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Itse lähden samoilemaan lähimetsään – vaellan
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kansallispuistoa.
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Monen tukijalan matkailutoiminta
kestää kriisit
Kesämatkailu 2021 tuntuu kaukaiselta asialta, kun väliin mahtuu keväinen
taistelu koronaa vastaan. Todennäköisesti lähiviikkojen aikana elämme koronakurjimuksen pahimpia aikoja. Onneksi kesän lämmössä virukset leviävät heikommin ja samalla etenevä rokotusohjelma syö pala palalta maaperää
koronan leviämiseltä.
Koronan jälkeen on paikallaan miettiä, miten matkailuelinkeino ottaa vastaan seuraavat häiriötilat. Erikoistumisella on puolensa mutta monipuolinen
yritystoiminta näyttäisi toimivan paremmin kriisin keskellä: kun yksi jalka
pettää, muut tukijalat pitävät firman pystyssä.
Maaseutumatkailu on hyvä esimerkki matkailutoiminnasta, joka kestää iskuja aika hyvin. Tyypillinen maaseutumatkailutila tuottaa matkailupalvelujen
lisäksi sitä perinteistä, eli viljaa, perunaa, lihaa ja paljon muuta.
Viime kuukausina perhejuhlat, yritystilaisuudet, konsertit ja muut tapahtumat ovat olleet koronan takia tauolla. Majoituspaikoille on sen sijaan ollut
kysyntää ainakin kohtalaisesti. Monipuolinen matkailuyritys on pärjännyt
pienemmällä liekillä eläen yli kriisin, eikä koko toimintaa ei ole tarvinnut
lopettaa.
Tänä kesänä moni suomalainen matkailija löysi kotimaan kohteet uudelleen,
kun ulkomaan reissut piti jättää väliin. Tämä on huomattu myös Suomen
Matkailuorganisaatioiden yhdistyksessä eli Suomassa. Yhdistys on neljän
vuoden ajan markkinoinut kotimaan kohteita kampanjalla 100 syytä matkailla Suomessa. Viides vuosi alkaa luottavaisin mielin, sillä kampanjan
sivuston kävijämäärä kasvoi viime vuonna peräti 55 prosenttia. Iso osa kasvusta voidaan laittaa pandemian piikkiin.
Kotimaan matkailualan yrityksillä on nyt näytön paikka. Matkaelämyksen
pitää olla niin hyvä, että suomalaiset ottavat
ne pysyvästi omakseen. Uutta pitää keksiä,
mutta korona-aikana kehitettyjä hyviä ideoita
ei kannata unohtaa. Esimerkiksi Visit Naantalin palkitsema Merimaskun Rantamakasiini
aikoo jatkossakin tarjoilla aterioita myös suoraan veneisiin. Moni toimija ottaa varmasti
virtuaalisuuden haasteen tosissaan ja aikoo
jalostaa sen ympärille uusia palvelukokonaisuuksia. Tässä on haastetta ja mahdollisuuksia kaikille toimijoille.
Lassi Lähteenmäki
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Pitokokki Päivi Lehtonen asuu pitkän
metsätien varrella mutta Kurjenrahkan
kansallispuisto alkaa tontin nurkalta.
Ikkunan kautta on hyvä myydä retkiaterioita kansallispuiston kulkijoille.

Nuoriso löysi kansallispuistot
Lassi Lähteenmäki

Suomen kansallispuistoissa tehtiin viime vuonna uusi kävijäennätys.
Valtion rahalla palvelutarjonta turvataan.
Korona vaikuttaa kaikkeen, myös kansallispuistoihin. Metsähallituksen arvion mukaan viime vuonna saavutettu
uusi kävijäennätys johtuu osittain koronasta.
Väljästi luonnossa liikkuen koronatartunnan riski on vähäinen ja sen suomalaiset ovat oivaltaneet. Kun muut
harrastukset ovat olleen pannassa, eikä
ulkomaille ole päässyt, kotimaan kansallispuisto on alkanut avautua uudessa
valossa.
Maaliskuun puolivälissä pääministeri
Sanna Marin ilmoitti, että valmistelussa
oleva ulkonaliikkumiskielto ei tule koskemaan luonnossa liikkumista. Tämä oli
selvä viesti luontomatkailun puolesta.

Kasvua 23 prosenttia
Suomen kansallispuistoissa vierailtiin
viime vuonna liki neljä miljoonaa kertaa. Kasvua kertyi edellisestä vuodesta
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23 prosenttia. Varsinkin nuoria näkyi
poluilla ja nuotiopaikoilla aikaisempaa
enemmän. Osa nuorista lähti puistoon
sen takia, että maastopyöräily on lisääntynyt ja pyöräilyreittejä on tehty myös
moniin kansallispuistoihin.
Kymmenessä vuodessa Suomen kansallispuistojen kävijämäärä on tuplaantunut. Kasvava suosio lisää paineita
palveluille ja polkujen kestävyydelle.
Valtion kassasta saatiin viime vuonna
tasokorotuksena puistoille yli seitsemän
miljoona euroa ja tänä vuonna vielä liki
kymmenen miljoonaa lisää. Näillä satsauksilla pyritään pitämään puistot kunnossa ja palvelu sujuvana.

Onko nuotiopaikoilla jo liian
ahdasta?

Jos ahtautuu makkaranuotion ääreen lukuisten muiden vierailijoiden lomaan,
tartunta voi tapahtua.
Varsinaissuomalaisen
Kurjenrahkan
kansallispuiston puistomestari Petri
Hautala on tehnyt tänä keväänä havainnon, että nyt kansallispuistossa kuljetaan
tasaisempana virtana, ei pelkästään lomaviikkoina ja nuotiopaikoilla osataan
pitää turvavälejä. Tämä on hyvä merkki.
Kurjenrahkan puiston vieressä asuva
pitokokki Päivi Lehtonen tarttui ajan
ilmiöön ja perusti kotiinsa noutoravintolan. Hän myy keittiönsä ikkunan kautta
ruoka-annoksia, joita retkeilijät nauttivat retkeilyn lomassa levähdyspaikoilla.
Tämä on tullut tarpeeseen.

Retkeily kansallispuistossa ei ole automaattisesti koronan kannalta turvallista.
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Elämä palautuu täysipainoisesti Maalaiskartano Pihkalan 250-paikkaiseen navettaravintolaan, kun korona-aika jää taakse. Pihkalassa on
lisäksi kokous- ja juhlatiloja, iso terassi, 30 majoitushuonetta, virkistäytymispaikkoja Siikajoen varrella sekä sisäliikuntahalli. Veijo Riikosen perustamaa matkailupaikkaa johtaa nykyisin Tarja Hietaharju.

Maaseutumatkailulle povataan
aurinkoista tulevaisuutta

Lassi Lähteenmäki

Moni suomalainen on löytänyt maaseudun kiireettömyyttä ja lämpöä huokuvat yöpymispaikat, kun
korona käänsi matkailun maailman kohteista kotimaahan.
Lunta on vielä runsaasti Siikalatvan
kunnan Kestilän kylässä Pohjois-Pohjanmaalla. Maalaiskartano Pihkalassa
on kuitenkin ollut vipinää. Yöpymiset
ovat yrittäjä Tarja Hietaharjun mukaan
lisääntyneet, kun kotimaan matkailu on
ollut vilkasta ja runsas rakentamistoiminta on tuonut työmatkalaisia seudulle.
Maaseutumatkailutilan perustaja Veijo Riikonen povaa hyvää tulevaisuutta
koko maaseutumatkailun alalle, sillä
monet ensikertalaiset ovat lupautuneet
vakioasiakkaiksi, kun ovat tämän matkailumuodon löytäneet.

Korona pyyhki kokoukset
varauskirjasta
Runsaiden yöpymisten vastapainona
yritysten virikepäiviä, koulutuksia ja
erilaiset perhejuhlia ei Maalaiskarta-
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no Pihkalassa ole juurikaan järjestetty.
Syynä tähän on korona.
Tilanne on kaksijakoinen muuallakin
maassa, varmistaa Kimmo Aalto. Hän
on MTK:n maaseutumatkailun asiantuntija ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n yhdyshenkilö.
Parhaiten ovat pärjänneet ne kohteet,
jotka ovat keskittyneet yöpymisiin. Kokousmatkailu ja tapahtumien järjestäminen ovat olleet koronan hiljentämiä.
Kimmo Aallon mukaan korona ei ole
kuitenkaan lopettanut maaseutumatkailutiloja. Näissä paikoissa on tyypillistä,
että tuloa saadaan muustakin, kuin matkailusta.

Harjoittelijasta yrittäjäksi
Riikosen suvun neljäs isäntä Veijo Riikonen avasi maatilansa matkailijoille
1980-luvulla. Vuonna 1992 viimeiset

lehmät lähtivät tilalta ja matkailusta tuli
päätoimiala. Jokunen lammas ja hevosia
Pihkalasta sentään löytyy.
Tarja Hietaharju tuli Pihkalaan vuonna 2003 työharjoittelijaksi. Pari vuotta
myöhemmin oli sukupolvenvaihdoksen
aika ja hän otti yrittäjänä vastuun matkailutilasta. Riikonen on edelleen mukana toiminnassa.

Ulkohuussit on historiaa
Suomessa on 5000 maaseutumatkailukohdetta. Näistä 1600 toimii maatilan
yhteydessä. Ala on kokenut ison muutoksen viime vuosikymmeninä. Ulkohuusseja tai yhteisvessoja kohteissa ei
enää ole. Tämän päivän asiakas haluaa
nämä palvelut omaan huoneeseen.
– Asiakkaat arvostavat maaseutuympäristöä ja eläimet ovat yllättävän tärkeitä myös aikuisille, sanoo Hietaharju.
– Koiraihmisille maaseutumatkailukohde on hyvä paikka, kun on tilaa ulkoiluttaa, jatkaa Riikonen.
– Nyt halutaan myös hyviä nettiyhteyksiä, vastuullisuutta ja lähiruokaa, Tarja Hietaharju sanoo.
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Keittiömestari Johan Hellsteniä houkuteltiin kalakauppiaaksi
Turun kauppahalliin ja hän tarttui syöttiin. Hellstenien Herkkunuotta on toiminut hallissa nyt 14 vuotta.

Kauppahalli on
kaupungin käyntikortti
Lassi Lähteenmäki

Kalakauppias Hellsten tietää, että kauppahallista haetaan laatutuotteiden lisäksi palvelua ja tunnelmaa. Ja hymyn pitää loistaa maskin läpi.
Lohta, silakkaa, kuhaa, tonnikalaa, monen sortin mätiä, ostereita, simpukoita ja paljon muuta löytyy Turun kauppahallin Herkkunuotan pitkältä tiskiltä. Johan ja Taina Hellstenin
kauppapaikalla tiedetään, että hallissa pitää olla asiansa osaava.
– Kauppahallin asiakas odottaa hyvää ja iloista palvelua ja
laatua, sanoo Johan Hellsten.
Jokainen hallin kauppias myy pienen segmentin tuotteita ja
siinä ammattitaidon pitää olla huipussaan. Hellstenin mukaan
tässä hommassa syntyy syviä asiakassuhteita.
Hauska ja huumoristaan tunnettu Hellsten sanoo viihtyvänsä työssään asiakkaitten edessä. Toimistotyö onkin sitten vähemmän hauskaa.

Kauppahalli on merkki vanhasta kauppakulttuurista
Kauppahalleja alettiin rakentaa Suomessa 1800-luvun lopulla,
kun haluttiin saada helposti pilaantuvat elintarvikkeet hygieenisempään myyntiympäristöön.
Suomessa on toiminnassa reilun tusinan verran kauppahal-
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leja. Kauneimmat löytyvät Helsingistä, Kuopiosta, Turusta,
Tampereelta, Vaasasta ja Oulusta.
Nyt kauppahallit ovat vilkkaita ostospaikkoja ja myös matkailukohteita. Moni suomalainen käy myös ulkomaan matkoillaan esimerkiksi Barcelonan, Budapestin tai Tukholman
tunnelmallisissa halleissa. Kauppahallista löytyy oman maan
kulinaristinen sielu tuoksujen kera.

Hellstenin hymy palkittiin
Turun hallin Herkkunuotan kalakauppiaan Johan Hellstenin
positiivisen asenteen ovat huomanneet muutkin kuin asiakkaat. Hän on hallitseva vuoden positiivisin turkulainen. Valinnan tehnyt raati kehui häntä vuolaasti:
”Johan Hellsten on superpositiivinen ja aina hyväntuulinen
henkilö, joka tulee kaikenikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa
toimeen. Hänellä on loistava tilannetaju.”
Vuoden positiivisin naantalilainen on yrittäjä Leena Trusti.
Hän pyörittää miehensä kanssa italialaista jäätelöbaaria sekä
napolilaista pizzeriaa. Vuoden positiivisin rymättyläläinen on
rapujenkasvattaja, maarakennusurakoitsija ja yhdistysaktiivi
Antti Pesanto.
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Kakolan graniittisissa vankilarakennuksissa on nykyisin asuntoja.

