F.

SUO
ME
N

F

ÖR

Ähtäri Zoo s. 32-33
M A T K A I L U lehti

2 • 2021

Iisalmi s. 44-45

TF

IS T

FR

2 • 2021

T UR

Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n jäsenlehti

ILIJAYHDIST
TKA
YS
MA

Y.
YR
SM

Matkailu

lehti
EN I

N GE N I FINLA

ND

Saaristossa pyöräillen
s. 54-55

1

Moderni ja muinainen
lyövät kättä
Kärsämäen Paanukirkossa
Vuonna 2004 valmistuneen Kärsämäen
Paanukirkon rakennusprojekti oli ainutkertainen puurakentamishanke. Pyhäjoen rannalle paikalle, jolla on sijainnut
kirkko jo 1700-luvulla syntyi uusi moderni puukirkko. Kirkon rakentamisessa
noudatettiin tarkasti 1700-luvun rakentamismenetelmiä ja työtapoja. Kohteesta
järjestettiin suunnittelukilpailu, jonka
voitti Anssi Lassilan ehdotus Kärsämäen
kantaatti. Rakennus koostuu hirsisestä
”sydämestä” ja sitä ympäröivästä mustaksi tervatusta paanupintaisesta ”takista”.
Ainutlaatuisen ja korkeatasoisen
arkkitehtuurinsa ansiosta Kärsämäen
Paanukirkosta on muodostunut kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyt
puuarkkitehtuuri- ja matkailunähtävyys,
joka tekee tunnetuksi vanhoja rakenta-
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mismenetelmiä ja paikallista käsityötaitoa. Perustuksen tekeminen, paanujen
veisto, naulaus, tervaus ja viimeistelytyöt tehtiin kaikki talkoilla. Kirkko on
upea näyttö yhteistyön voimasta ja talkootyön voimannäyte.
Paanukirkko on saanut laajaa julkisuutta sekä kotimaassa että ulkomailla.
Siellä pidetään kesäaikaan jumalanpalveluksia ja seurakunnan omia tilaisuuksia. Kirkkoa vuokrataan myös vihkiäisja kastetilaisuuksiin. Kirkko on avoinna
28.6.–9.7.2021 ja kannatusyhdistykseltä
voi tilata opastettuja kierroksia. Paanukirkon pellolla vietetään 20.8. Rauhanpellon kylvöjuhlaa, joka kokoaa laajalti
ihmisiä Suomesta ja ulkomailta. Ohjelmaa jatkuu Paanukirkossa, jossa esiintyvät Baritoni Esa Ruuttunen ja näyttelijä
Eeva-Maria Haukinen.
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Kärsämäen kesä
sykkii kulttuuria

Postiivisten tarinoiden pitäjä Kärsämäki tunnetaan
upeasta Paanukirkostaan ja kesätapahtumistaan
Suomelan leirintäalueen idylliä

Kärsämäki-päiviä
vietetään
5.-11.7.2021,

jolloin kulttuuritoimi,
kylät ja yhdistykset
järjestävät monipuolista
ohjelmaa koko perheelle.

Lasten maatalousnäyttelyssä eläimet ovat tärkeässä osassa

Nuorten taiteilijoiden kesänäyttely ARS
Kärsämäki valtaa Taidetalo Nahkurin
18.6. -31.7. Näyttelyn teokset käsittelevät ihmisenä olemista ja ihmisen kuvaamista, ilman ihmisen kuvaamista.
Näyttelyyn valitaan joka vuosi nuoria
taiteilijoita ympäri Suomea ja näyttelyn
kurattori löytyy usein edellisen vuoden
taiteilijoiden joukosta, kuten myös tänäkin vuonna. Tämän kesän näyttelyn kuratoi Tommi Seppänen.
Suomela Camping on Nelostien varressa sijaitseva idyllinen ja suosittu
majoituspaikka. Nauti luonnon keskellä ja maaseudun rauhassa yö aitassa tai
sauno perinteisessä saunassa pulahtaen
paljuun. Suomela Camping:stä löytyy
12 sähköpaikkaa matkailuautoille, sekä
sähköttömiä paikkoja 6. Aitta, sekä
mökkimajoituksiin mahtuu lomailijoita. Leirintäalue on avoinna joka päivä
15.5.-31.8.2021 Suomelassa nautit lättykahvit, sekä voit ostaa matkamuistoja
myymälästämme jotka ovat pienyrittäjien tekemiä käsitöitä ympäri Suomen.
Pelaa Beach Volleyta tai tennistä ystävien seurassa, Suomelassa ei tekeminen
lopu kesken!
Syyskuussa Suomelassa pidetään Lasten maatalousnäyttely jo kymmenettä
kertaa. Lauantaina 4.9. pidettävän näyttelyn järjestää Kärsämäen 4H-yhdistys.
Kesällä Kärsämäki on parhaimmillaan
ja monine tapahtumineen riemukas pysähtymispaikka!

Ars Kärsämäki: Mammu ja Pasi Rauhala / Hanging in there (Plant), 2020
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lä, Saariston rengastiellä. Karttakeskuksen julkaisema uusi
joka ikinen
vaelluskohteeksi
tahansa. ja reitillä
matkaja retkeilyopas
esittelee kenelle
saaristokulttuuria
Törmäilyn
vaaraa
ei
ole.
Mutta
kansallispuistot
olevia matkakohteita. Naantalilainen tietokirjailija eivät
Tuomo
ole ainoita retkeilykohteita,
mukaankauniit
voi laskea
myös
Kesäläinen
on valinnut oppaaseen
nähtävyydet
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kuten
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ja
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Retkipaikka.fi
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rengastietä polkupyörällä.
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*
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– Suomen 27luonnonsuojelualueet
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Autolla
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alueet eivät vielä olleet koko kansan retkikohteita. Piti

Komeita luontokohteita löytyy ainakin Saimaalla, sen toodotella – Luontoon.fi.
distaa Saimaa Geopark alueen saavutus yltää Unesco Glo-

Maailman ensimmäinen kansallispuisto perustettiin
vuonna 1872 Yhdysvalloissa. Nyt Yellowstone
tunnetaan kaikkialla. Euroopassa ensimmäinen
valtio oli Ruotsi. Se aloitti kansallispuistojen
tallentamisen vuonna 1909. Norjassa ensimmäinen
perustettiin 1962. Pohjoismaissa lienee kaikkiaan 120
kansallispuistoa.
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lähiluonnossa.
Autolla
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Tampereelta Teiskon Kintulammin retkeily- ja

Ensimmäiseksi
kävelisin Kansallismueoon.
Sinne
on pysluonnonsuojelualueelle
– se on Retkipaikka
2019.
tytetty
Toista lähellä
maata Tamperetta
-näyttely suomalaisesta
elämänmeSuhteellisen
on myös Parkanossa
nosta
vuosina
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Mikä
olisiAlkkia,
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sijaitseva
muinaisen
meren
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– luontoon.
kuin
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Suomessa
sen
esihistoriallifi. Niin ikään Turusta Kurjenrahkan kansallispuistoon
selta
ajalta
lähtien
Ruotsin
kruunun
sekä
katolisen
on vain 40 kilometriä ja ihan kaupungin alueellakirkon
aikaan ja Suomen suurruhtinaskunnan ajoilta maan itsesijaitsee Varissuon lähimetsä. Kuivahkosta Kouvolan
näistymiseen! Museomatkan myötä konkreettinen matkaikaupungistakin on helppoa siirtyä 54 kilometrin
lu kotimaassa saattaisi jopa saada uudenlaisen arvostuksen.

päässä koukutteleville Repoveden reiteille.

Itse lähden samoilemaan lähimetsään – vaellan
siellä päivittäin – tai ajelen Kihniön Käskyvuorelle
lätynpaistoon. Sinne pääsee myös tallaamalla talven
latua, jota valitettavasti tänä vuonna ei tainnut edes
olla.
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KANSIKUVA

Nora Wilson

Kaikkien aikojen matkailukesä alkoi
Tiedotusvälineissä on hehkutettu niin paljon kotimaan matkailun suosion kasvusta,
että pakko sen on näkyä kesällä. Suomalaiset lähtevät todennäköisesti isolla joukolla liikkeelle kotimaan kohteisiin ja se on erittäin tervetullutta kotimaan matkailuyrityksille ja muille matkailualan toimijoille.
Vilkkaaseen matkailukesään pitää myös matkailijan varautua. Viimeistään nyt
kannattaa varata yöpymispaikat, jos sellaisia reissulla tarvitsee. Varauskirjat ovat
monin paikoin täyttyneet aiempaa vilkkaammin. Joissakin paikoissa koko kesä on
jo myyty.
Matkantekoon kannattaa myös varata vähän enemmän aikaa. Ainakin vilkkaimpina
matkapäivinä Suomen pääväylät täyttyvät ja ruuhkautuvat.
Ruuhkan rasituksen saa karistettua, kun esimerkiksi poikkeaa reissun lomassa
Metsähallituksen ylläpitämällä kansallispuistolla. Näitä mainioita luontokohteita
on runsaasti ja yleensä niissä saa kulkea väljästi.
Ruuhkassa jonottamisen voi välttää silläkin, että valitsee toisen reitin perille. Vaikka kilometrejä tulee enemmän, voi matka joutua sujuvammin. Hiljaisempien teiden
varsilta saa myös todennäköisesti varmemmin varattua yöpymispaikkoja.
Suomen suvea ja kauniita maisemia voi aistia monella tavalla. Auton tai junan kyydissä matka joutuu, mutta ikkunasta avautuva maisema vilahtaa turhankin nopeasti.
Polkupyörän satulassa pääsee nuuhkimaan myös tienposken kukkaloiston aromeja
tai apilalaitumen tuoksua. Pyörällä ehtii pysähtyä vaikka juttelemaan aidan takana
pällistelevän lehmän kanssa.
Suomessa on hyviä pyöräilyreittejä. Yksi niistä on 25-vuotias Saariston Rengastie,
jonka Suomen Matkailijayhdistys valitsi Matkailun huippukohteeksi tänä vuonna.
Mainioita reittejä ovat myös Hangon, Raaseporin, Salon ja Kemiönsaaren maastossa kulkeva Rannikkoreitti, Pirkanmaan järvimaisemissa kulkeva reitti sekä Saimaan ja Ahvenanmaan väylät. Hyvin varustetuilla pyöräreiteillä on mahdollista
vuokrata pyörä paikan päältä, jolloin oman pyörän voi halutessaan jättää kotiin.
Suurten kesätapahtumien peruuntuminen tai järjestäminen koronan kourissa on
noussut otsikoihin. Suurissa kesätapahtumissa on tunnelmansa, mutta kokeilemisen arvoisia ovat myös pienet kylätapahtumat. Niistä ei puhuta suureen ääneen,
mutta tunnelmaa varmasti löytyy.
Sitten on niitä tapahtumia, joita järjestetään monessa paikassa samaan aikaan eli
siten myös koronaturvallisesti. Tässä on niistä pari esimerkkiä.
Sunnuntaina 20. kesäkuuta Puutarhaliitto ja Svenska Trädgårdsförbundet järjestävät yhdeksännen kerran Avoimet puutarhat –teemapäivän. Sadat suomalaiset
kotipuutarhat ja kauppapuutarhat pitävät porttejaan auki kello 12-17. Esiteltävillä
pihoilla löytyy taatusti uusia ideoita kotipuutarhureille.
Elokuun 28. päivänä vietetään Luonnon päivää monissa ympäristöissä, myös suomalaisilla luomutiloilla. Koko perheen tapahtumassa selviää, mistä suomalainen
luomuruoka, maito, liha ja vihannekset tulevat. Tapahtumassa on mukana kymmeniä luomutiloja eri puolilla Suomea.
Lassi Lähteenmäki
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– Meillä on aina käynyt paljon vieraita, myös
ulkomailta, ja on ihana jakaa tämä oma pikku
paratiisimme vieraiden kanssa. Nautin siitä,
kun saan muut ihmiset nauttimaan olostaan,
sanoo Sanna Suomi.

Turun Ruissalo ei jätä kylmäksi
Pitsihuviloiden ja tammilehtojen Ruissalo on myös mainio paikka herkutella.
Turkulainen yrittäjä Sanna Suomi muutti seitsemän vuotta
sitten vuonna 1852 valmistuneen pitsihuvilan kesäkahvilaksi. Oikeastaan ensimmäinen asiakas oli Venäjän keisari Aleksanteri III, joka vieraili 1800-luvun puolella huvilassa mehua
nauttimassa, kun hänen laivasaattueensa oli pysähtynyt Ruissalon edustalle.
Nykyisin Villa Kuuvasta asiakkaat istuvat verannalla tai pihanurmikolla hienon merinäköalan äärellä. Huvilan goottilaiset värilasi-ikkunat ihastuttavat, samoin paikan kodinomaisuus. Kahvilan herkulliset piirakat taitavat silti jäädä visiitistä
parhaiten mieleen. Niistä puhutaan kylillä ylistävään sävyyn.
Piirakat on valmistettu oman suvun reseptien mukaan.

Paljon herkuttelupaikkoja
Mutta on siellä Ruissalossa muitakin herkuttelupaikkoja. Saaren alkupäässä on Ruissalon telakka, jonka pizzoja on kiitelty.
Täksi kesäksi telakalle tulee uusi ravintola.
Maininki on Turun Pursiseuran ravintola, josta saa mm.
paistettuja silakoita. Villa Saaron lasiverannalla ovat aikoinaan viihtyneet mm. presidentit Svinhufvud ja Mannerheim.
Honkapirtti on erityinen ja historiallinen ravintola. Hirsitalo
on suomalaissotilaiden jatkosodan aikana rakentama vienankarjalaistalo, joka siirrettiin Ruissaloon vuonna 1944.
Ruissaloa kierrellessä löytää muitakin makoisia kahvitteluja ruokailupaikkoja.

6

Tammien katveessa ja kasvitieteellisessä
Jokaisen Ruissaloon saapuvan matkailijan on syytä nuuskia
ympäristöä myös kävellen. Keväällä Suomen komein tammimetsä on täynnä kukkia ja linnunlaulua. Kesällä vehreys valloittaa ja syksyllä ruskan väreissä on voimaa.
Kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneissa tropiikin elämä
tulee hyvin esiin. Katsottavaa on myös pihamaalla.
Komeita pitsihuviloita rakennettiin 1850-luvulta alkaen
Ruissaloon runsaasti. Pikku-Pukin promenadin varrella huviloita ja laitureiden kainaloon rakennettuja uimahuoneita näkyy runsaasti. Promenadilta näkee myös saapuvat ja lähtevät
ruotsinlaivan läheltä.

Kuninkaiden metsästysaluetta
Ruissalo tunnetaan myös riistasta. Kauriita, peuroja ja hirviä
liikkuu siellä runsaasti. Juhana Herttua järjesti saarella metsästysretkiä jo 1500-luvulla.
Ruissalon kansanpuisto on Ruisrockin kotikenttää. Muuna
aikana se on oivallinen ja rauhallinen paikka kulkea rannalla
ja kastella varpaita. Mainio uintipaikka löytyy Ruissalon päästä Saaronniemestä.
– Me turkulaiset olemme onnekkaita, kun meillä on moinen
Ruissalo-paratiisi kaupungissamme muutama kilometriä torilta, kehuu Sanna Suomi.
Lassi Lähteenmäki
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Toimintaa ja touhua
Seikkiksellä
Veden solina, tuulen humina ja lasten iloiset riemun kiljahdukset. Arvaatko missä olet? Tämä äänimaisema kuuluu Seikkailupuistolle, lasten
omalle kulttuurikeitaalle. Puiston halki kiemurteleva puro houkuttaa riisumaan kengät ja laskemaan kaarnaveneen vesille. Puro johdattaa kahlaajan
suihkusienelle. Sienen muotoinen vesisuihku kerää alleen niin pienet kuin
vähän isommatkin lapset. Vanhemmat istuvat piknikhuovillaan ja ihastelevat lasten iloa ja riemua. Vesileikkien ja eväiden syönnin jälkeen on kiva
osallistua taidepajaan. Siellä voit rakentaa ja veistää sen kaarnaveneen tai
maalata itsellesi värikkään kesäkassin. Puistoalueella voi tapahtua myös
yllättäviä kohtaamisia, esimerkiksi jättikalan tai tipusistaan huolehtivan
kanaemon kanssa. Ennen kotiinlähtöä voit vielä käydä polkuautoilemassa
liikennekaupungissa tai voit vaikka varata safariauton koko perheen käyttöön ja käydä moikkaamassa lintulammikon asukkeja. Olet tervetullut
Seikkikseen! WWW.TURKU.FI/SEIKKAILUPUISTO

Food Walk – Yksi kortti, viisi ravintolaa
Food Walk -kortti johdattaa sinut Turun herkullisimmalle
kävelylle, jonka varrella pääset haarukoimaan
maisteluannoksia paikallisissa ravintoloissa. Homma on
simppeli: valitse 10 ravintolasta 5 mieleistäsi ja lähde
kävelykierrokselle annokselta toiselle.

Osta korttisi
täältä:
kissmyturku.fi/
kauppa
Pidätämme oikeudet
muutoksiin.

Lisää inspiraatiota ja ideoita Turkuun kissmyturku.fi
MATKAILUNEUVONTA • Kauppatorin Monitori,
Aurakatu 8, 20100 Turku • p. 02 262 7444
info@visiurku.fi • www.kissmyturku.fi
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Täydellinen valinta arjen irtiotolle
Hurmaava Uusikaupunki
Nauti pikkukaupungin tunnelmasta
Merellinen Uusikaupunki vie vierailijan eteläeurooppalaisen rantakaupungin tunnelmaan. Sympaattiset puutalokorttelit, mielenkiintoiset
nähtävyydet, viihtyisät kahvilat ja ravintolat sekä upeat meri- ja luontokohteet luovat puitteet onnistuneelle ja turvalliselle vierailulle.

Upea Kaupunginlahden ranta laitureineen, valaistuksineen ja
ravintoloineen houkuttelee meren äärelle. Entisajan kauppalaivojen reittejä esittelevät tarinaseinät ja kivetysten mietelauseet muodostavat rannalle ikään kuin ulkoilmamuseon,
kertoo matkailusuunnittelija Irmeli Laiho-Andersson.
Voit uppoutua puutalomiljööseen vaikkapa opastetuilla
kävelykierroksilla. - Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on tarjolla rauhateemaisia opastettuja
kävelykierroksia, Laiho-Andersson vinkkaa. Kaupungin menneisyyteen voit tutustua myös kännykkään ladattavan Uki AR
-mobiilisovelluksen avulla, jolloin virtuaalioppaanasi kulkee
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piikatyttö 1800-luvulta. ”Murhakävely Petäjämäen jäljillä”
-dekkarikierroksilla teemaan johdattelee itse kirjailija Rake
Tähtinen.
Pakkahuoneen kesän iltatoriohjelmia eikä lauantaisia Tul
toril -teematoreja kannata jättää väliin. Crusell-musiikkiviikko juhlii nelikymppisiään 24.-31.7. Elokuun lopulla juhlitaan
myös Venetsialaisia ja Uudenkaupungin rauhaa. - Historiaa
elävöittävät karoliinit leiriytyvät keskelle kaupunkia ja pääsemme näkemään, miten 1700-luvun alussa elettiin, Laiho-Andersson esittelee.
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Hullaannu nähtävyyksistä
Iloisessa ja värikkäässä Taidetalo Pilvilinnassa juhlitaan
kymmenvuotissynttäreitä. Pilvilinna hauskoine taidepolkuineen, pitsimökkeineen sekä rosarioineen on valloittava
elämys.
Historiallisessa Wahlbergin museotalossa voi aistia entisajan porvariskodin tunnelmaa ja muistella merenkulun
kulta-aikoja. Museon Rauhan paikka –näyttelyssä esitellään
1700-luvun rauhanneuvottelujen Uuttakaupunkia. Merellistä historiaa tarjoilevat myös Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo.
Automuseon kolmessa isossa näyttelyhallissa niin pienempien kuin isompienkin autofanien päiväunet käyvät todeksi. Menopelien lisäksi Raunistulan nukkekotikerholaiset
ovat koonneet museoon Minimaailma-näyttelyn. Kaupungin erikoisimman museon titteli menee mullistavia keksintöjä sekä toimintavapaita laitteita esittelevälle Bonk-museolle.
Myllymuorilla on pulaa vedestä ja heinäkuisilla lasten
seikkailukierroksilla etsitäänkin tänä vuonna kaivoa. Myllymäen puistoalueella toteutetaan äänimaisemateos, jossa
hilpeät vakkasuomalaiset murresananlaskut heräävät mäellä
eloon ääninäyttelijöiden tulkitsemana. Kymmenet tunnelmalliset ja kauniit kodit ja pihat avautuvat kaikkien ihailtavaksi 4.-5.9. - Vanhat Talot -tapahtuma tarjoilee vinkkejä
niin peruskorjaamiseen, sisustamiseen kuin puutarhaankin,
kuvailee Laiho-Andersson.

