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Saimaa Geopark, Lammassaari
Kuva Heli Rautanen s. 32–33

Kolumni
Aino Rimppi

Matkailijan suo
Silmän kaukaisuuteen kantava neva, upottava letto,
keidas, pohjoinen aava aapa, räme tai korpi, niihin
kätkeytyy ikiaikainen kaiku, viettelevä, salaperäinen, ajatukset kiitolaukkaan tönäisevä. Suolla asuu
taika, sen aamu-usvassa, syyshallan kosketuksessa,
illan varjoissa, kuutamoöissä. Suo saa nauramaan
ja laulamaan, kavahtamaan, jopa pelkäämään. Vain
pitkospuut takaavat kulkijalle rohkean etenemisen,
mutta rakkaus suohon ei päästä otteestaan. Näin
ajattelen.
***
Olen nähnyt soista valokuvia, mutta kosketus syntyi
vasta vuonna 1988, kun aamuhämärissä ajoin Parkanossa metsäautotietä läpi suuren suoalueen. Tuo
kosketus sytytti minussa merkillisen tunteen – päätin
muuttaa Parkanoon, keskelle ei mitään.
Asuttuani soiden lähipiirissä muutaman vuoden
osallistuin paikallistuntemusta lisääville kursseille
ja 2000-luvun alkupuolella minut otettiin mukaan
kehittämään Parkanon matkailua. Suovillitykseeni
nojaten yritin kaikkeni, että saisin paikkakuntalaiset
uskomaan suon vetovoimaan. Helsingin Sanomien
toimittajan ja kuvaajankin sain paikalle, ja lehti julkaisi lähes sivun mittaisen artikkelin suomaisemasta
ja se salaperäisestä annista. Turhaan. Niinpä loittonin aiheesta, loittonin matkailun kehittämisestä.
Suo otettiin vakavasti vasta parikymmentä vuotta
myöhemmin – Parkanon kunta lähti mukaan Geopark-hankkeeseen ja sai statuksen heinäkuussa 2020.
Hämeenkangas Geopark ry ohjaa nyt Suupohjan,
Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan kymmenen kunnan aluetta kohti UNESCO Global Geopark
-jäsenyyttä. Tarvittiin vain uskottavia vetäjiä ja asian
ymmärtävä kaupunginjohto.

***
Suomessa sataa enemmän kuin haihtuu. Siitä alkaa
veden pitkä matka maan kamaralta, tietää Suomen
Luonnonsuojeluliitto. Ennen kuin vesi saapuu järveen ja mökkirannalle, se suodattuu suon kautta. Jos
suo on jäljellä. Parkanossa on onneksi jäljellä soita,
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nevoja ja korpia, kuten koko Hämeenkangas-Lauhanvuori -alueella. Arvokkaimmat suot on suojeltu,
liian monet ojitettu metsiksi tai kuljetettu turpeen
muodossa lämpövoimaloihin.
Parkanon Alkkianvuorelta löytyy soita ja muinaisrantoja, pirunpeltoja, jotka syntyivät jääkauden
jälkeiseen Ancylusjärven rantaan maannousun myötä. Kaidatvedet puolestaan on osa entistä Talvitietä,
noin 400 vuotta sitten käytössä ollutta oikotietä Hämeestä Pohjanmaalle. Muun muassa Ruotsin kuningas on kulkenut reittiä Vaasasta Hämeenlinnan.
Alue edustaa eteläisen Suomenselän karua luontoa, joka lähes mökittömänä on säilyttänyt erämaisen luonteensa. Kaidatvedet onkin suosittu retkeily-,
veneily- ja kalastusalue. Se elää monista tarinoista
ja sen vettä kyntää kesäisin kahvilalautta Vesipääsky, järviketjun yläjuoksulla sijaitsee Metsämuseo.
Luontopolku seurailee luonnonmukaisia rantoja.
Kaidatvedet kuuluu natura 2000-alueeseen.

***
Geopark-jäsenyys on matkailun kannalta arvostettu
status. Jokainen geopark on osa kansainvälistä Geopark-verkostoa ja verkoston kautta geopark-alueen
geologinen perintö sekä paikalliset palvelut saavat
kansainvälistä näkyvyyttä.
Geopark tukee alueen matkailua, yritystoimintaa,
kansainvälisyyttä, opetusta ja tutkimusta korostamalla geologisia ja kulttuurisia erityispiirteitä ja
huolehtimalla kestävästä toimintatavasta ympäristön
säilymiseksi. Geopark-jäsenyyttä haetaan Unescolta,
joka päättää vuosittain uuden alueen hyväksymisestä
geoparkiksi.
Euroopan Geopark-verkosto EGN perustettiin
vuonna 2000. Verkoston päätavoite on auttaa sen
jäseniä luomaan kestävää alueellista kehitystä alueiden geologista perintöä hyödyntävän geoturismin
avulla. http://www.europeangeoparks.org/
Unesco Global Geopark -verkostoon kuuluu 161
kohdetta 44 maassa. Suomesta UGGp-statuksen ovat
saaneet Rokua ja Lauhanvuori-Hämeenkangas.
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Kolin maisemia Pohjois-Karjalasta

Matkailijan askelmerkit
piirrettiin uusiksi
Ei päivää ilman koronauutista. Välillä vapautetaan matkustamista ja sitten
taas kiristetään, eikä kukaan tiedä, miten kauan tätä epävarmuutta jatkuu.
Matkailualan toimijoiden luottamus maan hallitukseen on ilmiselvästi rakoilemassa. Erityisesti ministeri Krista Kiuru on saanut matkailuyritysväeltä kitkeriä kommentteja.
Suunnitelmien teko on matkailuyrityksissä hankalaa, sillä ei ole varmuutta,
miten matkailija rajoituksiin ja koronaan reagoi. Ainakin Suomen suurimmissa kaupungeissa monet ravintolat ovat olleet ahdingossa. Hotellien orastava
toipuminen synkän kesäkuun jäljiltä näyttää jäävän väliaikaseksi ilonaiheeksi.
Tämä koronakesä osoitti, että väljässä ympäristössä suomalaiset liikkuivat.
Kristiinankaupungissa loppuivat majoituspaikat kesken, vanha tuttu rantakaupunki Hanko heräsi uuteen kukoistukseen ja kansallispuistoissa oli kulkijoilta
ennätysmäisen paljon. Saaristossa oli kesällä myös hyvin väkeä ja ainakin
Paraisilla pohditaan parhaillaan, millä työkaluilla vilkasta kautta saisi pidennettyä pitkälle syksyyn.
Kotimaan kohteet huomattiin myös niissä alan lehdissä, joissa pääpaino on
ollut ulkomaan matkailussa. Mondo esitteli tuoreimmassa numerossaan Lahden, Rovaniemen, Jyväskylän ja Turun matkailupaikkoja. Matkaopas puolestaan hehkutti mm. uudistunutta Tamperetta. Kirjoitukset heijastelevat suomalaisten muuttunutta matkustuskulttuuria.
Lapin ja muun lumisen Suomen matkailun kohtalon hetket koetaan lähikuukausien aikana. Talvisen huippusesongin aikana ulkomaan matkailijoiden
määrä todennäköisesti romahtaa ja tyhjäksi jääneille petipaikoille houkutellaan kotimaan väkeä. Jopa pohjoisen pakettimatkoja on alettu rakentaa uudelleen suomalaisille.
Matkailu- ja ravintolapalvelujen etujärjestön MaRan ehdottama arvonlisäveron väliaikainen lasku viiteen prosenttiin parantaisi pohjoisen houkuttelevuutta merkittävästi mutta sille ei hallitus ole ainakaan vielä lämmennyt.
Suomalaisilla on nyt näytön paikka. Mikäli kotimaasta ei saada joukoittain
lähtijöitä lumisille rinteille, pohjoinen matkailuala romahtaa historiallisen syvään ahdinkoon. Se tarkoittaisi konkursseja ja työttömyyttä.
Jos paksujen hankien Lappi on vielä jäänyt kokematta, nyt on aika suunnata
pohjoiseen. Hiihtämisen lisäksi Lapissa pääsee kelkkailemaan, maistamaan
poron seinäkuivalihaa ja tutustumaan vaikkapa saamelaiseen kulttuuriin.
Lappi on matkailukohteen kehittynyt loistavaksi. Sitä mieltä on myös maailman tunnetuimpiin matkailumedioihin lukeutuva Lonely Planet. Se nimittäin
valitsi hiljattain Rovaniemen Euroopan parhaimmaksi talven matkakohteeksi.
Lassi Lähteenmäki
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Suomen parhaat pyöräilyreitit
Saariston Rengastielle
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Matkailua korona-Suomessa
Olavi Syrjänen
Nykyaikainen matkailu ja koronaviruspandemia ovat joutuneet kovaan ristiriitaan keskenään. Matkustaminen liikennevälineissä ja ihmisten kohtaamiset
liikenneasemilla, suuret tilaisuudet, kahvilat, ravintolat ja ravintolaillat ovat lisänneet salakavalan koronaviruksen tartuntoja. Taudin kulustakaan ei ole varmoja tietoja. Matkailun toimintatapojen
rajoittaminen on taas myrkkyä hienosti
kasvuun lähteneelle matkailuelinkeinolle Suomessa.
Elinkeinon pitämiseksi hengissä on
kuitenkin pakko etsiä uusia toimintatapoja. Matkailijoiden tulee olla varovaisia, pitää etäisyyksiä ja käyttää suojamaskeja. Taitavimmat yrittäjät ovat
löytäneet innovatiivisia ratkaisuja. Mutta myös matkailun asiakkaat ovat suunnanneet kiinnostuksensa uudelleen. Kotimaa on hienolla tavalla kiinnostuksen
kohteena. Loistava idea on ollut avata
Lapin laskettelukohteita ennätysaikaisin
käyttäen viime talven lumia. Kansallispuistot ovat koko maassa olleet pullollaan väkeä. Ihmiset liikkuvat luonnossa.
Ulkoilu ja retkeily tarjoavat matkailijan tavoitteiden toteuttamiseen hyvän
keinon. Joillekin se on hyväkuntoisena
tehtyjä pitkiä vaellusmatkoja, pyörä- tai
hiihtoretkiä, golfpelejä tai osallistumista maratonille. Useimmille se merkitsee
marja- ja sieniretkiä, rauhallisuutta ja
hiljaisuutta kauniissa luonnossa. Hiljaisuus ei tarkoita tuppisuuna kulkemista,
vaan ympäristöä, jossa liikkumista ja
luonnosta nauttimista eivät ole meluhaitat häiritsemässä.

Ihmisillä on perinteinen halu ja into
matkustaa. Kotimaan matkailun kannustamiseksi on palautettava mieleen Aarresaaren kirjoittajan skotti Robert Louis
Stevensonin jo 1870-luvulla kirjasessaan
”Kävelyretkistä” esittämiä ajatuksia,
vaikka silloin ei koronavirusta tunnettukaan. Hän kirjoitti: ”Kun levottomuuden
virus alkaa saada valtoihinsa kulkumiehen ja tie, joka johtaa pois Täältä, näyttää
leveältä, suoralta ja suloiselta, on uhrin
ennen kaikkea löydettävä itselleen sopi-

va ja riittävä lähtemisen syy. Harjaantuneelle kulkurille tämä ei olekaan vaikeata. Hänellä on pysyväinen perusteluiden
puutarha, josta sopii poimia. Sitten hänen täytyy sijoittaa matkansa aikaan ja
paikkaan, valita suunta ja päämäärä. Ja
lopuksi hänen täytyy suunnitella matkan
yksityiskohdat.”
Mutta miten matkustaa? Stevensonin
kirkas ajatus oli, vaikkei koronavaaraa
silloin ollut, että ”kävelyretkelle pitää
lähteä yksin, koska sen henki ja elämä
on vapaus; koska tulisi voida pysähtyä
ja jatkaa matkaa ja poiketa milloin millekin polulle sen mukaan, miten mieleen
juolahtaa; ja koska on saatava pitää oma
vauhtinsa, ei laukata mestarikävelijän
rinnalla sen enempää kuin sipsutella tyttölapsen tahtiin.” Stevensonin mukaan
retken lopputuloksesta ei tarvitse kantaa
huolta, jos vain kylliksi osaa antautua
ympäröivän ja mukana seuraavan tienoon huomaan: silloin ajatukset ovat sopusoinnussa ja tarina, jota itselleen kertoo, sulassa sovussa ympäristön kanssa.
Stevenson ei arvostanut kimppakävelyä, joka hänestä muistutti lähinnä
piknikkiä. Kuitenkin nyt koronan riepotellessa meitä ulkona järjestetyt kävelykokoukset sopivissa ryhmissä ovat
turvallisia.
Ehkä optimaalisen matkan näissäkin
oloissa olisi järjestänyt John Steinbeck
tehdessään autolla matkan Amerikan
ympäri Charleyn kanssa. Charley oli hänen koiransa.
Kyllä vaihtoehdoksi ja turvalliseksi
kumppaniksi sopii puolisokin.

Suomen Kansallispuistot saivat oman julisteen
Näyttävät matkailujulisteet ovat maalanneet kuvaa Suomesta ainutlaatuisena matkailukohteena jo 1800-luvun lopulta
lähtien. Upea luontomme on ollut alusta saakka yksi julisteiden
suosikkiteemoista, mutta kansallispuistojamme niissä ei juurikaan ole kuvattu. Nyt asia on vihdoinkin korjattu, kun Vuoma
Company on julkaissut kansallispuistojemme kunniaksi National Parks Finland -julisteen.
”Haluamme tällä julisteella kunnioittaa ainutlaatuisia kansallispuistojamme ja tuoda suomalaisen luonnon tarinan yhä
laajemman joukon tietoisuuteen. Tämä vuosi on tuonut kansallispuistoihimme suuren määrän uusia retkeilijöitä, mutta
upeiden puistojemme arvoa ei mielestämme ole vielä täysin
ymmärretty. Tavoitteenamme onkin kansallispuistojemme ta-
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rinan kertominen mahdollisimman monelle täällä Suomessa ja
myös ulkomailla”, kertoo Timo Moilanen, yksi Vuoma Companyn perustajista.
Julisteen on suunnitellut Rotterdamissa työskentelevä, palkittu suomalainen graafikko-kuvittaja Minna Viitalähde. ”Olemme todella iloisia, että saimme Minnan julisteen tekijäksi. Hän
onnistui tavoittamaan erinomaisesti sen tunnelman, jonka toivoimme julisteesta katsojalle välittyvän”, iloitsee Timo.
National Parks Finland -julisteet ovat nyt saatavilla Vuoma
Companyn verkkokaupassa osoitteessa vuomacompany.fi.
Kuten kaikista Vuoma Companyn tuotteiden myynnistä, myös
jokaisen julisteen ja postikortin myynnistä lahjoitetaan osa
suomalaisten kansallispuistojen kehittämiseen.