Kakolan uusi elämä
palkittiin Oskarilla
Pahamaineisesta Kakolan vankila-alueesta on rakentunut hyvämaineinen
matkailukohde ja ilmeikäs asuinalue. Yrittäjän pitkäjänteinen työ palkittiin
Matkailun Oskarilla Turussa.
Paksut kiviseinät eristivät ennen vankeja muusta maailmasta.
Nyt nämä samaiset kiviseinät houkuttelevat ihmisiä kapuamaan
yhdelle Turun kuuluisimmalle mäelle.
Lisämausteen saa siitä, kun nousee ylös paljon puhutulla funikulaarilla. Nousu mäelle kannattaa, sillä historiallisten rakennusten katselun lisäksi matkailijat pääsevät nauttimaan komeista
maisemista saaristoon ja keskikaupungille.

Toinen palkittu opas, Lena Sarlin, on uransa aikana ottanut
vastaan tuhansia kansainvälisiä matkailijoita. Opastukset sujuvat kuudella kielellä. Sarlinilla on usein tapana viedä matkailijat omalla taksillaan ensin kaupunkikierrokselle ja sen jälkeen
omalle mökilleen tutustumaan suomalaiseen saunakulttuuriin.
Lassi Lähteenmäki

Palvelutarjonta kasvaa
Kakolassa toimii jo nyt ravintola, leipomo, panimo ja kahvipaahtimo. Myymälästä voi ostaa vaikkapa vankityönä valmistettuja klassikkotuotteita. Kylpylä on valmistumassa lähivuosina.
Lääninvankilan tiloihin kunnostettu hotelli avautui viime
vuonna. Portit avattiin korona-aikana mutta silti väkeä on riittänyt hotelliin mukavasti. Esimerkiksi monet turkulaiset ovat
uteliaisuuttaan yöpyneet hotellissa. Onpa siellä käynyt entisiä
vankejakin yöpymässä.

Oskari otettiin ilolla vastaan
Visit Turun Matkailun Oskari eli vuoden merkittävin matkailuteko myönnettiin Kakola Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajalle, kiinteistöneuvos Olli Ojalalle, tunnustuksena Turun Kakolanmäen elävöittämisestä.
Raadin mukaan Ojala on rohkea visionääri. Turun Kakolanmäki on raadin mukaan upea esimerkki siitä, miten historiallinen miljöö ja jännittävä menneisyys voidaan yhdistää kiehtovaksi kokonaisuudeksi nykyaikaisten palvelujen kanssa.
Ojalan mukaan Kakolanmäen rakentaminen viihtyisäksi asuinalueeksi ja kehittyväksi matkailukohteeksi on ollut haastava ja
suuri ponnistus. Matka jatkuu ja uusia palveluja on luvassa lisää.

Parasta Turussa?
Ehkä ihanat kävelyt.

Visit Turun opastetuilla kävelykierroksilla
pääset kokemaan toisenlaisen Turun.
Valitse kiinnostavin teema ja lähde kävelylle!
Katso kaikki
ajankohtaiset
kävelykierrokset:
kissmyturku.fi/
kauppa
Pidätämme oikeudet
muutoksiin.

Tunnustuksia myös oppaille
Visit Turku jakoi myös kaksi kunniamainintaa. Pitkään oppaana
toiminut Anu Salminen oli ensimmäisten joukossa opiskelemassa Kakolan historiaa, kun vankila-alueella alettiin järjestää opastettuja kierroksia. Nyt Salminen on Kakola Yhtiöiden palveluksessa ja hän vastaa mm. Kakolan yleisökierroksista.
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Lisää inspiraatiota ja ideoita Turkuun

kissmyturku.fi

MATKAILUNEUVONTA • Kauppatorin Monitori,
Aurakatu 8, 20100 Turku • p. 02 262 7444
info@visiurku.fi • www.kissmyturku.fi
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Kalastus ja matkailu
on hyvä yhdistelmä
Kun jäät ovat heikkoja, pilkkimies pyytää kalaa turvallisesti laiturilta.

Pilkkimistä, heittokalastusta, vetouistelua, perhokalastusta, jigausta, litkaamista, ongintaa… On monta tapaa napata kala pinnalle ja lautaselle.
Arviolta liki 1,5 miljoonaa suomalaista harrastaa kalastusta.
Pandemian aikana harrastus on vielä lisääntynyt. Tuhansien
järvien, lukuisten merenlahtien, satojen jokien ja sokkeloisten
saaristoalueiden maassa jokaiselle harrastajalle löytyy taatusti
kalastuspaikka. Jokamiehenoikeus takaa vapaan liikkumisen
luonnossa ja kalastusluvan hankkiminen on helppoa.

Perheen kesken, työporukalla, yksin…
Kalastamisen suosion ymmärtää. Siimaa voi käydä kastamassa yksin, perheen kanssa tai työporukan mukana.
Kalavesissä on eroja. Hauki tarttuu hyvin Ahvenanmaan
vesissä ja Saaristomerellä. Lohia ja taimenia moni lähtee pyytämään Lapin joilta. Useimmissa Suomen järvissä on hyvä ja
monipuolinen kalakanta.

Matkailua ja kulinarismia
Kalastuksen voi yhdistää kulinarismiin, kun myös valmistaa
itse saadut kalat. Matkailu ja kalastus sopivat myös yhteen.
Kun vaihtaa vesistöä joka reissun jälkeen, oppii tuntemaan
Suomen vesistöt, maisemat ja kulttuurin hyvin.
Kaikilla reissulla ei kalaa tule, se kun on onnesta kiinni.
Varmemmin kalaa tulee, kun käy esimerkiksi Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön nettisivuilla katsastamas-
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sa Suomen kalapaikat. Kalastusmatkailuyrittäjillä on myös
erinomainen tuntuma omiin kalastusvesiin.

Muista maksaa kalastuksenhoitomaksu
Onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen on maksutonta. Ala- ja eläkeikäisille maksuton on myös viehekalastus.
Muu kalastus vaatii luvan. Joillekin vesille pitää hankkia vielä
erillinen lupa ja joissakin kalastusmuodoissa vaaditaan myös
vedenomistajan lupa. Myös kalastusrajoitukset on otettava
huomioon.
Lupa eli kalastuksenhoitomaksu on henkilökohtainen ja se
on maksettava ennen kalastuksen aloittamista. Maksu on 45
euroa kalenterivuodelta, 15 euroa viikolta tai 6 euroa vuorokaudelta.
Eräluvat-verkkokaupassa kalastonhoitomaksun voi maksaa
ympäri vuorokauden. Sieltä löytyvät myös tiedot rajoituksista
ja lisäluvista. Luvan maksutositteen voit myös tilata soittamalla puhelinpalveluun 020 69 2424. Metsähallituksen luontokeskuksista ja palvelupisteistä voit myös kysellä luvista,
samoin R-kioskista. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalastoa.
Lassi Lähteenmäki
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Kuva: Kustavin kunta

Monimuotoinen,
lumoava Kustavi

Isokarin majakka
Ulkosaariston Isokari on eteläisen Selkämeren lumovoimaisin matkakohde. Keisarillisen Venäjän ajalta peräisin
oleva majakka on saaren tunnetuin nähtävyys, ja Isonkarin
luotsiasema ylläpitää merenkulun vuosisataisia perinteitä
tänäkin päivänä. Majakkamestarin talo palvelee kesähotellina, ja pienessä mutta vilkkaassa vierassatamassa käy
helteisimpään aikaan kymmenittäin venekuntia. Isokari
kuuluu Selkämeren kansallispuistoon, ja sen luonto yllättää useimmat monipuolisuudellaan. Suurelta (180 ha) majakkasaarelta löytyy monia erilaisia luontotyyppejä, kuten
reheviä lehtoja, kuivia ketoja ja marjaisia soita. Lampaat
hoitavat saaren perinnemaisemia, joita myös ennallistetaan talkootyönä. Linnusto on rikas ja kasvillisuudesta
löytyy useita erikoisuuksia, kuten kolme lajia noidanlukkoja. Isokari lienee Suomen ainoa paikka, missä voi luontopolulla kulkiessa samanaikaisesti kuulla lehdossa laulavan satakielen ja nähdä merellä lentävän ruokin.

Kustavin puinen ristikirkko
Vuodelta 1783. Meri on läsnä kirkossakin, kauniit votiivilaivat todistavat menneiden aikojen merenkulkijoiden
kiitollisuudesta kotiseurakunnalle. Pyhän Johanneksen
kirkkomaa Pohjois-Vartsalassa muistuttaa Kustavin vanhimmasta kirkosta. Pyhän Jaakopin kirkkomaa sijaitsee
Vähä-Rahissa. Kappelien kirkkomailla on hyvä mietiskellä ja aistia entisten aikojen jumalanpalvelusten harras
tunnelma. Kustavin saaristolaismuseo Etelä-Vartsalassa,
Vartsalantie 208. Muita nähtävyyksiä ovat Suomen sodan
muistomerkki Peterzéns Parattulassa, Vuosnaisten niemi
eri toimintoineen, Jeremiaan luolat, luonnonkivimuodostelma Kivimaalla sekä Suuri Postitie.

WWW.ISOKARI.FI
Katanpään linnakesaari
Kustavissa liikkuvilla veneilijöillä ja risteilyihin osallistuvilla on oiva käyntikohde, luontomatkailukohteena
kehitettävä Katanpään linnakesaari. Katanpää sijaitsee
Kustavia halkovan Ströömi-väylän pohjoisosassa olevan
Lypertön pohjoiskärjessä. Katanpään linnake Ströömin
suulla rakennettiin jo tsaarinvallan aikana turvaamaan ja
valvomaan liikennettä tärkeillä rannikkoväylillä. Tykkipatterit ja maastoon rakennetut lähipuolustusasemat muistuttavat Suomen rannikkotykistön työstä itsenäisyytemme
turvaajana. Louhosalue ja sataman karun kivinen ulkoasu
kertovat Katanpään toisesta todellisuudesta vankilasaarena. Kallioiden ja louhikoiden välistä löytyvät rehevämmät, paikoin lehtomaiset alueet, viestivät saaristoluonnon
herkästä puolesta. Katanpään historialliset rakennukset ja
ainutlaatuinen luontoympäristö tarjoavat unohtumattomia
tunnelmia ja elämyksiä ”menneestä maailmasta”. Omatoiminen liikkuminen alueella onnistuu helposti ja herkkää
saaristoluontoa vahingoittamatta merkittyjä reittejä noudattaen. Opastetauluista reitin varrella löytyvät keskeiset
tiedot historiallisista kohteista ja tapahtumista. Opastetuilla kierroksilla kuulet kertomuksia sekä linnakkeen historiasta että Katanpään puolustajien ja heidän perheidensä
arkielämästä eristetyllä saarella.
WWW.KATANPAA.FI
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TERVETULOA
SAARISTON SYLIIN
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Skoolauksen aika. Master-tilaisuudessa Merimaskussa palkittiin Musiikkijuhlien Tiina Tunturi
(vas.) sekä Rantamakasiinin yrittäjät Tuomas Levanto, Ville Vuorio ja Sami Nurmela.

Korona-ajan veneilypalvelu
palkittiin Naantalissa
Lassi Lähteenmäki

Naantalilaisen venesataman ravintola aloitti vuosi sitten ensimmäisenä
Suomessa ruoan tarjoilun suoraan veneeseen. Merimaskun Rantamakasiinin lisäksi Visit Naantali palkitsi Naantalin musiikkijuhlien Tiina Tunturin.
Merimaskun Rantamakasiini laitureineen on sopivasti reitin varrella, kun
seilataan Naantalin venesatamasta Velkualle, Kustaviin tai esimerkiksi Uuteenkaupunkiin. Vuosi sitten keväällä
korona hiljensi ravintolat mutta Rantamakasiinin yrittäjät kehittivät nopeasti
uuden mallin: kun veneilijä soittaa ravintolaan ja tekee tilauksen, ruoka tuodaan suoraan veneeseen.
Tälle toimivalle oivallukselle Visit Naatali myönsi Naantalin Master -matkailutunnustuksen.
– Tulevana kesänä mennään suunnilleen samalla konseptilla muutamin uudistuksin. Toiminta pyritään avaamaan
vappuna ja Drive-in jatkuu tietenkin,
varmistaa Tuomas Levanto Merimaskun
Rantamakasiinista.
Rantamakasiinin
ravintolapäällikök-
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si on palkattu tulevalle kaudelle Jenni
Malmberg, joka on aikaisemmin toiminut mm. ravintolapäällikkönä Tomi
Björckin ravintolassa Helsingissä.
Kesäksi Rantamakasiinin yhteyteen
nousee sauna ja ulkobaari. Lisäksi suunnitteilla on majoitustoimintaa rantaan.

