksen
maille ja sen hallintaan. Tuolloin nuo arvostetut
Minua henkiseen hyvinvointiini tapaamis- ja matkustuskielalueet eivät vielä olleet koko kansan retkikohteita. Piti
lot eivät ole vaikuttaneet, ja elämänlaatuni parani aikoinaan,
odotella – Luontoon.fi.
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olevan asian kanssa tekemistä.
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ole ainoita retkeilykohteita, mukaan voi laskea myös
20 maakuntamme
erilaiset 3retkireitit
lähiluonnossa.
Kyselyyn
vastasi kaikkiaan
163 ihmistä,
kerrotaan matNiitä
kertynee
satoja.
Retkipaikka-sivustot
paljastavat
katoimistosta. Tulos hätkähdytti, Ikaalisten Matkatoimismyös
kolmisenkymmentä
kansallismaisemaa,
kutenkävi
ton johtaja Esa Talonen kommentoi. Tutkimuksesta
Köyliö
ja
Aavasaksa.
Retkipaikka.fi
karttasivuineen
ilmi, että jopa 77,4 prosenttia vastaajista kokee matkailun
on uskomattoman
laajan
uutteran
työn
tuloshenkiseen
– kiitos
vaikuttavan
joko paljon
taijamelko
paljon
heidän
perustajalle,
Antti
Huttuselle.
hyvinvointiinsa, kun taas 20,1 prosenttia ei usko matkailulla
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Julkaisija/kustantaja:
Maaseutuyrittäjät MSY ry/ Matkailulehti
Viljontie 3, 21570 Sauvo
matkailu@matkailulehti. i
Päätoimittaja:
Torsti Rekola,
puh. 050 571 1303
torsti.rekola@matkailulehti. i

Matkailun rajoittaminen ja
henkinen
hyvinvointi
Mieli kaipaa
metsään

matkatoimiston asiakkaisiin 2021-22 joulu-tammikuussa.
Metsien ja luontokohteiden suhteen köyhästä
Yli puolet vastaajista havaitsivat matkustusrajoitusten ja
maastamme on hiljalleen tullut rikas, vaikka aluksi
-kieltojen heikentäneen heidän mielialaansa. Pahimmilolimme jäljessä läntistä naapuriamme. Suomen
laan matkustamisen hankaloituminen koettiin rajoittavan
neljästäkymmenestä kansallispuistosta kelvannee
vapautta. Naisia vastaajista oli 72 prosenttia, miehiä 27,4
joka ikinenSuurin
vaelluskohteeksi
tahansa.
prosenttia.
osa eli 38,3kenelle
prosenttia
vastauksista tuli
Törmäilyn
vaaraa
ei
ole.
Mutta
kansallispuistot
eivät
yli 64-vuotiailta.
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Aino Rimppi

Huhtikuun puolivälin jälkeen lumi tuskin enää
häiritsee metsässä
lenkkeilyä.
Hyttysistäkään
ei ole
Sähköposti
toi yllättäen
tutkimustietoa
korona-ajan
vaikuvaivaa.
Siis
metsään!
Vaellusta
tai
patikointiretkeä
tuksista: millä tavoin koemme matkustusrajoitukset ja matsuunnittelevalle erilaisia vaihtoehtoja riittää ympäri
kustuskiellot.
Suomen ja ylenpalttisesti. Keskieurooppalaiset ovat
jopa haaveilleet
maatamme
Ikaalisten
Matkatoimisto
teettiomaksi
laajan erämaakseen.
matkailua ja hyvinTaitaa
toteutua!
vointia koskevan kyselytutkimuksen. Kysely kohdennettiin
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Matkailija arvostaa
kohtaamista
paikallisten kanssa

Matkailujohtaja Anne-Marget Hellén toivoo kuntien ja kaupunkien
satsaavan matkailuun. Se tuo euroja ja työtä alueelle.

Matkailutyötä pitää tehdä niin, että myös paikalliset asukkaat siitä innostuvat ja
ottavat vieraat positiivisin mielin vastaan. Näin pohtii pitkän linjan matkailuammattilainen Anne-Marget Hellén.
Sydäntalven lempeä lumisade maalaa Turun keskustan näkymän satumaiseksi. Aurajoen rannan pastellinsävyiset vanhat
talot näkyvät himmeästi joen toiselle puolelle. Näissä maisemissa viihtyy myös turkulainen matkailujohtaja Anne-Marget
Hellén, joka on tehnyt pitkän uran matkailun parissa.
Hellén siirtyi Naantalin Matkailu Oy:stä vuonna 1997 Turkuun. Silloin Varsinais-Suomen Matkailuyhdistys oli jäämässä historiaan ja tilalle rakennettiin Hellénin johdolla Turku
Touring ja vähän myöhemmin Visit Turku. Parin kuukauden
päästä matkailujohtaja Hellén on jäämässä eläkkeelle.

Netti muutti matkailijan roolia

Internetin ihmeellisestä maailmasta on tullut matkaa suunnittelevalle varsinainen aarreaitta. Samalla matkan ja majoituksen varaaminen on tullut helpommaksi.
Ennen digiaikaa matkailuorganisaatiot olivat ainoita matkailutiedon välittäjiä. Nyt tämä asema on osittain menetetty,
sillä matkailijat kertovat auliisti itse matkailukokemuksistaan
netissä.
– Nyt on paikallaan pohtia, mistä matkailija saa luotettavan
tiedon, Hellén muistuttaa.
Hellén pitää hyvänä asiana, että paikalliset asukkaat ovat
matkailussa aktiivisia. Hänen mielestään olisi hienoa, jos paikallinen asukas kutsuisi matkailijan vaikka kotiinsa syömään
tai lähtisi hänelle paikallisoppaaksi.

Maakuntakenttien pitää olla toiminnassa

Anne-Marget Hellén päätti hiljattain 13 vuoden mittaisen
luottamustyön Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistyksen
eli Suoman puheenjohtajana.
Suomalaisen matkailun kannalta olisi Hellénin mukaan tär-
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keää, että maakuntien lentokenttäverkosto pysyisi hyvässä vireessä. Metsähallituksen luontopalveluille hän toivoo lisää rahoitusta, sillä kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet
selvästi viime vuosina.
Koulujen kesälomien siirtäminen kahdella viikolla myöhemmäksi on edelleen Suoman toivelistalla. Siirto toisi laskelmien mukaan 220 miljoonaa euroa lisää matkailutuloja
Suomeen.

Sata syytä matkailla on ollut menestys

Kun Suomi täytti sata vuotta, Suomassa syntyi Hellénin johdolla ajatus esitellä sata kohdetta Suomesta. Kampanja on
osoittautunut hyväksi ja kohteita on nyt jo enemmänkin kuin
sata kampanjasivuilla.
– Sillä on saatu kotiutettua paljon euroja kotimaahan ja samalla yrityksiä on autettu kehittymään myös kansainvälisillä
markkinoilla, Anne-Marget Hellén tiivistää.

Koronan matkailupiristys jää pysyväksi

Suoma on tutkinut myös koronapandemian vaikutuksia suomalaiseen matkailuun. Kotimaan matkailun vilkastuminen on
jäämässä pysyväksi, sillä kotimaan löytäneiden joukossa on
paljon nuoria matkailijoita.
Matkailumuotojen arvostus on samalla muuttunut ja nyt
on luksusta liikkua luonnossa. Yksi uusi piirre on sekin, että
hotelliyöpymiset omassa kotikaupungissa ovat selvästi yleistyneet.
Anne-Marget Hellén ennustaa matkailun kaltaisten palvelualan työpaikkojen lisääntyvän tulevaisuudessa ja nämä työpaikat leviävät tasaisesti eri puolille maata.
Lassi Lähteenmäki
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Maineikas S/S Bore
on nyt vuoden ykkönen hostellina

Vanha ja uusi kohtaavat Turun satamassa. 61-vuotias Bore on
vuoden hostelli ja taustalla häämöttää hiljattain Turun ja Tukholman linjalla aloittanut Viking Glory.

Turun ammatti-instituutin Laivahostel S/S Bore on valittu tänä vuonna Suomen
parhaaksi hostelliksi. Suomen Hostellijärjestö ry:n valinta perustui majoittujien
kokemuksiin. Ääniä annettiin kaikkiaan 800.
Pitkältä matkalta Turun Aurajoen rantaan kiinnittynyt Bore rakennettiin höyrylaivaksi Ruotsissa vuonna 1960. Alus risteili
aluksi Turun ja Tukholman välillä. 1970-luvulla alus myytiin
Pietarsaaren ja Skellefteån väliseen liikenteeseen. Sitten Bore
kulki eri puolilla maailmaa, kunnes turkulainen Aura Line kotiutti sen Turkuun. Konkurssin jälkeen Boren höyrykone vaihdettiin dieseliksi, siitä tuli Kristina Regina ja matkat Itämerellä
jatkuivat. Vuonna 2010 omistaja vaihtui taas ja laiva palasi Turkuun.

Hyvä ruoka ja tunnelma

Hostellitoiminta Borella alkoi vuonna 2011. Samana vuonna
alus hyväksyttiin Museoviraston perinnealusrekisteriin. Vuonna
2015 Turun kaupunki keskitti hostellipalvelunsa Borelle ja vuodesta 2018 alkaen Bore on toiminut Turun ammatti-instituutin
monialaisena oppimisympäristönä.
Vuoden hostellin valinnassa kiiteltiin laivan tunnelmaa, pal-
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velua ja laadukasta ruokaa. Boren varsinaisia helmiä ovat tunnelmalliset salongit, joissa alkuperäinen puusisustus pääsee
hyvin esille. Boren historiaan pääsee perehtymään syvemmin
turkulaisen merenkulkumuseon Forum Marinumin tuottaman
virtuaalinäyttelyn kautta.

Yksilöllistä ja edullista yöpymistä

Suomen Hostellijärjestö on Suomen Retkeilymajajärjestön nimellä vuonna 1935 aloittanut järjestö. Sen jäseninä on noin 30
suomalaista nuoriso-, opiskelija-, liikunta-, eläkeläis-, ammattija matkailujärjestöä.
Suomen Hostellijärjestön tavoitteena on mahdollistaa matkailu kaikille ylläpitämällä ja kehittämällä yksilöllistä, yhteisöllistä, vastuullista ja edullista majoitusta tarjoavaa hostellien
verkostoa.
Lassi Lähteenmäki
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Kuva: Robert Serger

Saaristonäkymät alkavat avautua mainiosti, kun tullaan Särkänsalmen sillalle.
Ensi kesänä sillan kylkeen rakennetaan levennys kevyelle liikenteelle.

Saaristo avautuu
ensi kesänä
pyöräilijälle helpommin
Silta saa kylkeen pyöräväylän Naantalissa. Uusi isompi alus aloittaa
Röölä-Seili-Nauvo –reitillä.
Kun presidentti Urho Kekkonen vihki vuonna 1970 Särkänsalmen sillan, tuskin kukaan olisi voinut silloin kuvitella, että
sillasta tulee myöhemmin suosittu väylä pyöräilijöille. Kevyt
liikenne ei silloin omaa väylää sillalle saanut mutta nyt se rakennetaan.
Suunnitelmien mukaan 240-metrisen sillan kylkeen tulee
väylä kevyelle liikenteelle ensi kesänä. Samalla rakennetaan
vähän lisää pyörätietä sillasta eteenpäin.
Särkänsalmen silta yhdistää Naantalin Luonnonmaan Otavan saareen, joka on Rymättylän pääsaari. Välissä on Särkän
saari, josta tie jatkuu penkereenä. Varsinkin kesällä väylä on
vilkas, kun mökkiläiset ja matkailijat kulkevat sitä kautta Rymättylään, Merimaskuun, Velkualle ja pidemmällekin.

Pieni rengastie saa uuden aluksen

Särkänsalmi on myös ylityskohta kun Naantalin suunnalta
lähdetään kiertämään Saariston rengastien pienempää lenkkiä eli pientä rengastietä. Sillalta on matkaa veden pintaan 16
metriä, joten näkymä saaristoon on huikea. Kesällä rakennettava kevyen liikenteen levennyt mahdollistaa sen, että sillalle
voi myös pysähtyä hetkeksi maisemia ihailemaan.
Saariston pieni rengastie saa ensi kesäksi toisenkin parannuksen. Viime kesänä avatulle Rymättylän, Seilin ja Nauvon
reitille tulee nyt isompi alus. Juhannuksen alla aloittavan m/s
Vidskärin kyytiin mahtuu 99 matkustajaa, 10 autoa ja pari-
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saaristonrengastie.fi
Kierettävissä kauttaltaan

kymmentä polkupyörää. Ajoneuvoille on mahdollista varata
etukäteen paikka.
Hangan rannasta Seiliin ja Nauvoon liikennöivä Östern-alus
jatkaa linjalla edelleen, joten matkailijalla on nyt kaksi vaihtoehtoa mennä Naantalista Rymättylän kautta Seiliin ja Nauvoon.

13.5.- 4.9.2022

mutta avoinna ympäri vuoden!

Poikkea Ahvenanmaalle tai ulkosaaristoon

Se alkuperäinen Saariston rengastie on palvellut matkailijoita
25 vuotta. Reitillä on mittaa 250 kilometriä ja lauttoja on matkan varrella 8-9. Kaikki vesiylitykset ovat käytössä 13. toukokuusta syyskuun alkupuolelle asti.
Rengastie kurvaa Turusta Kaarinan kautta Paraisille ja sieltä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kautta Kustaviin.
Taivassalon kohtaa voi valita vesireitin Velkualle tai maantien
Naantalin suuntaan.
Saariston rengastien varrella on useita satamia, joista voi
tehdä räätälöidyn reissun vaikka kaukaisen Utön saarelle tai
esimerkiksi Kökarin saarelle ja sitä kautta muualle Ahvenanmaalle.
Saariston Rengastien majoituspaikat kannattaa varata ajoissa, sillä parhaat majatalot varataan täyteen jo keväällä.
Lassi Lähteenmäki
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Matkailu talvi SEITSEMÄN KIRKON REITTI

Digitekniikka herätti
Suomen vanhimman
matkailureitin

Teijon loisteliaan kartanon mailla oleva 1800-luvun meijerirakennus on herännyt
hiljaiselosta, kun Teijo kulttuurimeijeri ry vuokrasi sen käyttöönsä. Yhdistyksen
visiona on kehittää meijeristä kulttuuritapahtumien keskus sekä residenssi kulttuurialan toimijoille. Keltaista kivimeijeriä esittelee hallituksen jäsen Alli Ikonen.

Legendan mukaan Nousiaisten kirkko pystytettiin siihen paikkaan, johon Lallin surmatyön
jälkeen piispa Henrikin ruumista vetävät härät
lopulta pysähtyivät. Nykyinen keskiaikainen
kivikirkko rakennettiin samalle paikalle.

Lounais-Suomen kulttuurimaisemissa kulkevan Seitsemän kirkon reitin perusti
vuonna 1938 Varsinais-Suomen Matkailuyhdistys. Digitalisaatio herätti kirkkoreitin ja mullistaa muutakin matkailua Suomessa.
Seitsemän kirkon reitti on nyt vallan muuta, kuin mitä se oli
30-luvulla. Yhteistyöhankkeen myötä kohteen kirkkojen tiedot
on helposti klikattavissa kännykästä tai tietokoneen ruudulta.
Kierroksen voi siis tehdä ilman fyysistä opasta oman aikataulun
mukaisesti vaikkapa polkypyörällä. Se onkin tepsinyt ja reitti on
alkanut taas kiinnostaa kulttuurimatkailijoita.
Seitsemän kirkon reitin startti on Raisiossa, jonka kirkon rakensivat tarinan mukaan jättiläiset Killi ja Nalli. Maskun kirkko
on rakennettu 1500-luvun taitteessa.
Nousiaisten Pyhän Henrikin kirkko on peräisin 1400-luvulta.
Kirkossa säilytetään Suomen arvokkaimpana pidettyä taide-esinettä, Pyhän Henrikin muistoarkkua. Matka jatkuu Lemun kivikirkolle, joka on nimetty pyhälle Olaville.
Askaisten kirkko on rakennettu alkujaan Louhisaaren kappelikirkoksi. Merimaskussa on reitin ainoa puukirkko. Kierros
päättyy Naantaliin, jonka kirkko on Turun Tuomiokirkon jälkeen maamme toiseksi suurin keskiaikainen kirkko.

Vanhojen kirkkojen historiaan perehtynyt professori Markus
Hiekkanen uskoo, että digitekniikka voisi matkailumielessä
hyödyttää muitakin vanhoja kirkkoja Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Hämeessä ja Uudellamaalla.
Kun tiedot ovat jo kännykän painalluksen päässä, seuraava
vaihe voisi Taipaleenmäen mukaan olla virtuaalinen opastus.

Liittyminen kulttuurireittien Eurooppaan

Digitaalisia kulttuurireittejä on Euroopassa jo 45 ja ne levittäytyvät kiehtovasti ympäri maanosaa. Esimerkiksi Alvar Aallon
reitti ulottuu viiteen maahan, 27 kaupunkiin ja 60 kohteeseen.
Minna Karvosen mukaan kulttuurireittien verkostosta hyötyy
pienempikin paikkakunta: kun se linkittyy isompaan kokonaisuuteen, se hukuttelee matkailijoita helpommin.
Alvar Aallon reitin lisäksi Suomi on mukana mm. Pyhän Olavin merireitissä, Viikinkireitissä ja kalliomaalausten reitissä.
Lassi Lähteenmäki

Tämä on vasta alkua

Kulttuurimatkailun digitalisaatio liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön vetämään hankkeeseen, kulttuurimatkailun tiekarttaan.
Yhteistyössä ovat mukana mm. Citynomadi ja Mikael Agricola
– seura.
Citynomadin toimitusjohtajan Marja Taipaleenmäen mukaan
Lounais-Suomen kulttuuriympäristö on varsinainen aarreaitta
kirkkohistorian ja arkkitehtuurin harrastajille.
– Tämä avaa erilaisen tavan avata uuden sivun kulttuurimatkailuun, tiivistää hankkeen työryhmää johtava Minna Karvonen
ministeriöstä.
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Kulttuuri ja luonto
yhdistyvät hienosti Teijossa
Raudanjalostuksen vanha historia näkyy monin tavoin Teijon kansallispuistossa
Salossa. Uusi laivayhteys lupaa lisää vipinää alueelle. Suomen kansallispuistoissa
oli yli neljä miljoonaa käyntiä.
Teijo, Mathildedal ja Kirjakkala ovat
keskeisimmät kylät Teijon kansallispuistossa Salossa. Näissä kylissä vanha
ruukkihistoria välittyy monin tavoin ja
vanhaa rakennuskantaa on hyödynnetty
tyylikkäästi matkailulle. Kylistä löytyy
ravintoloita, kahviloita, gallerioita, käsityöpajoja ja mm. yöpymispaikkoja.
Näyttääkin siltä, että elävä historiallinen
kylä on hyvä lisä patikoinnille, sillä Teijon kansallispuistossa oli viime vuonna
noin 105 000 käyntiä.

