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Puheenjohtajan omaposti

Tämän runsaslumisen talven keskellä voi harrastaa talvisia juttuja, mutta muutakin on

yhdistyksemme puitteissa tarjolla. Tämä tiedotteen ilmestyessä ilmassa on vielä paljon

epävarmuustekijöitä vallitsevan pandemian takia. Sen johdosta suunnitellut tapahtumat saatetaan

joutua perumaan tai siirtämään. Se ei estä ilmoittautumasta, peruutukset hoidetaan ajoissa ja

tarpeeksi joustavalla tavalla. Ohjelmatarjonta noudattelee syksyllä hyväksyttyä

toimintasuunnitelmaa ja toivottavasti mahdollisimman monelle löytyy oma kohteensa.

Edelleen uusien kohteiden ehdotukset ovat hallitukselle hyvänä pohjana toimintamme

monipuolistamiseksi. Toivottavasti ”joku kaunis päivä” voimme palata uuteen normaaliin eikä

peruutuksia tarvitse koko ajan painottaa.

Talven terveisin kevättä odotellessa

Matti Niemeläinen

PS: kannattaa käydä kotisivuillamme - päivitämme niitä koko ajan!

Makumatka Buttenhoffille 10.3.2022

Perinteinen makumatka tehdään tänä vuonna Ravintola Buttenhoffiin torstaina 10.3.22 alkaen klo

18.00. Ruokailun aiheena on perinteinen, vähintään kolmen ruokalajin ”Lapin menu”. Matka

juomineen ja ruokineen maksetaan suoraan ravintolalle, ruoan hinta noin 40 euroa.

Kyselyt ja ilmoittautumiset Matti Niemeläiselle perjantaihin 4.3.22 mennessä, puh. 040 513 5321

tai matti.niemelainen@gmail.com.

Kevätkokous ja musikaali ”James Dean – ikuisesti sinun” 3.4.2022

Imatran Matkailuyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 3.4.2022 klo

14.30 kulttuuritalo Virrassa, kirjaston alakerrassa olevassa Vierashuoneessa (käynti kaupungintalon

puoleiselta pyörätieltä).  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Kokouksen jälkeen siirrymme Karelia-saliin seuraamaan Ruokolahden Musiikkiteatterin nostalgista

musikaalia ”James Dean – ikuisesti sinun”. Esitys alkaa klo 16. Lipun hinta on 28 €. Ilmoittautumiset

sekä kokoukseen että musikaaliin Marja Lankiselle 22.3.2022 mennessä

marjalankinen0@gmail.com tai p. 040 574 0433.

Imatra Ballet Juhlagaala pääsiäisenä la 16.4. ja su 17.4.2022

Imatra Ballet Juhlagaala esitetään tulevana pääsiäisenä kulttuuritalo Virran Karelia-salissa. Esitys on

MKB Saimaa Arts & Marketingin ja St. Petersburg Ballet Theatren yhteistuotanto. Lavalla nähdään

otteita aikaisemmin Imatra Balletissa esitetyistä klassikkoteoksista, kuten Joutsenlampi, Giselle,

Don Quijote, Pähkinänsärkijä ja Prinsessa Ruusunen.

Pandemiatilanne siirsi juhlagaalan uudelta vuodelta pääsiäiseen. Esitykset ovat la 16.4. klo 17, su

17.4. klo 14 ja klo 18.30. Matkailuyhdistykselle varatut liput siirtyvät automaattisesti lauantain klo

17 esitykseen. Halutessaan lipun voi siirtää sunnuntain klo 14 tai klo 18.30 näytökseen.
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Lippujen hinnat ovat jäsenille 50 € permanto ja 45 € parvi, lapset alle 12 v 35 €. Ei-jäsenille

lippujen hinnat ovat 56 €/49 €. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Marja Lankiselle 18.3.2022

mennessä puh. 040 574 0433 tai marjalankinen0@gmail.com.

