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Museot leikkimielellä
s.12

SUOMEN KESÄTEATTERI ESITTÄÄ VALKEAKOSKELLA

MUSIKAALI AIRA SAMULININ ELÄMÄSTÄ

ROOLEISSA MM.
HELENA RÄNGMAN | LAURI MIKKOLA |
MARTTI MANNINEN | SONJA PAJUNOJA |
KOREOGRAFIA: JANI RASIMUS
OHJAUS JA KÄSIKIRJOITUS:
HEIKKI PAAVILAINEN
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9.6.-9.8.2020

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

Sappeen Kesäteatteri esittää
Musikaali Eino Grönin elämästä

ROOLEISSA MM.|Eino Grön | Joni Leponiemi |
Emmi Kaislakari | ANTTI MIKKOLA |
Koreografia: Ansku Bergström
Ohjaus ja käsikirjoitus:
Heikki Paavilainen

1.7.-16.8.2020
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Sappeen Kesäteatteri sijaitsee Pälkäneellä uljaissa rinnemaisemissa.

Säkenöivää musiikin
ja tanssin hurmiota
Suomen Kesäteatteri matkaa kesällä
upeissa maisemissa pitkin upeiden
taiteilijoiden värikästä elämänpolkua.
Valkeakoskella hyppäämme Aira
Samulinin elämän ja tanssinaskelien vietäväksi, kun matkaamme Karjalan kunnailta läpi useiden vuosikymmenten Airan tapahtumarikasta
elämää.
Sappeen Kesäteatterissa puolestaan meidät johdattaa tangojen pyörteisiin ja iskelmätaivaan saloihin itse
maestro Eino Grön, joka nähdään
myös esityksessä mukana.
Upea tanssija ja koreografi Ansku
Bergström palaa Suomen Kesäteatteriin kesällä 2020, tällä kertaa jopa
molempiin kesän musikaaleihin.
Bergström nähdään lavalla tanssijana Valkeakoskella Aira-musikaalissa ja hänen hurmaavia koreografioita saadaan puolestaan ihastella Sappeessa musikaalissa Tango D’amore.
”Kesäteatterissa työskentely on
mielestäni tunnelmaltaan paljon rennompaa verrattuna muihin produk-
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tioihini, vaikka toki ammattikesäteatterissa työtä tehdään tosissaan ja
taidetta arvostaen. Mielestäni on
upeaa työskennellä ulkona, mikä on
aivan ihanaa vaihtelua tanssijan arkeeni. Kesän yleisö, aurinko ja ulkoilma antavat ihan eri tavalla energiaa lavalla työskentelyyn.
Suomen Kesäteatterilla meillä on
ollut aina ihanan tiivis ja hyvä työyhteisö, josta kehittyy kesän aikana
oma perhe. Nautin kovasti siitä ryhmähengestä ja meidän taiteilijoiden
kesän rutiineista.
Vapaa-aikani kesäteatterin ohessa
vietän lenkkeillen ja koiran kanssa
luonnossa kävellen. Tykkään myös
käydä joogatunneilla ja kuntosalilla, eli vapaa-aika tanssijana menee
myös liikunnan merkeissä. Valkeakoski on aivan ihana kesäkaupunki!
Odotan jo innoissani tulevaa kesää,
vieläpä tällä kertaa molempien musikaalien parissa.” – Ansku Bergström
Lisätietoa esityksistä, työryhmistä
sekä näytöspäivät:
www.suomenkesateatteri.fi

Tanssija-koreografi Ansku Bergström
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Kolumni
Aino Rimppi

Mieli kaipaa metsään
Huhtikuun puolivälin jälkeen lumi tuskin enää
häiritsee metsässä lenkkeilyä. Hyttysistäkään ei ole
vaivaa. Siis metsään! Vaellusta tai patikointiretkeä
suunnittelevalle erilaisia vaihtoehtoja riittää ympäri
Suomen ja ylenpalttisesti. Keskieurooppalaiset ovat
jopa haaveilleet maatamme omaksi erämaakseen.
Taitaa toteutua!
Metsien ja luontokohteiden suhteen köyhästä
maastamme on hiljalleen tullut rikas, vaikka aluksi
olimme jäljessä läntistä naapuriamme. Suomen
neljästäkymmenestä kansallispuistosta kelvannee
joka ikinen vaelluskohteeksi kenelle tahansa.
Törmäilyn vaaraa ei ole. Mutta kansallispuistot eivät
ole ainoita retkeilykohteita, mukaan voi laskea myös
20 maakuntamme erilaiset retkireitit lähiluonnossa.
Niitä kertynee satoja. Retkipaikka-sivustot paljastavat
myös kolmisenkymmentä kansallismaisemaa, kuten
Köyliö ja Aavasaksa. Retkipaikka.fi karttasivuineen
on uskomattoman laajan ja uutteran työn tulos – kiitos
perustajalle, Antti Huttuselle.
***
Ensimmäiset luonnonsuojelualueet perustettiin
Suomeen vuonna 1938. Ennen perustamista
asiaa pohdittiin vuosia. Nyt luontomme nähdään
kansallisperintönä ja henkisenä voimavarana,
mutta myös taloudellisen kasvun ja tieteen raakaainevarastona. 1900-luvun alussa luonnonsuojeluaate
vaali voimakkaita sivistyksellisiä ja isänmaallisia
arvoja. Sodan ja jälleenrakennustöiden vuoksi
seuraavia suojelupäätöksiä piti odotella vuoteen 1956,
jolloin kansallispuistot perustettiin Metsähallituksen
maille ja sen hallintaan. Tuolloin nuo arvostetut
alueet eivät vielä olleet koko kansan retkikohteita. Piti
odotella – Luontoon.fi.
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.

4

***
Täysin ummikkona on jännittävää lähteä oikeaan
erämaahan. Ellei aikaisemmin ole harrastanut pitkiä
vaelluksia, saattaa yllättyä.
Lähdin ensimmäiselle vaellukselleni viisikymppisenä,
Tuntsan erämaahan. Olin toki kävellyt koko ikäni,
en edes epäillyt taitoani tai jaksamistani – ilman
rinkkaa. Kun juna saapui Kemijärven asemalle,
satoi kaatamalla, taitoni ja jaksamiseni joutuivat
koetukselle ja olin vähällä luovuttaa. Sain kuin
sainkin junan porrasaskelmalla rinkan selkääni,
mutta metsässä temppu ei ollut yhtä helppo.
Ammattitaitoinen vaellusopas oli tarpeen.
Hieman mukavammin sujui vaellus Suomineidon kainalossa porojen ja poromiehen kanssa.
Porot kantoivat osan taakkaa. Poromies ja kartta
tiesivät suunnan – silti eksyimme. Yöllä palasin
pikkuretkeltäni, enkä paksulta sumulta löytänyt
telttaa. Sitten maahiset vielä häiritsivät untani.
En tiennyt, että makuulle ei pidä asettua heidän
polulleen.
***
Moisia jänniä tilanteita ei koe, jos askeltaa
ilman rinkkaa lähiluonnossa. Autolla pääsee
nopeasti esimerkiksi Helsingistä Nuuksioon ja
Tampereelta Teiskon Kintulammin retkeily- ja
luonnonsuojelualueelle – se on Retkipaikka 2019.
Suhteellisen lähellä Tamperetta on myös Parkanossa
sijaitseva muinaisen meren saari, Alkkia, – luontoon.
fi. Niin ikään Turusta Kurjenrahkan kansallispuistoon
on vain 40 kilometriä ja ihan kaupungin alueella
sijaitsee Varissuon lähimetsä. Kuivahkosta Kouvolan
kaupungistakin on helppoa siirtyä 54 kilometrin
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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Odotettavissa jyrkkää
pudotusta ja reipasta nousua
Suomen matkailuelinkeinoa korona puree julmasti. Majoitus- ja ravintola-alalla työskentelee Suomessa noin 100 000 henkeä. Kun ala halvaantuu
useiksi viikoiksi lähes täydellisesti, seuraukset ovat hurjia. Työntekijöitä lomautetaan tai irtisanotaan ja yritykset käyvät kamppailua olemassaolostaan.
Suomen hallitus ja eduskunta ovat varsin avokätisesti lupailleet tukea ja lainatakauksia yrityksille. Tässä se on seurannut muita läntisiä valtioita. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että valtio on velvoitettu auttamaan yrityksiä, sillä
sen määräyksestä ihmisten liikkumista on rajoitettu ja ravintoloita ym. määrätty suljettaviksi.
Hallituksen apupaketti on monipuolinen. Finnveran kautta tarjottava 12 miljardin euron lainatakaus sopii ajankohtaan: raha auttaa pääsemään pahimman
yli ja pankkilainan korko on nyt alhaalla. Business Finlandille on annettu valtuudet tukea rahallisesti kehittämishankkeita.
Yritykset kiittävät myös sitä, että lomautuspäätökset nopeutuvat. Työeläkemaksun alennus on sekin hyvä kädenojennus yrityksille. Työttömyysturva
laajenee koskemaan väliaikaisesti myös yrittäjiä ja freelancereita. Liikevaihtonsa menettänyt yrittäjä voi siis saada työttömyysturvaa ilman, että yritystoiminta pitää ajaa alas.
Työttömiksi jääneitä muistetaan sillä, että työttömyysturvan piiriin pääsee
heti. Työssäoloehtoa lyhennetään ja työttömyysturvan omavastuuaika poistuu.
Apupaketti on tuplasti kymmenen vuoden takaisen pankkikriisin apupakettia
suurempi, mutta se ei välttämättä riitä. Hallitus onkin luvannut lisää toimia,
jos tarvetta ilmaantuu. Sellainen tarve voi tulla vastaan hyvinkin pian.
Euroopan unioni on perinteisesti suhtautunut kriittisesti yritysten tukemiseen
tai siihen, että jäsenvaltion velkaa kasvatetaan
yli kriittiseksi määritellyn rajan. Euroopan
komissio on koronakriisin keskellä päättänyt
väliaikaisesti höllentää molempia määräyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että valtiot voivat
vapaammin ottaa lainaa koronakriisin hoitamisen.
Koronakriisin lasku on jyrkkä ja nousu sen
jälkeen ripeä. Yritysten tukeminen kriisikuukausien yli on kaikin puolin hyvä sijoitus tulevaisuuteen. Samalla säästetään runsaasti työpaikkoja.
Lassi Lähteenmäki
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viehättävät monet ruukinkylät
42-43 Balettitaidetta Haminan Bastionissa
48-49 Nokka kohti Lapin kesää
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Näin Turussa:

Olutta pankissa, koulussa
ja vankilassa
Lassi Lähteenmäki

Turku tunnetaan erikoisista olutpaikoista: Old Bank tehtiin vanhaan pankkiin
ja Uusi Apteekki hiljentyneen apteekin tiloihin. Tuopillisen saa myös koulusta,
vessasta ja vankilasta.
1990-luvulla alkoi tapahtua Turussa.
Aurakatu 3:n komea pankkikiinteistö
jäi tyhjilleen. Sinne syntyi Jarkko Kovasiiven johdolla runsaan valikoiman suosittu olutpaikka, jossa pankin tiski sai
toimia pienin muutoksin baaritiskinä.
Samoihin aikoihin Aurajoen toisella puolella satavuotias apteekki lopetti
toimintansa ja sen komean, suojellun
kalustuksen kohtalosta syntyi keskustelua. Paikkaan tuli panimoravintola.
Apteekin hyllyt jäivät paikoilleen ja
niille nostettiin olutpulloja eri puolilta
maailmaa. Pitkäviiksinen Otto Lamberg nousi paikan sieluksi ja apteekista
tuli vilkas illanviettopaikka.
Lakkautettu tyttölyseo on iso kivitalo kauppahallin vieressä. Jarkko Ko-

vasiipi päätti muuttaa sen ravintolaksi.
Panimoravintola Koulu otti ison riskin,
kun se päätti myydä vain oman panimon olutta. Koulun oluita kiiteltiin ja
tästäkin paikasta tuli suosittu.
Radio Sadasta tutut Markku Heikkilä
ja Kaija Väisänen perustivat Puutorin
vanhaan vessaan olutravintolan. Suosittu tuli tästäkin pienestä pyöreästä
kivitalosta.
Kun vankila muutti pois Kakolanmäeltä, alkoi seutu muuttaa muotoaan.
Kuuluisalle hurjien miesten mäelle
syntyi myös ravintola ja vankilan vanhaan suurkeittiöön tuli panimo. Sen ensimmäinen olut tuli markkinoille kaksi
vuotta sitten ja lisää hienoja ohratuotteita kehitetään kiviseinien sisällä.

Pankki pysyy pankkina
Helmikuun lopulla Old Bank vietti
syntymäpäiviään 27 vuoden taipaleen
kunniaksi. Samalla raotettiin verhoa
maineikkaan paikan tulevaisuuteen.
Omistaja oli vaihtunut ja uudistuksia oli luvassa. Old Bank jää nimenä
historiaan ja kesän remontin jälkeen
paikka avautuu nimikilpailun myötä
nimellä River Bank.
— Meille tärkeä kriteeri oli se, että nimen pitäisi olla helposti lausuttavissa – myös muutaman tuopillisen
jälkeen. Heti kun näimme River Bank
-nimen, tuli fiilis, että tässä se on, hehkuttaa Manu Eventsin toimitusjohtaja Santtu Kiili.

Jarkko ja Eeva Kovasiipi perustivat Old Bakin 27 vuotta sitten. Santtu Kiilin (vas) yritys isännöi paikkaa jatkossa.
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Koronan hiljentämä orkesteri
soi netissä
Lassi Lähteenmäki
Turun filharmonisen orkesterin
maaliskuun puolivälin torstaikonsertti oli erikoinen. Ravelin,
Brittenin ja Dvořákin sävelet soivat tyhjälle katsomolle. Elettiin
korona-ajan alkuvaiheita ja kokoontumisia oli jo ehditty rajoittaa. Huipputenori Topi Lehtipuu
ja turkulainen orkesteri eivät kuitenkaan esiintyneet turhaan, sillä
konsertti oli tuttuun tapaan kuultavissa striimattuna orkesterin
kotisivujen kautta.
Turun filharmonisen orkesterin
lähiviikkojen konsertit on peruttu. Näin on tapahtunut melkein
kaikille
kulttuuritapahtumille
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kautta maan. Koronaviikkojen aikana onkin hyvä hakeutua orkestereitten kotisivuille. Esimerkiksi
Turun orkesterin aiemmat konsertit ovat kuultavissa sieltä.

Olli Mustonen
saapuu Turkuun
Huippulahjakkaana
pianistina
kuuluisuuteen noussut Olli Mustonen nähdään lähivuosina Turussa aiempaa useammin. Hänet on
nimitetty Turun filharmonisen orkesterin taiteelliseksi johtajaksi.
Mustonen aloittaa tehtävässään
vuoden 2021 alussa. Kauden kesto on kolme vuotta ja sopimuk-

seen kuuluu kaksi optiovuotta.
Kapellimestari, pianisti ja säveltäjä Olli Mustonen on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu huipputason taiteilija, jolla
on maailmanlaajuinen kontaktipinta eturivin taiteilijoihin ja vahvat vaikuttajaverkostot kotimaassa.
– Jo alkanut tulevien kausien
suunnitteluyhteistyö on osoittanut, että voimme odottaa huikeita konsertteja, monipuolisella ja
yllättävällä ohjelmistolla huippuvierailijoiden kera, iloitsee orkesterin intendentti Maati Rehor.
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Saariston elämyksiä

Saaristoon tutustuminen onnistuu kätevästi pyöräillen. Kunnan alueella on monta hienoa pyöräilyreittiä, joiden varrella
on monia kahviloita ja ravintoloita tankkaamista varten sekä
muita tutustumisen arvoisia kohteita, kuten Rahin kotieläinpiha sekä käsityökylä.
Pyöräillen on mahdollista jatkaa retkeä myös Saariston rengastielle tai Ahvenanmaan suuntaan.
Keväällä 2020 luontoliikkujia ilahduttamaan valmistuu
kaksi luontopolkua. Keskustan alueelle tulee noin neljä kilo-

TERVETULOA
SAARISTON SYLIIN

Kustavin kunta p. 02 842 6600 kustavi@kustavi.fi
Kesäkuukausina palvelee matkailuneuvonta p. 044 742 6620
matkailuneuvonta@kustavi.fi
www.kustavi.fi
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metriä pitkä luontopolku, jonka varrella voit nauttia mahtavista merimaisemista. Paikallisten yhdistysten avulla saamme
keväällä kaksi laavua yleiseen käyttöön. Laukkarin uimarannalle sekä kuntoradan varrelle keskustaan.
Selkämeren kansallispuiston helmet isonkarin majakka ja
Katanpään linnakesaari tarjoavat hienot puitteet luonnossa
liikkumiseen. Risteilyjä molempiin kohteisiin tehdään kesäaikaan Kustavista kuin myös Uudestakaupungista.
Kustavin kiipeilykalliot ovat maankuuluja, joille tullaan kiipeilemään ympäri Suomea. Kiipeilykalliot sopivat myös maisemien puolesta oivallisesti retkeilyyn.
Saariston sirkusfestivaali ottaa perinteiseen tapaan paikkansa 4.7.-3.8.2020, jolloin on mahdollisuus tutustua sirkukseen
työpajojen ja sirkusleirien puitteissa.
Muutaman vuoden ikäinen Kustavin frisbeegolfrata tarjoaa
18-väylän verran haastetta saaristoluontoa.
www.kustavi.fi
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Pitkä autohistoria houkuttelee
Uuteenkaupunkiin
Lassi Lähteenmäki

Kansainvälisenä matkailuoppaiden päivänä palkittu Uudenkaupungin automuseo
on avoinna joka päivä. Majakkasaarelle tai merirosvoristeilylle pääsee kesällä
paatilla Pakkahuoneen rannasta.

