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38 Ålands Hushållningssällskap 
UUSI
Tervetuloa Ahvenanmaan maaseutukeskukseen 
tutustumaan 30 omena, päärynä ja luumula
jiin, jotka kasvavat Ålands Hushållningssällska
pin (Ahvenanmaan talousseuran) koeviljelyksel
lä. Joka lajilla on oma makunsa, jossa makean ja 
happamuuden aste vaihtelee. Paikalla on suuri 
valikoima vastakorjattuja omenoita. Äänestä 
omaa suosikkiasi ja auta meitä valitsemaan 
paras omenalaji.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 13–15.
Magnus Stark, +358 (0) 457 345 7170
Jomalagårdsväg 16, 22150 Jomala
60.178199, 19.986097
www.landsbygd.ax/alandshushallningssallsskap

39 4H-gården 
Tervetuloa 4Htilalle Ahvenanmaan maaseu
tukeskukseen yhdessä koko perheen kanssa! 
Tervehdi eläimiä ja ja tutustu 4Htoimintaan. 
Lapsille on hauskaa puuhaa kuten saippuakup
lien puhallusta, aarteenetsintää ja tietovisa. 
Ahvenanmaan luontokoulu (Ålands Naturskola) 
on paikalla ja järjestää luovan, luonnonläheisen 
savityöpajan. Lapset saavat loihtia savesta ja 
muista materiaaleista vaikkapa eläimiä ja mie
likuvitusolentoja. Oman savihahmon voi ottaa 
mukaan kotiin tai jättää asumaan 4Htilalle. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 11–16. 
Uutta: Kurkista, miltä uusi 4Htila näyttää.

 Minipossuja, vuohia, lampaita, kanoja, ank
koja, kalkkunoita, kaneja, marsuja ja kissoja. 

 Jännittävää näkemistä ja tekemistä koko 
perheelle.

Jaana Ojanen, +358 (0) 18 329 830
Jomalagårdsvägen 23, 22150 Jomala
60.179470, 19.985097  www.4h.ax

40 Jomala församling
Jomalan seurakunta järjestää Sadonkorjuumes
sun Pyhän Olavin kirkossa klo 11. Jumalan
palveluksen jälkeen lounas ja kahvit Jomalan 
seurakuntakodissa. Askartelua ja muuta puuhaa 
koko perheelle.
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–15.

 Lounastarjoilu.

 Askartelua, käsityötekniikoiden kokeilua, 
muuta puuhaa.

 Kirkko ja seurakuntakoti sopivat liikuntara
joitteisille. 

 Kahvitarjoilu.
Stefan Äng, +358 (0)40 021 2898
Godbyvägen 445, 22150 Jomala
60.155172, 19.948415  www.jomala.evl.ax

41 Ålands Flygklubb UUSI
Ahvenanmaan lentokerho tiedottaa toiminnas
taan ja kertoo pienkoneella harrastuslentämi
sestä. Jos sää sallii, halukkailla on mahdollisuus 
lähteä lyhyelle yleisölennolle. Lennot omakus
tannushintaan. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–18.

 Kahvia ja pullaa.
Tommy Andersson, +358 (0) 4573135788
Flygfältsvägen, 22120 Maarianhamina
60.122863, 19.905608

42 Varuboden på Åland UUSI
Smarket Åland Jomala osallistuu Sadonkorjuu
juhliin Plåpp Åpp kohteena. Smarketissa on 
kilpailuja ja muuta hauskaa koko perheelle sekä 
kahvitarjoilu. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–16.

 Kahvia ja kahvileipää. 
Minna Saarijärvi, 0107659651

Lövuddsvägen 1, 22130 Maarianhamina
60.113466, 19.9144909
www.varuboden.ax

43 Nybonds i Krogstad
Kiertele tilalla, jossa juuri mikään ei ole muuttu
nut 1700luvun jälkeen. Nybondin maatilamuse
ossa kaikki muistuttaa menneistä vuosisadoista: 
leipälapiot, rukit, silitysraudat ja tulisijat ovat 
aitoja esineitä menneiltä ajoilta. Kahviossa voit 
nauttia kupillisen kahvia ja palan aitoa Ahve
nanmaan pannukakkua luumukiisselin ja kerma
vaahdon kera. Lapsille on olkikasassa hyppimistä 
ja muuta hauskaa puuhaa. Voit ostaa kotiin 
viemisiksi leipää, hilloa, mehua ja käsitöitä.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–17 ja 
sunnuntaina klo 12–16.
Uutta: Wätteros Gård on paikalla lampaineen 
ja vuohineen ja myy lihaa, juustoa ja makkaraa. 

 Wätterosin tilan lampaita ja karitsoja. 

 Olkikasoissa hyppimistä ja hauskoja pelejä.

 Kahvia ja aitoa, vanhanajan Ahvenanmaan 
pannukakkua.

Annsofi Joelsson, +358 (0) 457 3134691
Gamla Krogstadvägen 193, 22630 Lumparland 
60.098140, 20.259362

44 Västerro                                
Västerron tila on kuin pieni paratiisi, joka sijaitsee 
Herrössä merenlahden äärellä, lähellä Ahve
nanmaan pääsaaren eteläisintä kohtaa. Täällä 
Anders Westerberg ja Maria StenWesterberg 
harjoittavat pienimuotoista kalanjalostusta ja 
savustusta. Kurkista savustamoon, ihastele viini
köynnöksiä ja tutustu myyjien tuotevalikoimaan. 
Ruokasaliksi rakennetussa kasvihuoneessa voi 
nauttia kalalaudan antimista, rannalla on kahvila. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–20. 
Uutta: Istumajumppa Hela Hälzanin johdolla. 
ilmainen 15 min. jumppatuokio klo 14, 15, 16 ja 
17. Sopii kaikille!

 Tila sopii liikuntarajoitteisille. 

 Kahvio rannan tuntumassa.
Maria StenWesterberg, +358 (0) 40 745 8299
Herrövägen 217, 22610 Lemland
60.009137, 20.186652  www.vasterro.ax

45 Mormors Gröna Hus 
Nauti Mormors Gröna Hus ravintolan tunnel
masta ja rauhallisesta maalaismiljööstä, jossa 
toivomme vieraidemme viihtyvän ja tuntevan 
itsensä tervetulleiksi. Sadonkorjuujuhlien 
aikana tarjoamme 3ruokalajin päivällisen, joka 
rakentuu ahvenanmaalaisten raakaaineiden 
ympärille. Yksi kattaus sekä perjantaina että 
lauantaina, joten tee pöytävaraus etukäteen. 
Hinta 45 €/henkilö. 
Varaa pöytä etukäteen puh. 0457 345 0323 tai 
spostitse boka@mormors.ax. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina ja lauantaina 
klo 17–22.

 Menu paikallisista raakaaineista.

 Sopii liikuntarajoitteisille. Meillä on invaWC.
Matz Olsson, +358 (0) 457 345 0323
Sjögrensgatan, Norrby, 22610 Lemland
60.079661, 20.089695  
www.mormors.ax

46 Wätteros Getter
Tervetuloa tervehtimään vuohia Wätterosin 
pienelle vuohitilalle, jossa on pienimuotoista 
juustonvalmistusta. Voit silittää kesyjä kilejä, 
vuohia, lampaita ja karitsoja. Tilalla on myyn
nissä tilan omaa vuohenjuustoa, kilinlihaa, 
savulihaa ja hienoja nahkoja. Wätteros Gård 
sijaitsee Lemlandissa Keamarketin pysäköinnin 
läheisyydessä.
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–15.

MUUTAMA VINKKI
 Vuohia ja kilejä. 

 Voit silittää ja ruokkia eläimiä.

 Autolla pääsee eläinten luokse.
Lita Gustavsson, +358 (0) 50 531 8768
Norrbyvägen 20, 22610 Lemland
60.070740, 20.084831
www.watt.ax/ny_sida_1.htm

47 Pingstförsamlingen på Åland
Tervetuloa Ahvenanmaan helluntaikirkkoon 
iloiseen jumalanpalvelukseen, jossa kiitämme 
Jumalaa vuoden sadosta. Samaan aikaan 
pyhäkoulu 4–12vuotiaille lapsille. 
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–13.

 Pyhäkoulu.

 Kirkko sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia ja Ahvenanmaan pannukakkua 
jumalanpalveluksen jälkeen. Kahvitarjoilun 
tuotto seurakunnan sosiaalityön hyväksi. 

Barbro WikströmDe Wilde, +358 (0) 457 379 8805
Matrosgatan 1, 22100 Maarianhamina
60.090398, 19.939863  www.pingstkyrkan.ax

48 Hotell Arkipelag 
- Ahvenanmaan aamiainen  
Tervetuloa nauttimaan Ahvenanmaan aamiais
ta Hotelli Arkipelagiin! Aamiaisbuffet katetaan 
joka aamu ja voit aloittaa Sadonkorjuujuhlapäi
väsi reilulla, paikallisella aamiaisella ennen kuin 
suuntaat Avoimille maatiloille, Sadonkorjuura
vintoloihin ja Plåpp Åpp kohteisiin. Ahvenan
maan aamiainen maksaa 15 €. Tee pöytävaraus 
mielellään etukäteen puh. 018 24 020.
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 7–10 & 
lauantaina/sunnuntaina klo 8-11.

 Ravintola sopiin liikuntarajoitteisille. 
Peggy Björkell, +358 18 24020
Strandgatan 35, 22100 Maarianhamina
60.1002017, 19.9442552  www.hotellarkipelag.ax

49 Jurmo Highland Cattle 
Ihastu Jurmon pieneen saareen, joka sijaitsee 
Ahvenanmaan saariston koillisosassa. Lähde 
traktorikierrokselle ja tutustu saarella laidunta
viin hurmaaviin, pitkäkarvaisiin ylämaankarjan 
lehmiin ja ahvenanmaanlampaisiin. Reippaile 
luontopolulla ja kiipeä näköalatorniin ihaile
maan upeaa saaristomaisemaa. Markkinoilla on 
myynnissä saariston käsitöitä, lampaantaljoja, 
paikallista luomulihaa, kananmunia ja hunajaa 
sekä muita maataloustuotteita.   
Voit matkustaa Jurmon saarelle Ålandstafikenin 
saaristolautoilla joko mannerSuomesta tai 
Ahvenanmaan pääsaarelta. M/S Doppingen 
liikennöi ahkerasti Åvan lauttalaiturin ja Jurmon 
väliä iltamyöhään asti. Lisätietoja matkasta 
www.skordefest.ax
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 11–14 
sekä lauantaina klo 12–17 (markkinat) ja klo 
12–19 sadonkorjuumenu Café Kvarnenissa.
Uutta: Maistele saaristolaispanimon omaa ko
tikaljaa. Myynnissä leipomotuotteita. Osallistu 
leikkisään tietovisaan ja etsi metsälabyrintista 
oikeita vastauksia ja kultakolikoita. Poikkea myös 
peikkopajaan valmistamaan metsänpeikkoja. 
Laitumella karitsoja, joita voi tervehtiä. 

 Highland Cattlelehmiä, ahvenanmaanlam
paita, hevosia, kanoja.

 Café Kvarnen on avoinna ja tarjoaa sadon
korjuumenun sekä kahvia ja kotileivonnaisia. 

 Seikkailupolku, tietovisa metsässä, olkikasas
sa hyppimistä. 

 Pyörätuolilla pääsee sekä kahvioon että 
myymälään.

Leif Lundberg, +358 (0) 40 072 1833
Jurmo, Brändö, 22950 Jurmo
60.526065, 21.076497  www.jurmo.ax

ÅLANDSBANKEN TUKEE SADONKORJUUJUHLIA
Skördefestens Vänner yhdistyksellä on ilo ja kunnia esitellä Plåpp 
Åpp aktiviteettien vuoden 2019 sponsori – Ålandsbanken. Tänä 
vuonna on tarjolla runsaasti erilaisia Plåpp Åpp aktiviteetteja, 
joiden joukossa on monia uutuuksia. 
– Ålandsbanken vaalii Skördefestens Vänner yhdistyksen 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 liiketoimintaalueen johtaja.
Sadonkorjuujuhlien toiminnanjohtaja Liz Mattsson kiittää lämpimästi 
ja selittää, miksi Plåpp Åpp tapahtumat ovat niin tärkeitä yhdistykselle:
– Plåpp Åpp kohteet toimivat porttina uusille Avoimille Maatiloille ja 
tarjoavat myös pienille toimijoille ja yhdistyksille ainutlaatuisen mah
dollisuuden osallistua ja esitellä ydinosaamistaan. Siksi arvostamme 
suuresti Ålandsbankenin panostusta!

Nauti kukkivista omenatarhoista ja vastakorja
tusta parsasta Ahvenanmaa Vihannoi tapahtu
massa, kun saariston kevät on kauneimmillaan. 
Vieraile Avoimilla Maatiloilla, silitä karitsoja ja 
vasikoita, osta siemeniä ja pistokkaita puutarhasi 
iloksi, nauti maaseudun lähiruokaherkuista sekä 
kohtaamisista lasten ja aikuisten, kaupunkilaisten 

ja maanviljelijöiden, tuottajien ja kuluttajien kanssa. Ahvenanmaa 
Vihannoi 23.–24.5.2020.

PERJANTAINA 20.9. & LAUANTAINA 21.9. KLO 11– 20
SUNNUNTAINA 22.9. KLO 11– 17

Ylpeä yhteistyökumppani

AVOIMET MAATILAT, PLÅPP ÅPP
JA RAVINTOLAT 

y m p ä r i  A h v e n a n m a a t a

OH JE L M A L E H T INE N  2 019

www.dahlmans.axwww.duni.com
Lisätietoja:

Vi väljer ecoecho® - Vi har valt att 
arbeta med Duni och ecoecho® 
när det kommer till våra engång-
smaterial. Gör skillnad, tillsam-
mans med Duni ecoecho®

Duni ecoecho®, yhdessä 
tehdään vastuullinen valinta

www.saaristonkasvatit.axwww.saaristonkasvatit.axwww.saaristonkasvatit.ax

AHVENANMAA VIHANNOI – JUHLA KEVÄÄN KUNNIAKSI!

Löydät paikallisista omenoista puristettua 
Äppelmust-mehuamme Sadonkorjuujuhlien  

ajan Bolstaholms Gård -tilalta.  
Myynnissä myös ahvenanmaalaisissa kaupoissa.

www.grannas.ax    |    Getavägen 1406

Hanki Arvontapassi Se on täynnä Sadonkorjuujuhlien sponso
reiden ja osallistuvien maatilojen ja ravintoloiden mahtavia tarjouk
sia ja arpajaisvoittoja. Ostamalla Arvontapassin tuet Ahvenanmaan 
maaseutua.

Varaa käteistä mukaasi Kaikissa paikoissa ei voi maksaa 
pankki tai luottokortilla.

Löydä perille Tutustu aktiviteetteihin sivulla www.skordefest.
ax/fi ja klikkaa kunkin Maatilan/Ravintolan/Plåpp Åppin karttalink
kiä. Kun lähestyt kohteita, Sadonkorjuujuhlakyltit ja myrskylyhdyt 
näyttävät tietä. 

Lataa Kloink Suunnittele oma Sadonkorjuujuhlakierroksesi 
Kloinksovelluksen avulla. Voit ladata sovelluksen App Storesta tai  
Google Playsta. Vieraile vähintään viidellä maatilalla ja rekisteröi käyn
tisi sovelluksessa, niin olet mukana hienojen palkintojen arvonnassa.

Katso koirasi perään Kaikki maatilan eläimet eivät ehkä ole 
tottuneet koiriin. Älä päästä koiraasi liian lähelle niitä.

Maltti on valttia 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 määriä 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. Ota mukaan heijastin ja taskulamppu. 

Pidä jalat maassa - ja kuivina Savi ja kura ovat osa maa
seutua. Laita jalkaan kunnon kengät, jotta jalkasi pysyvät kuivina. 
Auton pesetät edullisesti Arvontapassissa olevalla tarjouskupongilla.

Maistele maaseudun makuja Sadonkorjuujuhlaravintolat 
ja Avoimet Maatilat tarjoilevat luovien kokkien loihtimaa ruokaa. Lue 
lisää osoitteesta skordefest.ax, sivulta Ruoka & juoma. Jos teitä on 
iso seurue, kannattaa ateriat varata etukäteen. Näin isännät pysty
vät palvelemaan teitä parhaiten. 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 nautti
maan vanhanajan puuceen viehätyksestä.

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

Tervetuloa uudelleen! Merkitse kalenteriisi jo nyt Ahvenanmaan 
Sadonkorjuujuhlat 2020, niitä vietetään 18.–20. syyskuuta.

Millaisia hetkiä ikuistit? Tägää parhaat 
Sadonkorjuujuhla-kuvasi somessa  
#sadonkorjuujuhlat2019.

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

J Ä R J E S TÄ J Ä :

TAVATAAN  
HAGA KUNGSGÅRDIN TILALLA  

SADONKORJUUJUHLIEN  
AIKAAN!

Laajin valikoima ahvenan-
maalaisia käsitöitä.

Café SALT on avoinna – hyvää 
kahvia ja koti leivonnaisia.

SALTs Herrorkester 
viihdyttää perjantaina klo 
18–20 ja lauantaina klo 13–15.

Avoinna: pe-la 10–20, su 10–14.

TERVETULOA SADONKORJUUJUHLILLE!

Sjökvarteret, Mariehamn, www.salt.ax

Yhteistyössä Sadonkorjuujuhlien kanssa

OSTA, VOITA JA TUE MAASEUTUA!
Sadonkorjuujihlien Arvontapassi on tänä vuonna entistä ehompi.  
Se on täynnä Sadonkorjuujuhlien sponsoreiden ja osallistuvien tilojen 
ja ravintoloiden tarjouksia ja arpajaisvoittoja. Yli 50 palkinnon joukos
sa on kaikkea ylellisistä risteilymatkoista tai mökkilomista kauniisiin 
käsitöihin ja ihaniin paikallisiin raakaaineisiin ja lähiruokatuotteisiin.

Kun ostat Arvontapassin, tuet Ahvenanmaan maaseutua ja yhdistyk
semme pitkäjänteistä työtä Sadonkorjuujuhlien eteen. Tapahtumaan 
osallistuvat maatilat saavat 25 prosenttia Arvontapassien tuotosta 
ja voivat esimerkiksi maksaa korvauksen pysäköintivahdeille, joiden 
työpanos vaikuttaa merkittävästi Sadonkorjuujuhlien tilavierailujen 
turvallisuuteen sekä tapahtuman sujuvuuteen ja viihtyvyyteen.

Rasti Arvontapassista kohteet, joissa olet vieraillut ja palauta 
Arvontapassin arpalipuke jollekin Avoimista Maatiloista ennen 
kotiin lähtöäsi. 

2019

Näin hankit Arvontapassin
• Liity Skördefestens Vänner -yhdistyksen 

jäseneksi ennen 10. syyskuuta, niin saat 
Arvontapassin jäsenlahjana ja valmiiksi 
kotiin lähetettynä.

• Osta Arvontapassi Sadonkorjuujuhlien 
kotisivulta www.skordefest.ax ja saat 
passin kirjeitse kotiin.

• Osta Arvontapassi Visit Ålandin kautta. 
Voit aktivoida passin digitaalisesti tai 
tilata passin postitse kotiin.

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

Arvontapassin voi ostaa myös seuraavista paikoista: Smarketit 
(Jomala, Godby ja Maarianhaminan keskusta), Rundbergs Bil & 
Service, Eckerö Linjen ja Rosella (laivojen neuvonta), KSupermarket 
Mattssons, Hugos (Hammarland), Matboden (Lumparland) ja 
muutamat Avoimet Maatilat.

Omenakierros 
– uusi tapa maistaa saariston omenasatoa

Vain mielikuvitus on rajana, kun ahvenanmaalaisista 
omenoista loihditaan syötävää ja juotavaa.

Tänä vuonna Sadonkorjuujuhlilla lanseerataan uusi Äppel
rundanmakuelämys eli Omenakierros, Ahvenanmaalaiset 

kokit pääsevät näyttämään luovuutensa, kun he tarjoilevat 
oman tulkinnan ruokalajista, jonka pääraakaaineena on 
uuden sadon omenat. Omenasta valmistettujen maistelu
annosten hinta on 5 euroa kaikissa tempaukseen osallistu
vissa ravintoloissa ja ne on merkitty Sadonkorjuujuhlien 
ohjelmalehtiseen. Maksat maisteluannoksesta paikan 
päällä juuri siinä ravintolassa, jossa nautit ainutlaatui
sesta omenaannoksesta. Ravintolan henkilökunta 
auttaa mielellään sopivan juoman valinnassa.  
Omenakierrokseen osallistuvat ravintolat ovat 
avoinna Sadonkorjuujuhlien aikana perjantai  

na ja lauantaina klo 11–12. Osa Sadon
korjuujuhlien ravintoloista ja muista 

vierailukohteista on avoinna myös 
sunnuntaina klo 11–17.

AVAJAISET HAGA 
KUNGSGÅRDISSA
Tänä vuonna Sadonkorjuujuhlien  
avajaisia isännöi Saltvikin kunta,  
ja avajaisjuhlaa vietetään Haga  
Kungsgårdin tilalla. Se on Ahvenan-
maan suurin maitotila ja tilan juuret 
juontavat 1550-luvulle, jolloin tila 
perustettiiin kuningas Kustaa Vaasalle.

Tervetuloa Sadonkorjuujuhlien avajaisjuhlaan 
perjantaina 20.9. klo 19!

Elverksgatan 5   ·   puh. 14 100   ·   ma-pe 8-17, la 10-14   
www.harrysel.ax   ·   info@harrysel.ax

VALAISEMME HAGA KUNGSGÅRDIN
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31 Bolstaholms Gård        
Lapsiystävällisellä maatilalla on paljon puuhaa 
koko perheelle! Tilalla voi osallistua hauskoihin  
aktiviteetteihin sekä ostaa tilan mureaa pihvi
lihaa, meetvursteja, lehtipihviä, savustettua  
Herkkupaistia, grillimakkaraa, hampurilaispihvejä, 
marinadeja sekä tilan mausteseoksia. Jauheli
haa ja mausteseoksia myydään erikoishintaan. 
Myynnissä myös rmonia muita paikallistuotteita. 
Huom! Avoinna pe–la klo 11–21.

LISÄTIETOJA OHJELMASTA:
Kirjanjulkaisutilaisuus. Derrick Nilsson, 98vuotias 
sotaveteraani, julkaisee uuden kirjansa ”Nästan 
hundra år och lite till” ja kertoo elämästään ja 
kirjastaan.
Teatteriesitys joka pohjautuu kolmeen voimak
kaaseen persoonaan, jotka ovat asuneet 
Bolstaholmin tilalla eri aikoina: Nils Åhman, Georg 
Ehrenmalm ja Fridolf Sundberg.
Luento: Hur levde kvinnor och barn förr i tiden?  
Pedagogi Annica Dahlbjörk kertoo, millaista nais
ten ja lasten elämä oli ennen vanhaan.
Ahvenanmaan Marttojen käsityöpiiri esittelee 
Getan kansallispuvun. Martat kertovat kansal
lispukujen valmistuksesta sekä saman puvun eri 
variaatioista.
Näyttely, jonka aiheena on Ahvenanmaan luonto, 
Ålandsfuchsianyhdistyksen kukkanäyttely, jossa 
pääset äänestämään näyttelyn kauneinta kukkaa.

AIKATAULU: 

Perjantaina 20.9. klo 11–21
Klo 11–13 Derrick Nilssonin kirjanjulkaisu.
Klo 14 ja 19 teatteriesitys Bolstaholmin värikkäistä 
persoonista.
Klo 15 ja 18 luento ruotsiksi: Hur levde kvinnor och 
barn förr i tiden?
Klo 14–15 ja 16–18 poniratsastusta.

Lauantaina 21.9. klo 11–21
Klo 12, 13, 14, 17 ja 19 teatteriesitys Bolstaholmin 
värikkäistä persoonista.
Klo 15 Getan kansallispuvun esittely.
Klo 12–13 ja 16–18 poniratsastusta.

Sunnuntaina 22.9. klo 11–17
Klo 13 ja 15 teatteriesitys Bolstaholmin värikkäistä 
persoonista.
Klo 13.30–15 Derrick Nilssonin kirjanjulkaisu.
Klo 13–16 poniratsastusta.

 Charolaispihvikarjaa, hevosia ja kanoja.

 Hamburilaisia, makkarapurilaisia, kasvispuri
laisia, olutta.

 Poniratsastusta, polkutraktoreita, kasvomaa
lausta, ilmakivääriammuntaa, aarteenetsin
tää heinäkasasta, mekaaninen rodeohärkä, 
labyrintti, traktoriajelu laitumelle jne.

 Sopii liikuntarajoitteisille. Valitettavasti ei in
vaWC:tä. Pyydä henkilökunnalta tarvittaessa 
lisätietoja ja apua.

 Kahvia, omenaisia Bolstaholmin leivoksia, 
vastaleivottuja pullia ja kakkuja. L, G, Ve.

Henrik Sundberg, +358 (0) 4573135400
Bolstaholmsvägen 22, 22340 Geta
60.353574, 19.875421  www.bolstaholm.ax

2 Marskogens Lamm
Pieni lampaisiin erikoistunut perhetila, jossa si
jaitsee oma lihanleikkaamo ja savustamo. Tilalla 
valmistetaan makkaroita, savulihaa ja muita 
lihatuotteita. Marskogenin lammastilan tuotteita 
on palkittu useissa artesaaniruokakilpailuissa 
sekä Suomessa että Ruotsissa.
Paikalla on myös muita ahvenanmaalaisia 
tuottajia, jotka myyvät laadukkaita käsitöitä ja 
artesaaniruokia, mm. hunajaa, leipää, vuohen
juustoa, Ahvenanmaalla paahdettua kahvia, 
luomuvihanneksia, tyrnituotteita sekä lampaan 
ja vuohentaljoja ja lampaanvillalankaa.
Uutta: Markkinoilla lanseerataan uusi grilli
makkara, jossa on mausteena Stallhagenin 
porterolutta. 

 Lampaita ja karitsoja.

 Pub Svarta Gumsen tarjoilee maittavaa 
ruokaa.

 Kahvia ja kahvileipää.
Ann Sundberg, +358 (0) 4573420784
Landströmsgatan 21, Svartsmara, 22310 Pålsböle
60.248862, 19.872571
www.marskogens.wordpress.com

3 Stallhagen UUSI
Gastropubi Pub Stallhagen sijaitsee Finströmissä 
Stallhagenin olutpanimon yhteydessä. Täällä 
valmistetaan ja tarjoillaan käsityöläisolutta 
tunnelmallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. 
Uusi, laajennettu tilapuoti on avoinna Sadonkor
juujuhlien aikana joka päivä. Panimomyymälän 
valikoimasta löytyy Stallhagenin oluita sekä 
käsitöitä ja muita ahvenanmaalaisia tuotteita 
kotiin ja tuliaisiksi vietäväksi. Olutpanimossa 
järjestetään opastettuja kierroksia tasatunnein 
klo 12, 13, 14, 15, 16 ja 17.
Uutta: Uusi, laajennettu tilapuoti.

 Ruokatarjoilu Pub Stallhagenissa.
Johanna Dahlgren, +358 (0) 457 344 8500
Getavägen 196, 22410 Godby
60.240359, 19.962916
www.stallhagen.com

4 Drygsböle Gårdscafé
Tervetuloa Drygsbölen tilalle ja kahvilaan vanhan 
navetan ylisille. Istahda kahvikupposelle ja nauti 
leivonnaisista notkuvasta noutopöydästä.
Kurkista myös maatilamuseoon ja tutustu tilan 
400vuotiseen historiaan. Pihalla on veteraani
traktoreiden näyttely ja traktoriajelua.
Uutta: Hampurilaisia, jotka kootaan kotona 
leivotun hampurilaisleivän väliin.

 Hampurilaisia, joissa hampurilaissämpylänä 
kotona leivottua leipää.

 Hiekkalaatikko, keppihevosrata, kasvomaa
lausta.

 Sopii liikuntarajoitteisille, ei invaWC:tä.

 Kahvia ja kakkubuffet.
BrittMarie Sundqvist, +358 (0) 400880570
Drygsbölevägen 39, 22240 Hammarland 
60.180508, 19.790184

5 Himmyra Gård
Himmyra Gård on äskettäin rakennettu, moderni 
hevostila, joka sijaitsee Hammarlandissa met
sämaisemien ympäröimänä. Tilalla järjeste
tään ratsastus ja hevosten valmennusta sekä 
koulu ja esteratsastuskilpailuja. Lisäksi tilalla 
on pienimuotoista jalostustoimintaa. Sadonkor
juujuhlien aikana voit seurata valmennusta sekä 
koulu ja esteratsastusta. Islanninhevosyhdistys 
Àlenskur on paikalla ja esittelee islanninhevosia 
lauantaina klo 18.30. 
Tilakahviossa voi nauttia metsäkauriskeittoa, 
jonka liha on pyydetty tilan lähiympäristöstä, 
herkullista kasviskeittoa, grillimakkaraa, olutta, 
kahvia ja kahvileipää. Voit ostaa kotiin vietäväksi 

käsitöitä, taidetta, kotona tehtyjä karkkeja,  
Södergårdsin tilan sipulia jne. Tämänvuotinen  
Sadonkorjuujuoksu järjestetään täällä perjantai
na. Lasten startti on klo 17 ja aikuisten klo 18.
Uutta: Hevoskilpailunäytös, islanninhevosia, 
jousiammuntaa. 

 Hevosia.

 Metsäkauris ja kasviskeittoa hemvetevehnä
leivän kera. Grillimakkaraa, olutta, kahvia.

 Poniratsastusta, askartelua, tietovisa, ilma
kivääriammuntaa. 

 Sopii liikuntarajoitteisille. Meillä on invaWC,  
ja ratsastushalliin pääsee pyörätuolillakin.

Rebecka Eriksson, +358 (0)40 833 7396 
Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
60.1946634, 19.7811006 
www.recoequestrian.fi

6 Cederbergs                
Cederbergin tilalla lapset voivat hyppiä olkikasois
sa, tervehtiä eläimiä ja nähdä, kuinka tuulimylly 
toimii. Tilamuseosta löytyy yksi maailman suu
rimmista vanhojen käyttöesineiden kokoelmista, 
josta käy ilmi, kuinka puumerkkejä on käytetty 
Ahvenanmaalla. Tilalla on myynnissä paljon 
paikallisia tuotteita kuten vihanneksia, hedelmiä 
ja jalostettuja marja ja lihatuotteita. Näyttelyssä 
voi ihailla sekä vanhoja että uusia traktoreita.
Uutta: Myynnissä betonista valmistettuja puutar
haesineitä

 Karitsoja, vasikoita ja hevosia.

 Makkaraa ja leipää. Ahvenanmaan pannu
kakkua. 

 Olkikasoissa hyppimistä. Opi tuulimyllyistä ja 
niiden toiminnasta.

 Kahvia ja leivonnaisia.
Göran Dahl, +358 (0) 400 450 004
Saltviksvägen 212, 22320 Saltvik
60.314194, 19.980030

7 Haga Kungsgård & Ålandsmejeriet 
Haga Kungsgård on yksi Ahvenanmaan suurim
mista maitotiloista ja tilalla on 370 lypsylehmää. 
Kristofferisäntä ja Jennyemäntä harjoittavat ny
kyaikaista maidontuotantoa aidossa vanhanajan 
miljöössä, jossa vanha kohtaa uuden. Lapsiystä
vällisellä tilallamme Sadonkorjuujuhlia vietetään 
yhdessä Ålandsmejerietin ja Ålandsbagarnin 
kanssa. Luvassa on maistiaisia, juustojen, leivän, 
munkkien ja jäätelön myyntiä sekä aktiviteetteja.
Dahlmans tarjoaa maistiaisia ja myy maukkaita  
ahvenanmaalaisia lihatuotteita. Voit ostaa myös 
tilan omaa naudanlihaa sekä kalaa, savustettua 
lampaanlihaa, vihanneksia, tyrnituotteita, hyyte
löä, mehua ja kukkia.
Sadonkorjuujuhlien aikaan tilalla on paljon 
nähtävää, tehtävää ja maisteltavaa. Hyppää 
traktorin kyytiin ja lähde opastetulle navettakier
rokselle, osallistu tietovisaan, hypi heinäkasassa, 
tervehdi tilan eläimiä, poikkea traktorinäyttelyyn 
ja kuudesluokkalaisten luonto ja eläinaiheiseen 
näyttelyyn sekä nauti elävästä musiikista.

OHJELMA: 

Perjantaina 20.9.
Klo 12–16 Sadonkorjuujuhlatpostimerkin julkaisu.
Klo 14.30–19 Livemusiikkia: Christer & Uffe.
Klo 19 Saltvikin kunta avaa Sadonkorjuujuhlat 
virallisesti.

Lauantaina 21.9.
Klo 12.00 Dunderdanstanssiryhmä esiintyy.
Klo 12.30–16.30 Steel FM radiokanavan live
lähetys.
Klo 19–22 Pubiilta ja livemusiikkia: Lelle & 
Grabbarna.

