
 

 

 

 

Ahvenamaa õppereisi programm 

 

1. päev L 25. mai 

Kell 3.00 väljasõit Värskast ja vajadusel teistest kokkulepitud kohtadest. Tallinnas D-terminalis peab grupp 

olema hiljemalt kell 6.30. 

Kell 7.30 väljub Tallinki laev Helsingisse. Hommikusöök laevas. Saabumine Helsingisse kell 9.30. 

Sõit Helsingi - Galtby. Teel Helsingist Turu poole teeme lõunasöögipeatuse (näiteks kiire lõuna võimalus 

söögikohas ABC Tammisilta Paimio). 

15.15 praamisõit suunal Galtby - Kökar. Kökaril ollakse kell 17.35. Kökar on maaliline meremeeste saar, kust 

leiame vana kiriku kaljusel rannikul ja keskaegse kloostri varemed. 

Sõit majutuskohta hotelli Brudhäll hotell & restaurang (2-kohalised toad). http://brudhall.com/ 

Õhtusöök hotellis (lõhesupp ja Ahvenamaa pannkook). Õhtusöögi ajal tutvume ka hotelli ja selle loo ning 

teenuste ja tegevusega. 

Päevane marsruut kaart: https://goo.gl/maps/wnXFQkQfU412 

 

2. päev P 26. mai 

Hommikusöök majutuskohas. 

Ennelõuna möödub Kökari saarel ettevõtteid külastades. 

Kell 10.00 külastame õunakasvatajat Peders Aplagård. Oma õuntest valmistavad nad erinevaid tooteid, nagu 

alkoholivaba õunasiider ja õunasalsa. Suvehooajal töötab ka nende väike kohvik koos käsitööpoega, kust on 

võimalik osta nende endi tooteid. http://www.aplagarden.ax/ 

Kell 11.30 pagarikoja Skärgårdsbröd Kökar Ab külastus. Pagarikoja asutajad kolisid Helsingist Kökarile, et 

leida seal oma võti elu kvaliteedini. Tutvume pagarikoja, selle saamisloo ja tegevusega. Degusteerime 

tooteid, sööme lõunat ja joome kohvi. http://www.casper.fi/casper.fi/skargardsbutiken/?lang=swe 

14.00- 16.30 Praamisõit marsruudil Kökar - Långnäs. 

24.-26. mail 2019 toimub Ahvenamaal Åland Grönskar ehk sarnane sündmus meie avatud talude päevaga. 

Peale praamisõitu Långnäsile jõudes võiks sealsete (ja ka Lemlandi valla) talude seast valida ühe 

külastamiseks ja õhtusöögi söömiseks. Sellel osalevad talud ja ettevõtted selguvad jaanuaris 

Seejärel sõidame Eckerösse. Väike tutvus Eckeröga. Majutus Eckerö lähedal kämpingus Eckerö Camping 

and Stugor (4-kohalistes käpingmajades on dušš, WC, kööginurk, iga maja juurde kuulub väike grill; lisaks on 

kogu kämpingu territooriumil kaks grilliplatsi ühiskasutuseks). http://eckerocamping.ax/ 

Majutuskohta jõuame orienteeruvalt kell 20. 

Päevane kaart: https://goo.gl/maps/Ymyp9838Lb92 

 

3. päev E 27. mai 

Hommikusöök majutuskohas. 

Päeva põhirõhk on erinevate võrgustike esindajatega kohtumisel. 

Kell 8.00 alustame teekonda Mariehamni. 

Kell 9.00 -11.00 ühine kohtumine Ahvenamaa kohaliku omavalitsuse esindajate http://www.regeringen.ax/ ja 

turismiarendaja(te)ga http://www.visitaland.com/en/ Kohtumise eesmärgiks on saada esmane ülevaade 

Ahvenamaast, selle arendamisest ja suundadest ning rääkida taastuvenergia kasutamisest piirkonnas. 

11.30 jalutame samas lähedal asuva Ahvenamaa Kunsti- ja Käsitööassotsiatsiooni kontorisse ja galeriisse, et 

saada ülevaade käsitöövõrgustiku tööst ja kohtuda selle eestvedaja Hanna Wiik-Rosenqvistiga. 

www.konsthantverk.ax 

Seejärel väike bussitiir Mariehamniga tutvumiseks. 

