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Talviset terveiset Cotes ry:n hallitukselta. Tässä kirjeessä tietoa maaliskuussa
järjestettävästä kukkakurssista ja elokuun Ahvenanmaan matkasta.

Kukkakurssi FloraMoressa
ma 21.3.2016 klo 17.00
Tule mukaan sitomaan pääsiäiseksi
kukkakimppu tai –asetelma kukkakauppa
FloraMoreen Töölöön. Kurssi on pääsiäisviikon
maanantaina 21.3 klo alkaen klo 17 osoitteessa
Museokatu 9, 00100 Helsinki, verkkosivut
www.floramore.fi
Mukaan mahtuu max 12 henkilöä. Kurssin hinta
on 30€ / henkilö, ja Cotes sponsoroi jäseniään
10 eurolla, joten kurssin hinta coteslaiselle on 20
€. Hinta sisältää tarvikkeet yhteen asetelmaan.
Ilmoittaudu Brita-Liisa Joutsenelle,
bjoutsen@hotmail.com 7.3 mennessä. Maksu
Cotesin tilille (tilinumero FI24 8000 1870 8585
38) 14.3.2016 mennessä.
Tervetuloa mukaan!

Matka Ahvenanmaalle , pe 19. - su 21.08.2016
Lähde mukaan yhdistyksen matkalle Ahvenanmaalle elokuussa, pe 19 - su 21.08!
Tutustumme matkalla mm. Ahvenanmaan paikallisiin tuottajiin ja herkkuihin. Myös vapaata shoppailuaikaa on
varattu ohjelmaan. Yövymme hotellissa Maarianhaminassa. Tutustu allaolevaan ohjelmaan.
Matkan hintaan vaikuttaa matkustustapa Ahvenanmaalle: joko lentokoneella Helsingistä (n. 99 €) tai laivalla Turusta
(n. 18 €). Itse matkaohjelman hinta on noin 350 €. Cotes sponsoroi jäseniään 100 eurolla. Kokonaiskustannus
coteslaiselle on siis n. 268 (laiva Turusta) tai 349 € (lentokone Helsingistä), ei-coteslaiselle n. 368 tai 449 €. Matkalle
saattaa tulla myös Naisagronomien jäseniä.
Alustavat ilmoittautumiset Sirpa Uimoselle 29.02. mennessä. Kerro samalla, haluatko matkustaa Helsingistä
lentokoneella vai Turusta laivalla. Mikäli haluat mieluummin järjestää matkan Maarianhaminaan itse esimerkiksi
lentopisteillä, kerro myös siitä alustavan ilmoittautumisen yhteydessä.

Alustava matkaohjelma:
19.08 perjantai
•
•
•

laivamatka Turku klo 08.15 → Maarianhamina klo 13.35 tai
lento HEL klo 8,35 → MHQ klo 9.30 tai HEL klo 19.25-MHQ klo 20.20
Hotelli Cikada länsi-satama check-in ja yöpyminen
vapaavalintaista ohjelmaa Maarianhaminassa, esim.
o taidegalleria Galleri Skarpans (Skarpansvägen 27) tai Kakelhallen (Köpsmansgatan 11) lisätietoja
www.kultur.ax/foereningar-organisationer/konstgallerier
o jos on halukkaita, voimme järjestää vierailun Ahvenanmaan kansankorkeakoululla Ålands
folkhökskola ja tutustua sen kotitalouteen liittyvien aineiden opetuksesta.
o shoppailua
o yhteinen päivällinen Indigo Restaurang & Bar (Nygatan 1) ryhmämenu 2 ruokalajia

20.08 lauantai
•
•
•

Aamiainen hotellilla
Klo.11.00 Opas ja bussi, opastettu kierros Maarianhamina ympäristöineen, Kastelholman linnaan tutustuminen
Lounas, ravintola Smakbyn :
Ahvenanmaalla gastronomiasta puhuttaessa on vaikea olla mainitsematta grand old man Michael ”Micke”
Björklundia, maakunnan ruokakulttuurin vahvaa nimeä. Hän piirsi kokkiveitsellään Ahvenanmaan gastronomian
kartalle jo vuosituhannen vaihteessa, jolloin hän voitti Vuoden kokki -kilpailun sekä Suomessa että Ruotsissa ja
sijoittui kärkeen ruuanlaiton Bocuse d’Or -maailmanmestaruuskisoissa. Vuodesta 2012 lähtien Micke on
rakentanut hitaasti mutta varmasti aivan omaa ruokamaailmaansa Kastelholman linnan kupeeseen, keskelle

