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V

almistautuessani Imatran piirikokoukseen palautin
mieleeni, mikä Vuoksi oikein onkaan. Löysin tiedon,
että se on Laatokkaan laskeva Saimaan vesistön
laskujoki. Se syntyi valtavalla voimalla noin 5700 vuotta sitten jättäen jälkeensä jonon koskia matkallaan Laatokkaan
(www.imatra.fi). Imatralla olemme Vuoksen suurimman
kosken -Imatrankosken äärellä. Veden voima on hengästyttävä.
Vesi on oleellinen osa hyvinvointia, ja meille Suomessa ja
Virossa jokapäiväinen itsestään selvyys. Ilmastonmuutoksen seurauksena syntyvät vesikriisit ovat kuitenkin arkipäivää monissa maissa. UNICEF ennustaa, että vuoteen 2040
mennessä joka neljäs lapsi asuu alueella, jossa vedestä
on vakava pula (https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2021, 22.3.2021). Äärimmäiset sääilmiöt tuhoavat vedenjakelujärjestelmiä, ja lämpötilan nousu heikentää veden
laatua. Monen tytön koulunkäynti jää kesken, kun puhtaan
veden hakuun kuluu useita tunteja päivittäin.
Miten me zontat saisimme valjastettua meissä virtaavan
voiman ilmastonmuutostyöhön? Ikään kuin ohjekirjaksi
Zonta International julkaisi huhtikuussa 2021 ilmastonmuutokseen liittyvän julkilausuman (www.zonta.org). Sen lopussa todetaan: ”Climate is changing and we need to change
too - Ilmasto muuttuu ja myös meidän tulee muuttua.”
Zonta Internationalin julkilausumassa korostetaan, että
ihmisoikeusnäkökulman ottaminen osaksi ilmastokriisiä on

Raisa Valve
tärkeää. Naiset tulee saada vielä vahvemmin johtaviin asemiin päättämään ilmastoon vaikuttavista toimista. Ja suuri
ilmastoteko on se, että olemme mukana varmistamassa jokaiselle tytölle mahdollisuuden kouluttautumiseen.
Naisten vuoksi tekemämme tasa-arvotyö on aina ajankohtaista. Aivan kuin Vuoksi on vanha ja kulunut, mutta kuljettaa väsymättä voimallisesti uutta virtaavaa vettä. Niin samoin meidän zontien on mahdollista hyvin luodun perustan
turvin jatkaa työtämme linkittäen naisten ja tyttöjen aseman
edistäminen ilmastonmuutoskysymyksiin ja sitä kautta herättää tulevien sukupolvien kiinnostus liittyä mukaan joukkoomme.
Imatran piirikokouksessa pidetään mielessä, että teemme
työtä naisten vuoksi. Annetaan ajatusten virrata ja näkökulmien laajentua, jotta saamme uutta puhtia toimintaamme.

Imatran Immet...............................................................23
Erä-ja luontokulttuurimuseo.....................................24
Imatran Inkeri.................................................................27
Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä........................27
Musiikin monitoiminaiset...........................................28
Maailman tuulista Punkaharjulle..............................30

Saimi Hoyer maailman tuulista Punkaharjulle.
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Governorin
tervehdys

Governors hälsning

N

är jag förberedde mig inför distriktsmötet i Imatra,
drog jag mig till minnes vad Vuoksen riktigt står för.
Jag fick veta att det är en älv som från Saimens vattendrag nedströms utmynnar i Ladoga. Vuoksen uppkom
med en väldig kraft för ca 5700 år sedan och lämnade efter
sig en rad älvar på sin väg till Ladoga (www. imatra.fi). I
Imatra befinner vi oss invid Vuoksens största fors -Imatraforsen. Vattnets kraft är hisnande.
Vattnet utgör en väsentlig del av välmåendet. För oss
i Finland och Estland är det en daglig självklarhet. I många länder är emellertid vattenkriser vardag som en följd
av klimatförändringen. UNICEF förutspår, att fram till år
2040 kommer vart fjärde barn att bo i ett område där vatten är en allvarlig brist (https://www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2021, 22.3.2021). De extrema väderfenomenen
förstör vattenförsörjningssystemen och stigande temperatur försämrar vattenkvaliteten. Mången flickas skolgång
avbryts när det går åt flere timmar per dag att hämta rent
vatten.
Hur ska vi zontor kunna rusta oss för att binda den kraft
som strömmar i oss till arbete mot klimatförändringen? Liksom en bruksanvisning gav Zonta International i april 2021

ett uttalande med hänvisning till klimatförändringen (www.
zonta.org). I slutet av meddelandet konstateras: ”Climate is
changing and we need to change too - Klimatet förändras
och också vi behöver förändras.”
I Zonta Internationals deklaration betonas, att det är viktigt att ta med mänskorättssynpunkten som en del av klimatkrisen. Man måste få med alltmer kvinnor i ledande positioner för att besluta om kraftfulla åtgärder i klimatärenden.
Och en stor klimatåtgärd är den, att vi är med och säkerställer en möjlighet till utbildning för varje flicka.
Det jämlikhetsarbete vi gör för kvinnorna är alltid aktuellt.
Precis på samma sätt som Vuoksen som är gammal och
sliten men oförtröttligen transporterar nytt strömmande styrkegivande vatten. Så har vi zontor på samma sätt möjlighet
att utifrån en väl lagd grund fortsätta med vårt arbete och
länka främjandet av kvinnors och flickors ställning till klimatförändringsfrågorna och på så sätt väcka de kommande generationernas intresse att ansluta sig till vår grupp.
På distriktsmötet i Imatra ska vi hålla i minnet att vi gör
vårt arbete för kvinnorna. Vi ska låta tankarna flöda och
synpunkterna breddas så, att det blåser nytt liv i vår verksamhet.
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Kuberneri tervitus

I

matra piirkonnakoosolekuks valmistudes tuletasin meelde, et mis see Vuoksi õieti on. Leidsin, et see on Laadoga järve suubuv jõgi Saimaa vesikonnast. See tekkis
umbes 5700 aastat tagasi suure jõu tulemusena ja sellel
on oma teel terve rida koskesid (www.imatra.fi). Imatras
oleme Vuoksi jõe kõige suurema kose, Imatrakose serval.
Vee jõud on hingestav!
Vesi on oluline osa igapäevases heaolus ning meil Soomes ja Eestis tundub see iseenesestmõistetav. Kliimamuutustest sündivad veekriisid on aga nii mõnelgi maal
sagedased nähtused. UNICEF ennustab, et aastal 2040
elab iga neljas laps piirkonnas, kus vett napib (https://
www.unicef.fi/tiedotus/uutisarkisto/2021, 22.3.2021). Äärmuslikud ilmaolud lõhuvad senise veesüsteemi ja temperatuuri tõus vähendab vee hulka. Nii mõnegi tüdruku koolitee jääb pooleli, kui suurem osa tunde päevast kulub puhta
vee hankimiseks.
Kuidas meie, zontad, saaksime oma jõudu kasutada
kliimamuutuste mõju ohjeldamiseks? Zonta International

avaldas aprillis 2021 kliimamuutustega seonduva pöördumise (www.zonta.org). Selle lõpus tõdetakse: ”Climate is
changing and we need to change too -Kliima muutub ja
meie peame samuti muutuma”.
Zonta Internationali avalduses rõhutatakse, et kliimakriisi on väga tähtis vaadata ka inimõiguste vaatenurgast.
Peame saama veel enam naisi juhtivatesse ametitesse
otsustama kliimat mõjutavate tegevuste üle. Ja suur kliimategu on see, kui aitame igale tüdrukule luua võimaluse
koolis käia.
Naiste heaks tehtav võrdõiguslikkuse töö on alati päevakajaline. Kuigi Vuoksi jõgi on vana ja kulunud, viib see väsimatult edasi värsket vett. Nii on ka meil, zontadel, võimalik jätkata tööd naiste ja tüdrukute heaks sidudes see
kliimamuutuse küsimustega ja selle kaudu äratada noortes huvi meiega liituda.
Imatra piirkonnakoosolekul peame meeles, et teeme
oma tööd naiste jaoks. Laseme mõtetel voolata ja vaatenurgal avarduda, nii et kogume tegutsemiseks uut indu.

Hyvät
Zonta-Sisaret

M

eillä Imatran Zonta-kerholaisilla on suuri ilo ja kunnia toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi Zonta
International District 20 Imatran Piirikokoukseen
8.– 10.10.2021.
Vuosi sitten elettiin koronan kanssa epävarmoja aikoja, eikä pandemia ole vieläkään ohi. Tilanne on kuitenkin
rokotusten ansiosta jo parempi. Porin piirikokous onnistui
hienosti, kun me kaikki noudatimme viranomaisten ohjeistuksia. Ihana Yyteri ja meren läheisyys oli voimaannuttava
kokemus, josta vielä kerran suuret kiitokset kaikille kokouksen mahdollistajille!
Niin, viime vuonna olimme meren rannalla, nyt on Saimaan vuoro!
Imatran pieni, mutta aktiivinen Zonta-klubi on rakentanut
piirikokousohjelmaa sellaisella ilolla ja innolla, mikä varmasti tarttuu myös kaikkiin kokousvieraisiin.
Naisten Vuoksi on kokousviikonloppumme teemana. Siinä kiteytyy naisten ja tyttöjen hyväksi tehtävä zontatyö, mutta myös kokouksen pitopaikka.
Imatran Kylpylä sijaitsee Saimaan rannalla, Saimaa kuuluu Vuoksen vesistöön ja Vuoksen kuuluisimman kosken,
Imatrankosken partaalla on iltajuhlamme pitopaikka, uljas
Imatran Valtionhotelli.

Piirikokousohjelman Imatran Kylpylässä aloittaa perjantaina 8.10 Saimaan suurlähettiläs, hotelli Punkaharjun yrittäjä, ihastuttava Saimi Hoyer.
Ohjelmaa ja Zonta-asiaa on paljon, mutta kun ei ”hötkyillä”, kaikilla on mukavaa ja ehditään tutustua paremmin
myös toisiimme!
Lämpimästi tervetuloa Imatralle -Naisten Vuoksi!

