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”Tuossa talossa minä olen syntynyt siis! Tuon jo vanhuuttaan vaipuvan j sammaloituvan alarakennuksen toisessa
kapeassa päätykamarissa siis olen ensikerran nähnyt isäni
Auringon lempeän, siunaavan silmänluonnin. Siinä, saman
kuuman ja heleän heinäkuun aamunkoitteessa on emoni
Maa minut kerran kivulla ja vaivalla helmastaan kirvoittanut.”
Elämäni kuvakirja, Eino Leino

Eino Leino
-talo

Kajaanin Paltaniemellä sijaitseva Eino Leino -talo on rakennettu kirjailija Eino Leino (1878-1926) synnyinkodin Hövelön mukaan. Se vihittiin
käyttöön heinäkuun 6. päivänä vuonna 1978, jolloin Eino Leinon syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta. Kalevalan luoja Elias Lönnrot asui
Hövelössä sen ollessa torppana vuosina 1834-35, jolloin hän toimitti
Vanhan Kalevalan. Eino Leino vietti Hövelössä lapsuutensa (1878-95)
Emilia ja Antti Lönnbohmin kymmenlapsisen perheennuorimpana.
Koulunsa hän kävi Kajaanissa 887-89), Oulussa (1889-90) ja Hämeenlinnassa (1890-95). Samassa kodissa varttuivat myös kirjailija,
kriitikko ja teatterimies Kasimir Leino ja monipuolisesti lahjakas Oskar
Lönnbohm. Alkuperäinen Hövelö on purettu. Se sijaitsee noin kolmen
kilometrin päässä etelään Hövelönlahden rannalla.

#Spotlit

Perinnetalo
Eino Leino –talo on perinnetalo, joka esittelee kahden
suomalaisen kirjallisuuden suurmiehen elämäntyötä
kuvatauluin. Talon ns. isän huoneessa voit tutustua Elias
Lönnrotin ja Eino Leinon elämänvaiheisiin. Talon toisessa päässä ns. äidin huoneessa voit tutustua kirjanäyttelyyn. Näyttelyiden lisäksi voit viivähtää kesäkahvilassa ja
kulttuurimyymässä sekä istahtaa salin taikapiiriin. Pihapiirissä voi valokuvata Sofia Saaren veistämän nuoren
Eino Leinon rintakuvan tai asettua Eino Leinon kanssa

kuvattavaksi. Talon pihapiiristä avautuu unohtumattoman kaunis näköala Oulujärven Paltaselälle, jossa Eino Leino purjehti
nuoruutensa kesinä ja loihti mielessään varhaisia runoja. Järven jyrkällä töyräällä sijaitsee Lystinurmi -lato, jossa pidetään
kesäisiä häitä, sukujuhlia, konsertteja ja kuvataidenäyttelyä.
Ladon patiolla voit syödä vaikka eväitä. Ladon vieressä olevalla
näyttämöllä Paltaniemen teatteri esittää heinäkuussa kesäteatterinäytelmiä. Lapsille löytyy pihapiiristä juostavaksi hyvin
hoidettu nurmikko, leikkimökki, karuselli ja kiikku.

Kotini
Kuuset ne kotini ikkunan alla
tuiskeessa tuulien taipuvat vain,
siellä mun taattoni on kotosalla,
pystyssä päänsä hän kantavi ain’.
Lainehet mun kotolahdella vainen
rakkaita rantoja suutelevat,
siell’ emon huolia kantelevaisen
poskia kyynelet uurtelevat.
Pohjolan kotkat ne kannella taivaan
kaartavat ilmoa uljahasti;
siellä mun verevät veikkoni raivaa
korpea kolkkoa reippahasti.
Eino Leino 1892

Eino Leino -talo lyhyesti:
• Eino Leinon ja Elias Lönnrotin elämäntyön valokuvanäyttelyt
• Eino Leinon kirjojen näyttely ja Lönnrot-kirjasto
• runokahviloita, konsertteja
• kuvataidenäyttely
• runorata talon ympäristössä
• Paltaniemen teatterin kesänäytelmä
• avara näkymä Oulujärven Paltaselälle
• Eino Leino -talon kirjapäivät heinäkuussa
• 6.7. Eino Leinon syntymäpäivä
• talo vuokrataan juhlien pitopaikaksi ympäri vuoden

Elias Lönnrot -seura ry

Sutelantie 28, 87850 Paltaniemi
Kesäkahvila, näyttelyt, Paltaniemen teatteri,
talon esittely

Ylläpitää Elias Lönnrotiin liittyvää
kulttuuri ja kirjallisuusperinnettä. .
lyytikainenlasse@gmail.com

Eino Leino -talon vuokraus:
puh. 045 884 9350
einoleinotalo@gmail.com

Lue lisää kainuulaisista kirjailijoista:
kainuunliitto.fi/kirjallisuusmatkailu
Kainuun kirjailijat www.kainuunkirjailijat.fi
Kainuun lausujat www.kainuunlausujat.fi
Kainuu.fi
www.spot-lit.eu

Kainuun Eino Leino -seura ry
Ylläpitää Eino Leinoon liittyvää kulttuuri- ja kirjallisuusperinnettä.
Toimii vuosittain Eino Leino -talon kirjapäivien pääjärjestäjänä.
www.kainuuneinoleinoseura.fi
einoleinoseura@gmail.com

Näyttelijä Sami Sainion Eino Leino -risteilyt
Kouta-laivalla sekä kahvit Eino Leinon kanssa
Eino Leino -talolla. Tuotteet ryhmille löydät
täältä: www.einoleino.fi
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