IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON TAIDEMATKA KUOPIO-VALAMO-KOLI-JOENSUU

Matka-aika
23. – 24.3.2022, 2 pv, keskiviikko - torstai
Matkapaketin hinta ja ryhmän koko
247 €/hlö
20 henkilöä
Hintaan sisältyy
• bussikuljetus Pohjolan Matkan tilausajobussilla matkaohjelman mukaan
• aamukahvi ja sämpylä Varkauden ABC:llä
• majoitus Break Sokos Hotelli Kolilla kahden hengen superiorluokan huoneissa
buffetaamiaisella
• puolihoitoillallinen hotellissa, 3. ruokalajia, hotelli päättää tarjoilumuodon
• opastettu kierros Valamon luostarissa ja sisäänpääsy näyttelyihin
• noutopöytälounas Valamossa ravintola Trapesa
• sisäänpääsy ja opastettu tutustuminen Kuopion taidemuseon Ihmisen kuvan näyttelyyn
• sisäänpääsy ja opastettu tutustuminen Joensuun taidemuseon Pia Männikön Kasvusto
näyttelyyn sekä pysyviin näyttelyihin
• kotiruokalounas Joensuun Teatteriravintolassa
• vierailu Taidekeskus Ahjossa Pertti Karjalaisen Sadonkorjuu näyttelyssä
• kahvi ja kahvipulla Varkauden ABC:llä
Lisämaksusta
• yhden hengen huonelisämaksu 60 euroa.
MATKAOHJELMA

Keskiviikko, 23.3.2022
Klo 06.25 lähtö Jyväskylän kaupunginteatterin edestä
Klo 06.30 lähtö Harjukatu tilausajolaituri
Klo 08.30 aamukahvi ja sämpylä Varkauden ABC:llä
Klo 09.00 matka jatkuu kohti Valamon luostaria
Klo 10.00 opastettu kierros, jonka aikana nähdään alueen molemmat kirkot ja opas kertoo luostarin
historiasta sekä nykypäivästä. Vieraillaan myös luostarin näyttelyissä omatoimisesti.
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Klo 12.15 lounas noutopöydästä luostarin ravintolassa Trapesassa.
Klo 13.30 lähtö kohti Kuopiosta.
Klo 15.00 opastettu tutustuminen Kuopion taidemuseossa Ihmisen kuva näyttelyyn. Kesto 45 min
ja lopuksi hiukan aikaa omatoimiseen kiertelyyn.
Ihmisen kuvaaminen on ajaton aihe taiteessa. Näyttelyssä pääosassa on elämä ja arki työn
parissa ja vapaa-ajan vietossa. Eri aikoina esiin nostetut ihmiskuvauksen näkökulmat ja
kuvaustapojen muutokset kertovat yhteiskunnan ja ajattelutapojen muuttumisesta. hieman omaa
aikaa lopuksi. Ferdinand von Wrightin, Berndt Lindholmin ja Hjalmar Munsterhjelmin 1800-luvun
maalauksissa ihminen on romantiikan ajan ihanteiden mukaisesti asetettu osaksi jylhää maisemaa.
Savolaislähtöisten Juho Rissasen ja Pekka Halosen teoksissa ihmisiä kuvataan realistisesti arjen
aherruksessa. Arjen työt ovat läsnä myös Unto Pusan ja Gösta Diehlin värikkäissä kubistisissa
maalauksissa.
Klo 16.30 lähtö kohti Kolin kansallismaisemia.
Klo 18.30 saapuminen Kolilla ja majoittuminen Break Sokos Hotel Koliin.
Klo 19.30 3. ruokalajin illallinen hotellin maisemaravintolassa. Hotelli päättää tarjoilumuodon.
Torstai, 24.3.2022
Klo 07.00 alkaen buffetaamiainen hotellissa ja kansallismaisemien ihailu.
Klo 09.00 lähdetään kohti Joensuusta.
Klo 10.00 opastettu tutustuminen Joensuun taidemuseo Onniin Pia Männikön Kasvusto näyttelyyn
kesto 45 min.
Teosten materiaalit ja visuaaliset elementit viittaavat usein ihmisen fyysisen olemukseen, vaikka
tätä ei välttämättä ensimmäisellä vilkaisulla aina huomaisikaan. Männikön teoksista voi löytää
konkreettisia kehon painaumia, vartalon muodoista koostuvia maisemia, hiuksista muodostuvan
vuosirenkaan ja arkisia materiaaleja, kuten pelastuspeittoja, maalarinteippiä tai vaikkapa aivan
tavallisen tuulettimen.
Näyttelyssä tulevat näkyväksi myös hitaat muutokset ja ajan kuluminen. Installaatiot saavat
jokaisella esityskerralla hieman erilaisen muodon niiden asettuessa uuteen tilaan. Samoin teosten
muodot kasvavat miltei orgaanisen tuntuisesti esityskerrasta toiseen.
Klo 10.45 opastus pysyviin näyttelyihin opastuksen kesto 45 min. Pysyvissä näyttelyissä ovat esillä
museon laajat suomalaisen ja kansainvälisen taiteen kokoelmat. Suomalaisen taiteen näyttelyissä
kuljetaan 1850-luvulta kultakauden taiteen kautta modernismiin ja nykytaiteeseen. Kirkkotaiteen
näyttelyssä on esillä Keski- ja Etelä-Euroopan katolista taidetta renessanssista ja uudelta ajalta.
Ikonihuone esittelee suomalaisten ja venäläisten ikonimaalarien teoksia 1900-luvun
loppupuoliskolta. Kiinalaisen taiteen näyttelyssä on veisto- ja maalaustaidetta useiden vuosisatojen
ja Kiinan dynastioiden ajalta.
Klo 12.15 noutopöytälounas Teatteriravintolassa, joka sijaitsee Joensuun vanhan kaupungintalon
alkuperäiseen asuun remontoiduissa tiloissa.
Klo 13.15 - 14.15 ostosaikaa Taitokorttelissa, joka sijaitsee lounasravintolan vieressä.
Klo 14.30 Taidekeskus Ahjossa nautitaan Pertti Karjalaisen Sadonkorjuu näyttelystä, teoksia 20172022 väliseltä ajalta. Hänen teoksensa käsittelevät eri tekniikoin näkemäänsä ja kokemaansa
abstraktein ja puoliabstraktein muodoin. Joukossa on myös UV-valoteoksia ja valokuvapohjaisia
teoksia.
Klo 15.45 paluulähtö Jyväskylään.
Klo 18.30 kahvi ja pulla Varkauden ABC:llä.
Klo 21.00 paluu Jyväskylään.
Matkanjohtajan matkalla toimii Pertti Karjalainen p. p. 050-3738449.
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HOTELLITIEDOT

