KUTSU
Tervetuloa Tuusulan rantatielle !

10.8.2015

Syyskuussa toteutamme toiveemme päästä tutustumaan Tuusulan rantatien taidehistoriallisiin
kohteisiin! Tänä vuonna vietetään suuren suomalaisen säveltäjämestarin Jean Sibeliuksen 150vuotissyntymäpäivää, joten olemme liikkeellä juuri oikeaan aikaan! Voimme puhua
”Tuusulanniemen rynnäköstä”, koska olemme onnistuneet varaamaan opastukset tärkeimpiin
rantatien kohteisiin. Onneksi nämä kohteet ovat lyhyiden automatkojen, jopa kävelymatkojen
päässä toisistaan. - Tervetuloa mukaan lauantaina 19.9.2015, päivän ohjelma on liitteenä!
Kokouspaikaksi olemme varanneet Onnelan majatalon vanhan Impivaara-rakennuksen. Siellä
juomme Kohoskahvit höystettynä sekä suolaisella välipalalla että makealla kahvileivällä!
Samalla meillä on aikaa vapaaseen keskusteluun ja kuulumisten vaihtoon.
Sen jälkeen käymme nopeasti lävitse varsinaisen sukukokouksen asialistan ja kuulostelemme
osallistujien toiveita seuran tulevia tilaisuuksia varten.
Tämän jälkeen ohjelmassa ovat opastetut kulttuurihistorialliset kierrokset oheisen ohjelman
mukaisesti. Pääsemme näkemään ja kokemaan tärkeimmät Tuusulan rantatien kohteet.
Kuljetus paikalle tapahtuu omilla autoilla. Mikäli sinulla ei ole kyytiä, ota yhteyttä alla mainittuihin
seuran yhteyshenkilöihin, pyrimme järjestämään sinulle kyydin osallistujien yksityisautoissa esim.
Helsingin keskustasta.
Tilaisuuden kustannukset ovat yhteensä 50 euroa/henkilö.
Sukuseura maksaa puolet näistä kuluista ja toinen puolikas kerätään osallistujilta.

Osallistumismaksu on siis 25 euroa/aikuiset ja 10 euroa/lapset pitäen sisällään:
- salivuokran ja tarjoilun
- opastuksen eri kohteissa (Ainola, Halosenniemi, Lottamuseo, Erkkola, Aleksis Kiven kuolinmökki)
- henkilökohtaiset pääsymaksut edellä mainittuihin museokohteisiin
Keräämme maksut kaikilta osallistujilta heti tilaisuuden alussa. Mikäli mahdollista, pyydämme teitä
varaamaan sopivan rahan. Sen jälkeen voimme maksaa pääsymaksut koko ryhmän osalta eri
kohteissa, mikä jouduttaa etenemistä.

Ilmoita osallistumisestasi viimeistään su 6.9.2015 yhteyshenkilöille:
- Pirjo Lehtinen puh. 040-561 2730 tai sähköpostiin: aune.lehtinen@kolumbus.fi
- Jussi Simpura puh. 045-319 9470 tai sähköpostiin: jussi.simpura@gmail.com
Heille voit ilmoittaa samalla myös kyytitarpeesta ja erikoisruokavaliosta.
Toivotaan aurinkoista säätä ja kulttuurielämyksiä meille kaikille!
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10.8.2015

Ohjelma

Kohosen Sukuseura ry
Vuoden 2015 varsinainen sukukokous ja Kohoskahvit
aika:

lauantaina 19.9.2015 klo 11-17

paikka:

Majatalo Onnela, Impivaaran puuhuvila
Rantatie 34, 04310 Tuusula, puh. 09-258 821
Kokoonumme Majatalo Onnelan parkkipaikalle klo 11. Jätämme autot siihen ja
siirrymme jalkaisin vieressä sijaitsevaan Syvärannan Lottamuseoon.

Ohjelma:
klo 11-12

Lottamuseo, Rantatie 39, 04310 Tuusula
Lottamuseon alakerran luokkatilassa kuulemme Syvärannan ja Lotta Svärd -järjestön
historiasta. Opastuksen jälkeen voimme kiertää museossa omaan tahtiin.

klo 12-14

Kohoskahvit ja varsinainen sukukokous
Palaamme Majatalo Onnelaan Impivaaran puuhuvilaan, missä meille on varattuna
yläkerran kokoustilat.
Juomme ensin Kohoskahvit, tarjolla on kahvin ja teen lisäksi sekä suolaista että
makeaa kahvileipää, hedelmiä ja jäävettä. Kahvin yhteydessä meillä on hyvää aikaa
kuulumisten vaihtoon.
Sen jälkeen pidämme varsinaisen sukukokouksen, minkä jälkeen siirrymme autoilla
Ainolaan, lähtö klo 13:45. Matkaa on n. 5 km, pisin siirtymä.

klo 14-15

Ainola, Jean Sibeliuksen kotitalo, Ainolankatu, 04400 Järvenpää
Tutustuminen Ainolaan asiantuntevan oppaan johdolla.

klo 15-16

Taiteilijakoti Erkkola ja Aleksis Kiven kuolinmökki, Rantatie 25, 04310 Tuusula
Opastus ja tutustuminen molemmissa kohteissa

klo 16-17

Halosenniemi, taiteija Pekka Halosen ”erämaa-ateljee”
Halosenniementie 4-6, 04310 Tuusula
Opastus ja tutustuminen kansallisromanttiseen ateljeekotiin.

Tuusulan rantatien kohteet ovat tänä syksynä erittäin suosittuja, minkä vuoksi olemme joutuneet
varaamaan kussakin kohteessa vapaana olevat ajat. Tämä aiheuttaa meille pientä edestakaisin
ajoa, mutta etäisyydet ovat todella pieniä ja kohteet lähellä toisiaan! Opaskartta kääntöpuolella!
Tervetuloa!
P.S. Ilmoitimme helmikuussa Kohokohtia-lehdessä viikkoa aikaisemman ajankohdan tälle
tapahtumalle! Yhteensattumien ja päällekkäisyyksien johdosta jouduimme siirtämään sen viikkoa
myöhemmäksi. Toivottavasti tämä ei ole aiheuttanut haittaa kenellekään!

