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Hyvä Järvenpää-Seuran jäsen!
Kesä on jo alkanut kovalla vauhdilla ja on perinteisen kesäkirjeen vuoro
Alkuvuosi on kulunut perinteiseen tyyliin. Teatteriretki tehtiin Järvenpään teatteriin ja siellä nähtiin Gogolin
Päällystakki. Kevätkokous pidettiin Vanhankylän kartanossa, jossa kuultiin Uuden Vanhiksen kuulumiset.
Järvenpää-päivänä sää suosi ja kävelykatu Janne oli täynnä innokkaita järvenpääläisiä yhdistyksiä
esittelemässä toimintaansa. Kaksi näytöstä ”Vanhoja valokuvia” elokuvateatterissa Studio 123:ssa veti
yleisöä. Lavaohjelmakin sai katsomon täyttymään jokaisen esiintyjän kohdalla, olihan juontajana itse Peppi
Pitkätossu. Ohjelmassa oli myös opastettuja kävelykierroksia. Silkkiuikku julkaistiin tietty myös Järvenpääpäivänä. Teemana tällä kertaa monia koskettava liikunta ja urheilutoiminta Järvenpäässä.
Nyt suunnataan katseet tulevaan kesäretkeen, joka tehdään Naantaliin ja Turkuun.
JÄRVENPÄÄ-SEURAN KESÄRETKI LÄNSI-SUOMEEN 19. - 20.8.2016
Alustava matkaohjelma:
perjantai 19.8.
8.00 lähtö tilausbussilla Järvenpään linja-autoasemalta. Liedossa tutustuminen Pyhän Pietarin keskiaikaiseen
kirkkoon, jossa Eero Järnefeltin alttarimaalaus.
Vilkkimäen meijerissä on tarjolla kakkukahvit ja monenlaisia myyntituotteita. Mahdollisuus on tutustua myös
Suomen monipuolisimpaan kahvimuseoon.
Matka jatkuu aurinkoiseen Naantaliin. Rantaravintolan maittavan buffet-lounaan jälkeen ohjelmassa on
tutustuminen oppaan kanssa Tasavaltamme presidentin kesäasunnon Kultarannan puutarhaan ja kävelykierros
vanhassa kaupungissa.
Illan viiletessä matka jatkuu Suomen ensimmäiseen pääkaupunkiin, Turkuun.
Majoittuminen Hamburger Börs - hotelliin kaupungin keskustassa ja vapaa iltaohjelma.
lauantai 20.8.
Aamiainen hotellissa, vapaata aikaa aamupäivällä esim. torikierros, apteekkimuseo tai föriajelu. Hotellilta
lähtö bussilla opastetulle kierrokselle Turun Tuomiokirkkoon ja kaupungille. Matkan varrella mm. Suomen
Joutsen ja kohua herättänyt Paavo Nurmen näköispatsas.
Lounaaksi on tarjolla Saaristolaispöydän antimia parhaaksi kesäravintolaksi valitussa Vaakahuoneessa.
Sibelius-museossa kerrotaan säveltäjämestarin elämästä ja musiikista. Esillä on myös mielenkiintoinen
soitinkokoelma.
Turun palosta säästyneessä Luostarinmäen käsityöläismuseossa voi tutustua kahden vuosisadan takaiseen
elämään kaupungissa. Museolla on myös kahvila ja museokauppa.
Takaisin Järvenpäässä ollaan noin klo 20.00.
Matkapaketin hinta Järvenpää-Seuran jäsenille 190 euroa / hlö (muut 200 euroa / hlö). Hintaan sisältyy:
Tutustuminen ja opastukset matkaohjelman mukaisiin kohteisiin, majoitus kahden hengen huoneissa,
aamiainen ja kaksi lounasta sekä kahvit Vilkkimäen meijerissä, kuljetus suomalaisella turistibussilla ja
matkanjohtajan palvelut. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 40 euroa / hlö. Matkaohjelmaan saattaa vielä
tulla muutoksia. Sitovat ilmoittautumiset 10.7. mennessä: Leila Saarentaus, email: touhumatkat@kolumbus.fi,
gsm: 040 512 1595 (varmimmin aamupäivisin ja klo 17.30 jälkeen). Tarkempi ohjelma ja lasku lähetetään
ilmoittautuneille.
TERVETULOA MUKAAN - TEHDÄÄN JÄLLEEN YHDESSÄ MUKAVA MATKA!
Tulevia tapahtumia:
Viime vuodesta jo tuttu Jannen piknik-tapahtuma järjestetään 13.8. kävelykadulla. Kaikki ovat tervetulleita
tilaisuuteen! Paikallislehdissä lisää tapahtuman kulusta lähempänä ajankohtaa. Järjestäjänä Sykettä ja
Sinfoniaa -yhdistys, www.sykettajasinfoniaa.
Järvenpään yhteiskoulun senioriyhdistyksen jokavuotinen symposium on 1.10.2016 ja aiheena:
"JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU - WESTERMARCKIN KOULU"

