Kalevalainen Kajaani
Elias Lönnrot toimi Kajaanin piirin ja linnan lääkärinä vuosina 1833 - 1853. Hän teki Kajaanista
käsin laajoja rokotus- ja runonkeruumatkoja Karjalan laulumaille ja loi Kalevalan muistiinmerkittyjen runojen pohjalta. Lönnrot oli kansallisen itsetunnon kohottaja, tiedemies,
kansanvalistaja ja tietokirjailija sekä suomen kielen sanaston kehittäjä, lehtimies, virsirunoilija ja kulttuurivaikuttaja.

Opas kertoo myös runoruhtinas Eino Leinon lapsuudesta ja kotimaisemista ja voimme vierailla
myös Eino Leino -perinnetalossa.

Kalevalainen kierroksemme jatkuu Oulujärven mai- Lönnrot asui vuosina 1834 - 1835 Hövelön torpassa
semiin Paltaniemelle, jossa käymme vuonna 1726 samassa pihapiirissä, missä Eino Leino myöhemrakennetussa Kuvakirkossa ja Keisarintallissa, joka
min syntyi. Elias Lönnrotin
on muistona Aleksanteri I:n vierailusta.
ja Eino Leinon perintöä vaalitaan nyt
Eino Leino
-talossa.
Leino tunnustautui
Lönnrotin
perilliseksi
- hän käytti
mm.kalevalamittaa teoksissaan. Ryhmä voi
nauttia ennakkoon
tilatut kahvit EinoLeino -talolla. Leino-talon
pääsymaksu on 2€/henkilö.
Seuraava kohteemme on
arkkitehtuuristaan palkittu
Kaukametsän kongressi- ja
kulttuurikeskus, johon kuuluvat
musiikkiopisto, kansalaisopisto,

kongressi- ja konserttisali
sekä hotelli Scandic
Kajanus ja vesiliikuntakeskus
Kaukavesi.
Kaukavesi.

Kajaanin
Matkailuoppaat ry
Vuoden opas 2015 -yhdistys

Tämän retken kiinnostavia kohteita ovat myös Kajaanin Raatihuone
- Elias Lönnrot -seuran ylläpitämä Elias
Lönnrot -keskus - sekä Elias Lönnrotin yrttimaa.

Puh. 044 500 5276
Puh. 044 500 4471

Kierroksen yhteyteen voi yhdistää Elias Lönnrotin puolison Maria
Piponiuksen rooliesityksen, jonka kesto on
noin 10 minuuttia ja hinta 55 €.
Bussi
palaa lähtöpaikkaan ja kierros päättyy.
museoon.
Ryhmä voi jatkaa ohjelmaansa ostoksilla
vaikkapa R-Collectionin myymälässä, Pekka
Heikkisen kahvilassa tai omatoimisella tutustumisella Kainuun Museoon tai Kajaanin
taidemuseoon.
Retkipäivän opastuksen kesto on 3 tuntia ja hinta
ryhmältä 125 €, mikä jaettuna 35 henkilön kesken
on vain 3,55 € henkilöä kohden. Palkkio sisältää
oppaan palkan ja kaikki työnantajamaksut. Opas
voi tarvittaessa varata bussin ryhmän käyttöön ja
ryhmä maksaa sen liikennöitsijälle. Yhdistyksellä
on toiminnan vastuuvakuutus, mutta yhdistys ei
vakuuta ryhmiä tapaturman varalta.

kajaanin.matkailuoppaat@gmail.com
t

Löydät meidät myös
Facebookista ja Instagramista
Layout: Mervi Holappa / Kulttuuri-Kainuu

Tutustumme kaupungin keskustan kierroksella
Elias Lönnrotiin ja hänen toimintaansa Kajaanissa
unohtamatta kaupungin nykypäivää.

Kajaanin ruokaravintolat ja
kahvilat löytyvät Kajaanin
esitteistä ja osoitteesta

