
TAITEEN JA MUSIIKIN LUMOA 
Taideretki Heinolaan ja Lahteen 
 

                                
         Heinolan taidemuseo 

 
Aika torstai 23.2.2023, kokopäiväretki, bussikuljetus 
 
Opastettuina kohteina ovat Heinolan taidemuseo, joka sijaitsee viehättävässä vuonna 1830 
valmistuneessa puuempiretalossa, ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva. Malva on uusi 
elämyksellinen museo, joka esittelee taidetta, muotoilua ja julisteita. Tutustumme Malvassa muun 
muassa merkittävimpien kotimaisten taiteilijoidemme Nanna Suden ja Marjatta Tapiolan 
näyttelyihin. Illalla Sinfonia Lahden konsertti Sibeliustalossa, jossa kuulemme Robert Schumannin 
ja Alexandr Skrjabinin musiikkia. Kapellimestarina on saksalainen Anja Bihlmaier. Viime vuosien 
kiitetyimpiin pianisteihin kuuluva ukrainalainen Vadym Kholodenko debytoi Sinfonia Lahdessa 
Skrjabinin konsertolla, jossa ”chopinilainen runollisuus ja slaavilainen melankolia muodostavat 
katkeamattomien sulosointujen sarjan”. Ennen konserttia päivällinen Malskin Bistrossa. 
 
Hinta 154 € (edellyttää 30 lähtijää). Hintaan sisältyvät kuljetukset, lounas, sisäänpääsymaksut, 
opastukset, päivällinen ja konserttiliput. 
 
 

                             
                                    Nanna Susi: Taiteilijatar ja raivoisa rakkaus. 2022. 

                          Foto: Karoliina Redsven/Malva. 
                                   
 
 
 
 



Matkaohjelma 
 
Klo 
10:45 lähtö Harjukadun tilausajolaiturista, Pohjolan Matkan bussi 
12:30 keittolounas Heinolan Heila-ravintolassa 
13:30 opastettu tutustuminen Heinolan taidemuseoon 
15:30 opastettu museokierros Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa 
17:15 päivällinen Malskin Bistrossa Malvassa 
19:00 Sinfonia Lahti: Reiniläinen, Sibeliustalossa 
23:30 arvioitu paluuaika Jyväskylään 
 
Museokortilla pääsy museoihin, annathan tiedon museokortistasi ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kerrothan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta ja ruoka-aineallergioista. 
Osallistujia suositellaan ottamaan riittävän perusturvan sisältävä matkavakuutus. 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille. 
Henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 
 
Peruutusehdot 
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin 
matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti: 
4.1.a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta 
ennen matkan alkamista. 
b) varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 
vuorokautta ennen matkan alkamista. 
c) 50% matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta 
viimeistään 7 vrk ennen matkan alkamista. 
d) 75% matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk mutta viimeistään 3 vrk 
ennen matkan alkamista. 
e) 95% matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista. 
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi 
osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa 
maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. 
 
Ilmoittautumiset ja maksut Ikääntyvien yliopiston verkkosivuilla 20.1. mennessä. 
Tiedustelut Marketta Mäkinen, markettamakinen11@gmail.com tai puh. 045 609 8103 
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