Aina aurinkoinen Tiina Tunturi
Naantalin Musiikkijuhlien hiljattain
eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Tiina Tunturi sai samassa tilaisuudessa
tunnustuksen työstään Naantalin matkailuelinkeinon ja kulttuurisen elämän
hyväksi.
Tunturin arvokas ja sinnikäs työ on kasvattanut Naantalin Musiikkijuhlista yhden Suomen arvostetuimmista musiik-

kijuhlista, joka perinteisesti avaa kesän
festivaalikauden kaupungissa.
– Tiinan aina yhtä iloinen ja avulias
asenne on saanut maailmanluokan tähdet saapumaan idylliseen Naantaliin
aina uudestaan, perustelee elämäntyötunnustusta Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja Rautiainen.
Naantalin musiikkijuhlien ohjelmistossa on aina ollut jotain uutta, vaikka tarjonta on keskittynytkin kamarimusiikkiin. Lasten Musiikkijuhlien suosio on
ollut suurta heti ensimmäisestä kesästä
alkaen. Kaksi vuotta sitten Kirkkopuistoon tuotu Apocalyptican esiintyminen
osoitti Musiikkijuhlien tarjonnan laventuneen uusille kohderyhmille.
40-vuotiaan musiikkitapahtuman taiteellinen johtaja on ollut alusta asti Arto
Noras.
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Satuhetki lasten aikamatkalla Kuddnäsin
huvimajan edessä.

Kuddnäs
– Topeliuksen lapsuudenkoti

Uudessakaarlepyyssä
Yksi uusista Museokortti-kohteista
kesällä 2021
Muistuuko mieleesi satu Vattumadosta, Adalmiinan helmestä
tai Sylvian joululaulu, Varpunen jouluaamuna tai kenties ooppera Kaarle-kuninkaan metsästys? Ne kaikki ovat Zacharias tai
Sakari Topeliuksen kirjoittamia ja inspiraation niihin hän sai
lapsuudenkodistaan Kuddnäsistä.
Pohjanmaalla Uudessakaarlepyyssä, tien 749 varrelta, löytyy
satusetä Topeliuksen lapsuudenkotimuseo. Museoalue koostuu
viidestä Topeliuksen aikaisesta rakennuksesta ja laajasta uudelleen restauroiduista puutarhasta. Topeliuksen 200-vuotis juhlavuotena 2018 valmistunut restaurointi valkoisessa päärakennuksessa sekä keltaisessa kahvilarakennuksessa, mahdollistaa
museokäynnin myös heille, jotka eivät kävele omilla jaloillaan.
Museoalueella on kesäkahvila ja museokauppa, jossa on myynnissä mm. paikallista taidekäsityötä sekä pohjalaisten kirjailijoiden teoksia.
Tervetuloa kylään
Zacharias Topelius barndomshem Kuddnäs i Nykarleby erbjuder i sommar möjlighet till inträde med Museikortet. På museiområdet finns fem topelianska byggnader, sommarcafé samt
museibutik. Nyrestaurerade huvudbyggnaden samt cafébyggnaden är tillgängliga för rullstol. Varmt välkomna!
WWW.NYKARLEBY.FI/KUDDNAS
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Valkoisen päärakennuksen
kukkaloistoa.
Kuva: Leif Sjöholm
TAI KESÄRETKEÄ?
OLETKO SUUNNITTELEMASSA KEVÄT-

Z AC H A RI AS
T O P E L I U KS EN
KUDDNÄS

WWW.NYKARLEBY.FI/KUDDNAS
VARAUKSET: kuddnas@nykarleby.fi / 06 785 6111
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VALLOITA KALAJOKI -

nosta tai laske sykettäsi meriluonnosta nauttien
Kasitien varrella, sopivasti Kokkolan ja Oulun välissä, sijaitsee
Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen merenrantakohde Kalajoki. Maankuulujen Hiekkasärkkien yhteyteen on kehittynyt
ympärivuotinen satojen aktiviteettien, kymmenien ruokapaikkojen ja monipuolisten majoitusvaihtoehtojen moderni matkailukeskus, jossa kaikki on kävelymatkan päässä.
Nauti merellisestä matkailusta esimerkiksi purjehtimalla perinnelaivan kyydissä Maakallan itsehallintosaarelle tai suuntaamalla Rahjan saaristoon melontaretkelle. Kesällä 2021 on
uutuutena luvassa myös miniristeilyt Hiekkasärkkien edustalla! Luontomatkailija viihtyy niin ikään hiekkarantoja halkovia
puupolkuja patikoiden, merenrantaniittyjen halki luikertelevia
polkuja pyöräillen tai Siiponjoen retkeilyreitillä samoillen.
Kalajoki on myös vesipetojen ja seikkailijoiden suosikkikohde. Voit viettää ikimuistoisen kesäpäivän vesipuistossa liukumäkiä laskien, kylpylän poreissa polskien tai meren aalloissa
pulahtaen, suppaillen tai surffaten. Pohjoismaiden suurimmassa
seikkailupuistossa voit haastaa itsesi puihin rakennetuilla radoilla tai Euroopan suurimman seikkailutornin aktiviteeteissa.
Kisailemaan pääset muun muassa seikkailugolfissa, karting-radalla tai frisbeegolfin parissa.
Loppukeväästä myöhäiseen syksyyn Kalajoki on etenkin
golfarin valinta, sillä merellinen ja huippukuntoinen kenttä sai
viime vuonna vieraspelaajien rankkauksessa Suomen ykköspaikan. Kylpylä-uimahalli on puolestaan säävarma vaihtoehto ympäri vuoden. Tulitpa käymään lomailemaan, etätöihin tai tapahtuman houkuttelemana – Kalajoki haluaa valloittaa myös sinut.
Kalajoen aktiviteetit, majoitusvaihtoehdot, ruokapaikat, tapahtumat ja luontoelämykset reitteineen löydät osoitteesta
WWW.VISITKALAJOKI.FI.
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Aktiivilomalle Liminkaan
Kevätaurinko lämmittää jo talvista Liminganlahtea. Meriladulla vipeltää pieniä ja vähän isompiakin hiihtäjiä. Lumikenkäilijät tarpovat omia polkujaan ja
retkeilijöitä riittää myös Liminganlahden luontokeskuksen nuotiopaikoille.
Lintutorniin voi jo kavuta kiikareiden
kanssa tähyämään taivaalle ja kuulostella lähestyvää kevättä.
Kun lumi ja jää sulavat, alkaa Liminganlahdella jokakeväinen siipien kahina. Matalat rantaniityt, laajat ruovikot,
pajukot ja rantakoivikot tarjoavat elinsijaa ja levähdyspaikkoja monimuotoiselle lintulajistolle. Liminganlahden
lintusesonki alkaa huhtikuussa hanhien
muutolla. Vuosittain alueella tavataan
pari sataa lintulajia, joista iso osa myös
pesii alueella. Joukkoon mahtuu monia
harvinaisuuksia, kuten mustapyrstökuiri.
Limingassa viihtyvät lintuharrastajien
lisäksi perheet, jotka kaipaavat luontoaktiviteetteja. Vaikka Liminganlah-

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

ti on mainio päiväretkikohde, tarjoaa
se viihtyisät puitteet myös yöpyjälle.
Hotelli-Ravintola Liminganlahden valoisissa pohjoismaiseen tyyliin sisustetuissa huoneissa on helppo viihtyä pidempäänkin.
Ravintolapalvelut, hyvät löylyt ja valmiiksi lämmitetty palju kutsuvat puoleensa maastopyöräretken päätteeksi.

Hulppeille reiteille pääsee luontokeskuksen pihasta ja pyörän voi vuokrata
hotellilta. Lisää tekemistä löytyy vaikkapa Seikkailuliikuntapuisto Liisanlinnasta tai Kukka- ja eläinpuisto Escurialista. Luontokeskuksen Lintujen
kahdeksan vuodenaikaa -näyttely sijaitsee luontokeskuksen yhteydessä.

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

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

Tutustu Lintujen
kahdeksan vuodenaikaa
-näyttelyssä vuoden
kulkuun lintujen
näkökulmasta!

Tutustu tarkemmin: VISITLIMINKA.FI
M A T K A I L U lehti
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Parhain terveisin

– postikortti 150 vuotta
Tänä vuonna Postimuseossa juhlitaan suomalaista postikorttia
ja siemaillaan aamukahvia tuoreen lehden kera. Postimuseo
esittelee postikortin monipuolista historiaa Parhain terveisin – postikortti 150 vuotta -näyttelyssä Tampereella (19.2.
- 2.5.2021) ja verkossa. Postikortti on ollut mukana yhteiskunnan monissa muutoksissa ja mullistuksissa. Kuvat ja viestit
kertovat omasta ajastaan ja maailman menosta. Näyttely lähtee kiertoon eri puolille Suomea.
Aamukahvi ja tuore lehti -näyttely (28.5.2021 - 28.8.2022)
tuo esiin aamun lehden tärkeyden ja sen digitaalisen murroksen sekä jakeluyhtiöiden ja jakajan roolin. Näyttely valaisee
lehden matkan painosta postilaatikkoon päätyen siihen, miten
lehteä käytetään sen jälkeen. Kävijä voi istahtaa aamukahvipöytään eri aikakausien hahmojen kanssa, eläytyä varhaisjakajan aamuyön reitille Postin sähköskootterin ohjaimissa,
kokeilla jakelupäivystäjän puhelinta ja selailla Helsingin Sanomia vuosilta 1889–2019. Postimuseon näyttelyt museokeskus Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5, Tampere.
WWW.POSTIMUSEO.FI

19.2.–2.5.2021

AAMUKAHVI
&

TUORE LEHTI
28.5.2021 – 28.8.2022

Postimuseon näyttelyt museokeskus Vapriikissa
Alaverstaanraitti 5, Tampere
14 €/7 € tai Museokortti•www.postimuseo.fi
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Nokian
Kesäteatteri 2021
Laulunäytelmä Me tulemme taas

Näiden rankkojen ja kestävyyttä kysyvien aikojen jälkeen toivottavasti taas päästään normaaliin elämänmenoon takaisin.
Kesäteatterit odottavat katsojiaan ja tarjoavat hetken hengähdystauon pitkän tauon jälkeen. Iloa ja huumoria kaivataan,
joten Nokian kesäteatterissa ensi-iltansa saa Reino Helismaan
laulunäytelmä
”Me tulemme taas”.
Tapahtumat sijoittuvat 50-luvulle Pohjolaan, Myllärin Kaisan
savottakämpälle. Näytelmässä on säilytetty Reino Helismaan
käsikirjoituksen luoma tunnelma. Toivo Kärjen elokuvamusiikin lisäksi kuullaan aikakautensa kauneimpia iskelmiä.

NOKIAN KESÄTEATTERI 2021
Nokian valtatie 1

Liput: 24 € / 21 € / 12 €
Ryhmät: (alk. 20 henk.)
teatterilippu 21 € / hlö
aa väliaikakahvit 5 € / hlö
m
lis

He
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e
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Niin vanha mylly kertoa voi monta tarinaa
Tukinuittajien elämä oli rankkaa, mutta huumorin täyttämää.
Elantonsa tukkilaisena hankkiva Alpertti, kosiskelee rohkeasti
Myllärin Kaisaa, vaikka pyhän kirjan Siirakki, on varoittanut:
”Älä istu kahden kesken lesken kanssa, jos välttää voit.” Insinööri Olli Autere saapuu etelästä tukkikämpälle ja ihastuu
Kaisan tyttären, Satun lisäksi, pohjoisen villiin ja vapaaseen
luontoon.
Mitä tekee vuorineuvos Grönforsin tytär Kirsti, hyttysiä ja
maalaismoukkia täynnään olevalla tanssilavalla. Ja mitä tekemistä insinööri Olli Autereella on hänen kanssaan. Juhannusillan tunnelmassa täyttyy tanssilava tukkilaisista ja kylän tytöistä. Eikä kukaan huomaa, kun vaarallinen tukkisuma kasvaa
virralla yhä suuremmaksi. Lopulta kuitenkin tukit ja uittajat
lähtevät taas kohti etelää. Paitsi eivät ihan kaikki…

Pohjolan yö täynnä on tummaa taikaa
Näytelmän ohjaa Nokian Kesäteatterin musiikkinäytelmien tekijänä tuttu Heli Pitkänen ja niin ikään säveltäjänä ja sovittajana on taitava musiikin ammattilainen Sami Varvio.
WWW.NOKIANTEATTERI.FI
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30.6.
2.7.
4.7.
8.7.
11.7.
15.7.
17.7.
18.7.
28.7.
29.7.
31.7.
1.8.
4.8.
5.8.
7.8.
8.8.

