
  

     

  
 

 
 
TIEDOTE julkaisuvapaa klo 10 
 
Pandatalo avataan virallisesti la 3.3.2018 
 
Pandojen, Jín Bàobào eli Lumi ja Huá Bào eli Pyry, saapumista Ähtäriin on juhlittu monin eri 
tavoin. Juhlat huipentuvat lauantaina 3.3.2018 klo 13 Ähtäri-hallissa järjestettävään viralliseen 
avajaisjuhlaan. Tilaisuudessa juhlapuhujana on pääministeri Juha Sipilä, jonka jälkeen Kiinan 
suurlähettiläs Chen Li tuo Kiinan tervehdyksen. 
Tilaisuuden avaa kansanedustaja ja Ähtärin Eläinpuisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko 
Savola esittäen samalla myös eduskunnan puhemiehen Paula Risikon juhlaan lähettämän 
tervehdyksen. Avauksen jälkeen esitetään video pandojen matkasta Kiinasta Ähtäriin. 
Kiinan SFA:n (metsähallinnon) johtaja Yang Chao luovuttaa pandojen sukuselvityksen, jonka 
vastaanottavat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. 
 
Ohjelmassa sopimusten virallisia allekirjoituksia 
Tieteellisen tutkimussuunnitelman toteuttamista koskevan sopimuksen allekirjoittavat 
metsähallinnon edustaja ja Ähtärin Eläinpuisto Oy:n toimitusjohtaja Jonna Pietilä.  
Dujiangyanin ja Ähtärin kaupunkien välisen ystävyystoiminnan sopimusasiakirjan MOU:n 
allekirjoittavat Dujiangyanin pormestari He Weikai ja Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki. 
Käytännössä tämä yhteistyöpöytäkirja tarkoittaa kaupunkien yhteistyömahdollisuuksien ja -
muotojen selvittämisen, tavoitteena ystävyyskaupunkisuhteen solmiminen. 
 
Ähtäriläisten lasten ja nuorten esityksiä sekä Seminaarimäen Mieslaulajat 
Avajaisjuhla aloitetaan Leena Saunasen säveltämällä, sanoittamalla ja esittämällä laululla ”Ole 
valo”. Laulun aikana esiintyy ähtäriläisten lasten ja nuorten lyhtykulkue. 
Tilaisuuden toisesta musiikkiesityksistä vastaa Seminaarimäen Mieslaulajat. Yleisölle tarjotaan 
myös parhaita paloja tanssisadusta Pieni Merenneito. 
Ohjelman juontaa Jamo (Jari-Matti) Niemi ja tulkkaa Lei Zhang. 
Avajaisohjelman jälkeen kahvitarjoilu ja pandataloon tutustuminen. 
 
Pandatalossa kiinalais-suomalainen valokuvanäyttely 
Kiinalla ja Suomella on takana pitkäaikaiset hyvät suhteet metsätalouden alalla. Ähtärin 
eläinpuiston Pandatalon avaamisen kunniaksi Kiinan luonnonsuojeluyhdistys on järjestänyt 
yhdessä Kiinan suurlähetystön ja Ähtärin eläinpuiston kanssa valokuvanäyttelyn. Näyttelyn 
kiinalaiset valokuvat on tuotettu osana Kiinan eläinsuojeluyhdistyksen luontokuvausohjelmaa. 
Vastaavasti ähtäriläisten kuvaajien teoksissa on esillä Ähtärin eläinpuiston eläimiä ja suomalaista 
luontoa eri vuoden aikoina. 
 
 
 
 
 

http://www.pandaportaali.fi/templates/pandaportaali/images/mediapankki/logot/cmyk/ahtarizoo.pdf#page=1
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Haastattelupyynnöt: 
 
Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo 
Lea Lahtinen, myyntipäällikkö 
lea.lahtinen@ahtarizoo.fi  
puh. +358 44 752 5979 
 
Kuva- ja videomateriaali: 

https://photos.app.goo.gl/K16Z35d8OYdkV7kn1  
 
 
 
Ähtäri Zoo  
Ähtäri Zoo on toiminut vuodesta 1973 ja se on Suomen vanhin luonnonmukainen eläinpuisto. Puistossa on 
nykyään yli 50 eri eläinlajia, joista suurin osa on havumetsävyöhykkeelle tyypillisiä lajeja. Kansainvälinen 
eläinsuojelutyö on tärkeä osa Ähtäri Zoon toimintaa. www.ahtarizoo.fi   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ähtärin Eläinpuisto Oy – Ähtäri Zoo 

Karhunkierros 150, 63700 ÄHTÄRI    www.ahtarizoo.fi     www.pandaportal.fi 
Puh. (06) 5393 555, fax (06) 5393 611    Y-tunnus 0184603-2, kotipaikka Ähtäri 
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