M A T K A I L U lehti

4 • 2020

Kansallispuistojen poluilla
ennätysmäärä väkeä
Lassi Lähteenmäki

Suomen kansallispuistot ovat nyt hyvässä nousussa. Vuoden 2020 alkupuoliskolla
kansallispuistoissa tehtiin 2,4 miljoonaa käyntiä. Se on 400 000 käyntiä enemmän,
kuin vuotta aiemmin. Kasvu on merkittävä, sillä samaan aikaan korona piti ulkomaalaiset poissa Suomen poluilta.
Kansallispuistojen kasvun taustalla on
monta tekijää. Koronan takia ulkomaan
reissut jäivät väliin ja osa niistä korvattiin kotimaan kohteella. Kansallispuistoissa koronan vaatimaa turvaväliä on
helppo pitää. Metsähallituksessa uskotaan, että iso osa uusista kävijöistä jää
pysyviksi, kun he ovat löytäneet kansallispuistojen luonnon ja palvelut.
Metsähallituksen Luontopalvelujen
saama lisärahoitus kansallispuistojen
maastopalvelujen korjausvelan kuromiseen tuli siis oikeaan aikaan. Toisaalta
kävijäryntäykset ovat paljastaneet myös
kehitys- ja uudistamistarvetta. Esimerkiksi liikenneyhteyksiin, joukkoliiken-

teen kehittämiseen ja pysäköintialueisiin tarvitaan parannusta. Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen Metsähallituksesta pitääkin tärkeänä, että kansallispuistojen vuotuista perusrahoitusta
kasvatetaan pysyvästi.

Järvi-Suomi kasvatti
suosiotaan eniten
Metsähallituksen kansallispuistotilastojen mukaan tammikuun alusta heinäkuun loppuun mennessä koko maan kävijämäärät ovat kasvaneet 20 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. PohjanmaaKainuu-alueella kasvuluku oli 24 prosenttia, Järvi-Suomessa 48 prosenttia ja

rannikolla 35 prosenttia.
Uusien maastopalvelujen tuottaminen
on ollut yksi selkeä syy roimasti kasvaneisiin kävijämääriin. Esimerkiksi
Tammisaaren saariston kansallispuistossa Jussarön saaren uudet laiturit ovat
pitäneet saaren yrittäjät kiireisinä. Pyhä-Luostolla Ukko-Luoston portaat oli
nähtävyys, joka veti hyvin. Kävijämittari heilahti reippaasti myös Repoveden
kansallispuistossa uuden sillan takia.
Luontokeskusten asiakasmäärät vähenivät 24 prosenttia verrattuna viime
vuoden samaan ajanjaksoon, sillä Metsähallitus sulki ne keväällä koronapandemian takia.

Koiria näkyy kansallispuistoissa aiempaa enemmän. Koirat ovat poluille tervetulleita, kunhan ne pysyvät hihnan päässä. Uusi
silta tuplasi Repoveden kansallispuiston kävijämäärän. Vuoden alusta heinäkuun loppuun mennessä Repoveden porteista kulki
140 000 retkeilijää.
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Naantali ehti juhlia
koronasuvannossa
Lassi Lähteenmäki

Unikeko valittiin Muumien valtakunnassa. SunFest käynnisti festarikesän.
Kevät oli matkailun kannalta synkkä, mutta juhannuksen jälkeen alkoivat koronarajoitukset vapautua ja portit tapahtumiin avautuivat muutamiksi viikoiksi. Tähän saumaan osui
myös Naantali.
Vielä kesän kynnyksellä Naantali ilmoitti, että Unikeon
valinta jää koronan takia väliin. Sitten kaupungissa keksittiin ratkaisu rajata yleisö 500 henkeen. Unikeon seremoniat
siirrettiin vanhankaupungin rannasta Muumien valtakuntaan
Kailon saarelle ja sillalla laskettiin saareen menijät. Homma
onnistui ja Unikeko sai kuin saikin kasteen.
Tämän vuoden Unikeoiksi valittiin Naantalin Vierassataman yrittäjät Anna-Maija ja Miska Pekkola sekä Satu ja Petri
Silvo perheineen. Koska Unikeko molskautettiin tänä kesänä
perinneveneen kyydistä, kasteen sai vain yksi henkilö. Miska
Pekkolalla oli ilo kastua koko tiimin puolesta.
Naantalin Vierassataman yrittäjiä on kehuttu hyvästä toiminnasta ja avuliaisuudesta. Aina kun vene saapuu Naantalin rantaan, Vierassatamasta joku lähtee kumiveneellä vastaan
opastamaan tulijat oikeaan laituriin.
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Markku Jussilan perinteinen storbåt eli isovene oli tänä kesänä
Unikeon molskahduksen näyttämönä Kailon saaren edustalla.
Vierassatama työllistää perheväen lisäksi 14 ulkopuolista.
Vierassatama valittiin kaksi vuotta sitten Vuoden Vierassatamaksi. Naantalin vierassatamassa on veneille noin 150 vieraspaikkaa ja 195 kotisatamapaikkaa. Yöpymisiä on kesäkauden
aikana noin 3000.

Tyylikäs startti festarikauteen
Samalla viikolla Unikeonjuhlien kanssa Naantalissa järjestettiin Sunfest. Paikkana oli ensimmäistä kertaa Kirkkopuisto.
Samana viikonloppuna järjestettiin myös Aura fest Turussa.
Näillä kahdella festarilla käynnistettiin koko Suomen festarikesä koronan kuristaman alkukesän jälkeen. Järjestäjien
ja poliisin mukaan tapahtumat onnistuivat hyvin. Lieveilmiöt
jäivät vähäisiksi, vaikka nuorisolla oli paineita päästä pitkästä
aikaa tapaamaan tuttuja festareilla.

Saariston herkkuja ja
uusia näkökulmia ruokaan
Kesällä käynnistyi Naantalissa uusi ruokaan liittyvä hanke.
Sen nimi on The delicious side of Naantali. Hankkeen tarkoituksena on nostaa mm. saariston hedelmä-, vihannes- korieläin- ja hunajatuottajia sekä kalanjalostajia paremmin esille.
Röölän sillisataman sadonkorjuujuhlassa toimijoita olisikin jo
hyvin mukana.
Sosiaalisessa mediassa hankkeeseen valitut ruokakummit
jakelevat hyviä reseptejä, kasvatusohjeita ja ajatuksia saariston tuotteista ja elämästä herkkujen keskellä.
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Äidinmaa

– musikaali rakastamisen tärkeydestä
ja elämän vaikeista valinnoista
Äidinmaa on tarina vahvoista suomalaisista naisista. Se on kertomus yhden
suvun naisten tekemistä uhrauksista ja
valinnoista, mutta myös toivosta ja sukupolvien yli kantavasta äidinrakkaudesta.
Näytelmän tapahtumat sijoittuvat talvisotaa edeltävään kesään 1939 ja vuoteen 1989. Perunkirjoitustilaisuus suvun
lakkautetussa kyläkaupassa saa Annin
muistelemaan menneisyyttä ja romanssia, jonka seurauksena hän joutui raastavien valintojen eteen. Annin tyttärentytär
Laura on saanut perintönä suvun naisten
kantamat henkiset arvet, mutta myös kyvyn selviytyä traagisimmillakin hetkillä.
Äidinmaa-musikaali kantaesitettiin
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017
Espoon kaupunginteatterissa. Tarinaa
kuljettavan tunteikkaan musiikin ovat
säveltäneet Esa Nieminen ja Niklas Rosström. Musikaalia tähdittävät mm. Ami
Aspelund, Peter Nyberg ja Roope Pelo.
Liput tulevat myyntiin marraskuussa!
60 vuotta täyttävän Salon Teatterin
kesänäytännöt pidetään perinteisesti
Vuohensaaren kesäteatterissa. Merellisistä maisemista löytyvät leirintä- ja
telttailualue, majoitushuoneita, kahvila-ravintola, luontopolku, lasten leikkikenttä, uimaranta ja minigolfrata. Kahvilassa on anniskeluoikeudet ja upea au-

Ami Aspelund tähdittää Äidinmaa-musikaalia. Kuvassa Ami Aspelund kesällä
2019 Vuohensaaren kesäteatterissa (Salon Teatteri/Myrskyluodon Maija, Kuva: Henriikka Koskenniemi)
rinkoterassi, josta on näkymät merelle.
Alkuperäistarina, Aarni Kuorikoski, Esa
Nieminen, Niklas Rosström
Käsikirjoitus, Annina Enckell.
Ohjaus: Toni Ikola
www.salonteatteri.com
www.vuohensaari.fi

Kahvilasta voi tilata ennakkoon väliaikakahvit tai ryhmälle kesäteatteripaketin, joka sisältää ennen teatteriesitystä
lohikeiton sekä väliajalla kahvin/teen ja
leivonnaisen.

Merellisistä maisemista löytyvät leirintä- ja telttailualue, majoitushuoneita, kahvila-ravintola, luontopolku,
lasten leikkikenttä, uimaranta, minigolf-rata (18-reikäinen,
kansainvälisen Minigolfliiton hyväksymä rata) ja paljon muuta,
minkä takia kannattaa poiketa tai viipyä pidempäänkin.
Kahvilassa on anniskeluoikeudet
ja upea aurinkoterassi,
jolta on näkymät merelle.

Vuohensaari Camping
Satamakatu 102, 24100 Salo

Avoinna touko-syyskuu
+358 2 7312 651, info@vuohensaari.fi, www.vuohensaari.fi
Meidät löytää myös Facebookista ja Instagramista.
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Ainutlaatuinen Taiteiden reitti
Kammista Skantziin 37 kilometrin
mittaisen reitin jokainen kohde on
oma maailmansa, jonne voit uppoutua
niin pitkäksi aikaa kuin tahdot. Kohteet ovat täynnä uniikkia taidetta. Taiteiden reitti tarjoaa sinulle matkan,
jolla ei hämmästelystä tule loppua.
Koko perheelle ja ryhmille sopivalla Taiteiden reitillä pääset vierailemaan viidessä upeassa kohteessa. Kammi-kylän rakennuksissa
ei vatupassilla ole ollut virkaa ja yksityiskohdissa riittää ihastelemista.
Alpon savannilla tuntuu, että kierrätysmateriaalista tehdyt eläimet
voivat milloin tahansa herätä eloon.
Annen Taidekahvilassa voit nauttia
kauniista taiteesta sekä makuaisteja hyväilevistä tarjoiluista. Karvian kirkon upeat yksityiskohdat
hivelevät sielua ja ulkomuseoalue
herää eloon, kun paikalle ilmestyvät asukkaat erilaisten töidensä pariin. Kulttuurikeskus Skantzissa voit
ihastella talkootyönä rakennettua
hirsikatsomoa.

Kulttuurikeskus Skantzin
kesä 2021
Skantzin ohjelmistossa nähdään
heinä-elokuussa 2021 musiikkikomedia Pesänjako, jonka ovat kirjoittaneet Sami Hintsanen, Jani Karvinen ja
Ville Pusa. Ohjaajana Marika Vapaavuori. Lavalla ovat mm. Lari Halme,
Sari Siikander, Mari Turunen ja monia
muita eturivin näyttelijöitä. Vauhdik-

kaan komedian musiikin on tehnyt
Tuure Kilpeläinen.
Karvian kesäteatterin Ryppyjä rakkaudessa -näytelmää esitetään 9.20.6., Karvian Musiikkiteatterin (MuTe) juonellista Kohtalon Tango -konserttia esitetään 29.6.-4.7., Ilmajoen
teatteri vierailee kesän aikana sekä
lisäksi voit nauttia lukuisista konserteista.
www.willikarvia.fi

Karvian
kirkko ja
museoalue
Kammikylä

Alpon
savanni

Anne Mattilan
taidekahvila

Kulttuurikeskus
Skantz

TUTUSTU
willikarvia.fi/kohde/taiteiden-reitti
taiteidenreitti
taiteidenreitti
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RUSK 2019 - kuvassa vasemmalta Fredrik Paulsson, Helena
Juntunen, Ellen Nisbeth, Anna-Maria Helsing, Jan-Erik Gustafsson, Mirka Viitala, Niek de Groot, Christoffer Sundqvist,
József Hárs. Photo: Kevin Åkerlund

Minimalismi
vuoden
RUSK-festivaalin
ytimessä
Kansainvälinen luovuus loistaa Pietarsaaressa vuoden pimeimpään aikaan! 17.-21.11.2020 yleisöllä on mahdollisuus
kuulla kansainvälisiä huippu-taitajia kamarimusiikkiteosten
äärellä. Vuoden teemana on ”Less is More - More or Less” ja
RUSK. Festivaalin uusi taiteellinen johtaja Anna-Maria Helsing on suunnitellut jännittävän ohjelmakokonaisuuden teemasäveltäjä Juhani Nuorvalan tuotannon ympärille.
RUSK-festivaali on vuosittain marraskuun lopulla Pietarsaaressa järjestettävä musiikkifestivaali, jossa yhdistyvät
korkeatasoinen kamarimusiikki ja eri taiteenalat. Festivaalin
ytimessä on kaupungin keskustassa sijaitseva Schaumansali,
mutta tapahtumat levittäytyvät myös laajemmin ympäröivään
kaupunkimiljööseen. RUSK-festivaalin tavoitteena on heijastaa nykyaikaa kaikkine muunnelmineen ja haasteineen.
www.ruskfestival.fi
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TA I T E E L L I N E N J O H TA JA

1 7. – 2 1 . 1 1 . 2 0 2 0
KAMARIMUSIIKKIA
P I E TA R S A A R E S S A

Anna-Maria
Helsing
V U O D E N S ÄV E LTÄ JÄ

Juhani Nuorvala

TA I T E I L I JAT

VUODEN TEEMA

Elina Vähälä &
Matilda Kaul, viulu
Paavali Jumppanen &
Emil Holmström, piano
Amalie Stalheim, sello
Tuuli Lindeberg, sopraano
Niamh McKenna, huilu
Daniel Saur, lyömäsoittimet
Meta 4:
Antti Tikkanen &
Minna Pensola, viulu
Atte Kilpeläinen, alttoviulu
Tomas Djupsjöbacka, sello
Eneko Iriarte, klarinetti
Petteri Pitko, cembalo
Anna-Maria Helsing
Johan Fagerudd
Kokkola Quartet
Keski-Pohjanman
Kamariorkesteri
ym.