Uusi laivayhteys käynnistyy

Minna Karvonen oli Turun
kirjamessuilla esittelemässä
kulttuurimatkailun tiekarttaa. Hanke valmistuu ennen
kesää.
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Turkulainen yhteysalusyritys Ferentes
Maritime Oy on päättänyt aloittaa liikenteen Teijon kansallispuistossa Salosta Mathildedaliin. Nordep-aluksella ajetaan ensi kesästä alkaen päiväristeilyjä,
teemaristeilyjä ja ryhmämatkoja.
– Meri on ollut jokseenkin hyödyntämättä Salon matkailussa, koska meillä

M A T K A I L U lehti

1 • 2022

ei ole aiemmin ollut sellaista yritystä,
joka veisi matkailijoita merelle. Uskon,
että tästä innostuvat niin salolaiset kuin
myös matkailijat, iloitsee Yrityssalon
kehittämispäällikkö Maija Pirvola.

Neljä miljoonaa meni rikki

Suomen kansallispuistojen käyntimäärät ylittivät viime vuonna ensi kertaa
neljän miljoonan rajan. Kansallispuistoissa liikuttiin lihasvoimin 43,6 miljoonaa kilometriä mikä vastaa 1 087
kierrosta maapallon ympäri. Kansallispuistojen käyntimäärissä on noustu uudelle tasolle, jolle ei näy alamäkeä.
– Koronavuoden 2020 ensikertalaiset
ovat tulleet jäädäkseen. Kun tulevina
vuosina kansainväliset matkailijat palaavat, notkahdusta kansallispuistojen
suosioon tuskin tulee, arvioi luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksesta.

Suurin kasvu käyntimäärissä oli Lapissa ja Koillismaalla. Käyntimäärät
Etelä-Suomessa pienenivät vähän edellisvuoteen nähden mutta olivat kuitenkin selvästi suuremmat kuin pandemiaa
edeltävänä aikana. Pohjoisen kasvun
takana oli mm. voimakkaasti kasvanut
kotimaan matkailu sekä etätyön tekeminen kansallispuistojen läheisyydessä
olevilla loma-asunnoilla.
Suosituimpana kansallispuistona jatkoi Pallas–Yllästunturin kansallispuisto, jonne tehtiin lähes 700 000 käyntiä.
Hopeasijaa pitää Urho Kekkosen kansallispuisto 446 300 käynnillä ja pronssille ylsi Nuuksio 314 500 käynnillä.
Kansallispuistojen asiakastyytyväisyys on korkealla. Taustalla on Metsähallituksen luontopalvelujen ja yhteistyöyritysten satsaukset palvelujen
parantamiseen.
Lassi Lähteenmäki
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Hurmaava Uusikaupunki
Täydellinen valinta arjen irtiotolle

Lumoava
Kustavin saaristokunta
Kuva. Tuija Talvitie

Yli 400-vuotta vanha merellinen Uusikaupunki vie vierailijan eteläeurooppalaisen rantakaupungin
tunnelmaan. Sympaattiset puutalokorttelit, mielenkiintoiset nähtävyydet, monipuoliset harrastusPuutalobongarin
päiväuni
mahdollisuudet sekä
upeat meri- ja luontokohteet luovat puitteet elämykselliselle vierailulle..
Lähes 2000 saaren muodostama Kustavi sijaitsee Suomen
lounaisrannikolla, noin tunnin ajomatkan päässä Turusta.
Yli 3000 kesäasunnolla asukaslukuun suhteutettuna
Kustavi on Suomen suurin mökkikunta. Saaressamme on
hyvät ja kattavat palvelut, niin asukkaille, yrittäjille kuin
vierailijoille.
Meillä saariston kuningaskunnassa riittää nähtävää ja
kiinnostavaa tekemistä ympäri vuoden. Runsaat kalavedet, suojaisat vierasvenesatamat, monipuoliset kulttuuritapahtumat ja uniikki käsityötarjonta vetävät kävijöitä
läheltä ja kaukaa. Runsas ravintolatarjonta pitää nälän ja
janon loitolla.
Ympärivuotisen kalastusmatkailun ohella Kustavi on
suosittu yritysten virkistyslomakohde ja todellinen luontomatkailijan paratiisi.
Kauniin maiseman monipuolisuus ihastuttaa jylhillä
kallioilla, lehtometsillä, kulttuurimaisemilla ja hiekkarannoilla. Lukuisat luontopolut kutsuvat liikkumaan saaristoluontoon.
Suosikkikohteisiimme Isonkarin majakkasaareen ja
Katanpään linnakesaareen Selkämeren kansallispuistossa järjestetään kesäkaudella veneretkiä. Voit myös varata
oman yksityisen veneretken saarille tai pelkästään lähteä
merelle fiilistelemään ammattitaitoisen "kapteenin" huomassa.
Löydät meidän kaikki palvelut visitkustavi.fi sivuilta
sekä somekanavilta. Ole yhteydessä, niin mietitään hieno
kesäinen päivä tai useampikin. matkailuneuvonta@kustavi.fi / kesäkaudella 044 742 6620
Tervetuloa!
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Merelliseen kaupunkiin tutustuminen kannattaa aloittaa
upeasta Kaupunginlahden rannasta, jossa tarinaseinät ja rantamuureihin sekä kivetyksiin upotetut merelliset ajatukset
muodostavat ikään kuin ulkoilmamuseon. Rantabulevardin 1800-luvun makasiineissa on joskus varastoitu suolaa,
mutta nyt niiden ravintoloissa ja terasseilla on varsin makea
meininki.

Uudessakaupungissa riittää nähtävää

Värikäs Taidetalo Pilvilinna hauskoine taidepolkuineen,
pitsimökkeineen sekä rosarioineen on valloittava elämys.
Historiallisessa Wahlbergin museotalossa voi aistia entisajan porvariskodin tunnelmaa ja muistella merenkulun kulta-aikoja. Merellistä historiaa tarjoilevat myös Luotsimuseo
ja Merimiehenkotimuseo.
Automuseon kolmessa isossa näyttelyhallissa niin pienempien kuin isompienkin autofanien päiväunet käyvät
todeksi. Menopelien lisäksi automuseossa voit kurkistaa
viehättäviin minimaailmoihin. Bonk-museon lasten Keksimössä voivat lapset rakentaa oman Bonk-koneen.
Minifarmi & Kukkamessut 21.-22.5. tarjoaa ratkaisuja rakentamiseen, remontointiin, puutarhaan ja terasseille. Pakkahuoneen kesän iltatoriohjelmia eikä lauantaisia Tul toril
-teematoreja kannata jättää väliin. Myllymuorin heinäkuisilla lasten kierroksilla lennätetään Myllytonttu avaruuteen.
Crusell-musiikkiviikko 23.-30.7. johdattaa kuulijansa kultaiselle 20-luvulle.
Kaupungin edustalla aukeaa kaunis saaristoluonto. M/S
Kertun kyydissä voit tehdä huikean merimatkan Isonkarin
majakkasaarelle tai lähteä hyljesafarille kauas avomerelle.
Merikaupungin tarinoita kuulet myös Kertun opastetuilla
sightseeing-risteilyillä. Lisää ideoita loman suunnitteluun
löydät: VISITUUSIKAUPUNKI.Fi
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Ruokailuelämyksiä ja
Ravintolapalveluja Raumalla
historian havinaa

T

allbo-ravintolat ovat tarjonneet jo
25 vuotta laadukkaita ravintolapalveluja idyllisissä ja persoonallisissa toimipisteissään.
Villa Tallbo-pitsihuvila Raumanmeren
rannalla on ehdoton ryhmien ruokailupaikka. Tallbo´n seisova pöytä on noutopöytien aatelia ja tunnettu lukuisista herkuistaan jo kautta matkailevan Suomen.
Laivanvarustajasuku Granlundin v. 1901
rakennuttama tunnelmallinen pitsihuvila
on osa Rauman merenkulun historiaa ja
ruokailu sen kauniissa saleissa on yksi retkenne kohokohdista.

Ravintola Savila
Toiminta on laajentunut vuosien myötä ja
v. 1997 perustettiin Wanhan Rauman sydämeen, keskelle Unescon maailmanperintöä, viehättävä lounasravintola, Wähä
Tallbo.
Toimittuaan 20 vuotta osoitteessa Vanhankirkonkatu 3, ravintolan toiminnot siirtyivät keväällä 2017 yhtiön hankkimaan
naapurikiinteistöön Savilanpuiston varrelle Vanhankirkonkatu 1. Uusissa, suurem-

synkkien kummitustarinoiden pitsikaupungissa.

Villa Tallbo-pitsihuvilan merellisessä idyllissä
pääsette nauttimaan ruhtinaallisen noutopöydän
antimista talon nimikkoaaveen, Sinisen Rouvan
valvovan silmän alla. Herkemmät vieraat aistivat jo aulaamme astuessaan tutkivan silmäparin seuraavan tulijaa.
Huvilassa on vuosisataisen historian aikana asunut ja vaikuttanut useita omistajia, jotka
eivät malta jättää ainutlaatuista kesävillaansa,
vaan käyvät satunnaisesti tarkistamassa talonRavintola Savilan sali
pitoa.
missa tiloissa Wanhan Rauman toimipiste puitteet perhejuhlille ja kokous- sekä kouSeisova
pöytämme on noutopöyvoi tarjota asiakkailleen monipuolisempia
lutustilaisuuksille.
palveluja Ravintola Savilassa.
Ravintolassa
on päivittäin
tien aatelia
ja tunnettu
jovaihtuva,
kauttaherRavintola toimii kolmessa kerroksessa. kullinen lounas runsaine salaattipöytineen
matkailevan Suomen:
Kellarikerros soveltuu erinomaisesti a la ja tarjolla on myös a la Carte-listan annokAlkupalapöydässä
raikkaatvaihtuvat
salaatit,edulliset
lähituottajicarte- ja illallisruokailuun sekä tilauskäytset sekä viikoittain
suokala- situkset.
ja lihaleikkeleet
sesonginloistavasti
erikoistöön. Katutason valoisa ja idyllinenensali
Tilammesekä
soveltuvat
tuotteet. ryhmien ruokailuun. Ruokatarjoilu toiveihoukuttelee lounasruokailemaan. Toisen
kerroksen kauniit kabinetit antavat hienot denne mukaan.

Lämminruokapöydässä keittiömestarimme taidolla valmistamat vihannes-, kala- ja liharuoat .
Kahvin ja maistuvan pikkumakean lomassa kerromme halutessanne lisää huvilan monivaiheisesta historiasta ja sen
”hiljaisista asukkaista”.

Ravintola Savila sijaitsee Vanhassa Raumassa keskellä Unescon maailmanperintöä
Viehättävässä puutalossa toimiva ravintola tarjoaa herkulliset lounasannokset sekä ryhmäruokailumenut. Sijainti on
loistava, kävelyetäisyydellä vanhankaupungin nähtävyydet,
Kaupunginteatteri ja synkkiä aavetarinoita kätkevät lukuisat,
persoonalliset pikkuliikkeet. Karmiviin tarinoihin pääsette
tutustumaan opastetulla kummituskierroksella… jos uskallatte. Kummitusopas Saana p. 044-328 2113 paljastaa synkimmät salaisuudet Vanhassa Raumassa ja sitten Villa Tallbo´n Sinistä rouvaa tervehtimään…

Iltaravintola Nurkk Trahtöör ravintola 		
Savilan yhteydessä
Lounasravintolan sulkeuduttua avaamme klo 17 tyylikkään
ja tunnelmaa henkivän Nurkk Trahtöör a la carte-ravintolan.
Ravintolamme tarjoaa suomalaisista, lähituottajien toimittamista raaka-aineista valmistetut, kansainvälisellä viimeistelyllä kruunatut annokset loistavien viinien kera.

Laadukkaita
ravintolapalveluja
idyllisissä
Ruokailuelämyksiä
ja historian havinaa
synkkien
ja persoonallisissa
Tallbo-ravintoloissa
kummitustarinoiden
pitsikaupungissa
Ravintola
Villa Tallbo

Petäjäksentie 178, 26100 Rauma
puh. 02-822 0733

Vanhankirkonkatu 1,
26100 Rauma
puh. 02-822 6610

www.tallbo-ravintolat.com
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Ennennäkemätön
taideväärennösnäyttely kiinnostaa
Tampereella
Poliisimuseossa keväällä 2021 avautunut näyttely Väritetty totuus – Taiderikoksia Suomessa pureutuu taideväärennösten ja -petosten anatomiaan. Se kertoo, kuinka Keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnasta ja viranomaisyhteistyöstä Kansallisgallerian kanssa
kehkeytyi laajamittainen tutkinta, Operaatio Fake.
Euroopan laajimpiin kuuluneen väärennösjutun näyttely esittelee poliisin kuulustelupöytäkirjoja, tallennettuja puhelinkeskusteluja sekä väärennösten tekotapoja. Tutkinta paljasti väärentäjiä, huijarigalleristeja ja taideasiantuntijoiden tekaistuja
aitoustodistuksia. Taiderikosten suuri määrä ja järjestäytyneen
verkoston laajuus pistävät pohtimaan myös omia taidehankintoja.
KRP tutki vuodesta 2008 taiderikoskokonaisuutta, jossa rikoshyöty nousi 20 miljoonaan euroon. Rikollisia kauppiaita
paljastui 24 ja petettyjä uhreja yli 40. Näyttelyssä on esillä noin
300 väärennöstä, "kansainvälisiä suuruuksia" kuten "Aivazovsky", "Repin", ”Picasso” ja ”Léger" sekä suomalaisen taiteen
kultakauden (1880- 1910) teoksia ”Akseli Gallen-Kallelasta”
”Helene Schjerfbeckiin".

Sepitettyjä taustatarinoita ja vilpillinen mieli

Petoksiin syyllistyneiden sukupuolella tai iällä ei ole väliä, tarvitaan vain kaikista kulttuuriarvoista ja muista ihmisistä piittaamaton, rikollinen mieli, kertoo museon intendentti Tiina Tuulasvaara-Kaleva.
− Väärennösten tekeminen perustuu markkinoihin: mitä ostetaan, sitä myös väärennetään. Operaatio Fakessa paljastui kaksi
väärentäjää, joista toinen oli tehtaillut teoksia jo 1980-luvulta
alkaen. Kiinniotettaessa hän oli saman viikon aikana maalannut
viisi väärennöstä. Parhaat väärentäjät ovat taitavia, joten teosten
alkuperän jäljittäminen on hyvin vaativa tehtävä. Väärennöksille tyypillistä on kehitellä niin kutsuttu valeprovenienssi, teoksen
arvoa tukeva, uskottava, mutta valheellinen taustatarina.
Esimerkiksi Edgar Degas’n (1834–1917) nimiin signeerattu

balettitanssijoita esittävä pastellityö myytiin Suomessa vuonna
2010. Myynnissä käytettiin tekaistua natsitarinaa teoksen taakse
tehtyjen leimojen avulla.
− Näyttelyn teokset ovat poliisin takavarikoimia, valtiolle
tuomittuja rikoksentekovälineitä ja osa museon väärennöskokoelmaa. Suomen poliisilla ei ole omaa taiderikosten tutkintaan
keskittyvää yksikköä, kuten on esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa
ja Ranskassa. KRP:n tutkijat ovat opiskelleet vuosia taidehisto-riaa ja taidemarkkinoiden lainalaisuuksia vaativaa tutkintaansa varten.
Rikosmuseo, yksi Suomen vanhimmista erikoismuseoista, liitettiin Poliisimuseoon vuonna 2019. Siksi oli selvää, että Poliisimuseon erikoisnäyttely käsittelisi rikostutkintaa.
− Vetonaulaksi osoittautuneen näyttelymme tarkoitus on varoittaa ihmisiä petollisista taidekauppiaista. Jos kaupan on jotakin, mikä on liian hyvää ollakseen totta, muistakaa olla varuillaan, painottaa Tuulasvaara-Kaleva.
LISÄTIETOJA: POLIISIMUSEO.FI

Tampere Filharmonia soittaa Tampere-talossa sinfonia- ja
kamarikonsertteja sekä erikoiskonsertteja, koko perheen konsertteja ja elokuvamusiikin konsertteja.
Maaliskuussa soitettavissa koko perheen konserteissa
(17.–18.3. klo 18) kuullaan kantaesitys tamperelaissäveltäjä
Roope Mäenpäältä tilatusta teoksesta Hyönteissinfonia, joka
on musiikillinen tutkimusretki maapallon menestyneimmän
eläinryhmän maailmaan. Vappua juhlistetaan (1.5. klo 15)
argentiinalaisen tangon sävelin konsertissa, jossa musiikkia
liikuttaa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmastakin tuttu tanssipari Katja Koukkula & Jussi Väänänen. Elokuvasäveltäjä John
Williamsin 90-vuotissynttäreitä juhlitaan toukokuussa (25.5.
klo 19) konsertissa, jossa kuullaan musiikkia mm. sarjoista
Star Wars, Indiana Jones ja Harry Potter. Sinfonian ystäville
kuluva kevät tarjoaa romantiikan suurnimiä kuten Mahleria
(31.3. klo 19), Tšaikovskia (14.4. klo 19) ja Beethovenia
(12.5. & 13.5. klo 19). Perinteikäs Faunien iltapäivä -kamarimusiikkisarja soitetaan kerran kuussa sunnuntaisin päiväkonserttina (klo 15). Tervetuloa nauttimaan ja virkistymään
vaikuttavista musiikkielämyksistä!

TAMPERE

Tampere Filharmonia,
Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere
WWW.TAMPEREFILHARMONIA.FI

p. 0295 418 325
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Tampere Filharmonia
tarjoaa monipuolisia musiikkielämyksiä
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Sara Hildénin taidemuseota ympäröi veistospuisto.
Kuva: Jussi Koivunen.

Sara Hildénin taidemuseo
kutsuu taidematkailijaa
Sara Hildénin taidemuseossa on esillä kriitikoiden ja suuren yleisön arvostaman Anna Retulaisen Hiljaisuus-näyttely.
Retulainen löytää maalaustensa aiheet omasta elinpiiristään:
rakkaasta siirtolapuutarhastaan, työhuoneeltaan ja matkoiltaan, mutta maalauksina nuo aiheet muuntautuvat vahvaksi ja
värikylläiseksi ilmaisuvoimaksi. Näyttelyn hiljaisuuden teema
kehottaa katsojaa pysähtymään maalausten äärelle. Taiteilijan
ekspressiivisten maalausten viesti välittyykin vain katsomalla,
sillä maalaaminen on se kieli, jolla hän kommunikoi. Retulaisen koko museotilan kattavassa näyttelyssä on esillä taiteilijan
avainteoksia vuodesta 2003 alkaen.
Näyttelyvierailun lomassa voi pistäytyä museon omassa Café
Sarassa, jossa pääsee nauttimaan itse valmistetuista leivonnaisista ja suolaisista herkuista. Paikalliselta pienpaahtimolta tulevan laadukkaan kahvin ja teen äärellä voi ihastella ainutlaatuista Näsijärven maisemaa.

