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Pääkirjoitus

Backas on yksi Suomen 
parhaista tapahtumapaikoista
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H

ravintola backas on ehdolla Suomen 
parhaaksi pieneksi tapahtumapaikaksi. 
Tapahtuma-alan rautaisimmat tekijät 
ja toimijat palkitseva Evento Awards 
on arvostettu ammattilaiskilpailu, 
jonka finaalipaikasta me backaslaiset 
olemme erittäin otettuja. 

Ovemme ovat olleet tapahtumille 
avoinna kaksi ja puoli vuotta. Se, että 
kisaamme jo tässä vaiheessa rinta rin-
nan paikkansa Suomen tapahtumakar-
talla vakiinnuttaneiden Hanasaaren ja 
Vanajanlinnan kanssa, kertoo meidän 
tehneen oikeita ratkaisuja. 

Jo finaalipaikka on meille yhtä 
kuin voitto. Kävi kisassa miten tahan-
sa, Backas on yksi Suomen kolmes-
ta parhaasta. Se on kova suoritus, joka 
kertoo nappiin menneistä tilaisuuksis-
ta ja mahtavista työntekijöistä. Suuren 
vaihtuvuuden ravintola-alalla työhönsä 
sitoutunut vakituinen henkilökunta on 
todellinen poikkeus ja jopa ihmette-
lyn aihe. Me Backaksessa poikkeamme 
mielellämme valtavirrasta.   

reilun kahden vuoden aikana Backas 
on tarjonnut puitteet lukemattomal-
le määrälle tapahtumia ja tilaisuuksia 
kokouksista yritystapahtumiin, häistä 
syntymäpäiväjuhliin ja ohjelmallisista 
illallisista artistikeikkoihin. Osa tapah-
tumista on ollut pieniä, joissakin on 
ollut satoja osallistujia. Asiakkainam-
me on ollut sekä yrityksiä että yksityis-
henkilöitä. 

Tänä kesäkautena tapahtumiemme 
määrä kaksinkertaistuu viime vuodes-
ta. Tapahtumakeskus Puimalan lavalle 

nousevat suomalaisen musiikkimaail-
man kirkkaimmat tähdet, kuten Aika-
kone, Mikko Harju, Anssi Kela, Vir-
ve Rosti, Maija Vilkkumaa ja Laura 
Voutilainen. Heidän tahdissaan muun 
muassa juhlitaan äitejä, avataan kesä-
kausi, palataan 90-luvulle ja vietetään 
venetsialaisia.

Kesäkuun lopussa Backakseen saa-
puu Kari Tapion elämästä kertova 
musiikkinäytelmä Olen suomalainen, 
jota esitetään Puimalan katetuissa ti-
loissa lähes koulujen alkuun saakka. 
Torstaisin ja perjantaisin show’hun on 

yhdistettävissä myös dinner, nimittäin 
kartanon maistuva kesäbuffet. 

Lisäksi Backaksen kesään mahtuu 
runsaasti yritys- ja yksityistilaisuuksia 
– ehkä niiden joukossa on myös sinun 
tapahtumasi!

tänä vuonna kävijämäärämme kasvaa 
huimasti ja toiminnan kasvaessa kasvaa 
myös osakkaidemme määrä. Vastuun 
Backaksen toiminnasta jakavat kans-
sani nyt Mireka Kantanen ja Pinka 
Laitinen, jotka ovat ostaneet osak-
kuudet yrityksestä. Backaksella on nyt 

kolme osaavaa ja intohimoista omistajaa, 
jotka kaikki keskittyvät omiin osaamis-
alueisiinsa: minä operatiiviseen työhön, 
tapahtumatuottajan koulutuksen saanut 
Mireka tapahtumiin, myyntiin ja mark-
kinointiin sekä ekonomiksi oppinut  
Pinka talouteen ja HR:ään. 

Työnkuvien selkiytyessä selkiytyvät 
myös vastuut ja tavoitteet. Se taas lisää 
draivia ja tekemistä sekä mahdollistaa 
kasvun ja oikeisiin asioihin keskittymisen.

Lauri Kaivoluoto
Backaksen yrittäjä

Ota yhteyttä: myynti@ravintolabackas.fi tai 0400 153 2581

Kesäjuhlat 
& syksyn 

kick-offit jopa 
600 henkilölle!

VARAA SUURET YRITYSJUHLAT 
TAPAHTUMAKESKUS PUIMALAAN!

Herkuttele 
tapahtumassasi mm. 

