
Kutsu kesäretkelle Pernajaan 27.8 2011 ja                               
sääntömääräiseen  vuosikokoukseen 

 Helsinki heinäkuun 20 päivä  

Tänä kesänä teemme kesäretken Pernajaa.  Pernaja sijaitsee Itä-Uudellamaalla Loviisan ja Porvoon 
tien tuntumassa. Lähdemme retkelle Pernajaan tilausbussilla Kuninkaantien ABC-asemalta johon 
mahtuu 56 osallistujaa.  Pernaja on historiallisesti merkittävä pitäjä joka tunnetaan myös monista 
sen kartanoista joiden juuret ovat syvällä Suomen historiassa.  Pääsemme tutustumaan Tjysterbyn 
kartanoon joka sijaitsee historiallisesti strategisessa paikassa Suuren rantatien eli Kuninkaantien 
varrella. Turusta Viipuriin kulkevaa tietä matkasivat niin linnanherrat, kuninkaan lähetit kuin 
sotajoukotkin. Tjysterbyn kartano tunnetaan jo 1400 luvulta, nykyinen komea linnamainen 
päärakennus on 1800-luvulta ja edustaa harvinaista englantilaista gotiikkaa.  Kartanossa on 
taidekokoelma ja laaja muotokuvakokoelma. Kartanosta siirrymme Pernajan keskustassa olevassa 
Pitäjän Tupaan jossa meitä odottaa höyryävä kalakeitto (ilmoita jos olet kalalle allerginen) klo 13.00 
siirrymme oppaan mukana vanhaan keskiaikaiseen harmaakivikirkkoon jota voidaan sanoa keskiajan 
arkkitehtuurin aarteeksi. Kirkon ympärillä on kaunis hautausmaa johon on vuosien saatossa 
haudattu monia nimekkäitä henkilöitä. 

Klo 14.00 aloitamme Pitäjän Tuvassa sääntömääräisen vuosikokouksen jossa käsitellään säänöissä 
määrätyt asiat. 

Irma ja Kai Wennerguist ovat yhdessä hallituksen jäsenten kanssa olleet toteuttamassa tätä 
Pernajan retkipäivää ja päivän päätteeksi he ovat ystävällisesti kutsuneet meidät kakkukahville 
kauniin entisöimänsä talonsa pihapiiriin.  

Linja-auton aikataulu on alkaen; klo 9.00 Hamina linja-autoasema – Karhula linja-autoasema- Kotka 
linja-autoasema – Mussalon pysäkki – Sutelan pysäkki – Kuninkaantien - ABC asema klo 10.45 josta 
lähdemme välittömästi Tjystrerbyhyn. Kotimatkalle lähdemme klo 16.15 Pernaja – Kuninkaantien 
ABC-asema, pääteasemana Hamina klo 18.00    

Matka, tutustumiset ja lounas maksaa 25 euroa henkilö, lapset 12.50, alle 5v. ei maksua. Omalla 
autolla Kuninkaantien ABC- asemalle tulevat ja siitä linja-autoon siirtyvät maksavat 15.00 euroa. 
Retken voi maksaa myös etukäteen yhdistyksen tilille;  Nordea 101130-219955/ osallistuja  

Ilmoittautumisia vastaanottavat; Anu Hollamaa puh; 09 3491 308 (varmemmin Iltaisin), Tapani 
Harjula GSM; 040 5560020, Anja Leppä GSM; 040 7428 043 tai pihlhjerta.ydistysavain.fi/yhteistiedot  

Tervetuloa – nähdään Pernajassa! 

ps. olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi, syksyn aikana käymme läpi jäsenrekisterin jolloin 
kahden vuoden jäsenmaksun maksamatta jättäneiden postitus katkeaa.   

 



 

 

  

  

  