18.30
18.30
15.00
18.30
15.00
18.30
15.00
15.00
18.30
18.30
15.00
15.00
18.30
18.30
15.00
15.00

Lipputoimisto:
Kylmänojankatu 3, Nokia
Puh. 050 3468 464
050 3475 102
avoinna ark. 11 - 17

Ohjaus ja sovitus Heli Pitkänen
Musiikin sävellys ja sovitus Sami Varvio

www.nokianteatteri.fi
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Poliisimuseo. Kuva Jarkko Järvinen

TAM PE R E

VÄRITETTY TOTUUS
– TAIDERIKOKSIA SUOMESSA

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY
POLIISIMUSEO | MYÖS VERKOSSA
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Väritettyä totuutta
Poliisimuseossa
Miten taiderikoksia selvitetään? Ketkä väärennettyä taidetta
ostavat? Poliisimuseossa avautuva Väritetty totuus – Taiderikoksia Suomessa -näyttely esittelee keskeisiä Suomessa tehtyjä taiderikoksia, niiden tutkintaa sekä keskusrikospoliisin
ja taideasiantuntijoiden yhteistyötä. Yleisö saa tietää esimerkiksi, miten väärennetyn työn voi erottaa aidosta tai millaisia
keinoja taidehuijauksissa käytetään.
Taiderikollisuuteen kytkeytyy, myös Suomessa, väärennösten lisäksi petoksia, rahanpesua, kavalluksia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Taiderikosten vahinkojen suuruus on merkittävä. Vuodesta 2009 alkaen laskettuna kokonaisrikosvahingot
ovat olleet lähes 20 miljoonaa euroa.
Uudessa erikoisnäyttelyssä yleisö pääsee näkemään väärennöksiä esimerkiksi Gallen-Kallelan, Schjerfbeckin, Picasson
ja Légerin töistä. Kaikki teokset kuuluvat nykyään Poliisimuseon kokoelmiin. Alun perin ne on takavarikoitu poliisin
esitutkinnan yhteydessä ja tuomittu valtiolle rikoksentekovälineinä.
Väritetty totuus – Taiderikoksia Suomessa -näyttely avautuu
yleisölle, kun museot voivat jälleen avata ovensa. Näyttely on
esillä 16.12.2023 saakka. Lisätietoa osoitteessa Poliisimuseo.
fi sekä Poliisimuseon Instagram- ja YouTube -kanavilla.
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Vihreä matto.
Finarte/Aleksi Tikkala

Suomalaisen mattoperinteen
uudistaja säväyttää
Teksti: Sari Koskinen
Mikä onkaan suomalaisempaa sisustusta kuin räsymatto?
Tekstiilitaiteilija Eija Rasinmäen näyttävää 50-vuotista uraa
peilaava Design Eija Rasinmäki – Käsinkudottu elämä tuo
Suomen käsityön museoon Rasinmäen tunnetut taidetekstiilit
ja -matot. Rasinmäen taidematot ovat olleet monessa suomalaisessa kodissa arvostetulla paikalla ja pitkään rakastettuja.
Näyttelyssä käsitellään Rasinmäen laajaa tuotantoa – kutomisen vaiheita, luovuuden henkeä sekä mattoja eri aikakausilta. Näyttelyssä voi kulkea läpi viiden vuosikymmenen
ja seurata koristeellisten mattojen ja seinävaatteiden kautta
Rasinmäen kädenjäljen kehittymistä. Eija Rasinmäki on tunnettu laajasta työstään suomalaiselle taideteollisuudelle teh-

den räsymatosta kodin designtuotteen. Hänen tunnistettava
tyylinsä ja pettämätön värisilmänsä on luonut uusia raameja
suomalaiselle räsymattoperinteelle ja matolle kodin taidetekstiilinä. Samalla hän on rikkonut aikansa lasikattoja, luoden
yksinhuoltajaäitinä tyhjästä oman menestyvän yrityksen ja
taiteilijauran.
Haluatko taustoittavamman näyttelykierroksen? Tilaa vierailullesi asiantunteva opas ja sukella syvälle näyttelyn tarinoihin. Opastusvaraukset verkossa: www.lyyti.in/Opastustiedustelu Suomen käsityön museo – sisältää elämyksiä!
Design Eija Rasinmäki
– Käsinkudottu elämä 29.4.–29.8.2021

29.4.–29.8.2021
KÄSINKUDOTTU
ELÄMÄ

Kauppakatu 25, Jyväskylä | www.craftmuseum.fi

Eija Rasinmäki kutomossa. Kuva. Finarte/Suvi Kesäläinen
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Liiku järvellä ja mäntymetsissä Hotelli Keurusselän alueella (kuva Mauri Aaltonen)

Keuruu – luontoa parhaimmillaan

Keuruu on kotimaan matkailijan keidas. Upeat järvimaisemat
hellivät matkailijan silmää ja tuovat lämpimään kesäpäivään
raikkaan tuulahduksen. Vanhan Keuruun alueen kohteisiin
tutustumisen jälkeen pääset aidolla siipirataslaivalla nauttimaan maisemista järveltä päin, kenties kylmä juotava tai jäätelö kädessäsi. Uudelleen avattu Hotelli Keurusselkä tarjoaa
luontomatkailijalle upeat puitteet. Hotellin ovelta pääset suoraan samoilemaan aitoon keskisuomalaiseen mäntymetsään
tai laguunimaiselle hiekkarannalle. Sub –laudat, kanootit ja
polkupyörät saat kätevästi vuokrattua vastaanotosta. Ravintolan buffetpöytä, ala carte sekä uutuutena listalle tulleet pitsat

pitävät nälän loitolla. Kesäteatterin ystäviä hemmotellaan
rempseällä Reino Helismaan Muhoksen Mimmi -esityksillä
heinä-elokuussa. Riihon kylässä sijaitsee suosittu 22 metriä
korkea Himmaan Huippu -näkötorni. Koko perhe jaksaa kioskista ostetun evästelyn jälkeen luontopolulla. Kylässä sijaitsee
Riihon majatalo sekä omanlaatuinen Vaissin kääryleiden tehtaanmyymälä – kannattaa pyörähtää sinnekin käteisen kera.
Tähän pieneen juttuun ei mahdu kaikki upea keuruulainen
tarjonta, mutta poikkeapa verkkosivullamme lukemassa lisää!
WWW.KEURUU.FI

Himmaan Huippu näkötorni suurine kotarakennelmineen on käytettävissäsi
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Luonnon kauneutta
Keurusselällä

Hotelli Keurusselkä on vaikuttava rantahotelli keskellä kauneinta Suomea, josta avautuu näkymä upean sinihohtoiselle
järvenselälle.
Keurusselän Lomahotelli est. 1949 on aikamatka kultaiselle
50-luvulle. Luonnon kauneus, hiljaisuus ja rauha ovat pitkään
toivottaneet matkailijat lämpimästi tervetulleeksi.
Läheiset metsät kutsuvat reippailemaan metsäisille kävelypoluille tai pidemmilläkin reiteillä. Liikuntapuistossa voi frisbeegolfata.
Kokenut tiimimme osaa luoda puitteet onnistuneelle juhlalle
tai kokoukselle. Päätöksenteon ja ideoinnin lomaan tarjoamme
monipuoliset aktiviteetit luonnon poluilla, liikuntapuistossa,
Serlachius-museoilla, Siipirataslaiva Elias Lönnrotilla tai vaikkapa rantasaunassa.
Teemme yhteistyötä Mäntässä sijaitsevien Serlachius -museoiden kanssa, sekä tietysti paikallisten Keuruulaisten yritysten kanssa.

Viihdytään

KEURUSSELÄSSÄ

Alueella vuokrattavissa myös
JA,
KEURUSHARJUN LOMA-ASUNTO
joissa tilaa mukavasti 6 hengelle.

• Majoitusta • Tansseja
• Teatteria • Kylpylä
• Ravintola • Luonto
• Aktiviteetit

www.hotelkeurusselka.fi

MÄNTÄN KLUBI &
ARTHOTEL HONKAHOVI
toimivat arvokkaina, mutta
lämminhenkisinä hotelleina ja
ravintoloina sekä juhlien ja
kokousten pitopaikkoina Mäntässä.

www.klubin.fi
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Uusi IIoinen Teatteri
tuo iloa ja laatua koko Suomeen
Tulevan kauden valmistelut ovat täydessä vauhdissa, ja tänä
vuonna valloitetaan koko Suomi! ”UIT:n esityksissä yhdistyvät musiikki, komedia ja koskettavuus”, kertoo ohjaaja Sari
Siikander. ”Liitämme sulavasti yhteen suomipopin ja Bruno
Marsin, Oskar Merikannon ja Dannyn – pitkän linjan musiikkiteatterissa kaikki on mahdollista!”
Linnanmäen Peacock-teatterissa raikaa nauru ja svengaava
musiikki, kun upeat näyttelijät, tanssijat ja kuuma rytmiryhmä Jean S. tarjoavat nautinnollisen Kupla vai uitti -revyyn.
Lavalla nähdään mm. Anu Sinisalo, Sami Hintsanen ja Santtu
Karvonen sekä Tanssii tähtien kanssa -voittajat Jutta Helenius
ja Katri Mäkinen.
”Tukkijoella-esityksestä on tulossa todellinen killeri”, hehkuttaa teatterinjohtaja Timo Kärkkäinen. Vauhdikkaita, hauskoja ja romanttisiakin juonenkäänteitä rytmittävät livebändin
näyttävät musiikkinumerot. Jyväskylän kupeessa sijaitsevan

Riihivuoren Kesäteatterin lavalle nousevat mm. Kaisa Hela,
Heikki Hela, Sami Hintsanen, Antti Lang ja Antti Niskanen.
Sitten siirrymmekin jo Savoon. Nilsiän Louhosareenalla
nähdään tänä kesänä Kupla vai uitti -revyy ja Kaunis Veera.
Kaunis Veera tarjoaa yleisölle nautinnollisen teatterielämyksen. Näyttävät musiikkinumerot tanssin ja laulun kera rytmittävät riemastuttavaa tarinaa. Orkesterina toimii Suomen
bilebändien kunkku Jean S. Esitystä tähdittävät mm. Sofia
Arasola, Sinikka Sokka ja Jussi Lampi sekä Tanssii tähtien
kanssa -voittajat Jutta ja Sami Helenius. Paikallista väriä esitykseen tuovat Marja-Liisa ja Matti Kuosmanen, Antti Heikkinen ja Mikko Rantaniva.
Lisätietoja esityksistä ja linkit lippukauppaan nettisivuilla
uit.fi. UIT pidättää oikeuden viranomaismääräyksistä johtuviin muutoksiin.

Kuva: Janne Mikkilä
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Pirkanmaan Matkailuhanke
Peltomäki Resortissa Ylöjärvellä on
käynnissä Pirkanmaan suurin matkailuhanke. Uudistunut tapahtumalaakso (ent. Wake Valley) tarjoaa
Etelä-Suomen ensimmäisen koko
järven kiertävän wakeboard kaapelin, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia wakeboardin harrastajille. Suoria
wakeboard kaapeleita on Suomessa
useita ja Peltomäessäkin oli ennen
monen muun paikan tavoin suora 2.0
kaapeli, joka vaati päissä aina jyrkät
käännökset. Nykyinen järven kiertävä kaapeli on helpompi suorittaa
käännösten osalta ja ajometrejä tulee
lisää, kun käännösten tuoma haaste
poistui.
”Isoa kaapelivesihiihto järjestelmää on kyselty ja odotettu paljon
ja mahdollistamme nyt lautailun
vastaavalla tasolla, kun ulkomailla.
Tämä vetää luonnollisesti väkeä pai-

Kaunis a
Veer
29.6.–10.7.2021
Nilsiä Louhosareena

kalle myös muualta kuin Suomesta,”
kertoo Peltomäki Resortin toimitusjohtaja Sami Meisalmi.
Alueen kapasiteetti ja puitteet ovat
loistavat monenlaiseen toimintaan
ja tulevina vuosina alue on tarkoitus
uudistaa monin tavoin. Kesän 2021
uutuutena on ravintolarakennuksen
uudistus, joka lisää reilusti asiakaspaikkoja ja kasvattaa ravintolan
kapasiteettia. Isoimpana ja upeimpana ravintolan uudistuksena tulee
valtava kolme tasoinen terassi, joka
laskee ravintolalta rantaan saakka ja
tarjoaa upeat puitteet asiakkaille ja
näkyvyyden järvelle wakeboardin
pariin.
”Ravintolan uudistuksen myötä
alueelle tulee saataville aamiainen
ja lounas á la Carten lisäksi, jolloin
asiakkaille voidaan tarjota puolihoidolla majoitusta. Vastaavaa ei ole

vai

muissa samankaltaisissa paikoissa
saatavilla ja se tulee olemaan meillä
iso plussa,” sanoo Meisalmi.
Majoittumisen uutuutena tulee
luksustelttoja eli Glamping-telttoja,
joissa pääsee kokemaan telttailua
parhaimmillaan, mutta olosuhteet
ovat melkein kuin hotellissa. Alueella sijaitsee kaksikymmentä pientä
hirsimökkiä ja karavaanareilla on
mahdollisuus varata paikka verkosta, jolloin alueella on varmasti
paikka omalle ajoneuvolle. Lisäksi
alueelle tulee kaksi tilaussaunaa, nykyisen asiakas -ja savusaunan lisäksi. Tapahtumalaakso mahdollistaa
isojenkin tilaisuuksien järjestämisen
ruokailuineen ja ohjelmineen. Aurinkoinen laakso jää varmasti unohtumattomana kaikkien mieleen.
Niina Jormanainen

Tukkijoell a
SVE N GAA KU I N KUOHU VA KO SK I

Peacock-teatteri 24.4.–12.6.2021
Nilsiä Louhosareena 29.7.–7.8.2021

15.6.–27.7.2021
Riihivuori, Muurame

TERVETULOA TEATTERIIN KESÄLLÄ!

