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AVOIMET MAATILAT
perjantaina 21.9. klo 11–20 
lauantaina 22.9. klo 11–20 
sunnuntaina 23.9. klo 11–17* 
*Huom! Vain ne vierailukohteet, joiden kohdalla 
lukee Auki sunnuntaina ovat avoinna ja ottavat 
vierailijoita vastaan sunnuntaina. 

1. Bolstaholms Gård  
Lapsiystävällinen maatila, jossa on paljon hauskaa 
tekemistä koko perheelle. Myynnissä tilan mureaa 
pihvilihaa, meetvursteja, grillimakkaroita, savus-
tettua palapaistia, lehtipihviä sekä paljon muita 
paikallistuotteita. Jauhelihaa ja mausteseoksia 
erikoishintaan. Näyttely, jossa ahvenanmaalaista 
taidetta. Kansallispukukulkue ja kansantanssiesi-
tys. Myynnissä Getalöpare-kaitaliinoja, joissa on 
sama kuvio kuin Getan kansallispuvussa, ja paikal-
lisia koruja (Getasmycket). 
Vaahteroiden katveessa kahvio, jossa voit nauttia 
suosittuja Bolstaholmin hampurilaisia ja leivon-
naisia. Kymmenen ensimmäistä vierailijaa saa pe-
su ilmaisen Bolstaholmin hampurilaisen!
Janke Berglund kertoo tilan historiasta (ruotsiksi) 
pe klo 14 ja 19, la klo 12, 14, 17 ja 19 ja su klo 13 ja 
15. Poniratsastusta pe klo 14–15 ja 16–18, la klo 
12–13 ja 16–18 ja su klo 13–16. Ahvenanmaan 
kansallispukukulkue la klo 16 ja kansantanssiesitys. 
Huom! Avoinna pe-la klo 21 asti.

 Poniratsastusta, potkutraktoriralli, kasvomaa-
lausta, ilmakivääriammuntaa, aarteenetsin-
tää heinäkasasta, mekaaninen rodeohärkä, 
traktoriajelu laitumelle, labyrintti ym.

 Charolais-lihakarjaa, kanoja, lampaita ja 
hevosia.

 Bolstaholmin hampurilainen, makkarahampu-
rilainen, kasvishampurilainen, jossa täytteenä 
luomuvihanneksia, olutta.

 Kahvia, omenainen Bolstaholmin leivos ja 
vastaleivottuja pullia yms. 

 Sopii liikuntarajoitteisille. Valitettavasti ei 
inva-WC:tä.

Bolstaholmsvägen 22, 22340 Geta 
GPS: 60.353608, 19.875643 
Henrik Sundberg, 0457 313 5400 
www.bolstaholm.ax 

2. Marskogens Lamm
Tervetuloa pienelle lampaisiin erikoistuneelle per-
hetilalle, jossa sijaitsee myös lihanleikkaamo ja sa-
vustamo. Tilan makkara- ja savulihatuotteet ovat 
menestyneet useissa artesaaniruokakilpailuissa.
Pub Svarta Gumsenissa voit nauttia kupillisen 
kahvia ja herkullisia leivonnaisia tai syödä kevyen 
aterian.
Tilamyymälässä on myynnissä tilan omia liha-
tuotteita, pakastettua lampaanlihaa ja muita 
ahvenanmaalaisia tuotteita. Lisäksi myynnissä lei-
vonnaisia, vihanneksia, käsitöitä, omenatuotteita 
ja paljon muuta!

 Lampaita.

 Pub Svarta Gumsen tarjoilee lammasruokia ja 
Stallhagenin olutta.

 Kahvia ja kahvileipää.

Landströmsgatan 21, Svartsmara, 22310 Pålsböle
GPS: 60.248871, 19.873334
Ann Sundberg, +358 (0) 457 342 0784
www.marskogens.ax

3. Karl-Ers Gården
Maatila lähes alkuperäisessä kunnossaan. Karl-Ersin  
tilan aidossa maalaismiljöössä tapaatte Åken, joka 
kaitsee sikoja, lampaita, hevosia ja kanoja. Lapset 
voivat pitää hauskaa huoltajan valvovan silmän 
alla: kaivaa hiekkaa, leikkiä merirosvolaivassa ja 
hyppiä pomppulinnassa. Myynnissä on lähellä 
kasvatettuja vihanneksia ja juureksia, vastapais-
tettua hemvete-vehnäleipää sekä käsitöitä ym.

     Suuri hiekkalaatikko, merirosvolaiva ja 
pomppulinna.

 Sikoja, lampaita, hevosia ja kanoja.

 Tilan syyspata ja kasviskeitto. Stallhagenin 
olutta.

 Ahvenanmaan pannukakkua, omenakakkua jne. 
Västra Svartsmara 8, 22310 Pålsböle
GPS: 60.249821, 19.879231
Inger Rosenberg-Mattsson, +358 (0) 457 548 3843

4. Drygsböle Gårdscafé   UUSI
Tervetuloa Drygsböleen ja navetan ylisillä sijaitse-
vaan kahvilaamme. Nauti kahvista ja leivonnaisis-
ta notkuvasta noutopöydästä. Valikoimasta löy-
tyy myös Ahvenanmaan pannukakkua ja voileipiä. 
Illalla on saatavilla myös pitaleipiä, joiden täyttee-
nä on savustettua metsäkauriinlihaa!
Maatilamuseossa voit tutustua tilan 400-vuotiseen 
historiaan. Veteraanitraktorikerho on paikalla ja 
järjestää ajeluja koko perheelle. Lapsille on myös 
kasvomaalausta sekä iso hiekkakasa ja leluja.
Keppihevoskilpailu la klo 12! Ilmoittaudu mielel-
lään etukäteen puh. 040 088 0570. Ei osallistumis-
maksua. Keppihevosia voi lainata.
Ylisillä on joukko käsityöläisiä ja myyjiä, joilta voit 
ostaa erilaisia käsitöitä, voiteita ja shampoota, ak-
varelleja, koruja sekä tuoreita vihanneksia.

 Kasvomaalausta, suuri hiekkakasa ja leluja 
sekä keppihevoskilpailu.

 Kahvia, kakkunoutopöytä, Ahvenanmaan 
pannukakkua ja pitaleipiä savustetun metsä-
kauriinlihan kera.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain. Valitetta-
vasti ei inva-WC:tä.

Drygsbölevägen 39, 22240 Hammarland
GPS: 60.180525, 19.790104
Britt-Marie Sundqvist, +358 (0) 400 880 570

5. Himmyra Gård    UUSI
Himmyran tila on äskettäin rakennettu, moderni 
hevostila, jossa on suuri, valoisa ratsastushalli. 
Tutustu uuteen talliin ja tilan toimintaan, tervehdi 
hevosia ja seuraa ratsastusnäytöksiä.  
Kahvilassamme voit nauttia ruoasta tai kahvista ja 
pikkupurtavasta samalla kun ihastelet Himmyran 
maalaismaisemaa. Tarjolla on mm. metsäkauris- 
ja kasviskeittoa hemvete-vehnäleivän kera, grilli-
makkaraa ja olutta.
Voit kokeilla ilmakivääriammuntaa ja osallistua 
koko perheen tietovisaan, jossa on kysymyksiä 
eläimistä, metsästä ja metsästyksestä. Opastet-
tuja tilakierroksia 3–4 kertaa tunnissa. Stall Bifrost 
vierailee ja järjestää lapsille poniratsastusta pe klo 
16–18 ja la klo 12–14. 
Plåpp Åpp -aktiviteetteja: Ahvenanmaan metsän-
hoitoyhdistys ja Sadonkorjuujuoksu.

 Poniratsastusta ja tietovisa.

 Hevosia.

 Metsäkauriskeittoa, kasviskeittoa, hemvete 
-vehnäleipää, grillimakkaraa, olutta.

 Kahvia ja kahvileipää.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
GPS: 60.176499, 19.785495 
Rebecka Eriksson, +358 (0) 40 833 7396
www.recoequestrian.fi

6. Cederbergs  
Kurkista Cederbergin museoon ja kenties maa-
ilman suurimpaan vanhojen käyttöesineiden 
kokoelmaan, josta näkyy, kuinka puumerkkejä on 
käytetty Ahvenanmaalla. Lapset voivat hyppiä ol-
kikasoissa, tervehtiä hevosia, lampaita ja vasikoita 
ja nähdä, kuinka tuulimylly toimii. Traktorinäytte-
lyssä pääset ihailemaan vanhoja ja uusia koneita.
Myynnissä paikallisia tuotteita kuten vihanneksia, 
hedelmiä, perunaa, leivonnaisia, säilykkeitä, lihaa, 
lampaantaljoja, savukalaa ja Ahvenanmaan pan-
nukakkua sekä veistettyjä hirsipöytiä. 