Less is More –
More or Less
LIPUT
Campus Allegro Infopoint
Ti–Pe 10.00–14.00
Puh. 045 108 9934
infopoint@schaumanhall.fi
www.netticket.fi
S E U R A A M E I TÄ
/ruskfestival
@ruskfestival
@ruskfestival
TUTUSTU OHJELMAAN
www.ruskfestival.fi
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Ylväs Lebellin talo on 1700-luvulta ja se toimii museona.

Pikkukaupungin väljyys
toi turvallisuuden tunnetta
Lassi Lähteenmäki

Tänä koronan leimaamana kesänä varsinkin pienet kaupungit ovat olleet suosittuja. Väkeä on tulvinut myös Suomen toiseksi pienimpään kaupunkiin, länsirannikon Kristiinankaupunkiin.

Tervetuloa
Kristiinankaupunkiin!
Koe vanhan puukaupungin
joulutunnelma
KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

1.-24.12. Elävä joulukalenteri 2020
5.12.
Merikaupungin joulupihat
MUUT TAPAHTUMAT 2021
17.-18.4 Kevätmarkkinat
19.-20.6. Avoimet portit.
Kulttuuri- ja puutarhatapahtuma
16-18.7. Kesämarkkinat
8.-15.8. Cittaslow viikko
4.9.
Vanhanajan toripäivä
2.-3.10. Mikkelinmarkkinat
www.visitkristiinankaupunki/
visit@krs.fi/040 740 2311

10

Ovi on käynyt tiuhaan Raatihuoneenkadun varrella olevassa
Kristiinankaupungin matkailutoimistossa. Matkailuneuvoja
Helena Karin mukaan tänä kesänä Länsirannikko on löydetty
hyvin ja ajoittain majoituspaikkoja on etsitty naapurikunnista,
kun omat paikat ovat olleet täynnä. Monen matkailuyrittäjän
mielestä tämä kesä on ollut kaikkien aikojen paras. Tuli todistettua, että koronan takia matkailijat ovat suosineet maaseutua, saaristoa ja väljiä pikkukaupunkeja.
– Joka viides tämän kesän matkailija tuli tänne ensimmäistä
kertaa, hehkuttaa matkailuneuvoja Helena Kari.

Puutaloja monelta vuosisadalta
Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Kristiinankaupungin keskusta
on tiivis ja valtaosa rakennuksista on vanhoja puutaloja. Kaupunki ei ole koskaan palanut, joten vanhaa on jäljellä paljon.
Kirkko, tullitupa, kauppias Hanneliuksen talo ja Lebellin talo
ovat 1700-luvulta.
Kävelykierros talojen lomassa on luonteva tapa löytää laivanrakennuksesta ja merenkulusta tunnetun Kristiinankaupungin henki. Keskusta on kompakti. Lisäksi ravintoloita ja
kahviloita sekä kauppoja löytyy kierroksella mukavasti.
Kapteeni Lacken talon lähettyvillä, Kissanpiiskaajankujan
majatalossa asui 1800-luvulla laivanrakentajia, jotka juopottelivat ja metelöivät iltaisin kujalla. Kaupungin asukkaat yrittivät ajaa nämä Skaftungin kylästä tulleet miehet pois. Suomalaisten suussa Skaftung-sana muotoutui kattongiksi eli kissaksi. Siitä muotoutui nimi tälle Kissanpiiskaajankujalle.

Cittaslown juhlavuosi lähestyy
Cittaslow on pienten kaupunkien rauhallisempaa ja terveel-
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lisempää elämää sekä historiallisia arvoja ja omia juuria korostava verkosto. Se syntyi Italiassa ja Kristiinankaupunki on
ollut siinä mukana vuodesta 2011 alkaen. Kristiinankaupunki
on yhä ainut suomalainen paikka tässä verkostossa.
Cittaslow juurrutettiin kaupunkiin kymmenen vuotta sitten
monella tasolla. Paremman elämän aatteeseen syvennyttiin
kaupungin kouluissa, virastoissa ja asukkaiden keskuudessa
ympäri kaupunkia. Alettiin suosia lähiruokaa, kestävää kehitystä ja omia juuria. Matkailuneuvoja on iloinen, että Cittaslown henki välittyy Kristiinankaupungissa myös vieraille.
– Matkailijapalautteiden mukaan kaupunkilaiset ovat auttavaisia ja ystävällisiä ihmisiä ja monet pitävät pihojensa portteja auki matkailijoille, Helena Kari kehuu.
Lämminhenkistä Cittaslow-tunnelmaa on kesäkauden jälkeen tarjolla mm. joulukuussa, jolloin raatihuone saa valaistuksen ja puutalojen asukkaat koristelevat ikkunoitaan ja
avaavat oviaan vierailijoille.

Monen matkailuyrittäjän mielestä tämä kesä oli kaikkien aikojen paras, iloitsee Kristiinankaupungin matkailuneuvoja
Helena Kari.

Vaasan kaupunginteatterissa
puhaltavat rakkauden tuulet
Vaasan kaupunginteatterin näytäntövuoden teemana on rakkaus, mikä heijastuu monipuolisesti vuoden tarjonnassa.
Syksyn kohokohtiin kuuluu rakkausmusikaali The Sound of
Music, joka valloittaa teatterin näyttämön 18.-19. syyskuuta alkaen. Tarina vie katsojat Maailmansodan kynnykselle
1930-luvun Itävaltaan, jossa nuori nunnakokelas Maria päätyy seitsemän lapsen kotiopettajaksi kapteeni von Trappin
perheeseen. Pian Marian laulun ilo ja rohkea elämänasenne
tarttuu lasten lisäksi myös heidän isäänsä. Musikaalin lämminhenkisen pinnan alla vaanii kuitenkin sodan uhka.
Marraskuussa katsojien nauruhermoja herkistää maaseutukomedia Suomen hevonen. Sirkku Peltolan näytelmä kertoo
Kotalan omalaatuisesta perheestä, jolla eivät asiat suju ihan
suunnitelmien mukaan – ei sitten millään. Osuvaa sanailua ja
hurttia huumoria viljelevä Suomen hevonen saa ensi-iltansa
7. marraskuuta.

Näytäntövuoden muina ensi-iltoina nähdään syväluotaavaa
draamaa, lastenseikkailuja, teatterifestivaali, tähtivierailuja sekä oopperaa. Teatterin koko näytäntövuoden ohjelmistoon sekä
kävijäohjeistukseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa
www.vaasankaupunginteatteri.fi.

Ronskin
komedian

ENSI-ILTA
7.11.2020

Maria ja kapteeni von Trapp rakastuvat toisiinsa Vaasan
kaupunginteatterin The Sound of Music –musikaalissa. Kuva: Linus Lindholm.
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06 325 3961
vaasankaupunginteatteri.fi
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Lumoava luontoloma kutsuu
Liminganlahdelle
Aktiiviloma upeita maastopyöräreittejä veivaten ja ravintolapalveluista nauttien vai
rentouttava luontoloma perheen kanssa makkaraa paistaen ja paljuillen? Liminganlahti tarjoaa kotimaassa matkailevalle vaihtoehdon, joka irrottaa hien pinnasta tai
laskee arkisykkeen lomamoodiin.
Oululainen Katja Kurasto vuokrasi Liminganlahdelta fatbiken ystävänsä kanssa. Tarkoitus oli tutustua lajiin, mutta samalla myös valokuvata luontoa ja nauttia
matkan varrella eväitä.
– Pyörävuokraamon palvelu oli loistavaa, varusteet sai helposti, reitit olivat hyvin merkittyjä ja niitä oli myös eritasoisia.
Me otimme kärkeen aika haasteellisen reitin ja palatessa veivasimme helppoa kangasmetsää.
Kuraston valitsema reitti oli kaikkiaan
monipuolinen – niin pyöräilyn kuin maisemienkin näkökulmasta.
– Ympäristö piti mielenkiinnon yllä.
Vaikka korkeuserot olivat reitillä vähäiset,

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

esittäytyi Lakeus pyörän päältä katsottuna
monipuolisesti: oli peltoa, metsää, suolampea, ihanaa peikkometsää ja toisaalta
kunnon rämpimistä. Kiva oli käydä myös
laavulla, evästely ja tulistelu on ehdoton
lisä sellaiselle retkipyöräilijälle kuin minä.
Retki päättyi Liminganlahden lintutornille, josta avautuu upea kosteikko ja
maisema merelle. Kuraston mukaan pyöräretken lomassa kannattaa ottaa ilo irti
myös Liminganlahden Luontokeskuksen
palveluista.
– Liminganlahden alue lintutorneineen
ja maisemineen on ainutlaatuinen. Luontokeskuksen näyttely on aivan loistava –
olen käynyt siellä useamminkin ja vienyt

sinne myös kansainvälisiä vieraita. Se on
yksi parhaiten rakennettuja luontonäyttelyitä, joita olen nähnyt. Se on visuaalisesti
upea, mutta myös informatiivisesti mielenkiintoinen.
Kurasto summaa, että Liminganlahti on
ainutlaatuinen ja helposti saavutettavissa. Se sopii luonto- ja eräystävälle, mutta
myös valmismatkailijalle. Lintuharrastajille paikka on ehdoton, samoin luontovalokuvauksesta innostuneelle.
– Liminganlahti tarjoaa hyvät majoitus- ja ruokailutason palvelut, varsin
omaleimaisen kokonaisuuden. Paikka on
varmasti monille vielä löytämätön helmi,
jossa on paljon potentiaalia.

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

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

Tutustu Lintujen
kahdeksan vuodenaikaa
-näyttelyssä vuoden
kulkuun lintujen
näkökulmasta!

Tutustu tarkemmin: VISITLIMINKA.FI
12
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Mikä? Liminganlahti on kansainvälisesti tunnettu ja arvokas lintuvesi sekä tärkeä muuttolintujen levähdysalue. Luontokeskus tarjoaa asiakkaille päivittäin Metsähallituksen opaspalvelut, ravintolan, myymälän, pienen luontohotellin,
80-henkisen auditorion sekä muita kokoustiloja.
Missä? Liminganlahti sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Limingassa, puolen tunnin ajomatkan päässä Oulusta. Liminganlahdelle on myös hyvät bussiyhteydet.
Miten olisi lumikenkäsafari työporukalla kokouspäivän päätteeksi tai revontuliretki ystävien kanssa? Vai yllättäisitkö
perheesi husky-ajelulla? Liminganlahti sopii erinomaisesti myös talvimatkailijalle. Olet tervetullut yksin tai yhdessä –
vapaalla tai töiden merkeissä! Tutustu tarkemmin: visitliminka.fi tai soita Hotelli-Ravintola Liminganlahti: 045 204 9733
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Näkyykö saamelaisuus
Lapin matkailussa?
Lassi Lähteenmäki

Saamelaiset on EU:n ainoa alkuperäiskansa ja tällä kansalla on oma erityislaatuinen kulttuurinsa. Valistunut matkailija kyllä osaa löytää saamelaisuuden
Pohjois-Suomesta, tietämätön kulkee helposti sen ohi.
Ante Aikio on matkailuyrittäjä Levin matkailukeskuksessa.
Aikio tunnetaan myös joikutaiteilijana, poroisäntänä ja kirjailijana.
Aikio on huomannut, että saamelaisuus kiinnostaa keskieurooppalaisia, brittejä ja suomalaisia. Matkailijat ovat entistä
valistuneempia ja yksi tärkeä syy siihen on se, että tietoa löytyy halukkaille kätevästi netistä.
Aikion yritykselle poroajelut, joikuesitykset ja saamelaisuuden esittelyt tuovat leivän pöytään. Hän toivoo, että saisi ansionsa jatkossakin kotiseudultaan, ettei tarvitsisi mennä
elannon perässä etelään.

Saamelaisten ankea
menneisyys synnytti kirjan
Suomalaiset tuntevat kuitenkin omassa maassaan asuvien
saamelaisten kulttuurin aikalailla huonosti. Esimerkiksi kouluopetuksessa puhutaan kyllä Australian alkuperäisistä mutta
oman maan vastaavat jäävät liian vähälle huomiolle.
Tämä havainto oli yksi lähtökohta Jaana Kanniselle ja Kukka Rannalle kirjan kirjoittamiselle saamelaisten pakkosuomalaistamisen aiheuttamista traumaattisista kokemuksista.
Aika harva etelän ihminen ymmärtää, miltä saamelaislapsis-

ta tuntui, kun heidät eristettiin perheistään asuntoloihin usein
kuukausiksi. Siellä saamelaislapset eivät voineet tai saaneet
käyttää äidinkieltään, ja he alkoivat hävetä omaa kulttuuriaan.
Tämä saamelaisten sukupolvien ajan kantama taakka on onneksi pienentynyt nuoren, kulttuuristaan tietoisen sukupolven
myötä.

Aitous kunniaan matkailussa
– Monissa maissa poljetaan alkuperäiskansojen oikeuksia ja
samalla romantisoidaan heitä ja käytetään hyväksi kaupallisissa tarkoituksissa heidän kulttuuriaan. Sitä on myös täällä,
sanoo Kanninen.
Matkailussa saamelaiset ovat olleet harmissaan mm. saamenpukuja muistuttavien feikkien myymisestä turisteille.
Saamelaisille aito saamenpuku on henkilökohtainen asia ja se
kuuluu kirjoittajien mukaan vain saamelaisille.
Matkailuyrittäjien tulee Kukka Rannan mukaan noudattaa
Saamelaiskäräjien saamelaismatkailun eettisiä ohjeita ja tehdä saamelaisten kanssa aidosti yhteistyötä.
Kanninen toivoo, että olisi enemmän Ante Aikion kaltaisia
matkailuyrittäjiä, jotka kertovat saamelaisista, heidän luontosuhteestaan ja kulttuuristaan.

