
 

 

 

           Kotkan Pohjola Nordenin kesämatka Turkuun 23.8-25.8.2023 

Ke 23.8 Lähtö – keräily 7.30 Jyrkilän talli – 7.40 Rajakalliontie Mussalo- 7.50 Kotkan linja-autoasema- 8.10 Kar-

hulan linja-autoasema- 8.20 Sutelan pikavuoropysäkki 

Saavumme Paimion parantolan alueelle noin kello 12. Rakennus on Alvar ja Aino Aallon suun-

nittelema entinen tuberkuloosiparantola. Rakennusta pidetään Aallon varhaisen funktionalisti-

sen kauden päätyönä. Sairaalan päärakennus rakennettiin vuosina 1929–1933. Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiiri, Suomen valtio, Alvar Aalto -säätiö ja Paimion kaupunki perustavat säätiön 2019 

hallinnoimaan Paimion parantolaa. Syyskuussa 2019 parantolaa ympäröivät, sairaanhoitopiirin yksi-

tyiselle taholle aiemmin myymät metsäalueet osti tarkoitusta varten perustettu yhdistys Parantolan 

metsät ry. Syömme lounaan heti saavuttuamme noin kello 12. Lounaan jälkeen opastettu kierros ra-

kennuksessa sekä tutustuminen alueeseen. Opastus kestää noin 90 minuuttia.  

Lähdemme kohti Turkua ja saavumme Sokos Hotelli Seurahuoneelle noin kello 16.30. Majoittu-

minen ja valmistautuminen illan konserttiin. Lähdemme hyvissä ajoin kello 18 kävellen Turun kon-

serttitalolle, missä Turun musiikkijuhlat tuo Suomeen maailmankuulun viuluvirtuoosi Anne-Sophie 

Mutterin, joka esittää yhdessä kamariorkesterinsa kanssa J.S. Bachin a-molli-viulukonserton ja 

Brandenburgilaisen konserton nro 3, sekä niin ikään barokkimusiikin helmiin kuuluvan Antonio Vi-

valdin Konserton kolmelle viululle F-duuri. Konsertissa kuullaan myös Mutterin edesmenneen 

aviomiehen, kapellimestari-säveltäjä Andre Previnin sävellys Nonetto vuodelta 2014. Illan kruunaa 

Karibialla senegalilaisorjan poikana syntyneen, mutta lahjakkuutensa myötä merkittävään asemaan 

kohonneen Joseph Bologne Chvalier de Saint-Georgen ihastuttava Viulukonsertto A-duuri vuodelta 

1777. 

To 24.8 Aamupalan jälkeen kello 9 lähdemme oppaan johdolla koko päivän ajaksi Turun kiertoaje-

lulle ja tutustumaan valittuihin kohteisiin. Lounastamme ohjelman välissä ravintola Gräddassa 

kello 12. Tutustumme Luostarinmäen vanhaan käsityöläiskortteliin. Luostarinmäki on Turun kau-

pungin keskustan tuntumassa, Vartiovuoren rinteessä sijaitseva ulkomuseoalue. Museoalueella on 

14 pihaa, joiden rakennuksiin on sisustettu noin 80 museointeriööriä ja viisi teemanäyttelyä.  Pii-

pahdamme myös lähistöllä sijaitsevaan Turun Tuomiokirkkoon. Tutustumme myös Aboa Ve-

tus Ars Novaan, mikä on vuonna 1995 toimintansa aloittanut historian ja nykytaiteen museo. 

Museon latinankielinen nimi tarkoittaa ”Vanhaa Turkua ja uutta taidetta”, mikä viittaa Daniel Jusle-

niuksen vuonna 1700 julkaistuun väitöskirjaan Aboa Vetus et Nova. Alueen arkeologisia kaivauksia 

on tehty vuodesta 2005 alkaen. Turun linnan rakentaminen aloitettiin 1300-luvulla Ruotsin 

kruunun hallintolinnaksi. Päivän aikana näemme myös Kakolan alueen, Vanhan 
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Suurtorin, kaupunkilautta Förin, forum Marinumin piha-alueen (Suomen Joutsen) jne. 