www.uit.fi

Lisätiedot, hinnat ja varausohjeet ryhmille: uit.fi
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Viihtyisä ravintola
Vesijärven rannalla
Ravintola Lokki sijaitsee luonnonkauniilla paikalla, vesijärven
rannalla, Jalkarannantie 19, lahdessa. Ravintolan edessä maksuton parkkialue autoille. Meille voit tulla myös veneellä, jolla
pääset terassin kupeeseen.
Palvelemme lounasasiakkaita herkullisella ja kattavalla buffetpöydällä, jossa ruoat ovat kauniisti esillä ja salaatit, jälkiruoka sekä kahvit kuuluvat aina lounaan hintaan. Annoksia voit
tilata myös a la carte -listalta
Lokkiin voitte tulla suuremmallakin ryhmällä, sisätiloihin
mahtuu 140 hlöä, kesäkautena + 300 hlöä.
Kesäkautena terassilla tarjoillaan suosittu ja upea Grillibuffet, hiiligrillissä tehtyjä herkkuja ja kattava kylmäpöytä. Kannattaa tulla kauempaakin.
Syntymäpäivät, häät, valmistujaiset, muistotilaisuudet, tarjoamme pienelle tai isommalle ryhmälle toimivan kokonaisuuden
erilaisten juhlien järjestämiseen. Ravintolan lasiseinistä avautuva upea järvimaisema, laadukkaat ja mietityt, teemaanne sopivat kattaukset ja somisteet sekä tietenkin hyvä ruoka, tekevät
juhlistanne ikimuistoiset. Normaaliaikoina meillä on jatkuvasti
erilaisia teemailtoja joissa joko musiikkia tai muuta ohjelmaa.
WWW.RAVINTOLALOKKI.FI
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Yhden roska, toisen aarre
Taidemuseo Poikilossa helmikuussa avautunut Ilmiöitä ja olioita -näyttely esittelee
kolmen ympäristötaiteilijan leikkisiä, mutta vakavia huomioita ajastamme.
Romuttamot, kirpputorit, kierrätyskeskukset ja kaatopaikat
ovat viehättäneet aina taiteilija Jaakko Tornbergia. Hän on
ollut lapsesta lähtien kiinnostunut vanhoista romuista ja tiloista, jonne hylätty tavara päätyy. Poikiloon häneltä tuli näytille
inhimillisiä pienoisveistoksia, joiden materiaalina on taiteilijan haalimat pois heitetyt tavarat.
Ympäristötaiteilija Timo P. Vartianen on penkonut niin
takapihojen sekajäteastioita kuin löytänyt Lapin kairoilta hylättyä, mutta käyttökelpoista materiaalia. Vartiainen käynnisti
kulutustottumusten kartoittamisen vuonna 2012 alkaneessa
työsarjassaan Kodin garbologiaa. Poikiloon rakentuvissa garbologisissa installaatioissa yleisö saa nähtäväkseen hylättyä
esineistöä, jotka raottavat suomalaisesta arkea ja kulutustottumuksia uudella tavalla.
Taulumainen teos saattaa vaikuttaa maalaukselta, mutta lähemmin tarkasteltuna materiaaleiksi voivat paljastua huonepöly, hiukset tai ampiaispesät.

Timo P. Vartiainen, Kodin garbologiaa. Kuva: Timo P. Vartiainen

”Olen kiinnostunut aineiden kiertokulusta ja muodonmuutoksista”, sanoo taiteilija Timo Heino, joka muodostaa töissään yllättäviä yhdistelmiä synteettisistä ja orgaanisista materiaaleista.
Heino on viehättynyt Taidemuseo Poikilon tilasta, joka
muistuttaa hänestä pilarimaista metsikköä.
”Tilan rytmiikka kiehtoo. Suurikokoisia installaatioita saa
ripustettua eri korkeuksiin käymään vuoropuhelua arkkitehtuurin kanssa.”

How Great Kino-Poikilossa
IRONISESTI NIMETTY How Great -teoskokonaisuus (45
min) kuuluu Jan Ijäksen ihmiskunnan jätteitä käsittelevään
elokuvasarjaan. Se pyörii nonstoppina Kino-Poikilossa Ilmiöitä ja olioita -näyttelyn aikana.
How Great –elokuvassa käsitellään mm. Internetin suhdetta
addiktioihin, sensuuriin, ekologiaan ja hengissä säilymiseen.

Timo Heino, Addiktio, 2011, vääntyneet ostoskärryt.
Kuva: Poikilo-museot/Mari Lehtosalo

ILMIÖITÄ JA
OLIOITA
Timo Heino
Jaakko Tornberg
Timo P. Vartiainen
4.2.–25.4.2021

k

a

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

J an
Kuva:

ne

r ik
To

Kartanot lumoavat
koko perheen

10.10.2021 asti

Koe ilo!
Koe ilo!
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Seuraa meitä

poikilo.fi

poikilo.fi

Jaakko Tornberg, Luxus-sarjaa, 2020, yksityiskohta
Kuva: Poikilo-museot/Mari Lehtosalo

poikilo.fi

Kouvolan kaupunginmuseo ja taidemuseo
Varuskuntakatu 11, Kouvolatalo
Avoinna ti-pe 11-18, la-su 12-17, ma suljettu
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Lukemisen juhlaa –

Aku Ankka -lehti
Suomessa 70 vuotta.

Copyright Disney

Pelle Peloton on masentunut. Hän on menossa Aku Ankan
syntymäpäiville, mutta minne onkaan unohtunut vasta
hankittu lahja? Ei hätää, reipas Pikku apulainen
lupaa auttaa etsimisessä.

I
KA -LEHT
AKU ANK 0 VUOTTA
A7
SUOMESS

isen
Lukem
juhlaa!

© DISNEY

.10.
23.4.-24
2021.
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Ludviginkatu 2–4, Helsinki • Puh 020 720 9810
Avoinna ma–su klo 11–17 • www.paivalehdenmuseo.fi

Suomen tunnetuin ankkapiirtäjä Kari Korhonen on käsikirjoittanut ja kuvittanut nelisivuisen Aku Ankka -tarinan, johon
Päivälehden museon näyttelykin perustuu. Näyttelyvieraat
voivat auttaa Pikku apulaista lahjan etsinnässä ja vierailla samalla tarinan tapahtumapaikoissa: Pelle Pelottoman pajassa,
Karhukoplan majassa sekä Roope Ankan toimistossa. Etsinnän lomassa voi ratkaista pieniä tehtäviä, tutustua lehteä koskeviin faktoihin tai vain leikkiä sarjakuvamaailmassa.
Ensimmäinen Aku Ankka -lehti ilmestyi Suomessa joulukuussa 1951 ja siitä lähtien Suomi on ollut sinnikkään räpyläjalan valtakuntaa. Ei siis Mikki Hiiren, joka on monessa
muussa maassa se suosituin hahmo. Lehti onkin joka maassa
eri näköinen. Suomessa siitä pyritään tekemään mahdollisimman suomalainen: lehdessä on ilmestynyt muun muassa ankkaparodia Mika Waltarin romaanista Sinuhe egyptiläinen ja
Aleksis Kiven näytelmästä Nummisuutarit.
Vivahteikas ja älykäs kieli onkin yksi Aku Ankka -lehden
valteista. Lehti vilisee nimiväännöksiä, kielellä leikittelyä
sekä viittauksia arkipäivän ajankohtaisiin ilmiöihin. Lukemisen juhlaa! Aku Ankka -lehti Suomessa 70 vuotta.
Näyttely Päivälehden museossa 23.4.–24.10.2021 Avoinna
ma–su klo 11–17 Vapaa pääsy! Ludviginkatu 2-4, Helsinki
WWW.PAIVALEHDENMUSEO.FI
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Janakkalassa
soivat urut ja ukulelet

Janakkala keskellä Etelä- Suomea on helposti päiväretkeläisten saavutettavissa niin Helsingin, Tampereen, Turun kuin Lahdenkin suunnasta.
Elämme toivossa, että kivat museomme pääsevät
kesäkaudeksi avautumaan yleisölle. Niitä ovat Napialan Wanhan Koulun koulumuseo, Hyvikkälän kauppamuseo, Vähikkälän tietokonemuseo, Laurinmäen
torpparimuseo sekä näyttelijälegenda Ida Aalbergin
lapsuudenkoti Leppäkoskella. Laurinmäen museoja luontoalue on avoinna yleisölle lähes koko kesän,
muut rajoitetummin, mutta ottavat tilauksesta ryhmiä vastaan.
Kun kahvihammasta kolottaa kesäretkellä voi poiketa kivoihin kahviloihin, joita ovat esim. Tervakosken Tallicafé vanhassa kartanon tiilitallissa, Turengin
Wanha Asema, Laurinmäen Keltaisen talon kulttuurikahvila, Iso-Hiiden kartano, Hakolan marjatila tai
Kiipulan Miinantori.
Optimistisen toiveikkaana kesäkalenteriimme on
allakoitu jo mm. seuraavat konsertit:
2.-4.7. soiva Janakkalan Barokki on jo käsite, joka
kasaa vanhan musiikin ystävät ympäri Suomen viehättävälle Pyhän Laurin kirkon mäelle. Lasten Barokissa on elämyksiä myös lapsille.
Elokuussa samana viikonloppuna soivat klassisen
musiikin Kokonainen –festivaali 6.-8.8. sekä hurmaava Napulele – ukulelefestivaali 7.-8.8. Napialan
Wanhalla koululla. Kaikki kohteet löytyvät osoitteesta
WWW.JANAKKALA.FI/MATKAILU
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WHD Gårdin

ainutlaatuinen miljöö
tarjoaa laadukkaita
elämyksiä
WHD Gårdilla nautitaan puhtaasta luonnosta ja tasokkaasta palvelusta Repoveden Kansallispuiston kupeessa. Tila on
ollut Oy Woikoski Ab:n omistuksessa
1930-luvulta saakka. Nykyisin 400 ha
laaja alue on palautettu alkuaikojensa
loistoon ja Woikoski Feelingin matkailupalvelukokonaisuuden myötä se tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä.
WHD Gårdin vetonaulana toimii Woikosken Automuseo, jonka kokoelma
liittyy tiiviisti Woikosken teollisuushistoriaan ja omistajasuku Palmbergien
perhehistoriaan. Automuseon kokoelma
elää vuosittain, 2021 kokoelma tuo esiin
kontrastin saman aikakauden eri ajoneuvojen välillä. Kokoelmassa nähdään
lisäksi loistavasti pärjänneitä kilpureita
sekä oman aikansa luksus ajoneuvoja.
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Autojen taakse kätkeytyy upeita tarinoita, jotka kuullaan oppaan johdolla.
Kaikki kokoelman ajoneuvot ovat ajokuntoisia, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Autokokoelma on yksi Suomen
kattavimmista.
WHD Gårdilla voi majoittua tyylikkäästi Woikoski Guesthousessa tai vanhaan kuivurirakennukseen entisöidyssä
sviitissä. Ravintolapalveluita alueella
tarjoaa vanhaan graniittitalliin entisöity Ravintola Hilupilttuu sekä vanhaan
kellarirakennukseen entisöity Ravintola
Juureskellari. Ruokafilosofian keskiössä ovat lähituottajien sekä oman kasvimaan antimet. WHD Gårdilla ruokailun
yhteydessä nautitaan myös laadukkaista
viineistä.
WWW.WOIKOSKIFEELING.FI
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Kenttälotan tarvikkeita

Lottamuseo esittelee
uusissa näyttelyissään
naisten yhteiskuntavastuuta
Lottajärjestön perustamisesta on kulunut sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Lottamuseon uusissa näyttelyissä esitellään
lottajärjestön monialaista yhteiskuntavastuuta.
Ennen sotia lottajärjestö loi koulutusjärjestelmän, jonka ansiosta järjestö pystyi toimimaan organisoidusti ja tehokkaasti
sota-ajan poikkeusoloissa. Koulutusjärjestelmän myötä naiset
saivat entistä vahvemman roolin suomalaisen yhteiskunnan
rakentajina.
Sota-aikana lottien yhteiskuntavastuu näyttäytyi muun
muassa heikompiosaisista huolehtimisena, sotapakolaisten
matkan turvaamisena, vanhusten ja lasten auttamisena sekä
sairaiden hoitamisena.

