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Välkommen till Cittaslowstaden Kristinestad



Sommaren är en tid av upplevelser med vackra 
dagar och ljusa nätter, sol och hav. I Kristinestad 
njuter vi av sommarens allehanda evenmang, 
vimmel och handel, god mat och praktfulla 
trädgårdar. Vi ger dig här en liten inblick i vad 
sommaren i Kristinestad bjuder på!

Ett besök i Kristienstad ger alltid mersmak... Njut av 
vår vackra stad till fots, med egen bil eller buss eller 
varför inte med båt. Strosa i gränderna och känn 
historiska vindslag, njut med alla dina sinnen.

Läs genom vår sommartidning, se annonserna och 
plocka det som passar just dig! Tveka inte heller att 
ta kontakt om det är något som du saknar och undrar 
över - Vi hjälper gärna till för att du skall trivas!

Sommarhälsningar Helena Kari
Ps. Missa inte Öppna portar 18-19.6.2016 då 
Kristinestadsborna öppnar sina trädgårdar för allmän-
heten.

        UPPLEV SOMMAR
i kristinestad

- Vår vackra stad hälsar alla välkomna!
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            Kristinestad blev den 9.4.2011 som 
            första stad i Finland medlem i det 
internationella nätverket för Cittaslow-städer.

I vår lilla idylliska stad lever vi det goda livet. I 
Kristinestad hittar du lugnet du söker, livskvaliten och 
det levande i traditioner och historia som du kanske 
bara hört talas om och drömt om att få uppleva. Vår 
strävan är att lyfta fram styrkan i en positiv framåt-
anda och dynamisk utveckling med eftertänksamhet 
som grund. Att njuta i ögonblicket och ta vara på det 
generationer byggt och sedan ge det vidare till våra 
barn.

Till Cittaslow-nätverket hör småstäder med under 
50 000 invånare. I dessa städer betonas det goda 
livet, man uppskattar det genuina och lokala samt 
mänskliga, miljövänliga och hållbara lösningar. För att 
uppnå Cittaslow-status utvärderas 52 olika kriterier, 
allt från gästfrihet och närproducerad mat till stads-
planering och möjlighet till distansarbete.

Låt dig skämmas bort, stanna kvar eller kom tillbaka, 
om och om igen till det goda livet i Kristinestad.

 
puh. 0407496643

Merikatu Sjögatan  6   

     Leivonnaiset ja leivokset 
     Bakverk och bakelser

     Kahvia ja erikoiskahvit
     Kaffe och special kaffe

     Hampurilaiset ja paninit 
     Hamburgare o paninis

          Salaatit ja pikkusuolaiset
     Sallader o småsalt

Take away A-oikeudet /
A-rättigheter

Fotografering /Valokuvaus

*Familj  * Företag   *Bröllop 
*Perhe    *Yritys      *Hää

www.studio-sara.fi
tel. puh. 040 82  19 201



TURISTINFO
i Kristinestad
Välkommen att fråga oss om alla möjligheter som 
finns, även om inkvarteringsmöjligheter.

Kristinestads näringslivscentral Ab/Turismen 

 tfn 040 740 2311

 turism.matkailu@krs.fi

 visitkristinestad.fi

Sommaren 2016
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Uthyres/Vuokrataan:
Byggställning

Rakennusteline
10€ dygn/vrk

Bilfärger - Automaalit
Även som spray/Myös spraynä

Sjögatan 35 Merikatu, KRS    06-2211209 & 06-2213390
Öppet/Auki: Må-Fre/Ma-Pe 9.00-17.00 Lö/La 10.00-14.00

KRISTIINAN
KIRJA-& VÄRIKAUPPA



HAMNVERKSTADEN
- i härligt inspirerande miljö
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En ny  kreativ punkt i Kristinestad. Den charmerande 
miljön inne i snickarverkstaden med de gamla ståtliga
kakelugnarna, de vackra stockväggarna och spegel-
dörrarna gör att man inspireras redan av atmosfären. 
Snickeriet Hamnverkstad, som drivs av Jim Björni och 
Petri Monola, är fortfarande i startgroparna och 
planerna är många. 

