
 

Säveltäjä Joonas Kokkosen syntymästä 100 vuotta!  

RETKI VILLA KOKKOSEEN JA HALOSENNIEMEEN 23.3.2021 

 
 
Maaliskuisella päiväretkellä suuntaamme Tuusulanjärven rantamaisemiin ja vierailemme 

Halosenniemessä ja Villa Kokkosessa. Säveltä Joonas Kokkosen syntymästä tulee vuonna 2021 

kuluneeksi 100 vuotta. Kuulemme pienen konsertin Villa Kokkosessa, jota luonnehditaan musiikin ja 

arkkitehtuurin riemu liitoksi. Päivän aikana nautimme lounasta Härmän Ratissa.  

Tervetuloa mukaan. 

 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

 

23.3. tiistai 

Klo 10:40 Lähdemme bussilla Helsingin Kiasman pysäkiltä kohti Tuusulaa. Ajamme Tuusulanjärven 

rantatietä. 

 

Klo 11:30 Saavumme taidemaalari Pekka Halosen vuonna 1902 valmistuneeseen 

kansallisromanttiseen ateljeekotiin Halosenniemeen. Alkuperäiseen asuunsa entisöity 

Halosenniemi toimiin taidemuseona, joka kertoo Pekka Halosen taiteesta, hänen 

elämäntyöstään ja ystävistään, jotka loivat maineikkaan Tuusulan Rantatein 

taiteilijayhteisön. Museon erikoisnäyttelyt esittelevät Pekka Halosen taidetta yhdistäen sitä 

hänen aikalaistensa ja myöhempien aikakausien tuotantoon. Opastettu kierros museossa. 

 

Klo 12:45 Halosenniemestä jatkamme Härmän Rati-ravintolaan, jossa nautimme lounaan. 

 Härmän Ratin kovettu kaksfooninkinen päärakennus on siirretty Järvenpäähän Alahärmän 

Ojalan kylästä. 1920-luvula rakennetun Ojalan kansakoulun hirsirakennuksen on 

suunnitellut kurikkalainen rakennusmestari Rekola. Koulutoiminnan loputtua 1966 

rakennuksessa on toiminut mm. nahoittamo. Nyt hirret ovat saaneet uuden elämän 

Järvenpään Vanhassakylässä. Pohjalainen rakennus eli rati sopii hyvin Tuusulanjärven 

perinnemaisemaan. Härmän Ratin isännät Janne ja Juha ovat liikenteessä rohkealla ja 

tinkimättömällä asenteella.  

 

Klo 14:00 Saavumme Villa Kokkoseen Tuusulanjärven rannalle akateemikko Joonas Kokkosen 

 Järvenpäähän vuonna 1969 rakennuttamaan taiteilijakotiin. Sen on suunnitellut arkkitehti 

Alvar Aalto. Järvenpään Vanhankylänniemessä sijaitseva puurakenteinen Villa Kokkonen 

on yksi harvoista arkkitehti Alvar Aallon yksityiskäyttöön suunnittelemista rakennuksista.  

 Muusikkopariskunta Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen huolehtivat Villa Kokkosen 

päivittäisestä ylläpidosta. Kuulemme heidän opastuksen ”Aallon ja Sibeliuksen 

jalanjäljissä” ja osallistumme kierroksen jälkeen heidän konserttihetkeen. 

 

Klo 16:45 Lähdemme kohti Helsinkiä, jonne saavumme n. klo 17:30. 

 

 

 

Hinta: 20 henkilöä 

 133 euroa/henkilö 

 

 

 Museokortilla alennusta matkasta 21 euroa. Ota kortti mukaan matkalle! 

 



 

Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 

- opastettu kierros Halosenniemessä 

- lounas Härmän Rati-ravintolassa 

- opastettu kierros Villa Kokkosessa 

- konsertti Villa Kokkosessa 

- matkanjohtajan palvelut 

- arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly: 

- matkavakuutus ** suositellaan** 

 

 

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 

viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin 

käyttöä.  

  

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure- 

tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu 

liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat 

ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja 

ruoka-aineallergiat viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista 

erikoisruokavalioista/allergioista ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, 

että erikoisruokavalioita ei voida taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat 

rajalliset.  
  

 

  

  
  

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  

Kehräsaari A 212, Tampere  

Helsingissä palvelemme puh. 050-354 3063 

info@resviaria.com    

www.resviaria.com  

Puh. 0440 477 070  

KKV 2107/06/MjMv  

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 