•

•

Ahvenanmaata. Smakbyn-nimisessä makukylässä on ravintola, kahvila, tilakauppa, tislaamo, viinikellari sekä
konferenssitilat ja juhlahuoneisto. Ehdoton pysähdyspaikka Ahvenanmaan ruokamatkailijoille.
Lounaan jälkeen kuljetus Olutpanimo Stallhagenille, tutustuminen, maistiaiset
o Stallhagenin panimossa olutta pannaan pienimuotoisesti ja käsityönä. Luovuudestaan tunnettu
panimomestari Matte Ekholm antaa oluen kypsyä kaikessa rauhassa ja lisää olueen mielellään paikallisia
makuja, kuten hunajaa ja mustikkaa. Stallhagen sai kunnian rekonstruoida maailman vanhimpiin
kuuluvan, noin 170-vuotisen oluen, jota nostettiin Ahvenanmaan saaristosta vuonna 2010 löydetystä
laivahylystä. Stallhagen Historic Beer -olutta on nyt kahta makua: olut 1842 on ainutlaatuinen
keräilyharvinaisuus käsin puhalletussa pullossa ja sille erityisesti valmistetussa puulaatikossa, kun taas
olutta 1843 valmistetaan suurempia määriä.
o Pub Stallhagen sijaitsee samaa nimeä kantavan olutpanimon yhteydessä. Panimoravintola tunnetaan
maukkaasta lähiruuastaan ja reiluista annoksistaan. Ruokalista määräytyy paikallisten viljelijöiden päivän
sadon ja lähiruokayrittäjien parhaiden tuotteiden saatavuuden mukaan. Henkilökunta kertoo myös
mielellään, kuka on viljellyt juuri syömäsi porkkanan. Pubissa voit maistella eri olutlaatuja sopivien
herkkupalojen kanssa.Kuljetus Maarianhaminaan
Päivällinen ravintola Nautical'ssa

21.08. Sunnuntai
•
•

•

Omaa ohjelmaa
tai, jos kiinnostusta on, tutustuminen keskiaikaiseen kivikirkkoon, Finströmin kirkkoon:
o Finströmin kirkko eli Pyhän Mikaelin kirkko on pääosin harmaakivestä 1400-luvun loppupuolella tehty
tornillinen pitkäkirkko Ahvenanmaalla Finströmissä. Näyttävää luonnonkivistä holvimuurausta
vahvistavat kirkkosalissa tukevat vyökaaret ja seinäpinnasta voimakkaasti ulkonevat pilarit, joiden välissä
on leveät pyörökaariset aukot. Kirkko entistettiin perusteellisesti vuosina 1967–1970.Kirkossa on
istumapaikkoja 435 hengelle ja 18-äänikertaiset urut, jotka on rakentanut Hans Heinrich vuonna 1974.
Ne korvasivat kirkon vanhat, vuodelta 1768 peräisin olleet urut, jotka ovat edelleen käyttökuntoisina
kirkon asehuoneessa. Alttaritauluna on Lennart Segerstrålen tekemä lasimaalaus Syntien sovitus
vuodelta 1947. Kirkossa oleva saarnastuoli on peräisin 1600-luvulta ja se sijaitsee melko harvinaiseen
tapaan alttarin oikealla puolella. Lisäksi kirkossa on useita keskiaikaisia veistoksia sekä 1400-luvulta
peräisin oleva alttarikaappi. Kirkon tornin oletetaan olleen esikuvana arkkitehti´Lars Sonckin
suunnitteleman Tampereen tuomiokirkon tornille. Sonck kasvoi 7-vuotiaasta lähtien Ahvenanmaalla,
jossa hänen isänsä oli Finströmin kirkkoherrana. (Wikipedia)
Kotiinpaluu, lento MHQ klo 10.35 → HEL klo 11.25 tai MHQ klo 19.50 → HEL klo 20.45 tai
laiva klo.14.25 Maarianhamina-Turku klo.19.50

HINTA-ARVIO
laivamatka Turku-Maarianhamina-Turku
lento HEL-MHQ-HEL
yöpymiset, lauantain ohjelma kuljetuksineen ja oppaineen, yksi lounas, kaksi päivällistä

€/hlö
18,00
99,00
350,00

Hinnat alustavia

Suunnitteilla keväälle
on tutustuminen Eero Aarnion näyttelyyn designmuseossa huhtikuussa, näyttely on avoinna 8.4.- 25.9.2016

