Tervetuloa sukukokoukseen 18. – 19.7.2015
Järvenpään Leiriniemeen
Leiriniemi on Järvenpään seurakunnan leirikeskus, joka sijaitsee keskellä Uuttamaata
Keravanjärven rannalla ja tien nro 25 varrella (Hanko - Porvoo -tie) osoitteessa Kalarannantie
3, Ohkola.

Paikka on Sikiön sukuseuran käytössä kokousviikonlopun. Autoille on runsaasti parkkitilaa.
Päärakennuksessa on esteettömät ja valoisat kokous-, ruokailu- ja majoitustilat yhdessä tasossa.
Lisäksi käytössämme on lauantaina rantasauna, takkatupa ja grillikatos. Majoitusta voidaan tarjota
n. 50 hengelle, mutta jos haluat hotellitasoista yöpymistä, voit etsiä itse sopivan paikan
ympäristöstä. Huoneet ovat suurimmaksi osaksi 4:n hengen huoneita, mutta meillä on lupa
majoittaa huoneisiin vähemmänkin henkilöitä samalla, yhtenäisellä hinnalla toivomustenne mukaan.
Tämänkertaisen kokoontumisemme pääpaino tulee olemaan vuosikokouksessa sekä
vapaamuotoisessa yhdessä olossa, toistemme tapaamisessa ja seurustelussa. Lauantaina saunomme,
juttelemme, paistamme makkaraa ja vietämme iltaa. Sunnuntaina nautimme hyvän lounaan,
pidämme napakan vuosikokouksen ja juomme päälle kakkukahvit. Molempina päivinä myydään
seuran tuotteita, muistelmakirjaa, kortteja ja käsitöitä ym. lahjatavaraa. Lisäksi järjestämme
arpajaiset, joiden (mahtavat) palkinnot arvomme vuosikokouksen päätteeksi.

Lauantaina 18.7.2015
Saapuminen ja majoittuminen Leiriniemeen. Saapua voi klo 12 jälkeen. Keittolounasta on tarjolla
klo 18 asti. Kaksi saunaa lämpiää illalla kaksi tuntia, jolloin voi saunoa ja uida. Iltaa vietämme
makkaraa paistaen ja iltapalaa nauttien.

Sunnuntaina 19.7.2015
Yöpyjille on tarjolla aamupalaa.
klo 12 lounas Leiriniemen ruokasalissa
noin klo 13 vuosikokous, arpajaisten voittojen arvonta
kakkukahvit

Sukukokousviikonlopun tarjonnasta voi valita mieleisensä paketin ja maksaa vain siitä, mutta
osallistutpa mihin hyvänsä ilmoittautuminen on välttämätöntä.

Ilmoittautumiset viimeistään 18.6.2015 Riitta Sainiolle:
puh: 040 5447 582
email: riitta.sainio@elisanet.fi
Vitsastie 18, 00390 Helsinki
Hinnat:
majoitus Leiriniemessä omilla lakanoilla 25 e/henkilö
lauantain keittolounas ja sunnuntain aamupala 20 e (11e + 9e)
sunnuntain lounas 25 e
sukuseura tarjoaa kakkukahvit ja lauantain iltapalat sekä makkarat.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro selvästi ja tarkasti, mitä haluat ja mihin osallistut. Kerro myös
majoitustoiveesi, jos et halua majoittua 4:n hengen huoneeseen. Jos et kuulu sukuseuraan, muista
ilmoittaa yhteystietosi. Ilmoittautumisen perusteella saat tilisiirron/sähköpostiviestin/maksuohjeet ja
maksat maksusi etukäteen pankkiin Sikiön sukuseuran tilille: FI06 5721 7720 0513 27.

Tapaamisiin Järvenpäässä!
terveisin Sukuseuran hallitus

