
 

 

Vaiheikas taival maataloudesta matkailuun 

 

 
 
 
 
 

100-VUOTISJUHLA 

la 28.7.2018 klo 13.00 

Mulikan HillTon, Mulikantie, 43480 Pääjärvi 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Olemme iloisia, että voimme kutsua teidät juhlistamaan merkkivuotta 
kanssamme ja jakamaan yhteisiä muistoja. 

 
Vuosien varrella tilalla on tehty vaativiakin päätöksiä ja yhdessä toimien 

löydetty aina sopiva suunta. Onnistumisista saamme kiittää oman 
perheen ja hyvien ystävien tuen lisäksi lukuisia yhteistyökumppaneita 

omalla alalla ja julkisella sektorilla. 
 

Lämpimästi tervetuloa Jakolan tilan 100-vuotisjuhlaan 
Mulikan HillToniin la 28.7.2018 klo 13.00 - 

 
Voitte osallistua päivän ohjelmaan kiinnostuksenne mukaan.  

 

Mirja ja Esa Oikari 
 

Jakolan tila, Karajoentie 294 A, 43480 Pääjärvi 
www.jakola.fi, mirja.oikari@jakola.fi 

Puh. 040 565 3716/Mirja, 0400 242150/Esa 
  

http://www.jakola.fi/


JUHLAPÄIVÄN OHJELMA 28.7.2018 

Päiväjuhla, Maalaishotelli Mulikan HillTon 
 
Ohjelma järjestetään maalaishotellin salissa. Lopuksi kahvitellaan 
juhlateltassa (säävaraus). Vapaa pääsy. Mulikantie 25. 
 
klo 13.00 Tervetulomaljat, juhlan avaus  
Katsaus Jakolan tilan vaiheisiin, Ilkka Oikari ● Kanteleen soittoa, Suvi 
Pesälä ● Juhlapuhe, kansanedustaja Petri Honkonen ● Laulua, Jukka 
Hietaniemi ● Sana on vapaa, läsnäolijoiden tervehdykset, ks. takasivu *)  
● Runoilevat naiset Aino Leed ja Tuula Kaihlajärvi ● Kantosen perhe 
musisoi ● Jakolan automuseo ja tv:n Tosi tarina  
 
n. klo 15.00 Täytekakkukahvit 
Kahvittelun jälkeen voi siirtyä muutaman kilometrin päähän Jakolan tilan 
päärakennukselle, Karajoentie 294A, jossa voi vapaasti tutustua 
juhlanäyttelyihin. 
  

Juhlanäyttelyt, Jakolan tila 
 
klo 16.00 - 18.00 (vapaa pääsy). Karajoentie 294A.  
● Jakolan automuseon näyttely, esittely Raimo Oikari 
● Tilan historia, kuvia ja kalustoa, Hallin Haukun tiloissa 
● Tilan kirppis avoinna (kalusteita, rak.mater., kodin pikku tavaraa ym.) 
● Saatavilla kahvia, kylmiä juomia, makkaraa (käteismaksu) 
 

Rento iltajuhla Mulikan HillTonissa 
 
klo 18.00 Maalaispäivällinen 40 €/hlö, katso menu takasivulta. 
Sitovat varaukset 18.7.2018 mennessä,  puh. 040 565 3716 
tai mirja.oikari@jakolantila.fi.  
 
klo 20.00 Iloista yhdessäoloa ja elävää musiikkia (vapaa pääsy). 
Mm. vauhdikkaita rytmejä 70-luvulta, tulkitsijana Lady Red. Seurustelua, 
makkaranpaistoa, baari, majoituslahjakortin arvonta.  



Maalaispäivällinen 
 

Alkuruoka: 
Haukipatee, graavilohi, savulammasrullat, kesäkeittosalaatti, 

metsäsienisalaatti, vihreä salaatti, tomaattisalaatti,  
vanhan ajan kurkkusalaatti 

 
Pääruoka: 

Nyhtökaritsa ja minttuhillo, palapaisti, uunikuha ja yrttikastike,  
keitetyt perunat, haudutetut kasvikset 

 
Jälkiruoka: 

Uunijuusto ja lakkakastike, marjapiirakka, kahvi, tee ja mehu 
 

Ruuan kera: 
vesi, maito, kotikalja, mehu, viini, ruisleipä, yrttileipä 

 

 
 
*) Pyydämme ohjaamaan mahdolliset muistamiset tilan vanhojen autojen 
vaalimiseen tilille FI02 5376 0940 002947, viestiksi Automuseo. 

Mulikantie 25 

636 

Karajoentie 

Karajoentie 294A 