Tämä kaksisylinterinen Maxwell Tourabout valmistui vuonna
1907 USA:ssa. Siinä on mm. kolme erillistä äänimerkinantolaitetta. Tämäkin ajopeli löytyy Uudenkaupungin automuseosta.
Uudenkaupungin autotehtaalla valmistettu ensimmäinen auto
oli Saab. Auto kurvasi linjalta ulos vuonna 1969 ja se lahjoitettiin presidentti Urho Kekkoselle. Saabin jälkeen tehtaalla
on rakennettu mm. Chryslereitä, Talboteja, Opeleita, Ladoja,
Porcheja ja Fiskereitä. Nyt päätuote on Mersedes-Benz. Tehtaalla on ollut ylämäkeä ja alamäkeä. Viime vuonna tehdas
teki 114 000 autolla uuden tuotantoennätyksen. Viennin arvo
oli liki kolme miljardia euroa.

Autot esillä joka päivä ympäri vuoden
Autotehtaan läheisyydessä sijaitsee museo, joka on vihkiytynyt ajopeleihin ja suomalaisten autojen historiaan. Kolmen
hallin kattauksesta löytyy yli sata autoa monelta vuosikymmeneltä Kulpa-Volkkarista Cadillaciin. Museon paikallinen
erikoisuus on komea Saab-rivistö. Kunniapaikalla on ensimmäinen suomalaisauto, Korvensuu vuodelta 1913.
Autotehtaan palkinnut Uudenkaupungin matkailuoppaat
-yhdistys kiittelee museota siitä, että se on auki ympäri vuoden. Näin se tuo melkoisesti matkailijoita kaupunkiin myös
kesäsesongin ulkopuolella.
Matkailuoppaiden mukaan 35-vuotiaan Automuseon monipuolisia kokoelmia sekä aktiivista ja asiantuntevaa toimintaa
arvostetaan erittäin laajasti Suomessa ja myös ulkomaisten
vierailijoiden piirissä. Automuseon kävijämäärä on museojohtaja Ilkka Ruohosen mukaan ollut mukavasti kasvusuunnassa ja ulkomaalaisten osuus on myös lisääntynyt.
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Naantalin kirkkopuisto
saa lisää festarimeininkiä
Lassi Lähteenmäki

Viime vuonna Naantalin kirkkopuiston valtasi Apocalyptica-yhtye. Tänä kesänä
paikassa järjestetään kokonaan uusi festivaali huippuesiintyjineen.
Metallimusiikkia edustava sellokokoonpano Apocalyptica oli viime kesän
menestys Naantalissa. Yhtyeen konsertit Naantalin kirkkopuistossa täyttyivät
nopeasti. Samalla Apocalyptican vierailu vei järjestävän tahon eli Naantalin
musiikkijuhlien tilinpäätöksen selvästi
plussalle.
Naantalin kirkkopuisto on suojainen
puisto ja siellä on järjestetty isoja konsertteja harvoin. Viime kesän kokemus
oli monin tavoin rohkaiseva ja se kantaa
nyt hedelmää.

Kolmen järjestäjän
yhteistapahtuma
Naantali Sunfest järjestettiin viime kesänä ensimmäistä kertaa. Tapahtuman
tähtenä oli Tom Jones. Nyt Sunfest uudistuu monellakin tavalla. Kuparivuoren urheilukentältä tapahtuma viedään
Kirkkopuistoon ja järjestelyn muskeleita vahvistetaan merkittävästi.

Anna Eriksson konsertoi harvakseltaan.
Naantaliin hän saapuu 31.7.
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Tapahtuma rakentuu nyt Turun alueen kokeneiden festivaalijärjestäjien yhteistyönä. Tapahtuman vastuulliset järjestäjät ovat tunnettuja mm.
DBTL:n, Karjurockin ja Smugglerrokin järjestäjinä.

Paul Young, Ressu
ja monet muut
Unikeonviikon päätteeksi, heinäkuun
viimeisenä viikonloppuna järjestettävä Sunfest tuo Naantaliin nimekkäitä
esiintyjiä meiltä ja muualta.
Tapahtuman kotimaiset konkarit ovat
Ressu Redford, Tommi Läntinen ja
Anna Eriksson. Ulkomailta saapuvat
mm. Machbox ja Paul Young. Machbox
on 70-luvulla Britanniassa perustettu rockabilly-yhtye, joka tunnetaan
mm. kappaleista ”Rockabilly Rebel”.
Paul Youngin tunnetuin kappale lienee
”Everytime You Go Away”. Lisää esiintyjänimiä julkistetaan kevään aikana.

Sunfestin konserttipaikkana on myös
kirkko. Perjantaina kirkon täyttää Jarkko Aholan mahtipontinen ääni ja lauantaina Antti Railion herkät tulkinnat.
Molemmat artistit ovat kiertäneet menestyksekkäästi kirkkoja ja konserttisaleja varsinkin joulun tietämillä.
Lipunmyynti Naantalin tapahtumaan
alkoi kuukausi sitten hyvässä myötätuulessa.
– Lippuja on mennyt hyvään tahtiin
ja toki tämä koronaepidemia nyt hetkellisesti hieman himmaa, mutta ihmisillä
on selkeästi jo katse kesässä, arvioi tapahtuman tiedottaja Marko Savolainen.
Sunfestin koko tapahtuma-alue on
anniskelualuetta ja ikäraja on 18 vuotta. Kirkkokonsertteihin ei ole ikärajaa.
Lipun ennakkomyynti: www.ticketmaster.fi ja www.naantalisunfest.fi.
Lippuja voi ostaa myös portilta 31.7.
ja 1.8. käteisellä ja yleisimmillä maksukorteilla.

Paul Young esiintyy Naantalissa lauantaina 1.8.
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Naantali
HUIPPUTARJOUS
Ryhmille alk. 99 € /hlö

Kysy edullisia syyskauden lähtöpäiviä.

2020

SALAKULJETTAJIEN SAARISTO

TROKARIT JA
PIRTUKUNINKAAT
alk. 52 € /hlö

Hintaan sisältyy majoitus Naantalin Kylpylässä
jaetussa kahden hengen huoneessa,
buffetaamiainen, Naantalin Kylpylän sauna- ja
allasosaston sekä kuntosalin vapaa käyttö,
1 x buffetlounas matkan aikana sekä 3 tunnin
opastus Naantalissa (esim. Kultarannan
puutarha ja vanha kaupunki).

Matkan aikana kuullaan huimia tarinoita
kieltolaista ja salakuljetuksesta sekä saariston
historiasta. Suuria seikkailuja pullollaan oleva
retki vie saariston menneisyyden saloihin
kieltolain aikakausille. Seikkailujen pääosissa
ovat nokkelat saaristolaiset, virkavalta ja janoiset
asiakkaat.
Hintaan sisältyy teemallinen opastus retken ajan
(4 h), kova tee -paukku, lounas sekä kahvi ja
kahvileipä.

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa,
jolloin matkanjohtajan ja kuljettajan matkat
ovat ilmaisia.

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa,
jolloin matkanjohtajan ja kuljettajan matkat
ovat ilmaisia.

Varaukset ja lisätiedot: VISIT NAANTALI, p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com
M A T K A I L U lehti
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Museot leikkimielellä
Satakunnassa kakkostien varrella sijaitsevat mielenkiintoiset ja monipuoliset
museot, Emil Cedercreutzin museo ja Huittisten museo, tuovat myös tänä
vuonna yleisön nähtäville useita vaihtuvia näyttelyitä. Huittisissa esillä on
leikin ja lapsuuden maailmaa, Harjavallassa puolestaan nukkekoteja, teatteriaihetta ja loppuvuodesta akvarellitaidetta.
Huittisten museon vaihtuvan näyttelyn teemana ovat tänä
vuonna lapset. 23.5.–1.11.2020 on esillä Antaa lasten leikitellä -näyttely, jossa katsellaan elämää lapsen näkökulmasta.
Lapsen elämä ei varsinkaan maaseudulla ole aina ollut pelkkää leikkiä – mutta mitä kaikkea siihen on vuosikymmenien
varrella kuulunut?

Minimaailmoissa
Harjavaltalaisen Emil Cedercreutzin museon nukkekotinäyttelyssä kaikki on miniatyyrikoossa! Näyttely Minimaailmat
– Satakuntalaisia nukkekotiharrastajia on avoinna 18.2.–
12.7.2020 ja esittelee yleisölle neljäntoista nukkekotiharrastajan nukketaloja ja pienoishuoneita.
Tervetuloa värikkäälle matkalle leikin ja mielikuvituksen
maailmaan! Koronaviruksesta johtuen museoiden aukioloajat
saattavat olla poikkeukselliset.
Ajantasaiset tiedot löydät verkkosivuilta
www.harjavalta.fi/museo ja www.huittinen.fi/museo.

Kuvassa Raija Maulan nukkekoti
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Kahvila-Ravintola Savipakari toimii 1850-luvun ruukin leivintuvassa

Käsintehty
Leineperin
Ruukki
1800 –luvun
rautaruukkimiljöö Ulvilassa
Kosken pauhu, sepänpajan kilkutus, käsityöläismökkien kiireetön tunnelma ja Kahvila-Ravintola Savipakarin lähiruoka
rauhoittavat kulttuuriympäristössä kulkijansa.
Omatoimimatkaajalle ruukki tarjoilee ruuhkattoman ja
rauhallisen ympäristön nauttia. Ruukin sepänmökkien käsityöläisputiikeissa on ihania asioita kotiin, lahjaksi tai vaikka itselle pukeutumiseen. Kahvila-Ravintola Savipakarin
1850-luvun leivintuvassa aika pysähtyy lähiruoan ja kahvin
äärellä. Myös pienoismalli, metallitaide, kesäteatterin Jäniksen vuosi, aarrerata sekä uimaranta ja ruukin lampaat ja tarinat tuovat perheiden retkeen iloa.
Ryhmille ruukki tarjoaa lisäksi tilauksesta opastetut ruukkikierrokset, käsillä tekemistä ohjatuissa pajoissa tai vaikkapa matkan muinaisoluiden maisteluun, ympäri vuoden.
Ruukki on avoinna kesä-elokuussa ti-su klo 11-17. Lisäksi
ruukin vuodenkiertoon kuuluvat vaihtelevat TEEMA- tapahtumat sekä kolmet isot markkinat.
www.leineperinruukki.fi
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Tee päiväretki
Leineperin ruukille Ulvilaan

• RUUKIN TARINAT, MUSEOT JA NÄYTTELYT –OPASTUS
• RUOKAILU JA KAHVIT SAVIPAKARISSA,
1850-LUVUN LEIVINTUVASSA
• 9 KÄSITYÖLÄISPUTIIKKIA
YHDISTÄ RETKEEN RUUKILLA
• kesäteatteri
• käsityöpajat
• kokous- ja saunatilat

YHDISTÄ RETKEEN ULVILASSA
• keskiaikainen kirkko
• Jalomäen Umpipiha
• tilamyymälät

RETKIOHJELMAT JA TARJOUKSET:
Leineperin ruukin info 0400 135 190
info@leineperinryykki.fi • leineperinruukki.fi •

Jäniksen vuosi
ARTO Paasilinna // KRISTIAN Smeds
Ohjaus: MIIKKA Hellman

ESITYKSET: Leineperin Teatterissa
Ulvilassa heinäkuussa 2020
LIPPUVARAUKSET:
leineperinteatteri.fi
p. 044 945 2594
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Merenrantaidylliä ja
Unescon maailmanperintöä
Raumanmeren rannalla sijaitsevassa Villa Tallbo´ssa voit
nauttia idyllisen pitsihuvilan ainutlaatuisesta tunnelmasta.
Varakkaan laivanvarustajasuvun rakennuttamassa komeassa
huvilassa tarjoamme Teille elämyksellisen ruokailun.

Monipuolinen seisova pöytä
Villan Tallbo´n seisova pöytä on noutopöytien aatelia ja tunnettu jo kautta matkailevan Suomen. Monilajikkeinen alkupalapöytämme sisältää raikkaita salaatteja, lähituottajien kalaja lihaleikkeleet sekä vihannes- ja erikoispateet.
Lämminruokapöydästä voit valita mieleiset lajikkeet kala-,
liha-, vihannes-, ja kanaruoista. Kaikki tuotteemme on valmistettu laktoosittomina ja gluteenittomina. Ruokailun jälkeen vielä kahvihetki maistuvan pikkumakean kanssa.
Halutessanne räätälöimme Teille myös tarjottavan ruoan
vaihtoehdon runsaine alkusalaatteineen ja jälkiruokakahveineen.

Ravintola Savila sijaitsee Wanhassa Raumassa keskellä
maailmanperintöä viehättävässä puutalossa.Kaupunkiravintolamme on toiminut yli kaksikymmentä vuotta. Loistavan
sijaintinsa, laadukkaiden ruokiensa sekä ystävällisen palvelun ansiosta se on saavuttanut laajan asiakaspiirin suosion.

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.

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
14
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Kuppari imee menneen
elämän, paineen ja stressin pois
Lassi Lähteenmäki

Kuppausta julkisesti tarjoavia
osaajia on Suomessa enää
kymmenkunta. Naantalin
Livonsaaren Hanna on yksi heistä.
Hanna Aro-Heinilä aloittaa työpäivänsä puusaunan lämmityksellä. Päivän ensimmäiset asiakkaat ovat kohta tulossa ja kaiken pitää olla silloin valmiina.
Nokialainen Paula Matikainen on käynyt Kuppari-Hannalla
jo neljä vuotta ja aina olo on tuntunut paremmalta hoidon jälkeen. Paulan mukaan aineenvaihdunta vilkastuu, niska taittuu
paremmin ja kroppa notkistuu kuppauksen myötä.
Hanna Aro-Heinilän mukaan asiakkaat ovat kokeneet kuppauksen tuovat helpotusta mm. verenpaineeseen, tukkoiseen
oloon, migreeniin ja moniin muihinkin vaivoihin.

Ensin saunaan…

Kuppaus on osa vanhaa kansanperinnettä, mutta menetelmät
ovat kehittyneet. Hanna-Aro-Heinilän käsittelyssä on Paula
Matikainen.

Hanna kutsuu Paulan saunan lauteille. Sauna on osa hoitoa,
sillä löylyn lämpö saa pintaverenkierron vilkkaaksi. Paula käy
löylyn jälkeen selin makuulle ja Kuppari-Hanna aloittaa kuppauksen.
– Ensin hierotaan, katsotaan sarvien paikat ja puhdistetaan
iho. Sitten tehdään ihoon naarmut, Hanna sanoo.
Ennen kupattiin häränsarvilla, nyt käytössä ovat modernimmat ja tehokkaammat kupit. Hannalla on tapana pitää kuppausvälineet puhtaina autoklaavin avulla. Kuppausta valvotaan Suomessa tarkkaan ja se on Hannan mukaan hyvä asia.

TULE KOKEMAAN
MITEN YDINSÄHKÖ
SYNTYY!

Verenpaineeseen helpotusta
Hanna Aro-Heinilä muutti Eurajoelta Livonsaareen vuonna
2006. Oulaisista kotoisin oleva Hanna kuppasi jo Eurajoella,
sillä siellä kuppaus oli monille tuttua hommaa. Hanna oppi
kuppaamisen taidon vanhoilta taitajilta ja osaaminen on kehittynyt vuosien myötä.
Kuppauksen syvintä olemusta ei ole paljonkaan tutkittu,
mutta kuppari kyllä huomaa, että sarveen kertyy erilaista,
kuonaista verta.

Kansanparannus on osa kasvavaa
hyvinvointimatkailua
Kuppari-Hannan luontaisparantola on yksi niistä kohteista,
jotka valittiin pari vuotta sitten edustamaan Suomea Visit Finlandin hyvinvointimatkailussa. Visit Finlandin visiossa Suomesta on tarkoitus tehdä luonnollisen hyvinvointimatkailun
kärkikohde vuonna 2025.
Kauniissa hirsimökissä työskentelevä Hanna Aro-Heinilä
on huomannut, että moni hakee kuppauksesta myös matkailuelämyksiä.
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Olkiluodon Vierailukeskuksen tiedenäyttely avaa
ovet sähkön ja ympäristöystävällisen ydinvoiman
maailmaan. Tule kokemaan, miten sähkö syntyy
Suomeen.
Olkiluodon Vierailukeskus
27160 Eurajoki
tvo.fi posiva.fi
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Krookan vierassatama porttina
Selkämeren kansallispuistoon
Merikarvian kalastuksen ja kulttuurin keskus, Krookan satama, toimii porttina
Selkämeren kansallispuistoon. Krookkaan pääsee maitse ja meritse, sillä veneen
voi ankkuroida vierassatamaan.
The Merry Monk Gastropub on Krookan oma olohuone, missä voit nauttia
lähiruokaa tai jo klassikoksi muodostuneita ruoka-annoksia. Rantaravintolaan kannattaa lähteä kokemaan rentoa
englantilaista pubikulttuuria maistellen
samalla vaikka lähellä tuotettuja oluita. Ravintolan rannasta lähtee kesäisin
veneretket Ouran saaristoon ja vierassataman laiturista Porin Reposaareen
on reitistä riippuen 36-39 km ja Kristiinankaupungista Krookkaan noin 55
km. Vierassatamassa veneilijän maksuttomiin palveluihin kuuluvat wc:t, suihku sekä vierailu vuorokauden ajan vierassataman laiturissa. Samasta rannasta
löytyy myös polttoainejakelu.
Paikallisia kalaherkkuja on myynnissä myös lähisavustamossa, Kalaliike
Eljas Sannalla. Perinteikäs kalasavustamo on jokaisen käyntikohde vielä ko-
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tiin lähtiessä, sillä Sannan savukala on
maankuulua. Savustamo palvelee kalanhimoisia päivittäin.
Menneinä vuosikymmeninä myös
Dernjatinin kalasavustamossa Krookassa savustettiin kalaa. Nykyisin rakennus
toimii galleriana ja matkailuinfona, ja
se on valjastettu taiteella ja tapahtumilla. Entiset savustusuunit ovat saaneet
kunniatehtävän ja ne palvelevat näyttelytilana. Tänä kesänä galleriassa pääsee
tutkailemaan muun muassa Suomen Lasitaiteilijoiden näyttelyä Lasinen Horisontti.
Seuraava menovinkki suuntaa rantaravintolan takana sijaitsevaan, amfiteatteria muistuttavaan, merenrantakatsomoon. Siellä esitetään tänä kesänä
rakastettu musikaali, Viulunsoittaja katolla. Paikkakunnan laulu- ja teatterivoima pääsee upeasti esille, kun lavalla

yleisölle tarjoillaan näin iso ja näyttävä
produktio.
Matkailija voi myös lainata satamasta pyörää ja polkaista parin kilometrin
päähän Merikarvian keskustaan tutustumaan Suomen suurimmaksi lukeutuvaan puukirkkoon. Pyöräilyreittejä
pitkin pääsee myös nauttimaan Merikarvianjoen riippusilloista ja tulipaikoista. Aurinkoisena päivänä läheisellä
Mericampingin leirintäalueella voi pulahtaa uimaan ja nauttia vaikka jäätelöt. Leirintäalueen mökeistä voi varata
lomayön, sillä tekemistä Merikarvialla
riittää useammaksi päiväksi.
www.merikarvia.fi
www.merrymonk.fi/
www.instagram.com/kalaliikeeljassanta
www.ouraooppera.fi/
#visitmerikarvia
#kummallisenkodikas
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KALALIIKE
ELJAS SANTA KY

KrOoKaN vIeRaSsAtAmA
P. 044 7246 310

Krookan kalasatama Varvintie 19, Merikarvia
p. 02 551 1221, avoinna joka päivä.