Päätämme päivän oppaan kanssa noin kello 15. Loppupäivä vapaata, mutta halukkaiden 

kanssa voimme tutustua Aurajoen rannan iltaelämään. Illalla mahdollisuus myös omakustan-

teiseen Turun musiikkijuhlien päätöskonserttiin, jossa esiintyvät Turun Filharmoninen or-

kesteri espanjalaismaestron Jose Miguel Perez-Sierran johdolla. Tähtisolistina on sopraano 

Lise Davidsen. (Liput 45 €). Tiedustelut Riikka Luostarinen. 

Pe 25.8 Aamupalan jälkeen kello 8.45-9 viemme tavarat linja-autoon. Tämän jälkeen lähdemme 

Aurajoen rantaa pitkin Turun kaupunginteatterille, jossa tapaamme kello 9.30 kaupunginteatterin 

toimitusjohtajan Arto Valkaman sekä Turun filharmonisen orkesterin intendentin Nikke Isomöttö-

sen. Teatterijohtaja esittelee meille teatterin toimintaa ja teatteritaloa sekä intendentti Turun filhar-

monisen orkesterin historiaa, nykypäivää sekä uuden Musiikkitalon suunnitelmia. Tämän jälkeen 

menemme lounaalle Svenska Klubbenille kello 12. Tapaamme siellä Varsinais-Suomen maakunta-

johtaja Kari Häkämiehen. Hän esittelee Varsinais-Suomen alueen kuulumisia, sen Pohjoismaisia 

yhteistyökuvioita ja kirjailijauraansa. Turun Musiikkijuhlien vs. toimitusjohtaja, kulttuurituotannon 

yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies luennoi meille teemalla ”Katsaus Turun kulttuuriin”. Kello 

14.30 lähdemme kotimatkalle ja saavumme Kotkaan noin kello 18.30.  

Sitovat ilmoittautumiset 27.4.2023 mennessä sähköpostilla kotka.pohjola.norden@gmail.com tai 

puhelimella 050 570 6866 (Riikka Luostarinen). Mukaan mahtuu 40 lähtijää ja matka toteutetaan, 

jos lähtijöitä on vähintään 30. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mukaan tulijoiden nimet, puhelin-

numero, sähköpostiosoite, pysäkki, jolta tulet autoon, mahdolliset ruoka- ja muut rajoitteet sekä 

toive 1 hengen huoneesta. Kerro, jos haluat konserttilipun myös 24.8. (ei kuulu matkan hintaan). 

Matkan hinta on 386 € / henkilö (ei-jäsen 406 € ), jos 30-34 lähtijää ja 375 €/ henkilö (ei-jäsen 

395€), jos 35-40 lähtijää. Yhden hengen huonelisä on 100 €. Ennakkomaksu 100 € / henkilö makse-

taan 27.4.2023 mennessä. Matkan loppuosa maksetaan 1.8.2023 ja siitä lähetetään erillinen maksu-

pyyntö (tässä mukana mahdollinen lisäkonserttilippu). Maksu yhdistyksen tilille FI48 1069 3000 

2098 25 viite 9991. Peruutusehdot: 1.5. alkaen peruutuskuluina peritään 100 € / henkilö, 1.8. alkaen 

50 % matkan hinnasta ja 8.8. alkaen 100% matkan hinnasta. Nimenmuutokset ovat ilmaisia (peruu-

tetun henkilön tilalle lähteekin uusi henkilö). Oikeudet matkaohjelman muutoksiin pidätetään. 

Matkan hintaan sisältyvät kaikki ohjelmassa mainitut ruokailut, hotelliyöpyminen ja sisään-

pääsymaksut, lippu konserttiin 23.8. sekä oppaan ja matkanjohtajan palvelut. Matkan hintaan ei 

kuulu toinen konsertti 24.8. Matkanjohtajana toimii Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen. Matka teh-

dään Jyrkilän bussilla ja kuljettajana on Pertti Paavilainen. 

Tarkastathan, että sinulla on matkavakuutus kunnossa. Matkaesite on yhdistyksen nettisivuilla 

kotka.pohjola-norden.fi kohdassa Ajankohtaista ja lisätietoja voi kysyä Riikka Luostariselta 050 

570 6866 tai Eeva-Liisa Frilander-Paavilaiselta 045 275 2520. 

 

 

 

 


