Lomakauden avaus
Bussimatka Fagervikin kartanoon ja Ruissalon
kasvitieteelliseen puutarhaan
9.6.2018 (8.00-20.00) Lähtö Kiasman edestä
Lähde tutustumaan paikkaan jonka kautta Suomen ensimmäiset orkideat saapuivat meille eli
Fagervikin ruukkialueeseen. Ylellisen luonnonkauneuden ja vehreyden ympäröiminä järven
tuntumassa sijaitsevat kartano, kirkko, pajat, puisto sekä punaiset mökit luovat ainutlaatuisen
1700-luvun miljöön, jota on vaikea löytää muualta maassamme.
Fagervikin ruukki perustettiin v. 1646 ruotsalaisen Carl Billstenin toimesta. Vuonna 1723 kaksi
ruotsalaisveljestä nimeltä Hising ostivat ruukin tärkeine ruukkioikeuksineen. Siitä lähtien
Fagervik on ollut saman suvun yhtäjaksoisessa omistuksessa.
.
Michael Hisingin poika Johan peri Fagervikin v. 1756. Johanin poika Mikael Hisinger jatkoi
ruukkitoimintaa. Hän loi perustan ranskalaiselle puutarhalle ja hänen käsialaansa ovat myös
englantilainen maisemapuutarha kiinalaisine paviljonkineen. Useimmat ruukintietä reunustavat
mökit ovat Mikaelin ajalta.
Mikaelin pojasta Fridolfvista tuli isänsä seuraaja v. 1824. Suomi oli liitetty Venäjään, mikä
aiheutti ruukki-toiminnan edellytyksille suuria vaikeuksia. Fridolf ryhtyi kehittämään Fagervikin
toista toiminta-alaa, maataloutta, pohjustaen täten tulevaa rakennemuutosta. Hän toi myös
monia uusia kasvilajeja Suomeen. Hän rakennutti valkoisen Orangerian v. 1844, jossa viljeltiin
mm. ananasta, orkideoita ja sitrushedelmiä. Fagervikin kartanossa meille on tarjolla esittely
kartanon alueeseen.
Ruissalossa pääpuutarhuri Simo Laine kertoo ja kierrättää meidät tutkimus- ja työtiloissa,
kierros on harvinainen mahdollisuus. Simo Laine kertoo myös mitä orkideoita heillä on.
Kasvihuoneiden sisäänpääsy kuuluu matkan hintaan.
Paluumatkalla käymme Turussa puutarhamyymälässä, jossa voit tehdä löytöjä puutarhaan
laajemminkin.

Matkan alussa Istahdat yhteen Suomen parhaimmista busseista, nautit aamukahvin, teen tai
smoothien.
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Ohjelman alustavasti:
Bussi: Lehtimäen Premium luokan bussi on tällä hetkellä ehkä Suomen laadukkaimpia charter
busseja. Matka on jo elämys.
Premium-luokan huippuvarustelluissa busseissa on mm. miellyttävät nahkaistuimet, reilusti
jalkatilaa sekä valoisuutta lisäävä lasikatto. Matkustusmukavuutta lisäävät erityishiljainen ja
elegantti matkustamo sekä autojen pehmeä jousitus.

8.00 Lähtö Kiasman edestä, ajamme Lohjan ABC- aseman kautta Siuntioon tarvittaessa
9.00 Opastettu kierros Fagervikin kartanon alueella. Käymme kirkossa, puistossa, pajassa ja
museossa.
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10.30 lähtö Fagervikistä
10.40 kahvitauko Lohjalla
12.30 Ruissalon kasvitieteellinen puutarha, mahdollisuus ostaa Ruissalon kasvitieteellisiä
erikoisuuksia. Simo Laineen opastama kierros. Sisäänpääsymaksu kuuluvat matkan hintaan.

13.00 Ryhmä I, (jos osallistujia on yli 30) opastettu kierros kasvihuoneiden takaosaan,
ylipuutarhuri Simo Laine kiertää kanssamme tutkimus- ja työskentelytiloissa. Ainutlaatuinen
tilaisuus !
13.00 Ryhmä II, (jos osallistujia on yli 30), keittolounas ravintola Tammessa, kasvihuoneiden
yhteydessä
14.00 Ryhmä I (jos osallistujia on yli 30) opastettu kierros kasvihuoneiden takaosaan,
ylipuutarhuri Simo Laine näyttää paikkoja
14.00 Rhmä II, (jos osallistujia on yli 30) keittolounas ravintola Tammessa, kasvihuoneiden
yhteydessä
15.00 Lähtö Ruissalosta.
16.00 Puutarhamyymälä, ilmoitamme myöhemmin.
17.30 lähtö kohti Helsinkiä, kahvitauko välissä
20.00 viimeistään Helsingissä
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Hinta sisältää:
Premium luokan bussimatkan, aamukahvin tai teen tai smoothien sekä viinerin tai vastaavan
bussissa. Opastetun kierroksen Fagerviikissä. Pääsymaksun Ruissalon kasvihuoneisiin ja
opastetun erikoiskierroksen kasvatus ja tutkimustiloihin. Keittolounaan Ruissalon ravintolassa,
varattava etukäteen. Käynnin puutarhamyymälässä Turussa.
Hinnat
Jäsenet ja heidän perhheenjäsenet
67 e
Muut
77e
Keittolounas 10 e, varattava etukäteen. Varaus matkavarauksen yhteydessä.
Matkalle on mahdollista ottaa omat picnic eväät mukaan. Aamukahvi, tee tai
smoothie kuuluvat hintaan.

Ilmoittautuminen:
oheisen linkin kautta
https://byte.flomembers.com/suomenorkideayhdistys/events/register/1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4

tai sähköpostilla.
puheenjohtaja@suomenorkideayhdistys.fi

myös puhelimella tavoittaa
puh. 044 281 2189

ps. Retken järjestää Suomen Orkideayhdistys ry, mutta kaikki
kiinnostuneet ovat erittäin tervetulleita
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