AvoInNa 16.6.-16.8. kLo 11-17
(SuLjEtTu mAaNaNtAiSiN jA jUhAnNuKsEnA 19.-21.6.)

Taidetta, konsertteja ja elämyksiä
12.6.
27.6.
4.7.
11.7.

SuSaNnA aLeKsAnDrA
JeNnI MuStAjÄrVi
KaTrI yLaNdEr
SaMaE KoSkInEn

18.7.
24.7.
8.8.
29.8.

OnEvIoLiN
KaUkO RöYhKä
StAnD uP / MiKkO VaIsMaA
ReD NoSe cOmPaNy

lIpUt eNnAkKoOn kAuPpA.mErIkArViA.fI

Kala-alan perheyritys savustaa pyyntituoretta kalaa
perinteisissä tiiliuuneissa. Maukas matkakohde
jokaiselle Merikarvialla poikkeavalle.
• Myynnissä tuoretta ja savustettua kalaa
• Muista tehdä ryhmävaraus kolmisen päivää etukäteen

KESÄLLÄ 2020 KROOKAN MERENRANTANÄYTTÄMÖLLÄ
MERIKARVIALLA
Stein | Bock | Harnick & Robbins

Krookan vierassatama
Varvintie 5, Merikarvia
Lähiruokaa suurella sydämellä

Avataan kesäkuussa 2020
ma suljettu
ti-to 11.30-21
pe-la 11.30-23
su 11.30-19

Viulunsoittaja
katolla
Ohjaus Aa-Pee Söderdahl

NÄYTÖKSET

To 25.6 Ensi-ilta klo 18
Pe 26.6. klo 18
La 27.6. klo 14
Su 28.6. klo 18
Ma 29.6. klo 18
Ke 1.7. klo 18
To 2.7. klo 18
Pe 3.7. klo 18
Su 5.7. klo 14 & 18
Liput 25 € / aikuinen, 15 € / lapsi, k-market merikarvia, Lavikko Pori
(käteismaksu), www.ennakkolippu.com, Ryhmäliput:
ouraoopperalipunmyynti@gmail.com / puh. 044 527 5273
Original New York Stage Production Directed and Choreographed by Jerome Robbins
This amateur production is presented by arrangement with Music Theatre International (Europe) All authorised
performance materials are also supplied by MTI Europe www.mtishows.co.uk

Vietä
viihtyisä
kesäpäiviä
Lapualla

24.—25.7.2020
Samana viikonloppuna suositut
Lapuan Kankurien myyntipäivät
ja Vanhan Paukun festivaalit
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Lapua
– ystävällinen
yllättäjä
Kahden valtatien varrella Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Lapua yllättää upeilla ympärivuotisilla vierailukohteillaan.
Kulttuurikeskus Vanhan Paukun runsas taide- ja tapahtumatarjonta innostaa kulttuurin ystävää. Entisen patruunatehtaan
alueelle perustetussa Kulttuurikeskuksessa sijaitsevat muun
muassa Lapuan kaupungin museot: Patruunatehtaan museo,
Lapuanliikkeen museo, Pyhälahden valokuvaamomuseo sekä
Lapuan Taidemuseo.
Jokilaakson matkailupuutarhan tuhannet eri lajit: perennat,
pensaat ja puut sekä vuosittain vaihtuvat kesäkukat ilahduttavat paatuneempaakin kävijää. Jokilaaksossa pääset ihailemaan muun muassa yhtä hyötykasvien näytepalstaa, havukasvien näytealuetta, ruusutarhaa sekä kymmenien omenapuiden
omenatarhaa.
Talvilajeista tykkäävän kannattaa suunnata Simpsiön Hiihtokeskukseen, joka läntisen Suomen suurin monirinteinen laskettelukeskus ja kilometrien mittaiset hiihtoladut. Simpsiön
”vuori” on myös kesällä upea liikuntakohde kumpuilevine
luotopolkureitteineen.
Lapualla sijaitsee tehtaanmyymälöitä ja ostospaikkoja kuten Lapuan Kankurit sekä pienpanimo Mallaskuun Panimo.
Lapua on ystävällinen yllättäjä, jonne kannattaa saapua hieman pidemmänkin matkan päästä.
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Kuddnäs
– Topeliuksen lapsuudenkoti
Uudessakaarlepyyssä
Uudenkaarlepyyn kaupunki täyttää 400 vuotta vuonna 2020. Juhlavuoden pääjuhlaa vietetään
sunnuntai-iltapäivänä 6.9., mutta
pitkin vuotta kaupungissa järjestetään monenlaisia erilaisia tapahtumia.
Kuddnäsin museon uudistuneessa puutarhassa saamme tulevan
kesänä nauttia kesäteatterista. Topeliuksen Välskärin kertomukset
saa ensi-iltansa 26.6. ja näytökset
jatkuvat 15.7. asti. Teatteriesitykset ovat ruotsiksi.
Nykarlebys grundare Gustav II
Adolf figurerar också i Zacharias
Topelius klassiker Fältskärns berättelser som sätts upp som sommarteater vid Kuddnäs med premiär den 26 juni. Fältskärns berättelser är en blandning av historiska
fakta och fiktion. Att levandegöra
Topelius historier på just Kuddnäs omfamnas av en speciell magi. Dramatiseringen har gjorts av
Joakim Groth och för regin står
skådespelaren Johan Aspelin. I
rollerna ses amatörskådespelare
från regionen. Bakom satsningen
står föreningen Kuddnäs vänner Kuddnäsin ystävät. Fältskärns berättelser uppförs på svenska och
spelas till den 15 juli.
Tapahtumat löydät
kaupungin nettisivuilta
www.nykarleby.fi

ZACHARIAS TOPELIUS
KUDDNÄS
ÖPPET/AVOINNA
15.5-31.5 10-16
1.6-31.7 10-18
(19.6 10-16)

1.8-31.8 12-17
WWW.NYKARLEBY.FI/KUDDNAS
Gruppbokningar/Ryhmävaraukset: kuddnas@nykarleby.fi / 06 785 6111
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Sommarteater vid Kuddnäs:

Zacharias Topelius

Fältskärns berättelser

Föreställningar 26.6-15.7: ti, on, to, sö.
Bokningar från 3.5.2020:
www.netticket.fi / tel. 0600 399 499
Gruppteaterbokning fr.o.m. 14.4. tel. 050 525 7236
Intresserad av teatermiddag?
Kontakta Juthbacka
restaurang 06 722 0677
Arr. Kuddnäs vänner rf.
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Ylivieskan
n
su PA M PA S
PERJANTAI 5.6.2020

LAUANTAI 6.6.2020

ELLINOORA

SANNI

VESTERINEN YHTYEINEEN

NELJÄ RUUSUA

JP LEPPÄLUOTO

KOLMAS NAINEN

LAS BEPAS

KYYRÖLÄ BIG BAND

LIPUT ILLALLE ENNAKKOON 45 € . OVELTA 50 €
VIP-LIPUT 100 € . VIIKONLOPPURANNEKE 80 €

Sun Pampas
–kaupunkifestivaali
Pohjanmaan sydämessä sykähtää, kun Sun Pampas –kaupunkifestivaali rävähtää käyntiin kesäkuun viides 5. päivä.
Kyseessä on kaksipäiväinen festivaali 5.-.6.6. Ylivieskan jäähallilla loisteliaiden esiintyjien siivittämänä. Jäähalli on laitettu juhlakuntoon jouluvaloineen kaikkineen ja areenapalvelut ovat mitoitettu parhaalla mahdollisella tavalla. Myös VIPlippuja on saatavilla tapahtumailtoihin.
Perjantai-illan valovoimaisiin artisteihin kuuluvat Ellinoora, JP Leppäluoto ja Vesterinen yhtyeineen unohtamatta paikallista väriä Las Bepasta. Lauantai-illan kattaukseen
puolestaan kuuluvat SANNI, Kolmas Nainen, Neljä Ruusua
ja Kyyrölä Bigband.
Lämpimästi tervetuloa viihtymään Pohjois-Pohjanmaalle
Ylivieskan kauppa- ja tapahtumakaupunkiin!
www.ylivieska.fi/sunpampas - www.visitylivieska.fi

Liput Kulttuurikeskus Akustiikka (ti-pe 12-18)
044 429 4545 ja www.ticketmaster.fi.
Ryhmät (arkisin 8-16) 044 429 4546.
VIP-lipulla buffetpöytätarjoilu, kuohuviini & 3 kpl drinkkilippuja ja pääsy alueelle, josta on esteetön näkymä
lavalle. Tapahtuma-paikka Ylivieskan jäähalli KPK
areena, Närhitie 2. Hinnat sisältävät palvelumaksun.

W W W. Y L I V I E S K A . F I / S U N PA M PA S
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Kulttuurimatkailua Killinkoskella

Ki l l i n k o sk en
Wanha Tehdas
Killinkosken Wanha Tehdas Virroilla Pirkanmaalla on suosittu
matkailukohde kotimaan matkailijoiden keskuudessa. Lukuisat
näyttelyt, museaaliset kokoelmat ja suosittu vanhojen tavaroiden kirpputorihalli kiinnostavat yli 25 000 kävijää vuodessa.
Heinäkuun viimeisenä lauantaina juhlistetaan Killinkoski-päivää suurella markkinatapahtumalla.
Kesällä 2020 Wanhalla Tehtaalla on luvassa taide- ja valokuvanäyttelyitä, joita yhdistävänä teemana on luonto taiteen
innoittajana. Touko-kesäkuussa Into-keskukseen avautuu virtolaisten luontokuvaajien Hannele Kaiholan ja Eero Heinosen
Hetkiä-valokuvanäyttely. Kamerataivaan galleriassa on koko
kesän ajan Vuoden Luontokuva 2019 -kilpailun parhaimmistoa. Heinäkuussa Into-keskuksen valloittaa Eurooppalainen
kulttuuriyhdistys taidenäyttelyllään, jonka työt kytkeytyvät
kultakauden mestareiden maalaustekniikkaan, inspiraationa I.
K. Inha, Virrat ja luonto. 1.8.2020-31.5.2021 Into-keskuksessa
on avoinna luontokuvaajalegenda Hannu Hautalan Metsän poika -elämäntyönäyttely.
Maassamme vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi pyydämme
seuraamaan nettisivujamme www.killinkoski.fi kesän tapahtumien ja näyttelyiden, tarkempien aukioloaikojen ja päivämäärien osalta. Facebookissa: Killinkoski Wanha Tehdasmiljöö
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Kulttuurimatkakohde Virroilla
Killinkosken Wanhalle Tehtaalle on kävijöillä vapaa pääsy ja
meillä vierailee vuosittain yli 25 000 kävijää, mukaanlukien
lukuisia linja-autoryhmiä. Maksullisista opastuspaketeista
ryhmille voit lukea lisää nettisivuiltamme. Tervetuloa
tutustumaan teollisuusperintöpalkinnolla huomioituun,
Museoviraston suojelemaan kulttuurikohteeseen!
• Pohjoismaiden ainoa nauhateollisuusmuseo • Tehdasmyymälä*
• Into-keskus – Nyströmin suvun vaiheita ja kultakauden mestarikuvaaja I.K. Inhan elämää* • Kamerataivas ja Kamerataivaan gallerian
valokuvanäyttelyt • Valokuvaamo Tenhola -näyttely • suosittu kirpputorihalli • Killin Galleriassa* taidenäyttelyt kuukausittain koko kesän
ajan • Kuvittaja Marjaliisa Pitkärannan muistoateljee • Josef Stenbäck
ja Killinkoski, pysyvä arkkitehtuurinäyttely* • museaaliset kokoelmat
ja näyttelyt: VPK:n sammutuskalusto*, Nostalgiset lelut*, entisajan
parturi-kampaamo* ja vanhojen opetustarvikkeiden kokoelma
Poikkea maistuvalle munkille ja kahville Wanhan Tehtaan kuppilaan*!
(Rakennuksessa on paljon portaita mutta *tähdellä merkittyihin kohteisiin esteetön pääsy, Into-keskuksessa inva-wc, ulkona LE-pysäköinti.)

Avoinna ympäri vuoden, kesäkausi 15.5.–30.9.

ma–pe 10–17, la 10–15, su 12–17
(pyhäpäivien ym. poikkeukset aukioloajoissa löydät
nettisivuiltamme ja Facebookista)

www.killinkoski.fi
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Kalajoen hiekat kutsuvat
Sulje silmäsi ja anna meren tuoksun leijailla sieraimiisi. Kuule meren kohina ja tunne kuuma
hiekka varpaissasi ja auringon lämpö kasvoillasi. Näe edessäsi pitkä hiekkaranta, meren avara kauneus ja sykähdyttävä auringonlasku. Ollaanko Suomessa lainkaan? Puhdas vesi, kaunis
saaristo ja ainutlaatuinen metsäluonto aivan vieressä muistuttavat: Kyllä vain, ollaan yhdessä
Suomen kauneimmista kolkista.
Perämeren rannalla, valtatie 8:n varrella sijaitseva Kalajoki
tunnetaan komeasta hiekkarannastaan, dyyneistään ja merimaisemistaan. Kalajoen kuuluisat Hiekkasärkät on suomalaisten suosikkilomakohde, jossa voi kokea Suomen meriluonnon tarjoamat mahdollisuudet parhaimmillaan. Ja mikä
parasta; lomailla voit juuri niin rauhassa tai vauhdikkaasti
kuin haluat. Kaikki palvelut ovat kävelymatkan päässä: Ostoskylä, kylpylä, seikkailupuisto, vesipuisto, golfkenttä, ruokaravintolat ja baarit sekä kulttuuria ja viihdettä kaikkeen makuun. Myös majoitusta löytyy juuri toiveidesi mukaan: Voit
asua omassa rauhassa laadukkaassa huvilassa tai tasokkaassa
huoneessa täyden palvelun hotellissa. Tai mikäli mielit aivan
merenrantaan, nauti leppoisasta tunnelmasta Suomen suurimmalla leirintäalueella!

Aktiivista tekemistä koko päiväksi
Vesipuisto JukuPark ja
SeikkailuGolf Kalajoki.
Vesipuiston hurjat vesiliukumäet, huvipuistolaitteet, lämmitetyt altaat ja aurinkoterassit takaavat hauskan päivän koko perheelle! Kesän 2020 uutuutena on vesipuiston viereen avattava
seikkailugolfalue, jossa on 18 jännittävää merihenkistä rataa
sekä suurella terassilla varustettu uusi kahvila-ravintola. jukupark.fi/kalajoki
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Seikkailupuisto Pakka
Eritasoiset seikkailuradat puissa, Suomen pisin vaijeriliuku
hiekkadyynien yllä, Bungee trampolit sekä Archery Tag -jousipyssysota hiekoilla tarjoavat jännittävää ulkoilmaseikkailua
kaiken ikäisille. seikkailupuistopakka.com
Santa’s Resort & Spa Hotel Sani
ja Kylpylä SaniFani
Kylpylä SaniFanista löytyy mm. hierovat vesisuihkut, porealtaat, virtaava joki ja vesiliukumäki. 30-asteisessa vedessä
kelpaa polskia säällä kuin säällä. Saman katon alta löytyvät
myös tasokkaat hotellihuoneet ja huoneistot, sisäleikkipuisto,
ravintola, Meriluontokeskus, pakohuone, keilahalli, kuntosali, parturi-kampaamo sekä hoito- ja hemmottelupalvelut. santashotels.fi/hotelsani
Rautio Sports Surf Center
Vuokraa kulkupeli ja suuntaa vesille! Leirintäalueella sijaitseva Surf Center vuokraa SUP- ja purjelautoja sekä tarjoaa kesävieraille SUP-, purje- ja leijalautailun alkeisohjausta, ryhmäkursseja sekä SUP-melontaretkiä. surfcenter.fi

Tee päiväretki merelle
Merimatka Maakallaan on kesän kohokohta! Maakalla on
ainutlaatuinen kalastajakari noin 18 kilometrin päässä ranni-
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kolta. Se on itsehallintoalue, jossa on karun kaunista luontoa,
vanhoja kalastajamökkejä sekä kaunis puukirkko 1700-luvulta. Maakallaan pääset kesäaikaan perinnepurjelaiva Kaljaasi
Ansion kyydissä tai venetaksi Kiira-laivan viemänä. Paikan
päällä on yleensä saatavilla kalastajien lähivesiltä pyytämää
savusiikaa.