Pohjoissaamelainen Kristiina Aikio Sodankylästä joikui Matka-messuilla Helsingissä. Suomessa pohjoissaamelaisia asuu mm.
Utsjoella, Inarissa, Enontekiössä ja Sodankylässä.

14
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Turvallisti
teatteriin
Kemin kaupunginteatterin katsojamäärät on toistaiseksi rajattu valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti alle puoleen normaalista. Kemin Pirtille mahtuu tästä syystä ainoastaan 56 ja
Tullimakasiinille 20 katsojaa kerralla, joten varaathan lippusi
etukäteen.
Syksyn 2020 esitystoiminnan aloittaa Jäniksen vuosi -näytelmä. Arto Paasilinnan tekstiin pohjautuva komedia käpälämäestä jatkaa siitä mihin keväällä jäätiin. Ohjaaja Petri Jäärni
työryhmineen on tarttunut teoksen tuoreimpaan näyttämösovitukseen. Luvassa on hersyvää huumoria, vauhtia ja maagista realismia.
Päivi Kolmosen kirjoittama ja ohjaama monologi Kahlo –
Sirpaleita naistaiteilijan elämästä jatkaa esityksiä Aineen taidemuseolla Torniossa.
Kemin kaupunginteatteri tarjoaa tänä syksynä astetta harvinaisempaa herkkua: lyhytnäytelmiä. Nämä teatterimaailman
novellit tarjoavat suurta sisältöä tiivistetyssä muodossa. Ohjauksesta vastaavat: Petri Jäärni, Kimmo Hirvenmäki ja Sarianne Paasonen.
Sven Nordqvist Viirun ja Pesosen joulu palaa esitettäväksi
Tullimakasiinille. Esitys on lämminhenkinen näytelmä rakastetun kaksikon jouluvalmisteluista. Viirun ja Pesosen joulu on
koko perheen näytelmä, joka tuo kaikille varmasti joulumielen. Tullimakasiinin miljöö on kuin luotu tätä esitystä varten.
www.keminteatteri.com

Uudenkaupungin
rauhan 300-vuotisjuhlaa
juhlitaan v. 2021
Ensi vuonna tulee kuluneeksi tasan 300-vuotta siitä, kun
Suuren Pohjan sodan päätteeksi solmittiin Uudenkaupungin rauha. 1700-luvun alussa Suomi kuului Ruotsiin. Uudenkaupungin rauha päätti paitsi Suuren Pohjan sodan myös
isoksi vihaksi kutsutun miehitysajan. Tämä Ruotsin ja Venäjän välillä 30.8.1721 solmittu rauha on yksi merkittävimpiä
rauhansopimuksia Euroopan historiassa ja kansainvälisestikin tunnettu.

Juhlavuosi huipentuu
”Rauhankuukauteen” elokuussa 2021
Uudenkaupungin kaupunki juhlistaa tämän merkittävän
rauhan juhlavuotta monin eri tapahtumin ja tilaisuuksin.
Crusell-viikon päätöskonsertti 30.7.2021 mukailee rauhan
teemaa. Konsertista käynnistyy koko juhlavuoden huipentava ”Rauhankuukausi”. Elokuisen rauhankuukauden lisäksi juhlavuoteen liittyvää ohjelmaa on tarkoitus olla tarjolla
koko vuoden.
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Lemmen jättiläinen, kuva/ Jukka Salminen/Tiikeri kuva.

Huippumusikaali Valkeakosken
kaupunginteatterissa
Ensimmäistä kertaa Suomessa kantaesityksenä Aki Sirkesalon musiikkiin pohjautuva musikaali; Lemmen Jättiläinen.
Käsikirjoitus on Harri Salmisen käsialaa ja ohjauksesta vastaa Minna Kangas.
Olemme saaneet ensimmäisenä Suomessa oikeudet tehdä
Akin musiikkiin pohjautuvan näytelmän ja uskallamme luvata, että tulossa on upea esitys, josta ei näyttävyyttä, kosketta-

vuutta ja hauskuutta puutu! Näytelmä ei kerro Akista ja hänen
perheensä traagisesta kohtalosta, vaan hakee aiheensa Akin
laulujen kuvastosta, pikkukaupungin värikkäistä ihmisistä,
rakkaudesta, ystävyydestä. Näyttämöllä on kaksikymmenpäinen joukko; livebändi, upeat tanssijat, lahjakkaita nuoria
näyttelijöitä ja aikuisia luottotykkejä. Naispaholainen”, ”Enkeleitä onko heitä”, ”Kissanainen” jne.jne.
Keväällä 2021 ohjelmistoon tulee Sinikka ja Tiina Nopolan
kirjoittama koko perheen musiikkinäytelmä Risto Räppääjä ja
nuudelipää. Ensi-ilta on 13.2.2021, sekä pienelle näyttämölle Eeva-Liisa Mannerin kirjoittama näytelmä Poltettu oranssi,
ensi-ilta 6.3.2021.
www.valkeakoskenteatteri.fi

Juoksuhaudantie, kuva Jouko Siro
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Jyrki Siukonen, Star Crash 2020. Kuva Mika Hiironniemi

Seurassa
100-vuotiasta Tampereen Taiteilijaseuraa juhlistava näyttely
esittelee kuusi 1950-luvulla syntynyttä taiteilijaseuran jäsentä, jotka ovat samalla Sara Hildénin säätiön kokoelmataiteilijoita.
Tuula Lehtinen (s. 1956) tunnetaan graafikkona ja monipuolisena taiteilijana, joka hyödyntää teoksissaan myös posliinia ja mosaiikkia. Viime aikoina hän on paneutunut erityisesti maalaamiseen.
Tomas Byström (s. 1951) yhdistää maalauksissaan todellisuuden ja fantasian. Hän lähtee usein liikkeelle ornamenteista
sekä kasvi- ja eläinmaailman aiheista.
Jyrki Siukosen (s. 1959) taiteen visuaalisuus ja estetiikka
palautuvat lapsuuden leikkeihin sekä laajaan taide- ja kulttuurihistorian tuntemukseen.
Teemu Saukkonen (s. 1954) on käsitellyt uusimmissa maalauksissaan katoavaisuutta sekä ihmisen ja luonnon välistä
suhdetta.
Osmo Rauhala (s. 1957) maalaa ymmärtääkseen itseään ja
ympäristöään. Hän yhdistää teoksissaan taiteen ja tieteen diskurssia.
Ilkka Väätin (s. 1955) monikerrokselliset teokset sijoittuvat maalauksen ja kuvanveiston välimaastoon, ja niillä on taide- ja kulttuurihistorialliset alkukuvansa. Seurassa-näyttely
12.9.2020–17.1.2021 Sara Hildénin taidemuseossa.
www.tampere.fi/sarahilden
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Mitä ovat taiderikokset ja miten niitä selvitetään? Miten taideväärennöksiä myydään ja ketkä väärennettyä taidetta ostavat?
Näihin kysymyksiin antaa vastauksen Poliisimuseossa keväällä 2021 avautuva Väritetty totuus – Taiderikoksia Suomessa. Kuva: Poliisimuseo/ Jarkko Järvinen.

Poliisimuseo
– monipuolinen koko perheen
museo Tampereella
Tampereella Poliisiammattikorkeakoulun
vieressä sijaitsevan Poliisimuseon tarinat
koukuttavat, eikä perheen pienimmilläkään käy aika pitkäksi.
Poliisi paikalla! -näyttely esittelee niin
järjestyksenpidon ja poliisin työn muutoksia kuin rikoshistorian ilmiöitä. Nähtävillä
on mielenkiintoisia esineitä, kuten pyövelin mestauskirves, sardiinilaatikkoon piilotettu pommi, legendaarinen Saab-99 ja
monia muita poliisin työvälineitä.

Toimintatilassa eli ”Totissa” vieraat
saavat muun muassa tutkia poliisihaalarin materiaalia, suojakilpeä tai istahtaa
poliisiauton kuskin penkille. Perheen
pienimmät voivat leikkiä lasten poliisikamari Pokelassa.
Keväällä 2021 aukeava näyttely Väritetty totuus – Taiderikoksia Suomessa sukeltaa taiderikosten maailmaan
valottaen niiden historiaa sekä poliisin
ja taideasiantuntijoiden yhteistyössä te-

kemää tutkintaa. Samalla yleisö saa tietää esimerkiksi, miten väärennetyn työn
voi erottaa aidosta tai mitkä ovat huijarimyyjien kikkoja taidekaupassa. Verkkonäyttelyt Pussihousuista haalareihin
ja Itsenäisen Suomen poliisi valottavat
lisää poliisin työn ja virkavaatteiden
historiaa.
Poliisimuseoon on ilmainen sisäänpääsy.
Lisätietoja poliisimuseo.fi

TAMPERE
p. 0295 418 325
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Unohtumattomia kirjeitä Suomesta näyttely.
Kuva: Postimuseo, Jarmo Niinimäki

Seela Sellan ja Eskon Roineen lukemina voi antautua
kuuntelemaan tunteikkaita kirjeitä.
Kuva: Postimuseo, Jarmo Niinimäki

Unohtumattomia,
tunteikkaita
ja merkittäviä
kirjeitä
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14.2.2020–31.1.2021
Postimuseon näyttely esittelee sekä
tavallisten että tunnettujen suomalaisten
koskettavia kirjeitä 1800-luvun lopulta
nykypäivään.
Antaudu kuuntelemaan kirjeitä
näyttelijöiden Seela Sellan ja
Esko Roineen lukemina ja samaistu
niiden yleisinhimillisiin tunteisiin.

Kuva: Mielikuvittaja Tomi Aro

Postimuseon näyttely Unohtumattomia kirjeitä Suomesta
esittelee tavallisten ja tunnettujen suomalaisten kirjoittamia
kirjeitä 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. Yhteistä kaikissa
kirjeissä on niiden herättämät samaistuttavat tunteet. Kävijä
voi antautua kuuntelemaan osaa kirjeistä näyttelijöiden Seela
Sellan ja Esko Roineen lukemina.
Kirjeissä ilmaistaan muun muassa iloa, surua, pelkoa,
toivoa, rakkautta ja ikävää. Joskus kirje tuo myös lohtua ja
toivoa paremmasta. Kaikki kirjeet kuvaavat omaa aikaansa.
Kirjeitä voidaan pitää myös tärkeinä historiallisina dokumentteina, joista valtaosa on nyt päässyt ensimmäistä kertaa julkisuuteen. Näyttely toimii myös tapahtuma-areenana. Kirjeklubeilla luetaan ja keskustellaan erilaisista kirjeistä. Näyttelyyn
liittyy myös teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä luentoja.
Unohtumattomia kirjeitä Suomesta -näyttely on esillä Postimuseossa, museokeskus Vapriikissa 31.1.2021 asti.
www.postimuseo.fi Verkkonäyttely:
www.postimuseo.fi/fi/
unohtumattomia-kirjeita-verkossa

Näyttelyssä on runsaasti tapahtumia,
kuten teatteri- ja musiikkiesityksiä,
aitojen kirjeiden pohjalta luotua
museodraamaa sekä luentoja.
Kirjeklubeilla luemme ja keskustelemme
kirjeistä. Jos haluat, niin voit tuoda
myös omia kirjeitäsi luettavaksi.
Katso tapahtumat www.postimuseo.fi
Yhteistyössä
Postimuseon näyttelyt museokeskus Vapriikissa
Alaverstaanraitti 5, Tampere
13 €/6 € tai Museokortti•www.postimuseo.fi
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Joulun ajan elämykset ja lomat yhdessä paketissa

visitjyvaskyla.fi/joulu

Valokuva: Pirjo Ala-Hynnilä

@joulukylajkl
#jyväskylä
#visitjyväskylä
#joulukyläjkl

Joulukylä
Jyväskylä
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Henna Lampinen, stillkuva videosta They Call It a One Brief Transition, 2020.

Nykymuotoilua
perinteestä
ammentaen
Teksti: Sari Koskinen
Miltä käsityön menneisyys näyttää nykymuotoilijoiden silmin ja millaista inspiraatiota museokokoelmasta voi ammentaa? Hyvissä käsissä -näyttelyyn kutsutut muotoilijat pääsivät
tutustumaan vuonna 1879 perustetun Suomen Käsityön Ystävien laajaan arkistoon Designmuseossa ja Suomen käsityön
museossa, minkä jälkeen he loivat teoksensa vuoropuhelussa
arkistomateriaalien kanssa.
Kuvittaja ja kuosisuunnittelija Anna Alanko, kuvataiteilija
Hanna-Kaisa Korolainen, muotisuunnittelija Henna Lampinen, kuvanveistäjä Matias Liimatainen sekä pelisuunnittelija Henri Tervapuro loivat arkistojen pohjalta uusia teoksia ja
tuotteita, joissa yhdistyvät perinteiset käsityötekniikat, erilaiset materiaalit sekä teknologia.
Hyvissä käsissä -näyttelyssä on esillä myös muutamia Suomen Käsityön Ystävien tunnetuimmista ryijymalleista, kuten
Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema Liekki-ryijy, Jarl Eklundin Lokki-ryijy sekä Impi Sotavallan ryijyjä. Lisäksi keräilijä Tuomas Sopanen on lainannut näyttelyyn Uhra SimbergEhrströmin Vihreä aamu -ryijyn.
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!
Hyvissä käsissä 5.12.2020 saakka.
www.craftmuseum.fi
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Hanna-Kaisa Korolainen,
Joutsenlaulu-ryijy, 2019.