Vuoden 2019 uutuus
Klo 19–22 lauantaina, Pubiilta navetan ylisillä.

 Hevosia, lehmiä, kanoja ja lampaita. 

 Vokki, jota valmistetaan Dahlmansin lihatuot
teista ja Ålands Trädgårdshallin vihanneksista 
ja juureksista. Dahlmansin Sadonkorjuumak
karaa. 

 Heinäkasassa hyppimistä, hiekkalaatikko, 
keppihevosrata, potkuautoja yms.

 Pihalla pysäköinti liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, ahvenanmaalaista omenamehua, 
herkullisia leivonnaisia ja voileipiä.

Pia Nyberg, +358 (0) 457 38 232 55
Ödkarbyvägen 160, 22320 Ödkarby
60.306875, 20.003442
www.alandsmejeriet.ax

8 Taffel Chipsfabrik      
Orklan Taffeltehtaassa valmistetaan perunalas
tuja 60 ahvenanmaalaisen viljelijän tuottamista 
perunoista. Astu yhteen Ahvenanmaan suurim
mista tehtaista ja opi perunalastujen valmis
tuksesta opastetuilla kierroksilla. Maistiaisia on 
luvassa, tottakai!
Sunnuntaiaamuna järjestetään Taffel Run kunto
juoksu, joka soveltuu kaikenikäisille. Juoksureitti 
kulkee sipsitehtaan ympäri ja reitin varrella on 
erilaisia esteitä ja haasteita.
Uutta:  
 Pop up ravintola Björns Bistrossa voi nauttia 
lounasta ja päivällistä.   
 Taffel Run kuntojuoksu kaikenikäisille.
 Taffelin oma uusi alkoholiton juoma, jonka on 
suunnitellut Joel Lindholm.

 Björns Bistro tarjoaa lounasta ja päivällistä.  

 Polkuautoja, sipsien maistelua, kasvomaalaus
ta, perunanheittoa sekä kunto ja estejuoksu 
Taffel Run.

Mysan Sundqvist, +358 (0) 407261746
Sundsvägen 420, 22410 Godby 
60.244421, 20.054022
www.taffel.fi/sv

9 Mattas Gårdsmejeri 
Mattan tilameijeri on pienimuotoista maanvilje
lyä ja meijeritoimintaa harjoittava perheyritys, 
joka sijaitsee Finbyssä. Tilalla on tällä hetkellä 
seitsemän lypsävää lehmää, joiden luomumai
dosta tilameijerissä valmistetaan juustoa, jogurt
tia ja jäätelöä. Osta kotiin vietäväksi vaikkapa 
Mattan tilan juustoja. Paikalla on myös myyjiä, 
joilta voit ostaa mm. paikallista omenamehua, 
kotona tehtyjä karkkeja, ihonhoito ja tyrnituottei
ta, lihaa ja käsitöitä.

Lauantaina klo 16–20 Brobackan puutarhassa 
esiintyy U3ukuleleorkesteri, joka saapuu Sadon
korjuujuhlille Kirkkonummelta.
Uutta: Voit ostaa kotiin viemisiksi vastaleivottuja 
pullia ja leipiä.

 Kurpitsakeittoa, piiraita ja muuta purtavaa 
pieneen nälkään. Meiltä saat myös gluteenit
tomia ja maidottomia tuotteita.

 Kahvia ja kotileivonnaisia.
Katja MustonenKemmelmeier, +358 (0) 457 344 9229
Ängsgatan 177, 22150 Jomala
60.201499, 19.958053
www.brobacka.ax

12 Sågkvarnen, Lumparby 
Tervetuloa tutustumaan Lumparbyn entisöityyn 
sahamyllyyn ja pienimuotoiseen museoon, jossa 
on veteraanitraktoreita, maanviljelykoneita ja 
maatilan työkaluja. Käynnistämme vanhoja 
moottoreita sekä Fordsontraktorin vm 1937 ja 
John Deeren vm 1939. Käsitöiden myyntiä ja 
tarjoilua. 
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).
Uutta: Päreen höyläystä joka päivä klo 14 ja 16, 
lisäksi polttopuiden tekoa.

 Hiekkalaatikko.

 Pysäköinti liikuntarajoitteisille myllyn luona.

 Kahvia ja Ahvenanmaan pannukakkua ym. 
kotileivonnaisia.

Tore Karlsson, +358 (0) 4573613385
Södra Lumparbyvägen 47, 22630 Lumparland
60.117230, 20.242850

13 Lumparby Ollas 
Koe Lumparby Ollasin kaunis maalaismiljöö ja 
nauti 1800luvun maalaistalon pihapiirin aidosta 
tunnelmasta. Tilalla syntyy ruokaa ja käsityötä  
pienimuotoisesti, käsityönä valmistaen, ja tilan 
kahvilassa voi nauttia makeita ja suolaisia 
leivonnaisia. Pihapiirissä on kattava valikoima pai
kallisten käsityöläisten valmistamia laadukkaita 
tuotteita.
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).

Kahvitarjoilu ja makeita leivonnaisia. Pieneen 
nälkään löytyy myös halloumihampurilaisia ja 
juustopiirasta. Lapsille on olkikasassa hyppimistä 
ja muuta hauskaa puuhaa. 
Uutta: Simon Påvals takoo pajassa perjantai 
iltana sekä lauantaina.

 Lehmiä, vasikoita ja hevosia.

 Juustopiirasta ja halloumihampurilaisia.

 Heinäkasassa hyppimistä ym.

 Kahvia ja erilaisia leivonnaisia.
Jennifer Sundman, +358 (0) 457 342 5844
Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund
60.226517, 20.172545
www.mattas.ax

10 BAKA!                 
Pieni, paikallinen leipomokonditoria BAKA! sijait
see Kastelholmassa. Siellä Diana ja Henrik leipo
vat leipiä, kakkuja, leivonnaisia ja muita herkkuja 
pääasiallisesti luonnonmukaisista ja paikallisista 
raakaaineista. Nauti leipomon “tohinasta” ja 
viihtyisästä kahvihetkestä tai syö pikkunälkään 
talon pizzaa. Osta kotiin viemisiksi vastaleivottua 
leipää ja tuoreita leivonnaisia sekä ahvenanmaa
laisia herkkuja ja käsitöitä. BAKA!leipomosta 
pääset polkua pitkin suoraan Smakbynravintolan 
pihalle. Jätä auto parkkiin, seuraa polkua ja nauti 
virkistävästä kävelystä luonnossa. 

 Talon pizzaa.

 Marsipaanityöpaja.

 Kahvia ja herkullisia leivonnaisia.
Diana Åkerberg, +358 457 344 6200
Tosarbyvägen 5, 22520 Kastelholma
60.230588, 20.090606
www.baka.ax

 

11 Brobacka Gästhem 
Brobacka gästhemin aamiaismajoitus, kahvila 
ja puoti sijaitsevat vuonna 1925 rakennetussa, 
viehättävässä puutalossa, jota on uudistettu tyy
lillä. Myynnissä on käsitöitä, lahjatavaroita sekä 
uunituoreita pullia ja leipää. Sadonkorjuujuhlien 
kunniaksi valmistamme täyteläistä kurpitsakeit
toa Björsbyssä sijaitsevan naapuritilan kurpitsois
ta ja vihanneksista.

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 vierailukohteiden omilta Facebook-sivuilta. 

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

 Maatilalla eläimiä    Ruokatarjoilu    Lasten aktiviteetteja    Sopii liikuntarajoitteisille    Kahvitarjoilu 

www.skordefest.ax  ▶  Löydä maatiloille ja etsi suosikkituotteitasi. 

Uutta: Viktor Crafts & Design on paikalla ja myy 
monipuolisia tuotteitaan.

 Kalakeittoa ja hemveteleipää lohisörsselin 
kera.

 Kahvilassa suolaisia ja makeita leivonnaisia.
Inger Nygård, +358 (0) 40 844 9800
Södra Lumparbyvägen 25, 22630 Lumparland
60.120247, 20.243917
www.lumparbyollas.ax

14 Utgård                        
Utgårdin tilalla Lumparbyssä uusi kohtaa vanhan. 
Täältä voit ostaa tilan omia tyrnituotteita, tekstii
li, metalli ja puukäsitöitä sekä paljon muuta.
Café Snickarbodenissa voi nauttia kahvia, 
Ahvenanmaan pannukakkua, itse tehtyä leipää 
ja tilan omaa mehua. Ravintola Ladugrillenistä 
löydät pitaleipään tehtyjä hampurilaisia chili
bearnaise kastikkeen kera, lasten hampurilaisia 
sekä Stallhagenin olutta.
Tilalla on kone ja moponäyttely, ja lapsille on 
hauskaa tekemistä kuten puujaloilla kävelyä, 
pallonheittoa, kirjainpeli ja hiekkalaatikko. 
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).
Uutta: Pernilla Lindroos myy ja signeeraa 
kirjaansa ”Breven från E”. Esillä ja myynnissä on 
myös Pernillan ”Anne Ankas Änglalek” teoksen 
alkuperäispiirroksia. 

 Pitaleipään tehtyjä hampurilaisia.

 Puujaloilla kävelyä, kirjainpeli, hiekkalaatikko, 
pallonheittoa ym.

 Lähellä pysäköinti liikuntarajoitteisille. 
Konehalli sijaitsee katutasossa, edustalla 
hiekkakenttä. Ulkohuussi.

 Kahvia ja kotileivonnaisia sekä Ahvenanmaan 
pannukakkua.

Agneta Wilhelms, +358 (0)457 382 3083
Lumpovägen 103, 22630 Lumparland
60.12073274084601, 20.248390674460097
www.agnetaw.wordpress.com

15 Amalias Limonadfabrik  
& Mercedes Chocolaterie 
Amalian Limonaditehtaassa jalostetaan mauk
kaista, auringonkypsyttämistä marjoista ja he
delmistä herkullista limonadia. Tehdas on ylpeä 
siitä, että se on Ahvenanmaan ainoa ja yksi koko 
Suomen harvoista aidoista limonaditehtaista, 
joka valmistaa limonadia käsityönä korkealaatui
sista luonnon raakaaineista.
Tervetuloa tutustumaan limonadinvalmistuk
seen. Tilamyymälässä on myynnissä Amalian 
erimakuisia limonadeja ja muita juomia sekä 
suklaatuotteita.
Uutta: Mercedes Chocolaterie on muuttanut 
limonaditehtaan yhteyteen, joten voit saman 
vierailun aikana tutustua sekä limonadin että 
suklaanvalmistukseen.

 Johannas Hembakta leipomon focacciaa ja 
ciabattaa, limonaditehtaan juomia.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, Johannas Hembakta leipomon 
porkkanakakkua ja vaniljapullia. 

Johanna Berglund, +358 (0) 405183214
Lemlandsvägen 1864, 22610 Lemland
60.076580, 20.199923
www.limonad.ax

16 Open Water Brewery 
Open Water Brewery on Ahvenanmaan uusin ja 
omaperäisin pienpanimo, jonka panimomyymä
lässä myydään tuoreita, paikallisesti tuotettuja 
käsityöläisoluita. Piipahda panimoon, testaa 
olutmaistelutarjotinta, maistele Västerron 
kalastajatilan graavilohileipiä ja Våffelrakanin 
rårakaperunapaistikkaita ja muita herkullisia 
ruokia. Kotiin viemisiksi voit ostaa jännittäviä 
käsityöläisoluita – valikoimastamme löytyy noin 
tusina eri olut ja siiderimakua.
Sadonkorjuuviikonloppuna panimon pihalla on 
myynnissä oman kylän lähiruokatuotteita kuten 
säilöttyä kurkkua, viiriäisenmunia ja chilituot
teita, ja panimomyymälästä löydät suuren 
valikoiman ahvenanmaalaisia tuotteita. Jos kaikki 
sujuu suunnitelmien mukaan, lanseeraamme 
Sadonkorjuujuhlilla uuden siiderin.
Uutta: 
 Uuden Sadonkorjuuoluen lanseeraus. 
 Tilapuodin valikoima on entistä monipuolisempi 

Sadonkorjuujuhlien aikana – löydät saman katon 
alta runsaasti ahvenanmaalaisia lähituotteita! 
 Ahvenanmaalaista katuruokaa tarjoilevat mm. 
Våffelrakan ja Västerro.

 Västerro valmistaa graavlilohivoileipiä ja 
Våffelrakan röstiä muistuttavia raakaperuna
paistoksia.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain, ei  
invaWC:tä.

 Kahvia ja kahvileipää.
Jonas Jakobsson, +358 (0) 40 74 20 766
Knutsbodavägen 15, 22160 Lemland
60.070563, 20.030058
www.openwaterbrewery.com

17 Sjökvarteret 
Merikorttelia on vaikea olla huomaamatta, kun 
ajaa pitkin Maarianhaminan itäsataman puoleis
ta rantakatua. Merikortteli on elävä merellinen 
miljöö, josta löytyy laivanrakennusta, taontaa ja 
käsitöitä, museo, venevajoja ja merenkulkukappeli 
ym. Sadonkorjuujuhlien aikana merikorttelin 
markkinakojuista voi ostaa käsitöitä, sadonkor
juuantimia ja muita tuotteita. Pub Niska tarjoilee 
peltileipää ja SALTkäsityötalon kahvilassa voi 
nauttia kahvia ja leivonnaisia.
Uutta: Tietovisa lapsille (ja aikuisille).

 Peltileipää Pub Niskassa. Ledholmare
silakka  hampurilaisia, itse tehtyjä kevätrullia, 
vohveleita yms.

 Tehtäväkierros.

 WC liikuntarajoitteisille.

 Kahvila SALTkäsityötalossa.
Janna Johansson, +358 (0) 40 528 3899
Sjökvarteret, Österleden 110, 22100 Maarianhamina
60.104989, 19.944938
www.sjokvarteret.ax

RAVINTOLAT
18 Soltuna                       
Getavuoren huipulla sijaitsevasta Soltuna 
Restaurang & Cafésta avautuu upea näköala 
Getan metsien ja aavan Selkämeren yli. Ravintola 
kattaa runsaan Sadonkorjuunoutopöydän, jonka 
antimista löytyy kylmiä ja lämpimiä ruokalajeja 
sekä herkuista notkuva jälkiruokapöytä.

 Sadonkorjuunoutopöytä.

 Sopii liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 49530
Getabergsvägen, 22340 Geta
60.385192, 19.844118
www.soltuna.ax

19 Bettys Restaurang & Skafferi 
Bettyn kotoisesta ravintolasta kantautuu ihana 
kotiruoan tuoksu. Ravintolassa tarjotaan mau
kasta, ahvenanmaalaisista kauden raakaaineista 
huolella valmistettua ruokaa, ja siellä viihtyvät 
sekä ruoka että kahvivieraat. Ravintolassamme 
ruokailu on kokonaiselämys – sijainti, sisustus ja 
keittiöstä kantautuvat tuoksut luovat viihtyisän 
tunnelman. Ruoka tehdään itse alusta alkaen, 
minkä maistaa lopputuloksessa. Ruokaa odotelles
sa voit vaikkapa tutustua Bettyn sisustuspuotiin, 
jossa myydään sisustustavaroita ja käsitöitä. Sa
massa rakennuksessa toimii myös Bettys Skafferi, 
kyläkauppa, josta löytyy sekä päivittäistavaroita 
että ahvenanmaalaisia herkkuja ym. Sadonkor
juuviikonloppuna valikoimassa on sadonkorjuun 
antimia. Lämpimästi tervetuloa Eckeröön, Storbyn 
kylään ja Bettyn ravintolaan ja puotiin!

 Menu ahvenanmaalaisista kauden raaka 
aineista. 

 Soveltuu osittain liikuntarajoitteisille, ei 
invaWC:tä. 

 Kavia ja kotileivonnaisia, voileipiä. 
+358 (0) 18 38058
Bagargatan 3, 22270 Eckerö
60.223844, 19.555036
www.bettys.ax

20 Bastö Bykrog           
Tervetuloa kauniiseen Bastöhön, jossa rauhallinen 
sisämeri ja ahvenanmaalainen maaseutu kohtaa
vat. Ravintolassa valmistetaan ruokaa paikallisista 
raakaaineista kansainvälisellä tvistillä. Nauti 

kodikkaasta ympäristöstä, hyvästä palvelusta ja 
elävästä musiikista. Ulkoterassilta voit ihastella 
viereisellä niityllä laiduntavia lampaita ja kaunista 
vesinäköalaa. Illalla Conny Henrix soittaa dans
bandmusiikkia, jonka tahtiin voi tanssahdella.
Uutta: Marina Janssonin akryylimaalausnäytte
ly. Teokset ovat myynnissä.

 Lampaita

 Ahvenanmaalaisista raakaaineista valmis
tettua kotiruokaa.

 Ravintolassa voi liikkua pyörätuolilla, ei 
invaWC:tä.

+3584573449583
Bastövägen 531, 22310 Pålsböle
60.3031895, 19.8904138
www.bastohotel.com

21 Smakbyn                                   
Smakbynmakukylässä Kastelholmassa, Sun
dissa, on kaikkea mitä ruoan ystävä voi toivoa. 
Maistele Michael Björklundin loihtiman sadonkor
juujuhlanoutopöydän ruokia, joissa on käytetty 
paikallisia raakaaineita ja sadonkorjuuantimia. 
Nauti kahvia, kurkista viinikellariin, tee puodissa 
ja tislaamossa löytöjä ja osta kotiin viemisiksi 
omenaviiniä, valmiita ruokia tai paikalla olevien 
myyjien tuotteita. Voit myös koemaistaa Smak
bynin oman tislaamon juomia.

 Sadonkorjuujuhlien noutopäytä, kahvitarjoilu, 
juomamaistiaisia omasta tislaamosta.

 Aarteenetsintää ja tehtäväkierros.

 Ravintola soveltuu liikuntaesteisille.

 Kahvia ja leivonnaisia, jotka valmistetaan Jan 
Karlsgårdens Wärdshuskahvilassamme tien 
toisella puolella.

+358 (0) 18 43666
Slottsvägen 134, 22520 Kastelholma
60.231472, 20.085110
www.smakbyn.ax

22 Furulundsgården
Maistele Furulundsgårdenravintolan supersuosit
tua riistamenuta! Menun pääraakaaineita ovat 
paikalliset lihat, sienet ja marjat, jotka on pyydet
ty ja poimittu Furulundsgårdenin omilta mailta 
Bomarsundista ja Ahvenamaan ulkosaaristosta. 
Furulundin herkulliset vesilinturuoat tunnetaan 
niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Ruokaelämyksen 
kruunaa jälkiruokakahvit ja annos Ahvenanmaan 
pannukakkua. Perjantaina ja lauantaina pihapii
risssä esitellään vanhoja moottoreita.

 Riistamenu.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, Ahvenanmaan pannukakkua ja muita 
kotileivonnaisia.

+358 (0) 40 553 2631
Bryggvägen 11, Bomarsund, 22530 Sund
60.212560, 20.235652
www.furulundsgarden.ax

23 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 
leivonnaisia. Noutopöytä maksaa 18 €/henkilö, 
lapset 6–12 vuotta 9 €. Voit ostaa kotiin viemisik
si ravintolakoulun omaa leipää ja muita tuotteita 
kuten hunajaa ja suolaa.

 Keittonoutopöytä herkullisine lisukkeineen.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia ja makeita herkkuja ravintolakoulun 
konditoriasta.

+358 (0) 18 536200
Strandgatan 1, 22100 Maarianhamina
60.107618, 19.941746
www.hjorten.ax

24 Pub Niska, Merikortteli 
Täällä tarjotaan Michael Björklundin kuuluisaa 
peltileipää eli ahvenanmaalaista pizzaa, joka 
on hieman ohuempaa ja herkullisempaa kuin 
”tavallinen” pizza. Nauti peltileivistä Pub Niskassa, 
joka on sisustettu salakuljettaja Algot Niskan 
hengessä, tai osta mukaan vietäväksi. Kaikissa 
pizzoissa on itse tehtyä tomaattikastiketta, 
paikallisen merijerin Niskaerikoisjuustoraas
tetta ja täytteenä upeita raakaaineita kuten 

ahvenanmaalaista ylikypsää naudanpaistia sekä 
herkullista kastiketta, mm. bearnaisea tai aiolia. 
Lapsille on merirosvojen peltileipää – pizzatasku
ja, jotka ovat kuin aarrearkkuja, joihin on kätketty 
herkullinen täyte. Psst! Peltileipää voi myös ostaa 
mukaan ja ”salakuljettaa” kotiin pizzalaatikossa.

 Niskan peltileipää (ahvenanmaalaista 
pizzaa).

 Ravintola sopii myös liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 19151
Sjökvarteret, Östra hamnen, 22100 Maarianhamina
60.105315, 19.945082
www.pubniska.com

25 Kvarter5                    
Kvarter5ravintolan kokit loihtivat vaihtuvia 
ja monipuolisia menuita, joiden raakaaineet 
valitaan vuodenaikojen mukaan ja hankitaan pai
kallisilta tuottajilta niin pitkälti kuin mahdollista. 
Ruoka on maistuvaa ja tehdään keittiössä alusta 
alkaen – ruoanlaitossa ei käytetä puolivalmisteita 
eikä oikopolkuja kuljeta. Viinibaarissamme voit 
nauttia suolaisia pikkuannoksia ja kyytipoikana 
vaikkapa lasillisen samppanjaa tai Stallhagenin 
kuukauden olutta. 

 Menu kauden raakaaineista.

 Pääsisäänkäynnillä on pyörätuoliluiska ja 
Ålandsvägenin puoleinen sisäänkäynti on 
katutasossa. WC liikuntarajoitteisille.

+358 (0) 18 15 555
Norragatan 8, 22100 Maarianhamina
60.098878, 19.938711
www.kvarter5.ax

26 Restaurang Sittkoffska Gården 
Nauti hyvin valmistettua ruokaa viehättävässä  
vanhanajan miljöössä, Maarianhaminan 
sydämessä. Täällä valmistetaan aitoa ruokaa 
korkealaatuisista raakaaineista: listalta löytyy 
kunnon kotiruokaa, tuoretta pastaa ja ravintolan 
oma erikoishampurilainen.
Ravintolan yhteydessä on tilamyymälä, josta löy
dät sekä Sittkoffska Gårdenin omia että muiden 
ahvenanmaalaisten ruoantuottajien tuotteita.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 17612
Torggatan 13, 22100 Maarianhamina
60.099050, 19.942438
www.sittkoffska.ax

27 Emmaus Returcafé  
Emmauksen kierrätyskahvilassa ja kaupunkipuu
tarhassa voi nauttia herkullista ilmastoälykästä 
ruokaa, juomia sekä kahvia ja leivonnaisia. 
Emmaus Returcafé suosii paikallisia raakaaineita 
ja luomutuotteita sekä hyödyntää ruokakauppo
jen hävikkituotteita. Kahvilan vieressä sijaitsee 
Emmauksen pienimuotoinen kaupunkiviljely, 
inspiroiva vihreä keidas.

 Puutarhassa on puuhaa lapsille.

 Kestävien arvojen mukaan valmistettuja 
ruokia ja juomia.

 Kahvia ja ilmastoälykästä kahvileipää.
+358 (0) 408724380
Torggatan 16, 22100 Maarianhamina
60.096604, 19.942092
www.emmaus.ax

PLÅPP ÅPP
28 Havsvidden UUSI 
Nauti Havsvidden Resortissa Selkämerelle 
avautuvasta mahtavasta näköalasta samalla, 
kun nautit ruokaa tai kahvia. Sadonkorjuujuhlien 
aikana ravintola tarjoaa lounasta, päivällistä ja 
iltapäiväkahvit ahvenanmaalaiseen tapaan. Voit 
ostaa kotiin vietäväksi Havsviddenin keittiössä 
leivottuja herkkuja.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 12.30–21.

 Ahvenanmaalaistyylinen lounas ja päivällinen. 

 Päärakennus ja ravintola sopivat myös 
liikunta rajoitteisille.

 Jälkiruokakahvit ja hyvää kahvileipää.
Emanuel Lund, +358 (0) 18 49 408
Havsviddsvägen 90, 22340 Geta
60.421011, 19.914955
www.havsvidden.com

29 Käringsunds Viltsafari 
Astu safarivaunun kyytiin ja lähde riistaeläin
aitaukseen 45 min. kestävälle opastetulle 
kierrokselle, jonka aikana pääset bongaamaan 
saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutseja 
ja laamoja. Sinulla on mahdollisuus nähdä 
eläimiä todella läheltä, varsinkin kun riistavau
nu pysähtyy ja opas antaa eläimille ruokaa. 
Kierroksia järjestetään tasatunnein klo 12, 13, 
14, 15 ja 16. Safarimyymälästä voi ostaa mm. 
jäätelöä, matkamuistoja, perhmoleluja, sarvia 
ja strutsituotteita. Muista myös ostaa suosittuja 
peuranlihamakkaroita, joita on myynnissä 
ainoastaan safarimyymälässä!
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 12–16.

 Saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutse
ja ja laamoja. 

 Sopii koko perheelle.
Kathrin Granberg, +358 (0) 457 343 5996 
Gamla Käringsundsvägen 36, 22270 Eckerö
60.231722, 19.539991
www.granbergs.ax/viltsafari

30 Saftstugan 
Tule katsomaan, miten voit hyödyntää omaa 
omenasatoasi! David näyttää Saftstuganissa, 
kuinka nopeasti ja helposti teet mehua omasta 
hedelmäsadostasi. Myynnissä Davidin omista 
omenoista valmistettua mehua sekä kahvia ja 
vohveleita omenahillon ja kermavaahdon kera.
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 14–18 ja 
lauantaina klo 12–18.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain, ei  
invaWC:tä. 

 Kahvia ja vohveleita omenahillon kera.
David Dahlblom, +358 (0) 457 342 4681 
Killingholmsvägen 47, 22330 Tjudö 
60.327684, 19.915308  

31 Solkulla Gård UUSI 
Emkarbyvägentien varrella sijaitseva Solkullan 
tila on pieni keidas, josta löytyy Ahvenanmaan 
ainoa närpiöläinen leipomo. Vieraile tilaleipo
mossa ja osta kotiin viemisiksi kerma ja possu
munkkeja sekä Närpiön ruisleipää. Valikoimas
tamme löytyy myös marmeladeja, hilloja, tilan 
kananmunia ja paljon muuta. Sadonkorjuujuhlien 
aikana paikalla on myös muita myyjiä. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 16–20 ja 
lauantaina klo 12–18.

 Tilalla on myös kanoja, ankkoja ja mehiläisiä!

 Kahvia ja leivonnaisia tilan leipomosta.
Maria Teir, +358 (0) 50 342 1087
Emkarbyvägen 487, 22220 Emkarby
60.210853, 19.877091

32 Johannas Hembakta UUSI   
Johannas hembakta on viihtyistä, aito kiviuunilei
pomokahvila, joka sijaitsee Grelsbyssä, Godbyn 
pohjoispuolella. Täällä leivotaan mm. perinteistä 
hapantaikinaleipää Överängin myllyn luomujau
hoista sekä pullia, pikkuleipiä ja kakkuja, jotka 
valmistetaan rakkaudella aidoista raakaaineista.  
Astu sisään ja nauti leivonnaisten ihanasta 
tuoksusta ja mausta leipomokahvilassa tai 
osta leipomotuotteita kotiin viemisiksi. Kahvilan 
pihapiirissä on lapsille hiekkalaatikko. 

Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–20.

 Ruokaa pieneen nälkään.

 Hiekkalaatikko.

 Kahvia, leipomon suolaisia ja makeita 
herkkuja.

Johanna Strand, +358 (0) 4573453230
Stornäsvägen 40, 22410 Godby
60.234877, 19.967061

33 Granlunda Gård ja keppi-       
hevoskilpailu
Granlunda Gårdin hieno hevostila isännöi tänäkin 
vuonna kilpailua, jossa keppihevoset kilpailevat 
kouluratsastuksessa Ahvenanmaan mestaruudes
ta. Luvassa on hauska koko perheen tapahtuma. 
Ratsastushallissa on kahvitarjoilu tapahtuman 
aikana. Jos haluat yöpyä maalaismaisemassa, 
voit varata majoituksen Granlunda Gårdin 
maaseutuhotellista. Kilpailuun ilmoittautuminen 
Granlunda Gårdin Facebooksivun kautta. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 14–16.

 Hevosia.

 Osallistu keppihevoskilpailuun.

 Kahvia ja kahvileipää. 
Caroline Andersson, +358 (0) 50 531 8768
Vestansundabyväg 290, 22130 Gottby
60.160599, 19.845549
www.granlundagard.ax

34 Varubodens Kockskola 
Kaikki lapset, jotka haluavat kokeilla valmistaa 
ruokaa ahvenanmaalaisista kauden vihanneksis
ta, ovat tervetulleita Varubodenin kokkikouluun 
Orklan Taffelperunalastutehtaalle! Tämä 
on upea tilaisuus oppia lisää vihanneksista, 
ruokamaailman värikkäimmästä raakaaineesta. 
Kokkikoulun päätteeksi jokainen lapsi saa mais
taa valmistamaansa vokkiannosta ja muistoksi 
kokinhatun. 
Lapset osallistuvat ja vanhemmat odottavat 
pikkukokkien työskentelyn ajan (n. 20–30 min./
lapsi). Tapahtuma on lapsille ilmainen, Varuboden 
sponsoroi kokkikoulun. Ikäsuositus: soveltuu 
lapsille, jotka osaavat käyttää terävää veistä  
(n. 4–12 v.). 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 15–19 ja 
lauantaina klo 11–15.

 Lasten itsensä valmistamaa vokkia.
Harriet Strandvik, +358 (0) 40 559 2904
Sundsvägen 420 (Taffels Chipsfabrik), 22410 Godby
60.245095, 20.054328

35 JUDYS Hantverk & Inredning 
Gölbyn vanha teurastamo on saanut uuden 
ilmeen ja elämän, kun keraamikko Judy Kuitunen 
on perustanut sinne työpajan ja myymälän. 
Avoimessa keramiikkapajassaan hän loihtii 
savesta lautasia, kuppeja, kulhoja ja muita 
käyttötuotteita. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 14–18 ja 
lauantaina klo 12–18.
Uutta: Paikalla on myös luova kotileipuri Benita 
Björke ja hänen kahvilansa Urbota Kafé, josta voi 
ostaa herkullisia kakkuja, pullia ja muffineita sekä 
itse tehtyä leipää ja pettunäkkileipää.

 Kahvila Urbota Kafén kakkuja, muffineita ja 
pullia.

Judy Kuitunen, +358 (0) 18 19988
Hindersvägen 1, 22150 Jomala
60.198003, 19.942914

36 Ålands Fåravelsförening 
Tervetuloa tapaamaan lampaita ja Ahvenan
maan lampaankasvattajayhdistystä Fårgårdenil
le Jomalaan. Myynnissä on mm. lampaanlihaa ja 
erilaisia käsityötuotteita kuten lampaannahkaa, 
nahkatuotteita ja villakransseja sekä lammaspa
taa, jota voi ostaa mukaan. Seuraa yhdistyksen 
paimenkoiranäytöksiä ja keritsemistä ja tutustu 
eri lammasrotuihin ja langan kehräämiseen. 
Lapset voivat silittää karitsoja ja leikkiä tilan 
askartelunurkkauksessa. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–16.
Uutta: Lampaiden keritseminen.

 Lampaita ja karitsoja. 

 Silitä karitsoja. Askartelunurkkaus. 
Mia Söderdahl, +358 (0) 457 5243991
Sjöhagsvägen 67, 22150 Jomala
60.208962, 19.925444

37 Fananamma  
- Ålands Starkaste Bonde 
Kilpailu Ahvenanmaan vahvin isäntä tai emäntä 
tittelistä järjestetään nyt järjestyksessään 
kolmannen kerran. Tule seuraamaan tai osallistu 
itse kilpailuun, joka sisältää fyysisesti ja henki
sesti haastavia osioita, nostamista, vetämistä ja 
hikistä hauskanpitoa. Kaiva esiin sisäinen voimasi 
ja sisusi ja ylitä itsesi. Sinun ei tarvitse olla ”oikea” 
maatalon isäntä tai emäntä, vaan kaikki ovat 
tervetulleita osallistumaan.  
Lisätietoja www.skordefest.ax
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 10–15.
Uutta: Tänä vuonna kilpailuun voi osallistua 
myös joukkueena. Ilmoita mukaan kaveriporukka, 
työtiimi tai perhe ja kilpaile upeasta Ahvenan
maan vahvin joukkue tittelistä. Palkintona on 
sekä mainetta ja kunniaa että 3 kk ilmaiset 
treenit Fananammassa! 
Susanne Sirén, +358 (0) 40 14 92 977
Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala
60.178508, 19.983641
www.fananamma.com
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31 Bolstaholms Gård        
Lapsiystävällisellä maatilalla on paljon puuhaa 
koko perheelle! Tilalla voi osallistua hauskoihin  
aktiviteetteihin sekä ostaa tilan mureaa pihvi
lihaa, meetvursteja, lehtipihviä, savustettua  
Herkkupaistia, grillimakkaraa, hampurilaispihvejä, 
marinadeja sekä tilan mausteseoksia. Jauheli
haa ja mausteseoksia myydään erikoishintaan. 
Myynnissä myös rmonia muita paikallistuotteita. 
Huom! Avoinna pe–la klo 11–21.

