
 

HELENE SCHJERFBECK JA SUOMALAINEN AVANTGARDISMI 18.7.2021 

 

 
 

Tervetuloa taideretkelle, joka vie meidät Hyvinkäälle, Riihimäelle ja Tammisaareen. Oppaana Helene 

Schjerfbeckin taiteeseen ja elämään sekä suomalaisen värimaalauksen avantgardismiin FT, taiteentutkija 

Liisa Väisänen. 

 

Huom! Noudatamme matkoilla viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matka toteutetaan 

kokoontumisrajoitusten salliessa. 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

18.7. sunnuntai 

 

Klo 10:00 Lähtö Helsingistä Kiasman pysäkiltä kohden Hyvinkäätä, jossa Helene Schjerfbeck asui yli 

 kahdenkymmenen vuoden ajan. 

Klo 11:00 Saavumme Hyvinkäälle ja tutustumme Hyvinkään museoon, jossa näemme Helenen sekä Tyko 

 Sallisen teoksia. Hyvinkään taidemuseon kokoelma painottuu Hyvinkäällä asuneiden tai 

 vaikuttaneiden taiteilijoiden tekemään taiteeseen. 

Klo 12:15 Ajamme Hyvinkään Parantolalle, jonka on piirtänyt Helene Schjerfbeckin veli arkkitehti Magnus 

 Schjerfbeck. Parantola on kuulu keuhkosairaiden lepopaikka. Siellä vietti aikaansa muun 

 muassa runoilija Saima Harmaja. 

 

Klo 12:30 Lounastamme Hyvinkäällä Hyyppärän kartanossa. 

 

Klo 14:00 Jatkamme matkaa kohti Riihimäkeä, jonne ajoaika on noin puoli tuntia.  

Klo 14:30 Riihimäen taidemuseon kokoelmissa pääsemme tutustumaan kesän näyttelyyn ”Väriä, 

 väriä! Kohti puhdasta palettia”, joka esittelee Septem-ryhmän teoksia ja heidän puhtaan värin 

 tavoitteluaan. Näyttelyssä on esillä mm. Pekka Halosen, Ellen Thesleffin, Magnus Enckellin ja 

 Jalmari Ruokokosken teoksia.  

 

Klo 15:30 Suuntaamme Riihimäeltä kohti Tammisaarta. Ajoaika on noin kaksi tuntia. 

Klo 17:30  Tammisaareen saavuttua nautimme kakkukahvit Cafe Schjerfbeckissä. Kahvitauon jälkeen 

 lähdemme kävelykierrokselle Helene Schjerfbeckin jäljillä. Hän asui ja työskenteli 

 Tammisaaressa 16 vuotta (1925 – 41). Tammisaaren hän valitsi asuinpaikakseen, koska 

 halusi asua lähellä merta. 

Klo 19:30 Lähdemme paluumatkalle kohti Helsinkiä, jonne saapuminen n. klo 21:00 

 

Hinta 25 henkilöä  20 henkilöä  15 henkilöä 

 99 €/henkilö  110 €/henkilö 135 €/henkilö 

 

Hintaan sisältyy 

- tilausbussikuljetus Helsinki – Hyvinkää – Riihimäki – Tammisaari – Helsinki 

- sisäänpääsymaksut Hyvinkään ja Riihimäen taidemuseoihin 

- opastetut kierrokset museoissa 

- lounas ja kakkukahvit 

- suomenkielinen opastus, Liisa Väisänen 

- arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly 

 

- muut ruokailut tai juomat 

- juomarahat 

- 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. 

 

 

 
       ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

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 
 

 
 

 

 

 

 