Zonta Club of Imatra
Rauni Aineslahti
Puheenjohtaja

The governor’s greeting

W

hile I was preparing for the district conference in
Imatra, I had to refresh my memory of what the
Vuoksi is. I read that it is a river connecting Lake
Saimaa, in southeastern Finland, to Lake Ladoga, in northwestern Russia. It was formed about 5,700 years ago with
such force that a series of rapids was created between the
two lakes, according to www. imatra.fi. Imatra is beside the
largest of these sets of rapids, the Imatrankoski. The power
of water is breathtaking.
Water is a central part of human well- being, one that
people in Finland and Estonia can take for granted. However, in many countries water scarcity caused by climate
change is an everyday issue. According to UNICEF predictions, worldwide, one in four children will be living in areas
with extremely limited water resources by 2040 (https://
www.unicef.org/png/press-releases/nearly-600-millionchildren-will-live-areas-extremely-limited-water-resources2040, with data as of March 22, 2021). Extreme weather
conditions are already destroying water- distribution systems, and rising temperatures affect water quality. Many
girls miss out on an opportunity to attend school because
they have to spend hours every day collecting water.
So how could we at Zonta harness the power within us
to tackle climate change? We can always draw inspiration
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from the climate- change statement released by Zonta International in April 2021 (see www.zonta.org). It ends with
the words, “Climate is changing and we need to change
too.”
In its statement, Zonta International emphasizes the
importance of regarding climate change as an issue of
human rights. The organization calls for the greater representation of females in decision- making roles in which
they can have an influence on climate measures. One important climate-related measure we are already involved
in is ensuring that every girl has an opportunity for an education.
Our work to promote equal rights for women always responds to topical concerns. The Vuoksi may have an old
and worn riverbed, but fresh water still flows along it with
great power. Similarly, we at Zonta can continue our work,
building on the strong base we have created, and connect our promotion of girls’ and women’s rights to climatechange issues, thereby also attracting new generations to
join in our activities.
At the Imatra District Conference, let’s bear in mind that
we work for women and their empowerment. Let us allow
our ideas to flow freely and our perspectives to expand,
giving us new energy for our work.

Bästa zontasystrar

V

i medlemmar i Imatra Zontaklubb önskar med stor
glädje och ära er varmt välkomna till Zonta International District 20:s distriktmöte 8.– 10.10.2021.
För ett år sedan upplevde vi osäkra tider med corona, och
pandemin är ännu inte heller över, men situationen är ändå
mycket bättre nu i och med vaccinationerna. Distriktsmötet i
Björneborg lyckades utmärkt trots strikta myndighetsrestriktioner. Det underbara Ytterö och närheten till havet var en
erfarenhet som gjorde oss styrkta, och den erfarenheten vill
vi ännu tacka er för -stort tack till alla som gjorde mötet
möjligt!
Ja, i fjol befann vi oss på havsstranden, nu är det Saimens tur!
Imatras lilla men aktiva Zontaklubb har byggt upp ett
distriktsmötesprogram med sådan glädje och entusiasm,
som med säkerhet kommer att smitta av sig till alla mötesgäster.
För Kvinnorna är vårt veckoslutstema för mötet. Häri kristalliseras det zontaarbete som görs till förmån för kvinnor

och flickor, men också platsen där mötet hålls framhävs.
Imatra Spa finns på stranden av Saimen. Saimen hör
till Vuoksens vattendrag och vid Vuoksens mest berömda
fors, Imatra fors kommer vår kvällsfest att gå av stapeln,
närmare bestämt i det eleganta Imatra Statshotell.
Distriktsmötesprogrammet inleds i Imatra Spa på fredag
8.10 av Saimens ambassadör, företagsledaren för hotell
Punkaharju, modellen Saimi Hoyer.
Det finns mycket program och Zonta-ärenden, men låt
oss inte ”sluka allt på en gång” utan också njuta och ha det
trevligt så att vi också hinner bekanta oss med varandra
bättre!
Varmt välkomna till Imatra -För Kvinnorna!

Zonta Club of Imatra
Rauni Aineslahti
Ordförande
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Head Zonta õed

М

eil Imatra Zonta klubi liikmetena on suur rõõm ja
au tervitada teid piirkonnakoosolekul Imatras 8.10.10.2021.
Aasta tagasi elasime koroonaviiruse tõttu ebakindas ajas
ja ega pandeemia pole praegugi möödas, kuid vaktsineerimine on aidanud olukorda parandada . Piirkonnakoosolek
Poris õnnestus vaatamata rangetele piirangutele. Imeline
Yyteri ja mere lähedus oli väestav kogemus, mille eest veel
kord suur tänu kõigile inimestele, kes selle kohtumise võimalikuks tegid!
Jah, eelmisel aastal olime mere ääres, nüüd on Saimaa
kord!
Imatra väike, kuid aktiivne Zonta klubi on koostanud
koosoleku programmi sellise rõõmu ja entusiasmiga, et see
ind kandub kindlasti ka kõigile koosolekul osalejateni.
“Naiste Jaoks”, see on on meie nädalavahetuse kohtumise teema. Selles sisaldub Zonta tegevus naiste ja tüdrukute
heaks, aga ka koosoleku peopaik.
Imatra Spa asub Saimaa järve kaldal. Saimaa kuulub

Vuoksi jõe vesikonda ja selle ühe kuulsaima kose, Imatra
kose serval lossilaadses Imatra Valtionhotells toimub meie
laupäevane pidulik õhtusöök.
Reedel. 8.10., alustab Imatre Spa’s piirkonnakoosoleku
nädalavahetuse programmi hotelli Punkaharju ettevõtja,
Saimaa suursaadik, veetlev proua Saimi Hoyer.
Tegevusi ja Zonta teemasid on palju, aga kindlasti jääb
aega ka rahulikuks üksteise seltskonna nautimiseks!
Tere tulemast Imatrasse – Naiste Jaoks

Valtioneuvos Riitta Uosukainen on Zonta
club of Imatran perustaja sekä kunniajäsen. Zonta Club of Imatra on perustettu
1978.

Zonta Imatra klubi
Rauni Aineslahti
Klubi President

T

he members of the Imatra Zonta Club have the great
pleasure of welcoming you to attend the District Conference of Zonta International’s District 20, to be held
in Imatra on October 8.– 10, 2021.
A year ago, we lived amid great uncertainty, and, though
the pandemic is not over, the situation has improved, thanks
to vaccinations. The Pori District Conference was a great
success, despite the strict guidelines issued by the authorities. The lovely Yyteri beach and the vicinity of the sea
created an empowering experience, for which we would
like to thank once again all those who made the conference
possible!
Last year, we were by the sea, and this year we meet on
the shore of Lake Saimaa.
Imatra’s small but active Zonta Club has prepared the
conference schedule with a joy and enthusiasm that is certain to be contagious.
For Women will be the theme of our weekend conference.
This encapsulates perfectly the work Zonta carries out for
women and girls.
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Kysytään Imatran Zonta-kerhon
uusimmilta jäseniltä - Miksi olen Zonta
Elina Ronkanen
Oma voimaantuminen
ja sydämestä käsin
auttaminen.

Dear Zonta sisters
Our conference venue, Imatra Spa, is situated on the shore of the lake, which is part of the Vuoksi waterway, and our
evening party will be held at the handsome Imatran Valtionhotelli, beside the powerful Imatrankoski rapids, the Vuoksi’s most famous rapids.
The district conference program at Imatra Spa will be kicked off on Friday, the 8th, by Saimi Hoyer, ambassador of
Saimaa, model, and the owner of Hotel Punkaharju.
We have a packed schedule and plenty of Zonta matters
to discuss, but if we adopt a relaxed attitude, we will have
time to enjoy ourselves and get to know one another better!
You are warmly invited to Imatra to continue our work for
women!

Zonta Club of Imatra
Rauni Aineslahti
Chairperson

Iloisia Zonta-siskoja kerhon nimikkoteltassa Imatran Makkarafestivaaleilla syksyllä 2019.

Merja Sten
Zonta -toiminta on mielestäni todella arvokasta tyttöjen ja naisten vuoksi tehtävää
hyväntekeväisyyttä. On ihana olla mukana
tässä mahtavassa porukassa.

Hanna-Leena Juha
Zonta -työtä jo toistamiseen. Paluumuuttajalle mielekästä touhua ja
auttamisen tahtoa on edelleen!
Ritva Markkula
Kansainvälisyys ja kokoukset mielenkiintoisissa
paikoissa.

Sirpa Vertanen
Voisin edes pienen osan
tehdä naisten ja tyttöjen
auttamiseksi.

Pirjo Stubbe
Yhteisöllisyys tärkeän
asian vuoksi.

Vasemmalta takarivissä Marjo Saarela (nostetut Elina Ronkonen, Merja Sten, Sirpa Vertanen) Rauni Aineslahti,
Anna-Liisa Kautonen, Pirjo Ijäs, (Pirjo Stubbe), eturivissä vasemmalle Tuula Sutela, (Ritva Markkula) Annele Narsakka, Eija Eerola, Sirpa Koistinen, Helena Kosonen, Seija Strömberg.
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Tervetuloa
Kansallisihmeeseen

Rahvuslik ime
tervitab teid

S

aimaan ja Vuoksen varrella on eletty monien historiallisten vaiheiden pyörteissä läpi vuosisatojen. Naisilla on aina ollut merkittävä rooli kaupungin luomisessa ja elämän kannattelussa.
Tuskin olisi Venäjän keisarinna Katariina Suurikaan viihtynyt niin hyvin vuonna 1772 Imatralla ilman paikallisten
naisten työpanosta.
Imatralla naiset ovat aina uskaltaneet astua esiin ja ottaa vastuuta. Täältä ovat naiset lähteneet Arkadianmäelle
vaikuttamaan niin kansanedustajiksi, ministeriksi kuin eduskunnan puhemiehiksi. Meillä myös paikallista päätöksentekoa ovat johtaneet menestyksellä naiset niin kaupunginhallituksessa kuin -valtuustossa.
Olette siis saapuneet vahvojen naisten kaupunkiin. Mikä
voisikaan olla parempi paikka Zonta-järjestölle kokoontua,
sillä onhan Zontan missio voimaannuttaa naiset toimimaan
yhteiskunnassa täydellä kapasiteetillaan tasa-arvoisina
miesten kanssa.
Vuoksi on siis antanut monelle imatralaisnaiselle virtaa
vaikuttamiseen. Toivottavasti kaupungilla on sama vaikutus
teihin.
Vaikuttamistyössä on hyvä tuntea itsensä ja oma arvonsa. Myös Imatra kaupunkina uskaltaa olla kokoaan suurempi kaupunki. Juuri siitä syystä me julistauduimme vuonna

S
Kai Roslakka
2018 Kansallisihmeeksi, koska meillä on siihen rahkeita.
Harva paikkakunta on mainittu Kalevalassa, mutta Imatrankosken ansiosta Imatra on yksi noita harvoja.
Meillä on kosken ohella Valtionhotelli, kansainvälisten
maajoukkueiden suosima Ukonniemen urheilukeskittymä,
kaksi kylpylää, Suomen uusin teatteri, maan suurin puukoulu, korkeatasoinen balettitapahtuma, vahva big band -perine, talvinen jääiglu ja paljon muuta.
Toivon hartaasti, että saatte kiinni Imatran hengestä ja
voimaannutte täällä. Olette lämpimästi tervetulleita.