LISÄTIETOJA OHJELMASTA:
Kirjanjulkaisutilaisuus. Derrick Nilsson, 98vuotias 
sotaveteraani, julkaisee uuden kirjansa ”Nästan 
hundra år och lite till” ja kertoo elämästään ja 
kirjastaan.
Teatteriesitys joka pohjautuu kolmeen voimak
kaaseen persoonaan, jotka ovat asuneet 
Bolstaholmin tilalla eri aikoina: Nils Åhman, Georg 
Ehrenmalm ja Fridolf Sundberg.
Luento: Hur levde kvinnor och barn förr i tiden?  
Pedagogi Annica Dahlbjörk kertoo, millaista nais
ten ja lasten elämä oli ennen vanhaan.
Ahvenanmaan Marttojen käsityöpiiri esittelee 
Getan kansallispuvun. Martat kertovat kansal
lispukujen valmistuksesta sekä saman puvun eri 
variaatioista.
Näyttely, jonka aiheena on Ahvenanmaan luonto, 
Ålandsfuchsianyhdistyksen kukkanäyttely, jossa 
pääset äänestämään näyttelyn kauneinta kukkaa.

AIKATAULU: 

Perjantaina 20.9. klo 11–21
Klo 11–13 Derrick Nilssonin kirjanjulkaisu.
Klo 14 ja 19 teatteriesitys Bolstaholmin värikkäistä 
persoonista.
Klo 15 ja 18 luento ruotsiksi: Hur levde kvinnor och 
barn förr i tiden?
Klo 14–15 ja 16–18 poniratsastusta.

Lauantaina 21.9. klo 11–21
Klo 12, 13, 14, 17 ja 19 teatteriesitys Bolstaholmin 
värikkäistä persoonista.
Klo 15 Getan kansallispuvun esittely.
Klo 12–13 ja 16–18 poniratsastusta.

Sunnuntaina 22.9. klo 11–17
Klo 13 ja 15 teatteriesitys Bolstaholmin värikkäistä 
persoonista.
Klo 13.30–15 Derrick Nilssonin kirjanjulkaisu.
Klo 13–16 poniratsastusta.

 Charolaispihvikarjaa, hevosia ja kanoja.

 Hamburilaisia, makkarapurilaisia, kasvispuri
laisia, olutta.

 Poniratsastusta, polkutraktoreita, kasvomaa
lausta, ilmakivääriammuntaa, aarteenetsin
tää heinäkasasta, mekaaninen rodeohärkä, 
labyrintti, traktoriajelu laitumelle jne.

 Sopii liikuntarajoitteisille. Valitettavasti ei in
vaWC:tä. Pyydä henkilökunnalta tarvittaessa 
lisätietoja ja apua.

 Kahvia, omenaisia Bolstaholmin leivoksia, 
vastaleivottuja pullia ja kakkuja. L, G, Ve.

Henrik Sundberg, +358 (0) 4573135400
Bolstaholmsvägen 22, 22340 Geta
60.353574, 19.875421  www.bolstaholm.ax

2 Marskogens Lamm
Pieni lampaisiin erikoistunut perhetila, jossa si
jaitsee oma lihanleikkaamo ja savustamo. Tilalla 
valmistetaan makkaroita, savulihaa ja muita 
lihatuotteita. Marskogenin lammastilan tuotteita 
on palkittu useissa artesaaniruokakilpailuissa 
sekä Suomessa että Ruotsissa.
Paikalla on myös muita ahvenanmaalaisia 
tuottajia, jotka myyvät laadukkaita käsitöitä ja 
artesaaniruokia, mm. hunajaa, leipää, vuohen
juustoa, Ahvenanmaalla paahdettua kahvia, 
luomuvihanneksia, tyrnituotteita sekä lampaan 
ja vuohentaljoja ja lampaanvillalankaa.
Uutta: Markkinoilla lanseerataan uusi grilli
makkara, jossa on mausteena Stallhagenin 
porterolutta. 

 Lampaita ja karitsoja.

 Pub Svarta Gumsen tarjoilee maittavaa 
ruokaa.

 Kahvia ja kahvileipää.
Ann Sundberg, +358 (0) 4573420784
Landströmsgatan 21, Svartsmara, 22310 Pålsböle
60.248862, 19.872571
www.marskogens.wordpress.com

3 Stallhagen UUSI
Gastropubi Pub Stallhagen sijaitsee Finströmissä 
Stallhagenin olutpanimon yhteydessä. Täällä 
valmistetaan ja tarjoillaan käsityöläisolutta 
tunnelmallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. 
Uusi, laajennettu tilapuoti on avoinna Sadonkor
juujuhlien aikana joka päivä. Panimomyymälän 
valikoimasta löytyy Stallhagenin oluita sekä 
käsitöitä ja muita ahvenanmaalaisia tuotteita 
kotiin ja tuliaisiksi vietäväksi. Olutpanimossa 
järjestetään opastettuja kierroksia tasatunnein 
klo 12, 13, 14, 15, 16 ja 17.
Uutta: Uusi, laajennettu tilapuoti.

 Ruokatarjoilu Pub Stallhagenissa.
Johanna Dahlgren, +358 (0) 457 344 8500
Getavägen 196, 22410 Godby
60.240359, 19.962916
www.stallhagen.com

4 Drygsböle Gårdscafé
Tervetuloa Drygsbölen tilalle ja kahvilaan vanhan 
navetan ylisille. Istahda kahvikupposelle ja nauti 
leivonnaisista notkuvasta noutopöydästä.
Kurkista myös maatilamuseoon ja tutustu tilan 
400vuotiseen historiaan. Pihalla on veteraani
traktoreiden näyttely ja traktoriajelua.
Uutta: Hampurilaisia, jotka kootaan kotona 
leivotun hampurilaisleivän väliin.

 Hampurilaisia, joissa hampurilaissämpylänä 
kotona leivottua leipää.

 Hiekkalaatikko, keppihevosrata, kasvomaa
lausta.

 Sopii liikuntarajoitteisille, ei invaWC:tä.

 Kahvia ja kakkubuffet.
BrittMarie Sundqvist, +358 (0) 400880570
Drygsbölevägen 39, 22240 Hammarland 
60.180508, 19.790184

5 Himmyra Gård
Himmyra Gård on äskettäin rakennettu, moderni 
hevostila, joka sijaitsee Hammarlandissa met
sämaisemien ympäröimänä. Tilalla järjeste
tään ratsastus ja hevosten valmennusta sekä 
koulu ja esteratsastuskilpailuja. Lisäksi tilalla 
on pienimuotoista jalostustoimintaa. Sadonkor
juujuhlien aikana voit seurata valmennusta sekä 
koulu ja esteratsastusta. Islanninhevosyhdistys 
Àlenskur on paikalla ja esittelee islanninhevosia 
lauantaina klo 18.30. 
Tilakahviossa voi nauttia metsäkauriskeittoa, 
jonka liha on pyydetty tilan lähiympäristöstä, 
herkullista kasviskeittoa, grillimakkaraa, olutta, 
kahvia ja kahvileipää. Voit ostaa kotiin vietäväksi 

käsitöitä, taidetta, kotona tehtyjä karkkeja,  
Södergårdsin tilan sipulia jne. Tämänvuotinen  
Sadonkorjuujuoksu järjestetään täällä perjantai
na. Lasten startti on klo 17 ja aikuisten klo 18.
Uutta: Hevoskilpailunäytös, islanninhevosia, 
jousiammuntaa. 

 Hevosia.

 Metsäkauris ja kasviskeittoa hemvetevehnä
leivän kera. Grillimakkaraa, olutta, kahvia.

 Poniratsastusta, askartelua, tietovisa, ilma
kivääriammuntaa. 

 Sopii liikuntarajoitteisille. Meillä on invaWC,  
ja ratsastushalliin pääsee pyörätuolillakin.

Rebecka Eriksson, +358 (0)40 833 7396 
Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
60.1946634, 19.7811006 
www.recoequestrian.fi

6 Cederbergs                
Cederbergin tilalla lapset voivat hyppiä olkikasois
sa, tervehtiä eläimiä ja nähdä, kuinka tuulimylly 
toimii. Tilamuseosta löytyy yksi maailman suu
rimmista vanhojen käyttöesineiden kokoelmista, 
josta käy ilmi, kuinka puumerkkejä on käytetty 
Ahvenanmaalla. Tilalla on myynnissä paljon 
paikallisia tuotteita kuten vihanneksia, hedelmiä 
ja jalostettuja marja ja lihatuotteita. Näyttelyssä 
voi ihailla sekä vanhoja että uusia traktoreita.
Uutta: Myynnissä betonista valmistettuja puutar
haesineitä

 Karitsoja, vasikoita ja hevosia.

 Makkaraa ja leipää. Ahvenanmaan pannu
kakkua. 

 Olkikasoissa hyppimistä. Opi tuulimyllyistä ja 
niiden toiminnasta.

 Kahvia ja leivonnaisia.
Göran Dahl, +358 (0) 400 450 004
Saltviksvägen 212, 22320 Saltvik
60.314194, 19.980030

7 Haga Kungsgård & Ålandsmejeriet 
Haga Kungsgård on yksi Ahvenanmaan suurim
mista maitotiloista ja tilalla on 370 lypsylehmää. 
Kristofferisäntä ja Jennyemäntä harjoittavat ny
kyaikaista maidontuotantoa aidossa vanhanajan 
miljöössä, jossa vanha kohtaa uuden. Lapsiystä
vällisellä tilallamme Sadonkorjuujuhlia vietetään 
yhdessä Ålandsmejerietin ja Ålandsbagarnin 
kanssa. Luvassa on maistiaisia, juustojen, leivän, 
munkkien ja jäätelön myyntiä sekä aktiviteetteja.
Dahlmans tarjoaa maistiaisia ja myy maukkaita  
ahvenanmaalaisia lihatuotteita. Voit ostaa myös 
tilan omaa naudanlihaa sekä kalaa, savustettua 
lampaanlihaa, vihanneksia, tyrnituotteita, hyyte
löä, mehua ja kukkia.
Sadonkorjuujuhlien aikaan tilalla on paljon 
nähtävää, tehtävää ja maisteltavaa. Hyppää 
traktorin kyytiin ja lähde opastetulle navettakier
rokselle, osallistu tietovisaan, hypi heinäkasassa, 
tervehdi tilan eläimiä, poikkea traktorinäyttelyyn 
ja kuudesluokkalaisten luonto ja eläinaiheiseen 
näyttelyyn sekä nauti elävästä musiikista.

OHJELMA: 

Perjantaina 20.9.
Klo 12–16 Sadonkorjuujuhlatpostimerkin julkaisu.
Klo 14.30–19 Livemusiikkia: Christer & Uffe.
Klo 19 Saltvikin kunta avaa Sadonkorjuujuhlat 
virallisesti.

Lauantaina 21.9.
Klo 12.00 Dunderdanstanssiryhmä esiintyy.
Klo 12.30–16.30 Steel FM radiokanavan live
lähetys.
Klo 19–22 Pubiilta ja livemusiikkia: Lelle & 
Grabbarna.

Vuoden 2019 uutuus
Klo 19–22 lauantaina, Pubiilta navetan ylisillä.

 Hevosia, lehmiä, kanoja ja lampaita. 

 Vokki, jota valmistetaan Dahlmansin lihatuot
teista ja Ålands Trädgårdshallin vihanneksista 
ja juureksista. Dahlmansin Sadonkorjuumak
karaa. 

 Heinäkasassa hyppimistä, hiekkalaatikko, 
keppihevosrata, potkuautoja yms.

 Pihalla pysäköinti liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, ahvenanmaalaista omenamehua, 
herkullisia leivonnaisia ja voileipiä.

Pia Nyberg, +358 (0) 457 38 232 55
Ödkarbyvägen 160, 22320 Ödkarby
60.306875, 20.003442
www.alandsmejeriet.ax

8 Taffel Chipsfabrik      
Orklan Taffeltehtaassa valmistetaan perunalas
tuja 60 ahvenanmaalaisen viljelijän tuottamista 
perunoista. Astu yhteen Ahvenanmaan suurim
mista tehtaista ja opi perunalastujen valmis
tuksesta opastetuilla kierroksilla. Maistiaisia on 
luvassa, tottakai!
Sunnuntaiaamuna järjestetään Taffel Run kunto
juoksu, joka soveltuu kaikenikäisille. Juoksureitti 
kulkee sipsitehtaan ympäri ja reitin varrella on 
erilaisia esteitä ja haasteita.
Uutta:  
 Pop up ravintola Björns Bistrossa voi nauttia 
lounasta ja päivällistä.   
 Taffel Run kuntojuoksu kaikenikäisille.
 Taffelin oma uusi alkoholiton juoma, jonka on 
suunnitellut Joel Lindholm.

 Björns Bistro tarjoaa lounasta ja päivällistä.  

 Polkuautoja, sipsien maistelua, kasvomaalaus
ta, perunanheittoa sekä kunto ja estejuoksu 
Taffel Run.

Mysan Sundqvist, +358 (0) 407261746
Sundsvägen 420, 22410 Godby 
60.244421, 20.054022
www.taffel.fi/sv

9 Mattas Gårdsmejeri 
Mattan tilameijeri on pienimuotoista maanvilje
lyä ja meijeritoimintaa harjoittava perheyritys, 
joka sijaitsee Finbyssä. Tilalla on tällä hetkellä 
seitsemän lypsävää lehmää, joiden luomumai
dosta tilameijerissä valmistetaan juustoa, jogurt
tia ja jäätelöä. Osta kotiin vietäväksi vaikkapa 
Mattan tilan juustoja. Paikalla on myös myyjiä, 
joilta voit ostaa mm. paikallista omenamehua, 
kotona tehtyjä karkkeja, ihonhoito ja tyrnituottei
ta, lihaa ja käsitöitä.

Lauantaina klo 16–20 Brobackan puutarhassa 
esiintyy U3ukuleleorkesteri, joka saapuu Sadon
korjuujuhlille Kirkkonummelta.
Uutta: Voit ostaa kotiin viemisiksi vastaleivottuja 
pullia ja leipiä.

 Kurpitsakeittoa, piiraita ja muuta purtavaa 
pieneen nälkään. Meiltä saat myös gluteenit
tomia ja maidottomia tuotteita.

 Kahvia ja kotileivonnaisia.
Katja MustonenKemmelmeier, +358 (0) 457 344 9229
Ängsgatan 177, 22150 Jomala
60.201499, 19.958053
www.brobacka.ax

12 Sågkvarnen, Lumparby 
Tervetuloa tutustumaan Lumparbyn entisöityyn 
sahamyllyyn ja pienimuotoiseen museoon, jossa 
on veteraanitraktoreita, maanviljelykoneita ja 
maatilan työkaluja. Käynnistämme vanhoja 
moottoreita sekä Fordsontraktorin vm 1937 ja 
John Deeren vm 1939. Käsitöiden myyntiä ja 
tarjoilua. 
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).
Uutta: Päreen höyläystä joka päivä klo 14 ja 16, 
lisäksi polttopuiden tekoa.

 Hiekkalaatikko.

 Pysäköinti liikuntarajoitteisille myllyn luona.

 Kahvia ja Ahvenanmaan pannukakkua ym. 
kotileivonnaisia.

Tore Karlsson, +358 (0) 4573613385
Södra Lumparbyvägen 47, 22630 Lumparland
60.117230, 20.242850

13 Lumparby Ollas 
Koe Lumparby Ollasin kaunis maalaismiljöö ja 
nauti 1800luvun maalaistalon pihapiirin aidosta 
tunnelmasta. Tilalla syntyy ruokaa ja käsityötä  
pienimuotoisesti, käsityönä valmistaen, ja tilan 
kahvilassa voi nauttia makeita ja suolaisia 
leivonnaisia. Pihapiirissä on kattava valikoima pai
kallisten käsityöläisten valmistamia laadukkaita 
tuotteita.
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).

Kahvitarjoilu ja makeita leivonnaisia. Pieneen 
nälkään löytyy myös halloumihampurilaisia ja 
juustopiirasta. Lapsille on olkikasassa hyppimistä 
ja muuta hauskaa puuhaa. 
Uutta: Simon Påvals takoo pajassa perjantai 
iltana sekä lauantaina.

 Lehmiä, vasikoita ja hevosia.

 Juustopiirasta ja halloumihampurilaisia.

 Heinäkasassa hyppimistä ym.

 Kahvia ja erilaisia leivonnaisia.
Jennifer Sundman, +358 (0) 457 342 5844
Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund
60.226517, 20.172545
www.mattas.ax

10 BAKA!                 
Pieni, paikallinen leipomokonditoria BAKA! sijait
see Kastelholmassa. Siellä Diana ja Henrik leipo
vat leipiä, kakkuja, leivonnaisia ja muita herkkuja 
pääasiallisesti luonnonmukaisista ja paikallisista 
raakaaineista. Nauti leipomon “tohinasta” ja 
viihtyisästä kahvihetkestä tai syö pikkunälkään 
talon pizzaa. Osta kotiin viemisiksi vastaleivottua 
leipää ja tuoreita leivonnaisia sekä ahvenanmaa
laisia herkkuja ja käsitöitä. BAKA!leipomosta 
pääset polkua pitkin suoraan Smakbynravintolan 
pihalle. Jätä auto parkkiin, seuraa polkua ja nauti 
virkistävästä kävelystä luonnossa. 

 Talon pizzaa.

 Marsipaanityöpaja.

 Kahvia ja herkullisia leivonnaisia.
Diana Åkerberg, +358 457 344 6200
Tosarbyvägen 5, 22520 Kastelholma
60.230588, 20.090606
www.baka.ax

 

11 Brobacka Gästhem 
Brobacka gästhemin aamiaismajoitus, kahvila 
ja puoti sijaitsevat vuonna 1925 rakennetussa, 
viehättävässä puutalossa, jota on uudistettu tyy
lillä. Myynnissä on käsitöitä, lahjatavaroita sekä 
uunituoreita pullia ja leipää. Sadonkorjuujuhlien 
kunniaksi valmistamme täyteläistä kurpitsakeit
toa Björsbyssä sijaitsevan naapuritilan kurpitsois
ta ja vihanneksista.

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 vierailukohteiden omilta Facebook-sivuilta. 

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

 Maatilalla eläimiä    Ruokatarjoilu    Lasten aktiviteetteja    Sopii liikuntarajoitteisille    Kahvitarjoilu 

www.skordefest.ax  ▶  Löydä maatiloille ja etsi suosikkituotteitasi. 

Uutta: Viktor Crafts & Design on paikalla ja myy 
monipuolisia tuotteitaan.

 Kalakeittoa ja hemveteleipää lohisörsselin 
kera.

 Kahvilassa suolaisia ja makeita leivonnaisia.
Inger Nygård, +358 (0) 40 844 9800
Södra Lumparbyvägen 25, 22630 Lumparland
60.120247, 20.243917
www.lumparbyollas.ax

14 Utgård                        
Utgårdin tilalla Lumparbyssä uusi kohtaa vanhan. 
Täältä voit ostaa tilan omia tyrnituotteita, tekstii
li, metalli ja puukäsitöitä sekä paljon muuta.
Café Snickarbodenissa voi nauttia kahvia, 
Ahvenanmaan pannukakkua, itse tehtyä leipää 
ja tilan omaa mehua. Ravintola Ladugrillenistä 
löydät pitaleipään tehtyjä hampurilaisia chili
bearnaise kastikkeen kera, lasten hampurilaisia 
sekä Stallhagenin olutta.
Tilalla on kone ja moponäyttely, ja lapsille on 
hauskaa tekemistä kuten puujaloilla kävelyä, 
pallonheittoa, kirjainpeli ja hiekkalaatikko. 
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).
Uutta: Pernilla Lindroos myy ja signeeraa 
kirjaansa ”Breven från E”. Esillä ja myynnissä on 
myös Pernillan ”Anne Ankas Änglalek” teoksen 
alkuperäispiirroksia. 

 Pitaleipään tehtyjä hampurilaisia.

 Puujaloilla kävelyä, kirjainpeli, hiekkalaatikko, 
pallonheittoa ym.

 Lähellä pysäköinti liikuntarajoitteisille. 
Konehalli sijaitsee katutasossa, edustalla 
hiekkakenttä. Ulkohuussi.

 Kahvia ja kotileivonnaisia sekä Ahvenanmaan 
pannukakkua.

Agneta Wilhelms, +358 (0)457 382 3083
Lumpovägen 103, 22630 Lumparland
60.12073274084601, 20.248390674460097
www.agnetaw.wordpress.com

15 Amalias Limonadfabrik  
& Mercedes Chocolaterie 
Amalian Limonaditehtaassa jalostetaan mauk
kaista, auringonkypsyttämistä marjoista ja he
delmistä herkullista limonadia. Tehdas on ylpeä 
siitä, että se on Ahvenanmaan ainoa ja yksi koko 
Suomen harvoista aidoista limonaditehtaista, 
joka valmistaa limonadia käsityönä korkealaatui
sista luonnon raakaaineista.
Tervetuloa tutustumaan limonadinvalmistuk
seen. Tilamyymälässä on myynnissä Amalian 
erimakuisia limonadeja ja muita juomia sekä 
suklaatuotteita.
Uutta: Mercedes Chocolaterie on muuttanut 
limonaditehtaan yhteyteen, joten voit saman 
vierailun aikana tutustua sekä limonadin että 
suklaanvalmistukseen.

 Johannas Hembakta leipomon focacciaa ja 
ciabattaa, limonaditehtaan juomia.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, Johannas Hembakta leipomon 
porkkanakakkua ja vaniljapullia. 

Johanna Berglund, +358 (0) 405183214
Lemlandsvägen 1864, 22610 Lemland
60.076580, 20.199923
www.limonad.ax

16 Open Water Brewery 
Open Water Brewery on Ahvenanmaan uusin ja 
omaperäisin pienpanimo, jonka panimomyymä
lässä myydään tuoreita, paikallisesti tuotettuja 
käsityöläisoluita. Piipahda panimoon, testaa 
olutmaistelutarjotinta, maistele Västerron 
kalastajatilan graavilohileipiä ja Våffelrakanin 
rårakaperunapaistikkaita ja muita herkullisia 
ruokia. Kotiin viemisiksi voit ostaa jännittäviä 
käsityöläisoluita – valikoimastamme löytyy noin 
tusina eri olut ja siiderimakua.
Sadonkorjuuviikonloppuna panimon pihalla on 
myynnissä oman kylän lähiruokatuotteita kuten 
säilöttyä kurkkua, viiriäisenmunia ja chilituot
teita, ja panimomyymälästä löydät suuren 
valikoiman ahvenanmaalaisia tuotteita. Jos kaikki 
sujuu suunnitelmien mukaan, lanseeraamme 
Sadonkorjuujuhlilla uuden siiderin.
Uutta: 
 Uuden Sadonkorjuuoluen lanseeraus. 
 Tilapuodin valikoima on entistä monipuolisempi 

Sadonkorjuujuhlien aikana – löydät saman katon 
alta runsaasti ahvenanmaalaisia lähituotteita! 
 Ahvenanmaalaista katuruokaa tarjoilevat mm. 
Våffelrakan ja Västerro.

 Västerro valmistaa graavlilohivoileipiä ja 
Våffelrakan röstiä muistuttavia raakaperuna
paistoksia.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain, ei  
invaWC:tä.

 Kahvia ja kahvileipää.
Jonas Jakobsson, +358 (0) 40 74 20 766
Knutsbodavägen 15, 22160 Lemland
60.070563, 20.030058
www.openwaterbrewery.com

17 Sjökvarteret 
Merikorttelia on vaikea olla huomaamatta, kun 
ajaa pitkin Maarianhaminan itäsataman puoleis
ta rantakatua. Merikortteli on elävä merellinen 
miljöö, josta löytyy laivanrakennusta, taontaa ja 
käsitöitä, museo, venevajoja ja merenkulkukappeli 
ym. Sadonkorjuujuhlien aikana merikorttelin 
markkinakojuista voi ostaa käsitöitä, sadonkor
juuantimia ja muita tuotteita. Pub Niska tarjoilee 
peltileipää ja SALTkäsityötalon kahvilassa voi 
nauttia kahvia ja leivonnaisia.
Uutta: Tietovisa lapsille (ja aikuisille).

 Peltileipää Pub Niskassa. Ledholmare
silakka  hampurilaisia, itse tehtyjä kevätrullia, 
vohveleita yms.

 Tehtäväkierros.

 WC liikuntarajoitteisille.

 Kahvila SALTkäsityötalossa.
Janna Johansson, +358 (0) 40 528 3899
Sjökvarteret, Österleden 110, 22100 Maarianhamina
60.104989, 19.944938
www.sjokvarteret.ax

RAVINTOLAT
18 Soltuna                       
Getavuoren huipulla sijaitsevasta Soltuna 
Restaurang & Cafésta avautuu upea näköala 
Getan metsien ja aavan Selkämeren yli. Ravintola 
kattaa runsaan Sadonkorjuunoutopöydän, jonka 
antimista löytyy kylmiä ja lämpimiä ruokalajeja 
sekä herkuista notkuva jälkiruokapöytä.

 Sadonkorjuunoutopöytä.

 Sopii liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 49530
Getabergsvägen, 22340 Geta
60.385192, 19.844118
www.soltuna.ax

19 Bettys Restaurang & Skafferi 
Bettyn kotoisesta ravintolasta kantautuu ihana 
kotiruoan tuoksu. Ravintolassa tarjotaan mau
kasta, ahvenanmaalaisista kauden raakaaineista 
huolella valmistettua ruokaa, ja siellä viihtyvät 
sekä ruoka että kahvivieraat. Ravintolassamme 
ruokailu on kokonaiselämys – sijainti, sisustus ja 
keittiöstä kantautuvat tuoksut luovat viihtyisän 
tunnelman. Ruoka tehdään itse alusta alkaen, 
minkä maistaa lopputuloksessa. Ruokaa odotelles
sa voit vaikkapa tutustua Bettyn sisustuspuotiin, 
jossa myydään sisustustavaroita ja käsitöitä. Sa
massa rakennuksessa toimii myös Bettys Skafferi, 
kyläkauppa, josta löytyy sekä päivittäistavaroita 
että ahvenanmaalaisia herkkuja ym. Sadonkor
juuviikonloppuna valikoimassa on sadonkorjuun 
antimia. Lämpimästi tervetuloa Eckeröön, Storbyn 
kylään ja Bettyn ravintolaan ja puotiin!

 Menu ahvenanmaalaisista kauden raaka 
aineista. 

 Soveltuu osittain liikuntarajoitteisille, ei 
invaWC:tä. 

 Kavia ja kotileivonnaisia, voileipiä. 
+358 (0) 18 38058
Bagargatan 3, 22270 Eckerö
60.223844, 19.555036
www.bettys.ax

20 Bastö Bykrog           
Tervetuloa kauniiseen Bastöhön, jossa rauhallinen 
sisämeri ja ahvenanmaalainen maaseutu kohtaa
vat. Ravintolassa valmistetaan ruokaa paikallisista 
raakaaineista kansainvälisellä tvistillä. Nauti 

kodikkaasta ympäristöstä, hyvästä palvelusta ja 
elävästä musiikista. Ulkoterassilta voit ihastella 
viereisellä niityllä laiduntavia lampaita ja kaunista 
vesinäköalaa. Illalla Conny Henrix soittaa dans
bandmusiikkia, jonka tahtiin voi tanssahdella.
Uutta: Marina Janssonin akryylimaalausnäytte
ly. Teokset ovat myynnissä.

 Lampaita

 Ahvenanmaalaisista raakaaineista valmis
tettua kotiruokaa.

 Ravintolassa voi liikkua pyörätuolilla, ei 
invaWC:tä.

+3584573449583
Bastövägen 531, 22310 Pålsböle
60.3031895, 19.8904138
www.bastohotel.com

21 Smakbyn                                   
Smakbynmakukylässä Kastelholmassa, Sun
dissa, on kaikkea mitä ruoan ystävä voi toivoa. 
Maistele Michael Björklundin loihtiman sadonkor
juujuhlanoutopöydän ruokia, joissa on käytetty 
paikallisia raakaaineita ja sadonkorjuuantimia. 
Nauti kahvia, kurkista viinikellariin, tee puodissa 
ja tislaamossa löytöjä ja osta kotiin viemisiksi 
omenaviiniä, valmiita ruokia tai paikalla olevien 
myyjien tuotteita. Voit myös koemaistaa Smak
bynin oman tislaamon juomia.

 Sadonkorjuujuhlien noutopäytä, kahvitarjoilu, 
juomamaistiaisia omasta tislaamosta.

 Aarteenetsintää ja tehtäväkierros.

 Ravintola soveltuu liikuntaesteisille.

 Kahvia ja leivonnaisia, jotka valmistetaan Jan 
Karlsgårdens Wärdshuskahvilassamme tien 
toisella puolella.

+358 (0) 18 43666
Slottsvägen 134, 22520 Kastelholma
60.231472, 20.085110
www.smakbyn.ax

22 Furulundsgården
Maistele Furulundsgårdenravintolan supersuosit
tua riistamenuta! Menun pääraakaaineita ovat 
paikalliset lihat, sienet ja marjat, jotka on pyydet
ty ja poimittu Furulundsgårdenin omilta mailta 
Bomarsundista ja Ahvenamaan ulkosaaristosta. 
Furulundin herkulliset vesilinturuoat tunnetaan 
niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Ruokaelämyksen 
kruunaa jälkiruokakahvit ja annos Ahvenanmaan 
pannukakkua. Perjantaina ja lauantaina pihapii
risssä esitellään vanhoja moottoreita.

 Riistamenu.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, Ahvenanmaan pannukakkua ja muita 
kotileivonnaisia.

+358 (0) 40 553 2631
Bryggvägen 11, Bomarsund, 22530 Sund
60.212560, 20.235652
www.furulundsgarden.ax

23 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 
leivonnaisia. Noutopöytä maksaa 18 €/henkilö, 
lapset 6–12 vuotta 9 €. Voit ostaa kotiin viemisik
si ravintolakoulun omaa leipää ja muita tuotteita 
kuten hunajaa ja suolaa.

 Keittonoutopöytä herkullisine lisukkeineen.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia ja makeita herkkuja ravintolakoulun 
konditoriasta.

+358 (0) 18 536200
Strandgatan 1, 22100 Maarianhamina
60.107618, 19.941746
www.hjorten.ax

24 Pub Niska, Merikortteli 
Täällä tarjotaan Michael Björklundin kuuluisaa 
peltileipää eli ahvenanmaalaista pizzaa, joka 
on hieman ohuempaa ja herkullisempaa kuin 
”tavallinen” pizza. Nauti peltileivistä Pub Niskassa, 
joka on sisustettu salakuljettaja Algot Niskan 
hengessä, tai osta mukaan vietäväksi. Kaikissa 
pizzoissa on itse tehtyä tomaattikastiketta, 
paikallisen merijerin Niskaerikoisjuustoraas
tetta ja täytteenä upeita raakaaineita kuten 

ahvenanmaalaista ylikypsää naudanpaistia sekä 
herkullista kastiketta, mm. bearnaisea tai aiolia. 
Lapsille on merirosvojen peltileipää – pizzatasku
ja, jotka ovat kuin aarrearkkuja, joihin on kätketty 
herkullinen täyte. Psst! Peltileipää voi myös ostaa 
mukaan ja ”salakuljettaa” kotiin pizzalaatikossa.

 Niskan peltileipää (ahvenanmaalaista 
pizzaa).

 Ravintola sopii myös liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 19151
Sjökvarteret, Östra hamnen, 22100 Maarianhamina
60.105315, 19.945082
www.pubniska.com

25 Kvarter5                    
Kvarter5ravintolan kokit loihtivat vaihtuvia 
ja monipuolisia menuita, joiden raakaaineet 
valitaan vuodenaikojen mukaan ja hankitaan pai
kallisilta tuottajilta niin pitkälti kuin mahdollista. 
Ruoka on maistuvaa ja tehdään keittiössä alusta 
alkaen – ruoanlaitossa ei käytetä puolivalmisteita 
eikä oikopolkuja kuljeta. Viinibaarissamme voit 
nauttia suolaisia pikkuannoksia ja kyytipoikana 
vaikkapa lasillisen samppanjaa tai Stallhagenin 
kuukauden olutta. 

 Menu kauden raakaaineista.

 Pääsisäänkäynnillä on pyörätuoliluiska ja 
Ålandsvägenin puoleinen sisäänkäynti on 
katutasossa. WC liikuntarajoitteisille.

