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Unohtumattomia elämyksiä

Backas heräsi ruususen unesta s. 6

Luonnosta Laatua Lautaselle s. 8

”Tämä on lapsuudenmaisemaani” s. 7

Backaksen Sanomat
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Ravintola Backaksen yrittäjä Lauri Kaivoluoto aikoo onnistua siinä, 
missä Vantaalla ei ole vielä onnistuttu. Hän haluaa luoda Helsinki-Vantaan 
stop-over matkustajille houkuttelevia palveluita ja elämyksiä lentokentän 
lähelle. Perinteikkään kartanomiljöön rakennukset heräävät eloon yksi 
toisensa jälkeen. Toiminta on käynnistynyt lupaavasti.

Olimme Veijon (Kanta-
nen) kanssa Utsjoella ja 
paistoimme Tenojoen 
varrella lohenposkia, kun 

tuli soitto, jossa kerrottiin mahdolli-
suudesta aloittaa yritystoiminta tääl-
lä, Ravintola Backaksen yrittäjä Lauri 
Kaivoluoto kertoo.

–Ensin sanoimme, että ei, me kes-
kitymme luonto- ja elämysmatkailuun.

Käynti Backaksen kartanolla käänsi 
kuitenkin erämiesten päät. Kaivoluoto 
ja pitkän uran ravintola- ja elämyspal-
velualalla tehnyt Kantanen vakuuttui-
vat paikan mahdollisuuksista.

–Ajattelimme, että saamme ihan 
huippujutun tänne. Sijainti lentoase-
man lähellä oli se, mikä kiihotti.

Kaivoluoto ja yrityksen toimi-
tusjohtajana – sekä nuoren yrittäjän 
mentorina – toimiva Kantanen aikovat 
houkutella Backaksen palveluiden ää-
reen osan lentoaseman kautta vuosit-
tain kulkevista 2,5 miljoonasta vaihto-
matkustajasta.

–Koko minun elämäni ajan Van-
taalla on puhuttu siitä, miten Hel-
sinki-Vantaan kautta matkustavia 
stop-over matkustajia saadaan hyödyn-
nettyä. Miksi tätä ei saada toimimaan 
Vantaalla, Kaivoluoto pohtii.

Loistavan sijainnin lisäksi vaaka-
kupissa painoi myös se, että yritys 

–Sellainen fiilis on, 
että aina ei tiedä, onko 
tämä unta vai totta, 
Ravintola Backaksen 
yrittäjä Lauri Kaivoluoto 
pohtii. Kartano täyttää 
tänä vuonna 200 vuotta.

pääsi aloittamaan ravintolatoiminnan 
HOK-Elannon täysin remontoimassa 
200-vuotiaassa kartanossa.

Riista- ja kalaruokiin sekä muihin 
pohjoisen luonnon antimiin erikoistu-
nut Ravintola Backas aloitti toimintansa 
viime syksynä, ja alku on ollut lupaava.

–Joululounaalla kävi 2 100 henkeä, 
kun tavoite oli 1 500. Olimme jopa ali-
arvioineet paikan brändin. Monet van-
taalaiset olivat odottaneet, että milloin 
Backas taas avataan.

Koko perheen laskiaisrieha kokosi 
helmikuussa kartanolle yli tuhat hen-
keä laskemaan mäkeä, herkuttelemaan 
ja ratsastamaan islanninhevosilla.

–Se antoi uskoa tulevaisuuteen, 
Kaivoluoto sanoo.

–Moni ajattelee kuitenkin yhä, et-
tä Backas on vain tilausravintola, hän 
huomauttaa.

Näin ei kuitenkaan enää ole. Ravin-
tolassa on joka arkipäivä tarjolla lou-
nas ja joka lauantai runsas juhlavuoden 
kattaus. Kartanoravintola on avoinna 
myös suurina juhlapäivinä, kuten vap-
puna, äitienpäivänä ja isänpäivänä.

Kevään ja kesän aikana toiminta 
laajenee, kun myös muita kartanon ra-
kennuksia herää eloon.

Vanhan Juurruttamon tiloihin ava-
taan vappuna Olohuone, josta voi ostaa 
esimerkiksi kahvilatuotteita. Olohuone 

on kaikille avoinna koko kesän.
Tapahtumakeskus Puimala avaa 

ovensa kesäkuun alussa, ja siellä esite-
tään muun muassa neljää eri kesäteat-
teriohjelmaa.

Tulevana kesänä Backaksen kävijä-
tavoite onkin jo 20 000 henkeä.

Mutta se suuri suunnitelma: tu-
levaisuudessa kartanolle on tarkoitus 
houkutella myös lentoaseman stopo-
ver-matkustajat. Heistä aiotaan napata 
kiinni sosiaalisen median kautta.

–”Grand Plan” on saada alueen ra-
kennukset käyttöön ja tuoda tänne elä-
myspalvelut, tehdä tänne eräänlainen 
mini-Suomi, Kaivoluoto kertoo.

–Ainoa asia, mikä meillä täällä 
Suomessa on matkailijoille erityistä, on 
puhdas, raikas arktinen luonto. Puhdas 
ilma ja puhtaat vedet.

Mini-Suomessa onkin tarkoitus 
esitellä suomalaista luontoa: saimaan-
norppia, hirviä, karhuja, riekkoja ja 
revontulia sekä tarjoilla suomalaisia su-
perfoodeja. Backakseen on suunnitel-
tu myös esimerkiksi käsityöläispajoja ja 
matkamuistomyymälää.

–Tästä hyötyisi koko Suomen mat-
kailu. Seuraavalla kerralla matkailija 
voi ajatella, että haluan nähdä ne porot 
ja huskyt ja revontulet ja tulen Suo-
meen pidemmälle lomalle, Kaivoluo-
to uskoo.
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Tuusulassa keväällä loppuunmyyty
Keski-Uudenmaan Teatterin Kultakausi-näytelmä 
nyt myös Tapahtumakeskus Puimalassa!
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–HOK-Elannolla on tarkoitus jäädä 
Backaksen pitkäaikaiseksi omistajak-
si. Meidän hallituksemme näkemys 
on, että tämä on niin olennainen 
osa HOK-Elannon historiaa. Alueen 
kulttuurihistoriallinen arvo on suuri, 
sanoo HOK-Elannon kiinteistöjoh-
taja Jyrki Karjalainen.

–Elannon leipätehdas, Backaksen 
kartano ja Hakaniemen tavarata-
lo. Elannon synnyn ”ydin” on siinä, 
hän kiteyttää.

HOK-Elanto teki viime vuonna 
kulttuuriteon ja kunnosti 200 vuot-
ta täyttävän kartanon perusteellises-
ti. Rakennus purettiin hirsirunkoon 
asti, ja jokaisen hirren kunto tarkis-
tettiin.

–Kun ikkunat vaihdettiin, ikku-
nanpuitteet säilytettiin ja niihin istu-
tettiin käsityönä eristyslasielementit.

Remontissa hirsirakennus sai ny-
kyaikaisen talotekniikan ja esimer-
kiksi jäähdytysjärjestelmän. Pito-
kartanoon rakennettiin moderni 
ravintolakeittiö. 

Muutostöissä ja kartanon sisus-
tuksessa tavoiteltiin 1920-luvun tyy-
liä.

–Rakennuksessa oli kaikkein eni-
ten jäljellä 1920-luvulta, perustelee 
Karjalainen.

Remontin hintalapuksi tuli lo-
pulta 2,4 miljoonaa euroa.

Arvokkaasta remontista huolimatta 
HOK-Elanto ei halunnut itse ryh-
tyä pyörittämään ravintolatoimintaa 
vaan vuokrasi päärakennuksen yrit-
täjälle, joka kehittää koko kartano-
aluetta.

Päärakennuksen vuokralainen 
toimii kokoavana voimana, joka et-
sii sopivia yrittäjiä myös muihin ti-
loihin. Karjalainen huomauttaa, että 
on myös omistajan etu, että tyhjänä 
seisovat rakennukset saadaan käyt-
töön.

–On ollut kiva katsella sitä intoa, 
joka yrityksen koko porukalla on.

–Vantaalle syntyy tässä jotain 
uutta. Kun mittakaava kasvaa, tällä 
voi olla matkailullista potentiaalia. 
Tällaista kartanomiljöötä ei ole tois-
ta pääkaupunkiseudulla, jos raken-
nuksiin saadaan elämää.

Backaksen maille valmistellaan par-
haillaan asemakaavaa, joka on tulossa 
lainvoimaiseksi tänä vuonna.

