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2/2019
Hyvä Järvenpää-seuran jäsen
Järvenpää-päivä oli jälleen menestys pienestä sateenuhkasta huolimatta. Uusin Silkkiuikku julkaistiin
perinteisesti myös Järvenpää-päivänä ja tänä vuonna teemana on rautatien merkitys Järvenpäässä. Koko
alkanutta kesää ei lomailla, vaan sen aikana on myös seuran järjestämia tapahtumia.
14.7. klo 16 Eppu Nuotion kirjoittama musiikkinäytelmä Rakkautta Aholassa- esitys on Järvenpään
kesäteatterissa Vanhankylänniemessä. Lipun hinta 20 euroa sisältäen väliaikatarjoilut.
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä Leila Saarentaus, touhumatkat@kolumbus.fi tai 040 5121595.
8. - 11.8.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään tänä vuonna Tuusulassa. Samalla juhlistetaan
70 vuotta täyttävää Suomen Kotiseutuliittoa. Kotiseututyön vuotuisen päätapahtuman

järjestää Suomen Kotiseutuliitto yhteistyössä Tuusulan kunnan ja Tuusula-Seuran
kanssa. Lisätietoja: paikallislehdet, Tuusula-seura ja www.kotiseutuliitto.fi.
10.8.

Perinteinen Janne-piknik on kävelykadulla ja Järvenpää-seura isännöi jälleen oma pöytää.
Tervetuloa jututtamaan meitä hallituksen jäseniä ja keskustelemaan kotiseutuasioista. Ota omat
eväät mukaan. Luvassa on leppoisaa karnevaalitunnelmaa.

23.8. - 25.8.

Järvenpää-seuran perinteinen kesäretki suuntautuu tällä kertaa Viroon
MATKAOHJELMA

JÄRVENPÄÄ-SEURAN PERINTEINEN KESÄRETKI 23. - 25.8.2019
Tällä kertaa suuntaamme eteläiseen naapurimaahamme Viroon. Koko matkan ajan mukana on paikallinen
opas. Perinteisesti on matkakohteillamme ollut yhteyksiä Järvenpäähän. Tällä kertaa tutustumme Pöltsämaan
seurakuntaan, joka on Järvenpään ystävyysseurakunta ja Adamson-Erickin museon näyttelyyn. Tarton
yliopistossa on opiskellut tunnettuja suomalaisia ja Tarton rauhansopimus lienee muistissa myös. Yhteistä
illanviettoa on toivottu ja sen toteutamme Sagadin kartanossa. Esiintymishaluiset voivat ilmoittautua!
Matkaohjelman suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyössä Anne-Ruth Laineen (Jaloloma, Pärnu)
(www.jalotours.com) ja Leila Saarentauksen (Touhumatkat) kanssa.
Matkaan lähdemme Järvenpään linja-autoasemalta perjantaina 23.8. klo 6.45 omalla turistibussilla.
Länsisatamasta siirrymme Eckerö Linen M/S Finlandia-laivaan, matkatavarat voimme jättää bussiin.
Laivamatkalla omatoiminen aamiainen. Tallinnan satamassa meitä odottaa paikallinen opas, jatkamme matkaa
bussilla Pöltsämaalle. Sinne on viety humanitääristä apua Järvenpäästä. Me tuemme seurakunnan toimintaa
nauttimalla lounaan heidän tiloissaan. Tutustumme seurakuntaan, linnoitukseen, museoon ja Felixin
myymälän monipuoliseen tarjontaan. Matka jatkuu Tarttoon. Opastetulla kierroksella näemme mm. Tarton
historiallisen keskustan: 1600-luvulla perustettu yliopisto, Toomemäki, Piru- ja enkelisillat ja Pusumäki sekä
1400-luvun tuomiokirkon rauniot ja Tarton rauhan talon. Majoitumme Barcley-hotelliin
(www.barclayhotell.org) kaupungin keskustassa. Lisämaksusta illallinen Pussirohukellarissa.
Lauantaina 24.8. nautimme aamiaisen hotellissa, sen jälkeen tutustumme ERM-kansallismuseoon
(www.erm.ee). Matkamme jatkuu Peipsijärven maisemiin, jossa sijaitsee omintakeista elämäntyyliä ja
viljelyperinnettä kunnioittavien vanhauskovaisten kylät, Varnja ja Kolkja. Saamme tutustua heidän kiehtovaan
tarinaansa ja nautimme lounaan matkan varrella. Aikataulun salliessa tutustumme myös Kallasten museoon.
Matkamme jatkuu Avinummen kautta Rakvereen, tutustumme kaupunkiin ja käsityömyymälään. Saavumme
restauroituun Sagadin kartanoon (www.sagadi.ee), tutustumme rokokoo-tyyliseen kartanoalueeseen ja
majoitumme kartanorakennukseen. Päivälliseksi nautimme Kartanon makuja ja vietämme aikaa yhdessä ohjelma on yllätys.
Sunnuntaina 25.8. aamiaisen jälkeen piipahdamme Metsämuseossa (www.sagadi.ee/museo). Matkamme
jatkuu Lahemaan kansallispuistoon, jossa on mm. Palmsen herraskartano. Kolgan kartanoalueen ja Käsmun
kalastajakylää näemme matkan varrella. Tallinnassa meillä on aikaa tutustua Adamson-Erickin museossa 15.8.
avattuun näyttelyyn. Esillä on Eero Järnefeltin ja Venny Soldan-Brofeltin teoksia. Omatoimisesti voi käydä
lounaalla tai viettää vapaa-aikaa kaupungilla. Satamassa olemme klo 15.30 ja Tallink Siljan Star-laivalla
matkamme jatkuu kohti Helsinkiä klo 16.30. Kahden tunnin mittaisella laivamatkalla ehtii nauttia päivällisen

