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Tänä kesänä teemme sukuretken
Porvooseen ja Loviisaan. Retken
ohjelma on erittäin monipuolinen
ja sisältää useita mielenkiintoisia
käyntikohteita.

Porvoossa retkemme kohteina
ovat Porvoon museo ja Holmin
talo sekä J. L. Runebergin koti ja
puutarha. Lounaan nautimme Ra-
vintola Hanna-Marian kabinetissa.

Porvoon museo on vuonna 1897
perustettu Itä-Uudenmaan maa-
kuntamuseo, joka toimii 1764 val-
mistuneen Porvoon raatihuoneen
tiloissa.

Holmin talossa, joka on peräi-
sin vuodelta 1763, voi tutustua va-
rakkaan porvoolaisen kauppias-
perheen kotiin ja talon elämään
1700-luvun lopulla.

Runebergin koti on rakennus,
jossa Suomen kansallisrunoilija
Johan Ludvig Runeberg asui vuo-
desta 1852 kuolemaansa asti vuo-
teen 1877. Kun myös hänen vai-
monsa Fredrika Runeberg oli kuol-
lut, Runebergien kodista tehtiin
museo vuonna 1882 Suomen val-

tion ostettua talon irtaimistoineen.
Nyt kesäaikana on mahdollista tu-
tustua myös Runebergin kodin
puutarhaan.

Ravintola Hanna-Maria on ni-
metty 1800-luvulla eläneen por-
voolaisen kauppias Oskar
Simolinin tytärten Hannan ja Ma-
rian mukaan. Heidän mukaansa ni-
mettiin myös vuonna 1866 raken-
nettu Simolinin rahtilaiva, jonka
pienoismalli on nähtävillä Por-
voon Museossa.

Loviisassa retkemme kohteina
ovat Bongan linna sekä maalin-
noitukset Ungern ja Rosen. Ilta-
päiväkahvin nautimme Loviisan
kappelissa.

Bongan linna on paikka, jossa
sijaitsevat professori ja taiteilija
Riitta Nelimarkan ateljee- ja työ-
tilat sekä näyttelygalleria. Kysees-
sä on upea venäläiskaudella raken-
nettu patriisilinna.

Maalinnoituksen bastionit
Ungern ja Rosen ovat komeita
maamerkkejä Loviisan keskustas-
sa. Augustin Ehrensvärdin suun-

nittelemia linnoituksia alettiin ra-
kentaa vuonna 1748 turvaamaan
Ruotsin itärajaa, ja alkuperäisen
suunnitelman mukaan maa-
linnoitus olisi ympäröinyt koko
kaupungin. Työ toteutui kuitenkin
vain osittain - melkein valmiiksi
saatiin bastionit  Ungern ja Rosen
sekä niihin kuuluneet maavallit.
Bastionien rau-nioituneita muureja
on vuosikymmenten aikana korjat-
tu useaan otteeseen, ja nyt molem-
mat alueet ovat virkistyskäytössä.

Loviisan kappeli rakennettiin
Aleksanteri III:n valtakaudella täy-
teen loistoonsa. Kappeli palveli
silloisen Loviisan Kylpylän vierai-
ta tarjoten avoverannallaan paikan
rentoutua punssin ja terveysvesien
parissa. Herrasväki käyskenteli
kauniissa puistossa. Puisto suihku-
lähteineen on jäänne suunnitellus-
ta Loviisan linnoituksesta, jota
suunniteltiin Suomen itäisimmäksi
puolustukseksi Haminan siirryttyä
Turun rauhassa Venäjälle. Puistos-
sa on vielä maavalleja sekä nykyi-
nen lampi vallihautana.

Päivän ohjelma
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Kerro ilmoittautumisen yhtey-
dessä mahdollinen erityis-
ruokavaliosi.

Osallistumismaksu on 50,- €.
Maksu on sama, vaikka osallis-
tuja tulisi mukaan matkan var-
relta.
Osallistumismaksu on makset-
tava 12.7.2019 mennessä
sukuseuran tilille
IBAN FI93 1018 3000 8019 53

Ilmoittautuminen
klo
8.30 Lähtö Lahdesta Marolankadun turistipysäkiltä Matka-

keskuksen kautta (reitti Lahti - Orimattila - Pukkila - Askola -
Monninkylä - Porvoo).

9.00 Orimattilan linja-autoasema (Orion-aukio).
10.00 Saapuminen Porvooseen.
10.15 - 11.15 Tutustuminen Porvoon museoon (Vanha raatihuone,

Jokikatu 45) ja Holmin taloon (Välikatu 11) kahdessa opastetussa
ryhmässä.

11.30 - 12.30 Buffet-lounas ravintola Hanna-Marian kabinetissa
(Välikatu 6).

12.45 - 13.45 Tutustuminen J. L. Runebergin kotiin ja puutarhaan
(Aleksanterinkatu 3).

13.45 - 14.15 Matka Porvoosta Loviisaan.
14.30 - 15.30 Tutustuminen Bongan linnaan (Linnankuja 1).
15.30 - 16.15 Iltapäiväkahvi Loviisan kappelissa (Kuningattaren-

katu 19).
16.15 - 17.00 Tutustuminen maalinnoituksiin Ungern ja Rosen

(Kuhlefeltinkatu 15, säävarauksella).
17.00 Paluumatka alkaa (reitti Loviisa - Pernaja - Koskenkylä -

Myrskylä - Orimattila - Lahti).
18.30 Saapuminen Lahteen.

Mukaan mahtuu
50 ensiksi

ilmoittautunutta




