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LÄHDE KOTISEUTURETKELLE TAI OSALLISTU JUHLAGAALAAN
Valtakunnallisia 64. kotiseutupäiviä vietetään Mikkelissä 2. – 5.8.2012 teemalla ”Kulttuuriperintö –
Kivikaudesta digiaikaan”. Päivien ohjelmaan kuuluvat myös Mikkelin oppaiden johdolla tehdyt
kotiseuturetket. Asiantuntijoiden opastuksella saat aina enemmän irti jopa tutusta kotiseudustasi!
Retkipäivä on lauantaina 4.8. ja vielä on tilaa muutamilla koko- ja puolipäiväretkillä. Toimi siis
nopeasti ja viimeistään 30.6.2012, jos haluat tutustua monipuolisesti oman kotiseutusi historiaan
ja kulttuuriin.
Johannes, Martti ja Tuomas -retki vie meidät Mikkelin Taidemuseoon ja Mäntyharjun Taidekeskus
Salmelaan. Asiantuntijaoppaina meillä on itse Salmelan isäntä Tuomas Hoikkala ja
museotoimenjohtaja Matti Karttunen. Puistot, pihat ja puutarhat -retkellä tutustutaan
Kirkkopuistoon, Emolaan, Kenkäveroon, Mikkelipuistoon sekä Tertin kartanon ”Salaisuuksien
puutarhaan”. Ristiina tulee tutuksi Sven Tuuvan maisemissa -retkellä, jossa käymme 1600-luvulla
perustetussa Pien-Toijolan talonpoikaistalossa ja kuulemme ehkä tarinoita Sven Tuuvastakin.
Juva ja Joroinen ovat tunnettuja kartanoistaan ja nyt on oivallinen tilaisuus tutustua kartanoihin,
jotka eivät normaalisti ole avoinna yleisölle. Tartu siis tilaisuuteen ja lähde katsomaan Frugårdin
kartanon upeita tekstiilitapeetteja!
Saimaan Gibraltariksi kutsuttu saaristokunta Puumala on kohteenamme ”Kappale kauneinta
Suomea” -retkellä, jossa saamme maistiaisia saaristoelämästä käymällä lossimatkan takana
olevassa Niinisaaressa ja Liehtalanniemen ekomuseossa.
Mannerheim kuuluu itseoikeutetusti päämajakaupungin historiaan ja hänen saappaanjäljissä
kävelemme kahdella retkellä, joista toinen kestää koko päivän ja toinen puolipäivää. Mikä olikaan
Marskin ryypyn salaisuus?
Maistellen Mikkelissä -retki vie meidät savolaiseen, puhtaaseen makumaailmaan, Hauhalan
Hanhifarmille, Ollinmäen viinitilalle, Tertin kartanoon ja Heikkilän yrttitilalle. Pistäydymme myös
lounaalla Puoti & Bistro Vileessä, joka on lunastanut paikkansa mikkeliläisten herkkusuiden
sydämessä.

Retket tehdään Savonlinjan hyvätasoisilla busseilla ja niiden lähtöpaikka on Maaherran katu 9 –
11. Poikkeuksena on taideretki, jossa kokoonnutaan Mikkelin Taidemuseon eteen ja arkistoretki,
joka lähtee Otavankatu 4:stä Anni Swanin kadun puolelta. Arkistoretki ”Pukstaaveista pikseleihin”
tehdään jo perjantaina 3.8. ja siinä kohteina ovat Mikkelin maakunta-arkisto, ELKA ja
Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskus.

Kotiseutugaala Stellan Tähtitorilla
Kotiseutuväen juhlagaala järjestetään Stellan Tähtitorilla lauantaina 4.8. alkaen klo 20. Sinne on
vielä paikkoja jäljellä. Tule siis mukaan viettämään iloinen ilta hyvän ruuan ja monipuolisen
ohjelman kera. Täällä voit tavata tuttuja eri puolilta Suomea kotiseutuhengessä. Poimintoja
esiintyjistä: kanneltaja Timo Väänänen, Mikkelin kaupunginorkesteri, Mikkelin Revyyteatteri sekä
tanssiorkesteri Avalon.
Gaalan juontaa Manuela Bosco. Savolaismenu on huolella valituista lähi- ja luomuruuasta
valmistettu ja tyydyttää varmasti vaativimmankin herkkusuun!
Kaikki tieto retkistä löytyy osoitteesta: www.mikkelinkotiseutupaivat2012.fi. Gaalan hinta on 70 €.
Retkille ja juhlagaalaan ilmoittautuminen kotiseutupaivat2012@tavicon.fi. Maksa retki/gaala
Tampereen Seudun Osuuspankki FI8757300820522460. Muista laittaa viitteeksi oma nimesi ja
mitä maksu koskee. Saat vahvistuksen osallistumisestasi sähköpostilla.
Lisätietoja. pääsihteeri Kristiina Markkula, kristiina.markkula@mikkeli.fi tai 050-581 2371.