Hurmaannu merestä
Uuteenkaupunkiin omalla veneellä saapuvat nauttivat kolmesti Suomen parhaaksi valitun vierassataman palveluista.
Pakkahuone onkin kesän suosituin kohtaamispaikka.
Saariston nähtävyyksiin voi tutustua myös ilman omaa
venettä. Kaljaasi Olgalla purjehditaan viikonloppuisin historialliselle Katanpään linnakesaarelle ja lapsille on hauskoja Merirosvoristeilyjä. M/S Kertun kyydissä voit tehdä
huikean merimatkan Isonkarin majakkasaarelle tai lähteä
hyljesafarille kauas avomerelle. Merikaupungin tunnelmaan pääsee myös M/S Kertun opastetuilla Sight-seeing
-risteilyillä.

Velhoveden rengastie, saarten lomitse rakennettuine pienine
siltoineen, vie keskelle kauneinta saaristoa, ilman että huolehdit
veneestä tai lautta-aikatauluista. Reilun 50 kilometrin kierroksen voit pyöräillä ja nauttia saaristosta pitkän kaavan mukaan
tai hurauttaa autolla maisemia ihaillen. Merellisestä luonnosta
pääsee nauttimaan myös Pamprinniemen luontopolulla Pyhämaassa.
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tietoa k
ohteista at,
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Noormarkun ruukkialueelle ajaa Porista 15 minuutissa.

Raudanteon pitkä historia huokuu
Noormarkussa
Raudanjalostus alkoi Noormarkunjoen varrella yli 200 vuotta sitten.
Ahlströmin aikana alueesta kehittyi koko Suomen yksi merkittävimmistä
kulttuurimaisemista.
Satakuntalaisella Noormarkun ruukkialueella on pitkä historia. 1400-luvulla paikalla oli jo kartano. Vuonna 1806 kartano
sai Ruotsin kuninkaalta luvan perustaa paikalle ruukin. Rauta
jalostui tällä paikalla vuoteen 1920 asti.

Ahlströmin aikana rakentaminen kiihtyi
Vuodesta 1870 lähtien paikka kuului liikemies Antti Ahlströmille ja myöhemmin A. Ahlström Osakeyhtiölle. Ahlströmin
suku rakennutti reilun 60 vuoden aikana ruukkialueelle kolme
merkittävää suvun asuinrakennusta eli Isotalon, Havulinnan ja
Villa Mairean. Lisäksi alueelle rakennettiin Pääkonttori, Klubi, työväenasuntoja ja virkailijahuviloita.
Ruukin saha paloi vuonna 1875 ja paja kahdesti vähän myöhemmin, joten sekä paja että saha jouduttiin rakentamaan uudelleen. Ei siis ihme, että nykyinen paja päätettiin rakentaa
kivestä.
Ruukkialueen rakennuksista kansainvälisesti kuuluisin on
Villa Mairea, joka valmistui hieman ennen talvisodan alkamista Maire ja Harry Gullichsenin edustuskodiksi.
Villa Mairean suunnittelivat Alvar ja Aino Aalto. Syvän
yhteisymmärryksen hengessä ja uuteen ilmaisuun tähdäten
syntyi ainutlaatuinen kokonaistaideteos, joka nykyisin luetaan
1900-luvun arkkitehtuurin kansainvälisiin huipputeoksiin.
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Historian esittelyä, majoitusta ja herkuttelua
Noormarkun ruukkimaisemassa on paljon katsottavaa ja koettavaa. Historiallisesta alueesta voisi poimia vaikka Makkarakosken vesivoimalaitoksen, jossa tuotetaan edelleen energiaa
kahden generaattorin voimin. Tutustumisen arvoinen on myös
saha, joka toimi ensin vesivoimalla, sitten höyryllä ja viimeksi
sähköllä.
Vanhassa pajassa sijaitseva Ahlström Voyage -näyttely esittelee Ahlström-yhtiöiden historiaa ja samalla suomalaista
teollisuushistoriaa yli 160 vuoden ajalta. Näyttelyssä on esillä
mm. konserniin kuuluneiden Iittalan, Karhulan ja Riihimäen
lasitehtaiden taidelasia, esimerkiksi useita Alvar Aallon suunnittelemia Savoy-maljakon uniikkikappaleita. Pajan alakerrassa on Noormarkun ruukkialueen pienoismalli, joka havainnollistaa ruukin kokoa ja sen rakennusten suhteita toisiinsa.
Opastetulla tunnin kävelykierroksella esitellään alueen rakennuksia ja kerrotaan yhtiön ja Ahlströmin suvun historiasta.
Ruukin alueella ja ympäristössä pääsee kalastamaan tai melomaan. Yritys järjestää vierailijoille myös mm. saunajoogaa ja
puistojumppaa.
Alueen ravintola löytyy Klubilta. Hotellitasoisia majoitustiloja on Vierastalo Sahalassa, Vainiolassa ja Kultalassa sekä
Liiteri-sviitissä.
Lassi Lähteenmäki
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Laitilan
matkailukohteet
Laitilassa on valtakunnallisesti
merkittäviä nähtävyyksiä
Laitila on 8500 asukkaan elinvoimainen maalaiskaupunki
vilkkaasti liikennöidyn valtatie 8:n varrella, Turun ja Rauman
välissä. Keskiaikaisen kirkon läheisyydestä löytyvät pikkukaupungin palvelut. Kirkon tuntumassa on musiikkiopistona toimiva Kustaa Hiekan lukutupa (1937) ja 1700-luvulta peräisin
oleva Poukan talo, jossa on tarjolla tietoa Laitilan ja lähiseudun
matkailukohteista. Värikkääseen katutaiteeseen voi tutustua
ennakolta osoitteessa https://www.laitila.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kuvataide/rural-urban-art/.
Laitilan matkailutarjonnan ylpeydet ovat valtakunnallisesti merkittävät Kauppilan umpipiha ja Untamalan raittikylä.
Kauppilassa voi aistia 1800-luvun vauraan talonpojan elinpiirin aidossa kulttuuriympäristössä. Untamalan vanhalta kylänraitilta löytyvät mm. puinen, Pietarille pyhitetty kyläkirkko,
mystinen Kalevanpojan viikatteentikku, Ventolan kesäkahvila,
Sarkin museo ja kulttuuripolku rautakautisessa kalmistossa.
Sekä Kauppila että Untamala ovat noin viiden kilometrin päässä Laitilan keskustasta, myös polkupyörällä hyvin tavoitettavissa. WWW.LAITILA.FI

Laitilan Pyhän Mikaelin kivikirkko on valmistunut 1480-luvulla.
Kauniit holvimaalaukset ovat säilyneet hyvin.
Kuva Laitilan kaupunki.

Moderni leirintäalue
täynnä toimintaa

Parasta laatua
vapaa-aikaan

Suomen aktiivisimmalla leirintäalueella
Peltomäki Resort on monipuolinen
tapahtumakeskus ja upea vapaa-ajan kohde
aktiivisille ihmisille.
Karavaanialue | Mökit | Teltat
Savusauna | Paljut | Tilaussaunat
Uimaranta | Ravintola | Grillikatos | Koirapuisto
Wakeboard | Rantalentopallo | Frisbeegolf | Paintball

Vain 30 minuuttia Tampereelta
re e tio @ elto a iresort.fi | 050 409 2240

peltomakiresort.ﬁ
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Ravintolapalveluja
MerenrantaidylliäRaumalla
ja
Unescon maailmanperintöä
T
Tallbo-ravintoloissa

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

Raumanmeren rannalla sijaitsevassa
Villa Tallbo´ssa voit nauttia idyllisen
pitsihuvilan ainutlaatuisesta tunnelmasta. Varakkaan laivanvarustajasuvun
rakennuttamassa komeassa huvilassa
tarjoamme Teille elämyksellisen ruokailun.

me on valmistettu laktoosittomina ja
gluteenittomina.
Ruokailun jälkeen vielä kahvihetki
maistuvan pikkumakean kanssa.
Halutessanne räätälöimme Teille
myös tarjottavan ruoan vaihtoehdon
runsaine alkusalaatteineen ja jälkiruokakahveineen.

Villan Tallbo´n seisova pöytä
on noutopöytien aatelia ja
Ravintola
Savilan
sali
tunnettu
jo kautta
matkailevan Ravintola Savila sijaitsee
Suomen.
Wanhassa
Raumassa
keskellä
missa
tiloissa Wanhan Rauman toimipiste puitteet
perhejuhlille
ja kokoussekä koumaailmanperintöä viehättäväsvoi tarjota asiakkailleen monipuolisempia lutustilaisuuksille.
Monilajikkeinen alkupalapöytämme sä puutalossa.
palveluja Ravintola Savilassa.
Ravintolassa on päivittäin vaihtuva, her-

Toiminta on laajentunut vuosien myötä ja
v. 1997 perustettiin Wanhan Rauman sydämeen, keskelle Unescon maailmanperintöä, viehättävä lounasravintola, Wähä
sisältää raikkaita salaatteja, lähituottaRavintola toimii kolmessa kerroksessa.
Tallbo.
jien kala- ja lihaleikkeleet sekä vihanToimittuaan 20 vuotta osoitteessa Van- Kellarikerros soveltuu erinomaisesti a la
nes- ja erikoispateet.
hankirkonkatu 3, ravintolan toiminnot siir- carte- ja illallisruokailuun sekä tilauskäytLämminruokapöydästä voit valita
tyivät keväällä 2017 yhtiön hankkimaan töön. Katutason valoisa ja idyllinen sali
mieleiset lajikkeet kala-, liha-, vihannaapurikiinteistöön Savilanpuiston varrel- houkuttelee lounasruokailemaan. Toisen
Nurkk Trahtööri ravintola nes-, ja kanaruoista. Kaikki tuotteemle Vanhankirkonkatu 1. Uusissa, suurem- kerroksen kauniit kabinetit antavat hienot

kullinen lounas runsaine salaattipöytineen
Kaupunkiravintolamme on toiminut yli
ja tarjolla on myös a la Carte-listan annokkaksikymmentä vuotta. Loistavan siset sekä viikoittain vaihtuvat edulliset suojaintinsa, laadukkaiden ruokiensa sekä
situkset. Tilamme soveltuvat loistavasti
ystävällisen palvelun ansiosta se on saaryhmien ruokailuun. Ruokatarjoilu toiveivuttanut laajan asiakaspiirin suosion.
denne mukaan.

Laadukkaita ravintolapalveluja idyllisissä
ja persoonallisissa Tallbo-ravintoloissa
Ravintola
Villa Tallbo

Petäjäksentie 178, 26100 Rauma
puh. 02-822 0733

Vanhankirkonkatu 1, 26100 Rauma
puh. 02-822 6610

www.tallbo-ravintolat.com
82
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Willa Tallbo ravintola

Kolmessa kerroksessa olevat tilat soveltuvat erinomaisesti
lounas-, juhla- ja ryhmäruokailuihin. Savilanpuisto, vanhakaupungin nähtävyydet ja Kaupunginteatteri sijaitsevat kätevästi kävelyetäisyydellä.
Ravintola Savilassa on tarjolla herkulliset ja monipuoliset
lounasannokset ja ryhmäruokamenut sekä a la carte-listan
vaihtoehdot.

Ravintola Savilan yhteyteen on avattu uusi tunnelmallinen iltaravintola Nurkk Trahtöör.
Tyylikkyyttä ja tunnelmaa henkivä Nurkk Trahtöör on auki
iltaisin klo 17 eteenpäin. Herkullinen ja monipuolinen ala
Carte listamme kutsuu herkuttelemaan.
Kahdessa kerroksessa olevat tilat tarjoavat eri kokoisille
ryhmille mahdollisuuden ruokailla esimerkiksi Teatterimatkoilla jne.

Kannuksen helmi
MÄKIRAONMÄKI

Idyllinen vanha Kannus, upea kokonaisuus.
Kannattaa käydä tutustumassa.
Facebook: Mäkiraonmäki
www.kannus.fi/vapaa-aika
tapahtumat.kannus.fi

LIPPUMYYMÄLÄ
Alfredinkatu 2, Rauma
p. (02) 8376 9900

raumanteatteri@raumanteatteri.fi

MA-PE klo 11–17
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Kulttuurikeskus Vanha Paukku

Lapua – ystävällinen yllättäjä
Kahden valtatien varrella Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Lapua
yllättää upeilla vierailukohteillaan.
Kulttuurikeskus Vanhan Paukun runsas taide- ja tapahtumatarjonta innostaa kulttuurin ja taiteen ystäviä. Entisen patruunatehtaan alueelle perustetussa kulttuurikeskuksessa sijaitsevat
muun muassa Lapuan kaupungin museot: Patruunatehtaan museo, Lapuanliikkeen museo, Pyhälahden valokuvaamomuseo
sekä Lapuan Taidemuseo.
Turvallisissa kesätapahtumissa nautitaan musiikista ja elokuvista: uusi elokuvafestivaali Lapua Art & Film Festival sekä
Vanhan Paukun festivaali ilahduttavat kesäkävijää. Majoitu
Hotelli Lapuahovissa tai Simpsiö Kullaksessa tai pysäköi matkailuautosi Matka-Resta -matkaparkkiin.
Nauti Jokilaakson matkailupuutarhan tuhansien eri lajien:
perennojen, pensaiden ja puiden sekä kesäkukkien katveessa
vaikkapa piknikistä.
Lapualla sijaitsee tehtaanmyymälöitä ja ostospaikkoja kuten
upea Lapuan Kankurit, pienpanimo Mallaskuun Panimo, sympaattinen Cafe Patruuna sekä ihana kesäputiikki-kahvila Villa
Annala. Lapua on ystävällinen yllättäjä, jonne kannattaa saapua hieman pidemmänkin matkan päästä.

WWW.VISITLAPUA.FI
WWW.VANHAPAUKKU.FI
WWW.LAPUANTAIDEMUSEO.FI
WWW.JOKILAAKSONMATKAILUPUUTARHA.FI

YLLÄTTÄVÄN MONIPUOLINEN
KESÄLOMAKOHDE
KULTTUURIA
ENTISEN
PATRUUNATEHTAAN
ALUEELLA

Voimaannu taidenäyttelyissä ja museoissa,
hengitä historiaa, shoppaile Lapuan
Kankureilla, viihdy jokilaivaristeilyllä ja
virkisty Café Patruunan kesäterassilla.
Tutustu monipuoliseen kulttuurikohteeseen:
www.vanhapaukku.fi
KUKKIVIA ELÄMYKSIÄ
KOKO PERHEELLE
www.jokilaaksonmatkailupuutarha.fi

LUONTOSIMPSIÖ
Leskelä
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Luonto- ja kuntopolut

Kuntoportaat

Näkötorni

Pitkospuut ja laavut

Maastopyöräreitit

Frisbeegolf

www.visitlapua.fi
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Alpon savannilla Kauhajoen Nummijärvellä on ulkoilmanäyttely kotimaisista
ja eksoottisista eläinhahmoista. Alpo Koivumäen pellistä, traktorin renkaista ja
muusta jätemateriaalista rakentama hahmo on tässä karannut öiselle retkelle
Kauhanevan allikoihin.

ITE-taidetta ja
suomystiikkaa
Geoparkissa
Kauhajoella kohtaavat pohjalainen lakeusmaisema sekä salomaiden luonto ja omintakeinen ITE-kulttuuri. Molemmille
on omat reittinsä kiinnostavine kohteineen.
Salokylien eksotiikan voi kokea Kammista Skantziin -Taiteiden reitillä. Sen varrella on vaikuttavia ITE-taiteen kohteita,
kyläkirkkoja, museotie ja kansallispuisto Geopark-luontokohteineen. Kahden kunnan alueelle ulottuvan 37 km pituisen reitin kohteet koskettavat persoonallisuudellaan ja inhimillisyydellään.
Niistä Kauhajoen puolella sijaitsevat suolle rakennettu mielikuvituksellinen Kammikylä, ITE-eläinveistosten Alpon savanni, Nummijärven arvokas kyläkirkko ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuisto. Tukikohta kierrokselle on Nummijärven
leirintäalue, josta pääsee kansallispuistoihin metsäteitä pyöräillen. Karvian puolella sijaitsevat Annen Taidekahvila, Karvian kirkko ja kotiseutumuseo, Kulttuurikeskus Skantzi sekä
sympaattiset ITE-hahmot tiemaisemassa.
Ikonisen pohjalaisen lakeusmaiseman voi kokea Kyrönjokea
seuraten. Aja alkulähteiltä Kauhajärveltä Kyrönjokea myötäileviä vanhoja maanteitä merelle saakka, ja näet niin jokilatvan pienet kylät kuin alajuoksun peltolakeudet. Matkalla on
yleisölle avoimia komeita pohjalaistaloja, joista Kauhajoella
talonpoikaistalo Hämes-Havunen Hyypänjokilaaksossa, kotiseutumuseo ja Sanssinkartano.
KAUHAJOKI.FI/MATKAILU
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Alpo Koivumäki saa romuraudan elämään myös uroshirven hahmossa.

Kammi-kylä

Savusauna / suokylpy
ITE-rakennukset
Nevaluonto

kauhajoki.fi/matkailu
visitkauhajoki.fi
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Lähilomalla kesäisessä
Limingassa
Luonnosta ja linnuista tunnettu Liminka tarjoaa monipuoliset puitteet kesälomailuun. Liminganlahdella Lintujen kahdeksan vuodenaikaa -näyttelyssä on tarjolla nähtävää kaiken
ikäisille pidemmänkin piipahduksen ajaksi. Luontokeskuksen
näyttelyt ja tapahtumat ovat maksuttomia. Voit myös lainata
kiikareita ja kiivetä Virkkulan lintutorniin kosteikon elämää
tähyilemään.
– Kesäkuun alussa alueelle avataan uusi Rantaniityn polku.
Polku on esteetön ja sen varrelta pääsee lähemmäs luontoa ja
lintuja. Polun päähän rakentuu myös myöhemmin evästelypaikka pöytineen. Luontokeskuksen alueelle valmistuu kesän
aikana myös kukkala, joka tarjoaa monipuolisesti alueen kasvillisuutta esittelevän oppimisympäristön, sekä räystäspääskyhotelli, kertoo maisemasuunnittelija Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.
Voit myös nukkua yösi Liminganlahdella. Ainutlaatuisessa
luontohotellissa on neljä perhehuonetta ja kaksi kahden hengen huonetta. Perhehuoneet on varustettu parvella ja muilla
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mukavuuksilla. Lisäksi Hotelli-Ravintola Liminganlahti on
ympäristötietoisen matkailijan valinta.
– Olemme myös sateenkaariystävällinen majoituskohde ja
kuulumme pyöräilyverkostoon. Vinkkinä kerrottakoon, että
kesä tuo uuden keittiömestarimme myötä tullessaan odotetut
ja toivotut barbeque-illat, kertoo hotelli-ravintolatoiminnasta
vastaava GoArctic Oy:n liiketoimintajohtaja Sipe Åqvist.
Tekeminen ei Liminganlahdella lopu kesken. Voit vuokrata itsellesi tai koko perheellesi myös paksurenkaiset fatbike-pyörät. Tee varaus osoitteessa topyha.fi ja pääset fillaroimaan luontokeskukselta lähteville reiteille sinulle sopivana
ajankohtana. Reittejä löytyy monentasoisia ja -mittaisia. Niitä
pitkin pääset myös muutaman kilometrin päässä sijaitsevalle Rantakylän virkistysalueelle, jossa kesäpäivää voi viettää
uiden tai frisbeegolfaten. Pyöräillen voit tutustua myös Alakestilän Arboretumiin, joka on Suomen kolmanneksi vanhin
puulajipuisto.
VISITLIMINKA.FI
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Abrahamin kulttuuripuisto
Vanhassa Limingassa sijaitsee Abrahamin kulttuuripuisto,
joka on kesäisten tapahtumien keskus. Tutustu oopperalaulajalegenda Abraham Ojanperän idylliseen muistokotiin tai
vieraile Vilho Lampi -museon kesänäyttelyissä. Kesäteatterin
ystäville luvassa on Anna-Leena Härkösen klassikko, Häräntappoase. Tarjolla on myös stand up -iltaa, markkinatunnelmaa
ja yhteislauluiltoja koronarajoitusten salliessa. Ota seurantaan
Abrahamin kulttuuripuisto Facebookissa.