Akseli Gallen-Kallela,
Liekki-ryijy, 1913.
Kuva: Suomen Käsityön Ystävät

Hyvissä
käsissä
12.9.–5.12.2020
Suomen
Käsityön
Ystävät
140 vuotta
Kauppakatu 25, Jyväskylä
www.craftmuseum.fi
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Kissanaisia, susia
ja satuhahmoja Sinkassa
Syksyn pimetessä kannattaa suunnata Keravalle Taide- ja museokeskus Sinkkaan, jossa on esillä kauden ehkä hauskin ja
koskettavin taidenäyttely. Siellä Kerttu Horilan teatteridiivat,
kissanaiset ja vanhenevat satuprinsessat ovat saaneet rinnalleen maalattuja susitarinoita, värikkäitä ekofantasioita, vaarallisia vedenneitoja ja selfie-aikakauden diivoja.
Kanssamatkustajan lempein silmin Horila on tarkastellut
elämän naamiaishuveja ja erilaisia ihmisenä olemisen tapoja. Hänen tunnetuimmassa veistossarjassaan naiset – ja yksi
miesoletettukin – rakentavat kuvaansa naistenhuoneen peilin
edessä. Naisten meikit ja Jenni Hiltusen netistä maalauksiinsa poimimat omakuvat ovat kuin naamio, joiden taakse piiloudumme ja toisaalta se osa meistä, jonka haluamme muille
näyttää.
Horilan uusimmat veistokset vievät kissanaisten, pentujaan
puolustavien susiemojen ja muiden inhimillistettyjen eläinten maailmaan. Rinnalleen ne ovat saaneet Samuli Heimosen
myyttiset sudet, Eeva Peuran tarujen olennot ja Elina Ruohosen värejä hehkuvat maalaukset, joissa ihminen on sulautunut osaksi muuta elollista luontoa. Naisia, naamioita ja villiä

Kerttu Horilan keramiikkaveistos Kissanaamio (2020) ja Elina Ruohosen maalaus Behave Nicely, Evolution Laws (2019).
Kuva: Pekka Elomaa.
luontoa -näyttely on esillä 10.1.2021 saakka. Avoinna: ti, to,
pe 11−18, ke 12−19, la, su 11−17
www.sinkka.fi

Kerttu Horila, Narttu, Mirri ja Emo, 2018, keramiikka, akryyli, k. 80 cm. Kuva: Jari Laine.

Kerttu Horilan keramiikkaveistos Kolme jänistä (2018) ja Samuli Heimosen maalaukset, Helka (2017) ja E Pluribus Unum
(2018). Kuva: Pekka Elomaa.

NAISIA, NAAMIOITA
JA VILLIÄ LUONTOA

Kerttu Horila feat. Samuli Heimonen | Jenni Hiltunen | Eeva Peura | Elina Ruohonen

Taide- ja museokeskus Sinkka
Kultasepänkatu 2, Kerava | 040 318 4300
www.sinkka.fi
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Syväranta-salissa kokousvieraat voivat nauttia museokahvila
Lottakanttiinin perinteisistä suolaisista- ja makeista herkuista.

Lottamuseo
kokousvieraille
Lottamuseolla on tarjolla kokousvieraille kaksi laadukasta ja
viihtyisää kokoustilaa sekä monipuolinen valikoima erilaisia
kahvilapalveluita ja mahdollisuus lounastaa.

Ruotsin Majan kokousvieraille on myös tarjolla opastus, joka
perehdyttää Ruotsin Majan ainutlaatuiseen historiaan.

Ruotsin Maja
Ruotsin lotat rakennuttivat 1940-luvun alussa suomalaisille
kenttätyössä väsyneille lotille virkistyskodin Tuusulanjärven rannalle. Nyt Ruotsin Majan historiallisessa miljöössä
on mahdollisuus järjestää pienimuotoisia juhlatilaisuuksia ja
kokouksia. Kodinomainen ja kiireetön tunnelma luovat erinomaiset puitteet viihtyisälle yhdessäololle, kohtaamiselle ja
aidolle läsnäololle.

Syväranta-Sali
Lottamuseon paikalla oli aikoinaan lottajärjestön oma koulutuskeskus. Vanha päärakennus paloi 1940-luvulla ja tilalle
rakennettiin vanhaa huvilaa muistuttava uudisrakennus, joka
palvelee nyt monipuolisesti museovieraita. Päärakennuksen kokoustilan miljöö henkii nostalgiaa, värimaailmaan on
haettu inspiraatiota menneiltä vuosikymmeniltä ja viehättävät
pienet yksityiskohdat viimeistelevät tunnelman. Syvärantasali tarjoaakin viehättävät puitteet erilaisiin kokous- tai juhlatilaisuuksiin. Lisätietoa ja ryhmävaraukset: info@lottamuseo.
fi tai 09 274 1077
www.lottamuseo.fi
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TULOSSA
HELMIKUUSSA 2021

LOTTA SVÄRD
100 vuotta yhteiskuntavastuuta

www.lottamuseo.fi I Nostalgiset lottakuvat Instagramissa @lottasvardofficial
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Saariston rengastiellä on lukuisia lauttoja.

Ennätyskausi pyöräiltiin
Saariston rengastiellä
Lassi Lähteenmäki

Suomen parhaat pyöräilyreitit ovat vesistöjen äärellä.
Tilastot kasvaneista pyöräilijämääristä Saariston rengastiellä ilahduttavat Turun saariston matkailutoimijoita. Saariston
rengastie on Suomen tunnetuin pyöräilyreitti ja se kulkee halki kauniin saariston Paraisilla, Kustavissa, Taivassalossa ja
Naantalissa. Iso rengastie kulkee koko reitin, pieni oikaisee
Rymättylän ja Nauvon välissä. Rengasteitä isännöi Paraisten
kaupunki.
Pienellä ja isolla rengastiellä oli kesäkaudella 2020 polkijoita yhteensä noin 8500. Pienen reitin polkijamäärä kasvoi
vuodessa 43 prosenttia ja pidemmällä reitillä mitattiin 37 prosentin kasvu.
Paraisten kaupungin matkailupäällikkö Niina Aitamurto on
erityisen iloinen siitä, että väkeä saapui reitille hyvin myös
elokuussa. Paraisilla on tehty työtä sen eteen, että rengastiellä
olisi vipinää myös syksyn kuukausina.

Rannikon raikkautta ja
Saimaan kimmellystä
Pyöräilyreittejä on perustettu ja kunnostettu Suomessa paljon
viime vuosina. Hyviä reittejä on syntynyt varsinkin vesistöjen
äärelle.
Vuonna 2017 avattu Puumalan 60 kilometrin mittainen reitti kulkee Saimaan maisemissa. Hurissalon ja Lintusalon saarten välillä matka taittuu Norppa II –pyörälautan kyydissä. Hyvän suosion takia lautalle kannattaa varata paikka etukäteen.
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Hangon, Kemiönsaaren ja Salon maastoon rakennettiin
muutama vuosi sitten rannikkoreitti. Sen varrelta polkija löytää Mathildedalin, Kirkkalan ja Teijon ruukkikylät, Rosalan
viikinkikylän, Örön linnakesaaren ja Bengtskärin majakan.
Reitti kulkee Teijon, Tammisaaren ja Saaristomeren kansallispuistoissa.
Kuninkaantietä pitkin Helsingistä itään kulkee 170 kilometriä pitkä pyöräilyreitti. Sen varrella voi poiketa vaikka Loviisaan, Porvooseen tai Kotkaan. Ruotsinpyhtää on myös kokemisen arvoinen pysähdyspaikka.

Tampereen seudun taidetta
tai Ahvenanmaan herkkuja
Tampereen Pyhäjärven ja Näsijärven maisemissa polkija voi
yhdistellä reittejä vaikka koko viikon reissua varten. Näsijärven reitin varrelta löytyvät mm. Helvetinjärven kansallispuisto ja Mäntän taide-elämykset.
Ahvenanmaa on etäisyyksien puolesta kuin luotu pyöräilylle. Korkeita nousuja ei ole ja pyöräilyväylät ovat hyvässä
kunnossa. Michael Björklundin maineikas Smakby-ravintola
löytyy Kastelholman linnan vierestä. Stallhagenin panimoravintolasta saa oluen lisäksi myös tuhdin lounaan. Kun ydinalue on tullut tutuksi, kannatta hypätä yhteysalukseen ja käydä Kökarissa maistelemassa savustettuja katkarapuja ja paikallista siideriä.
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Tulipalosta selvinnyt
puutalokortteli on Turun helmi
Lassi Lähteenmäki

Luostarinmäellä on esitelty käsityötaitoja jo 80 vuotta.
Vuonna 1827 Turkua pahoin runnellut tulipalo oli Pohjoismaiden suurin
kaupunkipalo. Vähävaraisten asuttama
puutaloalue Luostarinmäki selvisi palosta kuin ihmeen kaupalla.
Palon jälkeen Turkuun laadittiin uusi
kaava, joka korosti paloturvallisuutta.
Sen takia Luostarinmäen tiheään rakennetut puutalot määrättiin purettaviksi.
Tieto purku-uhasta johti siihen, että yhä
useampi talonomistaja muutti pois alueelta. Lopulta Turun kaupunki lunasti
rakennukset.

Harvinaisuus
koko maailmassa
Kesällä 1940 Luostarinmäen kymmenien talojen puutalokortteli avattiin
museona. Luostarinmäki on maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen arvokas kokonaisuus, sillä alueen rakennukset sijaitsevat alkuperäisillä paikoillaan. Esi-

merkiksi Tukholman Skanssenin talot
on pääosin siirretty muualta.
Luostarinmäen talot ja pihat kertovat
1700–1800-lukujen asumiskulttuurista.
Alueen ensimmäiset asukkaat rakensivat ensin pienen asunnon ja myöhemmin taloja laajennettiin rakentamalla
lisähuoneita ja ulkorakennuksia.
Turun palon jälkeen Luostarinmäen
säästyneet talot vaihtoivat omistajaa ja
asumuksia korjattiin. Ajan muodin mukaisesti talojen ulkohirsipintaa alettiin
laudoittaa, ikkunoita suurennettiin ja
huoneita kaunistettiin maalilla ja tapeteilla. Kun Luostarinmäestä tuli museo,
kodit entistettiin Turun paloa edeltävään asuun.

Luostarinmäki on
käsityötaidon keskittymä
Kun Luostarinmäestä tuli museo, sen
monet talot kalustettiin käsityöverstaik-

si ja turkulaiset käsityön taitajat toimivat niissä oppaina. He myös lahjoittivat
museolle käsityövälineistöä. Kultaisen
Omenan Kilta perustettiin lujittamaan
museon ja kaupungin käsityöläisten hedelmällistä yhteistyötä. Killan jäsenet
tulevat edelleen joka vuosi museoon perinteisille Käsityötaidon päiville työskentelemään verstaissa.
Käsityön taitajat pukeutuvat näytöksissä perinteisiin asuihin, joita valmistetaan merimiehen talon kangaspuissa
Luostarinmäellä. Ensimmäiset puvut
ommeltiin jo vuonna 1949.
Turun Luostarinmäellä on tämän kesän aikana juhlittu museon 80-vuotista
taivalta. Luostarinmäen museokortteli
on auki keväästä syksyyn. Joulun ajaksi Luostarinmäen korttelin talot saavat
jouluisen ilmeen ja pihoilla liikuskelevat lauluryhmät, nuuttipukit ja muut
vanhan ajan jouluhahmot.

Elokuussa Luostarinmäellä vietetään perinteisiä Käsityötaidon päiviä. Silloin kymmenet käsityön taitajat näyttävät, miten syntyy vaatteita, saviastioita, puutöitä ja paljon muuta.
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Kauneuden aarteita
Taidetta Emil Aaltosen museon kokoelmasta
Kouvolan taidemuseo Poikilon näyttely Kauneuden aarteita
on edustava läpileikkaus Emil Aaltosen museon taidekokoelmasta. Se koostuu pääosin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun
alun suomalaisen taiteen merkkiteoksista. Lisäksi siihen kuuluu vanhempaa eurooppalaista taidetta. Tampereella Pyynikinlinnassa sijaitsevan Emil Aaltosen museon remontin vuoksi kokoelman aarteet ovat nähtävissä Kouvolan taidemuseo
Poikilossa 24.9.2020–10.1.2021.
Emil Aaltonen (1869–1949) kiinnostui kulttuurista ja taiteesta jo nuorena. Menestys ensin kenkätehtailijana ja myöhemmin konepaja- ja muoviteollisuuden parissa antoi mahdollisuuden taiteen keräämiseen ja tieteen tukemiseen. Vuorineuvos Emil Aaltonen keräsi 1900-luvun ensimmäisellä

puoliskolla mittavan kokoelman, johon kertyi kaikkiaan noin
250 teosta.
Taidekokoelma oli Aaltoselle muutakin kuin kodin kaunistus tai statussymboli. Kokoelmasta nousee esiin teemoja,
jotka olivat keräilijälle tärkeitä. Teoshankintojen taustalla
vaikuttivat Aaltosen näkemykset kauneudesta, estetiikasta ja
hengellisyydestä. Hän osti kokoelmaansa sellaista taidetta,
josta hän itse piti. Aaltosen suosikkeihin kuuluivat muun muassa Albert Edelfelt ja von Wrightin veljekset.

Ferdinand von Wright, Näköala Leväsen maanviljelyskoulusta,
a884, Kuva: Emil Aaltosen museo, valokuva Petri N uutinen.

Ferdinand von Wright, Nuolihaukkapari, 1892. Kuva: Museokuva

24.9.2020–10.1.2021

KAUNEUDEN AARTEITA

Taidetta Emil Aaltosen museon kokoelmasta

KARTANOIDEN
KOUVOLA
10.10.2021 asti
Seuraa meitä
Poikilo-museot, Varuskuntakatu 11, Kouvolatalo
Avoinna ti-pe 11-18, la-su 12-17, ma suljettu
Tiedustelut puh. 020 615 5297
Albert Edelfelt, Kirsikkatyttö, 1878. Kuva: Museokuva
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Kartanoiden Kouvola
lumoaa koko perheen
Kouvolan kaupunginmuseo Poikilossa
jatkuu Kartanoiden Kouvola -näyttely
10.10.2021 asti. Näyttely lumoaa interiööreillään ja esillä on kartanoiden arkea
ja juhlaa sellaisena kuin elämä oli Kouvolan kartanoissa. Samettiverhoja, runsautta, kristallia, lampetteja ja pöytähopeita. Tarinoita, valokuvia, upeaa esineistöä
ja kauniita pukuja.