Under Öppna portar evenemanget 18-19.6 kommer 
de att ha öppet hus i sin gemensamma snickarverkstad 
och även visa smakbitar ur kommande produktion. 
Då kan visas Jims dokumentärfilm om flytten av ett 
stockmagasin.  

Även annat sker i hamnhusets verkstad under öppna 
portar helgen. Planeringsbyrån Talotuuma kommer att 
finnas på plats för att ge råd i bygg-  och renoverings-
frågor.  De kommer att ha med sig byggnadsritningar 
och skisser på portar, staket och uthusbyggnader. 
I Hamnverkstaden får du också se Camilla Forsén-
Ströms konstutställning och naturligtvis kan du här 
avnjuta en av Öppna Portars mest delikata kaffe med 
dopp på Cup Cake Caféet.

Visste du att...

- Hamnen var på 1800 talet och till mitten av 
  1900-talet en stor och viktig arbetsgivare i 
  Kristinestad.

- Vid sidan av tjäran har exporten bestått av 
   sågade trävaror av olika slag. T.ex. plankor, 
   sparrar, handspakar samt props i olika 
   dimensioner.

- För avverkning i skogarna behövdes timmer-
  huggare och körare och för lastning i hamnen 
  behövdes stuvare.

- Som arbetare på brädgården (”Plankplassin”) 
   i hamnen kunde man förtjäna ca.120 mark om 
   dagen (ibland 200).

- Då ångfartygen lastades med sågade trävaror 
  var de flesta som jobbade i lastrummen kvinnor. 

- Ofta lastade man med två gäng i lastrummet, ett 
  på vardera sida. Ett gäng bestod vanligen av två 
  kvinnor och en man. 

- Tonen i lastrummet var hjärtligt men skämten 
  kunde vara rätt råa. Kvinnorna var rappa i mun-
  nen och gav snabbt svar på tal. 

- Ännu i början av 1960-talet var det vanligt att se 
  ångfartyg lasta props i hamnen.

Hamnverkstaden
Satama Hamnen
64100 Kristiinankaupunki Kristinestad

Petri - 0400 963 548
Jim – 041 4530 350 
petri.monola@vinkel.fi
jim.bjorni@gmail.com

CHARMERANDE.. .

snickarmiljö bjuder på inspiration!

Sommaren 2016
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GALLERI GOTTORP
- en dold konstskatt
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Visste du att…
-  Galleri Gottorp ligger ca 4 km norr om Kristinestad.
-  Stina och hennes systrar spelar och sjunger i 
   gruppen Ö-spel.
-  Repertoaren är all slags folk- och etnomusik.
-  Sonja spelar pianodragspel och tvåradigt. 
   Rose-Marie spelar fiol, flöjt och bodhran och 
   Stina spelar fiol och mandolin.

EN VÄRLD AV.. .

sagor, historia & fantasi

Invid Skrattnäsvägen i Kristinestad ligger en dold skatt. 
I ett flertal stockbyggnader med anor från 1700-talet 
finns konstverk av systrarna Stina Engvall och Sonja 
Lapveteläinen. När man kommer in på den lummiga 
gården med de vackra stockbyggnaderna så förflyttas 
man tillbaka i tiden eller till en värld man inte trodde 
fanns. Hela atmosfären andas inspiration och glädje 
till konst på olika sätt. Här sitter shamanen lugnt i sin 
trädgård med de höga plymväxterna bredvid. 

I lekstugan hittar familjens allra minsta, figurer som 
känns igen från sagornas värld. I en byggnad kan man 
se en permanent utställning om häxförföljelsen i 
Kristinestad på 1600-talet, samt en utställning som 
illustrerar livet i staden på 1600-talet.

Konstutställningarna förnyas årligen. I år kommer Galleri 
Gottorp att ha en gästande konstnär som heter Stefan 
Nyman, som målar inspirerande oljemålningar. Stina 
målar även oljemålningar och är en duktig författare.

Går man omkring på gården kan man känna doften 
från örtagården eller njuta av kaffe och hembakt på 
den soliga terrassen.

