Kultaisen 60-luvun Kajaani

Suositulla 60-luvun kierroksella ajan tapaan pukeutunut opas kertoo siitä, millaista elämä oli Kajaanissa suurten muutosten 1960-luvulla. Kierroksella soi ainakin Dannyn ja Beatlesien
musiikki.

Millainen Kajaani oli 60-luvulla, keitä
täällä asui, mistä täällä puhuttiin ja miltä
kaupunki silloin näytti? Muistatko Kauppakadun alun Sinisen talon, kävitkö elokuvissa Kino Kainuussa, Ratossa vai Otavassa? Mikä baareista oli suosikkisi:

Meijerin baari, Valjus, Pekka Heikkisen
Kulmabaari vai ”Alman” baari? Teitkö tref-

Joen pohjoisrannalla
Kauppatoria vastapäätä
kasvoi 60-luvulla sankka
metsä. Entäpä nyt?
Kaukametsän kongressija kulttuurikeskuksen sali,
kansalaisopisto ja hotelli ovat
valmistuneet 80-luvun lopulla, musiikkiopisto 10 vuotta
myöhemmin. Vesiliikuntakeskus
Kaukavesi valmistui vuonna 2013.

Brahenkadun korkeat kivitalot valmistuivat, samoin Teppanan punatiiliset kerrostalot, joita kutsuttiin Marketoiksi. Saatiin
uusi silta, keskussairaala ja Kainuun
Prikaati. Kajaanissa oli useita vaatetusliikkeitä kuten Koivulehto, Pohjolan Vaatetus,
Perttala, Ipatti ja Arola,
jossa voimme asioida nykyisinkin. Ryhmä voi nauttia ennalta tilatun lounaan
Kierroksella tai kahvit Ravintola Wanhalla Kerholla.
verrataan en- Tarjoiluun voidaan sisällyttää rooliesitys
tisiä aikoja ja tai kertomus yli 100 vuotta sitten rakennenykypäivän tun ravintolatalon vaiheista. Lisätietoja
Kajaania. (08) 628 870, pikantti@pikantti.inet.fi,
Onko mi- https://www.oivahymy.fi/portal/fi/
kään muutRetkipäivän opastuksen kesto on 3 tuntunut?
tia ja hinta ryhmältä 110 €, mikä jaettuna
Kajaanin mat- 35 hengen ryhmän kesken on vain 3,15 €
kailuoppaat ovat henkilöä kohden. Palkkio sisältää oppaan
ideoineet suositun Kul- palkan ja kaikki työnantajamaksut. Opas
taisen 60-luvun kaupunki- voi tarvittaessa varata bussin ryhmän käytkierroksen. Se keskittyy ker- töön ja ryhmä maksaa sen liikennöitsijälle.
tomaan siitä, millaista elämä Yhdistyksellä on toiminnan vastuuvakuukaupungissa oli suurten muu- tus, mutta yhdistys ei vakuuta ryhmiä tapatosten aikaan. Se on oman ai- turman varalta. Pyynnöstä opas voi varata
kakautensa ajankuvaa ja täällä ruokailut ja kahvit, mutta ryhmä huolehtii
kouluaan käyneiden muistoja. itse maksun palvelun tarjoajalle.
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Kajaanin matkailuoppaiden ammattitaitoinen opas tulee mukaan bussiin Kaupunginteatterin vieressä olevalta kiertoajelupysäkiltä Kauppatoria vastapäätä. Matka
60-luvulle alkaa.

Kajaanin ruokaravintolat ja
kahvilat löytyvät Kajaanin
esitteistä ja osoitteesta
www.visitkajaani.fi

