
Kesäteatteriretki sunnuntaina 4.8.2019, Mustio                     

Vadelmavenepakolainen -esitys 

 

Koko kevään mainostimme kirjeitse, sähköpostilla ja tavatessamme Mustion kesäteatteriretkeä. Tuntui, että innostus 

puuttui, vaikka kiinnostusta tuntui löytyvän. Kun määräaika vahvistuksissa oli käsillä, jotka koskivat lounasta, 

puistokävelyä ja teatteriesitystä, meitä oli lähdössä 27 henkilöä. Saimme hyvän sponssin retkelle, sillä Raikkaan 

veteraanijaosto maksoi bussimatkan. Näin toteutui monen toive matkata oikeasti yhdessä, samalla kulkuvälineellä. 

Hieman taustatietoa Mustion Linnasta, jonka historia ulottuu yli 200 vuoden taakse, on yksi Suomen arvokkaimmista 

kartanoista. 

Kartano sijaitse Länsi-Uudellamaalla, Raaseporin kaupungissa. Kartano toimii nykyään museona. Puista päärakennusta 

ympäröi yksi Suomen suurimmista yksityisistä vanhoista puistoista. Puisto rakennettiin alun perin barokkityyliin 

vuonna 1787, mutta Frodolf Linder uudisti puiston 1800-luvun lopulla englantilaistyyliseksi puistoksi. 

Frodolf Linder istutti puistoon monia eksoottisia, Suomessa epätavallisia puita eri puolilta maailmaa. Nykyään puisto 

tarjoaa rauhallisia hetkiä siellä vieraileville kiemurtelevine polkuineen, huvimajoineen, romanttisine siltoineen, 

patsaineen sekä ainutlaatuisine kelluvine lummepolkuineen. Puisto ja linna sijaitsevat lähellä vanhaa viehättävää 

Mustion ruukkikylää, jonka historia ulottuu ruukkiteollisuuden alkuaikoihin 1500-luvun lopulle.  

 

Meillä on ensimmäisenä keittolounas Ravintola Linnankrouvissa. Mainoksissa luvataan ainutlaatuisia makuja, jotka 

jäävät mieleen ja kyllä se pitikin paikkansa. Ruoka tehdään oman alueen raaka-aineista. Mustiolla on oma mylly ja 

perunat sekä kananmunat tulevat viereiseltä tilalta. Tämä kaikki on mahdollista, koska ravintola sijaitsee keskellä 

maaseutua.  



Olimme tilanneet lohikeiton, joka tarjoiltiin monelle meistä uudella tavalla: jokaiselle tuotiin lautanen, jossa oli 

valmiina lohipalaset sekä muut lisukkeet, jonka jälkeen lautasille kaadettiin liemi. Näin kaikilla oli samanlainen annos, 

joka oli samanlainen kaikilla. Leipä oli itsetehtyä, todella tuoretta ja maukasta, tummaa ja vaaleaa. 

Lounaan jälkeen teimme puistokävelyn. Tosin aika oli rajallinen ja kuten oppaamme Kerstin Ilander sanoi, niin hän ehti 

kertoa historiasta ja esitellä puistoa vain päällisin puolin. Aikaa oli kuitenkin kertoa ne tärkeimmät seikat ja tarinat, 

jotka puistoon liittyvät. 

 

 

 



Vadelmavenepakolainen oli hauska komedia suomalaisesta miehestä, joka halusi tulla vapaaehtoisesti ruotsalaiseksi. 

Passin mukaan hän oli suomalainen, mutta sisimmältään hän tiesi olevansa ruotsalainen. Hän halusi olla avoin. Ja mitä 

kaikkea sitten tapahtuikaan! Pääroolissa oli Risto Kaskilahti, joka osasi olla mies, joka ei halunnut olla suomalainen. 

Retkipäivä oli hieman pilvinen, kun lähdimme Koivukylästä. Perillä aurinko tuli esille ja lämpöä riitti. Puistokävelyllä tuli 

jopa hiki, kun olimme varautuneet viileään säähän ja istumaan esityksen ajan katetussa katsomossa, jonne auringon 

säteet eivät yltäneet.  

Itse teatteriretki oli onnistunut. Moni sanoi, että samanlaisia retkiä olisi kiva tehdä edes aina silloin tällöin. Mukana oli 

myös veteraanijaoston jäsenten perheenjäseniä ja ystäviä. Ehkä joku tarttui syöttiin ja liittyy mukaan toimintaan! Sen 

näemme syksyn aikana. 

Kiitos kaikille mukana olleille! Oli kiva järjestää ja tietää, että kaikki viihtyivät ja että retki onnistui. 
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