Kukka- ja eläinpuisto Escurial
Kukka- ja eläinpuisto Escurial sopii kaikille kukkien ja
eläinten ystäville. Escurialissa asustelee yli 50 eläinlajia ja
yli 400 asukkia aina kotieläimistä eksoottisempiin lajeihin.
Aluetta koristavat lukuisat kukkaistutukset, joiden taimia on
myös myytävänä Escurialin omassa puutarhassa. Escurial on
avoinna joka päivä klo 10-20 toukokuun puolivälistä elokuun
loppuun saakka. Tutustu tarkemmin: KUKKA-JAELAINPUISTOESCURIAL.FI

Keramiikkapaja TiinaMari
Keramiikkataiteilija Tiina Pietilän paja toimii Limingassa
idyllisen maalaistalon pihapiirissä, joka on hieno käyntikohde
kädentaidoista kiinnostuneille. Pajalla voit käydä katsomassa
kuinka keramiikkaesineet syntyvät. Taiteilija esittelee kävijöille työtilat ja usein myös kierrättää pienen kierroksen työpajan
puolella ja näyttää mitä tuotteita on valmistumassa juuri sillä
hetkellä. Löydät lisätietoa täältä: TIINAMARI.COM

Vuokraa pyörä ja tutustu mainioon
maastopyöräreitistöön kaverin
kera tai vaikka koko perheellä!

Liminka tunnetaan maan parhaana
lintujen bongauspaikkana – kiipeä
lintutorniin ja tartu kiikariin!

Varaa huone
Hotelli-Ravintola
Liminganlahdesta,
nauti löylyistä tai
pulahda paljun
lämpöön!

Tutustu Lintujen
kahdeksan vuodenaikaa
-näyttelyssä vuoden
kulkuun lintujen
näkökulmasta!

Tutustu tarkemmin: VISITLIMINKA.FI
M A T K A I L U lehti
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Rivitaloja ja ruokaperinteitä
Korttelimuseossa
Sireenit kukkivat ja nurmikko vihertää. Kuopion korttelimuseossa on edessä jälleen näyttelyntäyteinen kesä, pullollaan
mielenkiintoisia rivitalokohteita, savolaista ruokaperinnettä
ja taidetta – ihastuttavia museokoteja tietenkään unohtamatta.
Maaliskuussa avautunut Arkkitehtuurimuseon kiertonäyttely Suomalainen rivitalo – Työväenasunnosta keskiluokan unelmaksi piirtää kuvan rivitaloasumisen kehityksestä 1900-luvun
alusta vuoteen 1960. Näyttely kertoo suomalaisesta asuntopolitiikasta, kaupunkisuunnittelusta ja arkkitehtuurista rivitaloasumisen kautta. Arkkitehtuurimuseon näyttely pohjautuu
Riitta Nikulan samannimiseen kirjaan ja näyttelyä on laajennettu esittelemään myös pohjoissavolaisittain mielenkiintoisia
rivitalokohteita vuosikymmenten varrelta.

Kuopion Euroopan gastronominen juhlavuosi jatkuu syksyyn saakka. Juhlan kunniaksi ruokateema näkyy osana Korttelimuseon perusnäyttelyä ja viime kesänä avautunut Ruokaperinnettä museokodeissa -näyttely saa jatkoa. Näyttely
esittelee pohjoissavolaista ruokaperinnettä sekä ruoan valmistusta ja säilytystä 1800- ja 1900-lukujen taitteessa erilaisten
perheiden kodeissa.
Heinäkuussa museon aitoissa avautuu kuvataideseura Arttiimin järjestämä kesänäyttely Muisto – teemanäyttely. Taidenäyttelyn juryttää kuvataiteilija Juha Pärnänen.
KUOPIONKORTTELIMUSEO.FI

Suomalainen rivitalo -näyttely esittelee mielenkiintoisia rivitalokohteita eri puolilta Suomea. Nämä Kuopioon 1950-luvun
puolivälissä rakennetut selvaakki-talot ovat kuopiolaisen arkkitehti
Anna-Liisa Mertaoja-Nylundin suunnittelemat. Kuva: Kalle Jälänne, 1957. KUHMU.

Korttelimuseo on kesällä parhaimmillaan. Museon perusnäyttelyissä
juhlitaan savolaista ruokaperinnettä. Kuva: Reetta Tiainen, 2019.
KUHMU.
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Taivalkoski
– Aitoa kiireettömyyttä
Taivalkoskella voi unohtaa huolet ja murheet! Kuntalaiset
ja matkailijat voivat nauttia kulttuurista vuoden ympäri erilaisten teatteriesitysten, konserttien ja elokuvailtojen parissa,
erilaisia kulttuurimatkoja unohtamatta. Päätalo-keskuksessa sijaitseva taidenäyttelytila esittelee pohjoissuomalaisten
taiteilijoiden teoksia, ja on avoinna ympäri vuoden. Kunnan
päätapahtuma on perinne- ja kulttuuriviikko Päätaloviikko,
joka järjestetään tänä vuonna 5.–11.7.2021. Päätaloviikolla
on luvassa mm. teatteriesityksiä, konsertteja ja Päätalo-aiheisia tapahtumia, ohjelmaan voit tutustua kunnan verkkosivulla.
Kesällä kannattaa tutustua kirjailija Kalle Päätalon lapsuudenkotiin Kallioniemeen sekä Päätalo-keskuksessa sijaitseviin Kalle Päätalon näköistyöhuoneeseen ja näyttelyyn, jossa
keskitytään Päätalon elämässä vaikuttaneisiin naisiin. Kierroksen jälkeen kannattaa käydä tutustumassa myös keskustassa sijaitsevan Kalle Päätalon torin Kirja-muistomerkkiin.
Lapsiperheet voivat suunnata kesällä kotiseutumuseolle ja
syksyyn asti myös Satupolulle. Kotiseutumuseolla esitellään
taivalkoskelaisen perheen elämää 1930-luvulla, Satupolulle
puolestaan on koottu Napero-Finlandia -sadunkirjoituskilpailun voittajasatuja. Molemmissa kohteissa pääsee nautiskelemaan Taivalkosken rentouttavasta luonnosta.

www.taivalkoski.fi/kirjasto-ja-kulttuuri/
taivalkosken-kulttuuripalvelut/

M A T K A I L U lehti

2 • 2021

19

Kesä on parasta aikaa
Saarijärvellä
Saarijärvi on tunnettu kauniista järvimaisemistaan. Kuva: JP Paananen.

Saarijärvi on luonnonkaunis, vetovoimainen ja kulttuurin täyttämä kaupunki pohjoisessa Keski-Suomessa. Yksi kaupungin
parhaista puolista on sen upea keskusta, joka on rakentunut
kolmen järven väliselle saarekkeelle. Saarijärvi tarjoaa vierailijoille monipuolisesti kulttuuripalveluja, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia sekä moneen makuun majoitus- ja ruokapaikkoja. Saarijärvi tarjoaa elämyksiä ja aktiviteetteja koko
perheelle muun muassa uudistuneessa Puuhapuisto Veijarissa
sekä Kivikauden kylässä.
Kaupungissa on useita sykähdyttäviä luontokohteita, jotka
sopivat erinomaisesti retkeilyyn ja patikointiin. Pyhä-Häkin
kansallispuisto, Kulhan luonnonsuojelualue, viimeisen jääkauden muovaama Julmat Lammit sekä esihistoriallisissa
Summasjärven maisemissa sijaitseva Haikankärki kutsuvat
matkailijan ikimuistoisiin seikkailuihin.

Juhannuksen jälkeisenä maanantaina Saarijärven keskustassa pääsee kokemaan uudenlaisen elämyksen, kun Kulttuuriraitti avautuu yleisölle. Kulttuuriraitin myötä on mahdollista
tutustua Saarijärven historiaan ja kulttuurikohteisiin. Yleisölle
ilmainen reitti alkaa Tarvaalan pappilasta kulkien Paavontietä
pitkin aina Saarijärven museolle asti. Uusitussa Saarijärven
museossa voi tutustua koko kesän ajan Eettinen eläin -nimiseen näyttelyyn, jossa kymmenen eri taiteilijaa pohtii suhdettaan eläimeen. Kulttuuriraitin varrella voi poiketa tutustumaan
myös paikallisiin kahviloihin ja ravintoloihin ja aistia samalla
pienen kaupungin tunnelmaa!
Tutustu Saarijärveen ja sen mahdollisuuksiin:
WWW.VISITSAARIJARVI.FI

Naisten erätarinat
Tieto-Finlandia-voittaja lähtee uutuuskirjassaan yhdeksän
naisen kanssa luontoon.
Suomen kansallispuistot rikkovat kävijäennätyksiä, ja
niissä vaeltaa enemmän naisia kuin koskaan.
Oululainen kirjailija ja toimittaja Jenni Räinä lähti
yhdeksän naisen kanssa metsään. Millaisia ovat naisten
erätarinat? Millainen on suhteemme luontoon ekokriisin
aikakaudella?
Räinä kirjoittaa pohdiskellen ja antaa Kulkijat –teoksessaan äänen myös menneiden sukupolvien vaeltajanaisille, sinnikkäille tunturit tunteneille housuniekoille, jotka omana aikanaan rikkoivat radikaalisti naiselle asetetut
roolimallit.
Luontoa herkästi kuunteleva ja tarkasti havainnoiva teos
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kutsuu mukaansa metsäpoluille. Se herättää näkemään
luonnon ihmeellisyyden ja monimuotoisuuden aikana,
jolloin alkuperäistä luontoa on vähemmän kuin koskaan
aiemmin.
“Samaan aikaan visuaalinen maailmamme täyttyy
upeista luonto- ja retkikuvista ennennäkemättömällä tavalla. Miten se vaikuttaa tapaamme ymmärtää luonnon
tila? Tämä ristiriita herätti paljon keskustelua”, Räinä toteaa.
Monipuoliseen lähdeaineistoon, historiaan ja omiin havaintoihin nojaava kerronta lomittuu yhdeksän erilaisen
naisen kanssa koettuihin luontoelämyksiin. Kirjan upeat
valokuvat ovat Teija Soinin, kustantaja Like Kustannus
Oy.
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Hirvensalmi
Tervetuloa Hirvensalmelle,
koe ja ihastu!

Pyhä-Häkin kansallispuisto on suosittu vierailukohde Saarijärvellä.

Ajantasaiset tapahtumat löydät osoitteesta:

hirvensalmi.fi

Anna hetken viedä.
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Mukavasti maalla
- matkailua Hämeenkyrössä

Aurinko lämmittää ja ulkona tuoksuu raikkaus kesäisen sadekuuron jälkeen. Iltaisin voi ihailla tähtitaivasta, jota ei kaupungin keskustassa asuvana juuri koskaan näe. Jossain kauempana
kuuluu iloista puheensorinaa. Ei ole kiire minnekään ja istuminen ruuhkissa on vain kaukainen muisto.
Näin elämästä ajattelee moni kaupungista maalle lähtenyt
matkailija. On haluttu lähteä kauemmas kaupungin melusta ja
saada enemmän omaa tilaa sekä rauhaa. Hämeenkyrössä käy
kesäisin paljon omatoimimatkailijoita. Matkailijoita viehättävät mm. alueen marjatilat, jonne tulee poimijoita kauempaakin
Pirkanmaalta. Kiitosta saavat myös upeat kansallismaisemat ja
ehkä kuuluisin maisema aukeaakin juuri Maisematien varrella olevien marjatilojen pelloilta. Oman elämyksensä tarjoavat
myös itsetehdyt jäätelöt, joita voi nauttia lukuisissa eri mauissa.
Hämeenkyröstä löytyy myös Etelä-Suomen korkein koski,
jonka rannalla järjestetään neljä suosittua
koskinäytöstä kesäisin. Koronan takia viime kesänä ei näytöksiä päästy ihailemaan,
mutta toiveissa on,
että kuluvana vuonna
Kalevalastakin tuttu
Hämeen Hälläpyörä
nähdään kuohumassa
vapaana.
Matka
Hämeenkyröön taittuu Tampereelta
reippaassa
puolessa tunnissa ja
yöksikin voi jäädä, sillä alueelta löytyy useita eri majoitusmahdollisuuksia.
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Hämeenkyrön matkailuun pääsee tutustumaan:
MAISEMATIE.FI

Hämeenkyrön matkailun löydät:

maisematie.fi
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Kesä reliefi 2019,
Inni Pärnänen

Suomalaista
käsityöosaamista
Suomen käsityön museon kesänäyttelyissä ollaan suomalaisen
käsityöosaamisen keskiössä. Näyttelyissä kurkistellaan historiaan lottapukujen tarinoiden kautta, kuljetaan läpi sisustuksen
vuosikymmenten tekstiilitaiteilija Eija Rasinmäen mattojen
kautta ja visioidaan puun käytön tulevaisuutta ProPuun näyttelyssä.
Tekstiilitaiteilija Eija Rasinmäen näyttävää 50-vuotista uraa
peilaava näyttely Käsinkudottu elämä käsittelee niin kutomisen
eri vaiheita, luovuuden henkeä kuin mattoja eri aikakausilta.
Hänen tunnistettava tyylinsä on luonut uusia raameja suomalaiselle räsymattoperinteelle ja matolle kodin taidetekstiilinä.
Uudenlaisiin, moderneihin sekä ammattitaidolla suunniteltuihin ja valmistettuihin sisustusratkaisun pääsee tutustumaan
Puu sisustuksessa -näyttelyssä. 11 tekijän käsissä syntyneet
tuotteet hyödyntävät eri tekniikoita ja puumateriaaleja. Teoksissa on kiinnitetty huomiota mm. visuaalisuuteen, akustisiin
ominaisuuksiin, valoon sekä kestävään tuotantoon.
Lottapukujen keskisuomalaisia tarinoita -näyttelyssä kurotellaan lähes sadan vuoden taakse ja tarkastellaan lottien työtä
isänmaan hyväksi avaamalla lottapukujen taustalla olevia tarinoita lääkintä-, muonitus- ja ilmavalvontalottina. Design Eija
Rasinmäki – Käsinkudottu elämä 29.8.2021 saakka.
Puu sisustuksessa 29.8.2021 saakka. Lottapukujen keskisuomalaisia tarinoita 17.10.2021 saakka. Opastustiedustelut:
www.lyyti.in/Opastustiedustelu
WWW.CRAFTMUSEUM.FI
Teksti: Sari Koskinen
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Eija Rasinmäki, kuva Suvi Kesäläinen

29.4.–29.8.2021
KÄSINKUDOTTU
ELÄMÄ

Kauppakatu 25, Jyväskylä | www.craftmuseum.fi
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Viileänkauniita maalauksia
Kesällä Sara Hildénin taidemuseon molemmat kerrokset täyttää Kari Vehosalon taide.
Vuoden 2017 Ars Fennica -palkinnon voittaja Kari Vehosalo
(s. 1982) on yksi kiinnostavimmista suomalaisista nykytaiteilijoista. Teosten aiheena on ihminen yksilönä tai ryhmän jäsenenä, joka on aseteltu tarkasteltavaksi tilaan, kuin näyttämölle.
Vehosalon maalauksissa öljyväritekniikan hallinta yhdistyy
viileänkauniiseen kuvakieleen, jossa valokuvantarkasti kuvattua todellisuutta etäännyttää monokromaattinen värimaailma.
Kuviinsa hän pyrkii sijoittamaan jonkin häiritsevän elementin,
joka särkee tutun ja turvallisen – ja herättää näin kysymyksiä.
Vehosalon yksityisnäyttely tekee katsauksen taiteilijan tähänastiseen tuotantoon ja esittelee myös uusia teoksia. Pääpaino
on maalauksissa, ja lisäksi nähdään piirustuksia, valokuvia ja
veistoksia sekä näyttelyä varten luotu installaatio, joka yhdistää tilallisuutta ja ääntä.
Kari Vehosalo on kotoisin Ylöjärveltä. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.
Näyttely Sara Hildénin taidemuseossa 1.8. saakka,
avoinna ti-su 10–18, kesäkuusta elokuuhun joka päivä
11–18 (poikkeukset: 24.6. 11–16, 25.–27.6. suljettu).
Särkänniemi, Tampere. TAMPERE.FI/SARAHILDEN
Kari Vehosalo: Young Adults IV (Two Distant Events Happening
Simultaneously), 2019; Young Adults III (Isn’t it funny how your
body works), 2018 (Saastamoisen säätiön taidekokoelma / EMMA
– Espoon modernin taiteen museo); Young Adults V, 2020; Three
Figures on a Stage, 2017 (Sara Hildénin säätiön kokoelma).
Kuva: Jussi Koivunen
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Postimuseo

on tunteentuoja ja viestinviejä

Sukella koko perheen voimin seikkailuun Viestinviejissä.
Hiippaile postitalon pihapiirissä kuun valossa, eläydy Ahvenanmeren ylittävän postireitin vaaroihin, herätä postimestari,
tutki postimerkkejä. Mukana ovat myös Postimuseon suosikit,
Ahto-Kustaa postihevonen ja ensimmäinen postiauto Adler
vuosimallia 1911.
Uusi näyttely Aamukahvi ja tuore lehti (28.5.2021 28.8.2022) kertoo aamun lehden tärkeydestä, sanomalehden
digitaalisesta murroksesta sekä lehden jakelusta ennen ja nyt.
Näyttely valaisee lehden matkan painosta postilaatikkoon ja
suomalaisten aamukahvipöytään, päätyen siihen, miten lehteä

käytetään sen jälkeen. Kävijä voi istahtaa aamukahvipöytään
eri aikakausien hahmojen kanssa, eläytyä varhaisjakajan aamuyön reitille Postin sähköskootterin ohjaimissa, kokeilla jakelupäivystäjän puhelinta ja selailla Helsingin Sanomia vuosilta 1889–2019.
Aamukahvi ja tuore lehti -avajaistapahtuma ke 26.5. klo 18
Postimuseon YouTube-kanavalla (jää tallenteeksi).
Postimuseon näyttelyt museokeskus Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5, Tampere. Yhdellä lipulla noin 10 näyttelyä.
WWW.POSTIMUSEO.FI

Museoon !

AAMUKAHVI
&
TUORE LEHTI

Tänä kesänä matkailijan on entistä helpompi löytää kotimaan kätketyt aarteet – museokortin uusi Matkavinkit-palvelu kokoaa kotimaan kiinnostavimmat museot,
paikalliset nähtävyydet ja luontoelämykset sekä tunnelmalliset pysähdyspaikat yhteen.

Postimuseossa

28.5.2021–28.8.2022
Yhteistyössä:

Noin 95% vastaajista aikoo lähteä museoon, teatteriin tai
elokuviin heti, kun se on mahdollista. Noin 88% vastaajista ajattelee elämästä puuttuvan jotain olennaista ilman
museoita. Noin 95% vastaajista kokee taiteen ja kulttuurin vaikuttavan positiivisesti heidän omaan hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa.
Lähde: Kulttuurin hyvinvointivaikutukset –kysely
maaliskuussa 2021. Mieli ja Museokortti.
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Kuva: Mielikuvittaja Tomi Aho

Faktoja numeroina
Postimuseon näyttelyt
museokeskus Vapriikissa
Alaverstaanraitti 5, Tampere
14 €/7 € tai Museokortti
www.postimuseo.fi
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Monipuolinen

teatterisyksy
Valkeakoskella
Kauden avaa räjähtävä Risto Räppääjä ja Nuudelipää!
Luvassa menoa ja meininkiä, naurua ja laulua, joka iskee sekä
lapsiin, että aikuisiin.
Pienellä näyttämöllä juhlistamme Eeva-Liisa Mannerin juhlavuotta upealla klassikolla Poltettu oranssi, joka saa saa ensi-iltansa 22.8.
Marras-joulukuussa ohjelmistossa jatkaa yleisön pyynnöstä
suosittu Aki Sirkesalon rakastettujen laulujen sanoituksiin perustuva musiikkinäytelmä Lemmen Jättiläinen.
Pikkujouluaikaan studio-näyttämölle saadaan monipuolinen
kattaus sydämeen ja lantion seutuun käyviä biisejä, kun elämänmakuinen minimusikaali Sata kesää tuhat yötä pistää fibaa punttiin.
Teatterimme tarjoaa jälleen syyskaudella laadukkaita vierailuesityksiä. Luvassa on niin runoa, draamaa kuin draggiäkin ja suosituissa Cafe Teatroissa voit nauttia hyvässä seurassa viihdyttävistä
ravintolateatteriesityksistä.

