Hyvät reserviläisveljet ja -sisaret
Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Näihin vuosiin sisältyy paljon aktiivista toimintaa
vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.
Järjestämme matkan Tuusulan Rantatielle lauantaina 18. elokuuta 2018. Tuusulanjärven
ympäristö taiteilijayhteisöineen tarjoaa retkellemme paljon mielenkiintoista nähtävää ja
koettavaa. Päivän aikana nautimme herkullisen juhlalounaan ja pidämme pienimuotoisen 50vuotisjuhlatilaisuuden. Tilaisuus ei vaadi erityistä juhlapukeutumista, normaalit kesäiset
matkavaatteet riittävät.
Kutsumme Sinut ja puolisosi mukaan matkalle. Ohjelma on tämän kutsun liitteenä.
Matkallemme olemme saaneet tukijoita niin, että matkan hinta on juhlavuotemme hengen
mukaisesti vain 50 euroa henkilöltä.
Hinta sisältää:
- meno-paluu bussikuljetukset Valkealasta ja Kouvolasta
- sisäänpääsyn, opastuksen ja kahvituksen Ainolassa
- sisäänpääsyn ja opastuksen Lottamuseossa
- sisäänpääsyn ja opastuksen Ilmatorjuntamuseossa
- lounaan ja juhlan Ravintola Krapissa
- sisäänpääsyn Halosenniemeen
Ilmoittaudu viimeistään sunnuntaina 29.heinäkuuta 2018. Maksa ilmoittautumisen yhteydessä
osallistumismaksu seuran tilille FI41 5750 8040 0030 00 OKYFIHH. Laita viitteeksi lähtijöiden
nimet. Ilmoita myös mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Yhteystiedot
Kari Niemi, 040 704 4696, kari.niemi@kymp.net
Risto Simola, 0400 150 896, risto.simola@lahitapiola.fi
Janne Hirvonen, 044 599 6430, janne.hirvonen@kaslink.fi
Lämpimästi tervetuloa juhlamatkalle!
Valkealan Reservinaliupseerit ry, johtokunta

Tuusulan Rantatie
Rantatie on reilun kolmen kilometrin mittainen ja se yhdistyy molemmista päistään
Järvenpäähän johtavalle tielle. Tuusulan Rantatie nimitettiin vuonna 1982 museotieksi.
Perusteluina olivat tien historiallinen tausta, maisemalliset arvot ja taiteilija-asutuksen luoma
omaleimaisuus.
Tuusulanjärven rantamaisemat ovat säilyttäneet omaleimaisuutensa. Tien varrella voi nauttia
historian sävyttämistä maisemista sekä taide- ja kulttuurielämyksistä.
Monet Suomen taiteen kultakauden mestarit asettuivat asumaan Tuusulanjärven itärannalle
1800-1900 -lukujen vaihteessa. Kaikille heille oli esikuvana Tuusulan Syvälahden torpassa
vuonna 1872 kuollut kansalliskirjailija Aleksis Kivi ja hänen ponnistelunsa suomalaisen kulttuurin
hyväksi.
Tuusulantien varren kylät olivat maalaiskyliä 1800-luvun puoliväliin asti. Kun liikenneyhteydet
seudulle paranivat 1860-luvulla Helsinki-Hämeenlinna -rautatien avaamisen myötä, alkoivat
Tuusulanjärven rannat houkutella helsinkiläisiä virkamiehiä, upseereita ja tieteenharjoittajia. He
ostivat maatiloilta rantapalstoja ja rakennuttivat niille komeita huviloita, joihin perhe muutti
koko kesäksi. Alueella lomaili 1900-luvun alussa myös venäläinen yläluokka. Tuusulan Rantatien
varrella on jäljellä esimerkkejä vanhasta puisesta huvila-asutuksesta. Osa puisista huviloista on
tuhoutunut tulipaloissa.
Tuusulan Rantatien taiteilijayhteisö syntyi kirjailija Juhani Ahon (Brofeldt) myötä 1800- ja 1900luvujen vaihteessa. Juhani Ahon houkuttelemina alueelle muutti myös toisia Suomen
kultakauden taiteilijoita. Taidemaalari Eero Järnefeltin Suviranta valmistui vuonna 1901.
Seuraavana vuonna valmistuivat taidemaalari Pekka Halosen ateljeekoti Halosenniemi ja
runoilija J. H. Erkon Erkkola. Säveltäjämestari Jean Sibeliuksen perhe muutti Ainolaan vuonna
1904.
Elettiin kansallisromantiikan aikaa. Suomalaiset taiteilijat kaipasivat maaseudulle, aidoksi
kokemansa suomalaisuuden keskelle. Taiteilijoiden piiri oli tiivis ja heistä monet olivat myös
sukusitein toisiinsa sidottuja. Taiteilijoilla oli yhteisiä töitä ja halu kehittää suomalaista
kulttuuria.
Rantatie veti puoleensa myös niitä, jotka eivät rakentaneet alueelle kotiaan. He saapuivat
lyhemmiksi tai pidemmiksi ajoiksi asumaan, työskentelemään, lomailemaan tai kyläilemään
ystävien ja sukulaisten luona. Runoilija Eino Leino oli Halosenniemessä usein nähty vierailija.
Tuusulassa ovat asuneet myös seuraavien sukupolvien taiteen ja tieteen tekijät.

