Jäsenkirje 1/2019
Vahviala-seura ry
Vahviala-seurasta tervehdys ja tiedoitteita!
Seuran 70:s toimintavuosi ja juhla on takanapäin. Paljon kiitoksia kaikille teille jotka mitä
erilaisimmin tavoin osallistuitte yhteisen juhlavuoden toimintaan!
Toiminta jatkuu tästä eteenkin päin ja siitä nyt tietoa:
Seuran vuosikokous ja tapahtumapäivä on Elimäellä Moision kartanossa 9.3. Tarkempi
ohjelma liitteenä.
Seuran kesäjuhla on tänä vuonna Lappeenrannassa 7.7. Aloitamme Jumalanpalveluksella
Pyhän Marian kirkossa ja jatkamme juhlaa Vainikkalan koululla. Pyrimme järjestämään
linja-auto kuljetuksen Lahdesta juhlaan. Seuraavassa jäsenkirjeessä tarkempi aikataulu ja
ohjelma, mutta hyvä merkata päivämäärä kalenteriin jo nyt.
Myös tänä kesänä järjestetään retkiä Vahvialaan.
Aloitetaan retkeily hautausmaan ja kirkonmäen siivouksella 8.6. Matkan hinta on 50 Eur
omalla viisumilla, matkalle ei haeta ryhmäviisumia. Ilmoittautumiset 25.03 menessä.
Aikataulu 8.6
6.00 Korialta Allan ja Leena Pankalta Isopartiantie 5, Koria
6.15 Kouvola Matkakeskus
6.45 Leikari
7.00 Vaalimaa
Päivän päätteeksi ”pistäyvytään” Viipurissa.
Varsinainen kesäretki 27.7 suuntautuu Vanhakylään. Tähän retkee sisältyy pieni riski
johtuen huonosta tiestä. Vakaa aikomus on kuitenkin kylään mennä. Jos käy niin
onnettomasti ettei perille päästä, niin ajellaan sitten muualla Vahvialassa ja lähi
ympäristössä.
Ennen kotimatkaa poikkeamme pikaisesti Viipurissa. Ilmoittautuminen 13.05 mennessä.
Matkan hinta on omalla viisumilla jäsenet 35 Eur ja ei jäsenet 45 Eur. Ryhmäviisumi
toimituskuluineen maksaa lisää 80 Eur. Eli jäsenet ryhmäviisumilla 115 ja ei jäsenet 125
Eur.
Matkalle mahtuu 32 ensiksi ilmoittautunutta mukaan.
Jos sinulla ei ole omaa viisumia, pyydä Matka-Majurilta kaavake, jolla voit hakea
ryhmäviisumia. Yhteystiedot jäljempänä.
Aikataulu 27.7
5.00 Lahti Matkakeskus
5.30 Kausala ABC
5.50 Allan ja Leena Pankka Isopartiantie 5, Koria
6.10 Kouvola Matkakeskus
6.50 Leikari
7.10 Hamina Matkakeskus
7. 40 Vaalimaa
Rajan ylityksen jälkeen Viipurin Veikot rahanvaihto ja vivokkeet.

Siirrytään Vanhakylään, jos suinkin päästään, tien kunnosta riippuen, kuten jo tulikin
mainittua.
Kenttälounas, jonka jälkeen käynti Vahvialan hautausmaalla ja kirkonmäellä riippuen siitä
miten matka on edennyt.
Pikainen käynti Viipurissa josta paluumatkalle pyritään lähtemään 18.00.
Matkoille ilmoittautumiset Matka-majuri Ky puh: 05 3635464, GSM: 050 5344592 tai
sähköposti: matka-majuri@co.inet.fi
Muista ilmoittaa:
-nimi, syntymäaika ja -paikka sekä passinumero
-pysäkki mistä nouset autoon ja puhelinnumero jos sattuu jotakin yllättävää
Varmistathan vielä että passisi on voimassa 6 kk matkan jälkeen.
Meinasi unohtua, että 2-3.7 järjestetään matka Viipuriin. Ohessa tarkempaa tietoa
matkasta.
Terveisin Hannu Sollo