Eveliina Lahti eläytyy
herkän Marinan roolin.
Kuva: Janne Kulosaari

Tervetuloa turvallisesti teatteriin!
WWW.VALKEAKOSKENTEATTERI.FI

Sata kesää tuhat yötä viihdyttää pikkujouluaikaan.
Kuva: Harri Salminen

Risto Räppääjä ja nuudelipää 21 esitystä
Musikaali Lemmen Jättiläinen 10 esitystä
Poltettu Oranssi
15 esitystä
Sata kesää, tuhat yötä
10 esitystä

kaikkiin
yskauden
ä
Tutustu sy tarkemmin netiss.fi
näytöksiineakoskenteatteri
www.valk
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21.8.-30.10.
13.11.-18.12.
22.8.-24.10.
18.11.-17.12.

Liput netistä LIPPU.FI tai puh. 0600 900 900
(2 €/min + pvm / ma-la klo 9-21, su klo 10-18)
Teatterin lipunmyynti 25.6.2021 asti ma-pe klo 12-15,
ja 2.8.2021 alkaen ti 12-18, to 12-18 ja pe 12-15
puh. 040 335 7027
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Outoja tiloja ja
epävakautta
Voipaalasta aistikokemuksia kesään
- näyttelyt ja Kartanokahvila
”Vuorollaan kumpikin taiteilija kohtelee valmistuvaa
teosta kuin omaansa”
Taiteilijaparin Paananen & Ulvila näyttely Oudoissa
tiloissa.
Odotettavissa satunnaista hallintaa ja harkittua epävakautta. Siis mitä? Taiteilijaryhmä ROP, eli Tuomo Rosenlund ja Pekko Orava uskovat vakaasti, että asiat kääntyvät lopulta aina parempaan.
Viisisataa vuotta Voipaala on odottanut sinua. Olisiko jo
aika poiketa?
voipaala.valkeakoski.fi
Paananen & Ulvila, Nimetön 2, 2021
ROP: Vapaa lehmä, 2021, valokuva: Pekko Orava/ROP
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Poliisimuseo
on paikan päälle tai virtuaalisesti
Poliisimuseossa Tampereen Hervannassa on esillä kaksi ainutlaatuista näyttelyä.
Kesäksi 2021 avautunut uusi erikoisnäyttely Väritetty totuus – Taiderikoksia Suomessa esittelee monipuolisen kattauksen mielenkiintoisia taiderikostapauksia. Museovieraat
pääsevät tutustumaan muun muassa väärennettyihin Schjerfbeckin, Picasson ja Gallen-Kallelan teoksiin sekä yhteistyössä taideasiantuntijoiden kanssa tehtyyn poliisitutkintaan.
Näyttelyssä on esillä 120 takavarikoitua teosta.
Poliisi paikalla! -näyttely puolestaan johdattaa yleisön
suomalaisen järjestyksenpidon ja oikeushistorian vaiheisiin.
"Rikollinen maisema" noitavainoista nykypäivän kyberrikollisuuteen valottaa poliisin työn muutoksia sekä poliisin tutkimia rikoksia ja onnettomuuksia.
Poliisimuseossa vierailu onnistuu myös etänä. Noita Antti
Lieroisen aikamatkalle, verkkonäyttelyihin tai virtuaalikierrokselle voi lähteä museon verkkosivuilta. Kertomuksiin
taiderikoksista kannattaa tutustua YouTube-kanavalla hakusanalla Väritetty totuus.
Ilmainen museo tarjoaa elämyksiä koko perheelle. Lisätietoja POLIISIMUSEO.FI

Museokuva sisältä

Kuva Jarkko Järvinen
TAMP E R E

VÄRITETTY TOTUUS
– TAIDERIKOKSIA SUOMESSA

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY
POLIISIMUSEO | MYÖS VERKOSSA
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Kesällä Keuruulle
Hotelli Keurusselän rantamaisemissa sijaitsevassa kesäteatterissa mennään kesän kepeissä tunnelmissa Muhoksen Mimmin
tahdissa. Uudelleen avattu, legendaarinen hotelli viihdyttää ja
liikuttaa koko perhettä.
Uudistuneessa Camping Nyyssänniemessä on uutta puihin
kiinnitettävien telttojen sekä Aurorahut järvi-iglun vuokraus.
Remontin myötä wc- ja suihkutilat muuttuivat esteettömiksi ja
keittiö-grillikatostakin on päivitetty. Historiallisen pirtin hämyssä tai katetulla terassilla voi herkutella artesaanipitsoilla.
Vanhan Keuruun alueella komeassa Vanhassa Pappilassa
nautitaan kesälounasta. Alueen aitoista löytyy mm. kirppistä,
naisten asusteita ja riemastuttava vintagenäyttely ”Mikä tää ees
on?”. Nimestä päätellen arvaa jo, ettei nuoret ”jonnet” näistä ihmeistä tiedä, joten varmasti jutusteltavaa riittää vaikkapa
entisaikojen medialaitteista. Kamanassa, entisen kivinavetan
katon alla on Keuruun museon kesänäyttely, ”Onni”.
Elokuussa Keuruun Pihlajavedellä vietetään Erämaapäiviä.
Lauantaina järjestetään ohjattuja retkiä ja sunnuntaina maisemista voi nauttia omatoimiretkeilemällä. Molempina päivinä
voi tutustua useisiin näyttelyihin ja reiteille voi helposti polkasta vuokraamalla pyörän tai vaihtoehtoisesti nauttia Pihlaisten laineista kanootin tai kirkkoveneen kyydissä.
WWW.VISITKEURUU.FI
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Hevosopiston kesässä
luonnon rauhaa ja kulttuurihistoriaa
Hevosopisto on tunnettu hevosistaan ja hevosurheilusta. Alansa suurimman oppilaitoksen maille mahtuu myös rikasta rakennusperintökulttuuria, joita ympäröi hämäläinen perinnemaisema.
Kesälaitumilla häntäänsä huiskivat hevoset ovat kaunista
katseltavaa kulttuuriretkireittiä kävellessä. Reitin varrella voit
pysähtyä nauttimaan eväitä. Reittien pituuden voi mitoittaa
kahdesta kymmeneen kilometriin! Eväät noudat ennakkotilauksella Oppilasruokalasta, jonka pihaan auton voi jättää päivän ajaksi.
Reitti kiertää Hevosopiston kauniissa ympäristössä ja mobiilisovelluksen kautta pääset tutustumaan tarkemmin yksityiskohtiin.
Meiltä voit varata myös ryhmällesi ohjatun kiertokävelyn ja
kuulla seikkaperäisesti mäen historiasta, joka yltää aina vuoteen 1562 saakka!
Hevosopistolla on tarjota monipuolinen majoitusvalikoima;
idyllinen Härkätalli on maalaisromanttinen, Porkkana-huoneistojen saunassa nautit retkipäivän päätteeksi ihanat löylyt!
Omalla matkailuautolla liikenteessä oleville meillä on tarjota sähköpaikkoja ja suihkutilat. Ennen seuraavan päivän retkiä
on hyvä nauttia aamiainen ja tutustua samalla Hevosopiston
historiaan Oppilasruokalassa sijaitsevan Upseerikerhon tiloissa. Sali kätkee sisälleen upean taidekokoelman, jonka kaltaista
ei muualta löydy.
WWW.HEVOSOPISTO.FI/MATKAILU

RETKEILE HEVOSOPISTOLLA JA TUTUSTU KULTTUURIHISTORIAAN
Hevosopiston kulttuurihistoria on tutustumisen
arvoinen!
Ikivanhat metsät kätkevät kuusiensa katveisiin joukon
metsän eläimiä ja monipuolinen linnusto ihastuttaa!
Hevosopistolla on paljon muutakin kuin hevosia.
Taidekokoelmat Upseerikerholla ja luonnon
monimuotoisuus kutsuvat retkeilemään Ypäjälle.
Arvokas rakennuskulttuuri vie aikamatkalle aina
1700-luvulle saakka.
Pakkaa päiväretkireppu ja tule nauttimaan päiväksi!
Hevosopistolla on myös kattava
majoitustarjonta, voit halutessasi viipyä useammankin
päivän!
Alueellamme majoitut myös omassa matkailuautossa.

www.hevosopisto.fi/matkailu
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Kiinnostaisiko joku
seuraavista
vaihtoehdoista?
Hevosopiston kulttuuriretkireitti
Tutustu Hevosopiston
ympäristöön kävellen tai
pyöräillen
Vuokraa talo & laidun
Ohjatut kiertokävelyt valitulla
teemalla ennakkovarauksesta
Varaa majoitus, tule nauttimaan
tunnelmasta ja rentoudu!
Pyöräile, ratsasta, retkeile!
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Esakalliolla tanssia ja teatteria
Someron Esakallio on pitkät perinteet omaava tanssilava
joka on viime vuosina laajentanut toimintaansa monipuoliseksi viihdekeskukseksi. Keskiviikkoisten iltapäivätanssien ja perjantaisten iltatanssien lisäksi on myös rock-,
pop- ja muita erikoisiltoja sekä matineoita jne. Ja nykyisin
myös teatteriesityksiä.
Huippusuosittu Badding-musiikkinäytelmä vuonna
2017 ja Oi, jospa kerran… -musiikkinäytelmä vuonna
2019 olivat osoituksia siitä, että Esakallio sopii suurillekin
esityksille.
Viime vuonna Suomen kansan rakastaman tangomestarin Unto Monosen syntymästä tuli kuluneeksi 90 vuotta.
Tämän juhlistamiseksi Esakalliolla esitetään musiikkinäytelmä Herra Satumaa ja laulava taksikuski.
Unto Monosena liikkuu ja käy pyydyksiin maisteri Simo
Frangén. Hänen taistelijaparinansa huseeraa taksinkuljettajana näyttelijä Arttu Kapulainen.
Naisvoimaa uhkuvat Monosta magneetteina puoleensa
vetävät laulajat, Suvi Karjula ja Reeta Saranpää. Tangokuningas Jarno Kokko takaa tangon taian. Ilmari Myllynen on M.A.Nummisena ja paikallisväriä tuo Anniina
Suhonen.
Monista kesäisistä teattereista poiketen Esakalliolla teatterielämys ei ole säistä kiinni, ei haittaa tuulet eikä helteet
(tai kylmyys).
WWW.ESAKALLIO.FI
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Ähtäri Zoossa riittää tekemistä
Ähtärin eläinpuisto on yksi Suomen suosituimmista käyntikohteista erityisesti kesälomakaudella. Tulevan kesän uusiin
palvelumuotoihin kuuluu mm. pakopeli, Rietriikan testamentti, jota voi pelata kotieläintilalla, Farmilla. Peli on toteutettu
Farmin henkeä kunnioittaen ja mahdollistaa päättelykykyä
vaativan aikamatkan 1900-luvun alkuun. Samoin Farmilla
tullaan avaamaan sepän paja. Takomiseen pääsee tutustumaan
28.6. alkaen kun seppämestari Juhani Krappe aloittaa työnsä.
Suositut eläinopastukset voidaan jälleen kesäkaudella toteuttaa koronatilanteen helpottuessa.
Eläinpuiston vieressä sijaitseva seikkailupuisto Flowpark
avataan 13.5. Myös eläinpuistoon rakennetut tehtäväosuudet
ovat varattavissa. Asiakkaat voivat varata ennakkoon oman
ajan Ähtäri Zoon lipunmyynnistä. Kaikkien yhteistä tekemistä on Ähtäri hallin aulassa kangaspuissa kudottava maailma-

nennätysmatto, jonka valmistumiseen kaikki ovat tervetulleita
osallistumaan. Aivan Ähtäri Zoon naapurissa on keilahalli,
kylpylä ja Hotelli Mesikämmen palveluineen. Erilaisia liikuntavälineitä on mahdollista vuokrata ZooRentistä ja tutustua
alueen hienoihin luontopolkuihin sekä vesistöihin. Myös Zoo
Camping palveluineen avaa ovensa 1.6. Campingin hiekkaranta kutsuu uimaan ja vesiliukumäki on käyttäjilleen maksuton.

Eläinpuistossa on tilaa ja palveluja
Ähtärin laaja ja luonnonmukainen eläinpuisto on turvallinen
käyntikohde. Turvavälit on helppo säilyttää, käsienpesupaikkoja on lisätty ja käsidesiä on käytettävissä. Sisätiloissa suositellaan edelleen maskin käyttöä. Puistokierroksen varrelle
on lisätty kioski- ja kahvilatarjontaa sekä levähdyspaikkoja.
Alueen siisteyteen ja puhtauteen kiinnitetään erityistä huomiota. ”Eläinpuisto on avoinna vuoden jokaisena päivänä,
mutta lomakausi ajoittuu kesään ja siksi suurin osa kävijöistä tulee meille kesällä. Haluamme antaa meillä tänä kesänä
vierailevalle niin onnistuneen käyntikokemuksen, että se saa
heidät palaamaan uudelleen. Myös tästä syystä eläinpuisto uudistuu ja palvelukonseptia kehitetään jatkuvasti. Meille tulleet
asiakaspalautteet ja -toiveet ovat olleet tässä suuressa roolissa.
Kehitämme toimintojamme asiakkaitamme kuunnellen”, toteaa Ähtärin Eläinpuisto Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Pienimäki.
Ähtärin eläinpuisto avattiin 17.kesäkuuta 1973. Puisto on
perustamisestaan lähtien tehnyt pitkäkestoista työtä lajiensuojelun eteen yhteistyössä eurooppalaisten eläintarhojen kanssa.
Tärkeä osa toimintaa on myös opetuksellisuus ja yhteistyö eri
oppilaitosten kanssa.

Ähtäri Zoo,
Karhunkierros 150, 63700 Ähtäri
www.ahtarizoo.fi sales@ahtarizoo.fi
p. 030 62150
32
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Kuuletko luonnon
kutsun?
Tee retki luontoon, kuuntele metsän ääniä ja opi eläimistä. Pidä tauko.
Paista makkaraa, nauti eväitä ja juo kuppi kuumaa. Luova tauko
leikkipaikassa ja taas mennään. Rapsuttele Farmilla suloisia
eläimiä, syö jäätelöt terassilla, keilaa ja nauti herkullinen
ateria. Käy kylpylässä tai suuntaa hiekkarannalle, ui ja
minigolfaa. Tekemistä on useammaksi päiväksi niin pienille
kuin vähän isommillekin seikkailijoille!

Katso ajankohtaiset
tarjoukset

ahtarizoo.fi

Karhunkierros 150, 63700 Ähtäri
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030 62150 | sales@ahtarizoo.fi
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Luontoa ja
kulttuuria
Tammelassa
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Tammela- kahden kansallispuiston koti tarjoaa luontoelämyksiä ja upeita kulttuurikävelyitä Tammelan historiaan
Tammelan sijainti, Tampereen, Helsingin ja Turun keskipisteessä luo hyvät puitteet löytää erämaaluontoa tunnin matkan päästä
edellä mainituista kaupungeista. Lähde kokemaan kansallispuistojen luonnon rauha, rentoudu nuotiolla tulta katsellen ja jää yöksi
kokemaan maaseudun kiireettömyys. Tammelan kesään mahtuu
upeita tapahtumia kesäteatterista, konsertteihin ja ennen kokemattomiin kylätapahtumiin.
Tammelassa järjestetään jo tutuksi tulleita kulttuurikävelyjä taas
kesän aikana. Lounais-Hämeen Oppaat ja kulttuuripalvelut ovat
lisänneet kulttuurikävelyiden määrää kesän aikana. Nyt on mahdollisuus lähteä tutustumaan Tammelan historiaan ja Tammelaan
kyliin kulttuurikävelyiden kautta. Uusia kohteita on Tammelan
kirkonkylän opastus ja kulttuuripyöräily Kaukjärven ympäri.
Kirppiskierroksen yhteydessä pääsee mukaan Hämeen härkätien
tunnelmaan Portaan kylän kulttuurikävelyllä. Hakkapeliittatapahtuman yhteydessä on myös kulttuurikävely.
Tammelan Kirppiskierrokselle, elokuun kolmantena viikonloppuna monet lähtevät Tammela viikonlopun viettoon jo pääkaupunkiseudulta saakka. Lauantaina kirppisreitti vie Etelä-Tammelan
kyliin mm. Portaaseen, Letkulle ja Torrolle. Kylien isompien kirppismyyntialueiden lisäksi pääset yksityisiin kirppispihoihin. Sunnuntaina kirppisreitti vie Susikkaan ja Teuron maisemiin. Matkan
varrella pääset myös tutustumaan kulttuurikohteisiin mm. pieniin
museoihin ja Saaren kansanpuiston alueen Kaukolanharjun näkötorniin. Sieltä avautuva näköala on yksi Suomen kauneimpia. Parhaiten Kaukolanharjun maisema tunnetaan Albert Edelfeltin 130
vuotta sitten maalaamasta teoksesta.
WWW.TAMMELA.FI

M A T K A I L U lehti

2 • 2021

Hiihtomuseo
– meillä on aina talvi!
Laskettele vauhdikkaan hiihtohistorian äärelle ja leiskauta Betonin nokalta tyylikäs telemark.
Hiihtomuseo tarjoaa talvennälkään tekemistä myös keskellä kesää. Toimintaosastollamme voit haastaa itsesi ja kaverisi
mäkihyppysimulaattorissa ja kilpailla pistooli- ja kivääriammunnassa ampumahiihdon laserammuntapisteellä. Mäkimatin
hyppyrimäki on lasten ikisuosikki!
Näyttelymme tarjoavat tietoa ja tunteita suomalaisesta hiihtohistoriasta. Kuinka hiihdosta tuli 1900-luvun alkuvuosikymmeninä suomalaisten suosituin harrastus? Mistä Salpausselän
kisat saivat alkunsa? Pääset selville myös, miten talviurheilun
huiput harjoittelivat menneinä vuosikymmeninä ja miten urheilumenestykseen tai tappioputkeen oikein suhtaudutaan.

Radio- ja tv-museo Mastola

Radio- ja tv-museo Mastolassa pääset kokeilemaan tv-ohjelman tekemistä myös itse! Suositussa Chromakey-studiossamme voit kokeilla kuinka helppoa uutisankkurin työ on – vai
onko? Mediatunnelissa on tarjolla suomalaisten suosituimpia
ohjelmia vuosien varrelta. Virtuaalioppaamme Rouva Nostalgia, lasten suosikki Tellu ja tekniikkaopas Hertsi johdattavat
kävijöitä läpi näyttelyn mielenkiintoisilla tarinoillaan.
Mastolan näyttelyissä pääset tutustumaan suomalaiseen radio- ja tv-alan historiaan. Pääset muun muassa selville siitä,
mikä on Lahden suurasema ja miksi se aikoinaan päätettiin
rakentaa juuri Radiomäelle. Entä millainen voittokulku televisiolla oli 1950-luvun Suomessa? Tai millaista oli tehdä tv-ohjelmaa ennen digiaikaa? Kesällä on viimeinen mahdollisuus
kokea sanataituri Gösta Sundqvistin elämäntyötä esittelevä
Ihanasti sanottu -näyttely.
WWW.LAHDENMUSEOT.FI

Viritä itsesi jännittävän audiovisuaalisen historian taajuudelle
radio- ja tv-museossa!

HYPPÄÄ
HIIHTOMUSEOON
SÄÄDÄ TAAJUUS
MASTOLAAN
Hiihtomuseossa nautit talviurheiluelämyksiä ympäri vuoden.
Mastolassa virittäydyt
audiovisuaaliseen historiaan.
Hiihtomuseo, Salpausselänkatu 8, Lahti
Radio- ja tv-museo Mastola, Radiomäenkatu 37, Lahti
Avoinna: ti–pe klo 9–17 | la–su klo 11–16
Lahden hiihtomuseo. Kuva Riikka Huuskonen
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Museo Militaria –

suomalaisen sotilaselämän ja
sotahistorian aarreaitta

Näkymä museon ulkonäyttelyalueelta. Museo sijaitsee Hämeen
linnan naapurissa Vanajaveden rannalla. Kuva: Sirkka Ojala,
Museo Militaria

Paljon nähtävää ja koettavaa
koko perheelle!

