
TeksTi kirsti sergejeff  kuvaT anssi jokiranta

  1.  k ahvil a k au ppayhtiö kahvila 
kauppayhtiössä ruokaillaan vanhan tava-
ran keskellä. jos jokin esine miellyttää, 
sen voi ostaa mukaansa: kaikki on myyn-
nissä.

Vakioasiakkaan toivomuksesta kahvi-
lassa on myös orastava lainakirjahylly. 
kauppayhtiön johtajana toimiva antti 
kuha on kasannut siihen omat kirjansa. 
Voit viedä kirjan mennessäsi ja jättää 
omasi tilalle tai maksaa kassaan pari 
 euroa.

Lisää kirjoja kuha aikoo hankkia vie-
reiseltä tuhat-torilta eli osto- ja myynti-
liikkeestä, johon perikunnat kyydit sevät 
jäämistöjä. 

rovaniemellä käy puoli miljoonaa 
 turistia vuodessa. Yksi heistä on 
saksalainen Felix Oldewage, joka 
nauttii kauppayhtiössä kahvista ja 
mukana olevasta kirjasta. Paikan 
päälle kahvilaan hän on päätynyt 
rovaniemeltä kotoisin olevan tyt-
töystävän suosituksesta. 

”tämä on kiva paikka pienessä 
kaupungissa”, oldewage kehuu.
Kahvila Kauppayhtiö Valtakatu 24,  
Avoinna ma–to 10.30–20, pe–la 10.30–02, 
 Tiedustelut (016) 342 2422

  2 . lapin m a akuntakirja sto Maakun-
takirjasto on kirjan ystävän taivas. alvar 
aallon suunnittelemassa rakennuksessa 
hyllyt notkuvat kirjoja. Lapponica-salista 
löytyy pohjoisen kirjallisen kulttuurin 
helmiä. ne kertovat elämästä napapiiril-
lä ja sen pohjoispuolella ennen ja nyt. 
kielivalikoima on varsin eksoottinen: 
kveeniä, saamea ja meänkieltä. 

Monet lennokkaimmista tarinoista 
liittyvät rovaniemen markkinoihin. 

 Jouko Heinonen on kirjoittanut aiheesta 
opuksen, joka valottaa markkinoiden 
historiaa ja nykypäivää. Markkinoista  
on lumoutunut myös Marko Niemelä, 
kirjaston musiikkiosaston johtaja, joka 
 tekee markkinoiden äänimaailmasta 
 väitöskirjaa. 
Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 
Avoinna ma–to 11–20 (kesällä 11–19),  
pe 11–17, la 11–16 (kesällä 11–15), Tiedustelut 
(016) 322 2466, rovaniemi/kirjasto

  3. rovan ie m en te at teri edesmennyt 
kirjastovirkailija ja runoilija aune Mäki-
nen on rovaniemellä käsite. Monet kau-
punkilaiset muistavat kirjallisen takari-

vin vaikuttajan edelleenkin. Mäkinen 
luki mielellään ja kommentoi luke-
maansa kirjeitse. näiden kirjei-
den perusteella Mäkisen traa-
gisesta elämästä on tehty 
näytelmä Rakastettu, kaivat-
tu, jota esitetään kaupungin-
teatterissa täysille katso-

moille. näytelmän on käsikir-
joittanut Leena Talvensaari ja 

ohjannut esko Janhunen. 
Rovaniemen teatteri Jorma Eton tie 
8, Esitykset –16.5., Liput 0400 28 2484,  
rovaniementeatteri.fi

  4. m art tiin in Wan ha teh da s  
Pekka Jaatisen Uhrivalkeat-romaanin 
 tapahtumat sijoittuvat Lapin sodan 
 aikoihin ja Marttiinin puukkotehtaan 
 ympäristöön. Puukkotehdas on yksi 
 harvoista rakennuksista, jotka säästyivät 
sodassa tuholta.

”tarina kertoo, että hyvät suhteet 
saksalaisiin korkea-arvoisiin upseereihin 
auttoivat. taloihin oli laitettu pommit, 
mutta joidenkin laukaisimet jätettiin kyt-
kemättä”, jaatinen kertoo.

Martiinin vanha tehdas ja sen tiloissa 
sijaitsevat näyttely ja myymälä ovat suo-
sittuja vierailukohteita, vaikka nykyään 
puukkoja valmistetaankin muutaman 
 kilometrin päässä uudella tehtaalla.
Marttiinin Wanha Tehdas Vartiokatu 32, 
Avoinna ma–pe 10–18, la 10–14,  
Tiedustelut 040 311 0604, www.marttiini.fi

rovaniemellä elää muitakin tarinoita kuin joulupukki. Parhaat niistä  
on ikuistettu kansien väliin. tutustu kaupunkiin ja löydä oma suosikki-
kertomuksesi. 

Saksalainen Felix Oldewage nauttii Kahvila Kauppayhtiössä lukuhetken ohessa kupin kuumaa. 

naisten kymppi  

ja miesten takaa-ajo 

23. 5. klo 13 lapin 

 urheiluopistolla

rovaniemi  asukasluku 57 800 | Pinta-ala 8 016 km² | Perustamisvuosi 1929 | etäisyydet kaikki kohteet sijaitsevat 
noin kahden kilometrin säteellä rautatieasemalta.

lukutoukan rovaniemi

18 radan varrella  