Kai Roslakka
Imatran kaupunginjohtaja

aimaa järve ja Vuoksi jõe kaldal on aastasadu elatud
läbi erinevaid ajaloolisi perioode. Naistel on olnud
alati linna elus ja arengus tähtis roll.
Vaevalt oleks Venemaa keisrinna Katariina Suur aastal
1772 nautinud Imatras viibimist ilma kohalike naiste panuseta.
Imatra naised on alati julgenud end tõestada ja võtta
vastutust. Siit on naised siirdunud Helsingisse mõjutama
Soome riigi elu parlamendi liikmetena, valitsuse ministrina
ja isegi parlamendi spiikrina. Naised on samuti olnud juhtiv
jõud kohaliku elu otsuste tegemisel nii linnavalitsuses kui
ka volikogus.
Seega olete tulnud tugevate naiste linna. See on suurepärane paik Zonta kokkusaamiseks, sest on ju Zonta missioon anda naistele jõudu kasutada kõiki oma teadmisi ja
oskusi võrdväärselt meestega.
Vuoksi jõgi on andnud nii mõnelegi Imatrast pärit naisele
tugevust. Kindlasti annab meie linn teile samasugust jõudu.
Et teisi mõjutada, on vajalik tunda iseennast ja oma väär-

Välkommen till det
Nationella underverket

Welcome to the
National wonder

G

M

enom århundraden har folket intill Saimens och
Vuoksens vattendrag kommit att uppleva många
olika historiska skeden. Kvinnor har alltid innehaft
en betydelsefull roll i skapandet av staden och som stöttepelare för livet här.
Kejsarinnan Katarina den Store skulle knappast heller ha
trivts så bra i Imatra år 1772 utan det lokala kvinnfolkets
insats.
Kvinnorna i Imatra har alltid haft mod att träda fram och
ta ansvar. Kvinnor härifrån har begett sig till Arkadiabacken
för att påverka såväl som riksdagsledamöter, ministrar som
riksdagens talmän. Också det lokala beslutsfattandet både
i stadsstyrelsen och i -fullmäktige har med framgång letts
av kvinnor.
Ni har alltså kommit till en stad med starka kvinnor. Vad
kunde vara en bättre plats för Zonta-organisationen att mötas i med tanke på att Zontarörelsens mission är att stärka
kvinnornas ställning i samhället så att de kan fungera i sin
fulla potential jämlikt med männen.
Vuoksen har således kunnat ge mången imatrakvinna dri-
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vkraft och styrka att påverka. Förhoppningsvis har staden
samma inverkan på er.
I arbetet med att påverka är det bra att känna sig själv
och veta sitt eget värde. Imatra som stad vågar också visa
sig större än sin storlek. Just därför har vi år 2018 utlyst
oss som ett Nationellt underverk -därtill har vi tillräckligt
med muskler. I nationaleposet Kaleva är det få orter som är
nämnda vid namn, men på grund av Imatraforsen är Imatra
en av de få.
Förutom forsen har vi Statshotellet, idrottskomplexet
Ukonniemi som internationella landslag prefererar, två badhotell, Finlands nyaste teater, landets största skola byggd
i trä, ett högklassigt balettevenemang, en stark big band
musiktradition, en igloo av is på vintern och mycket mer.
Jag hoppas innerligt att ni fångar andan i Imatra och finner styrka och ”spirit” här. Ni är varmt välkomna.

Kai Roslakka
Stadsdirektör i Imatra

any historic periods throughout the centuries have
been lived along the Saimaa Waterway and the
Vuoksi River. Women have always played an important role in the creation of the city and supporting life.
Russian Empress Catherine the Great probably would not
have enjoyed her stay in Imatra in 1772 as much as she did
without the input of local women.
The women of Imatra have always had the courage to
step forward and bear responsibility. Local women travelled
from here to the Helsinki to wield influence as Members of
Parliament, a government minister, and even as a Speaker
of Parliament. Women have also been leaders in local decision-making both on the City Board and the City Council.
So, you have arrived in a city of strong women. What
could be a better place for the Zonta organisation to meet,
since the mission of Zonta is to empower women to function
in society at full capacity on an equal footing with men.
The Vuoksi has therefore given many women in Imatra
the flow they need to be effective. Hopefully, the city will
have the same effect on you.

tusi. Linnana julgeb Imatra olla suurem kui tema pindala.
Just seepärast kuulutasime aastal 2018 end rahvuslikuks
imeks. Imatra on üks neist vähestest piirkondadest, mis on
mainitud Kalevalas ja seda tänu Imatra kose kärestikule.
Siin kose lähedal asub Valtionhotell, rahvusvaheliselt
tuntud Ukonniemi spordikeskus, kaks spaad, Soome kõige
uuem teater ja kõige suurem puidust koolimaja. Siin toimub
kõrgetasemeline balletiüritus, on tugev bigbändi traditsioon,
talvel jääst iglu ja palju muud.
Soovin südamest, et te tajute Imatra vaimu ja saate siit
kaasa jõudu. Te kõik olete siia soojalt teretulnud!

Kai Roslakka
Imatra linnapea

When trying to make a difference, it is good to know yourself and your own self-worth. As a city, Imatra also dares
to be a city greater than its size. It is for this reason that in
2018 we declared ourselves to be a National wonder because we have the clout to do it. Not many communities are
mentioned in the Kalevala, but thanks to the Imatrankoski
Rapids, Imatra is one of the rare cities that are.
In addition to the rapids, we have the Valtionhotelli hotel,
the Ukonniemi sports facility, favoured by national teams
from different countries, two spas, Finland’s newest theatre,
the country’s biggest wooden school, a high-quality ballet
event, a strong tradition for big band music, an ice igloo in
the winter, and many other things as well.
I sincerely hope that you will find the Imatra spirit empowering. You are all warmly welcome.

Kai Roslakka
Mayor of Imatra
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Joulupukki jakoi lapsille lahjoja.

Ravintolapäivän herkut valmistettiin vastaanottokeskuksen keittiössä.

Kerhon toiminta VOK:ssa alkaa

massa rakennuksessa olevassa taidemuseossa, jossa oli
Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelman opiskelijoiden töiden taidenäyttely.
Imatrankoskella sijaitsee monikulttuurikeskus Kipinä,
jossa osallistuimme erilaisiin tapahtumiin, muun muassa
neulontapäivään. Pitkäaikainen jäsemme Seija Strömberg
oli laatinut ansiokkaan Powerpoint -esityksen Zonta -toiminnasta läsnäolijoiden tutustuttavaksi.
Maksuton ”kirpputori” , johon keräsimme naisten, miesten
ja lasten vaatteita sekä vauvatarvikkeita ja leluja oli suosittu
tapahtuma.
Vierailut Imatran keilahallilla olivat myös suosittuja tapahtumia.

Konserttihovin juhlakonsertista nauttivat kaikki osallistujat.

Naisten kerho Imatran
vastaanottokeskuksessa
SPR:n hallinnoima Imatran vastaanottokeskus
perustettiin kiireaikataululla 12. syyskuuta 2015,
kun Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa.
Vastaanottokeskus sijaitsi entisessä hotelli Vuoksenhovin kiinteistössä, jota oli muokattu vuosien aikana toimintaan sopivammaksi. Asiakaspaikkoja keskuksessa oli 200.
Asukkaina oli lapsiperheitä, miehiä ja naisia. Keskus, joka
suljettiin elokuussa 2021, työllisti 17 henkilöä ja muutamia
sijaisia. Koronaepidemian vuoksi suurin osa vapaa-ajantoiminnoista on jo talvella 2020 jouduttu perumaan.

Naisten kerhon toiminnan suunnittelu
Syksyllä 2015 keskustelimme ensimmäisen kerran
kuukausikokouksessamme mahdollisuudesta aloittaa
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paikallisesti pakolaisnaisten kotouttamisen avustaminen.
Zonta-järjestön alueen kolme palvelurahahakemukseen
päätettiin esittää hankkeeksi Vuoksenhovin vastaanottokeskuksessa maahanmuuttajaäitien ja -lasten koulutukseen tai harrastuksiin liittyvä hanke. Tähän hankkeeseen
ei kuitenkaan saatu alueen rahoitusta. Hankkeella olisi
rahoitettu vastaanottokeskuksen toivomuksesta ompelukoneita ja -tarvikkeita sekä kankaita keskuksen naisten ja
lasten käyttöön.
Keskustelimme myös vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa em. maahanmuuttajaäideille ja -lapsille
kohdistettavasta hankkeesta. Paikalliset Martta-yhdistykset, seurakunta ja SPR olivat jo aloittaneet toimia vastaanottokeskuksessa asukkaiden vapaa-ajan ohjelmia kehittäen ja myös Zonta-kerhomme oli kiinnostunut toiminnasta
maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen hyväksi.
Aiheeseen liittyen esitimme Keltaisen ruusun kampanjateemaksi ”Maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen auttaminen”.