Vaihtuvat näyttelyt vuonna 2021:
Kokoelmien kätköistä

Kurkistus harvemmin esillä oleviin museokokoelmiin

”Pimeys suurin ennen auringon nousua” –
Katkelmia Risto Rytin elämästä
Näkökulmia Risto Rytin julkiseen ja yksityiseen
elämään

Kuva museon perusnäyttelyn ensimmäisestä kerroksesta.
Kuva: Sirkka Ojala, Museo Militaria

Museo Militaria sijaitsee Hämeenlinnassa historiallisella
Linnankasarmilla keskiaikaisen Hämeen linnan naapurissa.
Museo tallentaa erityisesti tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajien kulttuuriperintöä ja välittää siihen liittyvää tietoa, tarinoita
ja elämyksiä.
Museo tarjoaa paljon nähtävää niin Suomen historiasta
kuin sotahistoriasta ja sotilaselämästä kiinnostuneille. Monipuolinen perusnäyttely yllättää laajuudellaan. Vaihtuvia näyttelyitä vuonna 2021 ovat kurkistuksia harvoin esillä oleviin
museokokoelmiin tarjoava Kokoelmien kätköistä sekä Risto
Rytistä kertova ”Pimeys suurin ennen auringon nousua” –
Katkelmia Risto Rytin elämästä. Sisätiloissa olevien näyttelyiden lisäksi laajalla ulkonäyttelyalueella riittää tutkittavaa.
Museossa voi kiertää omaan tahtiin tai koronatilanteen salliessa osallistua myös opastuksille. Ohjelmasta tiedotetaan
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Vatsantäytettä on
tarjolla päärakennuksessa palvelevassa lounasravintola Militariassa.
Museo Militariassa käy Museokortti. Myynnissä on myös
aluelippu, jolla voi vierailla Museo Militarian lisäksi Hämeen
linnassa ja Vankilassa, sekä yhteislippu, johon kuuluvat Museo Militaria ja Hattulassa toimiva Panssarimuseo.
WWW.MUSEOMILITARIA.FI

Olemme avoinna kesällä 1.5.–31.8. ma–su klo 10–17
ja 1.9.–15.12. ti–su klo 11–17 .

www.museomilitaria.fi

Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna
040 450 7479, asiakaspalvelu@museomilitaria.fi
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Ilmakuva Panssarimuseon alueesta, jossa luonto on lähellä.

Panssarimuseo on muutakin kuin
kokoelma vanhoja tankkeja
Hattulassa Parolanharjun luonnonkauniissa maisemassa sijaitseva suomalaisten panssarijoukkojen ja panssarintuhoojien perinteitä ja historiaa vaaliva Panssarimuseo on palvellut
vierailijoitaan jo 60 vuoden ajan. Vuonna 1961 Panssarikillan
veteraanien talkoopanoksella perustama, nykyisin Panssarimuseosäätiön ylläpitämä, edelleen kehittyvä ja kasvava museo elää myös vahvasti tässä ajassa. Rinnealueen kattamisen
myötä museon ympärivuotinen saavutettavuus on parantunut
merkittävästi ja päänäyttelyhallin sekä panssarintorjuntahallin
päivitys informatiivisemmiksi tarjoavat kokonaisvaltaisemman
museokokemuksen. Vaunukaluston ja panssarintorjuntavälineistön lisäksi alueelta löytyy sota-aikaisen mallin mukaan rakennettu miehistökorsu sekä ainoa Suomessa säilynyt panssarijuna. Vuosittainen tapahtumatarjonta ja asiakkaita palveleva
laajalla valikoimalla varustettu museomyymälä-kahvio Tankkitupa täydentävät vierailua omalta osaltaan. Panssarimuseo
on ennen kaikkea koko perheen paikka, siellä historia kohtaa
nykypäivän. Museolta löytyy myös leikkipuisto lapsille.

Juhlavuoden näyttelyt:
- Panssarimuseo 60 vuotta
- Sotkat Suomen puolustusvoimissa

WWW.PANSSARIMUSEO.FI
facebook.com/Panssarimuseo
instagram.com/Panssarimuseo
twitter.com/Panssarimuseo

Perhepäivä-tapahtuman kuvasatoa
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Kesäretkelle Huovilan puistoon
Yksi Kärkölän hienoimmista kesäkohteista on kirkonkylässä
sijaitseva Huovilan puisto. Huovila on Suomessa ainutlaatuinen englantilaistyylinen maisemapuisto, joka sijaitsee lehtomaisessa purolaaksossa. Puiston kiehtovaan historiaan ja
harvinaisiin kasveihin voit tutustua opastetuilla kierroksilla tai
omatoimisesti puistoon sijoitettujen QR-koodien avulla.
Tänä kesänä Kärkölän luovan ilmaisun yhdistys luo puistoon todellisuuden ja sadun välimaastoon asettuvan mysteerin,
jonka selvittämiseksi tarvitaan koko perheen apua. Puistossa
asuu ja elää 1900-luvun alun kansaa, joilla on tiedossa sel-

vittämätön mysteeri. Puisto on täynnä vihjeitä, joilla mysteeri ratkeaa, mutta kukaan ei ole vielä saanut yhdistettyä niitä.
Saatko sinä? Mysteeriä ratkotaan 7.-8.7. ja 17.-18.7. puiston
aukioloaikoina. Tule selvittämään mitä on tapahtunut!
Museoalueen pihapiirissä on tunnelmallinen kesäkahvila,
josta saa pientä purtavaa tai voit järjestää vaikka oman piknik-brunssin! Tutustu myös Hiidenmäen luontopolkuun ja
mäen laella olevaan näköalapaikkaan, alueen karttoja saa kahvilasta. Tapahtumat ja ajo-ohjeet löydät osoitteesta
WWW.HUOVILANPUISTO.FI.

www.huovilanpuisto.fi
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Vääksyn kanava nykyään. Kuva: Johannes Sipponen

Vääksyn kanava
150 vuotta
Juhlaviikko 5.-11.7.2021
Elokuussa 1868 Jyväskylässä ilmestynyt Kansan Lehti kirjoitti kaivannosta, jota pian alettaisiin tehdä Vesijärven ja
Päijänteen välille. Alkutoimiin oli varattu 50 000 markkaa.
“Tämä kaivanto, jota ikävällä on jo kauan odotettu, tulee
vaikuttamaan suuresti koko Keski-Suomen oloihin ja niiden
edistymiseen.” (Yrjö Blomstedt, Asikkalan historia).
Odotetun kanavan juhlallisia vihkiäisiä vietettiin kesällä
1871. Nykyään se on yksi Euroopan vilkkaimmin liikennöidyistä vapaa-ajan sisävesikanavista, jossa sulutuksia on keskimäärin 4 000–5 000 vuodessa.
Tänä vuonna vietetään Vääksyn kanavan 150-vuotisjuhlaa.

Asikkalan tunnetuimman nähtävyyden ympäristö täyttyy tapahtumista juhlaviikolla 5.-11.7.2021.
Tapahtumaa on jokaiselle päivälle. Ohjelmassa on laulua,
soittoa ja tanssia, vanhoja autoja, höyrylaivoja ja veneitä,
tapahtumia lapsille ja aikuisille. Historia ja nykypäivä nivoutuvat yhteen myös kanavan ympäristössä järjestettävillä
kävelykierroksilla. Koko kesän ajan pääsee tutustumaan Päijännetalon kanavan historiasta kertovaan näyttelyyn. Historiallisessa Danielson-Kalmarin huvilassa on kesällä Nanna
Suden taidenäyttely ja taiteen ystäville on paljon muutakin
nähtävää ja koettavaa.
HTTPS://WWW.ASIKKALA.FI/MATKAILU-JA-KULTTUURI/VAAKSYN-KANAVA-150-VUOTTA/

Laiva saapuu Vesijärveltä Vääksyn kanavaan
vuonna 1955. Kuva Hannu Sirola
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Kartanoiden Kouvola –näyttely Kouvolan kaupunginmuseo Poikilossa
Kuva: Eeva-Liisa Puhakka

Täällä tuuli saa puhaltaa
Sippolasta Ruotilan kylästä kotoisin olevan Eeva-Liisa Puhakan taide on monialaista. Hän valokuvaa ja tekee videoita,
liikkuvia veistoksia, installaatioita sekä ääni- ja ympäristöteoksia. Ne välittyvät katsojille eri aistien kautta kuvina, ääninä,
liikkeenä ja hajuina. Tekstit ja tarinat ovat tärkeä osa Puhakan
teoksia.
Ensimmäiseltä koulutukseltaan Puhakka on diplomi-insinööri. Lapsuus ja nuoruus maatilalla herättivät kiinnostuksen
koneisiin. Mutta myös taide kiinnosti häntä. Puhakka valmistui vuonna 2009 taiteen maisteriksi Göteborgin yliopistosta.

TÄÄLLÄ TUULI
SAA PUHALTAA

KARTANOIDEN

17.6.–5.9.2021

KOUVOLA

k

a

Lataa ilmainen
Arilyn-sovellus ja seuraa
reittiä Kartanoiden
Kouvola -näyttelyssä.

J an
Kuva:

ne

r ik
To

Kartanot lumoavat
koko perheen

10.10.2021 asti

Koe ilo!
Koe ilo!
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Seuraa meitä

poikilo.fi

poikilo.fi

Kouvolan kuvataiteilija Eeva-Liisa Puhakka
poikilo.fi

Eeva-Liisa Puhakka, Milk Machine 1, 2008, veistos Kuva: Aoife Gilles

Eeva-Liisa Puhakka (s. 1972) valittiin vuoden 2019 lopussa
Kouvolan kuvataiteilijaksi vuosiksi 2020–2022. Puhakan valintaan vaikuttivat muun muassa paikallisuus, uudenlainen
monisäikeinen taide ja taito kertoa asioita kiinnostavalla tavalla.
Valinnan tehneessä työryhmässä nostettiin esille taiteilijan
kyky koskettaa mielikuvitusta ja aisteja. Lisäksi häntä kiitettiin runollisesta tavasta hyödyntää luonnontieteellistä osaamistaan sekä tuntemustaan historiasta ja yhteiskunnallisista
asioista.

Kouvolan kaupunginmuseo ja taidemuseo
Varuskuntakatu 11, Kouvolatalo
Avoinna ti-pe 11-18, la-su 12-17, ma suljettu
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Elämä maatilalla on vaikuttanut Puhakan taiteeseen. Aiheet
teoksiin tulevat yhä useammin juuri kotiseudulta, sen luonnosta ja historiasta. Lisäksi työnteko maatilalla muistuttaa taiteilijan tapaa tehdä työtä. Siinä ei ole selkeitä työaikoja, eikä työtä
tehdä vain rahasta, vaan rakkaudesta. Työn merkityksellisyys
on myös yhdistävä tekijä.
Taiteilijavuosiensa aikana Puhakka on asunut Berliinissä ja
kiertänyt maailmaa työskennellen lukuisissa taiteilijaresidensseissä. Hänen teoksiaan on ollut esillä useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä eri puolilla maailmaa. Puhakka on Kouvolan
taitelijaseura Kouta ry:n jäsen. Lisäksi hän kuului viime kesänä lopetetun Scent Club Berlin -kollektiivin perustajajäseniin.
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Louhosareena, Nilsiä
29.6.–10.7.2021

vai

Kuvatateilijapalkinto, edessä Eeva-Liisa Puhakka.

Kouvolan kaupunginmuseo

Poikilo
Kaupunginmuseon Kartanoiden Kouvola -näyttely lumoaa kartanointeriööreillään, kauniilla
puvuilla ja kiehtovilla tarinoilla. Nykyisen Kouvolan alueelta löytyy yli kaksikymmentä kartanoa.
Näyttelyssä kurkistetaan kartanoelämän arkeen
ja juhlaan sekä aatelissukujen ja merkittävien rakennusten vaiheisiin neljän vuosisadan aikana.
Kartanonneiti Jacobina Charlotta kertoo tarinoita elämästään näyttelyn lastenpolulla. Puuhapisteet johdattavat lapsivieraita läpi näyttelyn.

Louhosareena, Nilsiä
29.7.–7.8.2021
SUOMEN VIIHDYTTÄVINTÄ MUSIIKKITEATTERIA UPEISSA PUITTEISSA!

Jacobina Charlotan kohtaat myös lisätyssä
todellisuudessa! Kartanonväki kertoo -polulla
kartanohistorian karaktäärit ilmestyvät älypuhelimesi ruudulle. Lataa ilmainen Arilyn-sovellus ja
tapaa kartanon väki!

Koko perheen näyttely
Kartanoiden Kouvola
jatkuu 10.10.2021 asti
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uit.fi

Osta lippusi nyt!

RYHMÄLIPUT JA -VARAUKSET: liput@uit.fi
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Nauti luonnosta ja kulttuurista
Pieksämäellä
Vedenjakajan luonto ja kiinnostavat kohteet tekevät Pieksämäestä
kesäkohteen. Kulttuuri ja liikunta
kohtaavat kaupungissa.
Pieksämäen
kulttuurielämän
ydin on Kulttuurikeskus Poleeni,
jo itsessään kaunis taideteos rantamaisemassa. Näyttelytila ja sali
toimivat tapahtumien näyttämönä
ja Kulttuurikahvila Poleeni tarjoaa
kesäherkut.
Pieksämäen Iso-Pappila, kustavilaistyylinen pappilarakennus,
jota ympäröi kaunis Sylvin puisto,
on auki kesäisin, jolloin siellä on
tapahtumia ja vaihtuvia taidenäyttelyitä.

Sellaista elämä on
- Juha ”Junnu”
Vainion elämä

Tulevana kesänä Mikkelin Naisvuoren kesäteatterissa nähdään
musiikkinäytelmä Sellaista elämä on, joka kertoo Juha Vainion
tarinan.
Sanoittajana, säveltäjänä ja laulajanakin tunnetun Juha ”Junnu” Vainion tuotannosta löytyy tuhansia koko kansan rakastamia hittejä, mutta millainen oli mies niiden takana? Mukaansatempaava näytelmä kuljettaa katsojat läpi Vainion elämän
jazz-baarin pianistista, viinan huuruisten vuosien kautta suomalaisen musiikin ikoniksi.
Upea livebändi sekä ensiluokkaiset näyttelijät takaavat mieleenpainuvan kesäteatterielämyksen. Musiikkinäytelmän ovat
käsikirjoittaneet Otto Kanerva ja Mikko Kivinen, joista jälkimmäinen toimii myös ohjaajana. Pääroolissa nähdään Jussi Puhakka, jolla on pitkä ura takanaan eri teattereiden lavoilla sekä
tv- ja elokuvatuotannoissa. Muissa rooleissa nähdään Mikkelin
Teatterista tutut Vintte Viitanen, Marjaana Manninen, Aapo
Oranen ja Tuuli Anikari.
Kesäteatterin näytöskausi alkaa 22.6. ja jatkuu heinäkuun
loppuun saakka. Ajantasaiset tiedot näytöksistä löytyvät Mikkelin Teatterin nettisivuilta:
WWW.MIKKELINTEATTERI.FI
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Tutustu Haapakosken ruukkiin tehdas- ja asuinrakennuksineen. Mielenkiintoinen on myös Savon radan museo
vuonna 1889 valmistuneessa asemarakennuksessa.
Pieksämäen Nukkekoti-Joonas Auringon Huvilan pihapiirissä on kauppapuoti, riippusilta, kapulalossi sekä liikennepuisto ja vieressä pääsee uimaan,
suppailemaan ja ottamaan aurinkoa.
Välineitä voit vuokrata VedenjakajaReitistön vuokrauspisteestä!

Upeaa luontoa: Paltasen
suoluontopuisto ja VedenjakajaReitistö
Paltasen suoluontopuisto on retkikohde,
jossa suolle pääsee pitkospuita pitkin.
Viereisessä kesäkahvilassa voi nauttia
lohikeittoa ja herkulliset munkkikahvit
tai kokeilla lohenongintaa. VedenjakajaReitistö kutsuu patikoimaan, juoksemaan, pyöräilemään tai melomaan.
Reitti polveilee harjumaiseman, hiekkakankaiden ja suoluonnon äärellä.

Reitistölle on helppo saapua julkisilla
kulkuneuvoilla mm. juna-asemalta on
reitistölle vain kaksi kilometriä.
Pieksämäen keskustassa on kesällä
”Ruudun takaa – Taidekatu 2021” taidenäyttely avoinna ympäri vuorokauden!

WWW.VISITPIEKSAMAKI.FI
WWW.VEDENJAKAJAREITISTO.FI
WWW.POLEENI.FI
WWW.PIEKSAMAENISOPAPPILA.FI
WWW.PIEKSAMAENNUKKEKOTI.FI

Ei mikä tahansa mäki
Pieksämäki tarjoaa omatoimiselle liikkujalle monia elämyksiä
ja luonnon rauhaa vaikka monet perinteiset tapahtumat
ja laisuudet ovatkin edelleen koronatauolla.
Pyöräile, juokse, melo, retkeile!
VedenjakajaReitistö tarjoaa monipuolisia reittejä niin
vauhdikkaaseen seikkailuun kuin rauhalliseen luonnosta
nauttimiseen. Reitistöön kuuluu tällä hetkellä lähes 40 km
helposti kuljettavia vaellus- ja juoksureittejä sekä saman verran
maastopyöräreittejä. Meiltä löytyy myös mainioita melontareittejä Naarajoella ja Virtasalmella.
wwwvedenjakajarei sto.ﬁ
sport.pieksamaki.ﬁ

Katso
linen
monipuo linevuokraväitistön
re
ta
on
tarj
lta!
nettisivui
Tarkista
tapahtumien
ja kohteiden
aukiolotilanne
netistä!

Poimintoja vuoden 2021 tapahtumista
29.5.-15.7.2021 Ruudun takaa - Taidekatu 2021
17.7.2021 Big Wheels cruising-paraati
22.-25.7.2021 Radalle.com Motopark Festivals
24.-25.7.2021 Antiikkia ja löytöjä
14.-15.8.2021 Hulkkonen JM SM
www.visitpieksamaki.ﬁ

Lue Pieksämäen Parhaita netissä!
Pieksämäen alueen matkailuesite löytyy
QR-koodin takaa aina tuoreimpana versiona!
Kesän 2021 esite päivittyy toukokuussa!
www.pieksamaenparhaita.ﬁ
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Nukkekoti - Joonas Auringon huvila
Merirosvokapteeni Joonas Auringon kesäasunto toivottaa
kävijät tervetulleiksi. Pihapiiristä löytyy riippusilta,
peuhumökki, ateljee, kapulalossi, liikennepuisto
sekä paljon tilaa vapaaseen leikkiin ja liikkumiseen.
Nukkekoti avoinna yleisölle kesä-elokuussa.
www.pieksamaennukkeko .ﬁ

Matkaa historiaan Savon Radan Museossa
Risteysasema Pieksämäen historia kulkee käsi kädessä rautatien kanssa. Uudistettu
monipuolinen näyttely kutsuu matkalle. Museo avoinna yleisölle kesä-elokuussa.
www.savonradanmuseo.ﬁ

www.visitpieksamaki.ﬁ
Matkailuneuvontaa VisitPieksämäki
-chatissa ma-pe 9-20, la 9-18!
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Verkkokaupan kautta
Iisalmeen

Suomessa matkailijan tarvitsemat palvelut löytyvät usein vasta hikisen etsiskelyn päätteeksi. Iisalmessa on käännetty asia päälaelleen ja
tehty matkailutuotteiden vertailu ja shoppailu niin helpoksi kuin se
verkkokaupassa vain voi olla.
Uudesta Iisalmi ja tienoot -verkkokaupasta löytää kattavan valikoiman Ylä-Savon tarjoamia matkailu-, ohjelma- ja elämyspalveluita majoituksesta nähtävyyksiin ja juhlatiloihin, pitopalveluihin ja
ravintoloihin.
Iisalmi ja tienoot -matkailuverkoston 36 jäsentä ovat yhdistäneet
voimansa ja järjestäytyneet yhteiselle verkkokauppa-alustalle, jonka
idea on syntynyt aidosta matkailijoiden toiveesta löytää helposti ja
kootusti tietoa Ylä-Savon alueen palvelutarjonnasta. Korona-aikaan
ei jääty ihmettelemään, vaan alettiin luoda valmiuksia uusia sesonkeja varten.
Verkkokaupan ydinajatus on matkailutuotteiden ostamisen helppous, loman suunnittelun on oltava asiakkaalle mahdollisimman
mutkatonta ja huoletonta. Verkkokaupasta löytyvätkin niin maksuttomat luontoreitit kuin vaivattomasti ostettavat matkailutuotepaketitkin.
Verkkokauppa on tehokas väline, kun halutaan saada matkailijat
ja alueen monipuolinen tarjonta kohtaamaan toisensa modernilla tavalla. Osa sitä ovat jatkuva päivittäminen ja uudet tuotteet. Verkkokauppa tulee jatkossa kasvamaan ja kehittymään, monenlaisia uusia
tuote- ja palveluideoita on jo vireillä. Valikoimaan on tulossa esimerkiksi yritysvieraita palvelevia pakettiratkaisuja. Iisalmi ja tienoot
-organisaatio tulee jatkossa myös hyödyntämään entistä kohdennetumpaa digitaalista markkinointia.
Verkkokauppa: WWW.IISALMIJATIENOOT.FI
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IISALMI – KIURUVESI – LAPINLAHTI – SONKAJÄRVI – VIEREMÄ

Matkailu ja
elämykset
nyt verkkokaupasta!
Näe ja koe
Syö ja juo
Majoitu ja viihdy

Ostokset ja palvelut
Tapahtumat
ja näyttelyt
Skannaa koodi
verkkokauppaan!

