TOHMAJÄRVEN MUSEOALUE
SAARION VOIMALAITOSMUSEO

KESÄTIEDOTE 24.5.2022

Tohmajärven museoalueen kesää 2022 elävöittävät muistitiedon keruuseen keskittyvät sekä
paikallishistoriaan kytkeytyvät kulttuuritapahtumat.
Tohmajärvi-Seura järjestää kesällä 2022 Tohmajärven historiaan liittyviin merkkihenkilöihin ja
tapahtumiin kietoutuvan kulttuuritapahtumasarjan. Kesällä 2021Tohmajärvi-Seura palkittiin
Suomen kotiseutuliiton toimesta Itä-Suomen paikallismuseona perusteluna uusi palvelumuotoilu,
jossa yhdistyy uudella tavalla historia ja osallistuminen.
Kesän 2022 kohokohtia ovat Tohmajärven historiaan kytkeytyvät kaksi suurempaa
kulttuuritapahtumaa. Eino Leinon päivänä 6.7. saapuu Pinja Hahtola Eino Leinon exät
monologinäytelmän kanssa Maiju Lassila -teatterille ja Nymanin talossa selviää Eino Leinon
sukulaissuhteet talon naisiin. Syksymmällä 10.9. perehdytään Algoth Untolan/Maiju Lassilan/Irmari
Rantamalan elämään. Tutkija, kirjailija Marko A. Hautala pitää esitelmän kirjoittamastaan Algoth
-kapinallinen kynämies elämänkerrasta. Päivän aikana on mahdollista osallistua myös Maiju Lassila
kulttuurireitille tai kokea Maiju Lassila draamaopastus ja -näyttely museoalueella.
Tohmajärven museoalueella sijaitsevat Pitäjänmuseo ja ulkomuseoalue sekä Nymanin koti- ja
apteekkimuseo. Pitäjänmuseon perusnäyttelyssä pääsee tutustumaan Tohmajärven asutushistoriaan
ja menneisyyteen tietotaulujen sekä kokoelmaesineiden johdatuksella. Ulkomuseoalueen
rakennukset, Maiju Lassilan kotitilan aitta, tuulimylly, pikkuaitta ja Potsila muodostavat yhdessä
viehättävän talonpoikaismiljöön. Potsilassa on esillä Pentti Väistön ja Kylli Kylliäisen
potsikokoelmat, Renkituvassa Katri Helena -näyttely ja Nymanin aitassa Maiju Lassila 150vuotisjuhlanäyttely sekä Kuppauksessta kanylontiin – terveydenhoidonhistoriaa Tohmajärvellä
-näyttely. Nymanin koti- ja apteekkimuseon ainutlaatuisessa tunnelmassa voi kokea ja kuulla
oppaan kertomana säätyläiselämästä Tohmajärvellä. Lisäksi Nymanin talossa on esillä vaihtuvana
näyttelynä Kansallispuvusta pitäjänpukuun – vaatteet paikallisidentiteettiä luomassa.
Tohmajärven museoalue sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Kemien taajamassa. Ulkomuseoalueen
ja Nymanin koti- ja apteekkimuseon välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Maiju Lassila -teatteri ja
Opistotalo Kipinä. Entisen Nymanin tilan maille on viime vuosina muodostunut kulttuurin ja
liikunnan keskittymä: Sivistyskeskus Ahjo, lähiliikuntapaikat, rantalentopallo- ja tenniskentät,
pururata, 18 väyläinen frisbeerata, Karelian polkujen trailit ja Kemien luontopolku odottavat kesästä
nauttijoita. Yhdessä museon palvelujen ne kanssa muodostavat mahdollisuuden mukavalle koko
päivän kesäretkelle.
Museoalue on avoinna:
7.6.-7.8. 2022 ti-pe 12-18, la-su 12-16
Nymanin koti-ja apteekkimuseo opastusajat: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.15
Liput: 5 €/hlö, on voimassa koko kesäkauden, lapset alle 16 v. ilmaiseksi
Opastukset ryhmille myös muina aikoina tilauksesta.
