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09.00–15.00
BLOMQVIST, Bodöntie 210, Lepplaks
Blomqvist tunnetaan laajasta ja erikoisesta 
valikoimasta. Perennojen ja koristepensaiden lisäksi 
erikoisuuksiin kuuluvat vanhan ajan harvinaiset ja 
talvenkestävät omenalajikkeet sekä hedelmä- ja 
marjauutuudet. 

09.00–13.00
PETTERSSONS TRÄDGÅRD, Ala-Ähtävä
Petterssonintie 33, 68820 Ähtävä
Sidontatöitä, leikkokukkia ja kausikukkia. 
Laaja valikoima sisustustuotteita. 

10.00–14.00
AKLEJA, Purmontie 316, Sisbacka
Tervetuloa Purmon kukkakauppaan. Täältä saat 
kukkia, sidontatöitä ja kukka-asetelmia. Pidennetty 
aukiolo lauantaina. MH Lastu, Lundagård ja T:mi 
Glenn Sundstedt sijaitsevat lähistöllä.

10.00–14.00
LUNDAGÅRD, Purmontie 330, Ala-Purmo
Lundagård myy vanhoja ja uusia sisustustuotteita, 
vintage-vaatteita, antiikkia, vanhoja huonekaluja 
ja perinnerakennustuotteita, kuten ikkunoita, ovia, 
pellavaöljyvärejä ja heloja. www.lundagard.fi

10.00–18.00
VANHANAJANVERSTAS MH LASTU, 
Purmontie 316, Sisbacka
Sisbackan uudella yrittäjällä on avoimet ovet. 
Vanhanajanverstas MH Lastu tekee pintaremontoin-
tipalveluja sekä perinteisillä välineillä ja menetelmillä 
tehtyjä puusepän töitä. Tule sisään tutustumaan työn 
alla oleviin projekteihin, ehkä löydät itsellesi uniikin 
ja entisöidyn huonekalun. Teroitamme vanhat sakset, 
puukot ja veitset, hinta 5 €/kpl. 
www.mhlastu.com.

10.00–16.00
T:MI GLENN SUNDSTEDT, 
Västerbackantie 6, 68930 Purmo
Tule maistamaan oliivi- ja rapsiöljyjä, vadelma- ja mango-
viinietikkaa. Erikoistarjouksia kaupassa. www.glenn.fi 

09.00–19.00
EDEN PUUTARHA, Maj-Len Ede, 
Grindbackantie 27, Yli-Purmo (Vilobacka)
Suuri puutarha, joka levittäytyy omakotitalon ympärille 
sekä viereiselle pellolle. Eden puutarha sopii myös liikun-
tarajoitteisille, korkeuseroja ei ole ja puutarhassa on paljon 
nurmikkoa, joten täällä pääsee liikkumaan sekä rollaattoril-
la että pyörätuolilla. Täällä viljellään paljon syötävää, mutta 
myös kukkia. Vuosien mittaan puutarhaan on rakennettu 
kivipilareita ja -muureja. Keramiikkaverstas entisessä myy-
mälässä. Kahvia, mehua ja pullia on tarjolla ”pitotalossa”.

10.00–16.00
GUNS GRÖNA RUM, Gun ja Börje Nylund, 
Portinintie 14, Sandsund
N. 1000 neliömetrin tontti taaja-asutusalueella. Tämä on 
puutarha perennojen ystäville. Suosikkikukat ovat pelar-
gonia ja pioni. Puutarhan eri huoneissa voi rentoutua ja 
kasvihuone on täynnä taimia. Puutarhassa on myös pen-
saita ja puita, mm. hevoskastanja, ginkgo ja jalopähkinä. 
Taimien, puutarhatuotteiden ja käsitöiden myynti. Gun ja 
Börje Nylund osallistuvat myös pihakirppikseen.