 Olkikasoissa hyppelyä, tuulimyllyihin tutustumista.

 Hevosia, lampaita ja vasikoita.

 Makkaraa ja leipää.

 Kahvia ja omenakakkua.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain. Valitetta-
vasti ei inva-WC:tä.

Saltviksvägen 212, 22320 Ödkarby
GPS: 60.314751, 19.978466
Göran Dahl, +358 (0) 400 450 004

7. Haga Kungsgård
Haga Kungsgård  on yksi Ahvenanmaan suurim-
mista maitotiloista ja tilalla on yli 300 lypsyleh-
mää. Kristoffer-isäntä ja Jenny-emäntä harjoit-
tavat nykyaikaista maidontuotantoa aidossa 
vanhanajan miljöössä, jossa vanha kohtaa uuden.
Lapsiystävällisellä tilallamme vietetään Sadonkor-
juujuhlia yhdessä meijerimme Ålandsmejerietin 
ja Ålandsbagarnin kanssa. Tarjolla on maistiaisia, 
meijeri- ja leipomotuotteiden myyntiä ja aktivi-
teetteja. Osta mukaan ahvenanmaalaisia juus-
toja, jogurttia, jäätelöä, kiviarinalla paistettua 
leipää ja meheviä munkkeja! 
Paikalla on myös Dahlmans, joka tarjoaa maistiai-
sia ja myy maukkaita ahvenanmaalaisia lihatuot-
teita. Myynnissä lisäksi tilan omaa naudanlihaa 
sekä kalaa, vihanneksia, tyrnituotteita, kukkia ja 
ihania kotitekoisia karkkeja. 
Sadonkorjuujuhlien aikaan tilalla on paljon näh-
tävää, tehtävää ja maisteltavaa. Puuhaa löytyy 
koko perheelle. Nauti elävästä musiikista, hyppää 
traktorin kyytiin ja osallistu opastetulle navetta-
kierrokselle, tervehdi tilan eläimiä, osallistu tietovi-
saan ja kokeile painelu-puhalluselvytystä. 
Radio SteelFM:n suora radiolähetys lauantaina. 
Plåpp Åpp -aktiviteetti: Varubodenin kokkikoulu.  

 Olkikasassa hyppimistä ja suuri hiekkalaatikko.

 Lehmiä, hevosia, vuohia, kanoja ja lampaita.

 Kevyt lounas ja päivällinen.

 Kahvila.

Ödkarbyvägen 160, 22320 Ödkarby
GPS: 60.305583, 20.000802
Pia Nyberg, +358 (0) 457 382 3255
www.alandsmejeriet.ax

8. Brobacka gästhem     
Brobacka gästhemin aamiaismajoitus, kahvila ja 
puoti sijaitsevat vuonna 1925 rakennetussa, vie-
hättävässä puutalossa, jota on uudistettu tyylillä. 
Myynnissä käsitöitä, lahjatavaraa ja kotileivon-
naisia. Meillä on myös gluteiinittomia ja maidot-
tomia tuotteita. 
Sadonkorjuujuhlien ajan tarjolla täyteläistä kur-
pitsakeittoa Björsbyssä sijaitsevan naapuritilan 
kurpitsoista ja vihanneksista. Lisäksi piiraita ja 
muuta pikkupurtavaa. 

 Kurpitsakeittoa, piiraita ja ruokaa pieneen 
nälkään.

 Kakkuja ym. kotileivonnaisia, voileipiä ja 
Ahvenanmaan pannukakkua. 

Ängsgatan 177, 22150 Jomala
60.201041, 19.957152
Katja Mustonen-Kemmelmeier, +358 (0) 457 344 9229
www.brobacka.ax

Tervetuloa Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhlille! Odotamme innolla, 
että pääsemme juhlimaan kanssasi kaunista maaseutua ja vasta 
korjattua, tuoretta ja maukasta lähiruokaa.

Sadonkorjuujuhlat koostuu Avoimista Maatiloista, Sadonkorjuuravintoloista ja Plåpp 
Åpp-kohteista. Plåpp Åpp -aktiviteetteja järjestetään tiettyinä, rajattuina ajankohtina, 
joten tarkista kellonajat ja merkitse suosikkisi omaan reittisuunnitelmaasi! Ohjelmaan voi 
tulla muutoksia. Viimeisimmät tiedot löydät osoitteesta www.skordefest.ax tai vierailukoh-
teiden omilta Facebook-sivuilta. 

Suunnittele reittisi kotisivulla www.skordefest.ax tai Kloink-sovelluksessa. 



9. Taffel Chipsfabrik  
Täällä valmistetaan perunalastuja 60 ahvenan-
maalaisen viljelijän tuottamista perunoista! Kur-
kista yhteen Ahvenanmaan suurimmista tehtaista 
ja opi perunalastujen valmistuksesta opastetuilla 
kierroksilla. Tarjoamme tottakai maistiaisia!
Bongaa trukkeja, pompi pomppulinnassa, aja pol-
kuautolla ja tee oma sipsitötterö.
Tehtaanmyymälästä voit ostaa Oolannin suosit-
tuja tuotteita ja Taffelin herkullisia perunalastuja 
erikoishintaan koko viikonlopun ajan!

 Pomppulinna ja polkuautoja. Tee oma 
sipsitötterö.

 Kahvia ja sipsimaistiaisia.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain. Valitetta-
vasti ei inva-WC:tä.

Sundsvägen 420, 22410 Godby
GPS: 60.245160, 20.051071
Tony Koskinen, +358 (0) 40 733 5111
www.taffel.fi

10. BAKA! 
Pieni, paikallinen leipomo-konditoria käyttää 
leivonnassa pääasiallisesti luonnonmukaisia ja 
paikallisia raaka-aineita. Osta kotiin viemisiksi 
vastaleivottua leipää ja tuoreita leivonnaisia sekä 
ahvenanmaalaisia herkkuja ja käsitöitä.
Tarjoamme maistiaisia käsityönä valmistetusta ja 
tavallisesta leivästä. Huomaatko eron? Osallistu 
viljakouluun ja opi lisää eri viljalajeista. 
BAKA! tarjoaa mukavaa puuhaa koko perheelle: 
tervehdi lampaita ja karitsoja, osallistu tietovisaan 
ja ihastele paloautoja. Meiltä pääset Smakbyn-ra-
vintolaan kävellen noin 10 minuutissa. Jätä auto 
parkkiin, seuraa polkua ja nauti virkistävästä vii-
konloppukävelystä. 

 Tietovisa. Tutustu paloautoihin.

 Lampaita, karitsoja, ankkoja ja kaksi belgian-
jättikania.

 Pizzasliceja ja piiraita.

 Kahvia, leivonnaisia ja voileipiä.

Tosarbyvägen 5, 22410 Sund
GPS: 60.230628, 20.090797

 Kahvia ja itsetehtyä leipää, Ahvenanmaan 
pannukakkua.

Södra Lumparbyvägen 47, 22630 Lumparland
GPS: 60.117226 20.242845
Tore Karlsson, +358 (0)457 361 3385

13. Lumparby Ollas 
Kesäkahvila tunnelmallisessa maalaismiljöössä. 
Käsityöpuodin ja keittiön lisäksi käsitöitä voi ihailla 
pihapiirissä, jossa joukko käsityöläisiä myy tuottei-
taan. Nauti pihapiirin ja vuosisatoja asutun maa-
laistalon aidosta tunnelmasta.  
Kahvilassa on myynnissä suolaisia ja makeita ko-
tileivonnaisia. Maistele suosittua kalasoppaa tai 
lohitahnalla täytettyjä hemvete-pitaleipiä. Myy-
mälästämme voit ostaa tilalla tehtyjä WARMin 
villakäsitöitä.
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin: Utgård ja Sågkvarnen. Siirry naa-
puritiloille kävellen tai matkusta veteraanitraktorin 
kyydissä (1 €/hlö).

 Kalakeittoa, hemvete-pitaleipiä lohitäytteellä, 
olutta ym.

 Kahvia ja leivonnaisia.

 Ahvenanmaanlampaita.

Södra Lumparbyvägen 25, 22630 Lumparland
GPS: 60.119946, 20.244429
Inger Nygård, +358 (0) 40 844 9800
www.lumparbyollas.ax

14. Utgård 
Lumparbyn Utgårdin tilalla vanha kohtaa uuden. 
Myynnissä tilan omia tyrnituotteita, tekstiili-, metal-
li- ja puukäsitöitä ja paljon muuta. Tilalla on mopo- 
ja konenäyttely sekä hauskaa puuhaa lapsille.
Kahvila Snickarboden ja ravintola Ladugrillen tar-
joavat maukasta ruokaa ja juomaa.
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin: Lumparby Ollas ja Sågkvarnen. 
Siirry naapuritiloille kävellen tai matkusta veteraa-
nitraktorin kyydissä (1 €/hlö). 

