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Matkaohjelma: tiistai 7.6.2022 

1. matkapäivä 

Klo 06.50 lähtö Jyväskylä Kaupungin teatterin edestä 
Klo 07.00 lähtö Jyväskylästä Harjukadun tilausajolaiturista 

Klo 08.45 kahvi ja sämpylä Vierumäki Matkakeidas 
Klo 10.30 opas liittyy ryhmän matkaan. 

Oppaan johdolla tutustutaan Tuusulan rantatiehen ja saadaan kokonaiskuva miksi 1900-luvun alussa 

suomalaiset sanan, kuvan ja sävelen mestarit vaikuttivat juuri Tuusulassa. Aleksis Kivi houkutteli alueelle 
taiteen kultakauden mestareita, jotka loivat ihailemaansa maaseutuympäristöön omaleimaisen 

taitelijayhteisön. Juhani Aho, Jean Sibelius, J.h. Erkko, Pekka Halonen, Eino Leino, Venny Soldan-Brofeldt ja 
Erno Järnefelt tekivät osan elämäntyöstään Tuusulassa. 

 

Klo 11.00-12.00 Suviranta. Kierroksella kerrotaan talon asukkaista Eero ja Saimi Järnefeltistä sekä esitellään 
ateljeekodin taidetta ja esineistöä. Ryhmä jaetaan kahtia, toinen puoli tutustuu puutarhaan ja toinen ensin 

taiteilijakotiin. 
 

Klo 12.15 nautitaan kesäinen pitopöytä Krapihovissa. Ravintola Krapihovi vaalii ja luo suomalaista 
ruokaperinnettä idyllisessä huvilaympäristössä. Helmenharmaa, vihreäpuitteinen päärakennus on rakennettu 

vuonna 1883 valtioneuvos Souranderin kesähuvilaksi ja Krapin tilan päärakennukseksi. Ravintolan salit ja 

kammarit on entisöity talon henkeä vaalien heinäkuussa 2019. 
 

Klo 13.15 siirrytään oppaan johdolla takaisin rantatielle ja jos aika sallii piipahdus Aleksis Kiven kuolinmökin 
Syvälahden torpan pihapiirissä. Opas kytkee päivän aikana käyntikohteenne toisiinsa kertomuksillaan. 

 

Klo 14.00 opastettu tutustuminen Jean Sibeliuksen kotimuseoon Ainolaan. 
Tutustuminen Ainolaan kahdessa osassa, toinen ryhmä tutustuu puutarhaan ja toinen taloon. Talon kierros 

kestää 0.5 h. Jean Sibeliuksen koti Ainola on saanut nimensä säveltäjän puolison mukaan. Ainola valmistui 
vuonna 1902. Ainola on Suomen suosituin kotimuseo. 

 
Klo 15.30 opastettu tutustuminen Pekka Halosen erämaa ateljeeseen Halosenniemeen. Ateljeen valtavat 

hirret on kaadettu Konginkankaan metsistä. Nykyisin taidemuseona toimiva Halosenniemi on entisöity 

alkuperäiseen asuunsa. 
 

Klo 16.45 lähdemme paluumatkalle Jyväskylään. 
Klo 18.00 kahvi ja sämpylä Vierumäen Matkakeitaassa.  

N. klo 20.45 saapuminen Jyväskylään. 

 
 

Matkan hinta 135 euroa/hlö 
 

Hinta edellyttää 40-49 lähijää. 



 

Hintaan sisältyy: 
-bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla ohjelman mukaan 

-opas ryhmän mukana klo 10.30 – 16.30 
-sisäänpääsyt ja opastetut vierailut Suvirantaan, Ainolaan ja Halosenniemeen 

-pitopöytälounas ravintola Krapihovissa 

-kahvi ja sämpylä Matkakeitaassa Vierumäellä meno- ja paluumatkalla 
  

Aikataulu sitoumuksetta. Pyydämme huomioimaan, että paikkoja on rajoitetusti.  
 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.4. mennessä  

Marja Lehtinen, puh. 050-3390132 tai lehtinen.male@gmail.com. 
Matka maksetaan 9.5. mennessä tilille FI56 1544 3000 1834 96.  Saaja Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry. 

Viite 4019. 
 

Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille. Osassa taiteilijakodeissa ei ole mahdollista liikkua pyörätuolilla 
tai rollaattorilla eikä ole istuinpaikkoja. Tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoon. 

 

Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-
sivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot. 

 
Noudatamme toiminnassamme viranomaisten ohjeistuksia, ulkoministeriön matkustussuosituksia, yleisiä 

matkapakettiehtoja ja Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä mahdollisia matkakohtaisia erityisehtoja. 

 
Seuraamme viranomaisten määräyksiä ja informoimme tarvittaessa matkaanne koskevista mahdollista 

muutoksista. 
 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. 
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