Kokousta ja juhli

iisalmijatienoot.fi
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#iisalmijatienoot
#iisalmiregion
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IHMISEN OSA
- Koivukujabiennaali 2021 Iisalmessa
Osaako luuranko luistella ja miksi auto on kuin reikäjuusto?
Miksi isä ja äiti lentävät ilmassa ja vauva istuu maassa?
Kesän paras kulttuurimatkailukohde on
tänä vuonna Iisalmessa! Tule ihmettelemään Euroopan pisintä ja kauneinta
koivukujaa, ja tutustumaan kuvanveistäjien näyttelyyn puistossa, jonne on vapaa pääsy. Heinäkuussa tuolla ihanalla
koivukujalla järjestetään jo kolmannen
kerran kuvanveistotaiteen näyttely, Koivukujabiennaali 2021.
Näyttelyn teemana on Ihmisen osa.
Kukin taiteilija tulkitsee teoksissaan
omalla persoonallisella tavallaan sitä,
mitä kaikkea elämä ja ihmisenä oleminen muuttuvassa maailmassa tänä päivänä mahtaa tarkoittaa. Miten taiteilija
elämää tulkitsee? Ahdistaako yhteiskunnallinen murros tai ilmastonmuutos?
Miten yksilön sisäiset tai sosiaaliset

paineet heijastuvat taiteessa? Entä sukupuolten välinen tasa-arvo tai erilaisuus? Ahdistaako ajan ratas ja ihmisen
elämänkaaren lyhyys? Mitä ajatuksia
syntymä, lapsuus, nuoruus, aikuisuus
ja vanhuus herättävät? Entä pelottaako
kuolema?

Tapper, Aaron Heino, Marjukka Korhonen, Jouni Airaksinen, Panu Rytkönen
ja Kaarina Kaikkonen.
Teksti: Kaarina Kaikkonen,
Sanna Marin

Näyttelyn kuraattori, taiteilijaprofessori Kaarina Kaikkonen on kutsunut
synnyinkaupunkiinsa taiteilijajoukon,
jotka ovat lähtöisin eri puolilta Suomea
ja kaikki valtakunnallisesti tunnettuja
kuvanveistäjiä.
Näyttelyyn osallistuvat Anna-Kaisa
Ant-Wuorinen, taiteilijapari Andy Best
ja Merja Puustinen, Heimo Suntio, Nora

VEISTOTAIDETTA IISALMESSA EUROOPAN PISIMMÄLLÄ KOIVUKUJALLA

IHMISEN OSA
1.7 .- 8.8.2021

Birch Boulevard Biennial 2021
Koronakesän oiva kulttuurimatkailun kohde heinäkuussa on kuvanveistotaiteen näyttely Iisalmen koivukujalla, joka on Euroopan pisin ja kaunein.
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
Andy Best ja Merja Puustinen
Heimo Suntio
Nora Tapper
Aaron Heino
Jouni Airaksinen

UKU
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Kaarina Kaikkonen
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Kuraattori
taiteilijaprofessori
Kaarina Kaikkonen
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Panu Rytkönen

J

KO

Marjukka Korhonen

iisalmi.fi/koivukujabiennaali
Vapaa pääsy
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Salpalinja Puumalassa:
Panssarikiviesteitä tehtiin naapurimaan panssarivaunujen vierailua estämään. Salpalinjalla näitä esteitä on yli 200 kilometrin matkalla.
Tämä panssarikivieste löytyy Puumalasta.

Linnoitus, jota ei koskaan
tositoimin tarvittu
Suomen itäistä rajaa päätettiin vaaran vuosina suojella 1200 kilometriä pitkällä Salpalinjalla. Nyt se kiinnostaa matkailijoita.
Suomenlahden Virolahdelta Jäämerelle asti rakennettu Salpalinja on yksi vahvimmista ja parhaiten säilyneistä toisen
maailmansodan aikaisista linnoitusketjuista Euroopassa. Sitä
rakennettiin talvisodan jälkeen, kun Suomi oli taisteluissa menettänyt alueita Neuvostoliitolle.
Rauhan jälkeen alkaneen jatkosodan aikana Salpalinjan pitävyyttä ei jouduttu testaamaan. Suomi piti pintansa ja itäraja
pysyi Salpalinjan itäpuolella.

Korsuja ja panssariesteitä
Kun Salpalinja oli vuonna 1944 valmis, se sisälsi 728 teräsbetonikorsua, tuhansia puisia kenttälinnoitteita, monirivistä
panssariestettä yli 200 kilometrin matkalle sekä taistelu- ja
yhdyshautaa yli 350 kilometriä.
Salpalinja työllisti 35 000 henkeä. Myös puolustusvoimien
joukot osallistuivat rakentamiseen.
Puolustusvoimat piti Salpalinjan linnoitteita kunnossa aina
1980-luvulle asti. Salpalinja rakenteiden kunnosta vastaa nykyisin Senaatti-kiinteistöt. Puolustuksellista merkitystä sillä ei
juurikaan enää ole. Viime vuosikymmeninä Salpalinjaa onkin
kunnostettu lähinnä matkailu- ja museokäyttöön.
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Piikkilankaa ja puisia linnoitteita on linjalta poistettu mutta
korsut, kallioluolat sekä panssarikiviesteet ovat vielä hyvässä
kunnossa.

Museot Virolahdella ja Miehikkälässä
Suomen sotahistoriaan, Salpalinjan rakenteisiin ja vaihtuviin
näyttelyihin voi tutustua Salpalinjan varren kahdessa museossa.
Virolahden Bunkkerimuseo perustettiin 1980. Miehikkälän
Salpalinja-museo avattiin 1987.
Virolahdelta Miehikkälään jatkuva Salpapolku on 50 kilometrin mittainen reitti, jonka varrella molemmat museot ovat.
Polulla kulkija löytää museoiden lisäksi Salpalinjan teräsbetonikorsuja, luolia, linnoitteita sekä kaakkoissuomalaista luontoa ja kulttuuriympäristöä.
Nähtävää on muuallakin. Esimerkiksi Puumalan bunkkeri
on Salpalinjan 20 miehen majoituskorsu, johon pääsee myös
tutustumaan. Bunkkeri sijaitsee Puumalan keskustassa Pappilantien varrella.
Lassi Lähteenmäki
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Pieni lampi Riisitunturin ja Pikku Riisitunturin huippujen välillä. Kuva Marit Limnell

Vuoden matkailualueet –
Suomessa jälleen valittu
Turun saaristolle kunniamaininta matkailijamäärän kasvusta
Vuoden matkailualueeksi Suomessa valittiin Itä-Lappi.
Itä-Lappi sai vertailussa 85 pistettä 100:sta mahdollisesta.
- Palkinto on mahtava tunnustus Itä-Lapissa tehdystä kovasta työstä. Itä-Lapin
matkailualueilla on runsaasti tilaa nauttia avarassa luonnossa monipuolisesta
matkailutarjonnasta ympärivuotisesti ja
turvallisesti. Korona-aika on osoittanut
sen, että ihmiset hakeutuvat pienemmille alueille, laadukkaiden yksilöllisten palveluiden äärelle. Itä-Lapissa on
upeita erilaisia luontomatkailu-/kulttuurikohteita kohtuullisten välimatkojen päässä toisistaan ja täällä tehdään
erinomaista yhteistyötä mm. kestävän
ja ympärivuotisen matkailun kehittämiseen, kertoo Dina Solatie Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja.
Toiseksi tuli Kajaanin seutukunta
ja kolmanneksi Sotkamo. Kajaanin
seutukunta saavutti 84 pistettä ja Sotkamo 83 pistettä.
- Olen ilahtunut Kajaanin seutukunnan saamasta tunnustuksesta vuoden
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matkailualueen valinnoissa, ja samalla
onnittelen Sotkamoa sen sijoituksesta. Vuokatin matkailun kasvu on koko
seudun etu. Tulos kannustaa meitä jatkamaan ja laajentamaan yritysten ja
matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistoimintaa Kajaanin seudulla. Uusi Arctic Lakeland -matkailubrändi näyttää
saavan tuulta siipiensä alle, joten siinä
näen hyvän uuden mahdollisuuden Vuokatin ja Kajaani-Oulujärven matkailun
yhteistyön lisäämiselle, toteaa Kajaanin
kaupunginjohtaja Jari Tolonen.
- Sotkamon Vuokatti on aidosti ympärivuotinen kohde, jossa matkailijavirrat
rytmittyvät tasaisesti eri sesonkeihin.
Palvelut toimivat ja ovat tarjolla vuoden
jokaisena kuukautena. Vuokatti Areena
uusimpana kohteena täydentää hyvin
ympärivuotista tarjontaa, sanoo Aija
Laukkanen Sotkamon kunnan matkailuasiantuntija.

Vuodelta 2020 päätettiin huomioida
kunniamaininnoin myös suhteellisesti
eniten yöpyneiden matkailijoiden määrää kasvattanut alue sekä alue, jossa
matkailijoiden viipymä on pidentynyt
eniten. Kunniamaininnan matkailijamäärän kasvusta sai Turun saaristo,
missä rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapui 23 prosenttia enemmän matkailijoita kuin vuonna 2019.
Kunniamaininnan matkailijoiden
viipymän pitenemisestä sai Ylivieskan
seutu, missä matkailijoiden viipymä
majoitusliikkeissä piteni 43 prosenttia
vuoden 2019 keskiarvosta.
Vuoden matkailualue Suomessa valitaan vuosittain. Palkitsemisella halutaan kiinnittää huomiota niihin asioihin,
joiden kehittäminen tulisi olla matkailualueiden tavoitteena.
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Kotkassa jokainen puisto
on erityinen
Viikko tuskin riittää Kotkan kaikkien innostavien puistojen tutustumiseen.
Sapokan vesipuistosta se alkoi. Yhdysvalloista Kotkan kaupunginpuutarhuriksi palannut Heikki Laaksonen näki haisevassa ja rumassa lahdenpoukamassa mahdollisuuden. Nyt
30 vuotta myöhemmin Sapokas on Suomen palkituin puisto. Kimmeltävää lahtea kiertää polku, jossa kasvit vaihtuvat
melkein joka askeleella. Vesi kirmaisee korkealle nousevan
kallionrinteen pintaa pitkin alas. Valonheittimet tuovat sävyjä
iltakulkijan iloksi.
Sapokanlahti vahvistettiin jo vuonna 1917 puistoalueeksi,
mutta ilman sinnikästä visionääriä se olisi todennäköisesti
täytetty ylijäämämaalla.

Kymmenen erilaista puistoa
Sapokan valmistumisen jälkeen Heikki Laaksonen ei jäänyt
lepäämään laakereille. Uusia puistoja syntyi ja kaikista tuli
erilaisia.
Jokipuistoa reunustaa komea graniittimuuri. Lummelammet
ja istutukset lisäävät hienoa kokonaisuutta. Keskustan Sibeliuksenpuisto on kotkalaisten ja matkailijoiden suosittu tapaamispaikka.
Fuksinpuisto tunnetaan parhaiten laajoista atsalea-istutuksista. Nämä kukat ovat kauneimmillaan alkukesällä. Yrttipuu-

tarhassa voi tutustua noin sataan erilaiseen yrtti- ja lääkekasviin.
Pyhän Nikolaoksen ortodoksisen kirkon ympärille rakennettu Isopuisto on Kotkansaaren laajin rakennettu puisto.
Puisto on tyypiltään englantilaistyylinen maisemapuisto.
Veistospromenadin varrella on neljän kilometrin matkalla
kymmeniä veistoksia eri taiteilijoilta.

Raikkaiden tuulien puisto esittelee majakat
Katariinan Meripuisto on yli 20 hehtaarin suuruinen puisto- ja
virkistysalue. Meripuiston laaja nurmialue sopii esimerkiksi
auringonottoon. Puiston jatkeeksi rakennettu Ankkuriluoto
on virallinen tuhkansirottelupaikka. Meripuistossa on lisäksi
useita grillein varustettuja piknik-paikkoja graniittipöytineen.
Puistoon on myös rakennettu pienoismalleja Itäisen Suomenlahden majakoista.

Kaatopaikka uusiokäytössä
Kotkan vanha kaatopaikka maisemoitiin miljoonalla ylijäämämaakuutiolla ja siitä tehtiin Kumparepuisto. Se toimii hyvin ulkoiluun ja kuntoiluun kaikkina vuodenaikoina.
Palotorninvuoren puiston näköalatasanteelta avautuu hyvä
näkymä Kotkan kantasatamaan, joka on se alkuperäinen, rouhea ja legendaarinen Kotkan satama.
Lassi Lähteenmäki

Vesi on tärkeä elementti
Sapokanpuistossa.
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Smakuilua luvassa taas
Naantalissa ja Porvoossa
Smaku johdattaa herkuttelijat ravintolasta toiseen ja monenlaisten makujen äärelle. Porvoon Smakussa on mukana 17 ravintolaa ja Naantalissa 7.
Smakun ideana on se, että ravintola-asiakkaille tarjotaan ravintolan tai kahvilan
omassa keittiössä tätä tapahtumaa varten
suunniteltu maisteluannos edulliseen
hintaan. Kun annos on syöty, asiakas voi
lähteä maistelemaan muita Smaku-annoksia muihin ravintoloihin.

Uusia tuulia Naantalista
Naantalilainen Tammiston matkailutila on nyt ensimmäistä kertaa mukana
Smakussa. Aikaisemmin paikka oli keskittynyt majoitus- ja juhlapalveluihin.
Kesän alussa päärakennuksen edustalla
avattiin ravintola Kuulas Garden Grill &
Café, josta Smakun annokset tarjoillaan.
Luvassa on kaksi vaihtoehtoa: nyhtökaurasta ja tattarista rakennettu vegaaniannos sekä jälkiruoka, jossa on mukana
mm. spelttiä, valkosuklaata ja jäätelöä,
joka on tehty suomalaisen alkuperäiskarjan maidosta.

Tammiston yrittäjänä ja keittiömestarina toimii Tammiston talossa syntynyt
Anu Vaissi-Harismaa. Helsingissä opiskellut ja monilla reissuilla maailman
makuja aistinut Vaissi-Harismaa on oppinut luottamaan suomalaisiin raaka-aineisiin. Esimerkiksi tilan satavuotiaiden
omenapuiden satoa löytyy monista annoksista. Anu Vaissi-Harismaa on kiinnostunut myös sisustuksesta ja se näkyy
mainiosti Tammiston huoneissa.

Smakun koti on Porvoossa
Smaku syntyi Porvoossa, jossa se on
järjestetty jo viisi kertaa. Tänä kesänä
Porvoon Smaku on elo-syyskuun vaihteessa. Kolmannen kerran järjestettävä
Naantalin Smaku on heti juhannuksen
jälkeen. Molemmissa kaupungeissa tapahtuma kestää kaksi viikkoa.
– Tapahtuma on ollut Porvoossa huippusuosittu alusta alkaen. Naantalissa

tapahtuma on otettu vastaan niin ikään
hyvin ja myös sellaiset asiakkaat, joille
Porvoon Smaku on tuttu entuudestaan,
ovat käyneet Naantalissa smakuilemassa, sanoo Smaku Eventsin tuottaja Laura
Pulkkinen.
Tammiston lisäkasi Naantalin Smakussa ovat mukana After Sail 714, Café
Akseli, Café Laituri, Metsätähti, Snickari ja Venka.
Porvoon Smakussa ovat Aatos Café,
Ani's Café, Bistro Gustaf, Bosgårdin
ravintola, Café Cabriole, Café Fanny,
Fryysarinranta, Haikon kartano, Lehtimäen Grilli, Petris Chocolate, Rafael's
Steakhouse, Ravintola Porvoo Golf,
Restaurant Salt, Runo Hotel, Sannäsin
kartanon ravintola, Seireeni ja Taste.
Lassi Lähteenmäki

Naantalin Tammiston tilan tyylikkäästi leikatut vanhat omenapuut herättävät huomiota ja
kunnioitusta, sanoo yrittäjä ja
keittiömestari Anu Vaissi-Harismaa. Tammiston uuden Kuulas
Garden Grill & Cafén annoksia
esittelee myös vuoromestari
Julia Frantti (oik). Tammiston
päärakennuksen rakennutti sata
vuotta sitten Naantalin kylpylän
silloinen johtaja Atte Franck.
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Uudistunut Pommern-laiva eteni tänä vuonna Vuoden museo
2021 –kilpailun finaaliin, iloitsee Visit Ålandin matkailujohtaja
Lotta Berner Sjölund.

Ahvenanmaan juhlavuosi
näkyy ja maistuu
Itsehallinnon satavuotisjuhlan tapahtumia on vuoden ympäri. Startti on kesäkuussa.
Suomen itsenäistymisen jälkeen alkoi
neuvottelu Ahvenanmaan roolista. Maakunnassa heräsi halu liittyä Ruotsiin
yhteisen kielen ja kulttuurin takia, mutta Suomen hallitus ei halunnut luopua
Ahvenanmaasta. Lopulta YK:n edeltäjä
Kansainliitto hyväksyi lain, joka sopi
Suomelle ja Ahvenanmaalle: Ahvenanmaa sai päätösvallan omiin asioihin ja
se jäi osaksi Suomea. Sopimus on ollut
voimassa sata vuotta.
Tätä itsehallinnon 100-vuotista taivalta juhlitaan Ahvenanmaalla koko
vuoden. Kesäkuun 9. päivän avajaisiin
on kutsuttu pääministerit Suomesta ja
Ruotsista. Juhlavuosi rakentuu kulttuurista sekä merenkulkuun ja historiaan
liittyvistä tilaisuuksista.
– Luvassa on mm. erilaisia ruokatapahtumia ja kansainvälisisiä kohtaamisia teemoilla rauhan rakentaminen,
demokratia ja kestävä kehitys, poimii
juhlavuoden projektipäällikkö Tiina
Björklund.
Juhlavuoden ohjelmaan kuuluu myös
Pohjoismainen kulttuuriviikko marras-
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kuussa, Kastelholman rauhankonferenssi ensi keväänä sekä Bomarsundin
vierailukeskuksen rakentaminen. Runsaasta musiikkitarjonnasta voisi poimia
oopperaesitys 1600-luvun noitavainoista Ahvenanmaalla.

Vähän kuin ulkomailla olisi
Itsehallintolain mukaan Ahvenanmaa
on yksikielinen eli ruotsi on virallinen
kieli. Ahvenanmaalla on myös mm. oma
lippu. Visit Ålandin Matkailujohtaja
Lotta Berner Sjölundin mukaan Ahvenanmaan omaleimaisuus on houkutteleva piirre matkailussa.
– Suomalainen matkailija on kotimaassaan Ahvenanmaalla vähän kuin
ulkomailla, matkailujohtaja sanoo.
Ahvenanmaan matkailu oli viime kesänä paljolti suomalaisten varassa, kun
ruotsalaiset pysyivät koronan takia poissa. Tämä johti siihen, että ahvenanmaalaiset innostuivat palvelemaan suomalaisia entistä enemmän myös suomeksi.
Ahvenanmaan matkailua johtava Berner Sjölund pitää tätä hyvänä, sillä koh-

deryhmää pitää aina ajatella ja arvostaa.