Galleri Gottorp
Skrattnäsvägen 353, , 64100 Kristinestad, Finland
www.gottorp.fi
stina@gottorp.fi
Stina Engvall
tel: +358 (0)40 509 4733
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Galleri Gottorp sommaren 2016 

18 – 19.6   Galleriet är öppet under Öppna Portar    
            Konstutställningar, häxhus, loppislada
            Alice i Underlandet
            Kaffeservering, sött och salt

2.7 – 3.8 Galleri Gottorp har öppet ti – fred, sö  13 – 18,lö 12 – 16 

2.7    Vernissage på Galleri Gottorp
          Servering: Trolldryck
          ”The Shaman Sisters” uppträder 15.00 
           Nytt: Stinas utställning; Angels and Demons
           Unika keramikföremål
           Stefan Nyman ställer ut på Gottorp

13.7    FuMuGeNakonsert på Gottorp kl 19.00
           Inträde 15 € inkl. Snacks
           Ö-Spel, Stefan Nyman, Hans Becker,  
           Anton Lindholm, Audun Nedrelid m.fl.

Galleriet är öppet också enligt överenskommelse - Ring 0405094733 Sommaren 2016



SKÄRGÅRDSCHARTER
i Bottenhavets natursköna havsband
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Visste du att . . .
- Förädlingen av den fisk han fångar vill han utveckla ännu mera.
- Livsmedelsutrymmen finns på önskelistan och det kommer så småningom att förverkligas.
- Han har även flera planer och idéer färdiga att förverkligas inom naturupplevelse delen. Sjöfågellivet 
   med allt från svanen, skarvflocken och havsörnarna finns med i den bilden.
- Något som naturen redan erbjuder och som han tagit fasta på är havtorns bären. Den plockar han 
   under hösten och tillverkar allt från marmelader och geléer till godis.

FISKESTUNDER.. .

eller oförglömliga cruising turer
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När vi träffar företagaren och fiskeguiden Tomas 
Björkqvist, känns vårvärmen i luften. Tärnorna skränar 
invid kajen där en och annan redan har lagt ut sin båt. 
En av båtarna tillhör Tomas. Hans båt har redan varit 
ut en god stund, genuin fiskare som han är. 

Tomas familjeföretag FunFishing tar dig ut i 
Kristinestads arkipelag. Han erbjuder oförglömliga 
fiskestunder eller cruising turer i Bottenhavets natur-
sköna havsband. Idag äger han två fullt utrustade 
båtar, en båt för 12 personer och den andra rymmer 
7 personer. En dröm han haft ända sedan barnsben, 
när han var med sin far ute på fisketurer, har nu blivit 
sann. Sedan 2010 är han egen företagare och fiskare 
på heltid.

Servicekvalitet och säkerhet är något som Björkqvist 
betonar och håller hårt på. Båtresorna är naturligtvis 
med tanke på säkerheten mycket beroende av väder 
och vind, så det gäller att vara flexibel. Tomas 
skräddarsyr en oförglömlig havsupplevelse för både 
privatpersoner som mindre grupper.

FUNFISHING Skärgårds Charter
Merimiehenkatu 1, 64100 Kristinestad
www.funfishing.fi
info@funfishing.fi
Tomas Björkqvist 
Tel. 044 35 52 577



KANONVIKEN 
- sola, bada & grilla vid havet

prof Roddbåt
Soutuvene  1190€   

Elmotor Sähkömoottori
minkota endura 30         
                 189€

Terhi 385   1690€
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alla hade sin egen betydelse. Denna station var alltid 
bemannad. Från kanonviken högg man sedan upp en 
gata in till staden så att man kunde hålla signal-
stationen under uppsikt. Och från rådhustornet kunde 
man sedan i sin tur varna de bemannade kanonerna. 
Kanske namnet Kanonviken kommit därav. 

Hur kommer det sig då att Kristinestad klarade sig undan utan att 
varken skeppsvarv eller hus brändes ner? 