Varsinainen ensimmäinen naisten kerhon tapaaminen
oli maaliskuussa 2016.Tapaamisessa tutustuttiin vastaanottokeskuksessa asuviin naisiin ja kyseltiin toiveita sekä
suunniteltiin kerhotapaamisten ohjelmaa. Tavoitteena oli
myös tukea kerholaisten tutustumista ympäröivään yhteisöön. Haasteena toiminnalle oli varsinkin aluksi yhteisen
kielen löytäminen, mutta joka ryhmässä joku -useimmiten
nuorempi kerholainen -puhui englantia ja myöhemmin myös
auttavaa suomea.
Maaliskuussa vietetiin myös riemukas ulkoilupäivä keskuksen lasten ja aikuisten kanssa. Järjestimme myös äitien
toivomuksesta tututustumiskäynnin lasten kouluihin Imatralla. Keväällä ehdimme vielä tehdä kankaanpainantaa kesäkasseihin ja pelata bingoa. Äitienpäivän kunniaksi jaoimme kerholaisille huiveja ja koruja omista varastoistamme.
Ensimmäinen toimintakausi päätettiin piknikkiin naisten ja
lasten kanssa Imatran Omenapuupuistossa.

Imatraa tutuksi
Naistenkerhon ohjelmaan sisällytettiin myös Imatran tunnetuksi tekemistä. Veimme osallistujia opastetuille vierailuille muun muassa kulttuuritalo Virtaan. Siellä kirjastossa
tutustuimme toimintaan, kirjavalikoimaan sekä mielenkiintoiseen uutuuteen, 3 D -tulostukseen. Kävimme myös sa-

Kulttuuria, juhlia ja hemmottelua
Kerholaiset osallistuivat kanssamme myös erilaisiin julkisiin kulttuuritapahtumiin. Imatran Zonta-kerhon 40-vuotisjuhlakonserttiin Konserttihovissa osallistui ilahduttavan
suuri määrä vastaanottokeskuksen naisia ja lapsia. Konsertissa esiintyivät Satu Strömberg ja Charlotta Kivistö
sekä Zonta-kerhomme jäsen Seija Strömberg. Samassa
paikassa järjestettyyn lastenkonserttiin toimme myös osallistujia vastaanottokeskuksesta.

Pirjo Ijäs
Helena Kosonen
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vea kuorolle. Luku kolme esiintyy kaikissa Kolmen Ristin
kirkon tärkeimmissä ratkaisuissa, esim. kattojen holvikaarissa ja kellotapulissa, jossa on kolme päällekkäistä kelloa.
Kirkkosali voidaan erikoisrakenteisilla liukuseinillä jakaa
kolmeen osaan. Aalto toimistoineen suunnitteli kirkkoon
kaikki yksityiskohdat: valaisimet, kolehtihaavit ja kynttiläjalat -kokonaistaideteoksen hengessä. Ainoa varsinaiseksi
taideteokseksi määriteltävä yksityiskohta on Aallon itsensä
suunnittelema ja S. Wuorion valmistama lasimaalaus, tyylitelty orjantappurakruunu.

Ristien varjot
kello kymmeneltä
Kolmen Ristin kirkossa ei ole alttaritaulua. Alttarille on
taulun sijaan pystytetty kolme puista ristiä, jotka kertovat
pitkäperjantain sanomaa. Alvar Aalto oli kirkkoa suunnitellessaan tarkkaan laskenut, että ristien varjot lankeavat
valkealle seinälle juuri kello kymmenen alkavan jumalan-

palveluksen aikana. Kesäaikaan siirtymisen jälkeen varjot
lankeavat seinään kuitenkin vasta jumalanpalveluksen jälkeen.

Haasteena remonttirahoituksen löytäminen
Alvar Aallon arkkitehtuurin arvostus nousee maailmalla
parhaillaan kovaa tahtia. Keväällä uutisoitiin Aallon arkkitehtuurikohteiden pääsystä Unescon maailmanperintökohteiden aielistalle. Euroopan neuvoston kulttuurireittien
joukkoon on tänä vuonna noussut Aalto-kohteista koostuva
Alvar Aalto Route. Lokakuussa 2020 Kolmen Ristin kirkossa
tehtyjen sisäilmamittausten tulokset enteilevät rakenteiden
kosteusvaurioita. Imatran seurakunta etsii rahoitusta kirkon
kunnostamiseen. Kirkko on Imatralla tärkeä vierailukohde
matkailijoille ja arkkitehtuurin ystäville ympäri maailmaa.

Heidi Kvist

Kolmen Ristin kirkko.

Kolmen Ristin kirkko
Kolmen Ristin kirkko ilmentää Aallon
arkkitehtuurin vapaamuotoista ja kekseliästä
puolta -Valoisa, rauhallinen tunnelma ja
Aallon korostama yhteys luontoon luovat
harmonisen kokonaisuuden

Lähteet:
visit.alvaraalto.fi/fi/kohteet/kolmen-ristin-kirkko
Olli Aalto -Kirsti Nurmi: Risti Vuoksen varrella
(1998),Imatran evankelis-luterilaisen
seurakunnan historia 1949-1998.
Vesa Mäkinen, Kolmen Ristin kirkon esite, 1967.
Kuvat: imatra.kuvat.fi
***
Kolmen Ristin kirkko, Ruokolahdentie 27, Imatra
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Kolmen Ristin kirkko on yksi Imatran seurakunnan kirkoista. Alvar Aaltoa pyydettiin toisen maailmansodan jälkeen
laatimaan Imatran yleiskaavaa ja Vuoksenniskan teollisuusyhdyskunta tarvitsi myös kirkolliset palvelut. Kirkko valmistui vuonna 1958. Se on Aallon vastaus ”keskieurooppalaisen modernin kirkkoarkkitehtuurin kehitykseen” (visitaalto.
fi). Kokonaisuuteen kuuluu myös 34-metrinen kellotorni ja
pihan pappilarakennus. Nimensä kirkko on saanut alttariristeistään; kirkon kastetilaisuudessa nimen antoi piispa Martti
Simojoki.

Johtoajatuksena
kolmoismotiivi
Kolmen Ristin kirkon taiteellisena johtoajatuksena on kolmoismotiivi: luku kolme toistuu kirkon rakenteessa symboliikallaan monella tavalla. Alvar Aallon mukaan kolmoismotiivi
syntyy luterilaisesta jumalanpalveluksesta itsestään, sillä se
edellyttää kolmea arkkitehtonista päätoimintakohtaa: alttaria, saarnatuolia ja musiikkia sekä siihen liittyvää urkupar-

Alvar Aalto oli kirkkoa suunnitellessaan tarkkaan laskenut, että ristien varjot lankeavat valkealle seinälle juuri kello
kymmenen alkavan jumalanpalveluksen aikana.
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kuva: imatra.kuvat.fi

Tervetuloa lomalle
Suomen parhaimpaan
elämyskylpylään
Esineistöä on kertynyt vapaussodan, talvi-ja jatkosodan ajalta.
mo Ikävalkon tyttärelleen kokoama viisi kerroksinen nukkekoti. Se on lasten ja naisvieraidenkin suosikki.

Kamarimusiikkia ja tunnelmointia

Veteraanin kotimuseo sijaitsee Valtionhotellia vastapäätä Imatrankoskella.

Historiaa kodikkaasti
Veteraanimuseossa
Uusklassisessa Piponiuksen talossa toimivassa
Veteraanin kotimuseossa on historiaa itsenäisyytemme alkuvuosista ja sodistamme kodikkaasti perheen oman esineistön kanssa.

esitteli kotiaan värikkäästi. Nyt museota jatkaa perikunnan
nimissä poikansa Jarmo.

Rakennus on valmistunut vuonna 1925. Arkkitehtinä oli
Uno Ullberg ja sen rakennutti perheelleen ja vastaanottotiloikseen tri Heikki Piponius Imatran Valtionhotellia (1903)
vastapäätä ja aivan Imatran kosken tuntumaan. Piponiuksen perheen kotina se toimi 1970-luvun loppupuolelle asti,
jolloin Ikävalkon perhe osti sen omakseen.
Varatuomari ja sotaveteraani Reino Ikävalko alkoi kerätä
erilaista sotiemme esineistöä reilut 25 vuotta sitten ja innostus laajeni käsittämään esineistöä koko itsenäisyytemme
ajalta. Parin vuoden päästä hänen vaimonsa, lääkintälottana toiminut Eila Ikävalko avasi koko kodin museoksi.
Eila Ikävalko asui yksin talossa miehensä kuoleman jälkeen vuodesta 2004. Hän menehtyi 96-vuotiaana omassa
kodissaan kesäkuussa 2020. Vielä yli 90-vuotiaana hän itse

Esineistöä on kertynyt vapaussodan, talvi-ja jatkosodan
ajalta. Esillä on runsaasti univormuja, lottapukuja, kunniamerkkejä ja aseita. Pihalla on IT-tykki Bofors ja venälälnen
kenttätykki vuodelta 1915. Aseista mainittakoon Suomi konepistooli ja sotasaaliina saatu ”Emma”-pikakivääri. Tunnelmaa kohottaa gramofoni 1920-luvulta savikiekkoineen.
Erikoisuutena on Piponiuksen perhettä kuvaava fresco,
jossa on näkyvillä NL:n ilmapommin sirpale jatkosodan
ajoilta. Ruokasalissa on upea vihreä kaakeliuuni ja keittiössä 12 leivän leivinuuni. Kirjastossa on vanha venäläinen
kirjoituspöytä, jota on Viipurissa vieraillessaan käyttänyt
Aleksanteri III.
Kauniit antiikkihuonekalut ovat Ikävalkojen kolmen sukupolven aikana kertyneitä. Neljättä sukupolvea edustaa Jar-
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Talossa järjestetään kamarikonsertteja. Niissä on aina
kahvitarjoilu ja yleisö saa nauttia kauniista miljööstä ja musiikista. Nyt koronavuonna on voitu järjestää vain pari konserttia. Mieliä herkistävä oli Talvisodan syttymispäivän lottapukuihin pukeutunut trio (piano, haitari, viulu), joka soitti
tunnelmallista sota-ajan musiikkia. Se sai osalle kuulijoista
kyyneleet silmiin. Konsertit jatkuvat heti koronatilanteen niin
salliessa.
Ryhmät voivat tilata myös kahvitarjoilun ja musiikkiakin
etukäteen. Näin museovierailusta tulee ikimuistettava.
Lapset ja miehetkin voivat pukeutua asepukuihin ja kuvauttaa itsensä mallinukkien seassa. Siten saa hienon matkamuiston albumiinsa ja varsinkin pikkupojat ympäri maailmaa ovat innoissaan tästä kokemuksesta.
Museo on avoinna ympäri vuoden ti–su klo 10–16.00
ja tilattaessa muulloinkin.