Uusi kylpylä vanhaan taloon
Ahvenanmaan matkailussa on tarjolla paljon uutta. Föglön Degerbyhyn on
avattu kylpylähotelli vuonna 1912 rakennettuun laivanvarustajaan komeaan
huvilaan. Ravintolalaiva Sunnan II tekee lounas- ja päivällisristeilyjä Ahvenanmaan saaristossa.
Saltvikin Kvarnbossa avataan syksyllä tunnelmallinen viinipaja kulttuuritapahtumineen. Uusi tislaamo Åland
Distillery on avannut baarin ja kahvilan
Kastelholmassa.
Ahvenanmaalla on jo 30 vaellusreittiä
Manner-Ahvenanmaan metsissä ja saariston raikkailla kallioilla.
Ahvenanmaalle pääsee mantereelta kätevästi lentäen tai ruotsinlaivoilla.
Kustavin kautta kulkeva reitti kulkee
monen saaren kautta Maarianhaminaan.
Yhteysaluksella pääsee perille myös Paraisten Korppoon Galtbyn satamasta.
Lassi Lähteenmäki
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Saariston luontoaktiviteetit
kiinnostaa
Kiinnostus luontomatkailuun ja ulkoiluun
näkyy valtavan kasvuna Kemiönsaaren
matkailusivustolla, visitkemiönsaari.fi.
Kemiönsaaren kunta, kyläyhdistykset
sekä paikalliset organisaatiot ovat jo ennen pandemiaa nähneet kasvavan tarpeen
luontoreiteille ja tehneet laadukkaita
luontopolkuja. Nyt on myös Kemiönsaaren matkailusivuilla panostettu luontopolkujen reittikuvausten lisäksi reittikarttoihin, joita voi tulostaa itselleen tai
joiden avulla voi suunnistaa maastossa
mobiililaitteen avulla.
Etenkin Söderlångvikin kartanon
luontopolut ja laavu kuuluvat niihin,
jotka herättävät kiinnostusta. Siv Vesterlund-Karlsson Söderlångvikista kertoo,
että Söderlångvikin reittien lisäksi kulkee Purunpään niemellä uusi reitti, joka
johtaa kulkijan upeisiin merimaisemiin
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ja yhteen Suomen kansallismaisemista.
Se houkuttelee kävijöitä niin läheltä kuin
kaukaa.

Museo avautuu muutaman
vuoden tauon jälkeen
Yksi Kemiönsaaren tärkeimmistä käyntikohteista, Söderlångvikin kartano, on
remontoitu perusteellisesti viimeisen
kahden vuoden aikana. Museo avaa uudistettuna ovensa 3.6.2021. Päärakennuksessa on taidenäyttely Amos Rexin
kokoelmista esitellen avajaisnäyttelyssä
”Uusin silmin” mm. Sigrid Schaumanin,
Rafael Wardin, Sulho Sipilän ja Ellen
Thesleffin töitä. Itse rakennus on saanut
vaikutteita klassisesta italialaisesta arkkitehtuurista ja kartanon ympärillä levittäytyy omenaviljelmät ja kartanon puutarha.

Miljöö itsessä on käymisen arvoinen.
Söderlångvikin koordinaattori Hanna
Vuorio-Wilson on toiveikas tulevan sesongin suhteen ja uskoo monen löytävän
Söderlångvikiin. Hän kertoo, että upeat
vaihtuvat taidenäyttelyt, jotka on koostettu Amos Rexin taidehelmistä ja koko
Söderlångvikin ympäristö tekee paikasta
sellainen, että sinne tekee mieli vierailulle yhä uudestaan.

Uusia reittivenereittejä itään
ja länteen
Pyöräilijöiden Rannikkoreitti Hangosta
vesiteitse Hiittistiin ja Kasnäsiin, ja siitä
edelleen teitä pitkin Taalintehtaalle, Mathildedaliin, Tammisaareen ja takaisin
Hankoon, on saanut vuosittain yhä enemmän pyöräilijöitä. Upeita vene-etappeja
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Kemiönsaaren ja Hangon välillä kehitetään paremmiksi tänä vuonna. 1.7. lähtien
kulkee reittivene viitenä päivänä viikossa
Hangosta Hiittisiin ja Kasnäsiin sekä aina
Söderlångvikin kartanolle saakka. Lisäksi lauantaisin on mahdollista matkustaa
Paraisten suuntaan tai Paraisilta Kemiönsaarelle. Myös uusi reitti Hangosta
Hiittisten ja Kasnäsin kautta aina Jurmon
ja Utön saarelle lanseerataan tulevana kesänä.
Söderlångvikin on myös aktiivisesti edistänyt Söderlångvikin kartanolle

suuntautuvaa reittiveneliikennettä, ja
sekä koordinaattori Hanna Vuorio-Wilson että Kemiönsaaren kunnan matkailupäällikkö Benjamin Donner näkevät
uudet reittiyhteydet tärkeänä lisänä saariston tarjonnassa.
“Reittien avaaminen pääkaupungin
suunnalta Kemiönsaareen ja eteenpäin
länteen on tärkeää koko saariston elinkeinon kannalta”, sanoo Donner. Tämänkaltaiset reittivene-etapit tekevät sen, että
matkustaminen saaristoon on entistä helpompaa.

Saariston tapahtumat käyntiin tauon jälkeen
Söderlångvikissa järjestetään sesonginavajaiset. Sen lisäksi myöskin Baltic Jazz
Festival, Kemiönsaaren musiikkijuhlat
ja Sagalundin elämyspäivät ovat jo kertoneet ohjelmistaan ja moni muu tapahtuma seuraa perässä. Kaikki tapahtumat
löytyvät Kemiönsaaren kunnan sivuilta
HTTPS://WWW.VISITKIMITOON.FI/
FI/TAPAHTUMAT

Rentoa & luonnonläheistä
tekemistä Kemiönsaaressa
Rannikon upeimmat patikointipolut, monipuolisimmat
pyöräilyreitit ja kiehtovimmat saarihyppelyt
www.VisitKemiönsaari.fi
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Saariston Rengastie
Matkailun
huippukohteeksi
Rengastien saaristomaisemissa
poljettu jo 25 vuotta.
Paraisten kaupungin matkailupäällikkö
Niina Aitamurto sai kunnian ottaa vastaan Suomen Matkailijayhdistyksen tunnustuksen.
Matkailijayhdistyksen tunnustus on
aiemmin myönnetty mm. Merikeskus
Vellamolle, Taidekeskus Salmelalle, Turun Euroopan kulttuuripääkaupungille,
Ranuan eläinpuistolle, Sahanlahden matkailukeskukselle ja Suomen Urheiluopistolle.
Suomen Matkailijayhdistyksen varapuheenjohtajan Kalevi Antikaisen mukaan ikivanhasta saaristoreitistä on kehitetty nykyaikainen matkailutuote saarelta
toiselle ja matkailupalvelusta toiseen.

Uusia kävijäennätyksiä odotellaan
Suosittu Rengastie on yli 200 kilometrin
mittainen lenkki. Sen rinnalle kehitettiin
myöhemmin Pieni Rengastie. Se oikai-

see Nauvon ja Rymättylän välillä.
Rengasteiden suosio on kasvanut merkittävästi alkuvuosista. Viime vuonna
kasvua mitattiin kävijämäärissä 11 prosenttia. Pyöräilijöitä oli reiteillä yhteensä
8500 ja pyöräilijöiden määrässä mitattiin
kasvua peräti 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Korona pitää matkailijat kotimaassa ja
pyöräily ja luonto ovat nyt trendeinä kasvavia. On siis hyvä syy uskoa, että alkavana kesänä saaristossa poljetaan entistä
ahkerammin. Merkkejä uusista ennätyksistä on jo luettavissa.
– Yöpymisvarauksia on paljon ja niitä
on tullut entistä aikaisemmin, vahvistaa
matkailupäällikkö Niina Aitamurto. Yöpymispaikat onkin syytä varata ajoissa,
jotta pääsee lepäämään haluamassaan
paikassa. Rengastien varrella saaristossa
on paljon pieniä ja persoonallisia yöpymispaikkoja. Turusta ja Naantalista löytyy myös hotellipaikkoja.

Pyörällä, autolla, kävellen…
Saariston Rengastie on Suomen tunnetuin pyörämatkailureitti. Kierroksen
voi tehdä myös autolla, mutta parhaiten
raikkaat merituulet saa nuuhkittua satulan päältä. Myös saarten välillä kulkeviin
lauttoihin mahtuu paremmin poljettavalla kulkupelillä.
Saariston Rengastie on myös osa Pyhän Olavin merireittiä, joka taivalletaan
yksin tai ryhmässä kävellen. Pyhän Olavin Merireitti alkaa Turun Tuomiokirkosta ja se kulkee Turun ja Ahvenanmaan
saariston kautta Ruotsiin, jossa reitti yhtyy muihin Olavin reitteihin. Reitti päättyy Norjan Trondheimiin.

Uusi Röölän yhteys
Saariston Rengastie alkaa Turusta ja
se kulkee Kaarinan kautta Paraisille
Nauvoon, Korppooseen, Houtskariin ja
Iniöön. Kustavin kautta reitti kaartuu

Matkanteko Saariston Rengastiellä on vaihtelevaa: poljetaan ja ollaan välillä lautan kyydissä.

54

M A T K A I L U lehti

2 • 2021

Taivassaloon ja sieltä Maskuun ja Naantaliin. Pieni Rengastie
kulkee Turusta Paraisille ja Nauvosta Seilin saaren kautta Rymättylään.
Tämän kesän uutuus on uusi vesiyhteys Röölästä Seiliin. Se
lyhentää poljettavaa matkaa Pienellä Rengastiellä. Östern-alus
kulkee tuttuun tapaan Nauvosta Seilin kautta Hankaan.
Yleensä matkailija lähtee kierrokselle omalla polkupyörällä.
Matkaan voi lähteä myös vuokrapyörällä. Tulevan kesän aikana
pyörien kylmiä huoltopisteitä rakennetaan Paraisten keskustaan
ja Nauvon lauttarantaan, Nauvon venesatamaan, Hankaan ja
Röölään.
Saariston Rengasteosta ja sen varren palveluista löytyy enemmän tietoa osoitteesta
WWW. SAARISTONRENGASTIE.FI

Luo oma reittisi ulkosaaristoon
Saariston Rengastien reissua voi laajentaa myös avarammille
vesille Saaristomeren kansallispuiston saariin tai vaikka Ahvenanmaalle. Saariston yhteysalusverkosto vie matkailijoita,
mökkiläisiä ja vakituisia asukkaita kymmeniin saariin. Yhteyksien löytäminen vaatii tosin hyvää perehtymistä aikatauluihin.
Nauvon Pärnäisistä lähtevä yhteysalus Baldur pysähtyy mm.
kauniilla Aspön saarella, kivikkoisen Jurmon laiturissa ja rakennuskulttuuriltaan erityisellä Utön saarella. Tänä kesänä
Utön saarelle pääsee myös nopean veneen kyydissä.
Paraisten Granvikin satamasta pääsee Vikenin kyydissä mm.
Björkholman korkealle nousevalle matkailusaarelle.
Nauvon eteläpuolella on entinen kalastajasaari Bränskär, joka
on lahjakkaiden nuorten työn tuloksena ja Turunmaan kulttuurisäätiön tuella muodostunut uudenlaiseksi vierailukohteeksi.

Saariston 25-vuotias Rengastie on Matkailun Huippukohde 2021.
Palkinnon luovutustilaisuudessa Paraisten Nauvossa olivat mukana
Turun Seudun Matkailijat –yhdistyksen hallituksen jäsen Leena Rekola (vas), Suomen Matkailijayhdistyksen varapuheenjohtaja Kalevi
Antikainen, Paraisten matkailupäällikkö Niina Aitamurto ja Turun
Seudun Matkailijat ry:n puheenjohtaja Torsti Rekola.

Sinne pääsee Nordep-aluksella.
Korppoon Galtbyn satama on paikka, josta pääsee Gudingen-yhteysaluksella Ahvenanmaalle. Matkan varrella on mm.
Kökar, jossa on kuuluisa Brudhällin hotelli ja ravintola, fransiskaaniluostarin jäänteitä sekä mainiot pyöräilyväylät. Saariston
Rengastieltä voi poiketa yhteysaluksella myös ulommas saaristoon. Yhteysaluksella pääsee mm. Aspön saarelle eli keskelle
Saaristomeren kansallispuistoa.
Lassi Lähteenmäki

Tervetuloa saaristoon!
Välkommen till skärgården!

Räätälöi oma unelmalomasi osoitteessa
visitparainen.fi
Skräddarsy din egen drömsemester på
visitpargas.fi
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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY RY
Turistföreningen I Finland TFF rf

Internetsivut: www.matkailijayhdistys.fi

Puheenjohtajan palsta

Tehdään kesä yhdessä
Kuka on se tärkein matkailukohteen
tai yrityksen markkinoija? Tyytyväinen
asiakas tietenkin. Matkailussa suullisen suosituksen merkitys korostuu
vahvasti ja tutkitusti. Matka on elämys,
josta mielellään kerrotaan ystäville,
työkavereille, sukulaisille ja kuka nyt
sattuu kuuloetäisyydelle tai sosiaalisen
median kaveripiiriin.
Kotimaanmatkailu on tulevana kesänä se vastuullisin vaihtoehto. Meiltä
puuttuvat vuoden kurimuksen jälkeen
edelleen pakolliset karanteenit, testit
ja rokotetodistukset. En lähde syyllistämään vastuullisesti ja ohjeistuksia vapaaehtoisesti noudattavien ulkomaan matkoja. Yritykset, joilla on
kansainvälinen asiakaskunta, ovat kärsineet koronasta
korostetusti.
Uskon ja luotan suomalaisiin yrittäjiin, että sisua ja voimavaroja löytyy palvella matkailijoita, kun sesonki taas
alkaa ja koronan uhka helpottaa. Toivon, että valtion

tuki olisi toimijoille kattavampi ja reilumpi, nyt esimerkiksi tapahtuma- ja
kulttuurialan toimijat jäivät ikävään
paitsioon. Mitä on matkailu ilman kulttuurielämyksiä, tylsää, sanon minä.
Me voimme kaikki tehdä oman osamme kotimaanmatkailun, tapahtumien
ja kulttuurielämysten menestymisen
hyväksi. Matkaillaan, osallistutaan ja
kerrotaan tarinoita. Tutustutaan lähialueen tarjontaan ja viedään kesävieraat, naapurit ja kaverit uusien elämysten pariin.
Me matkailijat teemme kesästä unohtumattoman elämyksen ja nostamme alan uuteen nousuun!

Marja Tiittanen, puheenjohtaja
Suomen Matkailijayhdistys ry
puh. 050 598 3290
marja.tiittanen@ketunmarja.fi

Hallituksen kokoonpano 4.9.2020 alkaen:
Jäsenet:
Antikainen Kalevi
Ahtiainen Marja-Leena
Niemeläinen Matti
Okkonen Airi
Rekola Torsti
Saukkonen Antti
Suorsa Esko
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Varajäsenet:
Olkkola Juha-Pekka
Jari Niemi
Kainulainen Taisto
Sutinen Anton
Laatikainen Jorma
Havola Timo
Löfgren Pentti

-
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Itä-Hämeen Matkailijayhdistys ry
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Mika Waltarin jalanjäljissä
Hartolasta löytyvät kuninkaallisenkin mittapuut täyttävät ja ihmisen kokoiset aktiviteetit. Kuninkaanteitä ja polkuja kun astelee niin saattaa löytää itsensä
inspiroitumasta vaikkapa Mika Waltarin jalanjäljissä,
kun Tainionvirrassa varpaitaan reissuillansa kastelee.
Monipuoliset ulkoilumahdollisuudet ovat täällä sinua
odottelemassa: valloita golf viheriöitä, seikkaile, suunnista, samoile, pyöräile - tyyli on vapaa. Parhaat kalajutut syntyvät silloin kun taimen nappaa vieheeseen
Tainionvirran pyörteissä.
Vuorenkylässä sijaitsevan hiihtokeskus Purnun Outdoor Escape -pakopelissä etsitään tuhat vuotta sitten
kadonnutta Wuoren heimon loitsua, mikä auttoi ihmisiä elämään sopusoinnussa luonnon kanssa. Pysythän
kuulolla, sillä myös Hartolan keskusta-alue on saamassa alkukesästä oman Outdoor Escape seikkailunsa.
Glopas ääniopastussovellus on mukana Hartola seikkailuissasi aina silloin kun itse haluat. Sovellus tarjoaa Hartolasta sinulle 23 mielenkiintoista kohdetta.
Sovelluksen karttanäkymästä voit selata ja kuunnella
vierailukohteiden opastuksia myös kotisohvalta käsin,
mikäli ne on asetettu avoimiksi. Näin ollen kiinnostavien matkakohteiden ja reittien suunnittelu onnistuu
helposti myös etukäteen. Sovelluskaupasta löytyvä
Glopas on ilmainen.
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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Hartolassa
syntyneen kirjailija Maila Talvion syntymästä. Paitsi
kirjailijana, Maila Talvio tunnettiin myös yleishyödyllisten hankkeiden ajajana. Talvio on osaltaan ollut edistämässä Hartolassa sekä kansanopistoa että museota - Itä-Hämeen museon vihki 1929 presidentti Lauri
Kristian Relander. Koskipään alueen kartanomiljöö
tuulimyllyineen ja riippusiltoineen tarjoaakin ainutlaatuisen vierailukohteen Itä-Hameen Museon ja kesäisin
järjestettävän nykytaidenäyttely Taidesalonki Talvion
muodossa. Itä-Hämeen Museolla pääset tutustumaan
mm. kartanokulttuuriin, kirjailija Maila Talvion (18711951), runoilija Uuno Kailaan (1901-33) ja akateemikko Mika Waltarin (1908-1979) muistohuoneisiin, aittaan, kellariin, savupirttiin ja maatalousmuseoon.
Maila Talvio -salonkina aikaisemmin tunnettu Taidesalonki Talvio, on Hartolan kunnan 1982 vuodesta järjestämä kuvataiteen kesänäyttely. Esillä tulevanakin kesänä on grafiikkaa, taidemaalauksia ja veistoksia sekä
kotimaisilta nuorilta tulevaisuuden taiteilijoilta että
pitkän uran tehneiltä ammattitaiteilijoilta.
Taidesalonki Talvio ja Itä-Hämeen Museo löytyvät
osoitteesta Koskipääntie 2.
Taidesalonki Talviolta teoskuva:Maria Muhgal:
Aamulla (2021)
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Suomen Matkailijayhdistyksen
neuvottelukunta esittelyssä
Suomen Matkailijayhdistys ry:n sääntöjen 7 § mukaan ”yhdistyksen hallitus
valitsee neuvottelukunnan, joka toimii
matkailukysymyksissä neuvoa-antavana
yhteistoimintaelimenä. Hallitus nimeää
neuvottelukunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan
muusta kokoonpanosta ja tehtävistä ja
toimintatavasta määrätään neuvottelukunnan ohjesäännössä, jonka yhdistyksen hallitus vahvistaa”.
Ohjesäännön mukaan ”neuvottelukunta seuraa Suomen matkailuolojen
kehitystä ja antaa siitä lausuntoja ja
tekee sitä koskevia esityksiä SMY:n hallitukselle. Erityisesti neuvottelukunta
vaalii matkailuperinnettä sekä matkailun kehittämistä kestävän kehityksen
ja muiden matkailun arvojen pohjalta.
Hallituksen suostumuksella neuvottelukunta voi antaa lausuntojaan myös kolmannelle tai julkisuuteen.”
Neuvottelukuntaan SMY:n hallitus on
valinnut matkailualan asiantuntijoita,
joiden taustalla on joko pitkäaikainen,
ansiokas työura matkailun eri tehtävissä tai nykyinen asema jossakin merkittävässä, kotimaan matkailun kanssa
tekemisessä olevassa toimessa. Neuvottelukunnan jäseninä ovat tällä hetkellä
Jari Ahjoharju Visit Tampere Oy:stä, Tanja Bergroth Eläkeliitto ry:stä,
Timo Havola ja Matti Orama SMY:stä, Eki Karlsson Suomen Latu ry:stä,
Pasi Nieminen Autoliitto ry:stä, Pekka
Ropponen ja Olavi Syrjänen Suomen
Matkailualan Seniorit ry:stä ja Antti
Saukkonen Suomen Leirintäalueyhdistys ry:stä. Allekirjoittanut on toiminut neuvottelukunnan puheenjohtajana
vuodesta 2019 alkaen Matti Oraman
jälkeen. Neuvottelukunnan sihteerinä
toimii Kalevi Antikainen SMY:stä. Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn
ovat osallistuneet SMY:n puheenjohtaja
ja päätoimittaja Torsti Rekola Matkailu-lehdestä. Neuvottelukunnan jäsenille
ei makseta palkkioita.
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Viime vuosina neuvottelukunta on
keskustellut ja osallistunut Suomen matkailustrategian 2019-2028 laatimiseen
sekä antamalla lausuntoja että tapaamalla elinkeinoministeri Mika Lintilää ja
Työ- ja elinkeinoministeriön matkailusta
vastaavia asiantuntijoita. SMY on siten
omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että
kotimaan matkailu on huomioitu keskeisesti sekä em. matkailustrategiassa
että Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa. SMY:n neuvottelukunta on
ensimmäisenä esittänyt Työ- ja elinkeinoministeriölle vakavasti sitä, että kotimaanmatkailun kehittäminen otettaisiin
tasaveroisena ulkomaanmarkkinoinnin
rinnalle ministeriön toimenpideohjelmiin, budjettiin ja muihin resursseihin.
SMY:n neuvottelukunta katsoo, että tätä
työtä tulisi Työ- ja elinkeinoministeriön
selkeästi johtaa. Konkreettisena toimena
neuvottelukunta on esittänyt mm. Visit
Finlandin Suomea esittelevän nettisivuston informaation kääntämistä suomeksi
ja kotimaista matkaajaa palvelevaksi.
Kulunut koronavuosi on entisestään korostanut kotimaanmatkailun ja
SMY:n vuosia ajaneiden asioiden merkitystä. Kotimaanmatkailun merkitys
tunnustetaan siis laajasti; matkailun
kehittämisessä panostetaan kansainvälisen matkailukysynnän rinnalla kotimaanmatkailun kilpailukyvyn edistämiseen. Vaikka kotimaisten ja ulkomaisten
matkailijoiden palvelut ovat pääasiassa
samoja, on käytännön toiminta matkailukentällä kuluttajan näkökulmasta
edelleen hyvin pirstaleista. Matkailijan
tarvitsemia palveluja ja erikoisuuksia
joutuu edelleen hakemaan monesta eri
paikasta.
SMY:n neuvottelukunta on ollut yhtä
mieltä ja lähettänyt Työ- ja elinkeinoministeriölle aloitteet seuraavista asioista:
- koulujen loma-ajan siirrolla pari
viikkoa myöhemmäksi olisi myönteinen
vaikutus kotimaan matkailulle, matkailun työllisyydelle ja perhelomailun

