
Kokemäen Setälät ja muut Itsenäisyyssenaatin suvut senaattori E.N. 
Setälän vuoden 1918 pakomatkalla la 8.6.2019 klo 9.00-17.00

Senaattori E.N. Setälä joutui pakenemaan Helsingistä tammikuun lopulla 1918, kun 
punaiset aloittivat kapinan. Osa senaatista pääsi heti tai viiveellä Vaasaan, Setälä lähti
viime tingassa junalla Porvooseen ja sieltä Askolaan maatilalleen. Pakomatka jatkui 
muutamien päivien jälkeen seuraavat 3 kk, käsittäen majoittumiset vaihtelevan 
pituisena 5 eri paikassa: Skavarböle > Emäsalo > Haikko > Kulloo > Treksilä. 

Sukuseura järjestää nyt jäsenilleen historiallisen kiertomatkan, jossa vieraillaan 
samaisissa kohteissa kuvan mukaisessa järjestyksessä.

Kohteet:
1) Kulloon kartano
2) Treksilän kartano (oa)
3) Prestbackan pito-
kartano ja Hovi-tila
4) Skavarbölen kylä
5) Emäsalon maja
6) Haikon kartano
X) Ilolan kartano (oa)

Lähtö ja paluu:
Kiasman turistipysäkki 

Hinta: 
30 € (aikuinen)
20 € (lapsi 6-10 v)

Matka toteutetaan 66- 
paikkaisella bussilla 
(Ventoniemi Oy), jossa 
ilmastointi, wc, wifi  ja 
hyvät av-laitteet matkan 
ja siirtymien aikaisia 
videoesityksiä varten. 
Kaikki saavat matkaan  
ja sen kohteena olevia 
paikkoja ja niihin 
liittyviä historian 
henkilöitä kuvaavan 
vihkosen.

oa = ohiajo, saatetaan pysähtyä, mutta emme pääse kohteeseen sisälle

Seuraavalla sivulla / kääntöpuolella alustava matkaohjelma ja aikataulu, johon saattaa tulla vielä 
pieniä muutoksi matkan järjestelytyöryhmän toimesta (pj Markku Aalto-Setälä, Carl Frey/Frey-suku
ja prof. Martti Häikiö).                              1 (2)
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Alustava matkaohjelma ja aikataulu:

9.00 Lähtö Kiasman turistipysäkiltä (3,9 km / 14 min)
9.15 Merikatu 1 / Vuorikatu 8 (oa)
9.30 Ajo kohti Kulloon kartanoa / Porvoo (42,5 km / 41 min)
10.15 Kulloon kartano (30 min)
10.50 Ajo kohti Treksilän kartanoa (6,5 km / 10 min)
11.00 Treksilän kartano (oa, pysähdys, ei vierailua)
11.10 Ajo kohti Prestbackaa, Askola (22,6 km / 23 min)
11.40 Prestbacka, Askola (60 min)

(esittely, keittolounas, yhteiskuva, KS-vuosikokous)
12.50 Ajo Hovin tilalle (2,1 km / 5 min)
13.00 Hovi-tila (30 min)
13.30 Ajo kohti Skarvarböleä (Ilolan kartano, oa) (31,9 km / 38 min)
14.10 Skavarböle (10 min)
14.20 Ajo kohti Emäsaloa (27,1 km / 32 min)
15.00 Emäsalo (10 min)
15.10 Ajo Haikkoon (12,0 km / 16 min)
15.30 Haikon kartano (45 min)

(kahvi, esittely)
16.15 Ajo kohti Helsinkiä (51,8 km / 46 min)
17.00 Kiasma

Matkaa pituus yhteensä noin 200 km / ajoaikaa noin 3 t 45 min.

Ilmoittautuminen bussimatkaan joko pj Markku Aalto-Setälälle (mas@kolumbus.fi 
tai 050-555 3760) tai talousvastaava Risto Setälälle (risto.a.setala@gmail.com tai 
050-557 7858) viimeistään su 19.5.2019.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestetyksessä ja mukaan mahtuvat saavat tästä  vah-
vistusilmoituksen, jonka jälkeen tulee suorittaa ao. maksu mukana tulevan ohjeen 
mukaisesti (jäsenmaksu oltava myös maksettu) viimeistään 31.5.2019. Hinta kattaa 
bussikuljetuksen, vuosikokouspaikan lounaan Askolassa sekä kahvitarjoilun Hai-
kossa. Ilmoita myös lounasvaihtoehto (A vai B, kts. vuosikokousohjelma) ja 
mahdolliset ruokailurajoitteet (L/G).

HUOM! Sukuseuran vuosikokous pidetään Askolan Prestbacka-pitokartanossa ja on 
myös osa bussimatkaa. Kokouspaikalle voi luonnollisesti saapua myös omia aikojaan 
(ilmoittauduttava) ja nauttia lounas omakustanteisesti (vain käteismaksu). Nämä vain 
vuosikokoukseen osallistuvat ovat bussiretkeläisten lisäksi tervetulleita tutustumaan  
Hovi-tilaan, joka oli Setälän omistuksessa pakomatkan aikaan vuonna 1918. 

HUOM! Vuosikokouksen ja lounastarjoilun etenemisaikataulu voi osaltaan vaikuttaa 
bussikiertomatkan aikataulun pitämiseen. Yritetään pysyä aikataulussa! Tervetuloa!
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