Lottajärjestö lakkautettiin Moskovan välirauhansopimuksen nojalla syksyllä 1944. Järjestön huolto- ja avustustyö
jatkui Suomen Naisten Huoltosäätiön nimissä. Säätiön nimi
muutettiin vuonna 2004 Lotta Svärd Säätiöksi. Lottien huoltotyö jatkui siis läpi vuosikymmenten säätiömuotoisena ja jatkuu edelleen.
Tämä sadan vuoden aikamatka on täynnä mielenkiintoisia
tarinoita, kiinnostavia yksityiskohtia ja vivahteikkaita elämänkohtaloita, joihin voi tutustua Lottamuseon elämyksellisissä
näyttelyissä. Lisätietoa näyttelyistä ja aukioloajoista
WWW.LOTTAMUSEO.FI

Rakkkautta sodan varjossa
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Teemaristeilyjä moneen makuun
M/s Ievan ja m/s Elviiran suosittujen maisemaristeilyjen kaupungin ympäri ja eteläiseen saaristoon lisäksi Savonlinna-Risteilyillä on 2021 monipuolinen teemaristeilytarjonta.
Tarjolla on heti keväällä norpparisteilyt ja alkukesästä Juhannusaaton kokkoristeilyt. Heinäkuussa viritetään tolppakorot jalkaan ja sujahdetaan ysäritunnelmiin.
Oopperailtoina kannattaa nauttia m/s Elviiran risteilystä eteläisessä saaristossa ja siirtyä laivalta suoraan illan oopperaesitykseen.
Elokuussa on heavymetallia Saimaalla sekä sieniristeilyjä Pihlajaveden saaristoon Saimi Hoyerin opastamana. Maistelemme
myös paikallispanimon oluita olut-tasting risteilyllä
Syksyllä risteilemme Oraviin valon juhlaan ja juhlimme Octoberfest-hengessä paikallispanimoiden oluiden ja hyvän ruuan
merkeissä.
Kauden päättää Kauhujen laiva, risteily Halloween-teemalla
sekä joulunavauksen perinteinen hyväntekeväisyysristeily joulupukin ja lämpimän glögin seurassa.
Savonlinnasta pääsee myöskin risteilemään m/s Katrillilla Järvisydämeen. Järvisydämestä pääsee risteilylle Linnansaareen ja
Linnansaaren vesistöille.
Kaikilla laivoilla on sisätilaa väljään oleiluun sekä kansitilat
osittain katettuna joka mahdollistaa maisemista nautiskelun sääoloista huolimatta. Laivat on myös osittain esteettömiä. Laivoilla
on kahvio anniskeluoikeuksin. Risteilyille on mahdollista tilata
ruokailu.
WWW.SAVONLINNARISTEILYT.FI
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Kotkaniemi Kivijärven rannalla
Kotkaniemi toivottaa vieraansa tervetulleiksi tutustumaan
Suomen itsenäistymisen merkkihenkilön presidentti P. E.
Svinhufvudin luonnonhelmassa sijaitsevaan kotitaloon! Kotkaniemessä on kotimuseon lisäksi kahvila ja kokoustiloja,
sekä 1930-luvun asuun restauroitu puutarha piharakennuksineen. Kotkaniemi sijaitsee Luumäellä, noin 20 kilometrin
päässä Lappeenrannasta. Museo ja kahvila ovat säännöllisesti auki kesäkaudella – lisäksi ympäri vuoden järjestämme
ennakkotilauksesta yksityisvierailuja ja tilaisuuksia.
Kesällä 2021 Kotkaniemen pihapiiri laajenee, kun niemenkärjen kiertävä luontopolku avautuu uusittuna retkikohteena.
Kesäaikaan Kotkaniemessä tapahtuu aktiivisesti – puutarhassa järjestetään esimerkiksi draamallisia opaskierroksia ja
muita tapahtumia. Meiltä voitte varata museovierailun oheen
opastuksia ja kahvilalta tarjoilut. Kotimuseon perusnäyttely
esittelee taloa siinä muodossa, jossa se oli P. E. ja Ellen Svinhufvudin asuessa Kotkaniemessä. Lisäksi vuonna 2021 esillä
on erikoisnäyttely ”P. E. Svinhufvud – ase- ja erämies”.
Ajantasaiset tiedot aukioloistamme ja tapahtumista löydät
kotisivuiltamme: WWW.KOTKANIEMI.FI
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Kotkaniemi – museo,
kahvila ja puutarha
Tervetuloa presidentti P.E.
Svinhufvudin kotimuseoon
Luumäelle!
Meille
myös
Museokortilla!

Aukioloajat
ja kesän
ohjelma:
kotkaniemi.fi

KOTKANIEMI
Itsenäisyydentie 799a
54530 LUUMÄKI

www.kotkaniemi.fi
info@kotkaniemi.fi
puh. 040 522 7553
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Veturitori kauniine tiiliseinineen on
toiminut vaikuttavana valokuvanäyttelyn miljöönä aikaisemminkin.

Pieksämäellä

Ruudun takaa – Taidekatu 2021
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Ensi kesänä Pieksämäen keskustassa on taidenäyttely avoinna ympäri vuorokauden tai Ruudun takaa – Taidekatu 2021 valtaa Pieksämäen
keskustan kesällä
Voiko lusikoista rakentaa kalaparven tai
teeläikkiä käyttää piirustushahmoissa? Miltä
näyttää meren eläinten valtaama kauppa? Mitä
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kuvanveistäjä on löytänyt hakkuuaukealta
ja voiko siitä valmistaa taidetta? Ruudun
takaa taidenäyttelyssä pääset todelliselle
taideseikkailulle! Muinaisten roomalaisten vesiastiat ovat lähtökohta keramiikkataiteilijalle, oman kylän kivet inspiroivat
koruntekijää, Istanbulin kadut elää valokuvissa ja runoilijoiden tekstit inspiroivat
valokuvaajia.
Ensi kesänä Pieksämäen keskustassa on
taidenäyttely avoinna ympäri vuorokauden!
Näyttelyn nimi on ”Ruudun takaa – Taidekatu 2021” ja se viittaa näyttelytilana
toimiviin, kaupungin keskustan liikehuoneistojen näyteikkunoihin. Näyttelyyn
voit siis tulla koska sinulle sopii. Parissa

kymmenessä ikkunagalleriassa on paljon
mielenkiintoista katseltavaa ja Taidekatu
levittäytyy oheistapahtumineen laajasti
keskustan alueelle, mm. Veturitallin näyttelytilaan Pieksämäen kameraseuran näyttelyyn, Nukkekodille Hiekanpäähän.
Kaupunkimaalauskurssi taiteilijan ohjauksessa, kaikille avoimet työpajat, Open
Stage esitykset ja kävelyopastukset näyttelyyn ovat muutamia esimerkkejä monipuolisesta tarjonnasta, joka huomioi kaikenikäiset kadunkulkijat. Tapahtumat on
suunniteltu toteutettavaksi terveysturvallisesti ja niissä huomioidaan kaikenikäiset.
Ota Taidekatu some ja netti seurantaan.
Tervetuloa Pieksämäelle taideseikkailuun!

FB @TAIDEKATU2021 IG RUUDUNTAKAATAIDEKATU2021
STUDIOWAKEWA.COM/RUUDUN-TAKAA-TAIDEKATU-2021/

Kuvataiteilija Anna Pekkala.

POKKA PITÄÄ
kesäteatterissa
Imatran kesäteatterissa nähdään
kesällä 2021 huippusuosittuun Pokka
pitää -tv-sarjaan pohjautuva komedia,
jonka hullunkuriset hahmot tarjoilevat riemukasta seuraa.

Hyacinth Bucket (lausutaan Bukee) saa selville, että hänen naapurinsa Emmet on alkanut vetää näytelmäkerhoa ja yksi mielenkiintoisista rooleista olisi vapaana. Tähän rooliin Hyacinth pitää
itseään täydellisenä ja saapuu paikalle suorastaan pyörremyrskyn
lailla.
Tilanteeseen tulee kuitenkin mutkia, kun Emmet on tarjouksesta kauhuissaan sisarensa Elisabethin kanssa. Kun soppaan pistävät
lusikkansa vielä Hyacinthin värikylläiset sisarukset Rose ja Daisy
sekä karskin hurmaava Onslow, alkavat teatterissa paikat toden
teolla kuumentua kun ”lady of the house” pääsee diivailemaan.
Päivä muodostuu kaaokseksi, mutta julkisivu pidetään tietenkin
kunnossa viimeiseen saakka.
Hyacinthin pääroolissa nähdään jo legendaksi muodostuneen
Kumman kaa -televisiosarjan tähti Minna Koskela.. Ohjauksesta vastaa teatterinjohtaja Timo Rissanen. Pokka pitää Imatran
kesäteatterissa 29.6.–1.8.2021.
Koe kansallisihme – koe Imatran voima!
WWW.KANSALLISIHME.FI
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Karjalasta
Kajahtaa
Taisto Kainulainen, Vuoksen lautturi

Tällä kertaa kajahtaa hieman muisteloiden merkeissä, koska tulevaisuus näyttää hyvinkin utuiselta. Itseltäni loppui
Venäjän matkailu vuosi sitten maaliskuun 16. päivä. Seuraavana päivänä rajat sulkeutuivat turistiliikenteeltä. Kestihän sitä kuitenkin reilut 30 vuotta ensin
hieman yksipuolisena, mutta tiivistyen
välillä jopa venäläisvoittoiseksi - jonkun
mielestä jopa harmiksi asti. Kauppa ja
matkailu sen sijaan keräsivät hyvät tienestit venäläismatkailijoilta ja tietysti
suomalaisten käynnit rajan tuolla puolen olivat päivittäisiä.
Pietari tuli monelle tutuksi samoin
Viipuri. Itse matkailin paljon Venäjällä, noin 1300 käyntiä vuodesta 1989
alkaen, jolloin hankin ensimmäisen
viisumini. Siinä opetellessani kymmenkunta vuotta Venäjän kohteita ja lähinnä Karjalan kannasta, lähdin vetämään
pieniä ryhmiä kotiseutu, sotahistoria ja
luontoretki aiheisilla teemoilla vallatulle
alueelle.
Ensimmäiseksi tehtiin vuosituhannen
alussa Lappeenrannan yliopiston kanssa veneretki Vuoksea myöten Saimaalta
Laatokalle, ja sen tuloksena syntyi dokumentti Virtuaali Vuoksi. Se kuvattiin
osin veneestä ja on nähtävissä netissä
tänäkin päivänä. Kannattaa etsiä dokumentti tuolla nimellä ja katsoa. Se oli
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kokemus vailla vertaa. Sotien jälkeen
ei oikeastaan kukaan ollut tehnyt koko
matkaa Vuoksea myöten Saimaalta Laatokalle. Osamatkoja oli tehty. Muun
muassa Suomi meloo -tapahtumassa
vuonna 1992. Silloin pieni osa kanoottimelojista meloi virtaa alaspäin vanhaa
uomaa pitkin aina Käkisalmeen asti.
Tästä kuvaussessiosta alkoi Vuoksen
Lautturin, Vuoksen valloitus naapurin
puolelle. Ryhmiä oli parhaimmillaan
kolmesta kuuteen kesän aikana, vuodesta 2003 alkaen vuoteen 2019 asti. Tästä
ajasta riittäisi kerrottavaa enemmänkin.
Mennään nyt kuitenkin tähän vuoteen
ja Imatran ja lähialueiden kuulumisiin.
Niissä ei ole paljon kerrottavaa niin kuin
ei muidenkaan paikkakuntien matkailussa. Suomi on kärvistellyt koronan
kynsissä yli vuoden. Viime kesä hieman
kohensi matkailua, ja sitä nytkin odotetaan kuin kuuta nousevaa. Kun talvi viimein loppiaisen tienoilla tuli, pelasti se
suuren osan talvitapahtumista ja laskettelurinneyrittäjistä vaikuttaen onneksi
Etelä-Suomeen asti.
Imatralla Saundome-yhdistys onnistui pakkasjakson alussa saamaan kaksi
jääiglua valmiiksi Vuoksen Kalastuspuiston pihaan. Jääsoitin konsertteja
ei kuitenkaan rajoitusten vuoksi voitu
järjestää vaan ryhmä ideoi jääaiheisen

näyttelyn Vuoksen veden alaisesta
maailmasta. Ensimmäisessä iglussa oli
kuvattuna kaloja, rapuja sekä Vuoksen
ensimmäinen voimalaitos, joka toimi
vuosina 1900-1925. Se jäi veden alle,
kun Imatrankosken voimalaitos valmistui vuonna 1929. Kaikki oli veistetty
jäästä. Toinen Iglu oli varattu jääsoittimille, joita asiakkaat saivat kokeilla.
Näyttely osoittautui menestykseksi, ja
vieraita kävi aina Australiasta asti. Iglut olivat avoinna neljä viikkoa, mutta
lämmin jakso maaliskuun alussa sulki näyttelyt. Ryhmä kävi nostamassa
Saimaasta ja Vuoksesta 13 tonnia jäätä
veistoksiin. Veistosten tekijöitä oli 30
henkilöä.
Kesä on vielä epävarmaa, mutta valmisteluja tehdään kuitenkin siinä toivossa, että korona hellittää ja matkailijat
voisivat liikkua vapaammin. Imatran
ajojen valmistelut ovat käynnissä, samoin kuin Kymiring-tapahtuma Kouvolassa odottaen parempia aikoja. Kaikki
alueen kylpylät ja leirintäalueet valmistautuvat kesään. Koskinäytökset ovat
myös valmiina alkamaan. Polkupyörämatkailu on kasvattanut suosiotaan, ja
toivotaan niiden jatkuvan edelliskesääkin vilkkaampana. Karjala on valmis
ottamaan vieraita vastaan.
Tervetuloa iloisten ihmisten pariin!
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Safarille tietokoneen ja
mobiililaitteen avulla
Lapissa jo liki 40 vuotta erilaisia matkakokemuksia ja luontoaktiviteetteja järjestäneessä Lapland Safariksessa uskotaan vahvasti, että reaaliajassa tapahtuvalla virtuaalisella
safarilla on tilaus paitsi nyt poikkeusaikana, myös tulevaisuudessa laajemminkin.
Projekti on vaatinut merkittäviä laitteisto- ja ohjelmistoinvestointeja sekä runsaasti testaamista Lapin keskitalven
jopa -30 asteen pakkaskeleissä. Tekniset haasteet on nyt
ratkottu.
Online stream -safari kestää ohjelmasta riippuen 20-40
minuuttia. Safarin aikana asiakas voi chatin kautta esittää
kysymyksiä esimerkiksi oppaalle, husky musherille tai poroemännälle. Opastuskielenä on englanti.
WWW.LAPLANDSAFARIS.COM

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

Kuka oli ensimmäinen tangokuningas ja milloin?
Ensimmäinen tangokuningatar ja milloin?
Missä sijaitsee Sibeliuksen ”Ainola”?
Kuka syntyi Paikkarin torpassa?
Kumpi on pidempi Tornio joki, vai Kemijoki ?
Missä sijaitsee Kuningatar Maudin maa?
Missä ”kirjanpainaja” elää?
Mistä löytyy ”Jomala”?
Mikä on massan perusyksikkö Si-järjestelmässä ?
Milloin solmittiin YYA-sopimus ?
Kumpi paikka on pohjoisempi, Jurmu vai Jormua ?
Mikä kasvi on suomalaisessa 2 € kolikossa ?

