Elias Lönnrotin matkassa Paikkarin torpasta
Lammintalolle - kotiseuturetki Sammatin maisemissa
la - su 14. - 15.6.
Keskellä kesäkuuta la - su 14.-15.6. kuljetaan Elias Lönnrotin matkassa Paikkarin
torpasta Lammintalolle. Tapahtuma on matka menneisyyteen 1800-luvun
maailmaan: Elias Lönnrotin lapsuuteen ja perhe-elämään, elämäntyöhön ja
saavutuksiin, Sammatin Haarjärven kylän elämään, paikkoihin ja ihmisiin. Sekä
Paikkarin torpalla että Lammintalolla on viikonlopun ajan avoimet ovet.
Lapsille on musiikkia, leikkiä, askartelua, hevosajelua. Paikkarin torpalla
voi tutustua Eliaksen lapsuuden kotiin ja 1800-luvun alun elämään. Ajan
lapsuuteen kuului työnteko, mutta leikkiäkin ehti. Millaisia olivat pikku Eliaksen
leikit? Lammintalolla voi tutustua Lönnrotien perhe-elämään ja tytärten
maailmaan. Lammilla voi osallistua leikkimieliseen kasvienetsintäkisaankin.
Sekä Paikkarilla että Lammilla voi kokeilla taitojaan puujaloilla kävelyssä. Myös
kesälampaat ovat taas Paikkarin lammashaassa.
Paikkarin vieressä olevassa Miinan mökissä Sammattiseuran ja Paikkarin
torpan tuen henkilöt kertovat Miinan mökistä, sen asukkaasta Vilhelmiina
Lönnrotista sekä Elias Lönnrotin elämästä ja merkityksestä Sammatille. Noin
puolen tunnin tietoiskut ovat tunnin välein lauantaina alkaen klo 14 ja
sunnuntaina klo 12 eteenpäin. Mökissä on myös myyjäiset.
Vastapäätä Miinan mökkiä on Paikkarin Marttojen Parvin tupa, joka toimii
tapahtuman aikana kahvilana. Siitä voi jatkaa Lammintietä Lammintalolle.
Tienvarren historiaa valaistaan opastein. Lammintien teetti kulkukelpoiseksi
Elias Lönnrot aikoinaan. Lauantaina voi kulkea oppaan kanssa matkan jalan.
Innokkaimmat voivat vaikka kiivetä korkealle Pekkarinmäelle ihailemaan
maisemia. Ja mihin liittyykään Kupparinkurvi ja Tikkuhöylänmäki? Matkan
puolivälissä on mehupysäkki ja jotain yllätyksiäkin. Sunnuntaina osan matkaa voi
taittaa hevoskyydillä. Lammille toki pääsee omalla autollakin. Myös polkupyörä
on mukava väline. Jos Lammilta takaisin matkaamiseen kävellen ei riitä voimia,
niin paluukyytiä on tarvittaessa tarjolla.
Lammintalolle voi lähteä lauantai-aamuna Parvin tuvalta jo klo 10
villivihannesasiantuntijan, Ossi Kakon, seurassa kävellen. Lammilla

