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MatkoJen lihdiSt KIASMAN tllausaJoysiikllti,
Marskin patsaalta, ellei toisin ole i1moitettu.

I
• Niil1rtiV'~l~ien
""'j.,lan,ko'.kl Merikeskus Vellamo,

Langlnkoskl ja Wreden kartano.
lounas ravlntola Kairossa. LahUl
klo 8.00, paluu n. klo 19.00 Hlnta
98 C(jasen, muut 103 €/henkllo.
Vllte 2691.

Vleta kesklkesan juhlaa klehtovassa
hlstoriallisessa ymparlstOssa. Juhannusristelly Vanajavedella slsaltyy
matkaan. Matka yhdessa Slitasaarlseuran kanssa. Hinta 245 c/jasen,
muut 255 C/henkllo, 1 hh lisa 35 C.
Vilte2n8.

Lans\-ja Pohjofs.laplssa. Historiaa ja
nykypaivaa. Kulttuurlkierro ja konserttl Ruotsln puolella Overtorneassa. Matka yhdessa Siltasaari euran
kanssa. Hinta 850 €/jasen. muut
810 C/henkllo, 1 hh lisa 51 C/vrk.
Vllte 2136.

Upeat vuorlsto- ja merlmaisemat.
Kaynteja museoissa. arkeologislssa
kohtelssa, IInnoituksessa. luostarissa. Hlnta 2 hh 1545 €/jasen, muut
1565C/henkllo,1hh Itsamaksu 115C.
Vilte 4105.
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Elamyksla Elvlksen muslin tahtiln.
Lounas sisaltyy hintaan. Matka
yhdessa Slitasaariseuran kanssa.
Hinta 58 €/jasen, muut 63 €/henkilo. Vilte 2749

•
Unohtumaton ristelly vie
Karjalan kaunelmplln malsemlln.
Hlnnat hyttlluokittain, kysy toimlstosta. Vilte 4679.
HUOMI Passin oltava ehja ja volmassa 6 kk matkan jalkeen.

.... ~ ....... u. KulnlnlklUl,III".n L

Kayntlkohteinamme mm. Kensington palace, Tower of tondon, Wlndsorln IInna ja kaupunkl.
Hinta 2 hh 1380 €/Jasen, muut 1395
€/henkllo.1 hh 1530 €/jasen, muut
1540 C/henkllo. Vllte 4121.
U<I'Plle ,
l i n n Ohjelmassamme
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Teatro Massimo di Palermon viera!lunaytOs, ensl-ilta. Retretissa Albert
Edelfeltin "Pohjoismainen kess"
-nayttely. Salmelan taldekeskuksessa "20 kesas juhlavuosl". Hlnta
330 €/jasen. muut 345 €/henkllo.
Vlite2752.

kltkola••• III III

K
"",ath,hell.,•• Tutustuml nen
historlailiseen Laukon kartanoon.
Lounas Hukianhovissa, Savlpaja
Samotln IItapalvakahvlt. Hlnta 105
~/ja~n, muut 115 C/henkllo.
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Aluksi IlIallinen Kalsankodln
kartanokylpylassa ja lIIan kruunaa
Jorma Hynnlsen konserttl Espoon
Tuomloklrkossa, harpulla siestA
Laura Hynnlnen, urut Petri Kotvusalo.
LAhto klo 18,15, paluu n. 23.30. Hlnta 85 £/jasen, muut 95 €/henkIl6.
Vllte 2181.

mm. Verdin ooppera "Naamlohuvit"
ja KUMU taidemuseo.

..llllIyl'..... HILltIl'l_'_'~ Matka

Muotoilija Samuli Naamanka hyodynsi Stockmannin pysakointihalliin johtavan rampin julksivutaiteessa
graafista betonia. Muotokieleen on vaikuttanut vanhat valokuvat Stockmannin kierreportaista.

Maatuvaa muotoilua
ja graafista betonia
Muotoilija amuli
Naamangan kadenjalki
naky}' tockmannin
uud n autoparkin
rampi a ja Piiroin n
Oy:n suunnit llu a
kologi
a Compostuplis a.

Ekolo i
n suunnittcluun pano'tava Naamanka korostaa uunnitt lijan va tuuta mat riaal ja
valitta a. "Ekologisiua hu n kajuina kaupatta at tuoU t ovat
u in polt ttavia tai ki rrat ttavia,
mutta harvoin maatuvia. Vastaavissa
tuott i a myo tuotk tjun tuli i
olla kologin n. Jos raaka-ain ita
raah taan Kiinan ja uom n vi.ilia,
tuott n ekologi uus m n ttaa
m rkitystaan."

uomalais Ua
muotoilulla on hyva main ja no t
maailmaUa. Aallon harjalla kulk
mot llisen muotoilun m nio aaja amuli aamanka, jonka suunnitt 1 m
aa6n n tonitaid t s
paljast ttiin al vankadun alussa
ijaits van tockmannin pysakointiJmUin rampptin.