Kartanot olivat alueensa uudistusten
etujoukoissa. Ne edistivät maatalouden
kehitystä, teollistamista ja sivistystä.
Näyttely tuo esiin myös henkilöiden ja
sukujen vaikutuksia. 1800-luvulla elänyt
kartanonneiti Jacobina Charlotta johdattaa lastenpolulla kulkijoita. Lapsille on
myös työpaja- ja puuhatila.
Morsiuspuku 1840-luvulta

Aistien ja suurten tunteinen
juhlaa Lahdessa
Syyskaudella 2020 Lahden kaupunginteatterin suurella näyttämöllä
kaksi upeaa klassikkoteosta, joita yhdistää tarina ja visuaalisuus.
Musikaali on parhaimmillaan kaikkien
aistien juhlaa ja suurten tunteiden laji.
Jekyll & Hyde -musikaali on juuri sitä.
Siinä vetää puoleensa hyvä musiikki,
ikuinen tarina hyvän ja pahan taistelusta sekä 1800-luvun rosoisten, pimeiden
kujien jännittävä tunnelma ja toisaalta
ylhäisen kodin ja komean laboratorion
väliset ristiriitaisuudet. Ääripäät taistelevat: vastakkain asettuvat viha ja rakkaus, julmuus ja hellyys, etiikka ja kaksinaismoralismi. Kaiken tämän keskellä
meillä on lupa haaveilla paremmasta
maailmasta!
Molièren klassikkokomedia Saituri
vuodelta 1668 on ällistyttävän ajankohtainen! Siinä nauretaan ihmisen inhimillisille heikkouksille: tekopyhyydelle,
hienostelunhalulle ja ahneudelle. Saitu-

Leslie Bricusse – Steve Cudden – Frank Wildhorn

JEKYLL & HYDE

Upea suurmusikaali
hyvän ja pahan taistelusta

ri Harpagon on rakastunut mammonaan
siinä määrin, että hän on lastensa itsenäisyyden, taloudellisen riippumattomuuden ja rakkaussuhteiden esteenä. Tässä
vanhassa kunnon huvinäytelmässä vil-

jellään teatteriparodiaa, satiiria, sarkasmia sekä hulluttelevaa näyttelijätyötä.
Kevään esitykset tulevat myyntiin marraskuussa,
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

Molière

Anni Kytömäki – Ari-Pekka Lahti

Kun mikään ei riitä

Maaginen tarina ihmisistä
joiden sydämissä kasvoi metsä

Saituri

kultarinta

Ryhmämyynti (03) 752 6000 • lktryhmat@lahti.fi / www.lippu.fi / Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm) • lktliput@lahti.fi / Väliaikatarjoilut (03) 782 6474
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Pinnan alle ja salakapakkaan
– talvielämyksiä Kotkassa
Kotka tarjoaa elämyksiä myös talvipäiviin; historiaa, taidetta, ainutlaatuisia
puistoja ja kurkistuksen Suomen vesistöjen maailmaan sekä kulinaarisia nautintoja historiallisissa miljöissä. Sokerina pohjalla Salakapakka.
Vesiputous solisee, järvestä kurkistaa hylkeen pää, joka tarkemmin katsottuna paljastuu patsaaksi. Kirkkaassa vedessä erottaa
karppien ääriviivat. Sapokan Vesipuistossa ui istutettujen karppien lisäksi akvaariotalo Maretariumissa kasvaneita siperiansampia. Kaloja voi ruokkia Maretariumin Meripuodissa myytävällä ruualla. Puistoon on sijoitettu lukuisia eläinpatsaita.
Kotkan kansainvälisesti palkitut puistot vaihtavat tunnelmaa
vuodenajan mukaan. Kesän kukkamerien ja syksyn ruskanhehkun jälkeen puistoihin syttyy näyttävä valaistus.
Puistot ovat kaupunkilaisten olohuoneita, joissa voi tehdä paljon muutakin kuin kävellä. Öljysataman paikalle rakennettu Katariinan Meripuisto muistuttaa linnoituksellaan ja Tammisotilaat
tilataideteoksellaan alueen historiasta. Nykyisen Kotkansaaren
paikalla oli 1700-luvun lopussa Ruotsinsalmen linnoitus, jossa
oli asukkaita lähes saman verran kuin sen ajan Helsingissä ja
Suomenlinnassa yhteensä. Meripuistossa voi purkaa stressiä ja
ladata akkuja vaikkapa mietiskelylabyrintissa.
Elämysmatka historiaan Ruotsinsalmen linnoituksen aikaan
on tarjolla Merikeskus Vellamossa. Kohtalona Ruotsinsalmi
-näyttely tuo historian henkilöt ja tapahtumat lähelle niin koskettavin historiallisia henkilöitä esittävin valokuvin kuin modernia peliteknologiaa hyödyntävällä piirroselokuvalla, joka
julistaa: Sodassa ei ole voittajia. Interaktiivinen sukellusseinä
vie sukellukselle Kotkan edustalle Itämeren suurimmassa meritaistelussa uponneen St. Nikolai -fregatin uumeniin.
Merikeskus Vellamon näyttelyiden äärellä vierähtää vaikka
koko päivä. Kokoelmista löytyy niin Tove Janssonin ja Tuulikki Pietilän vanha puinen vene kuin legendaarisen Finnjetin
matkustamohytti ja Karhulan lasin Finlandia -vodkapulloja.
Turpa, törö, vimpa ja sorva esittäytyvät Suomen kalojen
luonnonmukaisessa akvaariotalossa Maretariumissa yhdessä
noin 60 Suomen vesistöissä elävän kalalajin kanssa. Mareta-
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riumin Itämeri-altaan kattona on taivas ja vettä siinä on puoli
miljoonaa litraa. Altaan tunnelma elää vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan.
Historian havina on Kotkassa läsnä myös ravintolamaailmassa. Ravintola Keisarinsatama sijaitsee Kotkan toiseksi vanhimmassa, vuonna 1895 Kotkan Höyrypanimona käyttöön vihityssä rakennuksessa, jossa nykyään valmistaa olutta Kotka Steam
Brewery. Keisarinsatama -nimen alue sai siitä, että tähän kohtaan Venäjän keisari Aleksanteri III rantautui aluksellaan tullessaan kalastamaan Kymijoelle kalastusmajalleen.
Perinteistä vanhan ajan ravintolatunnelmaa henkii ravintola
Wanha Fiskari, joka sai alkunsa omistajapariskunnan intohimosta kalaan ja kalastukseen.
Kotkan Klubilla nauttivat hyvästä ruuasta ja juomasta vuonna 1927 rakennetussa kiinteistössä aiemmin vain arvostetun,
vuonna 1875 perustetun herraklubin jäsenet. Ensimmäiset naisjäsenet saivat liittyä seuraan vuonna 1979. Nykyään Ravintola Kotkan Klubi on avoinna kaikille. Klubikiinteistöstä löytyy
myös kieltolain aikaan ja salakuljettajien jalanjäljille johdattava
Salakapakka.
www.visitkotkahamina.fi
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Mikkelin Teatterissa
kaudella 2020-2021
Mikkelin Teatterin syyskaudella esitetään Minna Canthin
klassikkonäytelmän Papin perheen uudelleen sovitettu versio. Sakari Hokkasen sovitus tuo yli satavuotiaan näytelmän
raikkaalla tavalla tähän päivään. Näytelmä kertoo Valtarin
perheen sisäisistä aatteellisista ristiriidoista ja niiden vaikutuksista perheen välisiin ihmissuhteisiin. Näytelmä on herättävä teos arvojen, ymmärryksen ja rakkauden vaikeasta tasapainosta.
Syksyllä nähdään myös viime kauden suosikki, Teatterin
100-vuotisjuhlanäytelmä Rakastunut Ryti. Suuren suosion
saanut Reidar Palmgrenin ja Tapio Liinojan käsikirjoittama
upea draamakomedia kertoo Suomen historian yhdestä merkittävimmästä henkilöstä Risto Rytistä. Tarina näyttää sotavuosien pääministerin ja presidentin elämän puolet niin tarkkana ja harkitsevana lakimiehenä, poliitikkona, päättäjänä,
ystävänä kuin puolisonakin. Aapo Oranen tekee upean roolisuorituksen Rytinä.
Marraskuussa ensi-iltansa saa Suomen suosituin klassikkokomedia Älä pukeudu päivälliselle, josta ei väärinkäsityksiä

sekä yllättäviä ja intohimoisia kohtaamisia puutu. Luvassa on
ehdoton naurupommi! Nautitaan teatterielämyksistä!
mikkelinteatteri.fi

Teatterissa
PAPIN PERHE
RAKASTUNUT RYTI

KATSO MYÖS
VIERAILUESITYKSET:
mikkelinteatteri.fi

ÄLÄ PUKEUDU
PÄIVÄLLISELLE
Ensi-ilta 14.11.
ENTÄS NYT,
NISKAVUORI?
Ensi-ilta 23.1.
TENORIT
LIEMESSÄ
Ensi-ilta 20.3.
LIPUT: lippu.fi
044 402 1539
liput@mikkelinteatteri.fi

Rakastunut Ryti näytelmän Aapo.
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Karjalasta Kajahtaa
Vuoksen Lautturi Taisto Kainulainen
Kotimaan matkailu näytti tänä kesänä kyntensä jota K-na tunnettu tapahtuma siivitti melkoisesti, joka sinänsä ei ole hyvä
vaan tulee rajoittamaan koko maailmaa vielä tuntemattomaan
tulevaisuuteen. Tauteja on ollut ja mennyt ennenkin ja aina
niistä on jotenkin selvitty, loppusummaa vain tällä hetkellä
ei tiedetä.
Etelä-Karjalassa niin kuin muuallakin kotimaisen matkailun mahdollisuudet näyttivät, että potentiaalia meissä löytyy,
kevään ja alkukesän jälkeen matkailijat päättivät sitten rynnistää matkailemaan koko maan alueella. Imatralla se näkyi
mainiosti, kaupungin ainoalla leirintä alueella Vuoksen varrella, alkoi varapaikatkin täyttyä ilta toisensa jälkeen. Monelle joutui sanomaan ei ja ohjaamaan hyvällä mielin seuraaviin
kohteisiin, joko Lappeenrantaan, pohjoisemmaksi Parikkalan
Uukuniemen tai Punkaharjun leirintä alueille. Mutta ne, jotka
jäivät Imatralle, nauttivat upeista maisemista ja ulkoilu mahdollisuuksista Vuoksen ympäristössä. Koski näytökset vain
olivat poissa kokoontumisrajoitusten takia. Pari kertaa koski
oli vapaana useamman päivän, mutta se johtui Saimaan vedenpinnan korkeudesta, jota piti alentaa laskemalla vettä ohi
voimalaitoksen. Haasteitakin oli, tämä kesä oli suurten liikenne järjestelyjen kesää. Rakennettiin Vuoksen ylittävää siltaa,
leirintäalueen liikenneympyrää ja Suomen suurinta puukoulua. Nämä asettivat haasteita, mutta ilman haavereita selvittiin ja matkailijat pääsivät perille. Kylpylät Saimaan rannalla
olivat kysyttyjä, samoin mökkivuokraajat täyttivät Saimaan
mökkejä kiitettävästi. Heinä-elokuussa käyttöaste olikin melkein 100 %. Polkupyöräilijät olivat myös päättäneet valloittaa
Suomea ekologisesti, Saimaan ympäristössä oli avattu uusia
reittejä pyöräilijöille. Reiteille oli järjestetty venekuljetuksia
, näin pääsi joustavasti liikkumaan. Imatra-Ruokolahti ympäristössäkin oli neljän saaren pyöräilyreitti, jonka valttina oli

Tietotusina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

?

Mikä on Kanta-Hämeen maakunta eläin?
Milloin ilmainen kouluruokailu alkoi?
Mitä ”Pystössä” kuljetettiin?
Kuka oli ensimmäinen eduskunnan naispuolinen puhemies?
Mikä on Suomen kansalliskukka?
Mikä eläin on rautias?
Milloin keskiolut tuli kauppoihin?
Kuka nuorenpana kansanedustajana valittiin eduskuntaan v. 1972?
Milloin siirryttiin viisipäiväiseen työviikkoon vaiheittain?
Milloin MTV uutiset alkoivat televisiossa?
Milloin Aku Ankka tuli Suomeen?
Kuinka pitkä matka on Hanko- Nuorgam väli autolla?

Vastaukset! 1. Ilves ❙ 2. 1948 ❙ 3. Maitoa ❙ 4. Riitta Uosukainen ❙ 5. Kielo ❙ 6. Hevonen ❙ 7. 1969, ❙ 8. Erkki Liikanen 21-vuotiaana ❙ 9. 1966 ❙ 10. 1981 ❙ 11. 1951 ❙ 12. 1434 km
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helppo saatavuus ja jossa oli venekuljetus, Lossi- matka ja
paljon nähtävää n. 50 km lenkillä. Mikä hämmästytti, oli se,
että Länsi-Etelä Suomestakin tuli retkeä polkemaan paljon ihmisiä, mm. perhe isovanhempineen oli matkassa mukana 6
henkilön ja pyörän voimalla. Jälkeenpäin monet kiittivät järjestelyistä ja reitistä, jonka lanseerasin kesällä 2016. Mennyt
kesä näytti mitä kotimaiset matkailijat ja etenkin uudet, nuoret matkailijat löysivät Suomen uutena mahdollisuutena matkailun saralla. Miten hienoja paikkoja meillä onkaan käydä
vierailulla ja tutustua kotimaan kohteisiin ja saada palveluita tutulla kielellä. Talvi tekee tuloaan Imatralla, on hiihdetty
ensilumen vai pitäisikö sanoa vanhanlumen ladulla jo 24.10.
Suunnitelmissa on valmistaa Jää-Iglut Kalastuspuiston pihaan
tammikuussa, jos ilmat sallivat, jääsoitin konsertit kaikuvat
sen jälkeen. Uusia houkutuksia on tulossa ensi kesänä, mm.
vuokrattavissa olevat vesipolkupyörät kesäleikkeihin samoin
sähköavusteiset maastopolkupyörät. Vesihiihtorata myös lunasti paikkansa ja ensikesänä siihen panostetaan vielä enemmän, onhan se tällä alueella ensimmäinen laatuaan. Viimeisin matkailun alalla on pieni edullinen muisto Imatrasta, josta
teetettiin O-euro seteli, joka maailmalla on erittäin suosittu
matkamuistona. Setelin arvopuolella on meidän neljä kohdetta, josta Imatra tunnetaan. Ne ovat, Vuoksen kalastus vuodelta 1541, Valtion hotelli v. 1903, Imatran kosken pato v. 1929
sekä Imatranajo v. 1962. Näillä ja monella muulla mennään
Etelä -Karjalassa kohti tulevaa matkailuvuotta 2021 Tervetuloa viihtymään.

Joulu
kylpylässä
Tule viettämään perinteistä suomalaista
joulua herkkuja notkuvien joulupöytien ja
ihanan jouluohjelman pariin.

