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Hei
Oikein mukavaa uuden vuoden alkua! Tässä jäsenkirjeessä on sinulle tarjolla tuhti tietopaketti ensi
kesän matkasta Karjalaan sekä ohessa vuoden 2019 jäsenmaksutilisiirto.
On kulunut 75-vuotta siitä, kun vanhempamme/ isovanhempamme joutuivat jättämään kodit
Kannakselle. Vuoksenranta-seura ja Antrea Seura järjestävät ensi kesäkuussa yhteisen
muistojuhlamatkan Karjalaan. Yksityiskohtia on vielä avoinna, mutta tapahtuman runko on selvillä.
Toivomme paikalle suurta joukkoa juhlaväkeä, joten sitovat matkavaraukset on lyötävä kiinni
28.2.2019 mennessä. Edellisellä kerralla vuonna 2014 juhlaväkeä oli paikalla n. 200 henkilöä.
Matkavaihtoehtoja on 3 erilaista
Torstai 6.6.- sunnuntai 9.6.
4 pv (3 yötä) n. 330 €/ hlö to-su majoitus Hotelli Victoriassa
Siivoustalkoomatka (hinta sis. Vuoksen Säätiön ja oman seuran matkatuen 100€, nuoret alle 30-v.
talkoolaiset voivat vähentää tuosta vielä lisätukea 100 €). Siivoustalkoopäivä on perjantai 7.6.
Matka on avoin kaikille Vuoksenrannan ja Noinmäen kirkkomaiden siivoustalkoista kiinnostuneille.
Talkoolaisia tarvitaan, jotta paikat saadaan juhlakuntoon. Erillistä Vuoksenranta-seuran
siivousmatkaa ei toukokuussa järjestetä. Torstaimatkalaisilla on lauantaina mahdollisuus
kotikyläkäynteihin. Lauantai-iltana yhteinen päivällinen hotellilla. Sunnuntaina juhla.
Perjantai 7.6. – sunnuntai 9.6.
3 pv (2 yötä) n. 280 €/ hlö pe-su, majoitus Hotelli Viipurissa
Lauantaina 8.6. on mahdollisuus matkustaa tutustumaan entisiin kotikyliin. Matkat pyritään
järjestämään paikallisin kulkuneuvoin, kunhan ilmoittaumisvaiheessa ensin selviää, minne
kaikkialle olisi lähtijöitä/ toiveita. Kotikylämatkat järjestetään teiden kunnon ja aikataulujen
puitteissa omakustanteisesti. Lauantai-iltana yhteinen päivällinen hotellilla. Sunnuntaina juhla.
Lauantai 8.6. - Sunnuntai 9.6.2019
2 pv (1 yö) n. 225 €/ hlö la-su, majoitus Hotelli Druzhbassa
Lauantaina saapuvilla on iltapäivällä tilaisuus tutustua Viipuriin. Lauantai-iltana yhteinen päivällinen
hotellilla. Sunnuntaina lähdetään hyvissä ajoin heti aamiaisen jälkeen kohti juhlapaikkoja.
10.00
Seppeleiden laskut ja hartaushetki Antrean kirkonmäellä.
12.00
Jumalanpalvelus Vuoksenrannan kirkossa, rovasti Irma Kalke, pastori Soile Salorinne
ja pastori Antti Mustonen
Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleen lasku Vuoksenrannan kirkolla
13.00
Maastoruokailu
14.30
Pääjuhla ja ohjelmaa Vuoksenrannan kirkossa
Juhlapuhe, Karjalan Liiton pj. Pertti Hakanen, musiikkia, ohjelmaa
16.00
Lähtö rajalle

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista, koska tässä vaiheessa kukaan ei voi ennustaa
kesäistä kuntoaan. Tarkat bussien aikataulut ja lähtöpaikat ilmoitetaan ilmoittautuneille
myöhemmin, nyt toimitaan majoituksen varauskiintiöllä.
Hinnat sisältävät bussimatkan (lähtöpaikat tarkentuvat vielä ilmoittautuneiden mukaan, mutta
alustavasti Sysmä-Lahti ja Riihimäki-Helsinki -suunnat), ryhmäviisumin, rekisteröintimaksun,
hotellimajoituksen aamiaisella 2 hh:ssa, 1 x lauantai-iltana yhteisen päivällisen hotelleilla,
juhlaohjelman ja maastolounaan. Omasta viisumista hyvitys 70 €/ hlö. Yhden hengen huoneen
lisämaksu 30 €/ yö.
Hinnat on laskettu v. 2018 hintatason mukaan ja pieniä muutoksia saattaa vielä tulla. Matkapaikan
varmistamiseksi kannattaa ilmoittautua heti!

Ilmoittautumiset 28.2.2019 mennessä ja lisätietoja:
Armi Marklund, puh. 040 7764 094, armi.marklund@gmail.com tai satu.stirkkinen@gmail.com,
puh. 040 826 1075.
Ilmoittautuneille lähetetään lasku ja matka tulee maksaa 31.3.2019 mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan matkustajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja lähtöpaikkakuntatoive sekä matkan kesto. Lisäksi onko oma viisumi vai ryhmäviisumi. Jos
haluat lauantaina kotikylämatkalle ilmoita mihin kylään/ taloon haluat päästä. Ilmoittautuneille
lähetetään tarkempi matkainfo ja ryhmäviisumiin tarvittavien tietojen keruulomake sekä lasku.
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matka-Niinimäki Oy.
Omatoimimatkalaisten ryhmät ovat myös tervetulleita juhlaan. Ilmoittakaa etukäteen kuinka
monelle haluatte varata ruokailun. Ruuan hinta on 20 €/hlö.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Juhlatoimikunnan puolesta ja matkaa odotellessa,
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