Palautteita Villa Kokkosen isäntäparille:
“Vierailu Villa Kokkosessa oli kuin paketti,
johon on taitavasti koottu suomalaisen klassisen
musiikin ja rakennustaiteen parhaat palat.”
“Villa Kokkonen -flow vyöryi musiikin myötä
saliin, koskettaen taatusti jokaista kuulijaa,
kaikki muu unohtui.”
“Kun kuulin Elinan ja Antin esityksen ensimmäiset
sävelet, iho meni kananlihalle. Tuntui uskomattomalta istua ateljeessa, joka täyttyi musiikista
lattiasta kattoon. Runsaudensarvesta tuli Kokkosta,
Sibeliusta, Erkkoa ja Leinoa. Bravo!!”
“Villa Kokkonen on paikka, jossa kerrankin
nähtävyys-museo-musiikki ELÄÄ!”
“Ihana paikka, ihana isäntäväki. Tätä
suosittelemme kaikille, niin suomalaisille kuin
Suomessa käyville.”
“Loistava yhdistelmä arkkitehtuuria ja
musiikkia. Isäntäpari tarjoaa mahtavia musiikkikokemuksia vieraille.”
“Ihanaa musiikkia ja mukavia tarinoita
mahtavassa paikassa.”
“Erittäin upea paikka, jonka kruunaavat
isäntäpari Antti ja Elina.”
“Paras Aalto-talo Suomessa.”
“Ehdottomasti paras kierros, jossa
olemme käyneet.”
“Kiitokset suomalaisen kulttuurin ja
musiikkikulttuurin ehdottomasta huipusta,
jonka saimme kokea Villa Kokkosessa
Elinana ja Antin esittämänä!”

TAITEILIJAKOTI VILLA KOKKONEN
Tuusulanjärven taiteilijayhteisön nuorin
talo on Alvar Aallon suunnittelema koti,
jossa säveltäjä Joonas Kokkonen asui
1969-1996. Talo on toiminut yksityisesti
ylläpidettynä Aalto-nähtävyytenä ja
konserttijärjestäjänä 1.6.2009 lähtien.

Antti A. Pesonen
Aalto-nähtävyyden johtaja, yht.maist.,
oopperalaulaja

Elina Viitaila
Mestart Oy:n toimitusjohtaja,
musiikin maisteri, pianisti
--------------------------------------------------------Taiteilijakotikierrokset, konsertit, perhejuhlat
noutopöytätarjoilut ja kauppa
Osoite: Tuulimyllyntie 5, Vanhankylänniemi,
04400 Järvenpää
--------------------------------------------------------Puh. +358 (0)41 4326 166
info@villakokkonen.fi
www.villakokkonen.fi
www.instagram.com/villakokkonen
www.tripadvisor.fi & www.tripadvisor.com
www.facebook.com/AlvarAaltoVillaKokkonen
www.iconichouses.org/houses/villa-kokkonen

Alvar Aallon harvinaisuus

TAITEILIJAKOTI

• Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen
ovat luoneet säveltäjä Joonas
Kokkosen entisestä kodista monipuolisen ympärivuotisen vierailukohteen
• Talo toimii Aalto-nähtävyytenä,
kulttuurikohteena ja konserttijärjestäjänä
• Villa Kokkonen tarjoaa vierailleen
mahdollisuuden matkailukokemukseen, jossa museo-, konserttija ravintolakäynti yhdistyvät
toisiinsa täysin uudella, ainutlaatuisella tavalla
• Villa Kokkonen on mukana Iconic
Houses -verkostossa, johon kuuluu
Fallingwater, Villa Savoye ja Villa
Mairea sekä monia muita maailman
tunnetuimpia talomuseoita

TAITEILIJAKOTIKIERROKSET VILLA KOKKOSESSA

Taiteilijakotikierroksia,
konsertteja &
syntymäpäiväjuhlia
Tervehdys Elinalta ja Antilta!
Villa Kokkonen on mestariarkkitehti Alvar
Aallon suunnittelema koti, jossa säveltäjä
Joonas Kokkonen asui 27 vuotta. OOOOOO
Järvenpään kaupungin omistama talo on
toiminut yksityisesti ylläpidettynä Aaltonähtävyytenä, kulttuurikohteena ja konserttijärjestäjänä 1.6.2009 lähtien.OOOOOOOOO
Kun Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen asettuivat Villa Kokkosen peräsimeen, taiteilijakodissa alkoi uusi aikakausi: OOOOOOOO

• Opastetusta kierroksesta tuli taiteilijakotikierros, joka huipentuu aina korkeatasoiseen konserttihetkeen.
• Alvar Aallon rakennustaiteesta, pihapiiristä
ja Tuusulanjärvestä tuli arkkitehtuurinähtävyys. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
• Tyhjään varastohuoneeseen ideoitiin
kauppa ja uima-altaasta tehtiin
taivaan-peili.
• Joonas Kokkosen kotikeittiöstä tuli Eviran
tarkastama elintarvikehuoneisto.
OOOOOO