–Backaksen kartanon alue on 
yksityisalue, mutta alueen asukkail-
le se on ollut kuin puolijulkinen 
puisto. HOK-Elanto haluaa säilyt-
tää tämän. Alueelle on haettu käyt-
tötarkoituksia, joista on iloa alueen 
asukkaille.

Asemakaavassa kartanon histo-
riallinen ydin suojellaan.

–Yleisesti luullaan, että karta-

no on jo suojeltu, mutta se ei pidä 
paikkaansa.

Päärakennus, sikala, navetta, 
kuivaamo-puimala, erilaisia asuin-
rakennuksia ja vanhempi vesisäi-
liö suojellaan, ja niille määritellään 
käyttötarkoitukset asemakaavassa. 

Kaavassa suojellaan myös näky-
miä, yksittäisiä puita ja hedelmätar-
hoja. Päärakennuksen ympäristös-
sä sijainnut kivikautinen asuinalue 
merkitään myös asemakaavaan.

Kaava olisi sallimassa vähän uutta 
rakentamista. Kartanoalueelle oli-
si tarkoitus tulla lisää ainakin yksi 
asunto ja pieni ruokakauppa.

–Kaupan perustaminen on pa-
luuta HOK-Elannon historiaan. 
Alueella on ollut aiemminkin Elan-
non kauppa.

Kauppa olisi Karjalaisen mukaan 
pieni perusruokakauppa, alueen tyy-
liin sopiva punainen ”Backaksen 
herkku”.

Backaksen peltojen asuinraken-
tamisesta ei päätetä tässä asemakaa-
vassa, vaan sen suuntaviivat linjataan 
Vantaan uudessa yleiskaavassa.

– Kartanonkoski on valtavan 
upea asuinalue. Kartanon historial-
linen ydin suojellaan. Kartanonkos-
kea kannattaisi rakentaa lisää niin, 
että se kiertäisi suojeltua miljöötä, 
sanoo Karjalainen.

Elanto ja sen edeltäjä HOK-Elanto ovat omistaneet 
Backaksen kartanon jo yli sata vuotta. Osuuskauppa 
käyttää isännän ääntä tulevaisuudessakin.

–Backaksen kulttuuri-
historiallinen arvo on 
suuri, sanoo HOK-Elannon 
kiinteistöjohtaja Jyrki 
Karjalainen. Elannon 
historia on esillä myös 
HOK-Elannon pääkont-
torin kokoushuoneiden 
sisustuksessa.

Backaksen sijainti oli 
suotuisa: Lohet nou-
sivat jokeen hyvin ja 
metsät vilisivät riis-

taa. Korkealta mäeltä näki uh-
kaavat vaarat. Seudulle kehittyi 
kylä, johon 1200-luku toi ruot-
salaiset siirtolaiset ja maanvil-
jelyksen.

Backaksen omistajat tun-
netaan jo 1500-luvulta lähtien, 
heistä ensimmäisenä kirjattiin 
Jöns Persson vuodesta 1540 
lähtien.

Rustholli eli ratsuti-
la Backaksesta muodostettiin 
1600-luvulla. Helsingin pitäjän 
Veromiehen kylän kantatilaan 
liitettiin silloin autiotila. Rat-
sutilan tehtävänä oli varustaa 
asekuntoinen mies ja hevonen 
Ruotsin suurvalta-ajan armei-
jaan. Palkkioksi tästä tila sai ve-
rohelpotuksia.

Backaksen omistajia olivat-
kin 1600-luvulla ratsumestarit 
ja 1700-luvulla sotilaskirjurit.

Suomenlinnan rakennus-
työt rikastuttivat 1700-luvun 
puolivälistä lähtien Helsingin 

rakennutti kartanolle kivijal-
kaisen navetan ja laajensi pää-
rakennusta kahdella siivellä. 
Hänen puolisonsa Emelie oli 
tunnettu hyväsydämisyydes-
tään. 1860-luvun suurina näl-
kävuosina kartanon saunan 
suuressa padassa kiehui aina 
tarvitseville kaurajauhopuuro.

Backaksen omistaja vaihtui 
1880-luvun lopulla, kun Carl 
Wilhelm Ehrnrooth osti karta-
non. Ehrnroothien aikana tilal-
le raivattiin paljon uutta peltoa, 
mutta heille kartano oli ennen 
kaikkea perheen koti.

Uudet tuulet puhalsivat 
1900-luvun alussa. Osuuslii-
ke Elanto oli perustettu 1905, 
ja sen johtaja Väinö Tanner se-
kä maitoliikkeen johtaja Arvi 
Timonen olivat etsineet jo pit-
kään sopivaa tuotantotilaa Hel-
singin läheltä.

Osuusliike halusi turvata 
omavaraisuuteensa ja tuottaa 
elintarvikkeita myymälöihinsä 
ja ravintoloihinsa. Backas sopi 
hyvin tähän tarkoitukseen, ja 
Elanto osti sen 1916. Helsingin 

Lähteitä: 
Tuominen, Pirjo 2017:  
Backas – Kartano elää. Hako, 
Jukka ja Senja, Pia Lillbroända, 
2005: Kartanomatka Vantaalla.

pelloilla kasvatettiin viljaa, pe-
runaa ja juureksia sekä kasvi-
lavoilla kurkkua. Puutarhaan 
istutettiin satoja hedelmäpui-
ta ja tuhansia marjapensaita. 
1930-luvulla suurtilalla oli 900 
sikaa ja yli sata lehmää.

Sotavuosina Backas kyt-
keytyi myös valtakunnan his-
toriaan. Väinö Tanner oli paitsi 
Elannon johtaja, myös pitkä-
aikainen ministeri. Talvisodan 
aikana maan hallitus kokoon-
tui kartanon päärakennuksessa 
Helsingin pahimpien pommi-
tusten aikana.

Sotien jälkeen Backas alkoi 
pienentyä pala palalta. Karta-
non maita pakkolunastettiin 
siirtoväen asuttamiseen, ja Hel-
sinki-Vantaan lentoaseman ra-
kentamiseen lohkaistiin maita 
kahteen otteeseen. 

1980-luvulla maita myy-
tiin rakennusliikkeille. Bac-
kaksen pelloille ovat nousseet 
niin kauppakeskus Jumbo kuin 
Veromäen ja Kartanonkosken 
asuinalueetkin. HOK-Elannon 
omistukseen jäi lopulta vain 33 
hehtaaria.

Backaksen mäellä 
uinuvat tuhansien 
vuosien muistot

Ratsutilasta herraskartanoksi,

Hevoset olivat pitkään tärkeitä Backaksessa. Suomen 
puolustusvoimissa palveli sodan aikana 11 Backaksen hevosta.

porvareita, jotka alkoivat ostel-
la maatiloja Helsingin pitäjästä. 
Myös korkea-arvoiset upseerit 
etsivät sotien päätyttyä sopivia 
maatiloja asuinpaikoiksi.

Backaksen kartanon nykyi-
sen päärakennuksen raken-
nutti luutnantti ja nimismies 
Nils Jonas Gunnar Ehrencro-
na vuonna 1818. Rakennus oli 
malliltaan perinteinen yksiker-

roksinen puutalo, jossa oli ylä-
lappeistaan viistetty mansardi-
katto.

Hagelstamien suvun hal-
tuun kartano päätyi 1824, kun 
majuri August Hannibal Ha-
gelstam osti Backaksen. Tämä 
oli kartanolle hyvää aikaa: maa-
taloutta kehitettiin ja Backak-
seen liitettiin muita maatiloja.

Kapteeni Carl Hagelstam 

Backaksen kartanon päärakennus 
remontoitiin perusteellisesti 1926. 
Siipirakennusten välillä sijainnut 
avovilpola, eli katettu kuisti, purettiin, 
ja tilalle tuli matala terassi. Nyt avo-
vilpola on taas palautettu.

Vantaanjoen töyräällä, Turusta Viipuriin johtavan Kuninkaantien 
varrella sijaitseva Backaksen mäki on ikivanha asuinpaikka. Nykyisen 
kartanon päärakennuksen ympäristössä asuttiin jo kivikaudella.
TEKSTI ARJA-RIIKKA NIKKILÄ KUVAT HOK-ELANNON ARKISTO

Backaksessa keskityttiin 
yhä enemmän kasvihuonevilje-
lyyn, ja erityisesti kukkien kas-
vatukseen. Päärakennus korjat-
tiin pitokartanoksi. 