+358 (0) 18 15 555
Norragatan 8, 22100 Maarianhamina
60.098878, 19.938711
www.kvarter5.ax

26 Restaurang Sittkoffska Gården 
Nauti hyvin valmistettua ruokaa viehättävässä  
vanhanajan miljöössä, Maarianhaminan 
sydämessä. Täällä valmistetaan aitoa ruokaa 
korkealaatuisista raakaaineista: listalta löytyy 
kunnon kotiruokaa, tuoretta pastaa ja ravintolan 
oma erikoishampurilainen.
Ravintolan yhteydessä on tilamyymälä, josta löy
dät sekä Sittkoffska Gårdenin omia että muiden 
ahvenanmaalaisten ruoantuottajien tuotteita.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 17612
Torggatan 13, 22100 Maarianhamina
60.099050, 19.942438
www.sittkoffska.ax

27 Emmaus Returcafé  
Emmauksen kierrätyskahvilassa ja kaupunkipuu
tarhassa voi nauttia herkullista ilmastoälykästä 
ruokaa, juomia sekä kahvia ja leivonnaisia. 
Emmaus Returcafé suosii paikallisia raakaaineita 
ja luomutuotteita sekä hyödyntää ruokakauppo
jen hävikkituotteita. Kahvilan vieressä sijaitsee 
Emmauksen pienimuotoinen kaupunkiviljely, 
inspiroiva vihreä keidas.

 Puutarhassa on puuhaa lapsille.

 Kestävien arvojen mukaan valmistettuja 
ruokia ja juomia.

 Kahvia ja ilmastoälykästä kahvileipää.
+358 (0) 408724380
Torggatan 16, 22100 Maarianhamina
60.096604, 19.942092
www.emmaus.ax

PLÅPP ÅPP
28 Havsvidden UUSI 
Nauti Havsvidden Resortissa Selkämerelle 
avautuvasta mahtavasta näköalasta samalla, 
kun nautit ruokaa tai kahvia. Sadonkorjuujuhlien 
aikana ravintola tarjoaa lounasta, päivällistä ja 
iltapäiväkahvit ahvenanmaalaiseen tapaan. Voit 
ostaa kotiin vietäväksi Havsviddenin keittiössä 
leivottuja herkkuja.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 12.30–21.

 Ahvenanmaalaistyylinen lounas ja päivällinen. 

 Päärakennus ja ravintola sopivat myös 
liikunta rajoitteisille.

 Jälkiruokakahvit ja hyvää kahvileipää.
Emanuel Lund, +358 (0) 18 49 408
Havsviddsvägen 90, 22340 Geta
60.421011, 19.914955
www.havsvidden.com

29 Käringsunds Viltsafari 
Astu safarivaunun kyytiin ja lähde riistaeläin
aitaukseen 45 min. kestävälle opastetulle 
kierrokselle, jonka aikana pääset bongaamaan 
saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutseja 
ja laamoja. Sinulla on mahdollisuus nähdä 
eläimiä todella läheltä, varsinkin kun riistavau
nu pysähtyy ja opas antaa eläimille ruokaa. 
Kierroksia järjestetään tasatunnein klo 12, 13, 
14, 15 ja 16. Safarimyymälästä voi ostaa mm. 
jäätelöä, matkamuistoja, perhmoleluja, sarvia 
ja strutsituotteita. Muista myös ostaa suosittuja 
peuranlihamakkaroita, joita on myynnissä 
ainoastaan safarimyymälässä!
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 12–16.

 Saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutse
ja ja laamoja. 

 Sopii koko perheelle.
Kathrin Granberg, +358 (0) 457 343 5996 
Gamla Käringsundsvägen 36, 22270 Eckerö
60.231722, 19.539991
www.granbergs.ax/viltsafari

30 Saftstugan 
Tule katsomaan, miten voit hyödyntää omaa 
omenasatoasi! David näyttää Saftstuganissa, 
kuinka nopeasti ja helposti teet mehua omasta 
hedelmäsadostasi. Myynnissä Davidin omista 
omenoista valmistettua mehua sekä kahvia ja 
vohveleita omenahillon ja kermavaahdon kera.
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 14–18 ja 
lauantaina klo 12–18.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain, ei  
invaWC:tä. 

 Kahvia ja vohveleita omenahillon kera.
David Dahlblom, +358 (0) 457 342 4681 
Killingholmsvägen 47, 22330 Tjudö 
60.327684, 19.915308  

31 Solkulla Gård UUSI 
Emkarbyvägentien varrella sijaitseva Solkullan 
tila on pieni keidas, josta löytyy Ahvenanmaan 
ainoa närpiöläinen leipomo. Vieraile tilaleipo
mossa ja osta kotiin viemisiksi kerma ja possu
munkkeja sekä Närpiön ruisleipää. Valikoimas
tamme löytyy myös marmeladeja, hilloja, tilan 
kananmunia ja paljon muuta. Sadonkorjuujuhlien 
aikana paikalla on myös muita myyjiä. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 16–20 ja 
lauantaina klo 12–18.

 Tilalla on myös kanoja, ankkoja ja mehiläisiä!

 Kahvia ja leivonnaisia tilan leipomosta.
Maria Teir, +358 (0) 50 342 1087
Emkarbyvägen 487, 22220 Emkarby
60.210853, 19.877091

32 Johannas Hembakta UUSI   
Johannas hembakta on viihtyistä, aito kiviuunilei
pomokahvila, joka sijaitsee Grelsbyssä, Godbyn 
pohjoispuolella. Täällä leivotaan mm. perinteistä 
hapantaikinaleipää Överängin myllyn luomujau
hoista sekä pullia, pikkuleipiä ja kakkuja, jotka 
valmistetaan rakkaudella aidoista raakaaineista.  
Astu sisään ja nauti leivonnaisten ihanasta 
tuoksusta ja mausta leipomokahvilassa tai 
osta leipomotuotteita kotiin viemisiksi. Kahvilan 
pihapiirissä on lapsille hiekkalaatikko. 

Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–20.

 Ruokaa pieneen nälkään.

 Hiekkalaatikko.

 Kahvia, leipomon suolaisia ja makeita 
herkkuja.

Johanna Strand, +358 (0) 4573453230
Stornäsvägen 40, 22410 Godby
60.234877, 19.967061

33 Granlunda Gård ja keppi-       
hevoskilpailu
Granlunda Gårdin hieno hevostila isännöi tänäkin 
vuonna kilpailua, jossa keppihevoset kilpailevat 
kouluratsastuksessa Ahvenanmaan mestaruudes
ta. Luvassa on hauska koko perheen tapahtuma. 
Ratsastushallissa on kahvitarjoilu tapahtuman 
aikana. Jos haluat yöpyä maalaismaisemassa, 
voit varata majoituksen Granlunda Gårdin 
maaseutuhotellista. Kilpailuun ilmoittautuminen 
Granlunda Gårdin Facebooksivun kautta. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 14–16.

 Hevosia.

 Osallistu keppihevoskilpailuun.

 Kahvia ja kahvileipää. 
Caroline Andersson, +358 (0) 50 531 8768
Vestansundabyväg 290, 22130 Gottby
60.160599, 19.845549
www.granlundagard.ax

34 Varubodens Kockskola 
Kaikki lapset, jotka haluavat kokeilla valmistaa 
ruokaa ahvenanmaalaisista kauden vihanneksis
ta, ovat tervetulleita Varubodenin kokkikouluun 
Orklan Taffelperunalastutehtaalle! Tämä 
on upea tilaisuus oppia lisää vihanneksista, 
ruokamaailman värikkäimmästä raakaaineesta. 
Kokkikoulun päätteeksi jokainen lapsi saa mais
taa valmistamaansa vokkiannosta ja muistoksi 
kokinhatun. 
Lapset osallistuvat ja vanhemmat odottavat 
pikkukokkien työskentelyn ajan (n. 20–30 min./
lapsi). Tapahtuma on lapsille ilmainen, Varuboden 
sponsoroi kokkikoulun. Ikäsuositus: soveltuu 
lapsille, jotka osaavat käyttää terävää veistä  
(n. 4–12 v.). 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 15–19 ja 
lauantaina klo 11–15.

 Lasten itsensä valmistamaa vokkia.
Harriet Strandvik, +358 (0) 40 559 2904
Sundsvägen 420 (Taffels Chipsfabrik), 22410 Godby
60.245095, 20.054328

35 JUDYS Hantverk & Inredning 
Gölbyn vanha teurastamo on saanut uuden 
ilmeen ja elämän, kun keraamikko Judy Kuitunen 
on perustanut sinne työpajan ja myymälän. 
Avoimessa keramiikkapajassaan hän loihtii 
savesta lautasia, kuppeja, kulhoja ja muita 
käyttötuotteita. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 14–18 ja 
lauantaina klo 12–18.
Uutta: Paikalla on myös luova kotileipuri Benita 
Björke ja hänen kahvilansa Urbota Kafé, josta voi 
ostaa herkullisia kakkuja, pullia ja muffineita sekä 
itse tehtyä leipää ja pettunäkkileipää.

 Kahvila Urbota Kafén kakkuja, muffineita ja 
pullia.

Judy Kuitunen, +358 (0) 18 19988
Hindersvägen 1, 22150 Jomala
60.198003, 19.942914

36 Ålands Fåravelsförening 
Tervetuloa tapaamaan lampaita ja Ahvenan
maan lampaankasvattajayhdistystä Fårgårdenil
le Jomalaan. Myynnissä on mm. lampaanlihaa ja 
erilaisia käsityötuotteita kuten lampaannahkaa, 
nahkatuotteita ja villakransseja sekä lammaspa
taa, jota voi ostaa mukaan. Seuraa yhdistyksen 
paimenkoiranäytöksiä ja keritsemistä ja tutustu 
eri lammasrotuihin ja langan kehräämiseen. 
Lapset voivat silittää karitsoja ja leikkiä tilan 
askartelunurkkauksessa. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–16.
Uutta: Lampaiden keritseminen.

 Lampaita ja karitsoja. 

 Silitä karitsoja. Askartelunurkkaus. 
Mia Söderdahl, +358 (0) 457 5243991
Sjöhagsvägen 67, 22150 Jomala
60.208962, 19.925444

37 Fananamma  
- Ålands Starkaste Bonde 
Kilpailu Ahvenanmaan vahvin isäntä tai emäntä 
tittelistä järjestetään nyt järjestyksessään 
kolmannen kerran. Tule seuraamaan tai osallistu 
itse kilpailuun, joka sisältää fyysisesti ja henki
sesti haastavia osioita, nostamista, vetämistä ja 
hikistä hauskanpitoa. Kaiva esiin sisäinen voimasi 
ja sisusi ja ylitä itsesi. Sinun ei tarvitse olla ”oikea” 
maatalon isäntä tai emäntä, vaan kaikki ovat 
tervetulleita osallistumaan.  
Lisätietoja www.skordefest.ax
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 10–15.
Uutta: Tänä vuonna kilpailuun voi osallistua 
myös joukkueena. Ilmoita mukaan kaveriporukka, 
työtiimi tai perhe ja kilpaile upeasta Ahvenan
maan vahvin joukkue tittelistä. Palkintona on 
sekä mainetta ja kunniaa että 3 kk ilmaiset 
treenit Fananammassa! 
Susanne Sirén, +358 (0) 40 14 92 977
Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala
60.178508, 19.983641
www.fananamma.com
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31 Bolstaholms Gård        
Lapsiystävällisellä maatilalla on paljon puuhaa 
koko perheelle! Tilalla voi osallistua hauskoihin  
aktiviteetteihin sekä ostaa tilan mureaa pihvi
lihaa, meetvursteja, lehtipihviä, savustettua  
Herkkupaistia, grillimakkaraa, hampurilaispihvejä, 
marinadeja sekä tilan mausteseoksia. Jauheli
haa ja mausteseoksia myydään erikoishintaan. 
Myynnissä myös rmonia muita paikallistuotteita. 
Huom! Avoinna pe–la klo 11–21.

LISÄTIETOJA OHJELMASTA:
Kirjanjulkaisutilaisuus. Derrick Nilsson, 98vuotias 
sotaveteraani, julkaisee uuden kirjansa ”Nästan 
hundra år och lite till” ja kertoo elämästään ja 
kirjastaan.
Teatteriesitys joka pohjautuu kolmeen voimak
kaaseen persoonaan, jotka ovat asuneet 
Bolstaholmin tilalla eri aikoina: Nils Åhman, Georg 
Ehrenmalm ja Fridolf Sundberg.
Luento: Hur levde kvinnor och barn förr i tiden?  
Pedagogi Annica Dahlbjörk kertoo, millaista nais
ten ja lasten elämä oli ennen vanhaan.
Ahvenanmaan Marttojen käsityöpiiri esittelee 
Getan kansallispuvun. Martat kertovat kansal
lispukujen valmistuksesta sekä saman puvun eri 
variaatioista.
Näyttely, jonka aiheena on Ahvenanmaan luonto, 
Ålandsfuchsianyhdistyksen kukkanäyttely, jossa 
pääset äänestämään näyttelyn kauneinta kukkaa.

AIKATAULU: 

Perjantaina 20.9. klo 11–21
Klo 11–13 Derrick Nilssonin kirjanjulkaisu.
Klo 14 ja 19 teatteriesitys Bolstaholmin värikkäistä 
persoonista.
Klo 15 ja 18 luento ruotsiksi: Hur levde kvinnor och 
barn förr i tiden?
Klo 14–15 ja 16–18 poniratsastusta.

Lauantaina 21.9. klo 11–21
Klo 12, 13, 14, 17 ja 19 teatteriesitys Bolstaholmin 
värikkäistä persoonista.
Klo 15 Getan kansallispuvun esittely.
Klo 12–13 ja 16–18 poniratsastusta.

Sunnuntaina 22.9. klo 11–17
Klo 13 ja 15 teatteriesitys Bolstaholmin värikkäistä 
persoonista.
Klo 13.30–15 Derrick Nilssonin kirjanjulkaisu.
Klo 13–16 poniratsastusta.

 Charolaispihvikarjaa, hevosia ja kanoja.

 Hamburilaisia, makkarapurilaisia, kasvispuri
laisia, olutta.

 Poniratsastusta, polkutraktoreita, kasvomaa
lausta, ilmakivääriammuntaa, aarteenetsin
tää heinäkasasta, mekaaninen rodeohärkä, 
labyrintti, traktoriajelu laitumelle jne.

 Sopii liikuntarajoitteisille. Valitettavasti ei in
vaWC:tä. Pyydä henkilökunnalta tarvittaessa 
lisätietoja ja apua.

 Kahvia, omenaisia Bolstaholmin leivoksia, 
vastaleivottuja pullia ja kakkuja. L, G, Ve.

Henrik Sundberg, +358 (0) 4573135400
Bolstaholmsvägen 22, 22340 Geta
60.353574, 19.875421  www.bolstaholm.ax

2 Marskogens Lamm
Pieni lampaisiin erikoistunut perhetila, jossa si
jaitsee oma lihanleikkaamo ja savustamo. Tilalla 
valmistetaan makkaroita, savulihaa ja muita 
lihatuotteita. Marskogenin lammastilan tuotteita 
on palkittu useissa artesaaniruokakilpailuissa 
sekä Suomessa että Ruotsissa.
Paikalla on myös muita ahvenanmaalaisia 
tuottajia, jotka myyvät laadukkaita käsitöitä ja 
artesaaniruokia, mm. hunajaa, leipää, vuohen
juustoa, Ahvenanmaalla paahdettua kahvia, 
luomuvihanneksia, tyrnituotteita sekä lampaan 
ja vuohentaljoja ja lampaanvillalankaa.
Uutta: Markkinoilla lanseerataan uusi grilli
makkara, jossa on mausteena Stallhagenin 
porterolutta. 

 Lampaita ja karitsoja.

 Pub Svarta Gumsen tarjoilee maittavaa 
ruokaa.

 Kahvia ja kahvileipää.
Ann Sundberg, +358 (0) 4573420784
Landströmsgatan 21, Svartsmara, 22310 Pålsböle
60.248862, 19.872571
www.marskogens.wordpress.com

3 Stallhagen UUSI
Gastropubi Pub Stallhagen sijaitsee Finströmissä 
Stallhagenin olutpanimon yhteydessä. Täällä 
valmistetaan ja tarjoillaan käsityöläisolutta 
tunnelmallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. 
Uusi, laajennettu tilapuoti on avoinna Sadonkor
juujuhlien aikana joka päivä. Panimomyymälän 
valikoimasta löytyy Stallhagenin oluita sekä 
käsitöitä ja muita ahvenanmaalaisia tuotteita 
kotiin ja tuliaisiksi vietäväksi. Olutpanimossa 
järjestetään opastettuja kierroksia tasatunnein 
klo 12, 13, 14, 15, 16 ja 17.
Uutta: Uusi, laajennettu tilapuoti.

 Ruokatarjoilu Pub Stallhagenissa.
Johanna Dahlgren, +358 (0) 457 344 8500
Getavägen 196, 22410 Godby
60.240359, 19.962916
www.stallhagen.com

4 Drygsböle Gårdscafé
Tervetuloa Drygsbölen tilalle ja kahvilaan vanhan 
navetan ylisille. Istahda kahvikupposelle ja nauti 
leivonnaisista notkuvasta noutopöydästä.
Kurkista myös maatilamuseoon ja tutustu tilan 
400vuotiseen historiaan. Pihalla on veteraani
traktoreiden näyttely ja traktoriajelua.
Uutta: Hampurilaisia, jotka kootaan kotona 
leivotun hampurilaisleivän väliin.

 Hampurilaisia, joissa hampurilaissämpylänä 
kotona leivottua leipää.

 Hiekkalaatikko, keppihevosrata, kasvomaa
lausta.

 Sopii liikuntarajoitteisille, ei invaWC:tä.

 Kahvia ja kakkubuffet.
BrittMarie Sundqvist, +358 (0) 400880570
Drygsbölevägen 39, 22240 Hammarland 
60.180508, 19.790184

5 Himmyra Gård
Himmyra Gård on äskettäin rakennettu, moderni 
hevostila, joka sijaitsee Hammarlandissa met
sämaisemien ympäröimänä. Tilalla järjeste
tään ratsastus ja hevosten valmennusta sekä 
koulu ja esteratsastuskilpailuja. Lisäksi tilalla 
on pienimuotoista jalostustoimintaa. Sadonkor
juujuhlien aikana voit seurata valmennusta sekä 
koulu ja esteratsastusta. Islanninhevosyhdistys 
Àlenskur on paikalla ja esittelee islanninhevosia 
lauantaina klo 18.30. 
Tilakahviossa voi nauttia metsäkauriskeittoa, 
jonka liha on pyydetty tilan lähiympäristöstä, 
herkullista kasviskeittoa, grillimakkaraa, olutta, 
kahvia ja kahvileipää. Voit ostaa kotiin vietäväksi 

käsitöitä, taidetta, kotona tehtyjä karkkeja,  
Södergårdsin tilan sipulia jne. Tämänvuotinen  
Sadonkorjuujuoksu järjestetään täällä perjantai
na. Lasten startti on klo 17 ja aikuisten klo 18.
Uutta: Hevoskilpailunäytös, islanninhevosia, 
jousiammuntaa. 

 Hevosia.

 Metsäkauris ja kasviskeittoa hemvetevehnä
leivän kera. Grillimakkaraa, olutta, kahvia.

 Poniratsastusta, askartelua, tietovisa, ilma
kivääriammuntaa. 

 Sopii liikuntarajoitteisille. Meillä on invaWC,  
ja ratsastushalliin pääsee pyörätuolillakin.

Rebecka Eriksson, +358 (0)40 833 7396 
Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
60.1946634, 19.7811006 
www.recoequestrian.fi

6 Cederbergs                
Cederbergin tilalla lapset voivat hyppiä olkikasois
sa, tervehtiä eläimiä ja nähdä, kuinka tuulimylly 
toimii. Tilamuseosta löytyy yksi maailman suu
rimmista vanhojen käyttöesineiden kokoelmista, 
josta käy ilmi, kuinka puumerkkejä on käytetty 
Ahvenanmaalla. Tilalla on myynnissä paljon 
paikallisia tuotteita kuten vihanneksia, hedelmiä 
ja jalostettuja marja ja lihatuotteita. Näyttelyssä 
voi ihailla sekä vanhoja että uusia traktoreita.
Uutta: Myynnissä betonista valmistettuja puutar
haesineitä

 Karitsoja, vasikoita ja hevosia.

 Makkaraa ja leipää. Ahvenanmaan pannu
kakkua. 

 Olkikasoissa hyppimistä. Opi tuulimyllyistä ja 
niiden toiminnasta.

 Kahvia ja leivonnaisia.
Göran Dahl, +358 (0) 400 450 004
Saltviksvägen 212, 22320 Saltvik
60.314194, 19.980030

7 Haga Kungsgård & Ålandsmejeriet 
Haga Kungsgård on yksi Ahvenanmaan suurim
mista maitotiloista ja tilalla on 370 lypsylehmää. 
Kristofferisäntä ja Jennyemäntä harjoittavat ny
kyaikaista maidontuotantoa aidossa vanhanajan 
miljöössä, jossa vanha kohtaa uuden. Lapsiystä
vällisellä tilallamme Sadonkorjuujuhlia vietetään 
yhdessä Ålandsmejerietin ja Ålandsbagarnin 
kanssa. Luvassa on maistiaisia, juustojen, leivän, 
munkkien ja jäätelön myyntiä sekä aktiviteetteja.
Dahlmans tarjoaa maistiaisia ja myy maukkaita  
ahvenanmaalaisia lihatuotteita. Voit ostaa myös 
tilan omaa naudanlihaa sekä kalaa, savustettua 
lampaanlihaa, vihanneksia, tyrnituotteita, hyyte
löä, mehua ja kukkia.
Sadonkorjuujuhlien aikaan tilalla on paljon 
nähtävää, tehtävää ja maisteltavaa. Hyppää 
traktorin kyytiin ja lähde opastetulle navettakier
rokselle, osallistu tietovisaan, hypi heinäkasassa, 
tervehdi tilan eläimiä, poikkea traktorinäyttelyyn 
ja kuudesluokkalaisten luonto ja eläinaiheiseen 
näyttelyyn sekä nauti elävästä musiikista.

OHJELMA: 

Perjantaina 20.9.
Klo 12–16 Sadonkorjuujuhlatpostimerkin julkaisu.
Klo 14.30–19 Livemusiikkia: Christer & Uffe.
Klo 19 Saltvikin kunta avaa Sadonkorjuujuhlat 
virallisesti.

Lauantaina 21.9.
Klo 12.00 Dunderdanstanssiryhmä esiintyy.
Klo 12.30–16.30 Steel FM radiokanavan live
lähetys.
Klo 19–22 Pubiilta ja livemusiikkia: Lelle & 
Grabbarna.

Vuoden 2019 uutuus
Klo 19–22 lauantaina, Pubiilta navetan ylisillä.

 Hevosia, lehmiä, kanoja ja lampaita. 

 Vokki, jota valmistetaan Dahlmansin lihatuot
teista ja Ålands Trädgårdshallin vihanneksista 
ja juureksista. Dahlmansin Sadonkorjuumak
karaa. 

 Heinäkasassa hyppimistä, hiekkalaatikko, 
keppihevosrata, potkuautoja yms.

 Pihalla pysäköinti liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, ahvenanmaalaista omenamehua, 
herkullisia leivonnaisia ja voileipiä.

Pia Nyberg, +358 (0) 457 38 232 55
Ödkarbyvägen 160, 22320 Ödkarby
60.306875, 20.003442
www.alandsmejeriet.ax

8 Taffel Chipsfabrik      
Orklan Taffeltehtaassa valmistetaan perunalas
tuja 60 ahvenanmaalaisen viljelijän tuottamista 
perunoista. Astu yhteen Ahvenanmaan suurim
mista tehtaista ja opi perunalastujen valmis
tuksesta opastetuilla kierroksilla. Maistiaisia on 
luvassa, tottakai!
Sunnuntaiaamuna järjestetään Taffel Run kunto
juoksu, joka soveltuu kaikenikäisille. Juoksureitti 
kulkee sipsitehtaan ympäri ja reitin varrella on 
erilaisia esteitä ja haasteita.
Uutta:  
 Pop up ravintola Björns Bistrossa voi nauttia 
lounasta ja päivällistä.   
 Taffel Run kuntojuoksu kaikenikäisille.
 Taffelin oma uusi alkoholiton juoma, jonka on 
suunnitellut Joel Lindholm.

 Björns Bistro tarjoaa lounasta ja päivällistä.  

 Polkuautoja, sipsien maistelua, kasvomaalaus
ta, perunanheittoa sekä kunto ja estejuoksu 
Taffel Run.

Mysan Sundqvist, +358 (0) 407261746
Sundsvägen 420, 22410 Godby 
60.244421, 20.054022
www.taffel.fi/sv

9 Mattas Gårdsmejeri 
Mattan tilameijeri on pienimuotoista maanvilje
lyä ja meijeritoimintaa harjoittava perheyritys, 
joka sijaitsee Finbyssä. Tilalla on tällä hetkellä 
seitsemän lypsävää lehmää, joiden luomumai
dosta tilameijerissä valmistetaan juustoa, jogurt
tia ja jäätelöä. Osta kotiin vietäväksi vaikkapa 
Mattan tilan juustoja. Paikalla on myös myyjiä, 
joilta voit ostaa mm. paikallista omenamehua, 
kotona tehtyjä karkkeja, ihonhoito ja tyrnituottei
ta, lihaa ja käsitöitä.

Lauantaina klo 16–20 Brobackan puutarhassa 
esiintyy U3ukuleleorkesteri, joka saapuu Sadon
korjuujuhlille Kirkkonummelta.
Uutta: Voit ostaa kotiin viemisiksi vastaleivottuja 
pullia ja leipiä.

 Kurpitsakeittoa, piiraita ja muuta purtavaa 
pieneen nälkään. Meiltä saat myös gluteenit
tomia ja maidottomia tuotteita.

 Kahvia ja kotileivonnaisia.
Katja MustonenKemmelmeier, +358 (0) 457 344 9229
Ängsgatan 177, 22150 Jomala
60.201499, 19.958053
www.brobacka.ax

12 Sågkvarnen, Lumparby 
Tervetuloa tutustumaan Lumparbyn entisöityyn 
sahamyllyyn ja pienimuotoiseen museoon, jossa 
on veteraanitraktoreita, maanviljelykoneita ja 
maatilan työkaluja. Käynnistämme vanhoja 
moottoreita sekä Fordsontraktorin vm 1937 ja 
John Deeren vm 1939. Käsitöiden myyntiä ja 
tarjoilua. 
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).
Uutta: Päreen höyläystä joka päivä klo 14 ja 16, 
lisäksi polttopuiden tekoa.

 Hiekkalaatikko.

 Pysäköinti liikuntarajoitteisille myllyn luona.

 Kahvia ja Ahvenanmaan pannukakkua ym. 
kotileivonnaisia.

Tore Karlsson, +358 (0) 4573613385
Södra Lumparbyvägen 47, 22630 Lumparland
60.117230, 20.242850

13 Lumparby Ollas 
Koe Lumparby Ollasin kaunis maalaismiljöö ja 
nauti 1800luvun maalaistalon pihapiirin aidosta 
tunnelmasta. Tilalla syntyy ruokaa ja käsityötä  
pienimuotoisesti, käsityönä valmistaen, ja tilan 
kahvilassa voi nauttia makeita ja suolaisia 
leivonnaisia. Pihapiirissä on kattava valikoima pai
kallisten käsityöläisten valmistamia laadukkaita 
tuotteita.
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).

Kahvitarjoilu ja makeita leivonnaisia. Pieneen 
nälkään löytyy myös halloumihampurilaisia ja 
juustopiirasta. Lapsille on olkikasassa hyppimistä 
ja muuta hauskaa puuhaa. 
Uutta: Simon Påvals takoo pajassa perjantai 
iltana sekä lauantaina.

 Lehmiä, vasikoita ja hevosia.

 Juustopiirasta ja halloumihampurilaisia.

 Heinäkasassa hyppimistä ym.

 Kahvia ja erilaisia leivonnaisia.
Jennifer Sundman, +358 (0) 457 342 5844
Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund
60.226517, 20.172545
www.mattas.ax

10 BAKA!                 
Pieni, paikallinen leipomokonditoria BAKA! sijait
see Kastelholmassa. Siellä Diana ja Henrik leipo
vat leipiä, kakkuja, leivonnaisia ja muita herkkuja 
pääasiallisesti luonnonmukaisista ja paikallisista 
raakaaineista. Nauti leipomon “tohinasta” ja 
viihtyisästä kahvihetkestä tai syö pikkunälkään 
talon pizzaa. Osta kotiin viemisiksi vastaleivottua 
leipää ja tuoreita leivonnaisia sekä ahvenanmaa
laisia herkkuja ja käsitöitä. BAKA!leipomosta 
pääset polkua pitkin suoraan Smakbynravintolan 
pihalle. Jätä auto parkkiin, seuraa polkua ja nauti 
virkistävästä kävelystä luonnossa. 

 Talon pizzaa.

 Marsipaanityöpaja.

 Kahvia ja herkullisia leivonnaisia.
Diana Åkerberg, +358 457 344 6200
Tosarbyvägen 5, 22520 Kastelholma
60.230588, 20.090606
www.baka.ax

 

11 Brobacka Gästhem 
Brobacka gästhemin aamiaismajoitus, kahvila 
ja puoti sijaitsevat vuonna 1925 rakennetussa, 
viehättävässä puutalossa, jota on uudistettu tyy
lillä. Myynnissä on käsitöitä, lahjatavaroita sekä 
uunituoreita pullia ja leipää. Sadonkorjuujuhlien 
kunniaksi valmistamme täyteläistä kurpitsakeit
toa Björsbyssä sijaitsevan naapuritilan kurpitsois
ta ja vihanneksista.

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 vierailukohteiden omilta Facebook-sivuilta. 

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

 Maatilalla eläimiä    Ruokatarjoilu    Lasten aktiviteetteja    Sopii liikuntarajoitteisille    Kahvitarjoilu 

www.skordefest.ax  ▶  Löydä maatiloille ja etsi suosikkituotteitasi. 

Uutta: Viktor Crafts & Design on paikalla ja myy 
monipuolisia tuotteitaan.

 Kalakeittoa ja hemveteleipää lohisörsselin 
kera.

 Kahvilassa suolaisia ja makeita leivonnaisia.
Inger Nygård, +358 (0) 40 844 9800
Södra Lumparbyvägen 25, 22630 Lumparland
60.120247, 20.243917
www.lumparbyollas.ax

14 Utgård                        
Utgårdin tilalla Lumparbyssä uusi kohtaa vanhan. 
Täältä voit ostaa tilan omia tyrnituotteita, tekstii
li, metalli ja puukäsitöitä sekä paljon muuta.
Café Snickarbodenissa voi nauttia kahvia, 
Ahvenanmaan pannukakkua, itse tehtyä leipää 
ja tilan omaa mehua. Ravintola Ladugrillenistä 
löydät pitaleipään tehtyjä hampurilaisia chili
bearnaise kastikkeen kera, lasten hampurilaisia 
sekä Stallhagenin olutta.
Tilalla on kone ja moponäyttely, ja lapsille on 
hauskaa tekemistä kuten puujaloilla kävelyä, 
pallonheittoa, kirjainpeli ja hiekkalaatikko. 
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).
Uutta: Pernilla Lindroos myy ja signeeraa 
kirjaansa ”Breven från E”. Esillä ja myynnissä on 
myös Pernillan ”Anne Ankas Änglalek” teoksen 
alkuperäispiirroksia. 

 Pitaleipään tehtyjä hampurilaisia.

 Puujaloilla kävelyä, kirjainpeli, hiekkalaatikko, 
pallonheittoa ym.

 Lähellä pysäköinti liikuntarajoitteisille. 
Konehalli sijaitsee katutasossa, edustalla 
hiekkakenttä. Ulkohuussi.

 Kahvia ja kotileivonnaisia sekä Ahvenanmaan 
pannukakkua.

Agneta Wilhelms, +358 (0)457 382 3083
Lumpovägen 103, 22630 Lumparland
60.12073274084601, 20.248390674460097
www.agnetaw.wordpress.com

15 Amalias Limonadfabrik  
& Mercedes Chocolaterie 
Amalian Limonaditehtaassa jalostetaan mauk
kaista, auringonkypsyttämistä marjoista ja he
delmistä herkullista limonadia. Tehdas on ylpeä 
siitä, että se on Ahvenanmaan ainoa ja yksi koko 
Suomen harvoista aidoista limonaditehtaista, 
joka valmistaa limonadia käsityönä korkealaatui
sista luonnon raakaaineista.
Tervetuloa tutustumaan limonadinvalmistuk
seen. Tilamyymälässä on myynnissä Amalian 
erimakuisia limonadeja ja muita juomia sekä 
suklaatuotteita.
Uutta: Mercedes Chocolaterie on muuttanut 
limonaditehtaan yhteyteen, joten voit saman 
vierailun aikana tutustua sekä limonadin että 
suklaanvalmistukseen.

 Johannas Hembakta leipomon focacciaa ja 
ciabattaa, limonaditehtaan juomia.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, Johannas Hembakta leipomon 
porkkanakakkua ja vaniljapullia. 