Anna Retulainen
Hiljaisuus
21.8.2022 asti

Sara Hildénin taidemuseo on Tampereen Särkänniemessä
sijaitseva modernin- ja nykytaiteen museo. Ensiluokkaisen
näyttelyohjelmiston ja kansainvälisesti merkittävän kokoelman
myötä Sara Hildénin taidemuseo on yksi Suomen keskeisimmistä taidemuseoista.
Anna Retulainen:
Hiljaisuus Sara Hildénin taidemuseossa
12.2.–21.8.2022.
WWW.TAMPERE.FI/SARAHILDEN

SARA HILDÉNIN TAIDEMUSEO
sarahildenintaidemuseo

sarahildenart

Nimetön (punakaaliasetelma), 2005. Öljy kankaalle. Sara Hildénin Säätiö. Kuva: Jussi Koivunen
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Apinat valtaavat
Vapriikin
Apinat – kädellisten tarina -näyttely tuo Vapriikin pullolleen
apinoita, puoliapinoita, ihmisapinoita, makeja, korvamakeja,
loreja ja kummittelijoita helmikuun 25. päivä alkaen. Esillä on
yli 60 kädellistä sukulaistamme Suomen tähän asti suurimmassa apinoista kertovassa näyttelyssä.
Kaikki näyttelyn apinat ovat aitoja luonnontieteellisiä näytteitä, ja ne tulevat Vapriikkiin Skotlannin kansallismuseosta.
Museo on koonnut näyttelyn luontoa kunnioittaen yksilöistä,
jotka ovat eläneet elämänsä eläintarhoissa. Nyt ne osallistuvat
apinalajiston suojeluun ja elinympäristöjen säilyttämiseen.
Näyttelytilaan
on
luotu
valaistuksen,
maisemien
ja latvuksessa kirkuvien apinoiden äänien avulla aidon viidakon tuntu. Apinat kohdataan niiden luonnollisen elinympäristön keskellä, missä ne ruokailevat,
ääntelevät ja välillä myös piiloutuvat, kuten luonnossakin.
- Me kaikki olemme kädellisiä, mutta kuinka moni tietää, että
olemme yksi yli 500 kädellislajista, kysyy museoamanuenssi
Tomi Kumpulainen Tampereen luonnontieteellisestä museosta.
- Tunnemmeko juuri lainkaan omia juuriamme, tai lähisukulaisiamme? Tiedämmekö, mitä niille kuuluu tai tarvitsevatko ne
meidän apuamme?
Näyttely kertoo myös, mitä me kaikki voimme tehdä, jotta
kädelliset sukulaisemme asuttavat kanssamme samaa planeettaa myös jatkossa.
Näyttelyn monipuolisen kerronnan ja viidakkomaisemien
keskellä voi myös harjoitella omia apinamaisia taitoja, kuten
päättelyä, matkimista ja kiipeilyä.
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APINAT
25.2.–23.10.2022

ALAVERSTAANRAITTI 5, TAMPERE | LIPUT 14/7¤ | VAPRIIKKI.FI
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Iloa ja väriä
Kaksi mielenkiintoista museokohdetta,
Huittisten museo ja Emil Cedercreutzin
museo, sijaitsevat Satakunnassa kakkostien varrella. Nämä monipuoliset
kohteet tuovat tänä keväänä yleisön
nähtäville iloisia ja värikkäitä näyttelyitä
naivismin ja ITE-taiteen piiristä.

Sirkuksen ja tarinoiden kevät

Iloa, rakkautta ja romantiikkaa

Kangasala-talossa

Harjavaltalaisessa Emil Cedercreutzin museossa esillä on
29.3.-10.7. kaksi naivistisen taiteen näyttelyä. Toinen niistä
on Ilon puutarha, joka koostuu neljäntoista nykytaiteilijan
töistä. Näyttely on taiteilija Seija Levannon ja museon yhdessä kuratoima kokonaisuus. Toiseen saliin esille tulee Suomen
Gallupin Säätiön kokoelmista koostettu hurmaava Rakkautta ja romantiikkaa, jonka on kuratoinut säätiön taideasiantuntija Seppo Salmi.

Kimmo Pyykkö -taidemuseo, Sirkusväkeä-näyttelyn interiööri, Virpi Kinnusen teoksia.
Kuvaaja Jussi Koivunen.

Maria Ylipää. Kuvaaja Juliana Harkki.

Kangasala-talossa vietetään tarinoiden kevättä. Kertojina ovat muiden muassa
Maria Ylipää, Pate Mustajärvi, Mari Rantasila, Jarkko Tamminen, Anneli Saaristo,
Andy McCoy, Osmo Ikonen, Costello Hautamäki ja Edu Kettunen ystävineen.
Kimmo Pyykkö -taidemuseon valtaa värikäs Sirkusväkeä-näyttely.

ITE-taidetta ja paikallishistoriaa
Huittisten museo esittelee kaksi uutta näyttelyä. Lokakuun loppuun asti nähtävillä oleva vaihtuva näyttely Monen toimen mies – Oskar Kivi kertoo määrätietoisesta ja uudistushaluisesta miehestä, joka vaikutti monin tavoin Huittisten
historiaan. 18.5. avataan näyttely Hugo ITE, joka nostaa esille huittislaisen
ITE-taiteilija Hugo Kivisen (1904–1975) ilmeikkäitä puuveistoksia museon kokoelmista. Tule viettämään mukavia museohetkiä!
WWW.HARJAVALTA.FI/MUSEO
WWW.HUITTINEN.FI/MUSEO

Kangasala-salissa tapahtuu keväällä 2022 poikkeuksellisen
paljon, tapahtumia on maalis-kesäkuussa lähes neljäkymmentä. Mukana on musiikkia lähes kaikista genreistä, musikaaleja,
stand up -koomiikkaa, taikuutta, sirkusta ja teatteria sekä lastentapahtumia. Kesäkuussa nautitaan Kangasala Classic -kamarimusiikkifestivaalin konserteista. Katso koko päivittyvä
ohjelmisto osoitteesta Kangasala-talo.fi. Löydät sieltä monta
hyvää syytä poiketa Kangasalle!
Kimmo Pyykkö -taidemuseo tarjoaa vaihtuvilla näyttelyillään ainutlaatuisen ja korkeatasoisen nykytaiteen kohtaamis-

paikan. Keväällä kahdessa kerroksessa ihastellaan Sirkusväkeä 22.5.2022 saakka ja kesänäyttelyn teemana on Hevosia
– Horses 11.6.–28.8.2022. Taidemuseon kolmannessa kerroksessa pysyvä Pitkän matkan ateljee -näyttely esittelee Kangasalta kotoisin olevan kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykön mittavaa ja kansainvälistä tunnustusta saanutta, lähes 60
vuotta jatkunutta elämäntyötä.
WWW.KANGASALA-TALO.FI
WWW.KIMMOPYYKKOTAIDEMUSEO.FI

linna Big Band: Rock ’n’Roll
Costello Hautamäki & Hämeen
19, liput alk. 32/30 €
’n’Blues ’n’Jazz Ke 20.4. klo
€
21.4. klo 18, liput alk. 27/24/18
Irlantilaisten laulujen ilta To
Hela ja Mikko Alatalo:
Tampere Big Band feat. Heikki
19, liput alk. 29/26 €
Kangasalla jyrää! Pe 6.5. klo
nen – Johanna ja Mikko
Edu Kettunen – Mika Kuokka
. klo 19, liput alk. 28/25 €
Iivanainen: Round Two To 19.5 ä hetkiä,
herkki
Olohuonemaisessa konser tissa
moria.
huu
ja
a
noit
tari
isia
elämänmaku
19, liput alk. 28/25 €
klo
9.6.
To
Osmo Ikonen Swings
koostuu Osmo Ikosen
Swings-kokoonpanon ohjelmisto
hiteistä uusina sovituksina.
omasta tuotannosta sekä pop

Katso tulevat kevään tapahtumat
kimmopyykkotaidemuseo.fi

Teemu Luoto: Trapetsipoika [det.] keramiikka, 2010. Kuva: Jussi Koivunen

la-talossa
sa
a
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a
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ä
v
e
k
n
e
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o
Tarin

KANGASALA-TALO Kuohunharjuntie 6, Kangasala, info@kangasala-talo.fi, 040 773 0148, www.kangasala-talo.fi
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Jos Satakunta olisi
Muumilaakso Karvia olisi
Pikku Myy!
Karvian kuntaan mahtuu käsittämätön määrä yrittäjiä ja lahjakkaita
taiteilijoita, jotka ovat kulttuuri- ja matkailuelämämme kulmakivet.
Oletamme näillä perustein, että pohjavedestämme löytyy joku päivä
jotain, jolla lyödään rahoiksi.
Meillä voi pistäytyä Taiteiden Reitillä, joka on virallinen 37 kilometrin pituinen matkailutie. Se sisältää viisi hämmästyttävää kohdetta;
Kammi-Kylän, Alpon Savannin, Annen Taidekahvilan, Karvian kirkon & ulkomuseon sekä Kulttuurikeskus Skantzin. Reitti sopii koko
perheelle ja vaikka Nuuska Muikuselle. Sen voi kulkea siinä ajassa ja
järjestyksessä kuin itse halajaa!
Eikä suinkaan sovi unohtaa Karvian williä menoa! Willi Karvia Oy
järjestää ympäri vuoden erilaista ohjelmaa, sillä me emme vetäydy talviunille. Tarjontaa on teatterista konsertteihin ja kaikkeen, mitä ikinä
satutaan keksimäänkin! Ensi kesä startataan pian ja luvassa on pelkkiä
kirsikkoja kakun päällä, joten käy kurkkaamassa nettisivut osoitteesta:
willikarvia.fi sekä Taiteiden Reitti osoitteesta: taiteidenreitti.fi
Peloton, sisukas, pippurinen, seikkailunhaluinen ja hyväsydäminen
-sitä on Karvia ja toki se Pikku Myykin!
Kulttuurikeskus Skantz

Annen Taidekahvila

Kammi-kylä

Vietä päivä tai useampi
Uudessakaarlepyyssä

Kauhaneva

Alpon savanni

lhgeopark.fi

Willejä elämyksiä ryhmille
Willi Karvia tarjoaa kotimaan matkailijoille mykistäviä luonto- ja kulttuurielämyksiä,
persoonallisia yrityksiä palveluineen ja tuotteineen sekä ikimuistoisia tapahtumia.
Kulttuurikeskus Skantzin vahvistetut kesän 2022 konsertti- ja
kesäteatteritapahtumat kannattaa jo merkitä kalenteriin:
13.5.
27.–29.5.
3.6.
4.6.
9.6.–2.7.
16.6.
23.6.
7.–31.7.
7.8.
10.8. tai 12.8.
14.8.
20.8.

Pate Mustajärvi – Tämä(kin) tarina on tosi
Pientä laittoa (Maarit Peltomaa ja Juha Veijonen)
Muska Babitzin & Kirka Tribute
Mies Miehelle (Timo Lavikainen ja Pasi Karppi).
Esitys myös 12.3. Karviasalissa.
Ei meidän äiti -näytelmä (Karvian kesäteatteri)
Antti Railio
Antti Ketonen
Swingijengi-musiikkikomedia (Kari-Pekka Toivonen,
Kerttu Rissanen, Meeri Toivonen, Sami Uotila ja Ville Pusa)
Hevisaurus
Stand Up Show (Heli Sutela, Anders Helenius ja Antti Haapala)
Jukka Kuoppamäki
Badding Rockers

Tarkemmat tapahtumatiedot: willikarvia.fi

willikarvia.fi
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Suomen virallinen
matkailutie
Taiteiden reitti kulkee kahden kunnan,
Kauhajoen ja Karvian, alueella Kammista
Skantziin. Taiteiden reitillä pääset vierailemaan viidessä upeassa kohteessa:
Kammi-kylässä, Alpon savannilla,
Annen Taidekahvilassa, Karvian kirkossa
ja ulkomuseoalueella sekä Kulttuurikeskus
Skantzissa.

Reitin
varrella
runsaasti
ITEtaidetta
Reitin
pituus
37 km

Miltä kuulostaisi vierailu Topeliuksen lapsuudenkodissa Kuddnäsissä, Uudenkaarlepyyn museorautatiellä, Pensalan tonttuja nukkemuseossa, Suomenruotsalaisessa koulumuseossa tai
Döbelnin muistomerkillä, joka on pystytetty Juuttaan taistelun
muistoksi? Tervetuloa kokemaan sekä kaupungin uudet että
historialliset puolet!
Keskustasta löydät monipuoliset lounas-, kahvila- sekä ravintolapalvelut sekä pienille että isoille ryhmille. Toisveden
vierasvenesatamasta, uimarannan kupeesta, löytyy herkkuja
pikkunälkään myös illemmalla.
Olet myös tervetullut viettämään aikaa upeassa luonnossa.
Lähde melontaretkelle saaristoon, virkistävälle vaellukselle
kauniiseen maastoon tai vain nauttimaan hiekkarannoista ja
merestä. Uudenkaarlepyyn saaristo on kuin tehty majakoiden
tai merilintujen ystäville. Storsandin luonnonsuojelualueelta
löytyy upeita hiekkarantoja ja vaellusreittejä. Jos et ehdi lähteä
keskustaa kauemmaksi, löytyy ydinkeskustasta kaupungin uusi
valopuisto, jonka vieressä virtaa Lapuanjoki.
Majoitusmahdollisuuksia on tarjolla mm. Juthbackan kartanon vierestä, josta löytyy sekä campingalue, hotelli ja mökkejä.
WWW.UUSIKAARLEPYY.FI/VISIT

OLETKO SUUNNITTELEMASSA RETKEÄ?

ZACHARIAS TOPELIUKSEN
KUDDNAS,UUSIKAARLEPYY
a
Kesäkahvil
ié
il
Em

Jokainen kohde on täynnä yksityiskohtaista
ja uniikkia taidetta. Myös useita oheiskohteita, mm. nukkepatio Karviassa
Saran koululla, vastuullisten alkoholiTulkaa
juomien valmistaja Pramia Kurikassa,
päiväksi tai
Vesipääsky-risteilyt Parkanossa sekä
jääkää pidemuseita ravintolapalveluita.
mäksi aikaa
taiteidenreitti.fi
vieraaksemme
Idyllisiä yöpymismahdollisuuksia:
willikarvia.fi/majoitus. Isoille ryhmille
majoitusta tarjoavat Kankaanpään
kuntoutuskeskus sekä
Ikaalinen Spa & Resort.

Avoinna päivittäin 18.5.-31.8. (suljettu juhannuksena 24.-25.6.)
Toukokuu klo 12-16, kesä-heinäkuu klo 10-17,
elokuu klo 12-17. Ryhmävaraukset ympäri vuoden.
WWW.NYKARLEBY.FI/KUDDNAS / 06 785 6482

Kokoa oma kokonaisuutesi palveluistamme tai
rakennetaan yhdessä ikimuistoinen elämys ryhmällenne!
Soita 040 041 4018 tai lähetä viesti
erika.sailynkangas@karvia.fi.
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Tampereen Pyynikillä sijaitsevan Emil Aaltosen museon

Rento meininki – naivistista kuvataidetta
Oulun taidemuseon kokoelmista

-erikoisnäyttely esittelee naivistista taidetta 26 taiteilijalta
Virpi Vanas Pikku-pikku eukko, 1988, öljyväri.
Kuva Mika Friman. Oulun taidemuseo.

Neva-LYlyn luontopolku, kuva: Hannu Raitio

Luontolomalle Parkanoon
la nokipannukahvit ja grillata retkieväitä.
Kintukan luonto- ja virkistyspalvelut järjestää opastettuja luonto- ja kotiseuturetkiä alueen kansallispuistoihin ja LH
Geoparkin luonto- ja kulttuurikohteisiin. HonestyEuropen
työpajoissa ja retriiteissä opit, mitä on Radikaali rehellisyys?
WWW.SYVILLA.FI
WWW.KINTUKKA.FI

EMIL AALTOSEN MUSEO

Rento meininki -näyttelyssä on esillä 59 maalausta ja 4 veistosta.
Näyttelykokonaisuuden ydintä ovat Heinäsen Taidesäätiön lahjoituskokoelmasta valikoidut teokset. Heinäset lahjoittivat säätiön
145 teoksen kokoelman Oulun taidemuseolle vuonna 1987. Lahjoituksen myötä Oulun taidemuseon kokoelmatoiminnan yhdeksi
painopistealueeksi muotoutui naivistinen taide. Teosten teemat
kertovat naivistitaiteilijoiden suosikkiaiheista, sirkustempuista
kotoisiin puuhiin ja eläinystäviin, romanttisista luontokokemuksista kaupunkikuviin ja vanhan ajan nostalgiaan. Naivismin tapaan yhdistävänä tekijänä on konstailematon ja positiivinen ilmapiiri.
Emil Aaltosen museo toimii arkkitehti Jarl Eklundin suunnittelemassa Pyynikinlinnassa, joka valmistui vuonna 1924. Vuodesta
1932 alkaen talo oli suomalaisen kenkäteollisuuden uranuurtajan
vuorineuvos Emil Aaltosen (1869-1949) ja hänen jälkeläistensä
pitkäaikainen koti.
Museon perusnäyttelyt Emil Aaltonen (1869-1949) – teollisuusmies ja kulttuurin ystävä sekä Emil Aaltosen taidekokoelma.

Gmabing majoite, kuva: Hannu Raitio

Opastetut luonto- ja
kotiseuturetket

Kintukan luonto- ja virkistyspalvelut

050 391 2010
www.kintukka.ﬁ
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Varaa
unelmiesi lomamökki!

WWW.PYYNIKINLINNA.FI
www.syvilla.ﬁ
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Vuorineuvos Emi Aaltonen Pyynikinlinnassa, 1930-luku. Kuva EAM

SyVilla sijaitsee Lauhanvuori-Hämenkangas UNESCO Global Geoparkin ydinalueella Parkanossa Kovesjärven rannalla. Rakennukset ja niitä ympäröivä pihapiiri on kunnostettu
perinteitä kunnioittaen. Täältä luonnonrauhasta, ainutlaatuisesta miljööstä löytyy upeat puitteet lomailuun, pienimuotoisiin kokous-, juhla- ja yritystilaisuuksiin, leirikoulujen ja
työpajojen tai saunailtojen järjestämiseen.
SyVillassa majoitut kotoisasti, petipaikkoja löytyy vuodenajasta riippuen 12 - 25 henkilölle. Ulkorakennuksen historian
havinaa täynnä olevan ruokailutilan edustalla on laaja terassi
grilleineen. Pihapiiristä löytyy myös nuotiopaikka ja pihapaviljonki.
Ranta- ja savusaunan edustalla on lapsiystävällinen hiekkaranta. Rantasaunan terassilta löytyy myös kylpytynnyri
ja ulkoporeallas, Saunalta johtaa rannan myötäinen esteetön
kulkuväylä katettuun grillikatokseen/laavuun. Kovesjärven
Pikkusaaressa voit piipahtaa laavulla ja keittää nuotiopaikal-

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

Emil Aaltosen museo, Pyynikinlinna
Mariankatu 40,Tampere
1.9.-31.5. ke 12-18, la-su 12-16
1.6.-28.8. ke 12-18, to,la-su 12-16
www.pyynikinlinna.fi, puh (03) 212 4551
pääsymaksu 3 € / 2 €
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Kirsti Rantanen vuonna 1984 piirtämässä mallia kuvakudokseen,
joka toteutettiin Aamulehden toimitiloihin. Kuvakudos (diptyykki)
”Tamperelaista huvielämää viime vuosisadalla” koostuu kahdesta
osasta, suurennettavana tässä on osa ”Nuohoojamestari Viktorin
tilkkutäkkiä”.