Vieraile vanhassa kaupungissa
Kalajoen vanhassa kaupungissa eli Plassilla vierailija voi sukeltaa vanhan Kalajoen keskukseen markkinatoreineen, jokirantoineen ja puutaloidylleineen. Plassilla voi tutustua myös
Santaholman sahanomistajan jugendhuvilaan Havulaan, pieneen kalastusmuseoon tai vain nauttia kylänraitin ja jokirannan puutalomiljööstä. Plassin historiasta ja tunnelmasta pääsee parhaiten nauttimaan varaamalla oppaan. visitkalajoki.fi/
vanhakaupunki
Muuta tekemistä ja näkemistä Kalajoella: SuperPark
Kalajoki, Ostoskylä Raitti, Lohilaakso, Meriluontokeskus,
Tapion Tupa ja maauimala TapioLand, Keramiikkapaja IsoPahkala, Merenrannan Ratsutila, Kotieläinpiha HuliVili, Kalajoki Golf, Rahjan saaristo
Hiekkasärkkien lankkupolut, Siiponjoen luontopolku, Vihas-Keihäslahden luonnonsuojelualue
Majoitustärpit jokaiseen makuun; luksusta lomaan Kalajoki Keskusvaraamon loma-asunnoissa ja mökeissä, huoletonta majoitusta maineikkaassa kylpylähotelli Santa’s Resort
& Spa Hotel Sanissa, leirintäelämää Suomen suosituimmalla
leirintäalueella, B&B -majoitusta talonpoikaismiljöössä Tapion Tuvalla
www.visitkalajoki.fi
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Bongaa Liminka
– vaikka koko perheellä!
Kiikarit kaulaan ja nokka kohti Liminkaa. Kun lumi ja jää sulavat kevätauringon paisteessa, alkaa Liminganlahdella
jokakeväinen siipien kahina. Matalat
rantaniityt, laajat ruovikot, pajukot ja
rantakoivikot tarjoavat elinsijaa ja levähdyspaikkoja monimuotoiselle lintulajistolle. Liminganlahden lintusesonki
alkaa huhtikuussa hanhien muutolla.
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– Kevät on parasta aikaa tehdä uusia
lintuhavaintoja lahdellamme. Aluskasvillisuus on vielä matalaa, linnut eivät
ole vielä pesimässä tai jatkamassa matkaansa, asiakaspäällikkö Sari Peltoniemi
Hotelli-Ravintola Liminganlahdesta.
Vuosittain alueella tavataan pari sataa
lintulajia, joista iso osa myös pesii alueella. Joukkoon mahtuu monia harvinai-

suuksia: Mustapyrstökuiri, useat hanhilajit, koreat suokukot, karheaääniset räyskät, sirot ja harvinaiset arosuohaukat ja
monet muut saavat luonnontarkkailijan
pään pyörälle.
– Meillä viihtyvät niin pitkän linjan lintuharrastajat kuin perheet, jotka kaipaavat luonnon ääressä rauhoittumisen lisäksi myös muita aktiviteetteja. Vaikka Li-
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minganlahti on mainio päiväretkikohde,
tarjoaa se viihtyisät puitteet yöpyjillekin.
– Niin pienet ryhmät, perheet kuin itsekseen matkaavatkin viihtyvät meidän
valoisissa pohjoismaiseen tyyliin sisustetuissa huoneissa. Ravintolapalvelut,
leikkihuone, sauna ja palju ovat saaneet
kovasti kiitosta vierailtamme, Peltoniemi
hymyilee.
Liminganlahden alueella on useita lintutorneja ja lyhyitä pitkospuu- ja hiekkapolkureittejä sekä tulentekopaikkoja.
Luontokeskus ympäristöineen soveltuu
liikuntaesteisille, ja lintuja pääsee tarkkailemaan myös lastenvaunujen kanssa.
Lintubongailun ohella alueelta löytyvät
mainiot maastopyöräilyreitit – melontamahdollisuutta unohtamatta.
– Voit napata meiltä pyörän vuokralle
ja nauttia kevääseen heräävästä metsästä,
Peltoniemi vinkkaa.
Liminganlahden sesonki jatkuu aina
lokakuulle saakka.
– Arkipakoa ja rauhoittumista tarjoamme myös hiljaisuus- ja luontopaketin
muodossa. Miltä kuulostaisi opastettu
pyörä- tai melontaretki, aamujooga ja
hieronta? Kerro tarpeesi, niin teemme
tarjouksen sinulle, perheellesi tai ryhmällesi.
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HILJAISUUS- JA LUONTOPAKETTI 3 vrk

sisältää majoituksen, lounaat,
opastetun melontaretken
Temmesjoella ja Pohjanlahdella,
opastetun fatbike-retken,
imukuppihieronnan ja
aamujoogan.
Iltaisin rentoudut saunan ja
paljun lämmössä.
Paketin hinta 510,00 €/hlö.
Varaukset: travel@liminka.fi

VISITLIMINKA.FI
Tel. +358 (0)45 204 9733
matkailulehti2_2020_V2.indd 1
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Avaruutta lakeuden yllä riittää, kuva Tuukka Kiviranta.

Aaltoa, avaruutta ja tapahtumien
runsautta lakeudella
Leena Lehto
Enää eivät tulvat aaltoile keväisin lakeuden pelloilla, mutta Aaltoa EteläPohjanmaalla on tarjolla arkkitehtuurin
ystäville ja rakennetusta ympäristöstä
kiinnostuneille. Seinäjoella ja Alajärvellä Alvar Aallon rakennusperintö on
nähtävillä ja vilkkaassa käytössä elämän keskellä. Museovirasto on esittämässä Aallon arkkitehtuuria myös uu-

deksi kohteeksi Unescon maailmanperintölistalle.
Aalto-keskus Seinäjoella muodostuu
kuuden rakennuksen kokonaisuudesta,
joista tunnetuin lienee Lakeuden Ristin
kirkko, joka rakennettiin alueelle ensimmäisenä vuonna 1960. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi seurakuntakeskus,
kaupungintalo, virastotalo, kirjasto ja

teatteri. Näiden jälkeen alue on vielä täydentynyt vuonna 2012 valmistuneella, useilla palkinnoilla arvotetulla
Apila-kirjastolla, jonka on suunnitellut
arkkitehtitoimisto JKMM Oy. Vanha
Aallon kirjasto on remontoitu alkuperäiseen asuunsa ja sinne on kirjojen
lisäksi sijoitettu maailman laajin yksityinen Aalto-lasikokoelma. Seinäjoella

Valkoisuus ja valo luovat Lakeuden Ristin kirkkosalin tunnelman, kuva Katja Lösönen.
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sijaitsee myös Aallon varhaistyö, vuonna 1925 valmistunut Suojeluskuntatalo,
jossa nykyisin toimii Suojeluskunta ja
Lotta Svärd -museo.
Toisessa Aalto-kaupungissa Alajärvellä puhutaan yhdestätoista ”aallosta”. Nuoren arkkitehtiylioppilaan ensimmäisenä julkisena rakennuksenaan
vuonna 1919 suunnitteleman nuorisoseuran ja myöhempien virastojen, seurakuntatalon, kunnansairaalan, veljen
perheen kodiksi rakennetun Väinölän
sekä Aallon toimiston viimeistelemän
kirjaston lisäksi paikkakunnalla on kolme Aallon suunnittelemaa hautamuistomerkkiä. ”Aaltoihin” lasketaan mukaan myös Alvarin ensimmäisen vaimon Ainon suunnittelema kesäasunto
Villa Flora.

Avaruutta ja ”avaruutta”
Valmiita retkiä ja paketteja alueella on
räätälöity – ja räätälöidään toiveiden
mukaan – toki paljon muutenkin kuin
Aallon ympärille. Kierroksen teemaksi voi valita esimerkiksi Mannerheimin
päämaja-ajan Seinäjoella tai ajelun lakeuksilla pohjalaisia ”kaksfooninkisia”
taloja bongaten. Ajellessa voi aueta sekin, miksi Seinäjoki on julistautunut
”avaruuden pääkaupungiksi”, millä
ei viitata niinkään sfäärien herruuteen

kuin maisemien avaruuteen ja isoon ilmatilaan.
Suunnan voi ottaa myös kohti Euroopan suurinta kraatterijärveä Lappajärveä. Järvimaisemien lisäksi reissulla
voi tutustua oikean avaruuden ihmeistä
kertovaan Meteoriittikeskukseen ja Tulivuorikeskukseen, joka puolestaan paneutuu geologiaan ja kivien syntyhistoriaan.
Seinäjoen ja sitä ympäröivän maakunnan matkailun kehittämistä ja markkinointia hoitaa Visit Lakeus Oy, jota
luotsaa toimitusjohtaja Tuula Lahti. Hänen käsityksensä on, että vaikka markkinoinnissa on aiemmin menty paljolti
”Aalto edellä”, näkyy Seinäjoen seutu
nykyisellään yhä voimakkaammin tunnettujen tapahtumien, perhematkailukohteiden ja jatkossa ehkä entistä enemmän myös luonto- ja liikuntakohteiden
kautta. Lakeus-markkinoinnissa mukana olevien kuntien, Alajärven, Alavuden, Kauhavan, Kuortaneen, Kurikan,
Lappajärven, Soinin ja Ähtärin tarjonta
antaa mahdollisuudet monipuolisiin palveluihin.
Erityisenä vahvuutena Lahti pitää
alueen perhematkailukohteita. Vetovoimaisimpia ovat viime vuosina olleet
PowerPark-huvipuisto Kauhavalla, Ähtärin eläinpuisto pandoineen ja Duu-

dsonit Activity Park, joka on siirtynyt
Seinäjoella viime vuoden lopulla avatun
Ideaparkin yhteyteen.

Tulossa ennätyksellinen
tapahtumakesä
Ensi kesän tapahtumia Etelä-Pohjanmaalla odotetaan ennätysluvut mielessä.
Kesän alkuun Ilmajoen Musiikkijuhlat
tuo nähtäväksi lapuanliikkeestä kertovan
uutuusoopperan Hiljaiset perivät maan.
Ooppera on 45-vuotisjuhlavuottaan viettävien Musiikkijuhlien 13. tilausteos.
Juhannuksen jälkeen Seinäjoen Törnävänsaaren valtaa Provinssi, joka muutama vuosi sitten pudotti nimestään pois
musiikillisesti rajaavan rockin. Heinäkuussa kaupungin puolestaan pitävät
liikkeessä Tangomarkkinat, Vauhtiajot
ja Solar Sound -festivaali. Loppukesästä
saatetaan edetä laukalle, kun tämän vuoden Kuninkuusraveja ravataan Seinäjoella heinä-elokuun vaihteessa.
Ja jos suuret tapahtumat väsyttävät,
voi kokeilla hiukan pienempiä, joita niitäkin löytyy pohjalaisittain roppakaupalla. Lähtisitkö vaikka Kurikan Haku
Päällä -festivaaleille. Siellä on harrastettu ”iloista heilanmetsästystä” jo vuodesta 1998 alkaen – ja kuulemma hyvällä
menestyksellä!
www.visitlakeus.fi

Tangokansa kokoontuu Seinäjoelle heinäkuussa, kuva Martti Hautamäki.
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Neljä näkökulmaa
moderniin
suomalaiseen
kuvakudokseen
Teksti: Sari Koskinen
Neljän tunnetun suomalaisen tekstiilitaiteilijan Ariadna
Donnerin, Soile Hovilan, Aino Kajaniemen ja Inka Kivalon yhteisnäyttely Suomen käsityön museossa 4.1.–17.5.2020
tuo hienosti esiin modernin kuvakudoksen monimuotoisuuden. Näyttelyn kuvakudokset edustavat eri tekniikoita, lähestymistapoja ja tyylejä tekijöidensä mukaan. Kajaniemi ja
Donner luonnostelevat luonnokset lyijykynillä piirtäen, Hovila hyödyntää valokuvia värillisen luonnostelun pohjana ja
Kivalo aloittaa tekemisen värikkäästä akvarellista.
Näyttely on myös kunnianosoitus suomalaiselle modernille gobeliinille, jonka perinteet ulottuvat 1900-luvun alkuun ja
Pariisin maailmannäyttelyyn. Varhaisimmat suomalaiset kuvakudokset ovat kultakauden mestarien, kuten Akseli GallenKallelan ja Hugo Simbergin suunnittelemia. Kudottu kuva
-näyttely on kuitenkin ainutlaatuinen, sillä pitkästä perinteestä huolimatta vastaavaa suomalaisten kuvakudostaiteilijoiden
yhteisnäyttelyä ei maassamme ole aikaisemmin järjestetty.
Näyttelyistä saa usein paljon enemmän irti asiantuntevan
oppaan seurassa. Moni taustatarina voi jäädä kuulematta yksin kiertelemällä. Opastusvaraukset verkossa:
www.lyyti.in/Opastustiedustelu
Suomen käsityön museo – sisältää elämyksiä! Kudottu kuva – Moderni suomalainen kuvakudos 17.5.2020 saakka
www.craftmuseum.fi

Soile Hovila. Vastakohtien maailma III, 2018.
Kuva: Henna Mitrunen / Kuvaleipomo

Ariadna Donner. Kirgisialainen perhonen, 2019.
Kuva: Ilkka Hietala

Kauppakatu 25, Jyväskylä | www.craftmuseum.fi
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Aino Kajaniemi.
Lapsuusmuisto 2,
2019.
Kuva:
Aino Kajaniemi
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Jekyll& Hyde Kuva Robert Seger,

Saituri. Kuva Anu Villstedt & Emmi Nummela,

Kaikkien kitupiikkien
esikuva Lahdessa
Kauhuromanttinen suurmusikaali Jekyll & Hyde aloittaa Lahden kaupunginteatterin suuren näyttämön syksyn
5.9. Luvassa on upean musiikin lisäksi
hyytävää jännitystä, yltäkylläistä romantiikkaa ja rosoista erotiikkaa. Vetävää tarinaa siivittää ikuinen aihe, hyvän ja pahan välinen taistelu. Intohimoinen tohtori haluaa poistaa pahuuden maailmasta ja kehittelee laboratoriossaan lääkettä

siihen. Mutta tukea ei tule ja turhautunut
tohtori päätyy toisenlaisiin keinoihin.
Toinen ison näyttämön ensi-ilta on
3.10. Moliérin suosittu komedia Saituri
nauraa ihmisten inhimillisille heikkouksille: tekopyhyydelle, kaksimoralismille, hienostelunhalulle ja ahneudelle.
Molièren kuvaus ihmisen luonteesta on
ajaton ja paikkansapitävä yhä tänäkin
päivänä. Barokin henkeen tehty lavastus

ja puvustus sekä musiikki takaavat hauskan ja upean illan.
Pienen näyttämön helmenä esitetään
Anni Kytömäen kirjaan perustuva Kultarinta, ensi-ilta 30.9. Sukupolvitarinassa luonto antaa voimavaroja ihmisille,
lupauksen vapaudesta ja kyvyn tulkita
metsän kätkemiä salaisuuksia.
Lue lisää
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

Leslie Bricusse – Steve Cudden – Frank Wildhorn

JEKYLL & HYDE

Upea suurmusikaali hyvän ja pahan taistelusta
Jännityksen ja romantiikan täyteisen tarinan
kruunaa suurenmoinen musiikki.
Ohjaus Jukka Keinonen / Ensi-ilta 5.9.2020
LIPUT 45 € / 42 € / 28 € / lauantaisin 51 €
sis. palvelumaksun

Ryhmäedut vähintään 30 hengen ryhmille
Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm)
lktliput@lahti.fi • www.lippu.fi
Ryhmämyynti (03) 752 6000
lktryhmat@lahti.fi
Väliaikatarjoilut (03) 7826 474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi
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Serlachius-museot hurmaavat
ja antavat uusia ajatuksia
Serlachius-museot Mäntässä ovat monen kulttuurinnälkäisen toivekohde. Ei ihme,
sillä herraskainen miljöö, uljas arkkitehtuuri, kiinnostava historia, taidokas vanha taide ja rohkeat nykytaiteen avaukset tarjoavat kaikille kävijöille sykähdyttäviä hetkiä.
Suurin osa Serlachiuksen vieraista tulee kaukaa. ”Puolet kävijöistämme saapuu meille pääkaupunkiseudulta. Kävijämme
matkustavat varta vasten meille viettämään päivää, hetken mielijohteesta poikkeavia ei juuri ole. Meille onkin kunnia-asia, että kukaan ei koe matkansa menneen hukkaan, vaan pystymme

Helene Schjerfbeck, Punaposkinen tyttö, 1927.

TAIDETTA | HISTORIAA | ARKKITEHTUURIA

Kartanon klassikot -kokoelmaripustuksessa yli sata
rakastettua mestariteosta Serlachiuksen kokoelmasta.