edellytyksille
- maahamme tarvittaisiin yhtenäinen
varausjärjestelmä, jossa matkailupalvelut ja erityisesti pienten yritysten matkailuun liittyvät liitännäispalvelut olisivat helposti haettavissa ja varattavissa
- kotimaanmatkailuun liittyvät verokannat, kuten majoituksen ja ravintoloiden arvonlisäverokannat sekä autojen polttoaineen hintataso, tulisi pitää
mahdollisimman alhaisena ja matkailua
suosivina
SMY:n neuvottelukunnan jäsenet
edustavat monia taustatahoja, joiden
keskinäiset kannanotot yksittäisissä
asioissa saattavat poiketa toisistaan.
Kuitenkin SMY:n neuvottelukunta on
kotimaanmatkailun kehittämistyössä sitoutumaton ja puolueeton toimija, jonka
yhteyteen on mahdollista saada nykyistä
laajempikin joukko matkailun toimijoita
keskustelemaan ja tekemän yhteistyötä.
Kehittämistyö on kaikkia näkökulmia ja
pyrkimyksiä sallivaa sekä uusia ideoita
vastaanottavaa.
Jäsen on aina toiminnan keskipisteessä; sekä SMY että SMY:n neuvottelukunta valvovat aina suomalaisten matkailupalveluiden käyttäjien etua.
Timo Piilonen
Kirjoittaja on Suomen
Matkailijayhdistyksen
neuvottelukunnan puheenjohtaja
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MATKAILUALAN SENIOR OPEN GOLFKILPAILU
15.6.2021
VIERUMÄKI GOLFIN COOKE-KENTÄLLÄ
Sarjat ja pelimuodot
- Naiset tasoituksellinen pistebogey
- Miehet tasoituksellinen pistebogey
- Kolmen hengen joukkueet. Joukkueessa on vähintään
1 nainen
Lähdöt
Kilpailun ensimmäinen lähtö on tiistaina
15.6.2021 kello 10.00.
Tasoitus: Kilpailutasoituksina huomioidaan hcp 54, eli
pelataan täysin tasoituksin.
Erikoiskilpailu: Lähimmäs lippua ja pisin draivi.
Kilpailumaksu ja sisältö: Kilpailumaksu, joka maksetaan caddiemasterille klubilla on 59 euroa. Maksuun sisältyvät kilpailumaksu, aamukahvi, startteri,
tulospalvelu, sauna ja lounas.
Golfauto pitää varata caddiemasterilta ilmoittautumisen yhteydessä
Ilmoittautuminen mahdollisimman pikaisesti ja
viimeistään perjantaihin 4.6. mennessä kalevi.antikainen@phnet.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä pelaajan
nimi, kotiseura, tasoitus, s-postiosoite ja puhelinnume-
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ro. Kisapäivänä tavataan Vierumäen golf-klubilla kello
9.00. Kilpailun johtajan kilpailuohjeet saadaan klubilla
kello 9.30.
Tutustumiskierros: Kenttään voi tutustua sunnuntaina
tai maanantaina ennen kisaa hintaan 40 €.
Kilpailun johtaja ja lisätiedot
Kilpailun johtajana toimii Kalevi Antikainen. Lisätietoja
lähetän vielä myöhemmin ja jos on jotain kiireistä, niin
voi ottaa yhteyttä.
Tavataan Vierumäelä! Ota kaverisikin mukaan!
SUOMEN MATKAILUALAN SENIORIT JA
SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS
Kalevi Antikainen matkailualan seniori
p. 040-5736344
Vierumäki Golf Glub Oy
Ville Hautala +358 500 560 542,
ville.hautala@vierumäki.fi
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Viinitorni Ilomantsi

Pohjois-Karjala:
kukoistava karjalaismaakunta
Haasteellinen vuosi takana, mutta siitäkin on selvitty. Nyt
odotamme vilkasta kotimaan matkailukesää ja otamme avosylin vieraat vastaan. Vuosikokous pidettiin hybridinä eli
osa jäsenistä oli paikan päällä ja osa Teams-yhteyden kautta.
Homma toimi ja tätä kokoustamistapaa on mahdollista käyttää
myöhemminkin. Vuosikokouksessa hallituksen jäsenmäärä
kasvoi ja uusia kasvoja ja ajatuksia saatiin mukaan.
Yhdistys suunnittelee kesäksi teatteriretkeä, syksyksi ruskaretkeä ja opastettua kävelykierrosta Joensuussa. Pikkujoulumatka tehdään myös, mikäli korona matkailun sallii. Kesällä
tiivistetään yhdistyksen yhteisöllisyyttä keskustelutuokioilla.
Tapaamme ensimmäisen kerran yhteisen lounaan merkeissä
1.6. Joensuussa historialliseen kortteliin kunnostetussa Ravintola Filipofissa.

Vuoden vastuullinen matkailutoimija
Vuoden vastuulliseksi toimijaksi nimettiin Hermannin Viinitila Ilomantsista. Yli 40 vuotta toiminut yritys on kasvanut
ja kehittänyt vuosien mittaan innovatiivisia alkoholijuomia.
Työn hedelmät hyödyttävät Ilomantsin ja koko Pohjois-Karjalan matkailua ja elinkeinoelämää.
Tuotteet ovat laadukkaita, kansainvälisesti tunnustettuja ja
Viinitorni suosittu käyntikohde. Yrityksen toiminta on vastuullista, se ammentaa paikallisista raaka-aineista, perinteistä
ja kulttuurista. Hermannin Viinitila on Suomen vanhin viinitila ja ensimmäinen kuohuviinitila. Tänään tuotevalikoimaan
kuuluvat viinien lisäksi ginit, liköörit, viskit ja uutuutena kauralikööri.

Pohjois-Karjalan maakunta 300 vuotta
Pohjois-Karjalassa vietetään juhlavuosia monella taholla.
Pohjois-Karjala täyttää tänä vuonna 300 vuotta. Virallisesti maakunta perustettiin vasta 21.3.1936, mutta maakunnan
historia ulottuu kuitenkin paljon kauemmas menneisyyteen.
Ensimmäisen kerran Ruotsi ja Novgorod jakoivat Karja-
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lan keskenään Pähkinäsaaren rauhansopimuksella v. 1323.
1500-luvulla maakunta oli osa Karjalan historiallista maakuntaa. Maakuntaa on aikojen kuluessa pilkottu ja jaettu entisten
suurvaltojen välisten sotien seurauksena. Tänään maakunta
voi hyvin ja toiminta on vireää.
Pohjois-Karjalan viettää maakuntapäiväänsä neljättä kertaa
28.8. ja tapahtumapäiviä on tänä vuonna koko elokuun ajan.
Pohjois-Karjalan 300 -juhlavuosi on hyvien tekojen vuosi ja se
näkyy useissa maakuntaliiton tukemissa tapahtumissa. Oman
historiallisen vivahteensa maakunnan juhlavuoteen tuo vuodenvaihteessa Pohjois-Karjalaan liittynyt Heinäveden kunta.

Joensuun Matkailuoppaat ry 50 vuotta
Joensuun Matkailuoppaat ry viettävät 50-juhlavuottaan vuonna 2021. Juhlavuoden ohjelmaan kuuluvat tarinalliset opastetut kävelykierrokset kesällä ja juhlaseminaari syksyllä.
Matkailuoppailla on pitkä kokemus opastuspalvelujen toteuttamisessa, joita he tarjoavat paikkakuntalaisille ja tänne tuleville matkailijoille. Tänä kesänä teemoina ovat mm. Taiteen ja
arkkitehtuurin helmiä, Kauppaneuvosten Joensuu, Seikkailua
vanhan ajan Joensuussa, Ortodoksinen Joensuu ja Kauppiaitten ja viinatehtailijoiden Joensuu.
Matkailuoppaisiin kuuluu yli 20 Suomen Opasliiton auktorisoimaa matkailuopasta. Matkailuoppaiden aktiivinen toiminta tukee Joensuun myönteistä mielikuvaa ja lisää kaupungin vetovoimaa matkailukohteena.

Erilaisia tapahtumavinkkejä:

Heavy Metal Knitting – Heavyneulonnan MM-kisat Joensuussa täysin verkkotapahtumana 9.7.2021 klo 18. Tapahtuma
yhdistää ainutlaatuisella tavalla käsityön harrastajia ja musiikkia.
Nurmeksen Kesäakatemia ja Kesäkonsertit 3.-11.7.2021.
Monipuolinen musiikin koulutus- ja festivaalitapahtuma.
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Outokummun Matkailijayhdistys ry
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www.imatranmatkailuyhdistys.fi

Outokummussa kukkivat
kupari, kulttuuri ja erämaa
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.
Itä-Suomen kulttuuripolut ry järjestää vuosittaan Vanhat talot -tapahtumaa, joka on muuttanut muotoaan koronan myötä. Tänä
kesänä vanhojen talojen ja Outokummun historiaan voi tutustua
Kummunkadun näyteikkunoiden kautta. Vanha kaivos tunnetaan
tasokkaasta ja mielenkiintoisesta Kaivosmuseosta, kaivosteatterista, taidenäyttelyistä ja Lasten kaivoksesta. Kaivoksen alueella sijaitsee uusi taiteilijaresidenssi, jonka taiteilijat inspiroituvat kaivosalueen upeista tiloista ja värikkäästä historiasta.

Vihreä kaupunki
Vihreys on jo armollisesti peittänyt kaivostoiminnan jäljet. Kaupunkia ympäröi vehreä ja puhdas luonto, josta kaivosmiehet hakivat
vastapainoa raskaalle ja pölyiselle työlle. Matkailijayhdistys jatkaa
tänä kesänä Särkiselän leirintäalueen hoitamista, alue toimii Erä- ja
luontokeskuksen palvelupisteenä.
Luontomatkailun kehittäminen oli merkittävä syy aloittaa matkailijayhdistyksen toiminta uudelleen. Yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa kävijämääriä Erä- ja luontokeskuksen alueella vastuullisesti,
luonnon kantokyky ja paikallisten oma luonnossa liikkuminen ja
virkistäytyminen.
Outokummun matkailu uuteen nousuun yhdessä!

Yhteystiedot:
puheenjohtaja Virva Hovinen
p. 040 546 6501
tiedottaja Eija Karppanen
p. 044 976 0201
Yhdistyksestä:
www.outomatka.fi
Leirintäalue avoinna 1.6.-31.8.2021:
www.sarkiselka.fi
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Imatran Matkailuyhdistys ry
www.imatranmatkailuyhdistys.fi
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Ei oo Vuoksen voittanutta
Kesää kohti mennään! Tapahtumia ja retkiä on suunnitelmissa, vaikka koronapandemia on jo yli vuoden ajan pannut kapuloita rattaisiin ja aiheuttanut useita peruutuksia ja
muutoksia ohjelmiin. Emme ole vieläkään täysin entisessä
normaalissa, mutta hyvältä jo näyttää. Hallitus kokoontui toukokuun loppupuolella ja seuraavia lähitulevaisuuden tapahtumia lähdetään viemään eteenpäin.

Vuoksen Lautturi 30 vuotta
Vuoksen Lautturilla alkoi 30. risteilykesä. Juhlavuoden kunniaksi lautturi Taisto Kainulainen tarjoaa Imatran Matkailuyhdistyksen jäsenille Vuoksi-teemapäivät. Lautturi vie meidät
Vuokselle jäsenhintaan 5 €/henkilö ja tarjoaa Kalastuspuistossa lohikeiton erikoishintaan 10 €/annos. ”Vuoksi tutuksi”
toteutetaan ma-ti 5.-6.7.2021 klo 12-18. Lauttaan mahtuu
kerralla max 14 henkilöä. Ilmoittautumiset suoraan Taisto
Kainulaiselle: sähköposti taistokainulainen@hotmail.com tai
puh. 0400 655 848.

Aseman esittelyn jälkeen nautimme kahvit ja itse tehtyjä leivonnaisia kahvilassa. Aikaa on myös varattu ostoksiin. www.
pulsanasema.fi
Matkan hinta on 45 € ja ei-jäsenille 50 €. Ilmoittautumiset
Johanna Väkeväiselle 22.7.21 mennessä johanna.vakevainen10@gmail.com tai p. 040 5454 079. Bussi lähtee Rasilasta
klo 9.00, Vuoksenniskan tori klo 9.15, Matkakeskus klo 9.25,
Olavinkatu klo 09.30.

Tuusulanjärven retki
Syyskuulle on suunnitelmissa tehdä kahden päivän retki Tuusulaan ja alueen kulttuurikohteisiin. Ilmoittelemme matkasta
kotisivuillamme, paikallislehdessä sekä alkusyksyllä ilmestyvässä jäsentiedotteessa.

Lähialuematka Kotkaniemeen ja Pulsan Asemalle 5.8.2021 (siirtyi kesäkuulta)
Kotkaniemi on henkilöhistoriallinen kotimuseo, joka esittelee P. E. ja Ellen Svinhufvudin elämää sekä Kotkaniemen tilan
arkea Luumäellä Kivijärven äärellä. Kotkaniemessä on kotimuseon lisäksi kahvila ja kokoustiloja sekä 1930-luvun asuun
restauroitu puutarha piharakennuksineen. Tutustumme museoon oppaan johdolla. www.kotkaniemi.fi
Lounastamme Kahvi-Pakarissa Luumäellä. Ruokailu tapahtuu buffet-pöydästä. Matka jatkuu Pulsan Asemalle, joka on
vuonna 1869 valmistunut rautatieasemakokonaisuus. Nykyisin asemalla toimii tunnelmallinen kahvila, sisustusmyymälä
ja aamiaismajoitusta. Aseman alueella on kaikkiaan 15 rakennusta. Varsinaisen asemarakennuksen vanhassa odotussalissa ja sen yläkerrassa toimii sisustusmyymälä Valkoinen Tila.

Tietovisa SMY
1. Milloin oli ”noottikriisi”?
2. Missä järjestetään lasten laulukilpailu
”normaaliaikoina”?
3. Paljonko Raahessa on asukaita, noin?
4. Mitä numismaatikko harrastaa?
5. Kumpi on etelämpänä Kauhajoki vai Suonenjoki ?

?

6. Paljonko Suomen pinta-ala oli v.1938 ennen sotaa?
7. Missä Olympialaisissa Pauli Nevala voitti kultaa.
8. Milloin Suomesta tuli EU-jäsen?
9. Kuka taiteilija toimi Mannerheimin adjutanttina? 10
10. Kuuluisa pirtutrokari etunimeltä Algot oli, Niska,
Selkä vai Jalka?

Vastaukset: 1. 1961 | 2. Salossa | 3. 11000 | 4. Rahoja | 5. Kauhajoki | 6. n. 380000 neliökm |
7. Toikio 1964 | 8. 1995 | 9. Akseli Callen-Kallela | 10. Algot Niska
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Turun Seudun
Matkailijat Ry

Jäsenkirje
Toukokuu 2021

Matkailu avautuu hiljalleen
Koronavuoden jälkeen on toivoa myös matkailun alalla. Ravintolat,
teatterit ja museot avaavat pikkuhiljaa toimintaansa. Odotamme
kaikki mahdollisuuksia päästä tapahtumiin kokemaan ja viihtymään
pitkän koronavoden jälkeen. Toivomme että jo syksyyn mennessä
Suomi avautuu. päästään pitämään erilaisia tilaisuuksia yhdessä ja
tavata tuttavia. Heinäkuussa menemme kesäteatteriin Raumalle ja
syyskuussa Sadonkorjuujuhlille Ahvenanmaalle.
Sadonkorjuujuhlilla kierretään erilaisia maaatiloja, eli ollaan suurin osa aikaa ulkotiloissa.
Maarianhaminassa yövymme yhden yön ja merimatka Vikin Line´n päivävuoroilla.
Meidän 45 vuotisjuhla jäi viime vuonna pitämättä, mutta toivomme että voimme muistella vaikka
Ahvenanmaan matkalla yhdistyksen matkaa viimeisen 45 vuotis-saralta.
Yhdessä tästä selviämme!
Matkailuterveisin Torsti ja Leena

Mitä kuuluu Marja-Leena?

24.7.2021 Rauman kesäteatterissa, klo 14.00 Musiikkikomedia Leevi and tho Leavingsin
hiteillä.
Tarinan päähenkilö tajuaa, että on koko elämänsä kaivannut
nuoruudenrakastettuaan. Hän päättää etsiä Marja-Leenan käsiinsä ja niin alkaa
seikkailu halki kesäisen Suomen. Etsintämatkan uskomattomat käänteet
johdattavat päähenkilön tilainteisiin, joihin hän ei olisi koskaan voinut
edes kuvitella joutuvansa.
Ilm./tied. 2.7.menn. Torsti Rekola p. 050 571 1303 tai
Leena Rekola p. 0500 323 357 tai matkailu@matkailulehti.fi
Lähtö Sauvosta klo 9.00, Kupittaan Stadionin parkkipaikalta 9.30
sekä linja-as. til.ajopysäkiltä 9.45. Hinta 95.00 €, sis. matkan, teatterin,
väliaikatarjoilun ja ruokailu Villa Talbossa.

Syksyllä 18-19.9. 2021 Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhlat
Luvassa maatilakäyntejä, puutarhoja sekä hyvää ruokaa Ravintola Smakbyssä.
Lähtö 18.9. Turusta Viking Linella klo 8.30 . Yöpyminen hotelli Cikadassa. Kiertoajelu maatiloilla 5
tuntia, 2-ruokalajin päivällinen Ravintola Smakbyssä. Paluumatkalla 19.9. syysbuffet laivalla. Hinta
240,00/h/kahden hengen huoneessa. ilm/tied. 15.8. mennessä.

- Tervetuloa mukavaan joukkoon näkemään ja kokemaan Kaikkiin tapahtumiin ovat tervetulleita myos ei-jasenet.
llmoitukset ja tiedustelut 050-5711303 I Torsti Rekola tai
e-mail:torsti.rekola(at)matkailulehti.fi www.turunseudunmatkailijat.fi
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Kiinnostaako matkailu Suomessa?
Tai Euroopassa? Teatterit?
Suomen nähtävyydet?
Tutustu ja tule mukaan retkille
ja yhdistyksen toimintaan!

Iniö Norrby luontopolku.
Kuva Jarina Leskinen
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