Saari sydämessä
Sydän saaressa
Saari on avoinna

Talvikaudella (helmi-maaliskuu) joka päivä klo 8.00-16.00
Kesäkaudella (kesä-elokuussa) joka päivä klo 8.00-20.00
Tammi-, touko-, syys- ja lokakuussa
Arkisin klo 8.00-16.00
Kelirikkoaika huhti-, marras- ja joulukuu

Kahvila, myyntipalvelu ja
vastaanotto Saaren Veräjä
Talvikaudella (helmi-maaliskuussa) joka päivä klo 10.00-16.00
Kesäkaudella (kesä-elokuussa) joka päivä klo 10.00-19.30
Tammi-, touko-, syys- ja lokakuussa
Arkisin klo 10.00-15.00

Ravintola Hunajan Pisara

Talvikaudella helmi-maaliskuussa
Kesäkaudella kesä-elokuussa
Kotiruokalounas buffetpöydästä joka päivä klo 12.00-13.30
Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan.

Kota Kahvio

Talvilomaviikoilla ja hiihtokaudella viikonloppuisin
Muurinpohjaletut ja nokipannukahvit
klo 11.00-15.00

Paavon Pirtti

Paavo Ruotsalaisen kotimuseoon pääsee tutustumaan
Saaren aukioloaikoina.
Ajantasaiset aukioloajat löytyvät kotisivuiltamme.
Tapahtumakohtaisista aikatauluista sovitaan
asiakkaan kanssa erikseen.
aholansaari@aholansaari.fi
Puh. 010 337 0660
www.aholansaari.fi

Tammikuu
25.-27.1. (pe-su) Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro Saaressa
Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallinen kuoro tulee Saareen harjoitusviikonlopulle.
26.1. (la)
Paavon päivä
Vieraanamme emeritus kirkkoherra Pentti Simojoki, joka tarinoi Ukko-Paavon elämästä.
Kahvikonsertti Herättäjä-Yhdistyksen valtakunnallisen kuoron sävelin. Muistokäynti Paavon
haudalle Nilsiän vanhalle hautausmaalle (omilla kyydeillä).
27.1. (su)

Paavo Ruotsalaisen kuolemasta 166 vuotta

30.1. (ke)
Huilataan hetki Saaressa
Tapahtuma kutsuu viettämään rauhallista talvipäivää ja ohjaa lempeästi pysähtymään arjen
kiireistä. Ohjattujen työskentelyjen kautta asetutaan kuulolle pohtimaan omaa elämää. Tule
maistelemaan hiljaisuutta yhdessä toisten kanssa.

Helmikuu
1.2. (pe)
Riitat leipoo ja Paavot nikkaroi
Paavon vaimon Riitan nimipäivänä kokonnumme yhteen käsillä tekemisen pariin. Naisväen
leipoessa miesväki tekee puutöitä Aholansaaren toiminnan hyväksi.
Päivän päätteeksi saamme maistella valmistuneita herkkuja yhteisen pöydän ääressä.
1.-3.2. (pe-su)
IZMO-Isoskoulutus
Herättäjä-Yhdistys järjestää Aholansaaressa isoskoulutuksen tulevan kesän Ahis-rippikoulujen isosille.
6.-8.2. (ke-pe)
Elämäntarinat talteen
Kirjailija Minna Kettunen opastaa elämäntarinoiden kokoamiseen ja kirjoittamiseen.
8.-10.2. (pe-su)
Seuraliikepäivät
Herättäjä-Yhdistyksen Seuraliikepäivät toivottavat tervetulleiksi talviseen Saareen kaikkia
herännäisyydestä kiinnostuneita, paikallisosastojen väkeä ja seuroissa kävijöitä yhteisen teeman
ympärille. Päivillä on tavattavissa Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen jäseniä, työntekijöitä ja
vapaaehtoisia.
9.-10.2. (la-su)
Körttikirppu
Tule tekemään löytöjä Saaren omalle kirpputorille! Myytävää voi myös lahjoittaa Aholansaaren
toiminnan tukemiseksi. Laitetaan hyvä kiertoon.
13.2. (ke)
Huilataan hetki Saaressa
Tapahtuma kutsuu viettämään rauhallista talvipäivää ja ohjaa lempeästi pysähtymään arjen
kiireistä. Ohjattujen työskentelyjen kautta asetutaan kuulolle pohtimaan omaa elämää. Tule
maistelemaan hiljaisuutta yhdessä toisten kanssa.
19.2. (ti)
Touhutaan yhdessä Saaressa
Koko perheen puuhapäivä Paavo Ruotsalaisen kotisaaressa. Talvista touhuilua mäessä ja ladulla,
tutustumista Saaren isännän Paavon elämään, ulkoleikkejä, hyrykyytiajelua, Saaren talvisia herkkuja
sekä lempeitä löylyjä Lyhtysaunassa (ennakkovarauksella).
26.2. (ti)
Touhutaan yhdessä Saaressa
Katso tapahtumakuvaus kohdasta edeltä.
Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään

Maaliskuu
3.3. (su)
Laskiaissunnuntai
Koko perheen laskiaistapahtuma, jossa kelkat kiitää ja mäet raikuu. Talvinen ulkoilmakirkko
(sään salliessa), laskiaisherkkuja, hyrykyytiä ja leikkimielistä kisailua.
5.3. (ti)
Lumikinokset pöllyää -laskiaisrieha
Koko perheen laskiaistiistain tapahtuma Paavo Ruotsalaisen kotisaaressa. Talvista touhuilua
mäessä ja laduilla, tutustumista Saaren isännän Paavon elämään, ulkoleikkejä, hyrykyyti-ajelua,
Saaren talvisia herkkuja sekä löylyttelyä Lyhtysaunassa (ennakkovarauksella).
8.3. (pe)
Naistenpäivä Saaressa
Tule yhteiselle matkalle Paavo Ruotsalaisen vaimon Riitan jalanjäljille ja jakamaan elämää
muiden naisten kanssa.
12.-14.3. (ti-to)
Saaren Ystävien Talvipäivät
Kaikille avoimille Ystävien päiville kutsutaan niin vanhoja kuin uusia Saaren ystäviä. Päivillä
virvoitutaan ystävien yhteydestä, luonnosta, levosta, veisuusta ja mukavasta ohjelmasta.
Tule mukaan tapaamaan tuttuja ja saamaan uusia ystäviä!
15.-17.3. (pe-su) Mukkelis lumileiri
Mukkelis lumileiri on Herättäjä-Yhdistyksen järjestämä nuorille suunnattu talvileiri
Aholansaaressa. Silloin touhutaan paljon ulkona tehden yhdessä kaikkea hauskaa.
15.-17.3. (pe-su) Kertausrippikoulu aikuisille
Herättäjä-Yhdistyksen järjestämä jatkis aikuisille rippikoulun käyneille. Vilkaistaan pintaa
syvemmälle avoimesti kysellen, keskustellen ja veisaten.
23.-24.3. (la-su)
Herää hiljaisuuteen
Tapahtuma kutsuu levähtämään talvisen savolaisen luonnon keskellä. Tietoisen hidastamisen
ja erilaisten työskentelyjen kautta astutaan hiljaisuuden maailmaan. Kulttuurihistoriallisesti
arvokas ja kaunis ympäristö tarjoaa rauhoittavat puitteet rukoukseen, lepoon ja hetkiin Pyhän
äärellä. Ota aikaa itsellesi, tule Saareen yökylään hiljentymään ja levähtämään yhdessä toisten
kanssa hiljaisuudessa.
30.3. (la)
Paavon kalansaalis
Pilkkitapahtuma Syvärin järven jäällä.