Hotellitiedot
Break Sokos Hotel Koli
https://www.sokoshotels.fi/fi/koli/sokos-hotel-koli
Superior twin huone
Vuodenaikojen ja päivän sään mukana muuttuvan ikkunataulun kautta pääset ihailemaan upeita
Pielisen maisemia ikikuusineen ympäri vuorokauden lähtemättä huoneestasi. Tämä tilavampi
Superior-huone sijaitsee järven puolella hotellin toisessa tai kolmannessa kerroksessa. Huoneen
lisävuode avataan nojatuolista yhdelle tai vuodesohvasta kahdelle aikuiselle tai lapselle. Osassa
huoneista on ranskalainen parveke.
Twin beds, Kylpytakki ja kylpytossut, Työpöytä tai työskentelyyn soveltuva taso, Chromecast,
Höyrysilitysrauta ja lauta, Jääkaappi, Kuohuviinilasit, Hiustenkuivaaja, Suihku, Kahvin ja teen
keittomahdollisuus, Säädettävä huonekohtainen ilmastointi, TV, Kaksi erikokoista tyynyä,
Pimennysverhot, Wifi, Ylimmät kerrokset
MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ
Sitovat ilmoittautumiset 8.3. mennessä. Paikkoja rajoitetusti.
liisa.kovanen@pohjolanmatka.fi p. 0201 303 333 tai myynti@pohjolanmatka.fi p. 0201 303 330
Maksuehdot
Matkasta peritään koko matkan hinta heti ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilaskulla.
Matkaehdot
Noudatamme toiminnassamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, THL:n suosituksia ja AVI:n
määräyksiä, yleisiä matkapakettiehtoja ja Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä mahdollisia
matkakohtaisia erityisehtoja.
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internetsivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot.
Matkavakuutus
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen.
Turvallisesti ja vastuullisesti
Pohjolan Matkan ohjeet turvalliseen matkustamiseen korona-aikana löytyvät täältä.
Matkalle mukaan kasvomaskeja ja käsidesiä.
Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä toimistoomme.
Henkilötietojen luovutus
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen
kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA - maihin että niiden
ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
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