Kartano vaipui kuitenkin 
hetkeksi uneen, kun kauppa-
puutarha suljettiin 2009 ja pi-
tokartanotoimintakin loppui 
2014. 

Uusi aika koitti kartanon-
mäellä, kun 200-vuotias päära-
kennus korjattiin täysin 2017 
ja Ravintola Backas aloitti toi-
mintansa. Nyt kartanonmäestä 
kehitetään tapahtuma- ja elä-
myskeskusta pääkaupunkiseu-
dun asukkaille ja lentokentältä 
poikkeaville matkustajille.

HOK-Elanto jatkaa 
Backaksen isäntänä
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seudun ruotsinkielisiä piire-
jä kauppa pöyristytti. Suoma-
laisen työväestön tulo vanhalle 
ruotsinkieliselle seudulle koet-
tiin uhkaavaksi. 

Kun Elanto osti Backak-
sen, tila oli yli 700 hehtaarin 
suuruinen. Sen metsät ja suot 
ulottuivat aina Tuusulan rajal-
le asti.

Kartanolla alkoivat pian 
mittavat rakennustyöt, ja sinne 
muutti paljon nuorta työväkeä. 
Backaksen maille valmistui esi-
merkiksi oma junarata 1920. 
Pistoraide johti nykyisen lento-
aseman paikkeille, ja sitä pitkin 
kuljetettiin kartanolle puuta ja 
turvetta. Kartanon maille ko-
hosi myös oma tiilitehdas.

Työntekijöiden lapsille pe-
rustettiin alueen ensimmäinen 
suomenkielinen koulu. Elanto 
lahjoitti koululle tontin ja ra-
kennusaineet, ja Veromiehen-
kylän kansakoulun vihkiäisiä 
vietettiin 1926.

Elanto tuotti aikanaan Bac-
kaksessa valtaosan myymis-
tään elintarvikkeista. Kartanon 

Uusia maatalous-
koneita hankittiin 

Backakseen sitä 
mukaa, kun niitä 
alalle kehitettiin.



ruususen 
unesta

Olin valtavan iloinen, kun kuulin 
tästä ideasta, jolla kartano heräte-
tään eloon, hän jatkaa.

Backas on vantaalaisille tärkeä paikka 
monestakin syystä. 

Ihmiset muistelevat yhä lämmöllä Backas 
Jazzeja, lavatansseja ja pitokartanossa vietetty-
jä perhejuhlia. Backaksen kauppapuutarhasta 
ostettiin ennen kukat, kasvit ja taimet. Karta-
non pihapiiri ja puisto on mieluinen ulkoilu-
paikka lähiseudun asukkaille.
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–Vierailin Backaksen mailla 
ensimmäisen kerran keväällä 
2013. Kaikesta näki, että 
alueella on aivan valtavan 
hieno aihio. Backas oli kuin 
unohdettu helmi, näytti siltä 
kuin kartano nukkuisi ruususen 
unta, Vantaan elinkeinojohtaja 
José Valanta kertoo.
TEKSTI ARJA-RIIKKA NIKKILÄ KUVA VANTAAN KAUPUNKI

”Tämä on minun 
lapsuudenmaisemaani”

K un Reino Helismaan 
poika oli katsomassa 
esityksemme, hän sa-

noi oppineensa paljon isästään, 
sanoo Seppo Hovi.

Hannu Lehtonen sai pojalta 
kiitokseksi esityksestä villasukat.

–Se lämmitti. Mieltä ja jal-
koja, hän hymyilee.

Miehet esittivät tarinallisen 
konsertin Helismaan elämäs-
tä vuodesta ensimmäisen ker-
ran vuonna 2013, jolloin Reino 
Helismaan syntymästä tuli sata 
vuotta.

–Halusimme kunnioittaa 
suomalaisen klassisen viihteen 
suurnimeä ja tuoda hänen ta-
rinansa suuren yleisön tietoon, 
Lehtonen kertoo.

Unta ja totta tulee avaa 
Backaksen teatterikesän 7.6. 

Se nähdään myös elokuun 
Backas-festivaaleilla 23.8.

Oopperalaulajanakin työs-
kennellyt Lehtonen laulaa esi-
tyksessä Taina Piiran kanssa. 
Näyttelijä Ahti Jokinen lausuu, 
laulaa ja näyttelee. Seppo Hovi 
säestää show’ta.

Esityksessä kerrotaan suo-

tannon kulmakivistä. Se kertoo 
maaseudun nopeasta tyhjen-
tymisestä – ”Ehkä kerran vielä 
tavataan luona vanhan verä-
jän”, riimitteli Helismaa.

50-luvun tunnemaisema 
on Lehtosen ja Hovin sydämiä 
lähellä. Se oli viihdemusiikin 
murroskautta sodan ja kau-
pungistumisen välissä.

–Sodan jälkeen viihdettä 
ei enää tarvittu yhteiskunnan 
tarkoitukseen samalla tavalla. 
Sodassahan taiteilijan tarkoitus 
oli viihdyttää, Hovi kertoo.

Viihde ei ollut 50-luvulla 
arvostettua. Helismaa oli tuot-
telias sanoittaja, käsikirjoitta-
ja ja kuplettilaulaja, joka teki 
noin 5 000 sanoitusta aktiiviu-
rallaan vuosina 1947–1965. 
Hänet tunnetaan etenkin ril-
lumarei-iltamista ja yhteistyös-
tä Tapio Rautavaaran kanssa. 
Osan tuotannostaan hän teki 
salanimillä, koska viihdetaitei-
lijan leima heikensi laulujen ja 
käsikirjoitusten menestystä.

on helppoa, kun sanaton vies-
tintä toimii lavalla tilanteessa 
kuin tilanteessa.

–Sattumanvaraista se ei ole, 
mutta sattua voi kaikkea, Hovi 
kuvailee keikkatilanteita pilke 
silmäkulmassa.

He viihtyvät yhdessä myös 
muusikon uraan kuuluvat pit-
kät automatkat.

–Olen itse asiassa käynyt 
myös katsomassa Hannun esi-
tystä täällä joitain vuosia sitten, 
Backasta lähellä Pakilassa asuva 
Hovi kertoo.

Italian hiteistä  
Myrskyluodolle
Juhlakonsertti vie kuulijan läpi 
vuosikymmenten. Siihen mah-
tuu suomalaisten suosikkeja 
kotoa ja ulkomailta. Käännö-
siskelmät ovat maahantuoneet 
maailmanmusiikkia aikana, jol-
loin vieraskielisen sanat eivät 
auenneet kuulijoille. Ne olivat 
Suomen tapa kansainvälisyy-
den kansallistamisessa. Ho-
peinen kuu on yksi viihteen 
vuosisadan vakiohiteistä, sekin 
alun perin italialainen käännös.

Muusikot nauttivat konser-
tissa saadessaan esittää monen-
laisia kappaleita. Skaala kulkee 
Myrskyluodon Maijasta Oop-
peran kummitukseen ja Tango 
Nuevoon. 

Hovi ja Lehtonen ovat myös 
vieneet suomalaisviihdettä ul-
komaille. He ovat esittäneet 
Viihteen vuosisata -konsert-
tia Seinellä ja Välimerellä asti. 
Keikkamatka lähelle Vantaan 
maaseutumiljööseen ilahduttaa 
nostalgiannälkäisiä miehiä.

–Backaksessa rakastan tätä 
kulttuurimaisemaa. Se hivelee 
silmää keskellä pääkaupunki-
seutua, Lehtonen sanoo.

–Tämä on loikka pois ym-
päröivästä todellisuudesta. Ei 
tarvitse vaipua uneen vaan voi 
tulla tänne, Hovi hymähtää.

Kesäteatterit
7.6. & 23.8.Unta & totta 
Tarinallinen konsertti Reino Helismaan elämästä.
Rooleissa mm. Seppo Hovi ja Hannu Lehtonen.
11.6. Kultakausi 
Näytelmä Jean Sibeliuksesta, Helene Schjerfbeckistä,  
Akseli Gallen-Kallelasta ja 1900-luvun alun taitelijaelämästä.
Rooleissa mm. Jari Hämäläinen ja Elina Varjomäki.
10.7. & 17.7. Avoin liitto 
Räävitön komedia parisuhteen edesottamuksista.
Rooleissa Anne Nielsen ja Puntti Valtonen. 
14.8. Mechel 
Esitys Leo Mechelinistä, suuresta autonomianaikaisesta valtio- 
miehestä. Rooleissa mm. Seppo Halttunen ja Anna-Leena Sipilä.