Mikäli näytösajat eivät sovi, lipun hinta maksetaan takaisin. Takaisinmaksuun tarvitaan pankkitilin

numero, joka toimitetaan Matti Niemeläiselle joko sähköpostilla matti.niemelainen@gmail.com tai

puh. 040 513 5321. Jos lipun haluaa siirtää sunnuntain näytökseen, tulee siitä ilmoittaa Marja

Lankiselle marjalankinen0@gmail.com tai puh. 040 574 0433.

Teatteriesitys ”Rakkauskirjeitä” Imatran Teatterissa ti 3.5.2022 klo 19

”Rakkauskirjeitä” on kahden hengen näytelmä, jonka rooleissa nähdään yhdet Suomen

rakastetuimmista näyttelijöistä, Seela Sella ja Esko Roine. Näytelmän luonteeseen kuuluu, että sitä

ei missään nimessä saa opetella ulkoa, vaan esitys tapahtuu hetkessä, tässä ja nyt. Luvassa ei ole

pikkusievää muistelua tai kaihoisaa nostalgiaa, vaan kirjeenvaihto on aitoa ja elämänmakuista,

räävitöntä ja hauskaa.

Lipun hinta 33 €. Ilmoittautumiset Marja Lankiselle pe 30.3.2022 mennessä puh. 040 574 0433 tai
email marjalankinen0@gmail.com

Retki Tuusulanjärven lumoaviin kulttuurikohteisiin ja maisemiin 16.-17.6.2022

Kauan odotettu Tuusulanjärven retki toteutetaan tulevana kesänä to-pe 16.-17.6.2022.

Torstaina tutustutaan opastetulla kierroksella Tuusulanjärven Taiteilijayhteisön syntyyn ja elämään

ja vieraillaan Ainolassa ja Halosenniemessä uppoutuen kansallisromanttisten taiteilijakotien

historialliseen tunnelmaan.

Majoittuminen on Hotelli Krapin alueella Onnelan majoitusrakennuksissa luonnonkauniilla

niemellä Tuusulanjärven rannalla. Päivällinen nautitaan Krapin kuulusta pitopöydästä ennen illan

kruunaavaa Krapin kesäteatterin menestysfarssia ”Voi veljet”. Perjantaina tutustutaan vielä

Lottamuseoon ja retkikohde Koiramäen Pajutalliin, jossa on mm. sisustustuotteita ja kahvila.

Retken hinta/henkilö:

Peruspaketti (sisältää kuljetuksen, majoituksen, 3 ruokailua, museoiden pääsymaksut ja

opastukset) 224,50€. Peruspaketti+kesäteatteri 257,50€.

Museokortin omaaville: peruspaketti 201,50€, peruspaketti+kesäteatteri 234,50€.

Kaikissa paketeissa ei-jäsenille lisähinta 25€/hlö, sekä 1 hengen huoneen lisä 45€.

Matkalle mahtuu 50 henkilöä (minimimäärä 40). Lähtö torstaina 16.7.22 Kyytibussin autolla

Rasilasta klo 7.30, Vuoksenniskalta klo 7.45, Keskusasemalta klo 7.55 ja Olavinkadulta klo 8.00.

Paluu perjantaina Imatralle noin klo 17. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.4.2022 mennessä Pirjo

Reinikaiselle, puh. 044 721 3028, email: reinikainen.pirre@gmail.com

Carmen -ooppera Olavinlinnassa 5.7.2022

Savonlinnan Oopperajuhlien esitykset siirtyivät koronapandemian takia vuodella, niin myös
Carmen-oopperan, jonka verevä tarina, tarttuvat sävelmät ja kiihkeät espanjalaiset rytmit ovat
tehneet Georges Bizet'n teoksesta maailman suosituimman oopperan. Tutut melodiat siivittävät
kohtalontäyteistä rakkaustarinaa, joka sijoittuu 1930-luvun levottomaan Espanjaan.
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Olemme varanneet 50 lippua Carmeniin tiistaina 5.7.2022. Esitys alkaa klo 19.00, kesto noin 3½
tuntia, yksi väliaika. Oopperan jälkeen alkaa kotimatka.

