KUTSU: Klaus Kurjen matkailureitille ja Laukon kartanoon lauantaina 2.9. kello 8.15 –
n.16.30
Tervetuloa Linnan marttojen syysretkelle:
Legendoja ja populäärikulttuuria 100 -vuotiaassa Suomessa
Lähtö lauantaina 2.9. kello 8.15 Wetterhoffin linja-autopysäkki ja paluu noin kello
16.30
Kello 9.00 Päivä alkaa tutustumalla Lempäälän Taitokeskus 35v –näyttely

toiminnanjohtaja Titta Eräniityn johdolla, jonka jälkeen ajamme joen rantaan
Antiikkikahvila ja teehuone Siiriin, Nautimme idyllisessä ja hurmaavassa
makasiinikahvilassa kotona valmistettua suolaista lohipiirakkaa, kahvia ja teetä.
http://www.kodinkuvalehti.fi/blogit/nelliina/hurmaava-kahvila-siiri-lempaalassa-hyvinpiilotettu-helmi
Klaus Kurjen matkailureitti Lempäälästä Laukkoon
matkaamme kohti Laukon kartanoa oppaan, Hovin ratsutilan isännän johdolla. Reitin yksi
kohokohta on ehkä kauniin mutta traagisen rakkauskertomus. Siinä ylpeä Klaus Kurki tuli
kosimaan kaunista Elinaa ja vei hänet rikkaan Laukon kartanon emännäksi. Draamaa
lisää se, kuinka mustasukkainen Kirsti sai houkuteltua Klaus Kurjen kauheaan tekoon.
Sukupolvelta toiselle lauluna kulkevan tarinan kuuli Elias Lönnrot toimiessaan
kotiopettajana Laukon kartanossa. Hän teki siitä meidän kaikkien tunteman Elinan
Surma runon.
Laukon kartano, opastettu kiertokäynti Laukon kartanossa.
Tutustuminen sen historiaan ja nykyisyyteen, taidetta, antiikkia ja arkeologiaa
unohtamatta sekä tutustuminen Linnoissa kreivien -näyttelyyn päärakennuksessa.
Ryhmä kulkee läpi kauniin kartanomiljöön ja kuulee samalla suuren suomalaisen
historiakartanon kiehtovista vaiheista. Laukon kartanon pihapiirissä kuljetaan sään ja
ryhmän toiveiden mukaan joko ryhmän omalla bussilla tai kävellen.
Opastuskierroksen kesto on noin tunti. Ostoksia voi tehdä Juhlatallissa kartanon
rouvan puodissa. http://www.laukonkartano.fi/info/ryhmille/opastukset/
Populäärikulttuuria Pispalan Pulterissa
N. klo 14.00 Klassikkolounas, perinteisen reseptiikan mukaan itsevalmistettuja
lihapullia ja aitomuusia, jälkiruuaksi kahvia tai teetä.
Pispalan Pulteri on paikka jossa legendoja on syntynyt, elänyt ja jonka kautta legendoja
on kulkenut hautausmaalle. Matti Pellonpäätä kuljettanut ruumisauto pysähtyi Pulterin
eteen ja Kaurismäet poikkesivat siellä vainajaa kunnioittavalla ryypyllä. ( Lainaus TimoOlavi Jalkasen tekstistä ) ->http://www.pispalanpulteri.fi/fi/historia.php,
http://www.pispalanpulteri.fi/fi/menu.php

Retken hinta on 64 €/hlö Hintaan sisältyy edestakainen kuljetus Hämeenlinnasta, käynnin Lempäälän
Taitotalon 35-vuotisnäyttelyssä. Opastukset Klaus Kurjen matkailureitillä ja Laukon Kartanossa,
sisäänpääsyn Laukon Kartanoon ja seuraavat tarjoilut: Antiikkikahvila ja teehuone Siirissä kahvin/teen ja
suolainen lohipiirakka sekä Pispalan Pulterissa klassikkolounaan. Ilmoittaudu mukaan heti tai
viimeistään perjantaihin 4.8. Eija Oakselle s-postilla: eija.oas@gmail.com Ilmoitamme
maksuohjeet ennakkoon ilmoittautuneille.