10.00–16.00
DRÖMGÅRDEN, Kristine Westerlund, 
Hirsitie 10, Sandsund
Puutarha on 11 vuotta vanha ja tontin koko on n. 2600 
neliömetriä, josta 1200 neliömetriä on metsää. Keittiö-
puutarha sekä perennoja, pensaita, ruusuja ja hedel-
mäpuita. Puutarha elää jatkuvassa muutosprosessissa, 
ja täällä saa tutustua sekä keskeneräisiin että valmiisiin 
projekteihin. Taimimyyntiä. Kristine bloggaa puutarhas-
taan osoitteessa dromgarden-10.blogspot.com.
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10.00–16.00 
MARGARETHA JA HÅKAN DAHLSTRANDIN PUU-
TARHA, Slätkullantie 73, 68820 Ähtävä
Satupuutarha, jossa kukkia, pensaita ja installaatioita. 
Puutarha elää jatkuvassa muutoksessa erilaisilla kasvi-
kokeiluilla, siitä ei tule koskaan täysin valmis. Marga-
reta ja Håkan ovat aarteenmetsästäjiä ja kirppislöydöt 
on hienosti integroitu puutarhaan. Puutarhassa on eri 
huoneita ja eri tarinoita. Kysele isäntäparilta.

10.00–16.00
SUSANNE JA STAFFAN FORSBLOMIN PUUTARHA, 
Forsbackantie 35, 68820 Ähtävä
Tontti on iso, 6000 neliömetriä, ja puutarha levit-
täytyy noin 1000 neliön alueelle. Idyllinen sijainti 
metsänreunassa, josta hienot näkymät peltojen ja 
niittyjen yli, kivenheiton päässä Ähtävänjoen rannalta. 
Puutarha on 16 vuotta vanha. Täältä löytyy vanhoja 
hirsirakennuksia, talvipuutarha, hyötykasveja, paljon 
kiviä ja kiviaitoja. Susanne sanoo näin puutarhastaan: 
”Ei mikään täydellinen puutarha, mutta maaseutuidylli 
ja luonnonläheinen sijainti voittavat täydellisyyden. 
Rakastamme puutarhaamme.” Taimimyynti. Tuoreita 
kotona leivottuja leipiä ja pullia, kahvila. 

10.00–16.00
MAJ AHLVIKIN PUUTARHA, 
Storklubbinkuja 5, 68810 Ala-Ähtävä
Metsätontti, jolla kasvaa n. 300 eri kasvilajia. Talo on 
rakennettu rinteeseen ja puutarhassa on hienoja 
korkeuseroja. Puutarhalampi vesiputouksineen, kasvi-
huone/ulkohuone ja paljon istumapaikkoja. Puutarha 
on n. 13 vuotta vanha ja jatkuvasti työn alla.

10.00–16.00
ANN-BRITT JA BJARNE PÅVALLIN PUUTARHA, Påval-
lintie 32, 68810 Ala-Ähtävä
Puutarhaa on rakennettu n. 25 vuoden ajan. Ensin oli 
vain nurmikko ja vähän syreenipensaita, nyt puutar-
hassa on perennaryhmiä, puita ja pensaita. Kasvimaa 
ja kasvihuone ja omien vihannesten viljely on ollut 
perheelle tärkeää koko ajan. Ann-Britt ja Bjarne ovat 
rakentaneet puutarhaansa useita huoneita ja lisäksi 
heillä on viileitä iltoja varten oma ”tabernaakkeli”, jos-
sa voi nauttia takan lämmöstä kaikkina vuodenaikoi-
na. Ann-Britt sanoo puutarhastaan näin: ”Puutarhan 
ei tarvitse olla täydellinen, vaan tärkeintä on, että siellä 
voi rentoutua ja nauttia. Muutoksia tehdään silloin kun 
huvittaa ja jaksaa.”

ATELJEET JA LUOVAN TYÖN TEKIJÄT

10.00–16.00 
ADDO / PIA ÖST, Björkholmintie 93, Östensö
Vieraile Pia Östin ateljeessa ja myymälässä. Tutustu 
Addon designtuotteisiin ja valmistusprosessiin. Pia 
sanoo näin omasta työstään: ”Vuodesta 2000 lähtien 
olen työskennellyt oman muotoilun – enimmäkseen 
keramiikan, pienten huonekalujen ja tekstiilin – parissa. 
Muotoilu on yksinkertaisuuden ja toiminnallisuuden 
yhdistelmä, jossa jokainen osa , kaikki ajatuksesta itse 
valmistukseen, on yhtä tärkeää.” www.addo.fi

10.00–16.00
INGELA NYMAN/ GUNNARSBERGA
Sundbyntie 119, 68690 Sundby
Gunnarsbergan tuotteet myytävänä ja ateljeessa 
OUTLET. Pop up-kahvilasta leivonnaisia ilman valkois-
ta sokeria, valkoisia jauhoja tai maitoa. Gunnarsberga 
osallistuu myös Sundbyn kirppispäivään lauantaina.