Joululoma 3 vrk, 23.–26.12.

alk. 340,50 €/hlö/2hh ja 4–14-vuotiaille 163,50 €
Hintaan sis. majoitus, aamiaiset, joulunajan ruokailuja
ja monipuolinen ohjelma, suuren 16 altaan kylpylän vapaa
käyttö, kuntosali, pysäköinti ja wi-fi. Varaukset täydellä
peruutusoikeudella.

Lisätiedot
imatrankylpyla.fi
myynti@imatrankylpyla.fi
p. 0300 870 502
Puhelun hinta +0,89 €/min +pvm/mpm

Imatran kesäteatterissa 2021

Pokka
pitää

Uuden kotimaisen musiikkinäytelmän kantaesitys 13.2.2021
Ohjaus Timo Rissanen
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Riemukkaan
rouhea musikaali
Leevi and the
Leavingsin
lauluihin.

Kumman kaa -sarjan
MINNA KOSKELA on
Hyacinth Bucket Bukee!
Käsikirj. Roy Clarke | Ohj. Timo Rissanen
ENSI-ILTA 29.6.2021
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Lammassaari. Kuva Heli Rautanen

Löydä Saimaan kätketyt aarteet
Heli Rautanen
Saimaa Geopark sijaitsee eteläisen Saimaan alueella, Etelä-Karjalan ja EteläSavon syleilyssä. Geoparkin alue on
muotoutunut miljoonien, jopa miljardien vuosien aikana tähän hetkeen asti.
Saimaa syntyi viimeisimmän jääkauden
vaiheessa ja jään virtaus sekä sulamisvesien vaikutukset ovat piirtäneet alueelle ikuiset jäljet. Saimaan laguunimainen, saarien rikkoma kokonaisuus,
jossa maisema vaihtuu karuista erämaisemista hiekkarantoihin ja ihmisen rakennuttamiin kohteisiin, nostaa esille
alueen arvokkaan geologian. Rikkonainen ja ikivanha kallioperä peittoaa ikänestorina (1,9 miljardia vuotta) mennen
tullen esimerkiksi Keski - Euroopan Alpit, jotka ovat syntyneet vain muutamia
kymmeniä miljoonia vuosia sitten.
Saimaa Geoparkin tehtävänä on vaalia alueen ainutlaatuista geologiaa tuoden sitä esille niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Geologiaan
nivoutuu luonnollisella tavalla myös
luonnon- ja kulttuuriperintö. Geoparkideologiaa voikin pitää erinomaisena
matkana maapallon ja ihmisen histo-
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riaan. Euroopassa Geopark – toiminta
alkoi Kreikasta 2000-luvun alkupuolella. Geologit heräsivät huoleen geologisen perinnön menettämisestä ja
syy-seurausyhteyden katoamisesta jos
geologista perintöä ei vaalita. Kansainväliset Unesco Global Geopark (UGG)
ovat verrattavissa kansallispuistoihin ja
Unescon maailmanperintö- ja biosfäärikohteisiin. Saimaa Geopark on hakenut
statusta Unescolta ja iloisia uutisia statuksen myöntämisestä odotetaan vuonna 2021. Maailmassa on 161 UGG –
statuksellista geoparkia. Suomessa on
kaksi: Rokua Global Geopark ja Lauhavuori-Hämeenkangas Global Geopark.
Geoparkit sijoittuvat yleensä maaseutualueille, koska niiden tehtävänä
on myös kehittää alueen paikallistaloutta kestävän kehityksen ja vastuullisen
matkailun kautta. Alueen geologia herää henkiin Saimaa Geoparkin 65 geokohteessa, jotka ovat suurelta osin tuttuja virkistys - ja matkailukohteita kuten
Imatrankoski, Lappeenrannan linnoitus
ja Astuvansalmen kalliomaalaukset.
Ruokolahden erikoisuus Kummakivi on

siirtolohkare, joka on herättänyt myös
kansainvälistä mielenkiintoa. Geologia
ja kulttuuriperintö sekä maisemalliset
arvot yhdistyvät esimerkiksi Ruokolahden kirkonmäellä, jossa vanhaa hautausmaata ympäröivät supat. Ukonsalmi
toimi jäätikkölahtena ja se on syntynyt
mannerjäätikön syvälle kuluttaman kallioperän siirrosvyöhykkeeseen. Ukonsalmen syvyys on 26 metriä. Kirkonmäki on tärkeä myös kulttuurihistoriallisesti. Suomalaisille hyvin tuttu Albert
Edelfeltin (1854 - 1905) maalaus ”Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä” on
luonnosteltu paikan päällä, kirkon kupeessa. Ukonsalmi oli myös Talvisodan
suurimman ilmataistelun näyttämönä.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja
Saimaan virkistysalueyhdistyksen rekisaarikohteet ovat veneilijöiden suosimia
keitaita labyrinttisen veneilyreitistön sisällä. Laguunisaari Satamo, Ruuhonsaaren ja Rokansaaren harjusaaret, joissa geologia on selvästi näkyvillä retkeilijälle. Saimaa Geoparkin opasteita on
alueella yli 300, joissa kerrotaan geologiasta ja alueen synnystä. Sama infor-
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maatio löytyy myös internet-sivuilla.
Elinvoiman vahvistajana Saimaa
Geoparkilla on yli 50 yrityskumppania Saimaa Geopark Partneria, joiden
tuottamissa palveluissa ja tuotteissa
nykypäivän retkeilijät pääsevät osaksi Saimaan syntytarinaa. Saimaa Geopark Partnerit ovat pääasiassa luontomatkailupalveluita tarjoavia yrityksiä.
Aktiviteettien ja majoitus- ja ravintolapalveluiden lisäksi partnerit edustavat
design, kädentaitoja, media-alaa ja yhteisöjä. Partnereiden tuotteita ja palveluita tuodaan esille Saimaa Geoparkin
nettisivuilla sekä Facebook-sivustolla.
Iso harppaus löydettävyydelle otettiin
kesällä 2020, kun Partnerit toivat esille
tarjontansa Outdoor Active- luontomatkailualustalle. Outdoor Active on keski-

eurooppalainen luontomatkailuportaali,
josta matkailija löytää alueen retkeilyreitit, majoitus- ja ravintolapalvelut, aktiviteetit ja kohdetiedot yhden sivuston
avulla. Saimaa Geoparkin omat tiedot
ovat löydettävissä suomeksi, englanniksi ja saksaksi. Partnereiden tuotteet
olivat koronakesän 2020 kohdennettuna
kotimaanmatkailijoille. Korona näyttää
miten matkailu tulee tulevaisuudessa kehittymään, mutta Outdoor Active- portaali on tulevaisuudessa sekä kotimaisten että ulkomaalaisten matkailijoiden
käytettävissä. Tervetuloa Saimaa Geoparkin alueelle, löytämään Saimaan kätketyt aarteet. Saimaa Geoparkin alueella
on 65 geokohdetta ja 53 luonto- ja kulttuurikohdetta kaikkien tutustuttavissa.
www.saimaageopark.fi

Lammassaari. Kuva Riina Kaikkonen

Geopark on yhtenäinen alue, jolla on erityistä geologista arvoa ja joka sisältää kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä geologisia maisemia ja nähtävyyksiä. Alueella voi olla myös arkeologisesti, ekologisesti,
historiallisesti tai kulttuurisesti tärkeitä kohteita.
Jäsenkunnat Mikkeli, Juva, Sulkava, Puumala, Ruokolahti, Imatra, Lappeenranta, Taipalsaari ja Savitaipale

Uudistunut museokortti
Kotimaanmatkan suunnittelu ei ole koskaan ollut
näin helppoa – Museokortin uudessa palvelussa
voi valita valmiista kulttuurikierroksista
tai suunnitella oman reissunsa
Kotimaan matkailuhelmet on entistä helpompi löytää. Museokortin uusi
matkailupalvelu tuo museot, luontokohteet ja paikalliset nähtävyydet helposti
löydettäviksi kokonaisuuksiksi – tunnelmallisia ravintoloita ja majapaikkoja
unohtamatta. Kyseessä on täysin uudenlainen palvelu, joka tarjoaa kulttuurielämysten lisäksi matkaideoita vaikkapa
luonto- tai kaupunkimatkailusta kiinnostuneille.
Museokortin uusi palvelu tarjoaa
matkavinkkejä elämykselliseen kotimaanmatkailuun. Valmiiksi suunniteltujen kulttuurikierrosten lisäksi palvelussa voi suunnitella omia matkareittejään. Tarjolla on päiväretkiä kaupungeissa, minilomia viikonloppuihin sekä
ideoita pidemmille kulttuurilomille kotimaassa. Valikoimasta löytyy seikkailu
lumoavassa Lapissa, matka muotoilun
jäljillä Järvi-Suomessa, kulttuurielämyksiä Saimaan rannoilla sekä yli 20
muuta kierrosta kauniissa kotimaassa.
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Museokortin uusi palvelu kokoaa kotimaanmatkailijoille valmiita kulttuurikierroksia ja matkaideoita kaikkiin vuodenaikoihin. Kuva Marjo Vänttinen/Museokortti
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Vuoden 2019 huippukohde
Suomen Matkailijayhdistys valitsi Puumalan Sahanlahti
Resotin Kotimaan Matkailun Huippukohteeksi.
Kotimaan Matkailun Huippukohteen
tulee erottua paremmaksi vertaistensa
joukossa.
Sahanlahti on maineikas ja perinteikäs matkailukeskus, joka sijaitsee
kauniilla paikalla Saimaan Matkailualueella, Puumalassa, vajaan tunnin
ajomatkan päässä Imatralta, Mikkelistä
ja Savonlinnasta. Nimensä mukaan Sahanlahti on kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen 1765 luvulta peräisin oleva
sahan ympäristö Saimaan rannalla, jonka nykyaikaisesti varustellut ravintola.
hotelli, saunat, satama höyrylaiva ym
luovat upean kokonaisuuden lomailuun
ja juhlille. Nykyinen vastaanotto- ja ravintolarakennus rakennettiin aikanaan
sahanvalttarin taloksi. Talon ja siihen

kuuluvien ulkorakennusten lisäksi alkuperäisestä asutuksesta on jäljellä nykyinen museo pihapiireineen ja niin kutsuttu Jallun tupa.
Aiemmin Suomen Matkailijayhdistyksen palkitsemat kohteet ovat: Merikeskus Vellamo, Taidekeskus Salmela,
Euroopan Kulttuuripääkaupunki 2011
Turku, Serlachius-museot, Imatranajo,
Ranuan eläinpuisto, Punkaharjun Valtionhotelli.
Sahanlahti on ennenkin huomioitu
mm: Vuoden 2014 Etelä-Savon ruokamatkailuyritys, Vuoksen vesistöalueen
vuoden vierassatama 2015 ja 2019 Saimaa Gastronomy -seura palkinto Suomen paras ruokamatkailutuote. Eikä
syyttä, sillä isäntäpariskunnalle Jaana

ja Janne Kuivalaiselle on kunnia-asia
tuottaa matkailijalle mieleenpainuvia
ja hyviä elämyksiä Saimaan kauniissa
maisemissa, Sahanlahden ainutlaatuisessa miljöössä.
Sahanlahdessa tapahtuu ympäri vuoden. Sahanlahdessa on tarjolla monipuolista ohjelmaa ja aktiviteetteja koko
perheelle, ryhmille ja matkailijoille. Tapahtumakalenterista löydät viikoittain
ja kuukausittain toistuvat tapahtumat
sekä ainutkertaiset tapahtumat.
Suomen Matkailjayhdistys toivoo,
että Sahanlahti omalta osaltaan omalla
esimerkillään nostaisi uudelleen koko
Saimaan aluetta Suomen matkailunkartalle Imatralta Sahanlahden kautta Iisalmeen.

Suomen matkailijayhdistys valitsi monen hyvän ehdokkaan joukosta Puumalan Sahalahti Resotin vuoden 2019 Huippukohteeksi. Kunniakirjan kävivät luovuttamassa Taisto Kainulainen ja Kalevi Antikainen Vastaanottamassa oli yrittäjäpariskunta Jaana
ja Janne Kuivalainen kuvassa myös tytär Martta
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SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY RY
Turistföreningen I Finland TFF rf
Internetsivut: www.matkailijayhdistys.fi

Puheenjohtajan mietteitä
Nyt jos koskaan tarvitaan matkailun puolesta puhujia ja myös tekoja. Tarvitaan
matkailija- ja matkailuyhdistyksiä yhdistämään matkailusta nauttivat ihmiset
sekä matkailusta elantonsa saavat yritykset. Tarvitaan uusia ideoita ja uutta yhteistyötä.

Aloitan luottavaisin mielin uutena puheenjohtajana ja toivon tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä paikallisyhdistysten
kanssa ja kesken. Omaa sydäntäni ja myös
työsarkaani on vastuullisen matkailun
edistäminen ja tätä näkökulmaa tulen terävöittämään myös SMY ry:n toiminnassa.

Jokainen voi vaikuttaa ostopäätöksillään
kotimaan matkailukohteiden ja -yritysten
menestykseen. Hallituksen ja viranomaisten vastuulla on kuulla matkailualan toimijoita ja toimia alan eduksi. Matkailuyritysten mukaan näin ei ole nyt aina tapahtunut ja koronan tuomat rajoitukset on
koettu perustellusti alueellisesti ja yrityskohtaisesti epäreiluiksi.

Meillä on mainio hallitus, jossa ovat paikallisyhdistysten lisäksi edustettuina alan
toimijat. Meillä on aktiivisia jäsenyhdistyksiä ja alan asiantuntemusta edustavia
jäseniä. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä matkaa, ollaan yhteydessä!

Suomen Matkailijayhdistys tulee vaikuttamaan vahvasti siihen, että jo ennen koronaa vahvistunutta kotimaan
matkailun trendiä edistetään edelleen. Hyvä alku olisi
esimerkiksi Visit Finlandin ylläpitämän www.visitfinland.
com -sivuston kääntäminen suomen kielelle. Tämä olisi
myös kustannustehokas vaihtoehto kokonaan uudelle sivustolle tai toimijalle.
Matkailijayhdistykset ovat aikanaan syntyneet ottamaan
kantaa ja vaikuttamaan matkailun kehittämiseen omilla alueillaan. Kannustan paikallisia yhdistyksiä vaikuttamaan entistä aktiivisemmin ja lupaan, että SMY ry tukee
yhdistyksiä tässä työssä.