Imatran Kylpylä Spa Resort on Itä-Suomen
monipuolisin kylpylähotelli. Meillä viihdyt ja vietät
rentouttavan tai energisen loman makusi mukaan.
Majoitu hotelliin, loma-asuntoon tai vaikkapa villaan.
Meillä kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö sisältyy
aina majoituksen ja lomasi hintaan.

Katso lomatarjoukset ja varaa
imatrankylpyla.fi
myynti@imatrankylpyla.fi
p. 0300 870 502
Puhelun hinta: 0,69€/min+pvm/mpm

Jarmo Ikävalko

Neljän sukupolven ”aarteita”

Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti
olemme tänäkin vuonna tukeneet
lasten ja nuorten monipuolisia
harrastusmahdollisuuksia.
Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme:
op.fi/etela-karjala

Sisätiloissa voi aistia menneet vuosikymmenet.
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Kuva: Nestography

Grand Hotel Cascade d’Imatra
Vuodesta 1903 Imatran kosken partaalla seissyt
Imatran Valtionhotellin linna on yksi Suomen tunnetuimmista ja pisimpään toimineista hotelleista.
Imatran koski on vuosisatojen ajan houkutellut matkailijoita,
ja vieraita varten tarvittiin majoitustiloja. Jo vuonna 1871 Imatran partaalle rakennettiin ensimmäinen puinen hotelli, vuonna
1893 toinen, entistä komeampi. Molemmat puuhotellit tuhoutuivat tulipaloissa. Matkailijamäärä Imatralle oli vuosisatojen
vaihteessa suurimmillaan, ja sen tähden Suomen Senaatti antoi 1901 määräyksen rakentaa tuhoutuneiden puuhotellien paikalle uuden hotellirakennuksen. Sen suunnitteli arkkitehti Usko
Nyström ja hänen piirustustensa mukaan kosken partaalle nousi jugend-tyylinen hotelli, joka torneineen muistutti keskiaikaista
ritarilinnaa.
Uusi hotelli sai nimen Grand Hotel Cascade d’Imatra ja se
otettiin käyttöön vuonna 1903. Hotellivieraat olivat kansainvälisiä, Pietarin aristrokratiaa, liikemiehiä, taiteilijoita. Myös Suomen ylimmät hallituspiirit pitivät hotellia virkistyspaikkanaan.
Kerrotaan, että paikkakuntalaisista vain apteekkari ja nimismies kelpuutettiin hotellin asiakkaiksi.

Lähes satavuotias Villa Malmi tarjoaa upeat puitteet erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Itsenäistymisen aika - raja sulkeutuu

Villa Malmi - pala historiaa
vuoksen varrella
Pian satavuotias Villa Malmi
Vuoksen kuohujen äärellä tarjoaa
upeat puitteet erilaisten tapahtumien
järjestämiseen.
Uniikki juhlapaikka sijaitsee
rauhallisessa luontomiljöössä vain
kivenheiton päässä
Imatran ydinkeskustasta.
Imatran voimalaitosta ryhdyttiin rakentamaan vuonna
1921. Samanaikaisesti aloitettiin käyttöhenkilökunnan asuintalojen rakentaminen noin 500 metrin päähän laitostyömaasta. Voimalaitostyön päävastuu oli ylijohtaja (myöhemmin
vuorineuvos) Hugo Malmilla. Hänelle valmistui talo samaan
aikaan kahden muun niin sanotun insinööritalon kanssa kesällä 1922.
Talon suunnitteli rakennusteknikko Emil Ekegren. Moni on
luullut rakennusta Usko Nyströmin suunnittelemaksi. Tämä
johtunee siitä, että etupuolella pääoven edessä on komea
pilaririvistö, joka kannattelee sen päällä olevaa parveketta.
Päätalo on rakennettu Tammisuon punaisesta kovaksi
poltetusta tiilestä, ja siinä oli peltikatto ja keskuslämmitys.
Talon kylpyhuoneeseen tuli puilla lämmitettävä kuumavesi-
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varaaja sekä keittiöön jääkaappi. Tilaa talossa on yli 300 m²
kahdessa kerroksessa.
Talon seinustalle istutettiin paljon kukkia ja seinillä kiipeävät villiviinit. Takapihalle tehtiin komeat nurmikentät käytävineen, joita pienet pensaat reunustivat. Takaovelta johti
hiekkakäytävä suoraan Vuoksen rantaan. Käytävän varrella
olevien levähdyspaikkojen penkit olivat graniitista.
Alkuun Malmit asuivat muutaman vuoden talossa talvellakin, mutta seuraavina vuosina talo oli heille kesäpaikka.
Vuonna 1953 taloa uusittiin arkkitehti Aarne Ervin johdolla. Rakennus on peruskorjattu säilyttäen sen kaunis, historiallinen tunnelma. Nykyisin lähes satavuotias Villa Malmi
tarjoaa upeat puitteet erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.
Villa Malmista löytyy tilava sali, josta avautuu näköala Vuokselle, iso piha, majoitusmahdollisuus sekä rantasauna.
www.kareliangourmet.fi

Veikko Puska

Laadukkaat ravintolapalvelut Etelä-Karjalassa

www.kareliangourmet.fi

Historiansa aikana hotelli on kokenut monia vaiheita. Alkuajan loisto katosi, kun Venäjän raja sulkeutui ja aristokraattiset
vieraat hävisivät vallankumouksen pyörteisiin. Kansalaissodan
aikana hotelli toimi sotilassairaalana, talvisodan aikana sitä hallitsi Kannaksen armeijan esikunta ja jatkosodan aikana päämajan sotilashallinto-osasto ja ilmapuolustusaluekeskus. Sotien
aikana hotelli oli naamioitu, mutta kerran pommi vaurioitti sen
kattoa ja ylintä kerrosta. Sodan päätyttyä vaurioita korjattiin arkkitehti Aarne Ervin johdolla.

Restaurointi takaisin jugend-asuun
Oy Alko Ab osti Valtionhotellin kiinteistön 1982 ja ilmoitti
50-vuotisjuhlansa kunniaksi restauroivansa Imatran Valtionhotellin alkuperäiseen jugend-asuun. Samalla päätettiin rakentaa kongressihotelli. Arkkitehti Ilmo Valjakan suunnittelema
uusi hotelli valmistui 1985. Linnan restaurointi tehtiin vuosina
1986-87 yhteistyössä Museoviraston kanssa. Restaurointityön
aikana hotellin ulkoasu palautettiin alkuperäiseksi. Sisätiloissa
restaurointi kohdistui erityisesti ravintolasaliin, aulaan ja hotellikäytäviin.

Hotellissa vaalitaan perinteitä
Tarjolla on erikoisillallisia ja tietysti perinteinen joulupöytä.
Itsenäisyyspäiväjuhla järjestetään vuosittain yhteistyössä Imatran reserviläisjärjestöjen kanssa. Juhlassa taotaan aina uusi
lenkki Imatran itsenäisyyden ketjuun, jota säilytetään Valtionhotellin seinällä.
Imatran matkailuoppaille Valtionhotelli ympäristöineen on
mieluisa opastuskohde. Koskesta ja Valtionhotellista Imatra
tunnetaan.

Lea Lankinen
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he kesti neljä vuotta ja Räsänen laski käyttäneensä siihen
7000 työtuntia.
Räsäseltä löytyi voimia ja kekseliäisyyttä hänen hankkiessaan esineistöä Konserttihoviin. Salin katossa on Katariina II:n Koiviston kirkkoon lahjoittama messinkinen, käsin
tehty kattokruunu, joka sodan aikana onnistuttiin pelastamaan Suomen puolelle. Esiintymislavan päätyseinää koristavat Savitaipaleen kirkon vanhat urkupillit. Imatrankosken
vanhan sillan päätykivet on pystytetty pääsisäänkäynnin
portaikkoon ja paikoitusalueen liittymään.
Flyygelin hankintaa varten Räsänen perusti rahaston, johon hän ohjasi liikkeensä ja omat merkkipäivämuistamiset.
Loput rahat hän lainasi pankista. Flyygelin valitsi taitelijaprofessori Ralf Gothoni Bösendorferin tehtaalta Wienistä.
Konserttihovin avajaiset pidettiin 30.3.1979. Avajaiskonsertissa esiintyivät Martti Räsänen ja Imatran kaupunginorkesteri. Silloin testattiin lopullisesti salin akustiikka, kun sali
oli täynnä arvovaltaisia kuulijoita. Arvostelut olivat kiittävät
ja lehdistö ylisti sekä Konserttihovin akustiikkaa, isäntää
että tunnelmaa.
Musiikkineuvos Martti Räsänen järjesti Konserttihovissa

15 vuoden ajan korkeatasoisia konsertteja, joissa esiintyivät
huippuluokan muusikot Suomesta ja ulkomailta. Räsänen
kuoli vuonna 1995.
Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen Konserttihovi siirtyi 1998 nykyiselle isäntäparille, Oili ja Juha Räisäselle.
Räisäset jatkavat Martti Räsäsen työtä samassa musiikkia
rakastavassa ja arvostavassa hengessä.
Suomen eturivin muusikot ovat esiintyneet Imatran Konserttihovissa. Viime vuosien esiintyjistä voidaan mainita
mm. Olli Mustonen, Pekka Kuusisto, Heikki Sarmanto,
Angelika Klas, Esa Ruuttunen, Monica Groop, Martti
Rousi, Jorma Hynninen.
Kansainvälinen pianotaitelijamme Olli Mustonen on usein
nähty vieras Konserttihovissa. Olli Mustonen on suuri Imatran ja Konserttihovin ystävä ja hän onkin sanonut, että
Imatralla on maailman paras hotelli (Imatran Valtionhotelli),
maailman paras ravintola (Buttenhoff) ja maailman paras
kamarimusiikkisali.
Lisätietoja Konserttihovista ja ohjelmistosta löytyy nettisivulta www.konserttihovi.fi.

