
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva: SAMPO LINKONEVA serlachius.fi 

 

KE 29.03. SERLACHIUS – TAIDEMATKA MÄNTTÄÄN 
 

Lähde mukaan HämeBus ValmisMatkojen mielenkiintoiselle museokierrokselle Mänttään – 
tutustumaan Serlachiuksen vaiherikkaaseen elämään Gustafin ja Göstan näyttelyiden 

avustuksella sekä Mäntän kaupunkiin oppaan johtamalla bussikierroksella. 

G. A. Serlachius -yhtiön entinen, upea pääkonttori tarjoaa kävijöilleen tarinoita ja taidetta 
uteliaissa ja hiukan yllättävissäkin näyttelyissään. Uhkarohkeista liiketoimistaan tunnettu Gustaf 
Adolf Serlachius kuului suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtajiin. Museot on nimetty tämän 

särmikkään persoonan mukaan. 

MATKAN HINTA: 99€ /hlö                                                      
sis. kuljetukset, sisäänp. /opastukset kiertoajelulla ja museoissa, lounaan sekä iltapäiväkahvit 

 
Aikataulu sekä matkaohjelma:  

 

Klo 8:00 Rengon Teboil - klo 8:25 Turengin linja-autoasema – klo 8:45 Wetterhoff, Hml                                  

klo 9:00 Parolan R-kioski – klo n. 9:15 Iittalan mtr 

 

Klo 11:00 Opastettu kaupunkikierros – Mäntän taajamassa kohtaavat teollinen historia, arkkitehtuuriltaan 

vaikuttavat rakennukset ja kauniit vesinäkymät. Bussiopastuksen aikana selviää, miten monin tavoin Serlachius-yhtiö on 

vaikuttanut Mäntän kehitykseen. Lopuksi poikkeamme Mäntän kirkkoon, jonka koristelussa on käytetty runsaasti 

taidetta. 

 

Klo 12:00 Yhtiölle töihin! -draamaopastus – Eletään vuotta 1951. Ryhmämme on joukko paperiyhtiölle töihin 

pyrkiviä uusia työntekijöitä. Yhtiön tomera sihteeri perehdyttää joukon talon tavoille ja kertoo samalla pääkonttorin ja 

yhtiön elämästä. Kierroksella tutustutaan museon näyttelyihin ja valmistetaan lopuksi paperia omin käsin. Kesto n. 1h. 

 

Klo 13:30 Siirtyminen Göstaan bussilla 

 

Klo 13:45 Autereen tuvassa herkullinen lounas – Lounas tarjotaan tunnelmallisen ja historiallisen tuvan 

noutopöydästä. Lounaaseen kuuluu kotiruoka, raikkaat salaattivaihtoehdot, talon leipä sekä jälkiruokakahvi. 

 

Klo 15:00 Göstan opastettu kierros – Tutustumme kierroksen aikana taidemuseo Göstan näyttelyihin kartanossa 

ja paviljongissa. Kuulemme Serlachiuksen teollisuussuvun vaiheista ja kartanon elämästä. Kesto n. 1h. 

 

Klo 16:30 Kahvi ja makea leivos Göstassa – Nautimme ennen kotimatkalle lähtöä vielä kahvin/teen ja pullan 
   

 



 

 

 

MATKAEHDOT 

 
Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 

toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 
valmismatkat@hamebus.fi  

Matkan voit myös varata ja maksaa matkakaupastamme: 
https://liikuttajat.fi/hamebus  

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.03.2023, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.  

Matkalle mukaanpääsyä voi tiedustella myös viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Matka 
maksetaan, kun toimistostamme on tullut vahvistus toteutumiselle. Maksutapoina käy lasku 

sähköpostitse ja kirjepostilla, maksut matkakaupassa sekä joissakin tilanteissa myös käteinen.                                              
Muistathan ilmoittautumisen yhteydessä kertoa mahdolliset ruoka-aineallergiat / muut tarvittavat 

lisätiedot / varaukset. 

Matka toteutuu, mikäli on vähintään 25 lähtijää. Pidätämme oikeuden matkan aikataulu ohjelma- 
muutoksiin. 

Meiltä voit myös kätevästi varata mieleisesi paikan bussista hintaan 3€/paikka. 

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät ilmassa 
leijuvia bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme käyttämään 

kasvomaskia matkan aikana sisätiloissa. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. 

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

HämeBus 
ValmisMatkat 

www.hamebus.fi 
puh. 044-9886896 

valmismatkat@hamebus.fi 
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