YLLÄTYSPUHELU: Osataanko neuvoa
suurmiesten muistokohteeseen?
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Matkailija suunnittelee vierailua suomalaisten
suurmiesten syntymä- ja asuinpaikoissa. Millä
tavalla kohteiden esittely on järjestetty?
Näitä kysyttiin:
1) Onko kohde avoinna kesällä?
2) Onko opastusta tarjolla?
3) Onko tarjolla kahviopalveluja?
4) Miten kohde sopii liikuntaesteiselle?

Ilmari Kiannon Turjanlinna
Suomussalmen matkailutoimisto
1) Turjanlinnaan on järjestetty päivittäisliikenne laivalla. Risteilyt
alkavat 27.6. ja päättyvät 14.8. Hinta on aikuisilta 14 euroa ja 4-12 vuotiailta seitsemän euroa.
2) Kyllä on. Hinta sisältää laivamatkan ja sisäänpääsyn ja perillä
opas kertoo paikan historiasta.
3) Laivan alakerrassa on kahvio, josta saa kahvia ja pullaa ja siellä
on myös A-oikeudet.
4) Ainakin laivan kannelle pääsee helposti ja se on osittain katettu.
Kahvioon on aika jyrkät portaat. Turjanlinnassa on epätasaista ja
osittain kivikkoista maastoa ja 30 kappaletta portaita. Meillä on
varoitettu, että huonokuntoisella voi olla vaikeaa liikkua, mutta se
riippuu henkilöstä.
4 tähteä

Kommentti:
Nuorelta kuulostava naishenkilö lasketteli vastaukset reippaasti
ja miettimättä eikä mikään jäänyt soittajalle epäselväksi.
Portaiden määrän tietäminen hymyilytti. Ilmeisesti
liikuntaesteisten pääsystä Turjanlinnaan on keskusteltu
aikaisemminkin ja asia on otettu matkailutoimistossa vakavasti.

Urho Kekkosen syntymäkoti
Lepikon torppa Pielaveden kunta
1) Kyllä se on auki, mutta nyt olen sellaisessa paikassa etten pysty
tarkistamaan tarkkoja aukioloaikoja ja pääsymaksuja. Voisinko
soittaa sinulle myöhemmin?
2) Kesällä on tarjolla oppaan palvelu. On mahdollista saada myös
nauhoitettu opastus.
3) Ravintola on, mutta toistaiseksi on epävarmaa löydetäänkö yrittäjä
pitämään sitä kesällä auki. Torpasta ei ole pitkä matka keskustaan,
jossa on paljon kahvipaikkoja.
4) Torppaan on pieni kynnys eikä luiskaa ole, mutta jos on auttajia
niin varmasti sisälle pääsee.
3 tähteä
Kommentti:
Puhelu ohjattiin kunnan vaihteesta hallinto-osaston
arkistosihteerille eivätkä soittajan odotukset olleet korkealla.
Rouva kuitenkin vastasi asiantuntevasti mihin kykeni ja oli
halukas täydentämään puuttuvat tiedot myöhemmin. Yksi tähti
putosi Pielaveden kunnan organisaatiokaavion takia. Jollakin
henkilöllä pitäisi olla Kekkos-infopaketti aina mukanaan.
Arkistosihteeri ei kuulosta tehtävään oikealta henkilöltä.

Juhani Ahon syntymäkoti
Väärnin pappila Lapinlahti
1) Väärnin pappila on auki 11.7.-21.8. joka päivä kello 11-17.
Pääsymaksua ei minun tietääkseni ole.
2) On opas eli pappilan emäntä, kirjailija Minna Kettunen. Väärnin
nettisivuilla on enemmän tietoa ja voin antaa sinulle Minnan
puhelinnumeron.
3) Tilauksesta.
4) Pappila on vastikään remontoitu ja siellä on luiskat, mutta
kannattaa varmistaa asia. Kyseessä on vanha pappilarakennus,
jossa on paljon rappuja.
3 tähteä
Kommentti:
Puhelu ohjattiin kunnan kulttuurikoordinaattorille, joka vastasi
mihin kykeni ja neuvoi ottamaan yhteyttä suoraan Väärnin
pappilaan. Yhden tähden putoaminen sen johdosta ettei
soittajaa vaihteesta tai kulttuurikoordinaattorin toimesta ohjattu
välittömästi soittamaan pappilaan voi tuntua niuhottamiselta,
mutta Suomussalmen matkailutoimiston palveluun verrattuna
Lapinlahti jäi Pielaveden lailla kakkoseksi.

Mikko Niskasen Käpykolo
Äänekosken kaupunki
1) Kysyt vaikeita... tietäisiköhän... odota minä kysyn tietääkö
kukaan... (odotusta). Vahtimestari sanoi että tällainen kuin Jorma
Niskanen on Mikko Niskasen poika ja hän voisi tietää... Tällainen
yritys kuin Sähkö-Niskanen vai mikä sen liikkeen nimi on... minun
mielestäni Käpykolo on yksityiskäytössä.
2) 3) 4) 1 tähti
Kommentti:
Kuka ihmeen Mikko Niskanen. Yksittäiset vaihteenhoitaja tai
vahtimestari eivät ole velvollisia vaalimaan kotikaupunkinsa
puolesta Suomen kuuluisimpiin kuuluvan ohjaajan muistoa,
mutta parhaansa he yrittivät. Yksi tähti kaupungin toiminnalle.
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