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään

Toukokuu
18.5. (la)
Mennään metsään –luontopäivä
Aholansaaren ihana luonto kutsuu opastetulle retkelle keväiseen metsään. Hölläämme hetkeksi,
karistamme kiireen ja suuntaamme vaeltelemaan Saaren poluille.
20.-24.5. (ma-pe) Saaren kevättalkooviikko
Talven jäljet kaikkoaa, kesä tulla saa. Tule mukaan laittamaan Saarta kesäkuntoon päiväksi,
pariksi tai koko viikoksi. Saari tarjoaa majoituksen ja ylläpidon.
23.-26.5. (to-su)
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten talkooleiri
Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyön talkoolaiset saapuvat Saareen laittamaan paikkoja kesäkuntoon.
24.-26.5. (pe-su) Saaren Ystävien Kevätpäivät
Kaikille avoimille Ystävien päiville kutsutaan niin vanhoja kuin uusia Saaren ystäviä. Päivillä
virvoitutaan ystävien yhteydestä, luonnosta, levosta, veisuusta ja mukavasta ohjelmasta. Tule
mukaan tapaamaan tuttuja ja saamaan uusia ystäviä!
24.-26.5. (pe-su) Kertausrippikoulu aikuisille.
Katso tapahtumakuvaus kohdasta 15.-17.3.

Kesäkuu
3.6. (ma)
Aholansaaren rippileirikesä alkaa
Kesän aikana Saaressa järjestetään 5 Herättäjä-Yhdistyksen Ahis-rippileiriä ja useita eri
seurakuntien rippileirejä.
3.6.- 11.8. (joka päivä)
Aholansaaren lounasristeilyt
Risteilyreitti kulkee Saareen Tahkon vesialueen ja Aholansaaren tuntumassa. Lounas
tarjoillaan Saaressa, ravintola Hunajan Pisarassa. Lounaan jälkeen jää halutessaan aikaa tutustua
Paavo Ruotsalaisen kotimuseoon. Kts. tarkemmat lounasristeilyjen lähtöajat ja -paikat
vaihtoehdoista A, B ja C.
Lounasristeilypaketti A (3.6. – 8.8. ma-to)
Risteilyn kokonaiskestoaika on n. 2 h, josta Saaressa 1,5 h.
Tulo Saareen: Sääskiniemen laivalaituri klo 12.00 – Aholansaari klo 12.15
Lähtö Saaresta: Aholansaari klo 13.45 – Sääskiniemen ranta klo 14.00
Lounasristeilyn hinta on 15,00 €/hlö ja lapset 4-11 v. 10,00 €/hlö
(hinta sis. laivamatkan ja lounaan)
Lounasristeilypaketti B (5.7. – 10.8. pe-la)
Risteilyn kokonaiskestoaika on n. 2 h, josta Saaressa 1 h.
Tulo Saareen: Sääskiniemen laivalaituri klo 12.00 – Tahkolahden silta klo 12.15 – Aholansaari klo 12.45
Lähtö Saaresta: Aholansaari klo 13.45 – Sääskiniemen ranta klo 14.00 – Tahkonlahden silta klo 14.15
Lounasristeilyn hinta on 20,00 €/hlö ja lapset 4-11 v. 15,00 €/hlö
(hinta sis. laivamatkan ja lounaan)
Lounasristeilypaketti C (7.-30.6. pe-su sekä 7.7.-11.8. su)
Risteilyn kokonaiskestoaika on n. 2 h, josta Saaressa 1,5 h.
Tulo Saareen: Sääskiniemen laivalaituri klo 12.00 – Aholansaari klo 12.15
Lähtö Saaresta: Aholansaari klo 13.45 – Sääskiniemen ranta klo 14.00
Lounasristeilyn hinta on 20,00 €/hlö ja lapset 4-11 v. 15,00 €/hlö
(hinta sis. laivamatkan ja lounaan)
Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään

3.-6.6. (ma-to)
7.-9.6. (pe-su)
10.-13.6. (ma-to)

Lounasristeilypaketti A
Lounasristeilypaketti C
Lounasristeilypaketti A

11.6. (ti)
Paavon jalanjäljissä –retkipäivä
Kuljemme Paavon jalanjäljissä hänen kolmella asuinpaikallaan Nilsiässä.
Tutustumme Aholansaaressa Soukan torppaan ja Paavon Pirtin kotimuseoon. Maittavan lounaan
jälkeen teemme linja-autoretken Paavon asuinpaikalle Tahkomäelle. Käymme myös ihastelemassa
Tahkovuoren päältä avautuvia upeita savolaisia maisemia.
Hinta 39€/hlö lapset 4-11v 24€/hlö. Kesto n. 5,5 h.
14.6. (pe)

Lounasristeilypaketti C

15.6. (la)
Ahis-rippileirien 1 ja 2 Konfirmaatiopäivä
Saari täyttyy konfirmaatiovieraista ja koko päivä juhlitaan konfirmoituja nuoria.
Yksityistilaisuus, jolloin ei ajeta aikataulunmukaisia laivavuoroja.
16.6. (su)
Hyvämäen pappilan salissa
Nostalginen Hyvämäki avaa ovensa. Kulttuurihistoriallisesti arvokas pappilamiljöö esittelee
elämänmenoa 1900-luvun alkupuolelta. Opastetulla kierroksella tutustutaan upeaan Kleofas ja
Edit Hyvämäen kesäpappilan uudistettuihin tiloihin.
Hinta 5 €/hlö, lapset 4-11 v 2,5 €/hlö. Kesto n. 1H
16.6. (su)
17.-20.6. (ma-to)
21.-23.6. (pe-su)

Lounasristeilypaketti C
Lounasristeilypaketti A
Lounasristeilypaketti C

21.-23.6. (pe-su) Aholansaaren Juhannus
Keskikesän juhlan viikonloppu koko perheelle. Juhannuskokko, Juhannussauna, syötävää ja juotavaa,
Yöttömän Yön järviristeily, Siionin virsi seuroja ja veisuita. Majoittumista rantamökeissä ja
Sepänpajan huoneistohotellissa.
24.-27.6. (ma-to) Telttisleiri
Herättäjä-Yhdistyksen järjestämä leiri on tarkoitettu 7-14 vuotiaille. Leirin aikana leikitään,
lauletaan, pelataan ja liikutaan luonnossa. Leirillä korostetaan yhdessä olemisen ja leikkimisen
tärkeyttä kilpailun sijaan.
24.-27.6. (ma-to)
28.6. (pe)

Lounasristeilypaketti A
Lounasristeilypaketti C

29.6. (la)
Ahis-rippileirien 3 ja 4 Konfirmaatiopäivä
Saari täyttyy konfirmaatiovieraista ja koko päivä juhlitaan konfirmoituja nuoria. Yksityistilaisuus,
jolloin ei ajeta aikataulunmukaisia laivavuoroja.
30.6. (su)

Lounasristeilypaketti C

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään

Heinäkuu
1.7. (ma)

Kleofas Hyvämäen syntymästä 145 vuotta

1.-4.7. (ma-to)

Lounasristeilypaketti A

3.7. (ke)
Kesäpäivä Saaressa
Tule risteilylle Aholansaareen ja viettämään kesäistä päivää kanssamme. Kuuntele
häivähdyksiä vanhasta ajasta opastetulla Historiakävelyllä Saaren maisemissa ja nauti
herkullisesta lounaasta Ravintola Hunajan Pisarassa. Päivän päättää rentoutuminen
Mummolanlahden rantasaunan leppoisissa löylyissä ja vilvoittelu Syväri-järvessä.
Rantasaunalla hemmottelutuotteita, saunavastoja ja pientä saunailtapalaa.
Risteily, historiakävely ja lounas hintaan 22€/hlö, lapset 4-11 v 13€/hlö, kesto n. 4 h
Kokopäiväpaketti hintaan 35 €/hlö, lapset 22 €/hlö, kesto n. 6 h (ennakkovaraus)
5.-6.7. (pe-la)
7.7. (su)