Näin alkaa Unta ja totta, alun perin Reino Helismaan rintamamiehenä 
kirjoittama runo, johon säveltäjä Toivo Kärki tykästyi. Heidän pitkä 
yhteistyönsä kesti tästä runosta Helismaan kuolemaan 1965 asti.

” Minä kaunista unta näin.  
Oli kesä ja kukkia kasvatti maa.

malaisen viihteen suurmiehes-
tä musiikin ja teatterin keinoin. 
Esitykseen mahtuu kymmenit-
täin lauluja, runoja ja sikermiä. 
Näistä Lehtosen suosikkeja ovat 
Kulkuri ja joutsen ja Päivänsäde 
ja menninkäinen – Hovin taas 
Lauluni aiheet.

–Helismaan tekstit ovat suo-
men kielen rikkautta laulajalle, 
kertoo Lehtonen.

Hän osaa arvostaa myös lyy-
rikoiden lauluteknistä puolta.

–Säe ei varmasti lopu pitkään 
äähän tai ööhön, hän nauraa.

Tallensivat ajankuvaa
Helismaan tekstit kertovat 
50–60-luvun taitteesta ja Suo-
men nopeasta kaupungistu-
misaallosta. Vanhan veräjän 
luona on yksi Helismaan tuo-

–Haluan että tämäntyyppi-
nen taide kokoaa yleisöä. Olen 
elämäntyönäni halunnut tuoda 
esiin klassista viihdettä, Hovi 
kertoo.

”Sepolla  
kertomisen taitoa”
Viihteen vuosisata on Hovin 
ja Lehtosen toinen Backakses-
sa kesällä nähtävä esitys. Juh-
lakonsertissa Mari Palo laulaa 
Lehtosen kanssa. Musiikkihis-
toriasta kiinnostunut suupaltti 
Hovi höystää esitystä ”episo-
deilla jotka kuvaavat aikaa”.

–Harvalla on sellaista ker-
tomisen taitoa kuin Sepolla, 
Lehtonen kehuu.

Miehet ovat työskennelleet 
tiiviisti yhdessä jo kymmenen 
vuotta. Yhdessä esiintyminen 

Seppo Hovi ja Hannu Lehtonen ovat kasvaneet keskellä 
viihdemusiikkia. Nyt he esittävät sitä Backaksen lavalla.
TEKSTI JA KUVAT KAISLA KUUSKOSKI

Kuka?
Musiikkineuvos 

Seppo Hovi 

Pianisti, esiintyjä,  
sivusoitin hanuri

Ikä 71
Asuinpaikka Helsinki

Perhe vaimo, 2 aikuista  
poikaa, 5 lastenlasta

Muusikko 
Hannu Lehtonen

Laulaja, saksofonisti,  
saksofoninsoiton opettaja  

(virkavapaalla)
Ikä 55

Asuinpaikka Lahti
Perhe vaimo,  

2 aikuista poikaa

Kuka?

Kesäohjelmaa
15.6. Backaksen grillijuhlat
Arja Koriseva tähdittää grillijuhlia esityksellään  
Lauluja ja ajatuksia elämästä. Kokit pitävät grillin kuumana.
26.7. Puimalan iltamat
Nostalgiaa, tanssia ja ruokaa Olavi Virran ja Laila Kinnusen laulujen 
tahdissa. Lavalla Hannu Lehtonen ja Laila Kinnusen tytär, lahjakas  
Milana Misic.
25.8. Backaksen viini- ja ruokajuhlat
26.8. Koko perheen hupisunnuntai ja Aarne Alligaattori
7.9. Kekrikemut
Laura Voutilainen on elonkorjuun juhlan päätähtenä Puimalan lavalla.

Backaksen Tapahtumakeskus Puimala avaa ovensa
kesäksi. Tiedossa on erilaisia kesäteatteriesityksiä, 
Backas-festivaalit, grillijuhlat ja kekrikemut. 
Hyvä ruoka ja juoma höystävät kulttuurinautintoja.

Puimalan kesä

LEMPIANNOS Lopen peura
PARASTA BACKAKSESSA on  
tapahtumakeskus Puimala. Se on 
olohuoneeni, mun oma lapsi täällä.
TYÖSSÄNI PARASTA on poru-
kassa tekeminen ja onnistuminen. 
Yksin ei pystyisi mihinkään. 
UNTA & TOTTA Unelmani on 

aina ollut päästä tekemään tapah-
tumia. Olen itse yrittäjäperheestä, 
joten olen pienestä pitäen ollut 
mukana kattamassa hääjuhliin 
pöytiä sekä taittelemassa servet-
tejä. Sitten lähdinkin hakemaan 
tähän kolutusta ja nyt olen tässä, 
suoraan koulunpenkiltä toteutta-
massa Tapahtumakeskus Puima-
lan tapahtumia. Oma uneni on siis 
käynyt toteen Backaksessa.

Mireka Kantanen, 
tapahtumakoordinaattori

• Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustaja- 
määrä oli 2017 noin 18,9 miljoonaa. Tänä vuonna  
sen odotetaan kasvavan 20,4 miljoonaan.

• Ulkomaisten matkustajien määrä kasvoi  
viime vuonna 11,4 prosenttia.

• Vaihtomatkustaja on matkustaja, joka saapuu  
lentäen ja jatkaa matkaansa toiselle lentokentälle.

• Ulkomaisia vaihtomatkustajia oli Helsinki- 
Vantaalla viime vuonna 2,5 miljoonaa.  
Kasvua oli edellisvuodesta 17,6 prosenttia.

• Sitä, kuinka moni vierailee lentojen välillä  
Vantaalla, ei ole selvitetty.

• Visit Finland on julkaissut tutkimuksen,  
jossa selvitettiin, että 2014 Finnairin koneilla  
matkusti Kiinasta, Hongkongista, Japanista  
ja Etelä-Koreasta yhteensä 23 000 vaihtomat- 
kustajaa. Heistä 4 prosenttia vieraili välilaskun  
yhteydessä Suomessa. 

• Vantaalla suosituimmat vierailukohteet ovat  
Fazer, Heureka, Ilmailumuseo, Artsi ja Kuusijärvi.

VAIHTOMATKUSTAJIEN 
MÄÄRÄ HURJASSA KASVUSSA

LÄHTEET: VANTAAN KAUPUNKI, FINAVIA, VISIT FINLAND

Nyt kartanomiljööstä kehitetään pää-
kaupunkiseudun asukkaille olohuonetta.

–Suloisen viipyilyn paikka yhdistettynä 
korkeatasoiseen ruokaan ja kauniiseen miljöö-
seen. Urbaanin elämänmenon keskellä tarvi-
taan tällaisia henkireikiä, Valanta kuvailee.

Monet pääkaupunkiseudun asukkais-
ta ovat muualta muuttaneita. Valanta huo-
mauttaa, että Backaksen kaltaisia kohtaa-
mispaikkoja ja alueellisia magneettipaikkoja 
tarvitaan silloin. Ihmiset kaipaavat myös 
kosketusta historiaan.

–Vantaalla tällaisten kerroksellisen histo-
rian paikkojen määrä on rajallinen. Näiden 
merkitys ihmisille on suuri.

Vantaan kaupunki liittyy Backaksen tu-
levaisuuteen eri tavoin. Kaupungin kaava-
viranomaiset laativat parhaillaan alueelle 
asemakaavaa. Vantaa vetää matkailun yhteis-
työverkostoa, jossa ravintola Backaksen yrit-
täjät ovat mukana. Kaupunki on ollut myös 
mukana ideoimassa kartanoalueen käyttöä.

Ravintola Backaksen yrittäjien ajatuk-
sena on houkutella lentoasemalla konetta 
vaihtavia matkailijoita Backakseen. Valanta 
pitää stop-over-matkailun mahdollisuuksia 
hyvinä.

–Ulkomaisille matkailijoille palvelut pi-
tää olla hyvin paketoituna. Tämän tyyppi-
sestä tuoteryhmästä meillä on ollut puutet-
ta, 1–4 tunnin ohjelma lentoaseman lähellä 
Vantaalla.

Siinä, miten stopover-matkailua on len-
tokenttäkaupungissa tähän asti kehitetty, on 
elinkeinojohtajan mukaan peiliin katsomi-
sen paikka ja parantamisen varaa.

–Palvelulupaus nopeasta siirtymästä, 
unohtumattomasta elämyksestä ja varmasta 
pääsystä ajoissa takaisin lentoasemalle, tässä 
on kiteytettynä kaikki olennainen.

–

–

Backas heräsi



Mallas- ja grahamlei-
vät leivotaan ravin-
tolassa itse alusta 

lähtien.
–Jauhot tulevat Suomen 

toiseksi vanhimmasta myllys-
tä, Strömsbergin myllystä, joka 
on perustettu vuonna 1545. 
Saamme sieltä ihan huippu-
jauhoja.

Vainikalle on tärkeää, että 
kartanon aamupalalla tuoksuu 
aina lämmin leipä.

Laadukkaita kotimaisia 
raaka-aineita ja arktisen luon-
non antimia sesongin mukaan, 
puhtaita makuja ammattiyl-
peydellä valmistettuna, tässä on 
viime syksynä avautuneen Ra-
vintola Backaksen perusresepti.

Listalta löytyy myös vanhan 
ajan kartanoherkkuja moder-
nilla twistillä.

Kauniissa tiloissa kartanon-
mäellä sijaitseva lounas-ja tilaus-
ravintola on erikoistunut riista- 
ja kalaruokiin. Kartanossa on 
joka arkipäivä tarjolla lounas ja 
ainakin vappuun asti lauantai-
sin suosittu Backaksen kartanon 
200-vuotisjuhlakattaus.

Hovihankkijana ravinto-
lalla on metsästys- ja kalastus-
matkoja yrityksille järjestävä 
Kuninkaan Erä. Molemmis-
sa yrityksissä vaikuttavat sa-
mat vannoutuneet erämiehet, 
vantaalaiset Veijo Kantanen ja 
Lauri Kaivoluoto.

–Hankimme noin 30 pro-
senttia kaikista raaka-aineista 
itse. En tiedä montaa muu-

ta ravintolaa, joka tekee näin, 
kertoo Vainikka.

Kauden riista tulee karta-
nolle Kanta-Hämeestä Lopelta. 
Kuninkaan Erä metsästää siellä 
hirviä, peuroja ja fasaaneja.

–Pojat käyvät metsällä niin 
saadaan tuliaisia, kertoo itsekin 
metsästyskortin hankkimista 
suunnitteleva Vainikka.

–Olen oppinut arvosta-
maan sitä, että pääsemme kä-
sittelemään riistan itse alusta 
lähtien. Kaikki ruhon osat pys-
tytään hyödyntämään hyvin.

Hävikki pyritään muu-
tenkin pitämään ravintolas-
sa mahdollisimman pienenä. 
Esimerkiksi lounaalta ylijäänyt 

Riista ja kala ovat aina 
mukana myös juhlapäivien 
tarjoiluissa. Kun ravintolaan 
katetaan vappuna brunssi, suo-
laisen nälkään voi maistella sil-
lien ohella riistamakkaroita.

–Hirvichorizo on meidän 
vappunakki, kuvailee Vainikka.

Äitienpäivän juhlalounaalla 
tarjolla on kaksi eri pääruoka-
vaihtoehtoa riistasta tai kalasta 
sekä runsas kakkubuffet. Per-
heen pienimmille on tarjolla 
esimerkiksi peurapullia tai -bo-
lognesea, jotka ovat henkilö-

Backaksen keittiössä kokataan ammattiylpeydellä

Laatua Luonnosta 
Lautaselle
Backaksen kartanon keittiössä muhii pieni aarre: Viltsu-nimen saanut leivän taikinajuuri. 
–Sitä on rakkaudella hoidettu, Backaksen kartanon nuori emäntä Miranda Vainikka nauraa.
TEKSTI JA KUVAT ARJA-RIIKKA NIKKILÄ
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”Hankimme noin 
30 prosenttia 

kaikista raaka-
aineista itse. 

En tiedä montaa 
muuta ravintolaa, 

joka tekee näin.

perunamuusi pyöräytetään pe-
runarieskoiksi.

Backaksen ruoka-aittoja 
löytyy myös eri puolilta Lap-
pia. Riekot pyydetään tuntu-
reista ja kalat pohjoisen kuu-
luisista kalajärvistä ja -joista.  
Napapiirillä sijaitsevasta Län-
si-Lapin Miekojärvestä tulee 
kartanon keittiöön ”maailman 
pohjoisinta kuhaa”.

–Se syö paljon muikkua ja 
on niin rasvainen kala, että sen 
voi paistaa omassa rasvassaan, 
kuvailee Vainikka.

Etelä-Suomen ravintolois-
sa vain harvoin tarjolla ole-
vaa harjusta narrataan Utsjoen 
Vuokojärvestä.

kunnan kokemuksen mukaan 
maistuneet hyvin. 

Ravintolan keittiö valmis-
taa Backaksen teematapahtu-
miin ruoat tapahtuman hen-
gen mukaan. Kesän Olavi 
Virta -teemaillassa maistellaan 
silakkaa ja veripalttua. Puima-
lan kesäteatteriesityksissä ravin-
tolalla on oma buffet ja väliai-
katarjoilu.

–Laitetaan hiiligrillit kuu-
maksi ja saadaan tuoksut asi-
akkaille.

Kasvissyöjät huomioidaan 
Vainikan mukaan ravintolassa 
myös hyvin, vaikka ruoka on-
kin riista- ja kalapainoitteista. 
Kasvisruokatoiveesta kannattaa 
ilmoittaa ravintolaan etukäteen.

Tällä hetkellä Backaksen 
keittiössä hyödynnetään paljon 
juureksia ja viime kesänä itse 
valmistettuja hilloja, pian pääs-
tään taas nauttimaan tuoreista 
puutarhan ja metsän antimista.

Kartanon puutarhassa kas-
vaa omenapuita ja marjapensai-
ta, ja nuoren emännän toivee-
na on saada sinne myös oma 
kasvimaa. Yrtit kasvatetaan jo 
nyt itse. Kartanon mailta löy-
tyy runsaasti villiyrttejä ja -vi-
hanneksia, kuten maahumalaa, 
apilaa ja nokkosta, joita hyö-
dynnetään ruoanlaitossa.

Ravintolan henkilökunta 
kerää myös sienet ja marjat itse.

–Sienestys on minulle suu-
ri intohimo. Syksy ja kesä ovat 
antoisaa aikaa. Lopella meil-
lä on myös oma sienestäjä-
mummo, joka jo odottaa, että 
pääsee taas metsään, Vainikka 
kertoo.

Kartanon salit ja kabinetit 
kertovat tarinoita
Me toteutamme ihmisten haaveita ja yritysten 
visioita. Kartanon tilat taipuvat moneen, 
Ravintola Backaksen myynti- ja markkinointi-
päällikkö Sanna Koskinen sanoo.
TEKSTI JA KUVAT ARJA-RIIKKA NIKKILÄ

–Me olemme pieni ja ketterä yritys. Voimme toteuttaa ihmisten 
unelmia, Ravintola Backaksen myynti- ja markkinointipäällikkö 
Sanna Koskinen sanoo.

Moderniin käyt-
töön remontoitu 
200-vuotias kartano 

tarjoaa tilat esimerkiksi tunnel-
mallisiin perhejuhliin tai yritys-
ten koulutuksiin ja kesäjuhliin. 
Backaksen kartanosta löytyy 
erikokoisia tiloja pienistä vii-
den hengen kabineteista yli sa-
dan hengen juhlasaliin.

Tilat voi varata mielessä vah-
va visio siitä, millaiset juhlat ha-
luaa. Toisaalta pelkkä tieto päi-
vä- ja henkilömäärästä riittää.

–Me hoidamme kaiken 
avaimet käteen -periaatteella, 
Koskinen lupaa.

Esimerkiksi viime syksynä 
eräs yritys halusi järjestää Bac-
kaksen kartanolla 200 hengen 
pikkujoulut. Asiakas toivoi hy-
vää ruokaa ja juomaa, mutta 
teemasta ei ollut selvää visiota.

–Teemaksi valikoitui silloin 
Suomi 100 vuotta, ja tämä nä-
kyi niin ruoassa kuin juomassa-
kin. Tiilitehtaan sauna lämpesi, 
ja osa vieraista kävi saunomassa.

–Ruoka on se, millä ero-
tumme muista. Ja palvelu, ha-
luamme panostaa henkilökoh-
taiseen palveluun ihan extrasti.

Juhlajärjestelyistä Backak-
sen kartanolla voi sopia hyvin 
myös ruotsin kielellä, kaksikie-
linen Koskinen kertoo.

Jokaisella kartanon viides-
tä kokous- ja juhlatilasta on ni-
mi, joka liittyy Backaksen kar-
tanon tai sen nykyisen yrittäjän 
historiaan.

Yläkerran rauhallinen Rav-
doskaidin kabinetti on saanut 
nimensä Utsjoen Petsikkotuntu-
rissa sijaitsevan Kuninkaan Erän 
elämyskeskuksen mukaan.

–Tämä kuvaa kaikkea sitä, 
mitä haluamme myös olla. Bac-
kakseen on tuotu pala pohjoista.

Tannerin kabinetti on ni-
metty Elannon pääjohtajan ja 
Suomen entisen pääministerin 
Väinö Tannerin mukaan. Elan-
to hankki Backaksen kartanon 
omistukseensa Tannerin pää-
johtajakaudella vuonna 1916.

–Backas oli Tannerin sy-
däntä lähellä. Hän ei ollut mi-
kään etäinen johtaja vaan kävi 
täällä selvittelemässä työmies-
ten kiistoja. Työmiehet uskalsi-
vat lähestyä häntä.

Kartanon pääsali, Ehren-
cronan sali, vie ajatukset Bac-
kaksen kartanon rakennutta-
jaan, luutnantti ja nimismies 
Nils Jonas Gunnar Ehrencro-
naan ja 1800-luvun herraskar-
tanoaikaan.

Kesäaikana kartanon ti-
lat laajenevat ulos kauniiseen 
puistoon, jossa voidaan vaikka-

pa vihkiä hääpareja.
–Suhaan tänne aamuisin 

Kehä III:a pitkin. Kun tulen 
kartanon puistoon, minut val-
taa rauha.

Kivenheiton päässä kartanol-
ta sijaitsee myös historiallinen 
Helsingin Pitäjän kirkonkylä ja 
Suomen kenties suosituin vihki-
kirkko, Pyhän Laurin kirkko.

–Yksi tuleva hääpari ker-
toi, että he tulevat sitten kir-
kolta kartanolle hevoskärryillä. 
Minusta se on aivan mahtavaa. 
Näen sen jo silmissäni, Koski-
nen hymyilee.

Backaksessa on tarjolla 
lounas joka arkipäivä. 

Lounaaseen kuuluu keitto, 
salaattipöytä, pääruoka 

riistasta tai kalasta
 sekä jälkiruoka.

Satu Vainio, 
Alina emännän oikea käsi

LEMPIANNOS Parsaa, paistet-
tua ahventa sekä hollandaise-
kastike
PARASTA BACKAKSESSA on 
monipuolinen työ sekä ympäris-
tö. Vaikka ympäristö on seestei-
nen ja rauhallinen niin silti on ai-
na tohinaa ja actionia ympärillä.
TYÖSSÄNI PARASTA on se 
kun pääsee vaikuttamaan 
kaikkeen. Yhdessä keksitään 
uusia tapahtumia ja sitten nii-
tä toteutetaan. Hulluimpia-
kin ideoita kuunnella. Työssä-
ni palkitsee tietysti myös aina 
tyytyväiset asiakkaat.
UNTA & TOTTA Haaveilin jo 
pienenä kokin urasta ja tätä 
haavetta kohti lähdin kun Vei-
jo (Backaksen toimitusjohta-
ja) aikoinaan käytännössä haki 
minut kotoa töihin. Sittemmin 
olen kierrellyt ja hakenut ideoi-
ta ja inspiraatiota muulta. Nyt 
olen taas päässyt takaisin sa-
malle, ihmiselle töihin joka ai-
koinaan auttoi minua saamaan 
oman uneni todellisuudeksi.

Ville Järvinen, 
keittiö pehtoori

LEMPIANNOS kukkakaalia 
kolmella tapaa, syysjuureksia, 
yrttejä
PARASTA BACKAKSESSA on 
ympäristö ja raikkaus. Tämä on 
cityssä – tulet Jumbosta 500 
metriä – ja olet ihan landella. 
Täällä tuntuu, kuin olisi lomalla.
TYÖSSÄNI PARASTA on elä-
mysten tuottaminen. Se kun 
asiakkaat nauttivat todellises-
ti, niin että puhuvat siitä jat-
kossakin. Olen onnellinen, kun 
asiakkaat ovat supertyytyväisiä 
ruoan tasoon ja laatuun.
UNTA & TOTTA Unelmani ovat 
totta, kun olen nähnyt paljon 
vaivaa ja se palkitaan ja asiakas 
on tyytyväinen. Intohimo ruo-
anlaittoon on minulle tärkeä. Et 
tee hyvää ruokaa, jos et tykkää 
tehdä sitä. Täytyy muistaa jat-
kuva kehitys, eikä jäädä paikoil-
leen. Hyvää tuotetta pitää koko 
ajan viedä pidemmälle.

www.ravintolabackas.fi

Paikka jossa 
viihdyt sateellakin!

Backaksen olohuone 
on avoinna koko 
kesän keskiviikosta 
sunnuntaihin! 

Pala kotimaista 
luontoa ja puhtaita 
makuja!
 5-130 henkilön kokoukset 
aivan lentokentän tuntumassa

VARAUKSET myynti@ravintolabackas.fi

Tykkäätkö 
riistasta? 

·  Kuningasrapusafarit  
· Revontuli-metsästys 

·  Ruskaretket tunturissa 
·  Tenon kalastus 

·  Peurajahdit Lopella

KYSY LISÄÄ 
Veijo Kantanen 

p. 0400 2530020  

SAALISTA ITSE 
TAI MEIDÄN KANSSA!

Leivän leipomisella on Backaksen 
kartanossa pitkät perinteet, kertoo 
nuori emäntä Miranda Vainikka.

Kermakaramellit valmistuvat 
Backaksen kartanon nuoren 
emännän Miranda Vainikan 
käsissä vanhan ajan reseptillä.
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Tällä kupongilla 
Puimalan iltamissa 
26.7. lasi 
kuohuviiniä

1,00€

#

Kartanohäät jopa 130:lle 
henkilölle yhtenäisessä 
tilassa! Nyt vuoden 2019 
hääpaketit -10%.

VARAUKSET myynti@ravintolabackas.fi

Etu voimassa vain kesäkuun 2018 loppuun 
ja koskee yli 60 henkilön hääjuhlia. 
Muista mainita varausvaiheessa tunnus häät19

It-firma vie asiakkaat 
maalle lounaalle
–Tärkeintä meille on, että asiat toimivat. 
Luotan Backakseen, toimitusjohtaja kertoo.

Y htäkkiä olet maaseu-
dulla. Backaksessa 
suurkaupungin hälinä 

ei näy ollenkaan, hämmästelee 
HIQ:n toimitusjohtaja Jukka 
Rautio.

It-yritys HIQ käyttää Bac-
kaksen palveluita säännöllisesti.

 –Käytämme paljon asiak-
kaita Backaksessa lounaalla. 
Meillä on asiakkaiden ja oman 
myynnin, markkinoinnin ja 
johdon kanssa ollut kokous-
serviisejä. Meillä on ollut myös 
koko Backas käytössämme, pi-
dimme siellä pikkujoulut sau-
noineen. Olemme käyneet koko 
portfolion läpi, Rautio kertoo.

–Herrat on kyllä niin aktii-
visia kehittämään asioita, että 
joka kerta kun käy, heillä on 
jotain uutta esiteltävää, Rautio 
nauraa.

Hän ylistää ruokaa, henkeä 
ja miljöötä.

”Pidän 
luotettavuutta, 

laatua ja 
joustavuutta 
tosi tärkeinä. 

Backakseen voin 
luottaa.

Kauniit tavat 
kuuluvat kartanoihin
Rouva Sininen nauttii Backaksen luonnosta.

K artanot ovat Suomen 
tapakulttuurin kehto. 
Olemme aina olleet 

osa Eurooppaa. Kartanokult-
tuuri on tullut muualta Eu-
roopasta, sanoo tapakouluttaja 
Kaarina Suonperä ja heiluttaa 
käsiään ilmeikkäästi sanojen-
sa tahtiin Backaksen kartanon 
kauniissa salissa.

Pöytään on katettu kolmen 
ruokalajin lounas valkoiselle 
liinalle. Kuksat varastavat huo-
mion.

–Kahvikuppeja ei periaat-
teessa saisi näkyä alku- ja pää-
ruoan aikana, mutta kuksat 
tekevät poikkeuksen, Suonpe-
rä kertoo.

Seuraavassa hetkessä hän 
innostuu kiivaaseen keskuste-
luun Backaksen toimitusjoh-
tajan Veijo Kantasen kanssa 
siitä, voiko kartanossa terveh-
tiä sanalla moi. Ei, sanoo Kaa-
rina Suonperä. Kantanen ei 
ole yhtä ehdoton.

Kamarineuvos Suonperä 
on tulossa kouluttamaan Bac-
kaksen henkilökuntaa.

–On tärkeää, että henkilö-
kunta tuntee hyvät tavat, tote-
aa Kantanen.

Kiitos, ei kiitti
Suonperästä on tärkeää, että 
sanotaan kiitos eikä kiitti. Kar-
tanoihin ei ole koskaan liitty-
nyt kiroilu, hän huomauttaa.

–Pidän arvossa sitä, et-
tä puhutaan kaunista kieltä. 
Olen sellaisesta kodista, jossa 
ei kiroiltu. Minulle on turha 
sanoa, että se on ajan henki, 
Suonperä sanoo.

–Olen kysynyt usein lap-
silta, kuka sanoi tänä aamuna 
’hyvää huomenta’. He vastaa-
vat usein, että sanoin ’huo-
menta’. Pienillä kohteliailla 
sanoilla saa kuitenkin paljon 
aikaan, tapakouluttaja kertoo.

Kaarina Suonperä on kou-
luttanut viidesluokkalaisille ra-
vintolakäyttäytymistä ympäri 
Suomea. Koulutuskampanjaa 
kesti viitisen vuotta. Lapset sai-
vat kolmen ruokalajin päivälli-
sen. Crème brûléet liekitettiin 
pöydässä. 

Erityisesti mieleen on jää-
nyt eräs poika, jonka Suonpe-
rä komensi pitämään kiitospu-
heen – tietämättä että tämän 
äärimmäisestä ujoudesta. Muut 
läsnäolijat pidättivät hengitystä, 
mutta puhe meni erinomaisesti.

–Kun tuntuu siltä, että vies-
ti ei mene millään perille, ajat-
telen aina, miten hienosti poika 
teki sen silloin, Suonperä hy-
myilee.

Hän sai muutamaa kuu-
kautta myöhemmin pojalta pu-
helun. Poika kertoi yllättäneen-
sä kaikki puheella sukujuhlissa.

–Toivon että kaikissa asiois-
sa muistettaisiin, että lapsi op-
pii niin kuin peilistä, Kaarina 
Suonperä painottaa esimerkin 
voimaa.

Hän kertoo, että vieraan 
auktoriteetin voi olla helpompi 
käydä käytöstapoja lasten kans-
sa läpi kuin äidin tai mummin.

–Tiedän myös, että lapsi-

perheessä vanhemmilla voi olla 
kauhea kiire. Sen takia pidin 
koululaisten ravintolakoulutus-
kiertuetta tärkeänä. Se on ai-
kuiselämää varten hyvä opetus, 
Suonperä sanoo.

Kiireestä kantapäähän si-
niseen pukeutunut leidi ker-
too, että väri ilahduttaa lapsia. 
Suonperän koko olemus on si-
ninen silmämeikkiä ja mukaan 
otettuja kasseja myöten.

Mistä rakkaus  
luontoon alkoi?
Länsi-Vantaalla asuva Suonperä 
käy usein Backaksessa syömässä.

–Luonto on täällä ihaninta. 
Odotan kesää. Piha kannattaa 
ottaa täällä käyttöön, Suonpe-
rä sanoo.

Suonperä ihmettelee, mistä 
hänen rakkautensa luontoon 
on syntynyt. Ehkä asuinpai-
koista veden äärellä.

–Olen ihan stadilainen al-
kujaan, Suonperä kertoo.

Nyt ikkunan toisella puo-
lella Backaksen mäessä on ryh-
mä päiväkotilapsia pulkkamä-
essä kirjavine liukureineen.

–Luitko muutama viikko 
sitten uutisen valaasta, jonka 
vatsa oli täynnä muovia? Kaari-
na Suonperä kysyy.

Hän kertoo alkaneensa kaih-
taa muovia luettuaan valaasta.

–Ei enää pieniä muovipus-
seja ruokakaupassa. Täytyy olla 
joku toinen tapa myydä vihan-
neksia, Suonperä sanoo.

Hän kertoo, että kunin-
gatar Elisabethkin on otta-
nut kantaa muovinkäyttöön. 
Muun muassa kertakäyttöastiat 
on nyt kielletty Buckinghamin 
palacessa. 

–Jos yli 90-vuotias osaa 
neuvoa meitä, kannattaa ottaa 
opiksi, Suonperä sanoo.

–

Susan Nikander, 
hovimestari

LEMPIANNOS Ylikypsä Lopen 
hirvi
PARASTA BACKAKSESSA on 
asiakkaat, tietenkin. Tämä oli 
helppo kysymys
TYÖSSÄNI PARASTA on mo-
nipuolisuus. Backaksessa yksi-
kään päivä ei ole samalainen.
UNTA & TOTTA Minulla uni ja 
todellisuus kohtaa kun tarjoi-
lemani ruoka on ollut hyvää, 
olemme salissa onnistuneet 
asiakaspalvelussa ja näin luo-
neet asiakkaalle vau elämyksen. 

Sakke Kotisaari, 
keittiö pehtoori

LEMPIANNOS vorschmack
PARASTA BACKAKSESSA on 
saada olla mukana projektissa. 
Alue kasvaa ja elävöityy koko 
ajan. Odotan ensimmäistä ke-
sää innolla. Tätä saa olla teke-
mässä hienossa porukassa.
TYÖSSÄNI PARASTA paras-
ta on, kun päivän saa onnis-
tumaan: hyvällä hengellä ja 
hyvällä pöhinällä. Asiakkaan 
kehut lämmittävät aina.
UNTA & TOTTA Tahdon men-
nä eteenpäin, oppia ja kehittyä 
ammatissani. Oppia tulee koko 
ajan ja matka jatkuu. Unelma-
ni on olla hyvä ruoanlaittaja 
ja keittiöasiakaspalvelija. Olen 
oppinut Backaksessa paljon, 
esimerkiksi riistan käsittelystä.

Armi Hiltunen, 
hovimestari

LEMPIANNOS savuporopitsa
PARASTA BACKAKSESSA on 
ehdottomasti miljöö: nämä 
puutalot. Täällä on töissä kuin 
mummolassa. Työkaverit ovat 
myös tosi mukavia.
TYÖSSÄNI PARASTA on, että 
täällä saa olla luova. Oma per-
soona saa tulla esille.
UNTA & TOTTA Kaikki alkaa, 
kun edessäni on blanco oikein 
leveä ns. diplomaattipöytä, jo-
hon saa tehdä keskipöydän ko-
risteet. Välillä käyn keräämässä 
luonnosta koristeita pöytään: 
koivunoksia, halkoja, kaikkea! 
Teen asetelmat usein jonkun 
sadun pohjalta.

–Se on aitoa riistaa, jolla 
on tarina. Herrat itse pyytävät 
vaikka Jäämereltä kuningasra-
puja. Parhaimmillaan olemme 
järjestäneet Veijon ja Laurin 
kanssa asiakastilaisuuden, jos-
sa on ammuttu peuroja ja syö-
ty niitä. Ei sellaista voi kokea 
missään muualla.

HIQ sijaitsee Otaniemes-
sä, mutta pääteitä Backakseen 
pääsee nopeasti. Raution mu-
kaan sijainti ja pysäköintipai-
kat ovat hyvät.

Maalaismiljöö on lumon-
nut Raution.

–On mielestäni 
HOK-Elannolta hieno kult-
tuuriteko, että vanha kartano 
kunnostettiin.

Ravintola Backas on karta-
nossa HOK-Elannon vuokralai-
sena. Alueen rakennukset olivat 
päässeet heikkoon kuntoon. Ta-
pahtumakeskus Puimala on au-

keamassa tänä kesänä ja suunni-
telmia on ensi vuodellekin.

–Tulevat laajennussuunnitel-
mat tukevat hienosti kokonai-
suutta, sanoo Rautio.

HIQ on pohjoismainen 
it-palvelutalo, jolla on 1 700 
työntekijää Suomessa, Ruotsis-
sa, Tanskassa ja Venäjällä.

–Tarkoituksena on digitali-
soida ja yksinkertaistaa ihmisten 
maailmaa digitaalisuuden avulla. 
Käytännössä se on usein verkko-
palveluiden integroimista auto-
matisointiin, Rautio selittää.