Johanna Berglund, +358 (0) 405183214
Lemlandsvägen 1864, 22610 Lemland
60.076580, 20.199923
www.limonad.ax

16 Open Water Brewery 
Open Water Brewery on Ahvenanmaan uusin ja 
omaperäisin pienpanimo, jonka panimomyymä
lässä myydään tuoreita, paikallisesti tuotettuja 
käsityöläisoluita. Piipahda panimoon, testaa 
olutmaistelutarjotinta, maistele Västerron 
kalastajatilan graavilohileipiä ja Våffelrakanin 
rårakaperunapaistikkaita ja muita herkullisia 
ruokia. Kotiin viemisiksi voit ostaa jännittäviä 
käsityöläisoluita – valikoimastamme löytyy noin 
tusina eri olut ja siiderimakua.
Sadonkorjuuviikonloppuna panimon pihalla on 
myynnissä oman kylän lähiruokatuotteita kuten 
säilöttyä kurkkua, viiriäisenmunia ja chilituot
teita, ja panimomyymälästä löydät suuren 
valikoiman ahvenanmaalaisia tuotteita. Jos kaikki 
sujuu suunnitelmien mukaan, lanseeraamme 
Sadonkorjuujuhlilla uuden siiderin.
Uutta: 
 Uuden Sadonkorjuuoluen lanseeraus. 
 Tilapuodin valikoima on entistä monipuolisempi 

Sadonkorjuujuhlien aikana – löydät saman katon 
alta runsaasti ahvenanmaalaisia lähituotteita! 
 Ahvenanmaalaista katuruokaa tarjoilevat mm. 
Våffelrakan ja Västerro.

 Västerro valmistaa graavlilohivoileipiä ja 
Våffelrakan röstiä muistuttavia raakaperuna
paistoksia.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain, ei  
invaWC:tä.

 Kahvia ja kahvileipää.
Jonas Jakobsson, +358 (0) 40 74 20 766
Knutsbodavägen 15, 22160 Lemland
60.070563, 20.030058
www.openwaterbrewery.com

17 Sjökvarteret 
Merikorttelia on vaikea olla huomaamatta, kun 
ajaa pitkin Maarianhaminan itäsataman puoleis
ta rantakatua. Merikortteli on elävä merellinen 
miljöö, josta löytyy laivanrakennusta, taontaa ja 
käsitöitä, museo, venevajoja ja merenkulkukappeli 
ym. Sadonkorjuujuhlien aikana merikorttelin 
markkinakojuista voi ostaa käsitöitä, sadonkor
juuantimia ja muita tuotteita. Pub Niska tarjoilee 
peltileipää ja SALTkäsityötalon kahvilassa voi 
nauttia kahvia ja leivonnaisia.
Uutta: Tietovisa lapsille (ja aikuisille).

 Peltileipää Pub Niskassa. Ledholmare
silakka  hampurilaisia, itse tehtyjä kevätrullia, 
vohveleita yms.

 Tehtäväkierros.

 WC liikuntarajoitteisille.

 Kahvila SALTkäsityötalossa.
Janna Johansson, +358 (0) 40 528 3899
Sjökvarteret, Österleden 110, 22100 Maarianhamina
60.104989, 19.944938
www.sjokvarteret.ax

RAVINTOLAT
18 Soltuna                       
Getavuoren huipulla sijaitsevasta Soltuna 
Restaurang & Cafésta avautuu upea näköala 
Getan metsien ja aavan Selkämeren yli. Ravintola 
kattaa runsaan Sadonkorjuunoutopöydän, jonka 
antimista löytyy kylmiä ja lämpimiä ruokalajeja 
sekä herkuista notkuva jälkiruokapöytä.

 Sadonkorjuunoutopöytä.

 Sopii liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 49530
Getabergsvägen, 22340 Geta
60.385192, 19.844118
www.soltuna.ax

19 Bettys Restaurang & Skafferi 
Bettyn kotoisesta ravintolasta kantautuu ihana 
kotiruoan tuoksu. Ravintolassa tarjotaan mau
kasta, ahvenanmaalaisista kauden raakaaineista 
huolella valmistettua ruokaa, ja siellä viihtyvät 
sekä ruoka että kahvivieraat. Ravintolassamme 
ruokailu on kokonaiselämys – sijainti, sisustus ja 
keittiöstä kantautuvat tuoksut luovat viihtyisän 
tunnelman. Ruoka tehdään itse alusta alkaen, 
minkä maistaa lopputuloksessa. Ruokaa odotelles
sa voit vaikkapa tutustua Bettyn sisustuspuotiin, 
jossa myydään sisustustavaroita ja käsitöitä. Sa
massa rakennuksessa toimii myös Bettys Skafferi, 
kyläkauppa, josta löytyy sekä päivittäistavaroita 
että ahvenanmaalaisia herkkuja ym. Sadonkor
juuviikonloppuna valikoimassa on sadonkorjuun 
antimia. Lämpimästi tervetuloa Eckeröön, Storbyn 
kylään ja Bettyn ravintolaan ja puotiin!

 Menu ahvenanmaalaisista kauden raaka 
aineista. 

 Soveltuu osittain liikuntarajoitteisille, ei 
invaWC:tä. 

 Kavia ja kotileivonnaisia, voileipiä. 
+358 (0) 18 38058
Bagargatan 3, 22270 Eckerö
60.223844, 19.555036
www.bettys.ax

20 Bastö Bykrog           
Tervetuloa kauniiseen Bastöhön, jossa rauhallinen 
sisämeri ja ahvenanmaalainen maaseutu kohtaa
vat. Ravintolassa valmistetaan ruokaa paikallisista 
raakaaineista kansainvälisellä tvistillä. Nauti 

kodikkaasta ympäristöstä, hyvästä palvelusta ja 
elävästä musiikista. Ulkoterassilta voit ihastella 
viereisellä niityllä laiduntavia lampaita ja kaunista 
vesinäköalaa. Illalla Conny Henrix soittaa dans
bandmusiikkia, jonka tahtiin voi tanssahdella.
Uutta: Marina Janssonin akryylimaalausnäytte
ly. Teokset ovat myynnissä.

 Lampaita

 Ahvenanmaalaisista raakaaineista valmis
tettua kotiruokaa.

 Ravintolassa voi liikkua pyörätuolilla, ei 
invaWC:tä.

+3584573449583
Bastövägen 531, 22310 Pålsböle
60.3031895, 19.8904138
www.bastohotel.com

21 Smakbyn                                   
Smakbynmakukylässä Kastelholmassa, Sun
dissa, on kaikkea mitä ruoan ystävä voi toivoa. 
Maistele Michael Björklundin loihtiman sadonkor
juujuhlanoutopöydän ruokia, joissa on käytetty 
paikallisia raakaaineita ja sadonkorjuuantimia. 
Nauti kahvia, kurkista viinikellariin, tee puodissa 
ja tislaamossa löytöjä ja osta kotiin viemisiksi 
omenaviiniä, valmiita ruokia tai paikalla olevien 
myyjien tuotteita. Voit myös koemaistaa Smak
bynin oman tislaamon juomia.

 Sadonkorjuujuhlien noutopäytä, kahvitarjoilu, 
juomamaistiaisia omasta tislaamosta.

 Aarteenetsintää ja tehtäväkierros.

 Ravintola soveltuu liikuntaesteisille.

 Kahvia ja leivonnaisia, jotka valmistetaan Jan 
Karlsgårdens Wärdshuskahvilassamme tien 
toisella puolella.

+358 (0) 18 43666
Slottsvägen 134, 22520 Kastelholma
60.231472, 20.085110
www.smakbyn.ax

22 Furulundsgården
Maistele Furulundsgårdenravintolan supersuosit
tua riistamenuta! Menun pääraakaaineita ovat 
paikalliset lihat, sienet ja marjat, jotka on pyydet
ty ja poimittu Furulundsgårdenin omilta mailta 
Bomarsundista ja Ahvenamaan ulkosaaristosta. 
Furulundin herkulliset vesilinturuoat tunnetaan 
niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Ruokaelämyksen 
kruunaa jälkiruokakahvit ja annos Ahvenanmaan 
pannukakkua. Perjantaina ja lauantaina pihapii
risssä esitellään vanhoja moottoreita.

 Riistamenu.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, Ahvenanmaan pannukakkua ja muita 
kotileivonnaisia.

+358 (0) 40 553 2631
Bryggvägen 11, Bomarsund, 22530 Sund
60.212560, 20.235652
www.furulundsgarden.ax

23 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 
leivonnaisia. Noutopöytä maksaa 18 €/henkilö, 
lapset 6–12 vuotta 9 €. Voit ostaa kotiin viemisik
si ravintolakoulun omaa leipää ja muita tuotteita 
kuten hunajaa ja suolaa.

 Keittonoutopöytä herkullisine lisukkeineen.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia ja makeita herkkuja ravintolakoulun 
konditoriasta.

+358 (0) 18 536200
Strandgatan 1, 22100 Maarianhamina
60.107618, 19.941746
www.hjorten.ax

24 Pub Niska, Merikortteli 
Täällä tarjotaan Michael Björklundin kuuluisaa 
peltileipää eli ahvenanmaalaista pizzaa, joka 
on hieman ohuempaa ja herkullisempaa kuin 
”tavallinen” pizza. Nauti peltileivistä Pub Niskassa, 
joka on sisustettu salakuljettaja Algot Niskan 
hengessä, tai osta mukaan vietäväksi. Kaikissa 
pizzoissa on itse tehtyä tomaattikastiketta, 
paikallisen merijerin Niskaerikoisjuustoraas
tetta ja täytteenä upeita raakaaineita kuten 

ahvenanmaalaista ylikypsää naudanpaistia sekä 
herkullista kastiketta, mm. bearnaisea tai aiolia. 
Lapsille on merirosvojen peltileipää – pizzatasku
ja, jotka ovat kuin aarrearkkuja, joihin on kätketty 
herkullinen täyte. Psst! Peltileipää voi myös ostaa 
mukaan ja ”salakuljettaa” kotiin pizzalaatikossa.

 Niskan peltileipää (ahvenanmaalaista 
pizzaa).

 Ravintola sopii myös liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 19151
Sjökvarteret, Östra hamnen, 22100 Maarianhamina
60.105315, 19.945082
www.pubniska.com

25 Kvarter5                    
Kvarter5ravintolan kokit loihtivat vaihtuvia 
ja monipuolisia menuita, joiden raakaaineet 
valitaan vuodenaikojen mukaan ja hankitaan pai
kallisilta tuottajilta niin pitkälti kuin mahdollista. 
Ruoka on maistuvaa ja tehdään keittiössä alusta 
alkaen – ruoanlaitossa ei käytetä puolivalmisteita 
eikä oikopolkuja kuljeta. Viinibaarissamme voit 
nauttia suolaisia pikkuannoksia ja kyytipoikana 
vaikkapa lasillisen samppanjaa tai Stallhagenin 
kuukauden olutta. 

 Menu kauden raakaaineista.

 Pääsisäänkäynnillä on pyörätuoliluiska ja 
Ålandsvägenin puoleinen sisäänkäynti on 
katutasossa. WC liikuntarajoitteisille.

+358 (0) 18 15 555
Norragatan 8, 22100 Maarianhamina
60.098878, 19.938711
www.kvarter5.ax

26 Restaurang Sittkoffska Gården 
Nauti hyvin valmistettua ruokaa viehättävässä  
vanhanajan miljöössä, Maarianhaminan 
sydämessä. Täällä valmistetaan aitoa ruokaa 
korkealaatuisista raakaaineista: listalta löytyy 
kunnon kotiruokaa, tuoretta pastaa ja ravintolan 
oma erikoishampurilainen.
Ravintolan yhteydessä on tilamyymälä, josta löy
dät sekä Sittkoffska Gårdenin omia että muiden 
ahvenanmaalaisten ruoantuottajien tuotteita.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 17612
Torggatan 13, 22100 Maarianhamina
60.099050, 19.942438
www.sittkoffska.ax

27 Emmaus Returcafé  
Emmauksen kierrätyskahvilassa ja kaupunkipuu
tarhassa voi nauttia herkullista ilmastoälykästä 
ruokaa, juomia sekä kahvia ja leivonnaisia. 
Emmaus Returcafé suosii paikallisia raakaaineita 
ja luomutuotteita sekä hyödyntää ruokakauppo
jen hävikkituotteita. Kahvilan vieressä sijaitsee 
Emmauksen pienimuotoinen kaupunkiviljely, 
inspiroiva vihreä keidas.

 Puutarhassa on puuhaa lapsille.

 Kestävien arvojen mukaan valmistettuja 
ruokia ja juomia.

 Kahvia ja ilmastoälykästä kahvileipää.
+358 (0) 408724380
Torggatan 16, 22100 Maarianhamina
60.096604, 19.942092
www.emmaus.ax

PLÅPP ÅPP
28 Havsvidden UUSI 
Nauti Havsvidden Resortissa Selkämerelle 
avautuvasta mahtavasta näköalasta samalla, 
kun nautit ruokaa tai kahvia. Sadonkorjuujuhlien 
aikana ravintola tarjoaa lounasta, päivällistä ja 
iltapäiväkahvit ahvenanmaalaiseen tapaan. Voit 
ostaa kotiin vietäväksi Havsviddenin keittiössä 
leivottuja herkkuja.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 12.30–21.

 Ahvenanmaalaistyylinen lounas ja päivällinen. 

 Päärakennus ja ravintola sopivat myös 
liikunta rajoitteisille.

 Jälkiruokakahvit ja hyvää kahvileipää.
Emanuel Lund, +358 (0) 18 49 408
Havsviddsvägen 90, 22340 Geta
60.421011, 19.914955
www.havsvidden.com

29 Käringsunds Viltsafari 
Astu safarivaunun kyytiin ja lähde riistaeläin
aitaukseen 45 min. kestävälle opastetulle 
kierrokselle, jonka aikana pääset bongaamaan 
saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutseja 
ja laamoja. Sinulla on mahdollisuus nähdä 
eläimiä todella läheltä, varsinkin kun riistavau
nu pysähtyy ja opas antaa eläimille ruokaa. 
Kierroksia järjestetään tasatunnein klo 12, 13, 
14, 15 ja 16. Safarimyymälästä voi ostaa mm. 
jäätelöä, matkamuistoja, perhmoleluja, sarvia 
ja strutsituotteita. Muista myös ostaa suosittuja 
peuranlihamakkaroita, joita on myynnissä 
ainoastaan safarimyymälässä!
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 12–16.

 Saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutse
ja ja laamoja. 

 Sopii koko perheelle.
Kathrin Granberg, +358 (0) 457 343 5996 
Gamla Käringsundsvägen 36, 22270 Eckerö
60.231722, 19.539991
www.granbergs.ax/viltsafari

30 Saftstugan 
Tule katsomaan, miten voit hyödyntää omaa 
omenasatoasi! David näyttää Saftstuganissa, 
kuinka nopeasti ja helposti teet mehua omasta 
hedelmäsadostasi. Myynnissä Davidin omista 
omenoista valmistettua mehua sekä kahvia ja 
vohveleita omenahillon ja kermavaahdon kera.
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 14–18 ja 
lauantaina klo 12–18.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain, ei  
invaWC:tä. 

 Kahvia ja vohveleita omenahillon kera.
David Dahlblom, +358 (0) 457 342 4681 
Killingholmsvägen 47, 22330 Tjudö 
60.327684, 19.915308  

31 Solkulla Gård UUSI 
Emkarbyvägentien varrella sijaitseva Solkullan 
tila on pieni keidas, josta löytyy Ahvenanmaan 
ainoa närpiöläinen leipomo. Vieraile tilaleipo
mossa ja osta kotiin viemisiksi kerma ja possu
munkkeja sekä Närpiön ruisleipää. Valikoimas
tamme löytyy myös marmeladeja, hilloja, tilan 
kananmunia ja paljon muuta. Sadonkorjuujuhlien 
aikana paikalla on myös muita myyjiä. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 16–20 ja 
lauantaina klo 12–18.

 Tilalla on myös kanoja, ankkoja ja mehiläisiä!

 Kahvia ja leivonnaisia tilan leipomosta.
Maria Teir, +358 (0) 50 342 1087
Emkarbyvägen 487, 22220 Emkarby
60.210853, 19.877091

32 Johannas Hembakta UUSI   
Johannas hembakta on viihtyistä, aito kiviuunilei
pomokahvila, joka sijaitsee Grelsbyssä, Godbyn 
pohjoispuolella. Täällä leivotaan mm. perinteistä 
hapantaikinaleipää Överängin myllyn luomujau
hoista sekä pullia, pikkuleipiä ja kakkuja, jotka 
valmistetaan rakkaudella aidoista raakaaineista.  
Astu sisään ja nauti leivonnaisten ihanasta 
tuoksusta ja mausta leipomokahvilassa tai 
osta leipomotuotteita kotiin viemisiksi. Kahvilan 
pihapiirissä on lapsille hiekkalaatikko. 

Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–20.

 Ruokaa pieneen nälkään.

 Hiekkalaatikko.

 Kahvia, leipomon suolaisia ja makeita 
herkkuja.

Johanna Strand, +358 (0) 4573453230
Stornäsvägen 40, 22410 Godby
60.234877, 19.967061

33 Granlunda Gård ja keppi-       
hevoskilpailu
Granlunda Gårdin hieno hevostila isännöi tänäkin 
vuonna kilpailua, jossa keppihevoset kilpailevat 
kouluratsastuksessa Ahvenanmaan mestaruudes
ta. Luvassa on hauska koko perheen tapahtuma. 
Ratsastushallissa on kahvitarjoilu tapahtuman 
aikana. Jos haluat yöpyä maalaismaisemassa, 
voit varata majoituksen Granlunda Gårdin 
maaseutuhotellista. Kilpailuun ilmoittautuminen 
Granlunda Gårdin Facebooksivun kautta. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 14–16.

 Hevosia.

 Osallistu keppihevoskilpailuun.

 Kahvia ja kahvileipää. 
Caroline Andersson, +358 (0) 50 531 8768
Vestansundabyväg 290, 22130 Gottby
60.160599, 19.845549
www.granlundagard.ax

34 Varubodens Kockskola 
Kaikki lapset, jotka haluavat kokeilla valmistaa 
ruokaa ahvenanmaalaisista kauden vihanneksis
ta, ovat tervetulleita Varubodenin kokkikouluun 
Orklan Taffelperunalastutehtaalle! Tämä 
on upea tilaisuus oppia lisää vihanneksista, 
ruokamaailman värikkäimmästä raakaaineesta. 
Kokkikoulun päätteeksi jokainen lapsi saa mais
taa valmistamaansa vokkiannosta ja muistoksi 
kokinhatun. 
Lapset osallistuvat ja vanhemmat odottavat 
pikkukokkien työskentelyn ajan (n. 20–30 min./
lapsi). Tapahtuma on lapsille ilmainen, Varuboden 
sponsoroi kokkikoulun. Ikäsuositus: soveltuu 
lapsille, jotka osaavat käyttää terävää veistä  
(n. 4–12 v.). 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 15–19 ja 
lauantaina klo 11–15.

 Lasten itsensä valmistamaa vokkia.
Harriet Strandvik, +358 (0) 40 559 2904
Sundsvägen 420 (Taffels Chipsfabrik), 22410 Godby
60.245095, 20.054328

35 JUDYS Hantverk & Inredning 
Gölbyn vanha teurastamo on saanut uuden 
ilmeen ja elämän, kun keraamikko Judy Kuitunen 
on perustanut sinne työpajan ja myymälän. 
Avoimessa keramiikkapajassaan hän loihtii 
savesta lautasia, kuppeja, kulhoja ja muita 
käyttötuotteita. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 14–18 ja 
lauantaina klo 12–18.
Uutta: Paikalla on myös luova kotileipuri Benita 
Björke ja hänen kahvilansa Urbota Kafé, josta voi 
ostaa herkullisia kakkuja, pullia ja muffineita sekä 
itse tehtyä leipää ja pettunäkkileipää.

 Kahvila Urbota Kafén kakkuja, muffineita ja 
pullia.

Judy Kuitunen, +358 (0) 18 19988
Hindersvägen 1, 22150 Jomala
60.198003, 19.942914

36 Ålands Fåravelsförening 
Tervetuloa tapaamaan lampaita ja Ahvenan
maan lampaankasvattajayhdistystä Fårgårdenil
le Jomalaan. Myynnissä on mm. lampaanlihaa ja 
erilaisia käsityötuotteita kuten lampaannahkaa, 
nahkatuotteita ja villakransseja sekä lammaspa
taa, jota voi ostaa mukaan. Seuraa yhdistyksen 
paimenkoiranäytöksiä ja keritsemistä ja tutustu 
eri lammasrotuihin ja langan kehräämiseen. 
Lapset voivat silittää karitsoja ja leikkiä tilan 
askartelunurkkauksessa. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–16.
Uutta: Lampaiden keritseminen.

 Lampaita ja karitsoja. 

 Silitä karitsoja. Askartelunurkkaus. 
Mia Söderdahl, +358 (0) 457 5243991
Sjöhagsvägen 67, 22150 Jomala
60.208962, 19.925444

37 Fananamma  
- Ålands Starkaste Bonde 
Kilpailu Ahvenanmaan vahvin isäntä tai emäntä 
tittelistä järjestetään nyt järjestyksessään 
kolmannen kerran. Tule seuraamaan tai osallistu 
itse kilpailuun, joka sisältää fyysisesti ja henki
sesti haastavia osioita, nostamista, vetämistä ja 
hikistä hauskanpitoa. Kaiva esiin sisäinen voimasi 
ja sisusi ja ylitä itsesi. Sinun ei tarvitse olla ”oikea” 
maatalon isäntä tai emäntä, vaan kaikki ovat 
tervetulleita osallistumaan.  
Lisätietoja www.skordefest.ax
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 10–15.
Uutta: Tänä vuonna kilpailuun voi osallistua 
myös joukkueena. Ilmoita mukaan kaveriporukka, 
työtiimi tai perhe ja kilpaile upeasta Ahvenan
maan vahvin joukkue tittelistä. Palkintona on 
sekä mainetta ja kunniaa että 3 kk ilmaiset 
treenit Fananammassa! 
Susanne Sirén, +358 (0) 40 14 92 977
Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala
60.178508, 19.983641
www.fananamma.com
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31 Bolstaholms Gård        
Lapsiystävällisellä maatilalla on paljon puuhaa 
koko perheelle! Tilalla voi osallistua hauskoihin  
aktiviteetteihin sekä ostaa tilan mureaa pihvi
lihaa, meetvursteja, lehtipihviä, savustettua  
Herkkupaistia, grillimakkaraa, hampurilaispihvejä, 
marinadeja sekä tilan mausteseoksia. Jauheli
haa ja mausteseoksia myydään erikoishintaan. 
Myynnissä myös rmonia muita paikallistuotteita. 
Huom! Avoinna pe–la klo 11–21.

LISÄTIETOJA OHJELMASTA:
Kirjanjulkaisutilaisuus. Derrick Nilsson, 98vuotias 
sotaveteraani, julkaisee uuden kirjansa ”Nästan 
hundra år och lite till” ja kertoo elämästään ja 
kirjastaan.
Teatteriesitys joka pohjautuu kolmeen voimak
kaaseen persoonaan, jotka ovat asuneet 
Bolstaholmin tilalla eri aikoina: Nils Åhman, Georg 
Ehrenmalm ja Fridolf Sundberg.
Luento: Hur levde kvinnor och barn förr i tiden?  
Pedagogi Annica Dahlbjörk kertoo, millaista nais
ten ja lasten elämä oli ennen vanhaan.
Ahvenanmaan Marttojen käsityöpiiri esittelee 
Getan kansallispuvun. Martat kertovat kansal
lispukujen valmistuksesta sekä saman puvun eri 
variaatioista.
Näyttely, jonka aiheena on Ahvenanmaan luonto, 
Ålandsfuchsianyhdistyksen kukkanäyttely, jossa 
pääset äänestämään näyttelyn kauneinta kukkaa.

AIKATAULU: 

Perjantaina 20.9. klo 11–21
Klo 11–13 Derrick Nilssonin kirjanjulkaisu.
Klo 14 ja 19 teatteriesitys Bolstaholmin värikkäistä 
persoonista.
Klo 15 ja 18 luento ruotsiksi: Hur levde kvinnor och 
barn förr i tiden?
Klo 14–15 ja 16–18 poniratsastusta.

Lauantaina 21.9. klo 11–21
Klo 12, 13, 14, 17 ja 19 teatteriesitys Bolstaholmin 
värikkäistä persoonista.
Klo 15 Getan kansallispuvun esittely.
Klo 12–13 ja 16–18 poniratsastusta.

Sunnuntaina 22.9. klo 11–17
Klo 13 ja 15 teatteriesitys Bolstaholmin värikkäistä 
persoonista.
Klo 13.30–15 Derrick Nilssonin kirjanjulkaisu.
Klo 13–16 poniratsastusta.

 Charolaispihvikarjaa, hevosia ja kanoja.

 Hamburilaisia, makkarapurilaisia, kasvispuri
laisia, olutta.

 Poniratsastusta, polkutraktoreita, kasvomaa
lausta, ilmakivääriammuntaa, aarteenetsin
tää heinäkasasta, mekaaninen rodeohärkä, 
labyrintti, traktoriajelu laitumelle jne.

 Sopii liikuntarajoitteisille. Valitettavasti ei in
vaWC:tä. Pyydä henkilökunnalta tarvittaessa 
lisätietoja ja apua.

 Kahvia, omenaisia Bolstaholmin leivoksia, 
vastaleivottuja pullia ja kakkuja. L, G, Ve.

Henrik Sundberg, +358 (0) 4573135400
Bolstaholmsvägen 22, 22340 Geta
60.353574, 19.875421  www.bolstaholm.ax

2 Marskogens Lamm
Pieni lampaisiin erikoistunut perhetila, jossa si
jaitsee oma lihanleikkaamo ja savustamo. Tilalla 
valmistetaan makkaroita, savulihaa ja muita 
lihatuotteita. Marskogenin lammastilan tuotteita 
on palkittu useissa artesaaniruokakilpailuissa 
sekä Suomessa että Ruotsissa.
Paikalla on myös muita ahvenanmaalaisia 
tuottajia, jotka myyvät laadukkaita käsitöitä ja 
artesaaniruokia, mm. hunajaa, leipää, vuohen
juustoa, Ahvenanmaalla paahdettua kahvia, 
luomuvihanneksia, tyrnituotteita sekä lampaan 
ja vuohentaljoja ja lampaanvillalankaa.
Uutta: Markkinoilla lanseerataan uusi grilli
makkara, jossa on mausteena Stallhagenin 
porterolutta. 

 Lampaita ja karitsoja.

 Pub Svarta Gumsen tarjoilee maittavaa 
ruokaa.

 Kahvia ja kahvileipää.
Ann Sundberg, +358 (0) 4573420784
Landströmsgatan 21, Svartsmara, 22310 Pålsböle
60.248862, 19.872571
www.marskogens.wordpress.com

3 Stallhagen UUSI
Gastropubi Pub Stallhagen sijaitsee Finströmissä 
Stallhagenin olutpanimon yhteydessä. Täällä 
valmistetaan ja tarjoillaan käsityöläisolutta 
tunnelmallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. 
Uusi, laajennettu tilapuoti on avoinna Sadonkor
juujuhlien aikana joka päivä. Panimomyymälän 
valikoimasta löytyy Stallhagenin oluita sekä 
käsitöitä ja muita ahvenanmaalaisia tuotteita 
kotiin ja tuliaisiksi vietäväksi. Olutpanimossa 
järjestetään opastettuja kierroksia tasatunnein 
klo 12, 13, 14, 15, 16 ja 17.
Uutta: Uusi, laajennettu tilapuoti.

 Ruokatarjoilu Pub Stallhagenissa.
Johanna Dahlgren, +358 (0) 457 344 8500
Getavägen 196, 22410 Godby
60.240359, 19.962916
www.stallhagen.com

4 Drygsböle Gårdscafé
Tervetuloa Drygsbölen tilalle ja kahvilaan vanhan 
navetan ylisille. Istahda kahvikupposelle ja nauti 
leivonnaisista notkuvasta noutopöydästä.
Kurkista myös maatilamuseoon ja tutustu tilan 
400vuotiseen historiaan. Pihalla on veteraani
traktoreiden näyttely ja traktoriajelua.
Uutta: Hampurilaisia, jotka kootaan kotona 
leivotun hampurilaisleivän väliin.

 Hampurilaisia, joissa hampurilaissämpylänä 
kotona leivottua leipää.

 Hiekkalaatikko, keppihevosrata, kasvomaa
lausta.

 Sopii liikuntarajoitteisille, ei invaWC:tä.

 Kahvia ja kakkubuffet.
BrittMarie Sundqvist, +358 (0) 400880570
Drygsbölevägen 39, 22240 Hammarland 
60.180508, 19.790184

5 Himmyra Gård
Himmyra Gård on äskettäin rakennettu, moderni 
hevostila, joka sijaitsee Hammarlandissa met
sämaisemien ympäröimänä. Tilalla järjeste
tään ratsastus ja hevosten valmennusta sekä 
koulu ja esteratsastuskilpailuja. Lisäksi tilalla 
on pienimuotoista jalostustoimintaa. Sadonkor
juujuhlien aikana voit seurata valmennusta sekä 
koulu ja esteratsastusta. Islanninhevosyhdistys 
Àlenskur on paikalla ja esittelee islanninhevosia 
lauantaina klo 18.30. 
Tilakahviossa voi nauttia metsäkauriskeittoa, 
jonka liha on pyydetty tilan lähiympäristöstä, 
herkullista kasviskeittoa, grillimakkaraa, olutta, 
kahvia ja kahvileipää. Voit ostaa kotiin vietäväksi 

käsitöitä, taidetta, kotona tehtyjä karkkeja,  
Södergårdsin tilan sipulia jne. Tämänvuotinen  
Sadonkorjuujuoksu järjestetään täällä perjantai
na. Lasten startti on klo 17 ja aikuisten klo 18.
Uutta: Hevoskilpailunäytös, islanninhevosia, 
jousiammuntaa. 

 Hevosia.

 Metsäkauris ja kasviskeittoa hemvetevehnä
leivän kera. Grillimakkaraa, olutta, kahvia.

 Poniratsastusta, askartelua, tietovisa, ilma
kivääriammuntaa. 

 Sopii liikuntarajoitteisille. Meillä on invaWC,  
ja ratsastushalliin pääsee pyörätuolillakin.

Rebecka Eriksson, +358 (0)40 833 7396 
Hammarlandsvägen 1218, 22240 Hammarland
60.1946634, 19.7811006 
www.recoequestrian.fi

6 Cederbergs                
Cederbergin tilalla lapset voivat hyppiä olkikasois
sa, tervehtiä eläimiä ja nähdä, kuinka tuulimylly 
toimii. Tilamuseosta löytyy yksi maailman suu
rimmista vanhojen käyttöesineiden kokoelmista, 
josta käy ilmi, kuinka puumerkkejä on käytetty 
Ahvenanmaalla. Tilalla on myynnissä paljon 
paikallisia tuotteita kuten vihanneksia, hedelmiä 
ja jalostettuja marja ja lihatuotteita. Näyttelyssä 
voi ihailla sekä vanhoja että uusia traktoreita.
Uutta: Myynnissä betonista valmistettuja puutar
haesineitä

 Karitsoja, vasikoita ja hevosia.

 Makkaraa ja leipää. Ahvenanmaan pannu
kakkua. 

 Olkikasoissa hyppimistä. Opi tuulimyllyistä ja 
niiden toiminnasta.

 Kahvia ja leivonnaisia.
Göran Dahl, +358 (0) 400 450 004
Saltviksvägen 212, 22320 Saltvik
60.314194, 19.980030

7 Haga Kungsgård & Ålandsmejeriet 
Haga Kungsgård on yksi Ahvenanmaan suurim
mista maitotiloista ja tilalla on 370 lypsylehmää. 
Kristofferisäntä ja Jennyemäntä harjoittavat ny
kyaikaista maidontuotantoa aidossa vanhanajan 
miljöössä, jossa vanha kohtaa uuden. Lapsiystä
vällisellä tilallamme Sadonkorjuujuhlia vietetään 
yhdessä Ålandsmejerietin ja Ålandsbagarnin 
kanssa. Luvassa on maistiaisia, juustojen, leivän, 
munkkien ja jäätelön myyntiä sekä aktiviteetteja.
Dahlmans tarjoaa maistiaisia ja myy maukkaita  
ahvenanmaalaisia lihatuotteita. Voit ostaa myös 
tilan omaa naudanlihaa sekä kalaa, savustettua 
lampaanlihaa, vihanneksia, tyrnituotteita, hyyte
löä, mehua ja kukkia.
Sadonkorjuujuhlien aikaan tilalla on paljon 
nähtävää, tehtävää ja maisteltavaa. Hyppää 
traktorin kyytiin ja lähde opastetulle navettakier
rokselle, osallistu tietovisaan, hypi heinäkasassa, 
tervehdi tilan eläimiä, poikkea traktorinäyttelyyn 
ja kuudesluokkalaisten luonto ja eläinaiheiseen 
näyttelyyn sekä nauti elävästä musiikista.