Lounasristeilypaketti B
Lounasristeilypaketti C

8.-11.7. (ma-to)
9.7. (ti)
9.7. (ti)
10.7. (ke)
12.-13.7. (pe-la)
14.7. (su)
14.7. (su)

Lounasristeilypaketti A
Paavo Ruotsalaisen syntymästä 242 vuotta
Paavon jalanjäljillä -retkipäivä Katso tapahtumakuvaus kohdasta 11.6.
Kesäpäivä Saaressa Katso tapahtumakuvaus kohdasta 3.7.
Lounasristeilypaketti B
Lounasristeilypaketti C
Hyvämäen pappilan salissa Katso tapahtumakuvaus kohdasta 16.6.

15.-18.7. (ma-to)
17.7. (ke)
19.-20.7. (pe-la)
21.7. (su)

Lounasristeilypaketti A
Kesäpäivä Saaressa Katso tapahtumakuvaus kohdasta 3.7.
Lounasristeilypaketti B
Lounasristeilypaketti C

22.-25.7. (ma-to)
24.7. (ke)

Lounasristeilypaketti A
Kesäpäivä Saaressa Katso tapahtumakuvaus kohdasta 3.7.

25.7. (to)

Kleofas Hyvämäen kuolemasta 87 vuotta

26.7. (pe)

Lounasristeilypaketti B

27.7. (la)
Ahis-rippileirin 5 Konfirmaatiopäivä
Saari täyttyy konfirmaatiovieraista ja koko päivä juhlitaan konfirmoituja nuoria.
Yksityistilaisuus, jolloin ei ajeta aikataulunmukaisia laivavuoroja.
28.7. (su)

Lounasristeilypaketti C

29.-31.7 (ma-ke)
31.7. (ke)

Lounasristeilypaketti A
Kesäpäivä Saaressa Katso tapahtumakuvaus kohdasta 3.7.

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään

Elokuu
1.8. (to)
2.-3.8. (pe-la)
4.8. (su)

Lounasristeilypaketti A
Lounasristeilypaketti B
Lounasristeilypaketti C

5.-8.8. (ma-to)
6.8. (ti)
9.-10.8. (pe-la)
11.8. (su)
11.8. (su)

Lounasristeilypaketti A
Paavon jalanjäljillä -retkipäivä Katso tapahtumakuvaus kohdasta 11.6.
Lounasristeilypaketti B
Lounasristeilypaketti C
Hyvämäen pappilan salissa Katso tapahtumakuvaus kohdasta 16.6.

20.-22.8. (ti-to)
Teologikokous
Herättäjä-Yhdistyksen järjestämä elokuinen Teologikokous on körttihenkinen perinteinen
virkistys-, keskustelu- ja luentotapahtuma ajankohtaisista ja ikuisista aiheista.
23.-25.8. (pe-su) Nuorisokokous ”Saari 2019”
Herättäjä-Yhdistyksen Nuorisotyön järjestämä nuorten kokoontuminen vuosittain vaihtuvan
teeman ympärillä. Kokouksessa nuoret valitsevat Nuori Yty-toimintaan alueyhteyshenkilöt ympäri
Suomen.