Ryssarna och stadsborna hade vid inloppet (vid 
dagens havsbad) byggt  två större och flera mindre 
kanonbatterier och även lagt ut hopkedjade bjälkar 
som hinder över farleden. Men då det verkligen var så 
att engelsmännen kom in med sina barkasser (roddes 
ofta med sju eller åtta par åror) så hade de ryska 
trupperna blivit bortkallade inåt landet med kanoner 
och alla gevär. Allt arbete i staden var lamslaget och 
stod stilla. Engelsmännen möttes vid hamnen av 
stadens prominenta herremän samt större förtagare/
skeppsredare. Där förhandlade man fram att de skulle 
låta staden och varvet få stå orörda. I utbyte fick 
Engelsmännen/fransmännen köpa mat närhelst de 
behövde. Vilket de som fiende naturligtvis hade  ett 
stort behov av eftersom de hade mycket svårt att få 
loss proviant på andra ställen. Men även skonerten 
Pallas var de tvungna att göra i ordning och överläm-
na som krigsbyte.

SLÄTA KLIPPOR.. .

vågskvalp och havshorisont

En dold pärla med släta solvänliga klippor, horisont och 
vågskvalp. Kanonviken, som ligger en bit söderut från 
Kristinestads centrum, förbi fiskarbyn Skatan, bjuder 
på en mångsidig och vacker miljö. 

Från den lilla parkeringen kan man promenera på väl 
upptrampade stigar och lätt ta sig genom skogen ut 
till klipporna och det öppna havet. 

Varje årstid är charmerande då man kan följa med 
naturens gång. Sommartid fylls klipporna av familjer 
med picknickkorgar. På området finns möjlighet att 
grilla för den som stannar längre och blir hungrig. 

Visste du att under Krimkriget (1853-1856) patrullerade 
Engelska och franska fartyg utanför den finländska 
kusten. Många städer och skeppsvarv runtom i landet 
utsattes för enorm förödelse där de haft sin genom-
fart. Djupt uppskakade av de inträffade händelserna  
gjorde man sitt bästa för att förhindra en upprepning i 
Kristinestad. Flera fartyg sänktes i stadsviken och kvin-
nor och barn sändes i säkerhet till Tjöck och Lappfjärd 
och lösöre gömdes. 

Vid kanonviken i Kristinestad hade man byggt en 
optisk signalstation, d.v.s. en mast med olika armar 
utav trä, i den hissade man upp olika signaler som 
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BESÖKSPLATSER
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Fritidsområden

1. Bötombergen
 Vandringsleder, simstrand, fin utsikt, mat o kaffe-
 servering. Vintersportcentrum
2. Pärus Fors
 Naturstig
3. Kilens Hembygdsgård i Sideby
 Naturskönt område, café och restaurang.
4. Skaftung naturstig
 Naturstig
5. Tegelbruksbacken-Norrfjäden
 Ett mångsidigt natur och rekreationsområde, 
 naturstigar
6. Uttermossa vandringsled
 Start Soldattorpet

Badstränder

7. Havsbadet
8. Sandbanken
9. Alesundet
10. Långgrundsviken, Herkmeri
11. Skoängen, Skaftung
12. Kilens Hembygdsgård
13. Vedholmen, Sideby
14. Sandjärv
15. Bötombergen
16. Antila

Gårdsförsäljning

17. Rantakallion ostfabrik
 Brödost/Bondost/ Mjölkost
 Finbyvägen 3, 64440 Ömossa
 Päivi Rantakallio, 0400 857670 
 www.rantakallionjuustola.fi 

18. Berglundsgård
 Potatis
        Mässkärrsvägen 6, 64460 Härkmeri
        Kaj Berglund; 0400562391
        www.berglundsgard.fi

19. Kristina Highland, ekologiskgård 
 Höglands nötkött och gillkorv kan köpas direkt från 
 gården.
 Uttermossvägen 557 , 64100 Kristinestad
 Pekka Hatanpää 0400 182343 / 
 Marja Hatanpää 040-7449466
 www.kristinahighland.fi
 Ta alltid kontakt på förhand!