 Kokeile puujalkoja, osallistu tietovisaan, leiki 
hiekkakasassa, heitä palloa, pelaa ristinollaa, 
piirrä yms.

Diana Åkerberg, +358 (0) 457 344 6200
www.baka.ax

11. Mattas Gårdsmejeri
Mattan tilameijeri on pienimuotoista maanvilje-
lyä ja meijeritoimintaa harjoittava perheyritys, 
joka sijaitsee Finbyssä. Tilalla on tällä hetkellä viisi 
lypsävää lehmää, joiden luomumaidosta tilamei-
jerissä valmistetaan juustoa, jogurttia ja jäätelöä. 
Myynnissä on tilan meijerituotteita – mm. jäätelöä 
(useita eri makuja), perinteistä kovaa juustoa pastö-
roimattomasta lehmänmaidosta ja muita juustoja 
– sekä käsitöitä, leivonnaisia ja jalostettuja marja-, 
hedelmä- ja vihannestuotteita. Lapsille hauskaa 
puuhaa: lapset voivat mm. hyppiä olkikasassa ja 
tervehtiä tilan vasikoita, hevosia ja sikoja. 
Järjestämme suositut latotanssit la 22.9. klo 21! 
Ilmoittaudu etukäteen ja tanssi kannat kattoon 
Högtryck-tanssiyhtyeen tahdittamana. Ilmoittau-
tumiset puh. 0457 342 5844.

 Olkikasassa hyppimistä.

 Lehmiä, hevosia ja sikoja.

 Halloumipurilaisia ja juustopiirasta.

 Kahvia sekä makeita leivonnaisia, joista suurin 
osa sisältää tilan tuotteita.

Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund
GPS: 60.226372, 20.172095
Jennifer Sundman, +358 (0) 457 342 5844
www.mattas.ax

12. Sågkvarnen i Lumparby  
Tervetuloa tutustumaan Lumparbyn entisöityyn 
sahamyllyyn, veteraanitraktoreihin ja vanhoihin 
moottoreihin, joita käynnistetään Sadonkorjuu-
juhlien aikana. Kurkista myös uuteen museohal-
liin, johon olemme koonneet maanviljelykoneita 
ja muita maatilan työkaluja. 
Tarjolla Ahvenanmaan pannukakkua luumukiisse-
lin tai hillon kera sekä kahvia ja kotona leivottua 
leipää. Tilalla myydään paikallisia tuotteita kuten 
käsitöitä, leipää, mehua ym.
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin: Utgård ja Lumparby Ollas. Siirry 
naapuritiloille kävellen tai matkusta veteraanit-
raktorin kyydissä (1 €/hlö).

  Lasten aktiviteetteja    Maatilalla eläimiä  



Barnaktivitet

Djur

Matservering

Handikappanpassat



 Ruokatarjoilu  



Barnaktivitet

Djur

Matservering

Handikappanpassat



 Kahvitarjoilu   

Barnaktivitet

Djur

Matservering

Handikappanpassat



 Sopii liikuntarajoitteisille   

www.skordefest.ax  ▶  Löydä maatiloille ja etsi suosikkituotteitasi.
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 Navetan grillissä pitaleipähampurilaisia ja 
chilibearnaise-kastikketta, lastenhampurilai-
sia, Stallhagenin olutta.

 Café Snickarbodenissa pannukakkuja, kahvia, 
itsetehtyä leipää ja tilan mehua.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain. Valitetta-
vasti ei inva-WC:tä.

Lumpovägen 103, 22630 Lumparland
GPS: 60.120688, 20.248260
Agneta Wilhelms, +358 (0) 457 38 23 083

15. Amalias Limonadfabrik
Amalian Limonaditehdas jalostaa maukkaista, 
auringonkypsyttämistä marjoista ja hedelmistä 
herkullista limonadia. Tehdas on ylpeä siitä, että 
se on Ahvenanmaan ainoa ja yksi koko Suomen 
harvoista aidoista limonaditehtaista, joka valmis-
taa limonadia käsityönä korkealaatuisista luon-
non raaka-aineista.
Poikkea maistiaisille ja tutustu monipuoliseen 
limonadivalikoimaan sekä limonadinvalmistuk-
seen. Myymälästä löytyy limonadeja sekä alkoho-
lipitoisia Antonin juomia, joita on saatavilla seitse-
mänä eri makuna!

  Limonadia, kahvia ja Johannas hembakta 
-kotileipomon porkkanakakkua. 

 Sopii liikuntarajoitteisille.
Lemlandsvägen 1865, 22610 Lemland
GPS: 60.076546, 20.199883
limonad@limonad.ax, +358 (0) 40 72 15 888
www.limonad.ax

16. Open Water Brewery    UUSI
Open Water Brewery on pienpanimo, joka perus-
tettiin vuonna 2016. Tilamyymälässä myydään 
paikallisia, tuoreita käsityöläisoluita. Tervetuloa 
tutustumaan Open Water Breweryn olutpanimoon 
ja -valikoimaan! Osallistu panimokierrokselle, mais-
tele oluita, löydä oma suosikkisi ja osta ahvenan-
maalaista käsityöläisolutta kotiin viemisiksi.
Ruoka-artesaani Anita Lundin on paikalla ja myy 
itsetehtyä leipää makkaran ja herkullisten lisuk-
keiden kera. 
Myynnissä on myös oman kylän tuotteita kuten 
säilöttyä kurkkua, viiriäisenmunia ja chilituotteita.

 Makkaraa ja leipää.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain. Valitetta-
vasti ei inva-WC:tä.

 Viiriäisiä, belgianjättikaneja ja ankkoja.

Knutsbodavägen 15, 22610 Lemland
GPS: 60.070622, 20.030170
Jonas Jakobsson, +358 (0) 40 742 0766
www.openwaterbrewery.com

17. Sjökvarteret
Merikorttelia on vaikea olla huomaamatta, kun 
ajaa pitkin Maarianhaminan itärantaa. Merikort-
teli on elävä merellinen miljöö, jossa voi tutustua 
mm. laivanrakennukseen, taontaan ja käsityötai-
toihin. Nauti meren läheisyydestä ja ranta-aitto-
jen ja venevajojen luomasta tunnelmasta. Poikkea 
käsityötaloon, museoihin ja pieneen kappeliin. 
Pub Niska tarjoilee peltileipää, ja Merikorttelissa 
on myynnissä tyrnituotteita, silakkahampurilaisia, 
vohveleita, hunajaa ja kukkia. 

 Peltileipää Pub Niskassa.

 Kahvila SALT-käsityötalossa.

Österleden 110, 22100 Mariehamn
GPS: 60.104964, 19.945073
Janna Johansson, +358 (0)405 283 899
www.sjokvarteret.ax

RAVINTOLAT 
18. Soltuna
Getavuoren huipulla sijaitsevasta Soltuna Res-
taurang & Cafésta avautuu upea näköala aavan 
Selkämeren ja Getan metsien yli. Runsaasta, yli 50 
kylmän ja lämpimän ruokalajin Sadonkorjuujuh-
lanoutopöydästä löytyy jotain jokaiseen makuun. 
Makuelämyksen kruunaa herkuista notkuva jälki-
ruokapöytä. 

 Sadonkorjuujuhlanoutopöytä, jossa yli 50 
ruokalajia.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Getabergsvägen 16, 22340 Geta
GPS: 60.385838, 19.844004
info@soltuna.ax, +358 (0) 18 49 530
www.soltuna.ax

19. Bastö Bykrog
Tervetuloa kauniiseen Bastöhön, jossa rauhallinen 
sisämeri ja ahvenanmaalainen maaseutu kohtaa-
vat. Ulkoterassilta voit ihastella merinäkymää ja 
viereisellä niityllä laiduntavia lampaita. Meillä saat 
hyvää palvelua ja kotona tehtyä ruokaa, jonka 
valmistamme paikallisista raaka-aineista kansain-
välisellä tvistillä. Nauti kodikkaasta ympäristöstä 
ja elävästä musiikista.
Lauantai-iltana karaokekilpailu. Voittaja pääsee 
esiintymään yhdessä Carina Sommarströmin ja 
Yellow spaces -yhtyeen kanssa! Tule ajoissa, niin 
ehdit harjoitella ennen kilpailun alkua.
Meiltä voit varata myös majoituksen Sadonkor-
juujuhlien ajaksi. Täällä sinusta pidetään hyvää 
huolta!

 Kolme peliä: pallon kuljetus polvien välissä, 
ruutuhyppelyä ja omenan heittoa renkaan läpi.

 Lampaita.

