
 

   
8-9.7.2022 Kesäinen kulttuurimatka Savonlinnan oopperajuhlille, Georges Bizetin Carmen! 

 
Kahden päivän matkaan sisältyy mm. oma bussi, majoitus Pietari Kylliäisessä aamiaisineen, tervetulojuoma, 
oopperaliput A-katsomossa hyvillä paikoilla. Heinolan museo sekä taidekeskus Salmelan vierailut. 
Oopperamatkan ateriat nautitaan Kenkäveron ja Tertin kartanon kesäisissä pitopöydissä.  

 
Matkaohjelma lyhyesti 
 

1. päivä 8.7.2022 Perjantai 
Aamulla klo 8.00 kokoonnumme Helsingissä Mikonkadun tilausajolaiturilla, Aleksis Kiven patsaan läheisyydessä.  
Pysähdymme tauolle Lahden Renkomäen ABC-llä, josta matka jatkuu Heinolan taide- ja kaupunginmuseon 
näyttelyihin. Kaupunginmuseo: Ruokajuurilla (näyttely ruoan kulttuurihistoriasta yms.). 
Alun perin kauppias Ulrik Lindholmin (1825–90) kotina ja sittemmin kaupungin Raatihuoneena  
palvellut (1898–83) nykyisin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu rakennus on kokenut ja nähnyt 
vuosikymmenten varrella monia vaiheita. Kihlakunnanoikeus muutti raatihuoneelta uuteen Valtion virastotaloon 
1980-luvun alussa, jolloin vanha rakennus päätettiin kunnostaa museoksi. Talo avattiin kaupunginmuseona 1984. 
Talotekniikka uusittiin perusteellisesti vuosina 2018–19 toteutetussa remontissa. Rakennuksen alkuperäistä  
henkeä pyrittiin palauttamaan mahdollisuuksien mukaan muun muassa avaamalla oviaukkoja ja kunnostamalla 
lattioita. Myös kuisti uusittiin. 
Taidemuseo: Rikki! Keramiikkakommentteja. Kolmen taiteilijan yhteisnäyttely, jossa pääosassa ovat 
keramiikkaveistokset. (Taidemuseossa on esillä myös vanhaa keramiikkaa: posliinifiguureja, kippoja ja kuppeja).  
Taiteilijat ovat Tuula Lehtinen, Maria Stereo ja Niina Villanueva. 

 
Lounas nautitaan Mikkelissä kenkäveron pappilaravintolassa. Aikaa myös ostoksille myymälöissä. 
Savonlinnaan saavutaan myöhemmin iltapäivällä ja majoittuminen Pietari Kylliäiseen.  
Ennen oopperaa nautimme hotellilla tervetulojuoman. 

Illalla klo 19:00 Georges Bizet Carmen (n. 3 t.15 min, yksi väliaika) 
Carmen on kiihkeä ja kesytön. Se on vapaan naisen lakeja tottelematonta rakkautta, polttavaa intohimoa,  
mustasukkaisuutta ja kohtalonuskoa. Syvemmälle katsottaessa maailman suosituimmasta oopperasta avautuu  
lisää kerroksia: Ehkä Carmenin levottomuutta lietsoo perustavaa laatua oleva tarve kuulua johonkin ja jollekin. 

”Carmenin elämän ja rakkauden nälkä on äärimmäisen kiehtovaa. Taiteilijana ymmärrän hänen paloaan ja 
intohimoaan.  
Tuli mitä tuli, niin sydämellä mennään”, sanoo nimiroolissa leiskuva Tuija Knihtilä. 
Mukana ovat myös mm. Marjukka Tepponen ja Annika Leino, Cardiffin Singer of the World -laulukilpailun voittaja  
Andrei Kymach sekä ilmiömäinen Amadi Lagha (Don José), jonka yleisö taputti toistamaan aariansa  
kesällä 2018 Turandotissa. Bizet punoi sävellykseensä sevillalaisen poljennon, mutta myös oman kulttuurinsa 
ranskalaisen hienostuneisuuden ja kepeyden. Carmen on osoitus Bizet’n dramaturgisesta vaistosta.  
Luvassa on unohtumaton ilta. 



 

 2.          päivä 9.7.2022 Lauantai 
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä aikaa käydä Savonlinnan torilla. 
Puolilta päivin matka jatkuu kohti Mikkeliä ja saavumme viehättävään Tertin kartanoon. 
Ennen lounasta aikaa käyskennellä puutarhassa ja putiikeissa. 

  
Matka jatkuu kohti Mäntyharjua ja Salmelan taidenäyttelyitä.  
Kesän 2022 kuvataidenäyttelyn taiteilijat: Tero Laaksonen, Tuulikki Pietilä, Hannele Kylänpää, Jan Neva, 
Ukri Merikanto, Esa Riippa, Riku Riippa, Kaisamaisa Erämies, Anniina Vainionpää, Johanna Häiväoja,  
François Blosseville, Kaisa-Tuulia Tuomi, Tuomo Rosenlund & Johanna Pohjavirta, Juliana Hyrri, Joel Sievers,  
Samuli Alonen, Asta Caplan, Helena Vaari, Essi Peltonen ja Tiina Torkkeli.  
(https://taidekeskussalmela.fi/nayttelyt?mc_cid=73689ced01&mc_eid=3fe8f43e48). 
 
Paluumatkalla pysähdys Renkomäen ABC-llä. Alkuillasta saavutaan Helsinkiin n. klo 20:00. 
 
 
Hintaan sisältyy:    
*Tilausbussikuljetukset ohjelman mukaan  
*Majoitus 2 tai 1 hengen huoneessa aamiaisella Hotelli Pietari Kylliäinen. 
*2 lounasta  
*Tervetulojuoma 
*Oopperalippu A-katsomossa  
*Sisäänpääsymaksut ja opastetut kierrokset Heinolan museoissa ja Salmelassa 
 *Matkanjohtajan palvelut kokomatkan ajan 
* Alv 
 
Matkan hinta 648 €/hlö kahden hengen huoneessa  
Yhden hengen huonelisä +58 € (yhden hengen huoneita rajoitettu määrä) 
 
Matkan järjestäjä SoileTours Oy on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä   
puhelin: 09- 41 29 344   info@soiletours.com.  
www.soiletours.com   
KKV 3725/00/MjU     
Small 24955.  
 


