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Länsi-Kymen Kulttuuritien Vuoden erikoiskohde 2018

Kettumäen kansanpuiston kesäpuuhissa käydään
yhdessä lasten kanssa, mutta elokuun elokuvayötä
vietetään klo 03:een asti vain aikuisten kesken.
Kettumäen kansanpuiston erikoislaatuisuus korkealla Kuusankosken keskustan ja Kymijoen
yläpuolella paljastuu jo mäen päälle mennessä. Kun ylös vievän Kotiseututien alaosan talot
jäävät taakse ja tie nousee metsän keskellä aina vain ylemmäksi ja ylemmäksi ja kaartuu lopulta
mäen laelle, tulijan mieli on irtautunut omista arkikiireistä ja suorittamispaineista.
Kettumäelle voi tulla nauttimaan meluttomasta ympäristöstä ja yllä avautuvasta taivaasta sekä
hengittämään mäntymetsän tuoksua vanhojen Kymintehtaan työläisten asuinmökkien, kotieläinpihan aitausten, kahvio- ja piharakennusten ja järviruo’osta rakennetun ison kodan äärellä.
Niiden lisäksi Kettumäellä on vain yksi rakennus, arkkitehti Lars Sonckin 1890-luvulla suunnittelema, jykevistä hirsistä rakennettu kansallisromanttinen Kuusankosken kotiseututalo pystysuoran
kalliojyrkänteen reunalla. Kansanpuistoon ja sen viereiseen kotiseututaloon on vapaa pääsy.
Suurimmalta osin kansanpuistoyhdistyksen aktiivisella vapaaehtoistyöllä vajaassa kolmessa
vuodessa Kettumäen päälle luotu toteutustavaltaan ja ohjelmasisältönsäkin osalta tavanomaisuudesta poikkeava ja kaikenikäisille hyvää mieltä tarjoava vierailukohde on samalla asiateemoistaan osaavasti opastava.
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Pohjois-Kymen 4H-yhdistyksen ylläpitämä kansanpuiston KESÄKAHVILA ja KOTIELÄINPIHA
avataan 04.06. Ne ovat kesäviikkoina avoinna joka päivä klo 10-18.
Myös kotieläinpiha on maksuton. Ja kansanpuiston kahviorakennusta ja suurta kotaa voidaan
käyttää tapahtumatiloina myös talvisin.

Kettumäen kansanpuiston tapahtumia kesäkaudella 2018
Pärekaton rakentamiskurssi ma 14.05 – su 20.05. päivittäin klo 9 alkaen. Maksuton.
Perennapäivä lauantaina 19.05. klo 10-14. Vapaa pääsy.
-

-

Puutarhuri ja kokki Virpi Petäjämäki maistattaa villivihanneksia ja kertoo niiden
monipuolisesta käytöstä.
Puutarhuri Pirkko Koskinen opastaa perennojen kasvatuksessa sekä antaa tietoiskuja
kotipihan puista ja pensaista.
Ympäristönhoitaja Anne Ikäheimonen kertoo vieraslajikasvien torjunnasta.
Kuusankosken puutarhayhdistys istuttaa talkoovoimin jäsentensä lahjoittamista
perinneperennojen taimista Kettumäelle kukkapenkin.
Lisäksi opastetaan, kuinka kasvimaa perustetaan Vienanmeren ja Uralin välisellä PohjoisVenäjällä kukoistaneen suomalaisugrilaisten votjakkien ja syrjäänien vanhan permakulttuurin tapaan.
Puutarhatöiden harrastajilla mahdollisuus myös perennojen ym. taimien vaihtoon.

Lasten kesäpuuhailua Kettumäellä 04.-21.06. arkisin klo 10-14
-

Ohjattuja metsäsalapoliisi- ja keppihevosteemaisia tehtäviä ja leikkejä. Tarkemmat
tiedot puuhailuista kerrotaan toukokuun alkupäivinä kansanpuiston kotisivuilta.

Senioriteatteri Koskirentukoiden näytelmä TIKAPUUT MYLLYKALLIOLLE
06.06. klo 17, 09.06. klo 15, 10.06. klo 15, 13.06. klo 17, 16.06. klo 15 ja 17.06. klo 15.
Näytelmä kertoo tarinoita Kymenrannan Myllykalliosta ja myllykalliolaisten elämästä pienin
mielikuvituksen säväyttämin lisäyksin. Käsikirjoituksen innoittajana on käytetty perinnejulkaisua Myllykallio - Kakaroiden kasvupaikka.
Pääsyliput 10€. Ennakkoliput (15.6.asti): Kuusankoskitalo p.040 196 2448 ja www.netticket.fi
Ja tuntia ennen esitysten alkua myös Kettumäen pihaportilta (vain käteinen).

Järviruokomateriaalia ja sen monipuolista käyttöä esittelevä kesänäyttely
Kettumäen kansanpuiston kota-alueella arkisin klo 9-14 heinäkuusta alkaen. Vapaa pääsy.

Elävii kuvii Kuusaan yöss 11.-12.08. klo 18-03.
Mieliin painuva elokuvatapahtuma aikuisille. Ohjelma ja pääsylippujen hinnat julkistetaan
myöhemmin Kettumäen kansanpuiston verkkosivuilla.
Kotisivut: www.kettumaenkansanpuisto.fi Fb-sivut: www.facebook.com/Kettumaenkansanpuisto

