
 

 

       
Lempäälän senioreiden 

KESÄRETKI HELSINKIIN JA VISAVUOREEN 17.8.2021 

 
 
Kesän retkemme suuntaa pääkaupunki Helsinkiin ja Hyvinkäälle. Tutustumme matkalla Reitzin 

säätiön kotimuseoon yksityiskäynnillä sekä uudistettuun Olympiastadioniin. Paluumatkalla 
lounastamme Hyyppärän kartanolla Hyvinkäällä ja vierailemme Visavuoressa Emil Wikströmin 
taiteilijakodissa. Tervetuloa mukaan. 
 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
17.8. tiistai 

Klo 07.30 Lähdemme bussilla Lempäälästä kohti Helsinkiä. 
Klo 09.15 Saavumme Helsinkiin ja nautimme sämpyläkahvit Haltialan tilan Wanhassa 

Pehtoorissa. Haltialan tila on Helsingin kaupungin omistama maatila, jossa kasvatetaan 
mm. lampaita ja lehmiä sekä viljellään kauraa, vehnää ja ruista. Tilalla on kahvila-
ravintola ja puoti. 

 
Klo 10.00 Vierailun jälkeen ajamme Olympiastadionille. Oppaamme Aulikki Akaan-Penttilä 

kierrättää meitä uusitulla stadionilla ja kertoo stadionin historiasta ja remontin vaiheista. 
Uudistuneessa stadionissa on nyt kaksi stadionia yhden sijaan. Tilaa tuli maan alle ja 
viereen lähes toisen stadionillisen verran. Olympiastadionilla on ainutlaatuinen historia ja 
vaan jotakin, mitä muualla ei ole. Tänne tullaan historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden 
takia – fiiliksen takia. 

 
Klo 11.30 Matka jatkuu Helsingin Apollonkadulle, jossa tutustumme yksityiskäynnillä Lauri ja 

Lasse Reitzin säätiön kokoelmiin. Rakennuttaja ja keräilijä Lauri Reitzin leski maria 
Reitz perusti säätiön testamenttimääräyksellään vuonna 1971. Maria Reitz halusi säätiön 
perustamisella vaalia taiteesta ja antiikista kiinnostuneena miehensä asiantuntemuksella 
heidän yhteiseen kotiinsa keräämää taide- ja antiikkiesinekokoelmaa. Säätiön 
tarkoituksen on ylläpitää taidemuseota perheen entisessä kodissa Apollonkadulla sekä 
kartuttaa museon kokoelmia omaisuutensa tuotoilla.  

 
Klo 12.45 Jätämme jäähyväiset Helsingille ja suuntaamme kohti Hyvinkäätä. 
Klo 13.30 Nautimme lounaan Hyyppärän kartanossa. 
 
Klo 15.00  Lounaan jälkeen jatkamme Sääksmäelle Visavuoreen. 
Klo 16.00 Kuulemme pihamaalla lyhyen esittelyn Visavuoresta, jonka jälkeen tutustuminen omaan 
 tahtiin. 
 



 

 Visavuori on kuvanveistäjä Emil Wikströmin kansallisromanttinen ateljeekoti, jonka 
taiteilija suunnitteli ja toteutti Sääksmäen maisemiin vuosina 1893-1912. Visavuori oli 
ensimmäinen ns. erämaa-ateljee, joka Suomessa rakennettiin suomailaisuusaatteen 
saattelemana. Suomen maaseudulle etsiytyivät lähes kaikki maailmalla opiskelleet 
taiteilijaystävykset: Axel Gallén, Pekka Halonen, Jean Sibelius, Eero Järnefelt.  

 
 Kari-paviljongissa on vaihtuvia näyttelyitä. Tänä kesänä Olli – naistaiteilijan tarina sekä 
 Aikakoneita ja Utopioita. Yläkerran näyttelytilassa on Kari Suomalaisen pilapiirrosnäyttely. 
  
klo 17.30 Jatkamme matkaa kotia kohti ja Lempäälään saavumme n. klo 18.00. 
 
   ****** 
 
Hinta: min 30 lähtijää   
 110 euroa/henkilö 
 
 min 25 lähtijää 
 115 euroa/henkilö 
 
 min 20 lähtijää 
 120 euroa/henkilö 
 
 Museokortilla alennusta matkasta 8 euroa. Ota kortti mukaan matkalle! 
 
Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 
- sämpyläkahvit Haltialan tilalla 
- opastettu vierailu Reitzin kotimuseossa 
- opastettu vierailu Olympiastadionilla 
- seisovan pöydän lounas Hyyppärän kartanolla 
- lyhyt esittely ja sisäänpääsymaksu Visavuoressa 
- 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. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat 
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja 
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.  
  

 

  

~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
  

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  
Kehräsaari A 212, Tampere  
Helsingissä palvelemme puh. 050 -365 3063 

info@resviaria.com    
www.resviaria.com  
Puh. 0440 477 070  
KKV 2107/06/Mj 