Antin opastuksella tutustutaan taiteilijakodin ja sen
puutarhan muodostamaan kokonaisuuteen. Tuusulanjärvikin on osa Villa Kokkosen ainutlaatuista kulttuurimaisemaa. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Pihakierroksen jälkeen siirrytään taiteilijakodin upeaan
ateljeehen nauttimaan musiikin ja arkkitehtuurin
ihmeellisestä yhteisvaikutuksesta. Elinan ja Antin
musiikkiesitykset ovat niin lumoavia, että yleisö pian
unohtaa olevansa vain opastetulla kierroksella.
Vierailuun on helppo liittää ihania tarjoiluja, jotka
nautitaan taiteilijakotikierroksen jälkeen. OOOOOOO
Yksittäiset kävijät ja ryhmät voivat tulla vierailulle
Villa Kokkoseen ympäri vuoden joko varaamalla/
tilaamalla taiteilijakotikierroksen tai osallistumalla
ilman varausta yleisölle avoimille taiteilijakotikierroksille.

“Kiitos Elinalle ja Antille loistavasta tunnelmasta ja
musiikista upeassa Villa Kokkosessa. Ruoka oli taivaallista ja läsnäolonne riemukasta äitini 80-vuotissyntymäpäivillä!” OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

TARJOILUT VILLA KOKKOSESSA OOOOOOOOOOO
“Mistä pitopalvelusta Villa Kokkosen tarjoilut tulevat?”
Vaikka Alvar Aalto ei suunnitellut maailman hienoimpia keittiöitä, voimme ylpeinä kertoa maailmalle, että
Villa Kokkosen oma keittiö toteuttaa mitä ihanimmat
ja herkullisimmat tarjoilut kaikenkokoisiin tilaisuuksiin.
“Saako parhaissa ravintoloissakaan tätä parempaa?”,
on moni aidosti ihmetellyt makunautintojemme äärellä
ja yrittänyt saada mukaansa salaiset reseptimme.
On jäänyt yritykseksi.... OOOOOOOOOOOOOOOOOO
KAUPPA VILLA KOKKOSESSA OOOOOOOOOOOO

KONSERTIT VILLA KOKKOSESSA OOOOOOOOOOO
Villa Kokkosta voi hyvällä syyllä kutsua Musiikin kodiksi,
koska sen sydämenä on Alvar Aallon suunnittelema
konserttisali ja arvoflyygeli, jonka Suomen Akatemia
lahjoitti aikoinaan säveltäjä Joonas Kokkoselle. OOOO
Elina ja Antti järjestävät vuosittain n. 15 yleisölle
avointa konserttia kakkukahvien kera. OOOOOOOOO
Joulun aikaan Villa Kokkonen on kasvattanut suosiotaan ryhmämatkailukohteena unohtumattomien
tilauskonserttien ansiosta. OOOOOOOOOOOOOOO
PERHEJUHLAT VILLA KOKKOSESSA OOOOOOOOO
Taiteilijakoti Villa Kokkosessa perhejuhlat ovat kodikkaita ja uskomattoman lämminhenkisiä tapahtumia. Elina
ja Antti huolehtivat aivan kaikesta: juhlatilasta, ohjelmasta ja tarjoiluista. Kauniisti somistettu taiteilijakoti,
sen keittiön loihtimat tarjoilut ja isäntäparin musiikkiesitykset juhlistavat juhlaasi mieleenpainuvalla tavalla:

Villa Kokkosen erikoisuudet eivät lopu siihen, mitä
edellä on kerrottu taiteilijakotikierroksista, konserteista ja syntymäpäiväjuhlista. OOOOOOOOOOOOOOO
Talossa nimittäin toimii oikea kahvi- ja teekauppa,
jossa isäntäpari myy vierailleen erinomaisia kahvi- ja
teetuotteita. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Kaupasta on saatavilla paljon muutakin: esimerkiksi
Elinan kutomia Villa-tossuja, pikkuleipiä, postikortteja,
suklaata ja kynttilöitä. OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Jos haluat tarjota taiteilijakotikierroksen tai konsertin
(yllätys)lahjana, voit ostaa meiltä lahjakortin ystävällesi, puolisollesi tai kumppanillesi. OOOOOOOOOOO
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Villa Kokkosen kauppa on avoinna kaikkien OOOOOO
talossa järjestettävien tilaisuuksien aikana. OOOOOO
P.S. Ostoksille pääsee helposti myösoooooooooo
sopimuksen mukaan, koska elämämmeooooooo
pyörii Villa Kokkosessa 24/7. OOOOOOOOOOOO

