IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON
KULTTUURIMATKA TUUSULAN RANTATIELLE 1.9.2020

Matkaohjelma: Ti 1.9.2020
1. matkapäivä
Klo 06.50 lähtö Jyväskylä Kaupungin teatterin edestä
Klo 07.00 lähtö Jyväskylästä Harjukadun tilausajolaiturista
Klo 08.45 kahvi ja sämpylä Vierumäki Matkaikeidas
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 omaleimaisin
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 Halosenniemi. Opastettu tutustuminen Pekka Halosen erämaa ateljeeseen Halosenniemeen.
Ateljeen valtavat hirret on kaadettu Konginkankaan metsistä. Nykyisin taidemuseona toimiva Halosenniemi
on entisöity alkuperäiseen asuunsa.
Klo 12.15 nautitaan runsas noutopöytälounas hotelli Gustavelundin ravintolassa.
Klo 13.45 siirrytään oppaan johdolla takaisin rantatielle ja vieraillaan vierekkäin sijaitsevissa Ainolassa ja
Aholassa.
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 15.00 opastettu tutustuminen Aholaan taiteilijapariskunta Juhani Ahon ja Venny Soldan-Brofeldtin
entinen kotitalo Tuusulanjärven rannalla. Opastus jälleen kahdessa osassa.
Klo 16.00 jatkamme matkaa Villa Kokkoseen. Jätämme oppaamme tässä vaiheessa pois matkasta.
Klo 16.15 Villa Kokkonen, jonka järvenpääläinen muusikkopariskunta Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen
esittelevät sanoin ja sävelin. Alvar Aallon mestariteos valmistui vuonna 1969 säveltäjä Joonas Kokkosen
kodiksi Tuusulanjärven länsirannalle. Nautitaan kahvit taiteilijakodissa. Vierailun päätteeksi mahdollisuus
matkamuisto ostoksiin.
Klo 18.15 paluulähtö Jyväskylään.
Matkalla tauko kahvi ja sämpylä Vierumäki Matkakeidas.
N. klo 21.45 saapuminen Jyväskylään.
Matkan hinta 125 euroa/hlö
Hinta edellyttää 40-49 lähijää.
Hintaan sisältyy:
-bussikuljetus Pohjolan Matkan bussilla ohjelman mukaan
-opas ryhmän mukana klo 10.30 – 16.00
-sisäänpääsyt ja opastetut vierailut Halosenniemeen, Ainolaan ja Aholaan
-sisäänpääsy ja kahvit Villa Kokkosessa, isäntäpari esittelee kohteen sanoin ja sävelin
-noutopöytäruokailu Gustavelundissa

-kahvi ja sämpylä Matkakeitaassa Vierumäellä menomatkalla
-kahvi ja pulla paluumatkalla
Aikataulu sitoumuksetta. Pyydämme huomioimaan, että paikkoja on rajoitetusti.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Marja Lehtinen, puh. 050-3390132 tai lehtinen.male@gmail.com.
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 6.8.2020 mennessä.
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille. Osassa taiteilijakodeissa ei ole mahdollista liikkua pyörätuolilla
tai rollaattorilla eikä ole istuinpaikkoja. Tarvittaessa yhteyttä matkatoimistoon.
Koska kyseessä on matkapaketti, peruutuksen sattuessa, peruutuskulut määräytyvät peruutushetkellä
olevien todellisten peruutuskulujen mukaan. Suosittelemme matkavakuutusta, jossa on riittävä
peruutusturva.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.

