
 

 Viettää päivän ainutlaatuisessa ympäristössä ja saada  
 elämyksen, joka innostaa vielä pitkään?
 Nähdä ja kuulla, miten värit virkistävät elämää ja 
 lisäävät arjen hyvinvointia? 
 Tutustua vanhaan rannikkokaupunkiin ja ihaniin rakennuksiin, 
 jotka kertovat maamme historiasta jo vuosisatojen takaa?
 
 Jos vastaat KYLLÄ , tilaa ryhmällesi oma värimatka
 
 
 
Pilvilinna on on värikäs ja hauskalla tavalla omaperäinen
taidetalo. Taiteilija Raija Nokkalan upeat kuvitukset rohkaisevat
värien käyttöön ja taidepolun tarinalliset teokset puhututtavat
pitkään. Tässä kesäkodissa eletään omannäköistä elämää. 
 
Kohde on elämys, jota ei voi kuvailla, sillä jokainen kokee sen
omalla tavalla. Kiehtova päivä piristää mieltä pitkään.
 
Bussimatkan aikana sisustusterapeutti-oppaamme Kata
Kutsuvasta virittää tunnelmaa muistelemalla lapsuuden kotien
väripilkkuja ja kertoo värien hyvinvointia lisäävästä voimasta.
IInnostava ja iloinen matkanjohtaja muistuttaa myös, miten jo
pienillä asioilla saadaan aikaan suuria muutoksia 
hämmästyttävän nopeasti.

 

 

 

PÄIVÄ: Su 1.9.19 

LÄHTÖ: Kello 9:30

Tampereen vanha kirkko

PALUU: noin kello 19.00

MATKA TAITTUU

MUKAVASTI

MATROCKSIN

ESTEETTÖMÄSSÄ

BUSSISSA

LISÄTIEDOT JA

ILMOITTAUTUMINEN:

Kata@kutsuva.fi

040 740 7938

 

Iloa ja inspiraatiota 
VÄRIMATKA

TAIDETALO PILVILINNAAN 
 

HALUATKO

Pilvilinnan kuvat:nokkala.net

Mitä kerron eteenpäin matkasta:

"Erilainen tapa nähdä Suomen maata. Tämä oli iloinen hyvän mielen matka". 

"Kiva reissu. Sain rohkeutta käyttää enemmän värejä."

"Tule mukaan ja
hyppää värien
maailmaan",

innostaa 
Kata Koskinen

Esteetön

bussi

 

 

KYSY LISÄÄ JA VARAA MATKA:
Matrocks: 040 554 4204

asiakaspalvelu@matrocks.fi

kata@kutsuva.fi

 

ESIMERKKIAIKATAULU:
Klo 9.30-19.00

Lähtö: Tampereen Vanha kirkko

 

PÄIVÄN OHJELMA:
Matkalla keskustellaan erilaisista

kodeista, väreistä ja värien

merkityksestä hyvinvoinnisssa. 

Lounas ja tutustuminen kaupunkiin.

Pilvilinnan Taidetalo.

 

ESIMERKKIHINTA: 
30:lle osallistujalle on 58€/hlö.

Sisältää matkat, luennot ja

materiaalit, sisäänpääsyn ja

opastuksen Taidetaloon sekä

kakkukahvit. Ilmoitathan mahdolliset

allergiat etukäteen. Pyydä tarjous.

 

VÄRIMATKAT TILATTAVISSA 
15.5.-30.8.2020



 

Viettää päivän kotimuseossa, jossa tunnelma on kuin
kuninkaallisessa palatsissa? 
Nähdä taiteen keräilijä suvun 900 teoksen kokoelman.
Tutustua museon arvokkaisiin kattomaalauksiin ja upeisiin
kalusteisiin, jotka kertovat aikansa porvariperheen historiasta.
 
 Jos vastaat KYLLÄ , tilaa ryhmällesi oma museomatka
 
 
 
Rakennus lukeutuu Helsingin merkittävimpiin yksityistaloihin, 
ja tämä  kotimuseo esittelee Sibebrchoffien kodin 1910-luvun
asussaan. Mittava taidekokoelma, esineet ja kalustus on 
sijoitettualkuperäisille omille paikoilleen. 
 
Kohde on tutkimusmatka tunnetun panimosuvun kotiin ja samalla
kiehtova hyppy historian havinaan. Tämä vertaansa vailla oleva
päivä piristää mieltä vielä pitkään. 
 
Bussimatkan aikana sisustusterapeutti-oppaamme Kata
Kutsuvasta virittää tunnelmaa muistelemalla lapsuuden kotien
väripilkkuja ja kertoo värien hyvinvointia lisäävästä voimasta.
Innostava ja iloinen matkanjohtaja piristää mieltä tarinoillaan 
vielä pitkään. 

 

 

 

PÄIVÄ: Su 1.9.19 

LÄHTÖ: Kello 9:30

Tampereen vanha kirkko

PALUU: noin kello 19.00

MATKA TAITTUU

MUKAVASTI

MATROCKSIN

ESTEETTÖMÄSSÄ

BUSSISSA

LISÄTIEDOT JA

ILMOITTAUTUMINEN:

Kata@kutsuva.fi

040 740 7938

 

Kultaa ja kimallusta 
MUSEOMATKA

SINEBRCHOFFIEN KOTIMUSEOON 
 

HALUATKO

Mitä kerron eteenpäin matkasta:

"Mukava tapa nähdä Suomen historiaa."

"Tämä oli iloinen hyvän mielen matka." 

"Kiva reissu. Sain rohkeutta käyttää enemmän värejä."

"Tule
tutustumaan

tunnetun
panimosuvun

kotiin", 
innostaa 

Kata Koskinen

Esteetön

bussi

 

 

KYSY LISÄÄ JA VARAA MATKA:
Matrocks: 040 554 4204

asiakaspalvelu@matrocks.fi

 

ESIMERKKIAIKATAULU:
Klo 9.30-17.30

Lähtö: Tampereen Vanha kirkko

 

PÄIVÄN OHJELMA:
Bussissa keskustellaan siitä, miten

kotien värit tuovat iloa arkeen. 

Lounas Hietalahden kauppahallissa. 

Sinebrchoffien kotimuseo. 

Kiertoajelu.

 

ESIMERKKIHINTA: 
30:lle osallistujalle on 39€/hlö.

Sisältää matkat, vierailun

kotimuseossa sekä kiertoajelun

Helsingin keskustassa. 

 

TOIMI NOPEASTI,  SILLÄ
PARHAIMMAT AJAT VARATAAN
ENSIMMÄISENÄ.
 



 

Viettää päivän kodissa, jossa erilaiset sisustustyylit ja värit ovat
sulassa sovussa keskenään? 
Nähdä, miten toisen hylkäämät tavarat ovat saaneet 
uuden elämän?
Tutustua Ponimaan maatalon kotieläimiin?
 
 Jos vastaat KYLLÄ , tilaa ryhmällesi oma luovuusmatka
 
 
Tässä kyläkoulusta kodiksi muuntautuvassa talossa yhdistyvät
luova hulluus ja kekseliäisyys. Upeita yksityiskohtia on kaikkialla ja
katse viipyilee tavaroissa, jotka ovat saaneet uuden
käyttötarkoituksen tai muuttuneet hassunkurisiksi koristeiksi. 
 
Kohde on matka luovuuden lähteelle. Pääset myös 
kurkkaamaan maalaiselämään, jossa kotieläimiäkin pidetään 
kuin kukkaa kämmenellä.  
 
Bussimatkan aikana sisustusterapeutti-oppaamme Kata
Kutsuvasta virittää tunnelmaa kohteeseen, jossa kaikki on
mahdollista. Matkan jälkeen olet tuhat uutta ideaa rikkaampi.
Innostava sekä iloinen matkanjohtaja piristää mieltäsi tarinoillaan
vielä pitkään.
 

 

 

 

PÄIVÄ: Su 1.9.19 
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Romuromantiikkaa
TAIKAMATKA

VILLA KAAOKSEN KYLÄKOULUUN 
 

HALUATKO

Mitä kerron eteenpäin matkasta:

"Mukava tapa nähdä kirpputorilöytöjen uusi elämä."

"Tämä oli iloinen hyvän mielen matka." 

"Tämän jälkeen mikään ei ole ennallaan."

"Tule tutustumaan
yksityiskohtia
pursuavaan

maalaistaloon",
innostaa 

Kata Koskinen

Esteetön

bussi

 

 

KYSY LISÄÄ JA VARAA MATKA:
Matrocks: 040 554 4204

asiakaspalvelu@matrocks.fi

 

ESIMERKKIAIKATAULU:
Klo 10.00-15.00

Lähtö: Tampereen Vanha kirkko

 

PÄIVÄN OHJELMA:
Bussin keskusteluissa ihmetellään

muun muassa sitä, miten eri tyylejä

yhdistämällä voidaan kodista luoda

upea kokonaisuus. 

Lounas mahdollisuus. 

Villa kaaos ja Ponimaa.

 

ESIMERKKIHINTA: 
30:lle osallistujalle on 23€/hlö.

Sisältää matkat, tutustumisen

Ponimaahan ja vierailun Villa

Kaaoksessa. 

 

TOIMI NOPEASTI,  SILLÄ
PARHAIMMAT AJAT VARATAAN
ENSIMMÄISENÄ.



 

 Nähdä taiteilija Aira Samulinin kaupunkikodin Helsingin 
Bulevarilla?
 Kuulla parhaimmat palat -Uskomaton Aira Samulin -kirjasta 
 Tutustua Aira Samulinin kotiin ja kodin turvallisuusteknologiaan?
 
 Jos vastaat KYLLÄ , tilaa ryhmällesi oma tarinamatka
 
 
 
Aira Samulinin elämänkokemus yli 90 vuoden varrelta on rikas
aiheiden ja selvitymisen aarreaitta. Ilolla ja hyvällä mielellä hän
kertoo kokemuksistaan samalla kun juodaan kahvia ihanista
ruusukupeista ja maistellaan uunituoreita kanelipullia. 
 
Ikinuori yrittäjä ja tanssilegenda on tanssittanut Suomen kansaa
jo kahdeksalla vuosikymmenellä. Liki satavuotiaan vauhti vain
kiihtyy. Tule kuulemaan mistä kumpuaa hänen elämänilonsa.
 
Bussimatkalla Aira Samulinin kankea kaksoissisko, ilonrakentaja
Aira S. Amulin tsemppaa ja kertoo hymyssäsuin tarinoita
rohkeudesta ja elämän iloista. Tämän iloisen 
punatukkaisen matkanjohtajan hersyvä nauru hymyillyttää vielä
pitkään. 

 

 

 

PÄIVÄ: Su 1.9.19 

LÄHTÖ: Kello 9:30

Tampereen vanha kirkko
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Tutustutaan  
Airan Tarinasalonkiin

TARINAMATKA

AIRAN TARINASALONKIIN
 

HALUATKO

Kuva:Kari Pekonen

Mitä kerron eteenpäin matkasta:

"Hienoa kuulla tarinoita, joita ei lue lehdissä."

"Ilonen nauru raikuu korvissa vieläkin"

"Aira Samulin on uskomaton ja kivaa oli bussissakin"

"Tule mukaan 
hyvän mielen

matkalle, jossa
kuulet vinkkejä

elämän
oivalluksista",
houkuttelee 

Aira S. Amulin

Esteetön

bussi

 

 

KYSY LISÄÄ JA VARAA MATKA:
Matrocks: 040 554 4204

asiakaspalvelu@matrocks.fi

 

ESIMERKKIAIKATAULU:
Klo 9.30-17.30

Lähtö: Tampereen Vanha kirkko

 

PÄIVÄN OHJELMA:
Vinkkejä ja tarinoita iloiseen arkeen.

Lounas mahdollisuus Kauppahallissa.

Airan Tarinasalonki ja pullakahvit. 

Kysy myös retkeä Hyrsylänmutkaan.

 

ESIMERKKIHINTA: 
30:lle osallistujalle on 74€/hlö.

Sisältää matkat, sisäänpääsyn Airan

Tarinasalonkiin (35€) ja pullakahvit

sekä kiertoajelun. Ilmoitathan

mahdolliset allergiat etukäteen.

Pyydä tarjous.

 

TOIMI NOPEASTI, SILLÄ
PARHAIMMAT AJAT VARATAAN
ENSIMMÄISENÄ


