O-Hii O-Hei! Kiva nähdä!
Merellinen ja tyylikäs Turun seutu toivottaa tervetulleeksi viipurilaisen Berkansuvun jäsenet heidän saapuessa vuosikokoukseensa 31.8.2013. Esittelyvuorossa Otto
Berkanin sukuhaara. Lisäksi Irja Berkanin nuorimmainen, kapt. evp. Olli Kauhanen,
selostaa keinoja selvittää menneiden polvien sotatiet, ja hänen nuorimmaisensa, FM.
Riku Kauhanen, opastaa mielenkiintoisen kierroksen Nautelankosken museossa, joka
sijaitsee kohisevan kosken varrella Liedossa. Paikalla on asuttu kivikaudelta lähtien.
Viehättävä luontopolku johtaa kosken partaalle, jossa on toiminut 1920-luvulla pieni
sahalaitos. Paikalla voi eläytyä esi-isiemme, sahaaja Olavin ja poika Matin
tunnelmiin Juustilan sahalla.
Museorakennuksen näyttelyihin
kuuluu kivikauden perusnäyttely,
museon perustajan Lauri Nautelan
työhuone sekä kosken alaista
maailmaa esittelevä biodraama.
Vaihtuvissa näyttelyissä on esillä
suomalaista lasia sekä Jatkosodan
valokuvia ja puhdetöitä.
Pihalla Jonkarin Tuvassa sijaitsee
kotiseutumuseo. Kosken äärellä on
vuodesta 1806 asti seissyt mylly, joka
nykyään jauhojen sijaan jauhaa sähköä museolle. Myllyn sisustus muistuttaa 1940luvun asua.
Museon Internet-sivut, http://www.nautelankoski.net
Museon blogi ”Pikkumuseonhaasteita” http://www.nautelankoski.blogspot.fi
Aloitamme ohjelmamme siis Liedossa Aurajoen koskimaisemissa ja siirrymme
myöhemmin Turkuun yhteiselle illalliselle ja yöpymään. Sunnuntaina on ohjelmassa
vielä opastettu kaupunkikävely, jolla tutustumme Turun historiaan.

Kupittaan paviljonki

Sukutapaamisen ohjelma
31.8.2013 Nautelankosken museo, Nautelankoskentie 40, Lieto as
11.30
Ilmoittautuminen
12.00
Lounas
13.00
Tervetuloa / Juha Erkama
13.10
Näin selvität lähisukulaistesi sotilashistorian
Kapt. evp. Olli Kauhanen
14:10
Iltapäiväkahvi/-tee
14:30
Kierros Nautelankosken museossa / konfliktiarkeologi Riku Kauhanen
16:00
Berkan-suku ry:n sääntömääräinen vuosikokous
16:30
Otto Berkan’in sukuhaaran esittely
17:00
Lähtö Turkuun ja kirjoittautuminen hotelliin
Hotelli Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, Turku
18.40
Lähtö hotellilta illalliselle
19.00
Illallinen: Kupittaan Paviljonki, Pyhän Henrikin aukio, Turku
1.9.2013 Sunnuntaiaamupäivä Turussa
10.30
’Keskiaikainen katu’, tutustuminen Turkuun oppaan johdolla
n. 12
Yhteinen lounas ennen kotimatkaa, ravintola sovitaan paikan päällä.
Kokouspaketti 1 Sisältää lauantain ohjelman Nautelankoskella: lounaat ja kahvit,
kokoustilavuokran sekä pääsymaksun museoon.
Paketin hinta on 35€/aikuinen ja 6€/ruokaileva lapsi
Kokouspaketti 2 Sisältää lauantain ohjelman Nautelankoskella, lounaat ja kahvit, kokoustilan
vuokran, sekä pääsymaksun museoon, yöpymisen hotellissa Standard-luokan
huoneessa ja sunnuntain opastuksen.
Paketin hinta aikuiselta on 80€ kahden hengen huoneessa, 110€ yhden hengen
huoneessa.
Lauantain illallisen juomineen jokainen maksaa itse paikan päällä.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 10.4. mennessä Riitta Stirkkiselle
sähköposti: riitta.stirkkinen@lihatiedotus.fi, gsm: 050 5602567
Toivomme varhaista ilmoittautumista erityisesti hotellihuoneiden varaamiseksi
Mahdolliset hotellin lisäpalvelut kuten ylimääräiset lastensängyt ym. on
ilmoitettava tässä yhteydessä. Niistä peritään mahdollisesti lisämaksu.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 26.7.
Maksut
Maksu suoritetaan pe 26.7. mennessä sukuseuran tilille

FI32 1011 3000 2375 93
käyttäen jäsenmaksulaskun viitenumeroa joka on samalla pysyvä jäsennumero.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
Sukuseuran hallitus
Juha Erkama