OHJELMA: 

Perjantaina 20.9.
Klo 12–16 Sadonkorjuujuhlatpostimerkin julkaisu.
Klo 14.30–19 Livemusiikkia: Christer & Uffe.
Klo 19 Saltvikin kunta avaa Sadonkorjuujuhlat 
virallisesti.

Lauantaina 21.9.
Klo 12.00 Dunderdanstanssiryhmä esiintyy.
Klo 12.30–16.30 Steel FM radiokanavan live
lähetys.
Klo 19–22 Pubiilta ja livemusiikkia: Lelle & 
Grabbarna.

Vuoden 2019 uutuus
Klo 19–22 lauantaina, Pubiilta navetan ylisillä.

 Hevosia, lehmiä, kanoja ja lampaita. 

 Vokki, jota valmistetaan Dahlmansin lihatuot
teista ja Ålands Trädgårdshallin vihanneksista 
ja juureksista. Dahlmansin Sadonkorjuumak
karaa. 

 Heinäkasassa hyppimistä, hiekkalaatikko, 
keppihevosrata, potkuautoja yms.

 Pihalla pysäköinti liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, ahvenanmaalaista omenamehua, 
herkullisia leivonnaisia ja voileipiä.

Pia Nyberg, +358 (0) 457 38 232 55
Ödkarbyvägen 160, 22320 Ödkarby
60.306875, 20.003442
www.alandsmejeriet.ax

8 Taffel Chipsfabrik      
Orklan Taffeltehtaassa valmistetaan perunalas
tuja 60 ahvenanmaalaisen viljelijän tuottamista 
perunoista. Astu yhteen Ahvenanmaan suurim
mista tehtaista ja opi perunalastujen valmis
tuksesta opastetuilla kierroksilla. Maistiaisia on 
luvassa, tottakai!
Sunnuntaiaamuna järjestetään Taffel Run kunto
juoksu, joka soveltuu kaikenikäisille. Juoksureitti 
kulkee sipsitehtaan ympäri ja reitin varrella on 
erilaisia esteitä ja haasteita.
Uutta:  
 Pop up ravintola Björns Bistrossa voi nauttia 
lounasta ja päivällistä.   
 Taffel Run kuntojuoksu kaikenikäisille.
 Taffelin oma uusi alkoholiton juoma, jonka on 
suunnitellut Joel Lindholm.

 Björns Bistro tarjoaa lounasta ja päivällistä.  

 Polkuautoja, sipsien maistelua, kasvomaalaus
ta, perunanheittoa sekä kunto ja estejuoksu 
Taffel Run.

Mysan Sundqvist, +358 (0) 407261746
Sundsvägen 420, 22410 Godby 
60.244421, 20.054022
www.taffel.fi/sv

9 Mattas Gårdsmejeri 
Mattan tilameijeri on pienimuotoista maanvilje
lyä ja meijeritoimintaa harjoittava perheyritys, 
joka sijaitsee Finbyssä. Tilalla on tällä hetkellä 
seitsemän lypsävää lehmää, joiden luomumai
dosta tilameijerissä valmistetaan juustoa, jogurt
tia ja jäätelöä. Osta kotiin vietäväksi vaikkapa 
Mattan tilan juustoja. Paikalla on myös myyjiä, 
joilta voit ostaa mm. paikallista omenamehua, 
kotona tehtyjä karkkeja, ihonhoito ja tyrnituottei
ta, lihaa ja käsitöitä.

Lauantaina klo 16–20 Brobackan puutarhassa 
esiintyy U3ukuleleorkesteri, joka saapuu Sadon
korjuujuhlille Kirkkonummelta.
Uutta: Voit ostaa kotiin viemisiksi vastaleivottuja 
pullia ja leipiä.

 Kurpitsakeittoa, piiraita ja muuta purtavaa 
pieneen nälkään. Meiltä saat myös gluteenit
tomia ja maidottomia tuotteita.

 Kahvia ja kotileivonnaisia.
Katja MustonenKemmelmeier, +358 (0) 457 344 9229
Ängsgatan 177, 22150 Jomala
60.201499, 19.958053
www.brobacka.ax

12 Sågkvarnen, Lumparby 
Tervetuloa tutustumaan Lumparbyn entisöityyn 
sahamyllyyn ja pienimuotoiseen museoon, jossa 
on veteraanitraktoreita, maanviljelykoneita ja 
maatilan työkaluja. Käynnistämme vanhoja 
moottoreita sekä Fordsontraktorin vm 1937 ja 
John Deeren vm 1939. Käsitöiden myyntiä ja 
tarjoilua. 
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).
Uutta: Päreen höyläystä joka päivä klo 14 ja 16, 
lisäksi polttopuiden tekoa.

 Hiekkalaatikko.

 Pysäköinti liikuntarajoitteisille myllyn luona.

 Kahvia ja Ahvenanmaan pannukakkua ym. 
kotileivonnaisia.

Tore Karlsson, +358 (0) 4573613385
Södra Lumparbyvägen 47, 22630 Lumparland
60.117230, 20.242850

13 Lumparby Ollas 
Koe Lumparby Ollasin kaunis maalaismiljöö ja 
nauti 1800luvun maalaistalon pihapiirin aidosta 
tunnelmasta. Tilalla syntyy ruokaa ja käsityötä  
pienimuotoisesti, käsityönä valmistaen, ja tilan 
kahvilassa voi nauttia makeita ja suolaisia 
leivonnaisia. Pihapiirissä on kattava valikoima pai
kallisten käsityöläisten valmistamia laadukkaita 
tuotteita.
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).

Kahvitarjoilu ja makeita leivonnaisia. Pieneen 
nälkään löytyy myös halloumihampurilaisia ja 
juustopiirasta. Lapsille on olkikasassa hyppimistä 
ja muuta hauskaa puuhaa. 
Uutta: Simon Påvals takoo pajassa perjantai 
iltana sekä lauantaina.

 Lehmiä, vasikoita ja hevosia.

 Juustopiirasta ja halloumihampurilaisia.

 Heinäkasassa hyppimistä ym.

 Kahvia ja erilaisia leivonnaisia.
Jennifer Sundman, +358 (0) 457 342 5844
Norra Finbyvägen 8, 22530 Sund
60.226517, 20.172545
www.mattas.ax

10 BAKA!                 
Pieni, paikallinen leipomokonditoria BAKA! sijait
see Kastelholmassa. Siellä Diana ja Henrik leipo
vat leipiä, kakkuja, leivonnaisia ja muita herkkuja 
pääasiallisesti luonnonmukaisista ja paikallisista 
raakaaineista. Nauti leipomon “tohinasta” ja 
viihtyisästä kahvihetkestä tai syö pikkunälkään 
talon pizzaa. Osta kotiin viemisiksi vastaleivottua 
leipää ja tuoreita leivonnaisia sekä ahvenanmaa
laisia herkkuja ja käsitöitä. BAKA!leipomosta 
pääset polkua pitkin suoraan Smakbynravintolan 
pihalle. Jätä auto parkkiin, seuraa polkua ja nauti 
virkistävästä kävelystä luonnossa. 

 Talon pizzaa.

 Marsipaanityöpaja.

 Kahvia ja herkullisia leivonnaisia.
Diana Åkerberg, +358 457 344 6200
Tosarbyvägen 5, 22520 Kastelholma
60.230588, 20.090606
www.baka.ax

 

11 Brobacka Gästhem 
Brobacka gästhemin aamiaismajoitus, kahvila 
ja puoti sijaitsevat vuonna 1925 rakennetussa, 
viehättävässä puutalossa, jota on uudistettu tyy
lillä. Myynnissä on käsitöitä, lahjatavaroita sekä 
uunituoreita pullia ja leipää. Sadonkorjuujuhlien 
kunniaksi valmistamme täyteläistä kurpitsakeit
toa Björsbyssä sijaitsevan naapuritilan kurpitsois
ta ja vihanneksista.

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 vierailukohteiden omilta Facebook-sivuilta. 

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

 Maatilalla eläimiä    Ruokatarjoilu    Lasten aktiviteetteja    Sopii liikuntarajoitteisille    Kahvitarjoilu 

www.skordefest.ax  ▶  Löydä maatiloille ja etsi suosikkituotteitasi. 

Uutta: Viktor Crafts & Design on paikalla ja myy 
monipuolisia tuotteitaan.

 Kalakeittoa ja hemveteleipää lohisörsselin 
kera.

 Kahvilassa suolaisia ja makeita leivonnaisia.
Inger Nygård, +358 (0) 40 844 9800
Södra Lumparbyvägen 25, 22630 Lumparland
60.120247, 20.243917
www.lumparbyollas.ax

14 Utgård                        
Utgårdin tilalla Lumparbyssä uusi kohtaa vanhan. 
Täältä voit ostaa tilan omia tyrnituotteita, tekstii
li, metalli ja puukäsitöitä sekä paljon muuta.
Café Snickarbodenissa voi nauttia kahvia, 
Ahvenanmaan pannukakkua, itse tehtyä leipää 
ja tilan omaa mehua. Ravintola Ladugrillenistä 
löydät pitaleipään tehtyjä hampurilaisia chili
bearnaise kastikkeen kera, lasten hampurilaisia 
sekä Stallhagenin olutta.
Tilalla on kone ja moponäyttely, ja lapsille on 
hauskaa tekemistä kuten puujaloilla kävelyä, 
pallonheittoa, kirjainpeli ja hiekkalaatikko. 
VINKKI! Tutustu samalla myös Lumparbyn kylän 
muihin tiloihin. Voit siirtyä naapuritiloille kävellen 
tai veteraanitraktorin kyydissä (1 €/hlö).
Uutta: Pernilla Lindroos myy ja signeeraa 
kirjaansa ”Breven från E”. Esillä ja myynnissä on 
myös Pernillan ”Anne Ankas Änglalek” teoksen 
alkuperäispiirroksia. 

 Pitaleipään tehtyjä hampurilaisia.

 Puujaloilla kävelyä, kirjainpeli, hiekkalaatikko, 
pallonheittoa ym.

 Lähellä pysäköinti liikuntarajoitteisille. 
Konehalli sijaitsee katutasossa, edustalla 
hiekkakenttä. Ulkohuussi.

 Kahvia ja kotileivonnaisia sekä Ahvenanmaan 
pannukakkua.

Agneta Wilhelms, +358 (0)457 382 3083
Lumpovägen 103, 22630 Lumparland
60.12073274084601, 20.248390674460097
www.agnetaw.wordpress.com

15 Amalias Limonadfabrik  
& Mercedes Chocolaterie 
Amalian Limonaditehtaassa jalostetaan mauk
kaista, auringonkypsyttämistä marjoista ja he
delmistä herkullista limonadia. Tehdas on ylpeä 
siitä, että se on Ahvenanmaan ainoa ja yksi koko 
Suomen harvoista aidoista limonaditehtaista, 
joka valmistaa limonadia käsityönä korkealaatui
sista luonnon raakaaineista.
Tervetuloa tutustumaan limonadinvalmistuk
seen. Tilamyymälässä on myynnissä Amalian 
erimakuisia limonadeja ja muita juomia sekä 
suklaatuotteita.
Uutta: Mercedes Chocolaterie on muuttanut 
limonaditehtaan yhteyteen, joten voit saman 
vierailun aikana tutustua sekä limonadin että 
suklaanvalmistukseen.

 Johannas Hembakta leipomon focacciaa ja 
ciabattaa, limonaditehtaan juomia.

 Sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, Johannas Hembakta leipomon 
porkkanakakkua ja vaniljapullia. 

Johanna Berglund, +358 (0) 405183214
Lemlandsvägen 1864, 22610 Lemland
60.076580, 20.199923
www.limonad.ax

16 Open Water Brewery 
Open Water Brewery on Ahvenanmaan uusin ja 
omaperäisin pienpanimo, jonka panimomyymä
lässä myydään tuoreita, paikallisesti tuotettuja 
käsityöläisoluita. Piipahda panimoon, testaa 
olutmaistelutarjotinta, maistele Västerron 
kalastajatilan graavilohileipiä ja Våffelrakanin 
rårakaperunapaistikkaita ja muita herkullisia 
ruokia. Kotiin viemisiksi voit ostaa jännittäviä 
käsityöläisoluita – valikoimastamme löytyy noin 
tusina eri olut ja siiderimakua.
Sadonkorjuuviikonloppuna panimon pihalla on 
myynnissä oman kylän lähiruokatuotteita kuten 
säilöttyä kurkkua, viiriäisenmunia ja chilituot
teita, ja panimomyymälästä löydät suuren 
valikoiman ahvenanmaalaisia tuotteita. Jos kaikki 
sujuu suunnitelmien mukaan, lanseeraamme 
Sadonkorjuujuhlilla uuden siiderin.
Uutta: 
 Uuden Sadonkorjuuoluen lanseeraus. 
 Tilapuodin valikoima on entistä monipuolisempi 

Sadonkorjuujuhlien aikana – löydät saman katon 
alta runsaasti ahvenanmaalaisia lähituotteita! 
 Ahvenanmaalaista katuruokaa tarjoilevat mm. 
Våffelrakan ja Västerro.

 Västerro valmistaa graavlilohivoileipiä ja 
Våffelrakan röstiä muistuttavia raakaperuna
paistoksia.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain, ei  
invaWC:tä.

 Kahvia ja kahvileipää.
Jonas Jakobsson, +358 (0) 40 74 20 766
Knutsbodavägen 15, 22160 Lemland
60.070563, 20.030058
www.openwaterbrewery.com

17 Sjökvarteret 
Merikorttelia on vaikea olla huomaamatta, kun 
ajaa pitkin Maarianhaminan itäsataman puoleis
ta rantakatua. Merikortteli on elävä merellinen 
miljöö, josta löytyy laivanrakennusta, taontaa ja 
käsitöitä, museo, venevajoja ja merenkulkukappeli 
ym. Sadonkorjuujuhlien aikana merikorttelin 
markkinakojuista voi ostaa käsitöitä, sadonkor
juuantimia ja muita tuotteita. Pub Niska tarjoilee 
peltileipää ja SALTkäsityötalon kahvilassa voi 
nauttia kahvia ja leivonnaisia.
Uutta: Tietovisa lapsille (ja aikuisille).

 Peltileipää Pub Niskassa. Ledholmare
silakka  hampurilaisia, itse tehtyjä kevätrullia, 
vohveleita yms.

 Tehtäväkierros.

 WC liikuntarajoitteisille.

 Kahvila SALTkäsityötalossa.
Janna Johansson, +358 (0) 40 528 3899
Sjökvarteret, Österleden 110, 22100 Maarianhamina
60.104989, 19.944938
www.sjokvarteret.ax

RAVINTOLAT
18 Soltuna                       
Getavuoren huipulla sijaitsevasta Soltuna 
Restaurang & Cafésta avautuu upea näköala 
Getan metsien ja aavan Selkämeren yli. Ravintola 
kattaa runsaan Sadonkorjuunoutopöydän, jonka 
antimista löytyy kylmiä ja lämpimiä ruokalajeja 
sekä herkuista notkuva jälkiruokapöytä.

 Sadonkorjuunoutopöytä.

 Sopii liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 49530
Getabergsvägen, 22340 Geta
60.385192, 19.844118
www.soltuna.ax

19 Bettys Restaurang & Skafferi 
Bettyn kotoisesta ravintolasta kantautuu ihana 
kotiruoan tuoksu. Ravintolassa tarjotaan mau
kasta, ahvenanmaalaisista kauden raakaaineista 
huolella valmistettua ruokaa, ja siellä viihtyvät 
sekä ruoka että kahvivieraat. Ravintolassamme 
ruokailu on kokonaiselämys – sijainti, sisustus ja 
keittiöstä kantautuvat tuoksut luovat viihtyisän 
tunnelman. Ruoka tehdään itse alusta alkaen, 
minkä maistaa lopputuloksessa. Ruokaa odotelles
sa voit vaikkapa tutustua Bettyn sisustuspuotiin, 
jossa myydään sisustustavaroita ja käsitöitä. Sa
massa rakennuksessa toimii myös Bettys Skafferi, 
kyläkauppa, josta löytyy sekä päivittäistavaroita 
että ahvenanmaalaisia herkkuja ym. Sadonkor
juuviikonloppuna valikoimassa on sadonkorjuun 
antimia. Lämpimästi tervetuloa Eckeröön, Storbyn 
kylään ja Bettyn ravintolaan ja puotiin!

 Menu ahvenanmaalaisista kauden raaka 
aineista. 

 Soveltuu osittain liikuntarajoitteisille, ei 
invaWC:tä. 

 Kavia ja kotileivonnaisia, voileipiä. 
+358 (0) 18 38058
Bagargatan 3, 22270 Eckerö
60.223844, 19.555036
www.bettys.ax

20 Bastö Bykrog           
Tervetuloa kauniiseen Bastöhön, jossa rauhallinen 
sisämeri ja ahvenanmaalainen maaseutu kohtaa
vat. Ravintolassa valmistetaan ruokaa paikallisista 
raakaaineista kansainvälisellä tvistillä. Nauti 

kodikkaasta ympäristöstä, hyvästä palvelusta ja 
elävästä musiikista. Ulkoterassilta voit ihastella 
viereisellä niityllä laiduntavia lampaita ja kaunista 
vesinäköalaa. Illalla Conny Henrix soittaa dans
bandmusiikkia, jonka tahtiin voi tanssahdella.
Uutta: Marina Janssonin akryylimaalausnäytte
ly. Teokset ovat myynnissä.

 Lampaita

 Ahvenanmaalaisista raakaaineista valmis
tettua kotiruokaa.

 Ravintolassa voi liikkua pyörätuolilla, ei 
invaWC:tä.

+3584573449583
Bastövägen 531, 22310 Pålsböle
60.3031895, 19.8904138
www.bastohotel.com

21 Smakbyn                                   
Smakbynmakukylässä Kastelholmassa, Sun
dissa, on kaikkea mitä ruoan ystävä voi toivoa. 
Maistele Michael Björklundin loihtiman sadonkor
juujuhlanoutopöydän ruokia, joissa on käytetty 
paikallisia raakaaineita ja sadonkorjuuantimia. 
Nauti kahvia, kurkista viinikellariin, tee puodissa 
ja tislaamossa löytöjä ja osta kotiin viemisiksi 
omenaviiniä, valmiita ruokia tai paikalla olevien 
myyjien tuotteita. Voit myös koemaistaa Smak
bynin oman tislaamon juomia.

 Sadonkorjuujuhlien noutopäytä, kahvitarjoilu, 
juomamaistiaisia omasta tislaamosta.

 Aarteenetsintää ja tehtäväkierros.

 Ravintola soveltuu liikuntaesteisille.

 Kahvia ja leivonnaisia, jotka valmistetaan Jan 
Karlsgårdens Wärdshuskahvilassamme tien 
toisella puolella.

+358 (0) 18 43666
Slottsvägen 134, 22520 Kastelholma
60.231472, 20.085110
www.smakbyn.ax

22 Furulundsgården
Maistele Furulundsgårdenravintolan supersuosit
tua riistamenuta! Menun pääraakaaineita ovat 
paikalliset lihat, sienet ja marjat, jotka on pyydet
ty ja poimittu Furulundsgårdenin omilta mailta 
Bomarsundista ja Ahvenamaan ulkosaaristosta. 
Furulundin herkulliset vesilinturuoat tunnetaan 
niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Ruokaelämyksen 
kruunaa jälkiruokakahvit ja annos Ahvenanmaan 
pannukakkua. Perjantaina ja lauantaina pihapii
risssä esitellään vanhoja moottoreita.

 Riistamenu.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia, Ahvenanmaan pannukakkua ja muita 
kotileivonnaisia.

+358 (0) 40 553 2631
Bryggvägen 11, Bomarsund, 22530 Sund
60.212560, 20.235652
www.furulundsgarden.ax

23 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 
leivonnaisia. Noutopöytä maksaa 18 €/henkilö, 
lapset 6–12 vuotta 9 €. Voit ostaa kotiin viemisik
si ravintolakoulun omaa leipää ja muita tuotteita 
kuten hunajaa ja suolaa.

 Keittonoutopöytä herkullisine lisukkeineen.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia ja makeita herkkuja ravintolakoulun 
konditoriasta.

+358 (0) 18 536200
Strandgatan 1, 22100 Maarianhamina
60.107618, 19.941746
www.hjorten.ax

24 Pub Niska, Merikortteli 
Täällä tarjotaan Michael Björklundin kuuluisaa 
peltileipää eli ahvenanmaalaista pizzaa, joka 
on hieman ohuempaa ja herkullisempaa kuin 
”tavallinen” pizza. Nauti peltileivistä Pub Niskassa, 
joka on sisustettu salakuljettaja Algot Niskan 
hengessä, tai osta mukaan vietäväksi. Kaikissa 
pizzoissa on itse tehtyä tomaattikastiketta, 
paikallisen merijerin Niskaerikoisjuustoraas
tetta ja täytteenä upeita raakaaineita kuten 

ahvenanmaalaista ylikypsää naudanpaistia sekä 
herkullista kastiketta, mm. bearnaisea tai aiolia. 
Lapsille on merirosvojen peltileipää – pizzatasku
ja, jotka ovat kuin aarrearkkuja, joihin on kätketty 
herkullinen täyte. Psst! Peltileipää voi myös ostaa 
mukaan ja ”salakuljettaa” kotiin pizzalaatikossa.

 Niskan peltileipää (ahvenanmaalaista 
pizzaa).

 Ravintola sopii myös liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 19151
Sjökvarteret, Östra hamnen, 22100 Maarianhamina
60.105315, 19.945082
www.pubniska.com

25 Kvarter5                    
Kvarter5ravintolan kokit loihtivat vaihtuvia 
ja monipuolisia menuita, joiden raakaaineet 
valitaan vuodenaikojen mukaan ja hankitaan pai
kallisilta tuottajilta niin pitkälti kuin mahdollista. 
Ruoka on maistuvaa ja tehdään keittiössä alusta 
alkaen – ruoanlaitossa ei käytetä puolivalmisteita 
eikä oikopolkuja kuljeta. Viinibaarissamme voit 
nauttia suolaisia pikkuannoksia ja kyytipoikana 
vaikkapa lasillisen samppanjaa tai Stallhagenin 
kuukauden olutta. 

 Menu kauden raakaaineista.

 Pääsisäänkäynnillä on pyörätuoliluiska ja 
Ålandsvägenin puoleinen sisäänkäynti on 
katutasossa. WC liikuntarajoitteisille.

+358 (0) 18 15 555
Norragatan 8, 22100 Maarianhamina
60.098878, 19.938711
www.kvarter5.ax

26 Restaurang Sittkoffska Gården 
Nauti hyvin valmistettua ruokaa viehättävässä  
vanhanajan miljöössä, Maarianhaminan 
sydämessä. Täällä valmistetaan aitoa ruokaa 
korkealaatuisista raakaaineista: listalta löytyy 
kunnon kotiruokaa, tuoretta pastaa ja ravintolan 
oma erikoishampurilainen.
Ravintolan yhteydessä on tilamyymälä, josta löy
dät sekä Sittkoffska Gårdenin omia että muiden 
ahvenanmaalaisten ruoantuottajien tuotteita.

 Ravintola sopii liikuntarajoitteisille.
+358 (0) 18 17612
Torggatan 13, 22100 Maarianhamina
60.099050, 19.942438
www.sittkoffska.ax

27 Emmaus Returcafé  
Emmauksen kierrätyskahvilassa ja kaupunkipuu
tarhassa voi nauttia herkullista ilmastoälykästä 
ruokaa, juomia sekä kahvia ja leivonnaisia. 
Emmaus Returcafé suosii paikallisia raakaaineita 
ja luomutuotteita sekä hyödyntää ruokakauppo
jen hävikkituotteita. Kahvilan vieressä sijaitsee 
Emmauksen pienimuotoinen kaupunkiviljely, 
inspiroiva vihreä keidas.

 Puutarhassa on puuhaa lapsille.

 Kestävien arvojen mukaan valmistettuja 
ruokia ja juomia.

 Kahvia ja ilmastoälykästä kahvileipää.
+358 (0) 408724380
Torggatan 16, 22100 Maarianhamina
60.096604, 19.942092
www.emmaus.ax

PLÅPP ÅPP
28 Havsvidden UUSI 
Nauti Havsvidden Resortissa Selkämerelle 
avautuvasta mahtavasta näköalasta samalla, 
kun nautit ruokaa tai kahvia. Sadonkorjuujuhlien 
aikana ravintola tarjoaa lounasta, päivällistä ja 
iltapäiväkahvit ahvenanmaalaiseen tapaan. Voit 
ostaa kotiin vietäväksi Havsviddenin keittiössä 
leivottuja herkkuja.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 12.30–21.

 Ahvenanmaalaistyylinen lounas ja päivällinen. 

 Päärakennus ja ravintola sopivat myös 
liikunta rajoitteisille.

 Jälkiruokakahvit ja hyvää kahvileipää.
Emanuel Lund, +358 (0) 18 49 408
Havsviddsvägen 90, 22340 Geta
60.421011, 19.914955
www.havsvidden.com

29 Käringsunds Viltsafari 
Astu safarivaunun kyytiin ja lähde riistaeläin
aitaukseen 45 min. kestävälle opastetulle 
kierrokselle, jonka aikana pääset bongaamaan 
saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutseja 
ja laamoja. Sinulla on mahdollisuus nähdä 
eläimiä todella läheltä, varsinkin kun riistavau
nu pysähtyy ja opas antaa eläimille ruokaa. 
Kierroksia järjestetään tasatunnein klo 12, 13, 
14, 15 ja 16. Safarimyymälästä voi ostaa mm. 
jäätelöä, matkamuistoja, perhmoleluja, sarvia 
ja strutsituotteita. Muista myös ostaa suosittuja 
peuranlihamakkaroita, joita on myynnissä 
ainoastaan safarimyymälässä!
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 12–16.

 Saksanhirviä, kuusipeuroja, villisikoja, strutse
ja ja laamoja. 

 Sopii koko perheelle.
Kathrin Granberg, +358 (0) 457 343 5996 
Gamla Käringsundsvägen 36, 22270 Eckerö
60.231722, 19.539991
www.granbergs.ax/viltsafari

30 Saftstugan 
Tule katsomaan, miten voit hyödyntää omaa 
omenasatoasi! David näyttää Saftstuganissa, 
kuinka nopeasti ja helposti teet mehua omasta 
hedelmäsadostasi. Myynnissä Davidin omista 
omenoista valmistettua mehua sekä kahvia ja 
vohveleita omenahillon ja kermavaahdon kera.
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 14–18 ja 
lauantaina klo 12–18.

 Sopii liikuntarajoitteisille osittain, ei  
invaWC:tä. 

 Kahvia ja vohveleita omenahillon kera.
David Dahlblom, +358 (0) 457 342 4681 
Killingholmsvägen 47, 22330 Tjudö 
60.327684, 19.915308  

31 Solkulla Gård UUSI 
Emkarbyvägentien varrella sijaitseva Solkullan 
tila on pieni keidas, josta löytyy Ahvenanmaan 
ainoa närpiöläinen leipomo. Vieraile tilaleipo
mossa ja osta kotiin viemisiksi kerma ja possu
munkkeja sekä Närpiön ruisleipää. Valikoimas
tamme löytyy myös marmeladeja, hilloja, tilan 
kananmunia ja paljon muuta. Sadonkorjuujuhlien 
aikana paikalla on myös muita myyjiä. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 16–20 ja 
lauantaina klo 12–18.

 Tilalla on myös kanoja, ankkoja ja mehiläisiä!

 Kahvia ja leivonnaisia tilan leipomosta.
Maria Teir, +358 (0) 50 342 1087
Emkarbyvägen 487, 22220 Emkarby
60.210853, 19.877091

32 Johannas Hembakta UUSI   
Johannas hembakta on viihtyistä, aito kiviuunilei
pomokahvila, joka sijaitsee Grelsbyssä, Godbyn 
pohjoispuolella. Täällä leivotaan mm. perinteistä 
hapantaikinaleipää Överängin myllyn luomujau
hoista sekä pullia, pikkuleipiä ja kakkuja, jotka 
valmistetaan rakkaudella aidoista raakaaineista.  
Astu sisään ja nauti leivonnaisten ihanasta 
tuoksusta ja mausta leipomokahvilassa tai 
osta leipomotuotteita kotiin viemisiksi. Kahvilan 
pihapiirissä on lapsille hiekkalaatikko. 

Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–20.

 Ruokaa pieneen nälkään.

 Hiekkalaatikko.

 Kahvia, leipomon suolaisia ja makeita 
herkkuja.

Johanna Strand, +358 (0) 4573453230
Stornäsvägen 40, 22410 Godby
60.234877, 19.967061

33 Granlunda Gård ja keppi-       
hevoskilpailu
Granlunda Gårdin hieno hevostila isännöi tänäkin 
vuonna kilpailua, jossa keppihevoset kilpailevat 
kouluratsastuksessa Ahvenanmaan mestaruudes
ta. Luvassa on hauska koko perheen tapahtuma. 
Ratsastushallissa on kahvitarjoilu tapahtuman 
aikana. Jos haluat yöpyä maalaismaisemassa, 
voit varata majoituksen Granlunda Gårdin 
maaseutuhotellista. Kilpailuun ilmoittautuminen 
Granlunda Gårdin Facebooksivun kautta. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 14–16.

 Hevosia.

 Osallistu keppihevoskilpailuun.

 Kahvia ja kahvileipää. 
Caroline Andersson, +358 (0) 50 531 8768
Vestansundabyväg 290, 22130 Gottby
60.160599, 19.845549
www.granlundagard.ax

34 Varubodens Kockskola 
Kaikki lapset, jotka haluavat kokeilla valmistaa 
ruokaa ahvenanmaalaisista kauden vihanneksis
ta, ovat tervetulleita Varubodenin kokkikouluun 
Orklan Taffelperunalastutehtaalle! Tämä 
on upea tilaisuus oppia lisää vihanneksista, 
ruokamaailman värikkäimmästä raakaaineesta. 
Kokkikoulun päätteeksi jokainen lapsi saa mais
taa valmistamaansa vokkiannosta ja muistoksi 
kokinhatun. 
Lapset osallistuvat ja vanhemmat odottavat 
pikkukokkien työskentelyn ajan (n. 20–30 min./
lapsi). Tapahtuma on lapsille ilmainen, Varuboden 
sponsoroi kokkikoulun. Ikäsuositus: soveltuu 
lapsille, jotka osaavat käyttää terävää veistä  
(n. 4–12 v.). 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 15–19 ja 
lauantaina klo 11–15.

 Lasten itsensä valmistamaa vokkia.
Harriet Strandvik, +358 (0) 40 559 2904
Sundsvägen 420 (Taffels Chipsfabrik), 22410 Godby
60.245095, 20.054328

35 JUDYS Hantverk & Inredning 
Gölbyn vanha teurastamo on saanut uuden 
ilmeen ja elämän, kun keraamikko Judy Kuitunen 
on perustanut sinne työpajan ja myymälän. 
Avoimessa keramiikkapajassaan hän loihtii 
savesta lautasia, kuppeja, kulhoja ja muita 
käyttötuotteita. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 14–18 ja 
lauantaina klo 12–18.
Uutta: Paikalla on myös luova kotileipuri Benita 
Björke ja hänen kahvilansa Urbota Kafé, josta voi 
ostaa herkullisia kakkuja, pullia ja muffineita sekä 
itse tehtyä leipää ja pettunäkkileipää.

 Kahvila Urbota Kafén kakkuja, muffineita ja 
pullia.

Judy Kuitunen, +358 (0) 18 19988
Hindersvägen 1, 22150 Jomala
60.198003, 19.942914

36 Ålands Fåravelsförening 
Tervetuloa tapaamaan lampaita ja Ahvenan
maan lampaankasvattajayhdistystä Fårgårdenil
le Jomalaan. Myynnissä on mm. lampaanlihaa ja 
erilaisia käsityötuotteita kuten lampaannahkaa, 
nahkatuotteita ja villakransseja sekä lammaspa
taa, jota voi ostaa mukaan. Seuraa yhdistyksen 
paimenkoiranäytöksiä ja keritsemistä ja tutustu 
eri lammasrotuihin ja langan kehräämiseen. 
Lapset voivat silittää karitsoja ja leikkiä tilan 
askartelunurkkauksessa. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–16.
Uutta: Lampaiden keritseminen.

 Lampaita ja karitsoja. 

