JÄSENKIRJE
2/2018
Hyvä Järvenpää-seuran jäsen
Vuoden suurin koitos, Järvenpää-päivä, on jälleen onnistuneesti ohi. Sää suosi ja tapahtumiin riitti runsaasti
osallistujia. Uusin Silkkiuikku julkaistiin tietty myös Järvenpää-päivänä ja tänä vuonna teemana on koulut
Järvenpäässä. Koko kesää ei lomailla, vaan sen aikana on myös seuran järjestämia tapahtumia.
1.7. klo 16

mennään Järvenpään kesäteatteriin katsomaan Miika Nousiaisen kirjoittamaa Maaninkavaaraa,
jonka ohjaa Samuli Reunanen. Liput 20 euroa sisältäen väliaikakahvit.
Varaukset 21.6. mennessä: Leila Saarentaus touhumatkat(at)kolumbus.fi tai p. 040 512 1595

18.8.

Järvenpää-seuralla on oma pöytä Jannen -piknikillä, joka järjestetään kävelykadulla ja torilla .
Luvassa on leppoisaa karnevaalitunnelmaa oheisohjelmineen. Pöytiä isännöivät järvenpääläiset
yhdistykset, seurat, porukat ja yritykset. Vieras on tervetullut mihin tahansa pöytään eväineen.

24.8. - 25.8.

Järvenpää-seuran perinteinen kesäretki suuntautuu tällä kertaa Kymenlaaksoon ja EteläKarjalaan. Matkan aikana tutustumme myös kotiseutuumme liittyviin henkilöihin ja kohteisiin.
Maankuulua Lemin särää on toivottu jo useamman kerran - nyt sitäkin on tarjolla.

MATKAOHJELMA
perjantai 24.8.
08.30
Lähdemme Järvenpään linja-autoasemalta
10.00
Loviisassa aamukahvi tai - tee ja kahvileipä Liisantalossa vanhassa kaupungissa. Tämän "Tuhannen
tuskan kahvilan" isäntäväki on lähtöisin Tuusulasta. Opastetulla kaupunkikierroksella kuljemme
Sibeliuksen jalanjäljillä. Matkamme jatkuu Kotkaan.
12.15
Nautimme lounaan noutopöydästä ravintola Keisarinsatamassa. Ravintola sijaitsee luonnonkauniilla
niemellä paikalla, jossa Kymijoki ja meri kohtaavat. Opastetulla kierroksella tutustumme Martta
Wendelinin lapsuudenmaisemiin. Martta Wendelin syntyi 125 vuotta sitten Karhulan
Sahaniemessä. Käymme myös Katariinan puistossa, Martan lapsuuden leikkipaikolla.
Loppuelämänsä Martta Wendelin asui Tuusulan Annivaarassa. Vierailemme myös Kotkan kirkossa,
jossa on Pekka Halosen alttarimaalaus. Se on maalattu Perttilän talossa Tuusulanjärven tuntumassa.
Matkamme jatkuu Lappeenrantaan
16.30
Majoitumme kaupungin keskustaan, Sokos Hotel Lappeeseen. Vapaa iltaohjelma, omakustanteinen
ruokailumahdollisuus hotellissa.
lauantai 25.8.
Aamiainen hotellissa
10.00
Opastetulla kaupunkikierroksella näemme mm. historiallisen linnoituksen, Saimaan kanavan ja
Suomen suurimman hiekkalinnan. Tutustumme oppaan johdolla Etelä-Karjalan museoon ja
Taidemuseoon. Matkamme jatkuu Luumäelle Kotkaniemeen, Kivijärven maisemiin. Tutustumme
Presidentti Svinhufvudin restauroituna avattuun kotimuseoon. Matkamme jatkuu Lemille, ravintola
Kippurasarveen, jossa nautimme perinteisen säräaterian. Ateriaan kuuluu särää, rieska, voi, makia
soppa, kotikalja ja vesi.
17.00
Lähdemme kotimatkalle, Järvenpäässä olemme noin klo 20.00
Matkan jäsenhinta 230 euroa / henkilö, ei-jäsenet 240 euroa / hlö, minimi 30 henkilön ryhmä.
Lisämaksut: 52 euroa / yhden hengen huone, iltaruokailu valinnan mukaan. Hintaan sisältyy:
- kuljetukset suomalaisella turistibussilla, matkanjohtajan palvelut
- ohjelmassa mainitut opastukset ja pääsymaksut kohteisiin.
- aamukahvi Loviisassa, ruokailut Kotkassa ja Lemillä (säräaterian arvo 33 euroa)
- majoitus yksi yö kahden hengen huoneissa ja aamiainen Lappeenrannassa
Matkaohjelmaan saattaa tulla muutoksia, tarkennukset ja maksuohjeet ilmoittautuneille. Matkan toteutus
yhteistyössä Kymenmatkat ja Touhumatkat, kuljetus Korsisaari-yhtiöt.
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä. Ilmoita myös mahdolliset allergiat: Leila Saarentaus, Järvenpää-seuran
matkavastaava puh: 040 512 1595 tai sähköposti: touhumatkat@kolumbus.fi.
TERVETULOA MUKAAN - TEHDÄÄN JÄLLEEN YHDESSÄ MUKAVA MATKA!

