Öppna Portar -program 2016
Anmälda gårdar, trädgårdar och kulturbesöksändamål till evenemanget år 2016
besöksobjekt har öppet 18.-19.6 kl. 10-18 om inte annat nämns i texten.
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Heikura Anne & Vesa, Västra långgatan 17
I stallet bildkonstnär Anne Heikuras konstutställning. Huset byggdes av köpman Sandberg år
1850. Huset har haft flera ägare och före nuvarande ägaren ägdes huset av stadsdirektör
Dahlström. Efter att Dahlströms flyttade bort var huset tomt i ca 15 år. Vacker glasveranda,
gammal gårdsbyggnad. På glasverandan förevisas dockhus från Kristinestad. Välkommen!
Kronofogde Starckes gamla hus, Kyrkogatan 1
Besökarna har möjlighet att bekanta sig med huset.
En sal i ena ändan av huset på Kyrkogatan har inretts till krog och ett annat rum har reserverats
för andra nöjen. ”Syndens näste” är en folkets krog från början av 1900-talet som man hittat
information om i arkiven. Här fanns en krog (Stadskällaren) där man i huvudsak avnjöt drycker,
men en liten munsbit var obligatorisk för att komma åt drycken. Enligt vad som skrivits om stället
var det ett tillhåll för otuktigt kvinnfolk som skapade oordning. I den tidens tidningar gick stället
under benämningen ”Syndens näste”.
Recado ensemblen bjuder på musikunderhållning på lördagen den 18.6 kl. 12.00 i
Kronofogde Starckes gamla hus.
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Ulrika Eleonora kyrka
Besöksgård och möjlighet att bekanta sig med kyrkan.
Barockmusik lördagen den 18.6 kl. 13 i Ulrika Eleonora kyrka. Juha Runsala, violin, Leena
Koistinaho, cembalo och Raili Bergqvist, klarinett.
Kristinestads första träkyrka byggdes under åren 1654-1658 på det ställe där nuvarande Ulrika
Eleonora kyrka står, men den brann ner 16.6.1697. I dess ställe byggdes Ulrika Eleonora kyrka
som blev färdig år 1700. Kyrkan har restaurerats och togs på nytt i bruk år 1965. Träkyrkan är en
typisk kustkyrka med votivskepp hängande i taket. Skeppsbyggnadskonsten syns också på annat
sätt i kyrkan, t.ex. i innertakets konstruktion. På kyrkans gårdsplan finns en gammal gravgård, där
stadens framstående släkter är begravna, här finns också Kristinestads hjältegravar. I kyrkan hålls
några gudstjänster per år. Ulrika Eleonora är en populär vigselplats på sommaren.
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Gamla tullstugan/ Pesonen Terttu, Skoltorget
Tullstuga från 1720-talet/sommarbod. Väskor, keramik, smycken, förkläden, vävda mattor m.m.
Loppis. Arabia, Iittala - samlarobjekt. Du kan köpa Öppna Portar-armband från Tullstugan också.
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Riissanen Leena & Sture, Västra långgatan 6
Besöksgård. Design Aulikkis unikt handarbete av hobbylera, trädgårdsmosaik, lapptäcken,
hantverksdemonstration.
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Jylli Pasi, Östra långgatan 47 / Västra långgatan 8
Kom och bekanta dig med skeppsredare Krepelins hus som byggdes 1812. På gårdsplanen finns
även ett hotell. Gårdsloppis - välkommen med avgiftsfri försäljningsplats, tfn. 040 0661 434.
Gårdscafé. Auktion lördagen den 18.6 kl. 11-14 på den välkända auktionskammaren!
Brahegården, Östra långgatan 45
Nigeriansk Buffé lördagen den 18.6 kl. 11-18
Nigerianska specialititeter som t.ex. Jollof rice, Moi moi och Zobo serveras.
Recept ur boken: SOLDOUT av Hope Nwosu
15 € vuxna, 8 € under 12 år och under 6 år gratis.
En del av intäkterna går till publicering av boken.
Hämäläinen Marit, Östra långgatan 43
Slappna av på gårdscafét i den frodiga och stämningsfulla trädgården och bekanta dig samtidigt
med gårdsbyggnaden som renoveras.
Galleri Spectra, Skolgatan 10
Servering, kultur- och byggnadstradition, utställning och bildkonst. Konstföreningen Spectras
medlemmars Öppna portar SAMUTSTÄLLNING i gemytliga och stämningsfulla Spectra galleriet.
Kaffe med dopp och saft.
Teater Huuliveikkos glada, färgsprakande och interaktiva föreställningar KAKSI PELLEÄ
den lördagen 18.6 på Galleri Spectras gårdsplan (vid regn på Brahegården).
Föreställningar:
kl. 12 fjolliga tandläkaren
kl.13 jättesåpbubbeltävling
kl. 14 magi och magiska ballonger
kl. 15 såpbubblor, magi och magiska ballonger
Förevisats tidigare runt om i Finland; första gången redan 2001. Gruppen har uppträtt på båtar, i
Estland, Ungern, Polen och Spanien.
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Heikkilä Ann-Louise & Johnny, Skolgatan 12/Västra långgatan 9
Servering, restaureringsobjekt: många olika renoveringsskeden på gång. Trädgård och loppis.
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Villa Christina/ Backman Rita, Skolgatan 7
Travelling by Art - konst ur privat samling i studion. Te och irakiskt bröd med köttfärs. Trädgården
är ett blommande berg.
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Kankaanpää Heli & Andlin Tom, Östra långgatan 37
Besöksgård.
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Pursiainen Johanna & Olli, Östra långgatan 36
Intressanta och sällsynta samlarföremål. Etiketter, karamellpapper, apoteksrecept, postkort,
Arabiakannor mm. På plats finns även Kauko Välimäki från Alavus som i 67 år samlat olika föremål.
Ta med eget föremål eller en bild av det så får du en bedömning av dess värde av en erfaren
samlare.
Rusk Karin, Östra långgatan 34
Ett stund med japansk avslappnande reikibehandling på gården och servering.
Kamlin Anja & Mikael, Östra långgatan 31
Den södra delen av huset är byggt 1819 och tillbyggnaden med port mot non byggdes 1997.
Trädgården i dess nuvarande utseende har tillkommit efterhand under år 1994 till dagsdatum.
Vi bjuder även på Loppis med häst och ridprylar samt plock ur ”hemmets skatter.” Välkomna!
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Bergström Marina & Kuokkala Juha-Pekka, Östra långgatan 21
Charmig stuga från 1700-talet vid Kvarnberget. Renoveringen har pågått sedan sommaren 2013.
Smoothie-bar och möjlighet att titta in i huset under lördagen. Öppet endast på lördagen.
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Kärkkäinen Raija & Eero, Östra långgatan 19
Utställning av hantverk, keramik, tavlor och textiltryck. Trädgård.
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Sundberg Nina & Bror-Erik, Strandgatan 9
Besöksgård.
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Hemslöjdsgården i Kristinestad, Strandgatan 18
STICKFROSSA på Hemslöjdsgården i samband med Öppna Portar. Utställning av broderade
dukar. Förevisning av sommarens nya modell- och garn nyheter. I årets välgörenhetskampanj
stickar vi cytomössor till Vasa centralsjukhus. Kaffeservering med hembakat salt och sött.
Glad positivmusik av den berömnda positivhalaren Rodolfo lördagen den 18.6 kl. 15.00-15.30 på
Hemslöjdgården.
Utställning Dockhus och olika hantverk. Pirjo Rajasalos miniatyrer till
salu. Kati Lagerströms silver design, sked och gaffelsmycken.
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Vänstugan Primula, Strandgatan 18
Vänstugan Primula finns till för dig som är dagledig och känner för en pratstund och en kopp
kaffe. Primula erbjuder social samvaro och sysselsättning.
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Vesterbacka Päivi, Keramikstudio - Keramiikkastudio, Rantakatu 18
Arbetsdemonstrationer, bruks- och konstkeramik från Keramikstudion i Kristinestad.
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Kulturhuset Dux, Sjögatan 21/Strandgatan 22
Dux Café Kaffe öppet 18.-19.6 klo 10-18. Pysselvrå för barn i foajén.
Konstutställning TILLSAMMANS av konstnären Natalia Kaleva och invandrare/asylsökande i
foajén.
KEHOKO: konstverk för flera sinnen som berättar om kroppens funktioner på lördagen den 18.6 kl.
11.00, 12.00 och 13.00 i Dux. Småbarnsteater AEIOU´s belönade föreställning i stora salen. Duka in

i den interaktiva vandringsteater. Max 30 deltagare i KEHOKO -föreställning.
Söndagen den 19.6 kl. 13-15 kaffekonsert med pianisten Harry Kinos i foajén. Sång: Julia Grannas.
Teater Huuliveikkos glada, färgsprakande och interaktiva föreställningar KAKSI PELLEÄ den
söndagen 19.6 på Kulturhuset Dux gårdsplan (vid regn i Dux-salen).
Föreställningar:
kl. 12 fjolliga tandläkaren
kl.13 jättesåpbubbeltävling
kl. 14 magi och magiska ballonger
kl. 15 såpbubblor, magi och magiska ballonger
Förevisats tidigare runt om i Finland; första gången redan 2001. Gruppen har uppträtt på båtar,
i Estland, Ungern, Polen och Spanien.
Ett österbottniskt bokförlag presenterar böcker: romaner, lyrik, hälso-och naturböcker samt
deckare-äventyrsböcker av Kristian Peltoniemi II. I dem utspelar sig händelserna i
Kristinestadslandskap. Välkomna att bekanta er med bokutställningen i Kulturhuset Dux!
Färdigt ett litet bokförlag.
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Matildas gård / Kontortjänst Langels, Langels Hjördis & Roger, Strandgatan 49
74m² i två våningar, nyligen fullständigt renoverad, inredning från Möbel-Mikael. Den nya
gårdsplanen, dvs. trädgården har planerats av Harjunpään taimisto. Bostaden till salu.
Handelshuset Corner, Östra långgatan 53-55
Recado bjuder på musikunderhållning på lördagen den 18.6 kl. 15.00 i Handelshuset Corner.
Vid regn 50- och 60-tals dansbandet Shagentz spelar Rock’n’Roll lördagen den 18.6 kl.
11.15-12.00 och 13.00-13.45 samt konsert av BopCatz (vid regn)på söndagen den 19.6 kl
14.00 i Handelshuset Corner.
Stadsbiblioteket och tidningsläsesalen, Salutorget 1
Medverkar lö 18.6 kl. 10-14.
Februari 1984 öppnades stadsbiblioteket i det s.k. Wendelinska huset vid Salutorget. Man har
strävat till att att göra husets inre trivsamt genom att bibehålla dess ursprungliga atmosfär. De
vackra kakelugnarna och den pilasterförsedda fasaden ger en speciell prägel åt
biblioteksbyggnaden, som är ett av de bäst bevarade trähusen från 1800-talet. I samma hus finns
också ett sjöfartshistoriskt museum.
Glad positivmusik av den berömnda positivhalaren Rodolfo söndagen den 19.6 kl. 14.0014.30 framför biblioteket.
City Tour - Hop On Hop Off -stadståget Lilliput startar varje halvtimme (med början kl. 10.00) från
stadsbiblioteket på Salutorget. Hållplatser vid Kolargränden, Norra tullstugan, Kristinahallen,
Rådhuset, Metodistkyrkan och Badhusparken. Dagskortet kostar 5 € och kan köpas på tåget. Du
kan stiga av och hoppa på igen så ofta du vill!

