
 

Lehdistötiedote 20.4.2017 

Piraattikerhon	  seikkailuja	  koko	  perheelle	  Ahvenanmaalla	  	  
	  
Lasten Piraattikerho tarjoaa lukuisia kiehtovia aktiviteetteja lapsivieraille. 
Ahvenanmaan merenkulkumuseo Maarianhaminassa on kiehtova kohde sekä isoille että pienille 
vieraille. Vuoden uutuuksiin kuuluu Ruby-laivarotan uusi leikkihuone ”Ruby ja meri”, jossa lapset 
voivat tutustua laivahylkyjen ja merieläinten maailmaan sekä merenneitojen luoliin. Pinnan 
yläpuolella voi leikkiä merentutkijaa tutkimusalus r/v Ebban kannella.  
Ahvenanmaan merenkulkumuseo valittiin Suomessa Vuoden museoksi 2017. 
 
Hotelli Park Alandia Maarianhaminassa tarjoaa lapsiperheille räätälöityä majoitusta. Hotellissa 
on lapsille oma leikkihuone sekä vastaanottotiski. Silloin tällöin hotelliin saapuu vieraisille myös 
itse Peppi Piraatti! 

Mariebadin uimahalli seikkailualtaineen sijaitsee kävelyetäisyydellä Maarianhaminan 
keskustasta. Uimahallissa kaikki voivat pulikoida piraijameressä ja uida Peppi Piraatin jännittävissä 
tunneleissa, ikään katsomatta. Mariebadin oma hyljemaskotti Selina Säl asustaa korkeassa 
tornissa, josta voi laskea alas 65-metristä vesiliukumäkeä pitkin.  

Ahvenanmaan länsiosassa sijaitseva Eckerö on erinomainen kohde lapsiperheille, joille on tarjolla 
paljon aktiviteetteja samalla alueella.  
Käringsund Resortin lomakylässä voi vuokrata polkuveneitä, pyöriä ja kajakkeja, pelata minigolfia 
ja osallistua koko perheen juoksutapahtumiin. Ahvenanmaan metsästys- ja kalastusmuseossa 
järjestetään askartelupäiviä tiistaisin heinäkuussa. Leklandet on hauska ja turvallinen lasten 
sisäleikkihalli, joka tarjoaa 5000 neliömetriä pomppulinnoja, pelejä ja puhallettavia leluja. Koko 
perheen puuhapuisto SmartPark on nykyaikainen ja pedagoginen huvipuisto, jossa lapset oppivat 
leikiten uusia asioita, esimerkiksi sen mistä ruoka tulee: autoradalla kuljetetaan maitoa meijeriin ja 
vihanneksia pellolta jalostukseen. 

Kastelholman linnan juuret Sundissa ulottuvat 1300-luvulle. Kiehtova linna kätkee muurien sisään 
paljon jännittäviä tarinoita, jotka saavat koko perheen mielikuvituksen liikkeelle. Linnassa 
pikkusoturit voivat kokeilla ritarinvarusteita ja hauskoja keskiaikaisia päähineitä! Kastelholman 
alueella sijaitsee myös vankilamuseo Vita Björn. 
Linnan vieressä on Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseo, jossa lapset viihtyvät vaikka koko päivän. 
Täällä voi tutustua puusta veistettyihin possuihin ja hevosiin ja tutkia vanhoja rakennuksia. 
Keskikesällä lapsille on myös askartelua ja vanhanajan puhdetöitä.  

Jan Karlsgårdenissa vierähtää helposti kokonainen päivä. Kun nälkä yllättää, kiikariinsa voi ottaa 
Smakbyn ravintolan, jossa saa nauttia vatsan täydeltä herkullisesta merirosvoruuasta. Smakbynin 
oma kokki Michael Björklund pyöräyttää sopivat lasten annokset puhtaista raaka-aineista. 

”Ahvenanmaa on ihanteellinen matkakohde lapsiperheille. Täällä voi viettää sekä aktiivista lomaa 
että nauttia rauhallisesta yhdessäolosta. Jokaiselle löytyy jotakin mieluista tekemistä. Puhdas ja 



kaunis saaristoluonto on rikkautemme. Meri on aina läsnä ja tarjoaa sekä rauhaa että huikeita 
seikkailuja,” toteaa Sara Degerth Lasten Ahvenanmaalta. 

 

Aktiviteetteja lapsille Ahvenanmaalla 2017 

1.7. Lasten kalastuspäivä Käringsund Resortissa ja Ahvenanmaan metästys- ja kalastusmuseossa 
kello 10-13. Tapaa Peppi Piraatti Käringsundissa kello 11. Ohjelmaa koko perheelle molemmissa 
paikoissa. Ahvenanmaan metsästys- ja kalastusmuseoon normaali pääsymaksu, piraattiaktiviteetit 
ovat ilmaisia. Ahvenanmaalla kala nappaa aina! 
 
4.7. Askartelupäivä Ahvenanmaan metsästys- ja kalastusmuseo klo 10-14. Peppi Piraatti poikkeaa 
vierailulla. Askartelu kuuluu normaalin pääsymaksun hintaan. 
 
8.7. Lomajuoksu koko perheelle Käringsund Resortin lomakylässä. 
 
11.7. Askartelua Ahvenanmaan metästys- ja kalastusmuseo klo 10-14. Peppi Piraatti poikkeaa 
vierailulla. Askartelu kuuluu normaalin pääsymaksun hintaan. 
 
26.8. Åland Triathlon -kilpailu Käringsund Resortin lomakylässä. 
 
14.10. Piraattipäivä Mariebadin uimahallissa klo 14-17. Peppi Piraatti, aarteenmetsästystä, hiio-
hoi-aktiviteetteja ja paljon muuta. Aktiviteetit sisältyvät normaalin pääsylipun hintaan. 
 
20.10. Peppi Piraatin jäätelöjuhlat ravintola Smakbyssä Kastelholmassa klo 14. Jäätelöbuffet ja 
aktiviteetit 6 €/lapsi. Tapaa Peppi Piraatti, aarteenmetsästystä jne. 
 
28.10. Syyslomapuuhaa  hotelli Park Alandiassa klo 14.30-16.30 Syysaskartelua Peppi Piraatin 
seurassa. Maksuton. 
 
6.12. Perhepäivä Ahvenanmaan merenkulkumuseossa. Tapaa Peppi Piraatti, puuhaa koko 
perheelle. Vapaa pääsy. 
 
Tervetuloa tutustumaan Ahvenanmaan osastoon 6F60 Lapsi-messuille 21.–23.2017  
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6 700 saarta – sitäkin enemmän elämyksiä 

Visit Åland on Ahvenanmaan matkailun virallinen jäsenjärjestö, jolla on noin 250 jäsentä. Visit 
Ålandin pääasiallisena tehtävänä on kehittää ja markkinoida Ahvenanmaata matkakohteena 
paikallisen matkailualan kanssa. 