KYSY RYHMÄLLESI SOPIVAA RETKIPAKETTIA 040 166 3480
MYYNTI@SERLACHIUS.FI | MÄNTTÄ | SERLACHIUS.FI
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täyttämään monenlaiset odotukset”, kertoo museoiden kehitysjohtaja Päivi Viherkoski.
Monipuolisuus takaa myös onnistuneen ryhmäkäynnin, sillä
isoon joukkoon mahtuu monenlaisia mielipiteitä. ”Minä viihdyin vanhojen tuttujen suomalaisten mestareiden parissa, mutta uteliaana katsoin myös nykytaiteen näyttelyt, vaikken niistä niin välittänytkään”, kertoo kävijä palautteessaan. Suomen
kultakauden taiteen ystäville taidemuseossa on tarjolla Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmia esittelevä Kartanon klassikot. Kartanossa on aina esillä muun muassa Akseli GallenKallelan, Helene Schjerfbeckin ja Albert Edelfetin maalauksia.
Näyttely kokee aika ajoin pieniä muutoksia, kun mestariteoksia
vaihdetaan toisiin ja osa teoksista päätyy lepuutusvuoroon. Nykytaiteen äärelle voi pysähtyä useassa näyttelyssä: taidemuseolla nähdään esimerkiksi Nanna Hännisen vaikuttava retrospektiivi How about the Future?. Historian ystäville on tarjolla
muun muassa tehdastyöläisten kokemuksia Selluportin takana
-näyttelyssä.
Kulttuurimatkailijat ovat vaativia asiakkaita, jotka arvostavat
sekä korkeatasoista näyttelytarjontaa että laadukkaita palveluita. Serlachius-museot satsaavat henkilökohtaiseen palveluun.
Myös taidemuseon sydämessä sijaitseva ravintola Gösta taipuu
monenlaisten ryhmä- ja omatoimimatkailijoiden tarpeisiin:
Mutkattoman purtavan ja kahvikupposten lisäksi tarjolla on kulinaarisia elämyksiä kunkin toiveiden mukaan. Pöytiintarjoilu
tuo kaivatun rauhallisen lepohetken runsaaseen näyttelytarjontaan ja upeaan luontoon tutustumisen lomassa. Kesäisin purtavaa saa myös taidemuseon pihapiirin perinteikkäässä Autereen tuvassa. ”Varaisin aikaa myös järvimaisemien ihailuun ja
jaloitteluun taidemuseon veistospuistossa. Saaressamme piilee
usein yllätyksiä. Kaupungillakin voi kierrellä ja tutustua julkisiin veistoksiin”, vinkkaa Viherkoski lopuksi.
Serlachius-museot ovat avoinna kesä-elokuussa joka päivä
klo 10–18, elo–toukokuussa ti–su klo 11–18. Ajankohtaiset aukiolo- ja näyttelytiedot verkkosivuilta
serlachius.fi .
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Mäntän Klubilla juhlavuosi
Mäntän Klubin juhlavuosi on täynnä upeita tapahtumia, historian havinaa
ja paikallista yhteistyötä
Klubi on toiminut paikallisen harrastustoiminnan, juhlien, kokousten ja muiden tapahtumien keskuksena vuodesta 1920.
Tuleva kesä tuo jälleen tullessaan monipuolisen palvelutarjonnan Mäntän Klubilla. Kansallisen tilanteen salliessa juhlavuoden tapahtumakattaus avautuu uudelleen kesäkuun alusta
alkaen.
Kesäsesongin tapahtumasarjan käynnistää Klubin avoimet
ovet (5.-6.6.2020) sekä juhlagaala 6.6.2020, jossa juhlistetaan
100-vuotiasta Mäntän Klubia ja yhteiseloa vierastalon sisällä.
Gaalaohjelma rakentuu juhannuksena 1920 järjestettyjä Klubin vihkiäisiä mukaillen: tervetulomusiikista vastaa Mäntän
Klubilla alusta alkaen viikoittain harjoitellut Mäntän Tehtaan
Soittokunta ja Mäntän Sekakuoro. Illan aikana kuullaan tarinoita ja puheita Klubin vaiheista, draamaa unohtamatta. Ilta
huipentuu tanssiaisiin, joita tahdittaa gaalatunnelmaa nostattava Vilppulankoski Big Band. Pukukoodi on juhlava tai
1920-luvun tyyliin sopiva. Gaalalippu sisältää ohjelman ja
illallisen ruokajuomineen ja illan tuotto lahjoitetaan Syöpäsäätiölle.
8.6.2020 avautuu Klubin lounasravintola ja À la Carte -palvelut. Klubin keittiö on kiitelty niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Aikanaan Klubi toimi hyvin suljetuin ovin,
talossa kestittiin mm. valtionpäämiehiä ja korkea-arvoisia
virkamiehiä. Tänä päivänä Klubin ovet ovat kaikille avoinna.
Klubin keittiöhenkilökunta suunnittelee ruokalistat perinteitä
kunnioittaen ja kotimaisia raaka-aineita arvostaen.
Kesäaukiolon myötä ja sen mukaisesti avautuu myös jokapäiväisesti valokuvanäyttely Mäntän Klubin sadasta vuodesta. Näyttelyn on koonnut FM Tarja Antikainen ja se on toteutettu yhteistyössä Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan kanssa.
Valokuvat ovat peräisin Gösta Serlachiuksen Taidesäätiön kuva-arkistosta sekä sota-arkistosta (SA-kuva). Valokuvanäyttely kertoo niin Klubin rakennusvaiheista, arkkitehtuurista kuin
eri vuosikymmenten kerrostumista ja elämästä Klubilla sadan
vuoden aikana.
Vuorineuvoksetar Ruth Serlachius vaikutti Klubin tapahtumiin ensimmäisten vuosikymmenten aikana paljon. Hänen
vaikutuksensa myös mänttäläiseen yhdistyselämään oli voimakas. Hän teki aloitteen muun muassa hyväntekeväisyysyhdistys Säde ry:n perustamiseen, joka säätiöitiin tuonnemmin
yhdistyksen lopetettua toimintansa 1970-luvun lopulla. Säätiön varoja on sittemmin käytetty lähinnä vanhusten avustamiseen.* Klubi toimi myös Mäntän Martat ry:n kokoontumispaikkana aikanaan. Yhteistyö yhdistysten kanssa jatkuu
edelleen. Klubi 100 -juhlavuoden alkuvuodesta käynnistetty
yhteisöllinen ”Aina oikein” -kaulahuiviprojekti toteutetaan
yhdessä Mäntän Martat ry:n ja Taitokeskus Mänttä:n kanssa.
Projektin tavoitteena on neuloa yhteensä 100 metriä kaulahuiveja. Huivit yhdistetään ja mitataan joulukuussa järjestettävissä Klubin perinteisissä joulumyyjäisissä ja niistä saatu
tuotto ohjataan vanhuksille. Kannustamme vierailijoitamme
mukaan yhteisölliseen projektiin. Taitokeskus Mänttä ottaa
vastaan lankalahjoituksia projektille aukioloaikoinaan.
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Yrittäjä Iris Mäkinen
Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Klubin lavalle nousee
huikeita kotimaisia artisteja. Lauantain konserttiyleisöä viihdyttää rakastettu Teemu Roivainen ja huikea Guardia Nueva
-orkesteri. Perjantai-iltaan tuo tunnelmaa kotimaisten iskelmäklassikoiden myötä oululainen palkittu naistrio, Lumoa!
Luvassa on lisäksi 60-luvun bluesia The Oakfieldmenin vauhdittamana. Klubin emäntä lupaa, että tansseja ei unohdeta tänäkään viikonloppuna.
Liput kesän maksullisiin tapahtumiin ovat jo myynnissä
Klubin verkkokaupassa www.klubin.fi. Kevätkaudelta peruuntuneita tapahtumia toteutetaan myöhemmässä vaiheessa.
Klubin tapahtumakalenteri päivittyy osoitteeseen https://klubin.fi/fi/mantan-klubi/klubi-100-vuotta

Tervetuloa Mäntän kesään!
Mäntän Klubi
1920-2020

TAITEELLINEN TARJOUS

109€

➻ Serlachius-museot Gustaf ja Gösta
➻ Aamiainen
alk.
/2hlö
➻ Majoitus Klubin tai Honkahovin economy-huoneessa
Ravintolamme palvelevat kesäaikana 8.6.–31.8.2020.
Tarkemmat aikataulut, Klubin à la carte- menu sekä
Klubin ja Honkahovin lounaslistat:

www.klubin.fi
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Lisätietoa tonteista
ja asumisvaihtoehdoista
www.jokioinen.fi

JOKIOISTEN
MUSEORAUTATIE
Höyryjunamatkoja
ja resiinaretkiä.
Tervetuloa kiireettömälle
matkalle menneisyyteen!

www.jokioistenmuseorautatie.fi
www.facebook.com/museorautatie

Lasten Maatalousnäyttely Mansikki
– Landein Lastentapahtuma!
Lauantaina 7.9. klo 10-18 Elonkierto-puistossa (Ojaistentie 44, Jokioinen).
Eläimiä ja elävää musiikkia, koneita ja koettavaa koko päiväksi!
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Monimuotoiset puistot
Jokioisten kartanolla
Kirjoittajat: Merja Hartikainen ja Stiina-Liisa Pirkkamaa
Puutarhoista, puistoista ja kartanoista kiinnostuneen matkailijan kannattaa tulla kauempaakin Jokioisille tutustumaan kolmeen eri puistokokonaisuuteen.
Kunnan sydämessä, Loimijoen varrella seisoo komea Jokioisten kartano, jota ympäröi vehreä puisto. Kartano useine talousrakennuksineen muodostaa hienon ja näkemisen arvoisen
kokonaisuuden. Kartanon nykyiset rakennukset ovat 17001800-luvulta ja vanhimmat 200-vuotiaat tammet kartanon
huomattavimman omistajan Ernst Gustaf von Willebrandin
ajoilta. Matkailija voi kuunnella kartanoon ja sen puistoon
liittyvät tarinat puistossa sijaitsevan äänioppaan avulla. Kartanon Tapulimakasiinissa on kesäisin vaihtuvia taidenäyttelyitä,
joihin voi maksutta tutustua.
Wendlan puutarha sijaitsee myös Jokioisten kartanon alueella, vanhan valkoisen parsinavetan takana, lähellä Tietotaloa. Se on nimetty von Willebrandin vaimon, Wendla Gustavan mukaan. Puutarha esittelee kartanon vanhoja puutarhakasveja ja tutkittuja, FinE®-tavaramerkin saaneita koriste- ja
marjakasveja. Sinne on istutettu myös muita monimuotoisia
suomalaisia kasvikantoja, kuten japaninruusukvitteni- ja ilmasipulikokoelmat. Puutarha on maksutta avoinna ympä-

Kartano. Kuva Juha Heikkilä

rivuotisesti. Puutarha on osa Luonnonvarakeskuksen koordinoimaa kasvigeenivarojen suojelutyötä.
Tänä kesänä Wendlan puutarhaa opastetaan tiistai-iltaisin
9.6., 16.6. ja 23.6. klo 16-17. Opastus alkaa portilta ja on
maksuton.

Wendlan puutarha &
Jokioisten kartanopuisto
Puutarhat maksutta avoinna ympäri vuoden
Kartanopuistossa ääniopasteet
Tule ja tutustu puutarhakasvien
monimuotoisuuteen Jokioisilla!

Opastetut kierrokset:
merja.hartikainen@luke.fi
luke.fi/wendlanpuutarha
Humppilantie 9E, 31600 Jokioinen

Wendlan puutarha, opastus. kuva Maarit Heinonen, Luke
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Tammela – kulttuuria ja historiaa
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 kansanpuistojen luonnon rauha, rentoudu nuotiolla tulta katsellen ja jää yöksi kokemaan maaseudun kiireettömyys. Tammelan kesään mahtuu upeita tapahtumia
kesäteatterista, konsertteihin ja ennen
kokemattomiin kylätapahtumiin.
Tammelassa nostetaan esille tänä kesänä erityisesti Mustialan historia, tuleehan Suomen maatalousopetuksen
synnystä kuluneeksi 180 vuotta. Samoin Suomen ensimmäinen maaseudun
postitoimisto on perustettu Mustialaan
160 vuotta sitten. Kesän aikana järjestetään kolme kulttuurikävelyä Mustialateemalla. Lounais-Hämeen Oppaat ja
kulttuuripalvelut ovat lisänneet kulttuurikävelyiden määrää kesän aikana. Nyt

Tammelan kirppiskierros
la-su 15.–16.8.2020 klo 10-16

Kaksipäiväisessä
tapahtumassa kierretään
kirppiskohteita lauantaina
Etelä-Tammelassa ja
sunnuntaina Pohjois-Tammelassa.
Tammelan omaperäiset kylät tarjoavat
kokemuksia ja yöpymismahdollisuuksia
myös viikonlopun viettoon.

Reittien varsilla on paljon yksityisiä
kirppiskohteita, joista voit tehdä löytöjä!
Kylissä isommat kirppisalueet, joihin voit
ilmoittautua myös myyjäksi. Reittien
varrella pääset tutustumaan museoihin,
kulttuurikohteisiin mm. Kaukolanharjun
näkötorniin tai istahtaa ruokailemaan
idylliseen kylien pop up-ravintoloihin.

Tervetuloa Tammelaan!

Lisätietoja:
Päivi Paija, puh. 050 376 5162
paivi.paija@tammela.fi
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on mahdollisuus lähteä tutustumaan
Tammelan historiaan ja Tammelaan kyliin kulttuurikävelyiden kautta. Kirppiskierroksen yhteydessä pääsee mukaan
Hämeen härkätien tunnelmaan Portaan
kylän kulttuurikävelyllä. Hykkilän ja
Lunkaan kylien historiaa kuullaan heinäkuussa.
Hakkapeliittatapahtuman
yhteydessä on myös kulttuurikävely ja
Tammelan kirkon esittely.

Tammelan Kirppiskierrokselle, elokuun kolmantena viikonloppuna monet lähtevät Tammela viikonlopun
viettoon jo pääkaupunkiseudulta saakka. Lauantaina kirppisreitti vie EteläTammelan kyliin mm. Portaaseen,
Letkulle ja Torrolle. Kylien isompien
kirppismyyntialueiden lisäksi pääset
yksityisiin kirppispihoihin. Sunnuntaina kirppisreitti vie Susikkaan ja Teu-

ron 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.

Karkkilan ruukkimuseo
Senkka
Karkkilan ruukkimuseo on valimoteollisuuden historian erikoismuseo. Högforsin ruukin alueella sijaitsevat näyttelykohteet – Suomen Valimomuseo, Työläismuseo ja Högforsin masuuni – esittelevät ruukkilaisten työtä sulan metallin äärellä ja
arkielämää kotoisissa askareissa.
Suomen Valimomuseossa on esillä työkaluja ja koneita, joita on saatu valimosta eri puolilta Suomea. Museon perusnäyttelyssä kerrotaan työmenetelmien muuttumisesta ajan myötä.
Museossa on myös kokoelma Högforsin valutuotteita, kuten
kamiinoita, liesiä ja koristevaluja. Museon yhteydessä toimii
taidegalleria. Museon Lansetti-kaupassa on myytävänä käyttö- ja koristevalutuotteita sekä painotuotteita.
Työläismuseossa voi tutustua ruukkilaisten kotiolojen ja
asumiskulttuurin muutoksiin. Alkuperäisillä paikoillaan säilyneisiin asuinrakennuksiin on sisustettu eri aikakausien työläiskoteja. Entisessä leivintuvassa eli Pakarissa toimii kesäkahvila. Museon pihamaalla on kotieläimiä.
Högforsin masuunissa pääsee Karkkilan historian rautaisille juurille. Karkkilan kosken partaalla sijaitseva masuuni
kertoo takkiraudan valmistuksesta Karkkilassa 1800-luvulla.
Masuuni on Museoviraston restauroima historiallinen kohde.
www.karkkila.fi

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

Lisätietoja puh. 0500 938 337 ja www.karkkila.fi
Tehtaanpuisto, Bremerintie 10, Karkkila
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Tanssia ja
teatteria
Esakalliolla
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.
Tänä vuonna Suomen kansan rakastaman
tangomestarin Unto Monosen syntymästä tulee 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
Pertti Koivula. 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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Elämältä kaiken sain
Hämeenlinnan Uudessa Kesäteatterissa tuttuun tapaan komediaa ja romantiikkaa
Kesällä 2020 hitit Pepe Willbergin tuotannosta kajahtavat komeasti loistavien laulajien ja livebändin
esittäminä musiikkikomediassa Elämältä kaiken
sain.
Elämältä kaiken sain on nykypäivään sijoittuva
inhimillinen tarina rakkaudesta, elämästä ja vanhasta kitarasta, joka sotkee kaiken. Se on romanttinen komedia, jossa elämä yllättää ja rakkaus kipunoi. Lopussa voi vain huokaista: mikään ei mennyt
niin kuin piti, mutta kaikki meni silti ihan hyvin!
Näytelmän taustalla soivat Pepe Willbergin laulut
1970-luvun alusta nykypäivään.
”Tähän juttuun haettiin hyvin laulavia, komiikantajuisia ja pelimannihenkisiä näyttelijöitä, joiden tekemisessä on oikeanlaista kepeyttä.” kertoo
toinen käsikirjoittaja ja itsekin lavalle nouseva Otto
Kanerva. Hänen lisäksi tämän ihastuttavan musiikkikomedian tähtinä loistavat Maija Rissanen, Anna
Hanski, Leena Rousti, Ilkka Koivula ja Miikka J.
Anttila. Mukana on myös kapellimestari Antti Vauramon johtama live bändi.
www.hukteatteri.fi
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Lassi Lähteenmäki

Polkija ehtii aistia
saariston paremmin
Lassi Lähteenmäki

Rannikkoreitillä viehättävät monet ruukinkylät.
Saariston rengastie johdattelee pienten saarien ja kylien halki.
Polkupyörämatkailu on vahvassa murroksessa ja sen mahdollisuudet on huomattu. Hitaasti edeten polkija aistii ympäristön paremmin, haistaa viljapellon
tuoksun ja iho ottaa lempeästi vastaan
lämpimät ilmavirtaukset. Polkiessa
ehtii pysähtyä nopeasti vaikka ihailemaan laitumen lehmiä tai huikeita merimaisemia. Pyöräilymatkailija pysähtyy mielellään myös ruokailemaan tai
kahvittelemaan seudun paikoissa.
– Tämän päivän pyörämatkailija haluaa satsata paikallisiin tuotteisiin ja
vierailla pienillä paikkakunnilla käyttäen rahaa enemmän kuin monet muut
matkailijat, vahvistaa Kemiönsaaren
matkailupäällikkö Benjamin Donner.
– Matkailijoiden määrä on Saariston
rengastiellä kasvanut useiden vuosien
ajan ja viime vuonna kasvua oli noin
20 prosenttia, iloitsee Paraisten matkailupäällikkö Niina Aitamurto.
Saariston rengastie on tänä vuonna
auki kaksi viikkoa aiempaa kauemmin.
Reitin koko lauttaosuus toimii nyt toukokuun puolivälistä elokuun loppuun
asti.