Syyskuu
3.-6.9. (ti-pe)
Saaren syystalkooviikko
Kesä mennyt on, syksy tekee jo tuloaan. Tule mukaan laittamaan Saarta syyskuntoon päiväksi, pariksi
tai koko viikoksi. Saari tarjoaa majoituksen ja ylläpidon.
6.-8.9. (pe-su)
Saaren Ystävien Syyspäivät
Kaikille avoimille Ystävien päiville kutsutaan niin vanhoja kuin uusia Saaren ystäviä. Päivillä
virvoitutaan ystävien yhteydestä, luonnosta, levosta, veisuusta ja mukavasta ohjelmasta. Tule
mukaan tapaamaan tuttuja ja saamaan uusia ystäviä!
6.-8.9. (pe-su)
Kertausrippikoulu aikuisille
Katso tapahtumakuvaus kohdasta 15.-17.3.
13.-15.9. (pe-su) Jatkis 2019
Jatkis kokoaa saareen kaikkien Herättäjä-Yhdistyksen Ahis-ripareiden leiriläiset ja isoset
viettämään yhdessä jatkorippikoulua.
20.-22.9. (pe-su) Körttifoorumi
Herättäjä-Yhdistyksen järjestämä vuosittainen herännäishenkinen kohtaamispaikka
ajankohtaisten asioiden ympärillä.
27.-29.9. (pe-su) Pyhiinvaelluspäivät
Lähelle voi myös pyhiinvaeltaa. Tutustumme pyhiinvaellusperinteeseen ja teemme 2 eri pituista
ohjattua pyhiinvaellusta kauniissa syksyisessä luonnossa. Matkan varrella vietetään rukoushetkiä
ja veisaataan Siionin virsiä. Karista kiire ja tule mukaan leppoisalle vaellukselle!

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään

Lokakuu
3.-6.10. (to-su)
Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten talkooleiri
Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyön talkoolaiset saapuvat Saareen laittamaan
paikkoja talvikuntoon.
5.-6.10. (la-su)
Talkoolaisten Kiitosjuhla
Aholansaari haluaa kiittää kaikkia vuoden aikana talkootoiminnassa mukana olleita,
niin nuoria kuin vanhempiakin, kutsumalla talkoolaiset viettämään yhteistä juhlaa.
8.-10.10. (ti-to)
Saaressa jälleen
Vuoden aikana Aholansaaressa olleita rippikoulutyöntekijöitä kutsutaan yhteiseen
tapaamiseen ja viettämään levollista aikaa yhdessä. Saaren entisen isännän Ukko- Paavon
tapaan ensin syödään, saunotaan ja levätään. Sitten tehdään yhdessä työhyvinvointia ja
hengellistä elämää vahvistavia työskentelyjä.
11.-13.10. (pe-su) Siionin virret kaikuvat Saaressa
Virsimaratonin aikana veisaamme Siionin virret kannesta kanteen.
Veisuuajat pe klo 18-22, la klo 8-22, su 8-9.30, 10.00 Veisuumessu
Tule mukaan sinulle sopivaksi ajaksi.
14.10. (ma)
Ihan pihalla
Syyslomaviikolla pääsee ilmaisella laivakuljetuksella Saareen viettämään iloista
perhepäivää. Paavon pihapiirissä kaadetaan Ruotsalaiset, pussitetaan limppua,
lennätetään leppäkeihästä ja kisaillaan muiden leikkimielisten pihapelien parissa.
Saaren ovet ovat avoinna kaikille.
16.10. (ke)
Ihan pihalla
Katso tapahtumakuvaus edeltä.
18.-20.10. (pe-su) Hiljaisuuden retriitti
Aholansaaressa on Paavo Ruotsalaisen ajoista lähtien oltu levon lähteillä ja
Jumalan sanan äärellä. Perinteinen Hiljaisuuden retriitti Siionin virsin kutsuu
hiljentymään Saaren rauhaan ja kiireettömään historialliseen ympäristöön.
Kysy yksityisesittelyjä/räätälöityjä retkipaketteja myyntipalvelustamme p. 010 3370 661
Lisätietoja tapahtumista saat Aholansaaren toimistosta p. 0103370 660
Olet lämpimästi tervetullut mukaan Aholansaaren tapahtumiin!

Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään

