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Sadonkorjuuseen ahvenanmaalaisen viljelijän kanssa 

Ahvenanmaalla 20.–22. syyskuuta vietettävien Sadonkorjuujuhlien uutuutena ovat eri paikoissa väliaikaisesti 

järjestettävät pop up -tapahtumat, jotka ovat saaneet nimekseen ahvenanmaalaisittain ”plopp åpp”. Pop up 

-kohteissa esitellään maanviljelijöidemme ja metsänkasvattajiemme jokapäiväistä työtä. Maakunnan 

lyhyiden välimatkojen ansiosta yhden päivän aikana ehtii tutustua moneen eri kohteeseen. 

Pop up -tapahtumia ovat muun muassa perunannosto, moottorisahataide, ahvenanmaalaisten 

maatiaislampaiden esittely ja sadonkorjuujuhlien avajaiset Hovendrovenin folkrock-yhtyeen säestämänä 

Stallhagenin panimon uudessa Stallhalla-amfiteatterissa Finströmissä. Östergårdsin tilalla Markusbölessä voi 

osallistua vihannessafarille ja kerätä oman salaattinsa, fenkolinsa tai sellerinsä sadonkorjuupäivällistä varten.  

- Salaatti kerätään aina käsin, pakataan ja lähetetään sen jälkeen Ålands trädgårdshall -tukkuliikkeen kautta 

manner-Suomen markkinoille. Pieni osa sadosta myydään myös suoraan paikallisille ravintoloitsijoille, jotka 

korjaavat raaka-aineet itse, kertoo kolme kokopäiväistä työntekijää maatilallaan työllistävä Bo-Erik Sandell. 

Elämyksiä ympäri vuoden 

Tänä vuonna Sadonkorjuujuhlat-tapahtumaan osallistuu 15 avointa maatilaa, 5 ravintolaa ja 7 pop up -

kohdetta. Viime vuonna Sadonkorjuujuhlilla kirjattiin kaikkiaan 60 000 kohdevierailua ja kävijämäärä nousi 

15 000–20 000 henkilöön. Uusi Skördefestens vänner -yhdistys, johon jäseniksi ovat tervetulleita sekä 

yksittäiset henkilöt että järjestöt, vastaa Sadonkorjuujuhlien tulevaisuudesta. 

-Jäsenet voivat nauttia Sadonkorjuujuhlien tunnelmasta ympäri vuoden osallistumalla kilpailuihin, joissa voi 

voittaa kiehtovia maalaiselämyksiä joka kuukausi, kertoo yhdistyksen sihteeri Liz Mattsson.  

Sadonkorjuujuhlat haluaa edistää kimppakyytejä sekä kantaa osansa pysäköintijärjestelyjen kuluista ottamalla 

käyttöön vierailutiloille vapaaehtoisen 2 euron pysäköintimaksun tästä vuodesta lähtien. Lauantaina vietetään 

autotonta päivää, jolloin Williams Bussin kyydissä pääsee mukavasti kello 12 Maarianhaminasta Bolstaholmin 

karjatilalle Getaan sekä Saltvikin Kvarnbossa sijaitsevaan Viikinkikylään, josta paluu on kello 17. 

Ravintolat ja avoimet tilat 

Sadonkorjuujuhlat haluaa yhteistyökumppaninsa Ny Nordisk Mat Ålandin kanssa nostaa esille makuelämyksiä 

sekä inspiroida ravintoloitsijoita panostamaan kauden paikallisiin raaka-aineisiin. Furulundsgårdenin ravintola 

Sundin Bomarsundissa tarjoaa riistaruokia. Ravintola Sea Point kattaa ahvenanmaalaisen buffet-pöydän ja 

ravintolakoulun opetusravintola Hjortenissa nautitaan sadonkorjuukeitosta ja konditoriabuffet’n herkuista. 

Maarianhaminan torilla on myynnissä saaristolaistuotteita ja Merikorttelissa järjestetään merirosvoseikkailu. 

Hellesby Gård on uusi maatilakohde, jossa voi tutustua karjankasvatukseen ja sillitehtaaseen. Lugnet Keramikin 

savipajassa Hammarlandissa voi kokeilla keramiikkaesineiden lasitusta ja ostaa tilan kauniita leikkokukkia. 

Uusiin kohteisiin kuuluu myös Mansasin tila Finströmin Pålsbölessä, jossa keritään lampaita ja kehrätään 

villalankaa. Lumparlandissa Stall Twilight esittelee paimenkoirien työtä ja Lemlandissa Haddnäsissa järjestetään 

hevosaiheinen teemapäivä. Uutuuksiin kuuluu myös meijeri Ålandsmejeriet/ Ålandsbagarn sekä sen 

biokaasulaitos Jomalassa. 

Lisätietoja, ohjelma ja kartta: www.skordefest.ax tai liz.mattsson@aland.net 0457 3445676 

Maukasta syksyä! 

Gabriella Nordlund, Visit Ålandin mediakoordinaattori gabriella.nordlund@visitaland.com 0457 343 3421  

Lehdistövierailuja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä lehdistö- ja pr-vastaava Annica Grönlundiin, joka on 

palannut äityislomaltaan annica.gronlund@visitaland.com tai 040 728 3330 