16.00–19.00
AKKATALO, Katternönreitti 68, 68910 Pännäinen
Persoonallinen ja kiinnostava talo. Tuhattaituri Ulla 
Källman on monen vuoden ajan rakentanut kiinnos-
tavan miljöön vanhan navetan ympäristöön. Instal-
laatioita ja taidetta sekä sisällä että ulkona. Ulla lukee 
ääneen heinäladossa klo 18.00.
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10.00–17.00 
GAMBATTE, Pännäistentie 473, Lövö
Lähiviljeltyjä marjoja ja vihanneksia, mansikoiden 
myynti. Kahvilasta gluteenittomia vohveleita. 
Gambatten tilalla useita myyjiä LähiRuoka-päivänä, 
mm. Jyrki Uusitalo (hunajaa), Träsk-Kulla Ekobeef, 
Anna Ström, joka myy ympäristöystävällistä ja hyvää 
luomukanilihaa (belgian jätti). Gambatte on auki 
Pedersöre-viikolla maanantaista lauantaihin 
klo 10–17. 

10.00–15.00
STORSTARAN TILA, Starabyntie 62, Pietarsaari
Tule tervehtimään talon eläimiä, täällä on lehmiä, 
vasikoita, lampaita, kaneja, kanoja, ankkoja, hevosia 
ja aasi. Mahdollisuus ostaa kahvia, mehua, pullaa 
ym. Maksullinen hevosajelu klo 11–13. Myytävänä 
lampaantaljoja, tilauksesta myös polttopuuta. 
www.facebook.com/storstara

10.00–16.00
TAPIO HUHTAMÄEN JA CARITA SUNDMANIN TILA, 
Ånholmantie 21, Sundby
Tilan tuotteiden myyntiä:luomukananmunia, tuoretta 
sipulia. Tila osallistuu myös Sundbyn kirppispäivään.

10.00–13.00
WÄRNÅN TILA, Värnumintie 94, Ähtävä
Wärnån tilamyymälä on auki. Ota kylmälaukku 
mukaan ja tule ostamaan lihaa grillattavaksi. 
Mahdollisuus tutustua tilan eläimiin.

11.00–13.00 
BERGWALLIN LEIPOMO, 
Pännäistentie 111, Sandsund
Pakastimen tyhjennysralli, pop up -kahvila herkullisilla 
leivonnaisilla. Grilliltä: suolaista (lähituotettua 
makkaraa) ja makeaa (grillattua sokerikakkua kermalla 
ja lähiviljellyillä marjoilla). Poniratsastusta klo 11–13. 
www.bergwall.fi

LAUANTAINA MYÖS: 

Sundbyn kirppispäivä klo 10–16.
Lisätietoja sundbykarbyloppisrace.blogspot.fi
Sandsundin pihakirppis klo 10–16. 
Lisätietoja facebook/gårdsloppis i Sandsund
Ongintakilpailu Lappforsissa klo 12–15. 
www.lappforsuf.sou.fi
Tanssit Ala-Ähtävän tanssilavalla, 
ork. Carisma.

Ohjeita vierailijoille:
Kulttuuritoimistossa olemme iloisia kaikista, 
jotka vieraanvaraisesti ja rohkeasti avaavat 
ovensa yleisölle. Vierailijana sinun tulee kun-
nioittaa isäntäväkeä. Liiku varovasti toisten 
puutarhoissa, ateljeissa ja tiloilla. Keskustele 
isäntien kanssa ja vaihda ajatuksia ja ideoita 
muiden vieraiden kanssa.

Taloilla ja tiloilla on harvoin isoja paikoitus-
alueita. Älä pysäköi autoasi niin, että se tukkii 
kulkuväylän tai estää naapureiden pääsyn 
tonteilleen. Kaikilla osallistujilla on pihallaan 
Pedersöre-viikon logolla varustettu kyltti.