Käsityön ja taiteen rajamailla
Suomen käsityön museon
näyttelyissä

Kukkamaalausten ja posliinin lumoavaa
estetiikkaa Serlachiuksella

Helene Schjerfbeck, Punainen pää II, 1915

SERLACHIUS

TAIDETTA
HISTORIAA
ARKKITEHTUURIA
MAKU- JA LUONTOELÄMYKSIÄ

Clare Woods, Rva Selittäjä, osakuva, 2021

VARAA RYHMÄMATKASI NYT!

Tilauksesta ikimuistoista ohjelmaa. Draamaopastuksella
voit kohdata tomeran sihteerin 50-luvulta tai itse
Gösta Serlachiuksen! Muista myös kaupunki- ja kirkkokierrokset sekä opastukset taiteen ja historian pariin.

Räätälöidyt retkipaketit ruokailutarjouksineen –
kysy lisää myyntipalvelustamme!
MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI
myynti@serlachius.fi
p. 03 488 6801
26

Kesäinen Serlachius-museo Gösta. Kuva: Sampo Linkoneva.

Serlachius-museot Mäntässä ovat upea retkikohde, jossa historia, taide, arkkitehtuuri ja kaunis luonto yhdistyvät mieleenpainuvalla tavalla. Taidemuseon uudet näyttelyt antavat silmää
hivelevien elämysten ohella paljon ajattelemisen aihetta.
Suomessa ensi kertaa nähtävä brittitaiteilija Clare Woods tuo
taidemuseoon näyttävät maalauksensa. Hän kuvaa voimakkain
siveltimenvedoin muun muassa kukka-asetelmia. Maalausten
vahva ilmaisu ihastuttaa ja tuo esteettistä mielihyvää. Kukkien
kuihtuva kauneus herättää myös miettimään, miten haavoittuvaa elämä on – ajankohtainen teema viime aikojen korona- ja
sotauutisten myötä.
Brittein saarilta tulee myös Rachel Kneebone, jonka ällistyttäviä posliiniveistoksia nähdään Serlachiuksella 14.5. lähtien.
Posliini ei ole koskaan aiemmin näyttäytynyt Kneebonen esittämällä tavalla: valkoiset veistokset tuntuvat olevan jatkuvassa
liikkeessä, milloin raskaina massoina, milloin herkkinä ja läpikuultavina.
Taidemuseon kartanossa nähdään klassikkoteoksia kotimaiselta kultakaudelta ja vanhoilta eurooppalaisilta mestareilta.
Onpa joukossa myös nykytaiteen suurnimen Anselm Kieferin
teos Väinämöinen Ilmarinen. Ripustuksessa tapahtuu tämän
tästä muutoksia, joten kartano kannattaa katsastaa aika ajoin.
Serlachius-museo Gustaf esittelee upeassa pääkonttorimiljöössä muun muassa paperiteollisuuslegenda G.A. Serlachiuksen
tarinan ja sellutehtaan kohtaloita.
Serlachius-käyntiin kannattaa varata
koko päivä tai kaksi
ja nauttia ihastuttavista miljöistä ja
Ravintola
Göstan
tarjoamista
hyvistä mauista. Ryhmät
keväinen ateriatarjous vie Wallenbergin
pihvin myötä makujen nostalgiselle aikamatkalle.
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Suomen käsityön museon näyttelyissä tasapainoillaan käsityön ja taiteen välimaastossa, kun käsityö hakee jalansijaa
paitsi paikallisesta perinteestä, myös rajoja rikkovasta näkemyksestä ja luovasta otteesta uuden innovointiin.

Manuel S. Algoran keramiikkahahmot, kuva: Manuel S. Algora.

España a mano - Käsityötä Espanjasta
24.4.2022 saakka.
Kirsti Rantanen – Tekstiilien avaruus
7.5.–28.8.2022
Modistit – hattuja, asusteita ja
ammattisalaisuuksia
12.3.–15.5.2022
Lanka(h)ine – Kehrätty Karjala
28.5.–11.9.2022
Löydöstä muinaispuvuksi
22.4.–18.9.2022
Opastustiedustelut:
www.lyyti.in/Opastustiedustelu
Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25, Jyväskylä
Avoinna ti–su 11–18
WWW.CRAFTMUSEUM.FI
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España a mano – Käsityötä Espanjasta-näyttelyssä 7 artesaania esittelee teostensa kautta paikallisesta käsityöperinteestä ammentavia ajatuksiaan tuovat espanjalaisten artesaanien
ammattitaidon ensimmäistä kertaa Suomen käsityön museoon.
Kesään kääntyessä Suomen käsityön museossa välkkyy
vahvan naisen osaaminen. Suomen merkittävimpiin tekstiilitaiteilijoihin kuuluneen Kirsti Rantasen (1930–2020 näyttely
Tekstiilien avaruus kertoo pioneerin urasta ennakkoluulottomana tekstiilitaiteen uudistajana. Kevään ja kesän aikana
voi tutustua myös modistien työhön Muotiliikkeiden Liiton
80-vuotisjuhlanäyttelyssä Modistit – hattuja, asusteita ja ammattisalaisuuksia ja iloita ikiaikaisten perinteiden säilymisestä osana elämäämme taiteilija-muotoilija Sanna Vatasen
näyttelyssä Lanka(h)ine – Kehrätty Karjala sekä arkeologisiin
tutkimuksiin pohjautuvassa Löydöstä muinaispuvuksi -näyttelyssä. Suomen käsityön museon näyttelyvuosi 2022 osoittaa
jälleen käsityötaidon monipuolisuutta ja uusia ulottuvuuksia.
Sari Koskinen

KIRSTI RANTANEN
Tekstiilien avaruus
7.5.–28.8.2022

Kauppakatu 25, Jyväskylä | www.craftmuseum.fi
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Wasaline – Hiukan parempaa uudella
ympäristöystävällisellä Aurora Botnialla

Vaasan Kuorofestivaali XXVIII
järjestetään 26.–29.5.2022
Odotettu kuorolaulutapahtuma palaa estradeille kahden vuoden tauon jälkeen.

26.–29.5.2022

AKADEMISKA
SÅNGFÖRENINGEN
SABRINA JA
SAARTEN TYTTÄRET

vaasa.fi/kuorofestivaali

Kuorolaulutapahtuman pääesiintyjinä nähdään akateeminen
mieskuoro Akademiska Sångföreningen (Akademen) sekä
laulukollektiivi Sabrina ja Saarten tyttäret.
Suomen vanhimpiin kuuluva suomenruotsalainen lähes
60-henkinen mieskuoro Akademiska Sångföreningen (Akademen) esiintyy Vaasan kuorofestivaaleilla lauantaina 28.5.
Korkeatasoinen ja laajalla ohjelmistolla esiintyvä Akademen
edustaa perinteistä mieskuorolaulua, josta löytyy niin lyyristä
tunnelmointia, mahtipontisempaa laulantaa kuin opiskelijamaisen kevyttä otetta.
Ajaton ja uusi yhdistyvät Ainon tarinassa, jonka laulukollektiivi Sabrina ja Saarten tyttäret on yhteissäveltänyt. Syksyllä 2021 kantaesityksensä saanut teos pohjautuu Kalevalan
neljänteen runoon, joka kertoo nuoresta naisesta elämän suurimpien päätösten ja vaativimpien paineiden keskellä. Heitä
voit kuulla Ritzissä perjantaina 27.5.

Aurora Botnian reitti kulkee ainutlaatuisen Merenkurkun saariston läpi, joka on Suomen ainoa Unescon luonnonperintökohde
ja yhdistää Merenkurkun rantojen kaupungit Vaasan ja Uumajan.
Ylitä Merenkurkku Vaasasta Uumajaan tai tee mukava päiväristeily uudella, maailman ympäristöystävällisimmällä matkustaja-autolautalla Aurora Botnialla. Matkusta mukavasti
laivan rauhallisissa lounge -tiloissa, nauti runsaasta Saaristolaispöydästä tai herkullisista annoksista ála carte -ravintolassa
sekä viihteestä baarissa ja tee hyviä löytöjä pienessä mutta hyvin
varustellussa laivan putiikissa. Yhdistä päivään kokous tai ota
mukaan auto ja lähde ostosmatkalle Uumajaan Merenkurkun
yli! Matka-aika on vain 3,5–4 tuntia ja lähtöjä on päivittäin 2-4
vuoden ympäri.
Aurora Botnian ympäristöystävällisyys kuuluu matkustajalle
laivan hiljaisuutena ja näkyy ekologissa valinnoissa matkustajatiloissa: uudelleenkäytettäviä materiaaleja, muunneltavat

Ulkomaanmatka on lähellä
Varaukset wasaline.com I +358 (0)207 716 810

matkustajatilat sekä älykäs valaistuksen, lämmön ja ilmastoinnin säätö. Konehuoneessa erilaiset tekniset ratkaisut vaikuttavat ekologiseen jalanjälkeen: moottorit, jotka voivat käyttää eri
polttoaineita (LNG ja biokaasu), akut ja muut älykkäät ratkaisut.
WWW.WASALINE.COM
Kuva: Cristoffer Björklund

Miniristeily

alk. 43€

Avajaiskonsertti Vaasan kaupungintalolla torstaina 26.5. klo
18 on omistettu kuorofestivaalin perustajalle, Erkki Mendelinille (1953-2021).
WWW.NETTICKET.FI
Ohjelma ja listätietoa: VAASA.FI/KUOROFESTIVAALI
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Merikoivulassa
isompikin ryhmä sopii viihtymään

Kuvaaja Mirja Koivisto/Tarinakuva

Ryijyjä, ruokaa ja kansanmusiikkia
pohjalaismiljöössä
KAUHAJOKI.FI/MATKAILU
RUOKAMESSUT.FI
SPELIT.FI

Kauhajoella Pohjanmaan lakeuksien laidalla 200 vuotta ylväänä seisoneen Hämes-Havusen kesästä on tulossa vilkas. Hämes-Havunen on upea, juhlataloksi kunnostettu pohjalainen
talonpoikaistalokokonaisuus kaksfooninkisineen ja umpipihoineen. Sen kesätapahtumat sopivat erinomaisesti myös ryhmille. 11.6.-14.7. on Hämes-Havusen komeissa taloissa ja aitoissa näytteillä yli sata ryijyä 1700-luvun lopulta uunituoreisiin
2000-luvun malleihin. Esillä on mm. pohjalaisia ruusuryijyjä
sekä räiskyviä 1950-60-lukujen maailmallakin palkittuja ryijymalleja. Näyttelyn ohella on tilaisuus tutustua Hämes-Havusen
vaikuttavaan miljööseen. Kesäkuussa järjestetään Kauhajoella
myös kulttuuriviikko Kriuhnaasut ja kansanmusiikkitapahtuma
Eteläpohjalaiset Spelit.
Iki-ihanilla Ruokamessuilla on 30. juhlavuosi! Messut järjestetään Hämes-Havusen pihoilla, tuvissa ja aitoissa 2.-4.9.2022
juhlavuoden uusin aromein. Ruokamessut tuo
Kauhajoelle viikonlopun
ajaksi satoja näytteilleasettajia ja tuhansia
messuvieraita. Monipuolisesta tapahtumaviikonlopusta on muodostunut
vilkas ihmisten yhteinen
kohtaamispaikka, johon
tullaan tapaamaan tuttuja
ja kokemaan tunnelmaa
kaikilla aisteilla.

Lokalahden Merikoivula on hyvä
paikka kalastamiseen. Saariston
sokkeloista löytyy mm. haukea.

Raision tehtaiden entinen lomapaikka Merikoivula on pessyt kasvonsa perusteellisesti. Kohde sopii mainiosti esimerkiksi kalastuksen harrastajille.
Kalastus- ja lomakylä Merikoivula sijaitsee meren
rannalla Uudenkaupungin Lokalahdella. Turusta on
matkaa sinne 65 kilometriä. Uudenkaupungin keskustasta taivallettavaa on tietä pitkin 16 kilometriä ja veneellä 7 kilometriä.
Merikoivula on ollut Raision tehtaiden ajan jälkeen
yksityisenä lomakohteena vuodesta 2008 alkaen. Nykyinen omistaja aloitti paikassa pari vuotta sitten.
Raision tehtaiden ajoilta paikka on uudistunut perusteellisesti, varsinkin viime vuosina. Vanhat hirsimökit
on uudistettu ja seitsemän huvilaa on rakennettu lisää.
Kokous- ja juhlatilaan mahtuu enimmillään 60 henkeä.
Saunoja on kaksi.
– Yrityksen tavoitteena on ollut se, että isompikin
ryhmä mahtuu samalle lomakohteelle, sanoo kohteen
myynti- ja markkinointipäällikkö Tõnu Steinberg.

Jos kala käy pyydyksiin, saaliin voi esimerkiksi savustaa tai grillata paikan päällä. Merikoivulasta löytyy myös perkauspöytiä kalan
käsittelyyn rannassa ja grillituvassa.
Vierailijoiden käyttöön on rakennettu kaksi tenniskenttää, jalkapallo-, ja lentopallokenttä sekä lasten leikkikenttä.
Lassi Lähteenmäki

Oma kala kypsäksi

Kalastajia varten Merikoivulassa on venesatama.
Vuokrattavana on useita soutu- ja moottoriveneitä.
Oman veneen saa vesille Merikoivulan veneenlaskurampista.

www.kauhajoki.fi/spelit
Kuvaaja Päivi LahtiKuusisto/Kauhajoki-lehti
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Mustion Linnan paviljonki

Mustion linnan palvelut ja
kesäteatteri
Mustion Linna
Svartå Slott

Tule lepäämään historialliseen kartanoon.
Aurinkoista vieraanvaraisuutta
vuodesta 1792

+358 19 36231
info@mustionlinna.fi
www.mustionlinna.fi
32

Nukkuva fauni

Mustion Linnan alue ja kartano on Raaseporissa sijaitseva
upea kokonaisuus, joka on kokemisen ja näkemisen arvoinen
matkailukohde.
Mustion linnan alueella voi tutustua, oppaan välityksellä,
itse linnaan ja sen mielenkiintoiseen historiaan, ilman opasta
upeaan patsaspuistoon, joka sijaitsee Mustion vesistön vieressä alueen keskiössä. Kävijä voi virkistyä korkeatasoisten
ravintola- ja hotellipalveluiden hellimänä ja nauttia kaikilla
aisteilla ympäristöstä, jossa on näkemistä vaikka kuinka.
Mustion kirkko, jossa usein vietetään kesähäitä, sijaitsee
aivan vieressä ja on myös tutustumisen arvoinen tässä kokonaisuudessa. Varaa aikaa riittävästi Mustion vierailuun, sillä
poikkeuksellisen upea miljöö pysäyttää katsojan nauttimaan
kauneudesta, jonka Mustion Linnan ympäristö ja palvelut
tarjoaa.
Mustion Linnan palveluihin kuuluu myös ammattikesäteatteri, joka on toiminnassa 17.6. alkaen aina elokuun puoleen väliin tarjoten kaksi näytelmäproduktiota sekä hienoja
vierailuja. Näytelmäkauden aloittaa farssi Ilmasta Rahaa,
jonka pääosassa nähdään Risto Kaskilahti ja esityskausi on
17.6..31.7.2022. Toinen näytelmä on Kaunis Veera, jota nähdään elokuussa muutamia esityksiä.
Vierailuja kesän mittaan on tulossa mm. 7.7. Ismo Leikola stand-up show, 15.7 Viaton -50 luku jossa nähdään Mari
Palo, Seppo Hovi ja Hannu Lehtonen, 29.7 Abba musiikkikonsertti, 7.8 Katri Helena.
Teatterissa on katettu 450 hengen katsomo ja katettu näyttämö Mustion joen rannalla. Lähemmin palveluihin voi tutustua

Mustion Linnan aluetta ja
Kartanoa ylläpidetään
liiketoiminnan kautta
Magnus Linder osti lapsuudenkotinsa takaisin ja aloitti liiketoiminnan Mustion Linnalla 1985. Mustion
Linna on Linder suvun yksityisessä omistuksessa.
Kartano on säätiöity Magnus Linderin kuoleman
jälkeen ja on museoviraston valvonnassa.
Omistajat eivät nosta voittoa. Tavoitteena historiallisesti arvokkaan alueen säilyttäminen tuleville sukupolville Magnus Linderin toiveen mukaan.
Tulos käytetään alueen ja tilojen ylläpitoon, restaurointiin ja kehittämiseen.
Kiitos vieraillemme! Vierailemalla Mustion Linnalla ja käyttämällä palveluitamme, tuet toimintaamme
- autat näin osaltasi ylläpitämään arvokasta kulttuuriperintökohdetta tuleville sukupolville.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan
Mustion Linnaan!

WWW.MUSTIONLINNA.FI sekä
WWW.MUSTIONLINNANKESÄTEATTERI.FI
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Kauan odotetut

Aira ja Tango
D`Amore vihdoin 2022

SUOMEN KESÄTEATTERI ESITTÄÄ VALKEAKOSKELLA

Suomen Kesäteatterissa
Suomen Kesäteatteri matkaa ensi kesänä
upeissa maisemissa pitkin upeiden taiteilijoiden värikästä elämänpolkua. Valkeakoskella hyppäämme Aira Samulinin
elämän ja tanssinaskelien vietäväksi, kun
matkaamme Karjalan kunnailta läpi useiden vuosikymmenten Airan tapahtumarikasta elämää.
Sappeen Kesäteatterissa puolestaan
meidät johdattaa tangojen pyörteisiin
ja iskelmätaivaan saloihin itse maestro
Eino Grön, joka nähdään myös esityksessä mukana.

Musikaali Aira Valkeakosken
järvimaisemissa
”Jos olisin luomalla luonut itselleni
imagon, ei minua olisi julkisesti
olemassakaan. Satun vain olemaan
tällainen kuin olen.”
– Aira Samulin
Mitä löytyykään kaikkien tunteman, naurua hersyvän, punatukkaisen ja iloista
energiaa välittävän tanssitaiteen uranuurtajan pinnan alta? Aira Samulinin elämäntarina sisältää uskomatonta naisener-

giaa, elämänvoimaa, sinnikkyyttä sekä
herkkyyttä.
Yli 90 vuoden mittainen tarina alkaa
Raja-Karjalan sota-ajasta ja vie Helsingin tanssipiirien kautta kohti tätä päivää.
Saamme nähdä kuinka Airan menestyksekäs ura viihteen ja muodin parissa
on syntynyt 40- ja 50-luvun Suomessa.
Musikaalissa käsitellään myös elämän
tragedioista selviämistä sekä Airan loppumatonta intohimoa tanssia, luovuutta
ja mielen hyvinvointia kohtaan.
"Aira Samulinin elämä on käsikirjoittajan unelma kaikkine vivahteineen.
Draamaa, energiaa, komediaa ja liikettä.
Olen hyvin liikuttunut saadessani tarttua
tähän aiheeseen."
– kertoo käsikirjoittaja ja ohjaaja Heikki Paavilainen
Musikaalin vauhdikasta menoa säestää liveorkesteri esittäen Airan elämän
varrelta poimittuja tärkeitä kappaleita
eri vuosikymmeniltä, kuten esimerkiksi Karjalan kunnailla, Sä kaunehin oot,
Stayin' Alive sekä Madonnan Like a Virgin.
Nimikkoroolia näyttelee kaunisääninen ja valloittava näyttelijä Helena Rängman, joka on tunnettu useista tv-sarjoista, kuten Uusi päivä, isoista rooleistaan
mm. Tampereen Teatterissa sekä pääroolistaan Evita-musikaalissa Seinäjoella.

Musikaali Tango D’amore
kauniin Sappeenvuoren rinteellä
Tango D’amore on elämänmakuinen ja
lämminhenkinen rakkaustarina kauniin
lauluäänen omaavasta reposaarelaisesta
painijapojasta, jonka kohtaloksi tulikin
olla osa suomalaista iskelmämusiikin
historiaa. Musikaalissa näemme muun

MUSIKAALI AIRA SAMULININ ELÄMÄSTÄ

ROOLEISSA MM.
HELENA RÄNGMAN | LAURI MIKKOLA |
ILKKA KOIVULA | NATALIL LINTALA |
KOREOGRAFIA: JANI RASIMUS
OHJAUS JA KÄSIKIRJOITUS:
HEIKKI PAAVILAINEN
Näyttelijä Helena Rängman ja Aira Samulin

O
TSOM!
A
K
TU
LA
USITISTUIMIL
U
A
L
L
A
OSKEALLISILL
K
A
E
VALKELKÄNOJ
S

14.6.-14.8.2022

Ryhmämyynti p. 0400 804 117, liput ennakkoon Ticketmasterista!
Teattereissa katetut katsomot ja ilmaiset käsiohjelmat.
Ravintolat palvelevat A-oikeuksin.
Lisätietoa esityksistä: www.suomenkesateatteri.fi

muassa Eino Grönin legendaarisen uran
ensihetket, sekä mikä merkitys on ollut
Toivo Kärjellä ja Junnu Vainiolla Einon
elämässä.
Argentiinalainen tango ja vuodet Floridan auringossa ovat antaneet kaikkien
tuntemalle laulajalle mielenkiintoista
elämänkokemusta. Tango D’amore tutustuttaa meidät Eino Grönin yksityiselämään unohtumattomien laulujen takana,
joista saamme kuulla muun muassa Sä
kuulut päivään jokaiseen, Viimeisestä illasta sekä Seinillä on korvat.
”Tuota samettiäänistä herraa olen
kuunnellut lapsuudesta asti. On ollut hienoa saada tutustua Emppuun itseensä ja
hänen mielenkiintoiseen elämäänsä. Se
sytyttää Tango D’amoren soimaan sisälläni.” - kertoo ohjaaja ja käsikirjoittaja
Heikki Paavilainen
Saamme Sappeen lavalla kunnian
nauttia kesän ajan myös itse Eino Grönin
esittämistä kappaleista, lisäksi maestrolla
on musikaalissa parikin roolia. Nuoremman Einon roolissa näemme komeaäänisen näyttelijä Joni Leponiemen.

Sappeen Kesäteatteri esittää
Musikaali Eino Grönin elämästä

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

6.7.-21.8.2022

WWW.SUOMENKESATEATTERI.FI

Taiteilijat Eino Grön ja Joni Leponiemi
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Tiitiäisen aika

Näyttely Päivälehden museossa
20.5. – 30.10.2022
Lentävä lehmä, kuva Cristel Rönns

Päivälehden museo siirtyy Tiitiäisen aikaan, kun Kirsi Kunnaksen rakastetuimmat runot ja hänen kirjojensa kekseliäimmät kuvitukset eri vuosikymmeniltä yhdistyvät värikkääksi ja vuorovaikutteiseksi kokoperheen näyttelyksi. Näyttelytilaa hallitsee
mahtava Satupuu, jonka oksat versovat hilpeitä säkeitä ja jonka
ympärillä avautuvassa maisemassa näyttelyvieras voi kohdata
niin Lentävän lehmän, herra Pii Poon kuin kymmeniä muitakin Kunnaksen runoista tuttuja hahmoja. Näyttely yhdistää eri
sukupolvien Tiitiäis-muistot, mutta tarjoaa iloa ja oivalluksia
myös Tiitiäisen maailmaan ensimmäistä kertaa tutustuville.
Päivälehden museo, Ludviginkatu 2-3, Helsinki. Avoinna
ma-ma klo 11-17 .
WWW.PAIVALEHDENMUSEO.FI
Vapaa pääsy!

Järvenpään taidemuseossa
astutaan sisälle puutarhan lumoon
Järvenpään taidemuseon näyttely kutsuu lepäämään Kuva: Järvenpään taidemuseo/Mikhail Olykainen

Suomen taiteen kultakauden ajan taiteilijoiden rakastetut puutarha-aiheiset maalaukset ja kolme nykytaiteilijaa kutsuvat levähtämään ja virkistymään. Järvenpään taidemuseon vuoden
päänäyttely avaa näkymiä myös puutarhan salatumpiin osiin
ruohon juuritasolle.
Näyttelyssä nähdään teoksia Eero Järnefeltiltä, Venny Soldan-Brofeldtilta, Helene Schjerfbeckiltä, Pekka Haloselta, Magnus Enckelliltä ja Albert Edelfeltiä. Lisäksi mukana on kolme
nykytaiteilijaa: Pasi Rauhala, Tamara Piilola ja Liisa Hilasvuori.
Digitaalisia maisemia näyttelyyn luo Pasi Rauhala (1978),
jonka teokset herättävät katsojan pohtimaan ihmisen tuhoisaa
suhdetta luontoon.

Ihmisille ja
kuoriaisille
P U U TA R H A N S A L A I S U U S

→ www.jarvenpaantaidemuseo.fi

Tiitiäinen, kuva Maija Karma
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Tamara Piilolan (1977) suurikokoiset öljymaalaukset houkuttelevat astumaan maalausten maailmoihin. Ne luovat portteja
puutarhoihin, joiden äärellä näyttelykävijät voivat levähtää.
Katseen puutarhaan siementen ja hyönteisten tasolle kääntää
Liisa Hilasvuori (1981). Hilasvuoren keraamiset teokset kutsuvat tarkastelemaan puutarhaa ja luontoa ihmisten ja hyönteisten
yhteisenä kotina.
Ihmisille ja kuoriaisille – Puutarhan salaisuus Järvenpään taidemuseossa 13.2.–28.8.2022
WWW.JARVENPAANTAIDEMUSEO.FI

Astu puutarhojen
lumoon, hehkuvien
kukkien, kasvien ja
puiden siimekseen.
J Ä R V E N PÄ Ä N T A I D E M U S E O
13.2.–28.8.2022

Kirjastokatu 8, Järvenpää
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2021 Keski-Uudenmaan
Teatteri nauratti yleisöä Ray
Cooneyn Koukussa-farssilla.
Kuvassa Elina Varjomäki,
Kirsi Ylijoki, Anna-Leena
Sipilä ja Kalle Tahkolahti.
Kuva: Kapina oy

Keravalainen Teddy & The Tigers pisti nuorisokulttuurin uusiksi 1970-luvun lopulla. Keravasta tuli rokkaava Sherwood.
Taide- ja museokeskus Sinkan kesänäyttely ja syyskuussa Keravan Keuda-talolla ensi-iltansa saava Sherwood Tigers -näytelmä kertovat tästä kiihkeästä murroksesta.
Toukokuun lopussa Sinkassa avautuva Keravan Kraffiti
– Sherwood Rocks -näyttely vie nostalgiselle matkalle rokkarikulttuurin, elävän musiikin, flippereiden ja korttelirallin
aikakauteen, diskoa ja legendaarisessa sisähuvipuistossa toiminutta Planet Rockia unohtamatta. Luvassa on myös monipuolista oheisohjelmaa sekä entisille että nykyisille nuorille.
Näyttely on esillä 21.5.–11.9.2022.
Keski-Uudenmaan Teatterin Sherwood Tigers -näytelmässä
kaksi aikoinaan tulisesti rakastunutta tapaavat toisensa vuosikymmenten jälkeen. Toinen oli ollut teddy ja toinen punkkari.
Teddyjen musiikin soidessa ja nuorison kapinoidessa muutoksen tuulet puhaltavat tukan tötterölle! Rooleissa nähdään
Minna Kivelä, Seppo Halttunen ja Jari Vainionkukka sekä
joukko nuoria tanssin ja teatterin harrastajia. Käsikirjoitus
Heikki Lund, ohjaus Tiina Brännare. Esitykset 1.–30.9.2022
Keuda-talossa, Keskikatu 3a, Kerava.
KUT.FI
SINKKA.FI

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

Nostalgiatrippi
rokkaavaan
Sherwoodiin

Teddy & The Tigers, Burn It Up, 1978

- Kolmiveljeksisessä perheessä kasvaneena tiedän täysin
näytelmämme Kermisen poikain paineet ja velvollisuudet,
naurahtaa ohjaaja Mika Nuojua.
Hän lupaa ettei naurulihaksia säälitä tässä farssimestarien
Ray ja Michael Cooneyn punomassa mustan huumorin kirpeyttämässä kipaleessa. Krapin kesäteatterin näyttämöllä säntäilevät Seppo Halttunen, Antero Nieminen, Seppo Pirskanen,
Sanna Saarijärvi, Juha Suihko, Kalle Tahkolahti, Jari Vainionkukka, Elina Varjomäki ja Veera Väisänen. Voi veljet, miten
tässä käy?

Ensi-ilta 2.6.2022

Krapin kesäteatterissa,
Rantatie 2, Tuusula
KUT.FI
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Janakkalassa
soivat urut ja ukulelet

Tarina elämästä
- Musikaali rakkaudesta
KKOENNA AN ETU
AJ
VARA MILLE!
RYH

Musiikkia
hiljaisuuteen.

MYRSKYLUODON MAIJA
RYHMÄLIPPU 38 € kpl
Tarjous voimassa 31.5.2022 mennessä
tehtyihin varauksiin. Norm. ryhmälippu 42-40 €.

Lue lisää ja katso esityskalenteri:
www.kouvolanteatteri.fi

RYHMÄT p. 05 7400 300 ma-pe klo 9-16 &
www.kouvolanteatteri.fi/ryhmille
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Liput norm. 44/42/28 €

Ryhmänjohtajalle vapaalippu.
Lopullinen vahvistus 3 vko ennen esitystä.

Janakkalan Barokki soi akustiikaltaankin upeassa Pyhän Laurin kirkossa.

Rakastettu musikaaliklassikko selviytymisestä, arkisesta elämästä ja ennen kaikkea rakkaudesta. Nuori Maija naitetaan
kalastaja Jannelle ja aviopari asettuu asumaan karulle Myrskyluodolle. Jannen ja Maijan avioliitosta kehittyy elämänmittainen rakkaustarina, jonka varassa kestetään elämään kuuluvat
menetyksetkin.
Kolmekymmentä vuotta sitten Tampereen Työväen Teatterissa kantaesitetty musikaali on ikoninen teos. Maijan kasvutarina nuoresta naisesta vaimoksi ja perheenäidiksi, ankaraa saaristolaiselämää eläväksi naiseksi, on koskettanut suomalaisia
sukupolvesta toiseen. Maija edustaa vahvaa naista, mitä monet
tulkinnat ovat olleet vahvistamassa.
– Minua kiinnostaa lähtökohtaisesti Maijan kasvutarina ja
Maijan vahvuus, mistä se kumpuaa, mistä se syntyy? Mitä ihminen tarvitsee selviytyäkseen elämän karikoista? Toisaalta
haluan tuoda esiin herkän Maijan, aistivoimaisen Maijan, jonka vahvuus onkin mysteeri. Haluan olla riisumassa eräänlaista
sankarimyyttiä hänen hartioiltaan. Maijan tarinaan on helppo
samaistua. Elämän kohtalot ovat tunnistettavia ja samalla hänen herkkyyttään haluaa suojata,
pohtii musikaalin ohjaaja Tiina Luhtaniemi, ja jatkaa:
– Tulkinnassani toivon saavani esille maagisia, ellei surrealistiakin elementtejä Maijan arkisesta elämästä Myrskyluodolla. Tässä on merkittävänä apuna koreografi Riikka Puumalaisen
luomat koreografiat ja lavastaja Juho Lindströmin mielenmaisema: "Myrskyluotolainen sielunmaisema on mielentila."
Myrskyluodon Maija on Kouvolan Teatterin pitkäaikaisen
puvustomestari Leila Kososen viimeinen suunnittelutyö ennen
eläkkeelle jäämistä.
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Janakkala keskellä Etelä- Suomea on niin helposti saavutettavissa, että siitä ajaa helposti ohi. Ei kannata!
Retkibussi kannattaa suunnata erityisesti upeisiin ja persoonallisiin musiikkitapahtumiin. Klassisen musiikin Kokonainen -festivaali järjestetään 21.-22.5.2022 taiteellisen johtajan
Antti Tikkasen suunnittelemalla aisteja kutkuttavalla ohjelmalla. Klassikko Janakkalan Barokki soi upeassa keskiaikaisessa miljöössä 1.-3.7. ja rennon letkeä ukulelefestari Napulele 13.-14.8.
Ryhmille kivoja kohteita ovat myös persoonalliset museot.
Napialan Wanhan Koulun koulumuseo, Hyvikkälän kaup-

pamuseo, Vähikkälän tietokonemuseo, Laurinmäen torpparimuseo sekä näyttelijälegenda Ida Aalbergin lapsuudenkoti
Leppäkoskella. Museoiden aukioloajat yleisälle vaihtelevat,
mutta ne kaikki ottavat tilauksesta ryhmiä vastaan.
Suurimmassa osassa museoista onnistuu myös ryhmien
kahvitus, mutta kahville voi poiketa myös kivoihin kahviloihin, joita ovat mm. Tervakosken Tallicafé vanhassa kartanon
tiilitallissa, Turengin Wanha Asema, Laurinmäen Keltaisen
talon kulttuurikahvila, Hakolan marjatila lähiruokapuoteineen
tai Kiipulan Miinantori. JANAKKALA.FI

VANHAN
MUSIIKIN
FESTIVAALI

Laurinmäen torpparimuseon tapahtumissa on historian havinaa.
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Kirjokiven Kartano Vuohijärvellä,
Woikoski Feeling
1890-luvun lopulla rakennettu upea Kirjokiven Kartano Kouvolan Vuohijärvellä sijaitsee aivan Repoveden Kansallispuiston kupeessa. Sijainti mahdollistaa ripauksen ylellisyyttä
luontomatkailun yhteyteen. Luonnonkaunis kartanomiljöö
järven rannalla on tunnelmallinen paikka unohtumattomille
hetkille vaikkapa illallisen tai kuplivan ääressä. Kartanon Ravintolassa loihditaan tarkkaan harkittuja menukokonaisuuksia
paikallisten tuottajien raaka-aineista sekä upeita elämyksiä
laadukkaiden viinien parissa. Kartano tarjoaa rauhallisen,
luonnonläheisen ja inspiroivan miljöön turvalliseen lomailuun.

WHD Gårdin tila Mäntyharjun Nurmaalla,
Woikoski Feeling

WHD Gårdin tunnelmallinen maalaismiljöö tarjoaa laadukkaita elämyksiä. WHD Gård tarjoaa majoitus-, ravintola- ja
hyvinvointipalveluita Mäntyharjun Nurmaalla Repoveden
Kansallispuiston läheisyydessä. WHD Gårdin ravintoloissa
valmistetaan herkullisia ja aitoja, lähellä tuotetuista raaka-aineista loihdittuja makuelämyksiä.
Laatusertifioidut kohteemme tarjoavat rauhalliset ja tasokkaat puitteet lomailuun, majoittumiseen, ravintolaelämyksiin,
erilaisiin aktiviteetteihin ja nautiskeluun.

WHD@WOIKOSKI.FI
WOIKOSKIFEELING.FI

Kotkaniemi - Kivijärven rannalla

Elämykset • Hemmottelu • Ravintolat • Kokoukset • Majoitus • Museot • Saunat • Aktiviteetit

Kirjokiven Kartano

WHD Gårdin tila

Kirjokiven Kartano on rakennettu 1890-luvun lopulla ja se
sijaitsee Vuohijärvellä, Repoveden Kansallispuiston kupeessa.
Järven rannalla sijaitseva Kartano on upea kulttuurinähtävyys
ja tunnelmallinen paikka unohtumattomille illallisille.

Monipuolinen WHD Gård tarjoaa laadukkaita elämyksiä.
Yhtenä WHD Gårdin vetonaulana toimii Woikosken
Automuseo, jossa on mahdollista päästä tutustumaan
yhteen Suomen kattavimmista näyttelyistä.

Myynti ja tiedustelut:
ma-pe klo 8–16 p. 040 656 5981
whd@woikoski.fi
woikoskifeeling.fi
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Kirjokiven Kartano, Rudolf Elvingin tie 109,
47900 Kouvola (Vuohijärvi)
WHD Gård, Nurmaankyläntie 90,
52960 Nurmaa (Mäntyharju)
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Kotkaniemi toivottaa vieraansa tervetulleiksi tutustumaan SuoLämpimästi tervetuloa tutustumaan presidenttipari Svinmen itsenäistymisen merkkihenkilön presidentti P. E. Svinhuf- hufvudin pitkäaikaisimpaan kotiin.
vudin luonnonhelmassa sijaitsevaan kotitaloon! KotkaniemesAjantasaiset tiedot aukioloistamme ja tapahtumista löydät
sä on kotimuseon lisäksi kahvila, 1930-luvun asuun restauroitu kotisivuiltamme: WWW.KOTKANIEMI.FI
puutarha piharakennuksineen sekä luontopolku. Kotkaniemi sijaitsee Luumäellä, noin 20 kilometrin päässä Lappeenrannasta.
Museo ja kahvila ovat säännöllisesti auki kesäkaudella – lisäksi
ympäri vuoden järjestämme ennakkotilauksesta yksityisvierailuja ja erilaisia tilaisuuksia.
Kesäaikaan Kotkaniemessä tapahtuu aktiivisesti – puutarhassa järjestetään esimerkiksi draamallisia opaskierroksia ja useita
muita kesäisiä tapahtumia. Museoon pääsee tutustumaan aukioloaikoina omatoimisesti tai voitte myös varata meiltä museovierailun oheen opastuksia eri kokoisille ryhmille ja kahvilalta
tarjoilut. Kotimuseon perusnäyttely esittelee taloa siinä muodossa, jossa se oli P. E. ja Ellen Svinhufvudin asuessa Kotkaniemessä.
Vuoden 2022 museomme teemanäyttely käsittelee presidentti
Svinhufvudin valtiollista perimää, sillä sukellamme Mäntsälän
kapinan 90-vuotispäivän merkeissä 1930-luvun ja Svinhufvudin presidenttikauden tunnelmiin. "Miten kansanvalta säilyi
Suomessa - Mäntsälän kapinasta 90 vuotta" kertoo tarinaa siitä,
kuinka Suomi säily kansanvaltaisena läpi myrskyisten itsenäistymisen ensimmäisten vuosikymmenten.
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Saimaan maaseudun helmet
Upeat, ainutlaatuiset kohteet odottavat Etelä-Karjalassa. Koe Lappeenrannan
ja Imatran seudun leppoisa maaseutu!
Lappeenrannan ja Imatran seudulta löytyy useita mielenkiintoisia kohteita maaseutumatkailijoille. GoSaimaan johtaja
Katja Vehviläinen esittelee maaseutumatkailuhelmiä alueella.
- Tarjolla on historiallisia nähtävyyksiä, luontokohteita, aktiviteetteja sekä viihtyisiä majoituspaikkoja. Etelä-Karjalan
maaseutualueelta löytyy paljon kiinnostavia kohteita, Vehviläinen kertoo.
Historiasta kiinnostuneille suositellaan Luumäellä sijaitsevaa Kotkaniemeä. Presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseo
esittelee 1900-luvun alun sivistyneistön maalaiselämää. Luumäeltä löytyy myös viihtyisiä majoituskohteita esimerkiksi
Kuolimon rannalla hienoja maisemia voi ihailla Hotelli Salpan terassilta.