ja tutustua laivan tarjontaan. Bussimme vie meidät takaisin Järvenpäähän, jossa olemme noin klo 20.30.
Kustannukset:
Matkan hinta seuran jäseniltä 430 euroa / hlö sisältää ohjelman mukaisesti kuljetuksen, opastukset,
pääsymaksut kohteisiin, matkanjohtajan palvelut, majoitukset kahden hengen huoneissa, lauantain lounaan ja
päivällisen. Hinta ei-jäsenille 440 euroa / hlö. Hinnat edellyttää 30 henkilön ryhmää, mukaan mahtuu 40
henkilöä.
Lisämaksut: yhden hengen huone 60 euroa / hlö, illallinen Pussirohukellarissa noin 30 euroa, laivalla
aamiainen menomatkalla 14 euroa / hlö, päivällinen paluumatkalla 27 euroa / hlö.
Ilmoittautumiset sähköpostilla 26.6. mennessä touhumatkat@kolumbus.fi, iltaisin myös gsm: 040 512 1595 /
Leila Saarentaus. Ilmoita myös mahdolliset allergiat ja mikäli haluat varata illallisen Pussirohukellarissa
lauantai-iltana. Tarkempi matkaohjelma lähetetään ilmoittautuneille. Ohjelmaan saattaa tulla muutoksia.
Matkan hintaan ei sisälly matkavakuutus.
TERVETULOA MUKAAN - TEHDÄÄN JÄLLEEN YHDESSÄ MUKAVA MATKA!

Muuta tiedotettavaa:
Järvenpää-seura tekee yhteistyötä Järvenpään opiston kanssa Digistä mua -hankkeen puitteissa. Hankkeen
tarkoitus on aikuisten ja seniori-ikäisten digitaalisten perustaitojen vahvistaminen. Apua ja koulutusta annetaan
vaikkapa älypuhelimen käytössä, vanhojen valokuvien skannauksessa ja muokkauksessa, videon teossa tai
missä vaan, mihin voit hyödyntää tietokonettasi, tablettiasi ja kännykkääsi.
Syksyllä on kaikille avoimia Vanhojen valokuvien digitointi–työpajoja: Digistä mua! –hankkeen
aloitustempaus kirjastolla 27.8. ja 1.10. Ikäkuun digitiistai Myllytien toimintakeskuksessa
Kävelykadun Janne-kontissa on myynnissä Järvenpää-seuran tuotteita koko kesän viime vuoden malliin.
Infokontti sijaitsee kävelykadulla torin puoleisessa päässä ja on avoinna kesällä ma-pe 10-18 ja la 9-14.
Hallituksen jäsenet vuonna 2019 ovat:
Tarja Vuokkovaara, puheenjohtaja
Pekka Hänninen
Anna-Maarit Reijonen, sihteeri
Jaakko Suokas, valokuvatilaisuudet
Pirkko Helminen
Hannu Juurinen
Helena Luopa
Timo Jansson
Marikki Myllyvirta

040 727 2535 tarja(at)vuokkovaara.fi
pekka_hanninen(at)elisanet.fi
0400 880 690 anna-maarit.reijonen(at)amark.fi
050 356 7288 jasutiivi(at)suomi24.fi
pirkkohelminen(at)kolumbus.fi
hv.juurinen(at)gmail.com
helenaluopa(at)hotmail.com
timo.jansson(at)jarvenpaa.fi
marikki.myllyvirta(at)gmail.com

Hallituksen ulkopuolisina jäseninä:
- jäsen- ja talousasioita hoitava: Esko Lappalainen
- matkavastaava:
Leila Saarentaus

p. 040 546 6164 esko.i.lappalainen(at)kolumbus.fi
p. 040 512 1595 touhumatkat(at)kolumbus.fi

Hallituksen psta
Tarja Vuokkovaara
puheenjohtaja
Järvenpää-seura ry
Tänä vuonna Järvenpää-seuran toimintaa tukevat:

