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Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Aurinkoisten päivien myötä uskallamme suunnitella tulevan kesän ja syksyn ohjelmaa.
Tapahtumien toteutuminen varmistuu luonnollisesti vallitsevasta koronatilanteesta ja kokoontumisohjeista.
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 22.9. klo 18.00 (alkaen) Maskun seurakunnan leirikeskuksessa Mannerlahdessa. Osoite on
Mannerlahdentie 21, 21240 Askainen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Talo on alkujaan marsalkka Mannerheimin isän
kreivi Carl Robert Mannerheimin rakennuttama
huvila.
Kokouksen ja kahvituksen jälkeen saamme kuulla Eira Nokkalan esityksen huvilan historiasta ja nykypäivästä.
Elokuun jäsenkirjeessä kerromme yhteiskuljetuksen aikataulun.
Jo ennen kokousta keskiviikkona 1.9. tutustumme Kultarannan puistotaidenäyttelyyn.
Oppaanamme toimii Leena Kortesalo.
Kokoontuminen klo 16.45. Kultarannan pysäköintialueella, jossa osallistujilta kerätään
pääsymaksu 10 euroa. Tunnin mittainen kierros alkaa klo 17.00. Tulkaa ajoissa paikalle.
Koska osallistujamäärä on rajoitettu 30 henkilöön, tarvitsemme ennakkoilmoittautumisen Leena Kortesalolle viimeistään perjantaina 27.8.
Näistä ja muista syyskauden tapahtumistamme saatte lisätietoa seuraavassa jäsenkirjeessä elokuun alussa.
Myös Pohjola-Nordenin Lounais-Suomen alue järjestää kesätapahtumia.
Kesäpäivät ja Pohjolan Pidot lauantaina 31.7. Kesäpäivien retki suuntautuu Kemiönsaarelle. Matkaan lähdemme aamulla Raision kaupungintalon retkipysäkiltä klo 8.30. Mukaan pääsee myös Turusta ja Kaarinasta. Ohjelmassa ovat opastetut käynnit Kemiön
kirkossa ja Söderlångvikin kartanossa, jossa nautitaan myös retkikahvit, Taalintehtaalla
on vapaata aikaa ja lopuksi tutustuminen Sagalundin kotiseutumuseoon. Pohjolan pitoja
lyhyemmän kaavan mukaan vietämme Cafe Adélessa.
Hinta kaikkineen tulee olemaan noin 50 euroa jäsenille ja noin 60 euroa ystäville. Lopullinen hinta ja maksutili sekä aikataulut kerrotaan osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Retki Kökariin 3.–5.9.
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna on matka
Ahvenanmaan eteläisimpään kuntaa Kökariin.
Matkalla tutustutaan saaren luonto- ja kulttuurinähtävyyksiin ja tehdään erillinen veneretki Källskärin
saarelle. Liitteessä on tarkempi esittely matkasta.
Retken kokonaishinta tulee olemaan noin 350 euroa jäsenille ja noin 385 euroa ystäville. Hintaan sisältyvät linja-auto- ja lauttamatkat, majoitukset aamiaisineen ja iltapaloineen, kaksi ateriaa sekä sisäänpääsymaksut opastuksineen. Yhden hengen
huoneen lisä on 40 euroa. Ennakkomaksu on 50
euroa.
Källskärin retki on varattu nyt kaikille. Jos joku ei
halua sinne lähteä, kokonaishinta alenee 40 eurolla. Minimissään pitää olla 10 lähtijää, jotta retki
toteutuu. Kertokaa ilmoittautumisen yhteydessä,
osallistutteko veneretkelle.
Lopullinen hinta ja maksutili sekä aikataulut kerrotaan osallistujille ilmoittautumisajan
päätyttyä.
Ilmoittautumisaika molemmille alueen retkille päätyy keskiviikkona 30.6. Puheenjohtaja
Leena Kortesalo ottaa vastaan ilmoittautumiset. Häneltä saa myös lisätietoja retkistä.
Ilmoittautumisista tulee ilmetä nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdolliset erikoisruokavaliot sekä miltä pysäkiltä tulee linja-autoon.
Tervetuloa yhdistyksemme ja Lounais-Suomen alueen tilaisuuksiin.
Toivotamme teille aurinkoista kesää.
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