- Tuhannen tarinan talossa on ihastuttavat puitteet maatilalomalle ja myös Askon ja Maijan maatilamajoituksessa Taipalsaaressa voi nauttia maaseudun romantiikasta, Vehviläinen
jatkaa.
Romanttisesta kartanomiljööstä haaveilevan kannattaa
suunnata Savitaipaleen Olkkolan hoviin, jossa on tarjolla
myös monipuolisia aktiviteetteja, kuten kaksi pakohuonetta.
Lappeenrannan maalaismaisemissa sijaitseva entinen rautatieasema - Pulsan asema on uniikki matkakohde, josta löytyy
idyllinen kahvila, myymälä ja ainutlaatuisia majoitusvaihtoehtoja. Parhaat vinkit lomamatkalle löydät
WWW.GOSAIMAA.COM!

Ruokolahtelaisen metsän uumenissa lymyävä
Kummakivi on vaikuttava
kokemus.

PARAS
MATKAILUTARJONTA
ETELÄ-KARJALASSA
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Seikkailujen
Pohjois-Savo
Järvi-Suomen kauniit, metsäiset harjumaisemat ja kaupunkien
monipuolinen kulttuuritarjonta tekee Pohjois-Savosta kesän
ykköskäyntikohteen.
Luontomatkailijalle on tarjolla kansallispuistojen luonnon
rauha ja maastopyöräilijöiden mäkiset unelmareitit. Hyppää
Hop-On Hop-Off -kaupunkibussiin ja anna sen kuljettaa sinut kaupungin kiehtovimpien kokemusten äärelle tai osallistu
Kuopion Oppaiden teemalliselle kiertoajelulle tai -kävelylle.
Juo aamukahvit Kuopion satamassa laivan kannella ja
suuntaa Puijon Torniin lounaalle ihastelemaan Järvi-Suomen
parhaita maisemia. Käy tutustumassa ortodoksiseen kirkkomuseoon Riisaan. Illaksi voit suunnata Saanan terassille nauttimaan täydellisestä kesäpäivästä, saunasta sekä paikallisista
virvokkeista.
Näitä täydellisiä kesäpäiviä on Pohjois-Savo pullollaan. Tiesitkö, että historiallisessa mielessä Iisalmi tunnetaan Koljonvirran taistelusta, joka tapahtui Suomen sodan aikana vuonna 1808. Taistelu oli viimeinen ruotsalainen voitto Suomen
maaperällä. Taisteluiden ja tarinoiden Koljonvirta onkin kokemisen arvoinen paikka. Historiakokemuksen jälkeen voitkin rentoutua satamassa ja pistäytyä maailman pienimmässä
ravintolassa Kuapissa tai käydä ihastelemassa Hotel Golden
Domen bysanttilaisen salin seinämaalauksia.
Satujen ystäville Pohjois-Savo tarjoaa ainutlaatuisen Muumi-jääluolan, joka sijaitsee 30 metriä Vesileppis-hotellin
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alapuolella. Tove Janssonin iki-ihanat hahmot on ikuistettu
taianomaisiksi jääveistoksiksi, joita pääsee ihailemaan myös
keskellä kuuminta Suomen kesää.
Oletko valmis löytämään oman palasi Järvi-Suomea? Tutustu Pohjois-Savoon!
IISALMIJATIENOOT.FI
KUOPIOTAHKO.FI
VISITSAVO.FI
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Varaa VIP CRUISE ja
Saimaa on Sinun
Savonlinna-Risteilyjen
kausi 2022 tarjoaa risteilujä moneen
makuun

Maisemaristeilyjen kausi starttaa jo toukokuussa. Tarjolla on
risteily Savonlinnan keskustan saarten ympäri. Kesäkuussa
aloitetaan risteilyt myös Savonlinnan eteläiseen saaristoon.
Teemaristeilyjä on tarjolla on heti keväällä. Toukokuussa
alkaa puolen päivän pituiset norpparisteilyt ja alkukesästä Juhannusaaton kokkoristeilyt. Heinäkuussa viritetään tolppakorot jalkaan ja sujahdetaan ysäritunnelmiin.
Oopperailtoina kannattaa nauttia m/s Elviiran risteilystä
eteläisessä saaristossa ja siirtyä laivalta suoraan illan oopperaesitykseen. Elokuussa on sieniristeilyjä Pihlajaveden saaristoon Saimi Hoyerin opastamana. Maistelemme myös paikallispanimon oluita olut-tasting risteilyllä. Tarjolla on myös
pidempiä risteilyjä Savonlinnasta Heinävedelle. Risteilyllä on
koettavissa kappale kauneinta Suomen vesireittiä, Heinäve-

den kanava. Lisäksi risteillään Savonlinnasta ja Varkaudesta
Järvisydämeen. Tämä risteilypaketti on mukava tapa viettää
kesäpäivää risteillen ja Järvikylpylässä rentoutuen. Varkauden
vesistöillä risteillään kesäillan risteilyjen merkeissä.
Kaikilla risteilyillä on mahdollisuus ruokailuun ja aluksilla
on kahviopalvelut anniskeluoikeuksin. Teemme myös tilausristeilyjä toiveiden mukaisesti. Kaikille risteilyille on myös
ryhmäpaketit.
Katso lisää risteilytarjontaa ja ota yhteyttä:
Savonlinna-Risteilyt
Gsm 050 5173 040
WWW.SAVONLINNARISTEILYT.FI
info@savonlinnaristeilyt.fi

Vip Cruise toteuttaa unelmasi Savonlinnassa Euroopan höyrylaivapääkaupungissa. Tarjoamme yksilöllisiä Saimaa risteilyelämyksiä sekä
mahdollisuuden ainutlaatuisiin ilta- ja perhejuhliin sinulle ja seurueellesi sekä maisema- ja reittiliikenneristeilyjä upeilla höyrylaivoilla.
MAISEMARISTEILYT 2022
S/S Punkaharjun perinteiset maisemaristeilyt Savonlinnan matkustajasatamasta lähtevät
kesäkaudella joka päivä. Risteily suuntaa Savonlinnan etelänpuoleiseen labyrinttimaiseen
upeaan Savonlinnan saaristoon. Matka käy läpi
kapeikkojen, lukuisten saarien lomasta ja ohittaa keskiaikaisen Olavinlinnan juuri sopivalta
kuvausetäisyydeltä. Risteily kestää 1h 30 min.
Risteilykausi käynnistyy 1.6 ja päättyy 30.8.
TILAUSRISTEILYT 2022
Tilausristeilyillä voimme yhdessä räätälöidä
yrityksille, yhdistyksille, perheille ja muille yhteisöille juuri
tilanteeseen sopivan kokonaisuuden, missä koko höyrylaiva on
turvallisesti yksityiskäytössä. Risteilyn kesto on vapaasti määritettävissä parista tunnista useisiin päiviin.
Palveluina risteilyn aikana laadukkaiden ravintolapalveluiden lisäksi voi olla mm. saunailta saaressa, majoitus laadukkaassa huvilassa, eräretki oppaan kanssa, kalastus tai
vaikkapa risteilyn päättäminen tyylikkäästi Savonlinnan Oopperajuhlille Olavinlinnan laituriin.
Myös syntymäpäivät, häät tai yritysten palkitsemistilaisuudet ovat olleet erittäin suosittuja tapoja hyödyntää höyrylaivojemme tunnelmaa. Unohtamatta syksyn ja alkutalven huippusuosittuja pikkujouluristeilyjä.
LUKSUSRISTEILYT JA -PALVELUT 2022
Vip Cruise toi monien toivomat luksuspalvelut Saimaalle.
Vuonna 2020 uusittu ja palkittu s/s Paul Wahl on ainutlaatuinen
höyrylaiva Saimaalla luksussviitteineen ja yhteisine tiloineen.
Esimerkiksi "Heart of Lake Saimaa" matka suuntautuu Punkaharjun kansallismaisemiin, mistä Suomalainen matkailu on saanut alkunsa. Matka on täydellinen henkilökohtaisesti hostattu
elämys.
Vaihtoehtoja luksusristeilyyn ja -majoitukseen on paljon. Järjestämme mm. halukkaille mahdollisuuden tulla Savonlinnaan
kätevästi lentäen tai vaikkapa helikopterilla.
Risteily- ja matkapakettien kyselyt Saimaan kaupunkeihin,
oopperamatkat Savonlinnaan sekä laadukkaat luksuspalvelut
Travel advisor Heli Kotrolta Savonlinnan matkatoimistosta.
Heli Kotro
Puh. 050 529 9512
e-mail heli.kotro@slmt.fi

www.risteilytsaimaalla.fi 044 5173 040
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Musiikkijuhlien sydämenä toimii arkkitehti Arto Sipisen suunnittelema
konsertti- ja kongressitalo Mikaeli. Kuva Pihla Liukkonen/Kontrastia
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Koe Mikkelin k
kulttuurikolmikko!

Yhdellä reissulla
monta elämystä.

Koe Muisti

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

UUSI
TOIVO
2.-10.7.2022

Kulttuurimatkalle
Päämajakaupunkiin

Kuva Pihla Liukkonen
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Saimaan rannalla, 5-tien varrella sijaitsee Mikkeli, Päämajakaupunki, jonka kulttuuritarjonnassa mennyt aika kohtaa uuden teknologian. Etelä-Savon sydämessä saa kokea historian
havinaa autenttisissa ympäristöissä, maailmanluokan musiikkiesityksiä komeassa konserttitalossa ja sodan todellisuuden
Summan rintamalla virtuaalilasien avulla. Näistä kohteista
voi rakentaa vaikuttavan retkiohjelman suuremmillekin ryhmille.
Kesällä 2021 avatun Sodan ja rauhan keskus Muistin vuorovaikutteiset näyttelyt johdattavat sodan kokemuksiin nykyteknologian avulla. Muisti toimii yhteistyössä Päämajamuseon kanssa samassa rakennuksessa, jossa Suomen armeijan
Päämaja toimi Mannerheimin johdolla toisen maailmansodan
aikana. Muistin yhteydessä on myös tunnelmallinen Kahvila
Rauha sekä MUISTI Kauppa.
Suomen suurimman pappilan päärakennuksen, Kenkäveron, historia ulottuu yli 550 vuoden taakse. Kenkäveron miljöö tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön nauttia lähiruokaherkkuja pappilaravintolassa tai kesäkahvilassa. Kenkävero on
Suomen suurimpia käsityöosaamisen näyteikkunoita. Pappilan pihapiirissä on uniikkeja myymälöitä, jotka ovat tunnettuja kauniista esillepanostaan ja tunnelmastaan.
Mikkelin Musiikkijuhlat on vuodesta 1992 alkaen tuonut
kansainvälisen tason taiteilijoita heinäkuun alussa Mikkeliin.
Kesän 2022 teema on Uusi Toivo. Huikea artistikattaus Suomesta, Virosta, Puolasta ja Keski-Euroopasta Saimaan kauniissa kesässä on elämys, jota ei kannata jättää väliin.
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Mikkelin Musiikkijuhlat tarjoaa kattauksen suomalaisten
ja kansainvälisten tähtien sykähdyttäviä säveliä Saimaan
lumoavissa maisemissa. Juhlaviikkojen aikana runsaasti
myös erilaisia tapahtumia ympäri Mikkeliä.

Sointukatu 1, Mikkeli • Lipunmyynti / Mila Topelius
tickets@mikkelinmusiikkijuhlat.fi • +358 44 794 3911
mikkelinmusiikkijuhlat.fi

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

Pursialankatu 6, Mikkeli • Puhelin 0440 162 270
myyntipalvelu@kenkavero.fi • www.kenkavero.fi
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Lignell & Piispasen
vierailukeskuksessa
tarjoaa elämyksiä
kaikille aisteille

170-vuotisjuhlavuottaan viettävä Lignell & Piispanen on Suomen kolmanneksi vanhin saman suvun omistuksessa oleva perheyritys. Yritys valmistaa Kuopiossa juomia metsästä lasiin -filosofiaa kunnioittaen. Lignell & Piispasen tuotteissa maistuvat
pohjolan luonto ja sen marjat ja yrtit sekä peltojen viljat. Makuelämykset valmistetaan huolella 170-vuoden käsityötaidolla.
Metsästä lasiin filosofiaa henkivät myös juhlavuoden kunniaksi
valmistuvat uudet FINNA kuohujuomat, alkoholiton FINNA
Lakka ja FINNA Mesimarja 5%.
Lignell & Piispasen tehtaan yhteydessä oleva vierailukeskus
tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Vierailukeskuksessa järjes-

tetään tehdaskierroksia, joilla tutustutaan yrityksen historiaan
ja juomien valmistukseen. Tehdaskierrosta täydentää tasting,
jossa pääsee maistamaan neljää sesongin mukaan valittua tuotetta. Vierailukeskuksen yhteydessä Arctic Bar -ravintolassa voi
nauttia valikoimassa olevia juomia ja niistä tehtyjä kiehtovia
cocktaileja. Palveluita täydentää cocktail-koulu, jossa perehdytään cocktailien valmistustekniikoihin ja raaka-aineisiin. Alkoholittomia ja matala-alkoholisia (alle 5,5%) tuotteita voi ostaa
mukaan tehtaanmyymälästä.
Lisätietoa: Lignell & Piispanen Siikaranta 20, 70620 Kuopio
visit@lignellpiispanen.fi WWW.LIGNELLPIISPANEN.COM

Liisa Ihmemaassa, kuvaaja Jere Lauha
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Tehdaskierroksella pääset tutustumaan 170 vuoden
historiaamme, raaka-aineisiin ja juomien valmistukseen.
Tastingissa syvennytään neljään eri tuotteeseen ja
tarinoihin niiden takana. Tehdaskierroksen ja tastingin
kesto yhteensä n. 1,5-2 tuntia ja hinta 35 €/hlö.
Ikäraja K-18. Lisäksi vierailukeskuksessa asiakkaita
palvelevat Arctic Bar ja tehtaanmyymälä.
Ryhmät: Maksimissaan 60 hlö, jaetaan kahteen ryhmään.
Opas ja bussinkuljettaja veloituksetta tehdaskierrokselle.
Tilavat parkkialueet. Ryhmille mahdollisuus varata myös
tastingin yhteyteen savolaiset tapakset.
Avoimet kierrokset: Keväällä avoimet kierrokset ja
tastingit perjantaisin ja lauantaisin, katso tarkemmat
aikataulut ja lisätiedot kotisivuiltamme
www.lignellpiispanen.com
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Lisätiedot ja varaukset: Sähköpostitse
visit@lignellpiispanen.ﬁ tai puhelimitse 044 301 9325.
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LIGNELL & PIISPANEN VIERAILUKESKUS
Siikaranta 20, 70620 KUOPIO | +358 44 301 9325
www.lignellpiispanen.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hinnat voimassa 2022.
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Mikkelissä
raikuu musiikki
ja nauru
Naisvuoren kesäteatterissa nähdään kesällä 2022 musiikkikomedia Mitä kuuluu Marja-Leena?. Musiikkikomedian
käsikirjoittajina on viime kesältä tuttu parivaljakko Mikko
Kivinen ja Otto Kanerva. Mikko Kivinen myös ohjaa musiikkikomedian.
Mitä kuuluu Marja-Leena? pohjautuu Leevi and the Leavings -yhtyeestä tutun Gösta Sundqvistin lauluihin. Musiikkikomediassa kuljetaan taksilla läpi kesäisen Suomen
nuoruuden rakkauden perässä.
Poikkeuksena edeltäviin kesiin Naisvuoren kesäteatterin
lavan valtaavat kokonaan vierailevat näyttelijät. Kesäteatterin tähtinä nähdään Teijo Eloranta, Kalle Pylvänäinen, Marko Nurmi, Tarja Matilainen ja Päivi Pylvänäinen.
Mikkelin Teatterissa keväällä katsojia ilahduttaa koko
perheen kreisikomedia Liisa Ihmemaassa, hulvaton suvun
sotkuja käsittelevä Perinnönjakajat – kuka hiton Heidi?
sekä ranskalainen komedia Täydellinen lauantai.
Liput kesäteatteriin tai Mikkelin Teatterin esityksiin saa
Mikkelin Teatterin lippumyymälässä sekä lippupisteen
kautta.
WWW.MIKKELINTEATTERI.FI
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LIPUNMYYNTI
Mikkelin Teatterilla ma-pe 11-17
044 402 1539
liput@mikkelinteatteri.fi

Ryhmävaraukset ma-pe 9-16
(väh. 20 hlö)
044 402 1538
liput@mikkelinteatteri.fi

Lippu.fi
Myyntipisteet
kautta maan.

HUOM! 30.5.-30.7.2022 lipunmyyntimme palvelee Torin lipunmyyntikopilla.

53

Joensuussa tulossa
vilkas tapahtumakesä
Tuulahdus Lintulan luostarin
yrttitarhasta

Joensuussa ollaan pääsemässä järjestämään tapahtumarikasta kesää. Koronapandemia on vellonut yli kahden vuoden ajan ja ravistellut tapahtumakenttää.
Ilosaarirockissa päästään viettämään
kesän paras viikonloppu heinäkuussa ja
elokuussa Joensuussa kilpaillaan suomenmestaruuksista Kalevalan kisoissa.
Tämän lisäksi paljon muuta on tulossa.
Ilosaarirock päästään järjestämään
kahden vuoden koronakurimuksen jälkeen jälleen Laulurinteellä. 15.–17.
heinäkuuta järjestettävällä festarilla

Katso Joensuun parhaat
matkailuvinkit ja tapahtumat:
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nähdään laaja kattaus ulkomaan suosituimpia artisteja sekä kotimaan eturivin
artisteja. Lavalla nähdään Oasis-legenda
Liam Gallagher, huippusuosittu DJ Alan
Walker, Dance Monkey -megahitistä
tunnettu australialaislaulaja Tones and
I, metallisuuruus Nighthwish. Kotimaisista ykkösartisteista nähdään Antti
Tuiskusta JVG:hen ja Behmistä Tehosekoittimeen.
Kalevan Kisat kokoaa kaikki maan
parhaat yleisurheilijat Joensuuhun Mehtimäelle kamppailemaan SM-mitaleista.