20. Rågårds Lax, Fiskodling och förädling
 Kallrökta, varmrökta och gravade fiskprodukter
 Skaftungvägen 765, 64480 Skaftung
 +358 6 222 9143
 www.ragardslax.fi
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Gårdsförsäljning

21. Carola Sandvik
 Säljes färsk paprika, djävulssylt och 
 andra inläggningar.
 Åbackvägen 203, 64320 Dagsmark
 Tel: 0400 665908
 Öppet: ma-fre 9.00-16.00 eller enligt 
 överenskommelse

22. Lilla gårdsbutiken
 Hantverk, garn, tyg och presenter
 Sjögatan 11, 64100 Kristinestad
 Facebook: Lilla Gårdsbutiken
 villaelva.tictail.com
 Mona Suomela: 050 3138166

23. Tullstugan
 Hantverk och loppis
 Skoltorget brevid Ulrika Eleonora kyrkan
 64100 Kristinestad
 Terttu Pesonen, 0400 927868
 Obs.Öppet juni-juli 

24. Keramiksstudio Acka
 Strandgatan 18 (Hemslöjdsgården) 
 Öppet: AckaStudio är öppet på vintern  
 enligt överenskommelse och på lördagar 
 kl. 11-14. Undantag är på marknaderna 
 och när det meddelas annat. (Man är 
 alltid välkommen om lamporna är på 
 och någon råkar vara på plats) På som-
 maren (1.6 - 31.7. to/fre/lö 11-17

25. Loppis Engelan
 Lappfjärdsvägen 926
 Öppet Mån - Fre 11.00-18.00
 Tel. 040 168 3569 Lea Koop

Djurgård

26. Högnäs Farm
 Djurgården är öppen enligt överens-
 kommelse året runt. Mera info på
 www.facebook.com/HognasFarmin 
 Nyskiftanvägen 178, 64300 Lappfjärd
 Tarja Högnäs-Sandbacka 040 5967 840



BASTUKVÄLLAR
vid havet i Sideby 

café & 
deli
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- Lahjoja tekstiileistä, langoista ja puusta. 
- Lankoja ja tarvikkeitä.
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Lisätietoja facebookista:

 ”Lilla Gårdsbutiken Kristinestad”.



Kilens Hembygdsgård
Kilvägen 90, 64490 Sideby                                                        

040-684 5080
info@kilen.fi
www.kilen.fi
FB ”kilen-kiili” 

Visste du att…

- På Kilen kan man skräddarsy sina bastukvällar även
  med annat önskvärt program
- Kilen hyr ut gillestugan, vedbastun och rökbastun till 
  företag, föreningar och privata personer
- I juli har du en möjlighet att pröva på Kilens ved och
  rökbastu (se ytterligare information kilen.fi)
  Passa på att boka din plats!
- Idealtemperaturen i en bastu ligger mellan 70 och 
  100 grader.
- Ca. 3,5 av Finlands 4,7 miljoner invånare bastar  
  minst en gång per vecka.

RIKTIG SAUNA.. .

hittar du vid Kilens Hembygdsgård

Få saker är så nära förknippade med Finland som 
bastun, saunan. Bastun var förr nästan det viktigaste 
huset på gården. Kilens Hembygdsgård i Sideby har 
en naturlig anknytning till bastukulturen eftersom 
Kilens grundare, medicine professor Harald Teir, var 
en av de första bastuforskare i Finland och Finlands 
Bastusällskapets ordförande 1971-1984. Dessutom 
var det i Teirs egen bastu som idéen och grunden för 
hembygdsgården lades. På Kilen finns det möjlighet att 
njuta av den hälsobringande bastun i dess ursprungliga 
form: i vedeldad- och rökbastu. Dessutom ligger bastu 
byggnaderna invid havet, så att man lämpligt nog kan 
ta sig ett svalkande dopp emellanåt. 

Bastubadet och närheten till naturen ger en renande 
känsla för både kropp och själ. Gillesstugan intill bastu-
byggnaderna, är strategiskt byggd med utsikt över 
Kilviken. Där kan man hålla t.ex. möten och seminarier. 

Öppet Auki    ma-pe. 9 - 17.30    la 10-14          Puh.Tel. 0207459875

Ze-Ze, VeroModa

LeeCooper y.m.