Kaksi erilaista
reittiä saaristossa
Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen suosituimmat matkailureitit ovat
Saariston rengastie ja Rannikkoreitti.
Rengastie on jo 24-vuotias. Rannikkoreitti perustettiin viisi vuotta sitten.
Saariston rengastie kulkee Paraisten, Nauvon, Korppoon, Houtskarin,
Kustavin, Velkuan, Rymättylän ja mm.
Naantalin maisemissa. Reitin varrella
polkija löytää pieniä kyliä, viehättäviä
saaria ja mainioita yöpymispaikkoja.
Rannikkoreitti lähtee Salosta. Matkan varrella on mm. Perniö, Taalintehdas, Kasnäs, Teijo, Hanko ja Tammisaari. Rannikkoreitin erikoisuuksia
ovat elävät ruukkikylät, Pohjoismaiden korkein majakka ja Teijon kansallispuisto. Molempien reittien varrella
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Pyörämatkailuasiantuntija Pirjo Räsänen vieraili Rannikkoreitillä Rosalan saaren
tunnelmallisessa viikinkikylässä.
kimmeltää Saaristomeren kansallispuisto.

Valitse oma reittisi
Pyöräilyreitit ovat ohjeellisia ja jokainen voi poiketa siitä, mikäli haluaa.
Esimerkiksi Saariston rengastien varrella kannattaa hakea uusia suuntia
hyppäämällä yhteysaluksen kyytiin.
Rannikkoreitillä pyörämatkailijoille
on tarjolla nyt myös lyhyitä päiväretken mittaisia reittejä.

Jos matka-aikataulu on väljä, ehtii
pyöräillä molemmilla reiteillä. Pyöräilyreissua kannattaa suunnitella etukäteen hyvin. On varmistettava, milloin
kulkee viimeinen lautta tai lossi. Monet majoituspaikat ovat pieniä, joten
petipaikka kannattaa varata etukäteen.
Saariston kesässä on lukuisia kulttuuritapahtumia. Niissä kannattaa poiketa, jos aikataulu sen sallii.
www.kustrutten.fi
www.saaristonrengastie.fi
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Mustion linna – matkailuhelmi
läntisellä Uudellamaalla
Mustion Linna sijaitsee Länsi-Uudellamaalla, Raaseporin
kaupungissa, vain noin reilun tunnin matkan päässä Helsingistä ja Turusta. Mustion Linnan kartano rakennettiin vuosina 1783–1792 Magnus Linder II toimesta. Nykyään museona toimiva päärakennus on Suomen suurin ei-kirkollinen
puurakennus ja se edustaa tyylisuunnaltaan siirtymäkautta
rokokoosta uusklassisismiin, kun taas sisustus on kokonaan
kustavilainen.
Päärakennuksen mielenkiintoisimmat kohteet ovat parkettilattiat, erityisesti neljästä eri puulajista tehty patruunan
työhuoneen lattia ja toisessa kerroksessa sijaitseva vierashuone, “kuninkaan huone” jossa yksi kuningas (Kustaa III)
ja kaksi tsaaria (Aleksanteri I ja Aleksanteri II) ovat levänneet.
Eräs Mustion Linnan loistokkaimmista aikakausista oli
Hjalmar Linderin aikana, 1900-luvun ensimmäisinä vuosina. Hän omisti mm. maata yhteensä 64 000 ha ja osti yhden
Suomen ensimmäisistä autoista vuonna 1902. Muiden mukana Hjalmar Linderin vieraina Mustiolla ovat olleet Jean
Sibelius ja Louis Sparre.

Päärakennusta ympäröi yksi Suomen
suurimmista yksityisistä vanhoista puistoista
Puisto rakennettiin alun perin barokkityyliin vuonna 1787,
mutta Fridolf Linder uudisti puiston 1800-luvun lopulla
englantilaistyyliseksi puistoksi. Hän istutti puistoon monia
eksoottisia, Suomessa epätavallisia puita eri puolilta maailmaa. Nykyään puisto tarjoaa rauhaa sielulle kiemurtelevine
polkuineen, huvimajoineen, romanttisine siltoineen, patsaineen sekä ainutlaatuisine kelluvine lummepolkuineen. Puistoon on vapaa pääsy.
Puisto ja Linna sijaitsevat lähellä vanhaa viehättävää Mustion ruukkikylää, jonka historia ulottuu ruukkiteollisuuden
alkuaikoihin 1500-luvun lopulle. Monet perinteiset okrankeltaiset ja punamultaiset rakennukset ovat peräisin rautaruukin ajoilta. Linnakierros kartanossa oppaamme johdolla
on elämys!

felt” toimii myös hotellina. Edelfelt rakennettiin 1800-luvulla kuuluisan arkkitehti Edelfeltin piirustusten mukaan.
Mustion Linna – lämminhenkistä vieraanvaraisuutta jo
vuodesta 1792 ainutlaatuisessa ympäristössä.
www.mustionlinna.fi

Mustion Linnan
Ravintola Linnankrouvin
lautasille luodaan taidetta
ja tunnetta.

Ravintola Linnankrouvin lautasille
luodaan taidetta ja tunnetta
Entisessä Kartanon vaunuvajassa luodaan makuja, jotka jäävät mieleen! Ruoka on huolella suunniteltu, järkähtämättömällä intohimolla valmistettu ja jokaisen annoksen takaa
löytyy näkemystä elämästä, nautinnosta ja ilmaisun voimasta. Keittiön meininki on dynaaminen, riehaantuen välillä tekemisen ilosta ja samalla jokainen työntekijä ottaa itsensä ja
työnsä vakavissaan.

Matkailuhelmi Mustion Linna
on itse nähtävä ja koettava,
sen tiesivät jo entisaikojen
kuninkaat ja tsaaritkin!

Mustion linnan viisi historiallista
rakennusta toimivat hotellina
Hotellirakennukset sijaitsevat idyllisessä puistossa, jonka
läpi virtaa luonnonkaunis Mustion joki. Viehättävät, moderneiksi hotellihuoneiksi kunnostetut 1800-luvun alun rakennukset olivat ennen rautaruukin työläisten ja palvelusväen
asuntoja. Mustion Linnan viehättävä siipirakennus ”Edel-
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Lämminhenkistä vieraanvaraisuutta
jo vuodesta 1792
www.mustionlinna.fi
+358-19-36231 / info@mustionlinna.fi

39

Woikoski Feeling
Woikoski Feeling kohteet ovat Mäntyharjulla sijaitseva WHD Gård, Woikosken tehdasmuseo ja Repoveden kansallispuiston syleilyssä sijaitseva Kirjokiven Kartano. Lisäksi Woikoski Feeling
tarjoaa tasokkaita mökkimajoituskohteita.
WHD Gårdilla sijaitseva Woikosken
automuseo on yksi Suomen kattavimmista kokoelmista. Autojen värikkäät
tarinat liittyvät Woikoski oy:n sekä
omistajasuku Palmbergin historiaan,
lisäksi joukosta löytyy suomalaisen au-
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tourheilun helmiä. WHD Gårdilta löytyy myös tasokasta majoitusta, ravintolapalveluita sekä laaja hyvinvointipalveluiden ja aktiviteettien kirjo.
Woikosken tehdasmuseo kertoo tehtaan tarinan vuonna 1882 perustetusta
kimröökitehtaasta nykyiseksi Oy Woikoski Ab:ksi. Jännittävä museokierros
alkaa kävelyllä siltaa pitkin kuohuvan
Voikosken yli vanhaan tehdasrakennukseen.
Kirjokiven Kartano on 1890-luvun
lopulla rakennettu, tunnelmallinen

paikka unohtumattomille juhlille, yritystapahtumille sekä majoittumiselle.
Kartanon historia kytkeytyy Rudolf Elvingin ja paperiteollisuuden historiaan.
Woikoskella sekä Kirjokiven Kartanolla on aikojen alusta saakka käynyt paljon vieraita, joille on esitelty
Järvi-Suomen luonnon kauneutta ja illat huipentuivat paikallisten herkkujen
äärellä. Woikoski Feeling tuo entisajan
aidon vieraanvaraisuuden nykypäivään
ja palvelee asiakkaitaan laadukkaasti,
värikkäiden tarinoiden saattelemana.
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Kirka-musikaalin
päärooleissa
oikeasti veljekset!

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

Veljekset Mikael Saari ja Markus Waara nähdään ensimmäistä kertaa samalla ammattinäyttämöllä Kouvolan teatterin Kirka-musikaalissa. Veljekset myös näyttelevät veljeksiä, kun
Kirkan roolin tekee Saari ja Waaran rooli on puolestaan Kirkan veli Sammy Babitzin.
Mikael Saari on yksi Suomen valovoimaisimmista musikaalitähdistä, joka on nähty myös TV:n puolella mm. Tähdet
tähdet -ohjelmassa. Keväällä 2020 Mikael tekee miespääosan
suurmusikaalissa, We Will Rock You, Helsingin messukeskuksessa. Myös Mikaelin veli Markus Waara on näyttelijä ja
musiikkiteatterin ammattilainen, joka on esiintynyt muun muassa Helsingin Kaupunginteatterissa, Lahden kaupunginteatterissa, Kansallisteatterissa ja Tampereen Työväen Teatterissa.
”Olemme vuosia miettineet, että olisi mahtavaa päästä tekemään yhdessä jotakin, sillä aikuisiällä emme ole päässeet
työskentelemään yhdessä”, veljekset fiilistelevät ja jatkavat:
”Nyt meille aukesi mahtava mahdollisuus tehdä jälleen yhteistyötä, vieläpä näytellen Babitzinin veljeksiä!”
Kirka-musikaali saa ensi-iltansa Kouvolan Teatterin suurella näyttämöllä 5.9.2020. Musikaalin ohjaa Niko Taskinen
(vier.) ja koreografioista vastaa Antti Lahti (vier.).
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SYKSYLLÄ KOUVOLAN TEATTERISSA

Tarina rokkarista,
joka hurmasi
äänellään koko
Suomen ja jätti
ainutlaatuisen
jälkensä musiikkihistoriaan.
Nimiroolissa

MIKAEL SAARI
ENSI-ILTA 5.9.

Liput ovat myynnissä nyt!
RYHMÄT (05) 7400 300, ma-pe klo 9–16
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Imatra Ballet 2020 Kuva: Mainostoimisto Dominus, Noomi Levo

Balettitaidetta
Hamina Bastionissa
Tulevana kesänä, heinäkuussa, juuri ennen Hamina Tattoo Festivaalin alkua St
Petersburg Ballet Theatre esittää historiallisessa maisemassa, Hamina Bastionissa, Pjotr Tšaikovskin klassikkoteoksen ”Joutsenlampi”.
Baletin suojelijana toimii valtioneuvos Riitta Uosukainen.
Tapahtuman yhteydessä muotisuunnittelija, taiteilija Jukka Rintala järjestää Haminaan “Garden of Dreams”näyttelyn Pormestarintaloon.
Hamina Bastionin vanhat linnoitusholvit, juhlava kate ja arvokas ympäristö luovat klassiselle balettiteokselle
ainutkertaiset puitteet.
Esityksessä nähdään kuusikymmnetä
tanssijaa ja sinfoniaorkesteri.
Vastaavanlainen, yli sadan esiintyjän
spektaakkeli koettiin kesällä 2017 Olavinlinnassa.
St. Petersburg Ballet Theatre, SPBT,
esittää Pjotr Tšaikovskin ”Joutsenlam-
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men” torstaina 30.7. ja perjantaina 31.7.
alkaen klo 20.00.
Joutsenlampi on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista ja arvostetuimmista
baleteista. Alkuperäinen Joutsenlampi
esitettiin ensimmäisen kerran Moskovassa, Bols´oi-teatterissa 20. helmikuuta 1877. Nykyisten esitysten koreografia perustuu yleisesti Marius Petipan
ja Lev Ivanovin koreografiaan vuodelta 1885 – niin myös tällä kertaa Ballet
Bastionin esityksesssä.
Teos on valloittanut SPBT:n esittämänä suuria yleisöjä ympäri maailman.
SPBT vierailee jatkuvasti kuudella
mantereella, useissa eri maissa. SPBT:n
esityksiä on viime vuonna nähty
USA:ssa, Ranskassa, Isossa-Britaniassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa,
Japanissa, Kiinassa ja Etelä-Afrikassa.
Vuosittain St. Petersburg Ballet
Theatrella on esityksiä keskimäärin
250.

Syksyllä yksinomaan Lontoossa,
London Colisseumin neljässätoista esityksessä kävi reilut 35 000 katsojaa.
Muun muassa Daily Telegraph ja
Guardian ovat kuvanneet SPBT:n esityksiä seuraavasti:
“ SPBT esittää klassista balettia taidokkaasti, arvostaen baletin alkuperäistä perustaa. Klassinen baletti elää ja voi
hyvin osaavissa käsissä”
“SPBT on tyylikäs, huippuluokan
baletti. Sen suunnitelmallisessa tarkkuudessa yhdistyvät ilmaisun raikkaus,
akateeminen kurinalaisuus ja kunnioitus ohjelmistoa kohtaan.”

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

muodossa. Tästä kehkeytyy rakkaustarina, jota ohjaavat sekä valon että pimeyden voimat.
Konstantin Tachkinin perustama St.
Petersburg Ballet Theatre (SPBT) on
yksi maailman tunnetuimmista klassisen baletin johtavista tulkitsijoita.
Yhteistyö SPBT:n ja Saimaa Arts and
Marketing (MKB)- tapahtumatuottajan
välillä on jatkunut pian kymmennen
vuotta. Pisimpään on toteutunut uuden
vuoden Imatra Ballet tapahtumasarja.
Imatralla nähdään tulevana uutena vuo-

tena “Imatra Ballet Juhlagaala”, joka on
kymmenes SPBT:n ja MKB:n yhteistuotanto.
Ballet Bastioni tapahtuma järjestetään hyvässä yhteistyössä Haminan
kaupungin, Hamina Tattoo Festivaalin
ja useiden muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi
baletin juhlaan historialliseen Hamina Bastioniin, Ballet Bastioni tapahtumaan.
www.balletbastioni.fi

St Petersburg Ballet Theatre
60 TANSSIJAA JA SINFONIAORKESTERI

Pjotr Tšaikovski

Pokka pitää
kylpylälomalla
Iki-ihana Pokka pitää ja Hyacinth Bucket
nähdään kesällä Imatran Kesäteatterissa.
Paketoimme iloisen kylpyläloman, johon
sisältyy myös teatterilippu.

Hamina Bastioni

30.- 31.7.

2020

TO 30.7. klo 20 ja PE 31.7. klo 20

balletbastioni.fi
Raatihuoneenkatu 12, Hamina

Liput Lippu.fi
Hinnat sisältävät lipunmyynnin palvelukulut.
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Muutokset mahdollisia

68 € • lapset alle 12 v. 58 € • ryhmät 65 € (min. 10 hlö)

Teatteripaketti 25.6.–2.8.2020
alk. 89 € / hlö / vrk / 2 hh
Hintaan sisältyy majoitus 2 hh, kesäteatterilippu,
runsas buffetaamiainen, vapaa pääsy kylpylä
Taikametsän 16 altaalle ja saunoihin, kuntosali,
pysäköinti ja wi-fi. Puolihoitolisä 16 €/hlö.

Tutustu ja varaa
imatrankylpyla.fi
myynti@imatrankylpyla.fi
p. 0300 870 502
Puhelun hinta (+0,69 €/min +pvm/mpm)
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Matkailu – arjen vastakohta?
Elämä on pääosin arkea. Hyvin monelle arki on arkista ja
usein myös raskasta. Tarvitaan arjen vastakohta, useimmiten
se on loma (työstä). Monesti se tarkoittaa myös poistumista arkisista ympyröistä, kuten kotoa. Matkailu on yksi väline,
jolla irrottaudutaan arjesta. Matkailu on eroa tavanomaisesta.