Lea Lankinen

Martti Räsänen yritti turhaan saada yhteistyökumppaneita mukaan hankkeeseen, ja niinpä hän päätti toteuttaa
sen yksin.

Imatran konserttihovi
Imatran Konserttihovi on näyttö siitä, mitä
kaikkea rakkaus musiikkiin voi saada aikaan.
Suomen ainoa yksityisen omistama kamarimusiikkisali sijaitsee keskellä rauhallista maaseutua, viljapeltojen keskellä, ja tätä ympäristöä
ja rauhaa kiireiset musiikkitaiteilijat arvostavat.
Konserttihovin sali on akustiikaltaan erinomainen, ja taiteilijat käyttävätkin sitä usein musiikin
äänittämiseen.

Konserttihovin rakensi imatralainen kenkäkauppias ja
musiikinystävä Martti Räsänen, joka syntyi Viipurissa ja
asettui sotien jälkeen Imatralle. Hän harrasti aktiivisesti musiikkia koko elämänsä ajan, soitti kaupunginorkesterissa ja
oli perustamassa Imatran orkesterikoulua, jonka nimi muutettiin myöhemmin Imatran musiikkiopistoksi.
Räsänen huomasi kuntolenkillään 1970-luvulla Ilmeen-
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tien varrella suurehkon, keskeneräisen rakennuksen rungon. Hän tutki taloa lähemmin ja totesi rakenteet hyväkuntoisiksi. Silloin hänelle syntyi ajatus, että rakennukseen
voisi tehdä kamarimusiikille oman salin.
Rakennus oli kylään sotien jälkeen asutettujen, Rautjärven Ilmeenkylältä lähtöisin olevien evakkojen nuorisoseuratalo. Seuralta loppuivat rahat ja rakennus jäi keskeneräiseksi. Sitä ei voitu myydä, koska siihen oli käytetty
veikkausvoittovaroja eikä seuralla ollut varaa maksaa rahoja takaisin valtiolle.
Räsänen otti yhdessä Ilmeen nuorisoseuran puheenjohtajan kanssa yhteyttä kulttuuriministeriin, ja nuorisoseura
sai luvan myydä keskeneräisen rakennuksen Räsäselle sillä ehdolla, että sitä tultaisiin edelleen käyttämään kulttuuritarkoitukseen. Räsänen yritti turhaan saada yhteistyökumppaneita mukaan hankkeeseen, ja niinpä hän päätti toteuttaa
sen yksin.
Räsänen aloitti rakennustyöt kevättalvella 1976. Ensimmäiseen kerrokseen hän rakensi konserttisalin, jonka mitat
ovat 10 x 20 m. Rakennusmateriaali oli puu, joka on todettu
akustisilta ominaisuuksiltaan hyväksi. Koko rakennusvai-

Konserttihovin akustiikkaa on ylistetty laajalti.
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Imatran piirikokousohjelma
Perjantai 8.10.
Imatran Kylpylä
16.00 – 19.00
Ilmoittautuminen
		Kylpylänala-aula
17.00 – 19.00
		

Piirihallituksen kokous
Kokoustila Ukonniemi

17.00 – 19.00
		

Päivällisbuffet
pääravintolasali Pistaasi

19.00 – 20.00
”Tervetuloa Saimaalle”
		 yrittäjä, Saimaan suurlähettiläs
		 Saimi Hoyer,
		liikuntasali

7.30
		

Ilmoittautuminen jatkuu 		
Kylpylän ala-aulassa

7.30
		

Zonta-tori aukeaa
kokoustila Jääski

7.45 Delegate Info
		liikuntasali
8.00

Ehdokkaiden esittely

8.45
Piirikokousviikonlopun avaus
		liikuntasali
• Lippujen saapuminen
•
Karjalaisten laulu
		 (Osmos Cosmos)
•
Imatran kerhon puheenjoh-		
		 tajan tervetulotoivotus, 		
		 Rauni Aineslahti
•
Governorin tervehdys, Raisa Valve
•
Kansainvälisen vieraan tervehdys
		 ZI President Elect Ute Scholz
•
Kylpylän tervehdys
•
Yleisinfoa osallistujille
9.15 – 12.00
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Piirikokousaika

Bussikuljetus kylpylään

Sunnuntai 10.10.
”Imatraa tutuksi” ja Imatran Kylpylä

Yrittäjä Saimi Hoyer.
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Imatran Kylpylä ja Valtionhotelli

Koskinäytös
Imatrankoski kuohuu

19.30
Iltajuhla ja illallinen
		Valtionhotellissa
•
Imatran kaupungin tervehdys,
•
kuohuvaa maljoissa Illallisbuffet
•
Musiikkia Charlotta Kivistö 		
		 ja Satu Strömberg
•
”Matkailun historian siipien havinaa”
•
Stipendiaatit ja huomionosoitukset
23.30

Voit lukea kylpylähotellin palveluista nettisivuilta, imatrankylpyla.fi

Lauantai 9.10.

19.00
		

11.30
		
•

Lounas
pääravintolasali Pistaasi
Zonta-tori on auki

13.00 – 14.00

Piirikokousaika

14.00 – 14.15
		

Naiskuoro Imatran Immet		
joht. MuM Hanna Saarela

14.15 – 15.00
		
		

Väri-ilmiö Imatralta
Virkkukoukkunen, yrittäjä 		
Tiina Kärkäs-Sund

15.00 – 15.45
•

Kahvitauko
Zonta-tori on auki

15.45 – 16.30
Aluekokoukset
•
Alue 1
		 kokoustila Ukonniemi
•
Alue 2
		 kokoussali Koski
•
Alue 3 ja 4				
		liikuntasali
•
Alue 5
		 kokoussali Imatra
•
Alue 6
		 Satamo kabinetti
18.30
Bussikuljetus kylpylältä 		
		Valtionhotelliin

8.45
		
		
		

Bussikuljetus
Valtionhotellilta ja
Imatran kylpylältä
Kolmen Ristin Kirkko

9.00
		
•
•
		
•
		

Memorial service
Kolmen Ristin Kirkko
Rovasti Ulla Soikkeli, puhe
Kirkkomuusikko Heini Vesterinen,
musiikki ja kirkon esittely
Kynttilöiden sytytys poisnukkuneiden muistoksi

9.45
Bussikuljetus
		Konserttihoviin
10.00
Konserttihovi
•
Konserttihovin esittely,
		 Oili ja Juha Räisänen
		Musiikkiesitys
10.45

Paluu kylpylään

11.15
•

Päätösseremoniat
Lippujen luovutus

12.00

Lounas

12.35 – 13.45
		

Piirihallituksen kokous
kokoushuone Ukonniemi

Virkkukoukkunen, yrittäjä Tiina Kärkäs-Sund.

Lumoava väri-ilmiö
Satumaisen kaupan tarina alkoi vuonna 1993 Imatralta,
kun artesaani Tiina Kärkäs-Sund perusti erilaisen, lumoavan väri-ilmiön, Virkkukoukkusen.
Tiina on pienestä pitäen ollut viehättynyt väreistä ja piirtämisestä. 70-luvun lapsena hän on saanut nauttia värikylläisyydestä monenkirjavien kuosien ympäröimänä. Jo teini-ikäisenä hän teki myyntiin maalaamiaan iloisen kirjavia
huiveja ja muita tekstiilejä.
Alussa Tiina on pyörittänyt yritystä itsekseen henkilömäärän pikkuhiljaa kasvaessa nykyiseen viiteen. Virkkukoukkusella on kivijalkakauppa Imatralla ja verkkokauppa
sekä jälleenmyyjiä ympäri Suomea. Tänä päivänä Tiina
Kärkäs-Sund suunnittelee monenlaiset tekstiili-, sisustus-ja
painotuotteet tiiminsä kanssa. Uusimpana aluevaltauksena
ovat ihanat Kelpokolttu-mekot ja -tunikat Koukkusen valloittavilla kuoseilla ja mukavalla moneen vartalomalliin sopivalla kaavalla.
Suunnittelutilat sijaitsevat myymälän yläkerrassa Imatralla. Suurista ikkunoista tulvii luonnonvaloa innoittavaan
ympäristöön antaen ihanteelliset olosuhteet taiteen tekemiselle. Jo pienestä pitäen Tiina on inspiroitunut luonnon
äänistä ja väreistä. Lapsuuden kesät mökillä Saimaan saaressa vaikuttavat vahvasti edelleen ja näyttäytyvät tuotteiden kuvituksissa. Piirroksissa voi aistia puiden suhinan ja
lintujen viserryksen sekä tuntea metsän rauhallisuuden ja
lämpimän auringon säteet.
Myymälä Imatralla on makea kuin karamelli! Värikäs ja
eloisa Virkkukoukkunen toivottaa asiakkaat tervetulleeksi
nauttimaan iloisesta ja laadukkaasta arjen luksuksesta.
www.virkkukoukkunen.net
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Friday, October 8th
Imatra Spa
16.00 – 19.00
		

Registration
Spa Lobby

17.00 – 19.00
		

District Board meeting
Meeting room Ukonniemi

17.00 – 19.00
		

Dinner
Hall Pistaasi

19.00 – 20.00
		
		

Welcome to Saimaa
entrepreneur, Saimaa Ambassador
Saimi Hoyer, Sports Hall

7.30
		

Registration continues
in the lower lobby of the Spa

7.30
		

Zonta Market opens
meeting room Jääski

7.45
		

Delegate Info
Sports Hall

8.00

Presentation of Candidates

8.45 District Meeting
		
Weekend Opening
		 Sports Hall
•
Flag Ceremony
•
Karelian Song (Osmos Cosmos)
•
Welcoming speech
		 by Rauni Aineslahti, Chair of District
		 Conference Committee
•
Governor’s welcome, Raisa Valve
•
Greeting from International
		Representative
		 ZI President Elect Ute Scholz
•
Imatra Spa Hotel Greeting
• General informationfor Participants
9.15 – 12.00
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District Meeting session

19.30
		
•
		
•
•
		
•
		

Evening celebration and dinner
Imatra State Hotel
Toast and Greeting
from the City of Imatra
Dinner
Music by Charlotta Kivistö and
Satu Strömberg
Zonta Recognitions: Zonta of the
Year, Lisa Andström recipients

23.30

Shuttle bus to Imatra Spa Hotel

Impiä Vuoksen rantamilla 2017.

