TERVETULOA JUANKOSKEN
RUUKILLE JA JUICEN JUANKOSKELLE
Juankosken Ruukki
Juankosken teollinen historia alkaa vuodesta 1746 ja idyllinen 1800-luvun ruukki-alue on nykyäänkin keskeinen osa Juankosken taajamaa. Se on yksi Suomen laajimpia ja parhaiten säilyneitä ruukkialueita ja näkemisen arvoinen, teollisista perinteistä kertova kokonaisuus. Nähtävää riittää, kuten 1800-luvun Strömsdalsbrukilta ruukinkartano Patruunanmäellä, Suomessa ainutlaatuiset koulukirkko ja Pikonniemen hiiliuunit
sekä työväen asunnot, valimo ja konepaja. Lisäksi 1900-luvun alussa rakennetut vesitorni ja puutarhahuone,
seuratalo ja veturitalli sekä torin laidan navetta täydentävät ruukkialuetta.

Juice
Muusikko ja sanantaitaja Juhani Juice Leskinen syntyi vuonna 1950 Juankoskella. Paikkakunnan historian monimuotoisuus ja patruunaperinne ovat
omalta osaltaan vaikuttaneet yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tietoisuuden
heräämiseen, mikä usein näkyy Juicen oivaltavissa sanoituksissa. Juicelle
nimettiin oma tori 1980-luvulla ja vuonna 1995 pystytettiin torille myös näköispatsas. Juice Leskisen
elämään pohjautuvan elokuvan kuvaukset alkoivat alkuvuonna 2018 Tampereella ja jatkuivat sen jälkeen
Pohjois-Savossa ja Juankoskella.
Opastetuilla, asiantuntevilla Ruukkikierroksilla saat alueesta enemmän. Opastuksiin on liitettävissä kahvitukset, piknik tai ruokailu. Kierroksia voidaan tehdä bussikierroksina tai kävellen. Kesäaikaan alueella on
PopUp- myymälä, Juankosken tehtaan ja työväen museo Masuuni Brunou ja Museokauppa sekä vaihtuvia
näyttelyitä.
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Juankosken Ruukki ryhmille
Ruukki ja Juice 12€/hlö
Opastettu kiertoajelu Juankoskella ryhmän omalla bussilla
Ryhmäkoko: min 20 henkilöä. Kesto 1,5 -2 h, kierrokseen mahdollista liittää tarjoiluja.
Toteutus: ympäri vuoden
Kierroksen aikana tutustumme Strömsdalsbruk-Juantehtaan
historiaan eli muutokseen järvimalmiruukista kartonkitehtaaksi
ja nykyiseksi Juankoskeksi. Siitä kertovat monet 1800-luvulta
peräisin olevat rakennukset ja tarinat toimintaan vaikuttaneista henkilöistä. Samalla saadaan käsitys tehdasyhteisöstä, jossa
Juhani Juice Leskinen syntyi ja kasvoi. Ajelun aikana käydään
Juicen patsaalla ja nähdään mm. talo, jossa Jussi syntyi.
Molemmat kierrokset on toteutettavissa ryhmän
omalla bussilla tai kävelykierroksena.

Juicen Juankoski-kävelykierros 12€/hlö
Kuulette kävelymatkan aikana kertomuksia Juicen elämästä paikallisoppaan kertomana
Kierroksen kesto 1,5 tuntia.
Ryhmäkoko: 10-25 henkilöä
Toteutus: ympäri vuoden
Aloitamme kierroksen Juicen torilta hänen patsaansa juurelta. Kävelyn aikana tutustumme Juicen lempipaikkoihin ja
kuulette hänen kodeistaan ja kouluistaan sekä näemme Jussin isän työhön liittyneen veturitallin. Päätämme kierroksen legendaariseen Patikseen pubiin, jonka seinälle on tallennettu maalauksena pala juankoskelaista kevyen musiikin
historiaa. Juice-kävely on aikamatka taiteilijan lapsuuden maisemiin ja matkaan Jussista Juiceksi Juankosken Ruukin
tehdasyhteisössä. Juice-elokuvan kuvauspaikat ovat myös kierroksella mukana sekä tietenkin upeasti 1800-luvulta
säilyneet Ruukin rakennukset tehtaan ympäristössä. Kierroksen päättävä Patis-pubi, silloinen Ravintolatalo Pataruukki
avattiin 17.2.1971.
Ravintola Likin Tarjoiluvaihtoehdot kierroksiin:
Ruokailu entisessä Ruukin tehtaan navetassa 16€/hlö (lounasaikaan 12€/hlö)
Lähipiirakka, vihersalaatti ja kahvi 8€/hlö
Aito vastapaistettu voisilmäpulla ja tuore kahvi 6€/hlö
Muuta:
Kartano Kaijala – puolimatkassa Nilsiän ja Juankosken välissä
- perinteiset kotiruokalounaat alk. 14 €/hlö sisältäen runsaan
salaattipöydän, leivät ja levitteet, hyvää kotiruokaa ja kahvit
jälkiruokana. Ryhmät: 15-120 hlö,
Kivennapa – majoitusta ruokailuineen Muuruvedellä
Kirkot ja nähtävyydet: Juankosken ja Karjalankosken sulut
Tahkon vesireitin varrella. Juankosken tehtaan kirkko vuodelta 1864, Muuruveden kirkko (1904) ja Säyneisen kirkko (1939),
Juicen tori ja Juice Leskisen näköispatsas, retkeilykohde Pisa
näköalatorneineen, Säyneisen ja Muuruveden kotiseutumuseo.
Juankosken kesä: Tapahtumia, Huonepakopeli,kesäkahvilat,
PopUp-myymälät
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