MATKAMESSUT
SIIRTYY
tammikuuhun 2022
Globaali pandemia on kahlehtinut matkailualaa voimakkaasti jo
yli vuoden. Entisestään kiristyvien
viranomaismääräysten ja matkustusrajoitusten vuoksi Matkamessut on päätetty siirtää toukokuulta
2021 ensi tammikuulle. Tapahtuma järjestetään Messukeskuksessa
Helsingissä seuraavan kerran 19.23.1.2022.
Messukeskus teki siirtopäätöksen
yhdessä toimeksiantajansa Suomen Matkailualan liitto ry SMALin
ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Matkamessut on Messukeskuksen suurimpia tapahtumia ja kansainvälisesti merkittävä. Viime kerralla tapahtumassa esittäytyi noin
tuhat yritystä ja toimijaa liki sadasta
maasta.

?

Vastaukset: 1. Kauko Simonen 1985 | 2. Arja Sipola 1987 | 3. Järvenpäässä | 4. Elias Lönnrot | 5. Kemijoki |
6. Etelämanterella | 7. Havupuun kuoressa | 8. Ahvenanmaalta | 9. Kilogramma | 10. v. 1948 | 11. Jurmu on Taivalkoskelta länteen. Jormua taas on Kajaanin lähellä. | 12. Lakka eli Hilla
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Suomen Urheiluopisto
matkailun
vuoden 2020 huippukohteeksi
Heinolan Vierumäellä sijaitseva Suomen Urheiluopisto on valittu ensimmäisenä hämäläisenä matkailukohteena
Suomen matkailun Vuoden 2020 huippukohteeksi.
Valinnan suorittanut Suomen Matkailijayhdistys ry (SMY) perustelee
valintaa valtavan murroksen taitavalla
haltuun ottamisella. Huippukohteen valintakriteerinä on joka vuosi, että kohde
luo uutta ja toimii esimerkkinä matkailualan toimijoille ja yrityksille.
Alueen päätoimijaksi tullut Keele Oy
/ ST1:n hallituksen puheenjohtaja Mika
Anttonen teki jopa 20 miljoonan euron
suuruisiksi paisuvista investoinneista
rohkeat päätökset ja aloitti välittömästi työt. Kaikkiaan kokonaisuuden haltuunotto vaatii reilusti yli 30 miljoonaan
euroon kasvavaa pääomittamista tai lainoittamista. Urheiluhalli sai jo vuoden
2020 aikana uuden ilmeen. Uuden vastaanotto- ja ruokalatilan rakentaminen
on käynnissä ja suunnitteilla on jäähal-

lien sekä Pihkalan majoitus- ja kokoustilojen täydellinen remontti.
”Tällaisena aikana todella vahva
matkailun eteen tehty panostus herättää suurta kunnioitusta laajemminkin.
Vierumäki on ollut Päijät-Hämeen matkailun veturi ja on matkalla takaisin
huipulle. Olemme ilahtuneita yrityksen
vahvasta arvopohjasta ja kotimaan matkailun merkityksen ymmärtämisestä.
Arvostamme vahvaa panosta ajankohtaisten luonto- ja hyvinvointimatkailun
saralla. Vierumäki elää ajassa perinteitä
kunnioittaen”, sanoo SMY:n puheenjohtaja Marja Tiittanen.
”Olemme kiitollisia kunniasta ja otettuja erityisesti siitä, että uusi strategiamme on saanut huomiota. Me uskomme,
että nyt on oikea aika panostaa, jotta
olemme valmiina, kun pitkään jatkunut
poikkeuksellinen markkinatilanne matkailussa normalisoituu. Vierumäen juuret ovat urheilussa ja liikunnassa. Niiden
päälle on hyvä rakentaa tulevaisuuden

matkailupalveluita ja yhdistää niihin
Vierumäen upea ja ainutlaatuinen luonto
sekä vahvat perinteet”, kommentoi Vierumäki -yhtiöiden toimitusjohtaja Peter
Gabrielsson.
Suomen Matkailijayhdistys ry:n aiempia valintoja Kotimaan matkailun
huippukohteiksi ovat mm. Kotkan Merikeskus Vellamo (2008), Mäntyharjun
Taidekeskus Salmela (2010), Turku Touring Oy ja Turku 2011 -säätiö (2011),
Mäntän Serlachius-museo (2015), Imatran ajot (2016), Punkaharjun Valtionhotelli (2017), Ranuan eläinpuisto (2018)
ja Sahalahti (2019). Esityksen huippukohteesta SMY:lle teki Itä-Hämeen
Matkailuyhdistys (IHMY).
Lisätietoja antavat: SMY:n puheenjohtaja Marja Tiittanen, 050-5983290
IHMY:n puheenjohtaja Jari Niemi, 0449832000
VIERUMÄKI-YHTIÖIDEN
TOIMITUSJOHTAJA
PETER GABRIELSSON 040-8213091

Kuvassa vasemmalla yhdistyksen sihteeri Marja-Leena Ahtiainen, Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja Peter Gabrielsson, Itä-Hämeen
Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Jari Niemi ja SMY:n puheenjohtaja Marja Tiittanen.
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Turistföreningen I Finland TFF rf

Internetsivut: www.matkailijayhdistys.fi

Puheenjohtajan palsta

Kohti kesää kotimaassa
Onko korona jo lisännyt kotimaanmatkailua ja lisääkö se sitä tulevaisuudessa? Ulkomaisen kysynnän tiedettiin romahtavan jo kriisin alkaessa. Kotimaan
kysyntä supistui 18-21 % vuonna 2020,
vaikka esimerkiksi kansallispuistot ja
mökkilomailu lisäsivät suosiotaan.
Kotimaanmatkailu on noin 70 % matkailun kokonaiskysynnästä Suomessa,
mutta se ei ole kasvanut samaa tahtia suomalaisten ulkomaanmatkailun
kanssa. Helmikuussa valmistunut työ- ja
elinkeinoministeriön selvitys kotimaanmatkailun nykytilasta ja potentiaalista
ei ennusta merkittävää kotimaanmatkailun kasvua tulevaisuudessakaan. Potentiaalia olisi,
koska selvityksen mukaan vain 31 % suomalaisista oli
tehnyt 1-2 yöpymistä sisältäneen kotimaanmatkan v.
2019.
Selvitys löysi viisi matkailijatyyppiä: kaupunkilomailijat, kyläilijät ja mökkeilijät, aktiivilomailijat, nautiskelijat
sekä kulttuurista ja luonnosta kiinnostuneet. Luonto ja
erilaiset aktiviteetit sekä mökkilomailu kiinnostavat erityisesti. Eniten kiinnostusta kotimaata kohtaan on 25-34
vuotiaiden naisten parissa, jotka arvostavat yrittäjyyden
tukemista, vastuullisuutta ja ekologisuutta.

Kysely
Matkailu-lehden kehittämiseksi
Matkailu-lehti haluaa kehittyä ja uudistua.
Tavoitteena on kirkastaa lehden profiilia
kotimaanmatkailun puolestapuhujana.
Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa!
Kysely löytyy sivulta:
www.matkailulehti.fi
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Kotimaan vetovoimatekijöitä ovat
vastuullisuus, turvallisuus, helppous
ja lyhyet välimatkat. Vastavoimia ovat
rahan puute, halu matkustaa ulkomaille ja kotimaanmatkan kalleus. Tietoa
kohteista ja yrityksistä on riittävästi tarjolla, mutta haastatellut asiantuntijat
näkivät, että koti- ja ulkomaan tarjonta
tulisi olla samoissa myyntikanavissa.
Oli opettavaista olla selvityksen ohjausryhmässä, jossa pohdittiin myös
esityksiä, miten voidaan koronan hellittäessä pitää kiinni kasvun merkeistä
ja tavoitta potentiaaliset kohderyhmät.
Työtä kotimaanmatkailun hyväksi tarvitaan edelleen, ehkä enemmän kuin koskaan ennen.
Matkaillaan turvallisesti kohti kesää!

Marja Tiittanen, puheenjohtaja
Suomen Matkailijayhdistys ry
puh. 050 598 3290
marja.tiittanen@ketunmarja.fi
Lähde: Kotimaanmatkailun nykytila ja potentiaali – selvitys
kohderyhmistä ja kehittämistoimista. Työ- ja elinkeinoministeriö 2021:14.

Hallituksen kokoonpano 4.9.2020 alkaen:
Jäsenet:
Antikainen Kalevi
Ahtiainen Marja-Leena
Niemeläinen Matti
Okkonen Airi
Rekola Torsti
Saukkonen Antti
Suorsa Esko

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

-
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Outokummun Matkailijayhdistys ry
www.outomatka.fi

Outokummun matkailu uuteen nousuun

Outokummun Erä- ja luontokeskus

Outokummun Matkailijayhdistys ry on palannut juurilleen eli aktiiviseksi matkailutoimijaksi. Yhdistys perustettiin v. 1967 käynnistämään matkailupalveluja
Vanhalla kaivoksella, vastuulla oli kahvio ja opaspalvelut. Särkiselän leirintäalue perustettiin kotimaan matkailun huippuvuonna 1978 Outokummun kaupungin
toimesta. Kaunis alue oli viime kesänä vaarassa jäädä
ilman yrittäjää, joten yhdistys tarttui toimeen.
Leirintäalue kunnostaminen aloitettiin avoimilla
talkoilla, joihin osallistui kymmeniä outokumpulaisia.
Toimintaa ohjaa ekologisuus ja ekonomisuus, kaikki
käyttökelpoinen kunnostetaan. Paikkakuntalaiset lahjoittivat retrohenkisiä tavaroita ja leirintäalueen 10
mökkiä sisustettiin paikallisten yhdistysten ja yritysten
voimin. Kaksolan marjatila sisusti mainion Mansikkasaunan. Kaupunki kunnosti kahvilalle uuden invavessan.