26

Sjöfartsmuseet, Salutorget 1
I skeppsredare Wendelins före detta segelmakeri (bibliotekshusets övervåning)
finns Sjöfartsmuseet, med sina fantastiska samlingar, öppet 18–19.6 kl. 10-15.
Bokningar: 040 359 0450

27

Jungman Restaurant Café Bar, Sjögatan 8
VAU-DE-VILLE! Aarno Paakkari - en pianist på cykel! Instrumentet, spelmannen och
transportmedlet i samma paket! Jazz - rhythm and blues – stride (krogstil)-piano.
Bonga en pianist på cykel på Kristinestads gator kl. 12 båda dagarna vid Restaurant Café
Bar Jungman!
På lördagskvällen 18.6 kl. 20 uppträder pianisten Aarno Paakkari i Restaurant Café Bar Jungman.
Harjunpään Taimisto. På Restaurang Jungmans gård.
Trädgårdens fleråriga växter eller perenner. Bonga härliga nyheter! Trädgårdsmästaren ger tips och
råd för din trädgård. Vi planerar och bygger olika slags gårdsplaner enligt kundernas önskemål.
Harjunpään Taimisto, Bötom, 040 0160 971, facebook.com/perennataimisto, www.perennat.fi.

28

Lebellska köpmansgården / Felénska huset, Strandgatan 51-53/Östra långgatan 48
Vi visar en typisk 1700-tals gårdsplan med bagarstuga och många uthus som omger en öppen gård,
humlegård och ett kryddland. Ett av härbrena och saltmagasinet är öppet.
Utställning av förtjusande keramik av Raija och James Murray på gården (vid regn i fähuset
på gården).
Lebellska köpmansgården är öppen kl. 11-15 båda dagarna.
Servering i Felénska huset, Strandgatan 53 båda dagarna kl. 11-15 samt en utställning av
gamla Kristinestadsfotografier.
Bli vän med örter – ABC för hemträdgårdar. Örtodling i ord, bilder och genom
smaklökarna. Eija Tuukkanen, Hushålls- och hemträdgårdsexpert
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry
lö. 18.6 kl. 11-13 och 14-16 på Lebellska köpmansgårdens gård (vid regn på Felénska huset).
Fråga om örter och hemodling!
Glad positivmusik av den berömnda positivhalaren Rodolfo söndagen den 19.6 kl. 11.00-11.30
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Finska församlingscentret, Parmansgatan 4
Fisksoppa, bakverk och kaffe serveras lördag 18.6 kl. 11:00-15:00.
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Utter Margaretha, Strandgatan 55/ Östra långgatan 52
Gårdscafé (med väderreservation) och plantförsäljning.
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Lassfolkh Yvonne & Lennart, Strandgatan 46
Besöksgård. Hälsningar från Kristinestad! Jarkko Ikkelä-Koskis liten souvenir- och
vykortutställning i saltmagasinet. Konstutställning ”Möten” av bildkonstnär Maria LångforsLankoski på gårdsmiljön.
Hohenthal Marja-Liisa & Kim, Östra långgatan 67
Biodlare Petteri Helander på plats under båda dagarna kl. 10-18. Bin, bikupa och försäljning
av honung. Honung slungas om vädret tillåter och om det finns tillgång till ny honung.
Reinlund Margaretha, Östra långgatan 71
Sjökapten J.G. Parmans gård från år 1852. Där du kan sätta dig ner under äppelträna och njuta.
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Evars Margaretha & Herbert, Nygatan 1
Besöksgård.
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De Gamlas Hem, Strandgatan 77 / Östra långgatan 80
Besöksgård. 18.6 klockan 10-16 kaffeservering med musik.
Glad positivmusik av den berömnda positivhalaren Rodolfo lördagen den 18.6 kl. 12.00-12.30.
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Gula Paviljongen parkområde, Badhusparken /barnens lekpark
Slappna av en stund med joga i Badhusparken lör. 18. Vi gör sitt jogaövningar som passar
alla övningarna börjar jämna timmar kl. 12.00, 13.00 och 14.00
Efter det kan du fortsätta beundra de vackra gårdarna med lättare sinne och kropp som ledare
fungerar jogalärare Aune Hakala PS. Vid regn är vi i danssalen i den intilliggande skolan, Västra
långgatan 34. Välkommen att pröva på lätta övningar, du kan hitta ett nytt sätt att sköta din
kropp. Avgift 5 €, betalas på platsen.
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Sjöfartsmagasinet, Strandgatan 62
Båtar, motorer och skalenliga miniatyrmodeller av skeppsvarv, Tjärhovet och
ångbåtsbrygga. Öppet 18.-19.6. kl. 10-15
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Trattoria Tranquillo, Salavägen 1
Pop-up café som sköts av personer med utvecklingsstörning. Merituulis och Kårkullas klienter
säljer hantverk, kaffe, bullar och mat.

39

Kristinestads Metodistförsamling, Staketgatan 35
Kyrkan invigdes den 2 september år 1900. Där ordnas verksamhet varje vecka. Under Öppna
Portar-dagarna ordnas loppis, och man serverar soppa med hembakt bröd, samt kaffe, te och
saft med läckra bakverk.
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Kallio Anna-Lena & Jaakko, Aitakatu 29
Förevisning av smidesarbeten, loppis.
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Julin Sinikka, Parmansgatan 6
Unik docksamling. Trädgård med loppis och bildkonst.
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Bostads Ab Rådhusparken Krs, Västra långgatan 19
Besöksgård. Shagentz 50- och 60-tals dansband spelar Rock´n Roll lördagen den 18.6 kl. 11.1512.00 och 13.00-13.45. Konsert av BopCatz söndagen den 19.6 kl. 14.00 på Bostads Ab
Rådhusparken gård. (Vid regn konserten ordnas i Handelshuset Corner).
Liisa Carlsson, Tjöckvägen 8 A och B
Ett stort köksträdgårdsland, sommarhönor, ett växthus med olika tomatsorter. Kom och se hur
jättepumpan växer. Till försäljning gårdens överproduktion och plantor samt mat från skogens
skafferi. En trädgårdsmästare på plats. Vi hyr ut för andra året två rum på övervåningen i
huvudbyggnaden via AIR bed and breakfast.
This is a blog from one of our quests (summer 2015):
https://maailmanaarella.com/2015/07/19/kristiinankaupungin-helmet-ja-ikimuistoinenairbnb- kokemus/
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Kristinestads gamla begravningsplats, Tjöckvägen 6 A
Kort rundvandring på Gamla begravningsplatsen i Kristinestad mellan kl. 14.00 och 15.00
under båda dagarna. Start vid parkeringsplatsen. Som guide fungerar Sauli Riitahuhta.
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Inre hamnen
I hamnen kan du bekanta dig med hamnkontorets nuvarande verksamhet:
Snickeriet Hamnverkstad visar snickarverkstaden som verkar i utrymmena och smakprov
av framtida produkter. I verkstaden kan du se Jim Björnis dokumentär om hur en gammal
stockbyggnad rivs och byggs upp igen.
Planeringsbyrå Talotuuma ger råd och tips om reparation och renovering av gamla hus.
Även ritningar och idéer till portar, staket, uthusbyggnader, omklädningsrum osv.
I samma utrymme kan du också se Camilla Forsén-Ströms konstutställning och avnjuta Öppna
Portarnas läckraste kaffe. I CupCake Café finns både söta och salta delikatesser.
Glad positivmusik av den berömnda positivhalaren Rodolfo lördagen den 18.6 kl. 16.00-16.30
i hamnbyggnaden.

