L APINL AHTI

KULTTUURIA
KIIREETTÖMÄSTI
LAPINLAHDELLA
Tervetuloa nauttimaan taidepitäjän aarteista ja herkuista!

TARINOITA TAITEESTA
TAIDEMUSEO EEMILISSÄ
Kuvanveistäjä Eemil Halosen (1875–1950) nimikkomuseossa on esillä hänen ja muiden Halosen taiteilijasuvun jäsenten taidetta sekä vuosittain useita vaihtuvia taidenäyttelyitä. Kymmenkunta 1860–1890-luvuilla syntyneistä Halosista teki elämäntyönsä maalaus
taiteen, kuvanveiston, taidevalannan, käsityön, musiikin ja teatterin parissa. He olivat luomassa itsenäisen
Suomen kansallista identiteettiä.
Yli 6 hengen ryhmille 8 €/hlö
Opastus alk. 70 €/ryhmä (max. 25 hlöä)
Tiedustelut puh. 040 187 2678 tai info@eemil.fi
www.eemil.fi

HALOS-KAHVIT PAPPILASSA
Halosen taiteilijasukuun perehtynyt pappilan emäntä,
kirjailija Minna Kettunen kertoo Lapinlahdelta lähteneestä taiteilijasuvusta ja esittelee sitä, miten Haloset
liittyvät Väärniin. Nähtävillä käsinmaalattuja tapetteja,
veistoksia, maalauksia, mattoja sekä urkuharmoni.
Ryhmille (10–40 hlöä) 10 €/hlö.
Matkanjohtaja ja kuljettaja veloituksetta.
Väärnin Pappila
puh. 050 330 3389
info@vaarninpappila.fi
www.vaarninpappila.fi

Ahon kammarissa sijaitsevat Eemil ja Kalle Halosen
taideteokset sekä Olli Halosen mallin mukaan käsinmaalatut tapetit. Kuva Tapio Tikka.

L APINL AHTI

ATELJEE GALLERIA
CAFE LUOVA PUU
Luova Puu tarjoaa taide- ja makuelämyksiä keskellä
kaunista Lapinlahtea. Pöytiin tarjoilu, taiteilijan suussa
sulavat herkut ja taidetta pursuava miljöö pysäyttävät
kiireisen ohikulkijan nauttimaan hetkestä. Monipuolisia kulttuuritapahtumia, hyvinvointi- ja joogakursseja
sekä ruokailupalvelut ja tilaisuudet ryhmille tarjolla
tilauksesta ympäri vuoden. Yli 5 hengen ryhmille
alkaen 7,50 €/hlö sis. kahvi/haudetee, pientä suolaista
tai makeaa sekä Luovan Puun tarinan.
Ateljee Galleria Cafe Luova Puu
puh. 044 595 3301
luovapuu@gmail.com
www.luovapuu.com

AIKAMATKA MENNEESEEN
SUOMEN ASUTUSMUSEOSSA
Koe mummolan muistot ja sodanjälkeisen ajan
tunnelmat aidossa asutustilan ympäristössä.
Pääsymaksu museoon ja piirakkakahvit 10 €/hlö.
Opastus 25 €/ryhmä.
Suomen Asutusmuseo
Asutusmuseontie 52
puh. 0440 734 366
kirsti.tiirikainen@lapinlahti.fi, ilona.tuomi@lapinlahti.fi
www.asutusmuseo.fi

KIIREETÖN KOKOUS
JOKINIEMESSÄ
Jokiniemen Matkailu maaseudun rauhassa on juuri
sopiva paikka rennon asialliseen kokoukseen pitkän
kaavan mukaan. Kokoontumistila Haavi sopii noin
15 henkilön kokoontumiseen ja sen yhteydessä on
6 tasokasta majoitushuonetta, lisää majoitustilaa
mökeillä. Työasioiden vastapainoksi suosittelemme
reipasta metsäkävelyä lähimaastossa tai päiväunia
riippumatossa. Kokouspäivän päätteeksi rentoudutaan
saunan lauteilla tai porealtaan kuohuissa.
Yön yli -kokouspaketti alk. 119 €/hlö (sis. keittolounas,
2 x kahvit, päivällinen, majoitus 2hh, aamiainen, kokoustila, kokousvedet). Ulkoporeallas 160 €/ryhmä.
Jokiniemen Matkailu
puh. 0400 811 266, info@jokiniemenmatkailu.fi
www.jokiniemenmatkailu.fi

Kulttuuripäivän kohteista voi valikoida itselleen sopivan kierroksen ja kattauksen. Kannattaa pitää mielessä
myös paikkakunnan tapahtumat ja kesäteatterit, joista lisätietoja löytyy kunnan tapahtumakalenterista
www.lapinlahti.fi
Lisätietoja: kulttuurikoordinaattori Kirsti Tiirikainen, puh. 040 488 3012, kirsti.tiirikainen@lapinlahti.fi
		
kulttuurikoordinaattori Ilona Tuomi, puh. 040 488 3013, ilona.tuomi@lapinlahti.fi

