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Pohjoinen Saimaa on nyt
perheellisen kalastajankin aarre
Puhtaiden vesien pohjoisella Saimaalla kannattaa käydä kalassa, myös koko perheen voimin.
Suomen suurimman järvialueen pohjoisilta vesiltä löytyy runsaan ja monipuolisen
kalakannan lisäksi ammattitaitoisia oppaita ja korkeatasoisia ympärivuotisia loma‐asuntoja.
Viihtymisen takaavat monipuoliset ohjelmapalvelut akvarellikursseista korsu‐savusaunan
löylyihin, taidevaelluksiin ja vaikkapa öisiin melonta‐ tai lumikenkäretkiin. Kihaus Folkin ja
lomahemmottelujen kuorrutuksena tarjoillaan aitoa karjalaista lähiruokaa myös kiertävästä
myymäläautosta, kesäiset lavatanssit sekä ilmaista lossikyytiä vuoden ympäri.
Saimaan Orivedellä ja Pyhäselällä kalastusoppaana toimiva Jari Käyhkö loi vaativan kalastajan
toiveet täyttävän kalastus‐ohjelmavalikoiman, mutta hän ymmärtää myös niitä, joille kalastus
ei ole pääasia.
‐ Kalastus saa olla myös hauskaa ja leppoisaa, sanoo Old School Trollingin Jari Käyhkö. Hän
tuotteisti kalastusharrastuksestaan ammatin ja suunnitteli myös naisille rauhallisemmalla
tempolla etenevät kalastusretket, joissa sekoittuu kalastus, järviluonto ja veneretki
rantautumisineen ja eväineen.
‐ Naisten arvomaailma eroaa miesten saaliskeskeisestä arvomaailmasta suuresti ja asiakkaina
heille täytyy kyetä tarjoamaan kokemuksena monipuolinen ja joustava tuote. Pyrimme
osoittamaan ettei kalastus ole pelkkää onkimista vaan kokonaisvaltainen luontoelämys
vaihtelevissa olosuhteissa. Miesasiakkaat kokevat samat asiat rentouttaviksi, mutta heidän
kanssaan kalastus ja kalastustekniikat korostuvat retkien ajankäytössä naisia enemmän.
Kalastusopastuksiin Saimaalla liittyy olennaisesti yhteistyö majoitusta tarjoavien yritysten
kanssa, joiden aktiviteettitarjonnasta asiakkaat löytävät erilaisia mahdollisuuksia vaikka
lomansa jokaiselle päivälle.
Monessa tapauksessa majoitusyritysten isäntäväestä löytyy soutukaveri verkoille tai kyyti
talviverkoille, samoin kuin tietoutta ja neuvontaa kalapaikkoihin ja lupa‐asioihin, kuin myös
mahdollisuus kalastaa omatoimisesti. Kalastusosaamistaan voi myös täydentää
opastustoimintana tarjottavilla kalastuskursseilla niin aloittelijoille kuin kokeneemmille
kalastajille.
Vesiretkeilyreiteille tai maalauskursseille
Saimaan saaristoluonto ja sen löytäjiä odottavat aarteet ovat myös korkeatasoista majoitusta
ja ohjelmapalveluja Rääkkylässä tarjoavan Karelia Cottages Oy:n vahvuuksia. Yrityksellä on
oma yksityinen saariryhmä, jonne pääsee autolla. Suursaaren viiden tähden Raita‐huvilan
monikielisiin ruoka‐ ja ohjelmapalveluihin kuuluvat myös taidekurssit.
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‐ Ympäristö antaa täydelliset puitteet kiireestä laskeutumiseen, tilaa rauhoittua näkemään
elämän ja luonnon pieniä suuria ihmeitä ja aitoja asioita ‐ aikaa kuunnella omia ajatuksia.
Luonnon sinfoniasta voi nauttia omalla yksityisellä luonnonsuojelualueella kulkevalla
Apajalahden luontopolulla ja vesillä, kuvailee Karelia Cottages Oy:n Liisi Vuorjoki mukavan
Varpasalon saarikylän tunnelmia. Heinäkuussa avataan ensimmäinen osa pohjoisen Saimaan
vesiretkeilyreittejä: muutaman tunnin vesiluontorata sekä puolen päivän – koko päivän
vesisuunnistusrata. Rakenteilla on myös saarten hiihto‐ ja pyöräilyreitistö. Yrityksen tarjonta
sopii myös yritys‐ ja muiden ryhmien työhyvinvoinnin kohottamiseen.
Lavatanssit ja savusauna
Matkamessuilla Pohjoisen Saimaan kalastus‐ ja perhelomakohteita esitellään Rääkkylän
osastolla, jossa Pohjoisen Saimaan kalastus‐ ja majoitus‐ sekä ohjelmapalveluja esittelevät Old
School Trollingin Jari Käyhkön ja Karelia Cottages Oy:n Katri Vuorjoen lisäksi myös Rääkkylän
kirkonkylän kupeessa Koivuniemen Lomakylän naapurissa toimivan Karelia Mix Oy:n ja Villa
Swanin yrittäjä Anne Vänskä sekä Oravisalon saaressa toimivan Topin Tupien Topi Hirvonen.
