Suomen Vallonit ry
Finlands Vallonättlingar rf

Helsingissä 14.10.2014
Arvoisat vallonisukujen edustajat Suomessa, mukavaa alkavaa talvikautta 2014!
Lämmin kiitos kaikille, jotka tulitte Väestönsuojelumuseoon 11.10. Erityiskiitos Jaanalle ja Terolle
tilaisuuden isännöinnistä ja Terolle vielä esitelmästään omatoimimatkasta ja vallonisopimus-cd:stä.
Osa teistä vilkaisikin jo tekemääni Ifolor-kirjaa VALOON-näyttelystä. Mikäli haluat tilata kirjaa painettuna
itsellesi tai sukulaisillesi, niin laitathan minulle viestiä. Laitan yksityiskohtaiset ohjeet tilauksesta. Tilaus
tulee tehdä kuitenkin 25 päivän sisään.
Ensi kerralla tapaamme Suomen Turussa, hyvät ystävät.
Jouluinen lounastapaaminen järjestetään lauantaina 29.11.2014 Turussa.
Tapaamme vähän ennen klo 12 Ett Hem -kotimuseon luona, os. Piispankatu 14 (Tuomiokirkon takaa
eteenpäin reilu 100 m joen suuntaan). Opastuksemme upeassa, taidetta pursuavassa vanhassa kodissa
alkaa klo 12.00.
Klo 13 siirrymme museolta kadun yli Ravintola Hus Lindmaniin, os. Piispankatu 15, nauttimaan laadukasta
lounasta, joka sisältää runsaan salaatti- ja kalapöydän, lämpimät ruoat, jälkiruoan ja kahvin. Lounaan
jälkeen pidetään lyhyt ylimääräinen yhdistyskokous samoissa tiloissa. Kokouskutsu erillisenä asiakirjana.
Hus Lindmanin pihalla on hyvää parkkitilaa.
Sen jälkeen on vapaata aikaa kulkea Vanhan Suurtorin tunnelmallisilla joulumarkkinoilla aivan
Tuomiokirkon läheisyydessä. Joulurauhan julistushan luetaan Brinkkalan talon parvekkeelta, ja talon
yläkerran tiloissa voi nauttia vaikka kahvia tai glögiä sekä herkullisia leivonnaisia. Markkinat aukeavat klo
11.00 ja loppuvat klo 17.00, jolloin Tuomiokirkon edustalle tuodun jättikuusen lähes tuhat lamppua
juhlavasti sytytetään valaisemaan alkavaa adventtiaikaa.
Halukkaille on myös tarjolla kaunista joulumusiikkia, kun maineikkaalla mieskuoro Laulu-Miehillä on
perinteinen joulukonsertti Tuomiokirkossa klo 15.00 juuri sinä päivänä. Lounaan ja kokouksen jälkeen
sinne ehtii hyvin. Konsertti kestää noin tunnin, joten aikaa jää vielä markkinoillekin ennen joulukuusen
valojen syttymistä klo 17.
Tämän jälkeen voikin sitten lähteä kotimatkalle tai vaikkapa jäädä yöksi Turkuun ja jatkaa sunnuntaina taas
klo 11.00 vanhanajan joulumarkkinoilla…
Yhteiskuljetusta ei tällä kertaa järjestetä, vaan kukin tulee joko omalla tai kimppakyydillä (ota yhteyttä
muihin valloneihin) tai julkisilla kulkuneuvoilla. Turkuun on hyvät yhteydet sekä Helsingistä että
Tampereelta. Alle on laitettu muutama tieto mahdollisista yhteyksistä Helsinki-Turku. Lisää tietoja esim.
muista kuin eläkehinnoista löytyy netistä ja asemilta.

-

Helsingistä lähtee juna klo 9.02. Se on Turussa klo 11.00. Eläkeläislipun hinta on 19,80 €.
Rautatieasemalta ainakin bussit 32 ja 42 ajavat Tuomiokirkon läheltä. Taksit ovat Turussa edullisia.
Takaisin Turusta H:kiin junia lähtee klo 18.00 ja 20.00. Hinnat 18,70€ ja 14,00 €.
Busseja H:gistä lähtee klo 9.00 (pika). Se on Turussa Tuomiokirkon pikavuoropysäkillä n. klo 11.30,
kannattaa jäädä pois siinä. Hinta 13,96 €.
Expressbussi H:gistä lähtee klo 9.30 ja on samaisella pysäkillä klo 11.35. Sama hinta.
Takaisin H:kiin bussilla pääsee klo 19.02 Tuomiokirkon pysäkiltä, perillä H:gissä klo 21.30. Sama
hinta.

Tervetuloa jouluiseen Suomen Turkuun!
Tiedossa on siis jouluisesta Suomen Turusta, joulumarkkinoista ja valtavan hyvästä seurasta nauttimista.
Lisätietoja ohjelmasta antaa Jaana Juvala puh 040 709 6824 tai jaana.juvala@pp.inetfi .
Maksut: Koko paketti sisältäen opastukset ja lounaat ja Laulu-Miesten konsertin on 50 euroa per henkilö.
Ilman konserttia hinta on 30 euroa per henkilö. Maksa maksut ilmoittautumisen yhteydessä Suomen
Vallonien tilille FI44 2012 1800 0168 34.
Ilmoittautuminen: fi.vallon@gmail.com 11.11. mennessä.
Bienvenue! Tervetuloa!
Helena Miettinen pj.
Suomen Vallonit ry.
helena.miettinen@amke.fi
p. 0400 241753