Marja Tiittanen, puheenjohtaja

Hallituksen kokoonpano 4.9.2020 alkaen:
Jäsenet:

varajäsenet:

Antikainen Kalevi
Ahtiainen Marja-Leena
Niemeläinen Matti
Okkonen Airi
Rekola Torsti
Saukkonen Antti
Suorsa Esko

Olkkola Juha-Pekka
Jari Niemi
Kainulainen Taisto
Sutinen Anton
Laatikainen Jorma
Havola Timo
Löfgren Pentti

Ex-Puheenjohtajan miete
Neljä vuotta Suomen Matkailijayhdistyksen puheenjohtajana Suomen pitkäikäisemmässä
järjestössä olivat mielenkiintoista aikaa. Sen myötä pääsin tutustamaan hyviin ”tyyppeihin” jotka ovat matkailun saralla olleet monessa mukana ja nähneet matkailun nousut ja
laskut. Kiitoksia ”Kallu” Kalevi Antikaiselle ja entisille puheenjohtajille Timolle ja Matille ja
erikoiskiitokset Matkailulehti guruille Torstille ja Leenalle mukavasta yhteistyöstä. Kaikille
muillekin, joita olen tavannut kiitoksia yhteisestä ajasta. Samalla toivotan antoisia vuosia
uudelle puheenjohtajalle Marja Tiittaselle, joka lähtee luotsaamaan yhdistystä kotimaan
matkailun uudessa nousukiidossa.
Taisto Kainulainen

M A T K A I L U lehti

4 • 2020

35

Matkailualan
senior open golfkilpailu
Kalevi Antikainen matkailualan seniori
Suomen Matkailijayhdistys ja Suomen Matkailualan Seniorit järjestivät kuudennen kerran Matkailualan Senior Open
golfkilpailun 5.8.2020. Tähän kilpailutapahtumaamme on lähivuosina tarkoitus koota matkailualan senioreita entistä laajemmin - ympäri Suomen.
Tänä vuonna kilpailumme pelattiin Kotojärvi Golfin kentällä. Kotojärven kentän alkupuolen kahdeksan reiän puistomaisuus esittelee mielenkiintoisesti vanhan kartanoalueen
historiaa. Takaysillä kentän luonne muuttuu, sen väylät kapenevat ja kulkevat kumpuilevassa maastossa, jossa pelaaja
haastaa itsensä ja kilpakumppaninsa.

Tulokset:
Naiset:
1. Ulla Punnonen 25 p, 2. Päivi Aitkoski-Catani 23 p, 3. Johanna Väkeväinen 21 p, 4. Sinikka Suorsa 18 p, 5. Seija Antikainen 15 p
Miehet
1. Harri Nykänen 33 p, 2. Ville Hautala 32 p, 3. Kaj Horsma
32 p, 4. Esko Suorsa 30 p, 5. Juhani Korpikallio 29 p, 6. Arno
Mattsson 29 p, 7. Kalevi Antikainen 28 p, 8. Jari Niemi 27 p,

36

9. Guy Catani 25 p, 10. Hannu Ahvenniemi 24 p, 11. Veikko
Pollari 19 p, 12. Antti Suorsa 18 p
Joukkuekilpailu:
1. Itä-Hämeen Matkailijayhdistys: Ville Hautala, Kalevi Antikainen, Jari Niemi 87p.
2. Suomen Matkailualan Seniorit: Kaj Horsma, Juhani Korpikallio, Guy Catani 86 p.
3. Imatran Matkailijayhdistys: Harri Nykänen, Ulla Punnonen, Johanna Väkeväinen
4. Lapin Matkailijayhdistys: Esko Suorsa, Sinikka Suorsa,
Antti Suorsa 79 p.
Oli kiva tavata matkailualan tuttuja, vaihtaa heidän kanssaan
kuulumisia, liikkua yhdessä, pelata ’vanhojen ja uusien tuttujen kanssa golfia sekä samalla tutustua Kotojärven kenttään.
Mukana meitä matkailualan senioreita oli parisenkymmentä
henkilöä. Pelisää oli aurinkoinen – niin kuin pelaajien mieletkin.
Ensi vuoden kilpailutapahtumamme pelataan 15. kesäkuuta
hienolla Vierumäen Cooke-kentällä. Lähdetään uudistuvalle
Vierumäelle porukalla ja otetaan mukaan matkailualan kaverimmekin. Tavataan toisiamme ja liikutaan yhdessä!
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Pohjois-Karjalan Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi

Ilo elää karjalassa
Pohjois-Karjalassa saatiin nauttia vahvasta kotimaan matkailun kesästä, erityisesti Ilomantsissa ja Kolilla ja oli suorastaan tungosta ja myös muut kohteet löysivät uusia asiakkaita läheltä
ja kaukaa. Ulkomaisten matkailijoiden
määrä jäi vähäiseksi kuten muuallakin
Suomessa. Matkailu on muuttunut ja
se tulee koronan myötä muuttumaan
vuosiksi.
Nyt tarvitaan ajantasaista tutkimusta kotimaan matkailijoiden kokemuksista ja odotuksista. Saimme kesällä lukea puheenvuoroja, joissa tuotiin esille
markkinoinnin ja palvelujen puutteita,
osin epäreilustikin. Koska matkailuyrittäjät ainakin Pohjois-Karjalassa ovat
saaneet jopa haltioitunutta palautetta
kohteista ja hyvästä palvelusta.
Järjestimme syyskuun alussa retken
Ilomantsiin, vierailimme sekä ortodoksisessa ja luterilaisessa kirkossa sekä
Parppeinvaaran runokylässä. Herkuttelimme Parppeinpirtin karjalaisessa
pitopöydässä ja kuulimme paikallisen

oppaan tarinoita ja kanteleen soittoa.
Ei tästä enää reissu parane.

Vuoden vastuullinen
matkailutoimija

Vastuullinen matkailu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin, se on
jopa matkailuelinkeinon selviytymisen
elinehto. Vastuullista matkailua on
ympäristön kuormituksen minimointi,
kestävä ja paikallista taloutta edistävä
liiketoiminta sekä paikallisen kulttuurin
kunnioitus ja edistäminen. Näillä kriteereillä valitsimme Vuoden vastuulliseksi matkailutoimijaksi Puukarin pysäkin Nurmeksessa.
Puukarin pysäkin majatalon toiminnassa vastuullisuus on sekä ekologista
että kulttuurista, osa tilan ja talon historiaa. Historia, perinne ja karjalainen
kulttuuritausta ohjaavat toimintaa,
mutta eivät ole rasite vaan rikkaus modernille ja kansainväliselle matkakohteelle. Arvostamme erityisesti yrittäjä
Anni Korhosen rohkeutta ja halua lait-

Yhdistyksemme varapuheenjohtaja Anton Sutinen ja Anni arjessa, jutut ovat
hersyviä ja tulevat suoraan sydämestä
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Anni Korhonen perinteisessä juhlaasussaan.
taa oma hersyvä persoonansa peliin ja
tuoda bloginsa ja julkisten esiintymisten kautta näkyvyyttä ja uutta imagoa
koko Pohjois-Karjalan matkailulle.
Puukarissa karjalainen ruokakulttuuri on nostettu uudelle tasolle ja se
lisää koko maakunnan houkuttelevuutta ruokamatkailun maakuntana.
Arvostamme uusia Kaks Korhoskaa
-verkkokursseja, joiden avulla karjalaisen keittiön ilosanoma leviää kaikella
kansalle.
Halusimme juuri nyt nostaa esille
ravintola-alan yrityksen, joka on koronan kurittaessa säilyttänyt luottamuksen tulevaan ja pystynyt uudistumaan.
Meillä jokaisella on oma osamme vastuullisen matkailun edistämisessä ja
myös siitä, että matkailuyritykset selviävät koronan tuomista rajoitteista.
Syödään hyvin ja matkaillaan vastuullisesti tänä päivänä ja tulevaisuudessa.
Lisätiedot: www.puukarinpysakki.fi
Lisätiedot: pj. Marja Tiittanen, puh. 050
598 3290,
Pohjois-Karjalan Matkailu ry
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi
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Imatran Matkailuyhdistys ry
Internetsivut: www.imatranmatkailuyhdistys.net
Marja Lankinen

Valtioneuvosto hellitti kesän aikana koronarajoitteita sen verran, että Imatran Matkailuyhdistys
uskaltautui kevätpuolen ja kesän peruuntuneiden tapahtumien jälkeen suunnittelemaan jo uusia
retkiä. Tuntui siltä, että näitä retkiä ja yhdessäoloa oli jo kaivattu pitkän hiljaiselon jälkeen.
Syyskuun alussa bussilastillinen yhdistyksen väkeä matkusti maskit kasvoilla Rautjärven Hiitolanjoelle patikoimaan ja ihailemaan kolmea koskea, joiden voimalaitosten padot on
ensi vuodesta alkaen tarkoitus purkaa ja vapauttaa jokivaelluskalojen
kulkureitiksi ja lisääntymisalueeksi.
Ritakoski, Lahnasenkoski ja Kangaskoski 18 metrin yhteenlasketulla pudotuskorkeudellaan tulevat muodostamaan eteläisen Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen upean koskireitin. Toinen retki tehtiin Puumalan
Sahanlahteen makumatkan merkeissä. Sahanlahdessa nautittiin aah niiin
maukas kolmen ruokalajin illallinen
hyvässä ja iloisessa seurassa.
Syksyn tulevaan ohjelmaan kuuluu
vielä syyskokouksen yhteydessä vietettävä teatteri-ilta, jossa on tarjolla
John Buchanin kirjaan perustuva ”39

38

askelta” -komedia Teatteri Imatrassa.
Perinteinen yhdistyksen joulutervehdyksenä tarjoama joulupuuro syödään Hiljan Pihassa lauantaina 12.12.
Toimintaa tulevalle vuodelle hallitus kaavaili epävarmasta tilanteesta
huolimatta. Luvassa olisi teatteria,
konserttia, luontoretkeä, oopperaa ja
matkoja. Tieto uudenvuoden Imatra
Ballet Juhlagaalan siirtymisestä vuodelle 2022 tuli jo ajoissa, ja mikä tärkeintä - gaala tullaan näkemään, niin
tärkeä se on imatralaisille baletin ystäville. Jazz-iltaa vietetään Imatran Valtionhotellissa 26.2.2021. Illassa kuullaan riemullista hyvää jazz-musiikkia
Seppo Hovin juontojen ryydittämänä.
Hänen lisäkseen kvintetissä soittavat
Antti Sarpila, Pekka Sarmanto, Jartsa
Karvonen, ja Pekka Toivanen.
Lähialuematkana suunnitteilla on
retki Kotkaniemeen – Presidentti P.

E. Svinhufvudin kotimuseoon – ja
Pulsan asemalle, joka on 1869 valmistunut
rautatieasemakokonaisuus, jolle paikallinen yrittäjäperhe
on antanut uuden elämän entisöimällä sen vanhaa rakennusperinnettä kunnioitten. Heinäkuussa matkataan Savonlinnaan seuraamaan
viime kesältä siirrettyä Carmen
-oopperaa. Samoin Hamina Tattoon
viime kesänä peruuntunut näytös
tullaan näkemään elokuussa. Jos koronatilanne hellittää ja kaikki menee
suunnitelmien mukaan, on syyskuulle luvassa vielä kahden päivän matka johonkin kotimaan kohteeseen
– mahdollisesti Tuusulanjärvelle.
Koronatilanteesta huolimatta yritetään pitää katse tulevassa ja mieli
korkealla, jokainen oman elämäntilanteensa mukaan. Hyvää ja aurinkoista syksyn jatkoa!
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Turun Seudun Matkailijat ry
Internetsivut: www.turunseudunmatkailijat.fi

Juhlavuoden siirto
Turun Seudun Matkailijoiden 45 v.
juhla oli tarkoitus pitää tänä vuonna.
Surullista on, että juuri tänä juhlavuonna korona vesitti kaikki tapahtumamme ja suunnitellun 45-vuotisjuhlan. Mutta toivotaan että ensi
vuonna korona on ohi ja päästään
teattereihin ja matkustamaan ja voidaan ehkä järjestää vuosijuhla vähän
jälkikäteen. Nyt jo on monet kevään
ja kesänkin teatteriesitykset lähes
täynnä. Ihmisillä on koronan hiljentämän kauden jälkeen tarve matkustaa ja käydä teattereissa ja tapahtumissa.
Tärkeää olisi säilyttää yhdistys aktiivisena ja toimintakykyisenä ja näin
antaa jäsenille mahdollisuus virkis-

Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhlilta.

Ryhmä Rakveren linnan edessä Virossa.
täytymiseen ja matkustamiseen tutussa ja turvallisessa seurassa jatkossakin.
Järjestön 45 vuotis -taipaleelle
mahtuu yllättävän paljon hyviä tapahtumia. Näiden vuosiin mahtuu
menestystä,
vastoinkäymistäkin,
mutta edelleen yhdistys toimii. Jäsenet ovat löytäneet, viihtyneet ja
ystävystyneet toistensa kanssa.
Kevään teatteria ei ole vielä päätetty. Toivomme pandemian väistyvän ensi vuonna ja voimme tehdä
teatteri ym. muita matkoja taas turvallisesti.

Kevät ja kesä 2021

Toukokuussa 13-16. olemme suunnitelleet matkaa Viroon ja Riikaan.
Oppaaksi tulee meille tuttu virolainen Astrid Talumaa.
Sadonkorjuujuhlat tältä vuodelta peruuntuivat, mutta ensi syksynä toivon mukaan voimme järjestää taas
Sadonkorjuujuhlat Ahvenanmaalla. Luvassa maatilakäyntejä, puutarhoja sekä hyvää ruokaa Smakbyssä.
Laita kalenteriin 18.-19.9.2021
Turun Seudun Matkailijat 45 vuotis juhla, pidetään keväällä, koronan salliessa.
Kaikkiin tapahtumiin ovat tervetulleet myös ei-jäsenet.
Ilmoitukset ja tiedustelut 050-5711303 Torsti Rekola tai 0500 323357 Leena Rekola tai matkailu@matkailulehti.fi
www.turunseudunmatkailijat.fi
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Kiinnostaako matkailu Suomessa?
Tai Euroopassa? Teatterit?
Suomen nähtävyydet?
Tutustu ja tule mukaan retkille
ja yhdistyksen toimintaan!
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