 Lounas ahvenanmaalaisista raaka-aineista 
kansainvälisellä tvistillä. Päivällisellä tarjo-
amme perinteistä ahvenanmaalaista ruokaa 
kuten kalaa, lammasta, pihvejä ja juureksia.

 Omenakakkua sekä omenapiirakkaa jäätelön 
kera.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain. Inva-WC 
viereisessä hotellirakennuksessa.

Bastövägen 531, 22310 Pålsböle
GPS: 60.303202, 19.890175
Yolanda Åkerblad, +358 (0) 18 42382
www.bastohotel.com

20. Smakbyn 
Smakbyn-makukylässä Kastelholmassa, Sundissa, 
on kaikkea mitä ruoan ystävä voi toivoa. Tule mais-
telemaan Michael Björklundin loihtiman Sadon-
korjuujuhlanoutopöydän ruokia, joissa on käytetty 
paikallisia raaka-aineita ja sadonkorjuuantimia. 
Nauti kahvikupposesta, tutustu viinikellariimme, 
tee puodissamme löytöjä ja osta kotiin viemisik-
si paikalla olevien myyjien tuotteita. Voit myös 
koe maistaa Smakbyn Tislaamon juomia ja ostaa 
mukaasi Smakbyn omenaviiniä ja ruoka-annoksia. 
Lapsia varten meillä on aarteenetsintää ja tehtä-
väkierros. Tarjoamme reilua lähiruokaa ja iloista 
palvelua. Tervetuloa! 
Michael Björklundin uusi keittokirja ”Mickes vilda” 
julkaistaan Sadonkorjuujuhlien yhteydessä ja kirja 
on myynnissä Smakbyn puodissa.

 Lasten menu, aarteenetsintää ja tehtäväkierros.

 Lounas ja päivällinen sekä oman tislaamon 
tuotteiden koemaistelua.

 Kahvia ja teetä sekä makeita herkkuja.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Slottsvägen 134, 22520 Kastelholm
GPS: 60.23125, 20.084867
info@smakbyn.ax, +358 (0) 18 43 666
www.smakbyn.ax

21. Furulundsgården 
Tervetuloa Furulundsgårdeniin, joka valittiin par-
haaksi Sadonkorjuujuhlaravintolaksi 2014. 
Metsästämme ja keräämme marjoja ja sieniä tilan 
ympäristöstä ja Ahvenanmaan saaristosta. Saa-
liimme muodostaa perustan ravintolamme suosi-
tulle riistamenulle. Vesilintumme tunnetaan niin 
Ahvenanmaan itä- kuin länsipuolellakin. 
Perjantaina ja lauantaina vanhojen moottorien 
esittelyä.

 Ainutlaatuinen ahvenanmaalainen riistamenu.

 Kahvia ja Ahvenanmaan pannukakkua.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Bryggvägen 11, Bomarsund, 22539 Sund
GPS: 60.212896, 20.236344
Tom Eriksson, +358 (0) 40 55 32 631
www.furulundsgarden.ax

22. Restaurang Hjorten
Ahvenanmaan hotelli- ja ravintolakoulun ahkerat 
kokki- ja tarjoilijaopiskelijat tarjoilevat opetusra-
vintola Hjortenissa kauden sadosta valmistettuja 
syyskeittoja kiinnostavien lisukkeiden ja kotona 

leivotun leivän kera. Jälkiruoaksi on kahvia ja ahve-
nanmaalaisia herkkuja. Noutopöydän antimiin on 
käytetty paikallisia raaka-aineita kuten Ålandsme-
jerietin meijerituotteita, Dahlmansin leikkeleitä ja 
Markusasin omenoita.

 Syksyinen keittonoutopöytä.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Strandgatan 1, 22100 Mariehamn
GPS: 60.107532, 19.941709
Jan-Erik Sundström, +358 (0) 18 26 044
www.hjorten.ax

23. Pub Niska
Täällä tarjotaan Michael Björklundin kuuluisaa 
peltileipää – ahvenanmaalaista pizzaa, joka on 
hieman ohuempaa ja herkullisempaa kuin ”taval-
linen” pizza. Nauti peltileivistä Pub Niskassa, joka 
on sisustettu salakuljettaja Algot Niskan henges-
sä. Auki sunnuntaina klo 14–20!
Kaikissa pizzoissa on pohjalla kotona tehtyä to-
maattikastiketta ja Ålandsmejerietin, Ahvenan-
maan meijerin, Niska-erikoisjuustoraastetta ja 
päällä upeita täytteitä kuten ahvenanmaalaista 
ylikypsää naudanpaistia ja herkullista bearnai-
se-kastiketta tai aiolia.

 Lapsille merirosvojen peltileipää – pizzatas-
kuja, jotka ovat kuin aarrearkkuja, joihin on 
kätketty herkullinen täyte.

 Michael Björklundin makoisaa peltileipää. 
Psst! Peltileipää voi myös ostaa mukaan ja 
”salakuljettaa” kotiin pizzalaatikossa.

 Sopii liikuntarajoitteisille.
Sjökvarteret, Östra hamnen, 22100 Mariehamn
GPS: 60.105523, 19.945048
info@pubniska.com, +358 (0) 18 19151
www.pubniska.com

24. Kvarter5
Kvarter5-ravintolan keittiömestari Dennis Lind-
qvist ja hänen hänen tiiminsä loihtivat vaihtuvia 
ja monipuolisia menuita, joiden raaka-aineet 
valitaan vuodenaikojen mukaan. Raaka-aineet 
hankitaan paikallisilta tuottajilta niin pitkälti kuin 
mahdollista. Ruoka on maistuvaa ja tehdään keit-
tiössä alusta alkaen – ruoanlaitossa ei käytetä 
puolivalmisteita eikä oikopolkuja kuljeta.
Viinibaaristamme löydät monipuolisen viinilistan 
ja täällä voit nauttia vaikkapa lasillisen samppan-
jaa pikkupurtavan kera.

 Syysmenu paikallisista raaka-aineista.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Norragatan 8, 22100 Mariehamn
GPS: 60.098836, 19.938711
info@kvarter5.ax, +358 (0) 18 15 555
www.kvarter5.ax

25. Bistro Avenue   UUSI 
Uusittu bistro ja baari Maarianhaminan keskus-
tassa. Tarjoamme hyvää ja konstailematonta 
ruokaa huolella valittujen juomien kanssa. Val-
mistamme kaikki ruoat itse alusta lähtien omassa 
keittiössämme. 

 Lounas ja päivällinen. Valmistamme ruoat 
keittiössämme alusta lähtien!

Norra Esplanadgatan 2, 22100 Mariehamn
GPS: 60.097855, 19.940830
info@gottbergsgoda.se, +358 (0) 18 14900
www.bistroavenue.ax

26. Sittkoffska Gården
Nauti hyvin valmistettua ruokaa viehättävässä 
vanhanajan miljöössä, Maarianhaminan sydä-
messä. Ravintolan vieressä on tilamyymälä täyn-
nä ahvenanmaalaisia tuotteita. Täältä voit ostaa 
Ålandsmejerietin jogurtteja, voita ja juustoja, 
Grannasin omenamehua, Amalian Limonadia, 
Dahlmansin makkaraa ja Sittkoffska Gårdenin 
omia tuotteita.

 Sadonkorjuumenu ahvenanmaalaisista 
raaka-aineista.

 Kahvia ja tuoreita leivonnaisia.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Torggatan 13, 22100 Mariehamn
GPS: 60.09903899999999, 19.942494399999987
+358 (0)18 176 12
www.sittkoffska.ax



PLÅPP ÅPP
27. Käringsunds Viltsafari
Astu safarivaunun kyytiin ja lähde opastetulle 
kierrokselle riistaeläinaitaukseen bongaamaan 
saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutseja ja 
laamoja. Käringsundin riistasafarilla näet villieläi-
miä todella läheltä ja monia niistä pääset jopa 
syöttämään tai silittämään!
Kierrokset tasatunnein. Kierroksen kesto noin 45 
minuuttia. Myynnissä omia lihatuotteita. 
Lauantaina klo 12–16 

  Saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutse-
ja ja laamoja.

Gamla Käringsundsvägen 36, 22270 Eckerö
GPS: 60.231715, 19.539979
Kathrin Granberg Elimä, +358 (0) 457 343 5996
www.granbergs.ax

28. Bettys UUSI
Tarjoamme maukasta, huolella valmistettua ruo-
kaa ahvenanmaalaisista kauden raaka-aineista. 
Ravintolassamme ruokailu on kokonaiselämys – 
sijainti, sisustus ja keittiöstä kantautuvat tuoksut 
luovat viihtyisän tunnelman nauttia lounasta ja 
päivällistä. Voit tutustua kaikessa rauhassa myös 
sisustuksen yksityiskohtiin ja käsitöihin. 
Kyläkauppamme on täynnä ahvenanmaalaisia 
tuotteita. Sadonkorjuujuhlien kunniaksi tarjoam-
me maistiaisia paikallisista sesonkituotteista. 
Cantilena-kuoro esiintyy Kim Janssonin johdolla 
klo 15. Lämpimästi tervetuloa!
Lauantaina klo 10–20

 Kotiruokaa sesongin raaka-aineista.

