Vuoden 2022 ensimmäiset Kohoskahvit
Raaseporissa
lauantaina 11.6.2022 klo 12-15

Tervetuloa Kohoskahveille Järventakaan, Hilkka Summan (Taneli, 6822) ja
Risto Heinosen kesäkotiin Pohjaan, joka nykyisin kuuluu Raaseporin kaupunkiin.
Tarjolla on kahvia/teetä, pientä purtavaa ja tietysti mukavaa ajanviettoa
sukulaisten kanssa.
Lähiseudulla on kesäretken verran muutakin nähtävää, esim. Raaseporin
linnanrauniot, Tammisaaren vanhakaupunki ja Fiskarsin ruukki.
Osoite:
Vanha Rajatie 29, 10420 Pohjankuru
Paikka sijaitsee tien no. 111 eli Kuninkaantien varressa 9 km Pohjan kirkonkylästä länteen päin.
Kääntöpuolella on tarkempi ajo-ohje sekä lisää tietoa tilaisuuden ohjelmasta.

Tilaisuuden ohjelma:
Kahvinjuonnin lomassa keskustellaan sukuseuran tulevaisuuden näkymistä sukupolvien vaihtuessa ja ihmetellään sitä, miten Kohosista tuli sellaisia Kohosia kuin
tuli: monen sattuman kauppaa.
Sukuseuran valokuvakokoelma on esillä ja kaikkien selailtavissa.
Ilmoittautuminen:
Ilmoita osallistumisestasi viimeistään maanataihin 6.6.2022 mennessä:
Pirjo Lehtiselle

puh. 040-561 2730 e-mail: aune.lehtinen@kolumbus.fi

Hilkka Summalle puh. 050-574 1639 e-mail: sumplitt@gmail.com
Jussi Simpuralle

puh. 045-319 9470 e-mail: jussi.simpura@gmail.com

Ajo-ohje:
Useimmat navigaattorit löytävät perille, mutta alla varmuuden vuoksi ajo-ohje.
Helsingistä Hangontietä (tie no. 51, Länsiväylän jatke) noin 75 km Karjaalle, jossa tie 51 yhtyy
Lohjalta tulevaan tiehen no. 25. Pari sataa metriä tämän liittymän jälkeen käänny oikealle Karjaan
suuntaan, ja sen jälkeen heti radan alituksen jälkeen taas oikealle. Tässä risteyksessä on viitat Billnäsin ruukkiin ja Påminne -nimiseen laskettelukeskukseen. Noin kahden kilometrin jälkeen käänny jälleen oikealle Pohjan suntaan, tietä no. 111, joka tunnetaan myös Kuninkaantienä.
Kuninkaantietä (tie no. 111) jatketaan noin 19 km. Noin 9 km päässä oikealle jää Fiskarsin ruukin
tienhaara ja noin 10 km päässä vasemmalle jää Pohjan kirkonkylä. Yhdeksän km Pohjan kirkonkylän jälkeen Vanha Rajatie eroaa Kuninkaantiestä jyrkästi oikealle, risteyksessä on kadunnimikyltti
« Gamla Gränsvägen / Vanha Rajatie ». Maamerkkinä kannattaa huomata 400 metriä ennen Vanhan Rajatien risteystä vasemmalle osoittava viitta Grabskog. Kun olet jatkanut Vanhaa Rajatietä
noin 300 metriä olet perillä - kun näet numeron 29 ja karhun, aja suoraan eteenpäin pihaan.
Turusta päin tultaessa käännytään Salossa tielle no. 52, joka vie Salosta Tammisaareen. Tältä tieltä
käännytään noin 30 km Perniön jälkeen vasemmalle kohti Pohjaa ja Fiskarsin ruukkia, tielle no.
111 eli Kuninkaantielle. Vanha Rajatie eroaa sieltäpäin tullessa vasemmalle noin 9 km teiden 52 ja
111 risteyksen jälkeen (risteys on sieltäpäin tullessa melko huomaamaton - jos näkee oikealle viitan « Grabskog », on mennyt 400 metriä ohi Vanhan Rajatien risteyksestä!
--------------------------------------------------------------------

Näkemisiin Pohjankurun kesäisissä maisemissa!
Kohosen Sukuseura ry
Jussi Simpura ja Hilkka Summa