Kodinkone/Hushåll    Textiili/Textil
Kangas/ Tyg           Lahja/ Present
Urheilu/Sport           Rauta/ Järn  
Leluosasto/Leksaksavdelning

AVAIN- *PYÖRÄHUOLTO *VERHOPALVELU

Saman katon alta myös /  Under samma tak även...
* YesYes Lastenvaatteita Barnkläder (kotim.inhem.)
*Mies parturi Herr Frisör  XCampo
*Naisten Kauneushoitola  Skönhetssalong
*Datahuolto  Dataservice

1 €
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MORTOTSSNAPS
vid Lillhannus Gård i Lappfjärd
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Inga Britt har skolat sig inom yrkesinriktad mikro-
bryggeri verksamhet. Förutom morotsbrännvinet, så 
tillverkas på gården även svartvinbärsbrännvin och ett 
vanligt svartvinbärsvin (som är ett rödvin och ett vitt-
vin gjort på vinbärsblad). Även här är det framprövat 
och utarbetat under en längre tid. Vinet har en styrka 
på 13%. 

Även miljön där grupper tas emot är ett litet experi-
ment. Det är en källarvåning i en av deras röda 
tvillingstugor invid Lappfjärds å. Här odlas lagerblad, 
bananträd, prydnadsmandariner, oliv och blå agavia. 
Känslan då man kommer in är exotisk. Lampornas 
varma gula sken och träormen tillför en djungelkänsla.  
Väggarna pryds av Pauls mors, Signe Lillhannus, tavlor.

Öppet enligt bokning!

TWINHOUSE.. .

gör hantverk på brännvin av morot

Paul och Inga-Britt Lillhannus har varit morotsodlare i 
lite över tjugo års tid. Jordbruket hade dålig lönsam-
het och Paul ville göra mera. Tankarna började då gå 
i banorna att man kunde pröva att förvandla gårds-
bruket och tomten till att leva på turism. Åsnebryggan 
blev brännvin av morot.
Hans resa till att tillverka morotsbrännvin startade 
från noll. Det enda han visste var att moroten hade 
socker i sig. Lillhannus fick tillstånd att forska i och 
tillverka alkohol och forskningen skedde sedan i 6 års 
tid. Idag har han nått en slutprodukt och har även 
försäljningstillstånd.
De andra klassens morötter som används till bränn-
vinet krossas, pressas, jäser och mognar. Från råvara 
till slutprodukt tar det hela tre år och då har det en 
styrka på 38%.  Tillverkningen är ett riktigt hantverk 
och tillverkas endast i små volymer. 
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Visste du att...
- I Augusti 2014 fick TwinHouse serveringstillstånd
- Man tar gärna emot grupper för vin och snaps provning
- Salt eller sött tilltugg kan ingå om man önskar
- Man kan få rundvandring i destilleriet 
- Här ordnas allt från olika möten och sammankomster
- Även stuguthyrning finns på gården



POTATO FESTIVAL
i Kristinestad 13.8 kl. 10 – 16
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Restaurant BarCafé

ma-to/må-to 9.00-21.00
pe/fre 9.00-02.00

la/lö 9.00-02.00
su/sö 12.00-21.00

Avoinna
Öppet 

noutopöytä/ stående bord
arkisin/vardagar 11.00-15.00

Lounas/ Lunch 

iltaisin ja viikonloppuina
kvällar och veckoslut

À la Carte & Pizza 

Café & Bar 

jungman@jungman.fi 
www.jungman.fi 

Merikatu 8, Kristiinankaupunki
Sjögatan 8, Kristinestad 
Puh./Tel. 0400 234389

jungmanKRS



Visste du att
- I Kristinestad odlas ca. 2.200 ha potatis

- Skörden ger ca. 70.000 ton / år. Detta betyder att 
   det rullar fem (5) fullastade långtradare per dag från 
   Kristinestad.

- Var fjärde potatis på de finländska matborden
   kommer från Kristinestad

- Våra 135 odlare har olika specialiteter. Ekologisk 
   potatis och konventionell potatis som dock är så ren   
   att den t.o.m. används i barnmat.

- Potatisen har mångsidigt med 
   näringsämnen. Bl.a. stora 
   mängder kalium, vitamin C och 
   vitamin B6, samt den cancer-
   hämmande antioxidanten gluta-
   tion samt andra antioxidanter.