HIQ on tehnyt esimerkik-
si työkaluja mobiilimaksami-
seen mobiilipankkien kanssa. 
S-mobiili-sovellus on heidän 
käsialaansa. Myös mm. Veikka-
us ja LähiTapiola ovat HIQ:n 
asiakkaita.

–Olemme käyttäneet tosi 
paljon ravintolapalveluita. Ihan 
vastaavaa pääkaupunkiseudul-
la ei yksinkertaisesti ole. Kaikki 
asiakkaat ovat olleet positiivi-
sella fiiliksellä paikasta, Rautio 
kertoo.

–Tärkeintä meille on, että 
asiat toimivat. Pidän luotetta-
vuutta, laatua ja joustavuutta 
tosi tärkeinä. Backakseen voin 
luottaa.

www.ravintolabackas.fi

Maukas kesäelämys 
Olavi Virran ja 

Laila Kinnusen laulujen 
tahdissa!

Backaksessa 
tanssitaan taas 

26.7! 

Varmista omat lippusi vielä tänään p. 0400 153 281

Tarinallisia konsertteja, 
komediaa sekä taide- ja 
kulttuurihistoriaa. 
Backaksen katettuun kesäteatteriin 
mahtuu jopa 600 henkilöä! 
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Kartanon
VIP-paketti 85€ Puimala-

paketti 55€ Olohuone-
paketti 35€



VARAUKSET 
myynti@ravintolabackas.fi

Ravintola Backaksen 
show&dinner 

pikkujoulut to 22.11. 
Liput 65,00€/hlö.

ps. Tontut kurkkii 
jo ikkunoista!

K okin ja soittajan 
vuoropuhelu käytiin 
menestyksellisten 

Jambalaya!-juhlien jälkeen. 
Näissä pienen piirin synt-
täreissä yhdistettiin USA:n 
etelävaltioista kotoisin oleva 
perinnejazz  kreolikeittiön re-
septeihin. Moni-ilmeisyyttä 
saatiin aikaan lisäämällä seok-
seen annos suomalaisia riis-
taraaka-aineita ja uudempaa 
rokkia. Tuloksena oli viihdyt-
tävä ja maistuva ilta kaikille 
kutsuvieraille.

Rapuja ja Rytmejä Backaksen tapaan
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Mistä keskusteltiin kun Soittaja (Arto) ja 
Kokki (Veijo) kohtasivat? Tietysti musiikista 
ja ruuasta, sekä niiden yhdistämisestä. 
Tuloksena syntyi ensi syksyn uusi Backaksen 
Rapuja ja Rytmejä –illalliskonsepti. 
Tervetuloa kokemaan 29.8. ja 5.9.

Keskustelu meni suurin 
piirtein seuraavasti:
K: Mitenkähän rento musiik-
ki ja hyvät ruuan raaka-aineet 
saataisiin yhdistettyä myös suo-
malaiseen rapuperinteeseen?
S: Mietitäänpä perinteisen ra-
pujuhlan kipupisteet järjes-
tyksessä. Miten juhlat yleensä 
alkavat?
K: Otetaan alkumalja, ja kaik-
ki ovat hieman jännittyneitä.
S: Mitä jos alkumaljan aikana 
jatsitrio soittelisi tunnelman 
luomiseksi rytmikästä ja me-

lodista perinnejazzia. Sillä voisi 
saada aikaan rennon tunnel-
man heti alusta saakka.
K: Sitten yleensä siirrytään ra-
pupöytään. Juomalaulut kuulu-
vat tietty ohjelmaan, mutta me 
suomalaiset emme oikein ole 
laulukansaa, eli usein rohkeus 
ei riitä esiintymiseen.
S: Mitä jos otettaisiin ammatti-
laulaja vetämään juomalaulut ja 
säestämään kitaralla ja haitarilla?
K: Kun hän on ammattilai-

nen, voisiko myös vetää jonkin 
soolonumeron?
S: Jo toki. Ohjelmistoa löytyy 
oopperasta Elvikseen. 
K: Sitten rapujen jälkeen meil-
lä on ongelmana, miten siivo-

taan pöytä päivälliskattausta 
varten. Voisiko vieraille järjes-
tää jotain viihdykettä sillä ai-
kaa kun henkilökunta toimii?
S: Mitä jos vieraat jaloittelisi-
vat drinkin kanssa ja trio vetäi-
si tässä välissä toisen leppoisan 
perinnejazz-setin?
K: Kuulostaa mainiolta.  
Loppuilta voisikin sitten men-
nä seurustellen päivällispöydäs-
sä Backaksen keittiön herkku-
jen parissa.
S: Meillähän taitaa tässä olla 
rapujuhlakonsepti valmiina. 
Kokeillaanko syksyllä?
K: Kyllä vain tämä pannaan 
toimeksi.

Borsalino Jazz: 
Arto Hiltunen 
puhaltimet; Matti 
Kuronen kosketti-
met, kitara, haitari, 
laulu ja Erkki 
Talvela rummut.

Backakseen Rapuja ja Rytmejä -illassa yhdistyvät Borsalino 
Jazz -trion rennot 30-40-luvun swingit ja jazz-balladit suomaiseen 
juomalauluperinteeseen. Huolella keitetyt Alina emännän jokiravut  
ja päivällisen riistaherkut takaavat musiikkinautinnon lisäksi
huippuluokan gastronomisen elämyksen.

Eurooppalaisen viulis-
min kärkinimi Rachel 
Podger saapuu Brecon 

Baroque -yhtyeensä kanssa fes-
tivaalille lauantaina 11.8. BBC 
Music Magazine- , Gramopho-
ne- ja Diapason d’Or -palkittu 
orkesteri puhaltaa taiturimai-
sen kipinän Vivaldin ja Bachin 
konserttoihin. Orkesterin elin-
voimaa ja luovuutta kuullaan 
myös Camerata Kilkennyn ja 

Suomen kansainvälisin vanhan musiikin 
festivaali tuo barokin huippunimiä Vantaalle 
elokuussa. Konsertit järjestetään 6.–12.8.2018 
Vantaan Pyhän Laurin kirkossa ja kappelissa.

Vanhan musiikin huipulta 
– BRQ Vantaa -festivaali

irlantilaisen säkkipillin mestari 
David Powerin konsertissa per-
jantaina 10.8. 

Festivaalinjohtaja, gambis-
ti Markku Luolajan-Mikkola 
on koonnut ympärilleen baro-
kin superkokoonpanon BRQ 
Ensemblen festivaalin päätös-
konsertissa sunnuntaina 12.8. 
Eurooppalaisen orkesterikentän 
ehdottomiin kärkinimiin kuu-
luvat viulistit Florence Mal-

myös viola d’amoren taitaja 
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch 
(7.8.), keskiajan ja renessans-
sin spesialistit sopraano Tuuli 
Lindeberg ja virginalisti An-
na-Maaria Oramo (6.8.) sekä 
barokin yleisnero, cembalis-
ti-säveltäjä Ilpo Laspas (10.8.). 
Festivaalin avaa Ear-ly 2016 
-kilpailun voittaja Juho Mylly-
sen ja Contactus-yhtyeen pal-

goire ja Amandine Solano se-
kä cembalisti Laurent Stewart 
toivottavat Luolajan-Mikkolan 
kanssa François Couperinille 
hyvää 350-vuotissyntymäpäi-
vää. Kamarikonsertissa nauti-
taan Couperinin ja Jean-Marie 
Leclairin ranskalaisen yhtyeoh-
jelmiston kulmakivistä. Kan-
sainvälisesti noteeratuista yh-
tyeistä festivaalille saapuu myös 
Phantasm-gambaconsort, tällä 
kertaa kolmiäänisesti. 

Helsingin kamarikuoro 
yhdistelee uutta musiikkia  
Gesualdon kuoroteoksiin tors-
taina 9.8. Kotimaisista kärki-
nimistä festivaalilla esiintyvät 

kintokonsertti maanantaina 6.8.
BRQ Vantaa -festivaali 

Vantaan Pyhän Laurin kirkos-
sa (Kirkkotie 45) sekä kappelissa 
(Pappilankuja 3) 6.–12.8.2018. 
Festivaalia tukevat Vantaan kau-
punki, Taiteen edistämiskeskus 
sekä Suomen kulttuurirahasto.

Konserttien liput myy  
Ticketmaster. Lisätietoja osoit-
teesta www.brq.fi.
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Rachel Podger ja Brecon Baroque.