Kell 13 lõuna. Näiteks merekvartali söögikohas Pub Niska http://pubniska.com/ 

Peale lõunasööki vaba aeg Mariehamni merekvartalis Sjökvartet http://www.sjokvarteret.ax/kopia-pa-finnish, 

mis on seotud mitmete Leader programmi projektidega. Merekvartalis käime käsitöömajas SALT, kus asuvad 

kauplused ja stuudiod. http://www.salt.ax/ 
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Kell 16.00 külastame Jomalas keskust Ålands Landsbygdscentrum. Seal töötavad koos mitmete võrgustike 

ja valdkondade eestvedajad. Kohtumine järgnevate võrgustike esindajatega: 

Lena Brenner, Ahvenamaa maapiirkonna arendaja, kelle võrgustikku kuuluvad väikesed kohalikud ettevõtjad 

http://landsbygd.ax/landsbygdsutveckling/ 

Ahvenamaa leader programm, kontaktisik Alexandra de Haas https://leader.ax/sv/start/ 

Anita Lundin, avatud talude päevade Åland Grönskar ja Skördefesten korraldaja http://alandgronskar .ax/ 

Õhtusöök kell 18.30 pubis Stallhagen koos ekskursiooniga pruulikojas ja õllede degusteerimisega. 

Stallhagen on kohalik pruulikoda ja restoran, mis on lisaks aktiivne ka mitmel muul alal. 

http://www.stallhagen.com/en 

Päevane marsruut kaardil: https://goo.gl/maps/1mrK2nv8E8L2 

 

4. päev T 28. mai 

Hommikusöök majutuskohas. 

Päeva põhirõhk on ettevõtete külastamisel. Väljasõit kell 9.15. 

Alustame päeva Eckerö Posti- ja Tollimaja külastamisega (kell 9.30). Hoone ehitati 19. sajandi alguses, kui 

Eckeröst sai Venemaa läänepoolseim punkt Balti merel. Uus piir vajas ruume posti- ja tolliametnikele. Täna 

on hoone saare külaliste päralt. Majas tegutseb Postitee muuseum,  külalisapartment Kunstnike Residents, 

bistroo Tsarevna https://www.tsarevna.ax/ ja šokolaadikommide valmistaja Mercedes Chocolaterie 

http://amorina.ax/en/ Lisaks on seal ruumid näituste ja ürituste korraldamise jaoks. Näiteks avatakse 4. mail 

seal Ahvenamaa käsitööassotsiatsiooni kaasalöömisel Hiiumaa, Bornholdi, Gotlandi ja Ahvenamaa 

käsitööliste ühisnäitus. Näeme, kuidas maja on ühelt poolt turismiatraktsioon, teisalt tegutsevad seal 

kohalikud väikeettevõtted. http://www.postochtullhuset.ax/sv/ 

Kell 12.00 lambakasvatusettevõtte Marskogens lamm külastus ja degusteerimine. Tegemist on väikese 

pereettevõttega, kellel on ka oma tapamaja. Valmistatakse vorste ja suitsutatakse liha. Talupoest saab osta 

nii nende lihatooteid kui ka muud Ahvenamaal valminud kaupa. https://marskogens.wordpress.com/ 

Kell 13.30 lõuna restoranis Smakbyn ja kohtumine selle peakoka Micke Björklundiga. Tal on Ahvenamaal 

mitmeid restorane ning palju ideid arendamaks kohalikku toitu ja käsitööd. https://smakbyn.ax/ 

Peale lõunat (kell 15) külastame Kastelholmi kindlust, kus kunagi elas Rootsi kuningas Gustav Vasa. 

Kell 16 külastame väikest juustutootjat Mattas Gårdsmejerit. Pereettevõte alustas erinevate juustude ja 

jogurti tootmisega 2015. aasta lõpus. Lisaks piimalehmadele kasvatatakse talus teravilja, kartulit, sibulat ja 

õliseemneid. Suvisel ajal on vanas aidas avatud ka kohvik. http://www.mattas.ax/ 

Seejärel suundume põhjarannikult tagasi lõuna poole. 

Hiline õhtusöök restoranis Västerrö (algus kell 20). Anders Westerberg ja Maria Sten-Westerberg elavad 

Ahvenamaa lõunarannikul mere ääres. Oma restoranis pakuvad nad kala ja juurde seda, mis nende aias 

kasvab. http://vasterro.ax/   

Kesköö paiku on vaja olla Mariehamnis sadamas. 

Päevane marsruut kaardil: https://goo.gl/maps/Gzw7BTdzyTD2 

 

5. päev K 29. mai 

Praam väljub kell 1.00 Mariehamnist Tallinnasse. 

Alates 7.00 hommikusöök laevas. 

Saabumine kolmapäeva hommikul kell 10 Tallinnasse. Algab tagasitee Setomaale. 

Tagasi Värskas oleme kella 14-15 paiku. 
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