Tohmajärven museoalue
Katri Helenan raitti, Kirkkotie 14, 82600 Tohmajärvi
Lisätietoa: info@tohmajarviseura.fi, puh.050 363 6154
www.tohmajarviseura.fi
facebook: tohmajarviseura
Alueella palvelee yksityinen Kahvila & Puoti Meijän Kammari, facebook: meijankammari

Tohmajärven museoalueen kesän 2022 tapahtumia, muutokset mahdollisia:
Ke 15.6. klo 12-18
Muistitiedon juhlaa
Tarinoiden keruu, Keski-Karjalan kylien tarinat, Minna Ikonen
klo 16-18 Luulot, tiedot ja muistot, muistitietoa museoesineistä, Tohmajärvi-Seura
Ke 22.6. klo 18 Lähtörytmit juhannukseen! Liput 10 € sis. tarjoilun.
Vaskiyhtye Central Carelia Brass (CCB) konsertti Nymanin talon puutarhassa. Yhtyeen
kokoonpano: Ville Karjalainen trumpetti, Olli Riikonen trumpetti, Eeva Näätänen käyrätorvi,
Kimmo Hurri baritoni, Matti Luukkainen tuuba, Sirkka-Liisa Röppänen pasuuna ja Markku
Vuorinen baritoni.
Potsiviikon tapahtumat
To 30.6. klo 15-20 Museomylläkkä, Nuoruus valtaa museon! Ilmaistapahtuma.
Nuoruuden kulttuuriperintö Tohmajärvellä pop up -happening
Tule ja tuo mukanasi nuoruutesi tyyli, musiikki, tavat ja tavattomuus.
Tapahtumassa mukana myös: Joensuun museot, kulttuuriperinnön pop-up kohtaamispaikka,
Minna Oleniuksen kivimaalaus työpaja kaiken ikäisille (materiaalimaksu 10 €), Lastenaitta.
Pe 1.7. klo 14.00 Maiju Lassilan -patsaan kukitus keskuspuistossa ja muistelot kunnanvirastolla
kahvituksen kera. Ilmaistapahtuma.
Ke 6.7. Eino Leinon päivä
klo 19 Eino Leinon eksät – enemmän ja vähemmän muusina -näytelmä, Pinja Hahtola &
työryhmä, liput 15 €, Maiju Lassila -teatteri
klo 18, Nymanin talon erikoisopastus Eino Leinon vähemmän tunnetut tohmajärveläissukulaiset.
Räätälöity opastus valottaa Eino Leinon yhteyksiä Tohmajärvelle ja Nymanin talon naisiin.
Liput 5 €, ennakkovaraus Tohmajärvi-Seura.
Eino Leinon eksät on riemukas monologi, joka marssittaa lavalle Suomen rakastetuimman ja
rentuimman runoilijan Eino Leinon sydämenvalitut. Ääneen pääsevät tietysti tunnetuimmat muusat
L. Onerva ja Aino Kallas, mutta myös koko liuta vihittyjä vaimoja. Kattaapa eksien kavalkadi myös
muita aikansa merkkinaisia, kuten satukuningatar Anni Swanin ja kulttuurimatami Maila Talvion.
Vauhdikkaassa menossa osansa saavat niin juopottelevat taiteilijamiehet kuin kulisseja
kannattelevat vaimotkin. Kesto n. 75 min, ei väliaikaa
Ke 13.7. klo 19 Anna mulle tähtitaivas - musiikkinäytelmä Katri Helenasta Maiju Lassila
-teatterilla, Riäkkyteatteri, liput 22 €/20 €/10 €. Ennakkovaraukset p. 050 574 3412/Mammu
klo 18 Katri Helena -näyttelyn opastus ja KH-leivoskahvit Renkituvassa, liput 10 €,
ennakkovaraus, Tohmajärvi-Seura.
Ke 27.7. Äänet ja musikki kulttuuriperinnön välittäjinä
klo 17.30 Oecostica – äänitaidepolku museoalue, ilmainen
Muusikko Jutta Jessikan opastus hänen residenssijaksollaan toteuttamaansa Oecostica äänitaidepolun maailmaan.
klo 19 Hurja Halla Nymanin puutarhassa! Liput 10 € sis. tarjoilun.
