Släktföreningen Svinhufvud af Qvalstads utfärd till Pehr Evinds och Ellens
Kotkaniemi lördagen 13.8.2011

Kotkaniemis karaktärsbyggnad är veterligen planerad av Lars Sonck. Kotkaniemi var Pehr Evind Svinhufvuds och Ellen Svinhufvuds (f. Timgren, Pehr Evinds
småkusin genom sin mor Alma Svinhufvud) hem fr.o.m. år 1908, då Pehr Evind valdes till häradsdomare i Lappee, från vilken tjänst han landsförvisades till
Sibirien 1914. Från Kotkaniemi skötte han sina statliga uppdrag i egenskap av prokurator 1917, senatens ordförande 1917-1918, riksföreståndare 1918,
statsminister 1930-1931 och som president 1931-1937.

På vägen från Helsingfors till Kotkaniemi stannar vi vid UPM Kymmenes yrkesskola, där direktören för UPMs kulturstiftelse, kulturrådet Eero
Niinikoski presenterar skolans festsal, i vilken de stora porträtten av P.E. Svinhufvud och C.G.E. Mannerheim målade av Eero Järnefelt är
upphängda. Vårt nästa mål är självständighetsminnesmärket vid Luumäki station som restes för att hedra Pehr Evinds deportering till Sibirien,
sedan besöker vi Pehr Evinds och Ellens grav på Luumäki gravgård och därifrån kör vi till Kotkaniemi.
På Kotkaniemi beser vi utställningen ”Små berättelser om en storman – P.E. Svinhufvud i släktingarnas minnen ” som producerats som ett
inslag till Ukko-Pekkas 150-års jubileum (f. 15.12 1861 på Rapola). Hurdan far och farfar/morfar var Pehr Evind, vilka var hans kära intressen
och hurdant var livet i Luumäki. Utställningen består av minnen, fotografier och föremål från släkten och baserar sig på intervjuer gjorda under
våren 2011. Utställningen är sammanställd av fotokonstnär Elina Brotherus (Pehr Evinds och Ellens dotter Gretels och Alexander Sommars
äldsta son Pehrs och Aino Sommars näst äldsta dotter Ulla-Britas och Jaakko Brotherus dotter) och konsthistoriker Leena Svinhufvud ( PehrEvinds och Ellens son Einos och Gurlis äldsta son Pekkas och Elinas yngsta dotter). På Kotkaniemi skall vi också inta en lunch.
Anmälan sker genom betalning av deltagaravgift på släktföreningens Nordea konto Nr 131335-421 (internationalla formatet
FI50 1313 3500 000421, bank kod NDEAFIHH)
Vuxna 45 euro, ungdomar mellan 15-18 år 35 euro och under 15 år 25 euro. (De som kommer med egen bil betalar
respektive 30 euro, 20 euro och 10 euro.
Anmälan bör ske senast den 27.7.2011. Obs! namn och ålder på deltagarna skall angivas i

betalningsanvisningens anmärkningsfält.
Om du vill vill stöda släktföreningens verksamhet kan du även köpa Maritta Pohls bok om Ellen Svinhufvud ”Ellen Svinhufvud –
Säätyläisnainen maalta” (publiceras den 16.5.2011) till priset av 35 euro levererad till bussen (beställaren inbesparar de
uppskattade leveranskostnaderna, Otava räknar med att bokhandelspriset blir €33 - €35). Betalningen bör ske senast 27.7
medelst en separat betalningsanvisning på släktföreningens konto Nr 131335-421 (FI50 1313 3500 000421, bank kod
NDEAFIHH). OBS! skriv ”Ellen till Kotkaniemi -bussen ” i denna separata betalningsanvisnings ‘meddelande’ fält
Busresans rutt samt grov tidtabell:
- Avgång den 13.8.2011 kl. 09.00 med buss från hållplatsen för abonnerade bussar vid Mannerheims staty. Ankomst
till Kuusankoski, UPM Kymmenes yrkeskola kl. 10.45. (Dem till kännedom dom kommer med egen bil adressen
Marskinkatu 3, Kouvola)
- Körning Kuusankoski – Luumäki station kl 11.30 – 12.30
- Körning Luumäki station – Luumäki kyrka kl 12.45 – 13.00
- Körning Luumäki kyrka – Kotkaniemi kl 13.15 – 13.30
- Körning Kotkaniemi – Helsingfors kl 16.00 – 18.30
Med vänlig hälsning
Kim Luotonen och Erkki Mattila
OBS: Ifall de slutliga kostnaderna skulle överstiga de uppskattade kostnaderna, debiteras överskottet kontant av deltagarna 13.8.
För de som eventuellt behöver övernattning i Helsingfors är nära belagna hotel Vaakuna, Holiday Inn City Centre, Presidentti,
Scandic Simonkenttä, Hotel Arthur, Radisson Blu Plaza, Helka. Kan bokas via t.ex. www.booking.com tai hotels.com/Helsinki

