
Sukuseuran kesäretki 12.8.2017 Tervakosken Puuhamaassa ja Tervaniemessä

Pitkän sateisen jakson jälkeen vihdoin oli luvassa puolipilvistä ja jopa aurinkoistakin säätä. Tätä
viikonloppua oli jo odoteltukin ja jännitimme kuinka moni uskaltautuu retkelle juuri säänkin suhteen.

Ilahduttavan moni osallistui retkelle. Olihan meitä kaikkiaan 38 henkilöä, joista lapsia sekä nuoria oli 18 ja
loput 20 henkilöä oli aikuisia. Eli saimme reippaasti porukkaa kokoon ryhmäalennustakin ajatellen.
Sukuseura sponsoroi sukuseuraan kuuluvan jäsenen lapsen pääsylipun hintaa 10 eurolla. Sponsorirahan sai
yhteensä 12 lasta. Lippujen hinnaksi jäi aikuiselta 23 eur / henkilö ja lapselta 13 eur / henkilö.

...Yksi Suomen parhaista teemapuistoista...

TOIMINNOT : -Vesipuisto
-Muut toiminnot (mm. kiipeily, liikennepuisto ja sisäleikit)
-Veneet ja moottoriradat ….

Monenlaista puuhaa oli puuhamaassa. Sovimme treffit Puuhamaan porteille
klo. 12. Ja koska ovet avautuivat retkikohteessamme klo. 10, olivat jo
ahkerimmat (mm. Janna, Janika, Kaisa, Antti ja Sanna) perheineen siellä
puuhaamassa. Sääkin suosi vesipuistoon menijöitä, olivathan Roni, Sanna ja
Jere iloisesti vilkuttelemassa vesiliukumäkeen mennessään, kun itse tulin
porteille klo. 12.

Ihanaa oli myös, että Sannan perheestä oltiin koolla neljän sukupolven
voimin. Jaanan ja Harrin lisäksi myös isomummi Maija oli mukana
Puuhamaassa ja Tervaniemessä. Reijon tytär Anu oli myös miehensä ja
kolmen lapsensa kanssa Puuhamaassa.  Anua oli myös tosi kiva nähdä niin
pitkästä aikaa.

Puuhamaa antaa loistavat mahdollisuudet omien retkieväiden nauttimiseen. Niinpä ruokailimme
katoksessa, jossa oli pöydät ja penkit juuri sitä varten. Katoksen välittömässä läheisyydessä oli kaasugrillejä,
joissa sai lämmittää ruokaa ja grillata vaikkapa makkaraa. Valmiita ruoka-annoksiakin sieltä sai ostaa. Ja jos

http://www.hame.fi/content/Matkailu/?C=N;O=D
https://www.puuhamaa.fi/


kahvihammasta kolotti, sai kahvin tai jäätelön näppärästi ostettua kioskista, kun ei ruuhkaakaan näin
elokuun viimeisenä aukioloviikonloppuna ollut.

Retkipäivän päätteeksi klo. 18 söimme maittavan ilta-menuun Tervaniemen kartanossa. Ilahduttavaa oli,
että myös puheenjohtajamme Tapio saapui Ritva-vaimonsa kanssa Ruotsinpyhtäältä kanssamme syömään.
Isäntänä kartanossa toimi nykyinen omistaja Heikki Iivonen, joka kertoi Tervaniemen historiasta ja talon
nykyisistä toiminnoista. Tämän upean talon oli paperitehtaan Patruuna Frans Emil Humble rakennuttanut
Matilda-vaimolleen kesämökiksi v. 1886. Juhla- ja kokoustilana uusine hirsimökkeineen tämä kartano on
toiminut v. 1989.

Tervaniemen kartano  Kartanon nykyinen isäntä

Matilda  Historiaa



Maittava ilta-menuu seisovasta pöydästä oli
aikuisilta 30 eur ja lapsilta 15 eur (4 – 12 v.):

Kuvassa meidän menu

Andalusianpossua
Perunamuussi / Duchesse perunat
Kanasalaatti
Tomaatti-mozzarellasalaatti
Leipävalikoima, levite
Kotikalja, maito, vesi

Jäätelö ja kahvi



Ruokailun yhteydessäkin oli kiva huastella ihmisten kanssa ja lopuksi tutustuimme kartanon eri huoneisiin
tarkemmin.

Pisimmän matkan takaa Tervakoskelle taivalsivat Aapo ja
Toini Virroilta sekä Tanja ja Sara Orivedeltä. He tulivat
tapaamaan sukulaisia ja ruokailemaan Tervaniemen
kartanossa sekä yöpyivät hirsimökissä. Osa perheistä lähti
kotimatkalle ja osa pikku hiljaa majoittautuikin mökkeihin.
Seurusteltiin yhdessä ja nautittiin ihanaa Jaanan leipomaa
vadelmakakkua. Mökin saunakin tuli testattua seuraavana
aamunaJ.

Mökkien kunto oli suht´ tyydyttävä yhden yön yöpymistä
ajatellen. Keittiö oli valitettavasti pieni syvennys ja näin

ollen astiasto hyvin puutteellinen seitsemän hengen mökiksi. Yhden mökin osalta siivous oli jäänyt
puutteelliseksi ja siitä annoimmekin isännälle palautetta.

Lämmin kiitos kaikille mukavasta ja reippaasta retkipäivästä!

Irene, Sanna ja Paavo
Sukuseuran huvitoimikunta

Liitteet:
Osallistujalistat ja valokuvia



Kuvia retken varrelta.
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