
K U T S U
uomen Vaunuhistoriallisella Seuralla on kunnia kutsua sinut
seuran 10-vuotisjuhlalounaalle Turun linnan Eteläiseen saliin
lauantaina 7.12.2019 klo. 13.00.

Juhlalounaan teemaksi olemme valinneet Kaarina Maunun-
tyttären ja ateria on ajan hengen mukainen. Seuran kevätretki
oli Liuksialan kartanon vaunumuseoon ja Liuksialan kartano
toimi Kaarina Maununtyttären kotina, kun hänet vapautettiin
vankeudesta Turun linnasta.

Asu on vapaa tai historiallinen. Seura kustantaa kutsuttujen
ateriat, mutta omat juomat ja mahdollisen seuralaisen aterian
(54,90 euro) ja juomat kukin maksaa ravintoloitsijalle itse. Seura
maksaa kaikkien osallistujien sisäänpääsymaksut ja opastukset.

Turun linnassa meitä opastaa Turun linnan pääopas Hilkka Kauppinen, joka opastuk-
sessaan keskittyy Kaarina Maununtyttäreen.

Turun linnan jälkeen siirrymme vielä Tuomiokirkkoon. Tuomiokirkon läheisyydessä
on maksullisia parkkipaikkoja, mutta selkeätä yhtenäistä parkkialuetta ei ole, vaan
vapaan paikan joutuu etsimään. Siksi olemme varanneet reilusti aikaa siirtymiseen
Turun linnasta Tuomiokirkolle. Oppaaksi olemme sopineet klo. 17.00 alkaen arkeologi
Juhana Ahlamon. Myös tämä opastus keskittyy Kaarina Maununtyttäreen. Tuomio-
kirkossa käymme muun muassa hänen haudallaan. Tuomiokirkossa alkaa klo. 18.00
Turun NMKY:n mieskuoro Naskalin joulukonsertti, jota voi myös jäädä kuuntelemaan.
Konserttilippuja myydään kirkossa 25 euron hintaan.

Tämä on myös kutsu seuran lyhennettyyn ylimääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään
heti juhlalounaan jälkeen. Seuran varsinaisessa vuosikokouksessa keväällä hyväksyttiin
ja käsiteltiin muut sääntömääräiset asiat, mutta paikalla ei ollut halukkaita henkilöitä
seuran hallitukseen ja hallitus jäi siksi valitsematta. Ylimääräisessä vuosikokouksessa
yritämme vielä hallituksen muodostamista tai päätämme seuran lakkauttamisesta.
Kaikki kutsutut ja seuralaiset voivat olla läsnä ylimääräisessä vuosikokouksessa, mutta
vain jäsenillä on äänestysoikeus.

Kiitän lämpimästi panoksestasi Suomen Vaunuhistorialliseen Seuraan. Minulle henkilö-
kohtaisesti seura on antanut paljon. Olen ollut seuran toiminnassa alusta asti mukana.
Ensin olin toiminnantarkastaja ja nyt viisi vuotta puheenjohtajana. Toivon, että näen
sinut Turun linnassa. Olet sydämellisesti tervetullut!

A N N O  D O M I N I  M M X I X

Axel Cedercreutz
puheenjohtaja emeritus

Osallistujien nimet ja erityisruokavaliot tulee ilmoittaa 4.11.2019 mennessä sähköpostilla
jocce.jonsson@ylikartano.fi tai puhelimitse tai tekstiviestillä 0400 219581.