Matkailijat otetaan vastaan Kaunisniemen kahvilassa,
joka on myös Outokummun Erä- ja luontokeskuksen
opastuspiste. Kahvilalta saa alueen kartat ja sieltä
vuokrataan kajakkeja, kanootteja ja SUP-lautoja. Eräja luontokeskuksessa on luontopolkuja, laavupaikkoja,
virkistyskalastusalue, esteetön Lasten kalapaikka ja
12-järven melontareitti. Alueella on korkeita harjuja ja
sitä on usein verrattu Punkaharjuun.
Matkailijayhdistyksellä on kumppanuussopimus
Outokummun kaupungin kanssa matkailun ja Erä- ja
luontokeskuksen kehittämisestä. Yhdistys on suunnitellut yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja asiantuntijoiden kanssa Uuteen nousuun -hankkeen, jonka tavoitteena on löytää uusi ja toimijoita osallistava tapaa
matkailun kehittämiseen ja markkinointiin.
Tervetuloa Outokumpuun!
Yhteystiedot: puheenjohtaja Virva Hovinen p. 040 546
6501 tiedottaja Eija Karppanen p. 044 976 0201
www.outomatka.fi
Leirintäalue avoinna 1.6.-31.8.2021, muuna aikana
tilauksesta: www.sarkiselka.fi
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Pohjois-Karjalan Matkailijayhdistys ry
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi
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Elämys löytyy nyt läheltä
Kokonainen vuosi on nyt kulunut koronan varjossa ja meille
rakas matkailu on muuttanut muotoaan rajusti. Kaukomatkat ovat vain muisto ja kotimaan matkat suuntautuvat nekin
usein lähelle. Onneksi meillä on takana mukavia lähimatkoja,
tuttuja kohteita, joissa tilanteen salliessa turvallisesti matkailla.
Emme tälle keväälle ja kesälle suunnittele uusia matkoja,
mutta syksy antaa jo toivoa. Keskitymme nyt yhdistyksen vaikuttamistyöhön, otamme ahkerammin kantaa maakunnan
matkailun ja matkailuyhdistysten yhteistyön kehittämiseen.
Miten kehittäisimme yhdessä maakunnan matkailua?
Ollaan yhteydessä!
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SUOMEN MATKAILUALAN SENIORIT ry ja
SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS SMY ry
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Puheenjohtaja Marja Tiittanen, puh. 050 598 3290,
marja.tiittanen@ketunmarja.fi
www.pohjoiskarjalanmatkailu.fi
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MATKAILUALAN SENIOR OPEN GOLFKILPAILU
15.6.2021
VIERUMÄKI GOLFIN COOKE-KENTÄLLÄ
Sarjat ja pelimuodot
- Naiset tasoituksellinen pistebogey
- Miehet tasoituksellinen pistebogey
- Kolmen hengen joukkueet. Joukkueessa on vähintään
1 nainen
Lähdöt
Kilpailun ensimmäinen lähtö on keskiviikkona
15.6.2021 kello 10.00.
Tasoitus: Kilpailutasoituksina huomioidaan hcp 54, eli
pelataan täysin tasoituksin.
Erikoiskilpailu: Lähimmäs lippua ja pisin draivi.
Kilpailumaksu ja sisältö: Kilpailumaksu, joka maksetaan caddiemasterille klubilla on 59 euroa. Maksuun sisältyvät kilpailumaksu, aamukahvi, startteri,
tulospalvelu, sauna ja lounas.
Golfauto pitää varata caddiemasterilta ilmoittautumisen yhteydessä
Ilmoittautuminen mahdollisimman pikaisesti ja
viimeistään perjantaihin 4.6. mennessä kalevi.antikainen@phnet.fi. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä pelaajan
nimi, kotiseura, tasoitus, s-postiosoite ja puhelinnume-
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ro. Kisapäivänä tavataan Vierumäen golf-klubilla kello
9.00. Kilpailun johtajan kilpailuohjeet saadaan klubilla
kello 9.30.
Tutustumiskierros: Kenttään voi tutustua sunnuntaina
tai maanantaina ennen kisaa hintaan 40 €.
Kilpailun johtaja ja lisätiedot
Kilpailun johtajana toimii Kalevi Antikainen. Lisätietoja
lähetän vielä myöhemmin ja jos on jotain kiireistä, niin
voi ottaa yhteyttä.
Tavataan Vierumäelä! Ota kaverisikin mukaan!
SUOMEN MATKAILUALAN SENIORIT JA
SUOMEN MATKAILIJAYHDISTYS
Kalevi Antikainen matkailualan seniori
p. 040-5736344
Vierumäki Golf Glub Oy
Ville Hautala +358 500 560 542,
ville.hautala@vierumäki.fi
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Kotimaa on mahdollisuus
Varpasaaren iglut
Valoa horisontissa on näkyvissä ja mahdollisuus palata uuteen entiseen on
jo lähellä. Meillä Matkailuyhdistyksen
hallituksessa on vahva usko siihen, että
laatimamme toimintasuunnitelma toteutuu, ainakin soveltuvin osin.
Tässä tiedotteessa on perinteiseen tapaan kerrottu tulevista tapahtumista
elokuuhun asti. Listasta puuttuu mm.
Hamina Tattoo -tapahtuma, joka on
vielä marssitapahtuman järjestäjällekin
suuri kysymysmerkki. Toteutumistilanne varmistuu kevään kuluessa. Lisäksi
syyskuulle on suunniteltu Tuusulanjärven retkeä. On kuitenkin pakko varautua
mahdollisiin peruutuksiin ja tapahtumien siirtoihin. Peruutuksista ja uusista
tapahtumista ilmoitellaan yhdistyksen
nettisivuilla ja paikallislehdessä sekä
tietysti jo ilmoittautuneille sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kun on taas kunnon
talvi, talviliikuntapaikat ovat tosi hyvässä kunnossa ja kaikkien saavutettavissa.
Varpasaareen on noussut kaksi komeaa
iglua. Ne toimivat jäägallerioina, joissa
esitellään jäästä veistettyjä veistoksia ja
soittimia. Koronatilanteen vuoksi konsertteja jääsoittimilla ei tänä vuonna
järjestetä. Iglut avattiin yleisölle 3.2.21.
Tarkempia tietoja www.soundome.fi ja
facebook.
Matti Niemeläinen

Kevätkokous ja teatteri-ilta
to 22.4.2021
Imatran Matkailuyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 22.4.2021 klo 17.30 Konditoria
Imatrankoskessa (Koskenparras 8). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
kevätkokousasiat. Kahvitarjoilu. Kokouksen jälkeen Teatteri Imatrassa klo
19 alkava riemukkaan rouhea musikaali
”Elämä ikkunan takana”, joka perustuu
Leevi and the Leavingsin lauluihin. Eppu
Nuotion Teatteri Imatralle kirjoittama
lämmin, arkisentuttu, hauska ja koskettavakin musiikkinäytelmä ja vie Gösta
Sundqvistin rakastettujen laulujen nostalgiseen maailmaan. Ilm. Marja Lan-
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kiselle ti 6.4.21 mennessä marjalankinen0@gmail.com tai p. 040 574 0433.
Teatteriesitys ”Rakkauskirjeitä” Imatran
Teatterissa ti 4.5.2021 klo 19 ”Rakkauskirjeitä” on kahden hengen näytelmä,
jonka rooleissa nähdään yhdet Suomen
rakastetuimmista näyttelijöistä, Seela
Sella ja Esko Roine. Ilm. Marja Lankiselle
pe 26.3.2021 menn. p. 040 574 0433 tai
marjalankinen0@gmail.com

Ulkoilupäivä Seppoin polulla
la 15.5.2021
Reippailemme Rautionkylässä sijaitsevalle Seppoin polulle lauantaina
15.5.2021 klo 11-14. Seppoin polku on
Immalanjärven rantaa kiertävä noin 4
km pitkä kuntoreitti, jonka Rautionkylän kyläyhdistys on yhteisvoimin rakentanut. Polusta voi kulkea erilaisia pätkiä
tai kiertää se kokonaan. Me patikoimme
pohjoispään, lähtöpaikkana Myllyksenkadun uimarannan parkkipaikka klo 11.
Ennen kävelyä kyläyhdistyksen aktiivi
Seppo Skyttä on lupautunut kertomaan
meille Seppoin polun tarinan. Patikointia parisen kilometriä, kääntöpaikkana
golfkenttä ja paluu lähtöpaikkaan Myllyksenrantaan, jossa yhdistys tarjoaa
reippailijoille Rautionkylän kylätoimikunnan keittämät pullakahvit. Jos et
syystä tai toisesta halua lähteä polulle,
voit tulla muuten vain ulkoilemaan. Lähtövalmiiksi viritetään järvilautta ”Ulpukka”, jolla pääsee tutustumaan seutuun
järveltä käsin (säävaraus). Lauttaan otetaan max 10 henkilöä kerrallaan, pientä
vapaaehtoista maksua vastaan. Kyläyhdistys laittaa myös grillin kuumaksi ja
myy makkaraa sitä haluaville. Mennään
kimppakyydeillä. Kahvituksen vuoksi ilm. Johanna Väkeväiselle pe 7.5.21
menn. johanna.vakevainen10@gmail.
com tai puh 040 5454 079.

Lähialuematka Kotkaniemeen ja
Pulsan Asemalle to 3.6.2021
Kotkaniemi on henkilöhistoriallinen
kotimuseo, joka esittelee P. E. ja Ellen
Svinhufvudin elämää sekä Kotkaniemen
tilan arkea Luumäellä Kivijärven äärellä.

Kotkaniemessä on kotimuseon lisäksi
kahvila ja kokoustiloja sekä 1930-luvun
asuun restauroitu puutarha piharakennuksineen. Tutustumme museoon oppaan johdolla. www.kotkaniemi.fi Lounastamme Kahvi-Pakarissa Luumäellä.
Matka jatkuu Pulsan Asemalle, joka
on vuonna 1869 valmistunut rautatieasemakokonaisuus. Nykyisin asemalla
toimii tunnelmallinen kahvila, sisustusmyymälä ja aamiaismajoitusta. Alueella
on kaikkiaan 15 rakennusta. Varsinaisen
asemarakennuksen vanhassa odotussalissa ja sen yläkerrassa toimii sisustusmyymälä Valkoinen Tila. Esittelyn jälkeen kahvit ja itse tehtyjä leivonnaisia
kahvilassa. Aikaa myös ostoksiin. www.
pulsanasema.fi Ilm. Johanna Väkeväiselle 26.5.21 menn. johanna.vakevainen10@gmail.com tai p. 040 5454 079.
Bussi lähtee Rasilasta klo 9.00, Vuoksenniskan tori klo 9.15, Matkakeskus
klo 9.25, Olavinkatu klo 09.30.

Carmen –ooppera Olavinlinnassa
ti 6.7.2021
Savonlinnan oopperajuhlien esitykset
peruttiin koronapandemian takia viime
kesänä ja ohjelmisto siirrettiin tulevalle
kesälle. Niin myös Carmen –ooppera,
jonka verevä tarina, tarttuvat sävelmät ja kiihkeät espanjalaiset rytmit
ovat tehneet Georges Bizet’n teoksesta maailman suosituimman oopperan.
Tutut melodiat siivittävät kohtalontäyteistä rakkaustarinaa, joka sijoittuu
1930-luvun levottomaan Espanjaan.
Koronatilanteen vuoksi matkan oheisohjelma ja lähtöaikataulu varmistuvat
myöhemmin kevään aikana. Tied/ilm.
Marja-Terttu Vilkko, puh. 050 303 4009
tai marjaterttuvilkko@gmail.com.
Yhdistyksen matkoista ja tapahtumista
saa tietoa henkilökohtaisesti lähetettävistä jäsenkirjeistä sekä Uutisvuoksen
seurapalstaa seuraamalla tai yhdistyksen kotisivuilta
www.imatranmatkailuyhdistys.fi
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Turun Seudun
Matkailijat Ry

Jäsenkirje
Maaliskuu 2021

Mennyt vuosi 2020 oli yhdistyksemme 45. toimintavuosi.
Se oli vuosi, jolloin emme voinee toteuttaa suunniteltuja tapahtumia. Koronapandemia vuoksi jäi
tekemättä Viron matka, Ahvenanmaan sadonkorjuujuhla, teatterit sekä meidän 45.
vuotisjuhlatapahtuma. Mutta uskomme, että jälleen koittaa aika, jolloin voimme kokoontua, tehdä
yhteisiä retkiä ja tapahtumia. Nyt alkuvuoden tapahtumat mm. Riikan tälle vuodelle suunniteltu matka
jouduttiin siirtämään v. 2022. Kesäteatteri ja syksyn tapahtumat toivomme voivamme toteuttaa.
Suunnitteilla on myös 45 vuotisjuhla sisällyttää jollekin yhteiselle matkallemme, jolloin voimme
yhdessä muistella yhteisiä matkoja ja kokoontumisia. Tämä vuosi 2021 on siis yhdistyksemme 46.
toimintavuosi. Tästä jatkamme seuraavalle 45 vuotiskaudelle toiveikkain mielin.
Toivotamme yhdistyksemme jäsenistölle kaikesta huolimatta hyvää matkailuvuotta kotimaan luonto- ja
retkeilykohteisiin, teattereihin ja tapahtumiin.
Yhdessä tästä selviämme!
Matkailuterveisin Torsti ja Leena

Mitä kuuluu Marja-Leena?

10.7. Rauman kesäteatterissa, klo 14.00 Musiikkikomedia Leevi and tho Leavingsin hiteillä.
Tarinan päähenkilö tajuaa, että on koko elämänsä kaivannut
nuoruudenrakastettuaan. Hän päättää etsiä Marja-Leenan käsiinsä ja niin alkaa
seikkailu halki kesäisen Suomen. Etsintämatkan uskomattomat käänteet
johdattavat päähenkilön tilainteisiin, joihin
hän ei olisi koskaan voinut edes kuvitella joutuvansa.
Ilm./tied. 25.6.menn. Torsti Rekola p. 050 571 1303 tai
Leena Rekola p. 0500 323 357 tai matkailu@matkailulehti.fi
Lähtö Sauvosta klo 9.00, Kupittaan Stadionin parkkipaikalta 9.30
sekä linja-as. til.ajopysäkiltä 9.45. Hinta 95.00 €, sis. matkan, teatterin,
väliaikatarjoilun ja ruokailu Villa Talbossa.

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

Kutsu
Turun Seudun Matkailijat ry:n sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS pidetään
torsaina 15.4.21 klo 18.00 V-S Luonnonsuojelukeskuksen toimistolla, Martinkatu 5 Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. mm. toimintakertomus ja tilinpäästös.
Tervetuloa!
Hallitus.
Kahvitarjoilu

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

Suomen
Suomen
MatkailijaMatkailijayhdistys
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