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Kesäpäivä Porvoossa 4.8.2012 
 
 
Hinkan sukuseuran kesäpäivä 4.8.12 vietettiin Porvoon kauniissa maisemissa ja kauniissa säässä. 
Lähdettiin 30 hengen tilausbussilla Helsingistä Kiasman edestä klo. 10:30 Åbergin linjalla. Porvoon 
keskustasta Rihkamatorilta liittyi seuraamme opas Brita Rantanen (Porvoo Tours Oy). Kierreltiin 
hänen opastuksellaan bussilla Porvoon eri kaupungin osissa eli tutustuttiin eri rakennustyyleihin eri 
aikakausilla. Hän esitteli myös koulut, joita Porvoossa on useita jo kaksikielisyydestä johtuen. Koko 
porukka jalkauduttiin vanhassa kaupungin Tuomiokirkon kohdalla ja sanoimme kuski-Mikolle hei 
heit! Käveltiin vanhan kaupungin sydämeen vanhaa kuninkaan tietä pitkin, jota myös osan matkaa 
bussillakin ajoimme. Kahvit juotiin myös Porvoon vanhassa kaupungissa n. klo. 13 kahvila 
Helmessä. Siellä tarjoiltiin meille Porvoon oman Paahtimon kahvia herkullisen sämpylän kera. 
 
Tämän pienen hengähdystauon jälkeen oli vapaata ohjelmaa klo. 16 saakka. Pienet putiikit olivat 
avoinna lauantaisin klo. 16.00 asti, jotka kiinnostivat varmasti useita meistä. Oli mukavaa käydä 
kurkistamassa Vanhaa Paahtimoa joen varrella kävellessä, sekä viettää aikaa muutenkin terassilla 
istuen kauniissa jokimaisemassa ja vaihtaa kuulumisia sukulaisten kanssa. JL Runebergin kotimuseo 
oli myös muutaman retkeläisen retkikohteena. 
 
Paluu alkoi klo 16.00 J.L. Runeberg-laivalla, joka lähti kohti Helsinkiä matkustajasatamasta 
Aleksanterinkadun sillan eteläpuolelta.  Laivalle Jalo ja Maija oli tilannut yhteisruokailun 
sukuseuran kustantamana, kuten myös kahvitkin oli sukuseuran kustantamana kahvila Helmessä.  
Laivalla saimme käyttöömme ruokailua varten kaksi salonkia (vihreä ja keltainen). Laivalla saimme 
nauttia muutaman kappaleen verran hanurimusiikista. Merenkäynti oli loppumatkasta aika 
voimakasta, mutta matka meni siitä huolimatta oikein hyvin. Parille lapsista tuli hieman huono olo. 
Perillä Helsingissä olimme Kauppatorin Linnanlaiturissa n. klo. 19.30. 
 
Höyrylaiva J.L.Runeberg on rakennettu v. 1912.  Joka talvi innokkaat omistajat entisöivät laivaa 
sen kotisatamassa Porvoossa.  Matkustajakantavuus on max.  220 henkeä. 
Laivassa oli täydet anniskeluoikeudet. Kinkkukiusaus / kalakeitto salaatin ja leivän kera oli oikein 
hyvää ja sitä oli riittävästi.  
 
Matkan hinta oli:   aikuiset  40,-      

eläkeläiset 35,-  
lapset 30,-  ( 7-16  v.) 
Lapset alle 7 v.  maksutta 
 

Toivottavasti kaikilla oli mukava päivä ja erityiskiitokset sieltä kaukaa Tampereen suunnasta retkelle 
tulleille sukulaisille! 
Harmittavaa oli tietenkin, että retken ajankohta sattui juuri sellaiseen viikonloppuun, kun jollain oli 
perhejuhla ja jollain sovittuja menoja vuosittaisen Jyväskylä-rallin suhteen. Toivotaan, että ensi 
kerralla ajankohta olisi sopivampi. 
 
Huvitoimikunnan puolesta Kiitos ja Hyvää syksyä toivottaen, 
Irene Nurmi 
 


