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Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi
Matkaemäntänä
Tuula Kanninen

Kaikkien matkojen varaukset:    
Etelämatkat 050 572 2197 
tai liisa.huhtala@etelamatkat.fi

Tietoa muista matkoista löydät: www.tuulanmatkat.fi 

OHJELMA:  
30.6. Torstai. Lähtö klo 9.30 Helsingistä Kiasman tilausajopysäkiltä kohti 
Mäntsälää. Nautimme aamukahvin/teen ja suolaisen kahvileivän Hirvihaa-
ran kartanossa. Tulitikkutehtailijan yksityiskodiksi vuonna 1918 valmistunut 
kartano on komea pieni linna maalaismaisemassa. Kuulemme esittelyn kartanon 
historiasta ja nykypäivästä. Hirvihaarasta jatkamme Artjärvelle Töyrylän 
kartanoon. Tutustumiskierros kartanon puutarhassa ja saleissa, jonka jälkeen 
lounas noutopöydästä. Matka jatkuu Lahteen Luhta Tower Outlet myymä-
lään, jossa ostosaikaa. Jatkamme Heinolan kesäteatteriin, jossa klo 18.00 
alkaa Flirttikurssi +55 -näytelmä, ohjaajana Sari Siikander. Näytöksessä 
ryhmä kuusikymppisiä miehiä ja naisia ilmoittautuu kansalaisopiston flirttikurs-
sille oppimaan miten valloitetaan kumppani ja saadaan haaviin se suuri rakkaus. 
Flirttikurssi +55 on lämminhenkinen ja elämänmakuinen näytelmä kaikkine 
rosoineen. Väliaikatarjoilu.
Klo 20.30 lähdemme takaisin Helsinkiin ja saavumme Kiasman pysäkille noin klo 
22.30.  
Hinta: 235 €/hlö.
Hintaan sisältyy: bussikuljetus, ohjelmassa mainitut ruokailut, kartano-
vierailut ja teatterilippu. 

Muita kesän 2022 matkoja: 
25.–26.5. Savon seudulla tapahtuu. Jukka Rintalan juhlapukunäytös musiikki-
esiintyjänä sopraano Angelika Klas. Tv-ohjelma Farmin pehtoori Albertti esittelee 
kotiseutunsa, Mikkelin Mekaanisen musiikin museon 400 soitinta ja paljon muuta. 
Hinta: 490 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 55 €.

23.–26.6. Juhannus kansallismaisemissa Kolilla. Suuri Itä-Suomen kierros, 
runsas ohjelma, paljon nähtävää. Hinta 1095 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 285 €.

3.–5.7. Kirmot-juhla Saarijärvellä. Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen toimii 
kotiseutuoppaanamme. Kirmot-juhlan esiintyjinä Pasi Kaunisto, Rajattomat, 
Konttinen&Soidinmäki ja Semmarit. Hinta: 580 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 100 €.

13.–15.7. Olavinlinnassa ooppera Carmen ja 23.–25.7. ooppera Aida. Muutamia 
lippuja vielä vapaana. Runsas kolmen päivän ohjelma. Hinta: per ooppera 895 €/
hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 100 €. 

20.7. Jukka Kuoppamäen 80-vuotisjuhkakonsertti Salmelan Taidekeskuk-
sessa. Mukana esiintymässä Diandra sekä Jukan tyttäret Inka, Anna ja Taika. 
Tilaisuus taltioidaan ja esitetään  AlfaTV:ssä 20.8. Hinta: 265 €/hlö.

Toimitusmaksu kaikissa matkoissa 10 €/varaus.

Matkat eivät sovellu liikuntarajoitteisille.

Kesäpäivä kuluu rattoisasti hauskanpidon merkeissä, 
ohjelmassa komeita kartanoita, hyvää ruokaa ja hauska 

teatteriesitys Heinolassa.

Flirttikurssille 
kartanoiden kautta  
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