 Omenakakkua ja muita kotileivonnaisia, 
kahvia, teetä ja ahvenanmaalaisia virkistys-
juomia.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain. Valitetta-
vasti ei inva-WC:tä.

Bagargatan 3, 22270 Eckerö 
GPS: 60.223896, 19.555051
Yvonne Sjöström, +358 (0) 18 38 058
www.bettys.ax

29. Saftstugan
Tule katsomaan, miten voit hyödyntää omaa ome-
nasatoasi! David esittelee Saftstuganissa, kuinka 
nopeasti ja helposti teet mehua omasta hedelmäsa-
dostasi. Myynnissä kauden omenista valmistettua 
mehua. Jos kahvihammasta kolottaa, nauti kahvit 
vohvelien, omenahillon ja kermavaahdon kera.
Perjantaina klo 14–18 
Lauantaina klo 12–18

 Kahvia sekä vohveleita, omenahilloa ja 
kermavaahtoa.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain. Valitetta-
vasti ei inva-WC:tä.

Killingholmsvägen 47, 22330 Tjudö
GPS: 60.3276002, 19.915316399999938
David Dahlblom, +358 (0) 457 342 4681

30. Södra Finströms Byalag
Etelä-Finströmin kylätoimikunta myy tuotteita ja 
järjestää toimintaa koko perheelle Bjärströmissä 
sijaitsevalla Karl-Ersin tilalla. Kahviossa on myynnis-
sä keittoa ja voileipiä sekä kahvia ja omenakakkua. 
Perjantaina klo 15–20 
Lauantaina klo 15–20

 Keittoa ja voileipiä.

 Kahvia ja omenakakkua.

Karl Ersvägen, 22220 Emkarby
GPS:  60.249795,19.87799
Margaretha Brändström, +358 (0) 18 38 895

                                              

31. Pub Stallhagen    
Tervetuloa Pub Stallhageniin maistelemaan pani-
momme laajaa käsityöläisoluiden valikoimaa ja 
nauttimaan kotoisesta tunnelmasta! Pubin yhtey-
dessä sijaitsevassa Stallhagenin olutpanimossa 
järjestetään opastettuja kierroksia. Lähde pani-
mokierrokselle ja tutustu oluenvalmistuksen saloi-
hin. Panimokierrokset sunnuntaina klo 11, 13 ja 15. 
Sunnuntaina klo 11–17 

Getavägen 196, 22410 Godby
GPS: 60.240374, 19.962903
pubstallhagen@stallhagen.com, +358 457 344 8500
www.stallhagen.com

32. Ålands Skogsvårdsförening    UUSI
Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistys vierailee 
Himmyran tilalla. Tule tapaamaan asiantuntijoita 
ja vaihtamaan ajatuksia metsästä ja metsätalou-
desta. Seuraa, kun taiteilija Ulla Haglund taituroi 
moottorisahalla ja loihtii upeita puuveistoksia. 
Perjantaina klo 16–19 
Lauantaina klo 12–19

Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
GPS: 60.170809, 19.774587
Torbjörn Björkman, +358 (0) 457 342 4855
landsbygd.ax/skogsvardsforeningen/

33. Skördeloppet
Haasta itsesi ja osallistu Sadonkorjuujuoksuun 
Himmyran tilalla lauantaina klo 11.30! Reitti 4,5 
km kulkee metsien ja peltojen halki, ja reitin var-
rella on erilaisia sadonkorjuuaiheisia esteitä. Lap-
sille oma juoksukilpailu ja lyhyempi reitti, jossa on 
jännittäviä esteitä ja hauskoja haasteita. 
Osallistumismaksu: 15 €, jos maksat etukäteen ja 
30 €, jos maksat vasta paikan päällä. Lasten Sa-
donkorjuujuoksu on ilmainen tapahtuma.
Lauantaina klo 11.30–14

  Esterata lapsille.

Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
GPS: 60.170809, 19.774587
Kasimir Antbrams, +358 (0) 40 051 3459
www.asf.ax

34. Granlunda Gård UUSI
Tervetuloa Granlunda Gårdin hevostilalle! Astu 
talliin, ratsastushalliin ja tallirakennuksessa sijait-
sevaan hotelliin. Tilalla on paljon tekemistä ja nä-
kemistä. Islanninhevosyhdistys Álenskúr esittelee 
islanninhevosia. Lauantaina klo 16 keppihevoset 
kilpailevat kouluratsastuksessa Ahvenanmaan 
mestaruudesta! Tuomarina toimii kansainvälisen 
tason kouluratsastustuomari Erik Lette, jolla on 
kokemusta tuomaroinnista sekä maailmancupissa 
että olympiafinaaleissa.
Voit katsella ja ostaa tilan omia RUSTIK-huone-
kaluja, jotka on valmistettu kierrätetystä puusta. 
Tutustu myös Elin Mattssonin hevosaiheiseen tai-
denäyttelyyn. Myynnissä Arnoldin hampurilaisia, 
kahvia, virvoitusjuomia, olutta jne. 
Lauantaina järjestämme ohjelmaa lapsiperheille. 
Perjantaina klo 16–19 
Lauantaina klo 12–19 

 Keppihevosten kouluratsastuksen ÅM-kilpailu 
(Ahvenanmaan mestaruus) ja muuta puuhaa.

 Hevosia.

 Arnoldin hampurilaisia.

 Kahvia, virvoitusjuomia, olutta ym.

Vestansundabyaväg 290, 22130 Gottby
GPS: 60.160273, 19.846315
Caroline Andersson-Granlund, +358 (0) 40 522 2514
www.granlundagard.ax

35. Varubodenin kokkikoulu
Lapset ovat tervetulleita Varubodenin kokkikouluun 
Haga Kungsgårdin tilalle oppimaan uutta värik-
käistä vihanneksista! Lapset pääsevät pilkkomaan 
ahvenanmaalaisia kauden vihanneksia, joista kok-
kikoulun ohjaaja wokkaa annoksen. Jokainen lapsi 
saa maistaa valmistamaansa ruokaa ja muistoksi 
kokinhatun. Käytössä on kahdeksan työpistettä, jo-
ten kahdeksan lasta mahtuu työskentelemään yhtä 
aikaa. Kun työpiste vapautuu, on jonossa seuraa-
van pikkukokin vuoro siirtyä pilkkomaan vihannek-
sia. Lapset osallistuvat ja vanhemmat odottavat (n. 
20–30 min./lapsi). Soveltuu lapsille, jotka osaavat 
käyttää terävää veistä. Ikäsuositus n. 4–12 vuotta. 
Lapsella oltava oma tapaturmavakuutus. 
Perjantaina klo 15–19
Lauantaina klo 11–15

 Kokkikoulu noin 4–12-vuotiaille lapsille.

 Lapset saavat maistaa kokkaamaansa ruokaa.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Ödkarbyvägen 160, 22320 Ödkarby
GPS: 60.305585, 20.000823
Harriet Strandvik, +358 (0) 40 559 2904

36. Judys Hantverk & Inredning
Gölbyn vanha teurastamo on saanut uuden il-
meen ja elämän, kun keraamikko Judy Kuitunen 
on perustanut sinne verstaansa. Täällä hän loihtii 
savesta lautasia, kuppeja, kulhoja ja muita kera-
miikkatuotteita. Osta paikallisia tuotteita ja nauti 
luomuleivonnaisia kahvilassa. 

Perjantaina klo 14–18 
Lauantaina klo 12–18

 Kahvia ja luomuleivonnaisia.

Hindersvägen 1, Gamla slakteriet, 22150 Jomala
GPS: 60.196464, 19.942421
Judy Kuitunen, +358 (0) 18 19 988

37. Ålands fåravelsförening
Tule tapaamaan Ahvenanmaan lampaankasvat-
tajayhdistystä Fårgårdenille Jomalaan. Myynnissä 
mm. lampaanlihaa ja erilaisia käsityötuotteita ku-
ten lampaannahkaa, nahkatuotteita ja villakrans-
seja. Seuraa yhdistyksen paimenkoiranäytöksiä ja 
tutustu eri lammasrotuihin ja langan kehräämi-
seen. Lapset voivat silittää karitsoja ja osallistua 
poniajelulle.
Lauantaina klo 11–16 

 Silitä lampaita, huovuta villaa ja lähde 
poniajelulle.

