
 

 

 

 

 

SASTAMALAN 

OPISTON 

KEVÄTRETKI  

TI 24.5.2022 
 

 

Aikataulu: 
 

Bussin lähtöaikataulu:  

Kiikan uimahallin piha klo 8.15 

Opistotalo Sastamala klo 8.30 

Karkku klo 8.45 

Häijään Neste klo 8.55 

Saapuminen kohteeseen noin klo 9.50  

Kello 10 Opastuskierros Arboretum Frick (katso lisätietoa sivu 2). 

Kello 11.45-12.45 Tam-Silkin tehtaanmyymälä, jossa ostosaikaa ja pieni tuotannon esittely. 

Kello 13-14.00 Ryhmälounas Lounaskievarissa Kangasalla. 

Kello 14.15-15.00 Honkasen puutarha, jossa ostos- ja tutustumisaikaa. 

Kello 15.30-17.00 Museo Milavida (katso lisätietoa sivu 2).  

 

Matkan hinta 75 euroa/hlö.  

Sisältäen opastuksen, pääsymaksun puutarhaan, lounaan, pääsymaksun ja opastetun 

kierroksen museossa kahdessa näyttelyssä ja bussikuljetukset.  

Voimassa olevalla Museokortilla matkan hinta 70 euroa/hlö 

Matkaan rajallinen määrä paikkoja.  

 

Ilmoittautuminen: 
 

Ilmoittautumiset Sari Rossi-Ollilalle 9.5. mennessä  

p. 050-3566440 tai sari@sastamalanopisto.fi.  

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Linja-autoliikenne Antti Lauhamo Oy 03-5130412  



 

 

 

 

 

Arboretum Frick 
 

Harrastajapuutarhuri Erkki Frick on rakentanut yksityistä arboretumiaan Kangasalan 

Liuksialaan 1980-luvulta lähtien. Alppiruusuinnostuksesta lähtenyt harrastus käsittää nykyään 

3,2 hehtaarin puutarhan, jossa kasvaa 14 lajistoltaan ja tunnelmaltaan erilaista puistikkoa, 

harvinaisia puita sekä satoja kukkivia puita ja pensaita kuten alppiruusuja, atsaleoja, ruusuja 

ja pioneita. Kangasalan Liuksialassa, entisillä Liuksialan kartanon mailla sijaitseva Arboretum 

Frick on kauneuden ja puutarhojen ystävän ykköskohde. Arboretumiin on aiemmin päässyt 

tutustumaan vain Erkki Frickin kutsumana, mutta nyt puutarha avautuu yleisölle Business 

Kangasalan innostamana. Arboretumin 3,2 hehtaarin rinnetontti jakaantuu metsäpuutarhaan 

ja maisemapuutarhaan. Puita ja pensaita kasvaa lähes 500 lajia tai lajiketta, alppiruusuja ja 

atsaleoja yli 800 pensasta. Väriloistoa on tarjolla koko kesän: Alppiruusut ja atsaleat kukkivat 

lähes koko alkukesän ja kesä–heinäkuun. Arboretumin jokaisella 14 puistikolla on oma 

lajistonsa ja tunnelmansa. Alppiruusurinteellä, magnoliapuutarhassa ja rosariossa voi 

ihastella kesän kukkaloistoa. Hyvin hoidettuja polkuja pitkin voi astella läpi 

englantilaistyyppisen mökkipuutarhan, irlantilaistyylisen metsäniityn tai lehtikuusimetsikön. 

Pieni lehmuskuja Unter den Linden, hiljaisuuden puutarha, löytyy buddha-patsaineen 

Alppiruusurinteen päältä. Alppiruusurinne on oma lempipaikkani, siellä kasvaa lisäksi myös 

harvinaisia puita. Arboretum Frickin harvinaisimpia lajeja ovat mm. erilaiset hevoskastanjat, 

trumpettipuu, Kiinan saarni, Turkin tammi, valeakaasia ja mammuttipetäjä. Pääsemme tunnin 

opastetulle kierrokselle, jonka jälkeen omaa aikaa pieneen kiertelyyn. 

 

 

Museo Milavida  
 

Päivän viimeisenä vierailukohteena Museo Milavida, omaleimainen museokohde Tampereella. 

Päänäyttely perehdyttää kävijän Tampereen kosmopoliittien, Nottbeckien elämään. Museo 

Milavidassa on aina esillä myös vaihtuva muotia ja muotoilua esittelevä teemanäyttely, Museo 

Milavida, tutustumme mielenkiintoiseen näyttelyyn opastetulla kierrokselle sekä Vivienne 

Westwoodin -muotia yksityiskokoelmista pukunäyttelyyn. Kierroksen jälkeen mahdollisuus 

kierrellä itsekseen ja käydä museokaupassa. Omakustanteinen kahvi.  

 


