
SYDÄNSAVON PROSENIORIT KUTSUU  : 

 

ALUSTAVA MATKAOHJELMA 
Ti 6.6.23 
 

Klo 08.00 lähtö Leppävirta Unnukka – 08.40 Suonenjoki – 09.00 Rautalampi – 
Konneveden kautta  kohti Pohjanmaan lakeuksia. 
Matkan varrella omakustanteinen tauko esim. Hirvaskankaan ABC:llä. 
 

Klo 12.30-14.00 Saapuminen Alajärvelle Punaisen Tuvan Viinitilalle. 
Noutopöytälounas, kolmen viinin maistiaiset sekä tilaesittely ja tutustuminen   

viininvalmistukseen. Ostosmahdollisuus viinimyymälässä. 
 

Klo 14.45-16.00 Savipajan Lintukodon pihapuisto, Lapua. Omatoiminen tutustuminen    

elämykselliseen pihapuistoon ja mahdollisuus kahvitteluun omakustanteisesti. Savipajaa 
ympäröi idearikas unelmien palkintopuutarha, jossa veistokset, erikoiskasvit ja iso 
vesiallas luovat yhdessä ainutlaatuisen miljöön. 
 

Klo 16.30 saapuminen Härmän kylpylään ja majoittuminen. 
 

Klo 17.30  päivällinen hotellin ravintolassa. 
  

Omaa aikaa ulkoiluun tai kylpyläkäyntiin sekä ravintolailtaan. 
Kylpylä on auki klo 07.00-21.00, ja karaoke tiistaisin klo 19.30-.22.30. 
 

Ke 7.6.23 

Klo 07.00-09.00 Aamiainen hotellin ravintolassa. 
Klo 09.00 lähtö Vaasaan. 
 

Klo 10.00-13.30 Opastettu kierros ” Saariston Kultajyvät”. Opas lähtee kyytiin Vaasan 
keskustasta.Suunnataan saaristoon ja ajetaan Suomen pisimmän sillan yli, (ajoaika 
sillalle n. 20 min.). 
Tutustutaan Raippaluodon kylään ja käydään kirkossa (vuodelta 1781). Kirkko sai 1840-
luvulla   alttaritaulun ja saarnatuolin Pyhän Marian kirkosta Vanhasta Vaasasta ja ne 
pelastuivat näin ollen    Vaasan palosta vuonna 1852. Matka jatkuu Södra Vallgrundin 
kylään ja siellä vierailemme   Sommaröhallenissa. Täällä on myynnissä saariston ja 
lähiseudun käsityöläisten tuotteita. Matka   jatkuu vielä Sommarösundin viehättävälle 
lahdelle, joka ennen oli suojaisa veneiden   läpikulkupaikka ja nyt, johtuen 
maankohoamisesta, idyllinen, mutta matala lahti. 
 

Klo 13.30 Lounas Raippaluodon sillan kupeessa olevassa viehättävässä Ravintola 
Bernyssä. 
 

Klo 14.30 ajetaan noin 30 minuutin matka Sundomiin 
 

Klo 15.00-16.30 Marita ja Lars Olenin kotipuutarha. Tutustuminen keräilijän puutarhaan, 
jossa   kukoistavat kivikkokasvit, kärhöt, pionit ja esikot. Noin 3000 neliön puutarhassa on 
paljon kiviä ja yli   2000 erilaista kasvia. Lopuksi nautitaan pullakahvit. 
Noin 30 minuutin ajo Strömsöhön. Mahdollisesti pikainen käynti Vaasan keskustassa. 
 

Klo 17.30-19.30 opastettu käynti Strömsössä, joka on tunnettu suositun 



SYDÄNSAVON PROSENIORIT KUTSUU  : 

suomenruotsalaisen   TV –ohjelman Strömsö kuvauspaikka Ryhmä jaetaan kahteen 
osaan. Noin puolen tunnin opastus sisätiloissa, jolloin toiset omatoimisesti   puutarhassa. 
Ryhmien vaihto, ja sen jälkeen vielä omaa aikaa käyskennellä Strömsön alueella.  Siellä 
on myös uimaranta. 
 

Noin klo 20.30 mennessä olemme takaisin Härmän kylpylässä. 
Klo 20.30 Päivällinen ja yöpyminen. 
 

To 8.6.23 

Klo 07.00-09.00  Aamiainen hotellin ravintolassa.  Kylpylä  klo 7.00 -  
 

Klo 09.50 lähtö hotellilta 
 

Klo 10.30-12.00 Kyrö Distillery. Opastettu kurkistus kulisseihin tislaamokierroksella, 
joka on    täynnä tarinoita. Kyrö Distillery Company on useita kansainvälisiä palkintoja 
voittanut ruistislaamo,   jonka ruispohjaisia tuotteita valmistetaan vanhassa meijerissä 
Isossakyrössä. Ehkä tunnetuin tuote  on Kyrö Napue Gin. 
 

Klo 13.00-14.00 vierailu Soile Yli-Mäyryn taidehallissa Kuortaneella. 
Kuortanelaissyntyisen taidemaalari Soile Yli-Mäyry on kansainvälisesti kuuluisa taiteilija   

omaleimaisella öljyvärityöskentelyllään. Stuttgartin Taideakatemiassa (1972-75) 
suoritettujen    taideopintojen jälkeen hän on ollut mukana lukuisissa yksityis- ja 
yhteisnäyttelyissä. Viime vuosina   hänellä on ollut yhä useammin kutsunäyttelyjä 
ulkomailla, mm USA:ssa, Japanissa ja muualla   Aasiassa sekä eri puolilla Eurooppaa. 
Pihapiirissä myös vanhaan talliin rakennettu tallikahvio, joka  avoinna taidehallin 
aukioloaikoina.  Taiteilija haluaa itse olla meitä vastaanottamassa. 
 

Klo 14.00 Kotimatka alkaa. 
Matkan varrella 45 min. omakustanteinen tauko esim. Saarijärvellä tai Hirvaskankaalla. 
Noin klo 17.45 saapuminen Suonenjoelle ja noin klo 18.30 Leppävirralle. 
 
PS:  Suositellaan matkavakuutuksen ottamista. Matkustamme terveysturvallisesti  
kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaan. 
 

 

 


