
            Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f. 

 

 

 
En kulturresa till Mänttä där vi besöker konstmuseet Gösta och 
Serlachiusmuseet Gustaf onsdagen den 19 april 2023 
 
PROGRAM 
Kl. 8.00  startar vi från Åbo busstation och åker mot Mänttä. Vi stannar på vägen och 
 håller en kaffepaus (ingår inte i priset)  
 
KONSTMUSEET GÖSTA 
kl. 12.00 Lunch i Restaurang Gösta  

Lunchen är gjord på säsongens råvaror och består av huvudrätt, grön sallad 
och en liten efterrätt samt kaffe eller te. Bordsservering. 

kl. 13.30  Guidad rundtur på Gösta  
Under rundturen bekantar vi oss med konstmuseet Göstas höjdpunkter både i 
den gamla herrgården och i den nyare paviljongen. Längd ca 1 timme.  

kl. 14.45  åker vi med buss till Serlachiusmuseet Gustaf (3 km) 
 
SERLACHIUSMUSEET GUSTAF 
kl. 15.00  Dramaguidning på Gustafmuseet 

Året är 1951. Vi är en skara arbetssökande som söker anställning vid 
pappersfabriken G. A. Serlachius AB. På huvudkontoret arbetar sekreterare, 
som är självmedvetna och stolta över sin ställning. En av dem introducerar 
gruppen med bestämd hand i husets regler, klädkoden inte att förglömma! 
Under dramaguidningen bekantar gruppen sig med det tidigare 
huvudkontorets historia och med livet i Serlachius-riket. Till slut testas i 
pappersverkstaden, hur papperstillverkningen lyckas i praktiken. 

 Längd ca. 1 timme.  
 
kl. 16.00  Eftermiddagskaffe på Gustafmuseet 
 
Efter kaffepausen finns det möjlighet att besöka museibutiken eller Gustafmuseets 
utställningar: 

 



Utställningen Pappersdjävulen: En starkt dramatiserad utställning som visar den finska 
pappersindustrilegenden G. A. Serlachius liv och affärsverksamhet. Utställningsrutten går 
man självständigt med hjälp av ljudberättelser (engelska och finska). Längd ca en halv 
timme  
 
Ca. kl. 17.15 startar vi hemfärden. Vi stannar på vägen och håller en kaffepaus (ingår inte i 
priset) och tillbaka i Åbo är vi ca. kl. 20.30. 
 
Priset för resan är 95€ och förutsätter att minst 27 personer deltar. Summan betalas in på 
Åbo Svenska Pensionärsklubbs konto FI75 6601 0010 7439 79. Skriv ”Mänttä” i 
meddelandefältet. 
 
I priset ingår bussresan, lunchen på restaurang Gösta, inträdesbiljetterna, guidningarna på 
svenska och eftermiddagskaffet på Gustafmuseet. Guidningarna är på svenska. 
 
Sista anmälningsdagen är fredagen den 24.3.2023 och sista annullerings- och 
betalningsdagen 27.3.2023. Observera att anmälningen är bindande. 
Leena Sjöblom, e-post leena.sjoblom@pp.inet.fi, tel. 040 572 2469 (textmeddelande) tar 
emot anmälningarna. 
 
Annullering av resor: Vi ber alla som deltar i våra resor att observera, att anmälningen är 
bindande efter den angivna sista annulleringsdagen. Annullerar du efter det, måste vi 
tyvärr debitera resan även om du får förhinder. Vi måste nämligen betala våra 
samarbetspartners t.ex. teatern för det antal personer vi har anmält då annulleringstiden 
går ut. Se därför till att era reseförsäkringar är uppdaterade i synnerhet nu under 
coronatider. 
Annulleringen skall göras antingen per e-post eller textmeddelande till den person som tar 
emot anmälningarna och som finns angiven som kontaktperson för resan på vår hemsida. 
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