Simo Palviainen, Aurana Oy
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Matkalle lähteminen pyrkii tyydyttämään jonkin tarpeen,
useimmiten se liittyy paitsi irrottautumiseen, myös erilaiseen,
poikkeavaan olemiseen. Sillä on tekemistä vapauden kanssa,
mutta paljon myös uteliaisuuden, oppimisen ja kokemushakuisuuden kanssa.
Kaikki eivät lähde kuitenkaan matkalle. Syynä voivat olla
rahan puute, ajan puute tai vain se, että ei tunne tarvetta lähteä
mihinkään; kotona on hyvä olla, myös lomalla. Joskus syynä
voi jopa olla liiallinen matkailu. Ei koeta enää tarvetta mennä mihinkään kun ”kaikki” on jo nähty, mikään ei oikeastaan
enää sykähdytä, tuntuu että kaiken voi liittää jo aiemmin koettuun; eksoottisuus on haihtunut.
Matkailu on ollut nouseva trendi jo vuosikymmeniä. Matkailu Suomessa on myös noussut hurjasti viime aikoina. Kotimaan matkailu on loistava vaihtoehto sille joka luulee nähneensä kaiken.
Kotimaa on hyvin monella mittarilla eurooppalaisia kilpailijoitaan parempi. Sellaisia ovat mm. turvallisuus, terveys ja
hygienia, ICT-valmiudet, infrastruktuurin toiminta, ympäristöasioiden toimivuus ja kansainvälinen avoimuus.
Sinulla on todennäköisesti ihan naapurissa matkailukohde,
jossa et ole käynyt. Se on lähellä, sinne meno on yksinkertaista, nopeaa ja halpaa ja se tarjoaa aivan yhtäläiset mahdollisuudet uusiin kokemuksiin, oppimiseen ja arjesta poikkeamiseen,
kuten mikä tahansa kaukokohde.
Tätä kirjoitettaessa on matkailijan taivaalle kertynyt synkkiä epävarmuuden pilviä. Ei voi olla varma, missä määrin ja
millaista matkailua voi tämän ilmestyessä harjoittaa. Jos kuitenkin pääset matkalle, matkaile vaihteeksi kotimaassa. Kohteesi saattaa olla eksoottisempi kuin luuletkaan!
Simo Palviainen
Kehitysjohtaja, YTT
Aurana Oy
simo.palviainen@aurana.fi
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Juha Vainio –
Sellaista
elämä on
Mikkelin Naisvuoren kesäteatterissa nähdään tänä kesänä Juha Vainion elämästä kertova musiikkinäytelmä Sellaista elämä on. Mukaansatempaava näytelmä kuljettaa katsojat läpi
Vainion elämän jazz-baarin pianistista, viinanhuuruisten vuosien kautta suomalaisen musiikin ikoniksi.
Tuhansia koko kansan rakastamia hittejä kirjoittanut Juha
Vainio jäi suomalaisen musiikin historiaan erittäin tuotteliaana sanoittajana ja säveltäjänä, jonka lauluja esitti muun muassa Katri Helena, Danny ja Eino Grön.
Vainion laulujen lisäksi näytelmässä käydään läpi hänen
henkilökohtaista elämää, joka oli täynnä ylä- ja alamäkiä,
kunnes lopulta tasaantui raitistumisen myötä.
Suuren suosion Hämeenlinnassa ja Raumalla saaneen näytelmän on käsikirjoittanut Otto Kanerva ja Mikko Kivinen.
Jälkimmäinen myös ohjaa näytelmän Mikkelissä. Pääroolissa Juha Vainiona loistaa Jussi Puhakka, jolla on takana muun
muassa pitkä ura Joensuun, Kotkan ja Lahden kaupunginteattereissa. Muissa rooleissa nähdään Mikkelin teatterista tutut Vintte Viitanen, Marjaana Viitanen, Aapo Oranen ja Tuuli Anikari.Näytelmän ensi-ilta on 27.6. ja esitykset jatkuvat
1.8.2020 asti.
www.mikkelinteatteri.fi
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ET

ESIT YKS

27.6.–1.8.

Käsikirjoitus:
Otto Kanerva ja Mikko Kivinen
Ohjaus: Mikko Kivinen
LIPUT: 044 402 1539 tai
liput@mikkelinteatteri.fi | lippu.fi

mikkelinteatteri.fi
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Venesatama on aivan ruukkialueen kupeessa.

Juankoski – tarina alkaa 1746
Juankoskella pronssinen Juice katselee nimikkotoriaan. Sieltä
patsaan tuntumasta pääsee kesällä aloittamaan uudet Juankosken ruukin AR kierrokset. Kun mobiililaitteella ”laitat kuvat
elämään”, pääset retkille 1746 perustetun StrömsdalsbrukJuantehtaan historiaan. Juice AR kierroksella voit eläytyä Juice Leskisen Juankosken aikaan.
Juankosken ruukkialue Kuopion kupeessa Nilsiän vesireitin varrella on Itä-Suomen vanhin teollisuusalue. Taajama on
rakentunut limittäin tehtaan alueille ja ympärille. Näkemisen
arvoiset teollisuusrakennukset, masuuni, konepaja ja valimo
ovat Juka-joen rannalla vain kivenheiton päässä torilta. Mat-

 Kesätapahtumia
 AR eli lisätyn todel-

lisuuden kierroksia
ruukin historiasta ja
Juicesta
 Museoita ja käynti-

kohteita
www.juankoski.fi
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AR-kierros herättää hovineuvoksetar Ponomarevan eloon.
Kuva Janne Räsänen
kailija voi vierailla Vanhan konttorin näyttelyissä ja Tehtaankirkossa tai tutustua alueeseen www.emuseo.fi/juankoskenruukki -palvelun avulla.
Muuruveden satamalla ja Säyneisen Ruukinrannalla on yhteys 1800-luvun rautaruukin toimintaan. Kummassakin taajamassa on omat museonsa ja kesäkaudella paikalliseen perinteeseen pohjautuvat kesätapahtumansa.
Ryhmämatkailijoille on tarjolla tilauksesta opastettuja
bussi- tai kävely kierroksia asiakkaan toivomin painotuksin:
Juankosken taajama, ruukkialue tai Juice. Lisätietoja www.
juankoski.fi
www.masuunibrunou.fi
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Luostarista kanavien
kautta pappilaan
Heinäveden matkailusihteeri Leena Vlasoff
Kulttuuriretki Heinävedelle on kokemus, joka vie arjen ulkopuolella ja antaa uusia ajatuksia ja kokemuksia. Lintulan
luostari, Puijo-laiva ja Marjamäen pappila tarjoavat yhteistyössä erilaisen lomakokemuksen kulttuurista ja luonnosta
kiinnostuneille pienryhmille. Päivä alkaa tutustumisella Lintulan luostarin kirkkoon ja lyhyellä, opastetulla kävelyllä rukouspolulla. Pienen virkistäytymishetken jälkeen luostarista
siirrytään Palokin laituriin, josta perinteinen sisävesiristeilijä ms Puijo vie matkalaiset Heinäveden reitin kansallismaisemaan kanaville ja koskille. Näitä vesistöjä ovat ihailleet jo
aikanaan oopperalaulaja Aino Ackté ja säveltäjä Otto Kotilainen, joilla kummallakin oli huvila reitin varrella. Heinäveden
kirkonkylän satamasta siirrytään 170-vuotiaaseen Marjamäen
pappilaan, jossa kuullaan värikkäitä tarinoita pappilan historiasta ja elämästä sekä ruokaillaan pappilan runsaasta pitopöydästä. Paluukuljetus vie päivän päätteeksi takaisin Lintulaan,
jossa nunnien hyvän matkan toivotukset saattelevat retkeläiset
kotimatkalle.
Retken lähtöpäivät ovat heinäkuussa ja matkan voi varata
osoitteesta
www.mspuijo.fi

LINTULAN LUOSTARI
Avoinna 1.6. – 31.8.2020 joka päivä
Jumalanpalvelukset
kirkossa arkipäivisin klo 6.00 ja klo 18.00,
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8.00 ja klo 18.00
hautausmaan tsasounassa
Akatistos tiistaisin klo 20.30
Honkasalontie 3, 79830 Palokki
www.lintulanluostari.fi
040 485 7603 (kanslia)
040 485 7558 (kahvio)
040 485 7570 (kauppa)
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Nokka kohti Lapin kesää
Seppo J. Partanen
Kotimaan matkailu saanee kesäksi nostetta koronan ja brexitin elämää koetelleiden tapahtumien jälkeen. Kansainvälinen matkailu ei ole vielä löytänyt
Lapin yötöntä yötä, patikkapolkuja,
hillasoita, sienimetsiä, ruskamaisemia
ja muita matkailukesän kultahippuja. Matkailukohteissa on tilaa ja hinnat ovat kohtuullisia verrattuna talven
vilkkaisiin kuukausiin. Valittavana on
yli 100 000 vuodepaikkaa hotellitasoisessa majoituksessa, mökeissä, retkeilymajoissa ja mitä erilaisimmissa
matkakohteissa isoista matkailukeskuksista erämaamökkeihin ja talomajoitukseen.
Nyt kannattaa tutkia erikoistarjouksia netistä, paikallislehdistä ja tien
varren mainoskylteistä, sillä niitä löytynee aiempia vuosia enemmän. Lapin
kesämatkailu on pyörinyt pääasiassa kotimaisten matkailijoiden avulla.
Kotimaan matkailijoita oli yli 72 % ja
ulkomailta tulleita 28 % kesän 2018
tilastoissa. Talvisin kansainvälisten
matkailijoiden osuus on yli 60 % asiakaskunnasta. Majoitus- ja ruokapaikoissa on kesäisin valinnanvaraa, sillä
niitä on viime vuosina syntynyt valtavasti talvimatkailun tarpeisiin.
Lapin kesä on parhaimmillaan juhannuksesta lokakuun alkuun, jolloin
ruskan merkit alkavat luonnosta kadota ja talvi enteilee tuloaan. Kesäkuun
alkupuoli on kokemisen ja näkemisen
arvoista matkailuaikaa. Luonto herää,
tunturikoivu vihertää, lumi saattaa viipyä varjoisissa kuruissa, kosket vyöryvät valtoimenaan, retkeilyreitit avautu-

vat, korvasienet nousevat, valoa riittää
ympäri vuorokauden, muuttolinnut palaavat. Yö on kateissa Utsjoella toukokuun puolivälistä heinäkuun loppuun
ja Rovaniemellä kesäkuun alusta runsaan kuukauden eteenpäin.

Lappi elää matkailusta
Matkailusta on viime vuosina syntynyt
Lapin keskeisin elinkeino. Lapin kansantuotteesta matkailun osuus on lähes
6 %, kun se koko maassa on noin 2,5
%. Vuonna 2019 kirjattiin 3,1 miljoonaa yöpymistä rekisteröidyissä majapaikoissa. Matkailu työllistää sesonkiaikana jopa 8000 henkilöä. Lapin lentokenttien matkustajamäärä oli viime
vuonna 1,4 miljoonaa. Matkailun on
laskettu tuovan runsaasti tuloa myös
ympäristöön, sen heijastusvaikutukseksi arvioidaan noin viisi kertaa majoituksen majoituksen hinta.

Kesämatkailu
kehitystyön kärkeen
Kesämatkailun kehittäminen on Lapissa nostettu tulevien vuosien kehitystyön kärkeen. Nyt etsitään kiivaasti
kesän houkuttimia, joilla puolityhjät
matkailukeskukset saadaan täyttymään. Talvimatkailu on noussut yksittäisten yritysten ja matkailukeskusten
kehitys- ja markkinointityöllä. Sieltä
ne kesämatkailunkin avaimet löytyvät,
mutta kuka keksii kesälle revontulien
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vertaiset houkuttimet ja innovaatiot.
Toimivatko tuhannet revontuli-iglut
yöttömän yön katselussa vai odottavatko tyhjänä energiasyöppöinä syksyä ja
revontulia? ”Lappilainen luonto, ihmiset ja alueet ovat aitoja – niistä Lapin
matkailun vetovoima syntyy. Maailman puhtain ilma, revontulet, yötön
yö, kaamos, arktiset vedet ja arktisuus
ovat aitoja olosuhteita ja Lapin matkailun vetovoiman lähteitä. Lappilaisista
”aidosti hulluista” ajatuksista syntyy
elämyksellisiä ja kansainvälisiä matkailupalveluja ja -tuotteita: palveluinnovaatioita, toimintamalleja ja viime
kädessä tuloksellista liiketoimintaa”.
”Lapin matkailun sesonkivaihtelut ovat
hyvin suuret; lumettoman ajan matkailu on kehittynyt hitaasti viime vuosina. Lumettoman ajan tavoitteena on
kehittää ajasta toinen vahva sesonki
talven rinnalle vuoteen 2030 mennessä. Matkailun liikevaihdosta 40 prosentin tulisi tulla lumettomasta ajasta
(toukokuu-lokakuu). Erityisesti kansainväliset asiakkaat tulee saada kiinnostumaan Lapin lumettomasta ajasta.
Tämän strategiakauden tavoitteena on
nostaa lumettoman ajan merkitys lähes
30 prosentin tasolle. Se edellyttää laajapohjaista yhteistyötä useiden matkailukeskusten kesken koko Lapin tasolla, kärkituoteteemojen markkinointia
ja kehittämistä asiakaslähtöisesti sekä
aktiivista paketointia ja myyntityötä”.
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Vaellusreitin varrelta, kuvaaja Samuli Kotiranta

Utsjoen uusi tunturireitti

vie vaeltajan keskelle maailmankaikkeuden historiaa
Utsjoen tunturimaastoon on tekeillä uusi vaellusreitti, Arktinen Aikavaellus. Kesällä 2020
valmistuva 14 kilometrin reitti
palvelee tieteestä kiinnostuneita tunturivaeltajia, koulujen
luonnontieteiden opetusta ja
yliopistotason koulutusta. Reitti johtaa Utsjoen keskustasta aina Paistunturin erämaa-alueelle
saakka. Projektin osana kunnostetaan myös tunturiin jo rakennettua retkeilyinfraa.
”Aikavaelluksella kulkeminen on ajassa matkaamista. Jokainen reitillä kuljettu metri vie
vaeltajan historiassa miljoona
vuotta taaksepäin”, kuvailee
Aikavaellus-idean
kehittäjä,
astrobiologi Kirsi Lehto Turun
yliopistolta. Arktinen Aikavaellus kertoo vaeltajalle maailman
kehityksestä jännittävästi ja
kokemuksellisesti. Reitin infotaulut kuvaavat maailmankaikkeuden, maapallon, elämän ja
myös ihmislajin kehittymistä
sekä vaikutuksia ympäristöön.
Reitillä esitellään myös aiheeseen liittyvää saamelaismytologiaa ja -historiaa.
Herkän tunturiluonnon säästämiseksi Arktinen Aikavaellus
kulkee pitkin olemassa olevia
polkuja. Matka alkaa nykyhetkestä, Utsjoen lukiolta, ja
päättyy alkuräjähdykseen, joka osuu Nammajärvien tuliste-
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lupaikalle. Matkalla kuljetaan
Vuolleseavttetvarrin paljakan
yli sekä koukataan läheltä Utsjoen kirkkoa. ”Uusi reitti auttaa
Utsjoen kouluja. Se havainnollistaa miten tiiviisti luonnontieteet vaikuttavat toisiinsa. Tähtitiede, fysiikka,kemia, geologia,
biologia, ja niin edelleen. Ensimmäinen reittiä hyödyntävä
kesälukio järjestetäänkin jo heinä-elokuun vaihteessa”, valaisee projektia vetävän Ochejoga
Utsjoen Ursan puheenjohtaja ja
eläkkeellä oleva lukion lehtori
Juhani Harjunharja.
Aikavaellus on Turun yliopistolla astrobiologian opintojen
tueksi kehitetty opetusmetodi, joka tukee poikkitieteellistä
ymmärtämistä. Se auttaa hahmottamaan pitkiä ajanjaksoja,
luonnollisia muutoksia, sekä tapahtumien syy- ja seuraussuhteita. Arktinen Aikavaellus on
ensimmäinen Turun seudun ulkopuolelle rakennettava ja kyltein merkitty Aikavaellusreitti.
Reitin toteuttavat yhteistyössä Ohcejoga Utsjoen Ursa, Aikavaellus,
Metsähallituksen
Lapin luontopalvelut, Turun
yliopiston Kevon tutkimuslaitos, sekä Utsjoen koulut. Hankkeen rahoittaa Leader Pohjoisin
Lappi.
Lisätietoa: www-sivut:
http://aikavaellus.fi/fi

Aikavaelluksen reittikartta, tekijä Aikavaellus ry.
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Korona sekoittaa pahasti
matkailukevättä
Lassi Lähteenmäki

Lapin hiihtokeskukset hiljenivät. Ravintolat autioituivat. Ruotsinlaivojen matkustajamäärät romahtivat. Korona kaataa matkailuyrityksiä, vaikka valtio tuleekin apuun.
Maaliskuussa on tapahtunut jotain sellaista, mitä ei kukaan voinut edes kuvitella vuosi sitten. Kun pääministeri Sanna Marin (sd) väläytti hallituksen suunnitelmia rajoittaa liikkumista Uudeltamaalta muualle, alkoi kansanvaellus.
Sadat ihmiset lähtivät pohjoisen hiihtokeskuksiin koronaa karkuun. Vähän
myöhemmin Pohjois-Suomen merkittävimmät hiihtokeskukset päättivät yhteistuumin sulkea rinteet ja ravintolat. Etelän ihmisille tuli pikainen paluu etelään.
Hiihtokeskukset toimivat ryhdikkäästi. Rinteiden sulkemisella ainakin hidastetaan koronan leviäminen ruuhkaSuomesta muualle. Toimenpide tietää
hiihtokeskuksille taloudellisesti kehnoa
kautta.

Mökit täytyvät saaristossa
Toinen suunta koronaa karkuun lähtevillä on ollut oma kesämökki järviseudulla tai Turun saaristossa. Tämä vaihtoehto on parempi, sillä mökin rauhassa
korona ei kovin helposti leviä kantavä-

estöön. Silti riski koronan leviämisestä
uusille alueilla on olemassa.
Paraisten Utön saari on kaukana kaikesta. Sinne kestää venekyyti useita tunteja. Saaren väki on esittänyt toiveensa
siitä, että muualta ei tultaisi sinne koronavaaran takia. Noin 40 asukkaan saarella on vain yksi kaupanhoitaja, yksi
vesilaitoksen hoitaja, eikä yhteysaluksen kippareitakaan paljon ole. Avainhenkilöiden sairastuminen olisi iso isku
saaren elämälle.
Kevät tuo Utön saarelle runsaasti lintuharrastajia ja saaren entisiä asukkaita.
Nyt heitä ei haluta sinne ja sen varmistamiseksi Utön majoituspaikat on toistaiseksi suljettu.

Ahvenanmaa hiljeni
Ahvenanmaalle korona on tehnyt pahaa
jälkeä. Autolauttaliikenne Suomen ja
Ruotsin välillä on vähentynyt ja edelleen kulkevien laivojen matkustajamäärät ovat romahtaneet. Harva haluaa nyt
poiketa matkan puolivälissä Ahvenan-

maalle. Jo varattuja mökkiyöpymisiä
on peruttu jopa loppukesään asti. Tämä on kova isku Ahvenanmaalle, jonka
asukkaista joka viides on matkailualalla
töissä.