          Tilläggsuppgifter:
          Facebook – Potato Festival

KOCKTÄVLING.. .

PopUp-restauranger och 
Country Store, allt i potatisens tecken!
Potato Festivalen ordnas för tredje gången i Kristinestad 
13.08 kl. 10.00 – 16.00.

PopUp-restaurangdagen i Country-stil är ämnad för 
både konsumenter och restauranger samt andra 
yrkesmänniskor inom matbranschen. Alltså för alla.

Som evenemangets värdinna fungerar Anna Strömberg 
och som värd Raymond Wesander. Med dem får vi 
även bekanta oss med grillandets hemligheter 
”Potatis ur Grillen”.  

Under dagen ordnas en kocktävling med restauran-
gernas kockar. Ingredienserna är även i år lokalt 
producerade. Alltså ren närmat.

Hemmakockarna har möjlighet att delta i en baknings-
tävling som är riktad till publiken. En ingrediens är 
obligatorisk: potatis.

På området finns även Country Store där konsument-
erna har möjlighet att köpa produkter som producerats 
och tillverkats av lokala producenter. 

...en annorlunda
smakupplevelse!

Exotiska växthusrestaurangen i Närpes!
Växthusrestaurangen i Närpes är nog den enda i sitt 
slag i Finland. Du hittar den i Närpes, Bäckliden, vid en 
avtagsväg längs med riksväg 8. Restaurangen bjuder 
på ögonfägnad med sitt underbart glänsande granit 
golv, vackra dukningar vid bananträmöbler och ljuvligt 
doftande mat. Du omges av alla möjliga kryddväxter, 
vinrankor, mandarin- och limeträd, tomatplantor, 
jordgubbar... 

www.lindskok.fi Bäcklidvägen 476, Närpes
Maria • 040 510 8124

SOMMARLUNCH 2015 
varje dag 27.6-14.8 kl. 11.00-16.00 

ingen bordsbokning.
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SEASIDE STORIES
Berättarfestival 5 - 9.10 2016 
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BERÄTTARFÖRESTÄLLNINGAR.. .

med playback teater och performance.

Den första flerspråkiga berättarfestivalen, Seaside 
Stories, ordnas den 5 - 9.10 2016 i Kristinestad. Den 
gamla miljön och de välbevarade trähusen som har 
anor långt tillbaka erbjuder och inspirerar bl.a. till 
lokalhistoriskt berättande. 

Under berättarfestivalen, Seaside Stories, har du 
möjlighet att uppleva olika former av professionell 
berättarkonst, såsom berättarföreställningar, playback 
teater och performance. Den här festivalen riktar sig 
till alla åldrar. Berättarfestivalen inleds på onsdag kväll 
med Saunastories i Havsbadets stora bastu och pågår 
sedan i fem dagar med program på olika platser inom 
kommunens gränser. 

För den hugade och orädde finns möjlighet att delta i
“Spöktimmen”, på fredag kring  midnatt, i en av 
Stadens gamla sjöfararkrogar. “Hur nära vill du vara?” 
är en musikalisk berättarföreställning av, om och med 
Camilla Hellberg som kommer att visas på Kulturhuset 
DUX och om du själv blir extra sugen på att berätta 
eller lära dig så kan du delta i en öppen workshop i 
berättande.

- För mer information: www.visitkristinestad.fi 
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Visste du att…

- Festivalen kommer att innehålla berättande, 
   musik och konst
- Historieberättande, storytelling, är att förmedla 
  händelser i ord, bild och ljud, ofta genom 
  improvisation eller försköning
- Du kan delta på enskilda program eller ta del av 
  hela festivalen



17. - 19.6 Gymnastikfesten 2016 i Kristinestad = FSG-festival 2016

18. - 19.6 Öppna Portar trädgårdsevenemang
  Stickfrossa, handarbetsevenemang på Hemslöjdsgården
18.-22.6 Konstutställning på Galleri Spectra 10.00 - 18.00
18.-19.6 Öppna portar Kilen i Sideby. På lördagen även Vilda örter och matlagning samt fiskmetning för barn.
18.-19.6 Galleri Gottorp öppen 10-18 Skrattnäsvägen 353

24.6  Mångkulturell traditionell midsommarfest för hela familjen på Kilen i Sideby

2.7.-3.8  Konstutställning på Galleri Gottorp, Skrattnäsvägen 353, ti-fre kl. 12-16, sö 13-18
  Vernissage den 2.7. lö kl. 13-17.