Kisat järjestetään 4.–7. elokuuta. Lähtöviivalle asettuu myös paljon pohjoiskarjalaisia mitalitoivoja ja tapahtumaa
riittää aamusta iltaan. Tapahtumaan
odotetaan 15–17 tuhatta kävijää viikonlopun aikana.
Lisää tapahtumista, matkailuvinkeistä ja muusta oleellisesta löytyy Visit Joensuun -sivuilta VISITJOENSUU.FI.

Lintulan pihapiirissä kasvaa runsas ja monipuolinen yrttien
kirjo. Kun matkailija astuu luostarin portista sisään, häntä
tervehtii heti vasemmalla penger, jonka peittää violetinpunaisena kukkiva tarha-ajuruoho. Tämä kukkiva penger on tarkoitettu matkailijoiden iloksi.
Hyötytarha on erillään marjapensaiden takana. Aluetta halkoo pihapolku, jota reunustaa kymmenittäin reheviä minttupenkkejä ja pitkänhuiskeita saksankirveleitä. Perinteisten
ruhosipulien, tillien ja persiljoiden lisäksi hyötytarhassa kasvavat korkeat lipstikat, mätästävät timjamit, oreganot ja salviat.
Luostarissa viljellään erityisesti maustesuolaan sopivia yrttejä. Lisäksi ympäröivästä luonnosta kerätään mm. nokkosia,

voikukanlehtiä, puna-apilaa ja poimulehtiä. Kerättäviin yrtteihin kuuluvat myös vuohenputki, maitohorsma, mesiangervo,
koivu ja pihasaunio, joitakin luetellakseni. Teesekoituksiin
käytettävät mustaherukan ja vadelmanlehdet kerätään oman
marjatarhan pensaista.
Lintulan peltoja ja puutarhaa on kautta vuosikymmenien
viljelty luonnonmukaisesti. Vuoroviljely ja kompostointi ovat
olleet täällä aina käytössä. Tuholaisia on torjuttu nokkosvedellä ja sillä on myös lannoitettu. Tämän työskentelytavan ansiosta maillamme kasvaa terveitä aromirikkaita yrttejä, joista
valmistamme mm. maankuulua yrttisuolaamme.
NUNNA NEKTARIA
WWW.LINTULANLUOSTARI.FI

Nähdään kesän tapahtumissa
Joensuussa!

visitjoensuu.fi
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Kotimaan matkailu avaa ovensa
Tapahtumat voivat aloittaa, ihmiset
pääsevät kohtaamaan toisiaan. Myös
Tampereella Kotimaan matkai-lumessut
avaavat ovet yleisölle.
Pirkka-halli, nykyisin Tampereen
Messu- ja Urheilukeskus, on avattu
vuonna 1985 – ensimmäiset yleisömessut rakennettiin Tampereen keskustaan kolmen koulun välisille pihoille ja
puistoalueille vuonna 1950. Tampereen
Messu- ja Urheilukeskus käsittää viisi
erillistä hallia, jotka sijaitsevat Tam-pereen Härmälän kaupunginosassa entisen
Härmälän lentokentän kiitoradan paikalla. Kiintoisan men-neisyyden kavaltaa jo osoite, Ilmailunkatu. Bussin 12
pysäkki on messuhallin pääsisäänkäynnin edes-sä.
Viimeiset messuvieraat Kotimaan
Matkailumessuilla valtasivat messuhallin keväällä 2019.
Seuraavan näyttelyn piti toteutua
keväällä 2020, mutta toisin kävi, kun
Covid-19 rikkoi suunnitelmat. Kaikki
yleisötilaisuudet Tampereen Messu- ja
Urheilukeskuksessa siirrettiin tulevaisuuteen.

Estradilla kotimaan matkailun helmet ympäri Suomea
Kotimaan matkailumessut on osa Virittäydy vapaalle -tapahtumakokonaisuutta, joka johdattaa kävijän-sä virkistävään
vapaa-aikaan. Katseltavaa ja yhteistä tekemistä on luvassa koko perheelle matkailusta pihan ja kodin suunnitteluun
sekä keräilystä pienoismalleihin ja perhokalastukseen, sillä neljään mes-suhalliin kerääntyvät saman viikonlopun aikana Piha & Koti -messut, Kotimaan
Matkailumessut, Keräilyn maailma,
Suuri Snadi ja Perhomessut.
Vastaava tapahtumakokonaisuus houkutteli paikalle viimeksi noin 17 000
messuvierasta ja tänäkin vuonna paikalle odotetaan tuhansia erilaisista aktiviteeteista ja vapaa-ajan viettotavoista
innostuneita kävijöitä.
Tapahtuman projektipäällikkö Paula
Karhu on tyytyväinen näytteilleasettajiin aktiiviseen osanottoon.
- Ilmoittautuneita näytteilleasettajia
on ympäri Suomen, Lapin tuntureilta
rannikon hietikoille ja Itä-Suomen vaa-
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roilta Saimaalle ja eteläisen Suomen
saaristoon. Tampereella kun messutaan,
luontevaa on toki löytää uusia alueita
myös paikallisella tasolla. Niinpä meillä on mukana vahva kattaus yrityksiä
myös lähialueilta, tämän hetken trendejä lähimatkailusta ja luontomatkailusta.
Uskon, että messuilta jälleen löytyy uutta ja jännittävää.
- Kotimaan matkailu suomalaisen
matkailijoiden keskuudessa on viimeiset vuodet elänyt kulta-aikaansa, mutta
kun pandemia helpottaa, kilpailu ulkomaisten kohteiden kanssa alkaa pikkuhiljaa ko-venemaan. Siksi olen äärimmäisen iloinen, että meillä on tällainen
messutapahtuma, joka tarjoaa vain kotimaisia matkakohteita ja aktiviteetteja.
Kotimaan matkailu on helposti lähestyttävä ja tästä maasta löytyy upeita kohteita, jotka kyllä vetävät vertoja muulle
maailmalle.
Messujuontajana perjantaina on hotelliyrittäjä Saimi Hoyer. Messujen
Kylä-lavan ohjelma koostuu esityksistä
ja puheenvuoroista, jotka liittyvät mm.
Eri matkakohteisiin, luontomatkailuun
sekä lähimat-kailuun. Messuohjelmaa
julkaistaan aina messuihin saakka messujen nettisivuilla ja messuilla ollaan
valmiita reagoimaan mahdollisiin muutoksiin sekä tiedottamaan niistä.

kea löytämisen riemun, ahaa-elämyksen
ja vakuuttua siitä että Suomi on täynnä
hiomattomia timantteja. Messuilla alan
yrittäjät kohtaavat vierailijat ja pääsevät
konkreettisesti kerto-maan, miksi heidän kohteensa on kesän ykköshitti.
Aino Rimppi

Virittäydy
vapaalle

KOTIMAAN
MATKAILU
Kotimaan matkailu kokoaa
kiinnostavimmat lomaideat ja
matkailukohteet saman katon alle
22.–24.4.
Suomi on täynnä suloisia
pikkukyliä, upeita luonnon
seikkailukohteita ja rentouttavia
hengähdyspaikkoja.
Esillä on kaupunkien
ja kuntien teatterit,
luontopolut, hotellit ja muut
nähtävyydet.

Virittäydy vapaalle – jo
messuilta
- ”Virittäydy vapaalle” kokoaa ympärilleen erilaisia vapaa-ajan teemoja ja
viettotapoja, jollaista myös kotimaan
matkailu on. Tulossa on tosi mielenkiintoisia juttuja, ja kotimainen matkailuala on näyttävästi esillä. Kotimaan
matkailu ja Kotimaan matkailumessut
ovat sitä paitsi mitä parhainta viikonlopun ajan-viettoa! Aina ei tarvitse varata koko lomaa tai viikkoa matkailuun,
vaan viikonlopun aikana ehtii fiilis-tellä jo paljon ja irrottautua arjesta hyvin,
Karhu vakuuttaa.
- Juuri täältä on mahdollista löytää
paikkoja, joita ei vielä tunne. Täällä
tapaa ihmisiä suomalaisista matkakohteista, kuulee tarinoita paikan päältä ja
saa parhaat tärpit esimerkiksi majapaikoista tai ravin-toloista. Täällä voi ko-

Kotimaan matkailu on
osa Virittäydy vapaalle
-messuja, joka johdattaa
ajatukset kohti
kesäloman ensimmäistä
päivää.

Matkailumessut
ovat avoinna
pe-su 22.-24.4. ja

Keräilyn maailma,
Suuri Snadi sekä
Perhomessut

P E – S U 2 2 . –2 4 . 4 .

L A – S U 2 3 . –2 4 . 4 .

la-su 23.24.4.

PIHA &
KOTI
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KOTIMAAN
MATKAILU

KERÄILYN
MAAILMA

SUURI
SNADI

1 • 2022 ja Urheilukeskus • virittaydyvapaalle.fi
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Kiinnostus Vienan reittiä kohtaan on kasvussa. Lisää väkeä on seudulle tulossa, kun
Vienan reitti ry saa rakennettua lisää palveluja ja markkinointikampanjat kunnolla vauhtiin.
							Kuva: Vienan reitti ry.

Vienan reitillä melkein kuulee
Lönnrotin askeleet
Vienan Karjalaan suuntautuva ikivanha reitti Kainuun Suomussalmella on saanut
oman yhdistyksen. Vienan reitti on vesistöjen rikastuttama ja siellä järjestetään
monenlaisia tapahtumia. Yhdistys neuvottelee Metsähallituksen kanssa uusien
hakkuiden rajaamisesta.
Suomussalmen Vuokin kylässä sijaitseva Vienan reitti on ollut tuhansien vuosien ajan metsästäjien, sotilaiden, runonkerääjien ja laukkukauppiaiden käyttämä tie Suomen ja Vienan
Karjalan välillä. Vienan reittiä pitkin myös Elias Lönnrot kulki
runonkeruumatkoillaan Vienan Karjalaan.
Vuonna 2019 perustettu Vienan reitti ry haluaa monin tavoin
vaalia reittiä, joka on muinaismuistolailla suojeltu kulttuurihistoriallinen polku ja valtakunnallisesti merkittävä arkeologinen
kohde.
Opastettu retkeilyreitti on 27 kilometriä pitkä ja siellä taivaltaja löytää vaihtelevaa maastoa, jokiniittyjä, vesireittejä, muistomerkkejä, vienankarjalaiskyliä sekä tuli- ja taukopaikkoja.
Nuori yhdistys on järjestänyt reitin varrella monenlaisia
tapahtumia. Ensi kesänä on luvassa ainakin kaksi kanoottitapahtumaa sekä perinteinen patikointi- ja kulttuuritapahtuma
heinäkuun lopulla. Syksyn seminaarissa pureudutaan luonnonparannuksen historiaan ja nykypäivään Lönnrotin hengessä.

– Meillä on tähän liittyvä hanke ja tavoitteena on, että heinäkuussa 2023 patikointi rajan yli onnistuu, puheenjohtaja Paavo
Keränen ennakoi.
Lassi Lähteenmäki

Niin paljon kuuluu rakkauteen
Uusi romanttinen musiikkikomedia Fredin rakastetuilla lauluilla
Imatran kesäteatterissa 2022.
Niin paljon kuuluu rakkauteen on kertomus paluumuuttaja
Reetasta, joka pitää kyläkauppa Kylänonnea kotiseudullaan
Etelä-Karjalassa. Elämä maaseudulla on kaikkea sitä mitä
Reetta on toivonutkin. Helsingin kiihkeä elämänmeno on jäänyt taa, ja tilalle on tullut rauhaa ja luontoa.
Mutta mitäpä elämä olisi ilman vastoinkäymisiä? Läheinen
suurostari Supermooli vie asiakkaita ja vaikka kesäasukkaat
tuovatkin piristystä liiketoimintaan, on toimeentulo silti sinnittelyä. Onneksi paikallinen luomuviljelijä Mikko auttaa
Reettaa parhaansa mukaan. Mikon auttamishalua tosin lisää
kehnosti peitelty ihastuminen.
Reetan osa-aikaisena kesäapulaisena toimii Reetan siskontytär Anni ja naapurissa asuva Anjakin pistäytyy kaupalla päivittäin. Anjassa on suurta elämänviisautta, vaikka hän myös
luulee tietävänsä kaikesta kaiken. Anjalta löytyy myös humoristinen sananlasku joka tilanteeseen.

Moottorisahan laulu ei miellytä yhdistystä

Tänä vuonna Suomussalmella on käyty keskusteluja Metsähallituksen hakkuusuunnitelmista reitin lähettyvillä. Vienan reitti
ry:n puheenjohtajan Paavo Keräsen mukaan vesireitin varrelle
pitää saada määriteltyä suojavyöhyke. Vesireitti on merkittävä
senkin takia, että se on arvokas ja suosittu kala-aitta.
– Kun polkureitti saatiin valtion mailla suojeltua keväällä
2021, uskon, että tulevissa neuvotteluissa pääsemme yhteisymmärrykseen uusien hakkuiden rajaamisesta siten, ettei peruuttamatonta vahinkoa tapahdu, Keränen tiivistää.

Imatrankoski kuohuu jälleen!

Vierailu rajan takana kiinnostaa

Kesäteatteriretken ohessa kannattaa tutustua koskinäytökseen.
Kesällä järjestetään myös opastettuja kävelykierroksia
Imatrankoskea ympäröivään historialliseen Kruununpuistoon.
Lisätietoja ja koskinäytösten aikataulu: KANSALLISIHME.FI

Vienan reitti johtaa rajan taakse Venäjän puolelle Vienan Karjalaan, jossa on kalevalaista katsottavaa ja koettavaa. Sieltä
löytyy Uhtua eli Kalevala, Vuoninen, Vuokkiniemi, Latvajärvi, Kuittijärvi ja monet muut vienankarjalaiset paikat. Vienan
reitti ry:n haaveena on ylittää Kainuun ensimmäinen kansainvälinen rajan kävellen.
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Kesäisenä päivänä kaikki muuttuu, kun kaupalle saapuu
Antti, Reetan nuoruuden ihastus Espoosta. Pian on kyläkauppa Kylänonnen ympäristö täynnä ihastumisia, unelmia ja
mustasukkaisuutta. Monia mutkia ja hauskojakin hetkiä koetaan ennen kuin kysymyksiin löytyy vastauksia.
Löytääkö rakkaus tiensä oikeisiin sydämiin? Näyttääkö elämä aurinkoisen puolensa ja tarjoaa ihmisille sittenkin onnen?
Laulajalegenda Fredin syntymästä tulee kuluneeksi 80
vuotta. Uudessa musiikkikomediassa kunnioitetaan muusikkotaiturin uraa, ja kuullaan Fredin tunnetuimpia hittejä, jotka
rytmittävät tapahtumia bändin sekä ensemblen esittäminä.
Rooleissa upeat vierailijat: Kirsi Ylijoki, Aarni Kivinen,
Miikka Wallin, Leena Rousti ja Vilma Kinnunen.
Kantaesitys Imatran kesäteatterissa ti 28.6.2022.
Esitykset jatkuvat su 31.7.2022 saakka.
Katso esitysajat ja varaa liput: TEATTERI-IMATRA.FI
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Puheenjohtajan palsta

Venäjän keisarikunta edisti 1800-luvulla Suomen elinkeinoelämää ja myös matkailu alkoi kukoistaa. Venäläispyrkimykset kuitenkin kiristyivät, mikä pisti vauhtia
ajatukseen itsenäisestä Suomesta. Tietä näytti Elias Lönnrot kokoamalla Kalevalan ja osoittamalla näin suomenkielisen kulttuurin vallan ja voiman. Itsenäinen Suomi
syntyi.
Matkailu on siis lähentänyt meitä, venäläisiä ja suomalaisia, halki vuosisatojen. Moni suomalainen haluaisi
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www.visititahame.fi

Heinäsaari oli ollut jo pitkään heinolalaisten retkikohde ja jo
1950-luvulla myös satunnainen matkailija saattoi löytää saaren. Sinne leiriydyttiin ja vuosi vuodelta telttoja kohosi saareen yhä enemmän.
Matkailijayhdistyksen johtokunta huomasi retkeilijöiden kiinnostuksen. Tästä löytyy merkintöjä vanhoista pöytäkirjoista.
Vuonna 1957 yhdistys teki Heinolan kaupungille esityksen,
että Heinäsaareen saataisiin palveluja myös matkailijoille.
Esityslistalla olivat WC ja kioski.
Alueesta olisi saatava kunnon leirintäalue, jotta matkailijat
saataisiin kiinnostumaan. Asia eteni ja kaupunki vuokrasi
alueen Itä-Hämeen matkailuyhdistykselle. Kaupunki rakensi
saareen yhden huoneen ja kioskin käsittävän rakennuksen
sekä WC:n ja portin. Yhdistys puolestaan aloitti ensimmäisten saunojen ja mökkien rakentamisen. Ensimmäinen sauna
oli nimeltään Bryssell II, joka valmistui v. 1960. Kaksi ensimmäistä mökkiä valmistui 1961. Tästä alkoi kiivas rakentamisen
kausi - useita mökkejä ja saunoja rakennettiin niin, että 1970
luvun alussa mökkejä oli jo 17 ja lisää pääteettiin hankkia. Kioskirakennusta laajennettiin, uusia aittoja ja saunoja tuli lisää.
Ohitustien suunnittelu Heinäsaaren yli 1980-luvulla hidasti
sen kehitystä. Ei uskallettu laittaa varoja rakentamiseen, kun

unohtaa ”votkaturismiin” kultavuodet, matkailu Venäjälle on
muuttunut. Kuten on muuttunut
venäläisten matkailu Suomeen,
tänne ei tulla vain ostosmatkalle,
vaan nauttimaan luonnosta ja kulttuurista.
Korona sai matkailijat suosimaan
kotimaan matkailua ja nyt kun korona on vihdoin hellittämässä otettaan ja rajat avautumassa, koimme
järkytyksen. Kansainväliset kriisit,
jotka taas kerran muuttaa maiden
välisiä suhteita ja myös matkailua.
Toivon koko sydämestäni, että voimme pien kokea uuden ajan, jolloin voimme matkailla turvallisin mielin.

tulevaisuus oli epäselvää. Silta rakennettiin Jalavasaaren yli ja
valmistui 1993. Koko rakentamisen ajan leirintäalue toimi vajaateholla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarviosuunnitelmassaan 1996 Heinäsaaren kehittämissuunnitelman. Saari
päätettiin kunnostaa nykyaikaiseksi ja korkeatasoiseksi neljän
tähden leirintäalueeksi 8,4 miljoonan markan budjetilla.
Tässä vaiheessa vuonna 1996 – 35 vuoden rupeaman jälkeen
– matkailuyhdistys päätti luopua leirintäalueen hoitovastuusta ja kaupunki alkoi toimia alueen yrittäjänä. Yhdistyksen
mökit ja saunat siirtyivät kaupan yhteydessä kaupungin omistukseen.
Keväällä 2000 Itä-Hämeen Matkailuyhdistys lahjoitti kaupungille kaarisillan, joka yhdistää saaren mantereeseen. Näin
yhdistys kiitti kaupunkia yhteistyöstä ja jätti pysyvän muiston
itsestään alueelle.
Heinäsaaren leirintäalueen uudistaminen on jatkunut. Nykyään alueella on viisi tähteä ja se on varmasti jokaisen tähtensä ansainnut. Sijainti Kymijoen varren upeissa maisemissa
Tähtisillan katveessa on yksi vetovoimaisimmista tekijöistä.
Teksti: Marja-Leena Ahtiainen

Toivotan kaikille matkailun ystäville valoa pimeyden keskelle aurinkoisten kukkien voimalla.