 Silitä karitsoja. Askartelunurkkaus. 
Mia Söderdahl, +358 (0) 457 5243991
Sjöhagsvägen 67, 22150 Jomala
60.208962, 19.925444

37 Fananamma  
- Ålands Starkaste Bonde 
Kilpailu Ahvenanmaan vahvin isäntä tai emäntä 
tittelistä järjestetään nyt järjestyksessään 
kolmannen kerran. Tule seuraamaan tai osallistu 
itse kilpailuun, joka sisältää fyysisesti ja henki
sesti haastavia osioita, nostamista, vetämistä ja 
hikistä hauskanpitoa. Kaiva esiin sisäinen voimasi 
ja sisusi ja ylitä itsesi. Sinun ei tarvitse olla ”oikea” 
maatalon isäntä tai emäntä, vaan kaikki ovat 
tervetulleita osallistumaan.  
Lisätietoja www.skordefest.ax
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 10–15.
Uutta: Tänä vuonna kilpailuun voi osallistua 
myös joukkueena. Ilmoita mukaan kaveriporukka, 
työtiimi tai perhe ja kilpaile upeasta Ahvenan
maan vahvin joukkue tittelistä. Palkintona on 
sekä mainetta ja kunniaa että 3 kk ilmaiset 
treenit Fananammassa! 
Susanne Sirén, +358 (0) 40 14 92 977
Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala
60.178508, 19.983641
www.fananamma.com
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AVOIMET MAATILAT
perjantaina 20.9. klo 11–20
lauantaina 21.9. klo 11–20
sunnuntaina 22.9. klo 11–17*
*Huom! Vain ne vierailukohteet, joiden kohdalla 
lukee Auki sunnuntaina ovat avoinna ja ottavat 
vierailijoita vastaan sunnuntaina.
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38 Ålands Hushållningssällskap 
UUSI
Tervetuloa Ahvenanmaan maaseutukeskukseen 
tutustumaan 30 omena, päärynä ja luumula
jiin, jotka kasvavat Ålands Hushållningssällska
pin (Ahvenanmaan talousseuran) koeviljelyksel
lä. Joka lajilla on oma makunsa, jossa makean ja 
happamuuden aste vaihtelee. Paikalla on suuri 
valikoima vastakorjattuja omenoita. Äänestä 
omaa suosikkiasi ja auta meitä valitsemaan 
paras omenalaji.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 13–15.
Magnus Stark, +358 (0) 457 345 7170
Jomalagårdsväg 16, 22150 Jomala
60.178199, 19.986097
www.landsbygd.ax/alandshushallningssallsskap

39 4H-gården 
Tervetuloa 4Htilalle Ahvenanmaan maaseu
tukeskukseen yhdessä koko perheen kanssa! 
Tervehdi eläimiä ja ja tutustu 4Htoimintaan. 
Lapsille on hauskaa puuhaa kuten saippuakup
lien puhallusta, aarteenetsintää ja tietovisa. 
Ahvenanmaan luontokoulu (Ålands Naturskola) 
on paikalla ja järjestää luovan, luonnonläheisen 
savityöpajan. Lapset saavat loihtia savesta ja 
muista materiaaleista vaikkapa eläimiä ja mie
likuvitusolentoja. Oman savihahmon voi ottaa 
mukaan kotiin tai jättää asumaan 4Htilalle. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 11–16. 
Uutta: Kurkista, miltä uusi 4Htila näyttää.

 Minipossuja, vuohia, lampaita, kanoja, ank
koja, kalkkunoita, kaneja, marsuja ja kissoja. 

 Jännittävää näkemistä ja tekemistä koko 
perheelle.

Jaana Ojanen, +358 (0) 18 329 830
Jomalagårdsvägen 23, 22150 Jomala
60.179470, 19.985097  www.4h.ax

40 Jomala församling
Jomalan seurakunta järjestää Sadonkorjuumes
sun Pyhän Olavin kirkossa klo 11. Jumalan
palveluksen jälkeen lounas ja kahvit Jomalan 
seurakuntakodissa. Askartelua ja muuta puuhaa 
koko perheelle.
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–15.

 Lounastarjoilu.

 Askartelua, käsityötekniikoiden kokeilua, 
muuta puuhaa.

 Kirkko ja seurakuntakoti sopivat liikuntara
joitteisille. 

 Kahvitarjoilu.
Stefan Äng, +358 (0)40 021 2898
Godbyvägen 445, 22150 Jomala
60.155172, 19.948415  www.jomala.evl.ax

41 Ålands Flygklubb UUSI
Ahvenanmaan lentokerho tiedottaa toiminnas
taan ja kertoo pienkoneella harrastuslentämi
sestä. Jos sää sallii, halukkailla on mahdollisuus 
lähteä lyhyelle yleisölennolle. Lennot omakus
tannushintaan. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–18.

 Kahvia ja pullaa.
Tommy Andersson, +358 (0) 4573135788
Flygfältsvägen, 22120 Maarianhamina
60.122863, 19.905608

42 Varuboden på Åland UUSI
Smarket Åland Jomala osallistuu Sadonkorjuu
juhliin Plåpp Åpp kohteena. Smarketissa on 
kilpailuja ja muuta hauskaa koko perheelle sekä 
kahvitarjoilu. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–16.

 Kahvia ja kahvileipää. 
Minna Saarijärvi, 0107659651

Lövuddsvägen 1, 22130 Maarianhamina
60.113466, 19.9144909
www.varuboden.ax

43 Nybonds i Krogstad
Kiertele tilalla, jossa juuri mikään ei ole muuttu
nut 1700luvun jälkeen. Nybondin maatilamuse
ossa kaikki muistuttaa menneistä vuosisadoista: 
leipälapiot, rukit, silitysraudat ja tulisijat ovat 
aitoja esineitä menneiltä ajoilta. Kahviossa voit 
nauttia kupillisen kahvia ja palan aitoa Ahve
nanmaan pannukakkua luumukiisselin ja kerma
vaahdon kera. Lapsille on olkikasassa hyppimistä 
ja muuta hauskaa puuhaa. Voit ostaa kotiin 
viemisiksi leipää, hilloa, mehua ja käsitöitä.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–17 ja 
sunnuntaina klo 12–16.
Uutta: Wätteros Gård on paikalla lampaineen 
ja vuohineen ja myy lihaa, juustoa ja makkaraa. 

 Wätterosin tilan lampaita ja karitsoja. 

 Olkikasoissa hyppimistä ja hauskoja pelejä.

 Kahvia ja aitoa, vanhanajan Ahvenanmaan 
pannukakkua.

Annsofi Joelsson, +358 (0) 457 3134691
Gamla Krogstadvägen 193, 22630 Lumparland 
60.098140, 20.259362

44 Västerro                                
Västerron tila on kuin pieni paratiisi, joka sijaitsee 
Herrössä merenlahden äärellä, lähellä Ahve
nanmaan pääsaaren eteläisintä kohtaa. Täällä 
Anders Westerberg ja Maria StenWesterberg 
harjoittavat pienimuotoista kalanjalostusta ja 
savustusta. Kurkista savustamoon, ihastele viini
köynnöksiä ja tutustu myyjien tuotevalikoimaan. 
Ruokasaliksi rakennetussa kasvihuoneessa voi 
nauttia kalalaudan antimista, rannalla on kahvila. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–20. 
Uutta: Istumajumppa Hela Hälzanin johdolla. 
ilmainen 15 min. jumppatuokio klo 14, 15, 16 ja 
17. Sopii kaikille!

 Tila sopii liikuntarajoitteisille. 

 Kahvio rannan tuntumassa.
Maria StenWesterberg, +358 (0) 40 745 8299
Herrövägen 217, 22610 Lemland
60.009137, 20.186652  www.vasterro.ax

45 Mormors Gröna Hus 
Nauti Mormors Gröna Hus ravintolan tunnel
masta ja rauhallisesta maalaismiljööstä, jossa 
toivomme vieraidemme viihtyvän ja tuntevan 
itsensä tervetulleiksi. Sadonkorjuujuhlien 
aikana tarjoamme 3ruokalajin päivällisen, joka 
rakentuu ahvenanmaalaisten raakaaineiden 
ympärille. Yksi kattaus sekä perjantaina että 
lauantaina, joten tee pöytävaraus etukäteen. 
Hinta 45 €/henkilö. 
Varaa pöytä etukäteen puh. 0457 345 0323 tai 
spostitse boka@mormors.ax. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina ja lauantaina 
klo 17–22.

 Menu paikallisista raakaaineista.

 Sopii liikuntarajoitteisille. Meillä on invaWC.
Matz Olsson, +358 (0) 457 345 0323
Sjögrensgatan, Norrby, 22610 Lemland
60.079661, 20.089695  
www.mormors.ax

46 Wätteros Getter
Tervetuloa tervehtimään vuohia Wätterosin 
pienelle vuohitilalle, jossa on pienimuotoista 
juustonvalmistusta. Voit silittää kesyjä kilejä, 
vuohia, lampaita ja karitsoja. Tilalla on myyn
nissä tilan omaa vuohenjuustoa, kilinlihaa, 
savulihaa ja hienoja nahkoja. Wätteros Gård 
sijaitsee Lemlandissa Keamarketin pysäköinnin 
läheisyydessä.
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–15.

MUUTAMA VINKKI
 Vuohia ja kilejä. 

 Voit silittää ja ruokkia eläimiä.

 Autolla pääsee eläinten luokse.
Lita Gustavsson, +358 (0) 50 531 8768
Norrbyvägen 20, 22610 Lemland
60.070740, 20.084831
www.watt.ax/ny_sida_1.htm

47 Pingstförsamlingen på Åland
Tervetuloa Ahvenanmaan helluntaikirkkoon 
iloiseen jumalanpalvelukseen, jossa kiitämme 
Jumalaa vuoden sadosta. Samaan aikaan 
pyhäkoulu 4–12vuotiaille lapsille. 
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–13.

 Pyhäkoulu.

 Kirkko sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia ja Ahvenanmaan pannukakkua 
jumalanpalveluksen jälkeen. Kahvitarjoilun 
tuotto seurakunnan sosiaalityön hyväksi. 

Barbro WikströmDe Wilde, +358 (0) 457 379 8805
Matrosgatan 1, 22100 Maarianhamina
60.090398, 19.939863  www.pingstkyrkan.ax

48 Hotell Arkipelag 
- Ahvenanmaan aamiainen  
Tervetuloa nauttimaan Ahvenanmaan aamiais
ta Hotelli Arkipelagiin! Aamiaisbuffet katetaan 
joka aamu ja voit aloittaa Sadonkorjuujuhlapäi
väsi reilulla, paikallisella aamiaisella ennen kuin 
suuntaat Avoimille maatiloille, Sadonkorjuura
vintoloihin ja Plåpp Åpp kohteisiin. Ahvenan
maan aamiainen maksaa 15 €. Tee pöytävaraus 
mielellään etukäteen puh. 018 24 020.
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 7–10 & 
lauantaina/sunnuntaina klo 8-11.

 Ravintola sopiin liikuntarajoitteisille. 
Peggy Björkell, +358 18 24020
Strandgatan 35, 22100 Maarianhamina
60.1002017, 19.9442552  www.hotellarkipelag.ax

49 Jurmo Highland Cattle 
Ihastu Jurmon pieneen saareen, joka sijaitsee 
Ahvenanmaan saariston koillisosassa. Lähde 
traktorikierrokselle ja tutustu saarella laidunta
viin hurmaaviin, pitkäkarvaisiin ylämaankarjan 
lehmiin ja ahvenanmaanlampaisiin. Reippaile 
luontopolulla ja kiipeä näköalatorniin ihaile
maan upeaa saaristomaisemaa. Markkinoilla on 
myynnissä saariston käsitöitä, lampaantaljoja, 
paikallista luomulihaa, kananmunia ja hunajaa 
sekä muita maataloustuotteita.   
Voit matkustaa Jurmon saarelle Ålandstafikenin 
saaristolautoilla joko mannerSuomesta tai 
Ahvenanmaan pääsaarelta. M/S Doppingen 
liikennöi ahkerasti Åvan lauttalaiturin ja Jurmon 
väliä iltamyöhään asti. Lisätietoja matkasta 
www.skordefest.ax
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 11–14 
sekä lauantaina klo 12–17 (markkinat) ja klo 
12–19 sadonkorjuumenu Café Kvarnenissa.
Uutta: Maistele saaristolaispanimon omaa ko
tikaljaa. Myynnissä leipomotuotteita. Osallistu 
leikkisään tietovisaan ja etsi metsälabyrintista 
oikeita vastauksia ja kultakolikoita. Poikkea myös 
peikkopajaan valmistamaan metsänpeikkoja. 
Laitumella karitsoja, joita voi tervehtiä. 

 Highland Cattlelehmiä, ahvenanmaanlam
paita, hevosia, kanoja.

 Café Kvarnen on avoinna ja tarjoaa sadon
korjuumenun sekä kahvia ja kotileivonnaisia. 

 Seikkailupolku, tietovisa metsässä, olkikasas
sa hyppimistä. 

 Pyörätuolilla pääsee sekä kahvioon että 
myymälään.

Leif Lundberg, +358 (0) 40 072 1833
Jurmo, Brändö, 22950 Jurmo
60.526065, 21.076497  www.jurmo.ax

ÅLANDSBANKEN TUKEE SADONKORJUUJUHLIA
Skördefestens Vänner yhdistyksellä on ilo ja kunnia esitellä Plåpp 
Åpp aktiviteettien vuoden 2019 sponsori – Ålandsbanken. Tänä 
vuonna on tarjolla runsaasti erilaisia Plåpp Åpp aktiviteetteja, 
joiden joukossa on monia uutuuksia. 
– Ålandsbanken vaalii Skördefestens Vänner yhdistyksen 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 liiketoimintaalueen johtaja.
Sadonkorjuujuhlien toiminnanjohtaja Liz Mattsson kiittää lämpimästi 
ja selittää, miksi Plåpp Åpp tapahtumat ovat niin tärkeitä yhdistykselle:
– Plåpp Åpp kohteet toimivat porttina uusille Avoimille Maatiloille ja 
tarjoavat myös pienille toimijoille ja yhdistyksille ainutlaatuisen mah
dollisuuden osallistua ja esitellä ydinosaamistaan. Siksi arvostamme 
suuresti Ålandsbankenin panostusta!

Nauti kukkivista omenatarhoista ja vastakorja
tusta parsasta Ahvenanmaa Vihannoi tapahtu
massa, kun saariston kevät on kauneimmillaan. 
Vieraile Avoimilla Maatiloilla, silitä karitsoja ja 
vasikoita, osta siemeniä ja pistokkaita puutarhasi 
iloksi, nauti maaseudun lähiruokaherkuista sekä 
kohtaamisista lasten ja aikuisten, kaupunkilaisten 

ja maanviljelijöiden, tuottajien ja kuluttajien kanssa. Ahvenanmaa 
Vihannoi 23.–24.5.2020.

PERJANTAINA 20.9. & LAUANTAINA 21.9. KLO 11– 20
SUNNUNTAINA 22.9. KLO 11– 17

Ylpeä yhteistyökumppani

AVOIMET MAATILAT, PLÅPP ÅPP
JA RAVINTOLAT 

y m p ä r i  A h v e n a n m a a t a

OH JE L M A L E H T INE N  2 019

www.dahlmans.axwww.duni.com
Lisätietoja:

Vi väljer ecoecho® - Vi har valt att 
arbeta med Duni och ecoecho® 
när det kommer till våra engång-
smaterial. Gör skillnad, tillsam-
mans med Duni ecoecho®

Duni ecoecho®, yhdessä 
tehdään vastuullinen valinta

www.saaristonkasvatit.axwww.saaristonkasvatit.axwww.saaristonkasvatit.ax

AHVENANMAA VIHANNOI – JUHLA KEVÄÄN KUNNIAKSI!

Löydät paikallisista omenoista puristettua 
Äppelmust-mehuamme Sadonkorjuujuhlien  

ajan Bolstaholms Gård -tilalta.  
Myynnissä myös ahvenanmaalaisissa kaupoissa.

www.grannas.ax    |    Getavägen 1406

Hanki Arvontapassi Se on täynnä Sadonkorjuujuhlien sponso
reiden ja osallistuvien maatilojen ja ravintoloiden mahtavia tarjouk
sia ja arpajaisvoittoja. Ostamalla Arvontapassin tuet Ahvenanmaan 
maaseutua.

Varaa käteistä mukaasi Kaikissa paikoissa ei voi maksaa 
pankki tai luottokortilla.

Löydä perille Tutustu aktiviteetteihin sivulla www.skordefest.
ax/fi ja klikkaa kunkin Maatilan/Ravintolan/Plåpp Åppin karttalink
kiä. Kun lähestyt kohteita, Sadonkorjuujuhlakyltit ja myrskylyhdyt 
näyttävät tietä. 

Lataa Kloink Suunnittele oma Sadonkorjuujuhlakierroksesi 
Kloinksovelluksen avulla. Voit ladata sovelluksen App Storesta tai  
Google Playsta. Vieraile vähintään viidellä maatilalla ja rekisteröi käyn
tisi sovelluksessa, niin olet mukana hienojen palkintojen arvonnassa.

Katso koirasi perään Kaikki maatilan eläimet eivät ehkä ole 
tottuneet koiriin. Älä päästä koiraasi liian lähelle niitä.

Maltti on valttia 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 määriä 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. Ota mukaan heijastin ja taskulamppu. 

Pidä jalat maassa - ja kuivina Savi ja kura ovat osa maa
seutua. Laita jalkaan kunnon kengät, jotta jalkasi pysyvät kuivina. 
Auton pesetät edullisesti Arvontapassissa olevalla tarjouskupongilla.

Maistele maaseudun makuja Sadonkorjuujuhlaravintolat 
ja Avoimet Maatilat tarjoilevat luovien kokkien loihtimaa ruokaa. Lue 
lisää osoitteesta skordefest.ax, sivulta Ruoka & juoma. Jos teitä on 
iso seurue, kannattaa ateriat varata etukäteen. Näin isännät pysty
vät palvelemaan teitä parhaiten. 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 nautti
maan vanhanajan puuceen viehätyksestä.

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

Tervetuloa uudelleen! Merkitse kalenteriisi jo nyt Ahvenanmaan 
Sadonkorjuujuhlat 2020, niitä vietetään 18.–20. syyskuuta.

Millaisia hetkiä ikuistit? Tägää parhaat 
Sadonkorjuujuhla-kuvasi somessa  
#sadonkorjuujuhlat2019.

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

J Ä R J E S TÄ J Ä :

TAVATAAN  
HAGA KUNGSGÅRDIN TILALLA  

SADONKORJUUJUHLIEN  
AIKAAN!

Laajin valikoima ahvenan-
maalaisia käsitöitä.

Café SALT on avoinna – hyvää 
kahvia ja koti leivonnaisia.

SALTs Herrorkester 
viihdyttää perjantaina klo 
18–20 ja lauantaina klo 13–15.

Avoinna: pe-la 10–20, su 10–14.

TERVETULOA SADONKORJUUJUHLILLE!

Sjökvarteret, Mariehamn, www.salt.ax

Yhteistyössä Sadonkorjuujuhlien kanssa

OSTA, VOITA JA TUE MAASEUTUA!
Sadonkorjuujihlien Arvontapassi on tänä vuonna entistä ehompi.  
Se on täynnä Sadonkorjuujuhlien sponsoreiden ja osallistuvien tilojen 
ja ravintoloiden tarjouksia ja arpajaisvoittoja. Yli 50 palkinnon joukos
sa on kaikkea ylellisistä risteilymatkoista tai mökkilomista kauniisiin 
käsitöihin ja ihaniin paikallisiin raakaaineisiin ja lähiruokatuotteisiin.

Kun ostat Arvontapassin, tuet Ahvenanmaan maaseutua ja yhdistyk
semme pitkäjänteistä työtä Sadonkorjuujuhlien eteen. Tapahtumaan 
osallistuvat maatilat saavat 25 prosenttia Arvontapassien tuotosta 
ja voivat esimerkiksi maksaa korvauksen pysäköintivahdeille, joiden 
työpanos vaikuttaa merkittävästi Sadonkorjuujuhlien tilavierailujen 
turvallisuuteen sekä tapahtuman sujuvuuteen ja viihtyvyyteen.

Rasti Arvontapassista kohteet, joissa olet vieraillut ja palauta 
Arvontapassin arpalipuke jollekin Avoimista Maatiloista ennen 
kotiin lähtöäsi. 

2019

Näin hankit Arvontapassin
• Liity Skördefestens Vänner -yhdistyksen 

jäseneksi ennen 10. syyskuuta, niin saat 
Arvontapassin jäsenlahjana ja valmiiksi 
kotiin lähetettynä.

• Osta Arvontapassi Sadonkorjuujuhlien 
kotisivulta www.skordefest.ax ja saat 
passin kirjeitse kotiin.

• Osta Arvontapassi Visit Ålandin kautta. 
Voit aktivoida passin digitaalisesti tai 
tilata passin postitse kotiin.

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

Arvontapassin voi ostaa myös seuraavista paikoista: Smarketit 
(Jomala, Godby ja Maarianhaminan keskusta), Rundbergs Bil & 
Service, Eckerö Linjen ja Rosella (laivojen neuvonta), KSupermarket 
Mattssons, Hugos (Hammarland), Matboden (Lumparland) ja 
muutamat Avoimet Maatilat.

Omenakierros 
– uusi tapa maistaa saariston omenasatoa

Vain mielikuvitus on rajana, kun ahvenanmaalaisista 
omenoista loihditaan syötävää ja juotavaa.

Tänä vuonna Sadonkorjuujuhlilla lanseerataan uusi Äppel
rundanmakuelämys eli Omenakierros, Ahvenanmaalaiset 

kokit pääsevät näyttämään luovuutensa, kun he tarjoilevat 
oman tulkinnan ruokalajista, jonka pääraakaaineena on 
uuden sadon omenat. Omenasta valmistettujen maistelu
annosten hinta on 5 euroa kaikissa tempaukseen osallistu
vissa ravintoloissa ja ne on merkitty Sadonkorjuujuhlien 
ohjelmalehtiseen. Maksat maisteluannoksesta paikan 
päällä juuri siinä ravintolassa, jossa nautit ainutlaatui
sesta omenaannoksesta. Ravintolan henkilökunta 
auttaa mielellään sopivan juoman valinnassa.  
Omenakierrokseen osallistuvat ravintolat ovat 
avoinna Sadonkorjuujuhlien aikana perjantai  

na ja lauantaina klo 11–12. Osa Sadon
korjuujuhlien ravintoloista ja muista 

vierailukohteista on avoinna myös 
sunnuntaina klo 11–17.

AVAJAISET HAGA 
KUNGSGÅRDISSA
Tänä vuonna Sadonkorjuujuhlien  
avajaisia isännöi Saltvikin kunta,  
ja avajaisjuhlaa vietetään Haga  
Kungsgårdin tilalla. Se on Ahvenan-
maan suurin maitotila ja tilan juuret 
juontavat 1550-luvulle, jolloin tila 
perustettiiin kuningas Kustaa Vaasalle.

Tervetuloa Sadonkorjuujuhlien avajaisjuhlaan 
perjantaina 20.9. klo 19!

Elverksgatan 5   ·   puh. 14 100   ·   ma-pe 8-17, la 10-14   
www.harrysel.ax   ·   info@harrysel.ax

VALAISEMME HAGA KUNGSGÅRDIN
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38 Ålands Hushållningssällskap 
UUSI
Tervetuloa Ahvenanmaan maaseutukeskukseen 
tutustumaan 30 omena, päärynä ja luumula
jiin, jotka kasvavat Ålands Hushållningssällska
pin (Ahvenanmaan talousseuran) koeviljelyksel
lä. Joka lajilla on oma makunsa, jossa makean ja 
happamuuden aste vaihtelee. Paikalla on suuri 
valikoima vastakorjattuja omenoita. Äänestä 
omaa suosikkiasi ja auta meitä valitsemaan 
paras omenalaji.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 13–15.
Magnus Stark, +358 (0) 457 345 7170
Jomalagårdsväg 16, 22150 Jomala
60.178199, 19.986097
www.landsbygd.ax/alandshushallningssallsskap

39 4H-gården 
Tervetuloa 4Htilalle Ahvenanmaan maaseu
tukeskukseen yhdessä koko perheen kanssa! 
Tervehdi eläimiä ja ja tutustu 4Htoimintaan. 
Lapsille on hauskaa puuhaa kuten saippuakup
lien puhallusta, aarteenetsintää ja tietovisa. 
Ahvenanmaan luontokoulu (Ålands Naturskola) 
on paikalla ja järjestää luovan, luonnonläheisen 
savityöpajan. Lapset saavat loihtia savesta ja 
muista materiaaleista vaikkapa eläimiä ja mie
likuvitusolentoja. Oman savihahmon voi ottaa 
mukaan kotiin tai jättää asumaan 4Htilalle. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 11–16. 
Uutta: Kurkista, miltä uusi 4Htila näyttää.

 Minipossuja, vuohia, lampaita, kanoja, ank
koja, kalkkunoita, kaneja, marsuja ja kissoja. 

 Jännittävää näkemistä ja tekemistä koko 
perheelle.

Jaana Ojanen, +358 (0) 18 329 830
Jomalagårdsvägen 23, 22150 Jomala
60.179470, 19.985097  www.4h.ax

40 Jomala församling
Jomalan seurakunta järjestää Sadonkorjuumes
sun Pyhän Olavin kirkossa klo 11. Jumalan
palveluksen jälkeen lounas ja kahvit Jomalan 
seurakuntakodissa. Askartelua ja muuta puuhaa 
koko perheelle.
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–15.

 Lounastarjoilu.

 Askartelua, käsityötekniikoiden kokeilua, 
muuta puuhaa.

 Kirkko ja seurakuntakoti sopivat liikuntara
joitteisille. 

 Kahvitarjoilu.
Stefan Äng, +358 (0)40 021 2898
Godbyvägen 445, 22150 Jomala
60.155172, 19.948415  www.jomala.evl.ax

41 Ålands Flygklubb UUSI
Ahvenanmaan lentokerho tiedottaa toiminnas
taan ja kertoo pienkoneella harrastuslentämi
sestä. Jos sää sallii, halukkailla on mahdollisuus 
lähteä lyhyelle yleisölennolle. Lennot omakus
tannushintaan. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–18.

 Kahvia ja pullaa.
Tommy Andersson, +358 (0) 4573135788
Flygfältsvägen, 22120 Maarianhamina
60.122863, 19.905608

42 Varuboden på Åland UUSI
Smarket Åland Jomala osallistuu Sadonkorjuu
juhliin Plåpp Åpp kohteena. Smarketissa on 
kilpailuja ja muuta hauskaa koko perheelle sekä 
kahvitarjoilu. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–16.

 Kahvia ja kahvileipää. 
Minna Saarijärvi, 0107659651

Lövuddsvägen 1, 22130 Maarianhamina
60.113466, 19.9144909
www.varuboden.ax

43 Nybonds i Krogstad
Kiertele tilalla, jossa juuri mikään ei ole muuttu
nut 1700luvun jälkeen. Nybondin maatilamuse
ossa kaikki muistuttaa menneistä vuosisadoista: 
leipälapiot, rukit, silitysraudat ja tulisijat ovat 
aitoja esineitä menneiltä ajoilta. Kahviossa voit 
nauttia kupillisen kahvia ja palan aitoa Ahve
nanmaan pannukakkua luumukiisselin ja kerma
vaahdon kera. Lapsille on olkikasassa hyppimistä 
ja muuta hauskaa puuhaa. Voit ostaa kotiin 
viemisiksi leipää, hilloa, mehua ja käsitöitä.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–17 ja 
sunnuntaina klo 12–16.
Uutta: Wätteros Gård on paikalla lampaineen 
ja vuohineen ja myy lihaa, juustoa ja makkaraa. 

 Wätterosin tilan lampaita ja karitsoja. 

 Olkikasoissa hyppimistä ja hauskoja pelejä.

 Kahvia ja aitoa, vanhanajan Ahvenanmaan 
pannukakkua.

Annsofi Joelsson, +358 (0) 457 3134691
Gamla Krogstadvägen 193, 22630 Lumparland 
60.098140, 20.259362

44 Västerro                                
Västerron tila on kuin pieni paratiisi, joka sijaitsee 
Herrössä merenlahden äärellä, lähellä Ahve
nanmaan pääsaaren eteläisintä kohtaa. Täällä 
Anders Westerberg ja Maria StenWesterberg 
harjoittavat pienimuotoista kalanjalostusta ja 
savustusta. Kurkista savustamoon, ihastele viini
köynnöksiä ja tutustu myyjien tuotevalikoimaan. 
Ruokasaliksi rakennetussa kasvihuoneessa voi 
nauttia kalalaudan antimista, rannalla on kahvila. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–20. 
Uutta: Istumajumppa Hela Hälzanin johdolla. 
ilmainen 15 min. jumppatuokio klo 14, 15, 16 ja 
17. Sopii kaikille!

 Tila sopii liikuntarajoitteisille. 

 Kahvio rannan tuntumassa.
Maria StenWesterberg, +358 (0) 40 745 8299
Herrövägen 217, 22610 Lemland
60.009137, 20.186652  www.vasterro.ax

45 Mormors Gröna Hus 
Nauti Mormors Gröna Hus ravintolan tunnel
masta ja rauhallisesta maalaismiljööstä, jossa 
toivomme vieraidemme viihtyvän ja tuntevan 
itsensä tervetulleiksi. Sadonkorjuujuhlien 
aikana tarjoamme 3ruokalajin päivällisen, joka 
rakentuu ahvenanmaalaisten raakaaineiden 
ympärille. Yksi kattaus sekä perjantaina että 
lauantaina, joten tee pöytävaraus etukäteen. 
Hinta 45 €/henkilö. 
Varaa pöytä etukäteen puh. 0457 345 0323 tai 
spostitse boka@mormors.ax. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina ja lauantaina 
klo 17–22.

 Menu paikallisista raakaaineista.

 Sopii liikuntarajoitteisille. Meillä on invaWC.
Matz Olsson, +358 (0) 457 345 0323
Sjögrensgatan, Norrby, 22610 Lemland
60.079661, 20.089695  
www.mormors.ax

46 Wätteros Getter
Tervetuloa tervehtimään vuohia Wätterosin 
pienelle vuohitilalle, jossa on pienimuotoista 
juustonvalmistusta. Voit silittää kesyjä kilejä, 
vuohia, lampaita ja karitsoja. Tilalla on myyn
nissä tilan omaa vuohenjuustoa, kilinlihaa, 
savulihaa ja hienoja nahkoja. Wätteros Gård 
sijaitsee Lemlandissa Keamarketin pysäköinnin 
läheisyydessä.
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–15.

MUUTAMA VINKKI
 Vuohia ja kilejä. 

 Voit silittää ja ruokkia eläimiä.

 Autolla pääsee eläinten luokse.
Lita Gustavsson, +358 (0) 50 531 8768
Norrbyvägen 20, 22610 Lemland
60.070740, 20.084831
www.watt.ax/ny_sida_1.htm

47 Pingstförsamlingen på Åland
Tervetuloa Ahvenanmaan helluntaikirkkoon 
iloiseen jumalanpalvelukseen, jossa kiitämme 
Jumalaa vuoden sadosta. Samaan aikaan 
pyhäkoulu 4–12vuotiaille lapsille. 
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–13.

 Pyhäkoulu.

 Kirkko sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia ja Ahvenanmaan pannukakkua 
jumalanpalveluksen jälkeen. Kahvitarjoilun 
tuotto seurakunnan sosiaalityön hyväksi. 

Barbro WikströmDe Wilde, +358 (0) 457 379 8805
Matrosgatan 1, 22100 Maarianhamina
60.090398, 19.939863  www.pingstkyrkan.ax

48 Hotell Arkipelag 
- Ahvenanmaan aamiainen  
Tervetuloa nauttimaan Ahvenanmaan aamiais
ta Hotelli Arkipelagiin! Aamiaisbuffet katetaan 
joka aamu ja voit aloittaa Sadonkorjuujuhlapäi
väsi reilulla, paikallisella aamiaisella ennen kuin 
suuntaat Avoimille maatiloille, Sadonkorjuura
vintoloihin ja Plåpp Åpp kohteisiin. Ahvenan
maan aamiainen maksaa 15 €. Tee pöytävaraus 
mielellään etukäteen puh. 018 24 020.
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 7–10 & 
lauantaina/sunnuntaina klo 8-11.

 Ravintola sopiin liikuntarajoitteisille. 
Peggy Björkell, +358 18 24020
Strandgatan 35, 22100 Maarianhamina
60.1002017, 19.9442552  www.hotellarkipelag.ax

49 Jurmo Highland Cattle 
Ihastu Jurmon pieneen saareen, joka sijaitsee 
Ahvenanmaan saariston koillisosassa. Lähde 
traktorikierrokselle ja tutustu saarella laidunta
viin hurmaaviin, pitkäkarvaisiin ylämaankarjan 
lehmiin ja ahvenanmaanlampaisiin. Reippaile 
luontopolulla ja kiipeä näköalatorniin ihaile
maan upeaa saaristomaisemaa. Markkinoilla on 
myynnissä saariston käsitöitä, lampaantaljoja, 
paikallista luomulihaa, kananmunia ja hunajaa 
sekä muita maataloustuotteita.   
Voit matkustaa Jurmon saarelle Ålandstafikenin 
saaristolautoilla joko mannerSuomesta tai 
Ahvenanmaan pääsaarelta. M/S Doppingen 
liikennöi ahkerasti Åvan lauttalaiturin ja Jurmon 
väliä iltamyöhään asti. Lisätietoja matkasta 
www.skordefest.ax
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 11–14 
sekä lauantaina klo 12–17 (markkinat) ja klo 
12–19 sadonkorjuumenu Café Kvarnenissa.
Uutta: Maistele saaristolaispanimon omaa ko
tikaljaa. Myynnissä leipomotuotteita. Osallistu 
leikkisään tietovisaan ja etsi metsälabyrintista 
oikeita vastauksia ja kultakolikoita. Poikkea myös 
peikkopajaan valmistamaan metsänpeikkoja. 
Laitumella karitsoja, joita voi tervehtiä. 