 Lampaita, paimenkoiria ja poneja.

 Kahvia ja teetä, voileipiä ja kakkua.

Sjöhagsvägen 71, 22150 Jomala
GPS: 60.208783, 19.925460
Mia Söderdahl, +358 (0) 457 524 3991

38. Fananamma Ab  
Kilpailu Ahvenanmaan vahvin isäntä tai emäntä 
-tittelistä järjestetään nyt toisena peräkkäisenä 
vuotena. Tule seuraamaan tai osallistu kilpailuun 
Ahvenanmaan maaseutukeskuksessa Jomalassa. 
Sinun ei tarvitse olla ”oikea” maatalon isäntä tai 
emäntä, kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Kil-
pailulajit paljastetaan vasta H-hetkellä. Luvassa on 
fyysisesti ja henkisesti haastavia osioita, nostamis-
ta, vetämistä ja hauskanpitoa. Osallistumismaksu: 
25 €/hlö. Jos ilmoitat kerralla neljä henkilöä, mak-
satte vain 15 €/hlö. Lapsille on oma pieni esterata. 
Syö Fananamman fantastista tomaattikeittoa ja 
leipää, jotta olet voimissasi kilpailun ajan ja vielä sen 
jälkeenkin. Kahvilan valikoimasta löytyy myös kah-
via, leivonnaisia, makeisia ja jäätelöä. Tervetuloa!
Sunnuntaina klo 9–15

 Lapsille oma esterata.

 Tomaattikeittoa ja itsetehtyä leipää.

 Kahvia, jäätelöä ja makeisia.

Jomalagårds väg 16, 22150 Jomala
GPS: 60.178278, 19.984536
Susanne Sirén, +358 (0) 407 360 540
www.fananamma.com

39. 4H gården  UUSI
Pistäydy 4H-tilalle tervehtimään eläimiä ja tu-
tustumaan niiden viihtyisään elinympäristöön.   
Lapsiystävälliseltä tilaltamme löytyy eläinystäviä 
myös perheen nuorimmille lapsille: pieneläimiä ku-
ten kaneja ja kanoja sekä seurallisia pikkupossuja, 
vuohia ja muita eläimiä, joita lapset voivat silittää 
ja ihastella. Myynnissä kahvia, mehua ja kakkua. 
Ahvenanmaan vetaraanitraktoriklubi avaa maa-
tilamuseon ovat, ja siellä voi tutustua vanhoihiin 
maanviljelykoneisiin ja maatilan työkaluihin. 
Lauantaina klo 11–16.

 Hiekkalaatikko ja leluja. Eläimiä, joita saa 
silittää.

 Kaneja, vuohia, kanoja, minipossuja jne.

 Mehua, kahvia ja omenakakkua.

Jomalagårds väg 23, Ålands Landsbygdscentrum,  
22150 Jomala
GPS: 60.178896, 19.985580
Tove Fagerström, +358 (0) 18 329 830 
www.4h.ax

40. Rädda Lumparns   
Reningsdamm   UUSI
Rädda Lumparn -yhdistys (Pelastakaa Lumparn) 
on rakentanut puhdistuslammen, jonka avulla 
halutaan estää ravinteita valumasta suoraan Itä-
mereen ja siten hidastaa rehevöitymistä. Hanke on 
toteutettu yhteistyössä Storängsdiketin ojatoimi-
kunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kiinteistövi-
raston kanssa. Lampi on yksi yhdistyksen monista 
pilottiprojekteista. Tavoitteena on vähentää Lum-
parniin tai suoraan Itämereen laskevien Ahvenan-
maan jokien ympäristövaikutuksia. Tutustu yhdis-
tyksen toimintaan ja opi lisää projektista.
Lauantaina klo 12–15

Sjöåkersgatan, 22150 Jomala
GPS: 60.177730, 19.987594 
Carina Aaltonen, +358 (0) 40 564 5102
www.raddalumparn.ax



41. Jomala Församling
Jomalan seurakunta järjestää Sadonkorjuu-
messun Pyhän Olavin kirkossa klo 11. Sen jäl-
keen lounas ja kahvit Jomalan seurakuntako-
dissa. Askartelua ja tekemistä koko perheelle.
Sunnuntaina klo 11–15

 Askartelua ja muuta tekemistä.

 Lounastarjoilu.

 Kahvia ja leivonnaisia.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Godbyvägen 445, 22150 Jomala
GPS: 60.152369, 19.948656
Stefan Äng, +358 (0) 40 021 2898
www.jomala.evl.ax

42. Nybonds i Krogstad 
Kiertele tilalla, jossa juuri mikään ei ole muut-
tunut 1700-luvun jälkeen. Nybondin maatila-
museossa kaikki muistuttaa menneistä vuosisa-
doista: leipälapiot, rukit, silitysraudat, kahvikupit 
ja tulisijat ovat aitoja esineitä menneiltä ajoilta. 
Kahviossa voit nauttia kupillisen kahvia ja pa-
lan Ahvenanmaan pannukakkua luumukiisselin 
ja kermavaahdon kera. Lapsille on olkikasassa 
hyppimistä ja muuta puuhaa. Voit ostaa erilai-
sia tuotteita ja käsitöitä. 
Lauantaina klo 11–17 
Sunnuntaina klo 12–16 

 Olkikasassa hyppimistä ja muuta puuhaa. 

 Kahvio.

Gamla krogstadvägen 193, 22630 Lumparland
GPS: 60.098147, 20.259318
Annsofi Joelsson, +358 (0) 457 313 4691

43. Västerro
Tervetuloa lauantaina pienimuotoista kalanja-
lostusta ja -savustusta harjoittavalle Västerron 
tilalle, joka sijaitsee luonnonkauniissa Herrössä. 
Tee kävelyretki rannalle, kurkista savustamoon 
ja tutustu myyjien tuotevalikoimaan. Rannalla 
on kahvio ja pihapiirissä kasvihuone, jossa on 
ruokatarjoilu. Anders ja Maria toivottavat sinut 
lämpimästi tervetulleeksi! 
Lauantaina klo 11–20 

 Hiekkalaatikoita, leikkimökki ja muuta 
puuhaa lapsille.

 Kalalautanen ja herkullisia lisukkeita.

 Kahvia ja BAKA!-leipomon pullia.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Herrövägen 217, 22610 Lemland
GPS: 60.00936, 20.18468
Maria Sten-Westerberg, +358 (0) 40 745 8299
www.vasterro.ax

44. Mormors Gröna Hus UUSI
Mormors Gröna Hus valmistaa ihanan 3-ruoka-
lajin päivällisen ahvenanmaalaisista raaka-ai-
neista. Yksi kattaus sekä perjantaina että lauan-
taina. Tee pöytävaraus puh. 0457 345 0323 tai 
s-postitse boka@mormors.ax. 
Perjantaina klo 17–21
Lauantaina klo 17–21 

 Kolmen ruokalajin päivällinen paikallisista 
raaka-aineista.

Sjögrensgatan, 22610 Lemland
GPS: 60.079895, 20.090173
Matz Olsson, +358 (0) 457 345 0323
www.mormors.ax

45. Wätterros Gård 
Tervetuloa pienelle vuohitilalle, jossa valmis-
tamme muun muassa luonnonmukaista vuo-
henjuustoa. Tervehdi ja silitä vuohia, kilejä, 
lampaita ja karitsoja. Voit ostaa vuohenjuus-
toa, kilinlihaa, savulihaa, taljoja ja nahkoja sekä 
maistella tilan tuotteita. 
Sunnuntaina klo 11–15 

 Pukeudu vaatteisiin, jotka kestävät eläinten 
tervehtimisen lähietäisyydeltä.

 Vuohia ja kilejä, uuhia ja lampaita.

 Maistiaisia.

Norrbyvägen 20, 22610 Lemland
GPS: 60.070767, 20.085188
Lita Gustavsson, +358 (0) 50 531  8768
www.watt.ax

46. Pingstförsamlingen på Åland 
Ahvenanmaan helluntaiseurakunta kutsuu sinut 
helluntaikirkkoon iloiseen jumalanpalvelukseen, 
jossa kiitämme Herraa vuoden sadosta. Sa-
maan aikaan pyhäkoulu 4–12-vuotiaille lapsille. 
Jumalanpalveluksen jälkeen tarjotaan keittolou-
nas, jonka tuotto menee lähetystyön hyväksi. 
Sunnuntaina klo 11–14

 Pyhäkoulu.

 Keittolounas.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Pingstkyrkan, Matrosgatan 1, 22100 Mariehamn
GPS: 60.090451, 19.939873
Barbro Wikström-De Wilde, +358 (0) 457 379 8805
www.pingstkyrkan.ax

47. Hotell Arkipelag  
– Ahvenanmaalainen aamiainen
Aloita Sadonkorjuujuhlapäiväsi reilulla Ahve-
nanmaalaisella aamiaisella hotelli Arkipela-
gissa. Aamiaispöydästämme löydät runsaasti 
ihania paikallisia makuja, kauden ja saatavuu-
den mukaan. Ahvenanmaalainen aamiainen 
maksaa 15 €. Tee pöytävaraus puh. 018 24 020.
Perjantaina klo 7–10 
Lauantaina klo 8–11 
Sunnuntaina klo 8–11

 Buffetaamiainen.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

Strandgatan 35, 22100 Mariehamn
GPS: 60.099962, 19.944423
info@hotellarkipelag.ax, +358 (0)18 24 020
www.hotellarkipelag.com

48. Emmaus returcafé UUSI
Emmauksen kahvilassa ja puutarhassa voi naut-
tia herkullista katuruokaa, raikkaita juomia sekä 
kahvia ja leivonnaisia. Valmistamme ruoat ja 
alkoholittomat juomat Emmaus-liikkeen ja kier-
rätyskahvilamme kestäviä arvoja noudattaen. 
Ruokafilosofiamme on vähentää ympäristön 
kuormitusta, suosia paikallisia raaka-aineita ja 

luomutuotteita sekä hyödyntää ruokakauppo-
jen hävikkituotteita. Voit ihastella kahvilan vie-
ressä sijaitsevaa Emmauksen vihreää keidasta 
ja tutustua pienimuotoiseen kaupunkiviljelyyn. 
Perjantaina klo 17–20 
Lauantaina klo 11–18

 Kotiruokaa paikallisista raaka-aineista.

 Kahvia, teetä ja muita juomia sekä 
leivonnaisia.

Torggatan 16, 22310 Mariehamn
GPS: 60.096581, 19.942109 
Robert Jansson, +358 (0) 40 752 9191
www.emmaus.ax

49. Saaristohotelli Gullvivan UUSI
Saaristohotelli Gullvivan, joka sijaitsee kauniis-
sa saaristomaisemissa Brändön kunnassa Ah-
venanmaan koillisessa saaristossa, osallistuu 
Sadonkorjuujuhliin yhteistyössä Brändö Laxin 
kanssa. Tule nauttimaan hyvästä ruoasta ja me-
rinäköalasta ravintolassamme, jossa on tilaa 60 
vieraalle, A-oikeudet ja terassi. Meillä on myös 
minigolfrata, uimaranta, venevuokraus, ranta-
sauna, grillikatos ja venesatama. Myynnissä Gul-
dvivan käsintehtyjä ahvenanmaalaisia koruja 
sekä käsitöitä ja elintarvikkeita paikallisilta myy-
jiltä: Ege T Hantverk, M. Snellman Ropework, 
Ingeborgs bageri ja Lottas Design & Hantverk. 
Perjantaina klo 15–18 
Lauantaina klo 12–16 
Sunnuntaina klo 13–16 

 Minigolfrata ja uimaranta.

 Ravintola. A-oikeudet.

Brändö, 22920 Brändö
GPS: 60.432027, 21.049762
Karl-Johan Henriksson, +358 (0) 40 082 3714
http://www.gullvivan.ax/

50. Jurmo Highland Cattle
Rakastu Jurmoon ja siellä laiduntaviin Ylä-
maankarjan lehmiin! Pikku saari Ahvenanmaan 
koillissaaristossa odottaa sinua. Lähde trak-
torikierrokselle ja tutustu kylässä laiduntaviin 
lampaisiin ja pitkäkarvaiseen Ylämaankarjaan. 
Tänä vuonna Jurmossa on myös Ahvenan-
maanlampaita ja myynnissä on lampaantaljoja 
sekä lihaa ja makkaroita. Vaella luontopolulla ja 
kiipeä näköalatorniin ihailemaan saaristomai-
semia. Lapsille on tarjolla erilaisia opettavaisia 
ja hauskoja leikkejä, jotka sopivat koko perheel-
le! Lisäksi paikallista taidetta ja käsitöitä.
M/S Doppingen liikennöi ahkerasti Åvan lautta-
laiturin ja Jurmon väliä, myös myöhään illalla.
Lauantaina klo 11–20 

 Hypi heinäkasassa, kokeile puujalkoja, 
kierrä lasten luontopolku, heitä hevosen-
kenkää jne.

 Ylämaankarjaa ja lampaita.

 Café Kvarnen on avoinna koko päivän.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain. Inva-WC 
on erillisessä rakennuksessa (satamassa).

Jurmo, 22950 Jurmo
GPS: 60.516364, 21.075613
Leif Lundberg, leif@jurmo.ax, +358 (0) 40 072 1833
www.jurmo.ax

ÅLANDSBANKEN TUKEE SADONKORJUUJUHLIA
Sadonkorjuujuhlilla on ilo ja kunnia esitellä Plåpp Åpp -aktivi-
teettien vuoden 2018 sponsori – Ålandsbanken. Tänä vuonna 
on tarjolla ennätysmäärä erilaisia Plåpp Åpp -aktiviteetteja, 
joiden joukossa on monia uutuuksia. 

– Ålandsbanken vaalii Sadonkorjuujuhlien tapaan paikallisia 
perinteitä ja kaikkea, mikä on lähituotettua, aitoa ja paikallista. 
Meille on tärkeää tukea hankkeita, jotka lisäävät Ahvenanmaan 
vetovoimaa, mikä pitkällä aikavälillä tarkoittaa Ahvenanmaalle 
lisää vierailijoita ja työpaikkoja, kertoo Mikael Mörn, Ålands-
bankenin Ahvenanmaan liiketoiminta-alueen johtaja.

Sadonkorjuujuhlien toiminnanjohtaja Liz Mattsson kiittää lämpi-
mästi ja selittää, miksi Plåpp Åpp -tapahtumat ovat niin tärkeä 
osa Sadonkorjuujuhia:

– Plåpp Åpp -kohteet toimivat porttina uusille Avoimille Maati-
loille ja tarjoavat myös pienille toimijoille ja yhdistyksille ainut-
laatuisen mahdollisuuden osallistua ja esitellä ydinosaamistaan. 
Siksi arvostamme suuresti Ålandsbankenin panostusta!

AVAJAISET HAMMARLANDISSA  
Sadonkorjuujuhlien avajaisia vietetään Hammarlandin kunnassa, 
Himmyran tilalla, joka on yksi tämän vuoden uusista Avoimista 
Maatiloista. Himmyra on äskettäin rakennettu, moderni hevostila, 
joka sijaitsee aivan Långträsk-järven äärellä.

Tervetuloa avajaisiin perjantaina 21. syyskuuta klo 19!



HANKI JA HYÖDYNNÄ ARVONTAPASSI

emmaus
RETURCAFÉ

A RK ISIN
K A H V I L A 1 1–1 5
l O U N AS 1 1–1 4

Torgg. 16 / Ämbetshuset
www.emmaus.ax

ekokahvila 
ja -ravintola

Päivällinen, musiikkia ja tanssia. Osallistu karaokekilpailuun ja voita 
viikonloppu luksusmökissä. Illan aikana voittajalla myös mahdollisuus 

laulaa yksi laulu Carina Sommarströmin ja Yellow spaces’n kanssa.

www.baStOhOtel.COm • PUhelIN: 018 42382 •  aVOINNa  11.30-00.00
Bussikuljetus lähtö/PalUU bUSSIaSema mhamINa klO 19

MusiikkiA&tANssiA
tahdittajana YellOW sPACes klo 21-00.00

Arvontapassi on myynnissä seuraavissa paikoissa: Visit Ålandin 
toimisto/Ahvenanmaan matkailuneuvonta, S-marketit Jomalassa, 
Godbyssa ja Maarianhaminassa, Rundbergs Bil och Service,  
Eckerö Linjenin laiva, Viking Linen Rosella-laiva, Backmans  
Smakverk Maxinge Centerissä sekä Mattssons Godbyssä ja  
Matboden Lumparlandissa. Myös kaikki Avoimet Maatilat  
myyvät Arvontapasseja.

2018

Digitaalinen 
arvontapassi 
yhteistyössä 
Kloink-sovelluksen 
kanssa. 

AHVENANMAA VIHANNOI -  
JUHLA KEVÄÄN KUNNIAKSI! 
Nauti kukkivista omenatarhoista ja vastakorjatusta parsasta 
Ahvenanmaa Vihannoi -tapahtumassa, kun saariston kevät 
on kauneimmillaan. Vieraile Avoimilla Tiloilla, silitä karitsoja ja 
vasikoita, osta siemeniä ja pistokkaita puutarhasi iloksi, nauti 
maaseudun lähiruokaherkuista sekä kohtaamisista nuorten ja 
vanhojen, kaupunkilaisten ja maanviljelijöiden,  
tuottajien ja kuluttajien kanssa.

Lue lisää sivulta alandgronskar.ax/fi,  
kun kevät lähestyy! 

Järjestäjä: Skördefestens Vänner -yhdistys

Ahvenanmaa Vihannoi 24.–26.5.2019 – tervetuloa!

SKÖRDEFESTENS VÄNNER
- LIITY JÄSENEKSI!
Kun liityt Skördefestens Vänner -yhdistyksen jäseneksi, tuet 
osaltasi maaseudun kehittämistä elinvoimaiseksi ja luot 
edellytyksiä sille, että maatalousyritykset olisivat kannat-
tavia ja voisivat tuottaa ruokaa kestävin menetelmin.  
Järjestämme jäsenmatkoja ja ihania maalais- 
kokemuksia. Jäsenemme saavat Arvontapassin  
ilmaiseksi.

Liity jäseneksi nyt: skordefest.ax/bli-medlem 
Jäsenmaksu: 20 euroa.

Laajin valikoima ahvenan-
maalaisia käsitöitä.

Café SALT on avoinna 
– hyvää kahvia ja  
koti leivonnaisia.

SALTs Herrorkester 
viihdyttää perjantaina ja 
lauantaina klo 17.30–19.30.

Avoinna: pe-la 10–20, su 10–14.

TERVETULOA SADONKORJUUJUHLILLE!

Sjökvarteret, Mariehamn, www.salt.ax

Sadonkorjuujuhlien uusi Arvontapassi on ainutlaatuinen tuote, 
jonka jokainen Sadonkorjuujuhlien ja paikallisten tuotteiden ystävä 
haluaa hankkia. Arvontapassi on täynnä upeita tarjouksia ja arpa-
jaisvoittoja sadonkorjuujuhlien tiloilta ja sponsoreilta. Halutessasi 
voit ostaa vaikka useammankin passin, jos haluat ottaa moninker-
taisen ilon irti etuuksista ja arvonnoista. 

Ostamalla Arvontapassin tuet Ahvenanmaan maaseutua ja järjes-
tömme pitkäjänteistä työtä Sadonkorjuujuhlien eteen. Tapahtu-
maan osallistuvat maatilat ym. vierailukohteet saavat 25 prosenttia 
Arvontapassien tuotosta ja voivat esimerkiksi maksaa korvauksen 
pysäköintivahdeille, joiden työpanos vaikuttaa merkittävästi Sa-
donkorjuujuhlien turvallisuuteen, laatuun ja kokonaiselämykseen.  

Näin voit saada ilmaiseksi tai ostaa 
1. Liity Skördefestens Vänner -yhdistyksen jäseneksi 

Jäsenlahjana saat Arvontapassin ilmaiseksi.

2. Osta Arvontapassi Kloink-sovelluksen kautta Voit ladata  
Kloink-sovelluksen Google Play Storesta tai AppStoresta. 

3. Osta Arvontapassi Visit Ålandista Voit aktivoida passin 
digitaalisesti tai tilata passin postitse kotiin.

4. Osta kaupoista tai sadonkorjuuviikonloppuna Avoimilta 
Maatiloilta.

Arvontapassin:

Jatkot
LAUANTAINA 22.9. KLO 20 ALKAEN

Live-musaa - Skrömta 
Suolaista, makeaa, kovaa ja kivaa!



www.eckerolinjen.ax

Sesonki ja tuoreet raaka-aineet ovat ruoka-
listojemme ja teemojemme perustana. Sesongin 

mukaiset raaka-aineet ovat parhaimmillaan,  
ja silloin ruoasta tulee niin hyvää! Myös me 
haluamme olla edistämässä lähiseutumme 

pieniä tuottajia Ruotsissa ja Ahvenanmaalla.

M/S Eckerön à la carte ravintola Rospiggen  
tarjoilee herkullisen sadonkorjuumenyyn.  

Myös Kafé Käringsund tarjoilee oman sadon- 
korjuuhengessä luomansa menyyn.

M/S Eckeröllä syöt
erittäin hyvin!

Ylpeä 
Sadonkorjuumarkkinoiden

pääsponsori!

Olemme Skördefestin 
yhteistyökumppani.

Skördefestens Vänner -yhdistys
Puh. +358 457 3455938 
S-posti: info@skordefest.ax, www.skordefest.ax/fi

Hanki Arvontapassi Sadonkorjuujuhlien sponsoreiden ja 
osallistuvien maatilojen ja ravintoloiden mahtavia tarjouksia ja 
arpajaisvoittoja. Ostamalla Arvontapassin tuet Ahvenanmaan 
maaseutua.

Käteinen on valttia Kaikissa paikoissa ei voi maksaa pankki- 
tai luottokortilla.

Löydä perille Surffaa älypuhelimellasi kohteesta toiseen. 
Tutustu aktiviteetteihin sivulla www.skordefest.ax/fi ja klikkaa kun-
kin Maatilan/Ravintolan/Plåpp Åppin karttalinkkiä. Kun lähestyt 
kohteita, Sadonkorjuujuhlakyltit ja myrskylyhdyt näyttävät tietä. 

Lataa Kloink Tiedäthän, että voit suunnitella oman Sadon-
korjuujuhlakierroksesi Kloink-sovelluksella? Voit ladata sovelluksen 
App Storesta tai Google Playsta.

Katso koirasi perään Kaikki tilojen eläimet eivät ehkä ole 
tottuneet koiriin. Älä päästä koiraasi niiden lähelle.

Sadonkorjuujuhlat kasvaa ...ja se, jos mikä on mahtavaa! 
Useimmilla maatiloilla on avoimet ovet vain Sadonkorjuujuhlien 
aikaan. Jonoja voi syntyä, kun vierailijoita on paljon liikkeellä yhtä 
aikaa ja tiloilla harvemmin kokemusta ottaa vastaan suuria mää-
riä vierailijoita samanaikaisesti. Toivomme, että otat mahdolliset 
jonot osana kokemusta etkä kiirehdi turhia.

Tuotteet tuoreina kotiin Löydät taatusti erilaisia sadon-
korjuuantimia ja herkkuja, joita haluat ostaa kotiin. Ota mukaan 
kylmälaukku, niin ostoksesi säilyvät paremmin.

Näy pimeässä Illan tullen maaseudulla on pimeää, joten pidä 
huoli, että näyt kunnolla. Käytä heijastinta ja ota taskulamppu 
mukaan. 

Pidä jalat maassa - ja kuivina Savi ja kura ovat osa 
maaseutua. Laita jalkaan kunnon kengät, jotta jalkasi pysyvät 
kuivina.

Maistele maaseudun makuja Sadonkorjuujuhlaravin-
tolat ja Avoimet Maatilat tarjoilevat luovien kokkien loihtimaa 
ruokaa. Lue lisää osoitteesta skordefest.ax, sivulta Ruoka & juoma.

Varaa etukäteen Jos teitä on iso seurue, kannattaa ateriat 
varata etukäteen. Näin isännät pystyvät palvelemaan teitä par-
haiten. Tee varaus suoraan valitsemaasi ravintolaan tai Avoimelle 
Maatilalle.

Kokeile rohkeasti jotain uutta Monet vierailijoista teke-
vät paljon ostoksia, ja siksi jokin tuote voi loppua kesken. Älä huoli, 
vaan kokeile sen sijaan jotain muuta. Kenties löydät itsellesi uuden 
suosikkituotteen.

Vessahätä? Kaikilla tiloilla on wc. Hyvällä onnella pääset 
nauttimaan vanhanajan puuceen viehätyksestä.

Älä hötkyile liikenteessä Maltathan ajaa rauhallisesti 
ja varovasti, jotta siirtyminen tilalta toiselle sujuu turvallisesti ja 
leppoisasti. Suosi kimppakyytiä – nauti matkaseurasta ja säästä 
luontoa ja kukkaroa.

Tervetuloa uudelleen! Merkitse kalenteriisi jo nyt Sadonkor-
juujuhlat 2019. Ensi vuonna Ahvenanmaan Sadonkorjuujuhlia 
vietetään 20.–22. syyskuuta.

MUUTAMA VINKKI

Millaisia hetkiä ikuistit? Tägää parhaat 
Sadonkorjuujuhla-kuvasi somessa  
#skördefeståland2018 #skördefeståland.

J Ä R J E S TÄ J Ä :

JOKO BONGASIT UUDEN 
KASSIMME?
Löydät kassin Avoimilta Maatiloilta, Plåpp 
Åpp -ohjelmapisteistä ja Ravintoloista.

TAVATAAN  
HAGA KUNGSGÅRDIN TILALLA  

SADONKORJUUJUHLIEN  
AIKAAN!


