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