Explore Imatra
Entrepreneur Saimi Hoyer.
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Imatra Spa and Imatra State Hotel

Rapids show, Outdoors

Sunday, October 10th

You can view the spa services on the website: imatrankylpyla.fi

Saturday, October 9th

kuva: Attila Szabó

Conference program in Imatra

19.00

8.45
Buses depart from Imatra State
		
Hotel and Imatra Spa Hotel
		 to Three Cross Church
9.00
		
•
•
		
9.45

Memorial service
Three Cross Church
Reverend Ulla Soikkeli, speech
Church musician Heini Vesterinen
music and church presentation
Transition to Concert Hall

11.30
		
•

lunch
main restaurant hall Pistachios
Zonta Market is open

13.00 – 14.00

District Meeting session

14.00 – 14.15

Female Choir Imatran Immet

10.45

Return to the Imatra Spa Hotel

14.15 – 15.00
		
		

Colour phenomenon from Imatra
Virkkukoukkunen, entrepreneur
Tiina Kärkäs-Sund

11.15
•

Closing Ceremony
Handing over the flags

15.00 – 15.45
•

Coffee break
Zonta market open

12.00

Buffet lunch

15.45 – 16.30
Area Meetings
		
Area 1
		 Meeting room Ukonniemi
		
Area 2
		 Meeting Hall Koski
		
Area 3 and 4
		 remain in the sports hall
		
Area 5
		 Meeting Room Imatra
		
Area 6
		 Satamo Cabinet
18.30
		

10.00
•
		
•

12.35 – 13.45
		

Konserttihovi (Concert Hall)
Presentation of the Concert Court
Oili and Juha Räisänen
Music

District Board meeting
meeting room Ukonniemi

Imatran Immet
Imatran Immet on syksyllä 2008 perustettu imatralainen
naiskuoro. Kuoron eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia
naisia yhdistää rakkaus musiikkiin ja esiintymiseen. Kuoro
on 13-vuotisen historiansa aikana uteliaasti kokeillut erilaisia ilmaisun keinoja tavoitteenaan koskettaa ja hauskuuttaa yleisöään.
Kuoron ohjelmiston perusrunkona on suomalainen kansanmusiikkityyliin sävelletty musiikki, mutta kappaleita valitaan ohjelmistoon aina tilanteen ja tarpeen mukaan. Kuoro
tunnetaan Imatralla erityisesti näytelmällisistä konserteistaan. Lisäksi on pienempiä esiintymisiä sekä koko kuoron
että lukuisten pienryhmien voimin. Perinteistä mainittakoon
keväinen sukkanauhaperformanssi, jolloin Taisto Martiskaisen veistämä Imatran Immen patsas Imatran Patopuistossa saa vappunauhansa.
Imatran Immet-kuorolle myönnettiin syksyllä 2017 Imatran kaupungin Taidepalkinto. Kesällä 2020 Immet valittiin
yhdeksi viidestä voittajasta Helenin (Helsingin Energian)
järjestämässä Hyvän energian seura -kilpailussa.
Syksyllä 2019 Impien alaisuuteen perustettiin tyttökuoro
Vuoksen Neiet. Molempia kuoroja johtaa kuorojen perustaja
MuM Hanna Saarela.
Tuoreimpana aluevaltauksena ovat myös korona-aikana
toteutetut musiikkivideot.

SUUREMPAA
SOPIVAMPI

Shuttle bus from spa to
Imatra State Hotel
IMATRA | LAPPEENRANTA

23

Imatra 8.-10.10.2021

NEITSYTNIEMEN

Kartano

K A RTA N O H OT E L L I
I M AT R A
neitsytniemenkartano.fi
+358 45 658 1900

•
•
•
•

Alusasut
Yöasut
Uima-asut
Sukkatuotteet

Erämuseo sijoitetaan nykyisen kaupungintalon tiloihin.

Erä- ja luontokulttuurimuseo
heijastelee Imatran omia arvoja
Tuleva museo korostaa Imatran luonnonläheisyyttä ja kestävän kehityksen arvostusta.
Imatra on hyvien liikenneyhteyksien rajakaupunki, jossa
luonto on merkittävä voimavara. Imatralle avautuva Erä- ja
luontokulttuurimuseo tulee sijaitsemaan Vuoksen rannalla,
jonka virta yhdistää ikiaikaiset kalastus- ja riista- alueet eli
Saimaan ja Laatokan. Museon lähipiirissä on myös Suomen
kansallismaisemaksi valittu Imatrankoski, joka vetää kesäisin tuhansia matkailijoita päivittäisiin koskinäytöksiin.
Imatra on Suomen matkailun syntysija maailmanluokan
luontonähtävyyksien ansiosta ja Suomen kalastusmatkailun
voidaan nähdä alkaneen juuri Vuoksesta. Imatra profiloituu
nykyään aktiivisena, vihreänä ja helposti saavutettavan
kaupunkia, jonka kaupunki strategiassa korostuu kestävä
kehitys.

Museon saavutettavuus
on merkittävä valttikortti
Uusi Erä- ja luontokulttuurimuseo sijaitsee erinomaisten
kulkuyhteyksien varrella. Juna- ja linja- autoyhteydet ovat
vain parinsadan metrin päässä, ja kaupungin keskustaankin
on lyhyt matka. Vilkas rajanylityspaikka ja naapurikaupungin
lentokenttä takaavat myös hyvät kansainväliset yhteydet.
-Koko Saimaan ja Järvi- Suomen matkailualue hyötyy
museosta, Erä- ja luontokulttuurimuseo -hankkeen yhteysjohtaja Tea Laitimo sanoo.
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– Tavoitteenamme on luoda kansainvälisestikin vetovoimainen ja kunnianhimoinen keskus Suomen erä- ja luontokulttuurin kokemiseen ja esittelyyn, mikä on myös yhteiskunnallisesti vaikuttava.

Museo korostaa Imatran kaupungin
kestävän kehityksen strategiaa
Erä- ja luontokulttuurimuseo korostaa entisestään
Imatran luonnonläheisyyttä. Imatran kaupungintalon tilat
muunnetaan elämykselliseen museokäyttöön ja kierrätysarkkitehtuurin hiilineutraalius on merkittävä tapa korostaa
myös kestävää kehitystä ja arkkitehtuurin uusiokäyttömahdollisuuksia. Kyseessä on arvorakennus, joka tarjoaa korkeatasoiset puitteet monipuoliselle, uudenlaiselle museotoiminnalle. Kaupungintalon lisäksi museon toiminnassa
päästään hyödyntämään myös vieressä sijaitsevan Kulttuurikeskus Virran tiloja.
– Museo on visiossamme paikka, jossa opitaan, arvostetaan ja luodaan uutta. Teknologiaa hyödyntämällä museo
voi avata aivan uudenlaisia tapoja kohdata luonto ja sen
tarjoamat elämykset, Laitimo kertoo.
Lopullinen päätös museon rakentamisesta tehdään vasta, kun hankkeen kokonaisrahoitus on selvillä. Museon
toiminta tulee perustumaan erilaisiin kumppanuusverkostoihin.
Uuden Erä- ja luontokulttuurimuseon on suunniteltu
avautuvan yleisölle vuoteen 2025 mennessä.

Alusasujen erikoisliike
IMATRA: Koskenparras 5
LAPPEENRANTA: Kauppakatu 47
SAVONLINNA: Olavinkatu 56

VERKKOKAUPPA:

alexsandra.fi

Tällä kupongilla

– 20%
yhdestä norm.hintaisesta
tuotteesta

Palvelemme: ma- pe 10- 18 la 10- 15
Koskenparras 10, 55100 Imatra
Puh. 010 504 5180 • muotimoda.fi

Suolaiset ja makeat herkut
elämäsi tilaisuuksiin!
Meiltä saat herkulliset
tarjoilut pieniin ja
suuriin juhliin.
Soita ja tilaa
040 556 0121

vuoksenkalastuspuisto.fi
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Imatran Inkeri

Pikkujoululomat

99 €

Sis. mm. majoitus, pikku
joulubuffet, tanssit ja
kylpylä

Toivo Kärjen säveltämä ja Reino Helismaan sanoittama valssi Imatran Inkeri oli 1950-luvun suosituimpia musiikkikappaleita radiossa ja tanssilavoilla.
Tarinan mukaan Reino Helismaa tapasi
Imatralla ihastuttavan naisen, jota ei
saanut valloitettua, mutta joka jäi hänen
mieleensä. Tästä kokemuksesta syntyi
sanoitus tälle suositulle kappaleelle.

Kysy myös
tilavia lomaasuntoja!

Vuonna 1970 Imatran Nuorkauppakamari päätti nimetä tunnetun imatralaisen, kirjailija Hilja Valtosen Imatran
Inkeriksi. Ensimmäisen Inkerin seuraajiksi on valittu tämän jälkeen joka vuosi
uusi aktiivinen imatralainen nainen. Kriteereiksi Inkerille on määritelty toiminta
Imatran hyväksi ja Imatran tekeminen
tunnetuksi omalla toiminnallaan, omalla alallaan. Imatran Inkerit edustavat jo
lähes kaikkia ammattialoja ja lukuisia
harrastusmuotoja.

Alkaen

Suomalainen
joulu kylpylässä

345 €
/ hlö / 3 vrk / 2 hh

Tulevan Inkerin ’kosinta’ tapahtuu
Nuorkauppakamarin toimesta keväällä,
mutta henkilö pidetään kaikilta muilta
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imatrankylpyla.fi
myynti@imatrankylpyla.fi
p. 0300 870 502

Puhelun hinta (+0,69 €/min +pvm/mpm)

Joululoma 3 vrk, 23.–26.12.
Varaukset ja lisätiedot

Imatran Inkereitä Imatra-päivänä
2018.
tarkoin salassa elokuussa pidettävään
Imatra-päivään saakka. Inkerille valmistetaan ’virkapuvuksi’ karjalaisen
kansannaisen perinteisen asun feresin
mallin mukaan tehty liivimekko, johon
kuuluu myös esiliina, päänauha tai joskus päähine. Inkeri valitsee itse mieluisat kankaat ja suunnittelee somisteet.
Asuun kuuluu myös Imatrankosken
pohjasta haetusta kivestä tehty riipus.
Lisäksi Inkerien hartioilla on valkoinen,
punapoiminnalla koristeltu villahuivi.
Imatran kaupunki lahjoittaa hopeisen
Kalevala-korun valmistaman Imatra-soljen pitämään huivia hartialla.
Uusin Imatran Inkeri on liikunta-alan

Noora Kähkönen.
yrittäjä Noora Kähkönen. Hän on järjestyksessä 52. Imatran Inkeri.
Kirjoittaja Hanna Ollikainen on 44.
Imatran Inkeri.

Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä

Tule viettämään ihanan kiireetöntä, perinteistä suomalaista joulua!
Imatran Kylpylässä pöydät notkuvat jouluherkkuja ja meillä on
myös monipuolista jouluohjelmaa. Varaa nyt peruutusoikeudella.

Alk. 345 € / hlö / 2 hh / 3 vrk

Kuva Katri Lätt-Shahmardan

Äärellä virran vuolaan, rajoilla Karjalan, Partaalla kosken kuulun, Imatran
kuohuvan, kohtasin tyttösen kauniin
ja ihanan, silmissä välke kuin vaahdossa Imatran. Nimeään kysyin, hän
lausui: Imatran Inkeri.

alk. hlö / vrk / 2 hh

Hintaan sis. majoitus, aamiaiset, joulun
ajan ruokailuja, elämyskylpylän 16 altaan
ja vesiliukujen vapaa käyttö, joulupukin
vierailu ja muuta jouluohjelmaa, kuntosali,
pysäköinti ja wifi. Mahdollisuus edullisiin
lisävuorokausiin.

Myös Imatran Zonta-kerhon puheenjohtaja Rauni
Aineslahti on yksi Imatran
Inkereistä vuodelta 1999.

Ruokolahden kunta sijaitsee keskellä
Etelä-Karjalaa, Imatran kaupungin naapurissa. Kunta ja seurakunta on perustettu yli 440 vuotta sitten. Kunta on pinta- alaltaan laaja, 1 220 km2 (maata 943
km2 ja vettä 276 km2). Saimaan lisäksi
kunnassa on yli 500 järveä ja lampea.
Upea luonto on houkutellut puoleensa
matkailijoita ja loma-asuntoja on lähes 4
000 kappaletta.
Kunnan vakinaisten asukkaiden määrä on noin 5 000. Asukkaat ovat hajautuneet 90 kylälle.
Vuonna 1947 Ruokolahden asukasluku oli 30 600 ja kunta oli asukasluvultaan
Suomen suurin maalaiskunta. Vuonna
1948 Imatra erosi Ruokolahdesta. Tästä syystä Ruokolahtea kutsutaan usein
”emäpitäjäksi”. 1947 pidettiin Suur-Ruokolahden viimeinen valtuuston kokous.
Taiteilija Albert Edelfelt teki vuonna

Kuva: Kansallisgalleria

1887 matkan Ruokolahdelle ja asui kansanparantaja Elli Jäppisen kodissa. Elli
Jäppinen opasti taiteilijaa löytämään sopivia malleja ollen mallina itsekin. ”Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä”-maa-

laus on yksi Edelfeltin
pääteoksista. Se on myös
tunnetuimpia hänen naturalistisista maalauksistaan.
Taulu noudattaa 1800-luvulle ominaista pyrkimystä
aidon kansan tunteiden
vapaaseen realistiseen kuvaamiseen
Kun taulu kohta valmistuttuaan aloitti näytelykierrokseen suurissa taidekeskuksisa.sai se osakseen
ennennäkemätöntä huomiota.
Alkuperäinen taulu on
Ateneumin kokoelmissa. Ruokolahden
kunnanvirastossa, valtuustosalin seinällä on Alli von Boehmin tekemä jäljennös Albert Edelfeltin taulusta.

Helena Kosonen
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Musiikin monitoiminaiset
Musiikkialan monitoimitaiturit Satu Strömberg ja Charlotta Kivistö ovat musisoineet yhdessä toistakymmentä vuotta
niin klassisen kuin kevyen musiikin parissa.
Imatralta kotoisin oleva Satu työskentelee Suomen kansallisoopperassa lauluosaston päällikkönä. Päätyönsä ohella
Satu on monipuolinen esiintyjä, jonka ohjelmistoon kuuluu
laaja valikoima niin klassista kuin kevyttä musiikkia laulaen,
viululla tai pianolla soitettuna. Charlotta toimii Hyvinkään Orkesterin intendenttinä ja keikkailee ahkerasti toimien milloin
kanttorina, milloin teatterimuusikkona tai sinfoniaorkesterin
viulistina. Lisäksi Charlotta säveltää ja sovittaa musiikkia ja
on aktiivinen toimija Hyvinkään seudun kulttuurielämässä.
Zonta-järjestön työ parantaa tyttöjen ja naisten elämää
sekä voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa on duon
sydäntä lähellä. Charlotta on Hyvinkään Zonta- kerhon jäsen.

Satu Strömberg ja Charlotta Kivistö

tralla.
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Katso vinkit

vuodenparasloma.fi
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Imatra 8.-10.10.2021

Löydä
Saimaan
kätketyt
aarteet

Maailman tuulista Punkaharjulle
lituksen kansallispuistokummi. Saimi on
vangitseva tarinankertoja sekä vahvaluonteinen tekijä, joka tunnetaan myös
intohimoisena luonto-ja sieni-ihmisenä.
Hänen omien sanojensa mukaan
”tärkein perintö, jonka tulen koskaan
vanhemmiltani saamaan, on luontosuhteeni.” Sienestyksen lisäksi hän puhuu
mielellään Punkaharjun alueesta, luonnosta sekä yrittäjyydestä Saimi tekee
puheellaan sen, mitä vaikuttava puhe
parhaimmillaan saa aikaan: herättää
tunteita ja sytyttää kipinän toimintaan.

Saimi Hoyer (omaa sukua Nousiainen) on yksi kautta aikojen
menestyksekkäimmistä suomalaisista malleista.
Saimi on syntynyt Helsingissä, mutta
hänen isänsä suku on kotoisin Punkaharjulta, missä Saimi on viettänyt kaikki
lapsuutensa kesät. Kymmenen vuotta
hän asui ja työskenteli ulkomailla, muun
muassa Pariisiissa, New Yorkissa ja
Milanossa, mutta huippumalliuransa jälkeen hän muutti Punkaharjulle, missä
hän nyt asuu lastensa kanssa Puruveden kirkkaiden vesien äärellä.
Saimille on kehittynyt syvä ja lämmin
suhde Saimaan järviluontoon Punkaharjulla vietettyjen lapsuuden kesien
myötä. Ja niinpä, vaikka Saimi tuntee,
että hänen kotimaansa on Italia, kuuluu
hänen sielunsa Punkaharjulle ja Saimaalle. Hän on myös tunnettu Punkaharjun puolesta puhuja sekä Metsähal-

Hotelli Punkaharju

Saimi on tunnettu Punkaharjun puolesta puhuja.

Kansallismaisemassa sijaitseva historiallinen Hotelli Punkaharju on kaikilla
aisteilla koettava ilmiö, jossa yhdistyvät
rakkaus metsä-ja järviluontoon, taiteeseen ja kulttuuriin. Saimi Hoyerin emännöimässä hotellissa nautitaan upeista
näyttelyistä, huippuesiintyjistä ja ainutlaatuisista kursseista, palkittuja makuelämyksiä unohtamatta.

ONNI S T UNEE T
TA PA H T UM AT

Saimaa Geopark on nyt UNESCO Global Geoparkstatuksen ansainnut kansainvälisen tason geopark. Geopark on luontomatkailukonsepti, jossa
yhdistyvät alueen merkittävä geologinen perintö, maisemat ja nähtävyydet. Kulttuuri – ja luonnonperintö tulee myös esille kohteissa, toiminnoissa ja matkailutuotteissa. Saimaan syleilyssä
löydät meidän kätketyt aarteet, ne ovat kätesi ja
silmiesi ulottuvilla.

ja palvelut osoitteesta: saimaageopark.fi/
yrityspartnerit ja luontomatkailuportaalista
Outdoor Active outdooractive.com (Saimaa
Geopark).

Saimaa Geoparkin yrityspartnerit tarjoavat
matkailijoille tuotteitaan ja palveluita hersyvällä savolais-karjalais-mentaliteetilla ryyditettynä. Kurkkaa Saimaa Geopark Partner-tuotteet

Saimaa Geoparkin geokohteet tarjoavat ihania
hiekkarantoja, kuuluisia siirtolohkareita ja mystisiä kalliojyrkänteitä. Jos mietit mikä on geokohde, niin vastaus löytyy meidän nettisivuilta
saimaageopark.fi/kohteet.

Partnereiden tarjonta kattaa aktiviteetit, ruokamatkailun, vesillä oleilun ja retkiopastukset. Partnerit toimivat tietenkin vastuullisen matkailun
periaatteiden mukaisesti.

Tule meille oljamiin – viihtymään ja olemaan!
Zonta International Piiri 20
Kevätseminaari, Hämeenlinna Verkatehdas
23.-24.4.2022
Tervetuloa!

saimaageopark.fi
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