tutustutaan villivihannesten käyttöön. Iltapäivällä on toinen opastettu kävely,
joka keskittyy tievarren paikallishistoriaan. Lauantai-iltapäivällä Lammilla on
musiikkiesitys koko perheelle. Sammatti World Music School esiintyy ja uusi
naiskuoro esittää kansanlauluja.
Sunnuntaina Paikkarin torpalla on lastenkonsertti ja perinnesoitinten
näyttely. Näyttelyssä voi kokeilla myös soittimia. Tarina Muurikki-lehmästä
kuljettaa lapset noin 150 vuotta ajassa taaksepäin. Konsertissa kuullaan,
minkälainen musiikki tuolloin Suomessa soi.
Konsertti ja näyttely on Kulttuuriosuuskunta Uulun tuotantoa.
Kulttuuriosuuskunta Uulu on ainutlaatuinen kuuden etnomusikologin ja yhden
perinnesoitinten rakentajan muodostama kansan- ja maailman musiikkien yritys.
Soitinkokoelmaan kuuluu sekä suomalaisia perinnesoittimia että soittimia
maailman eri kolkista.
Lammilla on sunnuntai-iltapäivällä kantelesoittamo. Halukkaat voivat
osallistua soittoon tai vain kuuntelemiseen. Ideana on yhdessä soittamisen ilo.
Soittamoa vetää Julia Ritvas. Paikalla voi myös kokeilla
viisikielistä kannelta, jos ei ole aiemmin soittanut. Samalla kuullaan
haarjärveläisen Irma Särmäharjun runoja.
Myös kaikille suomalaisille tuttuja niskavuorelaisia liikuskelee viikonlopun aikana
Paikkarilla. Lauantai-iltana Paikkarin Sampomäellä saa ensi-iltansa
Vaahterateatterin kesänäytelmä Niskavuoren leipä.
Tilaisuudet ovat maksuttomia lukuunottamatta hevosajelua ja näytelmää.
Tapahtumakokonaisuuden järjestäjinä ovat Paikkarin torppa ja Lammintalo sekä
Paikkarin torpan tuki, Paikkarin Martat, Sammattiseura, Sampoyhdistys ja
Vaahterateatteri.
Lisätiedot www.paikkari.info.
Tapahtuman aikataulu:
Paikkarin torppa avoinna klo 11-17, oppaat esittelevät torppaa, pihapiirissä

1800-luvun lasten elämään liittyvää puuhaa
Lammintalo avoinna klo 12-17 (la klo 11-17), oppaat kertovat elämästä
Lammilla. Kasvienetsintäkisaa, näyttely, kirjamyynti, askartelua lapsille,
puujaloilla kävelyä
Lammintie: tien varrella paikalliseen historiaan liittyviä opasteita, mehupiste
Parvin tuvan kahvila avoinna klo 12-17
Miinan mökki avoinna la 13 -17 ja su 11-17, myyjäiset, mökin esittelyä
LAUANTAI 14.6.2014
10.00

Opastettu kävely villivihannesasiantuntija Ossi Kakon johdolla
Parvin tuvalta Lammintalolle

11.30

Villivihannesten keruusta ja käytöstä, Lammintalo

14.00

Eeva-Kaisa Linna, Elias Lönnrot ja Karjalan ortodoksit, Miinan
mökki

14.30

Opastettu kävely Lammintietä Parvin tuvalta Lammille

15.00

Reino Rannikko, Miinan mökin historiaa, Miinan mökki

15.30-17.00 Musiikkia koko perheelle: Sammatti World Music School
esiintyy ja uusi naiskuoro esittää kansanlauluja, Lammintalo
17.00

Niskavuoren leipä, Vaahterateatteri, Paikkarin Sampomäki

SUNNUNTAINA 15.6.2014
Hevosajelua Parvin tuvalta klo 12.30 - 15.30
Perinnesoitinnäyttely Paikkarin vahtimestarirakennuksessa klo 13 - 15
Kantelesoittamo ja Irma Särmäharjun runoja Lammintalossa klo 14 - 17
12.00

Timo Eränkö, Lohjalainen kotiseututyö, Miinan mökki

13.00

Hannele Lahtinen, Miinan merkitys Elias Lönnrotille ja Sammatille,
Miinan mökki

13.30

Lastenkonsertti, Muurikki ja metsän väki (30 min.), Paikkarin
pihapiirissä

14.00

Risto Piekka, Elias Lönnrot Sammatissa, Miinan mökki

Tapahtumapaikat Sammatissa:
Paikkarin torppa, Elias Lönnrotin synnyinkoti, Torpantie 20
Lammintalo, Elias Lönnrotin vanhuudenkoti, Lammintie 399

Miinan mökki, Torpantie 2
Parvin tupa, Lammintie 5
Sampomäki, kesäteatteri Paikkarin torpan pihapiirissä
__________________
Muina aikoina Paikkarin torppa on avoinna 10.8. asti ke - su klo 11 -17
(www.visitlohja.fi);
Lammintalo 17.8. asti la - su klo 12 - 17 (www.kulttuuriperinto.fi);
Miinan mökki: käsityönäyttely 21.– 29.6, taidenäyttelyitä 2.7. - 5.8. klo 11-17
(www.sammattiseura.fi).
Vaahterateatterin kesänäytelmän esityksiä on 4.7. asti.