Karelia Mix Oy:n ohjelmatuotantoa niin lomailijoille kuin virkistys‐ ja kokousryhmille ovat
maukkaat ruokapalvelut sekä kesäiset lavatanssit Kivisalmen tanssilavalla, Topi Hirvosen
kalastusretkien ja ‐tarinoiden oiva sulattelupaikka on Salpalinja korsusaunoineen sekä kesällä
että talvella. Koskelon lomamökkien nuorempi isäntäväki Kirsi Koskelo ja Juha Kinnunen
hoitaa myös lampaita, huolehtii mansikkaviljelmistä, houkuttelee tarvittaessa vanhaisäntä
Villen kalaoppaaksi sillä aikaa kun nuori emäntä ohjaa teatteria.
Kihaus Folkissa ohjelmaa Juha Tapiosta
Pohjoismaiden mestareihin
Rääkkylässä järjestettävällä Kihaus Folk‐kansanmusiikkifestivaalin perinteet ulottuvat yli 40
vuoden taakse Heinähupa‐nimiseen kyläjuhlaan ja nykyään tapahtuma on yksi
merkittävimmistä kansanmusiikkifestivaaleista Suomessa.
Tulevana kesänä 6.‐7. heinäkuuta järjestettävän tapahtuman teemana on Hyvinvointia
kansanmusiikista, tuttavallisemmin Terve tulloo, hyvvää olloo. Festivaalin ohjelma tulee
pitämään sisällään teeman mukaisia konsertteja. Lisäksi on luvassa paljon ohjelmaa, johon
yleisö voi osallistua muutenkin kuin pelkästään kuuntelemalla. Tarjolla on mm. erilaisia
työpajoja sekä yhteislaulutuokioita vaikkapa kauneimpien kansanlaulujen merkeissä
iltanuotiolla. Festivaalialueelle rakentuvalla hyvinvointitorilla pääsevät puolestaan
pohjoiskarjalaiset yrittäjät ja käsityöläiset tarjoamaan tapahtuman kävijöille parastaan.
Kihaus Folk on koko perheen tapahtuma. MTV3:n Juniori kanavalla seikkailevat Mimmit
esiintyvät lapsikävijöille. (Mimmejä voi kuulla myös täällä Matkamessuilla.) Lapsille on luvassa
myös muita konsertteja ja paljon mukavaa oheisohjelmaa. Aikuisväestöä viehättää puolestaan
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huippusuosittu Juha Tapio. Pääasiassa esiintyjäkaarti muodostuu suomalaisen kansanmusiikin
taitureista. Heistä on tässä vaiheessa ohjelmistoon kiinnitetty Pohjoismaiden
pelimanniyhtyeiden mestaruuden voittanut Hohka sekä energinen ja svengaava
naiskansanmusiikkiyhtye Polka Chicks. Kihaus Folkissa nähdään tänäkin vuonna myös
ulkomaisia esiintyjiä. Tutustu Kihaus Folkiin Rääkkylän messuosastolla tai osoitteessa
www.kihaus.fi.
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‐ Rääkkylän osastolla näkee miten Olotar‐kesäkeittiö tai ‐grillikatos
sopii myös kaupunkimaiseen ympäristöön. Hirsiveisto Laasonen.
‐ Koivuniemen lomakylä: retkeilymaja ja luontaishoitola.
Intiaanikesä‐viikko. Mosaiikkityöt. Sinea Oy
‐ Karjalaistyylinen huvila, Op‐Tupa, Oravisalon mannersaaressa vaikka
isommallekin hääseurueelle. Rääkkylän osuuspankki.
‐ Paksuniemen vierasvenesatama uusine yrittäjineen. Paksuniemen
kahvilayrittäjät.
‐ Majoitusta, ruoka‐, työhyvinvointi‐ ja ohjelmapalveluja. Karelia Cottages /Raita
‐ Majoitusta, ruoka‐, kokous‐ ja ohjelmapalveluja, Karelia Mix Oy/Villa
Swan.
‐ Kihaus Folk tänä vuonna 6.‐7.7. Kihausviikko 2.‐8.7.
‐ Rääkkylästä oikeaa ruisleipää. Rääkkylän leipomo.
‐ Osterivinokkaiden maistajaiset. Selänteen Sieni.
‐ Tontteja ja valokuitua. Rääkkylän kunta
‐ Rääkkylä‐Seura ja VersoVisual Artist. Näyttely Paksuniemen vierasvenesatamassa meijerillä.
Maalauskurssit maisemassa öljyvärein Paksuniemen museoalueella 4.‐6.6
Tietoiskut kalastuksesta pohjoisella Saimaalla messuosastolla
perjantaina 20.1.kello 15, lauantaina 21.1. klo 11 ja 16, sunnuntaina 22.1. klo 13 ja 15
Kihaus Folk soi messuosastolla:
Reetta ja Riku Kellokoski perjantaina 20.1. kello 12, 13, 14 ja 16.
Mimmit lauantaina 21.1. kello 12, 13 ja 15, sunnuntaina 22.1. klo 11, 12 ja 14.
Lisäksi Esa Pakarinen Jr vierailee osastolla lauantaina 21.1. kello 13‐14.
Lisätietoja osastolla ja tiedotteen asioista:
katri.vuorjoki@pkmedia.fi
Katri Vuorjoki
PK Media Service Oy
050 3626779
Tiedotteet osoitteessa: http://www.pkmedia.fi/pages/ajankohtaista.php
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