Hurja Halla on nykykansanmusiikkiduo, joka soittaa persoonallista, mukaansa tempaavaa
kansanmusiikkia. Ennakkoluulottoman ja persoonallisen yhtyeen ohjelmisto koostuu sen omista
kappaleista, joiden inspiraation lähteinä ovat pohjoisen luonto ja mytologia. Kappaleet vaihtelevat
haikeista tunnelmista kiivaisiin, transsimaisiin poljentoihin. Sellisti Liisa Haapanen ja multi-

instrumentalisti Janne Ojajärvi.
To 4.8. klo 18 LOHTU-konsertti Nymanin puutarhassa, liput 10 € sis. tarjoilun.
Muusikot Sanna ja Ville Kivivuori.
La 27.8. Maakuntapäivä ja Suomen Luonnon päivä
Lepakot ja yöperhoset valtaavat museoalueen päivästä iltaan. Koko perheelle suunnattua ohjelmaa,
Keski-Karjalan Luonto ja Tohmajärvi-Seura.
La 10.9. Algoth – Kapinallinen kynämies!
Tutkija Marko A. Hautalan, Kapinallinen kynämies – A. Untolan elämänkerran kirjoittajan vierailu
Tohmajärvellä ja siihen liittyvät oheistapahtumat.
Warelia kustantamo julkaisi v. 2021 Marko A. Hautalan kirjoittaman elämänkerran Algoth
Untolasta. Tohmajärvi -Seura haluaa itseoikeutetusti olla tarjoamassa puitteet tämän merkittävän
kulttuuriteon esittelemiseen.
Seura on tehnyt jo 50-luvulta asti näkyvää työtä Tohmajärveltä kotoisin olevan ja Suomen historian
merkillisimmän kirjailijan Algoth Untolan (Maiju Lassilan, Irmari Rantamalan) esiintuomiseksi.
Algoth Untolan elämä ja kirjat, hänen kymmenet pseudonyyyminsä ja lehtikirjoituksensa
puhuttelevat nykylukijaakin mielenkiintoisella tavalla.
Klo 13 Algoth – kapinallinen kynämies, esitelmä Wärtsilä-salissa, elämänkerran kirjoittaja tutkija
Marko A. Hautala, ilmaistapahtuma.
Oheispaketit, liput 10 €, ennakkovaraus Tohmajärvi-Seura.
Vaihtoehto 1:
Opastettu bussiretki Algoth Untolan lapsuuden maisemiin.
Mukautettu Maiju Lassila -kulttuurireitti.
Vaihtoehto 2:
Draamaopastus Algothin lapsuuteen, Tohmajärven museoalue, dramaturgi ja esiintyjä Mervi
Venäläinen, lisäksi mahdollisuus tutustua Maiju Lassila 150-vuotisjuhlanäyttelyyn.
Lisätietoja: info@tohmajarviseura.fi, hirvonenannem@gmail.com
____________________
Kesän Historiakävelyt, katso ajankohdat www.tohmajarviseura.fi, @tohmajarviseura
____________________
Saarion voimalaitosmuseo
Voimalaitostie 24, 82600 Tohmajärvi
050 363 6154, 0440 4141 91, 0400 626 875
info@tohmajarviseura.fi, www.tohmajarviseura.fi
REMONTISTA JOHTUEN AVOINNA VAIN TILAUKSESTA
Pääsymaksu 2 €/hlö + opasmaksu 20 €/ryhmä, lapset alle 16 v. ilmaiseksi.
Saarion v. 1908 valmistunut voimalaitos on helmi Jänisjoen kainalossa. Se on maamme vanhin
voimalaitos, jossa on säilynyt alkuperäinen koneistus. Watteja, voltteja ja virtaa -näyttelyssä on
esillä sähköverkon rakentamiseen ja sähkön tuottamiseen liittyviä esineitä ja laitteita.

