
Tampereen Seudun Kaatuneitten Omaiset ry:n kesäretki Porvooseen 

 

Yhdistyksessämme on jo perinteiseksi muodostunut tehdä kesäretki johonkin mielenkiin-
toiseen kohteeseen. Vuoden 2011 kohteeksi valittiin nähtävyyksistään kuuluisa, vanha, 
historiallinen Porvoo. Kiinnostus oli niin mittava, että retki piti toteuttaa kahdessa erässä, 
24. ja 30. elokuuta. Molemmat retket toteutettiin samansisältöisinä. 
 
Retkelle lähdettiin Tampereen vanhan kirkon edestä klo 7.00 ja kotiin palattiin klo 22.00. 
Matka Tampereelta Porvooseen kesti lähes kolme tuntia käsittäen yhden pienen jaloitte-
lutauon. 
Porvoossa meillä oli paikallinen opas, jonka johdolla teimme kiertoajelun, kävimme hau-
tausmaalla hiljentymässä ja laskemassa kukkalaitteen sankarihaudalle. Kiertoajelumme 
päättyi Porvoon tuomiokirkkoon, jossa opas kertoi kovia kokeneen kirkon vaiheista. Por-
voon tuomiokirkossa Venäjän keisari Aleksanteri I avasi Suomen ensimmäiset valtiopäivät 
maaliskuussa 1809. Keisari antoi hallitsijavakuutuksensa, jossa hän vahvisti Suomen us-
konnon, perustuslain ja säätyjen oikeudet. 
 
Näistä ajoista Porvoo onkin kasvanut ja kehittynyt viehättäväksi kaupungiksi monine näh-
tävyyksineen. Suomen toiseksi vanhimmassa kaupungissa on asukkaita 48.000. 
Antoisan ja mielenkiintoisen historiallisen kierroksen jälkeen kävimme lounaalla Kiialan 
kartanossa. Kartano sijaitsee 3 km Porvoon keskustasta ja on jo 1920-luvulta ollut vuori-
neuvos J. Ehrnroothin ja perillistensä hallinnassa. Kartano on erikoistunut juhla- ja pito-
palveluun. Lounas olikin erinomainen ja sen nautimme tunnelmallisessa vanhan viinan-
polttimon holvikellarissa. 
 
Lounaan jälkeen tutustuimme kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runebergin museoon ja 
Runebergin pojan Walter Runebergin veistoskokoelmaan. Runebergin koti oli kansallis-
runoilijan ja hänen perheensä koti neljännesvuosisadan ajan. Suomen ensimmäinen koti-
museo avattiin 1882. Museo peruskorjattiin alkuperäiseen asuunsa vuonna 2004. Tämä 
Suomen vanhin kotimuseo pihapiireineen kertoo monipuolisesti 1800-luvun puolivälin 
asumisesta ja elämästä. 
Walter Runebergin veistoskokoelma käsittää yli 100 teosta. Walter Runeberg oli aikansa 
merkittävimpiä kuvanveistäjiä. 
 
Kävimme myös pikaisesti tutkimassa WSOY:n tehtaanmyymälän kirja-antia. Edullista luet-
tavaa löytyikin usean retkeläisen matkakassiin. 
 
Kirjaostosten jälkeen suuntasimme makeisostoksille Brunbergin suklaatehtaalle. Suklaa-
tehtaan juuret ulottuvat 1800-luvulle, jolloin 1871 perustetussa A.W. Lindforsin leipomos-
sa aloitettiin karamellin valmistus. Tuolloin tuotevalikoimaan jo kuului erikoistuotteita ku-
ten hää- ja hautajaiskaramellit.  Vuonna 1928 yrityksen osti porvoolainen Lennart Brun-
berg. Nykyiset tuotteet maitokaramellit, tryffeli, lakritsi ja maitosuklaa ovat hyvin haluttu-
ja. Niinpä meidänkin ryhmämme teki makeita hankintoja kotiin vietäväksi. 
 
Retkipäivämme viimeinen kohde oli Malmgård, Suomen ainoa kartano, joka käyttää linna 
nimeä. Malmgård sijaitsee Pernajassa, 25 km Porvoosta. Linna on ollut saman Creutzien 



suvun hallussa vuodesta 1614. Nykyinen isäntä on kreivi Johan Creutz. Suku on Suomen 
ritarihuoneen kreivillinen suku nro 1. 
 
Malmgårdin linna on erikoistunut luonnonmukaiseen viljelyyn ja luomutuotteiden jalos-
tukseen lähes 500 ha:n suuruisilla pelloillaan. Linna on myös tunnettu matkailukohde. 
Linnan panimossa valmistetaan useita olut- ja siiderituotteita. 
 
Kreivi Johan Creutzin johdolla teimme linnakierroksen ja saimme kuulla linnan mielenkiin-
toisen historian. Panimokierroksella saimme selostuksen oluen ja siiderin valmistuksesta. 
Halukkailla oli myös mahdollisuus ostaa maistiaisia. 
 
Linnan kahviossa meille oli tarjolla spelttipiiras munavoilla kahvin kera. Päivän päätteeksi 
kävimme ostoksilla linnan myymälässä. Tarjolla oli linnan luomutuotteita mm. ryynejä, 
jauhoja, leipiä, hilloja, mehuja sekä olut- ja siiderituotteita.  
 
Kotimatkalle lähdimme aikataulun mukaisesti klo 19.00 kassit täynnä ostoksia ihan ”POR-
VOON MITALLA”. 
 
Vaikka päivä oli pitkä ja istuminen kangistanut jäseniä purkaantui iloinen, reipas ja näke-
määnsä ja kuulemaansa tyytyväinen ”retkikansa” autosta ulos. 
 
Anneli Malmi 
retken suunnittelija- ja johtaja 
Ukkijärven rannalla 25.9.2011. 
 

 
 