Compos-tuoli yntyi k 1m n yrityks n yht i tyona. Tarkoituk na
o~ luoda uu i mat riaali, jo ta voisi
t hda kolmiul tt isia purist huon kaluja, joita on t hty aikais mmin
muovista ja lasikuidu tao
P lIava ta valrnist ttu istuinosa
on muovia pehm umpaa, rgonimis mpi istua ja tuntuu kosk tta ssa
liimpimaltii. TuoLit ovat rusk ita,
multa Naam 11gan mukaan varjaysk k i1uja luonnonvlir illii on jo
t h . "Mu talla I mm kok ill t
ja
aattaa toimi ,mutta ong Ima
on OOa, tta lu no nvareja h odyntavi.it vtirjaamot ovat pi nia ja taas
nostaa tuott n hintaa."

yhdesss Siltasaariseuran kanssa
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Kiehtova ja mon\puolinen klertomatka.
USlK011".-"
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Alttae:. .ln Matka makunautlntoJen

parlin ja upelslin malsemlln. Hlnta
2 hh 1655 €/jasen, 1 hh 1875 £/j6sen, muut 2 hh ~615 € ja 1 hh 1895
€/henkIl6. Vllte 4640.

Oikeudet retkien, matkojen ja ohjelmien muutoksiin pidlitet3an.
IImoittautumiset ja lisatiedot: TMlolaisen Kulttuurikerho ry:n
toimisto. Naksut joko toimistoon tai pankkiin Nordean tilille 10nJO-253665.
Toimisto on avoinna: TIISTAISIN ja KESKIVIIKKOISIN klo n.oo -14.00. Kayntiosoite:
Eino Leinon katu 4 A4. Kaynti suoraan kadulta.
Toimiston puIlelinnumero: 09 - 498 850 tai 045 -137 7881
Puhelinpaivystys on torstaisin klo 15.00-17.00 puh. 045-137 7881
sahkiipostiosoite; toololUttuuri@lelsfi Internet www.toololaisenlwltttuillertlo.fi

Naamangan ja parkkihallin suunnitt Iu ta va lann n arklcit hti
P kka Laation ybt istyo alk i kaksi
vu tta itt n. Laatio halu i aamangan uunnitt I van to kmannin
p akointihallin suuaukkoon julkin taid t ok n. IIi tolialli ia ja
arkkit htooni ia viitt 'm ympiilistotaid t kstin a poimiva aamanka
no li to kmannin muotoki I tli
tin ki rr portaat. Parmab tonilan
raafin n B toni-t kniikalla vaJmi tamissa I m nlcissa avautull
vanhoi ta valokuvista luytynyt nakyma ki rr portai iin, jota aamanka
abstrahoi ja j h n han hdist li Ii
persp ktiivikuLmia. B tonin aavistu n vihrcaan vivahtava vari viittaa
s kin tavarataloon.
"Julkiset velstokset ivat saa hypatti ilmill , vaan niid n pitaa tukea

Samuli Naamangan Compos Lobby
-tuoUa valmistaa Piiroinen Oy.

01 massa 01 vaa kaupunkikuvaa. Toi-

saaJta v imakkaalla t

Ua voidaan
koota ymparisto yht n. t kmannin rampin kohdalla minua vi hatti
ajatus ·Utii, ttii ihmis t voivat ajaa
taid t oks n lapi py akointihalliin",
aamanka k rtoo.

Arkkltehtlen kanssa yht i tyotli
t k va aamanka kutsuu toitaan
arkkit htuulia palv I vak i muou
toiluksi, j ta han i t pelk taan
muodon vuoksi. E im rkiksi tuoli
i saa Ila pelkka obj kti, vaan s n
tiiyt)'y tarvitta sa toimia myo 0 ana
'uurta mas aa, j ka palv 1 arkkit hti nluomaa tUaa. PUroin n y:U
suunni llun omp -hlOlin kohdaJLa rikoi uu on nn nkayttamaton
mat riaaJi. Tay in maatuvan Compo -tu ~n istuinosa on uom ssa viJj llystii llavasta ja mai isok rista
polym roitua Iuonnonkuitua. Tuolin
runko on valmist ttu Icromatusta t r'cisputk ta, joka v idaan h odyntaa
uud 11 n ruostum ttoman t r'aksen
valmi tuks sa.