46

47

Villa Aurora, Grankvist Nina & Mäkitalo Jan, Albinsgatan 3
Café, loppis, ridkläder och hästutrustning.
Bryggeri Toivo, Koppövägen 38
Besöksgård. Södra bryggeriet i Kristinestad, Bryggeri Toivo, grundades år 1862 på initiativ av
kopparslagaren Jeremias Sjöström, svarvarmästaren Johan Salin och bagar- och byggmästaren
Erik Nilsson. Efter nödåren på 1860-talet köpte bryggmästaren Fredrik Grutzmacher företaget år
1870. Under åtta år kom tyngdpunkten i verksamheten att ligga på ölbryggning.
År 1878 såldes bryggeriet till köpmannen Henrik Strandman, som efter tre år sålde verksamheten till
sjökapten Herman Hjulman. Ölframställning var inte Hjulmans gebit. Därför anställde han
bryggmästaren Waldemar Lindqvist att sköta bryggeriet. Lindqvist gifte sig med Hjulmans dotter, Ida.
För att glädja de unga tu gav sjökaptenen dem bryggeriet som bröllopsgåva.

Waldemar dog år 1905 och därefter försökte Ida sköta verksamheten tills hon anställde den
svenske bryggmästaren Sven Skade, som snart också blev ägare till bryggeriet. Sven Skade avled
år 1925. Efter hans död kom hans änka Irene att leda den omfattande affärsverksamheten. Hon
höll igång Kristinestads bryggeri, restaurerade företaget och planerade att återuppta
ölframställningen år 1932 då förbudslagen upphävdes. Men resurserna var otillräckliga och
verksamheten upphörde inom kort.
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Sjöqvist Sinikka & Gösta, Björnövägen 175
Huset byggt 1938, renoverat 1986. Husets historia finns på fotografier till åskådning. Japansk
trädgård på gården med springbrunnar. Miniatyrmodeller av barndomshem i Kristinestad.
Gösta Sjöqvist berättar om gårdens historia. Gratis saft med bulle och kex.
Galleria Gottorp, Engvall Stina, Skrattnäsvägen 353
Galleri Gottorp är en gård på landet fyra kilometer norr om Kristinestad. Gården ingärdas av gamla

stockbyggvader i vilka det sommartid arrangeras utställningar. Utställningarna är öppna
under Öppna Portar.
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Kilens Hembygdsgård, Kilvägen 90, Sideby
Naturskönt museiområde vid havet med ett trettiotal byggnader, som berättar historier om livet
och olika gamla yrken från 1700 - och 1800-talet. Guidade turer på beställning.
Kontaktuppgifter: www.kilen.fi, tfn 040 684 5080, e-post; info@kilen.fi.
Café och besöksgård. Hembakat kaffebröd båda dagarna kl. 12-17.
Paulgården och Twin House Winery, Lillhannus Paul, Perusvägen 300
Twin House Winery, framställning av bl.a. lokalt vin av svart vinbär. Paul Lillhannus verkade i
många år som morotsodlare. Hans idérikedom och innovativitet ledde till ett alternativt
användningsområde för andraklassens morötter som vanligen duger bara till djurfoder. Under
ett besök på gården får du höra närmare om hans visioner samt testa hans produkter.
Paulgården kan även erbjuda övernattning i stuga (2-6 personer). För bokningar kontakta gården
på 040-527 31 21 eller paul.lillhannus@agrolink.fi.