3.7  Stora hantverksdagen på Kilen i Sideby 

6.7.-31.7 Konstutställning av flera konstnärer på konstkapellet Betesda i Sideby. Ons-Sö 13-18. 
  Kasalavägen 15, 64490 Sideby.

13.7  Barnens dag på Kilen i Sideby
  Konsert Fumugena på Galleri Gottorp, Skrattnäsvägen 353, kl. 19.00 Biljett 15 €.

15. - 17.7 Sommarmarknaden
15.-24.7  Galleri Spectras sommarutställning kl. 12-18

21.7.  Bykiston sommarteater på Kilen i Sideby

26. – 27.7 Vi målar tillsammans med Kristian Teir på Kilen i Sideby (inspiration akvareller)

27.7  Sjusovardagsjippo i stadens centrum. Vem kastas i vattnet i år? 

28. – 30.7 ”Find your inner landscapes” akvareller, Chris Peart på Kilen i Sideby

30.7  Visfest på Kilen i Sideby (Kaj Chydenius ”Kärleken kommer och kärleken går”)

31.7   Grön söndag och Må bra dag på Kilen i Sideby (tema, Slowfood)

1.-7.8  Romantikveckan
  Romantisk konst på Galleri Spectra kl 12-18 

6.8  Lappfjärdsdagen

7.8 sö  Cirkus Finlandia
10.8  Allsångsafton på Gula paviljongen kl 18.00 . Arr. Zonta-klubben.

13.8  Potato festival i Kristinestads centrum kl 10-16.00

27.8  Nationell ”Städdag”-loppis, i  Rådhusparken 9.30 – 15.00

3. 9  Gammaldags torgdag (Salutorget)

EVENEMANGSKALENDER 
2016 I KRISTINESTAD
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Sommaren 2016
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Tilläggsuppgifter
www.visitkristinestadi.fi / http://events.
osterbotten.fi

Kristinestads Turistinformation  tel. 040 740 
2311/ turism.matkailu@krs.fi

Rätten till datumändringar förbehålles

Ta en guide
För rundtur eller promenad i staden.
För att bekanta Dig med olika sevärdheter.

Turistinformation:
+358 (0)40 740 2311
turism.matkailu@krs.fi

3. – 4.9  Surströmmingspremiär på Kilen i Sideby, lö-sö, tvådagars evenemang
  Möjlighet att delta i segling med Galjasen Ihana, tel. 040 684 5080

1.-2.10  Mikaelimarknaden Obs. lördag-söndag
  Spectras höstutställning

6.-9.10.   Berättarfestivalen. Olika evenemang runtom i staden. 
 
?  Irländsk afton (tidpunkt se: www.visitkristinestadi.fi)

31.10 – 6.11  Svenska veckan

5.11  Naisday

25.11  Julöppning

  Julens konstutställning på Spectra

  Adventskonsert med Lappfjärds Dam- och Manskör

6.12  Självständighetsdagens fest

13.12  Luciadagen
  Luciakaffe på Felénska huset

24.12  Julfredsutlysning

Tilläggsuppgifter: www.visitkristinestadi.fi / http://events.osterbotten.fi
Kristinestads Turistinformation  tel. 040 740 2311/ turism.matkailu@krs.fi



www.facebook.com/CrazyCatKRS

www.crazycat.fi

& +358 6 2213 100  Välkommen - Tervetuloa!

                            Sabina & Kurt

Aamiainen
Under sommaren!

Kesän aikana!

À la carte & Pizza

Frukost

Fredagar!
Perjantaisin! Tex-Mex

Nejdens favorit!
Alueen suosikki! Lankkupihviä

Restaurang Crazy Cat Ravintola 
Salutorget 1 Kauppatori
Kristinestad 64100 Kristiinankaupunki

Plankstekar

A-rättigheter
A-oikeudet


