
Sukuseuran kesämatka 8.-9.6.2018  
Sibeliuksen Ainolaan, Halosenniemeen ja Svinhufvudien kotiin Kotkanniemeen  

 
Tervetuloa Hätisen sukuseuran kesämatkalle 8.- 9.6.2018.  Kaksipäiväisen 
kesämatkan kohteita ovat Sibeliuksen Ainola ja Pekka Halosen Halosenniemi  
Järvenpäässä Tuusulanjärven maisemissa sekä Luumäellä sijaitseva presidentti P.E. 
Svinhufvudin ja hänen puolisonsa koti Kotkanniemi.  
 
Matkareitti on Kuopio-Järvenpää-Porvoo-Kouvola-Luumäki-Lappeenranta-Kuopio.  
Porvoossa on mahdollisuus tutustua mm. vanhaan kaupunkiin ja Lappeenrannassa 
mm. satama-alueeseen.  Perjantai-lauantai-yöpyminen Kouvolassa.  
 

Matkaohjelma 
 
Perjantai 8.6. 
 

Klo 07.00 lähtö bussilla Kuopiosta kohti etelää. Tauko matkan varrella. Matka jatkuu 
edelleen Järvenpäähän Tuusulajärven rantaan, johon muodostui 1890-luvun lopulla 
ainutlaatuinen taiteilijayhteisö. Suomen taiteen kultakauden tunnetuimmat 
edustajat asettuivat asumaan seudulle, jossa kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi oli 
viettänyt elämänsä viimeiset kuukaudet. Monet näistä taiteilijoista asuivat silloin 
Helsingissä, mutta kaipasivat hiljaisuutta ja luonnonrauhaa. He eivät kuitenkaan 
halunneet lähteä liian etäälle pääkaupungista, kulttuurielämän keskuksesta. 
 
Opastettu kiertoajelu alueella sekä opastettu vierailu Ainolassa. Ainola on Suomen 
kansainvälisesti tunnetuin kotimuseo ja ainutlaatuinen osa Suomen kansallista 
kulttuuriperintöä. Valmistuttuaan vuonna 1904 se palveli Jean ja Aino Sibeliuksen 
kotina aina heidän elämänsä loppuun saakka, Jean Sibeliuksen osalta vuoteen 1957 ja 
Aino Sibeliuksen osalta vuoteen 1969.  
 
Lounas  
 
Päivän toinen vierailukohde on Halosenniemi, joka on taidemaalari Pekka Halosen 
vuonna 1902 valmistunut kansallisromanttinen ateljeekoti. Alkuperäiseen asuunsa 
entisöity Halosenniemi toimii taidemuseona, joka kertoo Pekka Halosen taiteesta, 
hänen elämäntyöstään ja ystävistään, jotka loivat kuuluisan Tuusulan Rantatien 
taiteilijayhteisön. Museon erikoisnäyttelyissä esitellään Pekka Halosen taidetta 
yhdistäen sitä hänen aikalaisten ja myöhempien aikakausien tuotantoon. 
 
Iltapäivästä suunnataan Porvooseen, jossa vapaata aikaa kierrellä kaupungilla ja 
tutustua kaupungin tunnelmalliseen vanhaan osaan. 
 
Illaksi suunnataan Kouvolaan, jossa majoittuminen Hotelli Cumuluksessa kaupungin 
keskustassa. 
 
Päivällinen 



 
Lauantai 9.6. 

 
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. 
 
Tunnissa matka jatkuu Luumäelle. Opastettu vierailu Kotkaniemessä, jossa on 
mahdollista tutustua Suomen tasavallan kolmannen presidentin Pehr Evind 
Svinhufvudin (1861–1944) ja hänen puolisonsa Ellen Svinhufvudin (1869–1953) 
kotiin. Nykyisessä asussaan Kotkaniemi on ollut avoinna yleisölle vuodesta 2000, 
jolloin Luumäen kunnan hoitaman Svinhufvud museon esineistö siirrettiin 
näytteille Kotkaniemeen. Kotkaniemen puisen päärakennuksen on suunnitellut 
arkkitehti Lars Sonck. 
 
Iltapäivän puolella matka jatkuu Lappeenrantaan, jossa nautitaan yhteinen lounas. 
Vapaata aikaa tutustua Lappeenrannan satama-alueeseen ja tehdä ostoksia.  
 
Paluu illaksi takaisin Kuopioon. 
 

 
Hinta: 198 €/henkilö (edellyttää 25 maksavaa) 

 
Hintaan sisältyy: 
• Bussimatkat ohjelman mukaan 
• Pääsyliput: Ainola, Halosenniemi, Kotkanniemi 
• Opastukset: Tuusulan rantatie (2h) ja museot siellä sekä Kotkanniemen museo 
• Ateriat: aamiainen (1), lounas (2) sekä päivällinen (1) 
• Majoitus hotelleissa standardiluokan 2-hh:ssa (1-hh lisämaksu 32 €/yö) 
Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, ruokajuomat illallisella 
 

Matkalle mukaan kuvallinen henkilötodistus.  
 
Sitovat ilmoittautumiset 12.4.2018 mennessä: Raimo Hätinen,   puh.  044 210 4057 tai s-posti 
rhatinen@gmail.com.  
 
 
 
Tervetuloa! 
 
 
HÄTISEN SUKUSEURA RY. 
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