Visit Café Kokkola på Resemässan i Helsingfors mässcentrum 21 – 24 januari 2016
I Helsingfors mässcentrum byggs Visit Café Kokkola som är en modern version av Neristan i
Karleby. Med små detaljer såsom pastellfärgade hus, skvallerspeglar, gatuskyltar och
porslinshundar på fönsterbrädet tar vi med oss en bit av Karleby till mässcentrumet. Även i år
önskar vi alla mässbesökare välkomna till vår avdelning på en gratis kopp kaffe och en traditionell
Chydenius pepparkaka. Samtidigt kan man bekanta sig med de möjligheter som Karleby erbjuder:
konserter, evenemang, teaterföreställningar, kryssningar och fyrturism samt ett mångsidigt
konferensutbud.
Som nyheter presenteras bland annat Kronofogdegårdens sommarteater, kryssningar till
Köpmansholmen med m/s Jenny, upplevelsekvällar om slaget vid Halkokari och det tjärdoftande
Karleby. Vi presenterar också stolta Kokkola Camping som valdes till årets campingområde 2015.
På vår avdelning kan man också njuta av stämningsfull musik som framförs av unga studerande
vid Mellersta Österbottens konservatorium. Det är även tillåtet, och till och med önskvärt, att ta
några danssteg. Stilen och stämningen på caféet påminner om Neristan, på vars gränder man kan
sätta sig ner och ta en kopp kaffe. Hundstatyetterna på fönsterbrädet berättar om sjökaptenen är
hemma eller ute på sjön. Kom och se själv! I skvallerspegeln kan man kika på vad som händer i
omgivningen. Tant Sofia och sjökaptenens dotter Adelina i sina fina 1600-talsdräkter berättar
historier från det forna Karleby. På avdelningen finns en stark doft av tjära. Karleby är ju en
gammal tjärstad. När man lämnar vår avdelning bjuder vi på en äkta gammaldags tjärkaramell
med en smak som blir länge kvar i munnen.
- Neristan i Karleby är en av vårt lands största och mest enhetliga trästadsdelar. Under
århundradenas gång har stadsdelens utseende förändrats såväl till följd av landhöjning, bränder
som stadens kraftiga utveckling. Neristan har etablerat sin ställning som en levande traditionell
stadsdel och är ett betydelsefullt kulturhistoriskt område även i ett nationellt perspektiv. Neristans
trumf består av den gamla stadsdelens anda och det lugn och den äkta stämning som
århundradena fört med sig, konstaterar Jaska Pensaari, verkställande direktör för Karleby Turism
Ab.
Visit Café Kokkola hittar du i mässhallen på avdelning nummer 6n119
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