Tervetuloa taas
koronan jälkeen
Matkailukohteet etelästä pohjoiseen,
idästä länteen ja mantereelta merelle
toivottavat asiakkaat tervetulleiksi, kun
koronaepidemia on taltutettu. Vanhat ja
uudet asiakkaat ovat silloin suorastaan
välttämättömiä, sillä keväinen vyönkiristys rassaa matkailuyritysten taloutta
rankasti. On varmaa, että kaikki yritykset eivät kevään kuuria kestä. Onneksi
maan hallitus ja eduskunta ovat ripeästi
rakentaneen lainoitus- ja tukipaketteja
yrityksille.
Tavallinen matkailija voi nyt tukea
matkailuyrityksiä käyttämällä niiden
palveluja koronaepidemian jälkeen.
Moni yritys myy myös lahjakortteja,
joita voi sitten käyttää myöhemmin.

Utön saaren asukkaat vetoavat matkailijoihin, että eivät tulisi korona-aikana saarelle.
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Karjalasta Kajahtaa
Vuoksen Lautturi Taisto Kainulainen
Tervehdys kaikille, nyt tämä on todella ajankohtaista kestää
terveenä tänä aikana! Karjalassa niin kuin laulussa sanotaan,
on taas tunnetta ajankohtaan nähden.
”Konsa virus Suomeamme kovin kourin koettelee,
silloin kurja Karjalamme Suomen surut soittelee.
Ja kun onnenpäivän koitto Suomellen taas sarastaa
Silloin riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa ”.
Sitä päivää odotellessa on vain mentävä eteenpäin. Karjalassa niin kuin muuallakin oli suuret odotukset matkailukesästä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Investointeja, oli
tehty, markkinointi oli vauhdissaan, kaikki oli mallikkaasti

puunattu kuntoon ja jostain Kiinan periferiasta alkoi sellainen epidemia, joka pistää ja pisti maailman sekaisin ja jonka
loppua ei ole vielä näköpiirissä. Millaista tuskaa se tuottaa
matkailun pienyrittäjille on varmasti vielä hämärän peitossa.
Hallituksen toimet toivottavasti tuovat helpotusta arkeen, että
saadaan vuokrat ja muut juoksevat kulut maksettua ja olisihan se hyvä, että raha riittäisi myös elämiseen. Kriisinkin jälkeen pitää katsoa tulevaisuuteen ja tehdä suunnitelmia, jotka
nyt tuntuvat hieman epätodellisilta. Karjalasta kajahtaa seuraavassa numerossa, toivottavasti ollaan silloin viisaampia ja
tiedämme enemmän!!

?

Matkailuvisa ja vähän muutakin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kumpi on saarista suurempi Iso-Britannia vai Sumatra ?
Millä toisella nimellä tunnet Sotkan ?
Pitkäkö on Venäjän ja Suomen maaraja ?
Montako ampumahiihdon MM-cup kokonaiskisaa Kaisa Mäkäräinen voitti ?
Kuka oli pääministerinä Talvisodan päättyessä ?
Paljonko Matkailulehden omistaja ja toimittaja Torsti Rekola äskettäin täytti?
Milloin voimalaitos Imatrankoskeen valmistui ?
Kuinka suuri sen teho on nykyään ?
Milloin turvavyön käyttö tuli pakolliseksi ?
Tunnettujen tangontaitajien elinvuodet 1940-2019, 1915-1972, 1945-1979
Mitä yhteistä on Lapin maakunta vaakunalla ja Lappeenrannan vaakunalla ?

Vastaukset! 1 Sumatra ❙ 2. Telkkä ❙ 3. 1340 km ❙ 4. 3 kisaa ❙ 5. Risto Ryti ❙ 6. 80 v. ❙ 7. v.1929 ❙ 8. n.190 MVh
❙ 9. v.1975 ❙ 10. Reijo Taipale, Olavi Virta, Taisto Tammi ❙ 11. Molemmissa on villimies.
M A T K A I L U lehti
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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY RY
Turistföreningen I Finland TFF rf

Internetsivut: www.matkailijayhdistys.fi

Puheenjohtajan mietteitä
Tämä se tästä vielä puuttui sanoi pikku Kalle jossakin
vitsissä kun sisko Ruotsista tuli ! Elämme melkoisia
aikoja Koronan takia, melkein sanottomaksi vetää.
Matkailua tässä koetellaan nyt todella kovasti, miten kaikki n. 140`000 henkilöä, matkailusta elantonsa ansaitsevaa pärjää tulevina kuukausina jää nähtäväksi. Ennustaminen on edelleen vaikeaa, niin kuin
jossain vaiheessa totesin. Suomen naisleijonat Hallituksessa ovat kovan paikan edessä mutta ovat tehneet hyvää työtä kansalaisten eteen viruksen torjunnassa. Toivotaan heille kestämistä ja terveyspuolen
ammattilaisten apua päätöksien tueksi ja kansalaisten hyväksi tehdyistä
päätöksistä. Kautta maailman sivun,
historia sen todentaa olivatko ratkaisut hyviä vai kyseenalaisia. Toivotaan
parasta ja pelätään sitä pahinta. Espanjan tauti, ensimmäisen maailmansodan aikaan kylvi kuolemaa sodan
kärsimysten lisäksi ja koetteli kansakuntia todella kovasti. Aasialainen v.
1958-59 oli seuraava koettelemus,
jossa myös kuoli paljon ihmisiä. Sitä
seuraava taas oli Hongkongilainen influenssa v.1968 joka rasitti myös Eu-

rooppaa. Jälkeenpäin aina todetaan, että selvittiinhän niistä mutta niille, jotka sen kokivat, oli se melkoista kärsimystä ja tuskaa.
Ympäri maailman matkailijat, jotka haluavat palata
kotimaihinsa ovat melkoisessa myllerryksessä ja monet epätoivoisia, miten pääsevät ja missä kunnossa
kotiinsa. On melkoinen kysymys miten kotimaan
matkailu tämän kestää, siihen ei tällä kertaa ole vastauksia.
Tehdyt ja tulevat Hallituksen ratkaisut
toivottavasti pitävät yritykset jotenkuten toimintakykyisinä ja ovat jälleen
valmiit avaamaan ovensa matkailijoille, kun matkustus- yms. rajoitukset
poistuvat ja ennen kaikkea Korona-virus taltutetaan. Nyt on vaikea toivottaa hyvää kevättä, jospa nyt sanonkin
että….
Kärsivällistä ja toiveikasta kevättä teille
kaikille
Taisto Kainulainen

Peruuttelun aika
Tämän etelä-Suomeen tulemattoman talven jälkeen olemme rantautumassa kevääseen. Talvelle suunnitelluista
tilaisuuksista pystyimme osallistumaan baletti-iltaan, Laskiaistapahtuma jouduttiin peruuttamaan lumen puutteen takia. Kevätkokouksemme onneksi ehdittiin pitää Lotta- ja Veteraanimuseossa ennen karanteeneja. On käymisenarvoinen paikka ulkopaikkakuntalaisillekin, sijaitsee ihan Valtionhotellia vastapäätä.
Jouduimme peruuttamaan myös jo kevään tapahtumista Notre Dame-musikaalimatkan Tampereelle ja peruutamme 23. huhtikuuksi suunnitellun makumatkan Puumalan Sahanlahteen. Muista suunnitelluista tapahtumien peruutuksista ilmoitetaan paikallislehdessä sekä yhdistyksen nettisivuilla, imatranmatkailuyhdistys.fi.
En rupea ennustamaan koronavirustilanteen edistymistä mutta saatamme joutua peruuttamaan ainakin näitä
kevään ja alkukesän tilaisuuksia, pahoittelen tilannetta, koetetaan noudattaa annettuja ohjeita ja pysytellä itse
terveenä.
Terveyttä toivotellen Matti Niemeläinen
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Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi

Kaveria ei jätetä
Elämme matkailun ja arjen osalta
poikkeuksellista aikaa. Ihmisten terveys on etusijalla, ei talous ja matkailu. On vastuullista suojella itseään
ja toisia tartunnalta. Mutta matkailu
ei koronaan lopu, muuttaa nyt ja kriisin jälkeen muotoaan. Lähimatkailu
on turvallisin vaihtoehto, kuten liikkuminen lähiluonnossa.
Aika on nyt vaikea meille kaikille, mutta erityisen vaikea se on
matkailuyrittäjille,
tapahtumien
järjestäjille ja kulttuurialan toimijoille. Miten voisimme tukea yrittäjiä ja taiteilijoita tämän ajan yli,
jotta meillä olisi jatkossakin palveluja, elämyksiä ja matkailukohteita?
Emme luonnollisesti järjestä matkoja ja retkiä kevään aikana, myös
yhdistyksen vuosikokousta siirretään.
Olemme
suunnitelleet
retkeä Lieksaan ja Monola-gaalaan
10.7.2020. Vielä emme tiedä, on-

Runonlaulajat Maria Konoi ja Maria Vornanen v. 1917 Korpiselän Ägläjärvellä. Kuva on Museoviraston Kansatieteen kokoelmasta (www.finna.fi) ja sen on
ottanut A. O. Väisänen.

Nainen Kolilla, Museoviraston Historian kuvakoelmasta, Kuva Volker von Bon.
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ko mahdollista lähteä. Matkasta
voi toki haaveilla: www.monola.fi.
Kun koronakriisistä selviämme, meitä tarvitaan puhumaan ja toimimaan
lähimatkailun ja vastuullisen matkailun puolesta, järjestämään matkailuiltoja ja retkiä. Nyt ehdimme viettää yhdessä ystävänpäivää 14.2.2020
Ohvanan kulttuuritalolla.
Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta, liikutaan luonnossa ja
soitetaan tuttaville, ystäville ja sukulaisille pitkiä puheluja. Yhdessä
olemme ennenkin selvinneet vaikeista ajoista.
Ollaan yhteydessä! Karelia Expertin sivuilta (www.visitkarelia.fi)
löydät tietoa koronasta ja matkailusta ja kohteita, joista voi unelmoida. Kohti valoisampaa tulevaisuutta.
Marja Tiittanen, pj. puh. 050 598
3290, spost: marja.tiittanen@gmail.
com www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi
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Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.visititahame.fi

Hartolassa käyttöön digitaalinen
glopas-ääniopastus
Hartolan
kuningaskunnan
merkittävimpiin nähtävyyksiin on nyt saatavilla
suomen- ja englanninkielinen Glopasääniopastus. Se käynnistyy kohdetta lähestyttäessä automaattisesti, opastaa
väsymättä 24/7 ja vierailija on vapaa tutustumaan kohteisiin täysin omien aikataulujen puitteissa. Hartolassa suomenkielisen opastuksen lukee tuttu radioääni, Markus Parkkinen. Glopas ratkaisi
Hartolassa yksinkertaisesti suuren
ongelman: kuinka kertoa Hartolan mielenkiintoisista kohteista
vierailijalle silloin, kun hän tulee
käymään, vaikka satunnaisesti. Nyt
tämä mahdollisuus pitää saada vain
vierailijoiden tietoisuuteen, johon
tarvitaan niin kunnan, yrittäjien kuin
kuntalaisten aktiivisuutta, sanoo Kuningaskunnan elämyskonseptit hankkeen
vetäjä, Juhana Aalto.
Sisällöntuottajat, kuten Hartolan kunta, voivat hallita ja tehdä opastuspisteitä
mobiililaitteillaan. Hartolassa Glopas on otettu käyttöön
vuoden alussa ja tällä hetkellä mukana on 23 opastuspistettä, pääosin keskustaajaman ja Tainionvirran yläjuoksun
maisemissa. Glopas-sovelluksen käyttöönotto ja sisällöntuotanto on toteutettu EAKR-rahoitteisen Kuningaskunnan elämyskonseptit hankkeen puitteissa.Glopas on alusta alkaen suunniteltu ja tehty nimenomaan ääniopastusta ja mobiilikäyttöä varten. Se on ylivoimaisesti helpoin
ja edullisin tapa jakaa tietoa nopeasti ja oikea-aikaisesti
matkailijoille, jotka haluavat vapauttaa silmät ruudulta
ympäristöön. Omien kuulokkeiden tai puhelimen kaiuttimen lisäksi kuuntelu onnistuu esimerkiksi ryhmälle pienellä bluetooth-kaiuttimella”, sanoo Glopasin myyntivastaava Anu-Eveliina Mattila.
Glopas-ääniopastussovellus on suunniteltu siten, että
mobiililaitetta voi huoletta pitää taskussa ja käyttäjä voi
keskittyä ympäristöön tutustumiseen – kädet ja katse
vapaana. Laitteesta voi halutessaan katsoa tarinasta kertovaa kuvaa tai kartalta lähellä olevia kohteita, joissa ei
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ole vielä käynyt. Musiikkia voi kuunnella samanaikaisesti, se vain keskeytyy opastusten ajaksi.
Vierailija voi tutustua kohteisiin haluamassaan
järjestyksessä ja aikataulussa kävellen, pyöräillen tai autoillen. Glopas mukautuu kulkunopeuteen eikä toista samaa kohdetta automaattisesti uudestaan. Se mahdollistaa myös kulkusuunnan mukaan käynnistyvän sisällön.
Glopas soveltuukin mainiosti Hartolassa
Tainionvirran monipuolisissa maisemissa
polveilevan monikäyttöisen Kuninkaanpolku-reitistön yhteyteen. Tiiviiltä alueelta löytyy niin koskimaisemaa ja
esteettömiä koskikalastuspaikkoja,
suomaisemia sekä kulttuurihistoriallista tunnelmaa museoineen,
kartanoineen, tuulimyllyineen ja
siltoineen. Alueella toimii myös
laadukkaita kahviloita, ruokapaikkoja, museo sekä kesäisin
taidegalleria. Ja kaikki näppärästi aivan nelostien varressa.
Sovelluksen peruskäyttö
on yksinkertaista. Sen asentamisen jälkeen käyttäjä valitsee haluamansa opastuskokoelman, esim. Kuningaskunnan helmet – Hartola, minkä jälkeen tiedostot latautuvat
automaattisesti. Ne eivät kuitenkaan tallennu käyttäjän
mobiililaitteeseen pysyvästi. Karttanäkymästä käyttäjä
voi selata ja kuunnella vierailukohteiden opastuksia myös
kotisohvalla, mikäli ne on asetettu avoimiksi. Näin ollen
kiinnostavien matkakohteiden ja reittien suunnittelu onnistuu helposti myös etukäteen.

Mistä ja miten?
Glopasin lataaminen ja käyttö on ilmaista eikä vaadi rekisteröitymistä. Sovellus on saatavilla Androidille ja iOSille
ja on yhteensopiva iPadin ja iPod Touchin kanssa. Glopas
vaatii toimiakseen GPS:n käytön ja siihen voi tehdä rajattomasti opastuspisteitä ja kieliversioita. Sovellus toimii
myös ilman mobiiliverkkoa, jolloin se avataan etukäteen
wifi-verkossa ja lähialueen opastuskokoelmat latautuvat
myöhempää offline-käyttöä varten automaattisesti.
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Kevät ja korona
Turun Seudun Matkailijat ry:n kevät
matkat on nyt jouduttu perumaan
korona-viruksen takia. Tämä korona
tuli meillekin täysin yllättäen. Suunnittelimme teatterimatkaa ja Riikan
matkaa jotka nyt on peruttu ja siirretty myöhempään ajankohtaan. Tämä vuosi on Turun Seudun Matkailijoiden juhlavuosi, 45 vuotta tulee
syksyllä täyteen yhdistyksen perustamisesta. Tarkoitus olisi syyskuussa, jos ja kun tästä epidemiasta selvitään, järjestää yhteinen juhlamatka
Ahvenanmaalle Sadonkorjuujuhlille.
Heinäkuulle on varattu kesäteatteri

Nokialla, näytelmän nimi on; ”Me tulemme taas” ja näinhän me tehdään.
Nyt olemme tässä muuttuvassa
tilanteessa, kun meille tärkeää yhdistyksen merkkivuotta emme voi
samalla tavalla juhlia kuin oli tarkoitus. Voimme vain jäädä odottamaan
miten tilanne kehittyy ja toivotaan
että tämä koronatilanne menee ohi
nopeasti. Yhdistys on kokenut sekä
ylämäkeä ja alamäkeä. Suuri menetys alueellisille matkailuyhdistyksille
oli Matkailuliiton loppuminen 2000
luvun alkupuolella. Sen jälkeen yhdistysten kattojärjestönä toimii Suomen

Matkailijayhdistys SMY ry. Turun Seudun Matkailijat ry jatkaa toimintaa
lähinnä kulttuurimatkailun ja teatterivierailujen merkeissä.
Tämän lehden aineistoa kootessa,
on ilmennyt myös positiivisia asioita.
Kun tämä bandemia on ohi, kotimaan
matkailu oletettavasti kiinnostaa perheitä, ryhmämatkojen järjestäjiä,
kuin myös muita kotimaan matkailusta kiinnostuneita.
Toivomme jaksamista jäsenistöllemme, kuten myös koko Suomelle.
Leena Rekola

Ennakkotietona.

18.7.20 Nokian kesäteatteri

Teatterimatka Nokian kesäteatteriin lauantaina 18.7. 2020 klo 15.00
Laulunäytelmä ”Me tulemme taas”- Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessä ja
Matkailu lehti 3/20.

19.9.-20.9.20 Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhlat

Sadonkorjuujuhlat on taas Turun Seudun Matkailijat matkaohjelmassa
syksyllä. Tutustumme Ahvenmaan tarjoamiin herkkuihin sadonkorjuujuhlissa, kiertelemme maatiloilla.
Lauantaina ruokailemme Smakbyn ravintolassa.
Yövymme hotelli Cikadassa, paluumatkalla herkuttelemme
Viking Linen buffee -pöydässä.
Lähtö 19.9. klo 8.30 Viking Line Turusta Maarianhaminaan.
Paluu 20.9. klo 14.25
Maarianhaminasta Turkuun.
Sadonkorjuujuhlilla juhlimme
myös Turun Seudun Matkailijat ry
45 vuotis -juhlaa.
Tarkemmat tiedot myöhemmin
jäsenkirjeessä ja Matkailu
3/20 lehdessä.
Tiedustelut ja yhteystiedot
molempiin tapahtumiin;
puh. 0500 323357 Leena Rekola
tai 050 5711303 sekä
matkailu@matkailulehti.fi
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