
JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO 
 

 
 

Kokopäiväretki Helsinkiin lauantaina 2.4.2022 
 Reitzin taidekoti Töölössä ja elokuvamusiikkia Musiikkitalossa 

 
 

Aluksi vierailemme Reitzin säätiön taidemuseossa, jonka kokoelmissa on merkittäviä suomalaisen 
maalaustaiteen merkkiteoksia, antiikkihuonekaluja sekä aseita, posliinia ja suomalaista 
hopeaa 1500-1800 -luvuilta.    
Opastuksen jälkeen lounastamme ravintola Elitessä, joka on ainutlaatuinen suomalainen kulttuuri- 
ja taiteilijaravintola – elämän estradi ja taiteilijoiden olohuone jo vuodesta 1932. Tässä oikean 
elämän teatterissa ovat viihtyneet niin näyttelijät kuin muusikot, kirjailijat ja tanssijat sekä 
kuvataiteilijat, joiden teokset koristavat Eliten seiniä. Lounaan jälkeen siirrytään kävellen 
Musiikkitaloon, jonka mielenkiintoinen maailma avautuu meille tunnin mittaisella 
opastuskierroksella. Sen aikana tutustumme Musiikkitalon toimintaan ja arkkitehtuuriin. Ennen 
konsertin alkua kahvi-/teetarjoilu talon Päälämpiössä. 
Konsertissa päästään nauttimaan viidentoista elokuvan musiikkia sinfoniaorkesterin säestämänä. 
Luvassa on pakahduttavan suuria tunteita pakahduttavan suuren musiikin saattelemana. 
Kuulemme Nino Rotan ja Ennio Morriconen unohtumattomia elokuvasäveliä. Vantaan 
viihdeorkesteria johtaa Erkki Lasonpalo. 
Konsertin jälkeen lähdemme kotimatkalle ja Vierumäellä pidämme iltapalatauon. 
 
Matkaohjelma: 
klo 7.30 lähtö Kaupunginteatterilta, ajetaan Harjukadun Tilausajolaiturin kautta, matkalla 
  lyhyt tauko Vierumäellä Matkakeitaassa 
klo 12.00 vierailu Reitzin säätiön taidemuseossa, os. Apollonkatu 23, opastus kestää noin  
  tunnin 
klo 13.30 lounas Ravintola Elitessä, os. Eteläinen Hesperiankatu 22 
  lounaan jälkeen kävellen Musiikkitaloon, matkaa n. 1 km 
klo 17.00 Musiikkitalon esittely 
klo 18.00 kahvi/teetarjoilu, makea leivonnainen 
klo 19.00 konsertti alkaa, konsertissa on väliaika 
klo 21.30 konsertin päätyttyä kotimatkalle, matkalla tauko Vierumäellä Matkakeitaassa, jossa 
  kahvi/tee ja sämpylä 
klo 2.15 noin sunnuntaina Jyväskylässä 
 
Matkan hinta:  
  153,00 € hinta edellyttää 30–40 osallistujaa 



Hinta sisältää:  
kuljetuksen Pohjolan Matkan bussilla, 3 ruokalajin lounaan Ravintola Elitessä pöytiin 
tarjoiltuna, Musiikkitalon esittelykierroksen, kahvi- teetarjoilun ennen esitystä, 
vaatemaksun ja konserttilipun sekä kahvin/teen ja sämpylän paluumatkalla 
Vierumäellä Matkakeitaassa 

 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

Marja Lehtinen, puh. 050 339 0132, lehtinen.male@gmail.com 
 
Ilmoittautuminen:  sitovasti 15.2.2022 mennessä, muista ilmoittaa erikoisruokavaliot! 
Maksun eräpäivä: 20.2.2022 
Maksun saaja:  Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 
Tilinumero:   FI56 1544 3000 1834 96 
Viitenumero:   4006 
 
 
HUOM! Matka on Ikääntyvien yliopiston matkailutyöryhmän valmistama.  Ikääntyvien 

yliopisto ei vakuuta osallistujia. Suositellaan matkavakuutusta, jossa on riittävä 
peruutusturva äkillisen sairastumisen varalle. 

 
 Peruutuksen sattuessa kulut määräytyvät peruutushetkellä olevien todellisten 

kulujen mukaan. Noudatamme viranomaismääräyksiä ja THL:n ohjeistuksia. Matka 
toteutetaan matkustus- ja kokoontumisrajoituksien salliessa. 

 
TERVETULOA  MUKAAN! 

 
 
 
 

  

mailto:lehtinen.male@gmail.com