Puimalan 
loimulohella

ja Lopen riistalla

Pinka Laitinen (vas.), Lauri Kaivoluoto ja Mireka Kantanen.
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Backas kisaa 
Evento Awardsin finaalissa
Ravintola Backas mittelee Evento Awards -kilpailussa Suomen parhaan pienen 
tapahtumapaikan tittelistä. Voittaja ratkeaa Messukeskuksessa 26. maaliskuuta.
TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM

Evento Awards on jo 
seitsemättä kertaa jär-
jestettävä tapahtu-

ma-alan kilpailu, joka palkitsee 
alan parhaat osaajat puhujista 
ja esiintyjistä majoituspaikkoi-
hin, messuihin ja onnistuneim-
piin tapahtumatoteutuksiin. 
Kilpailun järjestää tapahtu-
ma-alan ammattilehti Evento. 

Vuonna 2020 palkinnot 
jaetaan kaikkiaan 20 eri kilpai-
lusarjassa. Ravintola Backas ki-
saa Evento Awardsin finaalissa 
parhaan pienen tapahtumapai-
kan tittelistä yhdessä Hanasaa-
ren ja Vanajanlinnan kanssa. 
Paras tapahtumapaikka valitaan 
sekä pienten (alle 600 henkeä) 
että isojen (yli 600 henkeä) ta-
pahtumapaikkojen joukosta.

Ammattitaito ratkaisee 
kasvavilla markkinoilla 
– Pienten tapahtumapaikko-
jen määrä on lisääntynyt val-
tavasti. Pääkaupunkiseudulla 

uusia tapahtumatiloja on tullut 
tai tulossa muun muassa kaup-
pakeskus Triplaan, uusiin ho-
telleihin, remontoitavan kaup-
pakorkeakoulun tiloihin sekä 
Olympiastadionille, luettelee 
Evento-lehden liiketoiminta-
johtaja ja Evento Awards -kil-
pailun perustaja Nina Harlin.

– Tarjonnan lisääntymi-
nen tarkoittaa kilpailutilanteen 
kovenemista. Toisaalta myös 
tapahtumia järjestetään koko 
ajan enemmän. 

Sähköisen viestinnän aika-

kaudella kasvokkaisten koh-
taamisten merkitys kasvaa. Ta-
pahtumissa luodaan elämyksiä, 
solmitaan suhteita ja kirkaste-
taan brändikuvaa tavalla, jo-
hon verkko ei taivu. 

– Kiristyvän kilpailun ja li-
sääntyvän kysynnän myötä ta-
pahtumapaikan ammattitaito 
korostuu entisestään. Mark-
kinoilla menestyvät ne, jotka 
osaavat palvella asiakkaitaan, 
tarjota heille heidän tarpei-
taan vastaavia tiloja sekä toimia 
yhteistyössä eri tapahtumajär-
jestäjien kanssa. Avainasemas-
sa on asiakaskokemus: kuka 
tahansa voi täyttää odotukset, 
mutta parhaista parhaat ylittä-
vät ne, Nina summaa.  

Voittaja selviää  
Messukeskuksessa
Evento Awards -finalistit ot-
tavat toisistaan mittaa Mes-
sukeskuksessa järjestettävil-
lä Kongressimessuilla, joiden 

26. maaliskuuta järjestettäväs-
sä pitchaustilaisuudessa kaikki 
kilpailijat pääsevät arvovaltai-
sen tuomariston prässiin. Tilai-
suus on kaikille messuvieraille 
avoin, ja vaikka tuomarit ovat-
kin kevättalven aikana huolel-
lisesti perehtyneet finalistien 
toimintaan, ratkeaa kisa vasta 
pitchien perusteella. 

Voittajien nimet selviä-
vät Messukeskuksessa samana 
iltana järjestettävässä Even-
to Awards -palkintojuhlassa. 
Oman palkintonsa saa myös 
Evento Awardsin nettiäänes-
tyksessä eniten yleisöääniä saa-
nut Yleisön suosikki.  
Lue lisää: 
www.eventoawards.fi.
 

Onnistuneita kokouksia 
yhden puhelun taktiikalla
Ravintola Backas on suosittu kokouspaikka, johon uskollisimmat 
vakioasiakkaat palaavat kuukausittain. Kiitosta saavat Backaksen helppo 
saavutettavuus, kokouspalvelujen toimivuus ja herkulliset tarjoilut.
TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM

Energiayhtiö Suomen 
Voiman toimitusjoh-
taja Antti Vilkuna on 

tuttu näky Backaksessa. Hän 
kokoustaa kartanolla useam-
man eri yhtiön kokoonpanois-
sa keskimäärin kerran kuu-
kaudessa. Hallituskokousten 
lisäksi agendalla on muun 
muassa toimikuntien kokoon-

tumisia ja osakastilaisuuksia. 
– Olemme käyttäneet Bac-

kaksen kokouspalveluja aktii-
visesti jo kahden vuoden ajan, 
Antti kertoo. 

– Backas valikoitui kokous-
paikaksemme ennen kaikkea 
hyvien kulkuyhteyksien vuoksi. 
Tänne on helppo tulla junalla, 
autolla ja lentokoneella, mikä 

Vaivaton varaus ja  
henkilökohtainen palvelu
Kiireinen toimitusjohtaja jos 
kuka osaa arvostaa helposti va-
rattavia ja takuulla toimivia 
kokouspalveluja. 

– Backaksessa olen aina saa-
nut sen, mitä olen pyytänyt, ei-
kä sen eteen ole tarvinnut näh-
dä ääretöntä vaivaa. Minun ei 
tarvitse kirjautua nettisivuille tai 
jonottaa ruuhkaisissa puhelin-
palveluissa. Riittää, että soitan 
yhden puhelun tai lähetän yh-
den sähköpostin, Antti sanoo. 

Backas on hänen mukaan-
sa toimiva kokouspaikka, jos-
sa on mukavat, viihtyisät tilat 
ja asianmukainen tekniikka. 
Myös laadukkaat kokoustarjoi-
lut saavat kiitosta.  

– Backaksessa ruoka pai-
nottuu itse metsästettyyn riis-
taan ja kalaan, ja on aina hyvää 
ja laadukkaista raaka-aineista 

tehtyä. Paistinkääntäjänä arvos-
tan sitä, että maut ovat kohdal-
laan sekä tarjonta riittävää ja 
monipuolista. Kokouslounaa-
seemme kuuluu aina maittava 
salaatti sekä pöytään tarjoiltu 
pääruoka, Antti linjaa. 

Myös yllättäviin muutok-
siin tai päivän aikana herääviin 
toiveisiin suhtaudutaan Bac-
kaksessa jouhevasti. 

– Joskus kokousryhmän 
koko elää parilla osallistujal-
la suuntaan tai toiseen, mikä ei 
ole koskaan ollut ongelma. Jos 
taas haluan vaikka ylimääräisen 
espresson, menen vain tiskille 
ja pyydän sellaisen, Antti mai-
nitsee.

– Pidän myös Backakses-
sa saamani palvelun henkilö-
kohtaisuudesta. Täällä minut ja 
minun tapani tunnetaan, min-
kä vuoksi koen aina olevani 
odotettu vieras.

• Tunnelmallisia kokoustiloja 5 henkilön kabinetista jopa  
120 henkilön saleihin.

• Toukokuusta syyskuuhun käytössä myös jopa 350 henkilön  
kokouksiin ja seminaareihin soveltuva Tapahtumakeskus Puimala. 

• Moderni kokoustekniikka kaikissa tiloissa. 
• Puhtaat, kotimaiset kokoustarjoilut, joissa hyödynnetään myös  

itse kasvatettuja ja metsästettyjä raaka-aineita. 
• Sijainti Kehä III:n kupeessa, lähellä Helsinki-Vantaan  

lentoasemaa. Erinomaiset joukkoliikenneyhteydet ja  
paljon ilmaista pysäköintitilaa.

• Kokouspaketti yhdellä yhteydenotolla. Varaa samalla myös  
oheisohjelma, yhteiskuljetukset ja majoitukset.

▼
Kokousta Backaksessa!

Backasperhe on otettu finaalipaikastaan ja haluaa kiittää 
asiakkaita äänestämisestä.

Backaksen omenapuutar-
haa koristaa upea 200 
vuotta vanha karta-

no, jossa on useita erikokoi-
sia kabinetteja 5–120 henkilön 
tyylikkäisiin juhliin. Vanhan 
sikalan ja navetan kupees-
sa komeilee Tapahtumakes-
kus Puimala, jonka rustiikki-
seen tunnelmaan voit kutsua 
jopa satoja vieraita ikimuis-
toistamaan tärkeää juhlapäi-
vää. Lämmin ja retrohenkinen 
Kesäkahvila Olohuone sovel-
tuu esimerkiksi merkkipäiviin 
ja rippijuhliin, kun taas Tiili-

tehtaan saunalla voit viettää 
vaikkapa hauskoja polttareita 
ja nauttia löylyistä lapin tun-
nelmassa. Backaksen Kammi 
tarjoaa aivan uudenlaisen ja ek-
soottisen kokemuksen avotulen 
äärellä revontulien loisteessa. 
Kammissa nautit nokipannu-
kahvit kuksasta ja herkuttelet 
Ravintola Backaksen itse ka-
lastetuilla ja metsästetyillä raa-
ka-aineilla. Oli juhlasi missä 
tahansa tiloista, Ravintola Bac-
kas varmistaa aina tarjoiluiden 
korkean laadun ja raaka-ainei-
den alkuperän.

Backaksen myyntipalvelun vinkit 
perhejuhlien järjestämiseen

- Huomioi juhlia järjestäessä tilan saavutettavuus, 
jotta vieraat pääsevät vaivatta paikalle. Myös suuret ja 

ilmaiset parkkitilat on hyvä katsastaa ennakkoon.
- Valitse juhlanjärjestäjäksi palveluntarjoaja, joka on 

apunasi koko prosessin ajan suunnittelusta toteutukseen
 ja vielä tilaisuuden jälkeenkin. Palvelun tulee olla 

henkilökohtaista ja vaivatonta. 
- Oman taakan helpottamiseksi on tärkeää, että kaikki 
palvelut tulevat saman katon alta: niin tila, tarjoilut, 

henkilökunta kuin somisteetkin.
- Nykypäivänä tarjoiluissa on oleellista miettiä 

raaka-aineiden alkuperää. Vieraat nauttivat, kun 
ruoan takana on tarina ja puhdas luonto.

- Valitse juhlapaikka, jonka tunnelma ja miljöö 
puhuvat puolestaan.

Unohtumattomia perhejuhlia 
maalaismiljöössä

Backaksen 33 hehtaarin monipuolinen 
tila tarjoaa mahdollisuuden 
järjestää ainutlaatuiset perhejuhlat 
yksityistilaisuutena. Voit valita juhlatilan 
tilaisuuden luonteen sekä ryhmäkoon 
perusteella. Erihenkiset tilat vaihtelevat 
rustiikista retroon ja Lappi-teemasta 
tyylikkääseen kartanotunnelmaan. 
Niin uskomattomalta kun se kuulostaakin, 
tämä vehreä keidas todella sijaitsee 
kauppakeskus Jumbon ja Helsinki-Vantaan 
lentokentän tuntumassa. 

Persoonallisia tiloja juhlaan kuin juhlaan

Hevoskärryihin katetussa juhlabuffetissa oli 
tarjolla Lopelta metsästettyä peuraa sekä Teno-
joelta kalastettua loimulohta. Tarjoilut olivat 
luonnonläheisiä ja buffetista löytyi paljon luon-
non antimia, kuten sieniä, marjoja ja villiyrttejä. 

– Meille oli tärkeää, että häiden luontotee-
ma näkyi myös tarjoiluissa ja saimme itse olla 
mukana menun suunnittelussa, Pinka kertoo.  

Ravintola Backas järjestää kokonaisvaltaisia 
paketteja, joihin kuuluvat kaikki tilasta tarjoi-
luihin ja henkilökunnasta somistukseen. Koke-
nut henkilökunta auttaa juhlan suunnittelussa, 
jotta sinä voit keskittyä juhlimaan yhdessä vie-
raiden kanssa. 

on tärkeää, sillä kokouksissam-
me käy osallistujia kaikkialta 
Suomesta. Itse saavun Vaasasta 
junalla tai lentäen. 

Kokous eri liikenneyhteyk-
sien solmukohdassa säästää ko-
koustajien kallisarvoista aikaa, 
minkä lisäksi Antti kiittelee 
myös Backaksen pihapiirin il-
maista pysäköintiä.  

i

Viime elokuussa Pinka ja Samuel Laitinen 
sanoivat tahdon Pyhän Laurin kirkossa, joka 
sijaitsee vain kahden kilometrin päässä Backak-
sesta. Hääjuhlaa vietettiin maalaisromanttisis-
sa tunnelmissa Puimalan rustiikkisen kauniissa 
ympäristössä. 

– Meidän päivämme oli satumainen alus-
ta loppuun saakka. Kaikki sujui suunnitelmi-
en mukaan ja saimme nauttia yhdessäolosta 
rakkaimpiemme kanssa herkutellen ja juhlien, 
Pinka iloitsee. 

Ennen hääjuhlaa saunatila toimi morsia-
men ja kaasojen laittautumistilana. Alkuun 
nautittiin raikas brunssi, minkä jälkeen paikalle 
saapuivat meikkaajat ja kampaajat. 

– Kaikki järjestyi helposti, kun välimatkat 
laittautumispaikasta kirkolle ja kirkolta juhlati-
laan olivat niin lyhyitä. Kun siirtymisiin ei ku-
lunut aikaa, sai hääpäivästä nauttia ilman suu-
rempaa stressiä, Pinka toteaa.  

Pinkan & Samuelin  
häähumua Puimalassa

i

• Lähetä kutsut ajoissa ja laita kutsuun viimeinen  
ilmoittautumispäivä.

• Varmista erityisruokavaliot.
• Suunnittele aikataulu ja ohjelma henkilökunnan kanssa.
• Valitse menuun sopivat juomatarjoilut ennakkoon.
• Pyydä apua plaseerauksessa ja toimita paikkakortit,  

koristeet sekä kukat etukäteen.

JUHLAN JÄRJESTÄJÄN CHECKLIST

Varaa kokous 
ja soita Mirekalle 

& Nellille 
p. 0400 153 281
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Nina Harlin.
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Backaksen 
teatterikesä odottaa!
Backaksen pihapiirissä sijaitseva Tapahtumakeskus Puimala muuttuu 
kesän tullen teatteriksi, kun lavan valtaa Kari Tapion elämää mukaileva 
musiikkinäytelmä Olen suomalainen.
TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM KUVAT MIKKO LINSIÖ

K ukapa meistä ei muis-
taisi Kari Tapiota! Tä-
nä kesänä kansan ra-

kastaman iskelmälaulajan elämää 
ja unohtumattomia hittejä muis-
tellaan Backaksen kesäteatterissa. 

– Olen suomalainen on ko-
mediallinen musiikkinäytelmä, 
joka kertoo Kari Tapion elämäs-
tä ja urasta iloineen ja surui-
neen, loistoineen ja kommelluk-
sineen. Punaisena lankana on 
kysymys, miksi Kari Jalkasesta 
tuli koko Suomen rakastama ar-
tisti, sanoo nimiroolissa nähtävä 
Antti Paavilainen. 

Mika Räinän käsikirjoitta-
massa, hyvän mielen näytelmäk-
si luonnehdittavassa esityksessä 
on kaksi päälinjaa: Kari Tapion 
ura sekä rakkaustarina Pia-vai-
mon kanssa. 

– Julkisuudessa Pia pysytteli 
taustalla, mutta hänellä oli mer-
kittävä vaikutus Karin urakehi-
tykseen. Pariskunnan nuorena 
alkanut suhde ei ollut helppo, 
mutta se oli palkitseva ja rakas-
tava, kuvailee Pian rooliin eläy-
tyvä Miia Nuutila.

Viime kesänä Lappeenran-
nan kesäteatterissa esitetyn näy-
telmän näki ennätykselliset 17 
500 silmäparia. Elämänmakui-
nen, koskettava ja esikuvaansa 
kunnioittava esitys sai katsojilta 
erittäin positiivista palautetta.

– Kuin olisi Kari Tapion 
konsertissa ollut, summaa laval-
la esimerkiksi Topi Sorsakoske-
na nähtävä Tatu Siivonen.

Idolin saappaissa
Monilla katsojilla on omakoh-
taisia muistoja Kari Tapiosta. 

Niin myös näyttelijöillä.
– Kari Tapio oli idolini. 

Lapsena otin häneltä mallia, 
kuinka kitaraa pidetään kädessä 
ja miten lavalta katsotaan naisia, 
Antti Paavilainen kertoo. 

– Myöhemmin tutustuin 
Karin poikiin ja sain säveltää 
hänelle biisinkin. Olen myös 
kiertänyt Suomea 30 vuotta lau-
lajana, joten tiedän, mitä keik-
kaelämä on. 

Pääroolin lisäksi Antti on 
sovittanut näytelmässä kuulta-
van musiikin, jonka live-esityk-

sestä vastaa viisihenkinen Antti 
Paavilainen Band. Luvassa on 
todellinen hittikimara Kari Ta-
pion pitkän uran varrelta.

– Tämä projekti on Antin 
unelmien täyttymys, jolle hän 
on antanut itsensä täysin. Tuk-
kaakin on kasvatettu hartaudel-
la, Miia Nuutila nauraa. 

Miia ja Antti ovat pariskun-
ta myös lavan ulkopuolella, mi-
kä on omalta osaltaan helpotta-
nut avioparin näyttelemistä.  

– Piasta on ollut saatavil-
la aika vähän tietoa. Onneksi 

näytelmää työstämässä  
ollut Joona Jalkanen on  
kertonut minulle paljon äidis-
tään. Se on ollut kullanarvoi-
nen asia, Miia kiittää. 

Puimalassa sää suosii aina
Suomen suvessa kesäteatteriesi-
tyksestä tulee helposti jännitys-
näytelmä. Sataako vai paistaako? 
Suojaudutaanko kylmältä vai 
auringonpolttamilta? 

Raikasta vihersalaattia M, G
Fetaa, melonia ja rucolaa L, G

Lipstikalla marinoitua 
varhaisperunasalaattia M, G
Parsaa ja marinoitua kevään 

kasvissalaattia M, G
Kananpoikaa ja tomaattipestoa L, G

Kartanon leipävalikoima ja 
nokkossuolalla maustettua voita

Friteerattuja muikkuja, nokkosmuusia, 
Kartanon pikkelikurkkuja ja 

katajanmarjamajoneesia L, G

Raparperipiirakkaa 
ja vaniljakastiketta L

Kaikki ennakkoon ilmoitetut 
erityisruokavaliot huomioidaan.

Kesäbuffet
k a r ta n o n

Olen suomalainen
-kesäteatteri 

Tapahtumakeskus 
Puimalassa 

30.6.–7.8.2020. 

S H O W  & D I N N E R
Olen suomalainen

Show & Dinner 69 €/hlö 
VIP Show & Dinner 95 €/hlö

Kuninkaan Erän elämyksiä 
jo 15 vuotta Petsikkotunturissa
Mistä kaikki alkoi?
Vuonna 2000 tuli puhelinsoit-
to vantaalaiselta yritykseltä, joka 
etsi eräkokkia tunturiin toimi-
tusjohtajansa läksiäisiin. Tämä 
oli varsinainen ensimmäinen 
keikka Kaldoaivin erämaahan, 
joka toteutui Vetsijoen rannassa 
olevalla tukikohdalla. Sovimme 
yrityksen kanssa, että kun hoi-
dan ruokailun ja ylläpidon, saan 
vastineeksi metsästää riekkoja. 
Vaihtokauppa tuntui houkutte-
levalta, joten marssin ostamaan 
uuden pyssyn, automaattiaseen, 
joka oli aivan paska. Tämän jäl-
keen en ole koskaan suositellut 
kenellekään automaattiasetta. 

Vihdoin perillä, takana oli  
1 100 km pikitietä, jonka jäl-
keen oli vielä 2,5 tunnin siirty-
minen tunturissa. Tukikohtaan 
saapuessamme harjukset hyppe-
livät ja meidän oli pakko mennä 
heti kalaan. Laitoimme tuoreet 
harjukset pannulle ja ihastelim-
me upeita maisemia. 

Kun leiri oli pystytetty ja 
sauna lämmitetty, tuli ensim-
mäinen mahdollisuus riekkojah-
tiin. Samalla tapasin paikallisen, 
mikä oli ensimmäinen koske-
tus saamelaiseen kulttuuriin ja 
heidän upeisiin koiriinsa. Useita 
metsästystilanteita syntyi heti. 
Muistan ikuisesti, kuinka koke-
nut koira vilkaisi minua ainakin 
viiden ohi ammutun linnun jäl-

keen, ”eikö toi vantaalainen  
urpo oikeasti osu mihinkään”. 

Neljä vuotta myöhemmin 
puhelin soi taas. Koiramiehenä 
ollut saamelainen soitti. ”Nyt 
sinulla on elämäsi tilaisuus, van-
ha Ravdoskaidin porotila on tu-
lossa myyntiin. Tarjoa nopeasti, 
niin saat sen”, hän kehotti. Os-
tin palan tunturia silloin tietä-
mättä, mitä sain. Siitä alkoi Ku-
ninkaan Erän tarina Petsikossa. 

Riekkojahdista  
kuningasrapusafariin
15 vuodessa olemme lisän-
neet neljän vuodenajan mu-
kaan tuotteita niin yrityksille 
kuin yksityisillekin. Kevätaurin-
gon sulattaessa räystäät on aika 
lähteä pilkille ja pyytää pakka-
seen viimeisimmät riekot ennen 
kauden päätöstä. Kun tulvat 

ovat laskeneet, lohi alkaa nous-
ta pääuomaan sekä sivujokiin, ja 
on aika kaivaa perhot esiin. Rus-
kan ollessa kauneimmillaan on 
mukava poiketa välillä tuulettu-
maan Jäämerelle kuningasrapuja 
narraamaan. Ruskan päättyessä, 
lehtien pudotessa puista ja rie-
kon rauhoittuessa on aika pääs-
tää koirat linkusta: alkaa pisin 
sesonki eli riekkojahti tuntu-
riylängöllä.

On uskomatonta olla tuntu-
rissa keskellä ei mitään ja nauttia 
asiakkaiden kanssa 3 ruokala-
jin illallista tyylikkäissä puitteis-
sa tarkoin valikoitujen huip-
puviinien, avecien ja tietysti 
humidorin kera. Eräelämysten 
ja tyylikkäiden illallisten lisäksi 
viihtyvyyden takaa kuusi kahden 
hengen huonetta sekä sauna ja 
palju. 

30 yrittäjävuoden jälkeen 
on aika vetäytyä tunturiin
Olen ollut Vantaalla yrittäjänä 
nyt 30 vuotta, ja minun on ai-
ka vetäytyä koirien kanssa Rav-
doskaidin porotilalle viettämään 
ansaittua vapaa-aikaa ja jatkaa 
hallitusammattilaisena. Hyvällä 
omatunnolla voin luovuttaa työt 
nuorille kokeneille ammattilaisil-
le. Backaksen ja Petsikon tarinat 
siirtyvät seuraavalle sukupolvelle.  

Minulle tärkeää on säilyttää 
kulttuurihistorialliset miljööt, 

Erädaamit Petsikkotunturissa 2020

elvyttää vanhaa sekä suojella 
alueen kasvillisuutta. Toivoisin, 
että tulevaisuudessa tilalla voisi 
olla muutama lammas ja poro, 
kuten aikoinaan on ollut. Mai-
semakulttuurin hoitamisen li-
säksi haaveenani on kävellä Ke-
von kanjonin reitti ja pysähtyä 
puroille onkimaan tammukoita 
gordoninsetterit Petsi, Martta ja 
Divo mukanani. 

Veijo Kantanen
Jahtipäällikkö

E rädaamit on innokas jouk-
ko luonnosta ja metsästyk-

sestä kiinnostuneita naisia, joita 
yhdistää metsästysharrastuksen 
lisäksi myös riistan hyödyntä-
minen ruoanlaitossa. Naisina 
Erädaamit ovat kiinnostuneita 
myös omasta hyvinvoinnistaan: 
riista ruokavaliossa on vähäras-
vaista sekä proteiinipitoista. Itse 
hankittuna tietää raaka-aineen 
alkuperän. Erädaamit opette-
levat myös saaliin käsittelyä ja 
riistan eri valmistustapoja. Erä-
daamit toteuttavat valikoivaa 
metsästystä ja haluavat omalta 
osaltaan olla vähentämässä rä-

jähdysmaisesti kasvavia sork-
kaeläimistä aiheutuvia liiken-
neonnettomuuksia. 

Erädaamien toiminta on 
monipuolista. Tänä vuonna lu-
vassa on muun muassa fasaa-
nijahti, riistankäsittelykursseja, 
ammuntaharjoituksia sekä mah-
dollisuus suorittaa hirvi- ja kar-
hukoe. Lisäksi päästään osallis-
tumaan eläinten ruokkimiseen 
ja riistapeltojen tekemiseen. 
Vuoden kohokohtana on tutus-
tuminen kulttuurihistorialliseen 
ja merkittävään Ravdoskaidin 
tilaan riekkojahdin ja kuningas-
rapusafarin merkeissä. 

– Pelkästään tilalle pääsemi-
nen on jo itsessään elämys, sillä 
sinne ei ole suoraa tietä. Paikan 
päälle pääsee vain armeijan au-
toilla, joilla ylitetään useampi 
jänkä ja tunturipuro. Odotan, 
että pääsemme daamien kanssa 
onnistuneen jahtipäivän jälkeen 
saunan lauteille ja paljuun ren-
toutumaan revontulia katsellen. 
Tämän jälkeen nautimme takka-
tulen roihutessa tyylikkään riis-
taillallisen, jossa syömme saatua 
saalista, kuten grillattua kunin-
gasrapua ja paistettua riekon rin-
taa, Erädaamien varapuheenjoh-
taja Mireka Kantanen kertoo. 

Kuninkaan Erä

Ravdoskaidi sijaitsee 1150 km Vantaalta, Utsjoen 

ja Inarin kuntien rajalta 4 km pohjoiseen. Ravdoskaidi 

on Paistunturin erämaa-alueella. Yhdessä Kaldoaivin 

ja Kevon luonnonpuiston kanssa ne muodostavat 

Suomen suurimman erämaa-alueen. Ravdoskaidi on 

toiminut aikoinaan talvierotuspaikkana ja paikalla 

on runsaasti myös muita kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kesäbuffet katettuna kartanolla 
ennen esitystä klo 17 ja 
esityksen jälkeen klo 20. 
Saatavilla myös VIP-paketteja!

Varaa Show & Dinner -paketit: www.ravintolabackas.fi

Backaksessa sää jää sivuo-
saan, sillä teatterista nauti-
taan Tapahtumakeskus Puima-
lan katetuissa tiloissa. Katsojia 
ilahduttavat myös ilmainen 
pysäköintimahdollisuus, hy-
vät julkiset kulkuyhteydet sekä 
a-oikeudet. 

Näyttelijätiimikin on innos-
saan Backaksen historiallisesta 
ympäristöstä. 

– Kesäteatteripaikat ovat 
usein jo miljöinä erityisiä, eikä 
Backas tee tähän poikkeusta. 
Myös teatterielämykseen yhdis-
tettävä buffetruokailu on hyvä 
konsepti, he kehuvat.

– Pääkaupunkiseudun ke-
säteattereissa on nähty melko 
vähän musiikkinäytelmiä. Toi-
vomme että yleisö löytää tänä 
kesänä Backakseen ja että täkä-
läisestä kesäteatterista tulee jo-
kavuotinen perinne.  

Varaa elämys 
Petsikkotunturiin! 

Soita Laurille  
p. 040 0612026

Tarjous voimassa 1.6 asti.
www.lippu.fi

Teatteriliput nyt vain

32 €/hlö
koodilla 

Backaksen sanomat

i
LIPPUTARJOUS

LUKIJOILLE:



Laatua 
Luonnosta 
lautaselle

8  Laatua Luonnosta Lautaselle

KATTAUKSET klo 11, 14 & 17
Hinta 59 €/hlö

KATTAUKSET klo 11, 14 & 17
Hinta 54 €/hlö 

1.5. K A R TA N O N
VA P P U LO U N A S

10.5.  K A R TA N O N
Ä I T I E N PÄ I VÄ LO U N A S

Vappuna 1.5. Olohuoneella 

live-musiikkia & picnic-koreja!

www.ravintolabackas.fi  
myynti@ravintolabackas.fi   0400 153 2581

Olohuone avoinna 
24.4.–30.8. ke, to & su klo 11-20, 

pe–la klo 11-22

24.4. K E S Ä K A H V I L A
O LO H U O N E  AU K E A A !

Katso myös Puimalan 
äitienpäivälounas! 

Satu Vainio
”Sienestäjä-Satu”

Backaksen keittiömestari

R avintola Backaksessa ruoka on kaiken toiminnan sydän.  
Me Backaslaiset olemme ylpeitä siitä, kuinka paljon raaka- 
aineita pystymme itse hankkimaan ja hyödyntämään.  

Harjoitamme riistanhoitotyötä Lopen erämaassa ja metsästämme vuosit-
tain noin 3000 kiloa peuran- ja hirvenlihaa. Viime vuosi oli hyvä hirvi- 
ja peuravuosi ja luonnonolosuhteet kohtelivat meitä hyvin, minkä an-
siosta asiakkaamme pääsevät myös tänä vuonna herkuttelemaan muun 
muassa peurapullilla ja hirvivorschmackilla. Päinvastoin alkuvuoden 
huono lumitilanne on vaikuttanut vahvasti fasaanisaaliiseen, ja siksi sitä 
on tänä vuonna vähemmän ravintolassamme saatavilla. Backaksessa ruo-
kalistat ja tarjoilut muokkaantuvat aidosti saadun saaliin mukaisesti. 

Nyt odotamme jo innolla kevättä, jot-
ta pääsemme istuttamaan uusia mo-
nivuotisia yrttejä ja kukkia kartanon 
puistomiljööseen. Backaksen omasta 
pihapiiristä hyödynnämme tarjoiluissa 
ja annosten koristelussa muun muassa 
ruusun- ja pihlajanmarjoja, nokkos-
ta, omaa hunajaamme sekä tietenkin 
jokavuotista omenasatoa. Jo tunnus-
tuotteeksemme nousseita suussa su-
lavia kermakaramelleja valmistam-
me kartanon keittiössä läpi vuoden. 
Syksyllä vietämme porukalla aikaa 
sienimetsässä. Minua kutsutaankin jo 
lempinimellä ”Sienestäjä-Satu”, sillä viihdyn mielelläni Lopen metsässä 
keräämässä keittiöömme suppilovahveroita ja tatteja. 

Petsikkotunturissa Utsjoella meillä on vanha Ravdoskaidin porotila, 
jossa Lauri ja Veijo viettävät puolet vuodesta asiakkaiden kanssa kalas-
taen ja metsästäen. Esimerkiksi viime jouluna saimme 500 kiloa harjus-
ta Backaksen joulupöytään sekä satoja kiloja kuningasrapua. Tenojoel-
ta kalastamme yhtä Backaksessa eniten käytettyä raaka-ainetta eli lohta. 
Petsikkotunturista keräämme itse myös pakurikääpää, josta teemme 
teetä kartanolle. 

Näistä puhtaista luonnon antimista 
valmistamme herkkuja kokouksiin, 
illallisiin ja tapahtumiin. Varmis-
tamme myös muiden käyttämiem-
me tuotteiden laadukkaan alkupe-
rän tekemällä tiivistä yhteistyötä 
lähituottajien ja pientilallisten kans-
sa. Ruokia valmistaessamme käy-

tämme perinteisiä valmistustapoja, kuten savustamista ja loimuttamista. 
Tärkeintä meille on raaka-aineiden puhtaus ja laadukas alkuperä. 

m