Marja Tiittanen
SMY:n puheenjohtaja
p. 050 598 3290
marja.tiittanen@gmail.com

Hallituksen kokoonpano 2022
Jäsenet:
Ahtiainen Marja-Leena
Antikainen Kalevi
Niemeläinen Matti
Okkonen Airi
Rekola Torsti
Rekola Leena
Suorsa Esko

N GE N I FINLA

Itä-Hämeen Matkailuyhdistyksen rooli leirintäalueen kehittäjänä

Rakas ja kallis Suomenmaa

”Herättää mieltymystä sekä maan
omissa asukkaissa että ulkomaalaisissa matkustuksiin tässä maassa, sekä tehdä matkustus helpoksi
ja siten laajentaa maan, luonnon ja kansan tuntemusta.”

EN I

Heinäsaaren leirintäalue Heinolassa

Internetsivut: www.matkailijayhdistys.fi

Ensimmäiset matkailijayhdistykset syntyivät 1800-luvun loppupuolella itsenäisen Suomen vasta
siintäessä ajatuksissa ja toiveissa.
Haluttiin kuitenkin tehdä ”kotimaata” tunnetuksi omille ja vieraille. Tuolloin oltiin osa Venäjää ja
erityisesti Itä-Suomessa luotiin yhteyksiä Sortavalaan, Petroskoihin
ja Pietariin. Matkailijayhdistykset
halusivat:
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Varajäsenet:
Niemi Jari
Havola Timo
Kainulainen Taisto
Sutinen Anton
Laatikainen Jorma
Kivelä Juhani
Löfgren Pentti

Kaarisilta IHMY:n kuva-arkistosta
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Tervetuloa Joensuuhun –
karjalaisten kaupunkiin!
Iloisen pulinan ja vaihtuvien vuodenaikojen Joensuu luo monipuolisen ja muuntuvan pohjan Joensuun matkailuoppaiden
opastustarjonnan kirjolle ja kehittämiselle. Luonto ja kulttuuri
ovat ehtymätön voimavara opastustoiminnan uusiutumiselle. Matkailuoppaiden aktiivinen toiminta lisää kaupungin vetovoimaa matkailukohteena.
Joensuun Matkailuoppaat ry juhli viime vuonna 50 vuotista
taivaltaan. Juhlavuonna kehitettiin useita uusia opastuksia
kuten lapsille seikkailua vanhan ajan Joensuussa, pyöräilykierrokset sotien muistomerkeillä, Pohjois-Karjalan historialliset tapahtumat, ortodoksinen Joensuu ja digitaalisuuteen
pohjautuvat virtuaalikierrokset. Matkailuoppaat siirsivät
opastustuotteensa Doerzin-verkkokauppa-alustalle.
Joensuun kaupunki järjesti vuonna 2021 Matkailun Timantit
-matkailutuoteideakilpailun, jossa kolmen parhaan joukossa
palkittiin Joensuun Matkailuoppaiden Herkkuja ja historiaa
-ruokakävelykierros. Kierroksella yhdistyvät paikalliset herkut
ja historialliset tarinat maistuvaksi matkailuelämykseksi. Ravintola Rousti tarjoaa aluksi Puolukka-rosmariini ”totin”, Kotileipurin Herkkupaja tarjoaa maistiaisia, Teatteriravintolassa
nautitaan suussa sulavaksi hiillostettua lohta ja Kauppaneuvoksen kahvilassa herkullinen mustikkarättänä. Kierroksella
aistitaan Rantakadun vanhan puutalopihapiirin tunnelmaa

Outokummun Matkailuyhdistys ry
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Outokummun vanha kaupunki
sykkii elämää

sekä ihastellaan kaupungintalon ajatonta kauneutta.
Pohjois-Karjalan Matkailu ry tekee tiivistä yhteistyötä auktorisoitujen matkailuoppaiden kanssa. Kun ottaa oppaan, saa
kohteesta enemmän irti ja yhteinen kokemus rikastaa matkaelämystä. Joensuussa on lukuisia tasokkaita ravintoloita,
museoita, teattereita ja tarinoita, onhan se maakuntamme
viriili pääkaupunki.
Teksti: Airi Okkonen
www.joensuunmatkailuoppaat.fi
Lisätietoja Joensuun ravintola- ja kulttuuritarjonnasta:
www.visitjoensuu.fi

Suomalaisen kaivosteollisuuden juuret ovat Outokummussa ja kaivostoiminta näkyy edelleen vahvasti kaupungissa.
Outokummussa on arkkitehtuurin helmiä vuosisadan alusta
saakka, on yksittäisiä upeita puuhuviloita ja kokonaisia hyvin
säilyneitä kaupunginosia.

Vanhat talot -tapahtuma järjestetään 29.-31.7. Luvassa kohteita myös maaseutualueille ja oheisohjelmaa, mm. Vanhat
talot -bändi konsertoi Vanhalla kaivoksella.
Tervetuloa mukaan Outokummun matkailun uuteen nousuun!

Itä-Suomen kulttuuripolut ry järjestää vuosittaan Vanhat talot -tapahtumaa, joka on muuttanut muotoaan koronan myötä. Tänä kesänä pääsemme koronavuosien jälkeen taas tutustumaan taloihin sisältä ja ulkoa, isännät ja emännät kertovat
ystävällisesti talojen historiasta ja aiemmista asukkaista.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Virva Hovinen p. 040 546 6501
Uuteen nousuun -hanke Marja Tiittanen p. 050 598 3290
Vanha kaivos: www.vanhakaivos.fi
Vanhat talot: www.ikupolut.fi
Uuteen nousuun -hanke: www.outomatka.fi

Kaupungin keskellä kohoava ylväs Vanha kaivos on kohde,
joka tunnetaan tasokkaasta ja mielenkiintoisesta Kaivosmuseosta, teatterista, taidenäyttelyistä ja Lasten kaivoksesta.
Kaivoksen alueella sijaitsee taiteilijaresidenssi, jonka taiteilijat esityksistä saavat paikalliset ja matkailijat nauttia.

www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi
Yhteystiedot: Marja Tiittanen, puheenjohtaja,
p. 050 598 3290, marja.tiittanen@gmail.com

Outokummun Matkailijayhdistyksen juuret ovat vahvasti Vanhalla kaivoksella, yhdistys perustettiin v. 1965 järjestämään
opastuksia kaivosalueella ja hoitamaan alueen kioskia. Tänä
päivänä yhdistys kehittää ja ideoi uusia toimintoja kaivosalueelle Uuteen nousuun -matkailuhankkeen myötä yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden ja Outokummun kaupungin
kanssa.

Vanha kaivos on upea kohde ympäri vuoden. Kuva: Irma Lehikoinen
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Imatran Matkailuyhdistys ry
www.imatranmatkailuyhdistys.fi

Matkoja, retkiä, tapahtumia, elämyksiä
Imatran Matkailuyhdistyksellä on vuoden 2022 ohjelmassa
tarjolla monenlaista kiinnostavaa kulttuuri- ja retkeilytarjontaa jäsenilleen.
Perinteinen makumatka tehdään 10.3. Imatralla sijaitsevaan
Ravintola Buttenhoffiin. Ruokailun aiheena on perinteinen,
vähintään kolmen ruokalajin ”Lapin menu”.
Huhtikuussa 3.4. pidetään sääntömääräinen kevätkokous
kulttuuritalo Virrassa. Kokouksen jälkeen siirrytään Karelia-saliin seuraamaan Ruokolahden Musiikkiteatterin nostalgista musikaalia ”James Dean – ikuisesti sinun”.
Imatra Ballet Juhlagaala esitetään tulevana pääsiäisenä
kulttuuritalo Virran Karelia-salissa. Lavalla nähdään otteita
aikaisemmin Imatralla esitetyistä klassikkoteoksista, kuten
Joutsenlampi, Giselle, Don Quijote, Pähkinänsärkijä ja Prinsessa Ruusunen. Pandemiatilanne siirsi juhlagaalan uudelta
vuodelta pääsiäiseen. Matkailuyhdistykselle varatut liput siir-

tyvät automaattisesti lauantain 16.4. klo 17 esitykseen.
Teatteriesitykseen ”Rakkauskirjeitä” Imatran Teatterissa 3.5.
on varattu lippuja jäsenille.
”Rakkauskirjeitä” on kahden hengen näytelmä, jonka rooleissa nähdään yhdet Suomen rakastetuimmista näyttelijöistä,
Seela Sella ja Esko Roine. Näytelmän luonteeseen kuuluu,
että sitä ei missään nimessä saa opetella ulkoa, vaan esitys
tapahtuu hetkessä, tässä ja nyt. Luvassa ei ole pikkusievää
muistelua tai kaihoisaa nostalgiaa, vaan kirjeenvaihto on aitoa ja elämänmakuista, räävitöntä ja hauskaa.
Kauan odotettu retki Tuusulanjärven lumoaviin kulttuurikohteisiin ja maisemiin toteutetaan tulevana kesänä 16.17.6.2022. Torstaina tutustutaan opastetulla kierroksella
Tuusulanjärven Taiteilijayhteisön syntyyn ja elämään ja vieraillaan Ainolassa ja Halosenniemessä, joissa uppoudutaan
kansallisromanttisten taiteilijakotien historialliseen tunnelmaan. Majoittuminen on Hotelli Krapin alueella Onnelan

majoitusrakennuksissa luonnonkauniilla niemellä Tuusulanjärven rannalla. Päivällinen nautitaan Krapin kuulusta
pitopöydästä ennen illan kruunaavaa Krapin kesäteatterin
menestysfarssia ”Voi veljet”. Perjantaina tutustutaan vielä
Lottamuseoon ja retkikohde Koiramäen Pajutalliin, jossa on
mm. sisustustuotteita ja kahvila.
Savonlinnan Oopperajuhlien esitykset siirtyivät koronapandemian takia vuodella, niin myös Carmen-oopperan, jonka
verevä tarina, tarttuvat sävelmät ja kiihkeät espanjalaiset
rytmit ovat tehneet Georges Bizet'n teoksesta maailman suosituimman oopperan. Tutut melodiat siivittävät kohtalontäyteistä rakkaustarinaa, joka sijoittuu 1930-luvun levottomaan
Espanjaan. Yhdistys on varannut 50 lippua Carmeniin tiistaina 5.7.2022. Esitys alkaa klo 19.00, kesto noin 3½ tuntia, yksi
väliaika. Ennen oopperaa Savonlinnassa ohjelmassa on noin
2 tuntia kestävä maisemaristeily aidolla sisävesihöyrylaiva
S/S Saaristolla. Matkalla nautitaan laivan maittava lohikeitto
lisukkeineen ja jälkiruokakahveineen. Risteilyn jälkeen rantaudutaan Olavinlinnan laivalaituriin, josta kävellään suoraan
oopperan katsomoon.

Matkailun tietovisa
1.
2.
3.
4.
5.

Missä kunnassa Korvatunturi sijaitsee?
Milloin Katariina Suuri käväisi Imatralla?
Mikä siitä katsotaan alkaneeksi?
Kuinka vanha on Finlandia talo?
Mikä rajaylityspaikka on pohjoisin,
Imatra Vainikkala, Vartius?

Maailman parhaat sotilassoittokunnat, mm. Alankomaiden
ja Belgian Kuninkaallisten maavoimien edustussoittokunnat,
Saksan maavoimien soittokunta ja Suomen Puolustusvoimista Laivaston soittokunta, Rakuunasoittokunta sekä Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta saapuvat heinäkuussa esiintymään Hamina Tattoon sotilasmusiikkifestivaaleille. Sinne
mennään torstaina 14.7.2022. Akrobaattiset kuviomarssiesitykset ja briljantti soitto kisaavat kansainvälisten univormujen
loiston kanssa Bastion tapahtuma-areenalla. Matkalla nautitaan kahvit Ylämaan Korupirtissä ja tutustutaan Jalokivimuseoon. Päivällinen nautitaan Haminan Lounashuone Kerholla,
jonka jälkeen on pari tuntia vapaata aikaa tutustua keskustan
nähtävyyksiin, festivaalialueen myyntikojuihin, musiikkiesityksiin tai linnoitusalueen yksityispihoihin. Klo 19 alkaa illan
huipennuksena värikäs ja vauhdikas marssishowesitys, jossa
esiintyvät kaikki festivaalin sotilassoittokunnat yhdessä ja
erikseen. Esityksen kesto on n. 2 tuntia (ei väliaikaa).
Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät jäsenkirjeestä ja yhdistyksen nettisivuilta:

www.imatranmatkailuyhdistys.fi

?

6. Montako kuntaa Suomessa on?
7. Onko Elaska, lintu, kala, vai hyönteinen?
8. Mitä ovat hengetön, saivare, täit, luteet, isomus ?
9. Montako km on Helsinki -Imatra autolla?
10. Mikä on Eila Hiltusen kuuluisin taideteos?

Vastaukset: 1. Savukoskella | 2. 1772 | 3. Kotimaan matkailu. | 4. 50 v 2.11.1971 | 5. Vartius. | 6. 309. |
7. Kala. | 8 Kultahippuja. | 9. 255 km. | 10. Sibelius monumentti
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Lapin Matkailuyhdistys ry
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lapin.matkailuyhdistys@gmail.com / www.lmy.fi

Toimintaa 2022
Lapin matkailuyhdistyksellä on alkanut 88. toimintavuosi.
Yhdistys perustettiin 10.12.1934. Viime vuosina on yhdistyksen toiminnassa painottunut jäsentoiminnan lisäksi yhdistyksen omistamien kiinteistöjen kunnostaminen Laanilan
Savottapihassa ja Kukasjärven erämaamajalla. Työ jatkuu.
Yhdistyksen hallitus
Esko Suorsa puheenjohtaja 2022-2024
Hallituksen jäsenet 2022:
Arvo Seppälä varapj,
Pirjo Lehmuskoski,
Birgitta Sassi,
Juho Mutka,
Maarit Jauhola ja
Helena Rautakorpi.
Raili Valanne jatkaa rahastonhoitajana.
Sihteerinä toimii Sinikka Suorsa.

66

Toimintaa koronaa väistellen:
Perinteinen jäsenten hiihtoviikko viikolla 10 Laanilassa.
Huhtikuussa hiihtoretken Kukasjärven mökille viikolla 14.
Talkooretki Kukasjärvelle alkukesästä.
Kuhmon kamarimusiikkijuhlille n 3 vrk matka heinäkuussa,
poikkeaminen Kajaani/Suomussalmi linjalla ohjelmatarjonnan mukaan.
Perinteinen Ruskaretki tehdään Lofooteille 8. – 11.9.2022.
Marraskuussa kulttuurimatka mahdollisesti Turkuun.
Uusia ehdotuksia vastaanotetaan jäseniltä!
Talviterveisin Sinikka ja Esko

M A T K A I L U lehti

1 • 2022

M A T K A I L U lehti

1 • 2022

67

Mikä takasivulle?

SAMALLA LIPULLA
Piha & Koti,
Kotimaan Matkailu,
Keräilyn maailma
sekä Suuri Snadi
-tapahtuma

KOTIMAAN MATKAILU
Suomi-kohteiden suosio
on huipussaan
Korona ja sen aiheuttamat matkustusrajoitteet ulkomaille tekivät ilahduttavan piikin kotimaan matkailuun.
Vapaa-aikaan ja lomailuun panostavat ihmiset ovat suunnanneet katseensa niin Lapin tuntureille, Järvi-Suomen
mökeille, Karjalan metsiin kuin Saaristomeren rantakallioillekin sekä lukuisiin viehättäviin ja innostaviin kohteisiin, joita Suomi on pullollaan.
– Kotimaan matkailu elää nyt kulta-aikaansa ja Suomi-kohteiden suosio on huipussaan. Pitkän kotona oleilun jälkeen suomalaisia on kuitenkin alkanut houkutella
Välimeren aurinko. Kuinka saisimme matkailijat pysymään
kotimaassa, pohtii Virittäydy vapaalle -messukokonaisuuden projektipäällikkö Paula Karhu.
– Vielä eletään kuitenkin uutuuden viehätyksen aikaa.
Suomi on kiinnostava, erilainen ja ekologinen kohde, jonka
kaikki helmet eivät ole suurelle yleisölle tuttuja. Nyt jos
koskaan on oikea aika markkinoida kotimaassa, ja Kotimaan Matkailumessut on erinomainen paikka tuoda esille
palvelutarjontaa ja tavoittaa uusia asiakkaita, Karhu sanoo.
Puhtaasti kotimaan matkailuun ja vapaa-ajan aktiviteetteihin keskittyvä messutapahtuma tarjoaa
monipuolisesti kaupunkien ja kuntien erilaiset matkailumahdollisuudet, teatterit, luontopolut, hotellit,
seikkailut, kesäaktiviteetit ja muut nähtävyydet
ympäri Suomea.
– Perinteisesti joka ikinen suomalainen kaupunki on upea kesäkaupunki unohtamatta

maaseutua, jossa kesäyön taika pääsee oikeuksiinsa täysin
omalla tavallaan, Karhu muistuttaa.
Näytteilleasettajien osastojen lisäksi tapahtuman sisältöä luovat Kylä-ohjelmalavan mielenkiintoiset esitykset ja
asiantuntijoiden puheenvuorot. Kylähyppelyä ja lähimatkailua -teemapäivä keskittyy lähimatkailuun ja ekologiseen
matkailuun. Aarrekartta-jahdissa kävijöiden on mahdollista
tutustua Tampereen seutuun. Tapahtumassa julkistetaan ja
palkitaan Vuoden Kotimainen Matkailuyritys 2022.

Kotimaan matkailu osana
suurempaa kokonaisuutta
Kotimaan Matkailumessut ovat osa Virittäydy vapaalle
-tapahtumakokonaisuus, mikä on kaikkea muuta paitsi
työtä. Vapaa-ajan tekemiseen ja harrastuksiin pohjautuvat
teemat tukevat toisiaan luoden kävijöille mielenkiintoisen
ja monipuolisen kokonaisuuden, joka pursuaa ideoita,
ihasteltavaa ja inspiraatiota.
Piha & Koti -osiosta kävijä löytää parhaat ja kekseliäät
ideat omaan pihaansa. Messujen A-halliin rakentuu näyttävä satumaailmaan sijoittuva viheralue Kesäkatu. DIYalueella pääsee kokeilemaan muun muassa ruususiirapin ja
ruusukorujen tekoa sekä taimien koulintaa.
Keräilyn maailma tuo aarteet kaikkien ulottuville. Keräilyn maailma on kohtaamispaikka kaikille keräilystä, vanhoista esineistä, postimerkeistä ja levyistä kiinnostuneille.
Uutuus, Suuri Snadi rantautuu vihdoin Tampereelle. Tapahtuma tuo yhteen nukkekodit ja nallet, pienoisrautatiet,
jenkkiautot ja historiaa huokuvat vanhat lelut.

TEATTERI
MUSEO
HOTELLI

22.–24.4. |
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Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

virittaydyvapaalle.fi | #VirittäydyVapaalle

Varaa paikkasi
messuille osoitteesta:
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