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Tämä 
kirje  on s iis  myös  kuts u s ukukokouks e e n

Edellisessä jäsenkirjeessä kyseltiin halukkuutta lähteä ensi kesänä tutustumaan Metsäpirttiin. 
Innostusta oli sen verran, että matka päätettiin toteuttaa. Ajankohdaksi valittiin juhannuksen 
jälkeinen viikko, koska myös pitäjäjuhlaa vietetään Metsäpirtissä 3. heinäkuuta. Voimme 
silloin tavata muitakin samoilta kyliltä lähteneitä ja toivottavasti myös siellä nykyisin asuvia 
venäläisiä. 

Matkan hinta, noin 360 e (hinta tarkentuu myöh.), sisältää bussimatkat, puolihoidon, 
majoituksen 2 hengen huoneissa ja ryhmäviisumin.
Ryhmäviisumin takia matka on puristettu neljään vuorokauteen. Ryhmäviisumia varten kukin 
tarvitsee kopion passin kuvasivusta ja allekirjoitetun viisumianomuskaavakkeen, johon 
liitetään valokuva. Tarkista että passisi on voimassa kuusi kuukautta matkan päättymisen 
jälkeen! Matkavakuutus on pakollinen.

Lähtö keskiviikkona 30.6. klo 6 Laitilasta. Reitti:  Laitila-Turku-Helsinki-Vaalimaa-Viipuri-
Äyräpää-Sakkola. Viipurissa pysähdymme noin tunniksi. Perillä ollaan klo 18 tienoilla. Majoitus
Sakkolan Kiviniemessä hotelli Losevskajan uusitulla puolella. Yhden hengen huoneesta 
lisämaksu.

Kahden päivän ajan, 1.-2.7., meillä on mahdollisuus käydä tutustumassa entisiin kotikyliin ja 
etsimässä vanhempiemme tai isovanhempiemme kotipaikkoja tai käydä Laatokan rannoilla. 
Omalla bussilla pääsemme Viisjoelle ja kirkolle, kyliin mentäessä joudutaan käyttämään 
paikallisia takseja.

Takseja varten on hyvä varata runsaat 10 e/hlö/päivä. 

Vuoden 2010 sukukokous pidetään Metsäpirtissä torstaina 1.7. iltapalan jälkeen. 
. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 

asiat.

Toisena päivänä 2.7. yritämme järjestää halukkaille mahdollisuuden tutustua joihinkin 
Taipaleen taistelupaikkoihin.

Kolmantena päivänä, 3.7., on Metsäpirtin pitäjäjuhla. Paluumatkalle lähdetään välittömästi 
pääjuhlan jälkeen, ja Suomen puolella ollaan myöhään lauantai-iltana.

Matkalle mahtuu noin 40 henkeä. Vastuullinen matkanjärjestäjä Juhani-Matkat Ky (Laitila). 
Matkanjohtajana toimii Ilmi Pesonen.



Ilmoittautumine n matkalle  5 .3 .2 0 1 0  me nne s s ä: nimi, osoite ja puhelinnumero
Pirkko Peltoselle, 09 8574617 tai 040 5211 417
Silkkitie 1 C 41, 01300 Vantaa
pirkko.peltonen@fimnet.fi

Peltosten sukuseuran hallitus kokoontuu säännöllisesti, mm. matkajärjestelyjen merkeissä, ja 
seuraavan kerran taas 6.3. Turussa. Seurassa on jo mukavasti väkeä, 127 jäsentä. 
Tarkistakaapa siis, jäsenet, onko kauden 2009-2010 jäsenmaksu maksettuna. 
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