
Ota yhteyttä ja kysy lisää! Suunnittelemme mielellämme  
yhdessä teidän kanssanne mieleenpainuvan retken  
Järvenpäässä.

YHTEYSTIEDOT
JÄRVENPÄÄN TAIDEMUSEO
Kirjastokatu 8
04400 Järvenpää
040 315 3881 
taidemuseo@jarvenpaa.fi

AHOLA
Sibeliuksenväyä 57
04400 Järvenpää
040 315 2213 
ahola@jarvenpaa.fi

SUVIRANTA 
Suvirannankatu 5
04400 Järvenpää 
040 315 3881 
suviranta@jarvenpaa.fi 
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SADEJUOVIA JA PILVISÄTEITÄ 
– taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin  

1.3.–30.9.2019 Järvenpään taidemuseo

Näyttelyn kuraattori  
meteorologi Seija Paasonen
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lä Tervetuloa retkelle Järvenpään museokohteisiin!

Taiteilijakodit 
Ahola ja Suviranta 

avoinna touko-
syyskuussa 

2019

SUVIRANTA 
Suvirannankatu 5
04400 Järvenpää 
040 315 3881 
suviranta@jarvenpaa.fi 



Näyttelyssä päästään tutkailemaan 1800- ja 1900-luvun 
teoksissa esiintyviä säätiloja ja luonnonilmiöitä. Miten pou-
tapilvet on kuvattu taideteoksissa? Näkyykö tietylle ajalle 
tyypilliset luonnonilmiöt kuten komeetat ja kuunpimen-
nykset taideteoksissa? Teoksia näyttelyssä on mm. Albert 
Edefeltiltä, Pekka Haloselta, Eero Järnefeltiltä ja 
Venny Soldan-Brofeldtilta.

Järvenpään taidemuseo on avoinna ympäri vuoden. Näyt-
telyihin voi tutustua aina omatoimisesti tai asiantuntevan 
oppaan johdolla. Katso tarkemmat aukioloajat ja opastus-
vaihtoehdot: www.jarvenpaa.fi/taidemuseo

Sadejuovia ja pilvisäteitä

HINNASTO
Sisäänpääsy 7/6/4€ tai Museokortti, yhteislippu Aholan 
kanssa 9/7/5€. Alle 16-vuotiaat maksutta. 

Perusopastus ja teemaopastus 30€/ryhmä  
+ pääsymaksut max 35 hlö.
Draamaopastus 40€/ryhmä + pääsymaksut max 35 hlö.

TAITEILIJAKODIT

Tuusulanjärven taiteilijayhteisö sai alkunsa, kun kirjailija 
Juhani Aho ja taidemaalari Venny Soldan-Brofeldt muut-
tivat myöhemmin Aholaksi nimettyyn taloon Tuusulanjärven 
rannalle. Pian alueelle muutti myös muita taiteilijoita. 

Aholan näyttelyihin voi tutustua omatoimisesti tai asian- 
tuntevan oppaan johdolla, jolloin talon tarinat heräävät eloon 
aivan erityisellä tavalla. Perusopastuksen lisäksi tarjolla on 
teemaopastuksia ja draamaopastuksia.

Ahola on avoinna toukokuusta syyskuun  
loppuun tiistaista sunnuntaihin klo 11–18.

HINNASTO
Sisäänpääsy 7/6/4€ tai Museokortti, 
yhteislippu taidemuseon kanssa 9/7/5€. 
Alle 16-vuotiaat maksutta.

Perusopastus ja teemaopastus 30€/ryhmä 
max 25 hlö + pääsymaksut
Draamaopastus 40€/ryhmä 
max 25 hlö + pääsymaksut

Järvenpään taidemuseon kevään ja kesän 2019 
näyttelyssä kohdistetaan katseet taiteilijoiden 
maalaamiin taivaisiin ja sääilmiöihin. Näyttely pohjaa 
meteorologi Seija Paasosen keväällä 2018 julkaisemaan 
kirjaan Taiteilijoiden taivaat meteorologin silmin. 

Kuvat:  M
ikhail Olykainen

Kuva: Anne Häm
äläinen/Yle

AHOLA  
–Tuusulanjärven taiteilijayhteisön synnyinpaikka



 

Esimerkkiretkiä
Koko päivän retki
11.00  opastettu kierros Järvenpään taidemuseossa
12.00  lounastauko
13.00  tutustuminen Suvirantaan ja puutarhaan
14.30  opastettu museokierros tai  

draamaopastus Aholassa

Retki Järvenpään taiteilijakodeissa
11.00  Ahola: Elämää taiteilijayhteisössä  

-teemaopastus
12.00  kahvi tai lounastauko
13.15  Suviranta: opastettu kierros Eero ja Saimi 

Järnefeltin ateljeekodissa ja omatoiminen 
tutustuminen puutarhaan

14.30  tutustuminen Sibeliusten Ainolaan

Suviranta on Sibeliusten Ainolan lisäksi toinen autentti-
sena kotina säilynyt huvila Tuusulanjärven rannalla. Tä-
män taiteilijakodin ensimmäinen asukas oli taidemaa-
lari Eero Järnefelt perheineen. Rakennusta ympäröi 
vaikuttava puutarha ja sisällä talossa voi edelleen aistia 
1900-luvun alun tunnelman. 

Suviranta on avoinna touko-syyskuussa tiistaisin, 
torstaisin ja sunnuntaisin klo 11–15 välisenä aikana 
ryhmille ennakkovaruksesta.

OPASTUKSET:
Suvirantaan tutustutaan aina asiantuntevan oppaan
johdolla. Opastus kestää noin 45 minuuttia. 
Opastus pitää varata aina etukäteen. 
Omatoiminen vierailu ei kohteessa ole mahdollista.

HINNASTO
Sisäänpääsy ja opastus 8€/hlö. 
Ryhmän maksimikoko 25 hlö. 
Tätä suuremmat ryhmät jaetaan kahtia. 
Vierailuun kannattaa varata aikaa vähintään 1 h. 

Kuvat: N
iclas W

arius

SUVIRANTA 
– Eero ja Saimi Järnefeltin ainutlaatuinen ateljeekoti

Kysy lisää 
suosituista 

teema- ja draama-
opastuksista!

Kuva: Järvenpään taidem
useo/M

arika Sam
pio-Utriainen