Ennen Oopperaa Savonlinnassa nousemme n. klo 16.00 aitoon sisävesihöyrylaivaan S/S Saaristo,
joka vie meidät noin 2 tuntia kestävälle maisemaristeilylle. Matkalla nautimme laivan maittavan
lohikeiton lisukkeineen ja jälkiruokakahveineen. Risteilyn jälkeen rantaudumme Olavinlinnan
laivalaituriin, josta kävelemme suoraan oopperan katsomoon.

Matkan hinta jäsenille 215€ , ei-jäsenille 230€. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Marja-Terttu Vilkko
p. 050 303 4009 tai marjaterttuvilkko@gmail.com viimeistään 25.3.2022. Jo ilmoittautuneet,
vahvistakaa lähtönne, kiitos! Lähtöajat: Rasila klo 12.00, Vuoksenniskan tori klo 12.15,
Matkakeskus klo 12.25, Koulukadun pysäkki klo 12.35, Olavinkatu klo 12.45.

Retki Hamina Tattoon sotilasmusiikkifestivaaleille to 14.7.2022

Maailman parhaat sotilassoittokunnat saapuvat esiintymään Haminaan, sinne siis mennään

torstaina 14.7.2022!  Akrobaattiset kuviomarssiesitykset ja briljantti soitto kisaavat kansainvälisten

univormujen loiston kanssa Bastion tapahtuma-areenalla.

Matkalla nautitaan kahvit Ylämaan Korupirtissä ja tutustutaan Jalokivimuseoon. Päivällinen

nautitaan klo 16 Haminan Lounashuone Kerholla, jonka jälkeen on pari tuntia vapaata aikaa

tutustua keskustan nähtävyyksiin, festivaalialueen myyntikojuihin, musiikkiesityksiin tai

linnoitusalueen yksityispihoihin. Klo 19 alkaa illan huipennuksena värikäs ja vauhdikas

marssishowesitys, jossa esiintyvät kaikki festivaalin sotilassoittokunnat yhdessä ja erikseen.

Esityksen kesto on n. 2 tuntia (ei väliaikaa).

Retken hinta on 118€/hlö, ei-jäsenet 143€/hlö. Hinta sisältää kuljetuksen, kahvit, museon

pääsymaksun, päivällisen ja marssishow’n pääsylipun. Lähtö Kyytibussien linja-autolla Rasilasta klo

12.30, Vuoksenniskalta klo 12.45, Keskusasemalta klo 12.55 ja Olavinkadulta klo 13.00. Paluu

Imatralle noin klo 23. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 7.3.2022 mennessä Pirjo Reinikaiselle, puh.

044 721 3028 tai email reinikainen.pirre@gmail.com.

Yhdistyksen hallitus 2022 /yhteystiedot:
Matti Niemeläinen puheenjohtaja p. 040 513 5321 / matti.niemelainen@gmail.com

Liisa Airas p. 040 548 0630 / liisa.airas@gmail.com

Mauri Inkinen p. 040 587 4810 / mauri.inkinen1@gmail.com

Sirpa Jääskeläinen varapuheenj.p. 040 580 2851 / jaaskelainensirpahelena@gmail.com

Taisto Kainulainen p. 0400 655 848 / taistokainulainen@hotmail.com

Marja Lankinen jäsenasiat p. 040 574 0433 / marjalankinen0@gmail.com

Irma Lappalainen p. 050 366 4529 / irma.lappalainen@live.fi

Pirjo Reinikainen verkkosivut p. 044 721 3028 / reinikainen.pirre@gmail.com

Eijariitta Solja p. 050 542 3532 / eija.pirkka@gmail.com

Marja-Terttu Vilkko p. 050 303 4009 / marjaterttuvilkko@gmail.com

Johanna Väkeväinen sihteeri p. 040 545 4079 / johanna.vakevainen10@gmail.com

Helena Silvennoinen taloudenhoitaja

www.imatranmatkailuyhdistys.fi
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