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Kulttuuripäivät 9-10.6.2018 Hämeenlinnassa 
 
Lauantai 9.6.2018 
 
Työhyvinvointisäätiö järjestää kulttuuripäivät Hämeenlinnassa 9-10.6.2018. Tapahtumaan voi-
vat osallistua Posti-konsernin työssäolevat sekä rajoitettu määrä eläkeläisiä, jotka ovat jääneet 
eläkkeelle konsernin palveluksesta. 
 
Tapahtuma alkaa lounaalla kello 12.00 – 13.30 kylpylähotelli Scandic Aulangolla, osoitteessa 
Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna. Bussit saapuvat Aulangolle klo 11.00–11.30 välisenä 
aikana. 
 
Lounaan jälkeen lauantaina on mahdollista tutustua aluelipulla Hämeen linnaan, Museo Milita-
riaan sekä Vankilamuseoon bussikuljetuksilla Aulangolta. Hämeen linnaan järjestämme myös 
opastettuja kierroksia klo 14, klo 15 ja klo 16. Opastettu kierros kestää noin 45 minuuttia ja se 
kiertää keskiaikaisen päälinnan I ja II kerroksen. Aluelipulla on mahdollista tutustua kaikkiin 
kohteisiin myös omatoimisesti ja kiinnostuksen mukaan. Aluelipuksi museoihin on sovittu 
koodisana POSTI. 
 
Lisäksi järjestämme bussikuljetukset Aulangolta Iittalan lasimuseoon (lasimäkeen) ja Visavuo-
reen, joka on kuvanveistäjä Emil Wikströmin entinen taiteilijakoti ja ateljee. Nämä kohteet to-
teutetaan samaan aikaan kuin Hämeen linnaan tutustuminen. 
 
Majoittuminen on 2 hengen huoneissa kylpylähotelli Scandic Aulangolla ja majoituksen oma-
vastuu 30 € peritään osallistujilta vastaanotossa. Varauduthan siihen, että hotellihuoneita saa 
kello 15.00 jälkeen, joten matkatavarat voi jättää vastaanotossa niille varattuun säilytystilaan. 
Majoitukseen sisältyy aamiainen, kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö. Kylpylä on lauantaina 
auki klo 22.00 asti ja sunnuntaina klo 08.00 alkaen. 
 
Ohjelma (pidätämme oikeudet muutoksiin) 
 
Lauantai 9.6.2018 
 
kello 12.00–13.30 buffet-lounas ravintolasalissa 
kello 13.00–17.00 bussikuljetukset nonstop Aulanko-Hämeen linna välillä. Viimeinen kul-

jetus lähtee klo 17.00 Hämeen linnasta takaisin Aulangolle. (Linnan 
piha on mukulakiveä ja linnassa on portaita). 

kello 13.15–16.00 kuljetus lähtee Visavuoreen (Visavuoren maasto ja rakennukset ovat 
vaikeakulkuisia lukuun ottamatta Kari-paviljonkia). Opastus on varattu 
alkamaan klo 14.00. 

kello 13.30–16.00 kuljetus lähtee Iittalan lasimuseoon ja lasimäen perinteiseen ke-
sänavaukseen. Omatoiminen tutustuminen museon näyttelyihin ja 
alueen liikkeisiin. Opastusta ei ole mahdollista järjestää. 

kello 14.00–14.45 opastettu kierros Hämeen linnassa (kaksi ryhmää) 
kello 15.00–15.45 opastettu kierros Hämeen linnassa (kaksi ryhmää) 
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kello 16.00–16.45 opastettu kierros Hämeen linnassa (kaksi ryhmää) 
kello 16.00–17.00 luento ja postivisa hotellin kokoustilassa ”Postin ja postilaisten selviy-

tyminen muutoksista ja kriiseistä 380 vuoden taipaleella”. Esitelmän 
pitää Kimmo Antila, museonjohtaja. Luennon kesto on noin 30 minuut-
tia. 

 Luennon jälkeen alkaa Kustin postivisa: visaisia kysymyksiä postista. 
Visan vetää Postimuseon projektipäällikkö Suvi Jalli. 

kello 19.00–21.00 buffet-illallinen ravintolasalissa 
kello 21.00-  yökerho Hugo, ovet aukeavat 
kello 22.00–02.00 yökerhossa musiikkia dj:n johdolla (valomerkki klo 01.30) 
 
 
Sunnuntai 10.6.2018 
 
kello 7.30–10.30 aamiainen 
kello 11.00  bussit lähtevät kotimatkalle 
kello 12.00  viimeistään kaikkien huoneiden luovutus  
 
Hyvää kotimatkaa. 
 
 
 
Lisätietoa kohteista: 
 
Hämeen linna https://www.kansallismuseo.fi/fi/haemeenlinna/etusivu 
Visavuori https://www.visavuori.com/ 
Iittalan lasimuseo http://www.iittalalasimaki.fi/ 
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