 Highland Cattlelehmiä, ahvenanmaanlam
paita, hevosia, kanoja.

 Café Kvarnen on avoinna ja tarjoaa sadon
korjuumenun sekä kahvia ja kotileivonnaisia. 

 Seikkailupolku, tietovisa metsässä, olkikasas
sa hyppimistä. 

 Pyörätuolilla pääsee sekä kahvioon että 
myymälään.

Leif Lundberg, +358 (0) 40 072 1833
Jurmo, Brändö, 22950 Jurmo
60.526065, 21.076497  www.jurmo.ax

ÅLANDSBANKEN TUKEE SADONKORJUUJUHLIA
Skördefestens Vänner yhdistyksellä on ilo ja kunnia esitellä Plåpp 
Åpp aktiviteettien vuoden 2019 sponsori – Ålandsbanken. Tänä 
vuonna on tarjolla runsaasti erilaisia Plåpp Åpp aktiviteetteja, 
joiden joukossa on monia uutuuksia. 
– Ålandsbanken vaalii Skördefestens Vänner yhdistyksen 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 liiketoimintaalueen johtaja.
Sadonkorjuujuhlien toiminnanjohtaja Liz Mattsson kiittää lämpimästi 
ja selittää, miksi Plåpp Åpp tapahtumat ovat niin tärkeitä yhdistykselle:
– Plåpp Åpp kohteet toimivat porttina uusille Avoimille Maatiloille ja 
tarjoavat myös pienille toimijoille ja yhdistyksille ainutlaatuisen mah
dollisuuden osallistua ja esitellä ydinosaamistaan. Siksi arvostamme 
suuresti Ålandsbankenin panostusta!

Nauti kukkivista omenatarhoista ja vastakorja
tusta parsasta Ahvenanmaa Vihannoi tapahtu
massa, kun saariston kevät on kauneimmillaan. 
Vieraile Avoimilla Maatiloilla, silitä karitsoja ja 
vasikoita, osta siemeniä ja pistokkaita puutarhasi 
iloksi, nauti maaseudun lähiruokaherkuista sekä 
kohtaamisista lasten ja aikuisten, kaupunkilaisten 

ja maanviljelijöiden, tuottajien ja kuluttajien kanssa. Ahvenanmaa 
Vihannoi 23.–24.5.2020.

PERJANTAINA 20.9. & LAUANTAINA 21.9. KLO 11– 20
SUNNUNTAINA 22.9. KLO 11– 17

Ylpeä yhteistyökumppani

AVOIMET MAATILAT, PLÅPP ÅPP
JA RAVINTOLAT 

y m p ä r i  A h v e n a n m a a t a

OH JE L M A L E H T INE N  2 019

www.dahlmans.axwww.duni.com
Lisätietoja:

Vi väljer ecoecho® - Vi har valt att 
arbeta med Duni och ecoecho® 
när det kommer till våra engång-
smaterial. Gör skillnad, tillsam-
mans med Duni ecoecho®

Duni ecoecho®, yhdessä 
tehdään vastuullinen valinta

www.saaristonkasvatit.axwww.saaristonkasvatit.axwww.saaristonkasvatit.ax

AHVENANMAA VIHANNOI – JUHLA KEVÄÄN KUNNIAKSI!

Löydät paikallisista omenoista puristettua 
Äppelmust-mehuamme Sadonkorjuujuhlien  

ajan Bolstaholms Gård -tilalta.  
Myynnissä myös ahvenanmaalaisissa kaupoissa.

www.grannas.ax    |    Getavägen 1406

Hanki Arvontapassi Se on täynnä Sadonkorjuujuhlien sponso
reiden ja osallistuvien maatilojen ja ravintoloiden mahtavia tarjouk
sia ja arpajaisvoittoja. Ostamalla Arvontapassin tuet Ahvenanmaan 
maaseutua.

Varaa käteistä mukaasi Kaikissa paikoissa ei voi maksaa 
pankki tai luottokortilla.

Löydä perille Tutustu aktiviteetteihin sivulla www.skordefest.
ax/fi ja klikkaa kunkin Maatilan/Ravintolan/Plåpp Åppin karttalink
kiä. Kun lähestyt kohteita, Sadonkorjuujuhlakyltit ja myrskylyhdyt 
näyttävät tietä. 

Lataa Kloink Suunnittele oma Sadonkorjuujuhlakierroksesi 
Kloinksovelluksen avulla. Voit ladata sovelluksen App Storesta tai  
Google Playsta. Vieraile vähintään viidellä maatilalla ja rekisteröi käyn
tisi sovelluksessa, niin olet mukana hienojen palkintojen arvonnassa.

Katso koirasi perään Kaikki maatilan eläimet eivät ehkä ole 
tottuneet koiriin. Älä päästä koiraasi liian lähelle niitä.

Maltti on valttia 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 määriä 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. Ota mukaan heijastin ja taskulamppu. 

Pidä jalat maassa - ja kuivina Savi ja kura ovat osa maa
seutua. Laita jalkaan kunnon kengät, jotta jalkasi pysyvät kuivina. 
Auton pesetät edullisesti Arvontapassissa olevalla tarjouskupongilla.

Maistele maaseudun makuja Sadonkorjuujuhlaravintolat 
ja Avoimet Maatilat tarjoilevat luovien kokkien loihtimaa ruokaa. Lue 
lisää osoitteesta skordefest.ax, sivulta Ruoka & juoma. Jos teitä on 
iso seurue, kannattaa ateriat varata etukäteen. Näin isännät pysty
vät palvelemaan teitä parhaiten. 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 nautti
maan vanhanajan puuceen viehätyksestä.

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

Tervetuloa uudelleen! Merkitse kalenteriisi jo nyt Ahvenanmaan 
Sadonkorjuujuhlat 2020, niitä vietetään 18.–20. syyskuuta.

Millaisia hetkiä ikuistit? Tägää parhaat 
Sadonkorjuujuhla-kuvasi somessa  
#sadonkorjuujuhlat2019.

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

J Ä R J E S TÄ J Ä :

TAVATAAN  
HAGA KUNGSGÅRDIN TILALLA  

SADONKORJUUJUHLIEN  
AIKAAN!

Laajin valikoima ahvenan-
maalaisia käsitöitä.

Café SALT on avoinna – hyvää 
kahvia ja koti leivonnaisia.

SALTs Herrorkester 
viihdyttää perjantaina klo 
18–20 ja lauantaina klo 13–15.

Avoinna: pe-la 10–20, su 10–14.

TERVETULOA SADONKORJUUJUHLILLE!

Sjökvarteret, Mariehamn, www.salt.ax

Yhteistyössä Sadonkorjuujuhlien kanssa

OSTA, VOITA JA TUE MAASEUTUA!
Sadonkorjuujihlien Arvontapassi on tänä vuonna entistä ehompi.  
Se on täynnä Sadonkorjuujuhlien sponsoreiden ja osallistuvien tilojen 
ja ravintoloiden tarjouksia ja arpajaisvoittoja. Yli 50 palkinnon joukos
sa on kaikkea ylellisistä risteilymatkoista tai mökkilomista kauniisiin 
käsitöihin ja ihaniin paikallisiin raakaaineisiin ja lähiruokatuotteisiin.

Kun ostat Arvontapassin, tuet Ahvenanmaan maaseutua ja yhdistyk
semme pitkäjänteistä työtä Sadonkorjuujuhlien eteen. Tapahtumaan 
osallistuvat maatilat saavat 25 prosenttia Arvontapassien tuotosta 
ja voivat esimerkiksi maksaa korvauksen pysäköintivahdeille, joiden 
työpanos vaikuttaa merkittävästi Sadonkorjuujuhlien tilavierailujen 
turvallisuuteen sekä tapahtuman sujuvuuteen ja viihtyvyyteen.

Rasti Arvontapassista kohteet, joissa olet vieraillut ja palauta 
Arvontapassin arpalipuke jollekin Avoimista Maatiloista ennen 
kotiin lähtöäsi. 

2019

Näin hankit Arvontapassin
• Liity Skördefestens Vänner -yhdistyksen 

jäseneksi ennen 10. syyskuuta, niin saat 
Arvontapassin jäsenlahjana ja valmiiksi 
kotiin lähetettynä.

• Osta Arvontapassi Sadonkorjuujuhlien 
kotisivulta www.skordefest.ax ja saat 
passin kirjeitse kotiin.

• Osta Arvontapassi Visit Ålandin kautta. 
Voit aktivoida passin digitaalisesti tai 
tilata passin postitse kotiin.

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

Arvontapassin voi ostaa myös seuraavista paikoista: Smarketit 
(Jomala, Godby ja Maarianhaminan keskusta), Rundbergs Bil & 
Service, Eckerö Linjen ja Rosella (laivojen neuvonta), KSupermarket 
Mattssons, Hugos (Hammarland), Matboden (Lumparland) ja 
muutamat Avoimet Maatilat.

Omenakierros 
– uusi tapa maistaa saariston omenasatoa

Vain mielikuvitus on rajana, kun ahvenanmaalaisista 
omenoista loihditaan syötävää ja juotavaa.

Tänä vuonna Sadonkorjuujuhlilla lanseerataan uusi Äppel
rundanmakuelämys eli Omenakierros, Ahvenanmaalaiset 

kokit pääsevät näyttämään luovuutensa, kun he tarjoilevat 
oman tulkinnan ruokalajista, jonka pääraakaaineena on 
uuden sadon omenat. Omenasta valmistettujen maistelu
annosten hinta on 5 euroa kaikissa tempaukseen osallistu
vissa ravintoloissa ja ne on merkitty Sadonkorjuujuhlien 
ohjelmalehtiseen. Maksat maisteluannoksesta paikan 
päällä juuri siinä ravintolassa, jossa nautit ainutlaatui
sesta omenaannoksesta. Ravintolan henkilökunta 
auttaa mielellään sopivan juoman valinnassa.  
Omenakierrokseen osallistuvat ravintolat ovat 
avoinna Sadonkorjuujuhlien aikana perjantai  

na ja lauantaina klo 11–12. Osa Sadon
korjuujuhlien ravintoloista ja muista 

vierailukohteista on avoinna myös 
sunnuntaina klo 11–17.

AVAJAISET HAGA 
KUNGSGÅRDISSA
Tänä vuonna Sadonkorjuujuhlien  
avajaisia isännöi Saltvikin kunta,  
ja avajaisjuhlaa vietetään Haga  
Kungsgårdin tilalla. Se on Ahvenan-
maan suurin maitotila ja tilan juuret 
juontavat 1550-luvulle, jolloin tila 
perustettiiin kuningas Kustaa Vaasalle.

Tervetuloa Sadonkorjuujuhlien avajaisjuhlaan 
perjantaina 20.9. klo 19!

Elverksgatan 5   ·   puh. 14 100   ·   ma-pe 8-17, la 10-14   
www.harrysel.ax   ·   info@harrysel.ax

VALAISEMME HAGA KUNGSGÅRDIN
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38 Ålands Hushållningssällskap 
UUSI
Tervetuloa Ahvenanmaan maaseutukeskukseen 
tutustumaan 30 omena, päärynä ja luumula
jiin, jotka kasvavat Ålands Hushållningssällska
pin (Ahvenanmaan talousseuran) koeviljelyksel
lä. Joka lajilla on oma makunsa, jossa makean ja 
happamuuden aste vaihtelee. Paikalla on suuri 
valikoima vastakorjattuja omenoita. Äänestä 
omaa suosikkiasi ja auta meitä valitsemaan 
paras omenalaji.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 13–15.
Magnus Stark, +358 (0) 457 345 7170
Jomalagårdsväg 16, 22150 Jomala
60.178199, 19.986097
www.landsbygd.ax/alandshushallningssallsskap

39 4H-gården 
Tervetuloa 4Htilalle Ahvenanmaan maaseu
tukeskukseen yhdessä koko perheen kanssa! 
Tervehdi eläimiä ja ja tutustu 4Htoimintaan. 
Lapsille on hauskaa puuhaa kuten saippuakup
lien puhallusta, aarteenetsintää ja tietovisa. 
Ahvenanmaan luontokoulu (Ålands Naturskola) 
on paikalla ja järjestää luovan, luonnonläheisen 
savityöpajan. Lapset saavat loihtia savesta ja 
muista materiaaleista vaikkapa eläimiä ja mie
likuvitusolentoja. Oman savihahmon voi ottaa 
mukaan kotiin tai jättää asumaan 4Htilalle. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 11–16. 
Uutta: Kurkista, miltä uusi 4Htila näyttää.

 Minipossuja, vuohia, lampaita, kanoja, ank
koja, kalkkunoita, kaneja, marsuja ja kissoja. 

 Jännittävää näkemistä ja tekemistä koko 
perheelle.

Jaana Ojanen, +358 (0) 18 329 830
Jomalagårdsvägen 23, 22150 Jomala
60.179470, 19.985097  www.4h.ax

40 Jomala församling
Jomalan seurakunta järjestää Sadonkorjuumes
sun Pyhän Olavin kirkossa klo 11. Jumalan
palveluksen jälkeen lounas ja kahvit Jomalan 
seurakuntakodissa. Askartelua ja muuta puuhaa 
koko perheelle.
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–15.

 Lounastarjoilu.

 Askartelua, käsityötekniikoiden kokeilua, 
muuta puuhaa.

 Kirkko ja seurakuntakoti sopivat liikuntara
joitteisille. 

 Kahvitarjoilu.
Stefan Äng, +358 (0)40 021 2898
Godbyvägen 445, 22150 Jomala
60.155172, 19.948415  www.jomala.evl.ax

41 Ålands Flygklubb UUSI
Ahvenanmaan lentokerho tiedottaa toiminnas
taan ja kertoo pienkoneella harrastuslentämi
sestä. Jos sää sallii, halukkailla on mahdollisuus 
lähteä lyhyelle yleisölennolle. Lennot omakus
tannushintaan. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–18.

 Kahvia ja pullaa.
Tommy Andersson, +358 (0) 4573135788
Flygfältsvägen, 22120 Maarianhamina
60.122863, 19.905608

42 Varuboden på Åland UUSI
Smarket Åland Jomala osallistuu Sadonkorjuu
juhliin Plåpp Åpp kohteena. Smarketissa on 
kilpailuja ja muuta hauskaa koko perheelle sekä 
kahvitarjoilu. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–16.

 Kahvia ja kahvileipää. 
Minna Saarijärvi, 0107659651

Lövuddsvägen 1, 22130 Maarianhamina
60.113466, 19.9144909
www.varuboden.ax

43 Nybonds i Krogstad
Kiertele tilalla, jossa juuri mikään ei ole muuttu
nut 1700luvun jälkeen. Nybondin maatilamuse
ossa kaikki muistuttaa menneistä vuosisadoista: 
leipälapiot, rukit, silitysraudat ja tulisijat ovat 
aitoja esineitä menneiltä ajoilta. Kahviossa voit 
nauttia kupillisen kahvia ja palan aitoa Ahve
nanmaan pannukakkua luumukiisselin ja kerma
vaahdon kera. Lapsille on olkikasassa hyppimistä 
ja muuta hauskaa puuhaa. Voit ostaa kotiin 
viemisiksi leipää, hilloa, mehua ja käsitöitä.
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–17 ja 
sunnuntaina klo 12–16.
Uutta: Wätteros Gård on paikalla lampaineen 
ja vuohineen ja myy lihaa, juustoa ja makkaraa. 

 Wätterosin tilan lampaita ja karitsoja. 

 Olkikasoissa hyppimistä ja hauskoja pelejä.

 Kahvia ja aitoa, vanhanajan Ahvenanmaan 
pannukakkua.

Annsofi Joelsson, +358 (0) 457 3134691
Gamla Krogstadvägen 193, 22630 Lumparland 
60.098140, 20.259362

44 Västerro                                
Västerron tila on kuin pieni paratiisi, joka sijaitsee 
Herrössä merenlahden äärellä, lähellä Ahve
nanmaan pääsaaren eteläisintä kohtaa. Täällä 
Anders Westerberg ja Maria StenWesterberg 
harjoittavat pienimuotoista kalanjalostusta ja 
savustusta. Kurkista savustamoon, ihastele viini
köynnöksiä ja tutustu myyjien tuotevalikoimaan. 
Ruokasaliksi rakennetussa kasvihuoneessa voi 
nauttia kalalaudan antimista, rannalla on kahvila. 
Plåpp Åpp: avoinna lauantaina klo 11–20. 
Uutta: Istumajumppa Hela Hälzanin johdolla. 
ilmainen 15 min. jumppatuokio klo 14, 15, 16 ja 
17. Sopii kaikille!

 Tila sopii liikuntarajoitteisille. 

 Kahvio rannan tuntumassa.
Maria StenWesterberg, +358 (0) 40 745 8299
Herrövägen 217, 22610 Lemland
60.009137, 20.186652  www.vasterro.ax

45 Mormors Gröna Hus 
Nauti Mormors Gröna Hus ravintolan tunnel
masta ja rauhallisesta maalaismiljööstä, jossa 
toivomme vieraidemme viihtyvän ja tuntevan 
itsensä tervetulleiksi. Sadonkorjuujuhlien 
aikana tarjoamme 3ruokalajin päivällisen, joka 
rakentuu ahvenanmaalaisten raakaaineiden 
ympärille. Yksi kattaus sekä perjantaina että 
lauantaina, joten tee pöytävaraus etukäteen. 
Hinta 45 €/henkilö. 
Varaa pöytä etukäteen puh. 0457 345 0323 tai 
spostitse boka@mormors.ax. 
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina ja lauantaina 
klo 17–22.

 Menu paikallisista raakaaineista.

 Sopii liikuntarajoitteisille. Meillä on invaWC.
Matz Olsson, +358 (0) 457 345 0323
Sjögrensgatan, Norrby, 22610 Lemland
60.079661, 20.089695  
www.mormors.ax

46 Wätteros Getter
Tervetuloa tervehtimään vuohia Wätterosin 
pienelle vuohitilalle, jossa on pienimuotoista 
juustonvalmistusta. Voit silittää kesyjä kilejä, 
vuohia, lampaita ja karitsoja. Tilalla on myyn
nissä tilan omaa vuohenjuustoa, kilinlihaa, 
savulihaa ja hienoja nahkoja. Wätteros Gård 
sijaitsee Lemlandissa Keamarketin pysäköinnin 
läheisyydessä.
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–15.

MUUTAMA VINKKI
 Vuohia ja kilejä. 

 Voit silittää ja ruokkia eläimiä.

 Autolla pääsee eläinten luokse.
Lita Gustavsson, +358 (0) 50 531 8768
Norrbyvägen 20, 22610 Lemland
60.070740, 20.084831
www.watt.ax/ny_sida_1.htm

47 Pingstförsamlingen på Åland
Tervetuloa Ahvenanmaan helluntaikirkkoon 
iloiseen jumalanpalvelukseen, jossa kiitämme 
Jumalaa vuoden sadosta. Samaan aikaan 
pyhäkoulu 4–12vuotiaille lapsille. 
Plåpp Åpp: avoinna sunnuntaina klo 11–13.

 Pyhäkoulu.

 Kirkko sopii liikuntarajoitteisille.

 Kahvia ja Ahvenanmaan pannukakkua 
jumalanpalveluksen jälkeen. Kahvitarjoilun 
tuotto seurakunnan sosiaalityön hyväksi. 

Barbro WikströmDe Wilde, +358 (0) 457 379 8805
Matrosgatan 1, 22100 Maarianhamina
60.090398, 19.939863  www.pingstkyrkan.ax

48 Hotell Arkipelag 
- Ahvenanmaan aamiainen  
Tervetuloa nauttimaan Ahvenanmaan aamiais
ta Hotelli Arkipelagiin! Aamiaisbuffet katetaan 
joka aamu ja voit aloittaa Sadonkorjuujuhlapäi
väsi reilulla, paikallisella aamiaisella ennen kuin 
suuntaat Avoimille maatiloille, Sadonkorjuura
vintoloihin ja Plåpp Åpp kohteisiin. Ahvenan
maan aamiainen maksaa 15 €. Tee pöytävaraus 
mielellään etukäteen puh. 018 24 020.
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 7–10 & 
lauantaina/sunnuntaina klo 8-11.

 Ravintola sopiin liikuntarajoitteisille. 
Peggy Björkell, +358 18 24020
Strandgatan 35, 22100 Maarianhamina
60.1002017, 19.9442552  www.hotellarkipelag.ax

49 Jurmo Highland Cattle 
Ihastu Jurmon pieneen saareen, joka sijaitsee 
Ahvenanmaan saariston koillisosassa. Lähde 
traktorikierrokselle ja tutustu saarella laidunta
viin hurmaaviin, pitkäkarvaisiin ylämaankarjan 
lehmiin ja ahvenanmaanlampaisiin. Reippaile 
luontopolulla ja kiipeä näköalatorniin ihaile
maan upeaa saaristomaisemaa. Markkinoilla on 
myynnissä saariston käsitöitä, lampaantaljoja, 
paikallista luomulihaa, kananmunia ja hunajaa 
sekä muita maataloustuotteita.   
Voit matkustaa Jurmon saarelle Ålandstafikenin 
saaristolautoilla joko mannerSuomesta tai 
Ahvenanmaan pääsaarelta. M/S Doppingen 
liikennöi ahkerasti Åvan lauttalaiturin ja Jurmon 
väliä iltamyöhään asti. Lisätietoja matkasta 
www.skordefest.ax
Plåpp Åpp: avoinna perjantaina klo 11–14 
sekä lauantaina klo 12–17 (markkinat) ja klo 
12–19 sadonkorjuumenu Café Kvarnenissa.
Uutta: Maistele saaristolaispanimon omaa ko
tikaljaa. Myynnissä leipomotuotteita. Osallistu 
leikkisään tietovisaan ja etsi metsälabyrintista 
oikeita vastauksia ja kultakolikoita. Poikkea myös 
peikkopajaan valmistamaan metsänpeikkoja. 
Laitumella karitsoja, joita voi tervehtiä. 

 Highland Cattlelehmiä, ahvenanmaanlam
paita, hevosia, kanoja.

 Café Kvarnen on avoinna ja tarjoaa sadon
korjuumenun sekä kahvia ja kotileivonnaisia. 

 Seikkailupolku, tietovisa metsässä, olkikasas
sa hyppimistä. 

 Pyörätuolilla pääsee sekä kahvioon että 
myymälään.

Leif Lundberg, +358 (0) 40 072 1833
Jurmo, Brändö, 22950 Jurmo
60.526065, 21.076497  www.jurmo.ax

ÅLANDSBANKEN TUKEE SADONKORJUUJUHLIA
Skördefestens Vänner yhdistyksellä on ilo ja kunnia esitellä Plåpp 
Åpp aktiviteettien vuoden 2019 sponsori – Ålandsbanken. Tänä 
vuonna on tarjolla runsaasti erilaisia Plåpp Åpp aktiviteetteja, 
joiden joukossa on monia uutuuksia. 
– Ålandsbanken vaalii Skördefestens Vänner yhdistyksen 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 liiketoimintaalueen johtaja.
Sadonkorjuujuhlien toiminnanjohtaja Liz Mattsson kiittää lämpimästi 
ja selittää, miksi Plåpp Åpp tapahtumat ovat niin tärkeitä yhdistykselle:
– Plåpp Åpp kohteet toimivat porttina uusille Avoimille Maatiloille ja 
tarjoavat myös pienille toimijoille ja yhdistyksille ainutlaatuisen mah
dollisuuden osallistua ja esitellä ydinosaamistaan. Siksi arvostamme 
suuresti Ålandsbankenin panostusta!

Nauti kukkivista omenatarhoista ja vastakorja
tusta parsasta Ahvenanmaa Vihannoi tapahtu
massa, kun saariston kevät on kauneimmillaan. 
Vieraile Avoimilla Maatiloilla, silitä karitsoja ja 
vasikoita, osta siemeniä ja pistokkaita puutarhasi 
iloksi, nauti maaseudun lähiruokaherkuista sekä 
kohtaamisista lasten ja aikuisten, kaupunkilaisten 

ja maanviljelijöiden, tuottajien ja kuluttajien kanssa. Ahvenanmaa 
Vihannoi 23.–24.5.2020.

PERJANTAINA 20.9. & LAUANTAINA 21.9. KLO 11– 20
SUNNUNTAINA 22.9. KLO 11– 17

Ylpeä yhteistyökumppani

AVOIMET MAATILAT, PLÅPP ÅPP
JA RAVINTOLAT 

y m p ä r i  A h v e n a n m a a t a

OH JE L M A L E H T INE N  2 019

www.dahlmans.axwww.duni.com
Lisätietoja:

Vi väljer ecoecho® - Vi har valt att 
arbeta med Duni och ecoecho® 
när det kommer till våra engång-
smaterial. Gör skillnad, tillsam-
mans med Duni ecoecho®

Duni ecoecho®, yhdessä 
tehdään vastuullinen valinta

www.saaristonkasvatit.axwww.saaristonkasvatit.axwww.saaristonkasvatit.ax

AHVENANMAA VIHANNOI – JUHLA KEVÄÄN KUNNIAKSI!

Löydät paikallisista omenoista puristettua 
Äppelmust-mehuamme Sadonkorjuujuhlien  

ajan Bolstaholms Gård -tilalta.  
Myynnissä myös ahvenanmaalaisissa kaupoissa.

www.grannas.ax    |    Getavägen 1406

Hanki Arvontapassi Se on täynnä Sadonkorjuujuhlien sponso
reiden ja osallistuvien maatilojen ja ravintoloiden mahtavia tarjouk
sia ja arpajaisvoittoja. Ostamalla Arvontapassin tuet Ahvenanmaan 
maaseutua.

Varaa käteistä mukaasi Kaikissa paikoissa ei voi maksaa 
pankki tai luottokortilla.

Löydä perille Tutustu aktiviteetteihin sivulla www.skordefest.
ax/fi ja klikkaa kunkin Maatilan/Ravintolan/Plåpp Åppin karttalink
kiä. Kun lähestyt kohteita, Sadonkorjuujuhlakyltit ja myrskylyhdyt 
näyttävät tietä. 

Lataa Kloink Suunnittele oma Sadonkorjuujuhlakierroksesi 
Kloinksovelluksen avulla. Voit ladata sovelluksen App Storesta tai  
Google Playsta. Vieraile vähintään viidellä maatilalla ja rekisteröi käyn
tisi sovelluksessa, niin olet mukana hienojen palkintojen arvonnassa.

Katso koirasi perään Kaikki maatilan eläimet eivät ehkä ole 
tottuneet koiriin. Älä päästä koiraasi liian lähelle niitä.

Maltti on valttia 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 määriä 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. Ota mukaan heijastin ja taskulamppu. 

Pidä jalat maassa - ja kuivina Savi ja kura ovat osa maa
seutua. Laita jalkaan kunnon kengät, jotta jalkasi pysyvät kuivina. 
Auton pesetät edullisesti Arvontapassissa olevalla tarjouskupongilla.

Maistele maaseudun makuja Sadonkorjuujuhlaravintolat 
ja Avoimet Maatilat tarjoilevat luovien kokkien loihtimaa ruokaa. Lue 
lisää osoitteesta skordefest.ax, sivulta Ruoka & juoma. Jos teitä on 
iso seurue, kannattaa ateriat varata etukäteen. Näin isännät pysty
vät palvelemaan teitä parhaiten. 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 nautti
maan vanhanajan puuceen viehätyksestä.

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

Tervetuloa uudelleen! Merkitse kalenteriisi jo nyt Ahvenanmaan 
Sadonkorjuujuhlat 2020, niitä vietetään 18.–20. syyskuuta.

Millaisia hetkiä ikuistit? Tägää parhaat 
Sadonkorjuujuhla-kuvasi somessa  
#sadonkorjuujuhlat2019.

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

J Ä R J E S TÄ J Ä :

TAVATAAN  
HAGA KUNGSGÅRDIN TILALLA  

SADONKORJUUJUHLIEN  
AIKAAN!

Laajin valikoima ahvenan-
maalaisia käsitöitä.

Café SALT on avoinna – hyvää 
kahvia ja koti leivonnaisia.

SALTs Herrorkester 
viihdyttää perjantaina klo 
18–20 ja lauantaina klo 13–15.

Avoinna: pe-la 10–20, su 10–14.

TERVETULOA SADONKORJUUJUHLILLE!

Sjökvarteret, Mariehamn, www.salt.ax

Yhteistyössä Sadonkorjuujuhlien kanssa

OSTA, VOITA JA TUE MAASEUTUA!
Sadonkorjuujihlien Arvontapassi on tänä vuonna entistä ehompi.  
Se on täynnä Sadonkorjuujuhlien sponsoreiden ja osallistuvien tilojen 
ja ravintoloiden tarjouksia ja arpajaisvoittoja. Yli 50 palkinnon joukos
sa on kaikkea ylellisistä risteilymatkoista tai mökkilomista kauniisiin 
käsitöihin ja ihaniin paikallisiin raakaaineisiin ja lähiruokatuotteisiin.

Kun ostat Arvontapassin, tuet Ahvenanmaan maaseutua ja yhdistyk
semme pitkäjänteistä työtä Sadonkorjuujuhlien eteen. Tapahtumaan 
osallistuvat maatilat saavat 25 prosenttia Arvontapassien tuotosta 
ja voivat esimerkiksi maksaa korvauksen pysäköintivahdeille, joiden 
työpanos vaikuttaa merkittävästi Sadonkorjuujuhlien tilavierailujen 
turvallisuuteen sekä tapahtuman sujuvuuteen ja viihtyvyyteen.

Rasti Arvontapassista kohteet, joissa olet vieraillut ja palauta 
Arvontapassin arpalipuke jollekin Avoimista Maatiloista ennen 
kotiin lähtöäsi. 

2019

Näin hankit Arvontapassin
• Liity Skördefestens Vänner -yhdistyksen 

jäseneksi ennen 10. syyskuuta, niin saat 
Arvontapassin jäsenlahjana ja valmiiksi 
kotiin lähetettynä.

• Osta Arvontapassi Sadonkorjuujuhlien 
kotisivulta www.skordefest.ax ja saat 
passin kirjeitse kotiin.

• Osta Arvontapassi Visit Ålandin kautta. 
Voit aktivoida passin digitaalisesti tai 
tilata passin postitse kotiin.

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

Arvontapassin voi ostaa myös seuraavista paikoista: Smarketit 
(Jomala, Godby ja Maarianhaminan keskusta), Rundbergs Bil & 
Service, Eckerö Linjen ja Rosella (laivojen neuvonta), KSupermarket 
Mattssons, Hugos (Hammarland), Matboden (Lumparland) ja 
muutamat Avoimet Maatilat.

Omenakierros 
– uusi tapa maistaa saariston omenasatoa

Vain mielikuvitus on rajana, kun ahvenanmaalaisista 
omenoista loihditaan syötävää ja juotavaa.

Tänä vuonna Sadonkorjuujuhlilla lanseerataan uusi Äppel
rundanmakuelämys eli Omenakierros, Ahvenanmaalaiset 

kokit pääsevät näyttämään luovuutensa, kun he tarjoilevat 
oman tulkinnan ruokalajista, jonka pääraakaaineena on 
uuden sadon omenat. Omenasta valmistettujen maistelu
annosten hinta on 5 euroa kaikissa tempaukseen osallistu
vissa ravintoloissa ja ne on merkitty Sadonkorjuujuhlien 
ohjelmalehtiseen. Maksat maisteluannoksesta paikan 
päällä juuri siinä ravintolassa, jossa nautit ainutlaatui
sesta omenaannoksesta. Ravintolan henkilökunta 
auttaa mielellään sopivan juoman valinnassa.  
Omenakierrokseen osallistuvat ravintolat ovat 
avoinna Sadonkorjuujuhlien aikana perjantai  

na ja lauantaina klo 11–12. Osa Sadon
korjuujuhlien ravintoloista ja muista 

vierailukohteista on avoinna myös 
sunnuntaina klo 11–17.

AVAJAISET HAGA 
KUNGSGÅRDISSA
Tänä vuonna Sadonkorjuujuhlien  
avajaisia isännöi Saltvikin kunta,  
ja avajaisjuhlaa vietetään Haga  
Kungsgårdin tilalla. Se on Ahvenan-
maan suurin maitotila ja tilan juuret 
juontavat 1550-luvulle, jolloin tila 
perustettiiin kuningas Kustaa Vaasalle.

Tervetuloa Sadonkorjuujuhlien avajaisjuhlaan 
perjantaina 20.9. klo 19!

Elverksgatan 5   ·   puh. 14 100   ·   ma-pe 8-17, la 10-14   
www.harrysel.ax   ·   info@harrysel.ax

VALAISEMME HAGA KUNGSGÅRDIN


