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Kutsu syysretkelle Hevossillan Museotilalle, Forssaan ja Jokioisten kartanolle 
 

Masku-Seura järjestää lauantaina 22.10.2016 syysretken Hämeeseen, Forssan 
seudulle. Tutustumme mm. Hevossillan Museotilaan, joka on ainutlaatuinen 
yhdistelmä historiaa, perinteitä ja kulttuuria - toiminnallinen museo. Emännän 
keräilyharrastus ja isännän rakentamisinnostus on vuosien varrella luonut 
Hevossillasta kokonaisuuden, jossa eri aikakauden talonpoikaiset esineistöt on 
sijoitettu lukuisiin museorakennuksiin. Kokoelmista löytyy runsaasti käsityöläisten 
helmiä kuten pellavaisia tekstiilejä, ryijyjä, kupariesineitä, keramiikkaa, puuesineitä, 
sepän takomia työkaluja ja erilaisia hevospelejä. Isännän keräilyharrastus on tuonut 
taloon vanhoja traktoreita ja automobiilejä. (ks. mm. Maatilan Pellervo 6-7/2016).  
 
Hevossillassa saamme emännän opastamana kierroksen talonpoikaismuseoalueella, 
pula-ajan pytingissä ja sen jälkeen nautitaan tunnelmallisessa Tallitupa-ravintolassa 
runsas lounasbuffet.  Luvassa myös "Vorssan kiälen" murrenäyte… 
  
Hevossillan jälkeen tutustumme naapurissa Seppo Torkkelin noin 50 vanhan  
moottoripyörän kokoelmaan. Vanhin moottoripyörä on vuodelta 1928.  
 
Tämän jälkeen opastettu kiertoajelu Forssassa. Näemme mm. Axel Wilhelm 
Wahrenin vuonna 1847 perustaman puuvillakehräämön alueen Loimijoen rannassa 
puistoineen. Lisäksi mahdollisuus käydä ostoksilla Finlaysonin tehtaanmyymälässä. 
 
Forssan kiertoajelun jälkeen siirrymme Jokioisille, Jokioisten kartanolle, joka 32 000 
hehtaarillaan oli aikanaan maamme suurimpia tiloja. 1920-luvun maanjaoissa 
kartanosta lohkotiin peräti 950 itsenäistä tilaa. Tutustumme Kartanopuistoon. 
Puiston noin 400 puusta vanhimmat tammet ovat yli 200 vuotiaita.  
 
Jokioisilla näemme myös kapearaiteisen rautatien, joka aikanaan on palvellut alueen 
vilkasta teollisuutta. Se on Suomen ainoa nykypäiviin säilynyt yleiselle henkilö- ja 
tavaraliikenteelle avoinna ollut kapearaiteinen rautatie ja yhä toiminnassa. 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kapearaiteinen_rautatie


Aikataulu: 
 
9.00 lähtö linja-autolla Maskun seurakuntatalolta 
 
10.30 Hevossilta, kierros tilalla ja rakennuksissa, runsas buffet-lounas lähitilojen 
tuotteista 
 
Tutustuminen vanhojen moottoripyörien kokoelmaan 
 
noin 13.15 siirtyminen Forssaan, kiertoajelu oppaan kanssa Forssan keskustassa, 
käydään Finlaysonin tehtaanmyymälässä 
 
Siirtyminen Jokioisille, tutustutaan Jokioisten kartanon Kartanopuistoon, 
museorautatie yms., Jokioisten historiaa ja nähtävyyksiä 
 
Kahvit sopivassa paikassa omakustannushintaan. 
 
Paluu Maskuun n. klo 17.   
 
Retken hinta Masku-Seuran jäsenille 35 euroa, muille 45 euroa (lapset 12 v. 25 
euroa). Hinta sisältää bussin, opastukset sekä buffet-lounaan Hevossillassa. 
 
Ilmoittautumiset (ja mahd. erityisruokavalio)  sähköpostilla viimeistään 15.10. 
postia.seuralle@masku-seura.fi tai puhelimitse 050 520 5353. 

 

TERVETULOA RETKELLE ! 
 
MASKU-SEURA RY 
 

Tatu Kulmala, puheenjohtaja 

 
tatu.kulmala@kolumbus.fi     / p. 050 520 5353 
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